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ها �ي �ن َ ْعِلها َو �ب َ ها، َو �ب �ي �ب
َ
 َو ا

اِطَم�ةَ ُهّمَ َصّلِ َعلى �ن
َّ
لل

َ
ا

مقدمه: 

که انســان با آن هدایــت می یابد و  علــم و معرفــت عطایی اســت رحمانی و نوری اســت آســمانی 
که از عالم قدس بر انســان نازل می شــود در  می توانــد از ظلمــات خــارج شــود. این علم و معرفــت 
مســیر نــزول خــود در قالب کتــاب، کالم و کلمات در می آید ؛ 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 
ْیِه 

َ
کنــد: ِإل انســان بــه آســمانها و ملکــوت بازگردد و انســان به ســاحت مقــدس ربوبی رفعــت پیدا 

اِلُح َیْرَفُعه . َعَمُل الّصَ
ْ
ُب َو ال ّیِ

َکِلُم  الّطَ
ْ
َیْصَعُد ال

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 100 واژه 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 
که  می تواند مســیر   کند و هم شــرحی دقیق و عمیق بر   برخی از "کلمات" می باشــد  را برآورده می 

کریم را برای طالبان حق و حقیقت باز نماید. تفکر و تدبر در آیات نورانی قرآن 
کتــاب بهانه ای اســت برای ابــراز ارادت بــه همه صالحــان و خوبــان و عالمان  تدویــن و نشــر ایــن 
دین،که به برکت مجاهدتها و تالششان، توفیق استفاده از کالم نورانی قرآن کریم، برای همه جانها 

گردید. و روح های تشنه فراهم 

                                                                                  یاسر رضازاده
27 رجب1437 مصادف با عید مبعث

16 اردیبهشت 1395
مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السالم
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ا�ن �ن کلما�ت الم�ی
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ا �ن �ن
�ن �نا�ن

�نّ
أ
ا / �ة ا�ن �ن �ي / اس�ة �ن

/ا�نُ �ن
/ مو�نّ ا�ن �نى: ا�ن

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

صاِل �آ
ْ
ُ�ّوِ َو ال عنُ

ْ
ال ها �بِ �ي ُه �ن

َ
ُح ل ِ

َُ��بّ َها اْسُمُ�  �ي �ي َكَر �ن
�نْ َع َو �يُ ْر�نَ �نْ �ةُ

أَ
ُه ا

َ
�نَ الّل �نِ

أَ
و�ةٍ ا �يُ ُ �نىي  �ب

سوره مبارکه نور آیه: 63 

اذن 
گهی اذن دهنده نسبت  کلمه "اذن" به معناى اعالم رخصت و عدم مانع است، و همواره مالزم با آ
به عملی است که اجازه آن را صادر می کند. در عرف عام معمول بود که کلمه"اذن" را مختص به 
مواردى می دانستند که ماذون له کسی که دیگرى به او اذن داده از عقال باشد. چون عامه، معناى 
اعالم را در مفهوم اذن شرط می دانستند، مثال می گفتند: "من به فالنی اذن دادم که چنین و چنان 
که پنبه را بســوزاند"، چون فکر می کردند آتش شــعور  کند" و هرگز نمی گفتند:"من به آتش اذن دادم 

ندارد، و نمی شود چیزى را به آن اعالم نمود، و نیز نمی گفتند: "من به اسب اجازه دادم بدود".
 

َّ
نا ِمْن َرُســوٍل ِإال

ْ
ْرَســل

َ
کــرده، در مورد عقال فرمــوده: َو ما "أ کریــم در این موارد نیز اســتعمال  ولــی قــرآن 

ِه" و بعید نیســت  ّبِ ُب َیْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َر ّیِ
ُد الّطَ

َ
َبل

ْ
ِلُیطــاَع ِبــِإْذِن اهَّلِل"، و در مورد غیر عقال فرموده: "َو ال

ى العقول نمی داند، بلکه  کریم علم و ادراك را مختص ذو که قرآن  این تعمیم بر این اســاس باشــد 
چنیــن افــاده می کند که علــم و ادراك در تمامی موجودات جریان دارد، هم چنان که در تفســیر آیه 

 َشْي ٍء" این نکته وجود دارد.
َ

ُکّل ْنَطَق 
َ
ِذي أ

َّ
ْنَطَقَنا اهَّلُل ال

َ
وا أ

ُ
شریفه"قال

و به هر حال عمل از هیچ عامل و اثر از هیچ مؤثرى بدون اذن خداى سبحان تمام نمی شود، پس 
هر ســببی را که فرض کنی موانعی دارد که نمی گذارد در مســبب خود اثر کند، و اذن خداى تعالی 
به عمل کردن آن همین اســت که آن موانع را بردارد، و هر ســببی را فرض کنی که در ســببیت تمام 
باشــد، یعنی هیچ مانعی جلوگیر عملش نباشــد، باز عملکردش به اذن خدا اســت و اذن خدا در 
آن این اســت که مانعی بر ســر راهش نگذاشــته باشد، پس تاثیر چنین سببی هم مالزم با اذن خدا 

است، در نتیجه هیچ سببی بدون اذن او در مسبب خود اثر نمی گذارد.

رضا
فرق میان"اذن" و"رضا" این اســت که رضا امرى اســت باطنی، و عبارت اســت از حالت مالیمت 
نفــس راضــی، بــا آنچه از آن راضی اســت، ولی اذن أمر ظاهرى اســت و اعالم صاحب اذن اســت، 
صاحــب اذن می خواهــد اعالم کند از ِقبل من هیچ مانعی نیســت که تو فالن کار را بکنی، و این، 
هــم با داشــتن رضاى باطنی می ســازد و هم با نبــودن آن، ولی رضا بدون اذن نمی ســازد، حال چه 

رضاى بالقوه و چه بالفعل.



9

ا م �ن
ما�ن  ا�ةا�ي ِم�ن ُ�  / ُموأْ َم�نْ

أْ
ا َ ُمو�ن / �ة

أْ
�ة / َما ما�نَ

أَ
�

ْ
�نى:ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ٌم وٌر َرح�ي �نُ ُه �نَ
َ
ِه َو الّل

َ
و�نَ َرْحَم�ةَ الّل ُ ْرحب َ َك �ي ول�أِ

أُ
ِه ا

َ
ِل الّل �ي اَهُ�وا �نىي  َس�ب ُروا َو �ب َ �نَ هاحب �ي �ن

َّ
وا َو ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
�نَّ ال اإِ

سوره مبارکه بقرة آیه: 218

ايمان
ایمان عبارتســت از جایگیر شــدن اعتقاد در قلب، و این کلمه از ماده ) ء- م- ن( اشــتقاق یافته، 
کــرده، امنیت  کــی وى اعتقاد پیــدا  کــه بدرســتی و راســتی و پا کانــه شــخص بــا ایمــان، به کســی 
کــه هرگز در اعتقاد خودش دچار شــك و  می دهــد، یعنــی آن چنــان دل گرمــی و اطمینان می دهد 
تردیــد نمی شــود، چــون آفت اعتقــاد و ضد آن شــك و تردید اســت. کلمه"مؤمن" به معناى کســی 

کند. که به تو امنیت بدهد، و تو را در امان خود حفظ  است 
کلمــه" ایمــان" بــه معناى اذعــان و تصدیق به چیزى و التزام به لوازم آن اســت، مثــال ایمان به خدا 
در واژه هاى قرآن به معناى تصدیق به یگانگی او و پیغمبرانش و تصدیق به روز جزا و بازگشت به 
سوى او و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده اند. البته تا اندازه اى  با پیروى عملی، 
نــه اینکــه هیــچ پیروى نداشــته باشــد، و لذا در قــرآن هر جا که صفــات نیك مؤمنین را می شــمارد 
و یــا از پــاداش جمیــل آنان ســخن می گویــد به دنبال ایمــان، عمل صالــح را هم ذکــر می کند، مثال 
ِذیَن 

َّ
َبًة"و یا می فرماید:"ال ُه َحیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
می فرماید:"َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر أ

یاد دیگر. ُهْم َو ُحْسُن َمآٍب"و آیات بسیار ز
َ
اِلحاِت ُطوبی  ل وا الّصَ

ُ
آَمُنوا َو َعِمل

پس صرف اعتقاد، ایمان نیســت مگر آنکه به لوازم آن چیزى که بدان معتقد شــده ایم ملتزم شویم 
و آثار آن را بپذیریم، چون ایمان همان علم به هر چیزى است، اما علمی توأم با سکون و اطمینان 
به آن و این چنین سکون و اطمینان ممکن نیست که منفك از التزام به لوازم باشد. بله، آن علمی 
که توأم با سکون نیست چه بسا منفك از التزام بشود، مانند بسیارى از معتادین به عادتهاى زشت 
که علم به زشتی و یا ضرر عادت خود دارند ولی در عین حال آن را ترك نمی کنند، و عذر  و یا مضر 

می آورند به اینکه ما معتادیم. 
ْنُفُســُهْم" 

َ
قــرآن کریــم هــم درباره منکرین دعوت هــاى حقه می فرمایــد:" َو َجَحُدوا ِبها َو اْســَتْیَقَنْتها أ

گفــت: افراد با ایمــان نیز بر خالف لوازم ایمــان خود، عمل می کننــد. در جواب می گوییم:  خواهــی 
درست است و لیکن ملتزم نبودن به لوازم معلوم، مطلبی است، و احیانا خالف ایمان رفتار کردن 
کرده پرت  که ایمانش برایش معین  که در دل برمی خیزد و آدمی را از مســیرى  کوران هایی  به خاطر 

می کند مطلبی دیگر است.
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ا م ر
ُمورامر

أُ
�

ْ
َمُرو�ن / ال وأْ م / �ةُ

ُ
ُمُرك

أْ
ا َ ُمُرو�ن / �ي

أْ
ا َ  �ة

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

و�ن 
ُ
ك �يَ

ُه ُك�نْ �نَ
َ
وَل ل �ةُ َ �نْ �ي

أَ
 ا

ً
ا �أ �يْ

َ راَ� سش
أَ
ا ا �ن ْمُرُه اإِ

أَ
ما ا

�نَّ اإِ
سوره مبارکه یس 83 

امر 
 مــراد از کلمــه" أمر" همان معناى فرمودن اســت، که مقابلش کلمه نهی اســت، چیزى که هســت 
همین فرمودن دو جور است: یکی تشریعی مانند اوامرى که بزرگتران به کوچکتران می کنند، و یکی 
هم تکوینی، که عبارت است از اراده وجود یافتن چیزى که خداى تعالی در جاى دیگر درباره اش 
ُکْن َفَیُکوُن"  پس امر خدا عبارت اســت از کلمه" کن"،  ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقول

َ
راَد َشــْیئًا أ

َ
ْمــُرُه ِإذا أ

َ
مــا أ

َ
فرمــوده:" ِإّن

و شــاید بــه همیــن اعتبــار که امر او کلمه" کن" اســت صفــت آن را در آیه مورد بحــث مؤنث آورده، 
فرموده:" واحدة".

کــه: امــر  او تکرار  کــه امــر خــدا واحد اســت منظور این اســت  کــه ســیاق کالم افــاده می کنــد  آنچــه 
نمی خواهد به این معنا که وقتی تحقق و هستی چیزى را اراده کند هست شدن آن چیز احتیاجی 
بــه اینکــه بار دیگــر و بار دیگر امر را تکرار کند ندارد، بلکه همین که یك بار کلمه" کن" را القاء کند 
یت، مانند نگاه کردن بدون تأنی و درنگ، و معلوم اســت  متعلق آن هســت می شــود، آن هم به فور

وقتی به فوریت محقق می شود دیگر احتیاجی به تکرار امر نیست.
یت را تشــبیه به" لمــح بصر" کرده براى این نبــوده که بفهماند  گــر محقــق شــدن متعلق امر به فور و ا
زمان تاثیر امر کوتاه، و نظیر کوتاهی لمح بصر است، بلکه می خواهد بفهماند تاثیر امر اصال احتیاج 
به زمان هر چند کوتاه ندارد، آرى تشــبیه به لمح بصر در کالم کنایه از همین بی زمانی اســت، پس 
أمــر خــداى تعالی که همان ایجاد و اراده وجود اســت احتیاجی نــه به زمان دارد و نه به مکان، و نه 
به حرکت، و چگونه ممکن است محتاج به اینگونه امور باشد با اینکه زمان و مکان و حرکت همه 

به وسیله همان امر موجود شده اند.
و آیــه شــریفه  فــی نفســه حقیقتی عمومی در مســاله خلقت موجــودات را افاده نمــوده، می فهماند 
کــه فعــل خدا اســت چون لمــح بصر فورى اســت، هر چنــد که از  هســتی موجــودات از آن جهــت 
کم به وجود می آید، اال اینکه بر حسب  کم  حیث اینکه وجود موجودى زمانی و تدریجی است، و 
گفت: ناظر به آمدن قیامت اســت،  کفار به عذاب روز قیامت، باید  وقوع این آیه در ســیاق تهدید 
کند خالیق همه  کافی است، به محض اینکه امر  می خواهد بفرماید: براى قیام قیامت یك امر او 

دوباره موجود می شوند، و بعث و نشور محقق می گردد.
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ا م م 

ها�ةُُهْماّم ّمَ
أُ
ها�ة / ا ّمَ

أُ
/ ا �ة ّمَ

أُ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْم 
ُ
ُعك ِه َمْرحبِ

َ
ى الّل

َ
ل را�ةِ اإِ �يْ

�نَ
ْ
وا ال �ةُ �بِ

اْس�ةَ َ ْم �ن
ُ
اك �ة

آ
ْم �نىي  ما ا

ُ
َوك

ُ
ل �بْ �ةً واِ�َدهةً َو لِك�نْ ِل�يَ ّمَ

أُ
ْم ا

ُ
ك

َ
َعل َ �ب

َ
ُه ل

َ
اَء الّل ْو سش

َ
َو ل

و�ن ِل�نُ �ةَ �نْ
ِ� �ةَ �ي ْم �ن �ةُ ما ُك�نْ ْم �بِ

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�نَ �يُ

 �نَ
ً
عا م�ي َ حب

سوره مبارکه مائده48 

ة ّمَ
ُ
أ

گر بر جماعت اطالق  که به معناى قصد اســت، و ا گرفته شــده  کلمه امت از ماده" ام- یام"   اصل 
شده بر هر جماعتی اطالق نشده، بلکه بر جماعتی اطالق می شود، که افراد آن داراى یك مقصد و 
یك هدف باشند، و این مقصد واحد رابطه واحدى میان افراد باشد و به همین جهت توانسته اند 
ایــن کلمــه را بر یك فرد هم اطالق کنند، و همچنین در ســایر مــوارد اطالقش معناى قصد رعایت 

شده.
ُکْم" این جملــه بیانگر علت اختالف  َوُکْم ِفي ما آتا

ُ
ــًة واِحَدًة َو لِکــْن ِلَیْبل ّمَ

ُ
ُکــْم أ

َ
َجَعل

َ
ــْو شــاَء اهَّلُل ل

َ
" َو ل

که تکوینا آنها  کردن همه انسانها این نیست  شریعت هاى مختلف است و منظور از امت واحده 
را یــك امــت قــرار دهد، و همه انســانها یك نوع باشــند، چون همه انســانها یك نوع هســتند، و یك 
که در آیه زیر انســانها را یك امت و یك نوع دانســته، می فرماید:" َو  جور زندگی می کنند، هم چنان 
ْیها 

َ
ٍة َو َمعاِرَج َعل

َ
ْحمِن ِلُبُیوِتِهْم ُسُقفًا ِمْن ِفّض نا ِلَمْن َیْکُفُر ِبالّرَ

ْ
َجَعل

َ
ًة واِحَدًة ل ّمَ

ُ
اُس أ ْن َیُکوَن الّنَ

َ
ْو ال أ

َ
ل

َیْظَهُروَن" .
بلکــه مــراد ایــن اســت که از نظــر اعتبار آنهــا را امتی واحــده کند، به طــورى که اســتعداد همه آنها 
برابر باشــد و در نتیجه نزدیك به هم بودن درجاتشــان همه بتوانند یك شــریعت را قبول کنند، پس 
ًة واِحَدًة" از قبیل به کار بردن علت شرط است در جاى خود شرط  ّمَ

ُ
ُکْم أ

َ
َجَعل

َ
ْو شاَء اهَّلُل ل

َ
جمله:" َو ل

تــا معنــا و مطلــب بهتر در ذهن شــنونده جاى گیرد، و بهتر بتواند جزاى شــرط را که همان جمله" َو 
گر ما به علت اختالف  ُکْم" اســت بهتر بفهمد و حاصل معنا این اســت که ا َوُکْم ِفي ما آتا

ُ
لِکْن ِلَیْبل

گزیر  امتها شرایع مختلفی تشریع کردیم براى این بود که شما را در شریعتی که دادیم بیازمائیم، و نا
ایــن عطاهایــی که جمله" آتیکم" به آن اشــاره دارد، با یکدیگــر و در امتهاى مختلف خواهد بود، و 
گر چنین  قطعا منظور از این عطا یا مسکن و زبان و رنگهاى پوست بدن امتها نیست براى اینکه ا
چیــزى منظــور بــود بایــد در یك زمــان براى چند قوم که چند رنگ پوســت داشــتند چند شــریعت 
که خداى عز و جل در یك زمان دو و یا چند شریعت  که سابقه ندارد  کرده باشد، در حالی  تشریع 
کرده باشــد، پس معلوم می شــود منظور اختالف اســتعدادها به حســب مرور زمان و ارتقاء  تشــریع 
کرده، چیزى  که او تشریع  انسان ها در مدارج استعداد و آمادگی است و تکالیف الهی و احکامی 

جز امتحان الهی انسان ها در مواقف مختلف حیات نیست.
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 و یا به تعبیر دیگر تکالیف الهی وسیله هایی است براى به فعلیت در آوردن استعداد انسان ها در 
دو طرف ســعادت و شــقاوت، باز به تعبیر دیگر وســیله مشــخص کردن حزب رحمان و بندگان او 
کتاب عزیز خدا نیز تعبیرهاى مختلف آمده و برگشــت  که در  از حزب شــیطان اســت، هم چنان 
همــه بــه یك معنا اســت، خــداى تعالی در تعبیر اول و اینکه ســنت امتحان را در بین انســان ها به 
 

َ
ِخذ ِذیــَن آَمُنوا َو َیّتَ

َّ
َم اهَّلُل ال

َ
اِس َو ِلَیْعل ها َبْیــَن الّنَ

ُ
اُم ُنداِول ّیَ

َ ْ
َك ال

ْ
جریــان انداختــه، فرموده اســت:" َو ِتل

ْم َحِســْبُتْم 
َ
کاِفِریَن، أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا َو َیْمَحَق ال

َّ
َص اهَّلُل ال اِلِمیَن َو ِلُیَمّحِ

َ
ِمْنُکــْم ُشــَهداَء َو اهَّلُل ال ُیِحــّبُ الّظ

اِبِریَن"  و آیات دیگرى که در این  َم الّصَ
َ
ِذیَن جاَهُدوا ِمْنُکْم َو َیْعل

َّ
ِم اهَّلُل ال

َ
ــا َیْعل ّمَ

َ
ــَة َو ل َجّنَ

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
أ

باب هست.
ي ُهدًى  ُکْم ِمّنِ ِتَیّنَ

ْ
ــا َیأ و در تعبیــر دوم می خوانیــم: که هنگام فرو فرســتادن آدم بــه زمین فرموده:" َفِإّمَ

ُه َمِعیَشــًة َضْنکًا َو َنْحُشــُرُه َیْوَم 
َ
 ل

َ
ْعَرَض َعْن ِذْکِري َفِإّن

َ
 َو ال َیْشــقی  َو َمْن أ

ُ
َبــَع ُهــداَي َفال َیِضّل

َ
َفَمــِن اّت

ْعمی " . و در تعبیر سوم می خوانیم که در گفتگویش با ابلیس فرموده:  می کنیم." سوره طه، 
َ
ِقیاَمِة أ

ْ
ال

ْرِض 
َ ْ
ُهْم ِفي ال

َ
َنّنَ ل ّیِ َز

ُ َ
ْیَتِني ل ْغَو

َ
 َرّبِ ِبما أ

َ
ِئَکِة ِإّنِي خاِلٌق َبَشــرًا ... قال َمال

ْ
َك ِلل  َرّبُ

َ
آیه 124". " َو ِإْذ قال

ْیَس 
َ
 ِعباِدي ل

َ
ّيَ ُمْسَتِقیٌم، ِإّن

َ
 هذا ِصراٌط َعل

َ
ِصیَن، قال

َ
ُمْخل

ْ
 ِعباَدَك ِمْنُهُم ال

َّ
ْجَمِعیَن ِإال

َ
ُهْم أ َیّنَ ْغِو

ُ َ
َو ل

ْجَمِعیَن" ، در این باب آیات 
َ
َمْوِعُدُهْم أ

َ
َم ل  َجَهّنَ

َ
غاِویَن َو ِإّن

ْ
َبَعَك ِمَن ال

َ
 َمِن اّت

َّ
طاٌن ِإال

ْ
ْیِهْم ُسل

َ
َك َعل

َ
ل

دیگرى نیز هست.
که به نوع انسانها و بر حسب اختالف استعداد  کوتاه اینکه این عطایا و بخششهاى الهی  و سخن 
که شریعت و سنت الهی  که در زمان هاى مختلف اختالف داشته و نیز از آنجا  آنها شده، از آنجا 
کــه بــراى تکمیل و تتمیم ســعادت انســان ها در زندگــی واجب االجراء شــده و نیــز از آنجا که همه 
این شــریعت ها امتحان هایی اســت الهی که در اثر اختالف استعدادهاى بشر و تنوع آن مختلف 
می شــود، ال جرم این نتیجه به دســت می آید که شــریعتها نیز باید مختلف باشــند و بدین جهت 
که چون اراده من تعلق  که خداى تعالی اختالف" شرعه" و" منهاج" را اینطور تعلیل فرموده:  است 
گرفته به امتحان شــما و ریز و درشــت کردن شــما و این امتحان را در نعمت هایی که به شما انعام 
ًة  ّمَ

ُ
ُکْم أ

َ
َجَعل

َ
ْو شاَء اهَّلُل ل

َ
نا ِمْنُکْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا َو ل

ْ
کرده ام انجام می دهم، توجه فرمائید:" ِلُکّلٍ َجَعل

ُکْم". َوُکْم ِفي ما آتا
ُ
واِحَدًة َو لِکْن ِلَیْبل

بنا بر این معناى آیه- و خدا داناتر است- اینطور می شود که:" لکل امة جعلنا منکم، براى هر امتی 
از شــما انســان ها قرار دادیم"، به جعل تشــریعی نه تکوینی به عبارت ســاده تر: براى هر امتی از شما 
کردیم:" و لو شاء اهَّلل الخذکم امة واحدة و  شرعه و منهاج و یا به عبارتی سنت و روش زندگی معین 
گر می خواست همه شما را یك امت به حساب می آورد و یك شریعت  شرع لکم شریعة واحدة". و ا
براى اولین و آخرین شــما تشــریع می کرد و لیکن چنین نکرد بلکه براى هر امتی از شــما شــریعتی 

کرد تا شما را در آنچه از این نعمت هاى مختلف ارزانی داشته بیازماید. تشریع 
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گردان  که اختالف پایه معلومات شــا آرى اختالف نعمت اختالف امتحان را می طلبد هم چنان 
کالسهاى مدرسه، اختالف امتحان را می طلبد، و چون غرض اصلی از شرایع، امتحان است، پس 
گزیر باید شرایع نیز مختلف باشد. و این امت هاى مختلف عبارتند از: امت نوح، امت ابراهیم،  نا
که در مقام منت گذارى بر این  که آیه زیر  امت موسی و امت عیسی و امت محمد ص، هم چنان 
ِذي 

َّ
ی ِبِه ُنوحًا َو ال یِن ما َوّصَ ُکْم ِمَن الّدِ

َ
امت اســت بر این معنا داللت دارد، توجه فرمائید:" َشــَرَع ل

گذشت. که ترجمه اش در این نزدیکی ها  ْینا ِبِه ِإْبراِهیَم َو ُموسی  َو ِعیسی "   ْیَك َو ما َوّصَ
َ
ْوَحْینا ِإل

َ
أ

ميين : 
ُ
ا

کلمه" امیین" جمع کلمه" امی" اســت، یعنی کســی که قادر بر خواندن و نوشــتن نیســت. و منظور 
کــه در عصر رســول خدا ص  کــه گفته شــده- مردم عرب هســتند،  از ایــن بی ســوادان- بــه طــورى 
بیشترشان بی سواد بودند، و جز افرادى انگشت شمار قادر بر خواندن و نوشتن نبودند، و خود رسول 
یَن  ّیِ ّمِ

ُ ْ
ِذي َبَعَث ِفــي ال

َّ
کثریت بود، و لذا فرمــود:" ُهَو ال خــدا ص هــم صرفنظر از رســالتش از همــان ا

 ِمْنُهْم": او کسی است که در میان مردمی بی سواد رسولی از جنس خود آنان و براى همه آنان 
ً

َرُسوال
مبعوث کرد.

بعضی احتمال داده اند که مراد از کلمه" امیین" مشرکین باشند، یعنی غیر اهل کتاب، به شهادت 
یَن َســِبیٌل".لیکن این  ّیِ ّمِ

ُ ْ
ْینا ِفــي ال

َ
ْیَس َعل

َ
اینکــه قــرآن کریــم از یهودیــان نقل می کند که گفتنــد:" ل

ْیِهْم آیاِتِه" یعنی او را مبعوث کرد 
َ
وا َعل

ُ
احتمال درست نیست، براى اینکه در ذیل آیه می فرماید:" َیْتل

که آیاتی  کلمه مشرکین باشند، باید بگوییم  گر منظور از این  تا آیات خدا را بر آن امیین بخواند، و ا
از قرآن تنها بر مشرکین خوانده می شده، و حال آنکه هیچ آیه اى در قرآن نیست که مخصوص غیر 

کتاب باشد. عرب، و غیر اهل 
بعضــی  دیگــر احتمــال داده انــد که منظــور از امیین اهل مکه باشــد، براى اینکه مکــه را" ام القرى" 
می گفتنــد. ایــن نیز درســت نیســت، براى اینکه با مدنی بودن ســوره مناســبت ندارد، زیــرا بوى آن 
کــه ضمیر در" یزکیهم" و در" یعلمهم" به مهاجرین و ســایر مســلمانان اهــل مکه که بعد از  می دهــد 

فتح، اسالم آوردند و به نسلهاى بعد ایشان برگردد. و این از مذاق قرآن به دور است.
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ا �ن �ش
�ن�ش  �شیموأ �ن

ُ
/ا ا�ش / ِا�ن �ن �ي �ي �ش �نْ

أُ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�اٍر ِم�ةْ َ�ُه �بِ ْ ٍء ِ��نْ یي
َ �اُ� َو ُكّلُ �ش رنْ ْر�اُم َو ما �ةَ

�أَ
ْ
�نُ ال �ي عن �شی  َو ما �ةَ �نْ

أُ
ْ�ِمُل ُكّلُ ا

ُم ما �ةَ
َ
ْعل َ ُه �ي

َ
الّل

سوره مبارکه رعد آیه: 8

مؤنث
کلمه "اناث" جمع کلمه "انثی" است، وقتی گفته می شود: "انث الحدید انثا." معنایش این است 
که فالن زمین  گفته شود: "انث المکان" معنایش این است  که آهن نرم و چکش پذیر شد. و چون 
خیلی زود سرســبز شــد و یا قابل کشــت شــد. پس از این موارد اســتعمال می فهمیم یك جهت در 
گر جنس  همه موارد استعمال این ماده هست و آن عبارت است از انفعال و نرمی و تاثر پذیرى و ا

ماده از هر حیوان را نیز انثی خوانده اند از این باب است. 
گــر بت پرســتان، بت هــا و هر معبود دیگــر خود را انــاث خوانده اند، به قــول بعضی ها بدین جهت  ا
است که به زعم آنان بت ها و معبودها تاثر پذیر و منفعل است و خودش فاعل و اثر بخش نیست و 
هیچ خواسته اى از خواسته هاى پرستندگان خود را بر نمی آورند و در جاى دیگر قرآن همین معنا را 
ِو اْجَتَمُعوا 

َ
ُقوا ُذبابًا َو ل

ُ
ْن َیْخل

َ
ِذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهَّلِل ل

َّ
 ال

َ
براى "اناث" بودن بت ها آورده و فرموده: "ِإّن

 
َ

وُب ما َقَدُروا اهَّلَل َحّقَ َقْدِرِه ِإّن
ُ
َمْطل

ْ
اِلُب َو ال وُه ِمْنُه َضُعَف الّطَ

ُ
باُب َشْیئًا ال َیْسَتْنِقذ

ُّ
ْبُهُم الذ

ُ
ُه َو ِإْن َیْسل

َ
ل

ُقوَن َو 
َ
ُقوَن َشــْیئًا َو ُهْم ُیْخل

ُ
وا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة ال َیْخل

ُ
َخذ

َ
َقِوّيٌ َعِزیٌز"و باز در جاى دیگر فرموده: "َو اّت

َ
اهَّلَل ل

ا َو ال َنْفعًا َو ال َیْمِلُکوَن َمْوتًا َو ال َحیاًة َو ال ُنُشورًا" بنا بر این روشن می شود که  ْنُفِسِهْم َضّرً
َ
ال َیْمِلُکوَن ِل

مراد از انوثت بتها همین است که این دو آیه خاطرنشان کردند، یعنی اینکه فقط انفعال می پذیرند 
و فعل ندارند و این خود خاصیت مخلوق در مقایسه با خالق او تبارك و تعالی است. 



15

ا ه ل
ا اهل و�ن

ُ
ْهل

أَ
ِهم / ا ْهل�ي

أَ
ْم /ا

ُ
ك ْهل�ي

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ٌم
ْ
ِ� ِعل َك �بِ

َ
َس ل �يْ

َ
�نِ ما ل

ْ
ل ْ��أَ

لا �ةَ ُر صاِلٍح �نَ �يْ
ُ� َ�َمٌل �نَ

�نَّ ْهِلَك اإِ
أَ
َس ِم�نْ ا �يْ

َ
ُ� ل

�نَّ وُح اإِ ا �نُ اَل �ي �ة

�نِ اِهل�ي �ب
ْ
و�نَ ِم�نَ ال

ُ
ك �نْ �ةَ

أَ
َك ا ِ��نُ

أَ
ِىي ا

�نّ اإِ
سوره مبارکه هود آیه: 64

اهل 
کــه راغــب  گفته بــه معناى هــر آن کس و یا کســانی اســت که نســبت و یا  کلمــه" اهــل" بــه طــورى 
خاندان و یا غیر آن دو از قبیل دین و شــهر و یا صنعت ایشــان را یکی می کند، مثال می گویند اهل 
که از او می خورند، و باز می گویند اهل فالن  کسانی  فالن شخص، یعنی زن و بچه و خادم و سایر 
که عترت اویند،  که به او منسوبند، مثل عشیره و نوه و نتیجه هاى او  کسانی  شخص، یعنی همه 
و باز گفته می شود اهل همدان، یعنی همه کسانی که در شهر زندگی می کنند، و یك نقطه از زمین 
کــرده، و باز گفته می شــود اهل فالن دین،  همــه را در خــود گنجانیــده، و وحدتــی میــان آنان بر قرار 
کثرتشان  کرده، و وحدتی به  که متدین به آن دینند، و وحدت دین همه را یکی  یعنی همه افرادى 
که داشــتن صنعت وحدتی  کارخانه پارچه بافی، و یا اهل صنعت  گفته می شــود اهل  داده، و نیز 
بــه آنهــا داده، و یــا اهل فالن صنعت خاص، که شــامل همه اســاتید آن صنعت می شــود، و کلمه 
اهل از کلماتی اســت که در مذکر و مؤنث فرقی نمی کند، و همچنین در مفرد و جمع تغییر شــکل 
نمی دهد، هم به یك نفر می گویند اهل فالنی، و هم به چند نفر، و البته استعمالش مخصوص به 
مورد انسان است، بچه هاى یك حیوان را هیچگاه اهل آن حیوان نمی گویند. و مراد از اهل رسول 

خدا ص، خواص آن جناب است،که شامل جمع دودمانش می شود.
کلمــه "اهــل" بــه معنــاى آن کســی اســت که: یــك خانــه، او و مثــل او را در خــود جمع می کنــد و یا 
خویشــاوندى و یــا دیــن آنــان را جمــع می نماید، پس اهل خانــه و اهل دین و اهل بیــت، به معناى 

کند. که یك خانه و یك دین و یك دودمان آنها را با هم جمع  کسانی است 

آل 
راغــب در مفــردات خود گفتــه: بعضی گفته اند که کلمه"آل" قلب شــده کلمه"اهل" اســت، براى 
کوچــك دارد،  کوچــك می شــود و می خواهنــد بگوینــد فالنــی خاندانــی  اینکــه همیــن" آل" وقتــی 
می گویند او داراى اهیل است، چیزى که هست کلمه" آل" این فرق را با کلمه" اهل" دارد که کلمه 
کلمه  که صاحب شعور باشد اضافه می شود، و هرگز بر  کلمه معرفه، آنهم معرفه اى  "آل" همواره به 
گفته می شــود آل فالنی، ولی هیچوقت نمی گویند  نکره و بر زمانها و مکانها اضافه نمی شــود، مثال 

"آل رجل".
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�ب ر ر
رار رارا�ب ْ �ب

أَ
ا

ْ
وُهم /ِلل ّرُ �بَ

وا/�ةَ ّرُ �بَ
َرهةٍ /�ةَ َر َ �نى: �ب

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ً
ورا ها كا�نُ احبُ ٍس كا�نَ ِمرن

أْ
و�نَ ِم�نْ َكا ُ َر�ب ْ َ�ش راَر �ي ْ �ب

�أَ
ْ
�نَّ ال اإِ

سوره مبارکه إنسان آیه: 5

ابرار 
 کلمــه "ابــرار" جمــع کلمه "بــر"- به فتحه باء- اســت، و کلمه "بر" صفت مشــبهه از مصدر "بر"- به 
کســره باء- اســت، که به معناى احســان اســت، و این معنا در مورد کســی صادق اســت که عمل 
خود را نیکو بسازد، و از نیکو ساختن آن هیچ نفعی که عاید خودش بگردد در نظر نگرفته باشد، نه 

که در مقابل عملش به او بدهند، و نه حتی تشکرى را.  جزایی 
و خالصــه کلمــه "بــر"- به فتحه باء- به معناى کســی اســت کــه خیر را بدان جهت که خیر اســت 
گر انجام دهد نفعی عایدش می شــود، بلکه حتــی در صورتی هم  می خواهــد، نــه بــدان جهت که ا
که  که خودش آن را دوست نمی دارد صرفا به خاطر اینکه خیر است انجام می دهد، و بر تلخی آن 
که فی نفسه خیر است  مخالف با خواهش نفسش است صبر می کند، و عمل خیر را بدان جهت 
انجــام می دهــد، هــر چند به زحمت و ضرر خود تمام شــود، نظیر وفاى به نــذر. و یا بدان جهت که 

براى دیگران نافع است انجام می دهد مانند اطعام طعام به بندگان مستحق خدا. 
و با در نظر گرفتن اینکه هیچ خیر و صالحی در هیچ عملی نیست مگر با ایمان به خدا و رسولش، 
ُهــْم" و آیاتی دیگر از این 

َ
ْعمال

َ
ْحَبَط اهَّلُل أ

َ
ْم ُیْؤِمُنوا َفأ

َ
ولِئــَك ل

ُ
و ایمــان بــه روز جــزا هم چنان که در آیه "أ

معنا خبر داده، لذا "ابرار" کسانی هستند که عمل خیر را به خاطر ایمان به خدا و رسول او و روز جزا 
انجام می دهند، چون ایمانشان ایمان رشد و بصیرت است، یعنی خود را بنده و مملوك پروردگار 
خود می دانند، و معتقدند که خلق و امرشــان به دســت او اســت، و خودشــان مالك نفع و ضررى 
کرده، و  که پروردگارشــان اراده  کنند مگر چیزى را  که نباید اراده  براى خود نیســتند، قهرا معتقدند 
که او بپســندد، در نتیجه اراده او را بر اراده خودشــان مقدم می دارند، و  انجام ندهند مگر عملی را 
براى خشــنودى او عمل می کنند، هر چند که به ضرر خودشــان تمام شــود، بر آن ضرر و ناسازگارى 
بــا میــل درونــی خود صبــر می کنند، و زحمــت اطاعت او را تحمــل نموده، آنچه می کننــد به خاطر 

خشنودى او می کنند، و در نتیجه در مرحله عمل عبودیت را خالص براى خدا می سازند.
کلمه "بحر" می باشــد و به معناى خشــکی اســت و  کلمه "بر" بفتحه باء در مقابل  راغب می گوید: 
چون اولین تصورى که از خشــکی ها و بیابانها به ذهن می رســد، وســعت و فراخناى آن است. لذا 

کنند.. گرفتند تا در مورد توسع در فعل خیر استعمال  کلمه "بر" بکسره باء را از آن 
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�ب ر ك
رك�ة اَرك�ب اَرك /ُم�ب �ب �ةَ

اَرك /�نَ �ب
وِرك /�ةَ ُ �نى: �ب

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْرَحُمو�نَ ْم �ةُ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
وا ل �ةُ

ُعوُه َو ا�ةَّ �بِ
ا�ةَّ َ اَرٌك �ن اُه ُم�ب �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
ا�بٌ ا ا ِك�ة َو ه�ن

سوره مبارکه أنعام آیه: 551

برکت
راغــب در مفــردات می گویــد: اصــل کلمــه "برکــت"، "برك"- بــه فتحه باء- و به معناى ســینه شــتر 
اســت، و لیکــن در غیــر این معنا نیز اســتعمال می شــود، از آن جمله می گویند: "فالنــی داراى برکه 
است" و "برك البعیر" به معناى این است که شتر سینه خود را به زمین زد. و چون این معنا مستلزم 
گرفتن و ثابت شــدن اســت  لذا کلمه مزبور را در ثبوت که الزمه معناى اصلی اســت  یك نحو قرار 
کرده و می گویند: "ابترکوا فی الحرب- در جنگ پاى برجا شده و به عقب برنگشتند"  نیز استعمال 
کاء" و  کــه مــردان دلیر و شــجاعان لشــکر موضــع می گیرند "بــرا و بــه همیــن مناســبت آن محلــی را 
"بروکاء" می نامند، و نیز در جایی که حیوان از راه رفتن باز می ایستد و به هیچ وجه تکان نمی خورد 
می گوینــد: "ابترکــت الدابــة" و آب انبار را نیز به همین جهت "برکــه" می نامند، براى اینکه آب انبار 

گرفتن آب است. محل ثابت شدن و قرار 
ــماِء  ْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن الّسَ

َ
َفَتْحنا َعل

َ
گــر فرموده: "ل   "برکــت" ثبــوت خیر خداوندى اســت در چیزى، و ا

ْرِض"  بــراى ایــن بوده که خیرات در زمین و آســمان قــرار گرفته، هم چنان که آب در برکه جاى  
َ ْ
َو ال

که این خبر در آن باشد و به همین معنا است آیه "هذا ِذْکٌر ُمباَرٌك  می گیرد. و "مبارك" چیزى است 
ناُه".

ْ
ْنَزل

َ
أ

ســپس می گویــد: از آنجایــی که خیرات الهی از مقام ربوبیتش بطور نامحســوس صادر می شــود، و 
یاده غیر محسوســی اســت  که داراى ز مقدار و عدد آن هم قابل شــمردن نیســت، لذا به هر چیزى 
که می گوید "هیچ مالی از صدقه دادن  می گویند: این چیز مبارك و داراى برکت اســت، روایتی هم 
کــم نمی شــود" مقصــودش همین نقصان غیر محســوس اســت نه کاهش مخصوص کــه بعضی از 
یــم و از فــالن مال، مقــدارى صدقه داده  یانــکاران پنداشــته و در رد آن گفته انــد: مــا تــرازو می گذار ز
سپس آن را بار دیگر می سنجیم و می بینیم که به مقدار صدقه کم شده است. راغب سپس اضافه 

که: مراد از "َتباَرَك اهَّلُل" اختصاص خداوند است به خیرات.  کرده است 
پــس بنــا بر این، برکت به معناى خیرى اســت که در چیزى مســتقر گشــته و الزمه آن شــده باشــد، 
مانند برکت در نسل که به معناى فراوانی اعقاب یا بقاى نام و دودمان است، و برکت در غذا که به 
معناى سیر کردن مردم بیشترى است، و برکت در وقت که به معناى گنجایش داشتن براى انجام 

کارى را ندارد. گنجایش انجام چنان  که آن مقدار وقت معموال  کارى است 
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که غرض از دین تنها و تنها سعادت معنوى و یا حسی منتهی به معنوى  چیزى که هست از آنجا 
اســت، لذا مقصود از برکت در لســان دین آن چیزى اســت که در آن خیر معنوى و یا مادى منتهی 
کرده و گفتند: " َرْحَمُت اهَّلِل َو َبَرکاُتُه  ئکه در حق ابراهیم ع  به معنوى باشد، مانند آن دعایی که مال
گون  َبْیِت"کــه مراد از آن، برکت معنــوى مانند دین و قرب خدا و ســایر خیرات گونا

ْ
ْهــَل ال

َ
ْیُکــْم أ

َ
َعل

معنوى، و نیز برکت حســی مانند مال و کثرت و بقاى نســل و دودمان و ســایر خیرات مادى است 
که برگشت آن به معنویات می باشد.

بنا بر آنچه گفته شــد، معناى برکت مانند امور نســبی به اختالف اغراض مختلف می شــود، چون 
کــه متعلق به آن می شــود، مثال طعامی که انســان  خیریــت هــر چیزى به حســب آن غرضی اســت 
می خورد بعضی غرضشــان از خوردن آن ســیر شــدن اســت، و بعضی غرضشــان از خوردن آن تنها 
حفظ سالمت است، چون غذاى مورد نظرشان را در میان همه غذاها نسبت به مزاج خود سالم تر 
تشخیص داده، بعضی دیگر غذایی را که می خورند منظورشان استشفاء به آن و بهبودى  کسالتی 
است که دارند، بعضی دیگر نظرشان از فالن غذا تحصیل نورانیتی است در باطن که بدان وسیله 

کنند. بهتر بتوانند خداى را عبادت 
 پس وقتی عمل واحدى چند جور غرض متعلق به آن می شــود برکت در آن نیز معنایش مختلف 
که خداوند خیر منظور را با تســبیب اســباب و رفع  می گردد، ولی جامع همه آن معانی این اســت 

گردد. موانع در آن غذا قرار داده و در نتیجه غرض از آن حاصل 
که نحوه ثبوتی دارد برکت  که به معناى خیر الهی است از این جهت  راغب می گوید: برکت را هم 
گفته انــد.و "مبــارك" بــه چیزى می گویند که آن خیر الهی در آن باشــد. باز ایشــان اضافه کرده چون 
خیــر الهــی از جایــی و بــه نحــوى صــادر می شــود که نه محســوس کســی اســت و نه شــمردنی و نه 
که در آن زیادى غیر محسوس دیده شود، مبارك خوانده  محدود شدنی، از این جهت هر چیزى را 

و می گویند چقدر با برکت است  .
پــس "تبــارك" از خــداى تعالــی، بــه معناى اختصــاص او به خیر کثیرى اســت که به بنــدگان خود 
کثیر همه اش در تقدیر او هســت،  افاضه میکند و چون خلق به معناى تقدیر اســت پس این خیر 
کــه هم اجزایش بــا یکدیگر  و آن عبــارت اســت از ایجــاد موجــودات و ترکیــب اجــزاء آن، به طورى 
کثیــر هــم از همین جا  متناســب باشــد، و هــم بــا موجــودات دیگر ســازگارى داشــته باشــد، و خیر 

برمی خیزد و منتشر می شود.
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�ب ط ل
اطل  و�ن�ب

ُ
ِ�ل ُم�بْ

ْ
ُه / ال

ُ
ِ�ل �بْ وا /َس�يُ

ُ
ِ�ل �بْ

َ�َل  /�ةُ َ �نى: �ب
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش
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ْعل ْم �ةَ �ةُ �نْ

أَ
َ��ةَّ َو ا

ْ
ُمو�نَ ال �ةُ

ْ
ك اِطِل َو �ةَ �ب

ْ
ال  �بِ

َ��ةَّ
ْ
ُ�و�نَ ال �بِ

ْ
ل ا�بِ ِلَم �ةَ ِك�ة

ْ
ْهَل ال

أَ
ا ا �ي

سوره مبارکه آل عمران آیه: 17

باطل
که در آن هدفی و غرضی معقول نباشــد. "باطل" نقیض  کلمه" باطل" به معناى هر چیزى اســت   
حق و به معناى چیزیست که پس از وارسی کردن معلوم می شود ثبات نداشته، و بدین معنا است 
گفتار  باِطُل" گاهی هم نسبت به عمل و 

ْ
 ما َیْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو ال

َ
ّن

َ
َحّقُ َو أ

ْ
 اهَّلَل ُهَو ال

َ
ّن

َ
در آیه "ذِلَك ِبأ

ِبُســوَن 
ْ
ــوَن" و نیز فرموده:  "ِلَم َتل

ُ
بــکار بــرده می شــود، چنانچه خداونــد فرموده: "َو َبَطَل مــا کاُنوا َیْعَمل

کــه از گفتار راغب  باِطــِل"، و مصــدر آن "بطــول"، "بطل" و "بطــالن"، می آید این بود آنچه 
ْ
َحــّقَ ِبال

ْ
ال

مورد احتیاج بود.بنا بر این بطالن هر چیزى بدین معنا است که انسان براى آن چیز یك نوع وجود و 
واقعیت فرض بکند، ولی وقتی با خارج تطبیقش می کند آن طور که فرض شده بود مطابق با خارج 

کند. که فرضش با خارج تطبیق  نباشد. و حق بر خالف آنست و عبارتست از چیزى 
گر غیر اعتقاد  بنا بر این صفت حق و باطل دو صفتی است که در اصل مختص به اعتقاد بوده، و ا
را هم حق و یا باطل خوانده عنایتی بکار می برند.پس گفتن اینکه آســمان باالى ســر ما و زمین زیر 
پــاى ما اســت گفتارى اســت حق، چون واقع و خارج با آن تطبیــق می کند، بخالف اینکه بگوییم 
که فرض می شدند ندارند  که چون در واقع آن ثباتی  آسمان زیر پاى ما، و زمین باالى سر ما است، 
و باطل است. و یك فعل وقتی حق است که بر طبق آن غایت و نتیجه اى که برایش تقدیر و فرض 
کار براى به دست آوردن روزى و خوردن  شده صورت گیرد، مانند خوردن براى سیر شدن کسب و 
گرفته شــده بدســت نیاید آن فعل  که برایش در نظر  گر آن نتیجه و غرض  دواء براى صحت، و اما ا

باطل است.
و همچنیــن موجــودات خارجــی وقتی حقند که در خارج وجود داشــته باشــند، ماننــد وجود حق 
گــر چیــزى وجود ندارد، و مع ذلك معتقد بوجودش باشــیم آن شــی ء باطل اســت، و  تعالــی، و امــا ا
گر موجود باشــد و لیکن آن خواص وجودى که برایش فرض شــده نداشــته باشد، آن  نیز  همچنین ا
باطــل اســت، مثل اینکه ما معتقد به اســتقالل و بقــاى موجودى ممکن الوجود باشــیم، زیرا هیچ 
موجــودى غیــر خــداى تعالــی این خاصیــت را واجد نیســت، و اســتقالل و بقاء ندارد، پــس از این 

جهت باطل است، هر چند از جهت اصل وجودش حق بوده باشد. 
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�ب ل و
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آ
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ّ َ�ش َمرا�ةِ َو �ب
َّ ِس َو ال�ش �نُ �نْ

�أَ
ْ
ْمواِل َو ال

�أَ
ْ
ٍ� ِم�نَ ال �ةْ وِع َو �نَ ُ �ب

ْ
ِ َو ال ْو�ن �نَ

ْ
ْ ٍء ِم�نَ ال یي َ �ش ْم �بِ

ُ
ك

َو�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
َو ل

سوره مبارکه بقره آیه: 155

ابتالء 
کلمــه "ابتــالء" بــه معنــاى نقل چیزى از حالــی به حالی و طورى به طور دیگر اســت، مثــال طال را در 
بوتــه ابتــال می کنند، تا ذوب شــود و به شــکلی که می خواهند در آید. کلمه ابتــالء و بالء یك معنی 
گــر بخواهــی بگویــی: مــن فالن را با فــالن عمل و یا پیــش آوردن فالن حادثــه امتحان کردم،  دارد، ا
هــم میتوانــی بگویــی: ابتلیته بکــذا، و هم می توانی بگویــی بلوته بکذا و اثر این امتحان این اســت 
کــه صفــات باطنــی او را از قبیــل اطاعــت و شــجاعت و ســخاوت و عفت و علــم و مقــدار وفاء، و 
نیــز صفــات متقابل ایــن نامبرده را ظاهر ســازد. و به همین جهــت امتحان، جز بــا برنامه اى عملی 
صورت نمی گیرد، عمل اســت که صفات درونی انســان را ظاهر می ســازد، نه گفتار، همان طور که 

ممکنست درست و راست باشد، ممکن هم هست دروغ و خالف واقع باشد.
ناُه َســِمیعًا َبِصیرًا" کلمه "ابتالء" که جمله 

ْ
ْمشــاٍج َنْبَتِلیِه َفَجَعل

َ
ْنســاَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
ا َخل

َ
در آیه  "ِإّن

"نبتلیــه" از آن مشــتق اســت، به معناى نقل چیــزى از حالی به حالی و طورى به طور دیگر اســت، 
مثــال طال را در بوته ابتال می کنند، تا ذوب شــود و به شــکلی که می خواهنــد در آید، و خداى تعالی 
انســان را ابتــال می کنــد، یعنــی از نطفه خلقش می کند، و ســپس آن نطفه را علقــه و علقه را مضغه 

که یکی پس از دیگرى به او می دهد، تا در آخر خلقتی دیگرش می کند.  می کند، تا آخر اطوارى 

امتحان 
کلمه "امتحان" به معناى ابتالء و اختیار است، و امتحان را وقتی به کار می برند که بخواهند وضع 
کنند، و چون این معنا در مورد خداى تعالی محال  کنون برایشان مجهول بوده معلوم  که تا  چیزى 
که امتحان در مورد خداى تعالی به معناى تمرین دادن و عادت دادن  گزیر باید بگوییم  اســت، نا
است- هم چنان که بعضی  اینطور معنا کرده اند. و یا امتحان را به معناى محنت و مشقت دادن 
به قلب معنا کنیم، و بگوییم خداى تعالی این مشقت ها را بر دلها تحمیل می کند تا قلبها به تقوى 
کنند و خوبی  که طال را در آتش  کلمه "فتن" در اصل به معناى این است  کنند.همچنین   عادت 

و بدى جنس آن را معلوم سازند.
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�ة م م
مام َما�ة �ةِ

أُ
َم  /ِل� �ةَ

وا /�نَ ّمُ �ةِ
أَ
ا

َ ُه�نَ  /�ن ّمَ �ةَ
أَ
ا

َ �ةْ  /�ن ّمَ �نى: �ةَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َمْم�ةُ  �ةْ
أَ
ْم َو ا

ُ
ك �نَ ْم ��ي

ُ
ك

َ
�ةُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم ا �يَ

ْ
ِ ال ْو�ن َ �ش ْوُهْم َو احنْ َ �ش �نْ

لا �ةَ ْم �نَ
ُ
ك ِ �ن ُروا ِم�نْ ��ي �نَ َك�نَ �ي �ن

َّ
َس ال �أِ َ ْوَم �ي �يَ

ْ
ال

ً
ا �ن ْسلاَم ��ي �إِ

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
�ةُ ل �ي ْعَم�ةیي  َو َرصن ْم �نِ

ُ
ك �يْ

َ
َعل

 سوره مبارکه مائده آیه: 3ٌ

اتمام
کمال" و کلمه "اتمام" معنایی نزدیك به هم دارند، راغب می گوید کمال هر چیزى عبارت   کلمه "ا
اســت از اینکــه غــرض از آن چیــز حاصل بشــود و در معناى کلمه "تمــام" گفته تمام بــودن هر چیز 
منتهی شــدن آن به حدى اســت که دیگر احتیاج به چیزى خارج از خود نباشد، به خالف ناقص 

کند. که محتاج به چیزى خارج از ذات خودش است تا او را تمام 
و شــما خواننــده محتــرم می توانید از راهــی دیگر معناى این دو کلمه را تشــخیص دهید، و آن این 
اســت که بدانید که آثار موجودات دو نوع اســت. یك نوع از موجودات وقتی اثر خود را می بخشــند 
گر مانند معجون اجزایی دارد، همه آن اجزاء موجود باشد، که  که همه اجزاى آن جمع باشد، مثال ا
که مرکب اســت از  گر یکی از آن اجزاء نباشــد معجون و دار و اثر خود را نمی بخشــد، و مانند روزه  ا
گر کســی در همه اجزاى روز از خوردن و  گر یکی از آنها نباشــد روزه روزه نمی شــود، مثال ا که ا امورى 
سایر محرمات امساك بکند ولی در وسط روز در یك ثانیه دست از امساك بر دارد، و جرعه اى آب 
فرو ببرد، روزه اش روزه نیست. از جمع شدن اجزاء اینگونه امور تعبیر می کنند به تمامیت و در قرآن 

ْیِل"  .
َّ
ی الل

َ
یاَم ِإل وا الّصِ ِتّمُ

َ
کریم می فرماید: "ُثّمَ أ

 و نوع دیگر قســمتی از اشــیاء هســتند که اثر بخشــیدن آنها نیازمند به آن نیست که همه اجزاى آن 
جمع باشــد، بلکه اثر مجموع اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء اســت، هر یك جزئی که موجود بشــود 
گر همه اجــزاء جمع شــود همه اثر  اثــرش هــم مترتــب می شــود البته اثــرى به مقــدار خود آن جــزء و ا
گر ســی روز  گر یك روز روزه بگیرى، اثر یك روز را دارد، و ا که ا مطلوب حاصل می شــود، مانند روزه 
کریم فرموده: "َفَمْن  بگیرى اثر ســی روز را دارد، تمامیت را در این قســم "کمال" می گویند و در قرآن 
که در اینگونه امور اثر هم  ٌة" 

َ
کاِمل َك َعَشَرٌة 

ْ
َحّجِ َو َسْبَعٍة ِإذا َرَجْعُتْم ِتل

ْ
اٍم ِفي ال ّیَ

َ
َثِة أ ْم َیِجْد َفِصیاُم َثال

َ
ل

گفتگوهاى روزانه خود می گوئیم امر فالنی تمام و عقل او  بر بعض مترتب می شود و هم بر کل، و در 
کامل شد. کامل شد و عکس این را نمی گوئیم یعنی نمی گوئیم عقل فالنی تمام و امر او 

ع معارف  ْیُکْم ِنْعَمِتي"، می فهماند که مراد از دین مجمٌوٌ
َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُکْم ِدیَنُکْم َو أ

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
پس آیه: "ال

و احکام تشریع شده است چیزى که هست امروز مطلبی بر آن معارف و احکام اضافه شده، و مراد از 
"نعمت" هر چه باشد امرى معنوى و واحد است، و کانه ناقص بوده، یعنی اثرى که باید نداشته، امروز آن 
نعمت ناقص تمام شد، و در نتیجه امروز آن معارف و احکام اثرى که باید داشته باشند دارا شده است.
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�ش  �ن ى
ا�نى  و�نَم�ش �نُ

ْ �ش َْ��ةَ و�نَ /�ي �نُ
ْ �ش َ �نی /�ي

ْ َ  /َم�ش ِىي
ا�ن �نى: َم�ش

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نُ  ل�ي ّمَ �ةَ
ُ َُّهْم �ش ْو�نَ َر�ب َ �ش �نْ َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
وُ� ال

ُ
ل ُ� �بُ ِعّرُ ِم�نْ َ �ش �ةْ َ �ةَ ِىي

ا�ن  َم�ش
ً
ها ا�بِ �ش  ُم�ةَ

ً
ا ا�ب َ���ي�شِ ِك�ة

ْ
ْحَ��نَ ال

أَ
َل ا رنَّ ُه �نَ

َ
الّل

ُه ِم�نْ ها�
َ
ما ل ُه �نَ

َ
ِلِل الّل صنْ اُء َو َم�نْ �يُ َ�ش ِ� َم�نْ �ي ْه��ي �بِ َ ِه �ي

َ
ِلَك ُهَ�ى الّل ِه �ن

َ
ِر الّل

ْ
ك لى  �نِ ُُهْم اإِ و�ب

ُ
ل وُ�ُهْم َو �ةُ

ُ
ل �بُ

 سوره مبارکه زمر آیه: 32

مثانی
ظاهــرا "مثانــی" جمــع "مثنیه"- به فتح میم- یعنی اســم مفعــول از ماده "ثنی" باشــد که به معناى 
عطف و برگرداندن باشد، هم چنان که در جاى دیگر قرآن آمده: "َیْثُنوَن ُصُدوَرُهْم"  و آیات قرآنی را 
از این رو مثانی نامیده که بعضی مفسر بعضی دیگر است و وضع آن دیگرى را روشن می کند، و هر 
که جمله "ِکتابًا ُمَتشاِبهًا َمثاِنَي" اشاره به این معنا دارد،  یك به بقیه نظر و انعطاف دارد، هم چنان 
براى اینکه هم آن را متشــابه خوانده که معنایش شــباهت بعضی آیات آن با بعضی دیگر اســت، و 

هم مثانی نامیده.
در کالم رســول خــدا ص نیــز آمده کــه در صفت قرآن فرموده: "بعضــی از آن بعضی دیگر را تصدیق 
می کند". و همچنین از علی ع نقل شده که فرموده است: "قرآن بعضی آیاتش ناطق به حال بعضی 
دیگر، و بعضی از آن شاهد بر بعضی دیگر است". ممکن هم است کلمه مذکور را جمع "مثنی" به 

که بعضی از آیاتش بعضی دیگر را بیان می کند. کنایه از این می شود  که باز  معنی مکرر بگیریم، 
َعِظیَم" تعظیمی از سوره فاتحه و همه قرآن کرده که بر 

ْ
ُقْرآَن ال

ْ
َمثاِني َو ال

ْ
و در اینکه فرمود: "َسْبعًا ِمَن ال

کسی مخفی نیست، اما تعظیم قرآن است، براى اینکه از ناحیه ساحت عظمت و کبریاى خداى 
عــز و جــل به وصف عظیم توصیف شــده، و اما تعظیم فاتحه اســت براى اینکــه نکره آوردن کلمه 
"ســبع" و بدون وصف آوردن آن خود دلیل عظمت قدر و جاللت شــان اســت، و این معنا بر اهل 
گرفته و حال آنکه خودش سوره اى  ادب پوشیده نیست، عالوه بر این، یك سوره در قبال قرآن قرار 

از قرآن است.
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حب ر م
رم ِرُم م�ب ْ ُم�ب
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آ
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ْم  ْر�ةُ �بَ
ْ
ك اْس�ةَ َ ْم �ن

ُ
ك �يْ

َ
لى  َعل �ةْ ا�ةىي  �ةُ �ي

آ
�نْ ا

ُ
ك ْم �ةَ

َ
ل  �نَ

أَ
ُروا ا �نَ َك�نَ �ي �ن

َّ
ا ال ّمَ

أَ
َو ا

�ن ِرم�ي ْ  ُم�ب
ً
ْوما ْم �ةَ �ةُ َو ُك�نْ

سوره مبارکه احقاف آیه: 25

مجرم 
راغــب می گویــد: اصــل "جرم" به فتح جیم و ســکون راء، به معناى کندن میــوه از درخت یا بریدن 
است،- تا آنجا که می گوید- و" أجرم" به معناى این است که: فالنی صاحب جرم شد، مانند" أثمر 
ثی  و أتمر و البن" که به معناى این است که: صاحب میوه و خرما و شیر شد. این معناى لغوى ثال
و باب افعال کلمه است، و لیکن به عنوان استعاره در ارتکاب هر عمل زشتی استعمال می شود، 

کلمه در حق اشخاص دانا و پسندیده استعمال شود. که این  کالم عرب دیده نشده  و در سراسر 
گر معصیت  کرد، و ا که او را وادار به جرم  گفته می شــود:"جرمه و یجرمه" معنایش این اســت  وقتی 
را هــم جریمــه می گوینــد چــون وبــال و عقوبت آن را که یا مال اســت و یا شــکنجه بــر آدمی تحمیل 

می شود.

ظالم
معنــاى ظلم عبارتســت از خروج از عدالت، و حد وســط و ظلم همانطــورى که از جهت اختالف 
یاد می شــود، همچنین نســبت به اختالف  خصوصیــات آن شــخص مرتکــب، مختلــف و کم و ز
اشــخاصی که ظلم برایشــان می شــود و یا اراده ظلم بر آنان شده است، اختالف و شدت و ضعف 
پیــدا می کنــد، بــه این معنــا که هر چه موقعیت و شــان او عظیم تر باشــد ظلم بر او شــنیع تر و بزرگتر 
خواهــد بــود، و معلــوم اســت که ســاحتی مقدس تــر  و منزلتی رفیع تــر و عزیزتر از ســاحت و منزلت 

پروردگار و آیات داله بر او نیست.
 بنا بر این آن کسی هم که به چنین ساحت قدسی و یا به چیزى که منسوب به این ساحت است 
ظلم روا بدارد از هر ظالمی ظالمتر خواهد بود، این نیز معلوم است که چنین کسی جز به خود ظلم 
که دقت عقلی آن را اقتضا دارد. خداى ســبحان نیز با جمله" َو  نکرده. و این همان چیزى اســت 

َب ِبآیاِتِه" همین نظریه عقلی را تصدیق فرموده است.
َّ

َکذ ْو 
َ
َکِذبًا أ ی اهَّلِل 

َ
ِن اْفَترى  َعل ُم ِمّمَ

َ
ْظل

َ
َمْن أ
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حب �ن �ن
�ة  �نّ ا�ةِ حب

َ �نّ َ �نَ  /حب َ ا�نٌ  /حب َ و�نٍ  /�ب �نُ ْ َم�ب ى: �بِ
�ن
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِ كاِرُهو�ن
َ��ةّ

ْ
ُرُهْم ِلل َ ْك�ش

أَ
ِ َو ا

َ��ةّ
ْ
ال اَءُهْم �بِ ْل �ب َ  �ب

�ةٌ
�نَّ ِ� حبِ  �بِ

و�نَ
ُ
ول �ةُ َ ْم �ي

أَ
ا

 سوره مبارکه مومنون آیه:70

جّنت
اصــل کلمــه "جن" به معناى پوشــاندن اســت، و همین معنا در همه مشــتقات کلمــه جریان دارد  
نظیــر جــن، چــون از نظــر پوشــیده اســت، و "مجنة" و جنة "ســپر"  چون آدمی را از شمشــیر دشــمن 
می پوشاند، و جنین، و جنان- به فتح جیم- قلب، چون از نظرها پنهان است و همچنین در این 

ْیُل"و مشتقات دیگر آن، این معنا جریان دارد.
َّ
ْیِه الل

َ
جمله قرآن: "َجّنَ َعل

که بالطبع از حواس ما پنهانند، و مانند خود ما شــعور و اراده دارند،   "جن" طایفه اى از موجوداتند 
کریــم بســیار اسمشــان برده شــده، و کارهاى عجیــب و غریب و حرکات ســریع از قبیل  و در قــرآن 
کارهایی که در داستانهاى سلیمان انجام دادند به ایشان نسبت داده شده، و نیز مانند ما مکلف 
بــه تکالیفنــد، و چــون مــا زندگی و مرگ و حشــر دارند و همه اینها از بســیارى از آیــات متفرق قرآنی 
اســتفاده می شــود. و امــا "جــان" و اینکه آیــا جان هم همان جن اســت و یا به گفته ابــن عباس پدر 
گفته  گفته حسن  همان ابلیس است، و یا به  که آدم پدر بشر می باشد، و یا به  جن است همانطور 
که بیشترش بی  راغب  نسل جنی ابلیس و یا نوع مخصوصی از جن است، اقوال مختلفی است 

دلیل است.
کلمــه "جنــت" بــه معناى درختانی بســیار و درهم رفته اســت، که در فارســی و عربی آن را بســتان 
گر بستان را جنت خوانده اند به این مناسبت بوده است که این کلمه در اصل به معناى  گویند، و ا
پوشاندن است، و چنین درختانی زمین را از نور خورشید می پوشانند هم چنان که به سپر نیز جنة 
گفته می شــود زیرا ســپر نیز بدن یك ســرباز را از آلت جنگی دشــمن می پوشــاند، و به  به ضم جیم 
گر کلمه نامبرده به معناى  این جهت صحیح اســت گفته شــود: "نهرها از زیر آن جارى است"، و ا
زمینی بود که درخت داشــته باشــد، این عبارت صحیح نبود، چون نهر باغ از زیر زمین باغ جارى 
نیســت، در نتیجــه خــالف مقصود را می رســانید، و به همین جهت خداى تعالــی در آیه قبلی که 
انفاق را به جنتی در ربوه زمین آباد مثل می زد در جاى  دیگر در باره ربوه فرمود: "ذاِت َقراٍر َو َمِعیٍن"  
فرمود: "آب معین در آن زمین اســت" و نفرمود "در زیر آن جارى اســت"، ولی وقتی ســخن از زمین 
که بســیار هم در قرآن تکرار شــده، می فرماید: نهرها از زیر آن  ندارد بلکه از جنات ســخن می گوید 

جارى است، یعنی از زیر آن درختان، پس جنت به معناى درختان بسیار است.
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حب  �ن ح
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 سوره مبارکه فاطر آیه: 1

جناح 
کــه در پرندگان به منزله دســت انســان اســت، و پرندگان   کلمــه "اجنحــة" جمــع "جنــاح" اســت، 
بــه وســیله آن پــرواز می کنند، و بــه فضا می روند و برمی گردنــد، و از جایی به جــاى دیگر نقل مکان 
که پرندگان  کارى را بکنند  که می توانند با آن  می کنند. وجود فرشــتگان نیز مجهز به چیزى اســت 
که با آن از آســمان  ئکه هم مجهز به چیزى هســتند  کار را با بال خود انجام می دهند، یعنی مال آن 
بــه زمیــن و از زمین به آســمان می رونــد، و از جایی به جاى دیگر که مامور باشــند می روند، قرآن نام 
ئکه دو بال نظیر  آن چیز را "جناح" بال گذاشته، و این نامگذارى مستلزم آن نیست که بگوییم مال
که پوشــیده از پر اســت، چون صرف اطالق لفظ مســتلزم آن جناح، نیســت،  بال پرندگان دارند، 
هم چنان که الفاظ دیگرى نظیر جناح نیز مستلزم معانی معهود نمی باشد مثال، وقتی کلمه عرش 
و کرســی و لــوح و قلــم و امثــال آن را در بــاره خداى تعالــی اطالق می کنیم، نمی گوییــم عرش آنها و 
کرســی و لوح و قلم ماســت، بله این مقدار را از لفظ جناح می فهمیم  کرســی و لوح و قلمش نظیر 
ئکه هم آن نتیجه را می گیرند، و اما اینکه  که پرندگان از بالهاى خود می گیرند، مال که: نتیجه اى را 

چطور آن نتیجه را می گیرند از لفظ جناح نمی توان به دست آورد.
کلمه  کلمه "مثنی" و "ثالث"، و  ئکه است، و  ْجِنَحٍة َمْثنی  َو ُثالَث َو ُرباَع" صفت مال

َ
وِلي أ

ُ
جمله "أ

کلمه "مثنی" به معناى دو تا دو  که بر تکرار عدد داللت دارند، یعنی  "رباع" هر سه الفاظی هستند 
تا اســت، و کلمه "ثالث" به معناى ســه تا ســه تا، و کلمه "رباع" به معناى چهار تا چهار تا اســت. 
گویا فرموده خداوند بعضی از فرشتگان را، دو بال داده و بعضی را سه بال، و بعضی را چهار بال. و 
که بعضی  ِق ما َیشاُء"- بر حسب سیاق، خالی از اشاره به این نکته نیست، 

ْ
َخل

ْ
یُد ِفي ال جمله "َیِز

ئکه بیش از چهار بال هم دارند. از مال
ْجِنَحٍة َمْثنی  َو ُثالَث َو ُرباَع"، که از آن به خاطر مطلق بودنش 

َ
وِلي أ

ُ
 أ

ً
ِئَکِة ُرُسال َمال

ْ
از آیه ...  "جاِعِل ال

ئکه خلق شده اند براى اینکه واسطه باشند میان خدا و خلق، و براى انفاذ  فهمیده می شود که مال
ْمِرِه 

َ
َقْوِل َو ُهــْم ِبأ

ْ
امــر او فرســتاده می شــوند، همــان امرى که در آیه "َبــْل ِعباٌد ُمْکَرُمــوَن ال َیْســِبُقوَنُه ِبال

که  گفتیم  گفته است و  وَن ما ُیْؤَمُروَن"، از آن سخن 
ُ
ُهْم ِمْن َفْوِقِهْم َو َیْفَعل ّبَ وَن"، و آیه "َیخاُفوَن َر

ُ
َیْعَمل

ئکه اشاره به همین وساطت است. بال قرار دادن براى مال
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سوره مبارکه آل عمران آیه: 31  

محبت 
 یکی از حقایقی که ما  در  و جدان خود می یابیم و کسی نمی تواند منکر آن شود، حقیقتی است که 
که  نام آن را حب و به فارسی دوستی می گذاریم مانند دوست داشتن غذا، زنان، مال، جاه و علم 
دوستی اینها پنج مصداق از مصادیق حب هستند که هیچ شکی در وجود آن در دل خود نداریم، 
کلمه دوستی و حب را در این پنج مصداق به یك معنا و بر سبیل  و نیز شکی نیست در اینکه ما 
که هم بمعناى  کلمه )عین(  اشتراك معنوى استعمال می کنیم نه بر سبیل اشتراك لفظی، )مانند 
چشــم اســت، هم چشــمه، هم زانو، هم طال و هم چند معناى دیگر(، حال باید دید با اینکه حب 
کلمه )حب( در همه بیك جور صادق اســت؟ آیا  در این پنج مصداق معانی مختلفی دارد، چرا 
که اختالف آن معانی اختالف نوعی اســت یا اختالفی دیگر اســت.و چون در حب  براى اینســت 
گر غذایی یا میوه اى را دوست می داریم،  کنیم خواهیم دید، ا مخصوص به غذا و میوه مثال، دقت 
کــه احتیاج بدن  بــدان جهــت اســت که با طرز کار دســتگاه گوارشــی مــا ارتبــاط دارد، )باین معنا 
بسوخت و ساز، دستگاه گوارشی را به فعالیت میاندازد، غدد ترشحی دهان آماده ترشح می شود، 
حمل معدى اسید ترشح می کند و در همین هنگام می گوئیم دلم از گرسنگی غش می کند، چون 
گر فعالیت این دستگاه نبود  گر معده خالی باشــد باعث ســوزش معده می شود( و ا اســید نامبرده ا
و بدن در اســتکمال خود حاجتی به طعام نداشــت، قطعا ما نیز طعام را دوســت نمی داشــتیم، و 

طعام محبوب ما نمی شد.
پــس حــب بــه غــذا در حقیقت حب مــا به غذا نیســت، بلکــه حب دســتگاه گوارش بــه فعالیت 
خودش اســت، این دســتگاه می خواهد انجام وظیفه کند و سوخت و ساز بدن را به بدن برساند، 
همین خواســتن عبارت از حب به غذاســت )که ما آن را بخود نســبت می دهیم و می گوئیم ما غذا 
کــه از فــالن غذا خوشــمان می آیــد( در حالی که اینطور نیســت،  یــم و ایــن مائیــم  را دوســت می دار
بلکــه خــوش آمــدن و لذت از غذا، کار دســتگاه گوارشــی اســت نه از مــا، خواهی گفــت: )این که 
که ما از طعم و مزه و بوى فالن غذا خوشــمان می آید؟( در پاســخ می گوئیم:  چشــم بندى نیســت، 
گوارش  گوارش است، چون حس ذائقه یکی از خدمتگزاران دستگاه  همین هم مربوط به دستگاه 
اســت نــه خود آن، پــس منظور ما از لذت، لذت ذائقه نیســت بلکه آن رضایت خاصی اســت که 

کار خود احساس می کند. گوارش از  دستگاه 
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ایــن بــود حــال و حقیقــت محبت به غذا، حــال ببینیم محبت بــه زنان از چه باب اســت، در این 
کار دســتگاه تناســلی ما  کار ما نیســت بلکه  که این حب هم  گر نیك بنگریم، می بینیم  حب نیز ا
اســت، باین معنا که دســتگاه تناســلی تشنه عمل لقاح میشود و آن را دوســت میدارد و چون این 
گر واقع  که ا عمل با همســرى انجام می شــود، می گوییم من همســرم را دوســت می دارم، در حالی 
قضیه را بشکافیم، می بینیم پاى من در کار نیست، بلکه اوال و بالذات دستگاه تناسلی عمل خود 
را دوست میدارد و ثانیا و بالتبع همسر را چون عملش با او قابل انجام است، همانطور که در طعام 
گوارش اوال و بالذات عمل خود را دوست می دارد و  کار نیست، بلکه دستگاه  گفتیم، پاى من در 
ثانیا و بالتبع غذا را دوست میدارد، و عمل لقاح اثر نیرویی است که خداى تعالی در هر جاندارى 
که خدا در او بودیعت سپرده است. که عمل تغذیه نیز اثر نیرویی است  بودیعت نهاده، هم چنان 

از همین جا معلوم میشــود که این دو حب یعنی حب به غذا و حب به همســر، برگشــتنش به یك 
حب است، براى اینکه دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی بهم مربوطند و کمالی هم که از کار این 

دو دستگاه حاصل می شود، بهم ارتباط دارند.
و چون چنین است احتمال دارد که حب عبارت باشد از یك تعلق که خاص این دو مورد است، 
و در غیــر ایــن دو مورد اصال یافت نشــود و لیکن آزمایش از راه آثار ایــن احتمال را دفع می کند، زیرا 
این تعلق که نامش حب است، اثرى در دارنده اش دارد و آن این است که قوه )استعداد( را بسوى 
گر فعلیت داشــته باشــد، بســوى تــرك آن جذب  گر فعلیت نداشــته باشــد می کشــاند و ا فعلیــت، ا
که  کی احساس می کنیم  می کند و این دو خاصیت و یا یك خاصیت را در تمامی موارد قواى ادرا
حب آن قوا را بسوى افعالش به حرکت در می آورد. قوه باصره، سامعه، حافظه، متخیله، سایر قوا و 
حواس ظاهرى و باطنی که در ما است- چه قواى فاعله و چه منفعله- همه این حالت را دارند که 
هر یك فعل خود را دوست می دارد و این دوستی او را بسوى فعلش جذب می کند، چشم را بسوى 
گوش را بسوى شنیدن و همچنین هر قوه دیگر را.و این  دیدن آنچه دوست دارد، جذب می کند و 
کار مخصوص بخود، نقص خود  کمال او است و هر قوه اى با  کار هر قوه  نیست مگر بخاطر اینکه 
که معنا و مفهوم حب مال و حب  را تکمیل نموده، حاجت طبیعی خود را برمی آورد، اینجاســت 
جــاه و حــب علــم، براى ما روشــن می گردد، چون انســان با هر یــك از مال و جاه و علم، اســتکمال 

می کند و به همین جهت آنها را دوست می دارد.
 پس از اینجا نتیجه می گیریم که حب تعلقی است خاص و انجذابی است شعورى و مخصوص 
کرده  گرفته، ثابت  که از طریق آثار و خواص حب صورت  بین انسان و کمال او و تجربه هاى دقیق 
که حب در حیوانات نیز هســت. و این معنا روشــن گردیده که این عالقه و محبت از اینجا ناشــی 
گر غذا  می شــود که محب نســبت به آنچه محبت دارد یا فاعل است، )مانند دستگاه گوارش که ا
که کارش هضم غذا است( و یا منفعل )مانند حب ذائقه و  را دوست می دارد، بدان جهت است 
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که همه از باب انفعال است( چیزى که هست همانطور  شامه و سامعه از مزه و بو و صداى خوش 
گفتیم، حب محب اوال و بالذات متعلق به فعل یا انفعال خود  که در داستان حب به غذا و میوه 
کار دارد، و این معنا در  که با فعل یا انفعالش سر و  میشود و ثانیا بالتبع متعلق به هر چیزى میشود 
کار باشد و یا افاضه کمالی در بین باشد، نیز تصور دارد،  گر استکمالی در  غیر انسان و حیوان هم ا
)البته افاضه کمال از افاضه کننده با شعور( )مانند محبتی که روئیدنی ها به نور آفتاب دارند و نیز 

که براى رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند می شوند(.  درختان جنگلی را می بینیم 
که گذشت نتائج زیر عاید می شود، اول اینکه حب عبارتست از تعلق و ارتباط  و از همه مطالبی 
وجــودى بیــن محــب و محبوب و یــا به عبارتی انجذاب بین علت مکمل و یا شــبیه بــه آن، و بین 
معلول مســتکمل و یا شــبیه به آن، و چون حب عبارت از این اســت، لذا ما افعال خود را دوســت 
یم تا  که متعلق به افعال ماست دوست می دار کنیم و آنچه را هم  میداریم تا بوسیله آن استکمال 
آن را وسیله و ابزار کار خود کنیم، )مثال استکمال اینکه، ما علم را که فعل مغزى ما است، دوست 
یم، و مثال شــبه اســتکمال  کتاب و مدرســه و اســتاد را هم دوســت می دار میداریم و به طفیل آن 
اینکه ما خانه سازى را براى رفع حاجت از خانه دوست می داریم و به طفیل آن یك دانه آجر را هم 
که در راه تهیه آن دو صرف می کنیم و جاه و مقامی  یم( و بالخره غذا و همســر و مالی  دوســت دار
که ما را درس میدهد  که به ما احســان می کند و معلمی  که با آن مال بدســت می آوریم، و منعمی 
گردى که نزد ما  و راهنمایــی کــه مــا را هدایت می کند و ناصرى که ما را یارى میدهد و متعلم و شــا
که ما را اطاعت می کند و هر چیزى  که ما را خدمت می کند و هر مطیعی  درس میخواند و خادمی 
که هســت محبت ما در  یم، چیزى  که در مقابل خواســته ما رام اســت، همه اینها را دوســت میدار

بعضی از اقسام آن، طبیعی و در بعضی دیگر خیالی و موهوم و در بعضی دیگر عقلی است.
دوم اینکــه محبــت داراى مراتــب مختلفــی اســت و شــدت و ضعــف دارد، چون رابطه اى اســت 
کــه آن رابطه  وجــودى- و وجــود خود حقیقتی اســت مشــکك یعنی داراى مراتب- و معلوم اســت 
کــه میــان علــت تامه با معلولش هســت، بــا آن رابطه که میــان علت ناقصه، بــا معلولش  وجــودى 
هست، یکسان و در یك مرتبه نیست، به همین حساب آن کمالی که بخاطر آن چیزى محبوب ما 
واقع میشــود، از جهت ضرورى بودن و غیر ضرورى بودن و نیز از جهت مادى بودن، مانند تغذى، 

و غیر مادى بودن، مانند علم، یکسان نیست و بلکه شدت و ضعف دارد.
از اینجا بطالن آن ســخن که می گفت: محبت تنها به امور مادى متعلق میشــود، روشــن می گردد، 
بعضی هــا آن قدر شــورش کرده اند که گفته اند: اصال برگشــت تمامی محبت هــا به محبت به غذا 
کنیم، می بینیم از حب به غذا سر در می آورد و بعضی دیگر  گر تحلیل  است و هر محبت دیگر را ا
یشــه و اصل، در باب محبت، عالقه به وقاع اســت و محبت به غذا و هر عالقه دیگر از  گفته اند: ر

آن سر در می آورد.
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ســوم اینکه خداى ســبحان از هر جهت که حســاب کنیم، اهلیت آن را دارد که دوســتش بداریم، 
که  کمال او غیر متناهی اســت، در حالی  یتی و  براى اینکه هســتی او بذات خودش اســت نه عار
کمالی دیگر متناهی و محدود اســت، و متناهی وجودش متعلق اســت به غیر متناهی، و این  هر 
حبی است ذاتی که محال است از بین برود و نیز خداى تعالی خالق ما است و بر ما انعام می کند، 
که غیر متناهی است، هم از نظر عدد و هم از نظر زمان، به همین جهت او را  آنهم به نعمت هایی 

که هر منعم دیگر را، به خاطر انعامش دوست میداریم. یم، همانطور  دوست میدار
چهــارم اینکــه حــب از آنجا که گفتیم رابطه اى اســت وجودى- و هســتی روابط وجــودى، خارج از 
که هر چیزى ذات خود را دوست  وجود موضوعات خود و تنزالت آن نیست- لذا نتیجه می گیریم 
گفتیم: هر محبی همه متعلقات محبوب خود را نیز دوســت میدارد، در  میدارد، و چون در ســابق 
نتیجــه هــر چیزى آثــار وجودیش را هم دوســت میدارد، از اینجا معلوم میشــود که خداى ســبحان 
گر خلق خود را دوســت  بدیــن جهــت کــه خود را دوســت میــدارد، خلق خود را دوســت میــدارد و ا
گر خلق خود را دوســت میدارد، بدان  میــدارد، بدیــن جهت اســت که انعــام او را می پذیرند و بــاز ا

که هدایت او را می پذیرند. جهت است 
گر می بینیم در مورد حب، باید شــعور و علم وجود داشــته باشــد، این لزوم بر حســب  پنجم اینکه ا
مصــداق اســت، )چــون معمــوال کلمه )حــب( را در موارد انســانها بــکار می بریــم و می گوییم مادر، 
فرزنــد خــود را دوســت میــدارد و نمیگوئیم: درخت آفتاب را دوســت میدارد و خود را بســوى نور آن 
می کشد(، و گر نه تعلق وجودى که حقیقت حب عبارت از آن است، از آن جهت که حب است، 
هیچ مشــروط بر وجود علم و شــعور نیست و از اینجا روشــن می گردد که همه قوا و مبادى طبیعی، 

که علم و شعور ندارند، آثار و افعال خود را دوست میدارند. حتی آنها هم 
ششم از همه آنچه که گذشت نتیجه می گیریم حب حقیقتی است که در تمامی موجودات عالم، 

سریان و جریان دارد.

موّده

 کلمه" ود" که مصدر "یود" اســت به معناى حب و دوســت داشــتن اســت، البته حب توأم با آرزو. 
کلمه "مودت" تقریبا به معناى محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، در نتیجه نسبت 
مودت به محبت نســبت خضوع اســت به خشــوع، چون خضوع آن خشوعی را گویند که در مقام 
که از مشــاهده  که به معناى نوعی تاثر نفســانی اســت،  عمل اثرش هویدا شــود، به خالف خشــوع 

کبریایی در دل پدید می آید. عظمت و 
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سوره مبارکه نساء آیه: 14

حدود 
 کلمــه حــد در اصــل به معناى منع اســت، و معناى منع در همه موارد اســتعمال و مشــتقات این 
کم شرع در  که حا کلمه دیده می شود، مثال در حد السیف تیزى شمشیر و حد الفجور شکنجه اى 
برابــر هــر گناهــی به گنــه کار می دهد و حد الدار حــدود خانه و حدید آهن و مشــتقات دیگر. و نهی 
از نزدیك شــدن به حدود خدا کنایه اســت از اینکه مردم نباید آنها را مرتکب شــوند، و به آن حدود 
کــه نزدیك این گناهان که همان اکل و شــرب و  تجــاوز نماینــد، و معناى اینگونه آیات این اســت 
کــه از این احکام و حرمت هــاى الهیه که برایتــان بیان فرمود  جمــاع باشــد مشــوید، و یا این اســت 
یعنی احکام روزه تجاوز نکنید، و نگذارید روزه شما به وسیله تجاوز از حدود خدا و ترك تقوا ضایع 

گردد.ٌ
کــه از اختــالط آن دو به یکدیگر  کلمــه "حــد" بــه معناى دیــوار و حائل بیــن دو چیز اســت، حائلی 
کند، مانند حد خانه و بســتان و منظور از حدود خدا در  کند و تمایز  بین آن دو را حفظ  جلوگیرى 
که خداى تعالی در این دو آیه با ذکر ثواب  این جا احکام ارث و فرائض و سهام معین شده است 
بر اطاعت خدا و رسول در رعایت آن حدود و تهدید به عذاب خالد و خوار کننده در برابر نافرمانی 

خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است.
کلمه" حد" در هر چیزى به معناى آن نقطه اى اســت که آن چیز بدان منتهی می شــود. و از آن فراتر 

کلمه در اصل به معناى منع بوده. نمی رود، این 
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 سوره مبارکه آل عمران آیه: 37

محراب
که مخصوص عبادت باشد، حال چه در مسجد باشد، و  کلمه "محراب" به معناى جایی است 
چه در خانه. راغب در مفردات می گوید: "محراب مسجد" را به قول بعضی از این جهت محراب 
کــه آنجــا جــاى حــرب و ســتیز نمــودن با دشــمن و با هــواى نفس اســت و بعــض دیگر  خوانده انــد 
گفته انــد: بدیــن جهت محراب خوانده شــده که انســان جــا دارد که در آنجا حریــب یعنی بریده از 

کندگی خاطر باشد. کارهاى دنیا و پرا
بعضــی دیگــر گفته اند: اصل در این کلمه، محراب خانه بــوده که به معناى صدر مجلس و باالى 

کرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند. خانه است و سپس در مسجد استعمالش 
بعضــی دیگــر گفته انــد در اصــل لغــت، کلمه "محــراب" نامگذارى شــده بــراى محل عبــادت در 
مســجد، و ایــن نــام مخصوص صدر مجلس در مســجد اســت، چیزى که هســت در صدر ســایر 
مجالس هم اســتعمال شــده، جایی را هم که شبیه به محراب مســجد است محراب خوانده اند. 
بنظر می رسد این احتمال از سایر احتماالت صحیح تر باشد، براى اینکه قرآن هم آن را در محراب 
یَب َو َتماِثیَل" این بود گفتار راغب.  ُه ما َیشاُء ِمْن َمحاِر

َ
وَن ل

ُ
معبدها استعمال کرده، و فرمود: "َیْعَمل

بعضی هم گفته اند که کلمه "محراب" فقط در آیه مورد بحث، به معناى آن محلی است در معبد 
کــه اهــل کتــاب آن را مذبح می گویند. و آن محل عبارت اســت از اطاق کوچکی در جلو  در معبد 
که در آن اطاق  کسی  که چند پله مختصر دارد و  ساخته شده و با نردبان بدانجا می روند، نردبانی 

که در معبدند پنهان است. کوچك باشد از مردمی 
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سوره مبارکه سجده  آیه: 7

حسن 
 راغــب می گویــد: کلمــه "حســن" عبارت اســت از هر چیــزى که بهجت آورد و انســان به ســوى آن 
رغبت کند، و این حالت سه قسم است، یکی اینکه چیزى مستحسن از جهت عقل باشد، یعنی 
عقل آن را نیکو بداند، دوم اینکه از نظر هواى نفس نیکو باشد، سوم از نظر حسی زیبا و نیکو باشد 

. البته این تقسیمی است براى زیبایی از نظر ادراکات سه گانه انسان.
و حقیقت حســن عبارت اســت از ســازگارى اجزاى هر چیز نسبت بهم، و ســازگارى همه اجزاء با 
ى به معناى جور بودن و ســازگار  غــرض و غایتــی کــه خارج از ذات آن اســت، بنا بر این، زیبایی رو
یش با  بــودن اجــزاى صورت از چشــم و ابرو و بینی و دهان و غیره اســت، و حســن عدالت ســازگار
که در جامعه هر صاحب حقی  که از اجتماع مدنی منظور است، و آن به این است  غرضی است 

به حق خود برسد، و همچنین است حسن هر چیز دیگر.
دقت در خلقت اشیاء که هر یك داراى اجزایی موافق و مناسب با یکدیگر است، و اینکه مجموع 
آن اجزاء مجهز به وســایل رســیدن آن موجود به کمال و ســعادت خویش است، و اینکه این مجهز 
که هر یك از  کامل تر از آن تصور ندارد، این معنا را دست می دهد  که بهتر و  بودنش به نحوى است 
موجودات فی نفســه و براى خودش داراى حســنی اســت، که تمام تر و کامل تر از آن براى آن موجود 

تصور نمی شود.
و امــا اینکــه می بینیم موجودى زشــت و ناپســند اســت، براى یکی از دو علت اســت، یــا براى این 
اســت که آن موجود داراى عنوان عدمی اســت، که بدى و ناپسندى اش مستند به آن عدم است، 
کار، که ظلم بدان جهت که فعلی از افعال اســت زشــت نیســت، بلکه  مانند ظلم ظالم و زناى زنا
بــدان جهــت که حقی را معدوم و باطل می کند زشــت اســت، و زنا بدان جهــت که عمل خارجی 
اســت و هزاران شــرایط دســت بدســت هم داده تا آن عمل صورت خارجی بگیرد زشــت نیســت، 
چــون صــورت خارجــی آن با صــورت خارجــی عمل نکاح مشــترك اســت، بلکه زشــتی اش بدین 

که مخالف نهی شرعی، و یا مخالف مصلحت اجتماعی است. جهت است 
که زشــتی و  که با موجودى دیگر مقایســه اش می کنیم، و از راه مقایســه اســت  و یا براى این اســت 
بدى عارضش می شــود، مثال حنظل هندوانه ابو جهل خودش نه زشــتی دارد و نه بدى، ولی وقتی 

با خربزه مقایسه اش می کنیم، می گوییم بد است.
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که در مقایســه با انســان زشــت و  که در مقایســه با گل زشــت و بد می شــود، و عقرب   و یا مثال خار 
بد می گردد، بدى و زشــتی ذاتی آنها نیســت، بلکه با مقایســه اش به چیز دیگر و ســپس قیاســش با 
گوار و زشــت اســت، که این زشــتی و بدى نیــز در حقیقت به  طبیعــت خودمــان می گوییــم بــد و نا
همــان زشــتی بــه معنــاى اول بــر می گردد.پس به هــر حال هیچ موجــودى بدان جهت کــه موجود و 
مخلوق است متصف به بدى نمی شود، به دلیل اینکه خداى تعالی خلقت هر موجودى را نیکو 
گر  که ا کرده"،  که هر چیزى را نیکو خلق  َقُه- خدایی 

َ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْحَسَن 

َ
ِذي أ

َّ
خوانده و فرموده: "ال

ُکّلِ َشْي ٍء"  ضمیمه کنیم، این نتیجه  این فرمایش خدا را با فرمایش دیگرش که فرموده: "اهَّلُل خاِلُق 
بــه دســت می آید که اوال خلقت مالزم با حســن اســت، پس هــر مخلوقی بدان جهــت که مخلوق 
است حسن و نیکو است.و ثانیا هر زشت و بدى که تصور کنیم مخلوق خدا نیست، البته بدى و 
زشتی اش مخلوق نیست، نه خودش، که توضیحش گذشت. پس معصیت و نافرمانی و گناهان 
کــه گنــاه و زشــت و بدنــد مخلــوق خدا نیســتند، و بدیها همــه از ناحیه قیــاس پدید  از آن جهــت 

می آید.
حسنات و سیئات : 

بــه نظــر می رســد اولین بارى که بشــر به معناى حســن )زیبایی( بــر خورده از راه مشــاهده جمال در 
که در مقایسه با افرادى دیگر، زیباتر  ابناى نوع خود بوده ، یعنی بعضی از افراد همنوع خود را دیده 
گر این اعتدال اندام و تناسب اعضا  است، اندامی معتدل و اعضایی متناسب دارد و مخصوصا ا
در صورت باشد )که براى بیننده محسوس تر است(، بشر بعد از تشخیص زیبایی در همنوع خود 
به زیبایی هایی که در سایر موجودات طبیعی است، متوجه شده و برگشت زیبایی باآلخره به این 
اســت که وضع موجود موافق باشــد با آن مقصدى که طبعا در نوع آن هســت.مثال زیبایی صورت 
یك انسان برگشتش به این است که هر یك از اعضاى صورت از چشم و ابرو و گوش، لب، دهان، 
گونه، چانه و غیره طورى خلق شده باشند و یا به رنگی و صفتی باشند که هم تك تك آنها جا دارد 
آن طور باشد و هم هر یك نسبت به دیگرى جا دارد آن طور باشد، در چنین وصفی است که نفس 
که چنین نباشد وصف جمال را ندارد  و دل بیننده چنین صورت مجذوب آن می شود و صورتی 
و به جاى کلمه" جمیل" کلمه" قبیح" )زشت، بد ترکیب( بر آن صادق است تا ببینی از این چند 
کلمــه کدامــش با اعتبار مورد نظر ســازگارتر اســت. بنا بر این معنایی که بر جمیــل و جمال کردیم، 
زشــتی و قبــح و بــد ترکیبــی و یا بطور کلــی بدى، معنایی عدمــی خواهد بود، هم چنان که حســن 
و جمــال معنایــی اســت وجودى" ســاده تر بگویم، زیبا به چیــزى می گویند: که آنچه را باید داشــته 

که جا داشت دارا باشد، نداشته باشد.  که آنچه را  باشد، واجد باشد و زشت آن چیزى است 
بشــر بعــد از ایــن مرحلــه از تشــخیص، مســاله زشــتی و زیبایــی را توســعه داده، از چهــار چوبــه 
که در ظرف اجتماع مورد نظر قرار  کرد و به افعال و معانی اعتبارى و عناوینی  محسوســات خارج 
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می گیرد ســرایت داد، آنچه از این امور با غرض اجتماع یعنی ســعادت زندگی بشــر و یا بهره مندى 
انسانها از زندگی سازگار است، زیبا، خوب و پسندیده خواند و آنچه با این غرض سازگار نباشد، 
که مستحق احسان باشد و تعلیم و تربیت و  زشت، بد و ناپسند نامید، عدل و احسان را به کسی 
خیر خواهی و معانی دیگر از این قبیل را حســنه و زیبا خواند و ظلم و دشــمنی و امثال آن را ســیئه 
و زشــت نامید: براى اینکه دســته اول با سعادت واقعی بشــر و یا بهره مندى کامل او از زندگیش در 

ظرف اجتماع سازگار و دسته دوم ناسازگار بود.
و این قسم از ُحسن و زیبایی و مقابل آن یعنی قبح و بدى، تابع آن فعلی است که متصف به یکی 
از این دو صفت اســت، تا ببینی فعل چه مقدار با غرض اجتماع ســازگار و یا چه مقدار ناســازگار 
اســت: بعضــی از افعــال حســن و خوبیــش دائمی و ثابت اســت، چون همیشــه با غــرض اجتماع 

سازگار است، مانند عدل، و یا قبح و بدیش دائمی و ثابت است چون ظلم. 
بعضی دیگر از افعال، حســن و قبحش دائمی نیســت، بلکه به حســب اختالف احوال و اوقات و 
مکان ها و مجتمعات مختلف می شــود مانند: خنده و مزاح که نزد دوســتان هم قطار خوب و نزد 
بــزرگان بــد اســت، در مجالس ســرور و جشــن ها خــوب و در مجالس ماتم و عزا و مســاجد و معابد 

که در مجتمع غربی خوب و در مجتمع اسالمی زشت است. زشت است و زنا و میخوارگی 
پس با این بیان روشــن شــد که نباید به ســخن آن کسی گوش داد که می گوید: حسن و قبح کلی و 
دائمی نیست و همواره در تغییر و دگرگونی است، زیرا این گوینده مفهوم را با مصداق خلط کرده، 
در مقــام اســتدالل بــراى گفتــه خود گفته اســت: عدل و ظلم )که از روشــن ترین مصادیق حســن و 
قبــح اســت(، خوبی و بدى آنها دائمی نیســت، زیرا می بینیم اجراى پــاره اى از مقررات اجتماعی 
در یك امت عدل شمرده می شود و در امتی دیگر ظلم به حساب می آید، مثال شالق زدن به مرد و 
کار در مجتمع اسالمی" عدل" است و در بین غربی ها" ظلم" می باشد و مانند صدها مثال  زن زنا
که در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل  دیگر. پس از این جا می فهمیم هیچ عنوانی نیست 
و عنوانی دیگر به همین کلیت ظلم باشــد. بیان نادرســتی این سخن این است که گفتیم گوینده 
آن بیــن مفهــوم و مصــداق خلط کرده و نفهمیده که در مثالی که آورده غربی ها نیز عدل را خوب و 
کار را مصداق ظلم می دانند و کسی که مثل  یانه زدن به زنا ظلم را بد می دانند، چیزى که هست تاز

گوینده، فرق میان" مفهوم" و" مصداق" را تشخیص ندهد، ما نیز با او بحثی نداریم. این 
 آرى انســان بر حســب تحول   عواملی که در اجتماعات دگرگون می شــود، این معنا را می پذیرد که 
همــه احــکام اجتماعیــش یك باره و یا به تدریج دگرگون شــود ولی هرگز حاضر و راضی نیســت که 
وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر پیشانیش بخورد و یا ظلمی را از 
ظالمی ببیند که قابل توجیه و اعتذار نباشد و در عین حال از آن خوشش آید و این بحث دامنه اى 

گر بخواهیم به همه جوانب آن بپردازیم از آنچه مهم تر است، باز می مانیم. که ا گسترده دارد 
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گفتیــم: بشــر مفهــوم حســن و قبــح را گســترش داد تا آنجــا که افعــال و معانــی اعتبــارى و عناوین 
کتفــاء نکــرد، بلکه دامنــه آن را  اجتماعــی را هــم شــامل شــد، حــال می گوئیم: بشــر بــه این مقــدار ا
کرد تا شامل حوادث خارجی و پیشامدهایی که در طول زندگیش بر حسب تاثیر عوامل  گسترده تر 
که یا براى فرد پیش می آید و یا براى اجتماع، یا موافق میل و  مختلف پیش می آید بشود، حوادثی 
آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى و یا اجتماعی است، نظیر عافیت و سالمتی و فراخی رزق 
که آن را" حســنات" )خوبی ها( می نامد و یا ناســازگار اســت، مانند بال و محنت و فقر و  و امثال آن 
بیمارى و ذلت و اســارت و امثال آن که آن را" ســیئات" می خواند.پس از آنچه که گذشــت روشــن 
کــه رابطه اى با کمال و  گردیــد که حســنه و ســیئه دو حالــت و صفتند که امور و افعال به آن جهت 
سعادت نوع یا فرد دارد به آن صفت، متصف می شوند، ساده تر بگویم، از آنچه گذشت روشن شد 
کــه حســنه و ســیئه دو صفت نســبی و اضافی اســت، هر چند کــه در بعضی از مــوارد مثل: عدل و 
که نسبت به مستحق حسن و نسبت  ظلم ثابت و دائمی است و در بعضی دیگر نظیر انفاق مال 

به غیر مستحق قبیح است. 
و نیز روشــن گردید که حســن همواره امرى اســت وجودى و قبح امرى است عدمی و عبارت است 
گر نه  یش اســت، و  از نبــودن و یــا نداشــتن موجود آن صفت و حالتــی را که مالیم طبع و موافق آرزو
خود موجود و یا فعل با قطع نظر از موافقت و مخالفت مذکور نه حسن است و نه قبح، بلکه فقط 
ى می دهد، براى خود آن  )خودش( می باشد.مثال زلزله و سیل ویرانگر  وقتی در سرزمین مردمی رو
مردم زشــت و بد و قبیح هســتند ولی براى دشــمنان آن مردم نعمت و حســن و خوب می باشــند و 
که بر ســر دشــمنان دین و مفســدین و فجار و طاغیان بیاید ســراء  در نظر دین نیز هر بالى عمومی 
گر بر ســر امت مســلمان و مؤمن و مردم صالــح بیاید، ضراء و  و نعمــت و خــوب اســت و همــان بال ا
گر از مال صاحب طعام باشــد مباح اســت. و همین  نقمــت و بــد اســت. و نیز خوردن طعام مثال ا
گر از مال غیر و بدون رضایت او باشــد حرام اســت، چون آن صفتی که باید داشــته  عمل به عینه ا
باشد ندارد. و آن عبارت است از: امتثال نهیی که از ناحیه شارع از خوردن مال غیر بدون رضایت 
کتفاء و قناعت  که از آن ناحیه وارد شده به اینکه مردم مسلمان باید ا او وارد شده و یا امتثال امرى 
که اثر آن ناشی از  کرده است. و نیز همخوابگی زن و مرد  که خداى تعالی حالل  کنند به آن اموالی 
که  گر نباشد، سیئه و حرام و بد است، براى اینکه آن صفتی  ازدواج باشد، حسنه و مباح است و ا
باید داشــته باشــد یعنی موافقت تکلیف الهی را ندارد.بنا بر این حســنات هر چه باشند عناوینی 
وجودى هســتند، فعل و امر حســن آن امر و فعلی است که داراى عنوانی وجودى باشند و سیئات 
که آن عنوان وجودى را نداشته باشد  ینی هستند عدمی و فعل و امر بد آن فعل و امرى است  عناو
گر از نفس عمل عکس بردارند خوب  و اما متن عمل و نفس آن در دو حال خوب و بد یکی است )ا

و بد آن یکی خواهد بود(. 
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از نظــر قــرآن کریــم غیر از خداى تعالی هر چیزى که اســم )شــی ء- چیز( بر آن اطالق شــود، مخلوق 
َرُه 

َ
 َشــْي ٍء َفَقّد

َ
ُکّل ــَق 

َ
ُکّلِ َشــْي ٍء" و نیز می فرمایــد:" َخل خــداى تعالــی اســت، می فرمایــد:" اهَّلُل خاِلــُق 

ِذي 
َّ
َتْقِدیرًا" و این دو آیه خلقت را در تمامی چیزها اثبات می کند. از ســوى دیگر در آیه شــریفه:" ال

َقُه"  حســن و نیکویی را براى هر خلقت و هر چیز اثبات می کند، البته منظور 
َ
 َشــْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْحَســَن 

َ
أ

که الزمه خلقت است و از آن جدایی نمی پذیرد بلکه دائر مدار آن است و هر جا آن  حسنی است 
باشــد، این نیز هســت و بر عکس.بنا بر این هر چیزى از عنوان حســن و خوبی، آن مقدارى را دارد 
که گذشت )دقت نموده و باریك  گر در معناى" حسن" به آن معنایی  که از خلقت وجود را دارد و ا
بین باشیم، این معنا بیشتر روشن می گردد، چون حسن عبارت از موافقت و سازگارى شي ء حسن 

که از آن چیز منظور است.  و خوب است با آن غرضی و هدفی 
و مــا می بینیــم کــه اجــزاى هســتی و ابعاض این نظــام عام عالمی بــا یکدیگر متوافق و ســازگارند و 
حاشــا که رب العالمین چیزى را خلق کرده باشــد که اجزاى آن با هم ناســازگار باشد، این جزء آن 
جزء را باطل کند و آن، این را خنثی سازد و در نتیجه و سرانجام غرضش از خلقت آن چیز حاصل 
که مزاحم خود او شــود و او را در رســیدن به غرض از خلقت آن چیز  کند  نگردد و یا چیزى را خلق 
که از خلقت این نظام عجیب و محیر الفکر داشته، باطل سازد، چگونه  عاجز سازد، و یا اراده اى 
چنین احتمالی درباره خداى تعالی ممکن  اســت؟ با اینکه خودش در معرفی خود فرموده:" َو ُهَو 
ُه 

َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
ــماواِت َو ال ِفي ال کاَن اهَّلُل ِلُیْعِجَزُه ِمْن َشــْي ٍء ِفي الّسَ قاِهُر َفْوَق ِعباِدِه"، و نیز فرموده:" َو ما 

ْ
ال

کاَن َعِلیمــًا َقِدیــرًا". پس خداى تعالی مقهور چیزى نمی شــود و چیــزى او را در آنچه از خلقش و در 
بندگانش اراده کند عاجز نمی سازد.

بنا بر این هر نعمتی در عالم وجود حســنه و خوب اســت، چون منســوب به خداى تعالی اســت و 
که بین  که از نظر نســبتی  ئی نیز )هر چند  که هر ســیئه، هر بدى و بال ســاخته او اســت، هم چنان 
موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارك و تعالی است( سیئه و بد است و این آن حقیقتی 
وا هِذِه ِمْن ِعْنِد اهَّلِل، 

ُ
که آیه مورد بحث آن را افاده نموده می فرماید:" َو ِإْن ُتِصْبُهْم َحَســَنٌة َیُقول اســت 

 ِمْن ِعْنــِد اهَّلِل، و در جاى دیگــر می فرماید:" َفِإذا 
ٌ

ُکّل ــوا هــِذِه ِمْن ِعْنــِدَك، ُقْل 
ُ
َئٌة َیُقول َو ِإْن ُتِصْبُهــْم َســّیِ

ما طاِئُرُهْم ِعْنَد اهَّلِل 
َ
ال ِإّن

َ
ُروا ِبُموسی  َو َمْن َمَعُه أ ّیَ َئٌة َیّطَ نا هِذِه، َو ِإْن ُتِصْبُهْم َسّیِ

َ
وا ل

ُ
َحَسَنُة قال

ْ
جاَءْتُهُم ال

ُموَن" و از این قبیل آیات دیگر.
َ
ْکَثَرُهْم ال َیْعل

َ
َو لِکّنَ أ

این از جهت" حســنه" و اما از جهت" ســیئة" قرآن کریم ســیئه و بالهاى انســانها را به خود انســانها 
َئٍة َفِمْن َنْفِسَك" ،  صاَبَك ِمْن َسّیِ

َ
صاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهَّلِل، َو ما أ

َ
نسبت می دهدو می فرماید:" ما أ

رًا ِنْعَمًة  ْم َیُك ُمَغّیِ
َ
 اهَّلَل ل

َ
ّن

َ
َکِثیٍر"،" ذِلَك ِبأ ْیِدیُکْم، َو َیْعُفوا َعْن 

َ
َکَسَبْت أ صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما 

َ
" َو ما أ

ْنُفِســِهْم" و آیاتی 
َ
ُروا ما ِبأ ی ُیَغّیِ ُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ  اهَّلَل ال ُیَغّیِ

َ
ْنُفِســِهْم"و" ِإّن

َ
ُروا ما ِبأ ی ُیَغّیِ ْنَعَمهــا َعلــی  َقْوٍم َحّتَ

َ
أ

دیگر از این قبیل.
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توضیح مطلب این است که آیات قبل )همانطور که مالحظه کردید( این بالها و مصائب را مانند 
حســنات امورى دانســت که خلقتشان حســن و نیکو است. و هیچ زشــتی و بدى در خلقت آنها 
نیســت، پــس بــراى بد بودن آنها وجهــی باقی نمی ماند، مگــر این توجیه که با طبــع موجودى دیگر 
ســازگار نیســت، مثال خلقت عقرب خوب و حســنه اســت و بدى آن فقط به خاطر این اســت که 
نیش آن با ســالمتی و راحتی انســانها سازگار نیســت.  پس باآلخره برگشت ویرانگرى سیل و نیش 
عقرب و مصائبی دیگر مثل آن به این است که خداى تعالی که تا کنون نعمت سالمتی را به فالن 
گرفته، و یا نعمت  گزیدن عقرب از او  شخص داده بود، از امروز تا فالن روز این عافیت را به وسیله 
که به شــخص ســیل زده داده بود، بعد از آمدن ســیل به او نداده اســت پس برگشــت  خانه و اثاثی 
مصائب به امرى عدمی است و یا به عبارت دیگر به ندادن خدا است که خود امرى عدمی است 
ها 

َ
اِس ِمْن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك ل کامال روشن ساخته، می فرماید:" ما َیْفَتِح اهَّلُل ِللّنَ و آیه زیر این معنا را 

َحِکیُم" .
ْ
َعِزیُز ال

ْ
ُه ِمْن َبْعِدِه، َو ُهَو ال

َ
َو ما ُیْمِسْك َفال ُمْرِسَل ل

که امســاك جود و یا ســاده تر بگویم ندادن خدا نعمتی را به چیزى یا به کســی،  گاه بیان می کند  آن 
کــم دادن تابــع و برابر مقدار ظرفیتی اســت که در آن چیز و یا آن شــخص اســت و  یــاد دادن، یــا  یــا ز
کــه خــودش در مثالی که  کــه داده شــده، ظرفیــت نداشــته اســت، هم چنان  بیــش از آن مقــدارى 
 ِعْنَدنا 

َّ
ْوِدَیٌة ِبَقَدِرها". و نیز فرموده:" َو ِإْن ِمْن َشــْي ٍء ِإال

َ
ْت أ

َ
ــماِء ماًء َفســال  ِمَن الّسَ

َ
ْنَزل

َ
زده می فرماید:" أ

ــوٍم"،  بنا بر این خداى تعالی به هر کــس و به هر چیز به آن مقدار که 
ُ
 ِبَقــَدٍر َمْعل

َّ
ــُه ِإال

ُ
ل َخزاِئُنــُه َو مــا ُنَنّزِ

ظرفیــت و اســتحقاق دارد عطــا می فرمایــد که تعیین این مقــدار در حیطه علم خود او اســت، هم 
که نعمت و نقمت و بال  َخِبیُر".و معلوم است 

ْ
ِطیُف ال

َّ
َق َو ُهَو الل

َ
ُم َمْن َخل

َ
 ال َیْعل

َ
که فرموده:" أ چنان 

که این را نیز در آیه زیر بیان نموده می فرماید:ُِکّلٍ  و رخاى هر چیزى به نســبت خود آن چیز اســت، 
که هر موجودى به ســوى وجهه اى روان اســت که خاص خود او و  یها" و معلوم اســت  ِ

ّ
ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول

غایتی مناسب به حال او است. 
ایــن جا اســت که خواننده محترم می تواند حدس بزند که" ســراء" و" ضــراء"،" نعمت"،" نقمت"،" 
کریــم در ظرف اختیــار زندگی می کنــد( امورى اســت مربوط به  بــال" بــه این انســان )کــه از نظر قرآن 
که آخر این صراط در صورت درست  اختیار خود انسان: براى اینکه انسان در صراطی واقع است 
رفتــن، ســعادت و در صــورت نادرســت رفتــن، شــقاوت اســت و دخالــت اختیار آدمی در ســلوك 
کریم این حدس شــما را تصدیق دارد و می فرماید:"  درســت و نادرســت قابل انکار نیست.  و قرآن 
ْنُفِسِهْم" و به حکم این آیه شریفه 

َ
ُروا ما ِبأ ی ُیَغّیِ ْنَعَمها َعلی  َقْوٍم َحّتَ

َ
رًا ِنْعَمًة أ ْم َیُك ُمَغّیِ

َ
 اهَّلَل ل

َ
ّن

َ
ذِلَك ِبأ

کــه به آدمی اختصاص می یابد دخالت دارد  نیت هــاى پــاك و اعمال صالح در روى آورى نعمتی 
و چــون دخالــت دارد وقتــی کســی نیت و اعمال خــود را تغییر دهد خــداى تعالی نیز رفتــار خود را 
صاَبُکْم 

َ
تغییــر می دهد و رحمت خود را از آنان امســاك می کند، هم چنــان که خودش فرمود:" َو ما أ
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َکِثیٍر" که به حکم این آیه شــریفه نیز اعمال انسانها در  ْیِدیُکْم َو َیْعُفوا َعْن 
َ
َکَســَبْت أ ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما 

ى روى می آورد دخالت دارند، و نیز  که به و نزول آنچه بر ســر آدمی نازل می شــود و آنچه از مصائب 
َئٍة َفِمْن َنْفِسَك". صاَبَك ِمْن َسّیِ

َ
صاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهَّلِل َو ما أ

َ
می فرماید:" ما أ

 و زنهــار کــه نپنــدارى کــه خــداى ســبحان هنگامی کــه این آیــه را بــه پیامبر گرامیــش )ص( وحی 
می نمود، این حقیقت روشن را فراموش کرده و یادش رفته بود که قبال با جمله" اهَّلُل خاِلُق ُکّلِ َشْي ٍء" 
که به دست ما  که هر چیزى  َقُه" آن را روشن ساخته و فرموده بود: 

َ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْحَسَن 

َ
ِذي أ

َّ
و آیه:" ال

خلق شده فی نفسه و قطع نظر از مزاحمتی که ممکن است با چیز دیگر داشته باشد حسن است. 
ا" .و نیز از قول موسی  َك َنِسّیً کاَن َرّبُ زیرا خداى تعالی منزه است از فراموشی و خود او فرموده:" َو ما 
ي َو ال َیْنسی "، بنا بر این معناى اینکه در آیه  ّبِ  َر

ُ
)ع( حکایت کرده که در برابر فرعون فرموده:" ال َیِضّل

صاَبَك ِمْن َحَســَنٍة ..." این اســت که آنچه از حسنه و خیر به تو می رسد )که 
َ
مورد بحث فرمود:" ما أ

البته هر چه به تو برسد حسنه است( از ناحیه خداى تعالی است و آنچه از سیئه و شرور به تو برسد 
که البته نســبت به حال تو ســیئه و شــر اســت چون با مقاصد و آمال و خواســت تو سازگار نیست و 
که نفس خودت به اختیار سوئش آن سیئه و آن  گر نه آن نیز براى خودش حسنه است، باید بدانی 
شر را به سوى تو کشانید، و با زبان حال آن را از خداى تعالی درخواست کرد، و خداى تعالی بزرگتر 

که ابتداء شرى و یا ضررى متوجه تو بسازد. از آن است 
کرده لیکن معناى آن عمومی   آیه مورد بحث  هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا )ص( 
 اهَّلَل 

َ
ّن

َ
و شامل همه مردم است و به عبارت دیگر این آیه مانند دو آیه دیگر یعنی آیه شریفه" ذِلَك ِبأ

صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة ..." در صدد بیان مطلبی عمومی اســت و 
َ
رًا ..." و آیه شــریفه" َو ما أ ْم َیُك ُمَغّیِ

َ
ل

در عین اینکه متکفل خطاب فردى است، خطاب در آن خطابی اجتماعی نیز هست: براى اینکه 
که  کینونت و اختیارى  کینونتی انسانی و اراده اى اختیارى دارد غیر آن  مجتمع انسانی براى خود 

فرد دارد. 
پس مجتمع، کینونت و وجودى دارد، که گذشتگان و آیندگان از افراد در آن مستهلك هستند و به 
همین جهت نسل موجود از آن مؤاخذه می شود به سیئات گذشتگان و مردگان مؤاخذه می شوند 
که  گناهان افرادى  گناه نکرده اند مؤاخذه می شــوند به  که اقدامی به  به ســیئات زندگان، و افرادى 
مرتکــب گنــاه شــده اند و ...  بــا اینکه این مؤاخذه به حســب حکمــی که تك تك افــراد دارند هرگز 

کینونتی دارد. صحیح نیست، پس معلوم می شود اجتماع هم براى خود 
و این تنها امت اسالم نیست که قرآن کریم مصائبش را مستند به خودش می داند بلکه از نظر قرآن 
که بر هر قومی نازل شود، مستند به اعمال آن قوم است و ما ایمان داریم  ئی  کریم هر مصیبتی و بال
کریم جز به حق نظر نمی دهد و از نظر قرآن آنچه خیرات و حسنات به قومی برسد از ناحیه  که قرآن 

خداى سبحان است.  
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که چه بسا پاره اى از حسنات را تا اندازه اى به اعمال انسانها  بله در این میان آیات دیگرى هست 
َفَتْحنا 

َ
َقْوا ل

َ
ُقرى  آَمُنوا َو اّت

ْ
ْهَل ال

َ
 أ

َ
ّن

َ
ْو أ

َ
نســبت دهد، از آن جمله آیات زیر اســت، توجه بفرمائید: " َو ل

کاُنوا ِبآیاِتنا ُیوِقُنوَن"  و  ا َصَبــُروا َو  ّمَ
َ
ْمِرنا ل

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
نا ِمْنُهْم أ

ْ
ــماِء"،" َو َجَعل ْیِهــْم َبــَرکاٍت ِمَن الّسَ

َ
َعل

آیات قرآنی در این معنا بسیار است.
ئقش بر  به جز اینکه خداى ســبحان در کالم مجیدش خاطرنشــان می سازد که هیچ خلقی از خال
هیچ هدفی از اهدافش نمی رسد و به سوى هیچ خیرى از خیراتش راه نمی یابد مگر به تقدیرى که 
خــداى تعالــی برایــش مقدر کرده، و مگر از راهی که او پیش پایش بگذارد، در این باره می خوانیم:" 
َحٍد 

َ
ْیُکــْم َو َرْحَمُتُه ما َزکی  ِمْنُکْم ِمْن أ

َ
ْو ال َفْضُل اهَّلِل َعل

َ
َقُه ُثّمَ َهدى "،" َو ل

ْ
 َشــْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطــی  

َ
ــِذي أ

َّ
ال

که  گرفتن این دو آیه و آیات قبل معناى دیگرى براى مساله مورد بحث )یعنی این  َبدًا"، با در نظر 
َ
أ

که انسان داراى  چگونه حسنات مستند به خداى تعالی است؟( به دست می آید و آن این است 
هیچ حســنه اى نمی شــود مگر آنکه خداى تعالی به او تملیك کند و او را به آن حســنه برســاند، بنا 
بر این حســنات هر چه هســت از خداى تعالی اســت و ســیئات از انسانها است و با در نظر گرفتن 
صاَبَك ِمْن 

َ
صاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهَّلِل َو ما أ

َ
که می فرماید:" ما أ این حقیقت معناى آیه مورد بحث 

َئٍة َفِمْن َنْفِسَك ..." روشن می گردد. َسّیِ
پــس حســنات از یــك نظــر از آن خدا اســت، براى این که خالق آنها خدا اســت و حســنات هر چه 
باشــند مخلــوق او هســتند، و از ســوى دیگــر گفتیم: که خلقت بــا حســن، الزم و ال ینفك یکدیگر 
بوده و از نظر دیگر باز از آن خدا است، چون حسنات خیراتند و خیرات به دست خدا است و غیر 

کرده باشد. کسی مالك آن نیست مگر آنکه او به وى تملیك  خداى تعالی 
که سیئه  که به آن جهت  و هیچ نوع از انواع سیئات به ساحت قدس او مستند نیست، براى این 
است خلق نشده و کار خداى تعالی خلقت و آفریدن است و سیئه به بیانی که گذشت، خلقت 
گر انســانی دچار ســیئه اى باشــد در حقیقت فاقد  بــردار نیســت، چــون امرى عدمی اســت، مثــال ا
رحمتی از طرف خداى تعالی اســت و این فقدان هم مســتند به اعمال گذشته او است، او کارى 

که خداى تعالی رحمت خود را نسبت به او امساك نموده است. که نتیجه اش این شده  کرده 
چیزى که هست این تذکر را نباید از یاد برد که جهات بحث باید از یکدیگر تفکیك شود و نیز باید 
کریم براى خود در معناى حســنه و ســیئه و نعمت و نقمت دارد آشــنا  با عرف و اصالحی که قرآن 
بود و نیز باید بین شــخصیت فردى و شــخصیت مجتمع فرق گذاشــت و بین آن دو خلط نکرد تا 

نتیجه بحث به دست آید.
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�ةٌ ح�ةّح �ة �ة �ي / َح�ة َ��ةَ
ْ
 /ال

�ةُ
َ�ا�ةَّ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِه َح�ةٌّ 
َ
�نَّ َوْعَد الّل ل� اإِ

أَ
ْر�نِ ا

�أَ
ْ
ماوا�ةِ َو ال ِه ما �نِىي الّ�َ

َ
�نَّ ِلّل ل� اإِ

أَ
ا

ُمو�ن
َ
ْعل َ َرُهْم ل� �ي َ ْك�ش

أَ
َو لِك�نَّ ا

 سوره مبارکه یونس آیه: 55

حّق
 کلمــه "حــق" در مقابــل باطل اســت و این دو مفهــوم متقابلند و حق به معناى ثابت العین اســت 
و امــا باطــل بــه معناى چیزى اســت که عین ثابتی نداشــته باشــد ولــی خود را به شــکل حق جلوه 
می دهد. تا مردم آن را حق بپندارند. لیکن وقتی در برابر حق قرار بگیرد آن وقت است که مردم همه 
می فهمند باطل بوده و از بین می رود مانند آبی که خود یکی از حقایق اســت و ســرابی که حقیقتا 
آب نیســت ولــی خــود را به شــکل آب جلوه می دهد و بیننــده آن را آب می پندارد ولی وقتی تشــنه 

نزدیکش می شود آبی نمی بیند.
خداى سبحان در کالم خود مثالهاى بسیارى براى حق و باطل زده اعتقادات مطابق واقع را حق و 
آنچه مطابق واقع نیست باطل، زندگی آخرت را حق و زندگی دنیا را با همه زرق و برقش که انسانها 
آنهــا را مــال خــود می پندارنــد و بــه طلــب آن می دوند که یا مال اســت و یا جــاه و یا امثــال آن باطل 
دانســته، و همچنین ذات متعالی خود را حق و ســایر اســبابی که انســانها فریب آن را می خورند، و 
بــه جــاى تمایــل به خدا به آنها میل پیدا می کنند، باطل خوانده اســت، و آیات کریمه قرآن در این 

که مجالی براى نقل آنها در این مقام نیست. معانی بسیار است 
آنچه خداوند از میان این دو، بدان استناد می کند، و بالصاله بدان تکیه می نماید، حق است، نه 
ْرَض َو ما َبْیَنُهما 

َ ْ
ــماَء َو ال ْقَنا الّسَ

َ
َك"  و نیز فرمود: "َو ما َخل َحّقُ ِمْن َرّبِ

ْ
که فرمود: "ال باطل، هم چنان 

".و امــا باطل را از آن جهت که باطل اســت، هیچ وقت به خود نســبت نمی دهد، بلکه آن را 
ً

باِطــال
الزمــه نقــص بعضی از موجودات، بــه قیاس به موجودى کامل تر معرفــی می کند، مثال عقاید باطل 
کامل تر آن، هر جا باطل  از لوازم نقص ادراك است، و هر امر باطلی از لوازم آن امر است به قیاس به 
گر زمینی شــوره زار و  کــرده، به این معنا که مثال ا را بــه خــود نســبت داده، آن را منســوب به اذن خود 
شــفاف خلــق کرده که بیننــده آن را از دور آب می پنــدارد، همین خلق کردنش اذن او اســت، اذن 
که تحققی  در اینکه بیننده از دیدن او فورا به خیال آب بیفتد، و همین خود تحقق ســراب اســت 

است خیالی و باطل. 
از همین جا روشــن می شــود که هیچ چیز در عالم وجود نیســت مگر آنکه در آن شایبه اى از بطالن 
هســت، مگــر وجــود خداى ســبحان کــه حق محض اســت و هیچ بطالنــی با او آمیخته نیســت و 

. " َحّقُ
ْ
 اهَّلَل ُهَو ال

َ
ّن

َ
که فرمود: "أ بطالن بدو راه ندارد، هم چنان 
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کــه عالم خلقت با همــه نظامی که در آن هســت از امتزاج حــق و باطل پدید  و نیــز روشــن می شــود 
ْوِدَیٌة 

َ
ْت أ

َ
ماِء ماًء َفسال  ِمَن الّسَ

َ
ْنَزل

َ
که خداى تعالی امر خلقت را چنین مثل زده، "أ آمده، هم چنان 

ُه، 
ُ
ْو َمتــاٍع َزَبٌد ِمْثل

َ
َیٍة أ

ْ
ــاِر اْبِتغاَء ِحل ْیِه ِفي الّنَ

َ
ا ُیوِقــُدوَن َعل ــْیُل َزَبــدًا راِبیًا، َو ِمّمَ ِبَقَدِرهــا، َفاْحَتَمــَل الّسَ

ــاَس َفَیْمُکُث ِفي  ــا ما َیْنَفُع الّنَ ّمَ
َ
َهــُب ُجفاًء، َو أ

ْ
َبُد َفَیذ ــا الّزَ ّمَ

َ
باِطــَل، َفأ

ْ
َحــّقَ َو ال

ْ
َکذِلــَك َیْضــِرُب اهَّلُل ال

ْرِض"  و در زیر همین عنوان معارف بسیارى نهفته است.
َ ْ
ال

آرى ســنت خــداى تعالی بر ایــن جریان یافته که: باطل را آن قدر مهلت دهــد تا روزى با حق روبرو 
گــردد، و بــا آن در بیفتــد، تــا به خیال خــود آن را از بین برده، خودش جــاى آن را بگیرد، ولی خدا به 
دســت حــق خــود، او را از بیــن ببرد و نابــودش کند.پس اعتقاد حــق هیچ وقت در زمین ریشــه کن 
کــه در بعضــی ادوار حاملیــن آن در اقلیــت قــرار گیرنــد و یــا ضعیــف شــوند و  نمی شــود، هــر چنــد 
یاد گردند، و نصرت  همچنین کمال حق هرگز از اصل نابود نمی شود هر چند که گاهی اضداد آن ز
الهی هرگز از رسوالن خدا جدا نمی شود هر چند که گاهی به اصطالح، کاردشان به استخوان برسد 

کلی تکذیب شدند. که به  کنند  که مایوس شوند و خیال  آن چنان 
که اصل و واقعیت داشــته باشــد و خبر، مطابق آن  کلمه "حق" عبارت اســت از چیزى  که  از آنجا 
واقعیــت باشــد. بنا بر ایــن، خبر و یا به عبارتی وعده اى که خداى تعالــی می دهد به اینکه معادى 
در پیــش اســت حــق بودنش به این معنا اســت که خلقــت الهی به نحوى صــورت گرفته که جز با 
برگشــتن موجودات به ســوٌى او تام و کامل نمی شــود، و از جمله موجودات یکی هم نوع بشــر است 

که باید به سوى خداى تعالی برگردد. 
و ایــن ماننــد ســنگی اســت که از آســمان به طرف زمیــن حرکت می کنــد که با حرکت خــود وعده 
ســقوط بر زمین را می دهد، چون حرکتش ســنخه اى است که جز با نزدیك شدن تدریجی به زمین 
و جز ســاقط شــدن و آرام گرفتن در روى زمین تمام نمی شــود، اشیاء عالم نیز چنین اند، حرکتشان 
کردند،  که از آنجا حرکت را آغاز  نهایتی دارد و آن برگشت به خداى تعالی است، به همان مبدئی 
َکْدحًا  َك  َك کاِدٌح ِإلــی  َرّبِ

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
َها ال ّیُ

َ
آیــه زیر همین معنا را خاطر نشــان ســاخته می فرمایــد: "یا أ

َفُمالِقیِه"دقت فرمائید.
همچنیــن کلمــه "حق" به معناى علم اســت، اما نه تنها علم، بلکــه علم به چیزى از آن جهت که 
علم با خارج و واقعیت مطابق است، پس هر علمی حق نیست، آن علمی حق است که معلوم آن 

با واقعیت خارجی مطابق باشد، مانند علم به اینکه واحد نصف دو تا است.
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ح  ل ل
ُه �لال 
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ُ�ُل/ َمِحل

وا /�ةَ
ُّ
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ا /ا �ن

ْ
ل

َ
ْ�ل

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش
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�ةُ �نْ

أَ
�ي ا �ن

َّ
َه ال

َ
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 َو ا�ةَّ
ً
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َ
ُم الّل

ُ
ك �ةَ رنَ ا َر وا ِمّمَ

ُ
َو ُكل

 سوره مبارکه مائده آیه: 88

حالل
گره اســت، و به همین  گشــودن  کلمه "حالل" آمده اســت "حل" در اصل به معناى  در باره معناى 
گره از زبان من" و حلول به معناى نزول  ْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني- بگشــاى 

ُ
معنا اســت آیه شــریفه "َو اْحل

گویا مناســبتش با معناى اصلی این اســت که نوعا در موقع پیاده شــدن و نزول در منزل  اســت، و 
گره هــا را بــاز می کننــد، آن گاه در نزولی هم که بار گشــودن ندارد اســتعمال  بارهــا را می گشــایند، و 
 َقِریبًا 

ُ
ْو َتُحّل

َ
شــده و گفته شــده اســت: "حل حلوال و أحله". خداى عز و جل هم در قرآن فرموده: "أ

که پیاده  ِمْن داِرِهْم- یا عذاب فرود می آید نزدیکی خانه هایشــان". و "حلة" به معناى قومی اســت 
شوند، و "محلة" به معناى مکان حلول و جاى نزول است.

و اینکه گفته می شــود: فالن چیز حالل اســت استعاره است از حل عقده، یعنی گشودن گره. و به 
 

ً
ا َرَزَقُکُم اهَّلُل َحالال وا ِمّمَ

ُ
این معنا در کالم خداى تعالی استعمال شده است، آنجا که می فرماید: "ُکل

 َو هذا َحراٌم- 
ٌ

کرده ایم" و نیز می فرماید: "هذا َحالل ید از حالل و طیب آنچه روزیتان  بًا- و بخور َطّیِ
این حالل است و این حرام". و ظاهرا از این جهت "حل" را هم در مقابل "حرمت" و هم در مقابل 
"احرام" و هم "حرم" ذکر می کنند، و می گویند: "الحل و الحرمة" و "الحل و الحرام" و "الحل و الحرم" 
که  گرهی خیالی بنظر می رســد، چون ممنوعیتی  که در این ســه لفظ یعنی حرمت و احرام و حرم 

گره و عقده ایست. همان معناى حرمت و احرام و حرم است خود در حقیقت 
آیــات قــرآن مؤمنین را از تحریم حالل نهی می کند، یعنی دســتور می دهد آنچه را که خدا بر ایشــان 
کــرده بــر خود حرام نکنند، و این تحریم حالل یا به این می شــود که در مقابل حلیت شــارع  حــالل 
کســی از انجام آن عمل حالل جلوگیرى نموده یا  که  کنند، و یا به این می شــود  حرمتش را تشــریع 
خودش از انجامش امتناع بورزد، چه همه اینها تحریم و منع و در حقیقت نزاع با خداى ســبحان 
که این نزاع و تجاوز با ایمان به خدا و  اســت درســلطنت او، و تجاوز به اوســت، و پر معلوم اســت 

آیات خدا سازگار نیست.
کلمه "حالل" وصفی اســت از ماده "حل" که مقابل "عقد" و "حرمت" اســت و از این جهت حالل 
را حــالل می گوینــد کــه قبل از حالل شــدنش گویا گره خورده بود و مــردم از او محروم بودند بعدا که 
کــه به معناى  حــالل شــد گویــا در حقیقت گره اش گشــوده شــد. و اما کلمه "طیب" قبال گذشــت 

سازگارى با طبع است.
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ح  ك م
َم�ةَحكم�ة

ْ
ِ�ك

ْ
ام/ال

َّ
ُ�ك

ْ
�نَ /ال �اِكم�ي

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ً
را �ي  َك�ش

ً
را �يْ

َ حنَ ِىي
و�ة

أُ
ْ� ا �ةَ َم�ةَ �نَ

ْ
ِ�ك

ْ
�ةَ ال وأْ ُ اُء َو َم�نْ �ي َ�ش َم�ةَ َم�نْ �ي

ْ
ِ�ك

ْ
ِىي ال

�ة وأْ ُ �ي

ا�ب �ب
ْ
ل
�أَ

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
 ا

َ
لّ� ُر اإِ

َ
ّك

�نَّ  َو ما �يَ
 سوره مبارکه بقره آیه269

حکمت 
 راغب در مفردات خود می گوید: لفظ "حکم" در اصل به معناى منع به منظور اصالح است، و به 
همیــن جهــت لگام حیوان را "حکمة الدابة"- به فتح حــاء و کاف- نامیده و می گویند: "حکمت 
کــردم" و نیز می گوینــد: "احکمتها- براى  الدابــة بالحکمــة- حیوان را به وســیله حکمــه دهنه منع 
کــردم" و همچنین طنــاب کشــتی را "حکمه" نامیــده می گوینــد: "حکمت  حیــوان لــگام درســت 

السفینة و احکمتها".
گر در مســاله تکوین و خلقت باشــد معناى  ایــن کلمــه وقتــی به خداى تعالی نســبت داده شــود، ا
قضاى وجودى را که ایجاد و آفرینش باشد می دهد که مساوق با وجود حقیقی و واقعیت خارجی 
گر در تشریع باشد معناى  ُکْن َفَیُکوُن"  و ا ُه 

َ
 ل

ُ
ما َیُقول

َ
ْمرًا َفِإّن

َ
به مراتب آن است، مانند آیه" َو ِإذا َقضی  أ

ْوراُة ِفیها ُحْکُم اهَّلِل"  و  قانون گذارى و حکم مولوى را می دهد، و به این معنا اســت آیه" َو ِعْنَدُهُم الّتَ
وا 

ُ
ْنعاِم َنِصیبًا َفقال

َ ْ
َحْرِث َو ال

ْ
 ِمَن ال

َ
ا َذَرأ وا هَّلِلَِّ ِمّمَ

ُ
ْحَســُن ِمَن اهَّلِل ُحْکمًا"  و لذا در آیه" َو َجَعل

َ
آیه" َو َمْن أ

که به خود  کســانی را  که می فرماید-" ســاَء ما َیْحُکُموَن"   هذا هَّلِلَِّ ِبَزْعِمِهْم َو هذا ِلُشــَرکاِئنا"- تا آنجا 
اجــازه تشــریع و قانون گــذارى را داده انــد مالمت کــرده.و وقتی همین لفظ به انبیا )ع( نســبت داده 
شــود معنــاى قضــا را که یکــی از منصب هاى الهی اســت و خداونــد انبیاى خود را بــه آن منصب 
ِبْع   اهَّلُل َو ال َتّتَ

َ
ْنَزل

َ
کرام کرده افاده می کند، و در این باره فرموده است:" َفاْحُکْم َبْیَنُهْم ِبما أ تشریف و ا

ُحْکَم" .و شــاید 
ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
ِذیَن آَتْیناُهُم ال

َّ
ولِئَك ال

ُ
"   و نیز فرمــوده:" أ َحّقِ

ْ
ــا جــاَءَك ِمَن ال ْهواَءُهــْم َعّمَ

َ
أ

بعضی آیات اشعار یا داللت کند بر اینکه به انبیا حکم به معنی تشریع داده شده، مانند آیه:" َرّبِ 
گر به غیر انبیا نسبت داده شود معناى قضاوت را افاده  اِلِحیَن" . و ا ِحْقِني ِبالّصَ

ْ
ل

َ
َهْب ِلي ُحْکمًا َو أ

 اهَّلُل ِفیِه"  بــه این معنا آمده. معناى 
َ

ْنَزل
َ
ْنِجیِل ِبما أ ِ

ْ
ْهــُل ال

َ
َیْحُکْم أ

ْ
کــه در آیه" َو ل می کنــد. هــم چنان 

دیگرى نیز براى حکم هست، و آن عبارت است از منجز کردن وعده و اجراى حکم و قانون، و آیه" 
ِکِمیَن"  به همین معنا است. حا

ْ
ْحَکُم ال

َ
ْنَت أ

َ
َحّقُ َو أ

ْ
 َوْعَدَك ال

َ
َو ِإّن

حکم خداى تعالی دو جور اســت، یکی حکم تکوینی، و آن این اســت که پدیدار شدن مسببات 
را بــه دنبــال اســباب قــرار دهــد، و وقتــی موجودى در بین چند ســبب قــرار گرفت که بر ســر آن نزاع 

که نسبت به بقیه اسباب سببیتش تام باشد.  داشتند، آن موجود را دنبال سببی قرار دهد 
ُت" که کلمه 

ْ
ل

َ
ْیِه َتَوّک

َ
 هَّلِلَِّ َعل

َّ
ُحْکُم ِإال

ْ
خــداى متعــال از یعقوب )ع( حکایت می کند که گفــت: "ِإِن ال

"حکم" در این جمله به معناى حکم تکوینی است. 
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 و یکی هم حکم تشریعی است، مانند تکالیفی که در دین الهی در باره اعتقادات و دستور العملها 
ُم" به همین معنا آمده.  َقّیِ

ْ
یُن ال اُه ذِلَك الّدِ  ِإّیَ

َّ
 َتْعُبُدوا ِإال

َّ
ال

َ
َمَر أ

َ
 هَّلِلَِّ أ

َّ
ُحْکُم ِإال

ْ
آمده، و در آیه شریفه "ِإِن ال

نوع سوم آن عبارت است از حکمی که در روز قیامت در بین بندگانش در آنچه اختالف می کردند 
می راند، و آن این است که در آن روز حق را آشکار و اظهار می کند به طورى که اهل جمع همه حق 
کاُنوا ِفیِه َیْخَتِلُفوَن" به  ِقیاَمِة ِفیما 

ْ
کلمه "حکم" در آیه شریفه "َفاهَّلُل َیْحُکُم َبْیَنُهْم َیْوَم ال را ببینند ...  

همین معناى سوم است.
کردن نسبت تصدیقیه در بین اجزاى کالم است. مثال بین  کلمه " حکم" در لغت به معناى برقرار 
کــه یــك کلمه اســت، و بین عالم که کلمه دیگرى اســت نســبت برقرار نمــوده می گوییم: زید  یــد  ز
عالم است. نسبتی را هم که در بین امور اجتماعی و اعمال افراد جامعه و قضایاى جارى در میان 
که خود قضایا را هم حکم می گویند. مثال در  آنان برقرار می کنیم، حکم نامیده می شود، هم چنان 
باره اعمال آنان گفته می شــود: واجب اســت که فالن کار عملی شــود، و حرام است که فالن گناه 
ارتکاب شــود، این وجوب و حرمت و همچنین اســتحباب و کراهت حکمند، هم چنان که خود 
قضیــه:" واجــب اســت که ..." حکم اســت. البته از این قســم حکم که بگذریم بــراى اجتماعات 

کفالت و والیت و امثال آن نیز هست. یاست، نیابت،  احکام دیگرى از قبیل ملکیت، ر
و گاهــی هــم ایــن کلمــه اطالق می شــود و مقصود معنــاى مصدرى آن اســت، که در چنیــن موارد 
معنــاى حکــم ایجاد حکم خواهد بود یا به حســب تشــریع و تقنین مانند قوانینــی که حکومتها به 
منظور حفظ نظام جامعه خود می گذرانند، و یا به نظریه و تشخیص، مانند تشخیصی که قضات 
دادگسترى نسبت به پرونده هاى حقوقی و یا جزائی دارند، و حکم می کنند به اینکه فالن مال حق 
فالنی و یا فالن شــخص مجرم و محرك فالن نزاع اســت، و نیز مانند تشــخیص اهل فتوا نســبت به 
ادلــه احــکام. گاهــی هم حکم گفته می شــود و مراد از آن انفاذ حکم اســت- مانند اســتبدادى که 

والیان و پادشاهان مستبد در رعیت خود اعمال می کنند.
کلمــه "حکمــت"  بــه معناى نوعی احکام و اتقــان و یا نوعی از امر محکم و متقن اســت، آن چنان 
کــه هیــچ رخنــه و یا سســتی در آن نباشــد، و ایــن کلمه بیشــتر در معلومات عقلی و حــق و صادق 
که بطالن و کذب به هیچ وجه در آن معنا  اســتعمال می شــود، و معنایش در این موارد این اســت 
که مطابق با واقع باشــد، یعنی به نحوى  راه ندارد. پس حکمت عبارت اســت از قضایاى حقه اى 
گر مشتمل بر  مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثال معارف حقه الهیه در باره مبدأ و معاد باشد، و یا ا
معارفی از حقایق عالم طبیعی است معارفی باشد که باز با سعادت انسان سر و کار داشته باشد، 
کلمه "حکیم" به معناى متقن  که اساس تشریعات دینی را تشکیل می دهد.  مانند حقائق فطرى 
گزاف ناشــی نمی شــود، هر چه می کند با علم  که هیچ عملی از وى از جهل و  کار، و کســی اســت 

می کند، و براى آن مصالحی در نظر می گیرد.
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ح  م �
ْ�َمُ�واحم�  ُ  /�ي

ً
ٍ� /َمْ�ُمو�ا �/ُمَ�ّمَ �نى: َحم�ي

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نَ م�ي
َ
عال

ْ
ِ ال

ِه َر�بّ
َ
َ�ْمُ� ِلّل

ْ
ال

 سوره مبارکه حمد آیه: 1

حمد
 کلمه حمد بطورى که گفته اند به معناى ثنا و ســتایش در برابر عمل جمیلی اســت که ثنا شــونده 
باختیار خود انجام داده، بخالف کلمه مدح که هم این ثنا را شامل میشود، و هم ثناى بر عمل غیر 
کردم ولی در مورد  که دارد حمد و مدح  کرامتی  گفته می شود من فالنی را در برابر  اختیارى را، مثال 
کــردم بلکه تنها می توانیم بگوئیم  یــد، و یا بوى خوش یك گل نمی گوئیم آن را حمد  تأللــؤ یــك مروار

کردم. آن را مدح 
خــداى تعالــی هــم در برابــر اســماء جمیلش محمود و ســزاوار ســتایش اســت، و هم در برابــر افعال 
جمیلــش، هیــچ حمــدى از هیــچ حامــدى در برابــر هیــچ امــرى محمــود ســر نمی زند مگــر آنکه در 
حقیقت حمد خدا است، براى آنکه آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آنست فعل خدا 

کرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خدا است. است، و او ایجادش 
که در آیه مورد بحث آمده بر وزن "فعیل" و به معناى مفعول از ماده "حمد" است، و  کلمه "حمید" 
"حمد" عبارت است از ثناى جمیل و مدح بر خوبیهاى اختیارى، و چون تمام جمالها و خوبیها 
بــه او منتهــی می شــوند در نتیجــه تمــام حمدها مخصــوص او خواهد بــود، هم چنــان که خودش 

ِمیَن" .
َ
عال

ْ
َحْمُد هَّلِلَِّ َرّبِ ال

ْ
فرموده: "ال

شکر

کلمــه "شــکر" بــه معناى آن اســت که نعمت را طورى آشــکار به کار ببرى که بــه همه بفهمانی این 
کر بودن بنده براى خدا این اســت که خالص براى  نعمت را فالن منعم به من داده، و حقیقت شــا
پروردگارش باشــد، و در مقابل، کفران به معناى اســتعمال آن به نحوى اســت که از خلق بپوشانی 
که این نعمت از منعم است. کلمه "شکر" هم در اصل به معناى اظهار نعمت ولی نعمت به زبان 

یا به عمل است.
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ح  � �
اهةِحّ�  َ��ي

ْ
ی/ ال ْ��ي َْ��ةَ ی / �ي ْ��ي ُ �نى:  �ي

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْم 
ُ
ك �ي ْ��ي ُ ْم ِلما �ي

ُ
ا َ��اك �ن ُسوِل اإِ ِه َو ِللّرَ

َ
وا ِلّل �بُ �ي �ب وا اْس�ةَ َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

ُرو�نَ َ ْ��ش
ِ� �ةُ �يْ

َ
ل ُ� اإِ

�نَّ
أَ
ِ� َو ا �بِ

ْ
ل َمْرِء َو �ةَ

ْ
�نَ ال ْ �ي َ ُ�وُل �ب َ َه �ي

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
َو اْعل

 سوره مبارکه انفال آیه:24

حيات
 حیات در انســان در نظر ســطحی و بدوى مبدئی اســت که به وسیله آن علم و قدرت در هر کارى 
پیــدا می شــود، و آدمــی اعمــال خــود را مــا دام که زنــده اســت از روى علم و بوســیله قــدرت انجام 

می دهد، و وقتی حیات باطل شود قهرا صدور اعمال نیز متوقف می گردد. 
ولــی از طریــق نظــر علمی کشــف شــده که این حیــات آن طور کــه در نظر بدوى به ذهن می رســید 
کــرده در  کــه حیــوان را داراى حیات  کی  مختــص بــه اقســام حیوانــات نیســت، براى اینکــه آن مال
گیاهان نیز هست، و آن عبارت است از اینکه موجود جاندار داراى نفس و جانی می باشد که از آن 
گون،  جان اعمال مختلفی صادر می شود، آنهم نه به یك گونه و بطور طبیعی، بلکه به انحاى گونا
که  مثل حرکت به سوى جهات مختلف و با حرکاتی مختلف، و مثل سکون و بی حرکت ماندن 

گیاهان نیز هست. همه اینها در 
حال ببینیم حیات به چه معنا است؟

کــه در مقابــل موت یعنی باطل شــدن مبــدأ اعمال حیاتی قــرار دارد، برگشــت معنایش بر   حیــات 
حســب تحلیل به این اســت که موجود داراى حیات داراى چیزیست که بوسیله آن، آثار مطلوب 
که موت عبارت است از اینکه آثار مطلوب از  از آن موجود مترتب بر آن موجود می شود، هم چنان 
گیاه خود را  که زمین  آن موجود بر آن موجود مترتب نشود، پس زنده شدن زمین به معناى آن است 

که این اثر بر آن مترتب نمی شود.  گردد، بر خالف زمین مرده  یاند و سرسبز  برو
و زنده بودن عمل عبارت است از اینکه عمل طورى باشد که غرضی که بخاطر آن غرض آن عمل 
انجام شده از آن عمل حاصل شود، و عمل مرده عبارتست از عملی که اینطور نباشد، و همچنین 
زنده بودن ســخن به این اســت که سخن اثر مطلوب را در شنونده بگذارد و سخن مرده آن سخنی 
که  که چنین نباشد. و زنده بودن انسان عبارت است از اینکه در مجرایی قرار داشته باشد  است 
فطرت، او را بسوى آن مجرى هدایت می کند، مثل اینکه داراى عقلی سلیم و نفسی زکیه و مهذب 
که  که قرآن شریف دین را حیات بشر خوانده، چون قرآن دین حق را  باشد، و بهمین جهت است 

همان اسالم است، عبارت می داند از فطرت الهی.
کــه آن چیز حالتی دارد که به خاطر داشــتن آن حالت  کلمــه" حیــات" در مــورد چیزى بکار می رود 

داراى شعور و اراده شده است.
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" حيات" و اقسام آن از نظر قرآن":
توضیح اینکه، زندگی گرانبهاترین متاعی است که یك موجود زنده براى خود سراغ دارد، و چگونه 
چنین نباشد و حال آنکه در ما وراى زندگی غیر از عدم و بطالن چیز دیگرى نیست، و معلوم است 
که این ارزش را براى زندگی به خاطر اثر آن قائل اســت که عبارت اســت از شــعور و اراده که نشــاط 
و ســعادت زندگی انســانی به آن اســت، و براى همین جهت اســت که همواره از جهل و نداشــتن 

حریت اراده و اختیار می گریزد.
آرى، انسان هم که یکی از موجودات زنده است مانند همه موجودات مجهز به سالحی که زندگی 
معنوى او را که حقیقت وجود او است تامین کند می باشد، همانطورى که تمامی انواع موجودات 
مســلح به ســالحی که حافظ وجود و بقایشان باشد هســتند، و سالح انسانی همین اراده و اختیار 
او است که خیرات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص نموده و او را به آن یکی سوق و از این 

یکی زنهار می دهد.
که نوع انسانی را بسوى سعادت و خیر و به سوى منافع وجودش  که این هدایت الهی  و از آنجایی 
داللــت می کنــد هدایتی اســت تکوینی و از مشــخصات نحوه خلقت اوســت، و محال اســت که 
نظام آفرینش در یك مورد دچار خطا و اشتباه شود ال جرم باید بطور قطع گفت که انسان سعادت 
وجود خود را بطور قطع درك می کند، و در این درکش دچار تردید نمی شود، هم چنان که سایر انواع 
مخلوقــات بدون اینکه دچار ســهو و اشــتباه شــوند به جبلــت و فطرت خود راهــی را که منتهی به 

سعادت و منفعت و خیرشان می شود می پیمایند.
گــر در جایــی دچــار خبــط می شــوند بخاطر تاثیر عوامل و اســباب نامناســب دیگرى اســت که   و ا
موجــودى را از مســیر خیــرات و منافعــش منحرف ســاخته بســوى ضرر و شــرش ســوقش می دهد، 
که بحســب طبع زمینی اش باید در روى زمین قرار بگیرد، و لیکن فشــار  مانند جســم ثقیل زمینی 
نیرویی او را مجبور بدور شدن از زمین نموده و به رفتن بسمت باال وادارش می سازد، و آن جسم تا 
آنجا که مجبور اســت بر خالف طبع خود باال می رود و وقتی آن فشــار تمام شــد دوباره بسوى زمین 
گر فشــار دیگرى نباشــد بطور طبیعی یعنی بخط مســتقیم انجام  باز می گردد، و این بازگشــتن هم ا
کــه در آن صورت بطور  می گیــرد، مگــر اینکه در بازگشــتن هم محکوم به یك نیروى مخالفی باشــد 

منحنی صورت می گیرد.
و این معنا همان معنایی اســت که در قرآن کریم روى آن پافشــارى نموده و می فرماید راه ســعادت 
و علم و عملی که منتهی به آن می شــود بر هیچ انســانی پوشــیده و مخفی نیســت، و هر انسانی به 
فطــرت خــود می فهمد که چه معارفی را باید معتقد باشــد و چه کارهایــی را باید بکند،خداوند در 
ُم"   َقّیِ

ْ
یُن ال ِق اهَّلِل ذِلــَك الّدِ

ْ
ْیها ال َتْبِدیَل ِلَخل

َ
اَس َعل ِتي َفَطــَر الّنَ

َّ
قــرآن مجیــد می فرماید:" ِفْطَرَت اهَّلِل ال

ْر ِإْن  ّکِ
َ

َر َفَهدى - و پس از پنج آیــه- َفذ
َ

ــِذي َقّد
َّ
ى َو ال َق َفَســّوَ

َ
ِذي َخل

َّ
و در ســوره" اعلــی" می فرمایــد:" ال
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ْشَقی"  و در سوره" شمس" می فرماید:" َو َنْفٍس َو ما 
َ ْ
ُبَها ال ُر َمْن َیْخشــی  َو َیَتَجّنَ

َ
ّک

َّ
ْکرى  َســَیذ ِ

ّ
َنَفَعِت الذ

ــاها"  آرى، گاهی می شــود که  اها َو َقْد خاَب َمْن َدّسَ
َ

َح َمْن َزّک
َ
ْفل

َ
َهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها َقْد أ

ْ
ل

َ
اها َفأ َســّوَ

انســان در اعتقاد و یا عملش از طریق حق منحرف شــده و دچار اشــتباه می گردد، لیکن این خطا 
و اشــتباه مســتند به فطرت انسانی او و هدایت الهی نیست، بلکه بخاطر این است که او خودش 
عقل خود را دزدیده و در اثر پیروى هواى نفس و تســویالت جنود شــیطان راه رشــد خود را گم کرده 
ِهُم  ّبِ َقــْد جاَءُهْم ِمْن َر

َ
ْنُفُس َو ل

َ ْ
ــّنَ َو ما َتْهَوى ال

َ
 الّظ

َّ
ِبُعوَن ِإال اســت، هــم چنان که قرآن فرمــوده:" ِإْن َیّتَ

ٍم". 
ْ
ُه اهَّلُل َعلی  ِعل

َّ
َضل

َ
 ِإلَهُه َهواُه َو أ

َ
َخذ

َ
ْیَت َمِن اّت

َ
 َفَرأ

َ
ُهدى " و نیز فرموده:" أ

ْ
ال

پس این امور و علم و عملی که فطرت انسانی انسان را بسوى آن دعوت می کند لوازم زندگی سعید 
کــه جا دارد نامــش را زندگی گذاشــت و چنین زندگی بــه چنین علم و  انســانی و آن زندگــی اســت 
که چنین علم و عمل مســتلزم چنان زندگی اســت، و زندگی را از  عملی نیازمند اســت هم چنان 
اینکــه دچار منافیات شــده و در نتیجــه اثرش خنثی گردد حفظ نموده و دوباره به مســیر اولش باز 

می گرداند.
که فطرتش او را به آن دعوت نموده و هدایت  گر انســان از راه راســتی  که ا از اینجا نتیجه می گیریم 
الهی بســوى آن ســوقش می دهد منحرف شــود قطعا لوازم ســعادت زندگی را از دست داده  است، 
گرائیدن بســوى جهل و فســاد، اراده آزاد و عمل  کوتاهی کرده و با  یعنی در علم نافع و عمل صالح 
کرده، و دیگر زنده به آن زندگی نمی شــود مگر اینکه علم حق و عمل  نافع خود را به مردگان ملحق 
حق را دوباره کسب کند، و این آن معنایی است که آیه مورد بحث به آن اشاره نموده و می فرماید:" 
کنید دعوت خدا و رسول را وقتی شما را دعوت می کنند  که ایمان آورده اید استجابت  اى کسانی 

که شما را زنده می کند". به چیزى 
یاد است، و  الم در جمله" ِلما ُیْحِییُکْم" به معناى" الی" است، و این تعبیر در استعماالت عرب ز
که  که رسول مردم را به آن دعوت می کند دین حق است و دین حق همان اسالم است  آن چیزى 
قرآن کریم آن را به پیروى فطرت و پذیرفتن دعوت آن به علم نافع و عمل صالح تفسیر کرده است.
البته از نظر قرآن کریم براى حیات یك معناى دیگرى است دقیق تر از آن معنایی که به نظر ساده و 
سطحی انسان می رسد، چون در نظر سطحی، حیات عبارت است از زندگی دنیوى از روز والدت 
تا رسیدن مرگ که دورانی است توأم با شعور و فعل ارادى که نظیرش و یا نزدیك به آن در حیوانات 

نیز یافت می شود.
ِخَرَة 

ْ
اَر اآل

َ
 الّد

َ
ِعــٌب َو ِإّن

َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

َّ
ْنیا ِإال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
 و لیکــن خــداى ســبحان بطورى که از آیه" َو ما هــِذِه ال

ُموَن"  برمی آید غیر این زندگی دنیایی یك زندگی دیگرى براى انسان سراغ 
َ
ْو کاُنوا َیْعل

َ
َحَیواُن ل

ْ
ِهَي ال

َ
ل

که اشــتغال به زندگی دنیا که مشــتی اوهام اســت از آن زندگی که حقیقت زندگی اســت  می دهد 
باز می دارد و حال آنکه اشــتغال به آن اهم و نتیجه آن نتیجه وجود آدمی و تحقق دادن به اغراض 
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که میان آدمی و رسیدن به حقیقت آن  روحی او است، پس اشتغال به زندگی دنیا حجابی است 
زندگی که در پیش هســت حایل می شــود. و این همان معنایی اســت که خداى تعالی در یکی از 
ٍة ِمْن هذا َفَکَشــْفنا َعْنَك ِغطاَءَك َفَبَصُرَك 

َ
ُکْنَت ِفي َغْفل َقْد 

َ
آیات خطابیه روز قیامت می فرماید:" ل

َیْوَم َحِدیٌد". 
ْ
ال

کــه خداوند لهو و  گرانمایه تر از زندگی دنیا  پــس معلوم شــد: براى انســان زندگی دیگرى شــریف تر و 
لعبش خوانده هست، و آن زندگی اخروى است که، به زودى پرده از رویش برداشته می شود، و آن 
گناه نیســت، و در آن آدمی جز به نور  زندگی اســت که دیگر مشــوب و آمیخته با لهو و لعب و لغو و 
َدُهْم  ّیَ

َ
یماَن َو أ ِ

ْ
وِبِهُم ال

ُ
َکَتَب ِفي ُقل ولِئَك 

ُ
ایمان و روح عبودیت سیر نمی کند، هم چنان که فرموده:" أ

ُه 
ُ
َکَمْن َمَثل اِس  ُه ُنورًا َیْمِشــي ِبِه ِفي الّنَ

َ
نا ل

ْ
ْحَیْیناُه َو َجَعل

َ
کاَن َمْیتًا َفأ  َو َمْن 

َ
ِبــُروٍح ِمْنــُه" و نیز فرمــوده:" أ

ْیَس ِبخاِرٍج ِمْنها".
َ
ماِت ل

ُ
ل

ُ
ِفي الّظ

پــس ایــن زندگی یك زندگی دیگرى اســت عالی تر و گرانبهاتر از زندگــی عمومی دنیا که در آن همه 
ُقُدِس"  و همچنین 

ْ
ْدناُه ِبُروِح ال ّیَ

َ
رقم آدمها و حتی حیوانها هم به ســر می برند، و از امثال جمله" َو أ

ْمِرنا"  برمی آید که باز یك زندگی دیگرى اســت ما فوق آن 
َ
ْیَك ُروحًا ِمْن أ

َ
ْوَحْینــا ِإل

َ
َکذِلــَك أ جملــه" َو 

کــه گفتیم، و به زودى در باره این زندگی ســوم بحث مفصلی در جاى مناســب خواهد  دو زندگــی 
آمد- انشاء اهَّلل-.

کامل تر از حیات و زندگی  که اشــرف و  کوتاه ســخن، پس براى آدمی یك زندگی حقیقی هســت  و 
پســت دنیایی او اســت، و وقتی به آن زندگی می رسد که استعدادش کامل و رسیده شده باشد، و 
این تمامیت استعداد به وسیله آراستگی به دین و دخول در زمره اولیاى صالحین دست می دهد، 
هم چنان که رســیدن به زندگی دنیایی وقتی دســت می دهد که نطفه اش رشــد نموده و هم چنان 

کامل شود یعنی به صورت جنین در آید. کند تا استعدادش براى درك آن  نمو 
ُکْم ِلما ُیْحِییُکْم" اشــاره به همان استعداد  ُســوِل ِإذا َدعا ِذیَن آَمُنوا اْســَتِجیُبوا هَّلِلَِّ َو ِللّرَ

َّ
َها ال ّیُ

َ
و آیه  " یا أ

نمــوده و می فرمایــد پذیرفتــن و عمــل کردن به آن دســتوراتی که دعوت حقه اســالمی، بشــر را به آن 
که این زندگی حقیقی  می خواند انسان را براى درك آن زندگی حقیقی مستعد می سازد، هم چنان 
هــم منشــا و منبع اســالم اســت، و علم نافــع و عمل صالــح از آن زندگی سرچشــمه می گیــرد، و در 
َبًة َو  ُه َحیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
همین معنا اســت آیه شــریفه" َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَکٍر أ

وَن". 
ُ
کاُنوا َیْعَمل ْحَسِن ما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َیّنَ َنْجِز

َ
ل
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حن  سش ع
ع  �ش �نَ حن ع�ي اسشِ �ن

ْ
عا�ةِ  /ال اسشِ �ن

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ن ع�ي اسشِ �ن
ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
لّ�  اإِ

َرهةٌ �ي �ب
َ
ك

َ
ها ل

�نَّ لاهةِ َو اإِ ِر َو الّصَ �بْ
الّصَ وا �بِ

�نُ ع�ي َو اْس�ةَ
سوره مبارکه بقرة آیه: 45

خشع
گر این خشوع  کلمه "خشع" جمع خاشع است که مصدر آن خشوع به معناى نوعی ذلت است، و ا
که حالت خشوع و ذلت بیش از هر چیز در دیدگان  را به دیدگان نسبت داده، از این جهت است 

ظهور می کند.
خشــوع قلب آن تاثیرى اســت که قلب آدمی در قبال مشاهده عظمت و کبریایی عظیمی به خود 

کبریا است.  می گیرد،کلمه "خشوع" به معناى تاثر قلب از مشاهده عظمت و 
که در برابر سلطانی  که به افراد مقهور دست می دهد، افرادى  خشوع به معناى تاثیر خاصی است 
قاهــر قــرار گرفته انــد، بــه طورى کــه تمام توجه آنــان معطوف او گشــته و از جاى دیگر قطع می شــود 
و ظاهــرا ایــن حالــت حالتی اســت درونی که با نوعــی عنایت، به اعضاء و جوارح نیز نســبت داده 
می شــود، مانند کالم رســول خدا ص- به طورى که روایت شــده- درباره شخصی که در نمازش با 
گر دلش داراى خشوع می بود جوارحش نیز خاشع می شد و نیز مانند  یش خود بازى می کرد فرمود:ا ر
ْحمِن"که خشوع را به صوت نسبت داده. ْصواُت ِللّرَ

َ ْ
کالم خداى تعالی که می فرماید"َو َخَشَعِت ال

خشــوع بــه معنــاى تــرس، و بی حرکت شــدن اعضا از ترس اســت و یا گفته اند  چشــم فرو بســتن و 
خفض جناح و تواضع اســت. و یا گفته اند  ســر به زیر انداختن است، یا گفته اند  خشوع آن است 
که به این ســو و آن ســو ننگرى، و یا آن اســت که مقام طرف را بزرگ بدارى و همه اهتمام خود را در 
بزرگداشت او جمع و جور کنی. یا گفته اند: خشوع عبارت از تذلل است. و یا معانی دیگر که همه 

کردیم جمع است. کلمه  که ما براى این  اینها در آن معنایی 

خضوع
 

فرق میانه خشــوع و خضوع با اینکه معناى تذلل و انکســار در هر دو هســت، این است که خضوع 
مختص به جوارح و اعضاى بدنی آدمی است، ولی خشوع مختص به قلب است.
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حن سش ى
ی �ش اهاحن �ش �نْ َ ْو�نى/ �ي

َ �ش ْوُهْم/ َو احنْ
َ �ش �نْ

�نى: �ةَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َُّهْم  ْو�نَ َر�ب َ �ش �نْ َ وَصَل َو �ي ُ �نْ �ي
أَ
ِ� ا ُه �بِ

َ
َمَر الّل

أَ
و�نَ ما ا

ُ
ِصل َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
َو ال

ِ��ا�بِ 
ْ
و�نَ ُسوَء ال ا�نُ �ن َ َو �ي

 سوره مبارکه رعد آیه: 21 

خشی 
ظاهــرا فــرق میان "خشــیت" و "خوف" این اســت که خشــیت به معنــاى تاثر قلب از اقبــال و روى 
آوردن شــر و یا نظیر آن اســت، و خوف به معناى تاثر عملی انســان اســت به اینکه از ترس در مقام 
که در دل متاثر نگشته، دچار  گریز از شر و محذور را هم فراهم سازد، هر چند  اقدام برآمده و وسائل 

هراس نشده باشد.
 اهَّلَل "، و 

َّ
َحــدًا ِإال

َ
 لــذا می بینیــم خــداى ســبحان در توصیــف انبیــاء )ع( می فرمایــد: "َو ال َیْخَشــْوَن أ

ترس از غیر خدا را از ایشان نفی می کند، و حال آنکه خوف را در بسیارى از جاها براى آنان اثبات 
ا َتخاَفّنَ ِمْن  ْوَجَس ِفي َنْفِســِه ِخیَفًة ُموســی "  و نیز می فرماید: "َو ِإّمَ

َ
نموده، از آن جمله می فرماید: "َفأ

کــه بگوئیم انبیــاء از غیر خدا هیچ  َقــْوٍم ِخیاَنــًة" و جمــع میــان آن نفی و این اثبات به همین اســت 
نمی ترسند، و در موارد مذکور در باال در مقام پیشگیرى برآمده اند.

و بعید نیست برگشت کالم راغب در فرق میان خوف و خشیت نیز به همین باشد، او گفته است: 
فــرق میان این دو این اســت که خشــیت خوفی اســت که توأم با تعظیم و بیشــتر اوقــات از دانایی 
ما َیْخَشــی اهَّلَل ِمْن 

َ
ناشــی شــود، و لذا خداى ســبحان آن را به علماء اختصاص داده می فرماید:"ِإّن

که مقصود از خوف در این موارد همان ترس درونی است. ماُء" و پر واضح است 
َ
ُعل

ْ
ِعباِدِه ال

کــه در فرق میان ایــن دو واژه گفته اند: خوف هــم از ناحیه مکروه  و همچنیــن گفتــار بعضــی  دیگر 
حاصل می شود و هم از ناحیه کسی که ممکن است این مکروه را به آدمی برساند هم گفته می شود: 
من از مرض خوف دارم، و هم گفته می شود من خوف دارم از اینکه فالن چیز مریضم کند، بخالف 
خشیت که تنها از آورنده مکروه و شر است، نه از خود مکروه، و لذا گفته می شود: "خشیت اهَّلل" من 
گر برگشت این کالم به  گفته نمی شود: خشیت المرض- از مرض ترسیدم. و ا از خدا ترسیدم ولی 

کلیت نخواهد داشت. گفتیم، کالمی قابل نقض خواهد بود و  که ما  همان معنایی نباشد 
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حن طء
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ُ
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ما
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ْ
ك َو َم�نْ �يَ

سوره مبارکه نساء آیه: 112

خطا
کنــد، و اتفاقا چیز دیگرى را به دســت آورد و  راغــب در مفــردات می گوید: وقتی کســی اراده چیزى 
گر همان چیز را که خواســته بود به دســت آورد،  یــا کارى دیگــر کنــد، می گوینــد فالنی خطا کرد. و ا
می گویند فالنی اصابه کرد. گاهی هم می شــود که به کســی که عملی کرده که درســت آن را انجام 
نــداده و یــا اراده اى کرده که خوب نمی تواند عملیش کنــد، می گویند فالنی به خطا رفت. و از این 
بــاب اســت که می گویند: "اصاب الخطــا" و یا می گویند "اخطا الصواب" و یــا "اصاب الصواب" و 
"اخطا الخطاء" یعنی به راه خطا رسید و راه صواب را به خطا رفت و به راه صواب رسید و راه خطا 
را هــم درســت نرفــت، بلکــه در آن نیــز خطا کرد. و این لفــظ یعنی لفظ "خطا" بطــورى که مالحظه 
کردیــد، مشــترك در چند معنا اســت. و کســی که می خواهــد در حقایق تدبر کند، بایــد در هر مورد 

کند ببیند این لفظ در خصوص آن مورد به چه معنا است.  استعمالی فکر 
 کلمه "خطیئه" از نظر معنا با کلمه "ســیئه" نزدیك اســت چیزى که هســت کلمه خطیئه را بیشتر 
کــه مورد مقصود اصلی و فی نفســه نبوده باشــد، بلکــه آن مورد و آن  در جایــی اســتعمال می کننــد 
کرده شکارى را با  که قصد  که به خطا انجام شده زائیده از مقصدى دیگر باشد، مثل کسی  فعلی 
تیر بزند، ولی تیر او به انسانی بر می خورد. و یا تنها می خواهد مسکرى بنوشد و قصد هیچ جنایتی 
ندارد، و لیکن وقتی مست شد جنایت هم مرتکب می شود. البته این زائیدن و سبب شدن براى 
که خودش نیز حرام است، مانند نوشیدن مسکر  تحقق خطا دو جور است، یکی آن سببی است 
که ســبب جنایتی شــود. دوم ســببی که خودش حرام و ممنوع نیســت، مثل تیر انداختن به طرف 

گاهی سبب جنایتی می شود. که عملی است جایز  ولی  شکار 
اثم

کلمه" اثم" به معناى عمل زشــتی اســت که باعث شــود آن چیزى که قرار است برسد دیرتر  برسد. 
که در انسان،  کلمه ذنب، و نظایر آن، و آن عبارت است از حالتی  اثم از نظر معنا نزدیك است به 
کندى انسان از رسیدن به خیرات می گردد، پس  که باعث  یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا می شود 
اثــم آن گناهــی اســت که بــه دنبال خود شــقاوت و محرومیــت از نعمت هاى دیگرى را مــی آورد، و 
سعادت زندگی را در جهات دیگرى تباه می سازد .کلمه" أثیم" به معناى کسی است که اثم و گناه 

کار همیشگی و دائمیش شود و از آن دست برندارد.  که  کند، به حدى  بسیار 
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 در آیــه  "ُقــْل ِفیِهمــا ِإْثــٌم" کلمــه "اثم" بــه معناى عملی اســت که با وبال خــود انســان را از خیرهاى 
بســیارى محروم بســازد، مانند شــرب خمر، و قمار، و ســرقت، از کارهایی که هیچ انســانی آن را به 
منظــور بــه دســت آوردن خیرات زندگی انجــام نمی دهد، و بر عکس موجــب انحطاط اجتماعی و 

سقوط آدمی از وزن اجتماعی و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمی می شود.

 فحش
همچنین مراد از" فواحش" گناهانی اســت که حد اعالى شــناعت و زشــتی را داشته باشد، مانند 
که باعث انحطاط، ذلت و سقوط در زندگی  گناهانی است  زنا، لواط و امثال آن. و منظور از" اثم" 
کــه آبروى آدمــی و مال و عرض و جانش را تباه می ســازد. و نیــز منظور از"  گــردد، ماننــد می گســارى 
بغی" تعدى و طلب کردن چیزى است که حق طلب کردن آن را نداشته باشد، مانند انواع ظلم ها 

و تعدیات بر مردم و استیالى غیر مشروع بر آنان.

سوء
 وقتی گفته می شود:" ساءه االمر مساءة" معنایش این است که فالن پیش آمد حال بدى را بر فالنی 
که  گفته شــود:" ســی ء باالمر" معنایش این اســت  انداخت، و وقتی با صیغه مجهول تعبیر شــود و 
ى را ناراحت کرده باشــد. کلمه ســوء  فالنی خودش به خاطر آن امر ناراحت شــد، نه اینکه آن امر  و
به معناى هر چیزى اســت که انســان از آن نفرت دارد و در نظر اجتماع زشــت می آید و این ســوء در 
کــه از حــد بگذرد و از طور خود تجاوز کند، آن وقت مصداق فحشــاء میشــود، و به همین  صورتــی 
جهــت زنا را که زشــتی اش از حد بیرون اســت، فحشــاء میگوینــد. در معناى کلمه" ســیئه" گفته 
اســت که: به معناى هر خصلتی اســت که نفس آدمی از آن خوشــش نیاید و از آن ناراحت شود، و 

که نفس را مسرور و خوشحال سازد. که به معناى خصلتی است  نقیض آن" حسنه" 

ذنب
گفته می شود:"    گرفتن دنباله چیزى است، مثال   راغب می گوید:کلمه" ذنب" در اصل به معناى 

گرفتم. ولی در هر عملی که دنباله وخیمی دارد نیز استعمال  ذنبته"، یعنی رسیدم به دم آن و آن را 
می شود.
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سوره مبارکه بقره آیه: 29

خلق
کار رفته باشــد، حال چه به نحو ضم  که در خلقت آن تقدیر و تالیف به  خلق ایجاد چیزى اســت 
چیزى به چیز دیگر باشد، مانند ضم اجزاء نطفه به یکدیگر و یا ضم نطفه ماده به نطفه نر و سپس 
ضــم مــواد غذایــی بــه آن و هزاران شــرایط که در پیدایش و خلقت یك انســان و یا حیوان اســت، و 
چه به نحو دیگرى که از قبیل ضم جزئی به جزء دیگرى نباشــد، مانند تقدیر ذات موجود بســیط و 
کریمه قرآن نیز  که با سایر موجودات دارد. و این معنا از آیات  تعیین حد وجودى و آثار آن و روابطی 
 َشْي ٍء 

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ِذي أ

َّ
َرُه َتْقِدیرًا  و آیه" ال

َ
 َشــْي ٍء َفَقّد

َ
ُکّل َق 

َ
به خوبی اســتفاده می شــود، مانند آیه "َو َخل

که خلقت خود را به همه چیز تعمیم داده.  ُکّلِ َشْي ٍء"   َقُه ُثّمَ َهدى "  و آیه "اهَّلُل خاِلُق 
ْ
َخل

کــه در معناى آن تقدیــر جهات وجود و تنظیم آن نیســت، به همین جهت اســت که  بخــالف امــر 
کــه در باره خلقت فرموده:  امــر تدریج بردار نیســت، و لیکن خلقت  قابل تدریج اســت، هم چنان 
َبَصِر"  

ْ
ْمٍح ِبال

َ
َکل  واِحَدٌة 

َّ
ْمُرنا ِإال

َ
اٍم". و در باره امر فرموده: "َو ما أ ّیَ

َ
ِة أ ْرَض ِفي ِســّتَ

َ ْ
ــماواِت َو ال َق الّسَ

َ
"َخل

کالم مجیدش خلقت را به غیر خود نیز نســبت داده و فرموده:  که در  و نیز به همین جهت اســت 
خاِلِقیَن".

ْ
ْحَسُن ال

َ
ْیِر ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفیها"  و نیز فرموده: "َفَتباَرَك اهَّلُل أ َکَهْیَئِة الّطَ یِن  ُق ِمَن الّطِ

ُ
"َو ِإْذ َتْخل

و اما امر به این معنا را به غیر خود نسبت نداده، بلکه آن را مختص به خود دانسته و آن را بین خود 
ــْمَس َو 

َ
و بیــن هــر چیــزى که می خواهد ایجــاد کند از قبیل روح و امثال آن واســطه قرار داده: "َو الّش

ْمِرِه"و آیات 
َ
وِح ِمْن أ ِئَکَة ِبالّرُ َمال

ْ
 ال

ُ
ْمِرِه"  و "ُیَنّزِل

َ
ُك ِبأ

ْ
ُفل

ْ
ْمِرِه"  و "َو ِلَتْجِرَي ال

َ
راٌت ِبأ

َ
ُجوُم ُمَسّخ َقَمَر َو الّنُ

ْ
ال

دیگــرى از ایــن قبیــل نیز هســت که از آن بــر می آید خداى تعالی امر خود را ســبب و یــا همراه ظهور 
اینگونه امور می داند.

پس معلوم شــد که گر چه برگشــت خلق و امر به یك معنا اســت، ولی به حسب اعتبار مختلفند و 
به همین جهت صحیح اســت که هر کدام را متعلق به خصوص یك قســم از ایجاد بدانیم، حال 
کــدام به تنهایی ذکر شــده باشــند، و چه با هم، بــراى اینکــه در جایی هم که  چــه ایــن دو لفــظ هر 
مانند آیه مورد بحث با هم ذکر شده باشند، باز صحیح است بگوییم خلق به معناى ایجاد ذوات 
موجودات اســت، و امر به معناى تقدیر آثار و نظام جارى در آنها اســت، و خلق بعد از امر اســت، 
چــون تا چیزى نخســت تقدیر نشــود، خلق نمی شــود، هــم چنان که هیچ مخلوقــی بعد از خلقت 

تقدیر نمی شود- دقت بفرمایید-.
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ْرَض ِفي َیْوَمْیِن" مراد از کلمه "یوم" پاره اى از زمان اســت، 
َ ْ
َق ال

َ
خلقــت زمیــن در دو روز: در آیــه "َخل

کنان زمین عبارت اســت از  نــه دو روز از روزهــاى معمولــی و معهــود ذهن ما، چون روز از نظر ما ســا
کــره زمین به دور خــودش، که یك دور آن را یك روز )و یا به عبارتی: یك شــبانه روز(  مقــدار حرکــت 
می نامیم، و احتمال اینکه مراد از دو روز در آیه چنین روزى باشد احتمالی است فاسد و فسادش 
که گفتیم- مراد از روز پاره اى از زمان است و اطالق روز بر پاره اى از  بر همه روشن. پس- همان طور 
ها 

ُ
اُم ُنداِول ّیَ

َ ْ
َك ال

ْ
که می فرماید: "َو ِتل کالم خداى تعالی است  زمان بسیار شایع است، از آن جمله 

ْوا ِمْن َقْبِلِهْم"، و امثال این موارد 
َ
ِذیَن َخل

َّ
اِم ال ّیَ

َ
 ِمْثَل أ

َّ
ــاِس" و نیز می فرماید: "َفَهْل َیْنَتِظُروَن ِإال َبْیــَن الّنَ

که ایام در پاره اى از زمان اطالق شده است.
پــس مــراد از دو روزى کــه خــدا در آن زمیــن را آفریده دو قطعه از زمان اســت کــه در آن تکون زمین و 
گــر آن را دو قطعــه از زمان خواند، نــه یك قطعه، براى این اســت که  زمیــن شــدن آن تمــام شــده. و ا
داللت کند بر اینکه زمین در تکون نخستینش، دو مرحله متغایر را طی کرده: یکی مرحله خامی و 
کالی و دوم مرحله پختگی و رسیده شدن. و یا به عبارتی دیگر: یکی مرحله ذوب بودن، و دیگرى 

مرحله منجمد شدن، و امثال این تعبیرها.
امر: مراد از کلمه "أمر" همان معناى فرمودن است، که مقابلش کلمه نهی است، چیزى که هست 
کــه بزرگتران به کوچکتــران می کنند، و  همیــن فرمــودن دو جور اســت: یکی تشــریعی مانند اوامرى 
یکــی هــم تکوینی، که عبارت اســت از اراده وجود یافتن چیزى که خــدٌاى تعالی در جاى دیگر در 
کلمه  ُکْن َفَیُکوُن" پس امر خدا عبارت اســت از  ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقول

َ
راَد َشــْیئًا أ

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ

َ
باره اش فرموده: "ِإّن

کــه امر او کلمه "کن" اســت صفــت آن را در آیه مــورد بحث مؤنث  "کــن"، و شــاید بــه همیــن اعتبار 
آورده، فرموده: "واحدة".

آنچــه کــه ســیاق کالم افــاده می کنــد کــه امــر خــدا واحد اســت منظــور این اســت کــه: امــر او تکرار 
نمی خواهد به این معنا که وقتی تحقق و هستی چیزى را اراده کند هست شدن آن چیز احتیاجی 
بــه اینکــه بــار دیگر و بار دیگر امر را تکرار کند نــدارد، بلکه همین که یك بار کلمه "کن" را القاء کند 
یت، مانند نگاه کردن بدون تأنی و درنگ، و معلوم اســت  متعلق آن هســت می شــود، آن هم به فور

وقتی به فوریت محقق می شود دیگر احتیاجی به تکرار امر نیست.
یت را تشــبیه به "لمــح بصر" کرده براى این نبــوده که بفهماند  گــر محقــق شــدن متعلق امر به فور و ا
زمان تاثیر امر کوتاه، و نظیر کوتاهی لمح بصر است، بلکه می خواهد بفهماند تاثیر امر اصال احتیاج 
به زمان هر چند کوتاه ندارد، آرى تشــبیه به لمح بصر در کالم کنایه از همین بی زمانی اســت، پس 
أمــر خــداى تعالی که همان ایجاد و اراده وجود اســت احتیاجی نــه به زمان دارد و نه به مکان، و نه 
به حرکت، و چگونه ممکن است محتاج به اینگونه امور باشد با اینکه زمان و مکان و حرکت همه 

به وسیله همان امر موجود شده اند.
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 سوره مبارکه بقره آیه: 103  

اختيار 
گر ما چیزى را خیــر می نامیم، بدان جهت  اصــل در معنــاى کلمــه "خیر "همانا انتخاب اســت، و ا
کــه آن را بــا غیر آن مقایســه می کنیــم، و یکــی از آن دو را انتخاب نمــوده و می گوئیم این خیر  اســت 
است، و معلوم است از بین چند چیز ما آن را انتخاب می کنیم که هدف و مقصد ما را تامین کند.
پــس در حقیقــت آنچــه خــود مــا می خواهیــم خیــر اســت، هــر چنــد که مــا آن را بــراى چیــز دیگرى 
می خواهیــم، ولــی خیــر حقیقی همــان مقصد ما اســت، و آن دیگرى به خاطر مقصد ما خیر شــده 
گــر خیرش  اســت، پــس خیــر حقیقــی آن چیزى اســت که بــه خاطر خــودش مطلوب ما اســت، و ا
می نامیــم چــون در مقایســه با چیزهاى دیگــر آن را انتخاب کردیم. پس هر چیــزى تنها وقتی "خیر" 
نامیده می شود که با چیز دیگرى مقایسه شود، و نسبت به آن چیز مؤثر باشد، و گرنه هر چیزى تنها 

خودش است، نه خیر است و نه شر.
کلمــه "خیــر" از نظر وزن وصفی اســت که از ماده "خار، یخار، خیرة" اشــتقاق یافتــه که این ماده به 
که به وجهی در انجام و یا اخذ  کردن یکی از دو چیز و یا دو عملی است  معناى انتخاب و اختیار 
آن در تردیــد باشــد، و خیــر از آن دو، آن اســت کــه در مطلوبیت و فضیلت، برترى بر دیگرى داشــته 

اخذ آن متعین باشد. 
پــس خیــر از دو عمــل، آن عملی اســت که انجام آن متعین باشــد. و خیر از دو چیز آن اســت که از 
که از جهت تمتع و اســتفاده  جهت انتخاب مطلوب باشــد، مثال خیر از دو مال، آن مالی اســت 
مطلوبتر باشــد. و خیر از دو خانه، آن خانه اى اســت که از جهت ســکنی مطلوب تر باشد. و خیر از 
دو انســان، آن فردى اســت که از جهت مصاحبت بهتر باشــد. و خیر از دو رأى، آن رأیی اســت که 
اخذ به آن بهتر باشــد. و خیر از دو اله، آن معبودیســت که از جهت پرســتش بهتر باشد. و از همین 
جــا اســت که اهل ادب گفته انــد اصل این کلمه "أخیر: خوبتر" و به صیغــه افعل التفضیل بوده، و 
لیکن حقیقت مطلب این اســت که کلمه مذکور صفت مشــبهه اى است که بر حسب ماده خود 

معناى افعل التفضیل را افاده نموده و برترى را می رساند.
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مختال
کلمــه مختــال به معناى کســی اســت که دســتخوش خیــاالت خود شــده، و خیالــش او را در نظر 
خودش شــخصی بســیار بزرگ جلوه داده، در نتیجه دچار به کبر گشــته، از راه صواب گمراه شــده 

که در راه رفتنش تبختر می کند. گر خیل می خوانند براى همین است  است، اسب را هم ا
مختال به کسی می گویند که دچار خیالء و تکبر شده باشد، و تکبر را از این جهت خیالء می گویند 

که در خود سراغ دارد فضیلتی براى خود خیال می کند. که متکبر چیزى را 
که مصدر است  یاد افتخار و مباهات می کند، و اختیال  که ز فخور: "فخور" به معناى کسی است 
کــه آنچه نعمت دارد  بــراى کلمــه مختال، و نیز افتخار ناشــی از این می شــود که انســان توهم کند 
به خاطر اســتحقاق خودش اســت، و این بر خالف حق اســت، چون او فعلی را که باید مســتند به 
تقدیر خدا کند به استقالل نفس خود کرده، و این اختیال و افتخار هر دو از رذائل نفسند، که خدا 

آن را دوست نمی دارد.
فخور

یــاد افتخــار می کنــد، و ایــن دو صفــت یعنــی اختیال-  کلمــه فخــور بــه معنــاى کســی اســت که ز
گر  خیال زدگــی- و کثــرت فخــر از لوازم عالقمنــدى به مال و جاه، و افراط در حب آن دو اســت، و ا
کــه این دو، خدا را دوســت  فرمــوده: خــدا مختــال و فخور را دوســت نمــی دارد، براى همین اســت 
کــه دو طایفــه مذکــور در معــرض آن دو صفت  نمی دارنــد، زیــرا قلبشــان وابســته بــه غیر او اســت، 
کــه بخل می ورزد دلش متعلق به مال اســت، و  نامبرده انــد یعنــی صفــت خیالء و فخر، طایفه اول 

که بین جاه و مال تا اندازه اى مالزمه هست. طایفه دوم دلش متعلق به جاه است، هر چند 
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تدّبر
دبر "مقابل" قبل اســت. دبر به معناى عقب و قبل به معناى جلوى هر چیز اســت، دو عضو جلو و 
عقــب را هــم بــه همین جهت و به طور کنایه، قبل و دبر می نامند، و چه بســا بر هر چیزى هم که در 
گرفته باشــد مجازا اطالق بشــود. از این دو لفظ مشــتقاتی اســت،  دنبال و یا جلو چیز دیگرى قرار 
از آن جملــه اســت: "اقبــل- روى آورد"،" أدبــر- پشــت کرد،قبل- بوســید،دبر االمــر- در عاقبت کار 
کار اندیشــید"، و "استدبر-  اندیشــید"، "تقبل- پذیرفت و زیر بار رفت"،" تدبر- در اطراف و عواقب 
کار دیــد که در اولش نمی دیــد و آن را پیش بینی نمی کــرد". "دبر امر البیت"  چیزهایــی در عاقبــت 
که وضع آن  که مربوط به آنست منظم نمود، بطورى  که امور خانه و تصرفاتی را  معنایش این است 

گذاشت و اهل آن از فواید مطلوب آن برخوردار شدند. رو به صالح 
کــه از پی می رســد، مثال گفته می شــود: "امس  کــه در هــر چیز بــه معناى دنباله ایســت  لفــظ "دابــر" 
الدابر- دیروز گذشته" یعنی روزى که در پی امروز بود هم چنان که گفته می شود: "عام قابل- سال 
که از وى به  آینده". و "دابر" به اثر هر چیزى هم اطالق می شــود، مثال به نســل آدمی و هر اثر دیگرى 
ُموا" 

َ
ِذیَن َظل

َّ
َقــْوِم ال

ْ
جــا می مانــد "دابر" گفته می شــود، پس اینکه خــداى تعالی فرمود: "َفُقِطــَع داِبُر ال

کــت و نابودى همــه ایل و تبارشــان را فــرا گرفت.ادبار از هــر چیزى به  معنایــش ایــن اســت کــه هال
کردن است. معناى اعراض و به معناى پشت 

 "تدبیر" به معناى این است که چیزى را دنبال چیزى بیاورى، و مقصود از آن این است که اشیاى 
که هر کدام در جاى خاص خود قرار بگیرد،  متعدد و مختلف را طورى تنظیم کنی و ترتیب دهی 
بطورى که به محض تنظیم، آن غرضی که از هر کدام آنها دارى و فائده اى که هر کدام دارد حاصل 
گردد و به خاطر متالشــی شــدن اصل، و فســاد اجزاء، و تزاحم آنها با یکدیگر غرض مختل نشــود.
تدبیــر امــر عالم هم به همین معنا اســت کــه اجزاى آن را به بهترین و محکم ترین نظم منظم  ســازد، 
بطورى که هر چیزى بســوى غایت مقصود از آن متوجه گشــته و ســیر کند، و همین آخرین کمالی 
است که مخصوص به او است، و منتهی درجه و اجل مسمایی است که به سوى آن گسیل شده، 
همچنین مجموع آن را با نظمی عام عالمی منظم سازد، بطورى که سراپاى عالم هم متوجه غایت 
گردد. که همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتیجه بعد از دنیا آخرت هویدا  کلی خود 
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کــه یك حادثی را دنبال حادثــی دیگر به وجود  تدبیــر حــوادث جاریه در عالم، معنایش این اســت 
بیــاورد، حادثــی باشــد که وقتی دنبال حــادث اول پدیــد آورد، نظامی اتم به وجود آیــد، و آن چنان 
کــه بــه غایت ها و نتایجی منتهی شــود که حــق و حقیقت باشــد، پس در  حــوادث را ترتیــب دهــد 
حقیقــت تدبیر عبارت شــد از خلقت بعد از خلقت، اما خلقــت هر چیزى با رعایت خلقت هاى 
گرفته شــود خلقت اســت، و چون رابطه و اتصال  که چون تك تك هر ایجادى در نظر  قبل و بعد، 

گرفته شود تدبیر است، پس تدبیر، چیزى سواى خلقت نیست. بین همه خلقها در نظر 
و چون خلقت و صنع همه به خداى تعالی منتهی می شــود، و این منتهی شــدنش ضرورى و غیر 
گزیر تدبیر هم منتهی به اوســت، و به هیچ وجه نمی شــود به غیر او دانســت، و  قابل انکار اســت، نا
غیــر خــداى تعالی هر چه هســت مخلــوق خدا، و قائم به خــدا، و مملوك او اســت، خودش مالك 
هیچ نفعی و ضررى نیســت، و محال اســت که قائم به غیر از او باشــد، و آن غیر، مســتقل در تدبیر 
او، و مستغنی از خدا باشد، و این همان معناى حق بودن، و بازیچه نبودن، و جد بودن، و شوخی 

نبودن خلقت است.
گر بعضی از مخلوقات خدا مدبر بعضی از مخلوقات دیگرش بوده باشد، این والیت در تدبیر  پس ا
کلمه نیست،  والیت حقیقی نیست، چون ولی نامبرده باز هم مالك واقعی، و به حقیقت معناى 
و بــه ایــن معنــا چیزى را مالك نمی باشــد، و در نتیجه آنچــه دخل و تصرف می کنــد جنبه بازى را 
گــر فرضــا خدا چنین والیتــی را به بعضی از مخلوقات خود بدهد، او هم با مخلوقات خود  دارد، و ا
بازى کرده اســت، و ســاحت او منزه از لعب و بازى است، و فرض مذکور تنها و تنها فرض است، 
کلی از  و حقیقتی نمی تواند داشــته باشــد، و والیت فرض شــده فقط اســمی از والیت را دارد، و به 

که تار عنکبوت این چنین است . کلمه تهی است، هم چنان  حقیقت معناى 
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 سوره مبارکه قدر آیه: 2

ادراک
کات انســانی آمده، بســیار اســت و چه بســا  تا بیســت  کریــم در باره انواع ادرا کــه در قــرآن  کلماتــی 
جور لفظ برسد، مانند "ظن"، "حسبان"، "شعور"، "ذکر"، "عرفان"، "فهم"، "فقه"، "درایت"، "یقین"، 
"فکر"، "رأى"، "زعم"، "حفظ"، "حکمت"، "خبرت"، "شهادت"، و "عقل"، که کلماتی نظیر "فتوى" 
و "بصیرت" نیز ملحق به آنها است و بد نیست در اینجا معناى این کلمات را بدانیم، لذا می گوئیم:
ظن: کلمه "ظن" به معناى تصدیق بیش از پنجاه درصد و نرســیده به صد در صد اســت، زیرا که 

گر به درجه صد در صد برسد جزم و قطع می شود. ا
حســبان: کلمه "حســبان" هم به معناى ظن است، با این تفاوت که گویا استعمال کلمه حسبان 
در مورد ظن اســتعمالی اســت استعارى، مانند کلمه "عد- شــمردن" چون همه می دانیم که لفظ 
کــردن و لفــظ شــمردن، معنــاى اصلــی اش چیســت، ولی مــا همیــن دو کلمــه را در مورد  حســاب 
احتمــال راجــح نیــز اســتعمال می کنیــم، و می گوییــم: مــن فالنــی را از شــجاعان می دانســتم، و از 
که او را در هنگام شــمردن شــجاعان، ملحق به  دالوران به حســاب می آوردم، و منظور این اســت 

آنان می دانستم.
شعور:  کلمه "شعور" که به معناى ادراك دقیق است از ماده "شعر- به فتح شین" گرفته شده، که به 
که مانند مو باریك است، شعور خوانده اند و مورد استعمال  معناى مو بوده و ادراك دقیق را از آنجا 

کلمه محسوسات است، نه معقوالت و به همین جهت حواس ظاهرى را مشاعر می گویند. این 
ذکر: کلمه "ذکر"، به معناى پیش کشــیدن صورتهایی اســت که در خزینه ذهن انبار شــده، و آن را 

گر حاضر بوده، نگذاریم غایب شود. بعد از آنکه از نظر و فکر غایب بوده، حاضر سازیم، و یا ا
عرفــان: امــا کلمــه "عرفان و معرفت"، به معناى آن اســت که انســان صورتی را کــه در قوه دراکه اش 
ترسیم شده، با آنچه که در خزینه ذهنش پنهان دارد، تطبیق کند، و تشخیص دهد که این همان 
گفته اند معرفت عبارت است از ادراك بعد از علم قبلی. که  است یا غیر آن، و بدین جهت است 
فهــم: اما کلمه "فهم" به معناى آن اســت که ذهن آدمــی در برخورد با خارج به نوعی عکس العمل 

کند. نشان داده و صورت خارج را در خود نقش 

فقــه: کلمــه "فقه" به معناى آن اســت که فهم، یعنی همان صورت ذهنــی را بپذیرد، و در پذیرش و 
تصدیق آن مستقر شود.
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درایت: کلمه "درایت" به معناى فرو رفتن در این نقش و دقت در آن براى درك خصوصیات و اسرار 
کار می رود،  و مزایاى نهفته آن است، و به همین جهت، این کلمه در مقام بزرگداشت و تعظیم به 
ناُه 

ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َقْدِر"  اســتعمال شــده، می فهماند که تشــخیص خصوصیات 
ْ
ُة ال

َ
ْیل

َ
ْدراَك ما ل

َ
َقــْدِر َو ما أ

ْ
ــِة ال

َ
ْیل

َ
ِفــي ل

که کســی قادر به درك آن نیســت و اما یقین  و اســرار قیامت و اســرار لیلة القدر امرى عظیم اســت 
عبارت است از اینکه همان درك ذهنی آن چنان قوت و شدت داشته باشد که دیگر قابل سستی 

و زوال نباشد.
کلمه "فکر" به معناى نوعی ســیر و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن اســت، تا شــاید از  فکر: 

کشف شود. گرفتن آن، مجهوالتی براى انسان  مرور در آن، و یك بار دیگر در نظر 
رای: کلمه "رأى" به معناى تصدیقی است که از همان فکر و تجدید نظر در مطالب حاضر در ذهن 
کــرد" و آنچه "نباید  پیــدا می شــود، چیزى که هســت بیشــتر در علوم عملی که پیرامــون آنچه "باید 
که مربوط است به امور تکوینی. مراد از"  کرد"، بحث می کند، استعمال می شود، نه در علوم نظرى 
که علم فکرى در هر امرى آن را  یت نامید به خاطر این است  گر آن را رؤ یت "علم فکرى است و ا رؤ
یت محســوس می ســازد. کلمه "رؤیت" هم می تواند به معناى دیدن با چشــم باشد، و هم  مانند رؤ

به معناى معرفت.
زعــم: امــا کلمــه "زعم" به معناى تصدیق مطلب اســت، تصدیق از این حیــث که مطلب نامبرده 
صورتــی اســت در ذهــن، حال یا این تصدیق شــصت در صد باشــد، و یا صــد در صد. پس کلمه 

نامبرده هم در مورد ظن استعمال می شود و هم در مورد قطع و جزم.
که حتی یك  گفتیم به معناى احتمال صد در صد اســت، بطورى  که  کلمه "علم" همانطور  علم: 
در صــد هــم احتمــال خالف آن داده نمی شــود. و کلمه "حفظ" به معناى ضبــط کردن صورت آن 
چیزى اســت که براى ما معلوم شــده اســت، بطورى که هیچ دگرگونی و تغییرى در آن پیدا نشــود. 
و کلمــه "حکمــت"، به معناى صورت علمیه اســت، اما از این جهت که مطلبی محکم و اســتوار 
اســت. و کلمــه "خبرت" به معناى این اســت که شــخص خبــره صورت علمیــه اى را که در ذهن 
که بداند از مقدمات آن چه نتائجی بر آن مترتب می شود. دارد آن چنان بدان احاطه داشته باشد 

شهادت:کلمه "شهادت"، به معناى دیدن و رسیدن به عین یك چیز و یا یك صحنه است، حال 
یا به حس ظاهرى مانند "دیدن"، "شــنیدن"، "بوئیدن"، و "لمس محسوســات"، و یا به حس باطن 
که مثال من میدانم و اراده و محبت و بغض  مانند "مشــاهده"، "درك یقینی وجدانیات"، درك این 

و نظائر آن را دارم.
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 سوره مبارکه بقرة آیه: 186 

دعا 
کردن توجه و نظر شــخص دعوت شــده  کلمه "دعوت" به معناى معطوف  کلمه "دعاء" و نیز  دعا: 
اســت به ســوى چیزى که آن شــخص دعوت شــده و این کلمــه معنایی عمومی تــر از کلمه "نداء" 
دارد، بــراى اینکــه نــداء مختص بــه باب لفظ و صوت اســت، ولی دعاء، هم شــامل دعوت کردن 
بوســیله لفظ می شــود و هم شــامل آنجایی که کسی را با اشاره و یا نامه دعوت کنند، عالوه بر این، 
که طرف را با صداى بلند صدا بزنی، ولی لفظ دعاء این قید  لفظ نداء مخصوص آنجایی اســت 
را نــدارد، چــه بــا صداى بلند او را بخوانی و چه بیخ گوشــی و آهســته دعوتش کنــی، هر دو جورش 

دعوت است.
گر به خداى تعالی نســبت داده شــود معنایش هم دعوت کردن تکوینی اســت که همان  و دعاء، ا
گویــا خداى تعالی آن چیز را به ســوى اراده خود  کــه حق تعالی اراده کرده،  ایجــاد آن چیزى اســت 
که  که می فرماید: "َیْوَم َیْدُعوُکْم َفَتْســَتِجیُبوَن ِبَحْمِدِه"   دعوت نموده- مانند این قول خداى تعالی 
منظور از این جمله این است که خداى تعالی شما را که در قبرهایتان آرمیده اید براى زندگی کردن 
در عالــم آخــرت دعوت می کند، و شــما دعــوت او را با قبول خود اجابت می کنیــد، که در این آیه، 

دعوت به معناى ایجاد و خلقت است در نتیجه معناى تکوین را می دهد.
و هــم خوانــدن و دعــوت کردن تشــریعی، و آن عبارت اســت از اینکه خداى تعالی بــه زبان آیاتش 
بنــدگان را تکلیــف کنــد به آنچه که از آنان می خواهد. و اما دعوت و دعاى بندگان عبارت اســت 
از اینکــه بنــده خــدا با خوانــدن پروردگارش رحمــت و عنایت پروردگار خود را به ســوى خود جلب 
که خود را در مقام عبودیت و مملوکیت قرار دهد، به همین جهت  کند، و خواندنش به این است 
عبــادت در حقیقــت دعاء اســت، چون بنده در حال عبادت خــود را در مقام مملوکیت و اتصال 
بــه مــوالى خویــش قرار می دهد و اعــالم تبعیت و اقرار به ذلــت می کند تا خدا را با مقــام مولویت و 

ربوبیتش به خود معطوف سازد، دعا هم عینا همین است. 
 

َ
و خــداى تعالــی بــه همین اتحــاد حقیقت دعاء و عبادت اشــاره دارد، آنجا که می فرمایــد:  "َو قال

که  ــَم داِخِریَن" ،  وَن َجَهّنَ
ُ
ِذیَن َیْســَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدِتي َســَیْدُخل

َّ
 ال

َ
ُکــْم ِإّن

َ
ْســَتِجْب ل

َ
ُکــُم اْدُعوِني أ ّبُ َر

مالحظه می کنید در اول، فرمان به دعاء داده، سپس همین تعبیر به دعاء را مبدل به تعبیر عبادت 
کرده است. 
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َ
َو ِإذا َســأ

ُهــْم َیْرُشــُدوَن )186(و چــون بندگان من از تو ســراغ مرا می گیرند بداننــد که من نزدیکم و دعوت 
َّ
َعل

َ
ل

کــه مرا بخوانند پــس باید که آنان نیــز دعوت مرا  کننــدگان را اجابــت می کنــم البتــه در صورتی  دعا
اجابت نموده و باید به من ایمان آورند تا شاید رشد یابند )186(

این آیه در افاده مضمونش بهترین اسلوب و لطیف ترین و زیباترین معنا را براى دعا دارد.
اوال: اســاس گفتــار را بر تکلم وحده )من چنیــن و چنانم( قرار داده، نه غیبت )خدا چنین و چنان 
اســت(،و نه ســیاقی دیگر نظیر غیبت، و این ســیاق داللت دارد بر اینکه خداى تعالی نســبت به 

کمال عنایت را دارد. مضمون آیه 
و ثانیا: تعبیر فرموده به )عبادى بندگانم(، و نفرمود )ناس مردم( و یا تعبیرى دیگر نظیر آن و این نیز 

عنایت یاد شده را بیشتر می رساند.
و ثالثا: واسطه را انداخته، و نفرموده: )در پاسخشان بگو چنین و چنان( بلکه فرمود:چون بندگانم 

از تو سراغ مرا می گیرند من نزدیکم
کید را می رســاند مؤکــد کرده و فرمــوده: )فانی  و رابعــا: جملــه: )مــن نزدیکــم( را بــا حــرف )ان( که تا

که من نزدیکم. قریب( پس به درستی 
و خامســا: نزدیکــی را بــا صفت بیــان کرده و فرمــوده: )نزدیکم( نه بــا فعل، )من نزدیك می شــوم( تا 

ثبوت و دوام نزدیکی را برساند.
و سادسا: در افاده اینکه دعا را مستجاب می کند تعبیر به مضارع آورد نه ماضی، تا تجدد اجابت 

و استمرار آن را برساند.
کــرد به قید )اذا  و ســابعا: وعــده اجابــت یعنی عبارت )اجابت می کنم دعــاى دعا کننده(را مقید 
دعان- در صورتی که مرا بخواند( با اینکه این قید چیزى جز خود مقید نیست، چون مقید خواندن 
خدا است و قید هم همان خواندن خدا است و این داللت دارد بر اینکه دعوت داعی بدون هیچ 
ُکْم" و این هفت نکته همه داللت 

َ
ْســَتِجْب ل

َ
شــرطی و قیدى مســتجاب است نظیر آیه:" اْدُعوِني أ

دارد بر اینکه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنایت دارد.
از طرفی در این آیه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متکلم )من( تکرار شده، و آیه اى به چنین 
اســلوب در قــرآن منحصــر به همین آیه اســت. نزدیك بودن خداى ســبحان به بنــدگان، مقتضاى 
مالکیت مطلقه الهی و عبودیت عباد است:  خداى سبحان میان هر چیزى و خود آن چیز حائل 
است، و میان آن و تمامی مقارنات آن از فرزند و همسر و دوست و مال و جاه و حق او حائل است، 
پــس خــداى تعالی از هر چیزى که فرض شــود به مخلوق خود نزدیك تر اســت، پــس او قریب علی 

یِد"   َوِر
ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ْقَرُب ِإل

َ
االطالق است: " َو َنْحُن أ

ِبِه".
ْ
َمْرِء َو َقل

ْ
 َبْیَن ال

ُ
 اهَّلَل َیُحول

َ
ّن

َ
و نیز فرموده: " أ
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کوتاه آنکه مالك بودن خداى ســبحان نســبت به بندگانش به مالکیت حقیقی، و بنده  و ســخن 
که او بطور علی االطالق قریب و نزدیك به ایشان باشد، نزدیك تر  بودن بندگان براى او باعث شده 
کــه با او مقایســه شــود، و نیز ایــن مالکیت باعث شــده که هر تصرفی و بــه هر نحو که  از هــر چیــزى 
بخواهد در بندگانش بکند جایز باشــد بدون اینکه دافعی و مانعی جلو تصرفاتش را بگیرد، و این 
جــواز تصــرف حکم می کنــد به اینکه خداى ســبحان هر دعاى دعــا کننده را اجابــت کند هر چه 
می خواهــد باشــد و بــا اعطــا و تصــرف خــود حاجتش را بــرآورد چــون مالکیت او عام و ســلطنت و 

احاطه اش بر جمیع تقادیر و بدون هیچ قید و اندازه است.
اِع ِإذا َدعاِن" 

َ
ِجیُب َدْعَوَة الّد

ُ
ي َفِإّنِي َقِریٌب أ َك ِعباِدي َعّنِ

َ
ل

َ
پس روشــن شــد اینکه فرموده:" َو ِإذا َســأ

همانطور که متعرض حکم مساله اجابت دعا است متعرض بیان علل آن نیز هست، و می فهماند 
علــت نزدیــك بــودن خدا بــه بندگان همین اســت که دعــا کنندگان بنــده اویند، و علــت اجابت 
بی قید و شــرط دعاى ایشــان همان نزدیکی خدا به ایشــان اســت، و بی قید و شــرط بودن اجابت 
دعا، مستلزم بی قید و شرط بودن دعا است، پس تمامی دعاهایی که خدا براى اجابت آن خوانده 

می شود مستجاب است.
 شرط استجابت دعا و اشاره به تقسیم دعا به غریزى )فطرى( و زبانی البته در اینجا نکته اى است 
اِع" خود را مقید کرده به 

َ
ِجیُب َدْعَوَة الّد

ُ
که نباید از نظر دور داشت، و آن اینکه خداى تعالی وعده" أ

قید" ِإذا َدعاِن ..."، و چون این قید چیزى زائد بر مقید نیست، می فهماند که دعا باید حقیقتا دعا 
باشــد، نــه اینکــه مجازا و صورت آن را آوردن، جملــه: )ِإذا َدعاِن( نیز همین را می فهماند، که وعده 
کند، و  که داعی حقیقتا دعا  اجابت هر چند مطلق و بی قید و شــرط اســت، اما این شــرط را دارد 
علم غریزى و فطریش منشا خواسته اش باشد، و خالصه قلبش با زبانش موافق باشد، چون دعاى 
حقیقــی آن دعائــی اســت که قبل از زبان ســر، زبان قلــب و فطرت که دروغ در کارش نیســت آن را 
بخواهد نه تنها زبان ســر، که به هر طرف می چرخد، به دروغ و راســت و شوخی و جدى و حقیقت 

و مجاز. 
کــه زبان  به همیــن جهــت اســت کــه می بینیــد خــداى تعالــی تمامــی حوائــج انســانی را هــر چنــد 
وا ِنْعَمَت 

ُ
ُتُموُه، َو ِإْن َتُعّد

ْ
ل

َ
ُکْم ِمْن ُکّلِ ما َسأ درخواست آن را نکرده باشد سؤال نامیده، و فرموده:" َو آتا

که نه تنها به  که به حکم این آیه انسانها در نعمتهایی هم  اٌر". 
َ

َکّف وٌم 
ُ
َظل

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
 ال

َ
اهَّلِل ال ُتْحُصوها ِإّن

زبان سر درخواستش را نکرده اند، بلکه از شمردنش هم عاجزند، داعی و سائلند، چیزى که هست 
به زبان فطرت و پیشین خود دعا و سؤال می کنند، چون ذات خود را محتاج و مستحق می یابند، 
ٍن" و داللت این آیه بر آنچه گفتم 

ْ
 َیْوٍم ُهَو ِفي َشأ

َ
ُکّل ْرِض 

َ ْ
ماواِت َو ال ُه َمْن ِفي الّسَ

ُ
و نیز فرموده:" َیْسَئل

ظاهرتر و واضح تر است.
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پس ســؤال فطرى از خداى ســبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد، در نتیجه دعائی که مســتجاب 
نمی شود و به هدف اجابت نمی رسد، یکی از دو چیز را فاقد است و آن دو چیز همان است که در 

اِع ِإذا َدعاِن" ، به آن اشاره شده.
َ

جمله:" َدْعَوَة الّد
اول این اســت که دعا دعاى واقعی نیســت، و امر بر دعا کننده مشــتبه شده، مثل کسی که اطالع 
ندارد خواسته اش نشدنی است، و از روى جهل همان را درخواست می کند، یا کسی که حقیقت 
که  گر می دانســت  گر بداند هرگز آنچه را می خواســت درخواســت نمی کرد، مثال ا امر را نمی داند، و ا
فالن مریض مردنی است و درخواست شفاى او درخواست مرده زنده شدن است هرگز درخواست 
گــر ماننــد انبیــا این امــکان را در دعــاى خود احســاس کند، البته دعــا می کند و  شــفا نمی کنــد، و ا
گر  که دعا می کند از اســتجابت مایوس اســت، و یا ا مرده زنده می شــود، ولی یك شــخص عادى 
کــه بهبــودى فرزندش چــه خطرهایی براى او در پــی دارد دعا نمی کرد، حــاال هم که از  می دانســت 

کرده مستجاب نمی شود. جهل به حقیقت حال دعا 
کــه دعا، دعاى واقعی هســت، لیکن در دعا خدا را نمی خوانــد، به این معنا که به  دوم ایــن اســت 
زبان از خدا مسئلت می کند، ولی در دل همه امیدش به اسباب عادى یا امور وهمی است، امورى 

کرده در زندگی او مؤثرند. که توهم 
پــس در چنیــن دعائــی شــرط دوم )اذا دعــان، در صورتی که مــرا بخواند( وجود نــدارد، چون دعاى 
خالــص بــراى خــداى ســبحان نیســت، و در حقیقــت خــدا را نخوانــده چــون آن خدایــی دعــا را 
مستجاب می کند که شریك ندارد، و خدایی که کارها را با شرکت اسباب و اوهام انجام می دهد، 
او خداى پاســخگوى دعا نیســت، پس این دو طایفه از دعا کنندگان و صاحبان ســؤال دعاشــان 

مستجاب نیست، زیرا دعایشان دعا نیست، و یا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نیستند.
ِذیَن َیْســَتْکِبُروَن َعــْن ِعباَدِتي 

َّ
 ال

َ
ُکــْم، ِإّن

َ
ْســَتِجْب ل

َ
ُکــُم اْدُعوِنــي أ ّبُ  َر

َ
و نیــز ماننــد آیه شــریفه:" َو قــال

که این آیه شریفه، هم دعوت به دعا می کند، و هم وعده اجابت  َم داِخِریَن" چون  وَن َجَهّنَ
ُ
َسَیْدُخل

می دهــد، و هــم عــالوه بر این دعا را عبادت می خواند، و نمی فرماید کســانی که از دعا به درگاه من 
استکبار می کنند، بلکه به جاى آن می فرماید کسانی که از عبادت من استکبار می کنند. و با این 
گر منظور از عبادت، تنها دعا، که یکی از  بیــان خــود تمامی عبادتها را دعا می خواند، براى اینکــه ا
اقسام عبادت است باشد ترك دعا، استحقاق آتش نمی آورد بلکه منظور ترك مطلق عبادت است 

که استحقاق آتش می آورد، پس معلوم می شود مطلق عبادت ها دعایند )دقت بفرمائید(...
بحث روایتی :شامل روایاتی در فضیلت، و شرائط و آداب دعا

شیعه و سنی روایت کرده اند که رسول خدا ص فرمود: دعا سالح مؤمن است. و در حدیث قدسی 
آمــده: اى موســی از مــن آنچــه احتیــاج دارى درخواســت کــن، حتــی علوفــه گوســفندت، و نمك 

خمیرت را از من بخواه. 
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و در کتــاب مــکارم از آن جنــاب روایت کرده که فرمود: دعا از خواندن قرآن بهتر اســت، براى اینکه 
گر دعاى شــما نباشــد  ْو ال ُدعاُؤُکْم" بگو ا

َ
ي ل ّبِ خــود خــداى عــز و جل می فرمایــد:" ُقْل ما َیْعَبــُؤا ِبُکْم َر

کــه فرمود: زمانی  پــروردگار مــن هیچ اعتنایی به شــما نخواهد کرد.از رســول خــدا ص روایت آورده 
کــه آرزوى هر  کــه بــه عــزت و جاللم ســوگند  خــداى تعالــی بــه بعضــی از انبیایــش وحــی فرســتاد، 
کــه بــه غیر مــن امید ببندد مبــدل به نومیدى می کنــم، و جامه ذلت در میــان مردم بر  آرزومنــدى را 
گشایش و فضل خودم دور می کنم، آیا بنده، بنده من باشد، و در شدایدش  تنش می پوشانم، و از 
به غیر من امید ببندد با اینکه شدائد همه بدست من است و آیا به غیر من امیدوار شود، با اینکه 
غنی بالذات و جواد علی االطالق منم، و کلید همه درهاى بســته به دســت من اســت، و در خانه 

که بخواهد مرا بخواند باز است. )تا آخر حدیث(.  کس  من به روى هر 
از رسول خدا ص روایت آورده که فرمود: خداى تعالی فرموده هیچ مخلوقی دست به دامن مخلوق 
گر  دیگر نمی شود، مگر آنکه من رشته اسباب آسمانها و اسباب زمین را علیه او قطع می کنم، دیگر ا
کند دعایش را مستجاب نمی سازم،  گر به درگاهم دعا  از من چیزى بخواهد عطایش نمی کنم، و ا
و هیچ مخلوقی دست به دامن خود من نمی شود و چشم امید از مخلوق من نمی پوشد مگر آنکه 
گر حاجت  گر دعــا کند اجابــت می کنــم، و ا آســمانها و زمیــن را ضامــن رزقــش می کنــم، آن وقــت ا
گر طلب آمرزش کند او را می آمرزم. و در عدة الداعی از رسول خدا ص روایت  بخواهد بر می آورم، و ا
آورده که فرمود: در حالی دعا کنید که یقین به اجابتش داشــته باشــید. و در حدیث قدســی آمده: 
که ظن بنده ام به من آنجا است، پس بنده من نباید به غیر از  خداى تعالی فرمود: من همان جایم 

خیر از من انتظارى داشته باشد، بلکه باید نسبت به من حسن ظن داشته باشد. 
از رســول خــدا ص روایــت آورده که فرمود: در حوائج خود به درگاه خدا فــزع کنید، و در نامالیمات 
خــود بــه او پناهنده شــوید، و به درگاهش تضــرع نموده او را بخوانید، که دعا مغز عبادت اســت، و 
که  هیچ مؤمن نیســت که خدا را بخواند مگر آنکه دعایش را مســتجاب می کند آنهم یا به فوریت، 
در نتیجــه ثمــره اش در دنیا عاید او می شــود، و یا با مدت کــه در نتیجه ثمره اش در آخرت عایدش 
گناهانش قرار می دهد، البته همه اینها در  کفاره  می شــود، و یا حد اقل ثمره آن را به مقدار دعایش 

گناه نخواهد.  که از خدا  صورتی است 
و در نهج البالغه در یکی از وصایاى امیر المؤمنین به فرزندش حسین ع آمده: سپس خداى تعالی 
کلیــد همــه خزینه هاى غیبش را در دســت خود تو قرار داد، و آن این اســت که به تــو اجازه داد از او 
که همان دعا است هر درى از درهاى نعمتهاى او را بخواهی می توانی  کلید  مسئلت کنی، با این 
بگشــایی، و بــاران رحمــت او را به ســوى خود ببارانی، پس هرگز دیر شــدن اجابت خــدا تو را نومید 
نســازد، کــه عطیــه بــه قدر نیت اســت، و چه بســا اجابت دعایــت بدین جهت تاخیــر می افتد که 
اجرش برایت بیشــتر باشــد، که بزرگترین عطا همان آرزو و انتظار اجابت داشــتن اســت، و چه بسا 
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چیزى از خدا بخواهی و خدا آن را بتو ندهد، بلکه بهتر از آن را بدهد، حال یا در دنیا و یا در آخرت، 
ئی را از تو بگرداند، چون آنچه خواسته اى  و یا بدین جهت مســتجاب نکند که خواســته اســت بال
گر  بالى جان تو است، زیرا بسیار می شود که از خدا چیزى بخواهی که مایه نابودى دین تو است، ا
که همیشه از خدا چیزى بخواهی  آن حاجتت را برآورند، دینت را از دست می دهی، پس بر تو باد 
که نه تنها براى تو نمی ماند،  که جمال و زیبائیش برایت بماند، و وزر و وبالش از بین برود، نه مال، 

بلکه تو هم براى آن نمی مانی. 
بــاز در عــدة الداعــی از امام باقر ع روایت کرده که فرمود: هیچ بنده اى دســت خود به ســوى خداى 
عز و جل نمی گشاید. مگر آنکه خدا از رد آن بدون اینکه حاجتش داده باشد شرم می کند، باآلخره 
که بخواهد در آن می گذارد، بنا بر این هر وقت دعا می کنید دســت  چیزى از فضل و رحمت خود 
خــود را برنگردانیــد مگــر بعد از آنکه آن را به ســر و صورت خود بکشــید، و در خبــرى دیگر آمده: که 
به صورت و ســینه خود بکشــید. از جدشــان حســین بن علی ع روایت کرده، آمده که: رســول خدا 
ص وقتی به دعا مشــغول می شــد دست خود را بلند می کرد، و مناجات و دعا می نمود، به حالتی 
که  کرده،  گدایی به خود می گیرد. و در عدة الداعی از امام صادق ع روایت  گرسنه در  که یك فقیر 
کار را مستجاب نمی کند . و نیز در عدة الداعی از علی  فرموده: خداى تعالی دعاى قلبی فراموش 

یگر را قبول نمی کند.  که فرمود: خدا دعاى قلب باز کرده  ع روایت 
کــه خداى تعالی در تــورات به بنده خــود خطاب کرده  و در کتــاب دعــوات تالیــف راونــدى آمده: 
می فرمایــد: تــو هــر وقت بنده اى از بندگان مرا نفرین کنی که به خاطر ظلمی که به تو کرده، نابودش 
کنــم، در همــان وقت کســی هم هســت که تو را نفریــن می کند به خاطر ظلمی که تو بــه او کرده اى، 
گر بخواهی استجابت نفرین  گر می خواهی هم نفرین تو را مستجاب می کنم، و هم نفرین او را، و ا ا

هردوتان را تا روز قیامت تاخیر می اندازم. 
مؤلف: ســر این معنا روشــن اســت، براى اینکه وقتی کســی چیزى را به نفع خود مسئلت می نماید 
ال بد به آن راضی هم هست، و وقتی به آن راضی و خشنود باشد باید به هر چه که از هر جهت مثل 
آن است نیز راضی باشد، وقتی علیه ستمگر خودش نفرین می کند، و انتقام را می خواهد به خاطر 
گرفتن از ستمگر راضی باشد، و آن را دوست بدارد، پس  کلی از انتقام  کرده، باید بطور  اینکه ظلم 
گر خودش هم ســتمگر باشــد نفرین علیه ستمگرش نفرین علیه خودش هم هست، چون گفتیم  ا
گر این انتقام را نسبت  که انتقام از ستمگر را دوست می دارد، حال ا او با نفرین کردنش می فهماند 
ئی گرفتار می شود که آن را براى غیر  به خودش هم دوســت بدارد، که هرگز دوســت نمی دارد، به بال
گر دوســت ندارد در حقیقت نفرینی و دعائی از او ســر نزده، بلکه  خودش درخواســت کرده بود، و ا
َخْیِر، َو 

ْ
ــّرِ ُدعاَءُه ِبال

َ
ْنســاُن ِبالّش ِ

ْ
گفتارى زبانی بوده و خداى تعالی در این باره فرموده:" َو َیْدُع ال فقط 

."
ً

ْنساُن َعُجوال ِ
ْ

کاَن ال



68

�  ى �ن
�ن  �نَ��ي �ي �ن و�ن /َم��ي �نُ َم��ي

َ
/ ل و�نَ �نُ ��ي �نٍ  /�يَ ْ �نى: َ��ي

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ن  اِسر�ي �ن
ْ
َرهةِ ِم�نَ ال حنِ

�آ
ْ
ُ� َو ُهَو �نِىي ال َل ِم�نْ �بَ

�ةْ ُ �نْ �ي
َ
ل  �نَ

ً
ا �ن ْسلاِم ��ي �إِ

ْ
َر ال �يْ

عنِ �نَ �ةَ �بْ َ  َو َم�نْ �ي
 سوره مبارکه آل عمران آیه: 85  

دين
که انســان در زندگی دنیا چاره اى جز پیمودن آن راه ندارد، براى اینکه  دین عبارت اســت از راهی 
کرده، پس دین با انســانیت انســان بســتگی دارد و  خداوند دین را بر طبق فطرت خود بشــر تنظیم 
گر آدمی از آن اعراض نماید و بغیر آن  او را به ســعادت حقیقی زندگیش می رســاند، و با این حال ا
که انسان را جز به نتایج خیالی و لذایذ مادى و ناپایدار نمی رساند سرگرم شود،  یعنی به چیزهایی 
گول زده است. گرفته، و زندگی مادى دنیا و سراب لذایذ آن، او را  یچه  در حقیقت دین خود را باز
که معارف و شرایع آن، همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق  دین توحید دینی است 
خصوصیاتی که در ذات او است و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست، بنا نهاده شده، و باید 
هــم همیــن طور باشــد چون به طــور کلی دین عبارت اســت از "طریقه اى که پیمودنــش آدمی را به 
که وضع  سعادت حقیقی و واقعیش برساند" و سعادت واقعی او رسیدن به غایت و هدفی است 

ترکیبات وجودش اجازه رسیدن به آن را به او بدهد. 
 و خالصه اینکه: مجهز به وســایل رســیدن به ســوى آن هدف و تکامل باشد، و محال است آدمی 
که بر حسب خلقتش مجهز به وسایل رسیدن به آن نباشد  کمالی برسد  و یا هر مخلوق دیگرى به 
و یا مجهز به وســایلی باشــد که مخالف و ضد آن کمال باشــد، مثال کار انســان به جایی برســد که 
دیگر محتاج غذا و زناشــویی و معاشــرت و تشــکیل اجتماع نباشــد، و حال آنکه او مجهز به جهاز 
هاضمه و جهاز تناسلی و شرایط معاشرت و اجتماع است، و کارش به جایی برسد که مانند مرغ 
یا شنا کند، در حالی که مجهز به وسایل آن نیست.  در فضا طیران نموده و یا مانند ماهی در قعر در
پس دین صحیح و حق آن دینی است که با نوامیس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد. و حاشا 
بر ساحت ربوبی حق، که آدمی و یا هر مکلف دیگرى را که فرض شود به سوى سعادتی راهنمایی 
که خلقتش موافق و مجهز به وســایل رســیدن به آن نباشــد. پس اینکه بشــر را دعوت به دین  کند 
اســالم یعنــی بــه خضوع در برابــر حق تعالی کرده براى این اســت که خلقت بشــر هم بــر آن داللت 

نموده و او را به سوى آن هدایت می کند.
دین و فطرت :

ْیها" چنین معنا می دهد که مالزم فطرت باش و بنا بر این در جمله 
َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
 " ِفْطَرَت اهَّلِل ال

مزبور اشــاره اســت به اینکه این دینی که گفتیم واجب اســت براى او اقامه وجه کنی، همان دینی 
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است که خلقت بدان دعوت، و فطرت الهی به سویش هدایت می کند، آن فطرتی که تبدیل پذیر 
که بر انسان واجب است آن  نیست. براى اینکه دین چیزى به غیر از سنت حیات، و راه و روشی 

کند تا سعادتمند شود نیست.  را پیشه 
که تمامی انواع مخلوقات به  پس هیچ انسانی هیچ هدف و غایتی ندارد مگر سعادت، هم چنان 
ســوى ســعادت خود، و آن هدفی که ایده آل آنهاست هدایت فطرى شده اند، و طورى خلق شده، 
که از موســی )ع(  که با آن غایت و هدف مناســب اســت، هم چنان  گشــته اند  و به جهازى مجهز 
َقُه ُثّمَ َهدى " و نیز فرموده:" 

ْ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ِذي أ

َّ
َنا ال ّبُ حکایت کرده که در پاسخ فرعون گفت:" َر

َر َفَهدى ". بنا بر این انســان نیز مانند ســایر انواع مخلوقات مفطور به 
َ

ِذي َقّد
َّ
ى َو ال َق َفَســّوَ

َ
ِذي َخل

َّ
ال

فطرتــی اســت کــه او را به ســوى تکمیل نواقص، و رفع حوائجش هدایت نمــوده، و به آنچه که نافع 
َهَمها ُفُجوَرها 

ْ
ل

َ
اها َفأ براى اوست، و به آنچه که برایش ضرر دارد ملهم کرده و فرموده:" َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

کــه با آن اعمال مــورد حاجت خود را  َو َتْقواهــا" و او در ایــن حــال مجهــز به جهاز بدنی نیز هســت، 
َرُه" یعنی سپس وسیله و راه زندگی را برایش فراهم  ِبیَل َیّسَ انجام دهد، هم چنان که فرموده:" ُثّمَ الّسَ

کرد.
پــس انســان داراى فطرتــی خاص به خود اســت، که او را به ســنت خــاص زندگــی و راه معینی که 
منتهــی بــه هــدف و غایتی خاص می شــود، هدایت می کند راهــی که جــز آن راه را نمی تواند پیش 
ْیها" و انســان که در این نشــاه زندگی می کنــد، نوع واحدى 

َ
اَس َعل ِتــي َفَطــَر الّنَ

َّ
گیــرد،" ِفْطــَرَت اهَّلِل ال

یانهایش نسبت به بنیه و ساختمانی که از روح و بدن دارد سود و زیان مشترکی  است که سودها و ز
که در افراد مختلف اختالف پیدا نمی کند.  است 

که انسان است بیش از یك سعادت و یك شقاوت ندارد، و چون چنین  پس انسان از این جهت 
است الزم است که در مرحله عمل تنها یك سنت ثابت برایش مقرر شود، و هادى واحد او را به آن 
هدف ثابت هدایت فرماید. و باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد، و به همین جهت 

ِق اهَّلِل".
ْ
که" ال َتْبِدیَل ِلَخل کرد  ْیها" اضافه 

َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
دنبال" ِفْطَرَت اهَّلِل ال

که اختالف افراد و مکانها و زمانها هیچ تاثیرى در برقرارى  البته منظور ما از این حرف این نیست 
که هســت می خواهیم  ســنت دینی ندارد، بلکه ما فی الجمله و تا حدى آن را قبول داریم، چیزى 
که  که اســاس ســنت دینی عبارت اســت از ســاختمان و بنیه انســانیت، آن بنیه اى  کنیم  اثبات 

حقیقتی است واحد و مشترك بین همه افراد و اقوام، و ثابت در همه.
که همان انسان  می خواهیم بگوییم براى انسانیت سنتی است واحد، و ثابت به ثبات اساسش، 
که آســیاى انســانیت بر محور آن می گردد، و همچنین ســنت هاى  اســت، و همین ســنت اســت 
که به اختالف افراد و مکانها و زمانها مختلف می شود، پیرامون آن دور می زند. و این همان  جزئی 

ُموَن" بدان اشاره می کند.
َ
اِس ال َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
ُم َو لِکّنَ أ َقّیِ

ْ
یُن ال که جمله" ذِلَك الّدِ است 
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ذکر
که آدمی بوسیله  کلمه "ذکر" به معناى حفظ معناى چیزى و یا استحضار آن است و به هر چیزى 

گفته می شود.  گردد ذکر  آن حفظ شود و یا مستحضر 
گفته می شود و از آن، آن هیئت و وضع درونی اراده  گفته است: ذکر، یك مرتبه  راغب در مفردات 
می شــود که براى انســان ممکن می شود بوسیله آن، مطالب و آموخته هایش را حفظ کند، و ذکر به 
که حفظ را به اعتبار نگهدارى آن محفوظ،  کلمه "حفظ" است با این تفاوت  این معنی مرادف با 
بکار می برند، و ذکر را به اعتبار اینکه محفوظ و مستحضر است، یك مرتبه هم ذکر گفته می شود و 
از آن حضور مطلب در قلب و یا در زبان اراده می شود، و به همین جهت است که بعضی گفته اند: 
ذکــر دو جــور اســت، ذکــر به قلــب و ذکر به زبــان، و هر یك از ایــن دو جور خود دو نوعنــد، یکی بعد 
از فراموشــی کــه در فارســی بــه آن بــه یــاد آوردن می گوینــد، و یکی هم بدون ســابقه فراموشــی که در 

حقیقت ادامه حفظ است.
گر لفــظ را هم ذکــر گفته اند به اعتبار این اســت  و ظاهــرا اصــل در ایــن کلمــه، ذکــر قلبی اســت، و ا
کــه لفــظ معنا را بر دل القاء می کند و به همین اعتبار در قرآن کریم هم اســتعمال شــده، چیزى که 
گر این کلمه مقید به قیدى نشــد معنایش یاد خداســت. و به همین عنایت  هســت در عرف قرآن ا
اســت که قرآن کریم، وحی نبوت و کتابهاى فرســتاده شــده بر انبیاء را ذکر خوانده است و آیاتی که 

شاهد بر این معنا است بسیار است.
کلمــه "تذکره" به معناى ایجاد ذکر یادآورى در شــخصی اســت که چیــزى را فراموش کرده، و چون 
انســان کلیــات حقایــق دیــن را به فطرت خود در می یابــد، مثال می فهمد که خدایی هســت، و آن 
کــه الوهیت و ربوبیت  هــم یکی اســت، چون ممکن نیســت واجب الوجود دو تا باشــد، و می داند 
منحصر در او است و مساله نبوت و معاد و غیر آن را به و جدان خود درك می کند، پس این کلیات 
ودائعــی اســت که در فطرت هر انســانی ســپرده شــده، چیزى که هســت انســان به خاطــر اینکه به 
زندگــی زمینــی می چســبد و به دنبال اشــتغال به خواســته هاى نفــس از لذائذ و زخارف آن ســرگرم 
می شــود، دیگــر در دل خــود جایی خالی بــراى غرائز فطرى خود نمی گــذارد، در نتیجه آنچه را خدا 
گر دوباره در قرآن این حقایق خاطر نشان می شود،  گذاشته فراموش می کند، و ا در فطرت او ودیعه 

براى یادآورى نفس است تا بعد از فراموشی دوباره به یادش آید.
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و معلوم اســت که این نســیان در حقیقت نســیان نیســت، بلکه اعراض و روگردانی است، و گر نه 
گر نام فراموشــی بر آن اطــالق کرده اند به نوعی عنایت  کســی نــداى و جدان را فراموش نمی کند، و ا
اســت، و می خواســته اند بفهمانند از نظر بی اعتنایی به آن با فراموشــی فرقی ندارد، و ناچار باید در 
دفع این فراموشی که پیروى هوى و فرورفتگی در مادیات به گردن انسانها گذاشته، دست به دامن 
کن نموده و دل را به سوى اقبال به حق  که آن عالقه به مادیات را از زمینه دلها ریشه  چیزى شوند 
برانــد، و آن چیــز همانــا خــوف و نگرانی از عاقبت غفلت، و وبال افســار گســیختگی اســت، تا در 

ى حق سود بخشد. کند، و صاحبش را در پیرو نتیجه تذکر، جاى خود را در دلها باز 
این نکته را باید در نظر داشــت: که کلمه ذکر بســا می شــود که در مقابل غفلت قرار می گیرد، مانند 
َبُه َعْن ِذْکِرنا، کســی را که ما دلش را از یــاد خود غافل کرده ایم، اطاعت 

ْ
نا َقل

ْ
ْغَفل

َ
آیــه: َو ال ُتِطــْع َمــْن أ

که میدانم، و ذکر در مقابل  مکن،  و غفلت عبارتســت از نداشــتن علم به علم، یعنی اینکه ندانم 
که میدانم. غفلت، عبارتست از اینکه بدانم 

و بســا می شــود که در مقابل نســیان اســتعمال می شود، و نســیان عبارتســت از اینکه صورت علم 
بکلــی از خزانــه ذهــن زایــل شــود، و ذکر بر خالف نســیان عبارتســت از اینکه آن صــورت هم چنان 
ــَك ِإذا َنِســیَت بــه همین معنا آمــده و بنا بر ایــن در چنین  ّبَ در ذهــن باقــی باشــد، و در آیــه: َو اْذُکــْر َر
کــه آن آثار بر وجــود ذکر مترتب  اســتعمالی ذکــر مانند نســیان معنایی اســت داراى آثــار و خواصی 
می شــود، و بــه همیــن جهــت کلمه ذکر، مانند نســیان، در مــواردى که خودش نیســت ولی آثارش 
که شما دوست صمیمی خود را با اینکه می دانی  هست، استعمال می شود، مثال وقتی من ببینم 
احتیــاج بــه نصرتــت دارد نصــرت ندادى و کمــك نکردى، می گویــم: چرا پس دوســتت را فراموش 
که این  کردى؟ با اینکه او را فراموش نکرده اى و بر عکس همواره با او و به یاد او بوده اى، اما از آنجا 
یاد اثرى نداشته و بر عکس اثر فراموشی از شما سر زده، مثل این است که اصال در ذهن شما وجود 

نداشته و از یادش برده باشی.
و گویا استعمال ذکر بر ذکر لفظی مثال ذکر خدا با گفتن سبحان اهَّلل و امثال آن از همین باب باشد، 
کلمه ذکر در اثر آن باشد نه خودش چون ذکر زبانی هر چیز، از آثار ذکر قلبی آنست  یعنی استعمال 
ْیُکْم ِمْنُه ِذْکرًا، بگو بزودى ذکرى از او برایت میخوانم،  و نظائر 

َ
وا َعل

ُ
ْتل

َ
و از این باب اســت آیه: ُقْل َســأ

این استعمال بسیار است.
ســخن کوتاه آنکه ذکر داراى مراتبی اســت که اختالف آن مراتب در آیات زیر کامال مشــهود است.  
َقْوِل، ، 

ْ
َجْهِر ِمــَن ال

ْ
عًا َو ِخیَفــًة، َو ُدوَن ال ــَك ِفي َنْفِســَك َتَضّرُ ّبَ ــوُب،  َو اْذُکــْر َر

ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْکــِر اهَّلِل َتْطَمِئــّنُ ال

َ
أ

 ِذْکرًا، ، در این آیه ذکر را بوصف شــدت توصیف کرده، و معلوم 
َ

َشــّد
َ
ْو أ

َ
َکِذْکِرُکــْم آباَءُکْم أ َفاْذُکــُروا اهَّلَل 

که مقصود از آن ذکر باطنی و معنوى است، چون ذکر لفظی، شدت و ضعف ندارد. است 
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 سوره مبارکه  یونس آیه: 59  

رزق
کلمه "رزق" به معناى عطائی است جارى و همیشگی، و رزق دادن خداى تعالی عالم بشریت را 
از آســمان، عبارت اســت از فرستادن باران و برف و امثال آن. و رزق دادنش از زمین عبارت است 
یاندن گیاهان و تربیت دامها، البته گیاهان و دامهایی که بشر از آنها ارتزاق می کند، و به برکت  از رو
این نعمت هاى الهی اســت که نوع بشــر باقی می ماند و نسلش منقرض نمی گردد. کلمه" رزق" به 

که بقاء موجودى بدان ادامه یابد. معناى هر چیزى است 
رزق از نظــر قــرآن بــه چه معنا اســت؟ معناى رزق روشــن و واضح اســت و آنچه از موارد اســتعمال 
آن بــه دســت می آیــد این اســت کــه در معناى ایــن کلمه نوعی بخشــش و عطا هــم خوابیده، مثال 
می گویند پادشــاه به لشــگریان رزق می دهد، که این جمله تنها شامل مواد غذایی لشگر می شود.
ایــن معنــاى اصلــی و لغوى کلمه بود، ولی بعدها در معناى آن توســعه دادنــد و هر غذایی را که به 
آدمی می رســد، چه دهنده اش معلوم باشــد و چه نباشــد رزق خواندند، گویا رزق بخششــی است 
که به اندازه تالش و کوشــش انســان به او می رســد هر چند که عطا کننده آن معلوم نباشــد، سپس 
توســعه دیگرى در معناى آن داده و آن را شــامل هر ســودى که به انســان رســد نموده اند هر چند که 
غذا نباشــد، و به این اعتبار همه مزایاى زندگی اعم از مال و جاه و عشــیره و یاوران و جمال و علم 

و غیره را رزق خواندند.
که اوال رزق به طور حقیقت جز به خدا  َمِتیُن" بر می آید 

ْ
ِة ال ُقّوَ

ْ
اُق ُذو ال ّزَ  اهَّلَل ُهَو الّرَ

َ
و از آیه شــریفه: "ِإّن

منســوب نمی شــود، و هر جا به غیر او نســبتش دهند از قبیل نســبت عمل خدا به غیر خدا دادن 
اِزِقیَن"که از آن اســتفاده می شــود رازق بســیار اســت، و خدا بهترین  اســت، مانند آیه: "َو اهَّلُل َخْیُر الّرَ
ْکُســوُهْم" همانطــور که می بینیم ملــك و عزت که  آنــان اســت، و نیــز ماننــد آیــه: "َو اْرُزُقوُهــْم ِفیها َو ا
مخصوص ذات خدا اســت، به غیر خدا هم نســبت داده شده، به این اعتبار که غیر او هم به اذن 
و تملیك او، ملك و عزت دارند. و ثانیا استفاده می شود که آنچه خلق در وجودشان از آن بهره مند 
که در باره  می شوند رزق ایشان و خدا رازق آن رزق است، دلیل بر این معنا عالوه بر آیات بسیارى 
که داللت دارد بر اینکه خلق و امر و حکم و ملك )به  یاد دیگرى اســت  گفته، آیات ز رزق، ســخن 

کسره میم( و مشیت و تدبیر و خیر همه خاص خداى عز و جل است.
و ثالثا بر می آید که آنچه انسان در راه حرام مورد بهره بردارى قرار می دهد، رزق خدا نیست، و نباید 



73

وســیله معصیــت را بــه خدا نســبت داد، براى اینکــه خود خدا معاصــی بندگان را به خود نســبت 
ی 

َ
وَن َعل

ُ
 َتُقول

َ
َفْحشــاِء، أ

ْ
ُمُر ِبال

ْ
 اهَّلَل ال َیأ

َ
نداده، و تشــریع عمل زشــت را از خود نفی نموده فرمود: "ُقْل ِإّن

که می فرماید- َو َیْنهی  َعِن  ْحســاِن- تا آنجا  ِ
ْ

َعْدِل َو ال
ْ
ُمُر ِبال

ْ
 اهَّلَل َیأ

َ
ُموَن".و نیز فرموده: "ِإّن

َ
اهَّلِل ما ال َتْعل

ُمْنَکــِر"و حاشــا از خداى ســبحان که از عملی نهی کند، و ســپس بــدان امر نماید، و 
ْ
َفْحشــاِء َو ال

ْ
ال

وســیله انجام آن را براى معصیت کار فراهم فرماید. هیچ منافاتی بین این دو مطلب نیســت که از 
سویی مثال طعام و شراب حرام به حسب تشریع رزق نباشد، و از سوى دیگر به حسب تکوین رزق 
گر فرموده بود خوك  و آفریده خدا باشد، براى اینکه خداى تعالی در تکوین، تکلیفی نفرموده، )بله ا
خلقت نکنید، آن گاه خودش خوك خلق می کرد بین گفتار و کردارش منافات بود، و لیکن هر جا 
که خدا مردم را از رزقی نهی کرده به حســب تشــریع، و هر جا رزق را به خود نســبت داده به حســب 

تکوین است "مترجم"(.
که وقتی بیانی از خداى تعالی باعث اشــتباه فهم هاى ســاده  در اینجا ممکن اســت ســؤال شــود 
می شود، چرا از چنین بیانی صرفنظر نمی نمائید؟ پاسخ این است که قرآن براى فهم هاى ساده به 
کند. آرى  تنهایی نازل نشــده، تا به خاطر به اشــتباه نیفتادن آنان از بیان معارف حقیقی صرفنظر 
که  یانکار هم چنان  کسی از قرآن متضرر نمی شود، مگر خاسران ز قرآن شفا براى همه دلها است، 
 َخسارًا" عالوه بر اینکه 

َّ
اِلِمیَن ِإال

َ
یُد الّظ ُمْؤِمِنیَن َو ال َیِز

ْ
ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
فرمود: "َو ُنَنّزِل

کریم دادن ملك به امثال نمرودها و فرعون ها و دادن اموال  می بینیم خداى سبحان در آیات قرآن 
به امثال قارونها را به خدا نسبت داده، پس این نیست مگر اینکه همه این رزقها به اذن خدا است، 
خدا اینگونه رزقهاى وسیع را در اختیار نامبردگان قرار می دهد تا امتحانشان نموده و حجت علیه 
گشته و زمینه بیچارگی و استدراج آنان و مصالحی نظیر این فراهم آید، و همه می دانیم  آنان تمام 
که این نســبت ها تشــریفی اســت، و وقتی نســبت دادن تشــریفی به خدا محذورى ندارد، نســبت 
کــه مجالی براى حســن و قبــح عقلی در آن نیســت، بطریق اولی و روشــن تر محذور  دادن تکوینــی 

ندارد.
که خداى تعالی هر چیزى را مخلوق خود و نازل شــده از خزائن  رحمت  و از ســوى دیگر می بینیم 
وٍم"  و از سوى 

ُ
 ِبَقَدٍر َمْعل

َّ
ُه ِإال

ُ
ل  ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ما ُنَنّزِ

َّ
خود دانسته، مثال می فرماید: "َو ِإْن ِمْن َشْي ٍء ِإال

دیگر می فرماید: هر چه نزد خدا اســت خیر اســت: "َو ما ِعْنَد اهَّلِل َخْیٌر" و ما وقتی این دو آیه و امثال 
آنها را به یکدیگر ضمیمه می کنیم، این معنا را می فهمیم که هر موجودى در این عالم به هر چیزى 
نایل شود، و در طول وجودش از هر چیزى برخوردار گردد، از ناحیه خداى سبحان برخوردار گشته 
و همــان مایــه خیــر او اســت، و خدا در اختیارش گذاشــته تا از آن بهره مند گــردد، هم چنان که آیه 
 

َّ
ُکّلِ َشْي ٍء ال ِإلَه ِإال ُکْم خاِلُق  َقُه"نیز به ضمیمه آیه: "ذِلُکُم اهَّلُل َرّبُ

َ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْحَسَن 

َ
ِذي أ

َّ
شریفه: "ال

ُهَو" به این نکته اشاره دارد.
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گــر بعضی از مواهب الهی براى بعضی از موجودات مایه ضرر اســت، شــر بــودن و ضرر بودن  و امــا ا
آن امرى نسبی است، یعنی تنها براى آن موجود شر و مایه ضرر است، و براى بقیه موجودات نافع 
و خیر اســت، و نیز براى علل و اســبابش در نظام هســتی خیر اســت. هم چنان که آیه شریفه: "َو ما 
َئٍة َفِمْن َنْفِسَك"، و ما در سابق بحثی در این باره داشتیم. و کوتاه سخن اینکه آنچه  صاَبَك ِمْن َسّیِ

َ
أ

خداى تعالی بر خلق خود افاضه می فرماید خیر و مایه انتفاع او اســت، و به حســب انطباق معنا، 
رزق او به شمار می رود، چون رزق چیزى به جز عطیه اى که مایه انتفاع مرزوق قرار گیرد نمی باشد، 

َك َخْیٌر"  هم اشاره به این معنا باشد.  که آیه شریفه "َو ِرْزُق َرّبِ و چه بسا 
از اینجا روشن می شود که رزق، و خیر، و خلق، به حسب بیان قرآن از نظر مصداق امورى متساوى 
النســبه باشــند، یعنی هر چه رزق اســت، خیر و مخلوق اســت و هر چه مخلوق اســت رزق و خیر 
که رزق  که در بین هســت این اســت  اســت، و هر چه خیر اســت مخلوق و رزق اســت تنها فرقی 
مــرزوق می خواهــد، تا مرزوقی نباشــد که از رزق ارتزاق کند، رزق نیز صادق نیســت. پس غذا براى 
قوه غاذیه رزق است، چون بدان محتاج است، و قوه غاذیه براى یك  انسان رزق است، چون بدان 
محتــاج اســت، و انســان براى پــدر و مادرش رزق اســت چون بــه او احتیاج دارند، و نیز انســانیت 
براى انسانها نعمت است، چون انسانهایی فرض می شود که فاقد انسانیتند، بدین سبب خداى 
کلمه دیگر بود، فرقی هم  کلمه رزق با آن دو  َقُه" این فرق 

ْ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ِذي أ

َّ
تعالی فرموده: "ال

که باید افرادى صاحب اختیار فرض بشــوند، تا از بین  کلمه دیگر دارد، و آن این اســت  خیر با دو 
چند چیز یکی را که خیر خود تشخیص می دهند انتخاب کنند. پس وقتی می گوئیم غذا براى قوه 
غاذیــه خیــر اســت در حقیقت براى قوه غاذیه احتیــاج به غذا را فرض کرده ایم، و ســپس او غذاى 
گر به چند غذا دســت یابد، قوه  مــورد احتیــاج خــود را از میان همه غذاهــا انتخاب می کند، البته ا
غاذیه هم که می گوئیم براى انسان خیر و انسان براى او خیر است هر دو را محتاج به یکدیگر فرض 
کلمه "ایجاد" در تحقق معنایش هیچ چیز ثابت و یا فرضی احتیاج  کلمه "خلق" و  می کنیم. و اما 
ندارد، غذا مثال مخلوق است، و خدا آن را ایجاد کرده، چه کسی باشد آن را بخورد و یا نباشد، قوه 

هاضمه هم مخلوق و خود انسان هم مخلوق است.
کــه او افاضه کند، و هر  کــه هــر رزقــی و هر چیزى خالص براى خدا اســت، پس هر چیزى  و از آنجــا 
گرفته باشد، براى  که او بدهد عطیه اى است بدون عوض، و بدون اینکه چیزى در مقابلش  رزقی 
گر  اینکه هر چیزى در مقابل بخشش خدا فرض شود خود آن مقابل و عوض هم از خدا است، مثال ا
که او  کنیم، آن نیز با توفیق خدا و اعضا و جوارحی است  عبادت را عوض نعمت هاى خدا فرض 
گیرد،  کرده، پس ما حقی بر او پیدا نمی کنیم، تا آن حق عوض نعمت هاى او قرار  براى ما درســت 
پس احدى نیســت که حقی بر خدا داشــته باشــد مگر حقی که خود خدا بر خود الزم شــمرده، هم 
کسی  ی اهَّلِل ِرْزُقها"  این عهده گیرى را 

َ
 َعل

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
ٍة ِفي ال که در مورد رزق فرموده: "َو ما ِمْن َداّبَ چنان 
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بر خدا واجب نکرده، خود او است که رزق هر جنبنده اى را به عهده گرفته است، و نیز فرموده: "َفَو 
ُکْم َتْنِطُقوَن".

َ
ّن
َ
َحّقٌ ِمْثَل ما أ

َ
ُه ل

َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
ماِء َو ال َرّبِ الّسَ

گرفته، عطیه اى است  پس رزق با اینکه بر خدا حق است از آنجا که حقی است که خود به عهده 
که با  که هر انســانی  از ناحیه او، نه اینکه حقی باشــد از مرزوق به عهده او.از اینجا روشــن می گردد 
حرام روزى می خورد، سهمی و رزقی از حالل دارد، براى اینکه ساحت مقدس خداى تعالی منزه 
از آنســت کــه رزق انســان را حقــی ثابت بر عهده خود بکند، آن گاه از مســیر حــرام او را روزى دهد، 
و در عیــن حــال او را از خــوردن حــرام نهــی هم بکنــد، و در آخرت عقاب هم بفرمایــد. توضیح این 
مطلب به بیانی دیگر این اســت که، رزق همانطور که گفتیم عطیه اى اســت الهی، و چون چنین 
که رحمت دو قسم است:اول: رحمت  است پس رزق رحمتی است از خداى بر خلق و همانطور 
کافر، چه متقی و چه فاجر، چه انسان و چه  که شامل همه خلق می شود، چه مؤمن و چه  عمومی 
که در طریق ســعادت انســان صرف می شــود، نظیر ایمان و تقوا،  غیر انســان. دوم: رحمت خاصه 
و بهشــت، رزق خــدا هم دو قســم اســت: یکــی رزق عمومی کــه عطیه عامه الهی اســت، و تمامی 
روزى خواران را در بقاى هستی امداد می کند، و قسم دوم آن رزق خاص است که در مجراى حالل 
 َشــْي ٍء 

َ
ُکّل َق 

َ
واقع می شــود.و همانطور که رحمت عمومی خدا و رزق عمومیش به حکم آیه: "َو َخل

َرُه َتْقِدیرًا"  مکتوب و مقدر است، همچنین رحمت خاصه و رزق خاص او نیز مکتوب و مقدر 
َ

َفَقّد
اســت، و همانطور که هدایت- که یکی از رحمت هاى خاصه اســت- مکتوب و مقدر در تشــریع 
است، و براى هر انسانی )چه مؤمن و چه کافر( نوشته شده و به همین جهت براى همه ارسال رسل 
یُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َو ما  ِر

ُ
 ِلَیْعُبُدوِن، ما أ

َّ
ْنَس ِإال ِ

ْ
ِجّنَ َو ال

ْ
ْقُت ال

َ
و انــزال کتــب نمــوده و فرموده:  "َو ما َخل

اُه" و   ِإّیَ
َّ

 َتْعُبُدوا ِإال
َّ

ال
َ
َك أ َمِتیُن" و نیز فرموده: "َو َقضی  َرّبُ

ْ
ِة ال ُقّوَ

ْ
اُق ُذو ال ّزَ  اهَّلَل ُهــَو الّرَ

َ
ْن ُیْطِعُمــوِن، ِإّن

َ
یــُد أ ِر

ُ
أ

که خود محتاج هدایت خدا است از نظر تشریع مقدر است. در نتیجه عبادت 
همچنیــن رزق خــاص یعنــی رزق از مجراى حالل هم مقدر اســت، هم چنان که قــرآن  فرمود: "َقْد 
ــَل َبْعَضُکْم َعلی  

َ
ُمــوا ما َرَزَقُهــُم اهَّلُل...و  "َو اهَّلُل َفّض ٍم، َو َحّرَ

ْ
ْوالَدُهْم َســَفهًا ِبَغْیــِر ِعل

َ
ــوا أ

ُ
ِذیــَن َقَتل

َّ
َخِســَر ال

ْزِق.. .و ایــن دو آیه بطورى که مالحظــه می فرمائید داراى اطالقی قطعی ســتند، هم  َبْعــٍض ِفــي الــّرِ
شــامل کفار می شــوند، و هم مؤمنین، هم شــامل آن کسانی می شوند که رزق از حالل می خورند، و 
هم آنان که از حرام. مطلبی که در اینجا واجب است بدانیم این است که رزق همانطور که گفتیم 
بــه معنــاى چیزى اســت که مورد انتفاع مرزوق قــرار بگیرد. قهرا از هر رزقی آن مقدار رزق اســت که 
گر کسی مال بسیارى جمع کرده، که به غیر از اندکی از آن را نمی خورد،  مورد انتفاع واقع شود، پس ا
که  که می خورد، بقیه آن رزق او نیست مگر از این جهت  در حقیقت رزقش همان مقدارى است 
بخواهد به کســی بدهد، که از این جهت رزق اســت و از جهت خوردن رزق نیســت. پس وسعت 

یادى مال و اندکی آن ندارد. روزى و تنگی آن ربطی به ز
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ر ح م
/ َرِحمرحم�ة  َمْرَحَم�ةِ

ْ
ال ْر�ام / �بِ

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِم ِح�ي ْحَم�نِ الّرَ  الّرَ
 سوره مبارکه حمد آیه: 3

رحمت
که   رحم در اصل به معناى محل نشو و نماى جنین در شکم مادران می باشد همان عضو داخلی 
خــداى عــز و جــل در باطن زنان قرار داده تا نطفه در آن تربیت شــده و فرزندى تمام عیار گردد، این 
کلمه رحم است ولی بعدها به عنوان استعاره و به عالقه ظرف و مظروف در معناى  معناى اصلی 
قرابت و خویشــاوندى اســتعمال شد، چون خویشــاوندان همه در اینکه از یك رحم خارج شده اند 
مشترکند پس کلمه "رحم" به معناى نزدیك و ارحام به معناى نزدیکان انسان است، و قرآن شریف 
در امــر رحــم نهایــت درجه اهتمام  را بکار برده، همانطور که امر قــوم و امت را مورد اهتمام و عنایت 
کوچك، اما قوم و امت مجتمعی است  قرار داده، چون رحم عبارت است از مجتمع خانوادگی و 
کرده و آن را حقیقتی صاحب اثر و  کریم این توجه و عنایت را به امر مجتمع بزرگ  بزرگ، و لذا قرآن 
جاٌج َو َجَعَل 

ُ
ٌح أ

ْ
ٌب ُفراٌت َو هذا ِمل

ْ
َبْحَرْیِن هذا َعذ

ْ
ِذي َمَرَج ال

َّ
داراى خواص دانسته و فرمود: "َو ُهَو ال

َك َقِدیرًا"  ُه َنَسبًا َو ِصْهرًا َو کاَن َرّبُ
َ
ماِء َبَشرًا َفَجَعل

ْ
َق ِمَن ال

َ
ِذي َخل

َّ
َبْیَنُهما َبْرَزخًا َو ِحْجرًا َمْحُجورًا َو ُهَو ال

ْولی  ِبَبْعٍض 
َ
ْرحاِم َبْعُضُهْم أ

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ُکْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا" . و نیز فرموده: "َو أ نا

ْ
و نیز فرموده: "َو َجَعل

ْرحاَمُکْم" .
َ
ُعوا أ ْرِض، َو ُتَقّطِ

َ ْ
ْن ُتْفِسُدوا ِفي ال

َ
ْیُتْم أ

َّ
ِکتاِب اهَّلِل". و فرموده: "َفَهْل َعَسْیُتْم ِإْن َتَول ِفي 

کمالی را  که  که از مشــاهده محرومیت محرومی   "رحمت"، به معناى نوعی تاثیر نفســانی اســت، 
نــدارد، و محتــاج به رفع نقص اســت، در دل پدید می آید، و صاحبــدل را وادار می کند به اینکه در 
مقــام برآیــد و او را از محرومیــت نجــات داده و نقصش را رفع کند. یکی از روشــن ترین جلوه گاه ها و 
مــوارد خودنمایــی مودت و رحمت، جامعه کوچك خانواده اســت، چون زن و شــوهر در محبت و 
مــودت مــالزم یکدیگرند، و این دو با هم و مخصوصــا زن، فرزندان کوچکتر را رحم می کنند، چون 
در آنها ضعف و عجز مشاهده می کنند، و می بینند که طفل صغیرشان نمی تواند حوائج ضرورى 
کند، لذا آن محبت و مودت وادارشان می کند به اینکه در حفظ و حراست،  زندگی خود را تامین 
گر این رحمت نبود، نســل به کلی منقطع می شــد،  و تغذیه، لباس، منزل، و تربیت او بکوشــند، و ا
و هرگز نوع بشــر دوام نمی یافت. نظیر این مورد مودت و رحمتی اســت که در جامعه بزرگ شــهرى، 
و در میان افراد جامعه مشــاهده می شــود، یکی از افراد وقتی هم شــهرى خود را می بیند، با او انس 
می گیــرد، و احســاس محبــت می کنــد، و بــه مســکینان و ناتوانان اهل شــهر خود کــه نمی توانند به 

کنند، ترحم می نماید. واجبات زندگی خود قیام 
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ر سش �
� ُ�و�نَ رسش

ُ ْرسش َ  /�ي
ً
�ا  / ُمْرسشِ

ً
�ا

َ �/َرسش �ي سش �نى: الّرَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ا ا َرسشَ ْمِر�ن
أَ
ا ِم�نْ ا �ن

َ
یأْ ل ِ

ّ َك َرْحَم�ةً َو َه�ي ُ��نْ
َ
ا ِم�نْ ل �ن �ةِ

آ
ا ا �ن َّ وا َر�ب

ُ
ال �ة ِ �نَ ْه�ن

َ
ك

ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

�ةُ �يَ �ةْ �نِ
ْ
َوى ال

أَ
�نْ ا اإِ

کهف آیه: 10   سوره مبارکه  

رشد 
 کلمه "رشــد" به معناى رســیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و وســط طریق اســت، مقابل "رشــد" 
کــه عکــس آن را معنــا می دهــد، بنا بر این "رشــد" و "غــی" اعــم از هدایت و  کلمــه "غــی" قــرار دارد، 
کــه آدمی را بــه هدف  ضاللــت هســتند، بــراى اینکــه هدایــت بــه معناى رســیدن بــه راهی اســت 
می رســاند، و ضاللت هم بطورى که گفته شــده نرســیدن به چنین راه اســت ولی ظاهرا استعمال 

کلمه "رشد" در رسیدن به راه اصلی و وسط آن از باب انطباق بر مصداق است. 
 

غّی 
که از اعتقادى باطل ناشی شده باشد، چون انسانهاى جاهل  کلمه "غی" به معناى جهلی است 
دو قســمند، یکی آن جاهلی که جهلش ناشــی از اعتقاد نباشــد، یعنی انســانی غیر معتقد باشد، 
کــه جهلش از  نــه اعتقاد درســتی داشــته باشــد و نــه اعتقاد نادرســتی، و دیگرى آن جاهلی اســت 
اعتقادى فاســد منشــا گرفته است که جهل چنین انســانی را "غی" می نامند و می گویند: "فالن له 
که در باره رسول خدا به مشرکین فرموده:  کریم هم آمده آنجا  غی- فالنی داراى غی است"در قرآن 

 صاِحُبُکْم َو ما َغوى ".
َ

"ما َضّل

اضالل 
 فــرق بیــن "اغــواء" و "اضــالل" ایــن می شــود که "اضالل" عبــارت از این اســت که کســی را از راه به 
گم نکرده بلکه هم چنان در یاد هدف و در پی رســیدن به  کس هدفش را  که آن  درکنی، در حالی 
آن اســت، ولــی تو راهی پیش پایــش می گذارى که او را به هدفش نمی رســاند، ولی "اغواء" عبارت 
اســت از اینکه او را بطورى از راه به در ببرى که در اثر جهل، به چیز دیگرى مشــغول شــود، و هدف 
اصلــی را فرامــوش کنــد. پــس  "ضاللت" به معناى انحــراف از راه با در نظر داشــتن هدف و مقصد 
اســت، ولــی "غــی" به معناى انحراف از راه با نســیان و فراموشــی هدف اســت، و "غوى" به کســی 

که اصال نمی داند چه می خواهد و مقصدش چیست. می گویند 
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ْ
ِعل

ْ
ْم ِم�نَ ال �ةُ �ي و�ة

أُ
َو ما ا

کهف آیه: 85 سوره مبارکه 

روح
کلمه" روح"- به فتح راء و سکون واو- به معناى نفس و یا نفس خوش است، هر جا استعمال شود 
که شــدت و  کنایه این اســت  که ضد تعب و خســتگی اســت، و وجه این  کنایه اســت از راحتی، 
بیچارگی و بســته شــدن راه نجات در نظر انســان نوعی اختناق و خفگی تصور می شود، هم چنان 
که مقابل آن یعنی نجات یافتن به فراخناى فرج و پیروزى و عافیت، نوعی تنفس و راحتی به نظر 
می رسد، و لذا می گویند خداوند "یفرج الهم و ینفس الکرب- اندوه را به فرج، و گرفتارى را به نفس 
راحت مبدل می ســازد"، پس روحی که منســوب به خداست همان فرج بعد از شدتی است که به 

اذن خدا و مشیت او صورت می گیرد.
که جاندار به وســیله  که در لغت معرفی شــده به معناى مبداء حیات اســت  کلمه روح  به طورى 
گردد وهم مؤ نث  آن قادر بر احســاس وحرکت ارادى می شــود و به لفظ روح  هم ضمیر مذکر بر می 
که به وســیله آنها آثار نیك  که مجازا در امورى  کلمه جواز صادر شــده  وچه بســا در اســتعمال این 
گویند چنانچه خداى  ومطلوبــی ظاهر می شــود اطالق بکننــد، چنانکه علم را حیات نفوس مــی 
تعالــی هــم فرمــود: اومــن کان میتا فاحییناه  که مقصــود از آن زنده کردن ، هدایت نمودن به ســوى 

ایمان است
کــه متبــادر از آن مبدأ حیات اســت- مکــرر آمــده، و آن را منحصر در  کریــم کلمــه "روح"-  در قــرآن 
انســان و یــا انســان و حیــوان به تنهایی ندانســته، بلکه در مورد غیــر این دو طایفه نیــز اثبات کرده، 
ْمِرنا" ، و در آیاتی دیگر 

َ
ْیَك ُروحًا ِمْن أ

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
َکذِلَك أ ْیها ُروَحنا""، و در آیه "َو 

َ
نا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
مثال در آیه "َفأ

در غیر مورد انســان و حیوان اســتعمال کرده پس معلوم می شــود روح یك مصداق در انسان دارد، و 
مصداقی دیگر در غیر انســان.و در قرآن چیزى که صالحیت دارد معرف روح باشــد نکته اى است 
ّبِي" است، که می بینیم آن را به طور مطلق و بدون  ْمِر َر

َ
وُح ِمْن أ وِح ُقِل الّرُ وَنَك َعِن الّرُ

ُ
که در آیه "َیْسَئل

هیــچ قیــدى آورده، و در معرفیــش فرمــوده: روح از امــر خداســت، آن گاه امــر خــدا را در جــاى دیگر 
ُکّلِ  ُکوُت 

َ
ِذي ِبَیــِدِه َمل

َّ
ُکْن َفَیُکوُن َفُســْبحاَن ال ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقــول

َ
راَد َشــْیئًا أ

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ

َ
کــه "ِإّن کــرده  معرفــی 

َشْي ٍء" ، و فرموده که امر او همان کلمه و فرمان ایجاد است، که عبارت است از هستی اما نه از این 
جهت که )هستی فالن چیز و( مستند به فالن علل ظاهرى است، بلکه از این جهت که منتسب 

به خداى تعالی است و قیامش به اوست.
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و بــه ایــن عنایت اســت که مســیح )ع( را به خاطر اینکــه از غیر طرق عادى و بدون داشــتن پدر به 
َیَم َو ُروٌح ِمْنُه"و  قاها ِإلی  َمْر

ْ
ل

َ
َکِلَمُتُه أ کلمه او و روحی از او معرفی نموده، فرموده: "َو  مریم داده شــده 

َقُه ِمْن 
َ
َکَمَثِل آَدَم َخل  َمَثَل ِعیســی  ِعْنَد اهَّلِل 

َ
که می فرماید:  "ِإّن قریب به همین عنایت اســت آیه زیر 

کرده به داستان پیدایش آدم. ُکْن َفَیُکوُن" چون در این آیه داستان عیسی را تشبیه  ُه 
َ
 ل

َ
ُتراٍب ُثّمَ قال

کرده، مثال فرموده:  کالمش با اضافه و قید ذکر  کلمه را در اغلب موارد  و خداى تعالی هر چند این 
ْیها ُروَحنا" ، و 

َ
نا ِإل

ْ
ْرَســل

َ
"َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي" ، و یا فرمود: "َو َنَفَخ ِفیِه ِمْن ُروِحِه" ، و یا فرموده: "َفأ

ُقُدِس" ، و آیاتی دیگر )که در آنها تعبیر کرده به 
ْ
ْدناُه ِبُروِح ال ّیَ

َ
یــا فرمــوده: "َو ُروٌح ِمْنــُه" ، و یا فرموده: "َو أ

"روحــم"، "روح خــود"، "روحمان"، "روحی از او"، "روح القدس" و غیره(.لیکن در بعضی از موارد هم 
ْمٍر"، که از ظاهر 

َ
ُکّلِ أ ِهــْم ِمْن  ّبِ وُح ِفیها ِبِإْذِن َر ِئَکُة َو الّرُ َمال

ْ
 ال

ُ
ل بــدون قیــد ذکر کرده، مثال فرموده: "َتَنــّزَ

ئکه است. و نظیر این آیه به وجهی  آن بر می آید روح موجودى مستقل و مخلوقی آسمانی و غیر مال
َف َسَنٍة.

ْ
ل

َ
کاَن ِمْقداُرُه َخْمِسیَن أ ْیِه ِفي َیْوٍم 

َ
وُح ِإل ِئَکُة َو الّرُ َمال

ْ
که می فرماید: "َتْعُرُج ال آیه زیر است 

کــه متعلق به انســان می شــود از آن تعبیر کرده به "مــن روحی- از روح خــودم" و یا "من  و امــا روحــی 
روحه- از روح خودش"، و در این تعبیر کلمه "من" را آورده که بر مبدئیت داللت دارد، و نیز از تعلق 
کــه مخصوص بــه مؤمنینش کرده به مثــل آیه "َو  کــرده، و از روحی  آن بــه بــدن انســان تعبیــر به نفخ 
َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه" و یا تعبیر نموده و در آن حرف "باء" را بکار برده که بر سببیت داللت دارد، و روح را  ّیَ

َ
أ

ُقُدِس""، 
ْ
ْدناُه ِبُروِح ال ّیَ

َ
کرده به مثل جمله "َو أ تایید و تقویت خوانده، و از روحی که خاص انبیایش 

تعبیــر نمــوده، روح را بــه کلمه "قــدس" اضافه نموده که به معناى نزاهت و طهارت اســت، و این را 
هم تایید انبیاء خوانده.

که روح مضاف در این آیات  کنیم معلوم می شــود نســبتی  گر آیه ســوره قدر را ضمیمه این آیات  و ا
کــه به اذن  کــه افاضه به مفیض و ســایه به چیزى  بــا روح مطلــق در ســوره قدر دارد، نســبتی اســت 
ئکه است، از افاضه روح  خدا صاحب ســایه شــده است دارد. و همچنین روحی که متعلق به مال
گــر در مــورد روح ملــك تعبیر به تایید و نفــخ نفرموده، و در مورد انســان این دو  بــه اذن خداســت، و ا
ُقُدِس"، و یا 

ْ
ُه ُروُح ال

َ
ل ْیها ُروَحنا" و یا فرموده: "ُقْل َنّزَ

َ
نا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
ئکه فرموده: "َفأ تعبیر را آورده، در مورد مال

که در مراتب قرب و بعد از  ئکه با همه اختالفی  که مال ِمیُن"، براى این بود 
َ ْ
وُح ال  ِبِه الّرُ

َ
فرموده: "َنَزل

گر احیانا به صورت جســمی به چشــم اشخاصی در می آیند  خداى تعالی دارند، روح محضند، و ا
تمثلی اســت که به خود می گیرند، نه اینکه به راســتی جســم و سر و پایی داشته باشند، هم چنان 
ا"، به خالف  ّیً ها َبَشرًا َسِو

َ
َل ل

َ
ْیها ُروَحنا َفَتَمّث

َ
نا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
که می بینیم در داستان مریم )ع( می فرماید: "َفأ

انســان که روح محض نیســت بلکه موجودى اســت مرکب از جســمی مرده، و روحی زنده، پس در 
مورد او مناسب همان است که تعبیر به نفخ )دمیدن( بکند، هم چنان که در مورد آدم فرمود: "َفِإذا 

ْیُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي" . َسّوَ
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و همانطور که اختالف روح در خلقت فرشــته و انســان باعث شــد تعبیر مختلف شــود، و در مورد 
فرشته به نفخ تعبیر نیاورد، همچنین اختالفی که در اثر روح یعنی حیات هست که از نظر شرافت 
کــه تعبیر از تعلق آن مختلف شــود، یك جا تعبیر به  و خســت مراتــب مختلفی دارد، باعث شــده 
کنــد، و جاى دیگر تعبیر به تایید نماید، و روح را داراى مراتب مختلفی از نظر اختالف اثرش  نفــخ 

بداند.
که در آدمیان نفخ می شود، و در باره اش می فرماید: "َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي"،  آرى یك روح است 
ولِئَك 

ُ
کننده اســت، که خاص مؤمن اســت، و در باره اش فرموده: "أ و روحی دیگر به نام روح تایید 

َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه"، که از نظر شــرافت در ماهیت و از نظر مرتبت و قوت  ّیَ
َ
یماَن َو أ ِ

ْ
وِبِهــُم ال

ُ
َکَتــَب ِفــي ُقل

اثرش شریف تر و قوى تر از روحی است که در همه انسانهاى زنده است، به شهادت اینکه در آیه زیر 
ُه ُنورًا َیْمِشــي 

َ
نا ل

ْ
ْحَیْیناُه َو َجَعل

َ
 َو َمْن کاَن َمْیتًا َفأ

َ
که در معناى آیه ســوره مجادله اســت می فرماید: "أ

ْیَس ِبخاِرٍج ِمْنها"مالحظــه می کنید که در این آیه مؤمن را 
َ
ماِت ل

ُ
ل

ُ
ُه ِفي الّظ

ُ
َکَمــْن َمَثل اِس  ِبــِه ِفــي الّنَ

کافر را با اینکه جان دارد مرده و فاقد آن نور می داند، پس معلوم  زنده به حیاتی داراى نور دانسته، و 
کافر نیست. که در روح  کافر آن را ندارد، و روح مؤمن اثرى دارد  که  می شود مؤمن روحی دارد 

از اینجــا معلــوم می شــود روح مراتــب مختلفــی دارد، یــك مرحلــه از روح آن مرحله اى اســت که در 
گیاهان سبز هست، و اثرش این است که گیاه و درخت را رشد می دهد، و آیات داله بر اینکه زمین 

کردیم در باره این روح سخن می گوید. مرده بود، و ما آن را زنده 
ْدناُه ِبُروِح  ّیَ

َ
که به وسیله آن انبیا تایید می شوند، و جمله "َو أ مرحله اى دیگر از روح آن روحی است 

ُقُدِس" از آن خبر می دهد، و سیاق آیات داللت دارد بر اینکه این روح شریف تر است و مرتبه اى 
ْ
ال

الِق"،  ْمِرِه َعلی  َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه ِلُیْنِذَر َیْوَم الّتَ
َ
وَح ِمْن أ ِقي الّرُ

ْ
عالی تر از روح انسان دارد. و اما آیه "ُیل

ْمِرنا"، هــم می تواند با روح ایمان تطبیق شــود، و هم با روح 
َ
ْیــَك ُروحًا ِمْن أ

َ
ْوَحْینــا ِإل

َ
َکذِلــَك أ و آیــه "َو 

القدس. و خدا داناتر است.
کرده که گفت:  که به سند خود از ابی بصیر روایت  کرده  در تفسیر برهان از سعد بن عبد اهَّلل روایت 
بــا امــام صادق )ع( بودم که ســخن از پاره اى خصائص امام در هنــگام والدت به میان آمد، فرمود: 
وقتی شب قدر می شود امام مستوجب روح بیشترى می گردد. عرضه داشتم فدایت شوم مگر روح 
ئکه اســت، و  همــان جبرئیــل نیســت؟ فرمــود: روح از جبرئیل بزرگتر اســت، و جبرئیل از ســنخ مال
وُح" پس معلوم  ِئَکُة َو الّرُ َمال

ْ
 ال

ُ
ل روح از آن ســنخ نیســت، مگر نمی بینی خداى تعالی فرموده: " َتَنّزَ

ئکه است. می شود روح غیر از مال
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سال
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ُ
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ُ
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آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

وا لىي �بُ �ي �ب ْ��ةَ �يَ
ْ
ل ِ �نَ ا َ�عا�ن �ن اِع اإِ

َ
�بُ َ�ْ�َوهةَ الّ� �ي حب

أُ
ر�ي�بٌ ا

ِىي �ةَ
�نّ اإِ

َ یي �ن ِ
ا��ي َ��نّ َك ِ��ب

َ
ل
أَ
ا َسا �ن َو اإِ

ُ�و�نَ ُ ْرسش َ ُهْم �ي
َّ
َعل

َ
وا �بىي  ل

ِم�نُ وأْ �يُ
ْ
  َو ل

 سوره مبارکه بقرة آیه: 186

ل
َ
َسأ

 کلمــه "ســؤال" هــم بــه معناى طلب و هم به معناى دعا اســت  "ســؤال" به معناى طلب اســت، و 
طلب هر چند عالم اســت ولی طلبی که در کلمه ســؤال اراده شــده است طلب کسی است که با 
گزیر سازد، ال جرم از خدا  شعور باشد و آدمی وقتی متنبه و متوجه سؤال می شود که حاجت، او را نا

می خواهد تا حوائجش را بر آورد.
وسیله معمولی سؤال، همین سؤال زبانی و لفظی است، البته به وسیله اشاره و یا نامه هم صورت 
می گیرد که در این فرض هم سؤال حقیقی است، نه مجازى. و چون بر آورنده حاجت هر محتاجی 
خداى سبحان است و هیچ موجودى در ذات و وجود و بقائش قائم به خود نیست و هر چه دارد از 
جود و کرم او دارد حال چه به این معنا اقرار داشــته باشــد یا نداشــته باشد. و خداى تعالی به آنها و 
به حاجات ظاهرى و باطنیشان از خود آنان داناتر است. جز خدا هر کسی گداى در خانه او است، 
که می خواهد  که حوائج خود را درخواســت می کند، حال چه خداوند تمام آنچه را  ســائلی اســت 

یغ دارد. بدهد و یا ندهد و بعضی را در
که مختص به ذات بارى تعالی است و از غیر او چنین سؤالی  این حق سؤال و حقیقت آن است 
تصور و تحقق ندارد. نوع دیگر ســؤال زبانی اســت- همانطور که گذشــت- که گاهی به آن وســیله 
از خداى ســبحان ســؤال می شود، و گاهی از غیر خداى سبحان. بنا بر این، خداى سبحان یگانه 
مســئولی اســت که، تمامی موجودات، هم به حقیقت معناى ســؤال از او چیزى می خواهند و هم 

بعضی از مردم- یعنی مردم با ایمان- به سؤال زبانی از او در خواست می کنند.
یادتر کردن آن از ناحیه مســئول اســت، تا بعد از توجیه نظر  کلمه ســؤال به معناى جلب فائده و یا ز
او حاجتــش بــرآورده شــود، پس ســؤال به منزله نتیجه و هدف اســت براى دعا مثــل اینکه از دور یا 
ى خــود را برگردانــد، آن وقت  نزدیــك شــخصی را کــه دارد مــی رود صــدا می زنــی، و می خوانی، تا رو
که براى سؤال شد جامع  چیزى از او می پرسی تا به این وسیله حاجتت برآورده شود پس این معنا 
همه موارد سؤال هست، سؤال علمی براى رفع جهل، و سؤال به منظور حساب و سؤال به معناى 

کردن خیر مسئول به طرف خود، و سؤالهاى دیگر. یادتر  ز
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 سوره مبارکه اسرا آیه: 44

تسبيح
یدن و تند راه رفتن در آب اســت، و "ســبح طویل" در روز کنایه از غور در  کلمه "ســبح" به معناى دو
مهمات زندگی و انواع زدوبندها در برآوردن حوائج زندگی اســت. کلمه "ســبح" به معناى ســرعت 
در حرکت است، هم چنان که به اسب وقتی به سرعت می دود سابح می گویند. کلمه "تسبیح" به 
معناى منزه دانستن است. وقتی می گوییم: "سبحان اهَّلل" معنایش این است که طهارت و نزاهت 
گر از تسبیح،  با صیغه مضارع تعبیر شده، براى  از همه عیوب و نقائص را به او نسبت می دهیم. و ا

که استمرار را بفهماند.  این است 
همچنین تســبیح که مصدر فعل "ســبح" است، به معناى منزه داشتن است، و منزه داشتن خدا 
که هر چیزى را که مســتلزم نقص و حاجت و ناســازگارى با ســاحت کمال او باشــد  به این اســت 

که خداى تعالی داراى چنین صفات و اعمالی نیست. کنی، و معتقد باشی  از ساحت او نفی 
گفته شود سبحان اهَّلل ولی وقتی  که با زبان انجام شود، مثال  تسبیح به معناى منزه داشتن است، 
حقیقــت کالم عبــارت باشــد از فهماندن و کشــف از ما فــی الضمیر و اشــاره و راهنمایی به منوى 
کــه با زبان  خــود، ایــن فهماندن و کشــف بــه هر طریقی که صــورت گیرد کالم خواهــد بود هر چند 
نباشــد. این انســان است که براى نشان دادن منویات خود و اشــاره بدانها راهی ندارد که از طریق 
کار  که براى این  گزیر اســت  کند لذا نا تکوین انجامش دهد، مثال منوى خود را در دل طرف خلق 
که هر یك براى یك معنا  که عبارت است از صوتهایی  الفاظ را استخدام نموده و به وسیله الفاظ 
که در دل دارد خبردار ســازد و قهرا روش و ســنت تفهیم و  قرار داده شــده مخاطب خود را به آنچه 
تفهم بر همین اســتخدام الفاظ جریان یافته، البته چه بســا که براى پاره اى مقاصد خود از اشاره با 

کند.  کتابت و نصب عالمات نیز استفاده  دست و سر و یا غیر آن و چه بسا از 
گر بشر راه دیگرى جز استخدام الفاظ و یا اشاره و نصب عالمت نداشته به همین ها عادت کرده  و ا
و تنها اینها را کالم می داند دلیل نمی شــود که در واقع هم کالم همین ها باشــد، بلکه هر چیزى که 
گــر موجودى قیام وجودش بر همین  از معنــاى قصد شــده ما پــرده بردارد قول و کالم خواهد بود، و ا
کشــف بــود همان قیــام او قول و تکلم اســت، هر چند به صــورت صوت شــنیدنی و الفاظ گفتنی 
نباشــد. بــه دلیــل اینکــه می بینیم قرآن مجید کالم و قــول و امر و نهی و وحی و امثــال این معانی را 
کــه می دانیــم کالم او از قبیل آواز شــنیدنی، و  الفاظ  بــه خــداى تعالی نســبت می دهــد، در حالی 

س �ب ح
ح  �ي �ة��ب
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گــر در عیــن حــال چنین نســبتی به خــدا داده جز بــراى این نیســت که کالم  قــراردادى نیســت، و ا
کالم اســت. و ما  کند  کشــف و پرده بردارى  که از مقاصد  منحصر در آواز نیســت، بلکه هر چیزى 
می بینیم که این موجودات آســمانی و زمینی و خود آســمان و زمین همه بطور صریح از وحدانیت 
گفت، و  کشف می کند، و او را از هر نقص و عیبی منزه می دارد، پس می توان  رب خود در ربوبیت 

که آسمان و زمین خدا را تسبیح می گویند. بلکه باید گفت 
این عالم فی نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالی چیز دیگرى نیست، در 
ذاتش و صفاتش و احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست، و احتیاج بهترین کاشف 
از وجود محتاج الیه است، و می فهماند که بدون او خودش مستقال هیچ چیز ندارد، و آنی منفك 
کــه در وجود و نقصی که در ذات  از او و بــی نیــاز از او نیســت، و تمامی موجودات عالم با حاجتی 
خــود دارنــد از وجــود پدید آورنده اى غنی در وجود و تام و کامل در ذات خبر می دهند، و همچنین 
با ارتباطی که با سایر موجودات داشته از آنها براى تکمیل وجود خود استمداد می کند، و نقائصی 
که در ذات خود دارد برطرف می سازد بطور صریح کشف می کند از وجود پدید آورنده اى که او رب 

و متصرف در هر چیز و مدبر امر هر چیز است.
که باعث شده همه پراکنده ها را جمع  از سوى دیگر این نظام عمومی و جارى در موجودات عالم 
نمــوده و رابطــه اى در میــان همه برقرار ســازد نیــز بدون زبــان از این حقیقت، کشــف و پرده بردارى 
که با تنهایی خود مرجع همه  می کند، پس پدید آورنده این عالم هم واحد و یکتا اســت، او اســت 
عالــم و بــا وحدت خود برآورنده همه حوائج و تکمیل کننده همه نواقص اســت، پس هر که غیر او 
که  است بدون حاجت و نقیضه نخواهد بود.رب و پروردگار او است، ربی غیر او نیست و غنیی 
فقر نداشته باشد و کاملی که نقص نداشته باشد او است، بنا بر این تمامی این موجودات عالم با 

حاجت و نقص خود خداى را از داشتن احتیاج تنزیه و از داشتن نقص تبرئه می کنند.
حتــی نادانــان مشــرکین هم که براى خدا شــرکائی اثبات می کنند و یا نقصی و عیبی به او نســبت 
می دهنــد بــا همین عمل خود تقدس خداى را از شــریك و برائتش را از نقص اثبات می کنند، زیرا 
کــه در ذهــن و ضمیــر این انســانها تصــور شــده و الفاظی که بــا آن الفاظ حــرف می زنند و  معنایــی 
که با حاجت  که براى رساندن این هدف استخدام می کنند همه امورى هستند  تمامی اعضایی 

وجودى خود از پروردگارى واحد و بی شریك و نقص خبر می دهند.
که به  بانگ بلند  که توحید آفریدگار خود را انکار می کند مثل انســانی اســت  پس مثل این انســان 
که سخن بگوید، و بر چنین مطلبی شهادت دهد،  که حتی یك نفر هم در عالم نیست  کند  ادعا 
که همین شهادتش بهترین دلیل بر خالف مدعاى خودش است، و  زیرا این شخص غافل است 
هر چه پافشارى بیشترى کند و یا شهود بیشترى بیاورد بر خالف گفته خودش حجت محکمترى 

کرده است. اقامه 
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گر بگویی صرف اینکه عالم به وجودش کشــف از وجود آفریدگارى می کند ســبب نمی شود  حال ا
که بگوئیم عالم همه تسبیح خدا می گویند، چون صرف کشف را تسبیح نمی گویند، مگر وقتی که 
توأم با قصد و اختیار باشد، هم کشف باشد و هم قصد، و قصد هم از توابع حیات است، و اغلب 
موجودات عالم از حیات بی بهره اند آســمان و آنچه ســیاره اســت، و زمین و آنچه جمادات اســت 
حیات ندارند، پس گویا چاره اى نیســت از اینکه تســبیح را حمل بر معناى مجازى نموده مقصود 

کشف و داللت بر وجود پروردگار خود بدانیم. از آن را همان 
 در پاســخ می گوئیم: از کالم خداى تعالی فهمیده می شــود که مساله علم نیز در تمامی موجودات 
هست، هر جا که خلقت راه یافته علم نیز بدانجا رخنه کرده است، و هر یك از موجودات به مقدار 
کــه از وجــود دارد بهره اى از علم دارد، و البته الزمه این حرف این نیســت که بگوئیم تمامی  حظــی 
موجــودات از نظــر علــم بــا هم برابرنــد، و یا بگوئیم علم در همه یك نوع اســت، و یا همــه آنچه را که 
گر نبرد معلوم می شود علم ندارند.  انسان می فهمد می فهمند و باید آدمی به علم آنها پی ببرد، و ا

و چون چنین اســت که هیچ موجودى فاقد علم نیســت بنا بر این خیلی آســان اســت که بگوییم 
هیــچ موجودى نیســت مگــر آنکه وجود خــود را درك می کند )البته مرحلــه اى از درك( و می خواهد 
بــا وجــود خــود احتیاج و نقص وجودى خود را که ســراپایش را احاطه کــرده اظهار نماید، احتیاج و 
نقصی که غناى پروردگار و کمال او آن را احاطه نموده است، پس هیچ موجودى نیست مگر آنکه 
که ربی غیر از خداى تعالی ندارد، پس او پروردگار خود را تســبیح نموده و از داشــتن  درك می کند 

شریك و یا هر عیبی منزه می دارد. 
بــا ایــن بیــان به خوبی روشــن می گردد که وجهی نــدارد که ما تســبیح زمین و آســمان را در آیه مورد 
کرد  کرده و مرتکب مجاز شویم، زیرا وقتی جایز است ارتکاب مجاز  بحث حمل بر مطلق داللت 
ْبُع  ماواُت الّسَ ُه الّسَ

َ
ُح ل که نشود کالم صاحب کالم را حمل بر حقیقت نمود. پس اینکه فرمود: ُتَسّبِ

ْرُض َو َمْن ِفیِهّنَ تسبیح حقیقی را- که عبارت است از تکلم- براى هر وجودى اثبات می کند. 
َ ْ
َو ال

آرى هر موجودى با وجودش و آنچه مربوط به وجودش می باشــد و با ارتباطی که با ســایر موجودات 
دارد خداى را تسبیح می کند و بیانش این است که پروردگار من منزه تر از این است که بتوان مانند 

مشرکین نسبت شریك و یا نقص به او داد. 
که بفهماند تســبیح براى خدا  ُح ِبَحْمِدِه مقصود این اســت   ُیَســّبِ

َّ
و اینکه فرمود: َو ِإْن ِمْن َشــْي ٍء ِإال

اختصــاص بــه طایفــه و یــا نــوع معینــی از موجــودات نــدارد، بلکــه تمامی موجــودات او را تســبیح 
می گوینــد، و ایــن معنــا را جملــه قبلــی هــم- که آســمانها و زمین و هر چه را که در آنها اســت اســم 
کرد  کرد، ولی چیزى که هست اینکه: در این جمله حمد خدا را نیز بر تسبیح اضافه  می برد- بیان 
تــا بفهمانــد همانطور که خدا را تســبیح می کنند حمــد هم می کنند، و خدا را بــه صفات جمیل و 

افعال نیکش می ستایند. 
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کــه در همه موجودات چیزى از نقــص و حاجت وجود دارد که از خود آنها نشــات  چــون همانطــور 
که مستند به صنع جمیل خدا و  کمال و غنی در آنها وجود دارد  گرفته است، همچنین سهمی از 

کمالیه شده است. انعام او است، و از ناحیه او داراى این اوصاف 
بنــا بــر ایــن همانطور که اظهار این نعمتها یعنی وجود دادن آنهــا، اظهار حاجت و نقص آن موجود 
و کشــف برائت خدا از حاجت و نقص اســت، و یا تســبیح است همچنین اظهار و ایجادش ابراز 
فعــل جمیــل خدا نیز هســت، که حکایــت از اوصاف جمیل خــدا می کند، پس همیــن ایجاد هم 
تســبیح خــدا و هم حمد خداســت، چون حمد جــز ثناى بر فعل جمیل اختیارى چیزى نیســت، 
موجودات هم با وجود خود همین کار را می کنند، پس وجود موجودات هم حمد خدا و هم تسبیح 
گر اشیاء و موجودات از جهت کشفشان، غنا و کمال خدایی و نقص و  او است. و به بیانی دیگر ا
گر از این جهت لحاظ شوند  احتیاج خود مورد لحاظ قرار گیرند، وجودشان تسبیح خواهد بود، و ا
که نشــان دهنده نعمت وجود و ســایر جهات کمالند از این نظر وجودشان حمد خدا است، البته 

که شعور موجودات را هم در نظر بگیریم.  در این صورت وقتی حمد و تسبیح دارند 
گر موجودات از این نظر لحاظ شوند که نشان دهنده صفات جمال و جالل خدایند و از علم  و اما ا
و شعورشان قطع نظر شود، در این صورت صرفا آیاتی هستند که بر ذات پروردگار داللت می کنند. 
و همیــن خــود بهتریــن شــاهد اســت بر اینکه مــراد از تســبیح در آیه شــریفه، صرف داللــت به نفی 
شریك و نفی جهات نقص نیست، زیرا خطاب به اینکه و لیکن شما تسبیح ایشان را نمی فهمید 
یا خطاب به مشــرکین اســت یا به تمام مردم )اعم از مؤمن و مشــرك( و مشــرکین در هر حال داللت 

کریمه قوه فهم را از آنان نفی می کند. که آیه  اشیاء بر وجود آورنده آن را می فهمد، در حالی 
 پس حق این است که تسبیح- که آیه شریفه آن را براى تمامی موجودات اثبات می کند،- تسبیح 
به معناى حقیقی اســت که در کالم خداى تعالی به طور مکرر براى آســمان و زمین و آنچه در بین 
آن دو است )اعم از موجودات عاقل و غیر عاقل( اثبات شده، و ما می بینیم که در میان نامبردگان 
موردى است که جز تسبیح حقیقی را نمی شود بدان نسبت داد و چون تسبیح در آن مورد حقیقی 

است قهرا باید در تمامی نامبردگان به نحو حقیقت باشد. 
ْشــراِق و آیه  ِ

ْ
َعِشــّيِ َو ال

ْ
ْحَن ِبال  َمَعُه ُیَســّبِ

َ
ِجبال

ْ
ْرَنا ال

َ
ا َســّخ

َ
مثال یکی از این ســنخ آیات، آیه شــریفه ِإّن

ْیَر اســت که به یك سیاق و یك بیان فرموده کوه ها  ْحَن َو الّطَ  ُیَســّبِ
َ

ِجبال
ْ
ْرنا َمَع داُوَد ال

َ
شــریفه َو َســّخ

ْیَر و  ِبــي َمَعــُه َو الّطَ ّوِ
َ
 أ

ُ
و مرغ هــا بــا او تســبیح می گفتنــد، و قریــب به این مضمون اســت آیه یا ِجبــال

بــا اینحــال دیگر معنا ندارد تســبیح را نســبت به کوه ها و مرغــان زبان حال گرفت، و نســبت به آن 
پیغمبر زبان قال!."
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َ
�نَّ الّل  اإِ

 سوره مبارکه یونس آیه: 81  

سحر
کــه غیــر حــق و غیــر واقــع را در حس مــردم و انظار آنــان به صــورت حق و  ســحر، کارش ایــن اســت 
کارى اســت باطل، و چون خداى تعالی طبق ســنت  واقع جلوه دهد، و چون این عمل فی نفســه 
کــردن حق و احقــاق آن در عالم تکوین و نیــز بر محو باطــل دارد و زود آن را  کــه بر مســتقر  جــارى اى 
ابطــال خواهــد کرد، ال جــرم دولت، همواره براى حــق بوده هر چند که باطل احیانا جولتی داشــته 
 اهَّلَل ال ُیْصِلــُح َعَمَل 

َ
کــه: "ِإّن ُه" را چنین تعلیــل کرد 

ُ
 اهَّلَل َســُیْبِطل

َ
باشــد.به همیــن جهــت جملــه "ِإّن

ُمْفِسِدیَن"، براى اینکه صالح و فساد دو امر متقابل و ضد یکدیگرند، و سنت الهی بر این جارى 
ْ
ال

کند، و آنچه را صالحیت فساد دارد فاسد سازد،  که آنچه را صالحیت اصالح دارد اصالح  است 
کند.   که اثر متناسب و مختص به هر یك از صالح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب  به این معنا 
و اثر عمل صالح اینست که بتواند با سایر حقایق عالم در جریان نظام عالم همدست و هماهنگ 
که چنین عملی قهرا با ســایر حقایق ممزوج و مخلوط می شــود، و به طفیل  شــود، و معلوم اســت 
اینکه خداى تعالی کل نظام را اصالح می کند آن عمل را نیز اصالح می کند و آن را طبق مقتضایی 
که مناسب و مالیم با سایر حقایق  که طبیعتش دارد به جریان می اندازد، و اثر عمل فاسد اینست 
عالــم در مقتضــاى طبع آنها نباشــد، و در جریان آن حقایق طبق طبــع و جبلتی که دارند این یك 
عمل بر خالف آن جریان حرکت کند، پس چنین عملی فی نفسه امرى است استثنایی، و معلوم 
گر با حفظ فسادش خداى تعالی بخواهد آن را اصالح کند، باید کل نظام را فاسد سازد  است که ا

کل اسباب و حقایق عالم را بر طبق مسیر آن یك عمل فاسد به جریان اندازد. و 
و چون چنین چیزى ممکن نیست، قهرا سایر اسباب عالم با همه قوا و وسایل مؤثرش با آن عمل 
گر توانســت آن را به سیره صالح بر می گرداند، و گرنه بطور قطع آن را باطل  فاســد معارضه می کند، ا
و فانــی و از صفحــه وجــود محو می ســازد.  و این حقیقت الزمه اى دارد و آن اینســت که ســحر و هر 
باطــل دیگــرى در عالــم وجــود دوام نمی یابد، و خــداى تعالی در مــواردى از کالم مجیــدش به این 
َقْوَم 

ْ
الزمه تصریح نموده و جنبه منفی آن را امضاء فرموده، از آن جمله می فرماید:" َو اهَّلُل ال َیْهِدي ال

 اهَّلَل ال َیْهــِدي َمْن 
َ

فاِســِقیَن" ، و نیــز فرمــوده:" ِإّن
ْ
َقــْوَم ال

ْ
اِلِمیــَن" ، و نیــز فرمــوده: " َو اهَّلُل ال َیْهــِدي ال

َ
الّظ

 اهَّلَل ال ُیْصِلُح َعَمَل 
َ

اٌب" ، و از همین آیات اســت آیه مورد بحــث که می فرمایــد:" ِإّن
َّ

َکــذ ُهــَو ُمْســِرٌف 
ُمْفِسِدیَن". 

ْ
ال

س ح ر
س�ر
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کهانت و احضار ارواح: بحثی فلسفی در باره تاثیر اراده در افعال خارق العاده، سحر، 
   جاى هیچ تردید نیست که بر خالف عادت جاریه، افعالی خارق العاده وجود دارد، حال یا خود 
مــا آن را بچشــم دیده ایــم، و یا آنکه بطور متواتر از دیگران شــنیده و یقین پیدا کرده ایم، و بســیار کم 
یاد ندیده و نشنیده باشند، و بسیارى از  هستند کسانی که از افعال خارق العاده چیزى یا کم و یا ز
ى انجام آن را یافته اند، مثال میتوانند زهر  کارها از کسانی سر می زند که با اعتیاد و تمرین، نیرو این 
که  کشنده را بخورند و یا بار سنگین و خارج از طاقت یك انسان عادى را بردارند، و یا روى طنابی 

خود در دو طرف بلندى بسته اند راه می روند، و یا امثال اینگونه خوارق عادت.
و بســیارى دیگــر از آنهــا اعمالــی اســت که بر اســباب طبیعی و پنهــان از حــس و درك مردم متکی 
اســت، و خالصــه صاحب عمل باســبابی دســت می زنــد که دیگران آن اســباب را نشــناخته اند، 
که داخل آتش میشود و نمیسوزد، بخاطر اینکه داروى طلق بخود مالیده، و یا نامه اى  کسی  مانند 
کســی خطوط آن را نمی بیند، چون با چیزى )از قبیل آب پیاز، مترجم(  که غیر خودش  مینویســد 

که جز در هنگام برخورد آن بآتش خطوطش ظاهر نمیشود. نوشته، 
که بیننده آن را  کارها بوســیله ســرعت حرکت انجام می پذیرد، ســرعتی  بســیارى دیگر از اینگونه 
که عمل نامبرده بدون هیچ سبب طبیعی اینطور خارق العاده  تشخیص ندهد، و چنین بپندارد 

کارهایی که شعبده بازان انجام می دهند. انجام یافته، مانند 
همه اینها افعالی هســتند که مســتند باســباب عادى میباشــند، چیزى که هســت ما سببیت آن 

اسباب را نشناخته ایم، و بدین جهت پوشیده از حس ما است، و یا براى ما غیر مقدور است.
در ایــن میــان افعــال خــارق العاده دیگرى اســت، که مســتند به هیچ ســبب از اســباب طبیعی و 
عادى نیست، مانند خبر دادن از غیب. و مخصوصا آنچه مربوط به آینده است، و نیز مانند ایجاد 
محبــت و دشــمنی و گشــودن گره ها، و گره زدن گشــوده ها، و بخواب کردن، و یا بیمــار کردن، و یا 
کــه مرتاض ها انجام  خواب بنــدى و احضــار و حرکت دادن اشــیاء بــا اراده و از این قبیل کارهایی 
میدهنــد، و بهیچ وجه قابل انکار هم نیســت، یا خودمان بعضــی از آنها را دیده ایم، و یا برایمان آن 
که دیگر قابل انکار نیست.و اینك در همین عصر حاضر از این مرتاضان هندى  کرده اند  قدر نقل 

کارهاى خارق العاده را می کنند. که انواعی از اینگونه  و ایرانی و غربی جماعتی هستند، 
گر بطــور کامل در طریقــه انجام  و اینگونــه کارهــا هــر چند ســبب مــادى و طبیعــی ندارنــد، و لکن ا
کنیم، و نیز تجارب علنی و  که قدرت بر این خوارق را بآدمی می دهد، دقت و تامل  یاضت هایی  ر
که در  کارها با همه اختالفی  که اینگونه  اراده اینگونه افراد را در نظر بگیریم، برایمان معلوم میشود: 
نوع آنها است، مستند بقوت اراده، و شدت ایمان به تاثیر اراده است، چون اراده تابع علم و ایمان 

قبلی است، هر چه ایمان آدمی به تاثیر اراده بیشتر شد! اراده هم مؤثرتر میشود.
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گاهی در صورت وجود شــرائطی  گاهی این ایمان و علم بدون هیچ قید و شــرطی پیدا میشــود، و   
گر فالن خط مخصــوص را با مدادى مخصوص  مخصــوص دســت میدهد، مثل ایمان بــه اینکه ا
گر آینه اى را در  و در مکانی مخصوص بنویســیم، باعث فالن نوع محبت و دشــمنی میشــود، و یا ا
گر فالن افســون مخصوص را  برابــر طفلــی مخصوص قــرار دهیم، روح فالنی احضــار می گردد، و یا ا
بخوانیم، آن روح حاضر میشــود، و از این قبیل قید و شــرطها که در حقیقت شــرط پیدا شدن اراده 
فاعل اســت، پس وقتی علم بحد تمام و کمال رســید، و قطعی گردید، بحواس ظاهر انســان حس 

گوش آن را می شنود. گویی چشم آن را می بیند، و  درك و مشاهده آن امر قطعی را میدهد، تو 
و خــود شــما خواننــده عزیــز می توانی صحت این گفتــار را بیازمایی، به اینکه بــه نفس خود تلقین 
که فالن چیز و یا فالن شخص االن نزد من حاضر است و دارى او را مشاهده می کنی، وقتی  کنی: 
که اصال  که او نزدت حاضر اســت، بطورى  یاد شــد، رفته رفته بدون شــك می پندارى  این تلقین ز
که او  که حاضر نباشــد، و از این باالتر، اصال متوجه غیر او نمی شــوى آن وقت اســت  باورنمی کنی 
که در تواریخ  که می خواســتی روبروى خودت می بینی و از همین باب تلقین اســت  را بهمان طور 
که تو  کرده اند، یعنی بمریض قبوالنده اند  می خوانیم: بعضی از اطباء امراض کشنده اى را معالجه 

هیچ مرضی ندارى، و او هم باورش شده، و بهبود یافته است.
گر اراده انسان  خوب، وقتی مطلب از این قرار باشد، و قوت اراده اینقدر اثر داشته باشد. بنا بر این ا
قوى شد، ممکن است که در غیر انسان هم اثر بگذارد، باین معنا که اراده صاحب اراده در دیگران 
که هیچ اراده اى ندارند اثر بگذارد، در اینجا نیز دو جور ممکن است، یکی بدون هیچ قید و شرط 

و یکی در صورت وجود پاره اى شرائط.
پــس، از آنچــه تــا اینجا گفته شــد، چند مطلب روشــن گردید اول اینکــه مالك در ایــن گونه تاثیرها 
که خارق عادت انجام میدهد، و اما اینکه این علم  کسی است  بودن علم جازم و قطعی براى آن 
گر خود شما مطلبی را در نفس  گفتیم ا با خارج هم مطابق باشد، لزومی ندارد، )به شهادت اینکه 
خــود تلقیــن کنــی، بهمان جور که تلقین کرده اى آن را می بینــی، و در آخر از ترس مرده اى که تصور 
کــرده اى از گــور درآمــده، و تو را تعقیــب می کند، پا بفرار می گذارى( و نیز بشــهادت اینکه دارندگان 
گر ســتاره اى  کــب، چون معتقد شــدند که ارواحی وابســته ســتارگان اســت، و ا قــدرت تســخیر کوا
تســخیر شــود، آن روح هم که وابسته به آنست مســخر می گردد، لذا با همین اعتقاد باطل کارهایی 

خارق العاده انجام می دهند، با اینکه در خارج چنین روحی وجود ندارد.
ئکه و شــیاطین هم که دعانویســان و افســون گران نامهایی براى آنها اســتخراج  و اى بســا که آن مال
می کنند، و بطریقی مخصوص آن نامها را می خوانند و نتیجه هم می گیرند، از همین قبیل باشد.

و همچنین آنچه را که دارندگان قدرت احضار ارواح دارند، چون ایشان دلیلی بیش از این ندارند، 
که روح فالن شخص در قوه خیالیه آن و یا بگو در مقابل حواس ظاهرى آنان حاضر شده، و اما این 
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گر اینطور  که براســتی و واقعا آن روح در خارج حضور یافته اســت، چون ا ادعا را نمی توانند بکنند، 
بــود، بایــد همه حاضــران در مجلس روح نامبرده را ببینند، چون همــه حضار حس و درك طبیعی 
کننده آن روح را می بیند، معلوم می شود روحی  گر آنها نمی بینند، و تنها تسخیر  وى را دارند، پس ا
حاضر نشده، بلکه تلقین و ایمان آن آقا باعث شده که چنین چیزى را در برابر خود احساس کند.

با این بیان، شــبهه دیگرى هم که در مســئله احضار روح هســت حل میشــود، البته این اشکال در 
خصــوص احضار روح کســی اســت که بیدار و مشــغول کار خویش اســت، و هیــچ اطالعی ندارد 

کرده اند. که در فالن محل روح او را احضار 
اشکال این است که مگر آدمی چند تا روح دارد، که یکی با خودش باشد، و یکی بمجلس احضار 
ارواح برود.و نیز با این بیان شبهه اى دیگر حل میشود، و آن این است که روح جوهرى است مجرد، 
که هیچ نسبتی با مکان و زمانی معین ندارد، و باز شبهه سومی که با بیان ما دفع میشود این است 
که یك روح که نزد شخصی حاضر میشود، چه بسا که نزد دیگرى حاضر شود، و نیز شبهه چهارمی 
که دفع می گردد این اســت که: روح بســیار شــده که وقتی احضار میشــود و از او چیزى می پرســند 

دروغ می گوید، جمالت و یا سخنانش یکدیگر را تکذیب مینماید.
پس جواب همه این چهار اشــکال این شــد که روح وقتی احضار میشود چنان نیست که واقعا در 
خارج ماده تحقق یافته باشــد، بلکه روح شــخص مورد نظر در مشــاعر احضار کننده حاضر شده و 
او آن را از راه تلقین پیش روى خود احســاس می کند و ســخنانی از او می شــنود، نه اینکه واقعا و در 

خارج مانند سایر موجودات مادى و طبیعی حاضر شود.
ى نفس و ثبات شــخصیت  نکتــه دوم: اینکــه دارنده چنین اراده مؤثر، اى بســا در اراده خود بر نیرو
خــود اعتمــاد کند، ماننــد غالب مرتاضان، و بنا بر این اراده آنان قهــرا محدود و اثر آن مفید خواهد 

بود، هم براى صاحب اراده، و هم در خارج.
و چه بسا میشود که وى مانند انبیاء و اولیاء که داراى مقام عبودیت براى خدا هستند، و نیز مانند 
مؤمنیــن کــه داراى یقیــن بخــدا هســتند، در اراده خود، اعتماد بــه پروردگار خود کننــد، این چنین 
صاحبــان اراده هیــچ چیــزى را اراده نمی کننــد، مگر براى پروردگارشــان، و نیز بمدد او، و این قســم 
اراده، اراده ایست طاهر، که نفس صاحبش نه بهیچ وجه استقاللی از خود دارد، و نه بهیچ رنگی از 
رنگهاى تمایالت نفسانی متلون می شود، و نه جز بحق بر چیز دیگرى اعتماد می کند، پس چنین 
که )مانند اراده خود خدا( محدود و مقید به چیزى نیست. اراده اى در حقیقت اراده ربانی است 

قسم دوم از اراده که گفتیم اراده انبیاء و اولیاء و صاحبان یقین است، از نظر مورد، دو قسم است، 
یکــی اینکه موردش مورد تحدى باشــد، و بخواهد مثال نبوت خــود را اثبات کند، که در اینصورت 
آن عمل خارق العاده اى که باین منظور می آورد معجزه اســت و قســم دوم که موردش مورد تحدى 

گر دنبال دعائی باشد استجابت دعا است. کرامت است و ا نیست، 
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گــر از بــاب خبرگیــرى، و یــا طلــب یــارى از جن، و یــا ارواح و امثــال آن باشــد، نامش را  و قســم اول ا
گر با دعا و افسون و یا طلسمی باشد سحر می نامند. کهانت می گذارند، و ا

نکته ســوم: اینکه خارق العاده هر چه باشــد، دائر مدار قوت اراده اســت، که خود مراتبی ازشــدت 
و ضعف دارد، و چون چنین اســت ممکن اســت بعضی از اراده ها اثر بعضی دیگر را خنثی سازد، 
همانطور که می بینیم معجزه موســی ســحر ساحران را باطل می کند و یا آنکه اراده بعضی از نفوس 
در بعضــی از نفــوس مؤثــر نیفتــد بخاطر اینکه نفــس صاحــب اراده ضعیف تر، و آن دیگــرى قوى تر 
باشــد، و ایــن اختالفهــا در فــن تنویم مغناطیســی، و احضار ارواح، مســلم اســت، ایــن را در اینجا 

داشته باش، تا انشاء اهَّلل در آینده نیز سخنی در این باره بیاید.
بحث علمی  در علوم عجائب و غرائب:

کــه از عجائــب و غرائــب آثار بحث می کند، بســیار اســت، بطورى که نمیتوان در تقســیم  علومــی 
آنهــا ضابطــه اى کلی دســت داد، لذا در این بحث معروفترین آنهــا را که در میان متخصصین آنها 

شهرت دارد نام می بریم.
کردن قواى ارادى  که موضوع بحثش هماهنگ ساختن و خلط  1- یکی از آنها علم سیمیا است، 
با قواى مخصوص مادى اســت براى دســت یابی و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب 
که آن را سحر دیدگان مینامند،  که یکی از اقسام آن تصرف در خیال مردم است،  در امور طبیعی 

و این فن از تمامی فنون سحر مسلم تر و صادق تر است.
کیفیت تاثیرهاى ارادى، در صورت اتصالش با ارواح قوى و عالی  که از  2- دوم علم لیمیا است، 
که موکل ســتارگان اســت، چه  گر اراده من متصل و مربوط شــد با ارواحی  که مثال ا بحث می کند، 
که موکل بر حوادثند، و بتوانم آن  گر اراده من متصل شد بارواحی  حوادثی می توانم پدید آورم؟ و یا ا
گر اراده ام متصل شــد با اجنه، و توانســتم آنان را مسخر خود کنم، و از  ارواح را مســخر خود کنم و یا ا

که این علم را علم تسخیرات نیز می گویند. کارهایی میتوانم انجام دهم؟  آنها کمك بگیرم چه 
که در ترکیب قواى عالم باال، با عناصر عالم پائین، بحث می کند، تا از این  3- ســوم علم هیمیا، 
کب و اوضاع  راه بــه تاثیرهــاى عجیبی دســت یابد، و آن را علم طلســمات نیز میگویند، چــون کوا
کیفیات طبیعی  که عناصر و مرکبات و  آســمانی با حوادث مادى زمین ارتباط دارند، همانطورى 
گر اشــکال و یا بگو آن نقشــه آسمانی که مناسب با حادثه اى از حوادث است،  آنها اینطورند، پس ا
گر بتوانیم در این علم  با صورت و شکل مادى آن حادثه ترکیب شود، آن حادثه پدید می آید، مثال ا
بان شــکل آســمانی که مناســب با مردن فالن شــخص، یا زنده ماندنش و یا باقی ماندن فالن چیز 
مناســب اســت، با شکل و صورت خود این نامبرده ها ترکیب شود، منظور ما حاصل میشود یعنی 

اولی میمیرد، و دومی زنده میماند، و سومی بقاء می یابد، و این معناى طلسم است.
که از اســتخدام قواى مادى بحث می کند تا بآثار عجیب  یمیا اســت و آن علمی اســت  4- علم ر
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آنها دست یابد، بطورى که در حس بیننده آثارى خارق العاده در آید و این را شعبده هم میگویند.
کیفیت تبدیل صورت یك عنصر، بصورت  که نظیر آنها اســت، و از  و این چهار فن با فن پنجمی 
عنصــرى دیگــر بحث می کند یعنــی علم کیمیاء همه را علوم خفیه پنجگانــه می نامند که مرحوم 
شــیخ بهایی در باره آنها فرموده: بهترین کتابی که در این فنون نوشــته شــده، کتابی اســت که من 
آن را در هــرات دیــدم، و نامــش )کله ســر: همه اش ســر( بود، که حــروف آن از حــروف اول این چند 
یمیا، این  کیمیاء و الم لیمیا، و هاء هیمیا، و ســین ســیمیا و راء ر کاف  اســم ترکیب شــده، یعنی 
گفتــار مرحوم بهایی. و نیــز از جمله کتابهاى معتبر در این فنــون خفیه کتاب )خالصه کتب  بــود 
یه و ســر مکتــوم تالیف رازى و تســخیرات  بلینــاس و رســاله هاى خسروشــاهی، و ذخیره اســکندر

کی( و اعمال الکواکب السبعة حکیم طمطم هندى است. سکا
باز از جمله علومی که ملحق بعلوم پنج گانه باال است، علم اعداد و اوفاق است که از ارتباطهایی 
که میانه اعداد و حروف و میانه مقاصد آدمی است، بحث می کند عدد و یا حروفی که مناسب با 
مطلوبش میباشد در جدولهایی بشکل مثلث و یا مربع، و یا غیر آن ترتیب خاصی قرار میدهد و در 
آخر آن نتیجه اى که میخواهد بدست می آورد.و نیز یکی دیگر علم خافیه است، که حروف آنچه را 
میخواهد، و یا آنچه از اسماء که مناسب با خواسته اش میباشد می شکند، و از شکسته آن حروف 
اســماء آن فرشــتگان و آن شیطانهایی که موکل بر مطلوب اویند، در می آورد، و نیز دعایی که از آن 
حروف درست میشود، و خواندن آن دعا براى رسیدن بمطلوبش مؤثر است، استخراج می کند، که 
یکی از کتابهاى معروف این علم که در نزد اهلش کتابی است معتبر کتب شیخ ابی العباس تونی 

و سید حسین اخالطی و غیر آن دو است.
بــاز از علومــی کــه ملحــق بان پنج علم اســت علم تنویم مغناطیســی و علم احضار روح اســت که 
در عصــر حاضــر نیــز متــداول اســت و همانطور که قبال هــم گفتیم از تاثیــر اراده و تصــرف در خیال 
کتابها و رساله هاى بسیارى نوشته شده و چون شهرتی بسزا دارد  طرف بحث می کند، و در آن باره 
کنیم، تنها منظور ما از این حرفها  حاجت نیســت به اینکه، بیش از این در اینجا راجع بان بحث 
یاد هم بطول انجامید این بود که از میان علوم نامبرده آنچه با سحر و یا کهانت منطبق می شود  که ز

روشن کنیم.
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سعد
جزئیات و تفاصیل مســئله معاد، چیزى نیســت که دست براهین عقلی بدان برسد، و بتواند آنچه 
از جزئیات معاد، که در کتاب و سنت وارد شده، اثبات نماید، و علتش هم بنا بگفته بو علی سینا 
که باید براهین عقلی بچیند، و بعد از چیدن آنها یك یك آن جزئیات  که: آن مقدماتی  این اســت 
را نتیجــه بگیرد، در دســترس عقل آدمی نیســت، و لکن با در نظر گرفتن ایــن معنا، که آدمی بعد از 
جــدا شــدن جانــش از تــن، تجردى عقلی و مثالــی به خود می گیــرد و براهین عقلی دسترســی باین 
انســان مجرد و مثالی دارد، لذا کماالتی هم که این انســان در آینده در دو طریق سعادت و شقاوت 
بخود می گیرد، در دسترس براهین عقلی هست. آرى انسان از همان ابتداى امر، هر فعلی که انجام 
دهد، از آن فعل هیئتی و حالی از سعادت و شقاوت در نفسش پدید می آید، که البته میدانید مراد 
بســعادت، آن وضع و آن چیزیســت که براى انســان از آن جهت که انســان است خیر است، و مراد 

بشقاوت هر چیزى است که براى او، از این جهت که انسان است مضر است.
گفتیم: از هر فعلی در نفس پدید می آید،  که  گاه اگر همین فعل تکرار بشود، رفته رفته آن حالتی  آن 
شــدت یافته، و نقش می بندد، و بصورت یك ملکه )و یا بگو طبیعت ثانوى(، در می آید، و ســپس 
این ملکه در اثر رســوخ بیشــتر، صورتی ســعیده، و یا شقیه در نفس ایجاد می کند، و مبدء هیئت ها 
گر آن ملکه ســعیده باشــد، آثارش وجودى، و مطابق، و مالیم با  و صورتهاى نفســانی میشــود، حال ا
صــورت جدید، و با نفســی میشــود کــه در حقیقت بمنزله ماده ایســت که قابل و مســتعد و پذیراى 
گر شــقیه باشــد، آثارش امورى عدمی میشود، که با تحلیل عقلی به فقدان و شر برگشت  آنســت، و ا

می کند.
گفتیم: نفس او نفس  که از او بروز می کند لذت می برد، چون  که سعید است، از آثارى   پس نفسی 
یك انســان اســت، و آثار هم آثار انســانیت او اســت، و او می بیند که هر لحظه انســانیتش فعلیتی 
که با تحلیل عقلی ســر از  جدید بخود می گیرد.و بر عکس نفس شــقی، آثارش همه عدمی اســت، 
فقدان و شر در می آورد، پس همانطور که گفتیم: نفس سعید بان آثار انسانی که از خود بروز میدهد، 
که آثارش مالیم  که نفس انســانی اســت بالفعل لذت می برد، نفس شــقی هم هر چند  بدان جهت 

خودش است، چون آثار آثار او است، و لکن بدان جهت که انسان است از آن آثار متالم میشود. 
ایــن مطلــب مربــوط به نفوس کامله اســت، در دو طرف ســعادت و شــقاوت، یعنی انســانی که هم 
که هم ذاتش شقی است، و هم  ذاتش صالح و سعید است، و هم عملش صالح است، و انسانی 

س ع �
سع�
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عملش فاسد و طالح است، و اما بالنسبة بنفوس ناقص، که در سعادت و شقاوتش ناقص است، 
باید گفت: اینگونه نفوس دو جورند، یکی نفسی است که ذاتا سعید است. ولی فعال شقی است و 

دوم آن نفسی که ذاتا شقی است ولی از نظر فعل سعید است.
اما قســم اول، نفســی است که ذاتش داراى صورتی ســعید است، یعنی عقائد حقه را که از ثابتات 
است دارد، چیزى که هست هیئت هایی شقی و پست، و در اثر گناهان و زشتی هایی که مرتکب 
شده بتدریج از روزى که در شکم مادر باین بدن متعلق شده، و در دار اختیار قرار گرفته، در او پیدا 
شــده، و چون این صورتها با ذات او ســازگارى ندارد، ماندنش در نفس قســرى و غیر طبیعی است، 
که قسر و غیر طبیعی دوام نمی آورد، پس چنین نفسی، یا در  کرده:  و برهان عقلی این معنا را ثابت 
دنیا، یا در برزخ، و یا در قیامت، )تا ببینی، رســوخ و ریشــه دواندن صور شــقیه تا چه اندازه باشــد(، 

طهارت ذاتی خود را باز می یابد. 
و همچنین نفسی شقی، که ذاتا شقی است، ولی بطور عاریتی هیئت هاى خوبی در اثر اعمال صالحه 
بخود گرفته، از آنجا که این هیئت ها و این صورتها با ذات نفس سازگارى ندارد، و براى او غیر طبیعی 
است، و گفتیم غیر طبیعی دوام ندارد، یا دیر، و یا بزودى، یا در همین دنیا، و یا در برزخ، و یا در قیامت، 
ایــن صورتهاى صالحه را از دســت میدهد.باقی میماند آن نفســی کــه در زندگی دنیا هیچ فعلیتی نه 
از ســعادت و نه از شــقاوت بخود نگرفته، و هم چنان ناقص و ضعیف از دار دنیا رفته، اینگونه نفوس 
مصداق )مرجون المر اهَّلل( اند، تا خدا با آنها چه معامله کند. این آن چیزیست که براهین عقلی در باب 
مجازات بثواب و عقاب در برابر اعمال، بر آن قائم است، و آن را اثر و نتیجه اعمال میداند، چون باآلخره 

روابط وضعی و اعتبارى، باید بروابطی وجودى و حقیقی منتهی شود.
بــاز مطلــب دیگرى که در دســترس برهانهاى عقلی اســت، این اســت که برهان عقلــی مراتب کمال  
وجودى را مختلف میداند، بعضی را ناقص، بعضی را کامل، بعضی را شدید، بعضی را ضعیف، که 
در اصطالح علمی این شدت و ضعف را تشکیك میگویند، مانند نور که قابل تشکیك است، یعنی 
از یك شمع گرفته، بباال می رود، نفوس بشرى هم در قرب بخدا، که مبدء هر کمال و منتهاى آنست، 
و دورى از او مختلف است، بعضی از نفوس در سیر تکاملی خود بسوى آن مبدئی که از آنجا آمده اند، 
بسیار پیش می روند، و بعضی دیگر کمتر و کمتر، این وضع علل فاعلی است، که بعضی فوق بعضی 
دیگرند، و هر علت فاعلی واسطه گرفتن فیض از ما فوق خود، و دادنش بمادون خویش است، که در 
اصطالح فلسفی از آن )ما به( تعبیر می کنند، پس بعضی از نفوس که همان نفوس کامله از قبیل نفوس 
انبیاء ع، و مخصوصا آنکه همه درجات کمال را پیموده، و بهمه فعلیاتی که ممکن بوده رسیده، واسطه 
میشود بین مبدء فیض، و علت هاى ما دون، تا آنان نیز هیئت هاى شقیه و زشتی که بر خالف ذاتشان 
در نفوس ضعیفشان پیدا شده، زایل سازند، و این همان شفاعت است البته شفاعتی که مخصوص 

گنه کاران است .
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 سوره مبارکه یونس آیه: 81  

اسالم
کــه ذات متعالی خداى  کلمــه "ســالم" یکــی از اســماى خداى تعالی اســت، و وجه آن این اســت 
گفته اند  گر "دار السالم"  که هیچ شرى در او نیست، بهشت را هم ا تعالی نفس خیر است، خیرى 

کنان آن وجود ندارد.  که در بهشت هیچ شر و ضررى براى سا به همین جهت است 
کــه بهشــت خانه  گــر بهشــت را دار الســالم خوانده انــد بدیــن مناســبت اســت  بعضــی گفته انــد "ا
خداســت، که نامش ســالم اســت". ولی برگشــت هر دو وجه در حقیقت به یك معنا اســت، براى 
که از هر شر و سویی مبراء است،  گر خداى تعالی هم، سالم نامیده شده براى همین است  اینکه ا

کلمه "سالم" معناى وصفی اش مقصود است. گفتار آیه داللت دارد بر اینکه از  و سیاق و زمینه 
خداى ســبحان در این آیه و در ســایر آیات، کلمه "ســالم" را مطلق آورده و به هیچ قیدى مقیدش 
نکــرده، در ســایر آیات کالم مجیدش نیز چیزى که ســالم را مقید بــه بعضی از حیثیات کند دیده 
که بطور مطلق دار سالمت باشد  نمی شود، پس دار السالم بطور مطلق دار السالم است، و جایی 
جز بهشــت نمی تواند باشــد، براى اینکه آنچه از ســالمت در دنیا یافت شود سالمت نسبی است، 
نــه مطلــق، هیــچ چیزى که براى ما ســالم باشــد وجود ندارد مگــر آنکه همان چیــز مزاحم بعضی از 
یم، و هیچ حالــی نداریم مگر آنکه مقارن بــا آن اضدادى براى  چیزهایــی اســت که دوســت می دار
آن هســت. پــس، هــر لحظه اى که بتوانی معناى ســالمتی بطــور مطلق و غیر نســبی را تصور کنی، 
همان لحظه توانسته اى وضع و اوصاف بهشت را تصور کنی، و برایت کشف می شود که توصیف 
َن ِفیها"  اســت، بــراى اینکه الزمه  ُهْم ما َیشــاُؤ

َ
بهشــت بــه دار الســالم نظیر توصیــف آن به جمله: "ل

که بر هر چه دوســت دارد و  که دوســت نمی دارد این اســت  ســالمت انســان از هر مکروه و هر آنچه 
می خواهد، مسلط باشد و هیچ چیزى نتواند جلو خواست او را بگیرد، و این همان معناى آیه فوق 

می باشد. 
مراتب اسالم:

مرتبــه اول اســالم : مرتبــه اول از اســالم پذیرفتــن ظواهــر اوامــر و نواهی خدا اســت، به اینکــه با زبان، 
که در این باره خداى تعالی  شهادتین را بگوید، چه اینکه موافق با قلبش هم باشد، و چه نباشد، 
وِبُکْم، 

ُ
یماُن ِفي ُقل ِ

ْ
ا َیْدُخِل ال ّمَ

َ
ْمنا، َو ل

َ
ْسل

َ
وا: أ

ُ
ْم ُتْؤِمُنوا، َو لِکْن ُقول

َ
ا، ُقْل: ل ْعراُب: آَمّنَ

َ ْ
ِت ال

َ
فرموده: )قال

اعراب گفتند: ما ایمان آوردیم بگو: هنوز ایمان نیاورده اید، و لکن بگوئید: اسالم آوردیم، چون هنوز 
ایمان داخل در قلبتان نشده(.  

س ل م
اسلام
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در مقابــل اســالم بایــن معنــا اولیــن مراتــب ایمــان قــرار دارد، و آن عبارتســت از اذعان و بــاور قلبی 
که الزمه اش عمل به غالب فروع است. بمضمون اجمالی شهادتین، 

کــه، در مقابل مرتبه  مرتبــه دوم اســالم : مرتبــه دوم از اســالم دنباله و الزمه همان ایمان قلبی اســت 
اول اسالم قرار داشت، یعنی تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال 
که  کالم این  که در بعضی موارد تخطی شــود، و خالصه  که از توابع آن اســت، هر چند  صالحه اى 
داشــتن ایــن مرحلــه منافاتی با ارتکاب بعضی گناهان ندارد، و خــداى تعالی در باره این مرحله از 
ِذیَن آَمُنوا ِبآیاِتنا، َو کاُنوا ُمْسِلِمیَن، آنان که به آیات ما ایمان آوردند، و مسلمان 

َّ
اسالم می فرماید: )ال

ًة، اى کســانی که ایمان آوردید، 
َ
َکاّف ِم 

ْ
ــل وا ِفي الّسِ

ُ
ِذیَن آَمُنوا، اْدُخل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
بودنــد و نیــز می فرمایــد: )یا أ

که بعد از ایمان پیدا  همگی داخل در سلم شوید(. پس به حکم این آیه یك مرتبه از اسالم هست 
می شــود، چون می فرماید:اى کســانی که ایمان آوردید! داخل در ســلم شــوید، پس معلوم می شــود 

که قبل از ایمان بود. این اسالم غیر اسالم مرتبه اول است، 
 و آن گاه در مقابــل ایــن اســالم مرتبــه دوم از ایمان قــرار دارد، و آن عبارتســت از اعتقاد تفصیلی به 
ِذیَن آَمُنوا ِباهَّلِل َو َرُســوِلِه، ُثّمَ 

َّ
ُمْؤِمُنوَن، ال

ْ
َما ال

َ
که خداى تعالی در باره اش می فرماید: )ِإّن حقایق دینی 

اِدُقوَن، مؤمنان تنها آنهایند  ولِئَك ُهُم الّصَ
ُ
ْنُفِســِهْم ِفي َســِبیِل اهَّلِل، أ

َ
ْمواِلِهْم َو أ

َ
ْم َیْرتاُبوا، َو جاَهُدوا ِبأ

َ
ل

کــه بخــدا و رســولش ایمان آورده، و ســپس تردید نکردند، و با اموال و نفوس خــود در راه خدا جهاد 
ِذیــَن آَمُنوا، َهْل 

َّ
َها ال ّیُ

َ
کــه در دعوى خود صادقند( و نیز فرمــوده: )یا أ نمودنــد، اینها همانها هســتند 

ِلیــٍم؟ ُتْؤِمُنوَن ِبــاهَّلِل َو َرُســوِلِه، َو ُتجاِهُدوَن ِفي َســِبیِل اهَّلِل 
َ
ُکــْم َعلــی  ِتجــاَرٍة ُتْنِجیُکــْم ِمْن َعــذاٍب أ

ُّ
ُدل

َ
أ

ْنُفِســُکْم، اى کســانی که ایمان آوردید، آیا می خواهید شما را به تجارتی راهنمایی کنم 
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
ِبأ

یــد، و در راه خدا با  کــه از عــذاب دردنــاك نجاتتان دهد؟ آن اینســت که بخدا و رســولش ایمان آور
امــوال و نفــوس خــود جهاد کنیــد(. که در این دو آیه دارندگان ایمان را، باز به داشــتن ایمان ارشــاد 

می کند، پس معلوم می شود ایمان دومشان غیر ایمان اول است.
مرتبه سوم  اسالم:  مرتبه سوم از اسالم دنباله و الزمه همان مرتبه دوم ایمان است، چون نفس آدمی 
وقتــی بــا ایمان نامبرده انس گرفت، و متخلق باخالق آن شــد، خود بخود ســایر قواى منافی با آن، 
که متمایل  کوتاه، آن قوایی  از قبیل قواى بهیمی، و سبعی، براى نفس رام و منقاد میشود و سخن 
ینت هاى فانی و ناپایدارش می شــوند، رام نفس گشــته، نفس باســانی  بــه  هوس هــاى دنیایــی، و ز
می توانــد از سرکشــی آنها جلوگیرى کند، اینجاســت که آدمی آن چنان خــدا را بندگی می کند، که 
گر خدا را نمی بیند، بارى، این باور و یقین را دارد که خدا او را می بیند،  گویی او را می بیند، آرى او ا
چنیــن کســی دیگــر در باطــن و ســر خــود هیچ نیروى سرکشــی کــه مطیع امــر و نهی خدا نباشــد، و 
یــا از قضــا و قــدر خدا بخشــم آید، نمی بیند، و ســراپاى وجودش تســلیم خدا می شــود. در باره این 
ُموَك ِفیما َشــَجَر َبْیَنُهْم،  ی ُیَحّکِ اســالم اســت که خداى تعالی می فرماید: )َفال َو َرّبَِك ال ُیْؤِمُنوَن َحّتَ
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ُموا َتْســِلیمًا، نــه به پروردگارت ســوگند ایمان  ِ
ّ
ا َقَضْیَت، َو ُیَســل ْنُفِســِهْم َحَرجــًا ِمّمَ

َ
ُثــّمَ ال َیِجــُدوا ِفــي أ

نمی آورند:)یعنی ایمانشان کامل نمی شود( مگر وقتی که هم در اختالفاتی که بینشان پدید می آید 
کنند، و هم وقتی حکمی راندى در دل هیچگونه ناراحتی از حکم تو احســاس نکنند،  تو را حکم 

و به تمام معنا تسلیم شوند(. 
که  که در مقابلش ایمان مرتبه ســوم قرار دارد، و آن ایمانی اســت   این اســالم در مرتبه ســوم اســت 
 :

َ
ْســِلْم قال

َ
ُه أ ّبُ ُه َر

َ
 ل

َ
ْغِو ُمْعِرُضوَن(.و نیز آیه )ِإْذ قال

َّ
ِذیَن ُهْم َعِن الل

َّ
ُمْؤِمُنوَن تا آیه َو ال

ْ
َح ال

َ
ْفل

َ
آیات: )َقْد أ

ِمیَن( و آیاتی دیگر بان اشــاره می کند، و اى بســا بعضی از مفســرین، که این دو 
َ
عال

ْ
ْمُت ِلَرّبِ ال

َ
ْســل

َ
أ

مرتبه را یعنی دوم و سوم را یك مرتبه شمرده اند. و اخالق فاضله از رضا و تسلیم 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 

این مرتبه از ایمان است.
مرتبه چهارم از اسالم :  مرتبه چهارم از اسالم دنباله و الزمه همان مرحله سوم از ایمان است، چون 
کــه در مرتبــه قبلی بــود، حال او در برابر پــروردگارش حال عبد مملوك اســت در باره موالى  انســانی 
مالکش، یعنی دائما مشغول انجام وظیفه عبودیت است، آنهم بطور شایسته، و عبودیت شایسته 
همــان تســلیم صــرف بــودن در برابــر اراده مولی و محبــوب او و رضاى او اســت.  همــه اینها مربوط 
بعبودیت در برابر مالك عرفی و بشرى است، و این عبودیت در ملك خداى رب العالمین عظیم تر 
و باز عظیم تر از آنست، براى اینکه ملك خدا حقیقت ملك است، که در برابرش هیچ موجودى از 
کبریایی  موجودات استقالل ندارد، نه استقالل ذاتی، نه صفتی، نه عملی، آرى ملکیتی که الیق 

کبریاؤه است این ملکیت است. خداى جلت  
 پس انســان در حالی که در مرتبه ســابق از اســالم و تســلیم هست، اى بسا که عنایت ربانی شامل 
حالش گشــته، این معنا برایش مشــهود شــود که ملك تنها براى خداست، و غیر خدا هیچ چیزى 
نــه مالــك خویش اســت، و نه مالك چیز دیگر، مگــر آنکه خدا تملیکش کرده باشــد، پس ربی هم 
ســواى او ندارد، و این معنایی اســت موهبتی، و افاضه اى اســت الهی، که دیگر خواســت انســان 
ِتنا  ّیَ َك، َو ِمْن ُذّرِ

َ
نا ُمْســِلَمْیِن ل

ْ
نا َو اْجَعل در بدســت آوردنش دخالتی ندارد. و اى بســا که جمله )َرّبَ

ِرنا َمناِســَکنا( الخ اشــاره به همین مرتبه از اســالم باشد، چون ظهور جمله: )ِإْذ 
َ
َك، َو أ

َ
ًة ُمْســِلَمًة ل ّمَ

ُ
أ

ِمیَن( الخ ظاهر در این اســت که امر )اسلم( امر تشریفی 
َ
عال

ْ
ْمُت ِلَرّبِ ال

َ
ْســل

َ
:  أ

َ
ْســِلْم قال

َ
ُه: أ ّبُ ُه َر

َ
 ل

َ
قال

باشــد، نه تکوینی، و ابراهیم )ع( دعوت پروردگار خود را اجابت نمود، تا باختیار خود تســلیم خدا 
کار ابراهیم متوجه او  شــده باشــد و این هم مســلم اســت که امر نامبرده از اوامرى بوده که در ابتداء 
شده پس اینکه در اواخر عمرش از خداى تعالی براى خودش و فرزندش اسماعیل تقاضاى اسالم 
و دســتورات عبادت میکند چیزى را تقاضا کرده که دیگر باختیار خود او نبوده و کســی نمی تواند 

کند.  با اختیار خود آن قسم اسالم را تحصیل 
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و یا درخواست ثبات بر امرى بوده که باز ثابت بودنش باختیار خودش نبوده پس اسالمی که در این 
آیه درخواســت کرده، اســالم مرتبه چهارم بوده، و در برابر این مرتبه از اســالم، مرتبه چهارم از ایمان 
قرار دارد، و آن عبارت از این است که این حالت، تمامی وجود آدمی را فرا بگیرد، که خداى تعالی 
ِذیَن آَمُنوا، 

َّ
ْیِهْم، َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن، ال

َ
ْوِلیاَء اهَّلِل ال َخْوٌف َعل

َ
 أ

َ
ال ِإّن

َ
در باره این مرتبه از ایمان می فرماید: أ

که غیر از  که در این آیه ذکر شــده اند، باید این یقین را داشــته باشــند،  ُقوَن چون مؤمنینی  کاُنوا َیّتَ َو 
خدا هیچکس از خود اســتقاللی ندارد، و هیچ ســببی تاثیر و ســببیت ندارد مگر باذن خدا، وقتی 
گوارى ناراحت و اندوهناك نمی شود،  چنین یقینی براى کسی دست داد، دیگر از هیچ پیشامد نا
و از هیــچ محــذورى کــه احتمالش را بدهد نمی ترســد، این اســت معناى اینکه فرمــود: )نه خوفی 
که از هیچ  کند  که انســان حالتی پیدا  گر نه معنا ندارد  بر آنان هســت، و نه اندوهناك میشــوند(، و 
کش نسازد، پس این همان ایمان مرتبه چهارم است، که در  چیز نترسد، و هیچ پیشامدى اندوهنا

که داراى اسالم مرتبه چهارم باشند، )دقت فرمائید(. قلب کسانی پیدا میشود، 
که بعضی  کفر مراتب مختلفی اســت  پس  براى هر یك از ایمان و اســالم و همچنین براى شــرك و 
فوق بعضی دیگر اســت. مرتبه اول از اســالم عبارت اســت از اینکه آدمی کلمه شهادتین را بر زبان 

گردد.  جارى سازد، و به ظاهر تسلیم دستورات دین 
دنبال این مرتبه، مرتبه دوم اســالم اســت که اولین مرتبه ایمان شمرده می شود، و آن عبارت است 
از اینکه گوینده شــهادتین قلبا به مضمون آن دو  شــهادت معتقد شــود، و بطور اجمال و بی چون 
که بطور تفصیل به همه عقائد حقه  که اســالم دین حق اســت، هر چند  و چرا قبول داشــته باشــد 
دین معتقد نشــده باشــد، به همین جهت اســت که در آیه سوره یوسف این معنا را ممکن شمرده 
 َو ُهْم 

َّ
ْکَثُرُهْم ِبــاهَّلِل ِإال

َ
کــه ایمــان به خدا از پاره اى جهات با شــرك جمع شــود، و فرمــوده:" َو ما ُیْؤِمُن أ

که بنده خدا از هر  یج صفا و نمو پیدا می کند تا آنجا  ُمْشِرُکوَن" و این مرحله از اسالم و ایمان به تدر
جهت و در تمامی امورى که به خداى تعالی برگشــت می کند- که قهرا همه امور عالم اســت، زیرا 
برگشــت تمامی امور به خداســت- بی چون و چرا تســلیم خدا شود، و هر درجه که اسالم آدمی باال 
برود یك درجه نیز به ایمان او اضافه می شود، یعنی داراى ایمانی مناسب با لوازم آن مرتبه از اسالم 
می گردد، تا آنجا که بنده خدا به حقیقت معناى الوهیت تسلیم امر پروردگارش می شود، و حقیقتا 

خود را عبد و خدا را اله و معبود خود می داند.
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س م و
ىسماء َ�ّمَ

ْ�م /�ةُ / �بِ ماوا�ة ماَء /الّ�َ �نى: الّ�َ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ُه�نَّ  �نَ �يْ َ ْمُر �ب
�أَ

ْ
ُل ال رنَّ �نَ �ةَ َ ُه�نَّ �ي

َ
ل ْ ْر�نِ ِم�ش

�أَ
ْ
َع َسماوا�ةٍ َو ِم�نَ ال �ةَ َس�بْ

َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
ُه ال

َ
الّل

ر ��ي
ْ ٍء �ةَ یي

َ َه َعلى  ُكّلِ �ش
َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
ْعل ِل�ةَ

سماء 
کلمه "ســماء" به معناى هر چیزى اســت که بر باالى ســر ما قرار گرفته باشــد، و معلوم است که باال 
و پایین دو امر نســبی هســتند. پس "ســماوات" عبارتند از طبقاتی از خلق جســمانی و مشــهود که 
کــره زمین ما واقع شــده، و بــر آن احاطه دارند، و احاطه داشــتنش بدین جهت اســت که  بــر بــاالى 
ُبُه َحِثیثًا" ، که می فهماند 

ُ
هاَر َیْطل ْیَل الّنَ

َّ
زمین کروى شــکل اســت، به دلیل آیه شــریفه: "ُیْغِشــي الل

گیر روز اســت. و آســمان اول همین آسمانی است که چراغهاى نجوم و کواکب در آن قرار  شــب فرا
دارنــد، پس این، آن آســمانی اســت که زمیــن را در احاطه خود دارد، و یا بــه عبارتی در باالى زمین 
ینــت می بخشــد، آن چنان که قندیلها و چلچراغها ســقف خانه را  قــرار دارد، و زمیــن را در شــبها ز

ینت می دهد. ز
و اما نسبت به باالى آسمان دنیا در کالم خداى تعالی چیزى که از وضع آن خبر دهد نیامده، تنها 
آیه شــریفه "َســْبَع َسماواٍت ِطباقًا"می فهماند که آســمانها هفت طبقه روى هم است.در باره وضع 
آفرینــش آســمانها می فهمانــد قبل از آنکه بــه صورت فعلی در آیند، یعنــی از یکدیگر جدا و متمایز 
شوند یکپارچه بودند، و از سایر آیات می فهمیم که خلقت آسمانها در دو روز صورت گرفته، البته 
کره زمین، چون روز به معناى یك مقدار معین از زمان است، و الزم نیست که حتما  نه به روزهاى 

کنان زمین منطبق باشد. با روز اصطالحی ما سا
کره  که  آرى، روز در هر ظرفی مقدارى اســت از زمان، در ظرف زمین عبارت اســت از مدت زمانی 
زمین یك بار به دور خودش بچرخد. بنا بر این، خداى تعالی آسمانها را در دو برهه از زمان آفریده، 
ْرَض ِفــي َیْوَمْیِن ... "پس خلقــت زمین در دو 

َ ْ
َق ال

َ
کــه در بــاره آفرینش زمین فرمــوده: "َخل همانطــور 

روز، یعنی در دو برهه از زمان بوده، و ارزاق آن در چهار روز که همان چهار فصل باشــد تقدیر شــده 
است.پس آنچه از آیات گذشته به دست آمد یکی این بود که خلقت آسمان و زمین به این شکل 
گهانی نبوده و به این شکل از عدم ظاهر نشده بلکه از چیز دیگرى خلق  و وضعی که ما می بینیم نا
ى هم انباشته بوده که خداى  شــده که آن چیز قبال وجود داشــته و آن، ماده اى متشــابه االجزاء و رو
کرد، و اجزاء آن را از یکدیگر جدا ســاخت، از قســمتی از آن در  کم را جزء جزء  تعالی این ماده مترا
دو برهه از زمان زمین را ساخت، و سپس به آسمان که آن موقع دود بود پرداخته، آن را نیز جزء جزء 

کرد، و در دو برهه از زمان به صورت هفت آسمان در آورد. 
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ْرِض ُثّمَ 
َ ْ
ی ال

َ
ماِء ِإل ْمَر ِمَن الّسَ

َ ْ
ُر ال ئکه است:   از آیات : "ُیَدّبِ  آسمان ها و اینکه آسمان ها منزلگاه مال

ْقنا 
َ
َقْد َخل

َ
" ، "َو ل ْمُر َبْیَنُهّنَ

َ ْ
 ال

ُ
ل ُهّنَ َیَتَنّزَ

َ
ْرِض ِمْثل

َ ْ
َق َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن ال

َ
ِذي َخل

َّ
ْیِه" ، "اهَّلُل ال

َ
َیْعُرُج ِإل

ِق غاِفِلیَن"از آیه اولی اســتفاده می شــود که آســمان مبدأ امرى 
ْ
َخل

ْ
ا َعِن ال ُکّنَ َفْوَقُکْم َســْبَع َطراِئَق َو ما 

که به وجهی از ناحیه خداى تعالی به زمین نازل می شود و آیه دوم داللت دارد بر اینکه امر از  است 
آســمانی به آســمانی دیگر نازل می شود تا به زمین برســد و آیه سوم می فهماند که آسمانها راههایی 
ئکه اى که حامل امر اویند،  هستند براى سلوك امر از ناحیه خداى صاحب عرش و یا آمد و شد مال
ْمٍر َحِکیٍم" 

َ
 أ

ُ
ُکّل ْمٍر" و آیه "ِفیها ُیْفَرُق 

َ
ُکّلِ أ ِهْم ِمْن  ّبِ وُح ِفیها ِبِإْذِن َر ِئَکُة َو الّرُ َمال

ْ
 ال

ُ
ل هم چنان که آیه "َتَنّزَ

ئکه از آسمان به زمین می آورند. ، نیز تصریح دارند به اینکه امر خدا را مال
که  کلمه ایجاد، همان طور  که عبارت اســت از  گر مراد از "امر"، امر تکوینی خداى تعالی باشــد  و ا
گــر آیات را به  ُکْن" نیز اســتفاده می شــود، در این صورت ا ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقــول

َ
راَد َشــْیئًا أ

َ
ْمــُرُه ِإذا أ

َ
مــا أ

َ
از آیــه "ِإّن

که در زمین اجرا می شود،  که: منظور از امر الهی  کنیم، و این معنا را افاده می کند  یکدیگر ضمیمه 
ئکه از ناحیه خداى صاحب  عبــارت اســت از خلقت و پدید آوردن حوادث که آن حــوادث را مال
کردنش طرق آسمان را طی می کنند، تا از یك یك آسمانها عبور داده  عرش حمل نموده و در نازل 

و به زمین برسانند.
َعِلّيُ 

ْ
َحــّقَ َو ُهَو ال

ْ
وا ال

ُ
ُکْم قال ّبُ  َر

َ
وا ما ذا قــال

ُ
وِبِهْم قال

ُ
َع َعــْن ُقل ی ِإذا ُفّزِ کــه از آیه شــریفه "َحّتَ و بــه طــورى 

ئکه آسمان  ئکه هر آســمان حمل می کند و به مال َکِبیُر" اســتفاده می شــود: امر خداى تعالی را مال
ْ
ال

که از  پایین تر تحویل می دهد، که در تفسیر سوره "سبا" پیرامون این معنا بحث شد. و نیز به طورى 
ُفوَن ِمْن 

َ
ْعلی  َو ُیْقذ

َ ْ
ِ ال

َ
َمل

ْ
ی ال

َ
ُعوَن ِإل ّمَ ماواِت" ، و آیه شریفه  "ال َیّسَ ٍك ِفي الّسَ

َ
َکْم ِمْن َمل آیه شریفه "َو 

ئکه است. ُکّلِ جاِنٍب" ، استفاده می شود آسمانها مسکن مال
کنند و  ئکه اى که در آن ســا در نتیجــه امــر خدا یك نســبت به تك تك آســمانها دارد، به اعتبار مال
ئکه دارد، به اعتبار اینکــه حامل آن امرند. و خداوند امر را به  نســبتی هــم بــه هر فرقه از فرقه هاى مال
ُه 

َ
 ل

َ
ْن َنُقول

َ
َرْدناُه أ

َ
نا ِلَشــْي ٍء ِإذا أ

ُ
ما َقْول

َ
آنان تحمیل کرده، یعنی به ایشــان وحی فرموده، چون در آیه "ِإّن

ْوحی  
َ
ُکْن"" امر خداى را قول خدا خوانده. در نتیجه از آنچه گفته شد معلوم گردید که معناى آیه "َو أ

ْمَرها" این شــد که خداى ســبحان در هر آسمانی امر الهی را که منسوب و متعلق به 
َ
ُکّلِ َســماٍء أ ِفي 

کلمه "یومین" در  کن در آن، وحی می کند. و اما اینکه  ئکه سا آن آسمان است به اهلش، یعنی مال
آیه ظرف باشــد، هم براى خلقت آســمانهاى هفتگانه، و هم براى این وحی، هیچ دلیلی از الفاظ 
آیه بر آن داللت نمی کند.از آنچه گذشت چند نکته به دست آمد: اول اینکه: آنچه از ظاهر آیات- 
که آســمان دنیا از  که می گوییم ظاهر نه صریح- اســتفاده می شــود این اســت  البته فراموش نشــود 
که این ستارگان باالى سر ما در آن قرار دارند. بین آسمانهاى هفتگانه عبارت است از آن فضایی 

دوم اینکــه: ایــن آســمانهاى هفتگانــه نامبــرده، همــه جزو خلقت جســمانی اند و خالصــه همه در 
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داخل طبیعت و ماده هستند، نه ما وراى طبیعت چیزى که هست این عالم طبیعت هفت طبقه 
اســت که هر یك روى دیگرى قرار گرفته و از همه آنها نزدیکتر به ما، آســمانی اســت که ســتارگان و 
کریم هیچ حرفی در باره شــان نزده، جز  کب در آنجا قرار دارند و اما آن شــش آســمان دیگر، قرآن  کوا

اینکه فرموده روى هم قرار دارند.
ســوم اینکــه: منظور از آســمانهاى هفتگانه، ســیارات آســمان و یا خصوص بعضــی از آنها از قبیل 

خورشید و ماه و غیر آن دو نیست.
ئکه از آسمان  ئکه است، و یا مال که آسمانها منزلگاه مال گر در آیات و روایات آمده  چهارم اینکه: ا
ئکه با نامه اعمال بندگان به  نازل می شوند، و امر خداى تعالی را با خود به زمین می آورند، و یا مال
آســمان باال می روند، و یا اینکه آســمان درهایی دارد، که براى کفار باز نمی شــود و یا اینکه ارزاق از 
آسمان نازل می شود، و یا مطالبی دیگر غیر اینها، که آیات و روایات متفرق بدانها اشاره دارد، بیش 
از این داللت ندارد که امور مزبور نوعی تعلق و ارتباط با آسمانها دارند. اما اینکه این تعلق و ارتباط 
که ما بین هر جســمی با مکان آن جســم می بینیم، بوده باشــد، آیات و روایات هیچ  نظیر ارتباطی 
که محکوم به  داللتی بر آن ندارد، و نمی تواند هم داشته باشد، چون جسمانیت مستلزم آن است 
نظــام مادى جارى در آنها باشــد، همان طور که عالم جســمانی محکوم بــه دگرگونی، تبدل و فنا و 

سستی است، آن امور هم محکوم به این احکام بشود.
آرى امروز این مســاله واضح و ضرورى شــده که کرات و اجرام آســمانی هر چه و هر جا که باشــند، 
موجودى مادى و عنصرى جســمانی هســتند که آنچه از احکام و آثار که در عالم زمینی ما جریان 

دارد، نظیرش در آنها جریان دارد. 
و آن نظامی که در آیات شــریفه قرآن براى آســمان و اهل آســمان ثابت شــده و آن امورى که در آنها 
جریان می یابد، و در تفسیر آیات مورد بحث بدانها اشاره شد، هیچ شباهتی به این نظام عنصرى 
کلی منافی با آن است.عالوه بر این، اصال در روایات  و محسوس در عالم زمینی ما ندارد، بلکه به 
ئکه از نور خلق شده اند و غذایشان تسبیح خدا است.و اینکه خلقتشان چگونه است،  آمده: مال
و اینکه خلقت آســمانها و آســمانیان چطور اســت هیچ شــباهت و ربطی با نظام جارى در زمین 

ندارد.
ئکــه براى خود عالمی دیگر دارند، عالمی اســت ملکوتی که )نظیــر عالم مادى ما( هفت  پــس مال
کــه هــر مرتبــه اش را آســمانی خوانده انــد و آثــار و خــواص آن مراتب را آثــار و خواص آن  مرتبــه دارد، 
آســمانها خوانده اند، چون از نظر علو مرتبه و احاطه اى که به زمین دارند، شــبیه به آســمانند که آن 
نیز نســبت به زمین بلند اســت و از هر ســو زمین را احاطه کرده و این تشــبیه را بدان جهت کرده اند 

که درکش تا حدى براى ساده دالن آسان شود.
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س ع ى
ُهم سعى  َْ�عى / َسَعْوا / َسْع�يُ �نى: �ي

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

 ما َسعى    
َ
لّ� ِ اإِ �ا�ن

�نْ اإِ
ْ
َس ِلل �يْ

َ
�نْ ل

أَ
َو ا

 سوره مبارکه نجم آیه: 39

سعی
که دویدن شمرده  گوید سعی به معناى راه رفتن به سرعت است، البته نه به آن حدى   راغب می 
شــود، و در حدیــث در هــر کار چــه خیــر و چه شــر اســتعمال می شــود. همچنین کلمه "ســعی" به 

کوشش است. معناى جد و 
جهد

 "جهد" به معناى وسع و طاقت است، و "مجاهدة" به معناى به کار بردن آخرین حد وسع و قدرت 
در دفع دشــمن اســت، و جهاد بر ســه قســم اســت، جهاد با دشــمن ظاهرى، و جهاد با شــیطان، و 
جهاد نفس. راغب این طور گفته. و معناى "جاَهُدوا ِفینا" این اســت که جهادشــان همواره در راه 
کنایه از این است که: جهادشان در امورى است که متعلق به خداى تعالی  ما است، و این تعبیر 
اســت، چه جهاد در راه عقیده باشــد، و چه در راه عمل، و چون جهادشــان در راه خدا است هیچ 
عاملی ایشان را از ایمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحی او بازنمی دارد. راغب در مفردات می گوید: 
جهد و جهد- به فتحه جیم و ضمه آن- هر دو به معناى طاقت اســت، و دشــوارتر از آن را مشــقت 
گوینــد. کلمــه "جهاد" به معناى بذل جهد و کوشــش در دفع دشــمن اســت و بیشــتر بــر مدافعه به 
جنگ اطالق می شــود و لیکن گاهی به طور مجاز توســعه داده می شــود به طورى که شامل دفع هر 
چیزى که ممکن اســت شــرى به آدمی برســاند می شــود. مانند شــیطان که آدمی را گمراه می سازد 
که آن نیز آدمی را به بدیها امر می کند و امثال اینها. در نتیجه جهاد شــامل مخالفت  و نفس اماره 
با شــیطان در وسوســه هایش و مخالفت با نفس در خواســته هایش می شود که رسول خدا ص این 
کبــر" نامید و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معنــاى اعم از آن و از این  قســم جهــاد را "جهــاد ا
باشد و همه را شامل شود مخصوصا وقتی می بینیم که آن را مقید به قید در راه خدا کرده به خوبی 
این عمومیت را می فهمیم چون این آیه جهاد را متعلق کرده بر کارى که در راه خدا انجام شود پس 
نا"  اســت و بنا بر 

َ
ُهْم ُســُبل َنْهِدَیّنَ

َ
ِذیَن جاَهُدوا ِفینا ل

َّ
جهاد اعم اســت. باز مؤید این احتمال آیه "َو ال

اینکه آن معناى اعم باشــد معناى اینکه فرمود: جهاد کنید حق جهاد این می شــود که جهاد شما 
در معناى جهاد خالص باشد یعنی فقط جهاد باشد نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر 
آن و نیز خالص براى خدا باشــد و غیر خدا در آن شــرکت نداشــته باشد، نظیر آن آیه که می فرماید: 

که فقط پرهیز از خدا باشد نه چیزهاى دیگر.  که حق تقوى آن است  ُقوا اهَّلَل َحّقَ ُتقاِتِه" 
َ
"اّت
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س و ر
ساِورسوره

أَ
/ ا ُروا/ ُسَور/ُسوَرهةٌ َ�ّوَ

�نى: �ةَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِلِه  ْ ُ�وَرهةٍ ِم�نْ ِم�ش وا �بِ
�ةُ
أْ
ا َ ا �ن ِ��ن ا َعلى  َ��بْ �ن

ْ
ل رنَّ ا �نَ ْ�بٍ ِمّمَ ْم �نىي  َر�ي �ةُ �نْ ُك�نْ َو اإِ

�نَ  �ي ْم صاِ��ة �ةُ �نْ ُك�نْ ه ِ  اإِ
َ
ِ الّل ْم ِم�نْ ُ�و�ن

ُ
َه�اَءك ُ َو اْ�ُ�وا سش

 سوره مبارکه بقره آیه: 23

سوره
که همه براى ایفاى یك غرض  کلمات و جمله بندى هایی است  کلمه "سوره" به معناى پاره اى از 
ریخته شده باشد، و به همین جهت در این آیه شریفه یك بار مجموع آیات سوره به اعتبار معنایی 
که در قدیم دور هر  که دارند یك ســوره نامیده شــده.  "ســور شــهر" به معناى دیوار دور شــهر اســت 
شــهرى می کشــیدند، و ارتبــاط شــهر را با خــارج قطع می نمودند. باید دانســت که خداى ســبحان 
ُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه(، و فرموده: 

ْ
کالم مجیدش چند جا آورده، از آن جمله فرموده: )َفأ کلمه )سوره( را در 

ناها َو َفَرْضناها(. 
ْ
ْنَزل

َ
ْت ُسوَرٌة(، و فرموده: )ُسوَرٌة أ

َ
ْنِزل

ُ
ُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَتَریاٍت(  و فرموده: )ِإذا أ

ْ
)َفأ

کــه هــر یك از ایــن ســوره ها طائفــه اى از کالم خدا اســت، که بــراى خود و  از ایــن آیــات می فهمیــم 
گانــه، وحدتــی دارنــد، نوعــی از وحــدت، که نــه در میان ابعاض یك ســوره هســت، و نه میان  جدا

سوره اى و سوره اى دیگر.
و نیــز از اینجــا می فهمیــم که اغراض و مقاصدى که از هر ســوره بدســت می آید مختلف اســت، و 
که تا ســوره تمام نشــود  هر ســوره اى غرضی خاص و معناى مخصوصی را ایفاء می کند، غرضی را 
آن غرض نیز تمام نمی شــود، و بنا بر این جمله )بســم اهَّلل( در هر یك از ســوره ها راجع به آن غرض 
واحدى اســت که در خصوص آن ســوره تعقیب شــده است. مثال بســم اهَّلل در سوره حمد راجع به 
کــه در خصوص این ســوره هســت و آن معنایی که از خصوص این ســوره بدســت  غرضــی اســت 
یخت این ســوره برمی آید حمد خدا اســت، اما نه تنها بزبان، بلکه باظهار عبودیت،  می آید، و از ر
و نشــان دادن عبادت و کمك خواهی و در خواســت هدایت اســت، پس کالمی است که خدا به 
نیابت از طرف بندگان خود گفته، تا ادب در مقام اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد. کلمه 

کلمه معرب "دستواره" است. گفته این  "أساور" جمع سوار النگو است و راغب 



103

س و ى
� اَك�ة�و�ي َ�ّوَ

وى  /�نَ اْس�ةَ
َ ُ�  /�ن �ةُ ْ �ي �نى: َسّوَ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ى  َ�ّوَ �ةَ �نَ
َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
ال

 سوره مبارکه أعلی آیه: 2  

تسويه 
 "تسویه" به معناى روى هم نهادن آن اجزا به نحوى است که هر جزئی در جایی قرار گیرد که جایی 
که اثر مطلوب را از هر جاى دیگرى بهتر  گیرد  بهتر از آن برایش تصور نشود، و عالوه بر آن جایی قرار 
بدهــد، مثــال در مورد انســان چشــم را در جایی و گوش را در جایی و هر عضو دیگــر را در جایی قرار 

که بهتر از آن تصور نشود، و حقش ادا شود. دهد 
کار اســت.  اســتواء بر ظهر "به معناى  کلمه به معناى اســتقامت و مســلط شــدن بر  همچنین این 

استقرار بر پشت حیوان، و یا هر مرکب دیگر است.
کــه چیزى را به گونه اى معتدل و مســتقیم کنی که خــود قائم به امر   "تســویة" بــه معناى این اســت 
خود باشد، به طورى که هر جزء آن در جایی و به نحوى باشد که باید باشد. و تسویه انسان نیز این 
که باید قرار بگیرد، و در غیر آنجا غلط اســت، و به حالی  گیرد  اســت که هر عضو آن در جایی قرار 

که غیر آن سزاوار نیست. و وصفی هم قرار بگیرد 
ْیُتُه" استفاده شود که خلقت بدن انسان اولی  و بعید نیست از جمله "ِإّنِي خاِلٌق" و جمله "َفِإذا َسّوَ
یــج و در طــول زمانی صــورت گرفته، ابتداء، خلق بوده که عبارتســت از جمــع آورى اجزاء و  بــه تدر
که عبارتست از تنظیم اجزاء و نهادن هر جزیی را در جاى مناسب، و به حال و  سپس تسویه بوده 

گاه نفخ روح بوده.  وضع مناسب خود، آن 
تســویه انســان "به معناى تعدیل اعضاى اوســت، به اینکه اعضاى بدنی او را با یکدیگر ترکیب و 
تکمیل کند تا به صورت انســانی تمام عیار درآید، و" دمیدن روح در آن"، عبارت اســت از اینکه او 
گر روح دمیده شــده در انســان را به خود خداى تعالی نســبت داده و  را موجودى زنده قرار دهد، و ا

فرموده: "از روح خودم در آن دمیدم"، به منظور شرافت دادن به آن روح است. 
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َع�ةٍ ر�ي
َ َرُ�وا/سش

َ  /سش
ْرَ��ةً �نى: سشِ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َم راه�ي ْ �ب ِ� اإِ ا �بِ �ن �يْ
َك َو ما َوّصَ �يْ

َ
ل ا اإِ �ن ْوَح�يْ

أَ
�ي ا �ن

َّ
 َو ال

ً
و�ا ِ� �نُ ی �بِ

�نِ ما َوّصَ �ي ْم ِم�نَ الّ�ِ
ُ
ك

َ
َرَع ل َ سش

 �ِ �ي وا �ن �ةُ ّرَ �نَ �ةَ �نَ َو ل� �ةَ �ي ُموا الّ�ِ �ي �ة
أَ
�نْ ا

أَ
�ی  ا  َو ُمو�ی  َو ��ي

 سوره مبارکه شوری آیه: 13

شريعت
 راغب در مفردات می گوید کلمه "شرع" به معناى رفتن به راهی است که واضح و ایمن از انحراف 
باشــد، وقتی می گویند: "شــرعت له طریقا" معنایش این اســت که من خط مشــی و روشــی روشــن 
کردند، و در آخر بطور اســتعاره نام  گذاشــتم، و بعدا آن را نام براى همان طریقه و روش  پیش پایش 
کسر شین و یا یك شرع به فتحه شین و  گفتند: مسیحیت یك شرع به  طریقت هاى الهیه نموده و 
یك شریعت است، و شرعه و منهاج به همین معنا است،- تا آنجا که می گوید- بعضی گفته اند: 
گر شــریعت را شــریعت خوانده اند از این باب بوده که خواســته اند آن را به شــریعه نهر آن راهی که  ا

کنند.  افراد و حیوانات از آن راه به لب نهر می روند تشبیه 
گــر راه به لب نهر را شــریعه گفته اند از شــریعت به  کــه مطلــب عکس این باشــد، یعنی ا و چــه بســا 
که چون راه به لب آب براى اهل هر محلی روشــن و  گرفته باشــند، به این مناســبت  معناى طریقه 
واضح بوده، خواســته اند با این نامگذارى از روشــنی آن خبر دهند، و اما کلمه "نهج" به فتح نون و 
ســکون ها، به معناى طریق واضح اســت، وقتی می گویند: "نهج االمر و انهج" معنایش این اســت 
کــه فالنــی فالن امر را روشــن و واضح کرد، و مصدر میمی آن یعنی "منهــج" و "منهاج" نیز به همان 

معنا است. 
کلمــه شــریعت بــه معناى طریق اســت، و اما کلمــه "دین" و کلمــه "ملت" معنــاى طریقه خاصی 
کریم  است، یعنی طریقه اى که انتخاب و اتخاذ شده باشد، لیکن ظاهرا در عرف و اصطالح قرآن 
یَن ِعْنَد   الّدِ

َ
کلمه شریعت در معنایی استعمال می شود که خصوصی تر از معناى دین است،: "ِإّن

که از این  خاِسِریَن" 
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
ْن ُیْقَبَل ِمْنُه، َو ُهَو ِفي اآل

َ
ْسالِم ِدینًا َفل ِ

ْ
ْسالُم" ، "َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر ال ِ

ْ
اهَّلِل ال

دو آیه به خوبی بر می آید هر طریقه و مسلکی در پرستش خداى تعالی دین هست ولی دین مقبول 
درگاه خدا تنها اسالم است، پس دین از نظر قرآن معنایی عمومی و وسیع دارد، و با توجه به آیات: 
ِبْعها" ، این معنا 

َ
ْمِر َفاّت

َ ْ
یَعٍة ِمَن ال ناَك َعلی  َشِر

ْ
نا ِمْنُکْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا"، و به آیه "ُثّمَ َجَعل

ْ
"ِلُکّلٍ َجَعل

بدســت می آیــد کــه شــریعت عبارت اســت از طریقه اى خــاص، یعنی طریقــه اى که بــراى امتی از 
امت ها و یا پیامبرى از پیامبران مبعوث به شریعت تعیین و آماده شده باشد، مانند شریعت نوح، 

و شریعت ابراهیم، و شریعت موسی، و شریعت عیسی، و شریعت محمد ص.

سش ر ع 
ع�ة ر�ي سش
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 و امــا دیــن عبــارت اســت از ســنت و طریقــه الهیــه حــال خــاص به هــر پیامبــرى و یا هــر قومی که 
می خواهد باشد، پس کلمه دین معنایی عمومی تر از کلمه شریعت دارد، و به همین جهت است 

که شریعت نسخ می پذیرد، ولی دین به معناى عمومی اش قابل نسخ نیست.
البته در این میان فرق دیگرى نیز بین شریعت و دین هست و آن این است که کلمه دین را می توان 
که می خواهد باشد ولی  هم به یك نفر نسبت داد و هم به جماعت، حال هر فردى و هر جماعتی 
کلمه "شــریعت" را نمی شــود به یك نفر نســبت داد، و مثال گفت فالنی فالن شــریعت را دارد، مگر 
آنکه یك نفر آورنده آن شــریعت و یا قائم به امر آن باشــد، پس می شــود گفت دین مسلمانان و دین 
یهودیان و دین عیســویان و نیز می شــود گفت شــریعت مسلمانان و یهودیان هم چنان که می توان 
یــد و عمرو و ... ولــی نمی توان گفت  گفــت دیــن و شــریعت خدا و دین و شــریعت محمد و دین ز
کلمه "شریعت" بویی از یك معناى  که در معناى  شریعت زید و عمرو، و شاید علت آن این باشد 
گفت شریعت عبارت  حدثی هست و آن عبارت است از تمهید طریق و نصب آن، پس می توان 
کــرده و یا طریقه اى که بــراى فالن پیغمبر و یــا فالن امت  کــه خدا مهیــا و آماده  اســت از طریقــه اى 
معیــن شــده، ولــی نمی توان گفت طریقه اى که براى ســابق هســت، به اضافه چیزهایــی که در آن 
شرایع نبوده و یا کنایه است از اینکه تمامی شرایع قبل از اسالم و شریعت اسالم حسب لب و واقع 
که در امت هاى مختلف به خاطر استعدادهاى مختلف آنان  داراى حقیقتی واحده اند، هر چند 
ُقوا ِفیِه"  نیز  یَن َو ال َتَتَفّرَ ِقیُموا الّدِ

َ
ْن أ

َ
اشــکال و دســتورات مختلفی دارند، هم چنان که آیه شــریفه: "أ

بر این معنا اشعار و بلکه داللت دارد.
گر شــریعت هاى خاصه را به دین نســبت می دهیم و می گوئیم همه این  شریعت ها دین  بنا بر این ا
خدا اســت، با اینکه دین یکی اســت ولی شــریعت ها یکدیگر را نسخ می کنند، نظیر نسبت دادن 
احکام جزئی در اسالم، به اصل دین است، با اینکه این احکام بعضی ناسخ و بعضی منسوخند 
با این حال می گوئیم فالن حکم از احکام دین اســالم بوده و نســخ شــده و یا فالن حکم از احکام 
دیــن اســالم اســت، بنــا بر ایــن باید گفــت: خداى ســبحان بندگان خــود را جز به یــك دین متعبد 
نکرده، و آن یك دین عبارت است از تسلیم او شدن چیزى که هست براى رسیدن بندگان به این 
هــدف راههــاى مختلفی قرار داده، و ســنت هاى متنوعی باب کرده، چــون هر امتی مقدار معینی 
استعداد داشته و آن سنت ها و شریعت ها عبارت است از شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی 
که در شــریعت واحده اى بعضی از احکام به  که می بینیم چه بســا شــده  و محمد ص، هم چنان 
وســیله بعضی دیگر نســخ شده، براى اینکه مصلحت حکم منسوخ مدتش سر آمده، و زمان براى 
که نسخ شد، و  مصلحت حکم ناسخ فرا رسیده، مانند نسخ شدن حکم حبس ابد در زناى زنان 
ْو 

َ
یانه و سنگسار به جاى آن آمد، و مانند مثالهایی دیگر، دلیل بر این معنا آیه شریفه: "َو ل حکم تاز

ُکْم ..." است. َوُکْم ِفي ما آتا
ُ
ًة واِحَدًة َو لِکْن ِلَیْبل ّمَ

ُ
ُکْم أ

َ
َجَعل

َ
شاَء اهَّلُل ل
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�ا�نَ  �يْ
َّ �نَ  /ال�ش اط�ي �ي

َّ �نى: ال�ش
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

 
ً
ا �ب ِ

ْر�نِ َ�لالً� َط�يّ
�أَ

ْ
ا �نِىي ال

وا ِمّمَ
ُ
اُس ُكل

َ َها ال�نّ ُّ �ي
أَ
ا ا �ي

�ن �ي ْم َعُدّوٌ ُم�ب
ُ
ك

َ
ُ� ل

�نَّ ِ اإِ �ا�ن �يْ
َّ ُ�وا�ةِ ال�ش ُعوا حنُ �بِ

�ةَّ َو ل� �ةَ
 سوره مبارکه بقره آیه: 208

شيطان
کلمه "شــیطان" هر چند به معناى شــریر اســت،- چه شــریرهاى جنی و چه انســی- هم چنان که 
" . لیکن در خصــوص این آیه،  ِجــّنِ

ْ
ْنِس َو ال ِ

ْ
ا َشــیاِطیَن ال نــا ِلــُکّلِ َنِبّيٍ َعــُدّوً

ْ
َکذِلــَك َجَعل فرمــود: "َو 

مقصود از آن، همان شخص اولی است که مصدر تمامی گمراهی ها و ضاللت در بنی آدم شد، و 
نام شخصیش ابلیس است.، چون از ظاهر سیاق بر می آید که، او با کالم خود، عموم ستمکاران را 
که ایشان را به شرك دعوت می کرده است.  که خود او بوده  مورد خطاب قرار داده، اعتراف می کند 
در قرآن آمده که: آن کسی که در عالم خلقت چنین پستی را قبول کرده همان ابلیس است، حتی 
خــود ابلیــس هــم این معنا را ادعا می کند خداى تعالی ادعایش را رد نمی کند، هم چنان که در آیه 
ْن َتِبَعَك  َم ِمْنــَك َو ِمّمَ  َجَهّنَ

َ
ّن

َ َ
ْمأل

َ َ
ِصیَن ... ل

َ
ُمْخل

ْ
 ِعباَدَك ِمْنُهــُم ال

َّ
ْجَمِعیــَن ِإال

َ
ُهــْم أ َیّنَ ْغِو

ُ َ
ِتــَك ل "َفِبِعّزَ

ْجَمِعیَن" ادعایش بدون رد، حکایت شده است.
َ
ِمْنُهْم أ

ُه 
ُ
ُکْم ُهــَو َو َقِبیل ُه َیرا

َ
یــه و قبیلــه او که قرآن اســم آنهــا را برده و در باره قبیلــه اش می فرماید: "ِإّن و امــا ذر

یه معرفی نموده،  ِذیــَن ال ُیْؤِمُنوَن"و نیز براى او ذر
َّ
ْوِلیاَء ِلل

َ
ــیاِطیَن أ

َ
َنا الّش

ْ
ا َجَعل

َ
ِمــْن َحْیــُث ال َتَرْوَنُهْم ِإّن

ْوِلیاَء" البته والیتشــان جزئی اســت، مثال یکی از ایشــان بر بعضی 
َ
َتُه أ ّیَ وَنُه َو ُذّرِ

ُ
ِخذ  َفَتّتَ

َ
می فرماید: "أ

از مــردم والیــت و تصــرف دارد، ولــی بر بعض دیگر نــدارد، یا در بعض اعمــال دارد و در بعض دیگر 
ندارد و یا اینکه اصال والیت واقعی ندارند بلکه والیتشان در حدود معاونت و کمك شیطان اصلی 

که از دیگران سر می زند همان ابلیس است. کارهایی  یشه تمامی  است، و ر
 قرآن کریم هم مانند همه عقال معانی و مفاهیمی را که به دلها القا می شود کالم خوانده و می بینیم 
آنچــه از ناحیــه شــیطان به دلهاى آدمیــان می افتد کالم، قول، امر، وسوســه، وحــی و وعده خوانده 
ْنعاِم" القاى شــیطان در دل انســانها را، امر خوانده 

َ ْ
ُکّنَ آذاَن ال ُیَبّتِ

َ
ُهْم، َفل

َ
ُمَرّن

َ
اســت. مثال در آیه:" َو آل

اِس"   ْکُفْر" قول نامیده و در آیه:" ُیَوْســِوُس ِفــي ُصُدوِر الّنَ ْنســاِن ا ِ
ْ

 ِلل
َ

ــْیطاِن ِإْذ قال
َ

َکَمَثــِل الّش و در آیــه" 
َحّقِ 

ْ
 اهَّلَل َوَعَدُکْم َوْعَد ال

َ
َقْوِل"  وحی و نیز  آیه:" ِإّن

ْ
وسوسه و در آیه:" ُیوِحي َبْعُضُهْم ِإلی  َبْعٍض ُزْخُرَف ال

 َو 
ً

َفْحشــاِء، َو اهَّلُل َیِعُدُکْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضال
ْ
ُمُرُکْم ِبال

ْ
َفْقَر، َو َیأ

ْ
ــْیطاُن َیِعُدُکُم ال

َ
َو َوَعْدُتُکْم" و در آیه: " الّش

اهَّلُل واِسٌع َعِلیٌم"  وعده شیطان خوانده است. 
و این معنا واضح است که اینگونه خطورها که به دل وارد می شود و ما آن را به شیطان نسبت داده 
یــك جا می گوئیم شــیطان گفت من به ایشــان امــر می کنم و جاى دیگر می گوییم شــیطان گفت یا 

سش ط �ن 
�ا�ن �ي سش
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که از دهان  کالمی است  کرد و یا وسوسه نموده همه اش قول و  وعده داد، و یا به اولیاى خود وحی 
و با حرکت زبان صورت نمی گیرد.

کــه در آیه دیگر در قبــال وعده  و از همیــن جــا بــه دســت می آیــد که وعده خــدا به مغفــرت و فضل 
شیطان آمده، نیز کالم است، اما کالمی که به وسیله فرشته صورت می گیرد و آن نیز مانند وسوسه 
و کالم شــیطان متکــی بر زبان و فضاى دهان نیســت، و خداى تعالــی در آن آیه وعده به مغفرت و 
َکِثیرًا.     وِتَي َخْیرًا 

ُ
ِحْکَمَة َفَقْد أ

ْ
ِحْکَمَة َمْن َیشاُء َو َمْن ُیْؤَت ال

ْ
فضل را حکمت خوانده و فرمود" ُیْؤِتي ال

ُکْم 
َ
که خطور و الهام خدایی را نور خوانده و می فرماید:" َو َیْجَعْل ل و نظیر آن، آیه شــریفه زیر اســت 

ُمْؤِمِنیَن، ِلَیْزداُدوا ِإیمانًا َمَع ِإیماِنِهْم 
ْ
وِب ال

ُ
ِکیَنَة ِفي ُقل  الّسَ

َ
ْنَزل

َ
ِذي أ

َّ
ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه" و آیه شریفه:" ُهَو ال

ْســالِم، َو  ِ
ْ

ْن َیْهِدَیُه، َیْشــَرْح َصْدَرُه ِلل
َ
ْرِض" و همچنین آیه:" َفَمْن ُیِرِد اهَّلُل أ

َ ْ
ــماواِت َو ال َو هَّلِلَِّ ُجُنوُد الّسَ

ْجَس  ــماِء، َکذِلــَك َیْجَعُل اهَّلُل الّرِ ُد ِفي الّسَ ّعَ ما َیّصَ
َ
ّن
َ
َکأ قًا َحَرجًا  ــُه َیْجَعْل َصــْدَرُه َضّیِ

َّ
ْن ُیِضل

َ
َمــْن ُیــِرْد أ

ْیطاِن" آن را رجز 
َ

که وسوسه شیطان را رجس خوانده و در آیه" ِرْجَز الّش ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن" است 
َّ
ی ال

َ
َعل

ئکه با آدمی تکلــم می کنند اما نه با زبان،  نامیده.پــس از همــه این آیات بر می آید که شــیطان و مال
بلکه با القاى معانی در دل او.

در این میان یك قســم دیگر از تکلم هســت که مخصوص خداى تعالی اســت، و در آیه شــریفه:" َو 
ْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب"  از آن سخن رفته و آن را به دو قسم تقسیم 

َ
 َوْحیًا، أ

َّ
َمُه اهَّلُل ِإال ِ

ّ
ْن ُیَکل

َ
کاَن ِلَبَشٍر أ ما 

کرده، یکی تکلم از راه وحی که در این قسم بین خدا و بنده اش حجابی نیست و دوم تکلم از وراى 
ئکه و شیطانها. کالم مال کالم خدا و  حجاب این بود اقسامی از 

که براى طرف  کالمی اســت  که به نام وحی خوانده می شــود  کالم خداى ســبحان آن قســمش  اما 
خطابش بالذات متعین است و محال است که یك پیامبر وحی را به چیز دیگر اشتباه کند، براى 
که بین او و بنده مورد خطابش هیچگونه حجابی  گفتیم وحی آن قســم از تکلم خدا اســت  اینکه 
نیســت، و اما آن قســم دیگر از تکلم محتاج به روشــنگریها و محکم کارى هایی است که سرانجام 

گردد. منتهی به وحی 
کافی  کردید در تشــخیص آن دو  که در همین نزدیکی مالحظه  و اما کالم فرشــته و شــیطان، آیاتی 
است، براى اینکه خطورهاى فرشتگان همواره توأم با شرح صدر است، و آدمی را به سوى مغفرت 
کهاى دینی بر می گردد، به چیزى بر می گردد که مطابق  و فضــل خــدا می خوانــد که آن دو هم به مال

کتابش و سنت پیامبرش بیان شده است. که در  دین مبین خدا است، دینی 
و خطورهــاى شــیطانی همــواره مالزم با تنگی ســینه و بخل نفس اســت و آدمی را بــه پیروى هواى 
کهایی بر  که همه اینها بالخره به مال نفس می خواند، و از فقر می ترســاند، و به فحشــا امر می کند، 
کتاب و ســنت خدا و پیامبرش نیســت، و با فطرت خود آدمی نیز مخالف  که مطابق با  می گردد، 

است.
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خطوات 
خطوات جمع خطوة ، "گام" است که به معناى فاصله میان دو پاى آدمی در حال راه رفتن است، 
کــه معنایش بنا بر این  البتــه ایــن کلمــه به فتحه خــاء و فتحه طاء یعنی خطوات نیز قرائت شــده، 
قرائت دفعات میشــود، و در نتیجه خطوات شــیطان، عبارت میشود از امورى که نسبتش بغرض 
شــیطان،- یعنــی اغواء بوســیله شــرك- نســبت گامهایی اســت که یــك رونده بســوى مقصد خود 

برمیدارد.
ابليس 

گرفتارى بــه دل روى می آورد- تا   راغــب می گویــد: "ابالس" به معناى اندوهی اســت که از شــدت 
کــه می گوید- و چون مبلس و اندوهگین بیشــتر اوقات خامــوش و از فرط اندوه هر کار مهمی  آنجــا 
کند و سست  کمه، دلیلش  که در مباحثه و محا کسی هم  را هم فراموش می کند، از این جهت به 

شود، می گویند "ابلس فالن- فالنی واماند و خاموش شد" .

نزغ 
کردن آن   راغب در مفردات می گوید: "نزغ" وارد شــدن و مداخله در امرى براى خرابکارى و فاســد 
کندن و وادار  گفته اند: به معناى تکان دادن و از جاى  است، و به این معنا است . و بعضی دیگر 
کــردن اســت، و غالبــا در حال غضب بکار می رود، بعضی دیگر گفته اند: "نزغ شــیطان" به معناى 
کمترین وسوسه او است، و لیکن همه این معانی نزدیك به همند، البته نسبت به آیه مورد بحث 

معناى دوم نزدیکتر است.
وسوسه 

 در مجمــع البیــان، آمــده که کلمه "وســواس" بــه معناى حدیث نفس اســت، به نحــوى که گویی 
صدایی آهســته اســت که بگوش می رسد. وسوسه در لغت به معناى دعوت کردن به امرى است 
به آهســتگی و پنهانی .راغب می گوید: کلمه "وسوســه" به معناى خطور افکار زشت در دل است، 
و اصل آن از "وســواس" اســت که به معناى صداى زیور آالت زنان، و نیز به معناى آهســته ســخن 

گفتن است.
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 سش �ن ع
ع �ي �ن ع سش �نْ

َّ �ن / َو ال�ش ع�ي ا�نِ ع / سش �ي �ن
َ  / سش

اَ��ةً �ن
َ �نى:  سش

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ها َو  ٌل ِم�نْ ُه ِك�نْ
َ
�نْ ل

ُ
ك  �يَ

�ةً �أَ ِ
اَ��ةً َس�يّ �ن َ ْع سش �نَ ْ َ�ش ها َو َم�نْ �ي �بٌ ِم�نْ ص�ي ُه �نَ

َ
�نْ ل

ُ
ك َ  �ي

�ةً اَ��ةً َحَ��نَ �ن َ ْع سش �نَ ْ َ�ش َم�نْ �ي
 
ً
ا �ة �ي ْ ٍء ُم�ة یي

َ ُه َعلى  ُكّلِ �ش
َ
كا�نَ الّل
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شفع 
که  کسی  که با غیر خود منضم باشد. و" شفیع" عبارت است از   "شفع" به معناى هر چیزى است 
منظم به سببی ناقص شود، و سببیت ناقص را تکمیل کند، پس شفاعت عبارت است از تتمیم 
سبب ناقص در تاثیرش، و چون این معنا را با اسباب و مسببات خارجی تطبیق کنیم، نتیجه اش 
که هر یك از اســباب و شــرایط عالم، شــفیع یکدیگرند، چون ســببیت یکدیگر را در  این می شــود 
که هر یك از ابر، باران، آفتاب، سایه، و امثال آن شفیع روییدنیها  تاثیر تکمیل می کنند، هم چنان 
هســتند، چون هر یك از نامبردگان ســببیت دیگرى را تکمیل می کند. حال می گوییم، وقتی پدید 
آورنده اسباب، و اجزاى آنها، و ربط دهنده بین آنها، و مسببات، خداى سبحان باشد، پس خدا 
شــفیع حقیقی اســت، که نقص هر سبب را تکمیل می کند، پس شفیع واقعی و حقیقی تنها خدا 

است، و غیر از او شفیعی نیست.
به بیانی دیگر و دقیق تر اینکه: اســماء حســناى خداى تعالی واســطه هایی بین او و بین خلقش در 
که داراى اسم رازق، جواد، غنی،  رساندن فیض به ایشان هستند، مثال خداى تعالی بدان جهت 
و رحیم اســت، به خلق خود رزق می دهد، و بدان جهت که شــافی، معافی، رؤوف و رحیم اســت 
بیمــاران را شــفا می دهــد، و بدان جهت که شــدید البطش، ذو انتقام و عزیز اســت، ســتمکاران را 
هالك می کند، و همچنین هر فیضی را که به خلق می رساند، به وساطت یکی از اسماء حسنایش 

می رساند.
و بنابرایــن هیــچ چیــز از مخلوقــات او که وجــودش مرکب اســت نخواهی دید، مگر آنکــه در وجود 
آن، چند اســم از اســماء حســناى خدا دخالت و وســاطت دارند، که این چند اسم بعضی ما فوق 
بعضی، و بعضی در عرض بعضی دیگرند، و هر اسمی از آن اسماء که خصوصی تر است، واسطه 
است بین آن موجود، و بین آن اسمی که اعم از خودش است، مثال اسم شافی اخص از اسم رؤوف 
و رحیــم اســت، چــون او تنها مربوط به شــفاى بیمــاران اســت، و آن دوى دیگر هم شــامل بیماران 
می شود، و هم غیر آنان، و به همین جهت اسم شافی واسطه می شود بین مریض، و بین اسم رؤوف 
و رحیم، باز اسم رحیم خصوصی تر از اسم قدیر است، و به همین جهت واسطه می شود میان قدیر 

و بیمار، و به همین منوال سایر اسماء.
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 سش ك ل
اكله ِلِه سش

ْ
ك

َ ِ�  /سش �ةِ
َ
اِكل �نى: سش

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

لًا �ي ْه�ى  َس�ب
أَ
َم�نْ ُهَو ا ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ْم ا

ُ
ك ُّ َر�ب ِ� �نَ �ةِ

َ
اِكل ْعَمُل َعلى  سش َ  �ي

ْل ُكّلٌ �ةُ
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شاکله 
پا  که به معناى بســتن پاى چار گفته - از ماده شــکل می باشــد  که در مفردات  کله - به طورى  شــا
کله  به  گویند، وشا کسر شین  می  که با آن پاى حیوان را می بندند شکال  به  است، و آن طنابی را 
کله خوانده اند بدین مناسبت است که آدمی  گر خلق وخوى را شا معناى خوى واخالق است ، وا
را محدود ومقید می کند ونمی گذارد در آنچه می خواهد آزاد باشــد، بلکه اورا وادار می ســازد تا به 

کند. مقتضا وطبق آن اخالق رفتار 
کله  به معناى طریقت ومذهب است وقتی گفته می شود: این   و در مجمع البیان گفته است : شا
که هر جمیعتی از آن راه دیگرى براى خود جدا  کله هااســت معنایش   این اســت  طریق داراى شــا
کله  خوانده اند که رهروان ومنسوبین به آن دوخود  کرده اند گویا طریقه  ومذهب  را از این جهت شا
کله  از شــکل به فتحه  را ملتزم می دانند که از آن راه منحرف نشــوند. بعضی دیگر گفته اند که شــا
شین  است که به معناى مثل ومانند است ، بعضی دیگر گفته اند: این کلمه از شکل به کسر شین  

که به معناى هیات و فرم است. گرفته شده 

ق
ُ
ُخل

کلمه "خلق" به معناى ملکه نفســانی اســت، که افعال بدنی مطابق اقتضاى آن ملکه به آســانی از 
آدمی ســر می زند، حال چه اینکه آن ملکه از فضائل باشــد، مانند عفت و شــجاعت و امثال آن، و 
گر مطلق ذکر شــود، فضیلت و خلق نیکو از آن  چــه از رذائــل ماننــد حرص و جبن و امثال آن، ولی ا

فهمیده می شود. 
راغــب می گویــد: کلمــه "خلق" چه با فتحه "خاء" خوانده شــود، و چه با ضمــه آن، در اصل به یك 
معنا بوده، که معناى قوا و ســجایاى اخالقی را که با بصیرت احســاس می شود افاده می کند، پس 
که تو- اى پیامبر- سجایاى  ٍق َعِظیٍم"، معنایش این است 

ُ
َعلی  ُخل

َ
َك ل

َ
کریم فرموده: "ِإّن اینکه قرآن 

اخالقی عظیمی دارى .
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َعُل الّل ْ �ب َ ِلَك �ي ماِء َك�ن ُ� �نِىي الّ�َ

ّعَ ّصَ َ �ي
سوره مبارکه انعام آیه:  125

صدر
 کلمــه "صــدر، ســینه" معنایــش معروف اســت و چون مــردم می بینند که جاى قلب داخل قفســه 
که آدمی هر چه می فهمد به وسیله قلبش احساس می کند،  سینه است و از سوى دیگر معتقدند 
و با همین عضو است که امور را تعقل نموده یکی را محبوب می دارد و یکی دیگر را مبغوض، یکی 
کراهت دارد، به چیزى و یا کســی اشــتیاق می ورزد و به چیزى امیدوار  را دوســت می دارد و از دیگر 
و آرزومند می شود از این رو سینه را مرکز اسرار قلب و صفات روحی دانسته و آن را خزینه فضائل و 
رذائل شمرده اند. فضائل را اثر سالمتی قلب و استقامت آن دانسته، و رذائل را بیمارى آن و رذالت 
را درد و مــرض شــمرده اند، و لــذا می گویند: من ســینه ام را مثال با گرفتن انتقام از فالنی شــفا دادم، 
پس "شفاء الصدور" و همچنین شفاء آنچه در سینه ها است دو تعبیر کنایی است، و کنایه است 
از اینکه آن حالت بد و خبیث روحی که داشــتم و مرا به ســوى شــقاوت و بدبختی ســوق می داد و 
عیش خوش مرا مکدر می ساخت، و خیر دنیا و آخرت مرا از بین می برد، از بین رفت و زائل گردید.

معناى "شرح صدر": کسی که خداوند سینه اش را براى قبول اسالم- که همان تسلیم بودن است- 
کــرده باشــد در حقیقت ســینه اش را براى تســلیم در برابر اعتقادات صحیــح و عمل صالح  شــرح 
وســعت داده، بــه طــورى که هیچ مطلب حق و صحیحی به او پیشــنهاد نمی شــود مگــر آنکه او را 
می پذیرد، و این نیست مگر بخاطر اینکه چشم بصیرتش نورى دارد که همیشه به اعتقاد صحیح 
و عمل صحیح می تابد، به خالف آن کســی که چشــم دلش کور شــده، او حق را از باطل و راســت 
وُب 

ُ
ُقل

ْ
ْبصاُر َو لِکْن َتْعَمی ال

َ ْ
ها ال َتْعَمی ال

َ
که فرموده: "َفِإّن را از دروغ تشــخیص نمی دهد، هم چنان 

ُدوِر". ِتي ِفي الّصُ
َّ
ال

خداى سبحان وقتی بنده اى از بندگان خود را هدایت می کند سینه اش را شرح و توسعه می دهد، 
و در نتیجــه ســینه اش بــراى قبــول هر اعتقــاد حق و عمل صالحــی گنجایش یافتــه و آن را به نرمی 
می پذیرد، و داراى قساوت نیست تا آن را رد کند. و این خود یك نوع نور معنوى است که اعتقادات 
صحیح و عمل صالح را در نظر روشــن ســاخته و صاحبش را در عمل به آن مدد می کند، و همین 

معنا معرف هدایت الهی است
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 � � �ة
ا�ة ص��ة َ��ة

َ
�ن / الّص �ي �ة / صاِ��ة �نى: ُمَصّ�ِ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ن �ي اِ��ة وا َمَع الّصَ َه َو ُكو�نُ
َ
وا الّل �ةُ

وا ا�ةَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

سوره مبارکه توبة آیه: 119  

صدق 
 کلمه "صدق" در اصل به معناى این اســت که گفتار و یا خبرى که داده می شــود با خارج مطابق 
باشــد، و آدمــی را کــه خبــرش مطابق با واقع و خارج باشــد "صــادق" می گویند. و لیکــن از آنجایی 
کــه بطــور اســتعاره و مجــاز اعتقاد و عــزم و اراده را هم قــول نامیده اند در نتیجه صــدق را در آنها نیز 
اســتعمال کرده، انســانی را هم که عملش مطابق با اعتقادش باشــد و یا کارى که می کند با اراده و 

تصمیمش مطابق باشد، و شوخی نباشد، صادق نامیده اند.
و اما کلمه صدیقین به طورى که خود لفظ داللت می کند مبالغه در صدق اســت، یعنی کســانی که 
بســیار صادقند چیزى که هســت صدق تنها زبانی نیســت، یکی از مصادیق آن ســخنانی اســت که 
انسان می گوید، یك مصداق دیگرش عمل است، که اگر مطابق با زبان و ادعا بود آن عمل نیز صادق 
است، چون عمل از اعتقاد درونی حکایت می کند، و وقتی در این حکایتش راست می گوید، که ما فی 
الضمیر را بطور کامل حکایت کند، و چیزى از آن باقی و بدون حکایت نگذارد، چنین عملی راست 
و صادق است، و اما اگر حکایت نکند و یا درست و کامل حکایت نکند این عمل غیر صادق است، 
و همچنین سخن صدق آن سخنی است که با واقع و خارج مطابقت داشته باشد، و چون گفتن نیز 
یکی از افعال اســت، قهرا کســی که صادق در فعل خویش اســت سخن نخواهد گفت مگر آن چه که 
راست بودنش را می داند، و می داند که این سخن را در اینجا باید گفت، و گفتن آن حق است، و بنا بر 
این سخن چنین کسی هم صدق خبرى دارد، و هم صدق مخبرى. پس صدیق آن کسی است که به 
هیچ وجه دروغ در او راه ندارد، و چنین کســی کارى که حق بودن آن را نمی داند نمی کند، هر چند که 
مطابق با هواى نفسش باشد و سخنی را که راست بودن آن را نمی داند نمی گوید، و قهرا حتی کسی به جز 
حق را هم نمی بیند، پس او کسی است که حقایق اشیا را می بیند، و حق می گوید و حق انجام می دهد.
اِدِقین  با صادقین باشید- با اینکه معیت و با کسی بودن  ُقوا اهَّلَل َو ُکوُنوا َمَع الّصَ

َ
ِذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
در آیه  "یا أ

به معناى همکارى کردن و پیروى نمودن است- همه قرینه هایی هستند که داللت می کنند بر اینکه 
مقصود از صدق، معناى مجازى و وسیع آن است، نه معناى لغوى و خاص آن. بنا بر این، آیه شریفه 
مؤمنین را دســتور می دهد به اینکه تقوا پیشــه نموده، صادقین را در گفتار و کردارشــان پیروى کنند، و 
این غیر از آن است که بفرماید "شما نیز مانند صادقین متصف به وصف صدق باشید" زیرا اگر آن بود، 

می بایستی بفرماید "و از صادقین باشید" نه اینکه بفرماید "و با صادقین باشید".
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 � ر ط
راَطصراط �نى: الّصِ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِهْم  �يْ
َ
َعْم�ةَ َعل �نْ

أَ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َم  ِصراَط ال �ي �ة ُمْ��ةَ

ْ
راَط ال ا الّصِ َ اْهِ��ن

�نَ  �ي ِ
ّ
ال

َ ِهْم َو لَ� الصنّ �يْ
َ
و�بِ َعل صنُ َمعنْ

ْ
ِر ال �يْ

�نَ
سوره مبارکه حمد آیه: 6  

صراط 
 صــراط، ایــن کلمه در لغت به معناى طریق و ســبیل نزدیك بهمنــد، و اما از نظر عرف و اصطالح 
گاه بیان  کرده، و آن  که خداى تعالی صراط را بوصف اســتقامت توصیف  کریم، باید بدانیم  قرآن 
کرده که این صراط مستقیم را کسانی می پیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده.و صراطی که چنین 
گرفته، و نتیجه و غایت عبادت او  کار، قرار  وصفی و چنین شــانی دارد، مورد درخواســت عبادت 
که عبادت خالصش  کار از خدایش درخواست می کند  واقع شده، و بعبارت دیگر، بنده عبادت 

گیرد. توضیح و تفسیر آیه مورد بحث محتاج به چند مقدمه است:  در چنین صراطی قرار 
مقدمه اول:

 اینکــه خــداى ســبحان در کالم مجیــدش براى نوع بشــر و بلکه براى تمامی مخلوقــات خود راهی 
َها  ّیُ

َ
که از آن راه بســوى پروردگارشــان ســیر می کنند و در خصوص انســان فرموده:"یا أ کرده،  معرفی 

َمِصیُر  و 
ْ
ْیِه ال

َ
َکْدحًا َفُمالِقیِه" . و در باره عموم موجودات فرموده:"َو ِإل َك  کاِدٌح ِإلی  َرّبِ َك 

َ
ْنساُن، ِإّن ِ

ْ
ال

ُموُر"  و آیاتی دیگر که بوضوح داللت دارند بر اینکه تمامی موجودات 
ُ ْ
ی اهَّلِل َتِصیُر ال

َ
ال ِإل

َ
نیز فرموده: "أ

راهی براى خود دارند، و همه راههاشان بسوى او منتهی میشود.
مقدمه دوم:

 اینکــه از کالم خــداى تعالی بر می آید که ســبیل نامبرده یکی نیســت، و همه ســبیلها و راهها یك 
جور و داراى یك صفت نیستند، بلکه همه آنها از یك نظر به دو قسم تقسیم میشوند، و آن این آیه 
ُکْم َعُدّوٌ ُمِبیٌن؟ َو 

َ
ُه ل

َ
ــْیطاَن ِإّن

َ
ْن ال َتْعُبُدوا الّش

َ
ْیُکْم یا َبِني آَدَم أ

َ
ْعَهْد ِإل

َ
ْم أ

َ
 ل

َ
که فرموده: أ شــریفه اســت 

ِن اْعُبُدوِني هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم؟. پس معلوم میشود در مقابل صراط مستقیم راه دیگرى هست، 
َ
أ

ُیْؤِمُنوا 
ْ
َیْســَتِجیُبوا ِلي، َو ل

ْ
اِع ِإذا َدعاِن، َفل

َ
ِجیُب َدْعَوَة الّد

ُ
که این معنا از آیه: َفِإّنِي َقِریٌب، أ هم چنان 

ُهْم َیْرُشــُدوَن،  اســتفاده میشود، چون می فهماند بعضی غیر خدا را میخوانند، و غیر خدا را 
َّ
َعل

َ
ِبي ل

اجابت نموده، بغیر او ایمان می آورند.
َم  وَن َجَهّنَ

ُ
ِذیــَن َیْســَتْکِبُروَن َعــْن ِعباَدِتــي َســَیْدُخل

َّ
 ال

َ
ُکــْم، ِإّن

َ
ْســَتِجْب ل

َ
 همچنیــن از آیــه: اْدُعوِنــي أ

کــه می فهماند راه او نزدیك ترین راه اســت، و آن راه عبارتســت از عبادت و دعاى او، آن  داِخِریــَن، 
َن ِمْن َمکاٍن َبِعیــٍد، آنان را از  ولِئَك ُینــاَدْو

ُ
کــرده، و فرمود: أ گاه در مقابــل، راه غیــر خــدا را دور معرفــی 

که ایمان به خدا ندارند، و  کســانی  که می رســاند غایت و هدف نهایی  نقطه اى دور صدا می زنند 
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مسیر و سبیل ایمان را نمی پیمایند، غایتی است دور.  راه بسوى خدا دو گونه است: دور و نزدیك : 
تا اینجا روشن شد که راه بسوى خدا دو تا است، یکی دور، و یکی نزدیك، راه نزدیك راه مؤمنین، و 

راه دور راه غیر ایشان است، و هر دو راه هم بحکم آیه )6 سوره انشقاق( راه خدا است.
مقدمه سوم: 

که راه خدا را بدو قســم دور و نزدیك تقســیم می کرد، تقســیم دیگرى  اینکه عالوه بر تقســیم قبلی، 
اســت که یك راه را بســوى بلندى، و راهی دیگر را بســوى پستی منتهی میداند، یك جا می فرماید: 
ماِء،  معلوم میشود آنهایی که چنین  ْبواُب الّسَ

َ
ُهْم أ

َ
ُح ل ُبوا ِبآیاِتنا َو اْسَتْکَبُروا َعْنها ال ُتَفّتَ

َّ
َکذ ِذیَن 

َّ
 ال

َ
ِإّن

گر هیچکس بســوى آســمان باال نمیرفت، و  نیســتند، دربهاى آســمان برویشــان باز میشــود، چون ا
درب هاى آســمان را نمی کوبید، براى درب معنایی نبود. و در جایی دیگر می فرماید: َو َمْن َیْحِلْل 
که معناى ســقوط را میدهد.  کلمه )هوى( از مصدر )هوى( اســت،  ْیِه َغَضِبي َفَقْد َهوى ، چون 

َ
َعل

ــِبیِل  می رســاند دســته   َســواَء الّسَ
َ

یماِن، َفَقْد َضّل ِ
ْ

ُکْفَر ِبال
ْ
ِل ال

َ
و در جایی دیگر می فرماید: َو َمْن َیَتَبّد

ســومی هســتند که نه راهشــان بسوى باال است، و نه بسوى سقوط، بلکه اصال راه را گم کرده دچار 
که ایمان به آیات خدا دارند، و  کسانی هستند  که راهشان بسوى باال است،  حیرت شده اند، آنها 
از عبادت او استکبار نمی کنند،و بعضی دیگر راهشان بسوى پستی منتهی میشود، و آنها کسانی 
هســتند که بایشــان غضب شــده، و بعضی دیگر اصال راه را از دســت داده و گمراه شده اند، و آنان 
)ضالین( اند،و اى بسا که آیه مورد بحث باین سه طائفه اشاره کند، )الذین انعمت علیهم( طائفه 
اول، و )مغضوب علیهم( طائفه دوم، و )ضالین( طائفه ســوم باشــند. و پر واضح اســت که صراط 
مســتقیم آن دو طریــق دیگر، یعنــی طریق )مغضوب علیهم(، و طریق )ضالین( نیســت، پس قهرا 

که از آیات خدا استکبار نمی ورزند. همان طائفه اول، یعنی مؤمنین خواهد بود 
مقدمه چهارم:

َم َدَرجاٍت، خداوند کســانی را که ایمان 
ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو ال

َّ
 اینکــه از آیــه: )َیْرَفِع اهَّلُل ال

کــه علم داده شــده اند، به درجاتی بــاال می برد(، بــر می آید که  آورده انــد بلنــد می کنــد، و کســانی را 
همیــن طریــق اول نیــز تقســیم هایی دارد، و یــك طریق نیســت و کســی که بــا ایمان بخدا بــراه اول 
یعنی سبیل مؤمنین افتاده، چنان نیست که دیگر ظرفیت تکاملش پر شده باشد، بلکه هنوز براى 
گر آن بقیه را هم بدست آورد آن وقت از اصحاب صراط مستقیم میشود. تکامل ظرفیت دارد، که ا

 مقدمه پنجم:  
اینکــه اصحاب صراط مســتقیم در صــورت عبودیت خدا، داراى ثبات قدم بتمام معنا هســتند، 
هــم در فعــل، و هــم در قول، هم در ظاهر، و هم در باطن، و ممکن نیســت که نام بردگان بر غیر این 
صفت دیده شوند، و در همه احوال خدا و رسول را اطاعت می کنند، چنانچه نخست در باره آنها 
َهداِء 

ُ
یِقیَن َو الّش ّدِ یَن َو الّصِ ِبّیِ ْیِهْم ِمَن الّنَ

َ
ْنَعَم اهَّلُل َعل

َ
ِذیَن أ

َّ
ولِئَك َمَع ال

ُ
 َفأ

َ
ُسول فرمود: َو َمْن ُیِطِع اهَّلَل َو الّرَ
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َك  ولِئَك َرِفیقًا، و سپس این ایمان و اطاعت را چنین توصیف کرده: َفال َو َرّبِ
ُ
اِلِحیَن َو َحُسَن أ َو الّصَ

ُموا  ِ
ّ
ا َقَضْیَت، َو ُیَسل ْنُفِسِهْم َحَرجًا ِمّمَ

َ
ُموَك ِفیما َشَجَر َبْیَنُهْم، ُثّمَ ال َیِجُدوا ِفي أ ی ُیَحّکِ ال ُیْؤِمُنوَن َحّتَ

ْو 
َ
 َقِلیٌل ِمْنُهْم، َو ل

َّ
وُه ِإال

ُ
ِو اْخُرُجوا ِمْن ِدیاِرُکْم، ما َفَعل

َ
ْنُفَسُکْم، أ

َ
وا أ

ُ
ِن اْقُتل

َ
ْیِهْم: أ

َ
َکَتْبنا َعل ا 

َ
ّن
َ
ْو أ

َ
َتْسِلیمًا، َو ل

 َتْثِبیتًا. 
َ

َشّد
َ
ُهْم، َو أ

َ
کاَن َخْیرًا ل

َ
وا ما ُیوَعُظوَن ِبِه، ل

ُ
ُهْم َفَعل

َ
ّن
َ
أ

تازه مؤمنینی را که چنین ثبات قدمی دارند، پائین تر از اصحاب صراط مســتقیم دانســته، وصف 
آنان را با آن همه فضیلت که برایشــان قائل شــد، ما دون صف اصحاب صراط مســتقیم دانســته، 
چــون در آیــه )68 ســوره نســاء( فرمــوده: ایــن مؤمنیــن با کســانی محشــور و رفیقنــد که خدا بــر آنان 
کرده، )یعنی اصحاب صراط مســتقیم(، و نفرموده: از ایشــانند، و نیز فرموده: با آنان رفیقند،  انعام 
ْنَعَم اهَّلُل 

َ
ِذیــَن أ

َّ
و نفرمــوده یکــی از ایشــانند، پس معلوم می شــود اصحاب صراط مســتقیم، یعنی )ال

ْیِهــْم( مقامــی عالی تــر از مؤمنین دارند. نظیر آیه )69- ســوره نســاء(، در اینکه مؤمنیــن را در زمره 
َ
َعل

ِذیَن آَمُنوا ِباهَّلِل َو ُرُسِلِه 
َّ
اصحاب صراط مستقیم ندانسته، بلکه پائین تر از ایشان می شمارد، آیه: َو ال

ْجُرُهْم َو ُنوُرُهْم می باشــد، چون در این آیه مؤمنین 
َ
ُهْم أ

َ
ِهْم ل ّبِ ــَهداُء ِعْنَد َر

ُ
یُقوَن َو الّش ّدِ ولِئَك ُهُم الّصِ

ُ
أ

را ملحــق بصدیقیــن و شــهداء کرده، و با اینکه جزو آنان نیســتند، بعنوان پاداش، اجــر و نور آنان را 
ى ایمان آورده اند، در حقیقت آنها هم نزد  که به خدا و رسوالن و کسانی  بایشان داده، و فرموده: )و 
پروردگارشــان صدیق و شــهید محسوب می شــوند، و نور و اجر ایشان را دارند(.پس معلوم می شود 
اصحــاب صــراط مســتقیم، قدر و منزلــت و درجه بلندتــرى از درجه مؤمنین خالــص دارند، حتی 

که دلها و اعمالشان از ضاللت و شرك و ظلم بکلی خالص است. مؤمنینی 
پس تدبر و دقت در این آیات براى آدمی یقین می آورد: به اینکه مؤمنین با اینکه چنین فضائلی را 
ِذیَن 

َّ
که خود را به )ال کامل نیســتند، و هنوز ظرفیت آن را دارند  دارا هســتند، مع ذلك در فضیلت 

ْیِهــْم برســانند(، و بــا پر کردن بقیه ظرفیت خود، همنشــین با آنان شــوند، و بدرجه آنان 
َ
ْنَعــَم اهَّلُل َعل

َ
أ

که این بقیه، نوعی علم و ایمان خاصی بخدا باشــد، چون در آیه َیْرَفِع اهَّلُل  برســند، و بعید نیســت 
َم َدَرجــاٍت،  دارندگان علم را از مؤمنین باالتر دانســته، معلوم 

ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیــَن أ

َّ
ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو ال

َّ
ال

ْیِهْم( از مؤمنین، بداشــتن همان علمی اســت کــه خدا به آنان 
َ
ْنَعَم اهَّلُل َعل

َ
ِذیــَن أ

َّ
می شــود: برتــرى )ال

ْنَعَم اهَّلُل 
َ
که )أ کنند، پس اصحاب صراط مســتقیم  کســب  که خود از مســیر عادى  داده، نه علمی 

ْیِهــْم( بخاطــر داشــتن نعمتــی که خــدا بایشــان داده، )یعنی نعمــت علمی مخصــوص(، قدر و 
َ
َعل

منزلــت باالتــرى دارنــد، و حتی از دارنــدگان نعمت ایمان کامل نیز باالترانــد، این هم یك صفت و 
امتیاز در اصحاب صراط مستقیم.

مقدمه ششم:
 اینکه خداى تعالی در کالم مجیدش مکرر نام صراط و سبیل را برده، و آنها را صراط و سبیل هاى 
خود خوانده، با این تفاوت که بجز یك صراط مستقیم بخود نسبت نداده، ولی سبیل هاى چندى 
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را بخود نسبت داده، پس معلوم می شود: میان خدا و بندگان چند سبیل و یك صراط مستقیم بر 
نا، ولی هر جا صحبت 

َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَیّنَ

َ
ِذیَن جاَهُدوا ِفینا ل

َّ
قرار است، مثال در باره سبیل فرموده: )َو ال

از صــراط مســتقیم بــه میــان آمــده، آن را یکی دانســته اســت، از طرف دیگــر جز در آیه مــورد بحث 
که صراط مســتقیم را به بعضی از بندگان نســبت داده، در هیچ مورد صراط مســتقیم را بکســی از 
خالیق نسبت نداده، بخالف سبیل، که آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش نسبت داده، یك 
ی اهَّلِل َعلی  َبِصیَرٍة،  جاى 

َ
ْدُعوا ِإل

َ
جا آن را برسولخدا )ص( نسبت داده، و فرموده: )ُقْل هِذِه َسِبیِلي، أ

، و در سوره نساء آیه )115( آن را  ّيَ
َ
ناَب ِإل

َ
دیگر آن را به توبه کاران نسبت داده، و فرموده: )َسِبیَل َمْن أ

ُمْؤِمِنیَن(.
ْ
به مؤمنین نسبت داده، و فرموده: )َسِبیِل ال

از اینجا معلوم میشود که سبیل غیر از صراط مستقیم است، چون سبیل متعدد است، و باختالف 
احــوال رهــروان راه عبادت مختلف میشــود، بخالف صراط مســتقیم، که یکی اســت، که در مثل 
بزرگراهــی اســت کــه همه راههاى فرعی بدان منتهی میشــود، هــم چنان که آیه: َقــْد جاَءُکْم ِمَن اهَّلِل 
وِر  ی الّنُ

َ
ماِت ِإل

ُ
ل

ُ
ــالِم، َو ُیْخِرُجُهْم ِمَن الّظ َبَع ِرْضواَنُه، ُســُبَل الّسَ

َ
ِکتاٌب ُمِبیٌن، َیْهِدي ِبِه اهَّلُل َمِن اّت ُنوٌر َو 

ِبِإْذِنِه، َو َیْهِدیِهْم ِإلی  ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم، بان اشاره دارد، چون سبیل را متعدد و بسیار قلمداد نموده، 
صراط را واحد دانســته اســت،  حال یا این اســت که صراط مســتقیم همه آن ســبیل ها است، و یا 
این اســت که آن ســبیل ها همانطور که گفتیم راه هاى فرعی است، که بعد از اتصالشان بیکدیگر 

بصورت صراط مستقیم و شاه راه در می آیند.
مقدمه هفتم:

 َو ُهْم ُمْشِرُکوَن، بیشترشان بخدا ایمان نمی آورند، مگر 
َّ

ْکَثُرُهْم ِباهَّلِل ِإال
َ
 اینکه از آیه شریفه: َو ما ُیْؤِمُن أ

که یك مرحله از شرك )که همان ضاللت باشد(، با ایمان )که عبارت است  توأم با شرك، برمی آید 
که سبیل با  از یکی از سبیل ها( جمع میشود، و این خود فرق دیگرى میان سبیل و صراط است، 
شــرك جمع میشــود، ولی صراط مســتقیم با ضاللت و شرك جمع نمیشــود، هم چنان که در آیات 

یَن(. ِ
ّ
ال

َ
 الّض

َ
مورد بحث هم در معرفی صراط مستقیم فرمود: )َو ال

دقت در آیات نامبرده در باال بدست میدهد: که هر یك از سبیل ها با مقدارى نقص، و یا حد اقل 
با امتیازى جمع میشــود، بخالف صراط مســتقیم، که نه نقص در آن راه دارد و نه صراط مســتقیم 
ید از صراط مستقیم عمرو امتیاز دارد، بلکه هر دو صراط مستقیم است، بخالف سبیل ها، که هر  ز
یك مصداقی از صراط مســتقیم اســت، و لکن با امتیازى که بواســطه آن از سبیل هاى دیگر ممتاز 
که در ضمن این اســت، عین صراط مســتقیمی  میشــود، و غیر او می گردد، اما صراط مســتقیمی 
است که در ضمن سبیل دیگر است، و خالصه صراط مستقیم با هر یك از سبیل ها متحد است.
ِن اْعُبُدوِني هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیٌم( و آیه:ُقْل 

َ
هم چنان که از  آیات نامبرده و غیر نامبرده از قبیل آیه:َو أ

َة ِإْبراِهیَم َحِنیفًا،  نیز این معنا استفاده میشود.
َّ
ي ِإلی  ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم، ِدینًا ِقَیمًا ِمل ّبِ ِني َهداِني َر

َ
ِإّن
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چون هم عبادت را صراط مستقیم خوانده، و هم دین را، با اینکه این دو عنوان بین همه سبیل ها 
مشترك هستند، پس میتوان گفت مثل صراط مستقیم نسبت به سبیل هاى خدا، مثل روح است 
نســبت بــه بــدن، همانطور که بدن یك انســان در زندگیش اطــوار مختلفــی دارد، و در هر یك از آن 
احــوال و اطــوار غیــر آن انســان در طور دیگر اســت، مثال انســان در حال جنین غیر همان انســان در 
کهولت و سالخوردگی، و فرتوتی است، ولی در عین حال روح  حال طفولیت، و بلوغ، و جوانی، و 
او همان روح اســت، و در همه آن اطوار یکی اســت، و با بدن او همه جا متحد اســت. و نیز بدن او 
که بر خالف میل او باشد و روح او صرفنظر از بدنش آن احوال را  ممکن است باحوالی مبتال شود، 
نخواهد، و اقتضاى آن را نداشته باشد، بخالف روح که هیچوقت معرض این اطوار قرار نمی گیرد، 
ِق اهَّلِل(، فطریاتش دگرگون نمی شــود، 

ْ
که بحکم )ال َتْبِدیَل ِلَخل چون او مفطور بفطرت خدا اســت، 

و با اینکه روح و بدن از این دو جهت با هم فرق دارند، در عین حال روح آن انســان نامبرده همان 
کردیم مجموع روح و بدن است. که فرض  بدن او است، و انسانی 

همچنین سبیل بسوى خدا بهمان صراط مستقیم است، جز اینکه هر یك از سبیل ها مثال سبیل 
مؤمنین، و سبیل منیبین، و سبیل پیروى کنندگان رسول خدا )ص(، و هر سبیل دیگر، گاه میشود 
کــه یــا از داخــل و یا خارج دچار آفتی می گردد، ولی صراط مســتقیم همانطــور که گفتیم هرگز دچار 
این دو آفت نمیشــود، چه، مالحظه فرمودید: که ایمان که یکی از ســبیل ها اســت، گاهی با شــرك 
گاهی با ضاللت جمع میشــود، اما هیچ یك از شــرك و ضاللت با  که  هم جمع میشــود هم چنان 
صراط مستقیم جمع نمی گردد، پس معلوم شد که براى سبیل مرتبه هاى بسیارى است، بعضی از 
کوتاه تر، و بعضی دیگر  آنها خالص، و بعضی دیگر آمیخته با شرك و ضاللت است، بعضی راهی 
دورتر است، اما هر چه هست بسوى صراط مستقیم می رود و بمعنایی دیگر همان صراط مستقیم 

که بیانش گذشت. است، 
و خــداى ســبحان همیــن معنــا یعنی اختــالف ســبیل و راههایی را که بســوى او منتهی میشــود و 
اینکــه همــه آن ســبیل ها از صراط مســتقیم و مصداق آنند، در یك مثلی که بــراى حق و باطل زده 
ا  ــْیُل َزَبدًا راِبیًا، َو ِمّمَ ْوِدَیٌة ِبَقَدِرها، َفاْحَتَمَل الّسَ

َ
ْت أ

َ
ــماِء ماًء، َفســال  ِمَن الّسَ

َ
ْنَزل

َ
بیان کرده، و فرموده: أ

ا  ّمَ
َ
باِطَل، َفأ

ْ
َحــّقَ َو ال

ْ
ــُه، َکذِلَك َیْضِرُب اهَّلُل ال

ُ
ْو َمتاٍع َزَبٌد ِمْثل

َ
َیــٍة، أ

ْ
اِر، اْبِتغاَء ِحل ْیــِه ِفــي الّنَ

َ
ُیوِقــُدوَن َعل

،  در 
َ

ْمثال
َ ْ
َکذِلــَك َیْضــِرُب اهَّلُل ال ْرِض، 

َ ْ
اَس َفَیْمُکُث ِفــي ال ــا ما َیْنَفــُع الّنَ ّمَ

َ
َهــُب ُجفــاًء، َو أ

ْ
َبــُد َفَیذ الّزَ

ایــن مثــل ظرفیت دلهــا و فهم ها را در گرفتن معارف و کماالت، مختلف دانســته اســت، در عین 
اینکه آن معارف همه و همه مانند باران متکی و منتهی بیك رزقی است آسمانی، در آن مثل یك 
یادى ســیل در آمد، در معارف نیز یك چیز اســت،  کمی و ز آب بود، ولی باشــکال مختلف از نظر 
عنایتی است آسمانی، اما در هر دلی بشکلی و اندازه اى خاص در می آید و باآلخره این نیز یکی از 

تفاوتهاى صراط مستقیم با سبل است، و یا بگو: یکی از خصوصیات آنست.
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حال که این هفت مقدمه روشــن گردید، معلوم شــد: که صراط مســتقیم راهی اســت بسوى خدا، 
که هر راه دیگرى که خالیق بســوى خدا دارند، شــعبه اى از آنســت، و هر طریقی که آدمی را بســوى 
خدا رهنمایی می کند، بهره اى از صراط مستقیم را دارا است، باین معنا که هر راهی و طریقه اى که 
فرض شــود، بان مقدار آدمی را بســوى خدا و حق راهنمایی می کند، که خودش از صراط مستقیم 
گــر آن راه بمقــدار اندکی از صراط مســتقیم را دارا باشــد، رهــرو خود را کمتر  دارا و متضمــن باشــد، ا

گر بیشتر داشته باشد، بیشتر می کشاند. بسوى خدا می کشاند، و ا
 و امــا خــود صــراط مســتقیم بدون هیــچ قید و شــرطی رهرو خود را بســوى خدا هدایــت می کند، و 
می رســاند، و به همیــن جهــت خــداى تعالــی نــام آن را صــراط مســتقیم نهــاد، چون کلمــه صراط 
بمعنــاى راه روشــن اســت، زیــرا از مــاده )ص ر ط( گرفته شــده، که بمعنــاى بلعیدن اســت، و راه 
روشن کانه رهرو خود را بلعیده، و در مجراى گلوى خویش فرو برده، که دیگر نمی تواند این سو و آن 

که از شکمش بیرون شود. سو منحرف شود، و نیز نمی گذارد 
و کلمه )مســتقیم( هم بمعناى هر چیزى اســت که بخواهد روى پاى خود بایســتد، و بتواند بدون 
کنــد بــر کنتــرل و تعــادل خــود و متعلقات خود مســلط باشــد، مانند انســان  اینکــه بچیــزى تکیــه 
کــه بــر امور خود مســلط اســت، در نتیجه برگشــت معناى مســتقیم بچیزى اســت که  ایســتاده اى 
که معناى صراط آن شــد، و معناى مســتقیم این، پس  وضعش تغییر و تخلف پذیر نباشــد،حال 
صــراط مســتقیم عبــارت میشــود : از صراطــی کــه در هدایــت مــردم و رساندنشــان بســوى غایت و 
مقصدشــان، تخلف نکند، و صد در صد این اثر خود را به بخشــد، هم چنان که خداى تعالی در 
ْیِه 

َ
ُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َو َفْضٍل، َو َیْهِدیِهْم ِإل

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِباهَّلِل َو اْعَتَصُموا ِبِه، َفَســُیْدِخل

َّ
ا ال ّمَ

َ
آیه شــریفه:َفأ

ِصراطــًا ُمْســَتِقیمًا،و امــا آنهایی که به خــدا ایمان آورده و از او خواســتند تا حفظشــان کند، بزودى 
خدایشــان داخــل رحمــت خاصــی از رحمت هاى خود نموده، و بســوى خویــش هدایت می کند، 
که هرگز در هدایت رهرو خود تخلف ننموده،  که همان صراط مستقیم است،  آن راهی را  هدایتی 
ْن َیْهِدَیُه، َیْشــَرْح 

َ
و دائما بر حال خود باقی اســت، صراط مســتقیم نامیده.و نیز در آیه: َفَمْن ُیِرِد اهَّلُل أ

ــماِء، َکذِلَك  ُد ِفي الّسَ ّعَ ما َیّصَ
َ
ّن
َ
َکأ قًا َحَرجًا،  ُه َیْجَعــْل َصْدَرُه َضّیِ

َّ
ْن ُیِضل

َ
ْســالِم، َو َمــْن ُیِرْد أ ِ

ْ
َصــْدَرُه ِلل

َك ُمْسَتِقیمًا. ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن، َو هذا ِصراُط َرّبِ
َّ
ی ال

َ
ْجَس َعل َیْجَعُل اهَّلُل الّرِ

 هــذا ِصراٌط 
َ

کــرده، و در آیه:قال طریقــه مســتقیم خــود را غیــر مختلــف و غیــر قابل تخلــف معرفــی 
غاِویَن، فرمود این صراط 

ْ
َبَعَك ِمَن ال

َ
 َمِن اّت

َّ
طاٌن، ِإال

ْ
ْیِهْم ُســل

َ
َك َعل

َ
ْیَس ل

َ
 ِعباِدي ل

َ
ّيَ ُمْســَتِقیٌم، ِإّن

َ
َعل

مستقیم من است، و من خود را بدان ملزم کرده ام، بدرستی بندگان من کسانیند، که تو نمی توانی 
بــر آنان تســلط یابی، مگــر آن گمراهی که خودش باختیار خود پیروى تو را بپذیرد،  ســنت و طریقه 
ْن َتِجَد 

َ
مستقیم خود را دائمی، و غیر قابل تغییر معرفی فرموده، و در حقیقت می خواهد بفرماید: َفل

..
ً

ِت اهَّلِل َتْحِویال ْن َتِجَد ِلُسّنَ
َ
، َو ل

ً
ِت اهَّلِل َتْبِدیال ِلُسّنَ



119

 � م �
َمُ�صم� �نى: الّصَ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َ�ٌد )1(
أَ
ُه ا

َ
ْل ُهَو الّل �ةُ

َمُ� )2( ُه الّصَ
َ
الّل

 سوره مبارکه توحید

صمد
گفته می شــود:"  کردن با اعتماد اســت، وقتی  کردن و یا قصد  کلمه" صمد" قصد  اصل در معناى 
صمــده، یصمــده، صمــدا" از باب" نصــر، ینصر" معنایش این اســت که فالنی قصــد فالن کس یا 
کــرد، در حالــی که بر او اعتماد کرده بود. بعضی از مفســرین ایــن کلمه را- که صفت  فــالن چیــز را 
است- به معانی متعددى تفسیر کرده اند که برگشت بیشتر آنها به معناى زیر است:" سید و بزرگی 
که از هر سو به جانبش قصد می کنند تا حوایجشان را برآورد" و چون در آیه مورد بحث مطلق آمده 
که تمامی موجودات عالم در تمامی  همین معنا را می دهد، پس خداى تعالی سید و بزرگی است 

حوائجشان او را قصد می کنند.
که داراى هستی است هستی را  آرى وقتی خداى تعالی پدید آورنده همه عالم است، و هر چیزى 
که نام" چیز" صادق بر آن باشد، در ذات و صفات و آثارش محتاج  خدا به او داده، پس هر چیزى 
ُق 

ْ
َخل

ْ
ُه ال

َ
ال ل

َ
بــه خدا اســت، و در رفع حاجتــش او را قصد می کند، هم چنان که خودش فرمــوده:" أ

ُمْنَتهی " ، پس خــداى تعالی در هر حاجتی 
ْ
َك ال  ِإلــی  َرّبِ

َ
ّن

َ
ْمــُر" ، و نیــز بــه طــور مطلق فرموده:" َو أ

َ ْ
َو ال

که در عالم وجود تصور شود صمد است، یعنی هیچ چیز قصد هیچ چیز دیگر نمی کند مگر آنکه 
گفته اند:  منتهاى مقصدش او اســت و بر آمدن حاجتش به وســیله او اســت. بعضی  از مفســرین 
کلمــه" صمــد" بــه معناى هر چیز تو پرى اســت که جوفش خالی نباشــد، و در نتیجه نه بخورد و نه 

کسی متولد شود. بنوشد و نه بخوابد و نه بچه بیاورد و نه از 
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 �ن ع �ن
ع�ن �نصن �ي َع�ن صنْ ُمْ��ةَ

ْ
اء/ال َع�ن

ِ  /الصنُّ ْع�ن ِ
�نى: الصنّ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْر�نِ 
�أَ

ْ
وا �نِىي ال

ِع�نُ صنْ �نَ اْس�ةُ �ي �ن
َّ
ى ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُ� ا ر�ي َو �نُ

�ن �ي واِر�ش
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ �ب

�ةً َو �نَ ّمَ �أِ
أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ �ب

َو �نَ
 سوره مبارکه قصص آیه: 5

مستضعف 
معــارف قــرآن این معنا را روشــن می ســازد که جهل به معــارف دین در صورتی که ناشــی از قصور و 
ضعف باشد و خود انسان جاهل هیچ دخالتی در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه 

خداى عز و جل معذور است.
توضیح اینکه خداى ســبحان جهل به دین و هر ممنوعیت از اقامه شــعائر دینی را ظلم می داند، 
ظلمی که عفو الهی شــامل آن نمی شــود، آن گاه از این قانون کلی مســتضعفین را اســتثناء نموده، 
که هم شامل آنان شود  کلی  گاه با بیانی  که همان استضعاف باشد پذیرفته است. آن  عذر آنان را 
و هم شامل غیر آنان معرفیشان نموده و آن بیان کلی عبارت است از اینکه کسی نتواند محذورى 
که شامل مستضعفین مورد بحث  می شود  کند و این معنا همانطور  که مبتالى بدان است دفع  را 
کثریت و قــدرت در آنجا به دســت کفار اســت و چون عالمی  کــه در ســرزمینی قــرار گرفته انــد کــه ا
کفر و ترس از شکنجه هاى طاقت فرساى  که معارف دین را از او بیاموزند و یا محیط  دینی نیست 
کنند و از ســوى دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به  کفار اجازه نمی دهد به آن معارف عمل 
محیــط اســالم را هــم ندارند، یا به خاطر اینکه فکرشــان کوتاه اســت و یا گرفتار بیمــارى و یا نقص 
بدنی و یا فقر مالی و یا موانع دیگرند، همچنین شامل کسی هم می شود که اصال ذهنش منتقل به 
که دینی هست و معارف دینی ثابتی وجود دارد و باید آن معارف را آموخته مورد عملش  این معنا 
گــر حق به گوشــش بخورد به  قــرار داد نمی شــود، هــر چنــد که این شــخص عنادى بــا حق ندارد و ا
گر حقانیت مطلبی برایش روشــن شود آن را پیروى  هیچ وجه از قبول آن اســتکبار نمی ورزد، بلکه ا
که  می کند، لیکن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده و نگذاشته 

این شخص به دین حق بگراید.
گر این  که هســت ا کســی نیز مســتضعف اســت و مصداق اســتثناى در آیه اســت، چیزى  چنین 
شخص نمی تواند حیله اى بیندیشد و نه راه به جایی ببرد، از این جهت نیست که راه را تشخیص 
داده ولی قدرت رفتن ندارد، چون دشمن به او احاطه دارد و شمشیر و شالق دشمنان حق و دین 
کشــانیده  که عاملی دیگر او را به اســتضعاف  اجازه رفتن به او نمی دهد بلکه از این جهت اســت 
که با وجود غفلت دیگر قدرت معنا ندارد و با وجود  و آن عبارت اســت از غفلت، و معلوم اســت 

جهل دیگر راه هدایت تصور نمی شود.
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ُف اهَّلُل  ِ
ّ
و اینکه گفتیم آیات شــریفه شــامل هر دو نوع مستضعف می شــود، مانند آیه شریفه: "ال ُیَکل

ْکَتَسَبْت" ، پس مطلب حق، و دین حق و هر حق دیگرى  ْیها َما ا
َ
َکَسَبْت َو َعل ها ما 

َ
 ُوْسَعها ل

َّ
َنْفسًا ِإال

که انســان از آن غافل اســت، در وســع انســان نیست و خداى تعالی هم کســی را از آن باز خواست 
گر مــورد توجه آدمی باشــد ولی از  نمی کنــد، هــم چنــان که مطلــب حق و دین حــق و هر حق دیگر ا
ناحیه دشــمن قدرت بر انجام آن را نداشــته باشــد آن نیز در وســع آدمی نیســت و خداى تعالی در 

مورد آن بازخواستی ندارد.
انواع هدایت و رابطه آن با استضعاف:

قسم اول:
 هدایت فطرى : و آن عبارت از این است که بشر را به نوعی خلقت آفریده، و هستیش را به الهامی 
کــرده که با آن الهام اعتقاد حق و عمل صالح را تشــخیص می دهد، هم چنان که در جاى  مجهــز 
َهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها" و از این آیه شریفه وسیع تر و عمومی تر آیه 

ْ
ل

َ
اها َفأ دیگر فرمود: "َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

ْیها ال َتْبِدیَل 
َ
ــاَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
یِن َحِنیفًا ِفْطــَرَت اهَّلِل ال ِقْم َوْجَهــَك ِللّدِ

َ
زیــر اســت کــه می فرماید: "َفأ

ئق می داند، نه تنها بر انسان. کم بر تمامی خال ُم" و فطرت خداى را حا َقّیِ
ْ
یُن ال ِق اهَّلِل ذِلَك الّدِ

ْ
ِلَخل

قسم دوم:  
که از طریق دعوت انجام می شود، یعنی خداى تعالی انبیایی را مبعوث،  هدایت کالمی و زبانی: 
کتبی را انزال، و شــرایعی را تشــریع می کند، و به این وســیله پیش پاى بشــر را  و رســلی را ارســال، و 
در زندگیش روشــن، و ســعادت و شــقاوتش را بیان می کند، و این دعوت به طور مدام در بین بشــر 
َکما  ْیَك 

َ
ْوَحْینا ِإل

َ
ا أ

َ
که فرمود: "ِإّن جریان داشته، و به وسیله دعوت فطرت تایید می شده، هم چنان 

ٌة  ی اهَّلِل ُحّجَ
َ
ــاِس َعل  َیُکوَن ِللّنَ

َّ
ــِریَن َو ُمْنِذِریَن ِلَئال  ُمَبّشِ

ً
یَن ِمْن َبْعِدِه ...ُرُســال ِبّیِ ْوَحْینــا ِإلــی  ُنوٍح َو الّنَ

َ
أ

ُسِل". َبْعَد الّرُ
 هدایت فطرى و هدایت زبانی:

بیــن ایــن دو هدایت فرق هایی اســت، یکی این اســت که هدایت فطرى عمومی اســت و به همه 
می رســد، احدى از انســانها نیست که از این عمومیت مستثنی باشــد، براى اینکه هدایت فطرى 
الزمه خلقت بشر است، و در همه افراد در آغاز خلقتشان بالسویه موجود است، چیزى که هست 
بســا می شــود به خاطر عواملی، ضعیــف و در بعضی در نهایت بی اثر می گــردد، و آن عوامل امورى 
گر چنین  است که نمی گذارد انسان متوجه شود به اینکه عقل و فطرتش او را به چه می خواند، و یا ا
کار نیست، و دعوت عقل و فطرتش را خوب می فهمد، لیکن ملکات زشتی  شواغل و موانعی در 
کند، از قبیل ملکه  گناه( در دلش رسوخ یافته نمی گذارد دعوت فطرت را اجابت  که )در اثر تکرار 
که خداى تعالی در آیه زیر جامع همه آنها را هواى نفس معرفی نموده،  عناد، لجاجت و نظائر آن، 
ِبِه َو َجَعَل َعلی  

ْ
ٍم َو َخَتَم َعلی  َســْمِعِه َو َقل

ْ
ُه اهَّلُل َعلی  ِعل

َّ
َضل

َ
 ِإلَهُه َهــواُه َو أ

َ
َخذ

َ
ْیــَت َمــِن اّت

َ
َفَرأ

َ
فرمــوده: "أ
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که در این آیه از هواپرســتان نفی شــده هدایت به  َبَصِرِه ِغشــاَوًة َفَمْن َیْهِدیِه ِمْن َبْعِد اهَّلِل" و هدایتی 
معناى ایصال به مطلوب است، نه هدایت به معناى ارائه طریق. 

خالصــه می خواهــد بفرمایــد: مــا او را به مطلوبش نمی رســانیم، نــه اینکه هدایــت نمی کنیم، چون 
ٍم".

ْ
ُه اهَّلُل َعلی  ِعل

َّ
َضل

َ
دنباله آیه آمده: "َو أ

هدایت زبانی:
کســی  که خداى تعالی از  که دعوت دینی متضمن آن اســت، چیزى نیســت   و اما هدایت زبانی 
گیرد، تا هر کس  یغ بدارد، این هدایت باید به جامعه برســد و در معرض و دســترس عقل ها قرار  در
که حق را بر باطل مقدم می دارد دسترسی به آن هدایت داشته باشد، و اما اینکه این هدایت به تك 
تك افراد جامعه برســد، چه بســا فراهم نشود، چون بسا می شود علل و اسبابی که وسیله ابالغ این 
هدایت به تك تك افراد است، در پاره اى جوامع و یا پاره اى زمانها و یا پاره اى اشخاص مساعدت 
نکند، چون معموال هیچ انســانی چیزى را بی واســطه یا با واســطه از تمامی افراد بشر نمی خواهد، و 

گر بخواهد نمی تواند خواسته خود را به تمام افراد بشر برساند. ا
وَن" 

ُ
ْنِذَر آباُؤُهْم َفُهْم غاِفل

ُ
 َخال ِفیها َنِذیٌر"، به معناى اول و آیه "ِلُتْنِذَر َقْومًا ما أ

َّ
ٍة ِإال ّمَ

ُ
آیه شریفه "َو ِإْن ِمْن أ

به معناى دوم اشاره دارد.پس همین که دعوت انبیا به آدمی برسد، و به طورى برسد که حق برایش 
گر رسید آن  ى نرسد، و یا ا که این دعوت به و کسی  گردد، حجت خدا بر او تمام می شود، و  روشن 
طور واضح که حق برایش منکشــف شــده باشد نرسیده، چنین کســی را خداى تعالی مورد فضل 
ساِء  ُمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الّرِجاِل َو الّنِ

ْ
 ال

َّ
خود قرار داده، او را مستضعف خوانده در باره آنان فرموده:  "ِإال

."
ً

ًة َو ال َیْهَتُدوَن َسِبیال
َ
داِن ال َیْسَتِطیُعوَن ِحیل

ْ
ِول

ْ
َو ال

که همان هدایت به ســبیل اســت حق و  که داللت می کند بر اینکه دعوت الهی  و یکی از ادله اى 
واجب االتباع بر انسان است، این است که فطرت انسان بدان حکم می کند، و خلقتش مجهز به 
جهازى است که آن جهاز نیز آدمی را به سوى آن سبیل که همان اعتقاد حق و عمل صالح است 
گرفته، و  دعوت می کند، و عالوه بر این در خارج هم این دعوت از طریق نبوت و رســالت صورت 
که مناسب با ذات  کمال وجودش در آثار و اعمالی است  که سعادت هر موجودى و  معلوم است 
او و سازگار با ادوات و قوایی باشد که مجهز به آن است، انسان هم از این کلیت مستثنی نیست، 
که هم  سعادت و کمال او نیز در پیروى دین الهی است، که سنت حیات فطرى او است، سنتی 

کرده اند. عقلش بدان حکم می کند و هم انبیا و رسوالن )ع( به سوى آن دعوتش 
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ط و ع
ِ�ْع/ ُم�اٍع اطا��ة  ْ��ةَ

�نَ  /�ةَ ��ي ّوِ
َ

ُمّ�
ْ
ُعو�ن /ال ط�ي

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْ ٍء  یي
َ ْم �نىي  �ش ْ��ةُ ارنَ �ن �نْ �ةَ اإِ

َ ْم �ن
ُ
ك ْمِر ِم�نْ

�أَ
ْ
ولِىي ال

أُ
ُسوَل َو ا ُعوا الّرَ ط�ي

أَ
َه َو ا

َ
ُعوا الّل ط�ي

أَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

ِر  حنِ
�آ

ْ
ْوِم ال �يَ

ْ
ِه َو ال

َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ْم �ةُ �ةُ �نْ ُك�نْ ُسوِل اإِ ِه َو الّرَ
َ
ى الّل

َ
ل وُه اإِ

ُ
ُرّ� �نَ

سوره مبارکه نساء آیه: 59  

اطاعت
 راغــب در مفــردات خــود گفتــه: کلمــه "طــوع" به معنــاى رام بودن اســت، و ضد آن کلمــه "کره بی 
میلی" اســت، کلمه "طاعت" نیز مثل طوع اســت و لیکن بیشــتر اوقات استعمال کلمه "اطاعت" 
که پاى امر و دســتورى از ما فوق در بین باشــد و خالصه ما فوقی به تحت فرمان  در مواردى اســت 
خــود دســتورى بدهد و خطی ترســیم کند، و شــخص تحــت فرمان آن فرمان را بــه کار ببندد، و آن 

کند. خط سیر را دنبال 
کراهت نداشته باشد و آن را دشوار  که نفس آدمی از آن  کلمه "تطوع" به معناى انجام عملی است 
نداند و داوطلبانه انجامش دهد، و به همین جهت بیشتر در مستحبات استعمال می شود، چون 
کــه راضی به ترك آن  در واجبــات یــك نــوع تحمیلی اســت بر نفس و آدمی دل خــود را وادار می کند 

نشود.
کلمه تطوع از ماده ط- و- ع است. و معناى طوع مقابل معناى کراهت است، و یا بگو به این معنا 
گاه همین طوع وقتی به باب تفعل  کارى را به رضا و رغبت خود انجام دهد، آن  که انســان  اســت 
مــی رود و بــه صورت تطــوع در می آید. معناى داوطلــب بودن هم بر آن اضافه می شــود پس تطوع به 
معنــاى این اســت که انســان خودش داوطلبانــه کارى را انجام دهد که اطاعت خدا هم هســت، 
بدون اینکه در انجام آن کراهتی داشته باشد، و اظهار ناراحتی و گرانبارى کند، حال چه اینکه آن 

عمل الزامی و واجب باشد. و چه غیر الزامی و مستحّب.
گــر می بینیم که فعــال در خصــوص افعال مســتحّب  ایــن معنــاى اصلــی کلمــه تطــوع بــوده، پــس ا
استعمال می شود یك اصطالحی است جدید، که بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان رائج گشته، 
و منشــاش هــم ایــن بوده که معموال عمــل نیکی که یك مســلمان داوطلبانه انجــام می دهد عمل 
کراه و  مســتحّب اســت، و امــا عمــل واجب هر چه هــم که بطــوع و رغبت انجام شــود باز بویــی از ا

اجبار در آن هست.
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 ط ه ر
ًطهار�ة

را ْ�ه�ي / �ةَ �نَ ر�ي َ�ّهِ ُم�ةَ
ْ
ْطَهر/ ال

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َرِك
َ

اِك َو َطّه َه اْصَ��ن
َ
�نَّ الّل ُم اإِ

َ ا َمْر�ي  �ي
�ةُ

َ
ك َملا�أِ

ْ
ِ ال �ة

َ
ال �نْ �ة َو اإِ

�ن م�ي
َ
عال

ْ
�اِء ال اِك َعلى  �نِ  َو اْصَ��ن

سوره مبارکه آل عمران آیه: 42

طهارت 
کی که در مقابلش کلمه نجاست- پلیدى قرار دارد از کلماتی است که معنایش  کلمه طهارت- پا
در ملت اسالم دایر است، و احکام و خواصی براى آنها تشریع شده، و قسمت عمده اى از مسائل 
دینی را تشــکیل می دهد، و این دو کلمه به خاطر اینکه بســیار بر سر زبانها است، حقیقتی شرعی 
که معناى این دو جور حقیقت در فن اصول بیان  گردیده است  و یا حد اقل حقیقت متشرعه اى 

شده.
و امــا معنــاى طهــارت، چیــزى اســت که همــه مردم بــا وجــود اختالفی که در زبانهایشــان هســت 
می داننــد، و از همیــن جــا باید دانســت که طهارت از آن معانی اســت که اختصــاص به یك قوم و 
دو قوم یا یك عصر و دو عصر ندارد، بلکه تمامی انســانها در زندگی خود با آن ســروکار دارند. چون 
اساس زندگی بر تصرف در مادیات، و بوسیله آنها رسیدن به هدفهاى زندگی است، باید از مادیت 
که می خواهد و طبعش متمایل  کند تا به مقاصد زندگی خود برسد، آرى انسان هر چه را  استفاده 
بــه آن می شــود بدیــن جهت اســت که در آن فایــده و خاصیتی ســراغ دارد، و به خاطــر آن فایده به 
که آدمی دارد، فایده هاى مربوط به تغذى و تولید  ســوى آن چیز جذب می شــود، و از همه فوایدى 

دامنه دارتر است، و با خیلی چیزها سروکار دارد.
و ایــن چیزهایــی که مورد اســتفاده خوردن و تولید واقع می شــود، گاهی مورد هجــوم عوارضی واقع 
کــه آن صفــات رغبت انگیزش را که بیشــتر رنگ و بو و طعم اســت از دســت می دهد، و  می شــود، 
دیگــر انســان بــه آن چیزهــا رغبتی پیدا نمی کنــد، بلکه طبع آدمــی از آن متنفر می شــود، آن حالت 
اولی طهارت، و حالت دومی نجاست، نامیده می شود پس طهارت و نجاست دو صفت وجودى 
گر صفت اولی در چیزى وجود داشت، و مایه رغبت انسان در آن شد،  که در اشیا هست، ا است 

گر صفت دومی پیدا شد، آن چیز پلید است. آن چیز طاهر است و ا
 و اولیــن بــارى کــه انســان متوجه این دو معنا شــد، در محسوســات بــه آن برخــورد، آن گاه آن دو را 
کــرد، و لفظ در هــر دو جور طهارت و نجاســت بکار بــرد، چه طهارت  در معقــوالت هــم اســتعمال 
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 عقاید، و اقوال، و نجاست در آنها.
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 ایــن خالصــه گفتارى اســت که در معنــاى طهارت و نجاســت از دیدگاه مردم باید دانســت  و اما 
نظافــت، و نزاهت، و قدس، و ســبحان، الفاظی هســتند که از نظر معنا بــا لفظ طهارت نزدیکند، 
چیــزى که هســت نظافت به معناى طهارتی اســت که بعــد از پلیدى در چیزى حاصل می شــود، 
مثــال لبــاس بعد از شســته شــدن نظیــف می شــود، و به همین جهــت کلمه نظافــت بخصوص در 

محسوسات استعمال می شود.
نزاهت

گر در طهارت اســتعمال شــود، بطور اســتعاره  کلمه نزاهت در اصل به معناى دورى بوده، و ا و اما 
کلمه قدس و سبحان تنها مخصوص طهارت معنوى است.و همچنین  استعمال شده است. و 
کلمه نجاست است. لیکن قذارت در اصل به معناى  کلمات قذارت و رجس قریب المعناى با 
دورى بوده: مثال می گفتند: ناقة قذور، یعنی شــترى که، همیشــه از گله شــتران دورى می کند، و یا 
می گفتنــد: رجــل قاذورة یعنــی مردى که به خاطر بد خلقیش با مردم نمی جوشــد، و از مردم دورى 
که مورد  می کند و حاضر نیست با آنان یك جا جمع شود، و رجل مقذر با فتحه میم، یعنی مردى 
نفرت و اجتناب مردم اســت. و نیز می گفتند: قذرت الشــي ء، و یا تقذرت الشــي ء، و یا استقذرت 
الشــي ء که در هر ســه عبارت معنا این اســت که من از فالن چیز بدم می آید، و بنا بر این استعمال 
قذارت در معناى نجاســت در اصل اســتعمالی مجازى بوده چون نجاســت هر چیزى مستلزم آن 

کند. که انسان از آن دورى  است 
رجس

گویا اصل در معناى رجز هول و وحشت بوده،  کلمه رجز به کسره را، و  کلمه رجس، و   و همچنین 
کبرا نزد  پس داللت آن بر نجاست نیز به استعاره است.اصل توحید، طهارت هم هست، طهارت 
خداى سبحان، و بعد از این طهارت کبرا و اصلی، بقیه معارف کلیه نیز طهارت هایی است براى 
انســان، و بعــد از آن معــارف کلیــه اصول اخالق فاضله نیــز طهارت باطن از رذائل اســت، و بعد از 
که به منظور صالح دنیا و آخرت بشــر تشــریع شــده طهارت هایی  اصول اخالقی احکام عملی نیز 
َرُکْم" و هم آیه: "َو  یــُد ِلُیَطّهِ دیگــر اســت، و آیــات مذکوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد، هم آیه "ُیِر

که در معناى طهارت وارد شده. َرُکْم َتْطِهیرًا" و هم آیات دیگرى  ُیَطّهِ
کردن جدى از پلیدى و برگشتن  تطهر به معناى پذیرفتن و شروع به طهارت است، یا بگو صرفنظر 

به اصل یعنی طهارت است.
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 ط ى �ب

�ب اط�ي �ب ِ
�نَ  /ُطو�بى/َط�يّ ْ م /ِط�ب �ةُ �نى: ِط�بْ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ةٍ  �بَ ِ
َرهةٍ َط�يّ َ �ب َ �ةً َك�ش �بَ ِ

لًا َكِلَم�ةً َط�يّ َ ُه َم�ش
َ
َر�بَ الّل �نَ صنَ َر َك�يْ ْم �ةَ

َ
ل

أَ
ا

ماِء ْرُ�ها �نِىي الّ�َ ا�بِ�ةٌ َو �نَ
ها �ش

ُ
ْصل

أَ
ا

سوره مبارکه ابراهیم آیه: 24

طيب 
 طیــب بــه معنــاى چیزى اســت که مالیم با طبع باشــد، و یا عبارت اســت از مطلــق چیزهایی که 
آدمی در زندگی و بقاى خود از آنها اســتمداد می جوید، مانند مســکن، همسر و ... براى تشخیص 
اینکه کدامیك از افراد این انواع "طیب" و مطابق با میل و شــهوت او و ســازگار با وضع ساختمانی 
او است، خداوند او را مجهز به حواسی کرده که با آن می تواند سازگار آن را از ناسازگارش تمیز دهد. 
که آن را تیره و ناپاك سازد و خلوص  کلمه "طیب" به معناى عارى بودن هر چیزى است از خلطی 
آن را از بیــن ببــرد، گفتــه می شــود: "طــاب لی العیــش- زندگی برایم طیب شــد" یعنــی از هر چیزى 
که از لغو و شــتم و خشــونت و  کالمی اســت  گردید، و "قول طیب" آن  کند پاك  گوارش  کدر و نا که 
که طهارت به معناى بودن هر  کدورتها پاك باشد، و فرق میان "طیب" و "طهارت" این است  سایر 
که مایه تنفر باشد پاك بوده باشد، و اما  که از هر چیزى  چیزى است بر وضع و طبع اولیش، بطورى 
طیــب بــه معناى بودن هر چیزى اســت بر وضع اصلی خود، بطــورى که از هر چیزى که آن را کدر و 
فاسد کند خالی و عارى باشد، چه اینکه از آن تنفر بشود و چه نشود، و به همین جهت طیب را در 
َخِبیِثیَن َو 

ْ
َخِبیثاُت ِلل

ْ
مقابل خبیث بکار می برند، که مشتمل بر خبائث زائد بر اصل خود باشد: "ال

باِت" مراد از کلمه "طیبه" که به درخت  ّیِ
ُبوَن ِللّطَ ّیِ

ِبیَن َو الّطَ ّیِ
باُت ِللّطَ ّیِ

َخِبیثاِت َو الّطَ
ْ
َخِبیُثوَن ِلل

ْ
ال

که ریشــه اش در  طیب" تشــبیه شــده و صفاتی چنین و چنان دارد، عبارت اســت از عقاید حقی 
اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد.

ُه  ُنْحِیَیّنَ
َ
َبًة ... ، و در جمله "َفل ُه َحَیوًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
نثَی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
ن َذَکٍر أ در آیه "َمْن َعِمَل َصاِلًحا ّمِ

َبًة "حیات، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است، پس این جمله  َحیاًة َطّیِ
بــا صراحــت لفظش داللــت دارد بر این که خــداى تعالی مؤمنی را که عمل صالــح کند به حیات 
جدیدى غیر آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می کند و مقصود این نیست که حیاتش را تغییر 
می دهــد، مثــاًل حیات خبیــث او را مبدل به حیات طیبی می کند که اصــل حیات همان حیات 
کــه بفرماید: ما حیات او  گــر مقصود این بود کافی بود  عمومــی باشــد و صفتــش را تغییر دهد، زیرا ا
یم". پس  را طیــب می کنیــم ولــی این طور نفرمود، بلکــه فرمود: ما او را به حیاتی طیب زنده می ســاز
که افاده  اِس" اســت  ُه ُنورًا َیْمِشــي ِبِه ِفي الّنَ

َ
نا ل

ْ
ْحَیْیناُه َو َجَعل

َ
کاَن َمْیتًا َفأ آیه شــریفه نظیر آیه "أَو َمْن 

گانه و جدید به او افاضه می فرماید. می کند خداى تعالی حیاتی ابتدایی و جدا
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 از باب تسمیه مجازى هم نیست که حیات قبلی او را به خاطر این که صفت طیب به خود گرفته 
که متعرض این حیات هســتند آثارى حقیقی براى آن  مجازًا حیاتی تازه نامیده باشــد، زیرا آیاتی 
َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه" و آیه سوره انعام همه  ّیَ

َ
یماَن َو أ ِ

ْ
وِبِهُم ال

ُ
َکَتَب ِفي ُقل ولِئَك 

ُ
نشان می دهند، مانند آیه "أ

این هــا آثــارى واقعی و حقیقــی براى این حیات ســراغ می دهند، مثاًل نورى که در آیه انعام اســت 
قطعًا نور علمی است که آدمی به وسیله آن به سوى حق راه می یابد و به اعتقاد حق و عمل صالح 

نائل می شود. 
کــی دارد که دیگران ندارند همچنین از موهبــت قدرت بر احیاى حق  کــه او علم و ادرا همان طــور 
ا 

ً
که دیگران ندارند. چنانچه خداى تعالی درباره آنان فرموده: "کاَن َحّق و ابطال باطل ســهمی دارد 

ْیِهْم َو ال 
َ
ِخِر َو َعِمَل صاِلحًا َفال َخْوٌف َعل

ْ
َیْوِم اآل

ْ
ُمْؤِمِنیَن" و نیز فرموده:"َمْن آَمَن ِبــاهَّلِل َو ال

ْ
ْینــا َنْصــُر ال

َ
َعل

ُهــْم َیْحَزُنــوَن" و ایــن علم و این قدرت جدید و تازه، مؤمن، را آماده می ســازند تا اشــیاء را بر آنچه که 
هستند ببینند و اشیاء را به دو قسم تقسیم می کنند، یکی حق و باقی و دیگرى باطل و فانی. 

وقتــی مؤمــن ایــن دو را از هم متمایز دید از صمیم قلبش از باطل فانــی که همان زندگی مادى دنیا 
و نقــش و نگارهــاى فریبنــده و فتانــه اش می باشــد اعــراض نموده به عــزت خدا اعتــزاز می جوید و 
وقتی عزتش از خدا شد دیگر شیطان با وسوسه هایش و نفس اماره با هوى و هوس هایش و دنیا با 
فریبندگی هایش نمی تواند او را ذلیل و خوار کنند، زیرا با چشم بصیرتی که یافته است بطالن متاع 

دنیا و فناى نعمت-هاى آن را می بیند.
که با  کسانی دل هایشان متعلق و مربوط به پروردگار حقیقی شان است، همان پروردگارى  چنین 
کلمات خود هر حقی را احقاق می کند، جز آن پروردگار را نمی خواهند و جز تقّرب به او را دوســت 
نمی دارند و جز از سخط و دورى او نمی هراسند، براى خویشتن حیات ظاهر و دائم سراغ دارند که 
جز رب غفور و ودود کسی اداره کن آن حیات نیست و در طول مسیر آن زندگی، جز حسن و جمیل 
کارها  که خدا آفریده حسن و جمیل است و جز آن  یچه دید آنان هر چه را  چیزى نمی بینند، از در

گرفته هیچ چیز زشت نیست.  که رنگ نافرمانی او را به خود 
ایــن چنیــن انســانی در نفــس خــود نــور و کمــال و قوت و عــزت و لــذت و ســرورى درك می کند که 
که چگونه اســت و چگونه چنین نباشــد و حال  گفت  کرد و نمی توان  نمی توان اندازه اش را معین 
تــی خالص از الم و 

ّ
آن کــه مســتغرق در حیاتــی دائمــی و زوال ناپذیر و نعمتــی باقی و فنا ناپذیر و لذ

کدورت و خیر و ســعادتی غیر مشــوب به شقاوت است و این ادعا، خود حقیقتی است که عقل و 
کریم نیز بدان ناطق است و ما در این جا حاجت  اعتبار هم مؤید آن است و آیات بسیارى از قرآن 

یم.  به ایراد آن همه آیات ندار
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این آثار زندگی جز بر زندگی حقیقی مترّتب نمی شــود، و زندگی مجازى بویی از آن ندارد، خداوند 
کــه آن را مختص به مردم با ایمان و داراى عمل صالح دانســته،  ایــن آثــار را بــر حیاتی مترتب کرده 
که سزاوارند افاضه می فرماید. این  که خدا آن را به کسانی  حیاتی است حقیقی و واقعی و جدید، 
حیــات جدیــد و اختصاصی، جداى از زندگی ســابق که همه در آن مشــترك اند نیســت، در عین 
که داراى  کسی  این که غیر آن است با همان است، تنها اختالف به مراتب است نه به عدد، پس 
آن چنــان زندگــی اســت دو جــور زندگــی ندارد، بلکــه زندگیش قوى تر و روشــن تر و واجد آثار بیشــتر 
است، هم چنان که روح قدسی که خداى عّزوجل آن را مخصوص انبیا دانسته یك زندگی سومی 
نیســت، بلکه درجه ســوم از زندگی اســت، زندگی آنان درجه باالترى دارد. این آن چیزى است که 
تدّبر در آیه شریفه مورد بحث آن را افاده می کند و خود یکی از حقایق قرآنی است و با همین بیان، 
که  گویا همان طور  ت این که چرا آن زندگی را با وصف طیب توصیف فرموده روشــن می شــود، 

ّ
عل

روشــن کردیــم حیاتی اســت خالص که خباثتی در آن نیســت که فاســدش کند و یا آثــارش را تباه 
سازد". 

طوبى

کیزه تر است، و صفتی است براى موصوف  کلمه" طوبی" بر وزن" فعلی"- بضم فاء- مؤنث اطیب پا
محذوف، و آن موصوف- به طورى که از ســیاق برمی آید- عبارتســت از حیات و یا معیشــت، زیرا 
نعمت هر چه که باشد از این رو گوارا و مورد غبطه است که مایه خوشی زندگی است، و وقتی مایه 
خوشــی و ســعادت اســت که قلب با آن ســکون و آرامش یابد و از اضطراب خالص شود، و چنین 
آرامش و ســکونی براى احدى دســت نمی دهد مگر آنکه به خدا ایمان داشــته باشد و عمل صالح 

که مایه اطمینان خاطر و خوشی زندگی است. کند، پس تنها خداست 
آرى، چنین کسی از شر و خسران در آنچه پیش می آید ایمن و سالم است، و چگونه نباشد و حال 
آنکه به ستونی تکیه زده که انهدام نمی پذیرد. او خود را در تحت والیت خداى تعالی قرار داده، هر 
گر هم منع  کند خیر اوست، و ا گر چیزى به وى عطا  کند، مایه سعادت اوست، ا چه برایش تقدیر 
کنــد باز خیر اوســت. هم چنان که خودش در وصف این زندگی طیــب فرموده:" َمْن َعِمَل صاِلحًا 
وَن"  و در 

ُ
کاُنوا َیْعَمل ْحَسِن ما 

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًة َو ل ُه َحیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
ِمْن َذَکٍر أ

ُه 
َ
 ل

َ
ْعَرَض َعْن ِذْکِري َفِإّن

َ
که با ذکر خدا داراى اطمینان قلب نیستند فرموده:" َو َمْن أ وصف کسانی 

ْعمی " .
َ
ِقیاَمِة أ

ْ
َمِعیَشًة َضْنکًا َو َنْحُشُرُه َیْوَم ال
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َ
وا ل

ُ
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ْ
اَء�ةُْهُم ال ا �ب �ن اإِ

َ �ن
ُمو�نَ )131(

َ
ْعل َ َرُهْم ل� �ي َ ْك�ش

أَ
ِه َو لِك�نَّ ا

َ
الّل

 سوره مبارکه اعراف  آیه: 131  

طير
ثــی مجرد آن"  تطیــر به معناى فال بد زدن به چیزى و شــوم دانســتن آن اســت، خواهی پرســید، ثال
طیــر" اســت کــه بــه معناى مرغ اســت، پس چــرا در باب تفعــل معناى فــال بــد زدن را می دهد؟ در 
جواب می گوییم: چون مردم غالبا با مرغ فال می زدند و لذا شــوم دانســتن چیزى را تطیر خواندند و 

کسی را از شر، طائر او نامیدند. گفته اند بهره هر  که  همچنین به طورى 
در تفال خوب و بد

گر شــر باشــد تطیر می خوانند، عبارت اســت از اســتدالل  گر خیر باشــد تفال، و ا که ا و این تفال را 
بــه یکــی از حــوادث به حادثه اى دیگر، که بعدا پدید می آید، و در بســیارى از مواردش مؤثر هم واقع 
کــه انتظــارش دارند پیش می آید، چه خیر و چه شــر، چیزى که هســت فال بد  می شــود، و آنچــه را 
که با آن فال می زنند نیست، مثال  زدن مؤثرتر از فال خیر زدن است )و این تاثیر مربوط به آن چیزى 
صــداى کالغ و جغــد نــه اثر خیر دارد و نه اثر شــر بلکه(، این تاثیر مربوط اســت بــه نفس فال زننده، 
قبل از این رسیدگی باید بگوییم که: اسالم بین فال خوب و فال بد فرق گذاشته، دستور داده مردم 
همــواره فــال نیــك بزنند، و از تطیــر یعنی فال بد زدن نهی کرده، و خود این دســتور شــاهد بر همان 

که در تفال و تطیر می بینیم مربوط به نفس صاحب آن است. گفتیم اثرى  که  است 
کــه فرموده:" تفالــوا بالخیر  امــا در بــاره تفــال در روایاتــش ایــن جمله از رســول خدا )ص( نقل شــده 
تجدوه- همواره فال نیك بزنید تا آن را بیابید". و نیز از آن بزرگوار نقل شــده که بســیار تفال می زده، 
کــه در داســتان حدیبیــه دیدیــم که وقتی ســهیل بــن عمرو از طــرف مشــرکین مکه آمد  هــم چنــان 
رســول خدا )ص( فرمود: حاال دیگر امر بر شــما ســهل و آســان شــد. و نیز در داســتان نامه نوشتنش 
کرد و در جواب نامه  کرد، و او نامه آن جناب را پاره  که وى را دعوت به اسالم  به خسرو پرویز آمده 
مشتی خاك براى آن حضرت فرستاد، حضرت همین عمل را به فال نیك گرفت و فرمود: به زودى 

گونه تفال ها را در بسیارى از مواقفش داشته. مسلمانان خاك او را مالك می شوند و این 
و امــا تطیــر و فــال بــد زدن را در بســیارى از مــوارد، قــرآن کریم از امت هاى گذشــته نقل کــرده که آن 
امت هــا بــه پیامبر خود گفتند ما تو را شــوم می دانیم، و فال بــد به تو می زنیم و به همین جهت به تو 
کــه: تطیر، حق را ناحق و باطــل را حق نمی کند  یــم، و آن پیامبر در پاسخشــان گفته  ایمــان نمی آور
و کارها همه به دســت خداى ســبحان اســت، نه به دست فال، که خودش مالك خودش نیست 
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تا چه رســد به اینکه مالك غیر خودش باشــد و اختیار خیر و شــر و سعادت و شقاوت دیگران را در 
ُکْم  ّنَ َیَمّسَ

َ
ُکْم َو ل َنْرُجَمّنَ

َ
ْم َتْنَتُهوا ل

َ
ِئْن ل

َ
ْرنا ِبُکْم ل ا َتَطّیَ

َ
وا ِإّن

ُ
دست داشته باشد، از آن جمله فرموده:" قال

وا طاِئُرُکْم َمَعُکْم" یعنی آن چیزى که شــر را به ســوى شــما می کشــاند با خود شما 
ُ
ِلیٌم قال

َ
ا َعذاٌب أ ِمّنَ

 طاِئُرُکْم ِعْنَد اهَّلِل" یعنی آن چیزى که 
َ

ْرنا ِبــَك َو ِبَمْن َمَعَك قال ّیَ وا اّطَ
ُ
اســت نــه بــا ما، و نیز فرموده:" قال

خیر و شــر شــما به وسیله آن به شما می رســد نزد خداست، و این خداست که در میان شما تقدیر 
می کنــد آنچــه را کــه می کنــد، نــه من و نه این همــراه من، ما مالــك هیچ چیزى نیســتیم. این چند 

کریم بود. شاهد از قرآن 
یادى در نهی از آن و اینکه براى دفع شومی آن بی اعتنایی نموده و به  و اما در روایات اخبار بسیار ز
خدا توکل کنید، و به دعا متوسل شوید، رسیده، و این روایات نیز بیان گذشته ما را تایید می کند، 
کــه گفتیــم: تاثیــر تفال و تطیر مربوط به نفس صاحب آن اســت، از آن جمله در کافی به ســند خود 
گر سســت  از عمــرو بــن حریث روایت کرده که گفت: امام صادق )ع( فرمود: طیره و فال بد زدن را ا
گر آن را محکم بگیرى محکم  بگیرى و به آن بی اعتنا باشــی و چیزى نشــمارى سست می شود، و ا

می گردد. 
پس داللت این حدیث بر اینکه فال چیزى نیســت هر چه هســت اثر نفس خود آدمی اســت بسیار 
روشــن اســت. و نظیر این روایت حدیثی اســت که از طرق اهل سنت نقل شده که فرمود: سه چیز 
اســت که احدى از آن ســالم نیســت، یکی طیره است، و دوم حســد و سوم ظن. پرسیدند: پس ما 
بایــد چــه کار کنیــم؟ فرمود: وقتی فال بد زدى بی اعتنایی کن و برو، و چون دچار حســد شــدى در 
درون بســوز ولــی ترتیــب اثــر عملی مــده و ظلم مکن، و چون ظن بد به کســی بــردى در پی تحقیق 

برمیا، )و یا ظن خودت را مپذیر( .
 ]نهی از فال بد زدن و توصیه به توکل بر خدا در موارد تطیر[

که از قمی از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق )ع( نقل  کافی است  و نیز در این معنا روایت 
کفاره فال بد زدن توکل به خداســت "1" )تا آخر حدیث( و  که فرمود: رســول خدا )ص( فرمود:  کرده 
جهتش روشن است، براى اینکه معناى توکل این است که تاثیر امر را به خداى تعالی ارجاع دهی، 

کردى دیگر اثرى براى فال بد نمی ماند تا از آن متضرر شوى. و تنها او را مؤثر بدانی، و وقتی چنین 
که  که گذشــت و همه حرفهایی  که آن نیز ملحق به این بحث هایی اســت  بحث دیگرى هســت 
زده شد در آن بحث نیز می آید، و آن بحث از سایر امورى است که در نظر عامه مردم، شوم و نحس 
است، مانند شنیدن یك بار عطسه در هنگام تصمیم گرفتن بر کارى از کارها، و در روایات از تطیر 

کنید. که در برخورد با آنها به خدا توکل  به آنها نهی شده، و دستور داده اند 
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طن �ن �ن
�نّ  َاطن و�ن �نُ

�نَ  /ال�نُّ
�نَ  /ال�نَّ �ي ِ

ا�نّ
َ �نى: ال�نّ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نَّ 
 ال�نَّ

َ
لّ�  اإِ

ُعو�نَ �بِ
�ةَّ َ �نْ �ي ٍم اإِ

ْ
ِ� ِم�نْ ِعل ُهْم �بِ

َ
َو ما ل

ا �أ �يْ
َ ِ سش

َ��ةّ
ْ
�نیي  ِم�نَ ال عنْ ُ �نَّ ل� �ي

�نَّ ال�نَّ َو اإِ
 سوره مبارکه نجم آیه: 28  

ظّن
که چهل درصد احتمال خالف آن  که به معناى تصدیق مثال شصت درصد است،  کلمه "ظن"   
که با احتمال مخالفش  کمتر را وهم می گویند و اما احتمالی  که این چهل درصد و یا  نیز هســت، 
که براى مشرکین  پنجاه، پنجاه باشد شك و تردید است، و اعتقاد به زن بودن فرشتگان همانطور 
معلوم و تصدیقی صد در صد نیست، همچنین مظنون و شصت درصد هم نیست، زیرا ده درصد 
که این اعتقاد موافق با هواى نفسشان بوده  که نداشتند، ولی از آنجایی  اضافی دلیل می خواهد، 
همین هواى نفس آن را در دلهایشــان رســوخ داده، و زینت داده بود و همین باعث شــد که متوجه 
خالف آن نشــوند و هر قدر احتمال خالف آن به ایشــان گوشــزد شــود از آن اعراض کنند و به همان 
گر  گرنه ا کریم آن را ظن نامیده و  که دوســت می داشــتند بچســبند، و به همین جهت قرآن  چیزى 
بــه واقــع مطلــب بنگرى اعتقاد به شــرك اصال اعتقاد نیســت، نــه تنها علم و احتمــال صد در صد 
نیســت، و نه تنها مظنه و احتمال شــصت درصد و باالتر نیســت، و نه تنها احتمال مساوى یعنی 
شــك نیســت، و نــه تنها احتمــال مرجوح یعنی وهم و چهــل درصد و پائین تر نیســت، بلکه فقط و 

فقط تصورى است بدون تصدیق.
زعم

 کلمه زعم به معناى اعتقاد داشتن به چیزى است، اعم از این که این اعتقاد مطابق واقع هم باشد 
و یــا نباشــد، بــه خــالف علم که به معنــاى اعتقاد مطابق با واقع اســت، و چون کلمــه  زعم در مورد 
اعتقادى اســتعمال می شــود که مطابق با واقع نیســت، چه بســا همین باعث شــده بعضی گمان 
کنند که این کلمه به معناى ظن- پندار- غلط است، و خالصه غلط بودن و عدم مطابقت با واقع 

که اینطور نیست.  کلمه اعتبار شده است و حال آن  در معناى این 
حسب

 کلمه "یحتسبون" از مصدر "حساب" و "حسبان" است که به معناى شمردن است. و "احتساب" 
به این معنا است که انسان بنا بگذارد چیزى را مورد اعتنا قرار داده، آن را چیزى بشمارد و بپندارد، 
ْم 

َ
و بسیار می شود که "حسبان" و "احتساب" به معناى ظن و پندار استعمال می شود در جمله "ما ل

َیُکوُنوا َیْحَتِسُبوَن" یعنی در قیامت چیزهایی برایشان هویدا می شود که خیالش را هم نمی کردند.
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 ع �ب �
ا��ة ُ���ب َع�بْ

ْ
اِ� /ال ِع�ب

ْ
�نَ  /ال ��ي عا�بِ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ن ع�ي ْ��ةَ
اَك �نَ َ �يّ ُ� َو اإِ ْع�بُ اَك �نَ َ �يّ اإِ

سوره مبارکه حمد آیه: 5

عبادت 
کلمه عبد بمعناى انســان و یا هر داراى شــعور دیگریست که ملك غیر باشد، البته اینکه گفتیم یا 
گر معناى کلمه  هر داراى شعور بخاطر اطالق عبد به غیر انسان با تجرید بمعناى کلمه است، که ا
که ملك غیر  کنیم، باقی میماند هر مملوکی  کنیم، و خصوصیات انسانی را از آن حذف  را تجرید 
کــه باین اعتبار تمامی موجودات با شــعور عبد می شــوند، و به همین اعتبــار خداى تعالی  باشــد، 
ْحمِن َعْبدًا، هیچ کس در آســمانها و زمین   آِتــي الّرَ

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
ــماواِت َو ال  َمــْن ِفــي الّسَ

ُ
ُکّل فرمــوده: ِإْن 

نیست مگر آنکه با عبودیت رحمان خواهند آمد. 
کلمــه عبــادت از کلمــه عبد گرفته شــده و علی القاعده بایــد همان معنا را افــاده کند، و لکن چه 
کــرده، و  گونــی بــر حســب اختالف مــوارد پیدا  گونــی از آن شــده، و یــا معانــی گونا اشــتقاقهاى گونا
اینکــه جوهــرى در کتــاب صحاح خــود گفته: که اصــل عبودیت بمعناى خضوع اســت،  معناى 
گر نه خضوع همیشــه با الم،  گرفته، و  کلمه  کلمه را بیان نکرده، بلکه الزمه معنی را معناى  لغوى 
کرد، ولی  کرنش و خضوع  کس  متعدى می شود، و می گویند: فالن خضع لفالن، فالنی براى فالن 
اَك َنْعُبُد، ترا می پرستیم از اینجا معلوم  کلمه عبادت بخودى خود متعدى می شود، و می گوئیم: ِإّیَ

که معناى کلمه عبادت خضوع نیست. می شود 
عبادت و پرســتش از آنجایی که عبارت اســت از نشــان دادن مملوکیت خویش براى پروردگار، با 
اســتکبار نمی ســازد، ولی با شــرك می سازد، چون ممکن اســت دو نفر در مالکیت من و یا اطاعت 
یدن باو  مــن شــریك باشــند، لذا خــداى تعالی از اســتکبار از عبادت نهی نکــرده، ولی از شــرك ورز
نهی کرده، چون اولی ممکن نبوده، ولی دومی ممکن بوده است، لذا در باره استکبار باین عبارت 
که از عبادت من سر  َم داِخِریَن، آنهایی  وَن َجَهّنَ

ُ
ِذیَن َیْسَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدِتي َسَیْدُخل

َّ
 ال

َ
فرموده: ِإّن

می پیچنــد، و تکبــر می کننــد، بزودى بــا خوارى و ذلت داخل جهنم خواهند شــد، و در باره شــرك 
َحــدًا، واحدى را شــریك در عبادت پــروردگارش نگیرد پس معلوم 

َ
ــِه أ ّبِ فرمــوده: َو ال ُیْشــِرْك ِبِعبــاَدِة َر

گر چیزى ممکن و مقدور نباشــد،  می شــود شــرك را امرى ممکن دانســته، از آن نهی فرموده، چون ا
که با عبودیت جمع نمیشود. نهی از آن هم لغو و بیهوده است، بخالف استکبار از عبودیت 
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 سوره مبارکه فصلت آیه: 44

عجم
 راغب در مفردات گفته: "کلمه" عجمه" در مقابل "ابانه- اظهار" به معناى اخفاء است و "اعجام" 
معناى ابهام را می دهد،- تا آنجا که می گوید- و عجم به معناى غیر عرب است و عجمی کسی را 
که در زبانش لکنتی باشد، حال چه  گویند  کسی را  که به غیر عرب منسوب باشد و اعجم  گویند 
عرب باشد و چه غیر عرب و از این باب، عرب الکن را اعجم می گویند، که او نیز مانند یك فرد غیر 
عرب خوب نمی تواند عربی ســخن گوید و از همین باب اســت که بهائم را نیز عجماء زبان بســته 
کــه در قرآن کریم آمده:  می نامند و شــخص منســوب بــه بهائم را نیز اعجمی می خوانند، هم چنان 

ْعَجِمیَن" البته چند یاء از آن حذف شده زیرا اصلش اعجمیین بوده .
َ ْ
ناُه َعلی  َبْعِض ال

ْ
ل ْو َنّزَ

َ
"َو ل

راغب می گوید کلمه "عجمه" در مقابل "ابانه- روشــن گویی" اســت که به فارســی آن را کالم گنگ 
می گویند.

 و نیز می گوید: "عجم" به معناى غیر عرب است، و غیر عرب را عجمی می گویند، و اعجم به کسی 
می گوینــد که در زبانش لکنت باشــد، حال چه اینکه عرب باشــد یا غیر عــرب، چون عرب همان 
کسی را هم دیر می فهمد، و لو اینکه عربی حرف  که زبان غیر عربی را نمی فهمد، زبان چنین  طور 
بزند . پس کلمه "اعجمی" به معناى غیر عربی و غیر بلیغ اســت، چه اینکه اصال عرب نباشــد، یا 
کلمه "أعجمی" صفت چنین شخصی است،  آنکه عرب باشد ولی لکنتی در زبانش باشد. پس 
گر در آیه شریفه بر کالم اطالق شده، مانند اطالق عربی بر کالم، مجازى است. نه صفت کالم، و ا

عرب
کلمه" اعراب" در  گویند، و  راغب در مفردات می گوید: فرزندان اســماعیل علیه الســالم  را" عرب" 
ْعراُب 

َ ْ
ِت ال

َ
اصل جمع عرب است، و لیکن فعال اسم شده براى عربهاى بادیه نشین، و در آیه" قال

ْعراِب َمْن ُیْؤِمُن 
َ ْ
ُکْفــرًا َو ِنفاقًا" و آیه" َو ِمَن ال  

ُ
َشــّد

َ
ْعراُب أ

َ ْ
ــا- عربها گفتند ایمان آوردیم". و آیه،" ال آَمّنَ

ِخــِر- و پــاره اى از عربها هســتند که به خدا و روز جزا ایمــان می آورند" به همین معنا 
ْ

َیــْوِم اآل
ْ
ِبــاهَّلِل َو ال

گفته اند: جمع" اعراب"،" اعاریب" می آید. و کلمه" اعرابی" در اصطالح متعارف  است، و بعضی 
اسم شده است براى کسی که منسوب است به بادیه نشینان،" و عربی" به کسی گویند که مقاصد 

کلمه" اعراب" به معناى بیان است خود را خوب اداء می کند، و 
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 ع ر سش
و�نَ �رسش

ُ ْعِرسش َ ا�ة /�ي ها /َمْعُروسش �نى: ُ�ُروسشِ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

وى َعْرسشِ اْس�ةَ
ْ
ى ال

َ
ْحم�نُ َعل الّرَ

 سوره مبارکه طه آیه: 5

عرش 
راغب در مفردات گفته اســت: عرش در اصل به معناى چیزى اســت که ســقف داشته باشد و به 
گفته می شــود  َیٌة َعلی  ُعُروِشــها"، و به همین معنا  "عروش" جمع بســته می شــود، مانند "َو ِهَي خاِو
کردم.  که همان داربست باشد درست  "براى درخت مو، عرشی ساختم" یعنی چیزى مثل سقف 
ســپس می گویــد: هودجــی را هــم که بــراى زنــان می ســاخته اند از جهت شــباهتی که به داربســت 
ى چاه سایه بان و سقف  که من بر رو داشته، عرش می نامیدند، و معناى "عرشت البئر" این است 

که عرش می نامند به اعتبار بلندى آن است. زدم، و نشیمن گاه سلطان را هم 
از قدیــم االیــام عــادت بر این جریان داشــته که مردم بــراى حکام و مصادر امور خود نشــیمن گاهی 
کــه اختصاص به آنان داشــته و از نشــیمن گاه دیگران  از قبیــل بســاط و یــا متکا فراهــم می کرده اند 
متمایز بوده است، این عادت هم چنان ادامه داشته تا آنکه رفته رفته براى سالطین و حکام خود 
کرســی و تخت درســت کرده و آن را "عرش" نامیدند که هم اهمیتش از پشــتی و متکا بیشتر بود، و 
هم اختصاصش به ســلطان شــدیدتر، و کرســی از تخت عمومی تر است، تداول این امر باعث شد 
کلمه عرش و تخت  که اصال ســلطان به تخت شــناخته شــود، و تخت هم به ســلطان، و خالصه 
معناى سلطان و مقام او را فهمانیده، تا مردم از شنیدن آن متوجه نقطه اى شوند که مرکز تدبیر امور 

مملکت و اداره شؤون آن است.
گزیر باید مملکتی را در نظر بگیریم که در آن عده اى از نفوس بشــر  براى روشــن شــدن این مطلب نا
یا به علت و عاملی از عوامل طبیعی و یا اقتصادى و یا سیاســی دور هم جمع شــده و در امور خود 
مســتقل و از ســایر جوامع متمایز گشــته اند، چون می بینیم چنین مردمی وقتی می توانند به اعمال 
کــرده، از نتایــج کار خود بهره مند  حیاتــی خــود ادامــه داده و هــر کدام به قــدر وزن اجتماعیش کار 
کــه وحدت اجتماعی شــان محفوظ باشــد و به شــهادت تجربــه قطعی، وقتــی این وحدت  شــوند 
محفوظ می ماند و زمانی ممکن است عوامل مختلف و اعمال و خواسته هاى متشتت متوجه به 
که زمام و ســر نخ تمامی این مختلفات در یك جا  گیرند  یك غرض شــود و همه در یك مســیر قرار 
جمع شده و به دست شخص واحدى سپرده شود که بتواند با حسن تدبیر، حیات جامعه را ادامه 

گر نه در اندك زمانی جامعه متالشی می گردد. دهد، و 
 لذا می بینیم جوامع مترقی دنیا اعمال جزئی را تقســیم نموده و زمام هر قســمتی را به یك کرســی و 
یك اداره می سپارند، آن گاه آن کرسی ها و آن دوائر را نیز به شعبه هایی تقسیم بندى نموده، باز زمام 
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شعبه هر قسمتی را به یك کرسی ما فوقی می دهند، و این روش را از پایین به باال ادامه می دهند تا 
زمام و سر نخ تمامی شؤون کشور را در یك جا متمرکز ساخته آن را به دست شخص واحدى که در 

بحث ما صاحب عرش نامیده می شود بسپارند.
اثــر عجیــب این وحدت در عین کثرت این اســت که وقتی که یك امــرى از ناحیه صاحب عرش 
صادر می شــود در کمترین مدت به جمیع کرســی هاى مملکتی رســیده و در هر اداره اى به شــکل 
مناسب به آن اداره متشکل شده، کرسی نشین آن اداره از آن امر درس و دستور مخصوص مناسب 
بــا کار خــود را می گیــرد، مثال همین امر در کرســی هاى مربــوط به امور مالی به صــورت یك تکلیف 
مالی در می آید، و در ادارات مربوط به سیاســت یك دســتور سیاســی می شــود، و در ارتش صورت 

یك تکلیف دفاعی به خود می گیرد و همچنین.
کــه در پهناى مملکــت و در بین   پــس جمیــع اعمــال و ارادات و احــکام بیــرون از حــد و حصــرى 
میلیونها جمعیت جریان دارد پیوســته در کرســی ها و ادارات، مجتمع و متمرکز شــده و آن ادارات 
نیز در کرســی هاى ما فوق خود متراکم می شــوند تا منتهی به صاحب عرش گردند، آنجا اســت که 
کــه این امر  کم و متحد می شــود، هم چنان  جمیــع تفاصیــل و جزئیــات امور جــارى در کشــور مترا
واحد و متمرکز در نزد صاحب عرش هر چه از مقام او پایین تر آید تکثر و انشعابش بیشتر می شود تا 

گردد. منتهی به اعمال و ارادات اشخاص جامعه 
که نظامی است اعتبارى و قراردادى، پی به نظام تکوین  این مثال را زدیم تا خواننده از این نظام، 
که آن نیز همین طور است، یعنی حوادث  کنیم، خواهیم دید  گر در نظام تکوین دقت  ببرد، چون ا
جزئی عالم منتهی به علل و اســباب جزئی اســت و آن اســباب منتهی و مســتند به اســباب کلی 
که صاحب  دیگرى اســت، همچنین تا همه منتهی به ذات خداى ســبحان شــود، با این تفاوت 
عرش در مثالی که زدیم خودش در کرســی هاى پایین و باالى ســر صاحبان کرســی و حاضر در نزد 
کــه با همه و محیط بر همه اســت، چون مالکیت  یــك یك افراد نیســت، بخالف خداى ســبحان 

خداى سبحان حقیقی و مالکیت صاحب عرش در مثال باال اعتبارى است. 
کــه زمام جمیع  کــه در مراحل آن اســت مرحله اى وجــود دارد  کــون با همــه اختالفی  پــس در عالــم 
کــه علــت وجــود آن حوادثنــد و ترتیــب و ردیف کردن سلســله علل و اســباب  حــوادث و اســباب 
ی 

َ
منتهی به آنجا می باشــد و نام آن مرحله و مقام، "عرش" اســت. پس اینکه فرمود: "ُثّمَ اْســَتوى  َعل

که هیچ  کنایه است از استیالء و تسلطش بر ملك خود و قیامش به تدبیر امور آن، بطورى  َعْرِش" 
ْ
ال

کوچك و بزرگی از قلم تدبیرش ساقط نمی شود، و در تحت نظامی دقیق هر موجودى را به  موجود 
کمال واقعیش رسانیده حاجت هر صاحب حاجتی را می دهد.

َعْرِش" در عین اینکه مثالی است که احاطه تدبیر خدا را در ملکش 
ْ
ی ال

َ
 اینکه فرمود: "ُثّمَ اْسَتوى  َعل

کار هســت، و آن عبارت  مجســم می ســازد، بر این هم داللت دارد که در این میان حقیقتی هم در 
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کم و مجتمع می شود، آیه "َو ُهَو َرّبُ  گفتیم، زمام جمیع امور در آنجا مترا که  است از همان مقامی 
ُه" کسانی 

َ
َعْرَش َو َمْن َحْول

ْ
وَن ال

ُ
ِذیَن َیْحِمل

َّ
َعِظیِم" " و او پروردگار عرش بزرگ است. و آیه "ال

ْ
َعْرِش ال

ْ
ال

که در اطراف آنند.  کسانی  که عرش را به دوش می کشند و 
َك َفْوَقُهْم َیْوَمِئٍذ َثماِنَیٌة" و در چنان روزى عرش پروردگار تو را هشت نفر باالى   و آیه َو َیْحِمُل َعْرَش َرّبِ
َعْرِش" و فرشتگان را می بینی که 

ْ
یَن ِمْن َحْوِل ال ِئَکَة َحاّفِ َمال

ْ
شانه خود حمل می کنند. و آیه  َو َتَرى ال

عــرش را احاطــه کرده انــد.  نیــز داللت بر این معنا دارند، چون از ظاهر ایــن آیات بر می آید که عرش 
که در آن زده  حقیقتی اســت از حقایق خارجی، و آیه مورد بحث مانند آیه شــریفه نور و مثالهایی 
شــده، صــرف مثــل نیســت، و لذا ما می گوییــم که براى عــرش، مصداقی خارجــی و حقیقی الهی 
است، و همچنین براى "لوح"، "قلم" و "کتاب" مصداقی الهی است، در مثل آیه نور نمی گوییم که 
یتونی الهی و یا زیتی الهی وجود دارد، چون ما نیز اعتراف داریم  در عالم آیینه اى الهی و یا درخت ز

که در این آیه ذکر شده صرفا براى مثال است- دقت فرمایید. یتی  که آیینه و درخت و ز

کرسی
 کلمــه "کرســی" از مــاده کاف- راء- ســین گرفتــه شــده کــه بــه معنــاى بــه هــم وصل کــردن اجزاى 
گر  گر تخت را کرسی خوانده اند به این جهت بوده که اجزاى آن به دست نجار ا ساختمان است و ا
چوبی باشد و یا صنعتگر دیگر، در هم فشرده و چسبیده شده است، و بسیارى از مواقع این کلمه 
کرسی نشــینان اســت، یعنی او منطقه  کنایه از ملك و ســلطنت می گیرند، و می گویند فالنی از  را 

نفوذى و قدرت وسیعی دارد. 
کرسی، مرتبه اى از مراتب علم است، در نتیجه از معانی محتمل که براى وسعت هست این معنا 
که این مقام تمامی آنچه در آســمانها و زمین اســت، هم ذاتشــان و هم آثارشــان را  معلوم می شــود 
حافظ اســت پس وســعت کرسی خدا به این معنا شــد که مرتبه اى از علم خدا، آن مرتبه اى است 

که تمامی عالم قائم به آن است، و همه چیز در آن محفوظ و نوشته شده است.
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ع رن م
م  م�رن ُموا /َ�رنَ ِ ْعرن م/�ةَ َعرنْ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ُموِرٍ
�أُ

ْ
ِم ال ِلَك ِم�نْ َ�رنْ �نَّ �ن اإِ

َ وا �ن �ةُ
�ةَّ ُروا َو �ةَ ْص�بِ �نْ �ةَ َو اإِ

سوره مبارکه آل عمران آیه: 186  

عزم
  بــه معنــاى تصمیــم جدى و عقد قلب اســت بر اینکه فعلی را انجام دهــی، و یا حکمی را تثبیت 
که دیگر در اعمال آن تصمیم و تاثیرش هیچ سستی و وهن باقی نماند، مگر آنکه به  کنی، بطورى 
کلی تصمیم شــما باطل  که عاملی باعث شــود به  کنی، به این معنا  کلی از آن تصمیم صرف نظر 

گردد.
و کلمــه "عــزم" بــه معناى قصد جزمی چیزى اســت، هم چنــان که خداى تعالی هم فرمــوده: "َفِإذا 
ی اهَّلِل"  و چه بســا این کلمه اطالق بر صبر می شــود و شــاید از این جهت باشد که 

َ
ْل َعل

َ
َعَزْمَت َفَتَوّک

که داراى عزمی راسخ باشد و به  صبر امرى دشوار بر نفس است و کسی می تواند صبر داشته باشد 
که  کار رفته آنجا  که در قرآن به  همین مناســبت نام الزمه صبر را بر خود آن گذاشــته اند، هم چنان 

ُموِر".
ُ ْ
ِمْن َعْزِم ال

َ
 ذِلَك ل

َ
فرموده: "ِإّن

اراده 
کــردن به آرامی اســت به خاطــر یافتن  در مفــردات گفتــه: کلمــه "رود" بــه معنــاى تــردد و آمد و شــد 
چیزى، و کلمه "رائد" هم که به معناى طالب و جستجوگر علفزار است از همان ماده است "اراده" 
از مــاده "راد، یــرود" کــه به معناى ســعی در طلب چیزى اســت، انتقال یافته و به معناى خواســتن 
کند یعنی تو چیزى را  کسی در اراده با تو نزاع  که  گاه می گوید: "مراوده" به معناى اینست  شده. آن 
بخواهی و او چیز دیگرى را، و یا تو در طلب چیزى سعی و کوشش کنی و او در طلب چیز دیگرى.

که  کارى  گفته: "مراوده" به معناى مطالبه چیزى است به رفق و مدارا و نرمی تا  و در مجمع البیان 
در نظر اســت به آن چیز انجام یابد، و از همین باب اســت که به میله ســرمه می گویند "مرود" زیرا با 
کلمه از ماده "راد، یرود"  آن ســرمه می کشــند، ولی در مطالبه قرض نمی گویند "راوده". و اصل این 
گاه اســت، و در مثل آمده که: "الرائد ال یکذب اهله" کســی که در جســتجوى  به معناى طلب چرا

گاه است به اهل خود دروغ نمی گوید. چرا
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 ع ر �ن
ا�ةٍ معرو�ن ِ / َ�َر�ن َمْعُرو�ن

ْ
وا/ ال

َر�نُ �نى: اْ��ةَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

 ِ َمْعُرو�ن
ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا َ ِر َو �ي �يْ

�نَ
ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ْ�ُ�و�نَ  �يَ
�ةٌ ّمَ

أُ
ْم ا

ُ
ك �نْ ِم�نْ

ُ
ك �ةَ

ْ
َو ل

ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
َك ُهُم ال ول�أِ

أُ
ِر  َو ا

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْو�نَ َ��نِ ال �نْ َ َو �ي

 سوره مبارکه آل عمران آیه: 110

معروف 
 کلمه "عرف"- به ضمه عین و سکون راء- به معناى دسته مویی است که در گردن اسب می باشد 
و هر امرى را که به طور تعاقب و پشت سر هم واقع بشود به یال اسب تشبیه می کنند، مثال به عنوان 
استعاره گفته می شود فالنی ها مثل یال اسب آمدند، یعنی پشت سرهم. و یا گفته می شود: "جاءوا 
الیــه عرفــا واحدا- به یك یال نزدش آمدند"، یعنی زنجیروار و متصل به هم آمدند. کلمه "عرف" به 

کار زشت. کار نیك و چه  کار نیز می آید، چه  معناى معروف از هر 
کــه عقالى جامعه  کلمــه "عــرف" بــه معناى آن ســنن و ســیره هاى جمیل جارى در جامعه اســت 
آنهــا را می شناســند، بــه خالف آن اعمال نادر و غیر مرســومی که عقل اجتماعــی انکارش می کند 
که امر به متابعت عرف،  که اینگونه اعمال عرف "معروف" نبوده بلکه منکر اســت و معلوم اســت 
الزمه اش این است که خود امر کننده عامل به آن چیزى که دیگران را امر به آن می کند بوده باشد، 
و یکــی از مــوارد عمــل همین اســت که تماســش با مــردم و مردم را امــر کردن طورى باشــد که منکر 
ُمْر 

ْ
شــمرده نشــود، بلکــه بنحو معروف و پســندیده مــردم را امر کند، پــس مقتضاى اینکه فرمــود: "َو أ

کردن هم بنحو  که اوال به تمامی معروفها و نیکی ها امر بکند و در ثانی خود امر  ُعْرِف" این اســت 
ْ
ِبال

معروف باشد نه بنحو منکر و ناپسند.
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ع رن رن
�ة  ك�رنّ �ةِ ِعرنَّ �بِ

�نىي /�نَ ا/َ�رنَّ �نى: ِ�رنًّ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

م َ�ك�ي
ْ
رنُ ال �ي َعرن

ْ
ْر�نِ َو ُهَو ال

�أَ
ْ
ماوا�ةِ َو ال اُء �نِىي الّ�َ ِر�ي ِك�بْ

ْ
ُه ال

َ
َو ل

 سوره مبارکه جاثیه آیه: 37

عّزت
کتــاب مفــردات گفتــه: کلمه "عزت" بــه معناى آن حالتی اســت که نمی گذارد انســان   راغــب در 
شکســت بخــورد، و مغلــوب واقع شــود، و از همین قبیل اســت که می گوینــد:  "أرض عزاز- زمینی 
َة هَّلِلَِّ َجِمیعًا" . پــس صالبت، اصل در  ِعــّزَ

ْ
 ال

َ
َة َفِإّن ِعّزَ

ْ
َیْبَتُغــوَن ِعْنَدُهــُم ال

َ
ســخت" و در قــرآن فرمــوده: "أ

که قاهر اســت  کســی هم  که هســت از باب توســعه در اســتعمال، به  معناى عزت اســت، چیزى 
َعِزیُز" ، و همچنین در معنی غلبه اســتعمال 

ْ
َهــا ال ّیُ

َ
و مقهــور نمی شــود، "عزیــز" گفته اند، مانند: "یا أ

ُه 
َ
کرده اند مانند: "َو ِإّن ِخطاِب" و در قلت و صعوبت منال اســتعمال 

ْ
ِني ِفي ال کرده اند، مانند: "َو َعّزَ

ْم"و عزت به  ْیِه ما َعِنّتُ
َ
کار برده اند، مانند: "َعِزیٌز َعل ِکتاٌب َعِزیٌز"و در مطلق صعوبت و ســختی به 

َ
ل

ٍة َو ِشــقاٍق"و آیاتی دیگر. و نیز  َکَفُروا ِفي ِعّزَ ِذیــَن 
َّ
معنــاى غیــرت و حمیت نیز آمــده، مانند آیه "َبِل ال

وقتی می گویند: "تعزز اللحم" معنایش این اســت که گوشــت نایاب شده و گویا در زمین  محکمی 
که نمی توان به آن دست یافت . گرفته  قرار 

ى دشــوار شده است،  بنا بر این، عزت عزیز، آن حالتی اســت که به خود گرفته و دســت یافتن به و
و عزیز قوم هم آن کسی است که بر همه قاهر است، و کسی بر او قاهر نیست، چون مقامی دارد که 
کند.  کند مانعش می شوند، و از دسترسی به او بازش می دارند تا نتواند مقهورش  که قصد او را  هر 
کریم به معناى مشقت  گر در قرآن  و باز به همین جهت هر چیز نایاب را عزیز الوجود می گویند، و ا
ِخطاِب" باز به همین مناسبت است، 

ْ
ِني ِفي ال ْم"  و مانند: "َو َعّزَ ْیِه ما َعِنّتُ

َ
هم آمده مانند: "َعِزیٌز َعل

زیرا هر چیزى که بر انسان گران آید و مشقت داشته باشد حتما دستیابی به آن مشکل است، پس 
که او  گر خداى سبحان عزیز است و بلکه همه عزتها از او است براى این است  عزیز می باشد. و ا
که هیچ چیز از هیچ جهت بر او قهر و غلبه ندارد، و او بر همه چیز و از هر جهت قهر و  ذاتی اســت 
که فرمود:  گرفته است، هم چنان  گر کس دیگرى از عزت سهمی دارد از او و به اذن او  غلبه دارد و ا
ُة َجِمیعًا" . ِعّزَ

ْ
ِه ال

َّ
َة َفِلل ِعّزَ

ْ
یُد ال کاَن ُیِر َة هَّلِلَِّ َجِمیعًا"  و نیز فرموده: "َمْن  ِعّزَ

ْ
 ال

َ
َة َفِإّن ِعّزَ

ْ
 َیْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم ال

َ
"أ

کــه در اصل لغت به معناى چیزى اســت که دســت یابی بدان آســان  : در مقابــل عــزت اســت 
ّ

ذل
است، حال چه دستیابی محقق و چه فرضی. کلمه "ذل" بضمه ، به معناى ذلتی است که از قهر 
و غلبه ناشــی شــود، و با کســره ذال، به معناى ذلتی است که از ناحیه تعصب و تکبر ناشی گردد. 

و معناى عمومی آن عبارت است از انکسار و رام شدن در برابر خصم.
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 ع �ن و
و وا��ن ْع�نُ َو /�ةَ َع�نْ

ْ
�نَ  /ال �ي عا�ن

ْ
�نى: اْ��نُ  /ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ورا �نُ ا �نَ ّوً ُه َ��نُ
َ
ُهْم َو كا�نَ الّل َو َ��نْ ْع�نُ َ �نْ �ي

أَ
ُه ا

َ
َك َ�َ�ی الّل ول�أِ

أُ
ا َ �ن

سوره مبارکه نساء آیه: 149

عفو 
 کلمــه "عفــو" بنا به گفته راغب به معناى قصد اســت، البته این معنا معناى جامعی اســت که از 
موارد اســتعمال آن به دســت می آید،- وقتی گفته می شــود: "عفاه" و یا "اعتفاه"، یعنی قصد فالنی 
که  گفته می شود: "عفت الریح الدار" معنایش این است  کرد تا آنچه نزد او است بگیرد، و وقتی  را 
کرد و آثارش را از بین برد .گویا اینکه در مورد کهنه شــدن خانه می گویند: "عفت  نســیم قصد خانه 
کرد، و زینت و  کانه می خواهند بگویند خانه قصد آثار خودش  الدار" عنایتی لطیف در آن دارند و 
زیبایی خودش را گرفت و از انظار ناظران پنهان ساخت و به این عنایت است که عفو را به خداى 
تعالی نســبت می دهند، کانه خداى تعالی قصد بنده اش می کند، و گناهانی که در او ســراغ دارد 
که عبارت از پوشاندن  که مغفرت-  گناه می سازد.از اینجا روشن می شود  از او می گیرد، و او را بی 
گرفته شود بعد پنهان  است- به حسب اعتبار متفرع و نتیجه عفو است، چون هر چیزى اول باید 
گــردد، خــداى تعالــی هم اول گناه بنده اش را می گیرد و بعد می پوشــاند و گناه گنــاه کار را نه در نزد 
نا"  و نیز فرمود: 

َ
ا َو اْغِفْر ل که فرمود: "َو اْعُف َعّنَ خودش و نه در نزد دیگران بر مال نمی کند، هم چنان 

که اول عفو را ذکر می کند، بعد مغفرت را.  ا َغُفورًا"  کاَن اهَّلُل َعُفّوً "َو 
و نیز این معنا روشــن شــد که معناى عفو و مغفرت منحصر در آثار تشــریعی و اخروى نیست بلکه 
کریم در همین موارد استعمال  شامل آثار تکوینی و دنیایی نیز می شود، به شهادت اینکه در قرآن 
َکِثیٍر"  و این آیه  ْیِدیُکْم َو َیْعُفوا َعْن 

َ
َکَسَبْت أ صاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما 

َ
شده است، از آن جمله  "َو ما أ

بطور قطع شــامل آثار و عواقب ســوء دنیایی گناهان نیز هســت.  و همچنین کالم آدم و همســرش 
َنُکوَنّنَ ِمَن 

َ
نا َو َتْرَحْمنــا ل

َ
ْم َتْغِفْر ل

َ
ْنُفَســنا َو ِإْن ل

َ
ْمنا أ

َ
نا َظل کــه بنــا بــه حکایت قرآن عرضه داشــتند: "َرّبَ

خاِســِریَن"بنا بــر اینکــه منظــور از ظلــم آدم و حــوا، نافرمانی از نهی ارشــادى خدا باشــد نــه از نهی 
ْ
ال

گر منظور مخالفت از نهی مولوى باشــد- که البته نیســت- آیه شریفه شاهد گفتار  مولویش، چون ا
کلمه "عفو" و "مغفرت" نسبت به آثار تکوینی و غیر شرعی نخواهد بود. ما یعنی شمول دو 

کریم داللت دارد بر اینکه قرب و نزدیکی به خداى تعالی و متنعم شدن به  و آیات بسیارى از قرآن 
نعمت بهشــت، موقوف بر این اســت که قبال مغفرت الهیه شــامل حال آدمی بشود و آلودگی شرك 
و گناهان به وســیله توبه و نظیر آن پاك شــده باشــد، چرك و آلودگی اى که آیه شــریفه: "َبْل راَن َعلی  

َبُه"  بدان اشاره دارند.
ْ
که آیه: "َو َمْن ُیْؤِمْن ِباهَّلِل َیْهِد َقل کاُنوا َیْکِسُبوَن"  و پاك شدنی  وِبِهْم ما 

ُ
ُقل
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گناه : که مترتب است بر مراتب  مراتب عفو 
عفو داراى مراتبی است:  از آنجایی که عفو عبارتست از بخشیدن گناهی که مستلزم نوعی پاداش 
کــه در اثر  و مجــازات باشــد و ایــن مجــازات و پاداش همانطــورى که گفته شــد از جهت اختالفی 
گناه هست داراى عرضی عریض و مراتبی است مختلف و اختالف جزا، جز از جهت اختالف و 
کامل دارد  گناه نیست و خالصه از جهت اینکه بحث از مراتب عفو بستگی  شدت و ضعف آثار 
گناه، چون میزان در شدت و ضعف عقاب و کم و زیادى پاداش همان آثار  گهی از مراتب آثار  به آ
گناه و آثار آن توقف  که قبل از بحث از مراتب عفو قدرى در باره  گناه است از این رو الزم دانستیم 

که عقل فطرى ما را بدان ارشاد می کند تامل نمائیم. نموده و در آنچه 
گناه و اختالف مراتب آن می گوئیم: نوع اول قوانین عملی :   اینك در باره 

که بستگی  که اولین چیزى  که عقل سلیم و اعتبار صحیح ما را بان ارشاد می کند اینست  چیزى 
بــه نظــام اجتماعــی انســان دارد و مجتمع آن را احتــرام می گذارد همان احکام عملی و مقدســاتی 
کــه عمــل به آن و مداومت بر آن مقاصد انســانی مجتمــع را حفظ نمــوده و او را در زندگی به  اســت 
ســعادت می رساند، همین ســنن و مقدسات است که مجتمع را وادار می سازد تا به منظور حفظ 
آن قوانین، جزائی وضع کند و متخلفین و کســانی که از آن ســنن ســرپیچی می کنند کیفر نموده و 
عاملیــن بــه آن را پاداش دهد، گناه در این مرحله هم عبارتســت از همان ســرپیچی کردن از متون 
قوانین عملی، و قهرا عدد گناهان به اندازه عدد آن قوانین خواهد بود. مرتکز در اذهان ما مسلمین 
گناه و الفاظ مرادف آن از قبیل" معصیت" و" ســیئه"،" اثم"،" خطاء"،" حوب"،"  هم از معنی لفظ 

فسق" و غیر آن همین معنا است.  
نوع دوم اخالق : 

مساله پیروى از قوانین به اینجا خاتمه نمی یابد، و مجتمع بشرى تنها به اینکه مردم از ترس قوانین 
که افراد در  کتفاء نمی کند، بلکه غرض نهائیش این است  کنند ا جزائی به دستورات عملی عمل 
اثر ممارســت و مراقبت بر عمل به آن داراى فضائلی نفســانی شــوند، چون اصوال مداومت بر عمل 
نیك آدمی را به اخالقی که مناســب با آن عمل و با هدف اصلی از تشــکیل جامعه اســت متخلق 
می ســازد، و این اخالق همان چیزى اســت که جوامع بشــرى آن را فضائل انسانی نام نهاده و همه 

کسب آن تحریك نموده و مقابل آن را رذائل نامیده و مردم را از آن بر حذر می دارد.  افراد را به 
گر چه از نظر اینکه اوصافی هســتند روحی و مســتقیما اختیارى   و این صفات نیك و بد اخالقی 
انســان نبوده و ضامن اجرایی براى آن نیســت، و لذا جوامع بشــرى هم براى تخلف از آن، قوانینی 
جزائی وضع نکرده اند، لیکن از نظر اینکه  عمل به دستورات عملی در تخلق به فضائل و تخلف 
از آن دســتورات در تخلق به رذائل مؤثر اســت از این جهت همین بکار بســتن دســتورات عملی، 

خود ضامن اجراى آن خواهد بود.
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خالصــه اینکه اختیارى بودن عمل کافی اســت که کســب فضائــل و دورى از رذائل هم اختیارى 
باشــد، بــا ایــن تفــاوت که عمل خــودش اختیارى انســانی اســت و لیکــن اخالق به واســطه عمل 
اختیارى است، و همین مقدار از اختیارى بودن کافی است که صحیح باشد عقل در باره کسب 
فضائلــش اوامــرى صادر نموده، مثال بگوید: در مقام کســب فضیلت شــجاعت، عفت و عدالت 
کرده و بگوید: از تهور، خمود، طمع، ظلم و امثال  برآى و در باره دورى از رذائل آن نواهی یی صادر 
که همین مقدار اختیارى بودن بس است براى اینکه ثواب و عقاب عقلی  آن دورى جوى، چنان 

که همان مدح و ذم است براى آن تصور نمود. هم 
گنــاه وجود دارد  و خالصــه، در ایــن مرحلــه یعنی مرحلــه تخلف از احکام اخالقــی هم مرتبه اى از 
بلکــه مرتبــه آن فوق مرتبه گناه در مرحله عمل اســت، بنا بر ایــن در باره فضائل و رذائل اخالقی نیز 
کند و آن عقل آدمی اســت  که به وجوب تحصیل این و لزوم اجتناب از آن حکم  کمی هســت  حا
کــه بــه طــور کلی بنایش بر این اســت که وقتی عمل به یکی از دو چیز متــالزم را ممکن بداند بدون 
هیچ تاملی حکم به وجوب آن دیگرى هم می کند و تخلف از آن را هم عصیان دانسته و متخلف 
را مستحق نوعی مؤاخذه می داند. بنا بر این تا اینجا دو نوع امر و نهی و دو نوع ثواب و عقاب ثابت 

شد. اینك در اینجا نوع سوم آن ظاهر میشود:
نوع سوم ادب: 

که به منزله اســکلت بنا اســت و چاره اى جز تحصیل  توضیح اینکه فضائل و رذائل یك مقدارش 
که به منزله زینت و رنگ آمیزى  آن و اجتناب از این نیســت، واجب و حرام اســت. و بیشــتر از آن 
بنا اســت جزو مســتحبات اخالقی است که عقل نســبت به تحصیل آن، امر استحبابی می کند، 
چیزى که هست همین مستحبات اخالقی که براى مردم عادى مستحّب است نسبت به آحادى 
از مردم که در ظرف اینگونه آداب زندگی می کنند واجب است، و عقل بر حسب اقتضایی که افق 
کــه مطلب را قدرى روشــن کند این  زندگــی آنــان دارد حکــم بــه وجوب رعایــت آن می کند، مثالی 
که افق زندگیشان از افق مردم متوسط  که مردم صحرانشین و عشایرى  که ما خود می بینیم  است 
شــهر دور اســت، هیــچ وقت به تخلــف از احکام و قوانینی که براى مردم شــهر ضــرورى و به حکم 
عقــل و فهــم خود آنان واجب الرعایه اســت مؤاخذه نمی شــوند، و چه بســا کارهایی از عشــایر ســر 
میزند که نســبت به مردم شــهر زشــت و ناپســند اســت، و لیکن همین شــهر نشــینان آنان را توبیخ 
ننموده و با خود می گویند: اینان معذورند، چون افق زندگیشــان از ســواد اعظم دور و در نتیجه افق 

فهمشان هم از درك دقایق آداب و رسوم دور است.
آرى مردم شهر همه روزه سر و کارشان با این رسوم و چشمشان پر از مشاهده این آداب است، و این 
که آنان را درس ادب می آموزد، مردم شهر هم باز با هم تفاوت دارند و همه شان  خود معلمی است 
که داراى فهم لطیف تر  در یك افق نیســتند، زیرا در بین ایشــان نیز عده معدودى یافت می شــوند 



143

که از  که از آنان می رود از مردم متوســط نمی رود و مؤاخذاتی  و آداب ظریف ترى هســتند، انتظارى 
گر دقایق ادب و ظرافتهاى قولی و عملی  آنان می شود از اینان نمی شود، براى اینکه مردم متوسط ا
را رعایت نکنند عذرشان موجه است، چون فهمشان بیش از آن نیست و از ادب و لوازم آن بیش 
که رعایت می کنند درك نمی کنند، چون افق و ظرف زندگیشان ظرف همین مقدار  از آن مقدارى 
گــر چه جزئی  از ادب اســت، بــه خــالف نــوادر و مــردان فوق العــاده که در تــرك آن دقایق و ظرائف ا
باشد مؤاخذه می شوند، براى آنان حتی یك اشتباه لفظی غیر محسوس و یك کندى مختصر و یا 
گناه اســت، با اینکه هیچیك  کوتاه اتالف وقت و یا یك نگاه و اشــاره نابجا و امثال آن  یك لحظه 
از اینهــا نــه بــا قوانین مملکتی و عرفی مخالفت دارد و نه با قوانین دینی، و این مثل معروفی هم که 
گناه است" به  می گویند:" حسنات البرار سیئات المقربین- نیکی هاى نیکان نسبت به مقربین 

همین مالك است.   
که در آن افق و  کارهایی هست  کنیم  که فرض   و خالصه روى این حساب در هر موقعیت و افقی 
موقعیت گناه شــمرده نمی شــود و انسانهاى آن افق گناه بودن آن را احساس ننموده و از آن غفلت 
دارند مســئول، و زمامدارشــان هم ایشان را به ارتکاب آن کارها مؤاخذه نمی کند، لیکن هر چه افق 

کارها نمایان تر می گردد. گناه بودن مقدار بیشترى از آن  باالتر و موقعیت باریك تر و لطیف تر شود 
نوع چهارم افق حب و بغض:

گــر قــدرى در بحــث دقیق شــویم بنــوع دیگــرى از احــکام و قوانین که نــوع چهارم  کــه ا اینجاســت 
یم، توضیح اینکــه ما می بینیم  آن و عبارتســت از احــکام مخصــوص افــق حب و بغــض برمی خور
گر در حال غضب باشــد همــه اعمال نیك را هم بــد و مذموم می بیند،  چشــم دشــمن مخصوصا ا
و بر عکس چشــم دوســت مخصوصا وقتی که در دوســتی بحد شیفتگی رسیده باشد جز حسن و 
کمــال نمی بینــد، تــا آنجا که تمامی هم خود را صرف در خدمت به دوســت نمــوده بلکه کارش به 
جایی می رسد که کوچکترین غفلت از محبوب را گناه می شمارد، چون به نظر او ارزش خدماتش 
که یك  که نســبت به او دارد و چنین معتقد اســت  به دوســت به مقدار توجه و مجذوبیتی اســت 
لحظه غفلت از دوست و قطع توجه به او مساوى است با ابطال طهارت قلب، حتی چنین کسی 
یــات زندگــی از قبیل، خــوردن و آشــامیدن و امثــال آن را گناه می دانــد، زیرا فکر  اشــتغال بــه ضرور
گزیر از اشتغال به آن است، لیکن یك یك آنها  می کند که گر چه این کارها ضرورى است و آدمی نا
از جهت اینکه کارى اســت اختیارى و اشــتغال به آن اشتغال اختیارى به غیر محبوب و اعراض 
که از  کسانی  گناه و مایه انفعال و شرمندگی است، لذا می بینیم  اختیارى از اوست از این جهت 
که به آنها روى آورده باین حد از خود بی خبر می شوند از اشتغال  فرط عشق و یا از بزرگی مصیبتی 

به خوردن و نوشیدن و امثال آن استنکاف می ورزند.
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کــه فرمود: " انــه لیغــان علی قلبی  کــه نســبت می دهنــد به رســول خــدا )ص(  کالم معروفــی را هــم 
که مامور به هدایت خلق و مبعوث  که من- از آنجایی  کل یوم سبعین مرة- بدرستی  فاستغفر اهَّلل 
به شــریعتی آســان هســتم و قهرا در تمــاس با مردم و توجه به ما ســوى اهَّلل- خاطراتــی در دلم خطور 
می کند که ممکن است بین من و پروردگارم حجاب شود لذا همه روزه هفتاد بار استغفار می کنم" 
ْح ِبَحْمِد َرّبَِك  ْنِبَك َو َســّبِ

َ
باید به امثال این معانی حمل کرد. و هم چنین آیه شــریفه:" َو اْســَتْغِفْر ِلذ

ابًا" و سایر آیاتی را که از زبان  ُه کاَن َتّوَ
َ
َك َو اْسَتْغِفْرُه ِإّن ْح ِبَحْمِد َرّبِ ْبکاِر"  و آیه شریفه:" َفَسّبِ ِ

ْ
َعِشّيِ َو ال

ْ
ِبال

انبیاء )ع( نقل می کند به امثال این معانی حمل می شود. از آن جمله یکی کالم نوح )ع( است که 
کــرد:" َرّبِ اْغِفــْر ِلي َو ِلواِلَدّيَ َو ِلَمْن َدَخَل َبْیِتَي ُمْؤِمنًا"  و یکی دیگر کالم ابراهیم )ع( اســت  عــرض 
ِحســاُب"  و یکی کالم موســی )ع( 

ْ
ُمْؤِمِنیَن َیْوَم َیُقوُم ال

ْ
َنا اْغِفْر ِلي َو ِلواِلَدّيَ َو ِلل ّبَ که عرض می کند:" َر

نا ِفي َرْحَمِتَك" و 
ْ
ْدِخل

َ
ِخــي َو أ

َ
کــه در بــاره خودش و برادرش عرض می کند:" َرّبِ اْغِفْر ِلي َو ِل اســت 

یکــی دیگــر کالمی اســت که قرآن کریم آن را از رســول خدا )ص( حکایــت می کند که عرض کرد:" 
َمِصیُر" بدین علت گفتیم که اینگونه کلمات باید به معناى 

ْ
ْیَك ال

َ
نا َو ِإل َطْعنا ُغْفراَنَك َرّبَ

َ
َسِمْعنا َو أ

که انبیاء )ع( با اینکه داراى ملکه عصمت اند ممکن نیســت معصیتی از  مورد بحث حمل شــود 
آنها ســر زند، و با اینکه مامورند مردم را بســوى دین و عمل به آن دعوت نموده قوال و فعال به تبلیغ 
کنند، و چگونه چنین  که خود از عمل به دستورات دینی سرپیچی  آن قیام نمایند معقول نیست 
چیــزى تصــور دارد و حــال آنکه مردم همه مامور بــه اطاعت از آنهایند؟ مگر ممکن اســت خداوند 

که ایمن از معصیت نیستند؟ کند  کسانی  مردم را مامور به اطاعت از 
پــس ناچــار بایــد آیات مزبــور را به همان معنایــی که گفتیم حمل نمــود، و اعتراف بــه ظلمی را که 
 

َّ
کــرد:" ال ِإلَه ِإال از بعضــی از آن حضــرات حکایــت شــده مانند اعتراف" ذو النون" اســت که عرض 
اِلِمیَن" چون وقتی صحیح باشــد بعضی از کارهاى مباح را براى 

َ
ُکْنُت ِمَن الّظ ْنَت ُســْبحاَنَك ِإّنِي 

َ
أ

کارها را ظلم  که آن  گناه بدانند و از خداوند در باره آنها طلب مغفرت نمایند جایز هم هست  خود 
بشمارند، زیرا هر گناهی ظلم است. البته محمل دیگرى نیز براى خصوص اعتراف بظلم هست و 
نا  سابقا هم به آن اشاره شد که مراد از ظلم، ظلم به نفس باشد، چنان که آدم و حوا )ع( گفتند:" َرّبَ

خاِسِریَن".
ْ
َنُکوَنّنَ ِمَن ال

َ
نا َو َتْرَحْمنا ل

َ
ْم َتْغِفْر ل

َ
ْنُفَسنا َو ِإْن ل

َ
ْمنا أ

َ
َظل

و اینکــه گفتیــم این کلمات فالن محمل را دارد، نخواســتیم اعتــراف کنیم به اینکه این محمل ها 
خالف ظاهر آیات و یك نوع معانی است که ما خود تراشیده و به منظور حفظ آراء و عقاید مذهبی 
خــود و اعمــال تعصــب، آیــات را بــر آن حمل کرده ایم. نــه ما در ایــن معنایی که کردیم نخواســتیم 
کــه در جلد دوم این کتاب )جلد 2 فارســی( در  تعصــب بــه خرج دهیم، به شــهادت اینکه بحثی 
گونه تعصب و متکی بر  کرده آن را اثبات نمودیم بحثی بود قرآنی و خالی از هر  باره عصمت انبیاء 

دقت در آیات قرآنی بی اینکه مطلبی غیر از قرآن را در آن دخالت داده باشیم.
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گفته ایم نباید در تشــخیص  که در آن بحث و در مواردى دیگر مکررا  که هســت همانطورى  چیزى 
کتفاء نمود، بــراى اینکه قرائن مقامی و همچنین قرائن لفظی  ظهــور اینگونــه آیات به فهم عامیانه ا
کالم یافت می شــود تاثیر قاطعی در  که جداى از  کالم هســت و چه آنهایی  که در خود  چه آنهایی 
کریم که در تشــخیص ظهور و معنی هر آیه از آن بیشــتر از  تشــخیص ظهــور دارنــد، مخصوصا قرآن 
هــر کالم دیگــرى باید رعایــت این جهت را نمود، زیرا کالم الهی هر آیه اش شــاهد و مصدق و زبان 

آیات دیگر است.
که مساله تاویل را در بین عده اى از مفسرین و علماى کالم رواج  غفلت از همین نکته بوده است 
داده، ایــن عــده از آنجایــی که ارتباطی بین آیات قرآنی نمی دیدند و خیــال می کردند که این آیات 
تــی اســت بریــده و اجنبــی از هم و هر کدام مســتقل در معنــا، لذا بدون اینکه در تشــخیص  جمال
که  کردند، همانطورى  کنند آن را بر معنایی عامیانه حمل  کدام از ســایر آیات اســتمداد  معنی هر 
مــردم بــازار کلمات یکدیگر را بر معنی ظاهرش حمل می کنند و لذا وقتی می شــنوند که قرآن کریم 
ْیِه" می گوینــد: ذو النون خیال کرد- بلکه یقین کرد و حاشــا بر او 

َ
ــْن َنْقــِدَر َعل

َ
ْن ل

َ
می فرمایــد:" َفَظــّنَ أ

کــه چنیــن خیالــی کنــد- که خداى ســبحان قدرت بــر وى ندارد. آیــه بعدیش را مالحظــه نکردند 
گــر این دو آیه را با  ُمْؤِمِنیَن"  آرى ا

ْ
کــه ذو النــون را از مؤمنیــن دانســته، می فرماید:" َو َکذِلــَك ُنْنِجي ال

هم مالحظه می کردند قطعا به چنین اشــتباهی دچار نمی شــدند، و می فهمیدند که معنی آیه، آن 
معناى عامیانه و غلط نیســت، زیرا مؤمن در قدرت خداى ســبحان شــك نمی کند تا چه رســد به 

کند. اینکه عجز خداى را ترجیح داده و یا یقین به آن 
َر" چنین خیال 

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتأ

َ
َك اهَّلُل ما َتَقّد

َ
که قرآن می فرماید:" ِلَیْغِفَر ل و نیز وقتی می شــنوند 

گناه و مخالفت امرى از اوامر و یا نهیی از  که ال بد رســول خدا )ص( نیز مانند ســایر مردم  می کنند 
نواهی مربوط به احکام دین را کرده که خدایش آمرزیده. فکرشان آن قدر رسا نبوده که بفهمند این 
گناه و آن آمرزش  گر این  َك َفْتحًا ُمِبینًا" و ا

َ
ا َفَتْحنا ل

َ
که میفرماید:" ِإّن آیه مربوط اســت به آیه قبلیش 

گناهان مردم عادى و آمرزش آن بود هیچ ربطی بین آمرزش آن و داســتان فتح مکه نبود و  از ســنخ 
گرفته شــده که آمرزش آن نتیجه فتح مکه اســت، عالوه بر  گناه به معنایی  حال آنکه در این آیات 
گر مراد از گناه، همان معناى متعارف بود مغفرت آن با مطالب بعد هم که می فرماید:" َو ُیِتّمَ  این، ا
ْیَك َو َیْهِدَیَك ِصراطًا ُمْسَتِقیمًا َو َیْنُصَرَك اهَّلُل َنْصرًا َعِزیزًا" متناسب نبود، زیرا در اینصورت 

َ
ِنْعَمَتُه َعل

معناى این جمالت عطف بر آن آمرزش می شوند. 
و نیز وقتی به سایر آیاتی که به خیال خودشان متعرض لغزشهاى انبیایی چون آدم، ابراهیم، لوط، 
یعقوب، یوســف، داود، ســلیمان، ایوب و محمد )ص( می رســند بدون تامل و با کمال بی شرمی 
به ساحت مقدس آنان جسارت نموده و طعنه ها و نسبت هاى ناروایی که الیق خود آنان است به 

که هیچ عیب و ننگی باالتر و بدتر از بی ادبی نیست. انبیاء )ع( می دهند. راستی 



146

که باید آدمی را به ادب و خضوع در برابر پروردگار و برگزیدگان او وادار سازد  خالصه اینکه، علمی 
که قرآن مجید" رب  که خدایی را  کوته نظران مایه گمراهی شده و آنان را به جایی کشانیده  در این 
العالمین" معرفی اش نموده با خداى تورات و انجیل دســت خورده و تحریف شــده عوض کنند و 
خدا را قوه اى بدانند غیبی و داراى بدن که مانند پادشــاهان که هر روز به سرکشــی بخشی از کشور 
خود می روند در اطراف عالم هستی قدم زده و هیچ همی جز اشباع شهوت و غضب سرکش خود 

ندارد. 
و در نتیجه نه تنها نسبت به مقام پروردگار خود جاهل ماندند بلکه از مقام نبوت و مدارج عالی و 
که  شریف روحی انبیاء )ع( و مقامات رفیع آنان نیز غافل شدند، و این جهل و غفلت باعث شد 
که از شرف انسانیت  آن نفوس طیبه و طاهره را هم مانند نفوس شریر مردم پست و فرومایه بدانند 
جز اســم بهره و بویی ندارند، نفوســی که یك روز بر ســر آز و شــهوت، عرض و مال خود را می بازند و 

روزى خود را بر سر اینکار از دست می دهند.
 ســبحان اهَّلل همیــن مــردم فرومایــه هــم بــا همه پســتی و نادانی شــان هیچ وقــت راضی نمی شــوند 
که این عالم نماها به خدا و انبیا می دهند به خداى خود و پیغمبران خود بدهند، و  نســبت هایی 
هرگز حاضر نیستند زمام امور دنیایشان را بلکه زمام امور خانه و اهل و عیالشان را به دست کسانی 
کــه خداى علیم و  کــه این عالم نماها آنهــا را انبیاء میخوانند، چطور راضی خواهند شــد  بســپارند 

حکیم آنها و انبیایشان چنین خدا و چنین انبیایی باشند.
گــر انبیایی مبعوث نموده براى  خــود مــردم عامی و بلکه فرومایــه گان آنها هم می دانند که خداوند ا
گناهی معصومند  که انبیاء از هر لغزش و  که فردا مردم عذرى نداشته باشند. و می دانند  این بوده 
گر معصوم نباشــند و جایز باشــد که پیغمبرى کافر و یا فاســق و فاجر شــود و یا مردم را به شــرك و  و ا
کنــد آن گاه پاى خود را کنار کشــیده و تقصیر را به گردن شــیطان گذارد، غرض از  وثنیــت دعــوت 
بعثــت حاصــل نمی شــود، چون در چنین صورتــی از مردم هیچ توقعی نمی توان داشــت و خداوند 

هیچ حجتی بر مردم نخواهد داشت.
آرى، مردم عوام این معنا را درك می کنند ولی این گمراهان عالم نما که علم خود را سرمایه و سالح 
براى اضالل مردم قرار داده اند از درك آن عاجز مانده اند، و وقتی این مطالب را می شــنوند و بحث 
از عصمت انبیاء و موهبت ها و مواقف روحی آنان به میان می آید آن را شرك و غلو در باره بندگان 
ُکْم- بگو بدرستی من نیز بشرى مانند شمایم" تمسك 

ُ
َنا َبَشٌر ِمْثل

َ
ما أ

َ
خدا دانسته و به امثال آیه" ُقْل ِإّن
می جویند، تقصیر هم ندارند، 

که براى ذات و  کرده اند بمراتب پائین تر از انبیا و صفاتی را  که اینها تصور  براى اینکه پروردگارى را 
افعال خدا قائلند بمراتب پائین تر از صفات و مقامات انبیاء )ع( است.
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و اینهــا همــه مصائبــی اســت که اســالم و مســلمین از دســت اهل کتــاب مخصوصا یهــود دیده و 
که به دست اینها جعل و در بین روایات ما گنجانیده شده و در نتیجه عده اى هم  خرافاتی است 
ْیَس 

َ
کریم با جمله" ل که قرآن  که خداى سبحان-  به آن معتقد شده اند، از آن جمله معتقد شدند 

َکِمْثِلِه َشــْي ٌء- هیچ چیز شــبیه او نیســت" توصیف نموده،- العیاذ باهَّلل- مانند یکی از انســانهاى 
که خود را آزاد و غیر مســئول و دیگران را همه بنده و مســئول خود می داند، و از آن  متجبرى اســت 
که ترتب هر یك از مســببات بر اســباب خود و به وجود آمدن هر نتیجه اى از  جمله معتقد شــدند 
مقدمــات خــود و اقتضــاى هر موجود مؤثر مــادى و معنوى براى اثر خود، همــه جزافی و بدون رابطه 

است.
گر خداى تعالی نبوت را به رســول خدا )ص( ختم نمــوده و بر آن جناب  کــه می گوینــد ا و لذاســت 
گر موســی )ع( را به تکلم با خود ممتاز ســاخته و عیســی )ع( را به تایید به روح  کــرده، و ا قــرآن نــازل 
اختصاص داده، هیچکدام به خاطر خصوصیتی در روح و نفوس شریف آن حضرات نبوده، بلکه 
گر با  خــداى تعالــی خــودش چنین خواســته که یکــی را به آن و یکــی را به این اختصاص دهــد، و ا
عصاى موسی سنگ شکافته و آب جارى می گردد زدن آن حضرت خصوصیتی ندارد، بلکه عینا 
که آنجا سنگ شکافته و آب جارى بشود و در زدن ما  مانند زدن ما است، اال اینکه خدا خواسته 
گر عیسی )ع( به مردگان می گوید: برخیزید به اذن خدا و آنان هم برمی خیزند،  نشود، و هم چنین ا
خصوصیتــی در گفتن وى نیســت بلکــه گفتن او عینا مثل گفتن ما مردم عادى اســت، اال اینکه 
گفتن ما نمی کند و همچنین است سایر  گفتن او مردگان را زنده می کند و در  خداى تعالی بعد از 

معجزات انبیاء )ع(.
کرده اند،  که نظام تکوین را بر نظام تشــریع قیاس  اینان از این رو دچار چنین اشــتباهاتی شــده اند 
و مقــررات تشــریع را بــر تکوین حکومــت داده اند در حالی که نظام تشــریع از وضع و قــرارداد تعدى 
گر کمی فکر می کردند، به اشــتباه خود واقف شــده  و از جهــان اجتمــاع انســانی تجــاوز نمی کند و ا
گنــاه و مغفرتی ما فــوق مغفــرت متعلق به آن نیز هســت،  کــه گناهــی مــا فــوق این  و می فهمیدنــد 
راستی ایشان چگونه از درك این حقیقت غافل شده اند؟ با اینکه انتقال به آن خیلی دشوار نبود، 
بــراى اینکــه خــداى تعالی از طرفی مکرر بندگانی را براى خود به نام" مخلصین" ســراغ می دهد که 
معصوم و مصون از گناه بوده و شیطان براى همیشه از اغواى آنان ناامید است، و گناه- به معناى 

معروف- هرگز از ایشان سر نمی زند، و به مغفرت آن حاجت ندارند.
 و در باره عده اى از انبیاى عظام خود مانند ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف و موسی )ع( صریحا 
ْصناُهْم 

َ
ْخل

َ
ا أ

َ
که اینان از مخلصین هستند، راجع به ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرموده:" ِإّن فرموده 

ِصیَن" و در باره موســی 
َ
ُمْخل

ْ
ُه ِمْن ِعباِدَنا ال

َ
اِر" و در حق یوســف )ع( فرمــوده: " ِإّن

َ
ِبخاِلَصــٍة ِذْکــَرى الّد

صًا" .
َ
کاَن ُمْخل ُه 

َ
)ع( فرموده:" ِإّن
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کــرده، چنان که  و از طرفــی دیگــر از همیــن انبیــاى مخلــص و بی گنــاه طلب مغفــرت را حکایت 
"  و از موســی )ع( نقل کرده که  َنا اْغِفْر ِلــي َو ِلواِلَدّيَ ّبَ کــرده که عــرض کرد:َر از ابراهیــم )ع( حکایــت 
گر مغفرت جز  نا ِفي َرْحَمِتَك" و هر کســی می تواند بفهمد که ا

ْ
ْدِخل

َ
ِخي َو أ

َ
گفــت:" َرّبِ اْغِفــْر ِلي َو ِل

گناهان متعارف تعلق نمی گرفت طلب مغفرت ایشان با اینکه بی گناهند معنایی نداشت.  به 
گــر چــه بعضی در توجیه آن گفته اند که این حضرات خواســته اند از باب تواضــع در برابر پروردگار، 
خود را در عین بی گناهی گنهکار بخوانند، لیکن این توجیه نیز غلط است و گویا غفلت کرده اند 
گر طلب مغفرت  از اینکــه انبیــاء هیچ وقت در نظریات خود خطا و شــوخی و تعــارف نمی کنند و ا

می کنند این تقاضاى شان جدى و از آن معناى صحیحی در نظر دارند.
بــا اینهمــه چطور ممکن اســت کســی نفهمد که گناهانی غیــر از گناهان متعارف هســت که از آن 
طلب مغفرت می شــود. و طلب مغفرتی غیر از طلب مغفرت متعارف هســت و خداوند از ابراهیم 
یِن"و شاید همین نکته باعث  ْن َیْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیْوَم الّدِ

َ
ْطَمُع أ

َ
ِذي أ

َّ
نقل می کند و می فرماید:" َو ال

کــه در کالم خود رحمــت و یا رحمت اخــروى یعنی بهشــت را ذکر  کــه خــداى تعالی هــر جا  شــده 
می کند قبل از آن مغفرت را اسم می برد، مثال می فرماید:" َو ُقْل َرّبِ اْغِفْر َو اْرَحْم" و نیز می فرماید:" َو 
نا 

َ
ْم َتْغِفْر ل

َ
کردند:" َو ِإْن ل که عرض  کرده  نا َو اْرَحْمنا"و نیز از قول آدم و همسرش )ع( حکایت 

َ
اْغِفْر ل

 َتْغِفْر ِلي َو َتْرَحْمِني".
َّ

گفت:"َو ِإال که  َو َتْرَحْمنا"و از نوح )ع( حکایت می کند 
گناه و اقسام عفو اقسام 

گناه داراى مراتب مختلفی است که یکی پس از دیگرى و  پس از این بیان چنین به دست آمد که 
در طول هم قرار دارند، چنان که مغفرت نیز داراى مراتبی است که هر مرتبه از آن متعلق به گناه آن 
مرتبه می شود، و چنین نیست که گناه در همه جا عبارت باشد از نافرمانی اوامر و نواهی مولوى که 
معناى متعارفی آن اســت، و نیز چنین نیســت که هر مغفرتی متعلق به چنین گناهی باشد، بلکه 
که  گناهان و مغفرتهاى دیگرى هم هست  گناه و مغفرت می فهمد  که عرف از  غیر از این معنایی 

یم بالغ بر چهار مرتبه می شود: گرفته و بشمار گر بخواهیم آن را از بحث سابق خود  ا
اول:

کنیم عبارت می شود از مخالفت پاره اى از  گر بخواهیم عمومی تعریفش  که ا گناه معمولی و عرفی 
گناه هم اولین مرتبه  مواد قوانین عملی چه دینی و چه غیر دینی، و مغفرت متعلق به این مرتبه از 

مغفرت است. 
دوم:

گناه متعلق به احکام عقلی و فطرى و مغفرت متعلق به آن هم دومین مرتبه مغفرت  عبارتست از 
است.
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 سوم:
گناه متعلق به احکام ادبی اســت نســبت به کســانی که افق زندگیشــان ظرف آداب اســت، و این 
گنــاه و مغفرت  گنــاه و مغفــرت را فهم عرف  مرتبــه هــم بــراى خــود مغفرتــی دارد، و این دو قســم از 

گر در جایی هم چنین اطالقی ببینند حمل بر معناى مجازى می کنند. نمی شمارد، و شاید ا
گناه و مغفرت را دارد.  و لیکن بنظر دقیق و علمی مجاز نیست. براى اینکه همه آثار 

چهارم:
که تنها ذوق عشق، آن را و مغفرت مربوط به آن را درك می کند، البته در طرف بغض  گناهی است 
گناه و مغفرت را فهم عرفی حتی  گناه و مغفرتی مشــابه آن تصور می شــود. و این نوع از  و نفرت نیز 
گناه نمی شمارد و این اشتباهی است از عرف، و البته تقصیر هم ندارد، زیرا  به معنی مجازى هم 
فهم عرفی از درك این حقایق قاصر است، و چه بسا کسانی از همین اهل عرف بگویند این حرفها 
از خرافات و موهومات عشــاق و مبتالیان بمرض" برســام" و یا از تخیالت شــعرى است و متکی بر 
مبناى صحیحی از عقل نیست، و غفلت داشته باشند از اینکه ممکن است همین تصوراتی که 

گفتنی باشد. در افق زندگی اجتماعی تصوراتی موهوم به نظر می رسد در افق بندگی حقایقی نا
که دل از دســت  کار بنده را بجایی می کشــاند  که ناشــی از محبت پروردگار اســت  آرى عبودیتی 
کــه بتواند چیــزى را غیر پــروردگار درك  داده و عقلــش خیــره و ســرگردان می شــود. و دیگــر شــعورى 
که چیزى غیر از خواســته هاى او بخواهد برایش باقی نمی گذارد، در چنین حالتی  نموده، اراده اى 
انسان احساس می کند که کوچکترین توجه به خود و به مشتهیات نفس خود گناهی است عظیم 
و پرده ایســت ضخیــم کــه جــز مغفــرت الهی چیــزى آن را برطرف نمی ســازد. قرآن کریم هــم گناه را 
کاُنوا  وِبِهْم مــا 

ُ
 َبــْل راَن َعلــی  ُقل

َّ
َکال حجــاب دل و مانــع از توجــه تــام بــه پروردگار نامیــده و فرمــوده: " 

َمْحُجوُبوَن".
َ
ِهْم َیْوَمِئٍذ ل ّبِ ُهْم َعْن َر

َ
 ِإّن

َّ
َکال َیْکِسُبوَن 

کنــد- آدمی را به  کــه گفتیم بحث دقیــق و جدى- نه بحثــی که با حقایــق بازى  ایــن بــود آنچــه را 
آن ارشــاد می نمایــد، و ممکن هم هســت که بــراى اولیاى خدا در خــالل راز و نیازهاى نهانی که با 
خداى خود دارند حاالتی دست دهد که در آن احوال به گناهانی رقیق تر از این مراحل چهارگانه و 
همچنین مغفرتی لطیف تر از این مغفرتها برخورد نمایند که اینگونه بحثهاى کلی و عمومی نتواند 

از عهده بیان آن برآید.
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 ع �ة ل
ل ع�ة ل �ة ْع�ةِ و�ن / �نَ

ُ
ل ْع�ةِ َ �نى: �ي

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

و�ن 
ُ
ل ْع�ةِ َ �نَ ل� �ي �ي �ن

َّ
ُم ال

ْ
ك �بُ

ْ
ّمُ ال ِه الّصُ

َ
َ� الّل ِ ِ��نْ

َوا�بّ
َ

ّرَ الّ� َ �نَّ سش   اإِ
سوره مبارکه انفال آیه: 22  

 تعقل  
لفظ" عقل" همانطور که توجه فرمودید از این باب بر ادراك اطالق می شود که در ادراك عقد قلبی به 
تصدیق هست و انسان را به این جهت عاقل می گویند، و به این خصیصه ممتاز از سایر جانداران 
می داننــد کــه خــداى ســبحان انســان را فطرتا این چنیــن آفریده که در مســائل فکــرى و نظرى حق 
را از باطــل، و در مســائل عملــی خیــر را از شــر، و نافع را از مضر تشــخیص دهد، چــون از میان همه 
که  جانداران او را چنین آفریده که در همان اول پیدا شدن و هست شدن خود را درك کند و بداند 
او، اوســت و ســپس او را به حواس ظاهرى مجهز کرده تا به وســیله آن، ظواهر موجودات محســوس 
کند و نیز او را به حواســی  کند، ببیند و بشــنود و بچشــد و ببوید و لمس  پیرامون خود را احســاس 
باطنــی چــون:" اراده"،" حــب"،" بغض"،"امید"،"ترس" و امثال آن مجهز کرده تــا معانی روحی را به 
کند، و به وسیله آن معانی، نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و  وسیله آنها درك 
پس از مرتبط شدن، در آن موجودات دخل و تصرف کند، ترتیب دهد، از هم جدا کند، تخصیص 
دهــد و تعمیــم دهــد و آن گاه در آنچه مربوط به مســائل نظــرى و خارج از مرحله عمل اســت، تنها 
که مربوط به مسائل عملی است و مربوط به عمل است حکمی  کند، و در آنچه  نظر دهد و حکم 
عملی کند، و ترتیب اثر عملی بدهد و همه این کارهایی را که می کند بر طبق مجرایی می کند که 

فطرت اصلی او آن را تشخیص داده، و این همان عقل است.
کورانی و طوفانی در درون به  که یکی یا چند قوه آدمی بر سایر قوا غلبه می کند و  لیکن بسا می شود 
راه می اندازد، مثال درجه شــهوتش از آن مقدارى که باید باشــد تجاوز می کند، و یا درجه خشمش 
گرد برخاسته(  گفته اند: حقیقت سرابی است آراسته- هوا و هوس  که  باال می رود، )و به حکم این 
چشم عقلش نمی تواند حقیقت را درك کند، در نتیجه حکم بقیه قواى درونیش باطل و یا ضعیف 
می شــود، و انســان از مرز اعتدال یا به طرف وادى افراط، و یا به طرف وادى تفریط ســقوط می کند، 
که بر طبق مدارك باطل و شهادتهاى کاذب و منحرف  آن وقت عقل آدمی نظیر آن قاضی می شود 
و تحریف شــده، حکم می کند، یعنی در حکمش از مرز حق منحرف می شــود، هر چند که خیلی 
مراقــب اســت بــه باطل حکم نکنــد، اما نمی تواند. چنیــن قاضی اى در عین اینکه در مســند قضا 

نشسته، قاضی نیست.
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انسان عاقل هم در مواردى که یك یا چند تا از غرائز و امیال درونیش طغیان کرده یا عینك محبت 
یاده از حد، یا امید بیجا، یا حرص، یا بخل،  به چشم عقل خود بسته، و یا عینك خشم، یا ترس ز
یا تکبر، در عین اینکه هم انسان است و هم عاقل نمی تواند به حق حکم کند، بلکه هر حکمی که 
ى عقل بداند، اما اطالق عقل  یه ها( حکم خود را از رو می کند باطل است، و لو اینکه )مانند معاو
به چنین عقلی، اطالق به مسامحه است و عقل واقعی نیست، براى اینکه آدمی در چنین حالی 

از سالمت فطرت و سنن صواب بیرون است.
که  کرده  کالم خود را بر همین اســاس ادا نموده و عقل را به نیرویی تعریف  و خداى عز و جل هم، 
انســان در دینش از آن بهره مند شــود، و به وســیله آن راه را به سوى حقائق معارف و اعمال صالحه 
گر عقل انســان در چنین مجرایی قرار نگیــرد، و قلمرو علمش به  پیــدا نمــوده و پیش بگیــرد، پس ا
چهــار دیــوار خیر و شــرهاى دنیوى محــدود گردد، دیگر عقل نامیده نمی شــود، هم چنــان که قرآن 
ا  ْو َنْعِقُل ما ُکّنَ

َ
ا َنْسَمُع أ ْو ُکّنَ

َ
کریم از خود چنین انسانهایی حکایت می کند که در قیامت میگویند:" ل

گر ما می شنیدیم و تعقل می کردیم دیگر از دوزخیان نمی بودیم. ِعیِر"  "1" ا ْصحاِب الّسَ
َ
ِفي أ

ها 
َ
ْو آذاٌن َیْســَمُعوَن ِبهــا َفِإّن

َ
وَن ِبها، أ

ُ
ــوٌب َیْعِقل

ُ
ُهْم ُقل

َ
ْرِض َفَتُکــوَن ل

َ ْ
ــْم َیِســیُروا ِفــي ال

َ
 َفل

َ
و نیــز فرمــوده:" أ

ــُدوِر"  "2" چرا در زمین ســیر نکردند تا داراى  ِتي ِفي الّصُ
َّ
ــوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ْبصــاُر َو لِکــْن َتْعَمــی ال

َ ْ
ال َتْعَمــی ال

دلهایی شــوند که با آن تعقل کنند، و یا گوش هایی که با آن بشــنوند؟ آخر تاریك شــدن چشم سر، 
که در سینه ها است. کور می شود، دلهایی  که  کورى نیست، این چشم دل است 

پس این آیات همانطور که مالحظه گردید کلمه عقل را در علمی استعمال کرده که انسان خودش 
بــدون کمــك دیگــران به آن دســت یابد، و کلمه" ســمع" را در علمی بکار برده که انســان به کمك 
دیگــران آن را بــه دســت می آورد، البته با ســالمت فطرت در هــر دو براى اینکــه می فرماید آن عقل، 
 

َّ
ِة ِإْبراِهیَم ِإال

َّ
عقلی اســت که با دل روشــن توأم باشــد نه با دل کور. و نیز فرموده:" َو َمْن َیْرَغُب َعْن ِمل

ى می گرداند بجز کسی که خود  َمْن َسِفَه َنْفَسُه" و چه کسی از ملت  ابراهیم که دین فطرى است رو
کرده باشد. را سفیه و نادان 

کــه می فرمایــد:" العقل مــا عبد به  و آیــه شــریفه، بــه منزلــه عکــس نقیض اســت، بــراى آن حدیثی 
که به وســیله آن خداى رحمان پرســتش شــود ... پس از همه آنچه تا  الرحمن ..." عقل آن اســت 
کی اســت که با  اینجــا گفتیــم این معنا روشــن گردید که مراد از عقــل در کالم خداى تعالی آن ادرا
ُکْم 

َ
ُن اهَّلُل ل َکذِلَك ُیَبّیِ که معناى جمله:"  ســالمت فطرت براى انســان دســت دهد، و اینجا اســت 

وَن" به خوبی روشــن می شــود، چون در این جمله بیان خدا مقدمه تمامیت علم 
ُ
ُکْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
آیاِتِه ل

اســت، و تمامیت علم هم مقدمه عقل و وســیله اى به سوى آن است، هم چنان که در جاى دیگر 
عاِلُموَن" همه این مثل ها را براى انســان 

ْ
 ال

َّ
ها ِإال

ُ
اِس َو ما َیْعِقل  َنْضِرُبها ِللّنَ

ُ
ْمثال

َ ْ
َك ال

ْ
نیز فرموده:" َو ِتل

که عالم باشند. می زنیم، ولی وى آنها را تعقل نمی کند، مگر کسانی 
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� َ�هةَ��ة ُم  /ُ��ةْ ْ��ةُ

وِ� /َ��ةَّ ُع�ةُ
ْ
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ْ
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آ
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ْ
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ْو�نُ
أَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

 سوره مبارکه مائده آیه: 1 

عقد 
  کلمــه" عقــده" ایــن کلمــه از ماده ع- ق- د اســت که به معناى بســتن اســت، و در این آیه، علقه 
که آن دو را یك  که دو تا ریسمان را به هم متصل می کند، به طورى  گرهی تشبیه شده  زناشویی به 
یســمان نکاح هم دو نفر انسان را یعنی زن و شوهر  ریســمان البته بلندتر می ســازد، گویی حبالة و ر
را بــه هــم متصــل می کند.کلمه"عقود" جمع عقد اســت، و عقد به معناى گره زدن و بســتن چیزى 
اســت بــه چیــز دیگر، بســتن به نوعی که بــه خودى خــود از یکدیگر جدا نشــوند، مثل بســتن و گره 
زدن یــك طنــاب و یك ریســمان به طناب و ریســمانی مثــل خودش و الزمه گره خوردن این اســت 
کــه هــر یــك مالزم دیگرى باشــد، و از آن جدا نباشــد، و این لــوازم در گره خوردن دو چیز محســوس 
گره هاى معنوى نیز معتبر شــمردند، مثال در عقد  در نظر مردم معتبر بوده، و ســپس همه اینها را در 
معامــالت از خریــد و فروش و اجاره و ســایر معامالت معمول و نیــز در عهدها و پیمانها کلمه عقد 
را اطــالق کردنــد، چــون اثرى که در گره زدن هســت در اینها نیز وجود داشــت و آن اثر عبارت بود از 
لــزوم آن پیمــان و التــزام در آن. و چون عقد- که همان عهد باشــد- شــامل همــه پیمانهاى الهی و 
دینی که خدا از بندگانش گرفته می شــود و نیز شــامل ارکان دین و اجزاى آن چون توحید و نبوت و 
معاد و ســایر اصول عقائد و اعمال عبادتی و احکام تشــریعی و امضایی و از آن جمله شــامل عقد 

معامالت و غیره می شود.
بيع 

کلمه"بیعت" یك نوع پیمان اســت که بیعت کننده خود را مطیع بیعت شــونده می ســازد. راغب 
می گوید: وقتی می گویند با سلطان بیعت کرد که بیعتش متضمن بذل طاعت باشد، البته طاعت 
به قدر مقدور. رسم عرب و همچنین در ایران این بود که وقتی می خواستند معامله را قطعی کنند، 
به یکدیگر دست می دادند، و گویا با این عمل مساله نقل و انتقال را نشان می دادند- چون نتیجه 
نقــل و انتقــال که همان تصرف اســت بیشــتر بدســت ارتبــاط دارد- لذا دســت به دســت یکدیگر 
می زدنــد، و بــه همیــن جهت دســت زدن به دســت دیگــرى در هنگام بــذل اطاعــت را"مبایعه" و" 
کننده دســت خود را به بیعت شــونده  که بیعت  بیعت" می خواندند، و حقیقت معنایش این بود 
می بخشید، و به سلطان بیعت شونده می گفت: این دست من مال تو است، هر کارى می خواهی 

با آن انجام بده.
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 ع � م
ْعَصَم�صم�ة اْس�ةَ

َ ِعَصم/عاِصَم /�ن ِصُموا/�بِ �نى: اْ��ةَ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ُر  ص�ي
ْعَم ال�نَّ َمْولى  َو �نِ

ْ
ْعَم ال �نِ

ْم �نَ
ُ
ِه ُهَو َمْولاك

َ
الّل ِصُموا �بِ َو اْ��ةَ

سوره مبارکه حج آیه: 78  

عصمت 
 راغب گفته است: "عصم" بفتح عین و سکون صاد به معناى امساك است، و اعتصام به معناى 
کــه او را حفظ کند از خود نشــان می دهد. راغب  کــه در طلب حافظی  آن حالتــی اســت از انســان 
همچنین در معناى این کلمه بســط کالم می دهد تا آنجا که می گوید: "عصام" بکســر عین چیزى 
است که بوسیله آن چیزى بسته و حفظ می شود و عصمتی که در انبیا است به معناى نگهدارى 
گونی حفظ می کند: یکی با صفاى دل  گونا ایشانســت از معصیت، و خداوند ایشــان را با وســایل 
کرامت اختصاص داده اســت و یکی دیگر  که خداى تعالی ایشــان را به آن  گوهرى اســت  کی  و پا
بــا نعمت فضائل جســمانی و نفســانی اســت که به آنــان ارزانی داشــته و دیگر با نصــرت و تثبیت 
قدمهاى آنها اســت، و نیز ســکینت و اطمینان خاطر و نگهدارى دلهایشــان و توفیقاتشــان است، 

اِس". کما اینکه خداى تعالی فرموده: "َو اهَّلُل َیْعِصُمَك ِمَن الّنَ
و عصمت چیزى اســت نظیر دســت بند که زنان در دســت می اندازند، و از دســت، آن موضعی را 
کــه عصمــت دســت بند بر آن قــرار می گیرد معصم گویند، و بعضی به ســفیدى مچ دســت با پاى 
پایــی را که یك پایش  پایــان از نظر شــباهتش به دســت بند عصمــت گفته اند، نظیر اینکه چار چار
سفید باشد به چارپایی که یك پایش بسته باشد تشبیه کرده و محجل می گویند و بر همین قیاس 

کالغ قالده دار". گفته می شود: "غراب اعصم- 
کلمه "عصم" جمع "عصمت" است که به معناى عقد و ازدواج دائمی است، و بدین جهت آن را 

که زن را حفظ و ناموسش را نگهدارى می کند.  عصمت نامیده اند 

 ع � م
�صم�ة
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عن �ب �ن
�ن  �ب �نِ �ن ُ ا�ب عن

�نى: ال�ةَّ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نِ  ُ ا�ب عن
ْوُم ال�ةَّ َ ِلَك �ي ْمِع �ن َ �ب

ْ
ْوِم ال ْم ِل�يَ

ُ
َمُعك ْ �ب َ ْوَم �ي َ �ي

سوره مبارکه تغابن آیه: 9  

غبن
که وقتی  که تغابن مصدر باب تفاعل آن  اســت به معناى این اســت   راغب می گوید: کلمه"غبن" 
گر می خرى پول کمترى  با کســی معامله می کنی از راهی که او متوجه نشــود کاله ســر او بگذارى، ا
گر می فروشــی پول بیشــترى بگیــرى، آن گاه می گوید: منظور از"یوم التغابــن" که در قرآن  بدهــی، و ا
آمده روز قیامت است، چون در آن روز براى همه مردم کشف می شود که در معامله اى که آیات زیر 
اِس َمْن َیْشــِري َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت  بدان اشــاره نموده مغبون شــده اند، و اینکه آن آیات:"َو ِمَن الّنَ
 اهَّلَل اْشَترى  ِمَن 

َ
اهَّلِل- بعضی از مردمند که جان خود را در برابر خوشــنودیهاى خدا می فروشــند"،" ِإّن

ِذیَن َیْشــَتُروَن ِبَعْهِد 
َّ
کرده ..." و" ال ْنُفَســُهْم ...- خدا از مؤمنین جانهایشــان را خریدارى 

َ
ُمْؤِمِنیَن أ

ْ
ال

که با عهد خدا و سوگندهاشان بهاى اندکی به دست می آورند". - آنهایی 
ً

ْیماِنِهْم َثَمنًا َقِلیال
َ
اهَّلِل َو أ

که معامله  کس  که مغبون شــده اند، آن  کشــف می شــود  در روز قیامت براى همه این معامله گران 
نکــرده می فهمــد که از معامله نکردن مغبون شــده، و آن کس که در معامله اش بهاى اندك دنیا به 
کردنش مغبون شده، پس همه مردم در آن روز مغبون خواهند  که از معامله  دست آورده می فهمد 

بود. 
خسر

کلمه"خسر" و "خسران" هر دو به معناى از دست دادن سرمایه است، یا همه اش و یا بعضی از آن. 
البته کلمه" خســران" رســاتر از کلمه"خســر" اســت، و "خســران نفس" به معناى آن است که آدمی 
کت و بدبختی قرار دهد، به طورى که اســتعداد کمالش از بین برود و  نفــس خــود را در معرض هال

کلی از او فوت شود. "خسارت اهل" هم به همین معنا است. سعادت به 
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 عن ر ر

ّر �ةُْهم�ن ّرَ
ّرَ /�نَ

م/�نَ
ُ
ك

�نَّ ّرَ عنُ ُروٍر /�ةَ عنُ ى: �بِ
�ن
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نَّ َوْعَد   اإِ
ً
ا �أ �يْ

َ ٍ َ��نْ واِلِ�ِه سش ارن وٌ� ُهَو �ب
ُ
ِ�ِه َو ل� َمْول

َ
�ي واِلٌ� َ��نْ َول رن ْ �ب َ  ل� �ي

ً
ْوما َ ْوا �ي

َ �ش ْم َو احنْ
ُ
ك َّ وا َر�ب �ةُ

اُس ا�ةَّ
َ َها ال�نّ ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

ُروُرِ   عنَ
ْ
ِه ال

َ
الّل ْم �بِ

ُ
ك

�نَّ ّرَ عنُ َ ا َو ل� �ي �ي
�نْ

ُ
اهةُ الّ� َ��ي

ْ
ُم ال

ُ
ك

�نَّ ّرَ عنُ لا �ةَ ِه َح�ةٌّ �نَ
َ
الّل

 سوره مبارکه لقمان آیه: 33  

غّر 
کلمه"غرور" به معناى این است که کسی آدمی را به شرى وادار کند که به صورت خیر باشد، و این 
که فریب او را خورده و آن  عمل را مرتکب شــده ایم"  عمل او را غرور فریب می خوانند، و عمل ما را 
اغتــرار" می خواننــد، راغب گفته: معناى اینکه بگوییم:"غررت فالنا" این اســت که من رگ خواب 
کســره  کلمه" غرة" به  فالنی را یافتم، و توانســتم فریبش دهم، و به آنچه از او می خواســتم برســم، و 

غین، به معناى غفلت در بیدارى است .
و گفته:"غــررت فالنــا" بــه این معنا اســت که من رگ خواب او را جســتم، و آنچه از او می خواســتم 
گرفتــم، و"غــرة" به معناى غفلت در بیدارى اســت، و کلمه"غرار" به معنــاى غفلت با چرت و فتور 
اســت،- تــا آنجــا که می گوید: پس غرور به معناى هر چیزى اســت که آدمــی را فریب می دهد، چه 
مال باشــد، و چه جاه، و چه شــهوت، و چه شــیطان، چیزى که هســت بعضی از مفســرین کلمه" 
کــه او خبیث تریــن فریب دهندگان  غــرور" را بــه شــیطان تفســیر کرده اند، و این بدان جهت اســت 
کرده اند چون در مثل گفته شــده" الدنیا تغر و تضر و تمر-  اســت و بعضی دیگر آن را به دنیا تفســیر 

دنیا غرور می آورد و ضرر می زند و می گذرد" .
و بنا به گفته وى معناى آیه این می شود:"اى انسانها بپرهیزید از پروردگارتان"، و او خداى سبحان 
است،" و بترسید روزى را" و آن روز قیامت است، که"ال یجزى" کفایت نمی کند" پدرى از فرزندش، 
و نه مولودى کفایت کننده و بی نیاز کننده است"چیزى را" از والد خویش، که وعده خدا" به آمدن 
که  ْنیا" پس زنهار، 

ُ
َحیاُة الّد

ْ
ُکُم ال

َ
ّن قیامت" حق" اســت، یعنی ثابت اســت و تخلف ناپذیر،"َفال َتُغّرَ

َغُروُر" و بطور کلی بهوش باشید، 
ْ
ُکْم ِباهَّلِل ال

َ
ّن زندگی دنیا با زینت فریبنده خود شما را بفریبد" َو ال َیُغّرَ

گول نزند. "غرور" به  که هیچ فریبنده اى چه از شؤون زندگی باشد، و چه خصوص شیطان شما را 
که در دل دارد. معناى اظهار خیرخواهی و نهان داشتن سوء قصدى است 
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آ
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َ
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أَ
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َ
�نَّ ل  اإِ

سوره مبارکه مزمل آیه: 13

غّصه
که خورنده  کلمه" غصه" به معناى تردد لقمه در حلق است، به طورى   در مجمع البیان می گوید: 
نتواند به راحتی آن را فرو ببرد، وقتی گفته می شود"غص بریقه، یغص، غصصا" معنایش این است 
کــذا" یعنــی در دلش از فالن پیشــامد  کــرد، و" فــی قلبه غصة من  کــه آب دهانــش در گلویــش گیــر 
گوارا  که نمی گذارد طعام و شــراب  گره خورده، و خالصه غصه هم نظیر سکســکه اســت،  اندوهی 

شود.
نکال

کــه هر کس آن را ببیند، و یا بشــنود از ارتکاب مثل آن   کلمــه" نــکال" هم به معناى تعذیبی اســت 
خوددارى می کند، و عذاب آخرت از این جهت نکال خوانده شده که یکی از آثارش این است که 
هر کس آن را بشنود از هر عملی که وى را بدان گرفتار سازد خوددارى می کند، هم چنان که عذاب 

استیصال و انقراض در دنیا هم به همین جهت نکال خوانده می شود.

غم

کلمه" غمة"- به ضمه غین- به معناى اندوه و سختی است، و در آن، معناى پوشش نیز هست، 
گر ابر را غمام خوانده اند، براى  کربت و اندوه روى قلب را می پوشاند. "غمام" نام ابر است، و ا گویا 

که به معناى پرده است، می باشد.  که آفتاب را می پوشاند، زیرا غمام از ماده غم  این است 
کلمه"جحیم" در قرآن یکی از اســمهاى جهنم اســت که از ماده"جحمة" مشــتق شــده، که- بنا به 

گفته راغب-  به معناى شدت سوزش آتش است.
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 سوره مبارکه رعد آیه: 9

غيب 
" غیب" و" شهادت" دو معنی از معانی نسبی هستند، یعنی یك شی ء واحد ممکن است نسبت 
به چیزى غیب و نســبت به چیزى دیگر شــهادت باشــد، و این بدان ســبب است که موجودات- 
همانطور که گذشت- خالی از حدود نیستند، و هرگز از حدود خود جدا و منفك نمی شوند، بنا بر 
این، هر چیزى که داخل در حد و احاطه چیز دیگرى باشد آن چیز داخل، براى آن دیگرى شهادت 
که از حد چیز دیگرى خارج باشد، براى آن چیز دیگر  است چون مشهود ادراك آنست، و هر چیزى 

کش نیست. غیب خواهد بود چون مشهود ادرا
از همین جاســت که به خوبی روشــن می گردد که: جز خداى ســبحان، کســی غیب نمی داند، اما 
اینکه غیب جز براى خدا معلوم نمی شــود جهتش این اســت که علم، خود یك نوع احاطه است، 
کــه چیزى به خارج از حد وجودى خود و به اجنبی از احاطه خود احاطه یابد، و اما  و معنــی نــدارد 
اینکه خدا عالم به غیب است جهتش این است که وجود خدا محدود به حدى نیست و او به هر 
چیز محیط اســت، و هیچ چیز نمی تواند خود را بوســیله چهار دیوار حد خود از خدا پنهان بدارد، 

پس در حقیقت براى خدا غیب نیست هر چند براى غیر خدا غیب باشد.
و بنــا بــر ایــن، معنــی علــم خدا به غیــب و شــهادت در حقیقت این می شــود که همه چیــز براى  او 
کــه در بــاره موجودات نســبت بــه هم تحقــق می یابد، هم  شــهادت اســت، و آن غیــب و شــهادتی 

غیبش و هم شهادتش براى خدا شهادت است.
ــهاَدِة" اینســت که امور که ممکن اســت علم 

َ
َغْیِب َو الّش

ْ
و بــه عبــارت دیگــر، معنــی جمله"عاِلُم ال

که خارج از حد وجودشــان نیســت، و همچنین آن  صاحبان علم به آن احاطه یابد، یعنی امورى 
امــورى کــه ممکــن نیســت علم صاحبان علم بــه آن تعلق گیرد، بــه خاطر اینکه از حد وجودشــان 
خارج اســت، هم آن قســم و هم این قســم هر دو براى خداى تعالی معلوم و مشــهود است، چون او 

به تمام اشیاء احاطه دارد.
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سوره مبارکه روم آیه: 30  

فطر 
کــردن از درازاى پارچه و یا چیز   کلمــه" فطــر" بطــورى که راغب گفته  اســت در اصل به معناى پاره 
که آن را از طرف طول  دیگر اســت، وقتی گفته می شــود:" فطرت الشــي ء فطرا" معنایش این اســت 
که این ماده را به خداى تعالی نسبت داده به معناى ایجاد است،  کریم هر جا  شکافتم.و در قرآن 
ولی در معناى ایجاد به نوعی عنایت اســتعمال شــده، گویا خداى تعالی عالم عدم را شــکافته، و 

کشیده است.  از شکم آن موجودات را بیرون 
کــه کلمه بدیع و مبدع دارند، با این تفاوت که در   بنــا بــر این کلمه"فاطر" همان معنایی را می دهد 
کلمــه ابــداع، عنایــت بر نبــودن الگوى قبلی اســت، و در کلمه فاطر عنایت بر طرد عــدم و بر ایجاد 
چیزى اســت از اصل، نه مانند کلمه صانع که به معناى آن کســی است که مواد مختلفی را با هم 
ترکیب می کند، و از آن صورتی جدید از قبیل خانه، ماشین، و امثال آن که وجود نداشت، درست 
کــه ماده"فطر" بــه معناى پدیــد آوردن از عدم محض اســت به خالف  می کند.همچنیــن می رســد 
که بر پدید آوردن ســاختمان از آجر و آهن نیز صادق اســت . پس اینکه بعضی ها  فطرت  خلقت، 
را بــه معنــاى خلقــت گرفته اند از راه صواب دور شــده اند بــراى اینکه ماده"خلق" بــه معناى ایجاد 
کنیم و چیزى جدید و نو بسازیم،  که چند ماده را با هم جمع  صورت از ماده است به این صورت 
گــر خلقــت بــه معناى فطرت و ایجاد از عدم محض بود خدا آن را به عیســی بن مریم ع نســبت  و ا

ْیِر" . َکَهْیَئِة الّطَ یِن  ُق ِمَن الّطِ
ُ
نمی داد و نمی فرمود:"َو ِإْذ َتْخل

ْیها" چنین معنا می دهد که مالزم فطرت باش و بنا بر این در جمله 
َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
" ِفْطَرَت اهَّلِل ال

مزبور اشــاره اســت به اینکه این دینی که گفتیم واجب اســت براى او اقامه وجه کنی، همان دینی 
است که خلقت بدان دعوت، و فطرت الهی به سویش هدایت می کند، آن فطرتی که تبدیل پذیر 
که بر انسان واجب است آن  نیست. براى اینکه دین چیزى به غیر از سنت حیات، و راه و روشی 

کند تا سعادتمند شود نیست.  را پیشه 
که تمامی انواع مخلوقات به  پس هیچ انسانی هیچ هدف و غایتی ندارد مگر سعادت، هم چنان 
ســوى ســعادت خود، و آن هدفی که ایده آل آنهاست هدایت فطرى شده اند، و طورى خلق شده، 
که از موســی )ع(  که با آن غایت و هدف مناســب اســت، هم چنان  گشــته اند  و به جهازى مجهز 
َقُه ُثّمَ َهدى " و نیز فرموده:" 

ْ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ِذي أ

َّ
َنا ال ّبُ حکایت کرده که در پاسخ فرعون گفت:" َر
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َر َفَهدى  . بنا بر این انســان نیز مانند ســایر انواع مخلوقات مفطور به 
َ

ِذي َقّد
َّ
ى َو ال ــَق َفَســّوَ

َ
ــِذي َخل

َّ
ال

فطرتــی اســت کــه او را به ســوى تکمیل نواقص، و رفع حوائجش هدایت نمــوده، و به آنچه که نافع 
َهَمها ُفُجوَرها 

ْ
ل

َ
اها َفأ براى اوست، و به آنچه که برایش ضرر دارد ملهم کرده و فرموده:" َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

کــه با آن اعمال مــورد حاجت خود را  َو َتْقواهــا" و او در ایــن حــال مجهــز به جهاز بدنی نیز هســت، 
َرُه" یعنی سپس وسیله و راه زندگی را برایش فراهم  ِبیَل َیّسَ انجام دهد، هم چنان که فرموده:" ُثّمَ الّسَ

کرد.
 پــس انســان داراى فطرتــی خــاص به خود اســت، که او را به ســنت خاص زندگــی و راه معینی که 
منتهــی بــه هــدف و غایتی خاص می شــود، هدایت می کند راهــی که جــز آن راه را نمی تواند پیش 
ْیها" و انســان که در این نشــاه زندگی می کنــد، نوع واحدى 

َ
اَس َعل ِتــي َفَطــَر الّنَ

َّ
گیــرد،" ِفْطــَرَت اهَّلِل ال

یانهایش نسبت به بنیه و ساختمانی که از روح و بدن دارد سود و زیان مشترکی  است که سودها و ز
که در افراد مختلف اختالف پیدا نمی کند. است 

که انسان است بیش از یك سعادت و یك شقاوت ندارد، و چون چنین  پس انسان از این جهت 
است الزم است که در مرحله عمل تنها یك سنت ثابت برایش مقرر شود، و هادى واحد او را به آن 
هدف ثابت هدایت فرماید. و باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد، و به همین جهت 

ِق اهَّلِل". 
ْ
که" ال َتْبِدیَل ِلَخل کرد  ْیها" اضافه 

َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
دنبال" ِفْطَرَت اهَّلِل ال

گر ســعادت افراد  که ا گفتیم نوع انســان یك ســعادت و شــقاوت دارد، براى این اســت  و اما اینکه 
انســانها به خاطر اختالفی که با هم دارد مختلف می شــد، یك جامعه صالح و واحدى که ضامن 
گر سعادت انســانها به حسب  ســعادت افراد آن جامعه باشــد، تشــکیل نمی گشــت، و همچنین ا
که  که در آن زندگی می کنند، مختلف می شد، و سنت اجتماعی  اختالف اقطار، و سرزمینهایی 
که منطقه اقتضاء دارد آن وقت دیگر انســانها نوع  همان دین اســت اساســش همان چیزى باشــد 
گر ســعادت انســان به  واحــدى نمی شــدند، بلکــه به اختالف منطقه ها مختلف می شــدند، و نیز ا

اقتضاى زمانها مختلف می شد، یعنی اعصار و قرون یگانه اساس سنت دینی می گشت.
که اختالف افراد و مکانها و زمانها هیچ تاثیرى در برقرارى  البته منظور ما از این حرف این نیست 
که هســت می خواهیم  ســنت دینی ندارد، بلکه ما فی الجمله و تا حدى آن را قبول داریم، چیزى 
که  که اســاس ســنت دینی عبارت اســت از ســاختمان و بنیه انســانیت، آن بنیه اى  کنیم  اثبات 
حقیقتــی اســت واحد و مشــترك بین همه افراد و اقــوام، و ثابت در همــه. می خواهیم بگوییم براى 
انســانیت ســنتی اســت واحد، و ثابت به ثبات اساســش، که همان انســان است، و همین سنت 
است که آسیاى انسانیت بر محور آن می گردد، و همچنین سنت هاى جزئی که به اختالف افراد و 
یُن  مکانها و زمانها مختلف می شود، پیرامون آن دور می زند. و این همان است که جمله" ذِلَك الّدِ

ُموَن" بدان اشاره می کند.
َ
اِس ال َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
ُم َو لِکّنَ أ َقّیِ

ْ
ال
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 سوره مبارکه شمس آیه: 9  

فالح 
راغــب در مفــردات می گوید: کلمه"فلح"- به فتحه فاء و ســکون الم- به معناى شــکافتن اســت و 
لذا می گویند  الحدید بالحدید یفلح- آهن با آهن شــکافته می شــود. و کلمه"فالح" به معناى ظفر 
یافتــن و بــه دســت آوردن و رســیدن به آرزو اســت. و ایــن به دو نحو اســت:یکی دنیــوى، و دیگرى 
گوارا سازد.  که زندگی را  اخروى، اما ظفر دنیوى رسیدن به سعادت زندگی است، یعنی، به چیزى 

و آن در درجه اول بقاء و سپس توانگرى و عزت است.
و ظفر اخروى در چهار چیز خالصه می شــود: بقایی که فناء نداشــته باشــد، غنایی که دستخوش 
فقر نشــود، عزتی که آمیخته با ذلت نباشــد و علمی که مشــوب با جهل نباشــد، و به همین جهت 
گر دست یابی به سعادت را فالح خوانده اند، به این  گفته اند:عیشی جز عیش آخرت نیست. پس ا
عنایت اســت که موانع را شــکافته، کنار می زند و رخسار مطلوب را نشان می دهد. "فالح"،"فوز"،" 
نجاح"،"ظفر" و"ســعادت" همه الفاظی هســتند که معانیشــان نزدیك به هم هستند، و لذا راغب" 
گفته:"  که همان معناى سعادت است تفسیر نموده، و در مفردات خود  فالح" را به رسیدن به آرزو 
الفلح" به معناى شــکافتن اســت، و در مثل گفته شده است" الحدید بالحدید یفلح- یعنی آهن 
که آنان زمین  گر برزگران را هم"فالح" می گویند به همین عنایت است  با آهن شکافته می شود"، و ا

را می شکافند.
" فالح" به معناى ظفر یافتن به مقصود اســت، و آن دو قســم اســت: یکی دنیوى و دیگرى اخروى. 
فــالح و رســتگارى دنیــوى عبارتســت از ظفــر یافتن به ســعادتهایی که با دســتیابی بــه آنها زندگی 
که می گوید: افلح بما  دنیایی آدمی خوش و خرم می شود، مانند بقاء و توانگرى و عزت، شاعر هم 
کرده است. و فالح اخروى به  شئت فقد یدرك  بالضعف و قد یخدع الریب همین معنی را اراده 
داشــتن چهار چیز اســت: 1- بقاء بدون فنا 2- غناى بدون فقر 3- عزتی که آمیخته و دســتخوش 
که فالح همان  گفته شود  که جهل در آن راه نیابد . و بنابراین ممکن است  ذلت نگردد 4- علمی 
ســعادت اســت، و براى خاطر عنایتی از ســعادت به فالح تعبیر می کنند، و آن عنایت این اســت 
که الزمه ســعادت ظفر یافتن و رســیدن به آرزوها با شــکافتن و دریدن حجابهایی اســت که حایل 
َح 

َ
ْفل

َ
بیــن آدمــی و بیــن آن اســت، و ایــن عنایــت در همه موارد اســتعمال ایــن کلمــه از قبیل:"َقــْد أ

کاِفُروَن"و سایر موارد لحاظ می شود.
ْ
ُه ال ُیْفِلُح ال

َ
اها"و "ِإّن

َ
َح َمْن َزّک

َ
ْفل

َ
ُمْؤِمُنوَن"و"َقْد أ

ْ
ال
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 سوره مبارکه بقره آیه: 185

فرقان
کــه در صحاح آمده بــه معناى چیزى اســت. که میان حــق و باطل جدایی  کلمه"فرقــان" بطــورى 
بینــدازد، ولــی داللــت ماده این کلمه اعم اســت یعنی داللت بر صرف جدا ســازى دارد، چه جدا 
که  سازى حق از باطل و چه جدا سازى نخود از کشمش مثال، و یا هر جدا سازى دیگر، هم چنان 
ُفْرقاِن َیْوَم 

ْ
می بینیم در قرآن کریم در مورد جدا ســازى مردم اســتعمال شــده آنجا که فرموده: " َیْوَم ال

که هست مطلوب از این جدا سازى در  ُکْم ُفْرقانًا". چیزى 
َ
َجْمعاِن". و نیز فرموده:"َیْجَعْل ل

ْ
َتَقی ال

ْ
ال

که به هدایت برگشت کند، و در باره آن باشد، و جدا سازى  درگاه خداى تعالی حتما امرى است 
مربوط به این مساله حتما همان جدا سازى بین حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقاید و در 
معارف، و نیز تعیین اینکه بنده خدا چه وظایفی دارد، و چه چیزهایی جزء وظایف او نیســت. در 
نتیجه معناى جمله مورد بحث، با مطلق معارف الهیه منطبق می شود، چه معارف اصلی و چه 
گشــته، و لذا  که به زبان انبیایش جارى  کتابش بیان شــده و چه آنهایی  که در  فرعی، چه آنهایی 
کرده  که بر موســی و هارون نازل  ُفْرقاَن"  همه آنچه را 

ْ
َقْد آَتْینا ُموســی  َو هاُروَن ال

َ
می بینیم در آیه:" َو ل
فرقان نامیده است.

گر قرآن کریم را فرقان نامیــد از آن جهت بوده  که آیاتش بین  کلمه"فرقــان" بــه معناى فرق اســت، و ا
که آیاتش جدا جدا نازل شده. مؤید معناى  حق و باطل جدایی می اندازد، و یا از این جهت بوده 
اول این است که این کلمه در قرآن کریم بر تورات هم اطالق شده، با اینکه تورات یکباره نازل شد.

راغــب در مفــردات گفته: کلمه" فرقان" از کلمه"فرق" بلیغ تر اســت، بــراى اینکه فرقان تنها در فرق 
نهادن بین حق و باطل اســتعمال می شــود، مانند قنعان، که تنها در مردى اســتعمال می شــود که 
دیگران به حکم او قناعت می کنند، و این کلمه اسم است نه مصدر، به خالف فرق که هم مصدر 

است، و هم در فرق بین حق و باطل و غیر آن استعمال می شود .
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 �ن س �ة
اس�ة اِس�ة�ن و�نَ  /�ن ُ��ةُ �نْ ُ�و�ة /�ةَ �نُ

ْ
�نَ  /ال �ي اِس�ة �ن

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ُوو�ن  َْ��ةَ  ل� �ي
ً
ا اِس�ة  َكَم�نْ كا�نَ �ن

ً
ا ِم�ن َم�نْ كا�نَ ُموأْ �نَ

أَ
ا

سوره مبارکه سجده آیه: 18

فاسق 
که قبل از آمدن قرآن معناى امروز آن را نداشت،  گفته اند، از الفاظی است  که  کلمه فسق بطورى   
و در ایــن معنــا اســتعمال نمیشــد، و این قرآن کریم اســت که کلمــه نامبــرده را در معناى معروفش 
اســتعمال کــرد، و آن را از معنــاى اصلیــش که بمعناى بیرون شــدن از پوســت اســت گرفته، چون 
وقتی میگویند: فسقت التمرة معنایش این است که خرما از پوستش بیرون آمد، و به همین جهت 
که  کســانی  ِذیَن َیْنُقُضوَن َعْهَد اهَّلِل ِمْن َبْعِد ِمیثاِقِه، 

َّ
کرد به ال کلمه: فاســقین را تفســیر  خود قرآن نیز 

می شــکنند عهــد خــدا را بعد از میثاق آن، و معلوم اســت که نقض عهد وقتی تصــور دارد که قبال 
بسته و محکم شده باشد، پس نقض عهد نیز نوعی بیرون شدن از پوست است. کلمه" فاسق" به 

کند. گرایش  که از طاعت خارج و به معصیت  کسی است  گفته اند به معناى  که  طورى 
گاه می گوید:  کلمه" فجر" به معناى انفجار و شکاف وسیع برداشتن است، آن  گفته  فجور: راغب 
گناه را هم بدان جهت فجور نامیدند که باعث شکافته شدن و دریده شدن حرمت دیانت است، 

می گوییم: فالنی مرتکب فجور شد، و یا او فاجر است، و ایشان فجار و فجره اند.
که به اصطالح فارسی آب نهر را به خاطر  کلمه" تفجیر" به معناى آن است  گفته  در مجمع البیان 
گر فجور می گویند، براى این است که گناهکار،  یاد شدن بشکند، و بند را آب ببرد، و گناه را هم ا ز
پرده حیا را پاره می کند، و از صراط مســتقیم خارج گشــته، به بســیارى از گناهان مبتال می شود، و 
گر صبح را فجر می گویند، باز براى این است که روشنی پرده ظلمت را پاره کرده به همه جا منتشر  ا

می شود.
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�ن و �ة
و�ة  ْو�ةَ �ن

م/�نَ
ُ
ك ا�ةَ اُو�ةٍ /�ن �ن �نى: �ةَ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

اُو�ةٍ  �ن ْحم�نِ ِم�نْ �ةَ ِ الّرَ �ة
ْ
ل رى  �نىي  �نَ  ما �ةَ

ً
ا ا�ة َع َسماوا�ةٍ ِط�ب �ةَ َس�بْ

َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
ال

ُ�وٍر رى  ِم�نْ �نُ َصَر َهْل �ةَ �بَ
ْ
ِع ال اْرحبِ َ �ن

 سوره مبارکه بقره آیه: 185

فوت
 راغب می گوید: کلمه"فوت" به معناى دور شدن چیزى است از انسان، به طورى که دست یافتن 
گر از زنان  اِر- ا

َ
ُکّف

ْ
ی ال

َ
ْزواِجُکْم ِإل

َ
به آن دشــوار باشــد. و در قرآن کریم آمده که:"َو ِإْن فاَتُکْم َشــْي ٌء ِمْن أ

گاه می گوید: کلمه" تفاوت" که مصدر باب"تفاعل" از ماده"  شــما چیزى نزد کفار مانده باشــد" آن 
فــوت" اســت، بــه معناى اختالف دو چیــز در اوصاف و خصوصیات اســت، گویا ایــن از آن دور و 
آن از این دور اســت، خصوصیات این در آن نیســت و خصوصیات آن در این نیســت، این کلمه 
ْحمِن ِمْن َتفــاُوٍت- در خلقت خــدا چیزى که از  ــِق الّرَ

ْ
هــم در قــرآن آمــده می فرماید:"مــا َترى  ِفي َخل
مقتضاى حکمت خارج باشد وجود ندارد".

پــس منظــور از نبودن تفاوت در خلق، این اســت که تدبیر الهی در سراســر جهــان زنجیروار متصل 
بــه هــم اســت، و موجــودات بعضی به بعــض دیگر مرتبطنــد، به این معنــا که نتایج حاصلــه از هر 
موجودى عاید موجود دیگر می شود، و در نتیجه دادنش به موجوداتی دیگر وابسته و نیازمند است. 
در نتیجــه اصطــکاك اســباب مختلــف در عالم خلقــت، و برخوردشــان نظیر برخــورد دو کفه ترازو 
کــه در ســبکی و ســنگینی دائما در حــال مقابله می باشــند، این می خواهد ســبکی کند او  اســت 
کنــد این نمی گذارد، ایــن می خواهد بلند شــود او نمی گذارد،  نمی گــذارد، او می خواهد ســنگینی 
او می خواهــد بلند شــود این مانع می شــود، و نتیجه این کشــمکش آن اســت که تــرازودار بهره مند 
کفه ترازو در عین اختالفشــان در به دســت آمدن غرض ترازودار اتفاق دارند، و یا  می شــود. پس دو 
که باعث می شود ترازودار جنس کشیدنی خود را بکشد و وزن  به عبارتی دیگر اختالف آنها است 

کند. آن را معلوم 
پــس منظــور از نبــودن تفــاوت در خلق این شــد کــه خداى عز و جــل اجزاى عالم خلقــت را طورى 
که براى آن خلق شده برسد، و این از به مقصد  که هر موجودى بتواند به آن هدف و غرضی  آفریده 
رسیدن آن دیگرى مانع نشود، و یا باعث فوت آن صفتی که براى رسیدنش به هدف نیازمند است 

نگردد.
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 �ة � ر
�ر ُر  �ة ��ي

�ةَ
ْ
ْ�ر/ال �ةَ

ْ
اِ�ُرو�ن /ال �ة

ْ
اِ�ُر /ال �ة

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

وٍم
ُ
َ�ٍر َمْعل �ةَ  �بِ

َ
لّ� ُه اإِ

ُ
ل ِ
رنّ �نَ ُ� َو ما �نُ �نُ ا�أِ رن ا حنَ َ��ن  ِ��نْ

َ
لّ� ْ ٍء اإِ یي

َ �نْ ِم�نْ �ش َو اإِ
 سوره مبارکه حجر آیه: 21

 قدر
که اشیاء بر حسب  کنایه در مقام و منزلتی   "قدر" هر چیزى، اندازه تعیین مقدار آن است و به طور 
اوصاف و خصوصیات دارند استعمال می شود. می گویند:" قدر الشي ء حق قدره" یعنی فالن چیز 

که در خور آن بود و سزاوارش بود معرفی نمود. را آن طور 
یــادى آن اســت، مثال وقتــی گفته  کــم و ز "قــدر" و" قــدر" از هــر چیــزى کمیــت و کوچــك و بزرگــی و 
می شــود:" قدرت الشــي ء قدرا" و یا گفته می شود:"قدرت الشــي ء تقدیرا" مقصود این است که من 
کمیت و حدود ظاهرى و محسوس فالن چیز را معلوم و بیان کردم، این معناى اصلی و لغوى این 
کلمه مزبور را از معناى اصلیش تجاوز داده و در امور معنوى و غیر محسوس  کلمه است، و لیکن 
نیــز اســتعمال کرده اند، مثال می گوینــد" فالنی در بین مردم و در میان اجتمــاع داراى قدر و منزلت 

که فالنی در جامعه خود وزنه اى است داراى ارزش اجتماعی. است" و مقصودشان این است 
و از جهــت اینکــه تقدیــر و تحدیــد هر چیــز غالبا توأم با توصیفی اســت که طــرف را از حال آن چیز 
گاه می کنــد لــذا کلمــه" قدر" و" تقدیر" بطور اســتعاره، هم بر آن اوصاف اطالق می شــود و هم بر آن  آ
گفته  کرد فالن چیز را و نیز  گفته می شود:"قدر الشي ء و قدره" یعنی وصف  گاهی، مثال  معرفت و آ
کرد و اینگونه اســتعماالت همه  می شــود:" قدر الشــي ء و قدره" یعنی معرفت به فالن چیز حاصل 

صحیح و لغوى است.
که با آن متعین شده و از غیر خود ممتاز می گردد، زیرا  مقدار:"مقدار" به معنی حد هر چیزى است 
گرفته باشــد که فی نفســه و از غیر خود متعین و ممتاز  هیچ چیزى نیســت که لباس وجود به خود 
گــر متعین نمی بــود وجود نمی یافت، و ایــن معنی، یعنی اینکه هــر موجودى حدى  نباشــد، چــون ا
داشــته باشــد که از آن حد تجاوز نکند یك حقیقتی اســت که قرآن پرده از روى آن برداشته و مکرر 
 ِعْنَدنا 

َّ
خاطر نشان ساخته است، مانند:" َقْد َجَعَل اهَّلُل ِلُکّلِ َشْي ٍء َقْدرًا" و مانند:" َو ِإْن ِمْن َشْي ٍء ِإال

وٍم" و همچنین آیاتی دیگر.  
ُ
 ِبَقَدٍر َمْعل

َّ
ُه ِإال

ُ
ل َخزاِئُنُه َو ما ُنَنّزِ

پــس وقتــی بنا شــد هر چیزى محدود به حدى باشــد که از آن تجاوز نکند، و در نــزد خدا و به امر او 
محکــوم بــه آن حــد باشــد، و به هیچ وجــه از نزد خدا و احاطــه او بیرون نرود، و هیچ چیــز از علم او 
ُه ِبُکّلِ 

َ
ال ِإّن

َ
ُکّلِ َشــْي ٍء َشــِهیٌد" و نیز فرمود:" أ  اهَّلَل َعلی  

َ
غایب نباشــد هم چنان که خودش فرمود:" ِإّن

ٍة" محال اســت که خــداى تعالی نداند که هر   َذّرَ
ُ

َشــْي ٍء ُمِحیــٌط" و نیــز فرمود:" ال َیْعــُزُب َعْنُه ِمْثقال
یاد می کنند. کم و ز ماده اى چه بارى دارد، و رحمها چه مقدار 
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که مرکز همه قدرتها است. کلمه" قدیر" یکی از اسماء حسناى خداى تعالی است   
راغــب می گویــد کلمــه" قدرت" هر گاه وصف انســان قرار گیرد نام هیئتی براى انســان اســت که با 
کــه می خواهــد انجــام دهــد. و چون خــداى تعالی با آن وصف شــود، معناى  آن می توانــد کارى را 
کلمه تنها در مورد خداى تعالی بطور مطلق استعمال می شود، و تنها  عاجز نبودن را می دهد. این 
گفت" قادر" اســت، و اما غیر خداى تعالی محال اســت  که می توان بطور مطلق  در مورد او اســت 
کســی قــادر مطلــق باشــد، هر چنــد که لفظ قــادر بطور مطلــق در باره آن اطالق بشــود. پــس هر گاه 
کار اســت. و  که بگوییم فالنی قادر بر فالن  کالم این اســت  بخواهیم غیر خدا را قادر بخوانیم حق 
گر نه معنایش مقید است، چون آن کس، قادر  گر بگوییم فالنی قادر اســت، صرف تعبیر اســت و  ا
که غیر از خدا احدى به این صفت  کار معینی اســت، نه قادر مطلق. و به همین جهت اســت  بر 
کنیم  که را فرض  توصیف نمی شــود، مگر آنکه به ضدش نیز توصیف می شــود، چون غیر خدا هر 
کلی عجز از او منتفی  که بطور  کسی  کارهاى دیگر عاجز است، تنها  که قادر باشد، از  کارى  به هر 

است و به هیچ وجه متصف به آن نمی شود، خداست.
و کلمــه" قدیــر" به معناى آن فاعلی اســت که هــر چه بخواهد می کند، و بــر مقتضاى حکمت هم 
که غیر از خداى تعالی  می کند، نه زائد بر آن، و نه ناقص از آن، و به همین جهت صحیح نیست 
کــه بر هر چــه بخواهد قدیر  کســی بــه ایــن صفــت متصف شــود:" انه علی ما یشــاء قدیر- او اســت 
اســت". کلمه" مقتدر" نیز قریب المعناى با کلمه" قدیر" اســت و به همین معنا است جمله" ِعْنَد 
َمِلیٍك ُمْقَتِدٍر" چیزى که هست در غیر خداى تعالی هم استعمال می شود، و در غیر خدا معنایش 
متکلف و مکتســب قدرت اســت، یعنی کســی که براى به دســت آوردن قدرت خود را به زحمت 

می اندازد، و خود را قدرتمند وانمود می کند. 
کــرده، چیزى که هســت در آنجا که گفــت" و چون خداى تعالــی با آن وصف  و حقــا خــوب معنــا 
شــود معناى عاجز نبودن را می دهد" پیداســت که سهل انگارى نموده، چون صفات ذاتی خداى 
تعالــی از قبیــل حیات و علم و قدرت معانی ایجابی هســتند، نه ســلبی بــراى اینکه عین ذاتند، و 
معقول نیســت معناى ســلبی عین ذات باشد، مثال معناى حیات، نداشتن مرگ، و معناى علم، 
نداشــتن جهل، و معناى قدرت، نداشــتن عجز باشــد این عقیده صابئین اســت، و الزمه اش این 
که معناى قدرت در  کمال باشد. پس حق مطلب این است  که ذات خدا خالی از صفات  است 
کرده، و الزمه آن این است که مطلق عجز  که اراده  کارى باشد  خداى تعالی نیز قدرت بر انجام هر 

از ساحت او نفی شود.



166

�ة � �
ص�  ِص��ة �ةَ ْصُ� /ُم�ةْ

اِص�ا/�ةَ ِص�/�ة
�نى: ا�ةْ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نَ َمع�ي ْ حب
أَ
ْم ا

ُ
َه�اك

َ
اَء ل ْو سش

َ
ٌر َو ل ا�أِ ها �ب ِل َو ِم�نْ �ي �ب

ْصُ� الّ�َ ِه �ةَ
َ
ى الّل

َ
َو َعل

 سوره مبارکه نحل آیه: 9

قصد
کلمــه" قصــد"- بطــورى که راغب  و غیــر او گفته اند- به معناى اســتقامت راه اســت، یعنی راه آن 
طور مســتقیم باشــد که در رســاندن ســالك خود به هدف، قیوم و مسلط باشــد، و ظاهرا این کلمه 
کلمه" ســبیل"، اضافه صفت  که مصدر اســت به معناى اســم فاعل اســت، و اضافه شــدن آن به 
به موصوف خویش اســت، و بنا بر این، معناى قصد الســبیل، ســبیل قاصد اســت، در مقابل قول 
که" جائر" به معناى منحرف از هدف اســت و رهرو خود را به  که می فرماید:" َو ِمْنها جاِئٌر"  خداوند 

گمراه می کند. غیر هدف می رساند، و از هدف 
و مقصود از اینکه فرمود:" بر خداســت قصد ســبیل"، این اســت که بر خدا واجب است که سبیل 
قاصد و راه مســتقیم را براى بندگانش معین کند، تا آن راه، ایشــان را به سعادت و فالح بکشاند، و 
کند، پس او خودش بر خود واجب  که او را محکوم به این واجب  کمی غیر از خدا نیست  چون حا
کرده است که راهی براى بندگان خود قرار دهد و ایشان را بسوى خود هدایت کند، و قرار هم داده.
گر  که ا کرده  که انســان و بلکه هر موجودى را به قوا و ادواتی مجهز  زیرا راه قرار دادنش همین اســت 
درســت به کارش بزند او را به کمال مطلوب و ســعادتش می رســاند هم چنان که قرآن کریم فرمود:" 
یِن َحِنیفًا  ِقــْم َوْجَهَك ِللّدِ

َ
َقُه ُثّمَ َهدى "  و در خصوص انســان فرمود: " َفأ

ْ
 َشــْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ــِذي أ

َّ
ال

ِق اهَّلِل" .
ْ
ْیها ال َتْبِدیَل ِلَخل

َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
ِفْطَرَت اهَّلِل ال

که از دو ناحیه در بشــر القاء نموده، یکی از ناحیه  و اما" هدایت"، عبارت اســت از آن تلقین هایی 
فطرت و یکی از طریق بعث رســل و انزال کتب و تشــریع شــرایع، هم چنان که در باره قســمت اول 
َکُفورًا"" و  ا  ِکرًا َو ِإّمَ ا شا ِبیَل ِإّمَ ا َهَدْیناُه الّسَ

َ
َهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها"  و " ِإّن

ْ
ل

َ
اها َفأ فرموده:" َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

گر خداى سبحان این آیه را که مربوط به هدایت است در میان آیاتی قرار داده که نعمتهاى علوى  ا
و ســفلی، از آســمان و زمین و انعام و خیل و بغال و حمیر و آب نازل از آســمان و زراعت و نظائر آن 
را می شــمارد، بدین جهت بوده که کالم در دو آیه انعام و خیل به معناى راهپیمایی و ســوار شدن 
مرکب منتهی شد، لذا مناسب بود که راههاى معنوى که آدمی را به هدف حقیقی او و کمالی که 

در مسیر حیات در جستجوى آنست می رساند خاطر نشان بسازد.
لذا فرمود: یکی از نعمتهایی که خدا بر بندگانش منت نهاده این است که بر خود واجب کرده راه میانه 
را به آنان بنمایاند تا بتوانند به سعادت زندگیشان برسند و بسوى پروردگارشان هدایت گردند.در این آیه، 
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خداى سبحان قصد السبیل را به خودش نسبت داده، ولی سبیل جائر را نسبت نداده، جهتش این 
است که جائر، راه ضاللت است و از ناحیه خدا جعل نشده است بلکه راهی که خدا جعل کرده راه 
قصد و هدایت است، و راه جائر، به معنی انحراف از راه هدایت و نپیمودن آن است، پس در حقیقت 

راه نیست بلکه بیراهه است.
و بهر حال آیه شــریفه ظاهر در این اســت که قصد الســبیل را به خدا نســبت داده و آن دیگرى را نسبت 
نداده، و چون قصد السبیل- که آن را به خدا نسبت داده- رهرو خود را به خدا منتهی می کند و از این 
می فهمیم که راه جائر که آن را به خدا نسبت نداده رهرو خود را به خدا منتهی نمی کند، و نیز می فهمیم 
که راه نیست بلکه انحراف از راه است.و چون ممکن است کسی توهم کند که همین عمل خدا باعث 
شده که خدا خود بدست خودش خود را مغلوب کرده و نعمتش را مکفور نماید، براى اینکه می بینیم 
اکثر مردم این راه را نپیموده، و به هدایت آن مهتدى نشــده اند، و اگر او چنین راهی را جعل نمی فرمود 
بندگان نافرمانیش نمی کردند، پس خودش خود را در تدبیر خویش مغلوب بندگانش کرده است، و چون 
ْجَمِعیَن" 

َ
ُکْم أ َهدا

َ
ْو شاَء ل

َ
جاى چنین توهمی بوده جمله اى را اضافه کرد تا آن را دفع کند، و آن جمله:" َو ل

است، یعنی اگر اکثر مردم راه خدا را نمی روند بخاطر عجز خداى سبحان و غلبه آنان بر خدا و شکست 
دادن خدا نیست، بلکه از این جهت که خدا نخواسته هدایت  شوند، زیرا اگر خدا می خواست همه 
را هدایت می کرد و ایشان چاره اى جز هدایت نداشتند چون خداوند در هر حال، قاهر و غالب است. 
و به عبارت دیگر،" ســبیل قاصد" که خدا آن را قرار داده ســبیلی اســت که بر اساس اختیار انسان بنا و 
درست شده، که انسان به اختیار خود، با اعمال صالح و اجتناب از معاصی آن را می پیماید، و چنین 
راهی ممکن نیست جبرى باشد، هم چنان که ممکن نیست عمومی باشد، زیرا طبیعت هاى افراد، 
مختلف، و ترکیب ساختمانی آنان گوناگون است، و قهرا آثار این طبیعت ها و ترکیب هاى مختلف نیز 

متفاوت است، در نتیجه افراد در ایمان و کفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصیت مختلفند.
 ِبِه َکِثیرًا َو 

ُ
 َمْن َیشــاُء َو َیْهِدي َمْن َیشــاُء"  و آیه" ُیِضّل

ُ
با این حال اگر شــما بگوئید پس چرا فرموده " ُیِضّل

َیْهِدي ِبِه َکِثیرًا"  ف در جواب می گوئیم این گمراه کردن بخاطر مجازات اعمالی است که از فرد مستحق 
فاِسِقیَن"  

ْ
 ال

َّ
 ِبِه ِإال

ُ
ضاللت سر زده است، نه اینکه گمراه کردن ابتدایی باشد چنان که جمله" َو ما ُیِضّل

آن را تفسیر کرده و فهمانده است که وقتی انسان فسق و تباهی را پیشه خود کند و به سوء اختیار خود از 
زى عبودیت خدا بیرون آید، یعنی خداى را نافرمانی کند و رجوع هم نکند، این روش، ضاللت ابتدایی 
آدمی و شروع به ضاللت است، که از ناحیه خود انسان سر می زند، و مستند به خود آدمی است، و در 
صورتی که انسان از آن بازگشت نکند خدا او را به ضاللتی بیشتر مجازاتش می کند و در حالت ضاللتش 
ثابت می کند. و اینکه گفتیم ضاللت ابتدایی از ناحیه خود بشر شروع می شود براى این است که خداى 
کرده و راه را یادشان داده است  تعالی بشر را، هم از طریق فطرت و هم بوسیله دعوت انبیاء هدایت 

گم می کند خودش می کند. کسی با این حال راه را  گر  پس ا
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 سوره مبارکه ق آیه: 73  

 قلب
که آدمی به وســیله آن تعقل می کند و حق را از باطل تمیز  کلمه" قلب" به معناى آن نیرویی اســت 
گــر تعقل نکند و چنین  می دهــد، و خیــر را از شــر جــدا می کند و بین نافع و مضــر فرق می گذارد. و ا
تشــخیص و جداســازى نداشته باشــد، در حقیقت وجود او مثل عدمش خواهد بود، چون چیزى 
که اثر ندارد وجود و عدمش برابر اســت. شــواهدى از آیات اســت که داللت می کند بر اینکه مراد از 
قلب خود آدمی یعنی خویشتن او و نفس و روح او است، براى اینکه هر چند طبق اعتقاد بسیارى 
از عوام ممکن اســت تعقل و تفکر و حب و بغض و خوف و امثال اینها را به قلب نســبت داد، به 
این پندار که در خلقت آدمی، این عضو اســت که مســئول درك اســت، هم چنان که طبق همین 
پندار، شنیدن را به گوش، و دیدن را به چشم، و چشیدن را به زبان، نسبت میدهیم، و لیکن مدرك 
واقعی خود انســان اســت، و این اعضاء، آلت و ابزار درك هســتند چون درك خود یکی از مصادیق 

که جز به خود انسان نسبت داده نمی شود.  کتساب است،  کسب و ا
کات انســانی را به قلب نسبت می دهند؟ ظاهرا منشا  حال ببینیم چه عاملی باعث شــده که ادرا
کــه انســان وقتی وضع خود و ســایر انــواع حیوانات را بررســی کرده و مشــاهده نموده  آن، ایــن بــوده 
کار  کــه بســیار اتفــاق می افتد که یــك حیوان در اثر بیهوشــی و غش و امثــال آن شــعور و ادراکش از 
گر قلبش از کار بیفتد دیگر  می افتــد، ولــی ضربان قلب و نبضش هنوز زنده اســت، در صورتی که ا
حیاتــی برایــش باقی نمی ماند. از تکــرار این تجربه یقین کرد که مبدأ حیــات در آدمی، قلب آدمی 
اســت، به این معنا که، روحی را که معتقد اســت در هر جاندارى هســت نخســت به قلب جاندار 
که آثار و  کرد،  کرده، و نیز یقین  که از قلب به تمامی اعضاى زنده نیز سرایت  متعلق شده، هر چند 
خواص روحی و روانی چون احساسات وجدانی یعنی شعور و اراده و حب و بغض و رجاء و خوف 
که روح  که قلب اولین عضوى اســت  و امثال اینها، همه مربوط به قلب اســت، به همین عنایت 

بدان متعلق شده است.
و ایــن باعث نمیشــود که مــا هر یك از اعضا را مبدأ فعل مخصوص بــه خودش ندانیم، چون هیچ 
منافاتی بین این و آن نیست، در عین اینکه قلب را مبدأ حیات می دانیم، دماغ را هم مبدأ فکر، و 
گوش را ابزار شنیدن، و شش را آلت تنفس، و هر عضو دیگر را منشا عمل  چشم را وسیله دیدن، و 
خــاص بــه خودش می دانیم، چون همه اعضا و حتی خود قلب به منزله آلت و ابزارى اســت براى 
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که تجربه هاى مکرر علمی هم این  که به وســاطت آن آلت محتاج اســت. و چه بســا  کارى  انجام 
نظریــه را تاییــد کنــد، چــون بارها این آزمایــش را در مرغان انجــام داده اند که در یــك عمل جراحی 
دمــاغ مغز ســر مرغ را بیــرون آورده اند، و دیده انــد که حیوان هم چنان زنده اســت لیکن، هیچگونه 
که آب  گرســنه و یا تشــنه اســت، و نمیداند  که  درك و شــعور و تشــخیصی ندارد، حتی نمی فهمد 
رفــع تشــنگی و دانــه رفع گرســنگی می کنــد، و اینکه ایــن دانه و آن ســنگ ریزه اســت، و چون مواد 
غذایی به او نمی رســد قلبش از ضربان می ایســتد و می میرد و همچنین چه بســا بتوان این نظریه 
که تا کنون بحثهاى علمی طبیعی نتوانســته و موفق نشــده مرکزى را در بدن  کرد  را از این راه تایید 
کشف کند که تمامی دستوراتی که در بدن به وسیله اعضا انجام می شود از آن مرکز صادر بشود، و 
اعضاى مختلف بدن همه مطیع فرمان آن باشند، ولی وجود چنین مصدر و مرکزى برایش مسلم 
یاد و بسیار مختلف است،  شــده اســت، زیرا می بینید که اعضاى مختلف بدن با اینکه بســیار ز
کارشــان و عملکردشــان  هم خودشــان اختالف دارند و ساختمانشــان متفاوت اســت، و هم اثر و 
مختلف است، در عین حال همه در تحت یك لوا، و مطیع یك مرکز فرماندهی، و داراى وحدتی 

حقیقی هستند.
که  گر بشر نتوانسته به وجود چنین مرکز فرماندهی اى پی ببرد، براى این بوده  که ا کرد  گمان  و نباید 
کات آن غافل بوده است، و تمدن امروز تا حدى به اسرار آن پی  از اهمیت و حساسیت دماغ و ادرا
برده، در نتیجه نمی تواند مرکز احساســات وجدانی از قبیل شــعور و اراده و حب و بغض و خوف و 

رجا و امثال آن را قلب بداند.
زیرا بشر همانطور که به اهمیت قلب پی برده بود، به اهمیت سر، که جایگاه دماغ است نیز پی برده 
بود، به شهادت اینکه می بینیم از قدیم ترین زمانها امت هاى مختلف و با زبانهاى مختلف مبدأ 
کرده  حکم و امر و دســتورات جامعه را رأس و رئیس نامیده، و لغت هاى مختلفی از آن منشــعب 
است، نظیر رأس، و رئیس و رئاسه، و رأس الخیط، سر نخ و رأس المدة سر رسید، و رأس المسافة، 
کــوه، و همچنین ســر جانداران و چهــار پایــان را رأس خوانده، و  و رأس الــکالم، و رأس الجبــل ســر 
نوك شمشیر را رأس السیف نامیده است، پس بشر از همان دیرباز به اهمیت دماغ پی برده بود، و 
لیکن به خاطر همان شواهدى که گفتیم، نمی توانست بپذیرد که دماغ مرکز فرماندهی بدن باشد.

که بویی از شعور در آن باشد، از قبیل:  که ادراك و شعور و هر چه  و ظاهرا همین مسئله باعث شد 
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 روحی اســت که به بدن وابســته اســت، و یا به وســیله 
کات نامبرده را، هم به قلب نسبت می دهند، و هم به روح،  قلب، در بدن جریان می یابد، و لذا ادرا
و هم به نفس، گاهی می گویند: فالنی را دوست دارم، و گاهی می گویند روحم او را دوست می دارد، 
گاه  گاهی هم می گویند نفسم او را دوست می دارد، آن  و نیز می گویند قلبم او را دوست می دارد، و 
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این مجاز گویی آن قدر ادامه می یابد که لفظ قلب را بر" نفس" اطالق می کنند، هم چنان که بسیار 
که از این هم تجاوز نموده کلمه" صدر" را بر قلب اطالق می کنند چون قلب در سینه  اتفاق افتاده 

کات و افعال و صفات روحی را به سینه نسبت می دهند. قرار دارد انحاء ادرا
کریــم از این قســم نســبت ها در موارد بســیارى آمــده، از آن جملــه فرموده:"َیْشــَرْح َصْدَرُه  و در قــرآن 
که در این آیه  َحناِجَر"  

ْ
وُب ال

ُ
ُقل

ْ
َغِت ال

َ
َك َیِضیُق َصْدُرَك"  و نیز فرموده:" َو َبل

َ
ْسالِم"  و نیز فرموده:"َّن ِ

ْ
ِلل

ُدوِر"  و   اهَّلَل َعِلیٌم ِبذاِت الّصُ
َ

کنایه اســت از تنگی ســینه و نیز فرموده:"ِإّن هم رســیدن دلها به گلوگاه 
که  کالم خداى تعالی اشــاره باشــد به تحقیق این نظریه، چیزى  که اینگونه موارد در  بعید نیســت 

که باید و شاید روشن نشده است. کنون این نظریه آن طور  هست متاسفانه تا 
مرض قلب عبارت است از اینکه قلب دچار نوعی تردید و اضطراب شود که مساله ایمان به خدا 
و اطمینان نســبت به آیات او را کدر و ناصاف کند و ایمان در آن قلب آمیخته با شــرك شــود و لذا 
کــه در مرحله خلق و خوى احوالی و اخالقی متناســب با کفر بــر آن عارض می گردد و در  می بینیــم 

کفر به خدا و به آیات او است. که متناسب با  کارهایی از آن سر می زند  مرحله عمل 
بنــا بــر ایــن ظاهر از عــرف و اصطالح قرآن کریم این اســت که مرض قلب عبارت اســت از شــك و 
تردیــدى کــه بــر درك آدمی نســبت به آنچــه مربوط به خداى تعالی و آیات اوســت مســتولی و چیره 
که همان عقائد دینی است جوش بخورد و انسان مبتالى  می شود و نمی گذارد قلب با آن معارف 

به آن شك و تردید عقد قلبی نسبت به خدا و آیاتش داشته باشد.
که به تدریج شــدت  و اصوال خداى ســبحان مرض قلب را در حد مرض هاى جســمانی دانســته 
کت می کشــاند و  کار بیمار را به هال گــر بــه معالجه اش نپردازند مزمن می شــود و در آخــر  می یابــد و ا
شــدت یافتنــش بــه خاطر ناپرهیــزى کردن و بیمــارى را با چیزهایــی که براى مریض مضر اســت و 
طبع مریض را بیشتر تحریك می کند کمك کردن است که این ناپرهیزى و امداد کردن بیمارى در 
وِبِهْم 

ُ
بیماریهاى قلبی همان ارتکاب معصیت ها است که خداى تعالی در باره اش فرموده:" ِفي ُقل

َمَرٌض َفزاَدُهُم اهَّلُل َمَرضًا".
حــال ببینیــم مهر بــه دل خوردن یعنی چه؟ یعنی همیــن که دل به حالتی در آیــد که دیگر پذیراى 
حق نباشــد، و حق را پیروى نکند، پس چنین دلی قهرا تابع هواى نفس می شــود، هم چنان که در 
که حق  ْهواَءُهْم"  و نیز نتیجه دیگرش این است 

َ
َبُعوا أ

َ
وِبِهْم َو اّت

ُ
جاى دیگر فرموده:" َطَبَع اهَّلُل َعلی  ُقل

وِبِهْم َفُهْم ال 
ُ
که فرموده:"َو ُطِبَع َعلی  ُقل را نفهمد و نشنود، و به آن علم و یقین پیدا نکند، هم چنان 

وِبِهْم 
ُ
وِبِهْم َفُهْم ال َیْســَمُعوَن" ، و نیز فرموده:َو َطَبَع اهَّلُل َعلی  ُقل

ُ
َیْفَقُهوَن"  و نیز فرموده:" َو َنْطَبُع َعلی  ُقل

ُمــوَن"و به هر حال باید دانســت که خداى تعالی ابتداء مهر بر دل کســی نمی زند، بلکه 
َ
َفُهــْم ال َیْعل

گر چنین می کند به عنوان مجازات است، چون مهر بر دل زدن گمراه کردن است، و اضالل جز بر  ا
اساس مجازات به خداى تعالی منسوب نمی شود.
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لّب
" لــب" در انســان ها بــه معنــاى عقل اســت، چون  عقــل در آدمی مانند مغز گردو اســت نســبت به 
پوســت آن، و لذا در قرآن" لب" به همین معنا اســتعمال شــده، و گویا کلمه عقل به آن معنایی که 
که از راه غلبه اســتعمال این معنا را به خود  امروز معروف شــده یکی از اســماء مســتحدثه اســت، 
گرفتــه، و به همیــن جهــت کلمه عقل هیچ در قرآن نیامده، و تنها افعال مشــتق شــده از آن در قرآن 

آمده مانند"یعقلون".
حلم

 احالم جمع حلم  عبارت است از آنچه که شخص نائم در خواب خود می بیند، و بعید نیست که 
که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهرى دارد،  اصل در معناى آن تصوراتی باشد 
و به همین مناســبت اســت که عقل را هم"حلم" می نامند، چون عقل عبارت اســت از اســتقامت 
َم 

ُ
ُحل

ْ
 ِمْنُکُم ال

ُ
ْطفال

َ ْ
َغ ال

َ
که حد بلوغ و رشــد را" حلم" می نامند: َو ِإذا َبل تفکر، و نیز از آن باب اســت 

یعنی زمان بلوغ و حد بلوغ عقل. 
نهی

گر عقل را  که به معناى عقل است، و ا کلمه" نهی" جمع نهیة- به ضم نون و سکون هاء- است،   
که عقل، آدمی را از پیروى هواى نفس نهی می کند. نهیه نامیده اند براى این بوده 

فواد
که آدمی به وسیله آن تعقل میکند. و به عبارت دیگر آن مبدئی است از انسان    فواد مبدئی است 
کــه تعقــل می کنــد و ایــن نعمت در میان همــه حیوانات تنها مخصوص انســان اســت و مرحله به 
دست آمدن فؤاد یك مرحله وجودى جدیدى است که باز از مرحله حیوانیت که همان عالم حس 

است وسیعتر و مقامی شامخ تر است.
 چــون بــه خاطر داشــتن همیــن قوه عاقله اســت که همان حواس که در ســایر حیوانات هســت در 
انســان آن قدر وســیعتر می شود که به هیچ مقیاس و تقدیرى ممکن نیست اندازه گیرى شود، زیرا 
که در محضرش و در برابرش نیســت و یا اآلن نیســت  به وســیله آن آدمی چیزهایی را درك می کند 
ولــی در گذشــته بــوده یــا بعدهــا خواهد آمــد و نیز آثــار و اوصــاف آن را- با واســطه و یا بی واســطه- 
کــه داراى ایــن قــوه عاقلــه اســت با این قــوه پا به فــراز ما وراى محسوســات و  درك می کنــد.  انســان 
کلیــات را درك می کند، و به قوانیــن کلی پی می برد و در نتیجــه در علوم نظرى و  جزئیــات نهــاده، 
معــارف حقیقــی غــور می کند و با قــدرت تدبرش در اقطار آســمانها و زمین نفوذ می کنــد و در تمام 
که به هیچ وجه آدمی  اینها از عجایب تدبیر الهی، با ایجاد سمع و بصر و افئده، نعمتهایی است 

نمی تواند شکر آن را به جاى آورد.
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 �ة و م
ام �ي َم�ةٌ �ة ِ

�يّ
ٍم / �ةَ �ي �ة اَم�ةِ  /ُمْ��ةَ �ي �ةِ

ْ
اُموا/ ال �ة �نى: اْس�ةَ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َم  �ي �ة ُمْ��ةَ
ْ
راَط ال ا الّصِ َ اْهِ��ن

 سوره مبارکه حمد آیه: 6  

 قيام
یشــه این لغت از قیام آدمی گرفته شــده باشــد، چون انســان در سایر حاالتش غیر از قیام-   ظاهرا ر
مانند حال نشستن و دمرو خوابیدن و دو زانو نشستن و طاق باز و به رو افتادن- آن طور که در حال 
قیام مسلط بر کارها و مقاصد خود هست تسلط ندارد و آن طور نمی تواند قبض و بسط و دادوستد 
را انجام دهد، به خالف حال قیام که وقتی انسان بر پاى خود بایستد از هر حال دیگرى بهتر تعادل 
گرفتن، اعطاء و  خود را در دست دارد و در نتیجه به تمامی اعمال خود از ثبات و حرکت، دادن و 
منع و جلب و دفع مسلطتر است، و نیز کنترل تمامی قواى خویش و افعال آن قوا را در دست دارد. 

گفت حالت قیام در تمامی شؤون معرف شخصیت آدمی است. بنا بر این می توان 
ایــن اصــل معنــاى قیــام اســت، آن گاه این کلمــه را بطــور اســتعاره در متعادل ترین احــوال هر چیز 
دیگرى اســتعمال کرده اند، مثال اســتوارترین وضع یك ســتون را که همان حالت عمودى آن است 
که بر پاى خود ایستاده و رگ و ریشه خود را در زمین دوانیده  قائم می نامند، و همچنین درختی را 
قیــام درخــت می خواننــد، و به همین منوال قائــم بودن یك ظرف آب به این اســت که روى قاعده 
کب خود ایستاده باشد، و قیام عدل این است که در زمین گسترده شود و قائم بودن قانون و سنت 
این است که در مملکت اجراء شود.و به همین منوال اقامه، به معناى بپا داشتن هر چیز است به 
که تمامی آثار آن چیز مترتب بر آن شود، و هیچ اثر و خاصیتی پنهان و مفقود نماند، مانند  نحوى 

اقامه عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دین و امثال آن. 
و اما اشتقاق دیگر این ماده که"استقامت" است، معنایش طلب قیام از هر چیز است.و به عبارت 
دیگر استدعاى ظاهر شدن تمامی آثار و منافع آن چیز است، و بنا بر این معناى"استقامت طریق" 
این اســت که راه متصف باشــد به آن وصفی که غرض از راه همان وصف اســت، و آن این اســت 
کــه کوتاهتریــن خــط میان ما و هدف ما باشــد و عالوه، روشــن باشــد و ما را دچار تردید نســازد و به 
که در  که از نفس خود بخواهد  کار این اســت  بیراهه نیندازد. و همچنین اســتقامت آدمی در یك 
باره آن امر قیام نموده آن را اصالح کند، بطورى که دیگر فساد و نقص به آن راه نیابد و به حد کمال 

و تمامیت خود برسد. 
 کلمــه قیــم به معناى کســی اســت که مصلحت چیــزى را تاءمین نمــوده ، امــور آن را تدبیر نماید، 
ماننــد قیــم خانــه که قائم به مصالح خانه اســت ، واهل خاّنه در امور خانه بــه اومراجعه می کنند. 
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کریم متضمن آن  که قرآن  که مشــتمل بر معانی قیمی باشــد، وآنچه  کتابی اســت  وکتاب قیم ، آن 
اســت اعتقاد حق وعمل صالح اســت. کلمه قیم به معناى آن کســی است که مسئول قیام به امر 
که قائم  کسی است  که در قیام خود و تدبیر آن امر قوى باشد. و یا به معناى  شخصی دیگر است، 

کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در همین قیام است، به پاى خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد. و 
کــه  کــه علمــاى صــرف گفته انــد، بــر وزن"فیعــول" اســت، هــم چنــان  قیــوم: کلمه"قیــوم" بطــورى 
کلمه"قیــام" بــر وزن"فیعال" از ماده قیام اســت، صفتی اســت که بــر مبالغه داللــت دارد، و قیام بر 
کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن اســت، همه این  هر چیز به معناى درســت 
معانی از قیام استفاده می شود، چون قیام به معناى ایستادن است، و عادتا بین ایستادن و مسلط 

کلمه"قیوم" همه آن معانی استفاده می شود. کار مالزمه هست، از این رو از  شدن بر 
مســتقیم: کلمه مســتقیم هم بمعناى هر چیزى اســت که بخواهد روى پاى خود بایســتد، و بتواند 
بدون اینکه بچیزى تکیه کند بر کنترل و تعادل خود و متعلقات خود مســلط باشــد، مانند انســان 
کــه بــر امور خود مســلط اســت، در نتیجه برگشــت معناى مســتقیم بچیزى اســت که  ایســتاده اى 
وضعش تغییر و تخلف پذیر نباشــد، لذا صراط مســتقیم عبارت میشــود از صراطی که در هدایت 
مــردم و رساندنشــان بســوى غایــت و مقصدشــان، تخلــف نکند، و صــد در صد این اثر خــود را به 
ُهْم 

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِباهَّلِل َو اْعَتَصُموا ِبِه، َفَسُیْدِخل

َّ
ا ال ّمَ

َ
که خداى تعالی در آیه شریفه: َفأ بخشد، هم چنان 

که به خدا ایمان آورده و از او  ْیِه ِصراطًا ُمْســَتِقیمًا، و اما آنهایی 
َ
ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َو َفْضٍل، َو َیْهِدیِهْم ِإل

خواســتند تا حفظشــان کند، بزودى خدایشــان داخل رحمت خاصی از رحمت هاى خود نموده، 
و بســوى خویش هدایت می کند، هدایتی که همان صراط مســتقیم اســت،  آن راهی را که هرگز در 

هدایت رهرو خود تخلف ننموده، و دائما بر حال خود باقی است، صراط مستقیم نامیده.
کــه خدایش بخواهد هدایت  کســی   َ... ْســالِمِ ِ

ْ
ْن َیْهِدَیُه، َیْشــَرْح َصْدَرُه ِلل

َ
و نیــز در آیــه: َفَمْن ُیِرِد اهَّلُل أ

کند، سینه اش را براى اسالم گشاده می سازد، و کسی که خدایش بخواهد گمراه کند، سینه اش را 
تنگ و بی حوصله می سازد، بطورى که گویی باسمان باال می رود، آرى این چنین خداوند پلیدى 
را بــر آنــان که ایمان ندارند مســلط می ســازد، و این راه مســتقیم پروردگار تو اســت  طریقه مســتقیم 
ّيَ ُمْســَتِقیٌم، 

َ
 هذا ِصراٌط َعل

َ
خــود را غیــر مختلــف و غیر قابل تخلف معرفی کرده، و نیــز در آیه: قال

غاِویَن، فرمود این صراط مســتقیم من 
ْ
َبَعــَك ِمَن ال

َ
 َمِن اّت

َّ
طاٌن، ِإال

ْ
ْیِهْم ُســل

َ
ــَك َعل

َ
ْیــَس ل

َ
 ِعبــاِدي ل

َ
ِإّن

است، و من خود را بدان ملزم کرده ام، بدرستی بندگان من کسانیند، که تو نمی توانی بر آنان تسلط 
که خودش باختیار خود پیروى تو را بپذیرد،  ســنت و طریقه مســتقیم خود  گمراهی  یابی، مگر آن 
ِت اهَّلِل  ْن َتِجَد ِلُســّنَ

َ
را دائمــی، و غیــر قابل تغییــر معرفی فرموده، و در حقیقت می خواهد بفرماید: َفل

، براى سنت خدا نه تبدیلی خواهی یافت، و نه دگرگونی.
ً

ِت اهَّلِل َتْحِویال ْن َتِجَد ِلُسّنَ
َ
، َو ل

ً
َتْبِدیال
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 قهار 
که  کند  که چیزى بر چیز دیگرى چنان جلوه و ظهور  گویند، و آن این اســت   "قهر" نوعی از غلبه را 
که یا بالطبع و یا به عنایت و فرض  مخالف با اثر  آن را مجبور به قبول اثرى از آثار خود نماید، اثرى 
که آن را تبخیر  که آن را خاموش می سازد، و ظهور آتش بر آب  مقهور باشد، مانند ظهور آب بر آتش 

و یا رطوبتش را خشك می کند.
لفــظ" قاهــر" از اســمایی اســت که هــم بر خداى متعال اطالق می شــود، و هم بر سلســله اســباب، 
گر غیر او بعضی بر بعضی دیگر  صادق اســت، اال اینکه بین قهر او و قهر اســباب فرق اســت، زیرا ا
قهر و غلبه دارند در عین حال قاهر و مقهور از جهت مرتبه وجودى، و درجه هستی، با هم برابرند، 
گر آتش مثال بر هیزم قهر می کند و آن را مشــتعل می ســازد خــودش با آن هیزم، هر دو  بایــن معنــا که ا
موجودى هستند طبیعی.  و لیکن خداى سبحان، قهرش مانند قهر آتش بر هیزم نیست، بلکه او 
گر ما آتش  قاهر است به تفوق و احاطه مطلق، نه به قوى تر بودن در اقتضاى طبیعی به این معنا که ا
زدن و شــعله ور ســاختن چیزى از قبیل هیزم و امثال آن را به خداى ســبحان نسبت دهیم معناى 
ایــن نســبت مــا این اســت که خداى ســبحان هم به وجود مخصــوص و محدودى که بــا آن وجود 
کــرده و هم به خواص و کیفیاتی که به آن داده و آن را با دســت قدرت خود مجهز به  هیــزم را ایجــاد 
که آن را طعمه خود سازد و آن آتش نیز ذات و آثارش ملك او  آن خواص نموده و هم به ایجاد آتشی 
اســت، و هم به اینکه نیروى مقاومت در برابر آتش را از آن ســلب نموده بر آن قاهر اســت. آرى، قهر 
که  خداى تعالی بر هیزم به این معنا اســت، نه به معناى قهر موجودات بر یکدیگر. چون او اســت 
هــر چیــزى را در جــاى خــود وضع کرده و از آن جمله احتراق و اشــتعال را هم در هیــزم قرار داده، به 
طورى که در برابر اراده و مشیت او قدرت سرپیچی از این امر و از سایر امور و آثارى که در آن نهاده، 
گر می گوییم خداوند بر بندگان  ندارد. براى اراده و مشیت او افقی است ما فوق هستی هیزم. پس ا

که همه در عرض هم هستند نیست. قاهر است قهر او نظیر قهر بعضی از بندگان بر بعضی دیگر 
اِر"معناى بروزشان براى واحد  َقّهَ

ْ
واِحِد ال

ْ
ماواُت َو َبَرُزوا هَّلِلَِّ ال ْرِض َو الّسَ

َ ْ
ْرُض َغْیَر ال

َ ْ
 ال

ُ
ل

َ
در آیه "َیْوَم ُتَبّد

که  قهار با اینکه تمامی موجودات همیشه براى خداى تعالی ظاهر و غیر مخفی است، این است 
کار افتاده، دیگر آن روز، با  که آنها را از خدایشــان محجوب می کرد از  آن روز تمامی علل و اســبابی 
دید دنیائیشــان هیچ یك از آن اســباب را که در دنیا اختیار و سرپرســتی آنان را در دســت داشــت 



175

نمی بینند، تنها و تنها ســبب مســتقلی که مؤثر در ایشــان باشد خداى را خواهند یافت، هم چنان 
که در قیامت مردم به هیچ جا ملتفت نشده  که آیات بسیارى بر این معنا داللت دارد و می رساند 
و به هیچ جهتی روى نمی آورند، نه با بدنهایشــان و نه با دلهایشــان، و نیز به احوال آن  روزشــان و به 
گذشته شان توجه نمی کنند، اال اینکه خداى سبحان را حاضر و شاهد و مهیمن  احوال و اعمال 
گفتیم توصیف خداى ســبحان اســت در آیه مورد  که  و محیط بر آن می یابند. دلیل بر این معانی 
بحث به" واحد قهار" که این توصیف به نوعی غلبه و تســلط اشــعار دارد، پس بروز مردم براى خدا 
در آن روز ناشــی از این اســت که خدا یکتاســت، و تنها اوســت که وجود هر چیز قائم به او است، و 
که هر مؤثرى غیر خودش را خرد می کند، پس چیزى میان خدا و ایشان حائل نیست،  تنها اوست 

و چون حائل نیست پس ایشان براى خدا بارزند، آنهم بارز مطلق. 
 دقــت و تدبــر در آیــات قــرآن  این معنا را به دســت می دهد که روز قیامت روزى اســت که خداوند 
بندگان را جمع نموده، حجاب و پرده ها را از جلو دیدگان و حواسشان بر می دارد در نتیجه حقایق 
بطــور تــام و کامــل برایشــان ظاهر می گردد، و آنچه در این نشــاه دنیا بر ایشــان مســتور و در پس پرده 
غیــب بود، در آنجا برایشــان مشــهود می شــود. در این موقع اســت که دیگر شــك و تردیــدى بر دلی 
که خدا حق مبین اســت  راه نیافته و دلی را به وسوســه نمی اندازد، و همه به معاینه درك می کنند 
کــه تمــام قدرتها براى او و ملك و عصمت و امر و قهر، تنها شایســته اوســت و  و مشــاهده می کننــد 

شریکی براى او نیست.
که میان اشیاء  که در دنیا براى اسباب پنداشته می شد از بین رفته و روابط تاثیرى  و آن استقاللی 
کــه اوهام را در  یخته، اخترانی  بــود زایــل می گردد، در این هنگام اســت که ســتارگان اســباب فــرو ر
ظلمــات راهنمایــی می کــرد خامــوش می شــود و دیگر براى هیــچ دارنــده اى ملکی بطور اســتقالل 
نمی مانــد، دیگــر براى هیچ قدرتمندى قدرتی که با آن، عزت به خرج دهد نمانده، براى هیچ چیز 
که بدان پناهنده شود و به وسیله عصمتش خود را حفظ نماید باقی نمی ماند  ملجا و پناهگاهی 
و دیگــر پــرده اى نخواهــد ماند که چیزى را از چیز دیگرى محجوب و پوشــیده بدارد، و امر همه اش 
براى خداى واحد قهار اســت، و جز او کســی مالك چیزى نیست، و این است معناى جمله" َیْوَم 
ُکْم ِمَن اهَّلِل ِمْن عاِصٍم" و جمله" َیْوَم ال َتْمِلُك 

َ
ی اهَّلِل ِمْنُهْم َشْي ٌء" و جمله"ما ل

َ
ُهْم باِرُزوَن ال َیْخفی  َعل

کــه همه در این  "، و همچنین آیات و جمالت بســیار دیگرى  ْمــُر َیْوَمِئــٍذ هَّلِلَِّ
َ ْ
َنْفــٌس ِلَنْفــٍس َشــْیئًا َو ال

که جز لهو و لعب چیز دیگرى  که اوهام در این نشــاه دنیوى-  کنند آنچه را  که نفی  صدد هســتند 
نیســت- می آراید. و چنین وانمود می کند که این اســباب ظاهرى هر یك براى خود ســببی اســت 
مســتقل در تاثیــر و هــر کدام به صفتی از اوصاف ملك، ســلطنت، قوت، عــزت و کرامت متصف 
که یکی می دهد و آن دیگرى منع  اســت، و اتصافش هم بطور حقیقت اســت و این خود اینهایند 

یانی نیست می کند یکی نافع است و دیگرى مضر، و در غیر این اسباب ظاهرى سود و ز
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 تکّبر
که الیق  که خود را بزرگ شــمرده و در موضعی قرار دهد   اســتکبار" و" تکبر" از انســان به این اســت 
آن نیســت. و از همین جهت جزء رذائل اخالقی شــمرده شــده، لیکن همین کلمه گاهی بر بزرگی 
خــداى ســبحان اطــالق می شــود بــا اینکه کبریــاى او به حق اســت، و او هــم کبیر و متعال اســت 
و هــم متکبــر، ولــی مســتکبر بــر او اطالق نمی شــود، و شــاید از نظر لفــظ اطالقش صحیح نباشــد، 
زیرا اســتکبار به معناى طلب بزرگی اســت، و الزمه طلب کردن نداشــتن اســت، و خالصه کســی 
اســتکبار می کنــد کــه بخواهد بــه صرف ادعا خــود را از دیگرى بزرگتر بداند، و این مذموم اســت، و 
کبریاء است، چه اینکه متکبر، فی نفسه داراى آن باشد، مانند خداى  اما تکبر به معناى ظهور با 
سبحان که در اینصورت تکبرش تکبر حق است، و چه نداشته باشد و صرفا از راه غرور مدعی آن 

که تکبرش تکبر باطل و مذموم است، مانند تکبر غیر خدا. شود 
پس، از اینجا معلوم شــد که اســتکبار همیشــه مذموم اســت،- ولی تکبر در هر جا که اطالق شــود 
مذموم نیســت، بلکه در غیر خدا مذموم اســت-، و این اســتکبار، یا اســتکبار شــخص نســبت به 
که  مخلوق است و یا استکبار نسبت به خالق. اما استکبار به مخلوق از این حیث مذموم است 
یند، و هیچ یــك از آن دو  کــه وى بــر او اســتکبار می کند هــر دو در فقر و احتیاج مســاو کــس  او و آن 
مالك نفع و ضرر خویش نیستند، پس استکبار یکی بر دیگرى بیرون شدن از حد خویش و تجاوز 

از زى خویشتن است، و این خود ظلم و طغیان است.
که جز با فرض اســتقالل و غناى ذاتی  و اما اســتکبار مخلوق به خالق از این جهت مذموم اســت 
تحقق نمی پذیرد، و چنین فرضی همانا غفلت ورزیدن از مقام پروردگار اســت، زیرا نســبت میان 
که آدمی غافل از این نسبت  عبد و پروردگارش نسبت ذلت و عزت، و فقر و غنا است، و مادامی 
نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگز استکبار بر خداى خود را تعقل هم نمی کند 
تا چه رسد به اینکه آن را باور نماید زیرا کوچك و افتاده در برابر بزرگ و متعالی همواره خود را ذلیل 
و او را کبیر می بیند، و دیگر ممکن نیست براى نفس خود کبریایی و عزتی احساس کند مگر اینکه 

دچار غفلت و بی خودى شود.
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اُء  سش
أَ
ِ� َم�نْ ا  �بِ

�بُ ص�ي
أُ
ا�بىي  ا

اَل َعدن َك �ة �يْ
َ
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ْ
�ةً َو �نِىي ال ا َحَ��نَ �ي
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ِه الّ� ا �نىي  ه�نِ �ن
َ
�بْ ل �ةُ

ْ
َو اك

و�ن �ةُ
�ةَّ َ �نَ �ي �ي �ن

َّ
ها ِلل �بُ ْك�ةُ

أَ
َ�ا ْ ٍء �نَ یي

َ َو َرْحَم�ةیي  َوِسَع�ةْ ُكّلَ �ش
 سوره مبارکه اعراف آیه: 157

 کتاب 
کتاب نیست، بلکه منظور مکتوب و مطالبی است  کتاب است جرم  که جمع  کتب"    منظور از" 
که در کتاب نوشــته شــده، و کلمه" کتاب"، هم بر کاغذ و لوحهاى مختلف اطالق می شــود و هم 
که نقوش حك شده و یا با قلم سیاه شده، از آن الفاظ حکایت  کلمات و الفاظ نوشته شده اى  بر 
می کند، و چه بســا بر معانی آن الفاظ هم اطالق شــود، به این اعتبار که آن معانی به وســیله الفاظ 
کم و قضاى رانده شــده نیز اطالق می گردد، مثال می گویند:"کتب  حکایت شــده، و نیز بر حکم حا
کــه باید چنین و چنان کنــد، در قرآن هم  کــذا- بــر فالنی چنین  نوشــتند" یعنی حکم کردند  علیــه 
" ، و ظاهرا مراد از کتبی که در 

ُ
ِقتال

ْ
ْیُکُم ال

َ
یاُم"، و نیــز فرموده:"ُکِتَب َعل ْیُکُم الّصِ

َ
کــه: "ُکِتَب َعل آمــده 

صحف است همین معناى آخر باشد، یعنی احکام و قضایایی الهی باشد، که در مورد اعتقادات 
و اعمال صادر شــده اســت، دلیلش توصیف کتاب اســت به صفت"قیمه"، چون کلمه"قیمه" از 

کردن به امر خیرى، و حفظ و مراعات مصلحت آن، و ضمانت سعادت آن است. قیام 
گانه اطالق"کتاب" در قرآن مجید:  اقسام سه 

قسم اول کتابهایی است که مشتمل بر شرایع دین بوده و بر انبیا ع نازل می شده مانند کتابی که بر 
که بر ابراهیم و  کتابی  "  به آن اشاره می نماید، و  َحّقِ

ْ
ِکتاَب ِبال

ْ
 َمَعُهُم ال

َ
ْنَزل

َ
نوح ع نازل شده و آیه  "َو أ

موسی ع نازل شده و آیه"ُصُحِف ِإْبراِهیَم َو ُموسی "  از آن به صحف تعبیر کرده، و کتاب انجیل که 
َك آیاُت 

ْ
که آیات:" ِتل کتاب محمد ص  ْنِجیَل ِفیِه ُهدًى َو ُنوٌر"  اسم برده شده، و  ِ

ْ
در آیه" َو آَتْیناُه ال

ِکتاِب َو ُقْرآٍن ُمِبیٍن"و... بدان اشاره می نماید.
ْ
ال

که اعمال بندگان را از نیکی و بدى ضبط می کند، و آیات راجع به آن چند  کتبی است  قسم دوم 
کتابی است مختص به فرد فرد نفوس بشر،  که در آن ذکر شده  کتابی  قسم است: بعضی از آیات، 
 َنْفٍس 

ُ
ُکّل ِکتابًا" و آیه" َیْوَم َتِجُد  ِقیاَمِة 

ْ
ُه َیْوَم ال

َ
َزْمناُه طاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َو ُنْخِرُج ل

ْ
ل

َ
 ِإنساٍن أ

َ
ُکّل مانند آیه"َو 

که مراد از  ْت ِمْن ُسوٍء"  و آیاتی دیگر.و بعضی دیگر آیاتی است 
َ
ْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضرًا َو ما َعِمل

َ
ما َعِمل

 
ُ

ُکّل ٍة جاِثَیًة  ّمَ
ُ
 أ

َ
ُکّل کتاب در آنها کتابی است که اعمال امت ها را ضبط می نماید، مانند آیه" َو َترى  

ِکتاِبَها" . و بعضی دیگر آیات راجع به کتبی است که جمیع مردم در آنها مشترکند،  ٍة ُتْدعی  ِإلی   ّمَ
ُ
أ

وَن" البته این در صورتی 
ُ
ُکْنُتْم َتْعَمل ا َنْسَتْنِســُخ ما  ُکّنَ ا 

َ
َحّقِ ِإّن

ْ
ْیُکْم ِبال

َ
ِکتاُبنا َیْنِطُق َعل مانند آیه  "هذا 

که خطاب در این آیه خطاب به همه مردم باشد. است 
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این قسم از کتابهاى مذکور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته نیکوکاران و زشتکاران 
طــور دیگــر نیز تقســیم شــده، و آن تقســیم اینگونــه کتابها اســت به"کتاب فجــار" و"کتاب ابــرار" که 
ِکتــاٌب َمْرُقوٌم" تا آنجا که  یٌن  ْدراَك ما ِســّجِ

َ
یٍن َو ما أ ِفي ِســّجِ

َ
اِر ل ِکتاَب الُفّجَ  

َ
 ِإّن

َّ
در آیــه زیــر آمــده:"َکال

ُبوَن". ُمَقّرَ
ْ
ِکتاٌب َمْرُقوٌم َیْشَهُدُه ال وَن  ّیُ ِ

ّ
ْدراَك ما ِعل

َ
یَن َو ما أ ّیِ ِ

ّ
ِفي ِعل

َ
ْبراِر ل

َ ْ
ِکتاَب ال  

َ
 ِإّن

َّ
َکال می فرماید:" 

قسم سوم کتبی است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط می کند. که این کتابها 
که مطالب نوشته شده در آن به هیچ وجه تغییر نمی پذیرد، مانند  کتابی  نیز چند نوعند: یکی آن 
 ِفي 

َّ
ْکَبَر ِإال

َ
ْصَغَر ِمْن ذِلَك َو ال أ

َ
ماِء َو ال أ ْرِض َو ال ِفي الّسَ

َ ْ
ٍة ِفي ال َك ِمْن ِمْثقاِل َذّرَ " َو ما َیْعُزُب َعْن َرّبِ

ِکتــاٌب َحِفیٌظ"و آیه" ِلُکّلِ  ْحَصْیناُه ِفــي ِإماٍم ُمِبیٍن" و آیه"َو ِعْنَدنا 
َ
 َشــْي ٍء أ

َ
ُکّل ِکتــاٍب ُمِبیــٍن" و آیه" َو 

ِکتاٌب" البته این آیه مخصوص حوادث ال یتغیر نیست، و لیکن اطالقش این قسم حوادث  َجٍل 
َ
أ

را هــم شــامل می شــود، چون اجل ها دو قســمند یکی اجل هــاى ال یتغیر، و یکــی آن اجل هایی که 
قابل تغییر هست.

و به هر حال احتمال دارد این نوع کتاب هم خود دو قسم باشد: یکی کتاب عامی که حافظ جمیع 
کــه مخصوص به یك یــك موجودات  موجــودات و حــوادث جــارى اســت، و دیگر کتاب خاصی 
"و 

ً
ال ِکتابــًا ُمَؤّجَ  ِبــِإْذِن اهَّلِل 

َّ
ْن َتُموَت ِإال

َ
و مشــتمل بــر حــوادث هر موجود می باشــد،"َو مــا کاَن ِلَنْفــٍس أ

که دادیم اشاره دارد. که مشابه آن دو است به این احتمالی  کریمه دیگرى  همچنین آیات 

کتاب مبين 
که نسبتش به موجودات، نسبت برنامه عمل است به خود عمل،  کتاب مبین امرى است  مراد از 
کتاب موجودى اســت  کتاب یك نوع اندازه و تقدیر دارد، اال اینکه خود این  و هر موجودى در این 
کــه قبــل از هــر موجودى و در حین وجود یافتن و بعد از فناى آن، وجود داشــته و خواهد داشــت، و 
موجودى اســت که مشــتمل اســت بر علم خداى تعالی به اشــیاء، همان علمی که فراموشی و گم 
کردن حساب، در آن راه ندارد. از این جهت می توان حدس زد که مراد از کتاب مبین، مرتبه واقعی 
اشــیاء و تحقق خارجی آنها باشــد که قابل پذیرفتن هیچگونه تغییر نیســت. و خالصه اینکه، این 
کتــاب کتابــی اســت که جمیع موجوداتــی را که در عالم صنع و ایجاد واقع شــده اند، برشــمرده، و 
کرده اســت، بدون اینکه کوچکترین موجودى را از  که بوده و هســت و خواهد بود، احصاء  آنچه را 
قلم انداخته باشد، البته غیر این کتاب الواح و کتب دیگرى نیز هست که قابل تغییر و تبدیل بوده 
ِکتاِب" از وجود چنین کتبی 

ْ
ّمُ ال

ُ
و محو و اثبات را می پذیرد، آیه"َیْمُحوا اهَّلُل ما َیشاُء َو ُیْثِبُت َو ِعْنَدُه أ

حکایــت می کنــد، بــراى اینکه محو و اثبات را در مقابل ام الکتاب قرار داده اســت و این به خوبی 
کتابی صورت می گیرد. داللت دارد بر اینکه این محو و اثبات هم در 
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 سوره مبارکه بقرة آیه: 121

کافر
کلمــه" کفــر" در اصل به معناى پوشــاندن اســت، و بنــا بر این در تحقق معناى کفر این معنا شــرط 
اســت، که معناى ثابتی که پرده روى آن بیفتد وجود داشــته باشــد، همانطور که کلمه حجاب در 
ى آن ناپیدا شود،  جایی مفهوم پیدا می کند که چیز ثابت و پیدایی باشد، تا با افتادن حجاب بر رو
پــس معنــاى کفــر هم وقتی تحقــق می یابد که چیز ثابت و هویدایی باشــد، که کافر آن را بپوشــاند، 
و ایــن معنــا در کفــران به نعمت هاى خدا و کفر به آیات او و کفر به خدا و رســولش و کفر به روز جزا 

وجود دارد.
کفار: به فتح کاف به معناى کثیر الکفران اســت یعنی کســی که بســیار کفران می ورزد بخود ســتم 
می کند و شکر نعمت هاى خدا را بجا نمی آورد و هم چنان کفران می کند تا آنکه کفران، کار او را به 
یاد  که به نعمت هاى خدا ز کت و خسران منتهی می سازد، و ممکن است معنایش این باشد  هال

کفران می کند. ظلم می کند، یعنی شکرش را بجا نیاورده 
کفاره: عبارتست از عملی که بوجهی از وجوه، زشتی معصیت را بپوشاند، و اصل این کلمه از کفر 
ئاِتُکْم" ، راغب گفته  ْر َعْنُکْم َسّیِ که به معناى پوشاندن است، خداى تعالی می فرماید:"ُنَکّفِ است 
اســت: کفاره چیزى اســت که گناه را بپوشــاند، و از همین باب است کفاره سوگند " فکفارته" این 
کفاره به یك اعتبار از متفرعات ســوگند اســت . ظاهر کفر هم در قرآن همان ســتر اســت، چه اینکه 

که در برابر مطلق ایمان است. کفر اصطالحی باشد، یا مطلق پوشاندن حق باشد، 
کفور: این کلمه مبالغه کفران نعمت است. معناى"تکفیر سیئات" پوشاندن آن به وسیله مغفرت 
کــه از ك- ف- ر گرفته  اســت. کلمــه" نکفر" صیغــه متکلم مع الغیر مضارع از باب تفعیل اســت، 
شــده، و کلمه کفر در لغت عرب به معناى پوشــاندن است، ولی در قرآن کریم استعمالش در عفو 

کفور به معناى جحود وهر دوبه معناى انکار از در لجبازى است. گناهان شایع شده .  از 
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 ك ل م
م

ّ
كل لام�ي  �ة

َ
ك ِلما�ة / َكلام / �بِ

َ
ك ى: �بِ

�ن
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ا�ة  ُهْم َ�َر�ب ْع�نَ َ َع �ب
ُه َو َر�نَ

َ
َم الّل

َّ
ُهْم َم�نْ َكل ْع�نٍ ِم�نْ ُهْم َعلى  �بَ ْع�نَ َ ا �ب �ن

ْ
ل

صنَّ ُسُل �نَ َك الّرُ
ْ
ل �ةِ

سوره مبارکه بقره آیه: 253

 کالم
کالم است . کند  کشف وپرده بردارى  که از مقاصد  هر چیزى 

لفــظ" کلمــه" در لغــت به معناى لفظی اســت که داللت کنــد بر معناى تام و یا غیر تــام، و در قرآن 
گفته باشد از قبیل قضا و وعد،  که خداى تعالی آن را  گاهی استعمال می شود در قول حقی  کریم 
ُقِضَي َبْیَنُهْم"  کــه مقصود از کلمه اى کــه می فرماید در 

َ
ــَك ل ّبِ َکِلَمــٌة َســَبَقْت ِمْن َر ــْو ال 

َ
ماننــد آیــه" َو ل

ى فرموده بود، و قرآن کریم آن را چنین  سابق گفته شده، آن سخنی است که در موقع هبوط آدم به و
َکِلَمُت  ْیِهْم 

َ
ــْت َعل

َ
ْرِض ُمْســَتَقّرٌ َو َمتــاٌع ِإلی  ِحیٍن"  و مانند آیه" َحّق

َ ْ
ُکْم ِفي ال

َ
حکایــت می کنــد:" َو ل

َم   َجَهّنَ
َ

ّن
َ َ
ْمــأل

َ َ
ــَك ال ُیْؤِمُنــوَن"  که اشــاره اســت به آن حکمی که در داســتان ابلیس کرد و فرمود" ل ّبِ َر

ْجَمِعیَن" .
َ
ْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أ ِمْنَك َو ِمّمَ

ــُرِك   اهَّلَل ُیَبّشِ
َ

گاهــی هــم به معناى موجود خارجی از قبیل انســان اســتعمال می شــود، ماننــد آیه" ِإّن
کلمه قرار  َیَم"  و مسیح را از این جهت مورد استعمال این  َمِسیُح ِعیَسی اْبُن َمْر

ْ
ِبَکِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه ال

داده که خلقت مســیح )ع( خارق العاده بوده، عادت در خلقت انســان بر این جارى است که به 
 

َ
یــج صورت گیرد، و مســیح )ع ( به کلمه ایجاد به وجود آمــد، هم چنان که در قرآن فرموده:" ِإّن تدر

ُکْن َفَیُکوُن". ُه 
َ
 ل

َ
َقُه ِمْن ُتراٍب ُثّمَ قال

َ
َکَمَثِل آَدَم َخل َمَثَل ِعیسی  ِعْنَد اهَّلِل 

حقيقت" کالم" :
 آدمی به خاطر احتیاج خود به تشکیل اجتماع و تاسیس مدنیت به حکم فطرت، به هر چیزى که 
اجتماع بدان نیازمند است، )که یکی از آنها سخن گفتن است(، تا به وسیله آن مقاصد خود را به 
یکدیگر بفهمانند، و فطرتش او را در رسیدن به این هدف هدایت کرده، به اینکه از راه صدایی که 
از حلقومش بیرون می آید، این حاجت خود را تامین کند، یعنی صداى مزبور را در فضاى دهانش 
کــه هر یك از آنها،  جــزء جــزء نمــوده و از ترکیب آن جزءها عالمت هایی به نام کلمه درســت کند، 
)عالمت هــا( معنایــی که دارد ادا شــود، چــون به جز این عالمت هــاى قراردادى، هیــچ راه دیگرى 

نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد، و چه می خواهد.
که براى تفهیم دیگران و فهمیدن خود، راه دیگرى  پس انسان از این جهت به تکلم نیازمند است 
کلمه بســازد،  کند، و از ترکیب آنها عالمت هایی به نام  که آواز خود را پاره پاره  به جز این نداشــت 
که می بینیم واژه ها،  کلمه ها نشان دهنده معنایی باشد، و به همین جهت است  که هر یك از آن 
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در زبانهاى مختلف، با همه وســعتش دائر مدار احتیاجات موجود بشــر اســت، یعنی احتیاجاتی 
که بشــر در طول زندگی و در زندگی عصر حاضر خود به آنها بر می خوردو باز به همین جهت اســت 
کــه می بینیــم روز بــه روز دامنــه لغت ها گســترش می یابد، هر قدر تمدن و پیشــرفت جامعــه در راه 

یادتر می شود. زندگیش بیشتر می شود لغت ها هم ز
کــه کالم )یعنی تفهیــم آنچه در ضمیر اســت به وســیله صداهاى ترکیب  از اینجــا روشــن می شــود 
گر حیوانی هم  گیرد، حتی ا که انسان در میان اجتماع قرار  شده و قراردادى(، وقتی تحقق می یابد 
اجتماعی زندگی کند، گمان نمی کنم که زبان و عالمتهایی نداشته باشد، قطعا دارد، و اما انسان 
گر فرض کنیم انســانی بتواند به  در غیــر ظــرف اجتمــاع، محتــاج به کالم نیســت، به این معنا کــه ا
تنهایی زندگی کند و هیچ تماســی با انســانهاى دیگر نداشته حتی اجتماع خانوادگی هم نداشته 
باشــد چنیــن فردى قطعــا احتیاج به کالم پیدا نمی کند، براى اینکــه نیازمند به فهمیدن کالم غیر 
نبــوده، و احتیــاج بــه فهمانــدن کالم بــه غیــر را نــدارد. و همچنین هر موجــود دیگر کــه در وجودش 

احتیاج به زندگی اجتماعی و تعاونی ندارد فاقد زبان است، مانند فرشته و شیطان.
پس کالم به آن نحوى که از انســان ســر می زند از خداى تعالی ســرنمی زند یعنی خدا حنجره ندارد 
تــا صــدا از آن بیــرون آورد، و دهان ندارد تا صدا را در مقطع هــاى تنفس در دهان قطعه قطعه کند، 
گر فــالن کلمه را گفتم بــدان که فالن  و بــا غیــر خــودش قــراردادى ندارد )کــه بفرماید مثال هــر وقت ا
معنا را منظور دارم( براى اینکه شــان خداى تعالی أجل و ســاحتش منزه تر از آن اســت که مجهز به 
که  کند، هم چنان  تجهیزات جســمانی باشــد، و بخواهد با دعاوى خیالی و اعتبارى اســتکمال 

َکِمْثِلِه َشْي ٌء". ْیَس 
َ
خودش فرمود:" ل

 لیکن در عین حالی که قرآن کریم تکلم به معناى معهود بین مردم را از خداى تعالی نفی می کند، 
ْو ِمــْن َوراِء ِحجاٍب" )که ترجمه اش گذشــت( 

َ
 َوْحیــًا أ

َّ
َمــُه اهَّلُل ِإال ِ

ّ
ْن ُیَکل

َ
آیــه شــریفه:" َو مــا کاَن ِلَبَشــٍر أ

حقیقــت معنــاى تکلم را در بــاره خداى تعالی اثبات نموده اســت.پس خداى تعالــی تکلم با آثار 
و خــواص خــود را دارد، ولی آن حد اعتبارى را که در تکلم معهود بشــرى اســت، نــدارد، و وقتی اثر 
که همان فهماندن طرف باشــد، در خداى تعالی هســت، قهرا بطور محدود جزء  کالم و نتیجه آن 
ْمُل  َها الّنَ ّیُ

َ
ٌة یا أ

َ
ْت َنْمل

َ
کریم در باره مورچه زمان حضرت سلیمان فرموده است:" قال امور جمله قرآن 

یــد. نیز در باره هدهد  ِکَنُکْم" مورچه اى بانگ زد: اى مورچگان به ســوراخهاى خود برو ــوا َمســا
ُ
اْدُخل

ْم ُتِحْط ِبــِه َو ِجْئُتَك ِمْن َســَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقیــٍن" گفت: من به 
َ
َحْطــُت ِبما ل

َ
 أ

َ
ســلیمان ع می فرمایــد:" َفقــال

که تو هرگز از آن خبر ندارى، و من از شهر سبأ خبرى یقینی آورده ام.  چیزى دست یافتم 
ْحِل  ی الّنَ

َ
َك ِإل ْوحی  َرّبُ

َ
و نیز در باره وحیی که خود خدا به بعضی از جانداران بی زبان کرده می فرماید:" َو أ

ا َیْعِرُشوَن" پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد  که از سوراخ  َجِر َو ِمّمَ
َ

ِجباِل ُبُیوتًا َو ِمَن الّش
ْ
ِخِذي ِمَن ال

َ
ِن اّت

َ
أ

کوه ها و سقف خانه هایی که مردم می سازند و از شکاف درختان براى خود خانه ها بسازید. 
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 بيان حقيقی بودن استعمال لفظ" کالم" و" قول" در غير موارد بشرى:
 جهــت دوم: یعنــی بحــث از جهــت کیفیــت اســتعمال- در ســابق توجه فرمودیــد که بشــر در آغاز 
مفــردات لغــات را در مقابــل محسوســات و امــور جســمانی وضــع کرد، و هــر وقت لغتــی را به  زبان 
می آورد، شــنونده به معناى مادى و محســوس آن منتقل می شــد و خالصه دایره اســتعمال لغات 
یج منتقل به امور معنوى شــد، و این انتقال و اســتعمال  امور مادى و محســوس بود، ســپس به تدر
لفــظ در امــور معنــوى هر چنــد در ابتدا، اســتعمال مجازى بود لیکــن در اثر تکرار اســتعمال کار به 
جایی رسید که آن امر معنوى هم معناى حقیقی کلمه شد، چون یکی از نشانیهاى حقیقت بودن 
اســتعمال، تبادر اســت، یعنی اینکه هر وقت کلمه به زبان جارى شــود آن معنا به ذهن راه یابد، و 

استعمال لغات در امور معنوى اینطور شد.
و ترقــی اجتمــاع و پیشــرفت انســان در تمدن باعث می شــد که وســایل زندگی دوشــادوش حوائج 
کــه فالن کلمه و اســم، همان  زندگــی تحــول پیــدا کنــد، و مرتب رو بــه دگرگونی بگــذارد، در حالی 
که از آن  کلمه تغییر شــکل دهد، در حالی که غرضی  اســم روز اول باشــد، مصداق و معناى فالن 

مصداق منظور بوده همان غرض سابق باشد.
مثال روز اولی که بشــر" عربی زبان"، کلمه" ســراج" و بشــر" فارســی زبان" کلمه" چراغ"، را وضع کرد، 
که این  کرد که احتیاجش را به نور برطرف ســازد، و در روزهاى اولی  براى آن ابزار و وســیله اى وضع 
کلمه وضع شده بود معنا و مصداقش یعنی آن وسیله اى که در شبهاى تاریك پیش پایش را روشن 
کی و یا هر چربی دیگر در آن  که مقدارى روغن خورا می کرد عبارت بود از یك پیاله پایه دار سفالی، 
گرفته و افروخته  قرار داشت، و فتیله اى در آن روغن، غوطه خورده بود، و سر فتیله در لبه پیاله قرار 
می شــد، و شــعله آن، اطاق و مســیر راه او را روشن می کرد، و سرامیك سازان آن روز هم همین پیاله 

پایه دار را می ساختند، و نام آن را چراغ می گذاشتند.
 ســپس این وســیله اســتضائه و روشــنایی، به صورتهاى دیگرى در آمد، و در هر بار که تغییر شکل 
می داد، کمالی زائد بر کمال قبلی خود را واجد می شــد، تا آخر منتهی شــد به چراغ الکتریکی، که 
نــه پیالــه دارد و نــه روغــن و نه فتیله، و با اینکه هیچیك از اجــزاى روز اول را ندارد، باز لفظ چراغ را 
بــر آن اطــالق می کنیم، و این لفظ را بطور مســاوى در مورد همه انحاء چراغها اســتعمال می کنیم، 
بدون اینکه احتیاج به اعمال عنایتی داشــته باشــیم، و این نیســت مگر به خاطر همین که غرض 
که روز اول بشــر را واداشــت تا پیاله پیه ســوز را بســازد، آن غرض بدون هیچ تفاوتی در  و نتیجه اى 

یکیها. تمامی اشکال چراغها حاصل است، و آن عبارت بود از روشن شدن تار
کــه بشــر به هیچیــك از وســائل زندگی عالقه نشــان نمی دهــد و آن را نمی شناســد  و معلــوم اســت 
مگــر بــه نتائجی که بــراى او، و در زندگیش دارند. پس حقیقت چراغ، عبارت شــد از هر چیزى که 
بــا روشــنایی خــود در شــب نور دهد مادامــی که این خاصیت و اثر باقی اســت حقیقــت چراغ هم 
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هســت، اســم چراغ هم بطور حقیقت بر چنین وســیله اى صادق اســت، به شرط اینکه تغییرى در 
معنــاى کلمــه رخ نــداده باشــد، هر چند که احیانا در شــکل آن وســیله یــا در کیفیــت کارش یا در 

که در مثال چراغ دیدیم. کمیت آن، یا در اصل اجزاى ذاتش تغییراتی رخ داده باشد، همانطور 
و بنا بر این، پس مالك در بقاى معناى حقیقی و عدم بقاى آن، همان بقاى اثر است، که مطلوب از 
آن معنا است، ما دام که در معناى کلمه، تغییرى حاصل نشده باشد، کلمه در آن معنا استعمال 
که به هزاران هزار رسیده  می شود، و بطور حقیقت هم استعمال می شود، و در وسایل زندگی امروز 
که ذاتش از ذات روز اولش  کمتر وســیله اى دیده می شــود  و همه در همین امروز ســاخته می شــود 

تغییر نکرده باشد.
مع ذلك به خاطر اینکه خاصیت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق می کنیم، )یخچال را که 
در روز اول عبارت بود از میدانی وســیع براى یخ شــدن آب، و چاله اى عمیق براى ذخیره کردن آن 
یــخ، امــروز بــه چیزى اطالق می کنیم که نه میــدان دارد و نه چاله( و در لغات و اســامی هر زبانی از 
یادى دیده می شــود، و انتقاالت قســم اول این بود که لفظی که در  انتقاالت قســم اول، نمونه هاى ز
آغاز وضع شده بود براى معنایی محسوس در آخر به معنایی معقول و غیر محسوس درآمده باشد، 

چیزى که هست مردى جستجوگر می خواهد تا آمارى از اینگونه لغات بگیرد. 
پس معلوم شد که استعمال لفظ" کالم" و لفظ" قول" در موارد غیر بشرى استعمالی حقیقی است، 
کار نیســت، بــراى اینکه غرض از کالم و قول که همان تفهیم دیگران اســت در  و هیــچ مجازى در 
ئکه و جن با یکدیگر موجود است، هر چند که لوازم  ئکه و جن، و در کالم مال کالم خدا با انبیا و مال

یه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد نباشد. انسانی آن یعنی داشتن ر
بنــا بــر ایــن، از همه بیانات قبلی، معلوم شــد که اطــالق کالم و قول در مورد خــداى تعالی اطالقی 
است که از امرى حقیقی و واقعی حکایت می کند، قولش می فهماند که واقعا خدا گفتارى داشته، 

گفته است. کرده و سخنی  کالمش حکایت می کند از اینکه خداى تعالی به راستی تکلمی  و 
کلمه است، هر چند  که کالم و قول خدا مرتبه اى از مراتب معناى حقیقی این دو  و نیز معلوم شد 
که معهود بین ما انسانها است اختالف داشته باشد، و این مطلب  که از نظر مصداق با مصداقی 
اختصاصی به دو لفظ" کالم" و" قول" ندارد، همه الفاظی که هم در خدا استعمال می شود و هم در 
ما، از قبیل:" حیات"،" علم"،" اراده"،" اعطاء"،" سمیع" و" بصیر" همین طور هستند، چون معناى 
گر ما می بینیم براى این اســت که دو چشــم  همه این الفاظ در بشــر مســتلزم جســمانیت اســت، ا
گر می شــنویم براى این اســت که دو گوش داریم و ... و لیکن این معانی در خدا هســت،  یم، و ا دار

ولی لوازم امکانی آن در ساحت مقدس او نیست.
که لفظ" قول" در معناى رفع درجات اســت، و فرموده:" درجه  که آنجا هم  این را هم باید دانســت 
بعضــی را از درجــه بعضــی دیگــر باالتر برده" از آن جهت که مشــتمل اســت بر یك امــرى حقیقی و 



184

واقعیتــی غیــر اعتبــارى، همان بگومگــو و مطالبی که در قول خدا داشــتیم، در اینجــا نیز می آید، و 
کرده اند اینگونه بیانات از  کارشان بحث در اطراف معارف دینی است، خیال  که  بیشتر علمایی 
که در بین ما  یك امر اعتبارى و معناى وهمی خبر می دهند، نظیر همان امور اعتبارى و وهمی اى 
اهل اجتماع هست، پیش خود یکی را رئیس و زعیم اعتبار نموده و دیگران را مرءوس او قرار داده 

و یا یکی را بر دیگران برترى و تقدم و صدارت می دهیم، و از این قبیل عناوین اعتبارى.
که آنچه از حقائق اخروى است  کارشان به آنجا کشیده شده است،  و در نتیجه ادامه این خیال، 
را هــم بــا آن عناویــن وهمی مرتبط دانســته، و گفته اند: بهشــت و دوزخ و ســؤال و حســاب و ســایر 
جزئیــات معــاد، نیــز مترتــب بر همین امور اعتبارى اســت، و بــه عبارتی دیگر رابطــه میان مقامات 

که مترتب بر آن می شود، خود یك رابطه اى است اعتبارى و قراردادى. معنوى نامبرده و نتایجی 
کننده این روابط،  و چون به اینجا رسیدند، به حکم اضطرار مجبور شدند بگویند: جاعل و برقرار 
که از یك شعور و همی ناشی  خداى تعالی است، و خدا خود محکوم به این آراى اعتبارى است 
که عالم حرکت و اســتکمال اســت، و به همین جهت  می شــود، عینا مانند انســان در عالم ماده 
می بینیــد که حاضر نیســتند انبیا و اولیا را داراى کماالتــی حقیقی و معنوى بدانند، و به زحمت، 
کــه در کتاب و ســنت ظهــور در این کلمات حقیقــی دارد به نحــوى از اعتبارات  همــه عباراتــی را 

تاویل می کنند.
کــه تنها در اجتماع انســانی اعتبــار دارد، ماننــد ذرع که فلز  یــه باقــی می مانــد، یعنــی امورى  اعتبار
که آهن بودن و  کیل و ترازو  بودن آن واقعیت دارد، ولی ذرع بودن آن حدى  است اعتبارى، و مانند 
که اثرش یعنی  شــکل آن واقعیت دارد، ولی ترازو بودنش امرى اســت اعتبارى، و همچنین چراغ، 
روشــنایی و روشنگریش امرى اســت واقعی، ولی حد و حدودش امرى است اعتبارى، و باز مانند 
ســالح که از بین بردن دشــمن توســط آن امرى است ثابت، ولی به فالن شکل بودن آن امرى است 

گذشت. که بیانش در سابق  قراردادى، و امثال این امور 
پس تا اینجا معلوم شــد که خاصیت کالم در خداى ســبحان هســت، یعنی خدا هم مقصود خود 
را به پیامبر خود می فهماند، و این همان حقیقت کالم اســت، و خداى ســبحان هر چند که براى 
کــه کالم او صفات و وضع  کــرده که این فهماندن انبیا حقیقت کالم اســت و اشــاره کرد  مــا بیــان 
کالم مــا آدمیــان را نــدارد، و لیکن براى ما بیــان نکرده، و خود ما هــم از کالم او درك نکرده ایم که در 
حقیقت کالم او چیست؟، و او چگونه با پیامبرانش حرف می زند و مقاصد خود را به ایشان تفهیم 
می کنــد؟، چیزى که هســت اینکه: چه این چگونگی را بفهمیــم و چه نفهمیم نمی توانیم خواص 
کالم معهــود نــزد خود را از خدا ســلب نمــوده و بگوئیم خدا کالم ندارد، بلکه بایــد بگوئیم آثار کالم 

یعنی تفهیم معانی مقصود و القاى آن در ذهن شنونده، در خداى تعالی هست.
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کردن و میراندن و رزق و هدایت و توبه و ســایر عناوین فعلی از  کالم خداى تعالی مانند زنده  پس 
افعال خداى تعالی اســت، و در نتیجه صفات:" متکلم"،" محیی"،" ممیت"،" رازق"،" هادى"،" 
تواب"، و غیره صفات فعل خدا هستند، یعنی بعد از اینکه خدا موجودى شنوا آفرید، و با او سخن 
گرفت" ممیت" به شمار می آید، و وقتی  گفت،" محیی" و" متکلم" می شود، و چون حیات را از او 

گناهش صرف نظر نمود،" هادى" و" تواب" می شود.   کرد، و از  او را هدایت 
پــس الزم نیســت کــه خداى ســبحان قبــل از این هم این صفات را داشــته باشــد، و ذات او از این 
که صفات ذاتند، و بدون آنها ذات، تمامیت  جهت تمام باشد، بر خالف علم و قدرت و حیات 
نــدارد، و چگونــه می تــوان گفــت، بین صفــات ذات و صفات افعــال، که صفاتی بعــد از تمامیت 
ذات و چه بســا قبل از انطباق بر زمان اســت، فرقی نیســت؟، با اینکه خود خداى تعالی در آیات 
َمُه 

َّ
َکل ا جاَء ُموسی  ِلِمیقاِتنا َو  ّمَ

َ
زیر پاره اى از صفات و افعال خود را زمانی دانسته و می فرماید:" َو ل

ْن َتراِني"  بعد از آنکه موســی به میقات ما آمد، و پروردگارش با او 
َ
 ل

َ
ْیَك قال

َ
ْنُظْر ِإل

َ
ِرِني أ

َ
 َرّبِ أ

َ
ُه قال ّبُ َر

ســخن گفت، وى گفت: پروردگارا خودت را به من نشــان بده، تا به ســوى تو نظر کنم، گفت: هرگز 
مرا نخواهی دید.

ــْم َتُك َشــْیئًا" با اینکــه من قبال تــو را آفریــدم، در حالی که 
َ
ْقُتــَك ِمــْن َقْبــُل َو ل

َ
و نیــز فرمــود:" َو َقــْد َخل

ْحیاُهْم" خداى تعالی نخســت به 
َ
ُهــُم اهَّلُل ُموُتوا ُثــّمَ أ

َ
 ل

َ
هیــچ چیــزى نبــودى، "2" و بــاز فرموده:" َفقــال

اُهْم" ما شــما و آنها را  کرد. و نیز فرموده:" َنْحُن َنْرُزُقُکْم َو ِإّیَ ایشــان فرمود بمیرید، و ســپس آنها را زنده 
َقُه ُثّمَ َهدى " موســی به فرعون 

ْ
 َشــْي ٍء َخل

َ
ُکّل ْعطی  

َ
ِذي أ

َّ
روزى می دهیم.  و همچنین می فرماید:" ال

گفت:پروردگار ما کســی اســت که نخست هر چیزى را خلق کرد و سپس آن را هدایت نمود.  و نیز 
ْیِهْم ِلَیُتوُبوا" سپس نظر رحمت خود را به ایشان برگردانید تا توبه کنند.بطورى که 

َ
فرمود:" ُثّمَ تاَب َعل

کــردن"،" رزق"،" هدایت" و"  مالحظــه می کنید ایــن آیات" کالم خدا"،" خلقت"،" میراندن"،" زنده 
توبه" را زمانی می داند، و همه را یکسان زمانی می داند.

این آن حقیقتی اســت که اندیشــیدن در آیات قرآن و بحث و تفســیرى که سر و کار آن تنها با خود قرآن 
اســت در خصوص معناى کالم دســت می دهد، و اما این ســؤال که از نظر علم کالم، که خود علمی 
جداگانه است، و متخصصین آن را متکلمین گویند، سخن گفتن خدا چه معنا دارد؟ و متکلمین 
گذشته، در این باره چه گفته اند؟ و نیز این سؤال که علم فلسفه در این باره چه اقتضایی دارد؟ پاسخ 
آن انشاء اهَّلل به زودى می آید.این را هم باید دانست که لفظ" کالم" یا" تکلیم" از الفاظی است که خداى 
تعالی در قرآن آن را در غیر مورد انسان استعمال نکرده، بلکه لفظ" کلمه"، و یا لفظ" کلمات" را در غیر 
قاها ِإلی  

ْ
ل

َ
َکِلَمُتُه أ مورد انسان استعمال کرده، مثال نفس آدمی را در آیه زیر،" کلمه" خوانده، و فرمود:" َو 

ْت َکِلَمُة َرّبَِك  یا". و نیز فرمــوده:" َو َتّمَ
ْ
ُعل

ْ
َمْرَیــَم"  و دیــن خــدا را کلمه خوانــده و فرموده:" َو َکِلَمُة اهَّلِل ِهَي ال

" ، و قضاى خدا و یا نوعی از خلق او را کلمه خوانده، و فرموده:" ما َنِفَدْت َکِلماُت اهَّلِل".
ً

ِصْدقًا َو َعْدال
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 موارد استعمال لفظ" قول" در قرآن مجيد
و اما لفظ" قول" را در قرآن مجید بطور عموم اســتعمال کرده، یعنی هم ســخن گفتن خدا با انســان 
 هذا 

َ
نا یــا آَدُم ِإّن

ْ
را شــامل می شــود، و هــم بــا غیر انســان را، از آن جمله در مورد انســان فرمــوده:" َفُقل

َك َو ِلَزْوِجَك" پس گفتیم اى آدم، این ابلیس دشــمن تو و دشــمن همسر تو است." و در مورد 
َ
َعُدّوٌ ل

ْرِض َخِلیَفًة" آن زمــان که پروردگارت به 
َ ْ
ِئَکِة ِإّنِي جاِعٌل ِفــي ال َمال

ْ
ــَك ِلل ّبُ  َر

َ
ئکــه فرمــوده:" ِإْذ قــال مال

ِئَکِة ِإّنِي خاِلٌق  َمال
ْ
َك ِلل  َرّبُ

َ
ئکــه گفت: من در زمین جانشــین خواهم نهاد.  و نیز فرموده:" ِإْذ قــال مال

گل خواهم آفرید. و در مورد  گفت، من بشــرى از  ئکه  که پروردگارت به مال َبَشــرًا ِمْن ِطیٍن" آن زمان 
" فرمود: اى ابلیس چه عامل  ْقــُت ِبَیَدّيَ

َ
ْن َتْســُجَد ِلما َخل

َ
 یا ِإْبِلیُس ما َمَنَعَك أ

َ
ابلیــس فرمــوده:" قال

و انگیــزه اى تــو را از اینکه ســجده کنی در برابر چیزى که من به دســت خود آفریده ام بازداشــت؟.و 
ْرِض اْئِتیا 

َ ْ
ها َو ِلــأل

َ
 ل

َ
ــماِء َو ِهــَي ُدخاٌن َفقال ی الّسَ

َ
در مــورد غیــر صاحبان عقل فرموده:" ُثّمَ اْســَتوى  ِإل

َتْینا طاِئِعیَن" ســپس به خلقت آســمان که دودى بیش نبود بپرداخت، پس به 
َ
تا أ

َ
َکْرهًا، قال ْو 

َ
َطْوعًا أ

آســمان و زمیــن گفت: چه بخواهید و چه نخواهید بایــد بیائید، گفتند: به طوع و رغبت آمدیم.  و 
ُکوِني َبْردًا َو َسالمًا َعلی  ِإْبراِهیَم" به آتش گفتیم بر ابراهیم سرد و بی آزار شود. و  نا یا ناُر 

ْ
نیز فرموده:" ُقل

گفته شد اى زمین آب  خودت را فرو ببر،  ْقِلِعي"  
َ
ِعي ماَءِك َو یا َسماُء أ

َ
ْرُض اْبل

َ
نیز فرموده:" َو ِقیَل یا أ

کن.  و اى آسمان تو هم بس 
 و در آیه زیر تمامی موارد را یعنی صاحبان عقل و غیر صاحبان عقل را جمع کرده با اینکه موارد آن 
ُه ُکْن َفَیُکوُن" امر او در وقتی که 

َ
 ل

َ
ْن َیُقول

َ
راَد َشْیئًا أ

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ

َ
بسیار مختلف است یکسره فرموده:" ِإّن

چیزى را اراده کرده باشد تنها این است که به آن چیز بفرماید موجود شو و آن چیز موجود می شود.و 
ُکْن َفَیُکوُن" چون قضاى امرى را براند تنها به آن امر میگوید  ُه 

َ
 ل

ُ
ما َیُقول

َ
ْمرًا َفِإّن

َ
نیز فرموده:" ِإذا َقضی  أ

موجود شو و آن امر موجود می شود. 
قول خدا در تکوينيات  

که لفظ" قول" از  کالم خداى تعالی اســتفاده می شــود، این اســت  که بعد از دقت و تدبر از  و آنچه 
خداى تعالی به معناى ایجاد چیزى است که: آنچه با وجود یافتنش داللت بر معنایی می کند که 
که قول در اصطالح خود آدمیان نیز به معناى ایجاد صدایی  مقصود خدا بوده اســت، )هم چنان 

که بر معناى مقصود ما داللت می کند(. است 
که هم در مواردى  دلیل بر اینکه لفظ قول در قرآن مجید به معناى چنین ایجادى است این است 
کــه شــنونده اى داراى گوش و درك اســت اســتعمال شــده، و هــم در مواردى که گــوش و درك به آن 
معنایی که معهود بین ما اســت ندارد، مانند آســمان و زمین، و تنها راه ســخن گفتن با آنها تکوین 
و ایجاد است، و به دلیل اینکه دو آیه اخیر یعنی آیه سوره یس و سوره مریم،" قول" در آیات قبلی را 

کرده است. به ایجاد و خلقت تفسیر 
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کــه گفتیم از تدبر در کالم خدا به دســت می آید حال هر یــك از دو مورد  ایــن همــان معنایی اســت 
تکوینیــات و غیــر تکوینیــات را توضیــح داده و می گوئیم: امــا قول خدا در مــورد تکوینیات عبارت 
کرد، پس موجودات عالم در عین اینکه مخلوق  که خدا ایجادش  شــد از خود آن موجود تکوینی، 
خدایند قول خدا هم هســتند، براى اینکه خاصیت قول در آنها هســت، خاصیت قول این اســت 
گاه می ســازد، مخلوقات خدا هم با خلقت و وجود خود بر  که غیر مرا به آنچه در قلب من اســت آ

خواست خدا داللت می کنند.
کــه به حکــم دو آیه ســوره یس و مریــم، وقتی خــدا چیــزى را اراده می کند و   و ایــن پــر واضــح اســت 
می فرماید موجود شــو حتی کلمه" باش" هم بین خدا و آن چیز واســطه نیســت، و غیر از وجود خود 
کار نیست، پس هستی آن چیز، بعینه، قول خدا و" باش" خدا  آن چیز هیچ امر دیگرى دست اندر 
که آن نیز عین وجود است،  است، پس قول خدا در تکوینیات عین همان خلقت و ایجاد است، 
گفتن با یك انسان، مثال باید  و وجود هم عین آن چیز است و اما در غیر تکوینیات از قبیل سخن 
کــه قــول خدا عبارت اســت از ایجاد امرى که باعــث پدید آمدن علمی باطنی در انســان  دانســت 
می شــود، علم به اینکه فالن مطلب چنین و چنان اســت، حال یا به اینکه خداى تعالی صدایی 
که پهلوى آن جسم ایستاده، مطلب را بشنود و بفهمد، و یا  کند، و انسانی  کنار جسمی ایجاد  در 
بــه نحــوى دیگــر که ما نه آن را درك می کنیم، و نــه می توانیم کیفیت تاثیرش را در قلب پیامبر تصور 
نمائیــم، و نمی دانیــم چگونــه خداى تعالــی به پیامبــرى از پیامبران خود می فهمانــد که مثال فالن 
مطلــب چنیــن و چنــان اســت، اما اینقــدر می دانیم که قــول و کالم خــدا با پیامبر خــود، حقیقت 

کالم" را دارد. معناى" قول" و" 
ئکه و شيطان : قول خداوند در غير تکوينيات و قول خدا با مال

گر مشــابهی  ئکه یا شــیطان، لیکن در خصوص این دو مورد و شــبیه آن ا در مــورد" قــول خــدا" با مال
داشته باشند، به خاطر اینکه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نیست، یعنی حیوانی اجتماعی 

نیستند، و همانند ما از راه تحصیل علم، تکامل تدریجی ندارند.
باید" قول" معنایی دیگر داشته باشد، در ما انسانها" قول" عبارت بود از استخدام صوت یا اشاره به 
ضمیمه قرارداد قبلی، که فطرت انسانی ما، و اینکه حیوانی اجتماعی هستیم آن را ایجاب می کرد 
ئکــه و جــن و مشــابه آن دو و بطــورى که از کالم خداى ســبحان بر می آیــد چنین وجودى  و امــا مال

گفتن خدا با آنان طورى دیگر است. ندارند، پس قطعا سخن 
گفتن خود فرشتگان با یکدیگر، و خود شیطانها با یکدیگر از راه  که سخن  از اینجا روشن می شود 
استخدام صدا و استعمال لغت هایی در برابر معانی نیست و بنا بر این وقتی یك فرشته می خواهد 
با فرشــته اى دیگر ســخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند، و یا شــیطانی می خواهد با شیطان 
کــه مانند ما، بدنی و ســرى و در ســر دهنــی و در دهــان زبانی  دیگــر ســخن بگویــد، اینطور نیســت 
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داشــته باشــد، و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده، از هر چند قطعه اش لفظی در برابر مقصد خود 
گوش و داراى حس شنوایی و در پشت  کند، و شنونده اى هم سرى و در سر سوراخی بنام  درست 
گوینده را بشنود، و این پر واضح است. آن، دستگاه انتقال صوت به مغز داشته باشد، تا سخنان 
امــا هــر چه باشــد بطور مســلم در بین ایــن دو نوع مخلوق، حقیقت معناى ســخن گفتن و ســخن 
شــنیدن هســت، و اثــر قــول و مخصوصا فهم، معنــاى مقصــود و ادراك آن را دارد، هر چند که قولی 
ئکه و شــیطان قول هســت، اما نه  چــون قــول مــا ندارند، و همچنین بین خداى ســبحان و بین مال
چــون مــا، که عبارت اســت از ایجاد صــوت از طرف صاحب قول، و شــنیدن آن از طرف مقابل. و 
همچنین قولی که احیانا به پاره اى از حیوانات بی زبان نسبت داده شده، و از آن جمله قرآن کریم 
ِکَنُکْم"  وا َمســا

ُ
ْمُل اْدُخل َها الّنَ ّیُ

َ
ٌة یا أ

َ
ْت َنْمل

َ
در باره مورچه زمان حضرت ســلیمان فرموده اســت:" قال

مورچه اى بانگ زد: اى مورچگان به سوراخهاى خود بروید. 
ــْم ُتِحْط ِبــِه َو ِجْئُتَك ِمْن َســَبٍإ ِبَنَبٍإ 

َ
َحْطُت ِبما ل

َ
 أ

َ
و نیــز در بــاره هدهــد ســلیمان ع می فرماید:" َفقــال

َیِقیٍن" گفت: من به چیزى دست یافتم که تو هرگز از آن خبر ندارى، و من از شهر سبأ خبرى یقینی 
ْوحی  

َ
آورده ام. و نیــز در بــاره وحیی که خود خدا به بعضی از جانــداران بی زبان کرده می فرماید:" َو أ

ا َیْعِرُشوَن" پروردگارت به زنبور عسل  َجِر َو ِمّمَ
َ

ِجباِل ُبُیوتًا َو ِمَن الّش
ْ
ِخِذي ِمَن ال

َ
ِن اّت

َ
ْحِل أ ی الّنَ

َ
َك ِإل َرّبُ

وحی کرد که از سوراخ کوه ها و سقف خانه هایی که مردم می سازند و از شکاف درختان براى خود 
ید.  خانه ها بساز
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 ل ع �ب

و�ن  لع�ب َع�بُ
ْ
ل وا/�يَ َع�بُ

ْ
ل َع�ب /�يَ

ْ
ل �ن /�نَ �ي ِ��ب

َّ
�نى: اللا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْم 
ُ
ك �نَ �يْ َ ٌر �ب

احنُ �ن �ةٌ َو �ةَ �نَ �ي ْهٌو َو رن
َ
ِع�بٌ َو ل

َ
ا ل �ي

�نْ
ُ

اهةُ الّ� َ��ي
ْ
َما ال

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
اْعل

ْول�ِ� 
�أَ

ْ
ْمواِل َو ال

�أَ
ْ
ٌر �نِىي ال

ُ كا�ش َو �ةَ
 سوره مبارکه حدید آیه: 20

 لعب
کلمه"لعــب"، بــه معنــاى کار و یا کارهاى منظمی اســت با نظم خیالی و بــراى غرض خیالی مثل 
بازیهاى بچه ها، زندگی دنیا همان طور که به اعتبارى لهو است، همین طور لعب نیز هست، براى 
که بازیها این طورند، عده اى بچه با حرص و شور و هیجان  اینکه فانی و زودگذر است، هم چنان 

عجیبی یك بازى را شروع می کنند، و خیلی زود از آن سیر شده و از هم جدا می شوند.
و نیــز همــان طــور کــه بچه ها بر ســر بــازى داد و فریــاد راه می اندازنــد، و پنجه بر روى هم  می کشــند، 
بــا اینکــه آنچــه بر ســر آن نــزاع می کنند جــز وهم و خیال چیزى نیســت، مردم نیز بر ســر امــور دنیوى 
بــا یکدیگــر می جنگنــد، بــا اینکــه آنچه این ســتمگران بر ســر آن تکالــب می کنند، از قبیــل اموال، 
یاستها، مولویت ها، خدمتگزاران، یاران، و امثال آن چیزى  همسران، فرزندان، مناصب، مقامها، ر
جز اوهام نیستند، و در حقیقت سرابی هستند که از دور آب به نظر می رسد، و انسان منافع مذکور 

را مالك نمی شود، مگر در ظرف وهم و خیال.
به خالف زندگی آخرت، که انسان در آن عالم با کماالت واقعی که خود از راه ایمان و عمل صالح 
کســب کرده زندگی می کند، و مهمی اســت که اشــتغال به آن آدمی را از منافعی بازنمی دارد، چون 
که لعب و لهو و تاثیم در آن راه  غیر از آن کماالت واقعی واقعیت دیگرى نیســت، و جدى اســت، 
ندارد، بقایی اســت که فنایی با آن نیســت، لذتی اســت که با الم آمیخته نیست، سعادتی است 
که شقاوتی در پی ندارد، پس آخرت حیاتی است واقعی، و به حقیقت معناى کلمه، و این است 
ِهَي 

َ
ِخَرَة ل

ْ
اَر اآل

َ
 الّد

َ
ِعٌب َو ِإّن

َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

َّ
ْنیا ِإال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
معناى اینکه خداى تعالی می فرماید:" َو ما هِذِه ال

َحَیواُن".
ْ
ال

که دو طرف بازى به نظام آن آشــنایی دارند، مانند  کلمه"لعب" به معناى بازى نظامدارى اســت 
که اطفال به منظور رسیدن به غرضی خیالی آن را انجام می دهند. الك دولك و نظایر آن 
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ل عن و
و  ٌولعن عنْ

َ
/ل �ة �يَ و/ل��نِ عنْ

َّ
ْوا /الل عنَ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ً
وا ِكراما ِو َمّرُ عنْ

َّ
الل وا �بِ

ا َمّرُ �ن وَر َو اإِ َهُ�و�نَ الرنُّ ْ َ�ش �نَ ل� �ي �ي �ن
َّ
َو ال

سوره مبارکه فرقان آیه: 72  

لغو
کلمه"لغو" به معناى هر عمل و گفتارى است که مورد اعتنا نباشد، و هیچ فایده اى که غرض عقال 
بر آن تعلق گیرد نداشته باشد، و به طورى که گفته اند: شامل تمامی گناهان می شود. پس کارهاى 
لغــو در نظــر دیــن، آن اعمال مباح و حاللی اســت که صاحبش در آخرت و یا در دنیا از آن ســودى 
نبــرد و ســر انجام آن، منتهی به ســود آخــرت نگردد مانند خوردن و آشــامیدن به انگیزه شــهوت در 
غذا که لغو است، چون غرض از خوردن و نوشیدن گرفتن نیرو براى اطاعت و عبادت خدا است. 
گر فعل هیچ ســودى براى آخرت نداشــته باشــد، و سود دنیایی اش هم سر انجام منتهی  بنا بر این ا
به آخرت نشــود، چنین فعلی لغو اســت و به نظرى دقیقتر،" لغو" عبارت اســت از غیر واجب و غیر 
که به کلی لغو را ترك می کنند، بلکه فرموده:  مستحّب.خداى عز و جل در وصف مؤمنین نفرموده 
از آن اعراض می کنند، چون هر انســانی هر قدر که با ایمان باشــد در معرض لغزش و خطا است، و 
کبائر اجتناب شود بخشیده و فرموده است:" ِإْن  که از  کبائر را، در صورتی  خدا هم لغزش هاى غیر 
َکِریمًا" به همین جهت خدا   

ً
ُکْم ُمْدَخال

ْ
ئاِتُکْم َو ُنْدِخل ْر َعْنُکْم َســّیِ َکباِئــَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکّفِ َتْجَتِنُبــوا 

مؤمنین را به این صفت ستوده که از لغو اعراض می کنند، و اعراض غیر از ترك به تمام معنا است. 
ترك امرى اســت عدمی و اعراض امرى وجودى، اعراض وقتی اســت که محرك و انگیزه اى، آدمی 
را به ســوى اشــتغال به فعلــی بخواند و آدمی از آن اعراض نموده بــه کارى دیگر بپردازد، و اعتنایی 
کارهاى پســت  که به  که نفس آدمی خود را بزرگتر از آن بداند  کار نکند. و الزمه اش آن اســت  به آن 
اشتغال ورزد، و بخواهد که همواره از کارهاى منافی با شرف و آبرو چشم پوشیده، به کارهاى بزرگ 

و مقاصد جلیل بپردازد.
ایمــان واقعــی هــم همین اقتضاء را دارد، چون ســر و کار ایمان هم با ســاحت عظمت و کبریایی و 
منبع عزت و مجد و بهاء است و کسی که متصف به ایمان است جز به زندگی سعادتمند ابدى و 
که حق آن را عظیم بداند، و آنچه  کارهایی  جاودانه اهتمام نمی نماید، و اشتغال نمی ورزد مگر به 
کــه فرومایــگان و جاهــالن بــدان تعلــق و اهتمام دارند عظیم نمی شــمارد، و در نظــر او خوار و بی  را 
گر جاهالن او را زخم زبان بزنند و مســخره کنند، به ایشــان  سالم می کند، و چون به  ارزش اســت و ا
که وصف مؤمنین به اعراض  کند آبرومندانه می گذرد. و از همین جا روشن می شود  لغوى بر خورد 

کرامت نفوسشان. کنایه است از علو همت ایشان، و  از لغو 
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 ل ه و
ْهو لهو

َ
م /ل

ُ
هاك

ْ
ل

أَ
ْهو/ا

َّ
�نى: الل

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ٍم
ْ
ِر ِعل �يْ

عنَ ِه �بِ
َ
ِل الّل �ي ّلَ َ��نْ َس�ب صنِ ِ ِل�يُ َ���ي�ش

ْ
ْهَو ال

َ
ر�ي ل �ةَ ْ َ�ش اِس َم�نْ �ي

َ َو ِم�نَ ال�نّ
�نٌ  ا�بٌ ُمه�ي ُهْم َعدن

َ
َك ل ول�أِ

أُ
 ا

ً
وا ها ُهرنُ

دنَ حنِ
�ةَّ َ  َو �ي

سوره مبارکه لقمان آیه: 6  

 لهو
کار مهم و  که آدمی را از  کار بیهوده و بی ارزشی است  کلمه"لهو" به معناى هر  در مفردات می گوید: 
کار بیهوده وى را مشغول  که آن  کذا" معنایش این است  پر ارزش باز بدارد، وقتی می گویند:" ألهاه 
به خود کرد و از کارى مهم تر بازش داشت. کلمه"الهاء" به معناى بازداشتن کسی است از راهی که 
کار مهمی که می خواست انجام دهد.کلمه"لهو" به معناى هر چیزى است که  می خواست برود یا 
آدمی را از مهمش باز بدارد، و لهو الحدیث آن سخنی است که آدمی را از حق منصرف نموده و به 
خود مشغول سازد، مانند حکایات خرافی، و داستانهایی که آدمی را به فساد و فجور می کشاند، و 
یا از قبیل سرگرمی به شعر و  موسیقی و مزمار و سایر آالت لهو که همه اینها مصادیق لهو الحدیث 

هستند.
کلمه"لهو" به معناى سرگرم شدن به چیزى و باز ماندن از امرى مهم است، مثال وقتی می گویند:"ألهاه 
گــر آالت طرب را هم  کار بیهوده او را از مهمش باز داشــت، و ا کــذا"، معنایــش این اســت که فــالن 
وُبُهْم" 

ُ
آالت لهو می نامند، به همین جهت است، و لهو از صفات قلب است، و لذا فرمود:"الِهَیًة ُقل

و دلها را الهی خواند.
کار مهم و مفیدش  کار بیهوده اى است که انسان را از  همچنین کلمه"لهو"، به معناى هر چیز و هر 
بــاز بــدارد، و به خود مشــغول ســازد، بنا بر این یکــی از مصادیق لهو، زندگی مادى دنیاســت، براى 
اینکــه آدمــی را بــا زرق و برق خود و آرایش فانی و فریبنده خود از زندگی باقی و دائمی بازمی دارد، و 
که انسان  کننده اى است  کلمه"لهو" به معناى هر عمل سرگرم  به خود مشغول و سرگرم می کند. یا 

کارى مهم و حیاتی و وظیفه اى واجب باز بدارد. را از 
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ل ه م
َهَمهالهم 

ْ
ل

أَ
ا

َ ِهِهم /�ن
ْ
ل �نى: �يُ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

واها �ةْ وَرها َو �ةَ ُ �ب
َهَمها �نُ

ْ
ل

أَ
ا َ �ن

سوره شمس مبارکه لقمان آیه: 8

لهم
گهی و علمی از خبرى در   کلمه"الهام" که مصدر" الهم" اســت، به معناى آن اســت که تصمیم و آ
دل آدمی بیفتد، و این خود افاضه اى است الهی، و صور علمیه اى است یا تصورى و یا تصدیقی 
گر در آیه شــریفه هــم تقواى نفس را الهام  کــه خــداى تعالــی به دل هر کس که بخواهد می اندازد، و ا
کــه بفهماند مراد از این الهام  این اســت که خداى تعالی  خوانــده، و هــم فجــور آن را، براى این بود 
که انجام می دهد تقوى است و  صفات عمل انسان را به انسان شناسانده، و به او فهمانده عملی 
یا فجور اســت، عالوه بر تعریفی که نســبت به متن عمل و عنوان اولی آن کرده، عنوانی که مشــترك 
بیــن تقــوا و فجور اســت، مثــال تصرف مال را که مشــترك بین تصرف در مال یتیــم و تصرف در مال 
خویش است، و همخوابگی را که مشترك بین زنا و نکاح است، به او شناسانده، عالوه بر آن این را 
هم به او الهام کرده که تصرف در مال یتیم و همخوابگی با زن اجنبی فجور است، و آن دوى دیگر 
تقوا اســت، و خالصه کالم اینکه منظور از الهام این اســت که خداى تعالی به انســانها شناسانده 
که فعلی که انجام می دهند فجور اســت یا تقوا، و برایش مشــخص کرده که تقوا چگونه اعمالی، و 

فجور چگونه اعمالی است.
ايزاع

گر خدا عنایت نکند  که ا کلمه"ایزاع" معناى الهام را می دهد، و این الهام، الهام آن امورى نیست 
َهَمهــا ُفُجوَرها َو 

ْ
ل

َ
اها َفأ آدمــی به حســب طبع خــود علم به آنها پیدا نمی کنــد، و آیه"َو َنْفٍس َو ما َســّوَ

کردن، و دعوت باطنی به عمل خیر  َتْقواها"از آن خبر می دهد، بلکه الهام عملی و به معناى وادار 
و شکر نعمت و باآلخره عمل صالح است.
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 م ل ك 
�ن مالک ْ �ي

َ
ك

َ
ِك� /َمل

ْ
و�ة /ُمل

ُ
ك

َ
�ة / َمل

َ
ك َملا�أِ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�ن �ي ْوِم الّ�ِ َ ماِلِك �ي
 سوره مبارکه حمد آیه: 4

 مالک
مالک : کلمه" ملك"- به کسره میم، و ضم آن،  هر دو- به معناى این است که چیزى قائم به وجود 
چیز دیگر باشد، به طورى که هر طور که بخواهد در آن تصرف کند، چه اینکه اصل رقبه اش قائم به 
که می تواند هر نوع تصرفی در آن بکند،  که قائم به مالك است  وجود مالك باشد، مانند رقبه مال 
و یــا اینکــه در تحــت فرمــان او قرار گیرد، و او با امر و نهی و حکم راندن بر وى مســلط باشــد، مانند 
تسلطی که یك سلطان بر رعیت خود، و آنچه در دست ایشان است دارد، که قسم دوم را ملك- به 

ضمه میم- تعبیر می کنند.
پــس ملك- به کســره میم- عمومی تر اســت از ملك- به ضمه میم- هم چنــان که راغب نیز گفته 
کلمه تنها  کسره الم- به معناى متصرف به امر و نهی است در مردم، و این  ملك- به فتحه میم و 
کــه سیاســت و اداره امور آدمیــان را به عهــده دارد، و بدیــن جهت گفته  بــه کســی اطالق می شــود 
می شــود: فالنی ملك مردم اســت، ولی گفته نمی شــود ملك این اشیاء است، تا آنجا که می گوید: 
پس ملك- به ضمه میم- به معناى ضبط شی ء مورد تصرف است، به وسیله حکم، و ملك- به 
کسره میم- نظیر جنس براى مطلق ملك است، پس هر ملك- به ضمه میم- ملك به کسره میم- 
هســت، ولی هر ملك- به کســره میم ملك- به ضمه میم- نیست.و چه بسا می شود که ملك- به 

کسره- مختص به مالکیت رقبه، و ملك- به ضمه میم- مختص به غیر آن می شود.
ملــك: نــزد مــا اهل اجتمــاع و در ظرف اجتماع، یــك نوع اختصاص مخصوص اســت. که بخاطر 
آن اختصاص، چیزى قائم به چیزى دیگر می شــود، و الزمه آن صحت تصرفات اســت، و صحت 
تصرفات قائم به کسی می شود که مالك آن چیز است، وقتی می گوئیم: فالن متاع ملك من است، 
گر من باشم می توانم در آن تصرف  که آن متاع یك نوع قیامی بوجود من دارد، ا معنایش این است 

کند. گر من نباشم دیگرى نمی تواند در آن تصرف  کنم، ولی ا
البتــه ایــن معنــاى ملــك در ظــرف اجتماع اســت، که مانند ســایر قوانیــن اجتماع امــرى وضعی و 
که آن را نیز  گرفته شده،  که این امر اعتبارى از یك امر حقیقی  اعتبارى است، نه حقیقی، اال این 
ملك می نامیم، توضیح این که ما در خود چیزهایی سراغ داریم که به تمام معناى کلمه، و حقیقتا 
ملك ما هستند، و وجودشان قائم به وجود ما است، مانند اجزاء بدن ما، و قواى بدنی ما، بینایی 
ما، و چشم ما، شنوایی ما، و گوش ما، چشایی ما، و دهان ما، المسه ما، و پوست بدن ما، بویایی 
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که حقیقتا مال ما هستند، و می شود گفت  ما، و بینی ما، و نیز دست و پا و سایر اعضاى بدن ما، 
گر ما نباشــیم چشــم و گوش ما جداى از  مال ما هســتند، چون وجودشــان قائم به وجود ما اســت، ا
وجود ما هستی علیحده اى ندارند، و معناى این ملك همین است که گفتیم: اوال هستیشان قائم 
که ما می توانیم طبق دلخواه  به هستی ما است، و ثانیا جدا و مستقل از ما وجود ندارند، ثالثا این 

کنیم، و این معناى ملك حقیقی است. خود از آنها استفاده 
از میان این دو قســم ملك آنچه صحیح اســت که به خدا نســبت داده شــود، همان ملك حقیقی 
اســت، نه اعتبارى، چون ملك اعتبارى با بطالن اعتبار، باطل می شــود، یك مال ما دام مال من 
اســت کــه نفروشــم، و بــه ارث ندهم، و بعد از فروختــن اعتبار ملکیت من باطل می شــود، و معلوم 
است که مالکیت خداى تعالی نسبت به عالم باطل شدنی نیست. و نیز پر واضح است که ملك 
کــره زمین با همه موجودات زنده و  حقیقــی جداى از تدبیر تصور ندارد، چون ممکن نیســت فرضا 
غیر زنده روى آن در هستی خود محتاج بخدا باشد، ولی در آثار هستی مستقل از او و بی نیاز از او 
باشــد، وقتی خدا مالك همه هســتی ها است، هســتی کره زمین از او است، و هستی حیات روى 
آن، و تمامی آثار حیات از او اســت، در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در آن، و همه عالم 
از او خواهــد بــود، پس او رب تمامی ما ســواى خویش اســت، چون کلمــه رب بمعناى مالك مدبر 

است. 
ُموَن" کلمه" ملکوت" 

َ
ْیِه ِإْن ُکْنُتْم َتْعل

َ
ُکوُت ُکّلِ َشْي ٍء َو ُهَو ُیِجیُر َو ال ُیجاُر َعل

َ
ملکوت:"ُقْل َمْن ِبَیِدِه َمل

بــه معنــاى ملك یعنی ســلطنت و حکومت اســت، چیزى که هســت ایــن  معنا را بــا مبالغه افاده 
ُه 

َ
 ل

َ
ْن َیُقول

َ
راَد َشــْیئًا أ

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ

َ
کــرده و فرموده:" ِإّن می کنــد. خداى تعالی ملکوت خودش را تفســیر 

ُکوُت ُکّلِ َشْي ٍء" . پس ملکوت هر چیزى این است که از امر خدا 
َ
ِذي ِبَیِدِه َمل

َّ
ُکْن َفَیُکوُن َفُسْبحاَن ال

و بــه کلمه"کــن" هســتی یابــد. و به عبارت دیگر ملکوت هر چیزى وجود او اســت بــه ایجاد خداى 
تعالی. پس" بودن ملکوت هر چیز به دست خدا" کنایه استعارى است از اینکه ایجاد هر موجودى 
کــه بتــوان کلمــه" شــی ء- چیز" را بــر آن اطالق نمود مختص بــه خداى تعالی اســت، هم چنان که 
ُکّلِ َشــْي ٍء"  پس ملك خدا محیط به هر چیز اســت و نفوذ امرش و ممضی بودن  فرموده:"اهَّلُل خاِلُق 
حکمــش بــر هر چیزى ثابت اســت. همچنیــن مراد از" ملکوت" آن جهت از هر چیزى اســت که رو 
بــه خداســت، چون هر موجودى دو جهــت دارد، یکی رو به خدا، و یکی دیگر رو به خلق. ملکوت 
که رو به خدا است، و ملك آن سمت رو به خلق است ممکن هم هست  هر چیز آن جهتی است 
ماواِت  ُکوَت الّسَ

َ
بگوییم: ملکوت به معناى هر دو جهت هر موجود است:" َو َکذِلَك ُنِري ِإْبراِهیَم َمل

گر فرموده ملکوت هر چیزى  ُکّلِ َشْي ٍء".و ا ُکوُت 
َ
ُموِقِنیَن" و" ُقْل َمْن ِبَیِدِه َمل

ْ
ْرِض َو ِلَیُکوَن ِمَن ال

َ ْ
َو ال

به دست خداست، براى این است که: داللت کند بر اینکه خداى تعالی مسلط بر هر چیز است، 
کسی در این تسلط بهره و سهمی ندارد. و غیر از خدا 
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 م �ن �ن
�ة و�ن  م�نّ ُم�ن  / َمْم�نُ َ ها/  �ي

ُم�نُّ ا / �ةَ
َ �نّ �نى: َم�نَ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْر�نِ 
�أَ

ْ
وا �نِىي ال

ِع�نُ صنْ �نَ اْس�ةُ �ي �ن
َّ
ى ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُ� ا ر�ي َو �نُ

�نٌ  �ي واِر�ش
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ �ب

�ةً َو �نَ ّمَ �أِ
أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ �ب

َو �نَ
 سوره مبارکه قصص آیه: 5  

 مّنت
کــه از کالم راغب اســتفاده می شــود- در اصل به معناى ثقل و ســنگینی   کلمــه" مــن"- بــه طورى 
بوده، و از همین جهت واحد وزن را هم در سابق" من" می گفتند، و منت به معناى نعمت سنگین 
گرانبــار کرد، و نیز همو  اســت، و فالنــی بــر فالنی منت نهاد معنایش این اســت که: او را از نعمت، 
ی 

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
یــُد أ گفتــه: و ایــن کلمه به دو نحو اســتعمال می شــود، یکی منت عملی مانند آیه" َو ُنِر

ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا" یعنــی می خواهیم به آنان که در زندگی ضعیف شــمرده شــدند نعمتی بدهیم 
َّ
ال

ُموا- بر تو منت 
َ
ْسل

َ
ْن أ

َ
ْیَك أ

َ
وَن َعل گرانبار شوند، و دوم منت زبانی، مانند آیه" َیُمّنُ که از سنگینی آن 

کفران نعمت،  کارهاى زشت است، مگر در صورت  که مسلمان شده اند" و این از جمله  می نهند 
کالم راغب. این بود خالصه 

ممنون: کلمه" ممنون" از ماده" من" و اســم مفعول آن اســت، و مصدر" من" به معناى قطع اســت، 
وقتــی گفته می شــود:" منه الســیر منا" معنایش این اســت که پیــاده روى او را از رفتــن قطع و ناتوان 
کرد، البته باید توجه داشت که کلمه" ممنون" اسم مفعول از منت نیز می آید، و منت به معناى آن 
است که نعمتی را که به کسی داده اى با زبان خود آن را بر آن شخص سنگین سازى، کلمه مذکور 

ْجرًا َغْیَر َمْمُنون"  به معناى اول است.
َ َ
َك ل

َ
 ل

َ
در آیه " َو ِإّن

کلمه" من" با تشــدید نون به معنی منت نهادن اســت، و منت آن عملی اســت از صاحب احسان 
که  کرده بگوید: این من بودم  که احســان  گوار ســازد، مثل اینکه به آن شــخصی  که احســانش را نا
کــی از همین باشــد و اصل در معناى  چنیــن و چنــان احســانی بــه تو کــردم، و یا عملی کند که حا
ْجٌر َغْیــُر َمْمُنوٍن"به همین معنا آمده 

َ
ُهْم أ

َ
منــت بطورى که گفته شــده قطع کردن اســت، و در آیــه:" ل

است.
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م ك ر
ُموه مكر  ْر�ةُ

َ
/ َمك

ً
را

ْ
ر/ َمك

ْ
�نى: َمك

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

�نَ  ماِكر�ي
ْ
ُر ال �يْ

ُه حنَ
َ
ُه َو الّل

َ
َر الّل

َ
ُروا َو َمك

َ
َو َمك

 سوره مبارکه آل عمران آیه: 54

مکر
کسی از مقصودش  کردن  کار بردن حیله براى منصرف  کلمه" مکر" به معناى به    راغب می گوید: 
می باشــد، و ایــن بــه دو صــورت اســت، یکی ممــدوح و یکی مذمــوم، مکر ممدوح آن اســت که به 
منظور عمل صحیح و پسندیده اى انجام شود. و بنا بر این معنا، خداى تعالی فرموده:" َو اهَّلُل َخْیُر 
ِکِریــَن". و امــا مکــر مذموم آن مکرى اســت که به منظور عمل قبیح و ناپســندى بــکار رود، و در  ما

ْ
ال

َکَفُروا" و  ِذیــَن 
َّ
ْهِلِه" و نیز فرمــوده:" َو ِإْذ َیْمُکُر ِبَك ال

َ
 ِبأ

َّ
ُئ ِإال ــّیِ َمْکــُر الّسَ

ْ
ایــن بــاره فرمــوده:" َو ال َیِحیُق ال

فرموده:" َفاْنُظْر َکْیَف کاَن عاِقَبُة َمْکِرِهْم" و در باره هر دو قسم آن فرموده:" َو َمَکُروا َمْکرًا َو َمَکْرنا َمْکرًا". 
و بعضــی از علمــا گفته انــد: از مکر خدا یکی این اســت که بنده را مهلــت داده و او را از لذائذ دنیا 
برخوردار می کند، و لذا امیر المؤمنین ع فرموده: کسی که خداوند دنیا را بر او توسعه داده باشد و او 

کرده از ناحیه عقل خود فریب خورده . که خدا با او مکر  نفهمد 

کيد
کــه گاهی مذمــوم و گاهی  کیــد" بــه معنــاى نوعی حیله زدن اســت  در مفــردات می گویــد: کلمــه" 
ممدوح اســت، هر چند اســتعمالش بیشــتر در مذموم اســت، و چنین اســت کلمه" اســتدراج" و" 
کید هم به خودى خود متعدى می شــود و مفعول می گیرد، و هم  که:  گفته اند  مکر" . علماى ادب 

با حرف" الم".
کیــد" به طورى که راغب می گوید: به معناى نوعی حیله گرى اســت . ولی صاحب مجمع  کلمــه" 
که مایه خشم  کید به معناى هر عملی است  گفته اند:  کرده. بعضی دیگر  البیان آن را به مکر معنا 

کید"، به معناى تدبیر و چاره جویی پنهانی علیه کسی و به ضرر او است. کلمه"  گردد.  پنهانی 
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 م و �ة
وا مو�ة �ن / ُمو�ةُ ُمو�ةُ / �ةَ

ً
ا ْموا�ة

أَ
�نى: ا

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ٌر   ��ي
ْ ٍء �ةَ یي

َ ُ� َعلى  ُكّلِ �ش
�نَّ
أَ
َمْو�ةى  َو ا

ْ
ْح�يِ ال ُ ُ� �ي

�نَّ
أَ
َ��ةُّ َو ا

ْ
َه ُهَو ال

َ
�نَّ الّل

أَ
ا ِلَك �بِ �ن

 سوره مبارکه حج آیه:6  

 موت
 کلمه"موت" این کلمه به معناى نداشتن حیات و آثار حیات از شعور و اراده است البته نداشتن 
که می بایست داشته باشد و قابلیت داشتن آن را دارا باشد هم چنان که خداى عز  کسی و چیزى 
ْحیاٍء"  

َ
ْمواٌت  َغْیُر أ

َ
ُکْم ُثّمَ ُیِمیُتُکْم" و در باره اصنام و بتها فرموده:" أ ْحیا

َ
ْمواتًا َفأ

َ
ُکْنُتْم أ و جل فرموده:" َو 

کلمه معانی دیگرى نیز هســت یکی معناى فلســفی که موت را عبارت می دانند از  البته براى این 
که در روایات از آن جمله در  مفارقت روح از بدن و قطع عالقه تدبیرى آن و دیگرى  معنایی اســت 

که آن را عبارت دانسته از انتقال از خانه اى به خانه اى دیگر. حدیث نبوى آمده 
ولــی ایــن معانــی را نمی تــوان معنــاى لغــوى کلمه دانســت بلکــه معنایی اســت که یا عقــل در آن 
کردیم وصف آدمی است به اعتبار بدنش  که ما براى موت نقل  کرده و یا نقل، و این معنا  دخالت 
گویا باشد وجود  که به اتصاف آن به موت  کالم خداى تعالی چیزى  و اما روح آدمی در هیچ جاى 

کالم خداى تعالی چیزى وجود ندارد. ئکه به آن در  که در باره اتصاف مال ندارد هم چنان 
کــه از تعلیم قرآن  کلمــه" موت"بــه معنــاى نداشــتن آن حالت اســت، چیزى که هســت به طــورى 
برمی آیــد معنــاى دیگــرى به خــود گرفته، و آن عبارت از این اســت که همان موجود داراى شــعور و 
اراده از یکــی از مراحــل زندگی به مرحله اى دیگر منتقل شــود، قــرآن کریم صرف این انتقال را موت 
ْرنا 

َ
خوانده با اینکه منتقل شــونده شــعور و اراده خود را از دست نداده، هم چنان که از آیه" َنْحُن َقّد

ُموَن"  این معنا استفاده می شد، بنا بر این دیگر نباید پرسید: چرا در 
َ
َمْوَت ... ِفي ما ال َتْعل

ْ
َبْیَنُکُم ال

آیــه مــورد بحث فرموده:" خدا مــوت و حیات را آفریده" مگر مرگ هم آفریدنی اســت؟ چون گفتیم: 
از تعلیم قرآن برمی آید که مرگ به معناى عدم حیات نیســت، بلکه به معناى انتقال اســت. امرى 

که مانند حیات خلقت پذیر است. است وجودى 
گر مرگ را امر عدمی بگیریم، همانطور که عامه مردم هم چنین می پندارند، باز خلقت  عالوه بر این ا
یکی، عدم ملکه است،  پذیر هست، چون این عدم با عدمهاى صرف فرق دارد و مانند کورى و تار

که حظی از وجود دارد
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م ك �ن
�ن  مك�ي �نْ�ة ِ

ّ
َمك یي / �نُ ِ

�نّ
َّ
اُهْم/ َمك

َ �نّ
َّ
�نى: َمك

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

َمْعُرو�ن
ْ
ال َمُروا �بِ

أَ
كاهةَ َو ا ُوا الرنَّ �ةَ

آ
لاهةَ َو ا اُموا الّصَ �ة

أَ
ْر�نِ ا

�أَ
ْ
اُهْم �نِىي ال

َ �نّ
َّ
�نْ َمك �نَ اإِ �ي �ن

َّ
ال

ُمور�ن
�أُ

ْ
�ةُ ال �بَ ِه عا�ةِ

َ
ِر َو ِلّل

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْوا َ��نِ ال ِ َو �نَ

 سوره مبارکه حج  آیه: 41

تمکين
"مکان" در نزد اهل لغت به معناى جایی است که چیزى را در خود گنجانیده باشد، و تمکین به 
معناى جاى دادن اســت هم چنان که تمکن به معناى قبول مکان و جایگیر شــدن در آنســت و از 
ُکْم  ا ّنَ

َ
اُهْم ِفیما ِإْن َمّک ّنَ

َ
َقْد َمّک

َ
ْرِض" و نیز فرموده" َو ل

َ ْ
اُهْم ِفي ال ّنَ

َ
همین باب است که خدا فرموده:"َمّک

ْرِض". 
َ ْ
ُهْم ِفي ال

َ
َن ل ُهْم" و"ُنَمّکِ

َ
ْن ل ْم ُنَمّکِ

َ
َو ل

َ
ِفیِه" و نیز فرموده:" أ

پس کلمه" مکان" به معناى قرارگاه هر چیز است از زمین، و معناى"امکان" و"تمکین" قرار دادن در 
محل است. و چه بسا، که کلمه"مکان" و" مکانت" به استقرارگاه امور معنوى اطالق می شود، مثل 
اینکه می گوئیم"فالنی مکانتی در علم دارد"، و یا" مکانتی در نزد مردم دارد". و وقتی گفته می شود" 
که او را قدرت دادم و او  من فالنی را از فالن چیز امکان دادم و او تمکن یافت" معنایش این است 

کنایه است. قادر بر آن شد، ولی این تعبیر از باب 
تمکیــن: تمکیــن هــر چیزى بر قــرار کردن آن اســت در مکان و این کنایه اســت از ثبــات آن چیز، و 
گر اثرى داشــته باشــد هیــچ مانعی جلوى تاثیر  زوال و اضطــراب و تزلزل ناپذیــرى آن، بــه طورى که ا
آن را نگیرد و در آیه مورد بحث تمکین دین عبارت اســت از اینکه: آن را در جامعه مورد عمل قرار 
دهد، یعنی هیچ کفرى جلوگیرش نشــود، و امرش را ســبك نشــمارند، اصول معارفش مورد اعتقاد 
همه باشــد، درباره آن اختالف و تخاصمی نباشــد، و این حکم را خداى ســبحان در چند جاى از 
که اختالف مختلفین در امر دین علت و منشــاى جز طغیان ندارد، مانند این آیه" َو  کرده  کالمش 

ناُت َبْغیًا َبْیَنُهْم" . َبّیِ
ْ
وُتوُه ِمْن َبْعِد ما جاَءْتُهُم ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
 ال

َّ
َف ِفیِه ِإال

َ
َما اْخَتل

تمکین  به معناى قدرت دادن است . وقتی گفته می شود مکنته و یامکنت له معنایش این است 
که من اورا توانا کردم . پس تمکن در زمین به معناى قدرت تصرف در زمین است ، تصرفی مالکانه 
ودلخواه ، وچه بسا گفته شود که مصدرى است ریخته و قالب گرفته شده از ماده کون  نه از مکن  
به توهم اصالت میم . پس تمکین به معناى استقرار وثبات دادن است ثباتی که باعث شود دیگر 

کند. از مکانش کنده نشود وهیچ مانعی مزاحمتش نتواند 
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 �ن ح س
�س ِ��ا�ة  �ن

�اس / �نَ
�نى: �نُ

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ِمّرٍ    ْ�ٍس ُمْ��ةَ
ْوِم �نَ َ  �نىي  �ي

ً
 َصْرَصرا

ً
�ا ِهْم ر�ي �يْ

َ
ا َعل �ن

ْ
ْرَسل

أَ
ا ا

َ �نّ اإِ
 سوره مبارکه قمر آیه:16  

 نحس
کلمه" نحس"- به فتحه نون و سکون حاء- مانند کلمه" نحوست" مصدر و به معناى شوم است .

کلمه" نحســات"- به کســره حاء- صفت مشــبهه از ماده" نحس" است، که ضد" سعد" است. و" 
ایــام نحســات" یعنی ایام شــوم. بعضی  هــم گفته اند:" ایام نحســات" به معناى روزهــاى غبارى و 

که مردم یکدیگر را نبینند.  خاك آلود است، به طورى 
1- در سعادت و نحوست ايام: )از نظر عقل، قرآن و سنت([

نحوســت روز و یا مقدارى از زمان به این معنا اســت که در آن زمان بغیر از شــر و بدى حادثه اى رخ 
ندهــد، و اعمــال آدمــی و یا حد اقل نوع مخصوصــی از اعمال براى صاحب عمــل برکت و نتیجه 
خوبی نداشــته باشــد، و ســعادت روز درســت بر خالف این اســت. و ما به هیچ وجه نمی توانیم بر 
کنیم، چون طبیعت زمان  سعادت روزى از روزها، و یا زمانی از ازمنه و یا نحوست آن اقامه برهان 
از نظر مقدار، طبیعتی است که اجزا و ابعاضش مثل هم هستند، و خالصه یك چیزند، پس از نظر 

خود زمان فرقی میان این روز و آن روز نیست، تا یکی را سعد و دیگرى را نحس بدانیم.
و امــا عوامــل و عللــی کــه در حدوث حــوادث مؤثرند، و نیز در به ثمر رســاندن اعمال تاثیــر دارند، از 
حیطــه علــم و اطــالع ما بیرونند، ما نمی توانیم تکــه تکه زمان را با عواملی که در آن زمان دســت در 
کارنــد بســنجیم، تا بفهمیــم آن عوامل در این تکــه از زمان چه عملکردى دارنــد، و آیا عملکرد آنها 
طورى است که این قسمت از زمان را سعد می کند یا نحس، و به همین جهت است که تجربه هم 
بقدر کافی نمی تواند راه گشــا باشــد، چون تجربه وقتی مفید است که ما زمان را جداى از عوامل در 
دست داشته باشیم، و با هر عاملی هم سنجیده باشیم، تا بدانیم فالن اثر، اثر فالن عامل است، و 

یم، و عوامل هم براى ما معلوم نیست. ما زمان جداى از عوامل ندار
یم، و نمی توانیم بر نبودن  و به عین همین علت است که راهی به انکار سعادت و نحوست هم ندار
کنیم، هر چند  که نمی توانستیم بر اثبات آن اقامه برهان  کنیم، همانطور  چنین چیزى اقامه برهان 
که وجود چنین چیزى بعید اســت، ولی بعید بودن، غیر از محال بودن اســت، این از نظر عقل.  و 
اما از نظر شــرع در کتاب خداى تعالی نامی از نحوســت ایام آمده، در همین ســوره آیه 19 فرموده:" 
یحًا  ْیِهْم ِر

َ
نا َعل

ْ
ْرَســل

َ
" و جایی دیگر فرموده:" َفأ یحًا َصْرَصرًا ِفي َیْوِم َنْحٍس ُمْســَتِمّرٍ ْیِهْم ِر

َ
نا َعل

ْ
ْرَســل

َ
ا أ

َ
ِإّن

اٍم َنِحساٍت".  ّیَ
َ
َصْرَصرًا ِفي أ
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و هر چند از ســیاق داســتان قوم عاد که این دو آیه مربوط بدانســت اســتفاده می شود که نحوست 
که در آن زمان باد به عنوان عذاب بر قوم عاد وزید، و آن  و شــئامت مربوط به خود آن زمانی اســت 
که عذاب به طور مستمر بر آنان نازل می شده اما  زمان هفت شب و هشت روز پشت سر هم بوده، 
بــر نمی آیــد که ایــن تاثیر و دخالت زمان به نحــوى بوده که با گردش هفته ها دوبــاره آن زمان نحس 
گرنه همه زمانها نحس می بود، بدون اینکه  برگردد. این معنا به خوبی از آیات استفاده می شود، و 
اٍم َنِحســاٍت ِلُنذیَقُهْم َعذاَب  ّیَ

َ
ْیِهْم ریحًا َصْرَصرًا في  أ

َ
نا َعل

ْ
ْرَســل

َ
دائر مدار ماهها و یا ســالها باشــد. َفأ

ْخزى  َو ُهْم ال ُیْنَصُرون .
َ
ِخَرِة أ

ْ
َعذاُب اآل

َ
ْنیا َو ل

ُ
َحیاِة الّد

ْ
ِخْزِي ِفي ال

ْ
ال

ناُه ِفي 
ْ
ْنَزل

َ
ا أ

َ
ُمِبیِن ِإّن

ْ
ِکتاِب ال

ْ
در مقابل زمان نحس نامی هم از زمان سعد در قرآن آمده و فرموده:" َو ال

ِف 
ْ
ل

َ
َقْدِر َخْیٌر ِمْن أ

ْ
ُة ال

َ
ْیل

َ
که در وصف آن فرموده: " ل ٍة ُمباَرَکٍة" و مراد از آن شب، شب قدر است، 

َ
ْیل

َ
ل

که آن شــب  که مبارك بودن آن شــب و ســعادتش از این جهت بوده  َشــْهٍر"، و این پر واضح اســت 
بــه نوعــی مقارن بوده با امورى بزرگ و مهم از ســنخ افاضات باطنی و الهــی، و تاثیرهاى معنوى، از 
که در باره این امور  ئکه و روح و سالم بودن آن شب، هم چنان  کردن قضاء و نزول مال قبیل حتمی 
ْمٍر 

َ
ُکّلِ أ ِهْم ِمْن  ّبِ وُح ِفیها ِبِإْذِن َر ِئَکُة َو الّرُ َمال

ْ
 ال

ُ
ل ْمٍر َحِکیٍم" و نیــز فرموده:" َتَنّزَ

َ
 أ

ُ
ُکّل فرمــوده:" ِفیهــا ُیْفَرُق 

َفْجِر".
ْ
ِع ال

َ
ی َمْطل َسالٌم ِهَي َحّتَ

 و برگشــت معنــاى مبــارك بودن آن شــب و ســعادتش به این اســت کــه عبادت در آن شــب داراى 
فضیلت اســت، و ثواب عبادت در آن شــب قابل قیاس با عبادت در ســایر شبها نیست، و در آن 

کبریایی شده اند نزدیك است. که متوجه ساحت عزت و  شب عنایت الهی به بندگانی 
این بود آن مقدار از معناى ســعادت و نحوســت که در قرآن آمده بود.و اما در ســنت، روایات بسیار 
یادى در باره ســعد و نحس ایام هفته و ســعد و نحس ایام ماههاى عربی و نیز از ماههاى فارســی  ز
و از ماههاى رومی رســیده، که در نهایت کثرت اســت، و در جوامع حدیث نقل شده، و در کتاب 
یادى از آنها نقل شده، و بیشتر این احادیث ضعیفند، چون یا مرسل و بدون  بحار االنوار احادیث ز
ســندند، و یا اینکه قســمتی از ســند را ندارند، هر چند که بعضی از آنها سندى معتبر دارد البته به 

که خالی از اعتبار نیست . این معنا 
که ایام نحس را می شمارد، و از آن جمله چهارشنبه هر هفته، و چهار شنبه آخر ماه،  و اما روایاتی 
و هفــت روز از هــر مــاه عربــی، و دو روز از هر ماه رومی، و امثال آن را نام می برد، در بســیارى از آنها و 
مخصوصــا روایاتی که نحوســت ایام هفتــه و ایام ماههاى عربی را نام می برد، علت این نحوســت 
گــوارى به طور مکرر اتفاق  هــم آمــده، و آن عبارت اســت از اینکــه در این روزهاى نحس حوادث نا
گوار از نظر مذاق دینی، از قبیل رحلت رسول خدا )ص( و شهادت سید الشهداء  افتاده، آن هم نا
)ع( و انداختن ابراهیم )ع( در آتش، و نزول عذاب بر فالن امت، و خلق شدن آتش و امثال اینها.
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که نحس شمردن چنین ایامی استحکام بخشیدن به روحیه تقوى است،  گفته پیداست  و این نا
یــخ، ابراهیــم و حســین )ع( گرفتار  وقتــی افــرادى فقــط بــه خاطــر اینکه در ایــن ایام بت شــکنان تار
دســت بت هاى زمان خود شــده اند، دست بکارى نمی زنند، و از اهداف و لذتهاى خویش چشم 
گر مردم هیــچ حرمتی براى  می پوشــند، چنیــن افــرادى روحیه دینیشــان قوى می گردد، بــر عکس، ا
چنیــن ایامــی قائــل نباشــند و اعتنــا و اهتمامــی به آن نورزند، و هم چنان افســار گســیخته ســرگرم 
کوشــش در برآوردن خواســته هاى نفسانی خود باشند، بدون توجه به اینکه امروز چه روزى است و 
دیروز چه روزى بود، و بدون اینکه اصال روز برایشــان مطرح باشــد، چنین مردمی از حق رویگردان 
خواهند بود، و به آسانی می توانند حرمت دین را هتك کنند و اولیاى دین را از هدایت خود نومید 
و در نتیجه ناراحت ســازند. بنا بر این، برگشــت نحوســت این ایام به جهاتی از شــقاوتهاى معنوى 
است، که از علل و اسباب اعتبارى منشا می گیرد، که به نوعی از ارتباط، مرتبط به این ایام است، 
و بی اعتنایــی بــه آن علــل و اســباب باعــث نوعی شــقاوت دینی می شــود. و نیز در عــده اى از این 
کــه بــراى دفع نحوســت این ایــام باید به خــدا پناه بــرد. یــا روزه گرفت یا دعــا کرد، یا  روایــات آمــده 

کرد. کارى دیگر از این قبیل  مقدارى قرآن خواند، و یا صدقه اى داد، و یا 
مانند روایت ابن الشیخ که در کتاب مجالس به سند خود از سهل بن یعقوب ملقب به ابی نواس، 
گفته است: من به آن حضرت عرضه داشتم:  که در ضمن حدیثی  کرده  از امام عسکرى )ع( نقل 
اى سید من در بیشتر این ایام به خاطر آن نحوستها که دارند، و براى دفع وحشتی که انسان از این 
روزها دارد، و این نحوســت و وحشــت نمی گذارد انســان به مقاصد خود برســد، چه کند؟ لطفا مرا 
بــه چیــزى که رفع این نگرانی کند داللت بفرما، براى اینکــه گاهی حاجتی ضرورى پیش می آید، 
کرد؟به  گیر آدم است، چه باید  کرد، و وحشت از نحوست، دست و پا  که باید فورا در رفع آن اقدام 
گر  من فرمود: اى سهل! شیعیان ما همان والیتی که از ما در دل دارند حرز و حصنشان است، آنها ا
در لجه دریاهاى بی کران و یا وســط بیابانهاى بی ســر و ته و یا در بین درندگان و گرگان و دشــمنان 
جنــی و انســی قــرار گیرند از خطر آنها ایمنند، به خاطر اینکه والیت مــا را در دل دارند، پس بر تو باد 
که به خداى عز و جل اعتماد کنی و والیت خود را نسبت به امامان طاهرینت خالص گردانی، آن 
وقت هر جا که خواســتی برو، و هر چه خواســتی بکن، )تا آخر حدیث(. و ســپس در آخر او را دستور 
می دهد به خواندن مقدارى از قرآن و دعا، تا به این وسیله نحوست و شومی را از خود دفع نموده، 

به دنبال هر هدفی می خواهد برود.
گفت: من امام ابو ابراهیم موسی  که  یاح فالح روایت آورده  و در خصال به سند خود از محمد بن ر
بن جعفر )ع( را دیدم که روز جمعه حجامت می کرد، عرضه داشــتم: فدایت شــوم، چرا روز جمعه 
حجامــت می کنیــد؟ فرمــود: من آیة الکرســی خوانده ام، تو هــم هر وقت خونت هیجــان یافت چه 

کن . شب باشد و چه روز آیة الکرسی بخوان و حجامت 
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بــاز در خصــال بــه ســند خــود از محمد بن احمــد دقاق روایــت کرده که گفــت: نامه اى بــه امام ابو 
الحســن دوم )ع( نوشــتم، و از مســافرت در روز چهارشــنبه آخر ماه پرســیدم، در پاســخم نوشــتند: 
کند، از هر آفتی  که در چهارشــنبه آخر ماه علی رغم اهل طیره )و خرافه پرســتان( مســافرت  کســی 

گزندى محفوظ مانده، خدا حاجتش را هم بر می آورد. ایمن خواهد بود، و از هر 
همین شــخص نوبتی دیگر نامه به آن جناب نوشــته از حجامت در چهارشــنبه آخر ماه پرســید، و 
امام )ع( در پاسخش نوشته است: هر کس علی رغم اهل طیره )که به نفوس معتقدند و می گویند: 
النفــوس کالنصــوص( حجامــت کنــد، خداوند از هــر آفتی عافیتــش داده، از هــر گزندى حفظش 
که  کبود هم نمی شــود )این جمله اشــاره اســت به رد پاره اى از روایات  می کند، و محل حجامتش 
در آنها آمده: هر کس در روز چهارشــنبه آخر ماه و یا هر چهارشــنبه حجامت کند محل حجامتش 
کبــود می شــود و خالصــه عفونت پیدا می کنــد و در بعضی دیگر آمده که ترس آن هســت که محل 

حجامتش عفونت پیدا کند(. 
و در معنــاى ایــن حدیــث روایتی اســت که در تحــف العقول آمده، که حســین بن مســعود گفت: 
روزى خواستم به حضور ابی الحسن امام هادى )ع( شرفیاب شوم، در آن روز هم انگشتم به سنگ 
خورد، و هم ســواره اى به ســرعت از من گذشــت، و به شانه ام زد و شــانه ام صدمه دید، و هم اینکه 
کردند، با خود گفتم: خدا مرا از شــرت  وقتی می خواســتم وارد شــوم از بس شــلوغ بود لباســم را پاره 
حفظ کند چه روز شومی هستی، و چون شرفیاب شدم حضرت فرمود: اى حسن این چه پندارى 

که بیگناه است بگذارى. کسی  گردن  گناهت را  که همواره دور و بر ما هستی نباید  است؟ تو 
امام با این گفتار خود عقل مرا بیدار کرد، و فهمیدم که خطا رفته ام، عرضه داشتم: اى موالى من، 
کیفر  که شــما هر وقت به  گناهی دارند  از خدا برایم طلب مغفرت کن، فرمود: اى حســن روزها چه 
گــردن روز گذشــته، آن روز را روزى شــوم می خوانید؟ عرضه  اعمالتــان می رســید آن ناراحتــی را به 
داشــتم: من به نوبه خود از این گناه و خطا براى ابد اســتغفار می کنم، و همین توبه من اســت یا بن 

رسول اهَّلل. 
که شما از تفال به ایام دست بردارید و سودى به حالتان ندارد، چون  کافی نیست  فرمود: این تنها 
که ایام را به جرمی مذمت کنید که مرتکب نشده اند، اى  خدا شما را از این جهت عقاب می کند 
که ثواب و عقاب در دست او  که این خداى تعالی است  حسن تا حاال متوجه این معنا نشده اى 
کارها را فورى و در همین دنیا داده، و ثواب و عقاب  که ثواب و عقاب بعضی از  اســت، و اوســت 
بعضــی دیگــر را در آخرت می دهد؟ عرضه داشــتم: بلــه اى موالى من، فرمود: هیــچ وقت تندروى 
نکنیــد، و بــراى ایــام هیچ دخالتی در حکم خداى تعالی قائل مشــوید، عرضه داشــتم: چشــم اى 

موالى من.
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که مالك در نحوســت ایام نحس صرفا  که نظایرى دارد- اســتفاده می شــود  و از روایات قبلی هم- 
که بیانش می آید، ان شــاء اهَّلل. و  تفال زدن خود مردم اســت، چون تفال و تطیر اثرى نفســانی دارد، 
گر قوت  ایــن روایــات در مقــام نجات دادن مردم از شــر تفال )و نفوس( اســت، می خواهــد بفرماید ا
گر چنین قوت قلبی  که چه بهتر، و ا که اعتنایی به نحوســت ایام نکنی  قلبت به این حد هســت 

ندارى دست به دامن خدا شو، و قرآنی بخوان و دعایی بکن.
کــه نحوســت بعضی از ایام را مســلم گرفتــه حمل بر تقیــه کرده اند، و  بعضــی از علمــا آن روایاتــی را 
خیلــی هــم بعیــد نیســت، بــراى اینکه تفال بــه زمانها و مکانهــا و اوضاع و احوال، و شــوم دانســتن 
آنها از خصایص عامه اســت، که خرافاتی بســیار نزد عوام از امت ها و طوایف مختلف آنان یافت 
می شــود، و از قدیــم االیــام تــا بــه امروز این خرافــات در بین مردمــان مختلف رایج بــوده، و حتی در 
که آنها را به رســول خدا )ص( نســبت  بین خواص از اهل ســنت در صدر اول اســالم روایاتی بوده 
می دادنــد، در حالــی که احدى جرأت نکرده آنها را رد کند، هم چنان که در کتاب مسلســالت به 
ســند خود از فضل بن ربیع روایت کرده که گفت: روزى با موالیم مامون بودم، خواســتیم به ســفرى 
یم، چون روز چهارشنبه بود مامون گفت امروز سفر کردن مکروه است، زیرا من از پدرانم  شنیدم  برو
... کــه مــی گفتنــد  مــن از پدرم عبد اهَّلل بن عباس شــنیدم می گفت، از رســول خدا )ص( شــنیدم 

می فرمود: آخرین چهارشنبه هر ماه روز نحسی است مستمر .
و امــا روایاتــی کــه داللــت دارد بــر ســعادت ایامی از هفتــه و یا غیر هفتــه، توجیه آنها نیــز نظیر اولین 
توجیهــی اســت که قبال در اخبار داله بر نحوســت ایام بدان اشــاره کردیم، بــراى اینکه در این گونه 
که چون در فالن روز حوادثی متبرك  کرده  روایات ســعادت آن ایام و مبارك بودنش را چنین تعلیل 
کــه از نظــر دیــن بســیار مهــم و عظیــم اســت، مانند والدت رســول خــدا )ص( و  رخ داده، حوادثــی 
کرد و عرضه داشت: بار الها روز شنبه و  که خود آن جناب دعا  که روایت شده  بعثتش، هم چنان 
پنجشنبه را از همان صبح براى امتم مبارك گردان.و نیز روایت شده که خداى تعالی آهن را در روز 
سه شــنبه براى داوود نرم کرد. و اینکه رســول خدا )ص( روز جمعه به سفر می رفت. و اینکه کلمه" 

أحد- یکشنبه" یکی از اسماى خداى تعالی است .
پــس  از آنچــه گذشــت هر چند طوالنی شــد این معنا روشــن گردید کــه اخبارى که در باره نحوســت و 
ســعادت ایام وارد شــده بیش از این داللت ندارد که این ســعادت و نحوســت به خاطر حوادثی دینی 
است، که بر حسب ذوق دینی و یا بر حسب تاثیر نفوس یا در فالن روز ایجاد حسن کرده، و یا باعث قبح 
و زشــتی آن شــده، و اما اینکه خود آن روز و یا آن قطعه از زمان متصف به میمنت و یا شــئامت شــود، و 
تکوینا خواص دیگرى داشته باشد، که سایر زمانها آن خواص را نداشته باشد، و خالصه علل و اسباب 
طبیعی و تکوینی آن قطعه از زمان را غیر از سایر زمانها کرده باشد از آن روایات بر نمی آید، و هر روایتی که 

بر خالف آنچه گفتیم ظهور داشته باشد، باید یا حمل بر تقیه کرد و یا به کلی طرح نمود.
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2- در سعادت و نحوست کواکب ]سعادت و نحوست کواکب )از نظر عقل و شرع([: 
کواکب آسمانی در سعید بودن و یا  که آیا اوضاع  در این فصل راجع به این مطلب بحث می کنیم 

نحس بودن حوادث زمین تاثیر دارند یا خیر؟
و گفتــار در ایــن بحــث از نظــر عقــل همان گفتارى اســت که در مســاله ســعادت و نحوســت ایام 
گذشــت، در اینجا نیز راهی براى اقامه برهان بر هیچ طرف نداریم، نه می توانیم با برهان، ســعادت 
خورشــید و مشــترى و قــران ســعدین را اثبــات کنیم، و نه نحوســت مریــخ و قران نحســین و قمر در 

عقرب را، )و نه نفی اینها را(.
بلــه منجمیــن قدیم هند معتقد بودند که حوادث زمین ارتباطی با اوضاع ســماوى دارند، و به طور 
مطلــق چه ثوابت آســمان و چه ســیاراتش در وضــع زمین اثر دارند. و بعضی دیگــر از منجمین غیر 
هند این ارتباط را تنها میان اوضاع سیارات هفتگانه آن روز و حوادث زمین قائل بودند، نه ثوابت، 
که هر یك از  که به آنها احکام نجوم می گویند،  گاه براى اوضاع مختلف آنها آثارى شمرده اند  و آن 

آن اوضاع پیش آید می گویند به زودى در زمین چنین و چنان می شود.
گفته انــد: این اجرام موجوداتی  کرده اند: بعضی  و همیــن منجمین در باره خود ســتارگان اختالف 
هســتند داراى نفوســی زنــده، و داراى اراده، و کارهایــی کــه می کننــد بــه عنــوان یــك علت فاعلی 
می کننــد. و بعضــی دیگــر گفته اند: اجرامی هســتند بدون نفــس، ولی در عین حال هــر اثرى که از 
خــود بــروز می دهند به عنــوان یك علت فاعلی بــروز می دهند. بعضی دیگــر گفته اند: اصال علت 
فاعلی آثار خود نیستند، بلکه زمینه فراهم ساز فعل خدایند و فاعل حوادث خداى تعالی است. 
کب و اوضاع آن صرفا عالمتهایی هســتند براى حوادث، و اما خود آنها  کوا گفته اند:  جمعی دیگر 
هیــچ کاره انــد، و حوادث نه فعل آنها اســت و نه آنها زمینه چین فعــل خدا در آن حوادثند. بعضی 
هــم گفته انــد: اصال هیچ ارتباطی میان اوضــاع کواکب و حوادث زمینی نیســت، حتی آن اوضاع 
عالمــت حــدوث آن حــوادث هــم نیســتند، بلکه عادت خــدا بر این جارى شــده که فــالن حادثه 

زمینی را مقارن با فالن وضع آسمانی پدید آورد.
کــه در هنگام  و هیــچ یــك از ایــن احــکام که گفته شــد دائمی و عمومی نیســت، و چنان نیســت 
پدید آمدن فالن وضع آسمانی بتوان حکم قطعی کرد به اینکه فالن حادثه زمینی حادث می شود، 
گاهی این پیشــگوییها درســت در می آید، و گاهی هم دروغ می شــود، و لیکن داستانهاى عجیب 
که چنان  که از استخراجات این طائفه به ما رسیده، این معنا را مسلم می کند  و حکایات غریبی 
کــه میان اوضاع آســمانی و حــوادث زمینی هیــچ رابطه اى نباشــد، بلکــه رابطه جزئی  هــم نیســت 
که از ائمه  هست، اما همانطور که گفتیم رابطه جزئی، نه رابطه صد در صد، و اتفاقا در روایاتی هم 
معصومین )ع( در این باب آمده، این مقدار تصدیق شده است. بنا بر این، نمی توان حکم قطعی 
کــرد بــه اینکه فالن کوکب یا فالن وضع آســمانی ســعد اســت یا نحس، و اما اصــل ارتباط حوادث 
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زمینی با اوضاع آســمانی را هیچ دانشــمند اهل بحثی نمی تواند انکارش کند، و این مقدار، از نظر 
دین ضررى به جایی نمی رساند حال چه اینکه بگویند این اجرام داراى نفس ناطقه هم هستند، 

یا این را نگویند، علی اى حال با هیچ یك از ضروریات دینی مخالفت ندارد.
مگــر اینکه کســی توهــم کند که اعتقاد به چنین تاثیرى شــرك اســت، چون در حقیقت کســی که 
ستارگان را در پدید آوردن حوادث زمین مؤثر می داند آنها را خالق آن حوادث می شمارد، و می تواند 
خلقــت حــوادث را منتهی به خداى تعالی نســازد. لیکن این توهم صحیح نیســت، چون احدى 
چنین حرفی نزده، حتی وثنی مذهبان از صابئه که کواکب را می پرستند چنین ادعایی نکرده اند.
ممکن اســت کســی اشــکال کند که وقتی ســتارگان پدید آورنده حوادث زمینند پس در حقیقت 
مدبر نظام کون و مستقل در تدبیر آن هستند، در نتیجه داراى ربوبیت هستند، که خود مستوجب 

که صابئه ستاره پرست بر آنند. معبودیت نیز هست، و این همان شرك در پرستش است، 
یاد  و اما روایات وارده در اینکه اوضاع ســتارگان در ســعادت و نحوست اثر دارند و یا ندارند بسیار ز

و بر چند قسمند:
که صاحب  بعضی از آن روایات به ظاهرش مســاله ســعادت و نحوســت را پذیرفته، مانند روایتی 
رســالة الذهبیــه در کتــاب خود از حضرت رضا )ع( نقل کرده، کــه فرمود: بدان که جماع با زنان در 
وقتی که قمر در برج حمل )فروردین( و یا برج دلو )بهمن( است بهتر است، و از آن بهتر وقتی است 

که شرف قمر است . که قمر در برج ثور )اردیبهشت( باشد، 
کــرده که فرمود: کســی  و در بحــار از نــوادر و او بــه ســند خــود از حمــران از امــام صــادق )ع( روایــت 
کــه مســافرت و یــا ازدواج کنــد، در حالی که قمر در عقرب باشــد، هرگز خوبی نخواهــد دید )تا آخر 
حدیث(. و ابن طاووس در کتاب نجوم از علی )ع( روایت کرده که فرمود: مسافرت کردن در هر ماه 

که در عقرب است خوب نیست. که قمر در محاق است، و همچنین وقتی  وقتی 
کرده اند،  که البته دیگران هم اینطور حمل  کنیم بر تقیه  و ممکن اســت امثال این روایات را حمل 
که عده اى  که عامه می زنند، هم چنان  و نیز ممکن است حمل شود بر مقارنه این اوقات با تفالی 
از روایات نیز به آن اشعار دارد، چون در آن روایات دستور داده اند براى دفع نحوست صدقه دهید، 
مانند روایتی که راوندى به سند خود از موسی بن جعفر از پدرش از جدش نقل کرده که در حدیثی 
فرمود: در هر صبحگاه به صدقه اى تصدق ده تا نحوست آن روز از تو بر طرف شود، و در هر شامگاه 

گردد، )تا آخر حدیث(. به صدقه اى تصدق ده تا نحوست آن شب از تو دور 
ممکــن هــم هســت بگوییم: ایــن روایات نظر بــه ارتباط خــاص دارد که بین وضع آســمان و حادثه 

زمینی به نحو اقتضا هست، نه به نحو علیت.
که به کلی تاثیرات نجوم در حوادث را انکار و تکذیب نموده  دسته دوم از روایات آن روایاتی است 
و بــه شــدت از اعتقاد بدان و نیز اشــتغال بــه علم نجوم نهی می کند، ماننــد کالم امیر المؤمنین در 
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کــه می فرمایــد:" و المنجم کالکاهن و الکاهن کالســاحر و الســاحر کالکافــر و الکافر  نهــج البالغــه 
کــه در نجوم نظر کنند  فــی النــار".و از اخبــارى دیگــر بر می آید که آن را تصدیــق کرده، و اجازه داده 
و فرموده انــد: نهــی از اشــتغال بــه علم نجوم براى این اســت که مبادا کســی آنها را مســتقل در تاثیر 

کارش منجر به شرك شود. بپندارد، و 
که داللت دارد بر اینکه نجوم در جاى خود حق اســت  دســته ســوم از آن روایات، احادیثی اســت 
که  کسی نمی آید، هم چنان  که هست اندك از این علم فایده ندارد و زیادش هم به دست  چیزى 
کافــی به ســند خود از عبد الرحمن بن ســیابه روایت کرده که گفت: بــه امام صادق )ع( عرضه  در 
داشــتم: فدایت شــوم، مردم می گویند تحصیل علم نجوم حالل نیســت، و من این علم را دوســت 
گــر به راســتی مضر به دین من اســت، دنبالش نروم، چون مرا به چیــزى که مضر به دینم  مــی دارم، ا
گر مضر به دینم نیســت بفرما، که به خدا قسم خیلی به آن عالقه مندم،  باشــد حاجتی نیســت، و ا
و خیلــی اشــتهاى تحصیــل آن را دارم؟ فرمــود: اینطور کــه مردم می گویند نیســت، نجوم ضررى به 
ید و یك  گاه فرمود: لیکن شــما می توانید مختصرى از این علم را به دســت آور دینت نمی زند، آن 
یــاد همان قســمت را هــم نمی توانید به دســت آورید، و  قســمت از آن را تحصیــل کنیــد، کــه تــازه ز

اندکش هم به دردتان نمی خورد )تا آخر حدیث(.
یــاد از محمد بن یحیی  و در بحــار از کتــاب نجــوم ابــن طاووس از معاویة بــن حکیم از محمد بن ز
خثعمی روایت کرده که گفت: من از امام صادق )ع( از علم نجوم پرسیدم، که آیا حق است یا نه؟ 
ى زمین کسی را سراغ دارید که این علم را دارا باشد؟  فرمود: بله حق است. عرضه داشتم: آیا در رو
کســی به  که  که آن را می داند. و در عده اى از روایات آمده  کســی هســت  فرمود: بله، در روى زمین 
گهی ندارد . و در بعضی از آن روایات به جاى  جــز یــك خانــواده هندى و خانواده اى از عرب از آن آ
خانــواده اى از عــرب خانــواده اى از قریــش آمده. و این روایات مطلب ســابق مــا را تایید می کند که 

کب و حوادث زمین ارتباطی جزئی هست. کوا گفتیم بین اوضاع 
بله در بعضی از این روایات آمده که خداى تعالی مشترى را به صورت مردى به زمین فرستاد، و او 
که پنداشت  کرد، تا آنجا  در زمین به مردى از عجم )غیر عرب( برخورد، و علم نجوم را به او تعلیم 
گرفتــه، بعد از او پرســید: حــاال ببین مشــترى کجا اســت؟ آن مرد گفت: من ســتاره  کامــال فــرا  کــه 
مشــترى را در فلك نمی بینم، و نمی دانم کجا اســت، مشــترى فهمید که او درســت نیاموخته او را 
کامال  که پنداشت  گرفته علم نجوم را به او تعلیم داد، تا جایی  عقب زد، و دست مردى از هند را 
یاد گرفته، آن گاه پرسید: حاال بگو ببینم مشترى کجا است؟ او گفت محاسبات من داللت دارد 
گفت صیحه اى زد و مرد، و علم او به اهل بیتش  که این را  بر اینکه مشترى خود تو هستی، همین 
به ارث رســید، و علم نجوم در آن خانواده اســت . ولی این روایت خیلی شــباهت دارد به روایات 

جعلی.
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سوره مبارکه نحل آیه: 114

 نعمت
کــرده و  "نعیــم" بــه معنــاى نعمــت بســیار اســت، و لــذا خداونــد بهشــت را بــا این کلمــه توصیف 
ِعیــِم"، و"تنعــم" به معنــاى تناول چیزى اســت که در آن  ــاِت الّنَ ِعیــِم" و"َجّنَ ــاِت الّنَ فرموده:"ِفــي َجّنَ
کرد و متنعم شــد،  گفته می شــود:" نعمه تنعیما فتنعم" یعنی او را تنعیم  نعمت و خوشــی اســت، 
َمُه" و به  همین معناســت"  ْکَرَمُه َو َنّعَ

َ
گردیــد. خداى تعالی هم فرمــوده:" َفأ گوارا  و زندگیــش فــراخ و 

گردید یك  کلمه بطورى که مالحظه  یة ناعمة" بنا بر این، در همه مشتقات این  طعام ناعم" و" جار
کیزگی و ســازگارى اســت و مثل اینکه ریشــه این مشتقات"نعومت"  معنی خوابیده، و آن نرمی و پا
گر می بینیم که تنها در مورد انسان استعمال می شود براى این است که تنها انسان است  باشد، و ا
که با عقل خود نافع را از ضار تشــخیص داده، از نافع خوشــش می آید و از آن متنعم می شــود، و از 
که چنین  ضار بدش می آید و آن را مالیم و ســازگار با طبع خویش نمی بیند، به خالف غیر انســان 
تشخیصی را ندارد، مثال مال و اوالد و امثال آن براى یکی نعمت است و براى دیگرى نقمت، و یا 

در یك حال نعمت است و در حالی دیگر نقمت و عذاب.
گر در جایی به خدا نسبت داده شود البته نعمت است و فضل و رحمت، چون او خود خیر  بله، ا
اســت و جــز خیــر از ناحیــه او افاضــه نمی شــود، و از موهبت خود نتیجه ســوء و شــر نمی خواهد، و 
ِبیَن  ِ

ّ
ُمَکذ

ْ
چگونه بخواهد با اینکه او رؤوف، رحیم، غفور و ودود اســت،خداوند فرموده:"َو َذْرِني َو ال

ٍم" این نعمتها که 
ْ
وِتیُتُه َعلی  ِعل

ُ
ما أ

َ
 ِإّن

َ
ا قال ناُه ِنْعَمًة ِمّنَ

ْ
ل " و نیز :" ُثّمَ ِإذا َخّوَ

ً
ُهْم َقِلیال

ْ
ل ْعَمِة َو َمّهِ وِلي الّنَ

ُ
أ

گر به  مورد اشــاره این دو آیه اســت، و امثال آن، وقتی نعمت اســت که به خدا منســوب گردد و اما ا
ِئْن 

َ
ُکْم َو ل

َ
یَدّن ِز

َ َ
ِئْن َشَکْرُتْم ل

َ
کفران کننده خدا نسبت داده شود براى او نقمت و عذاب خواب بود:"ل

گر انســان در والیت خدا باشــد تمامی اسبابی که براى  کوتاه ســخن، ا َشــِدیٌد". و 
َ
 َعذاِبي ل

َ
َکَفْرُتْم ِإّن

ادامه زندگیش و رســیدن به ســعادت بدانها تمسك می جوید همه نسبت به او نعمت هایی الهی 
گر همین شــخص مفروض، در والیت شــیطان باشد عین آن نعمتها برایش نقمت  خواهند بود، و ا

که نعمت باشند. خواهد شد، هر چند خداوند آنها را آفریده 
که بخواهی از نوع چیزى ســخن بگویی  که در مواردى  کلمه نعمت بر وزن"فعلة" صیغه اى اســت 
در ایــن قالــب می گویــی، و نعمــت براى هــر چیز عبارت اســت از نوع چیزهایی که بــا طبع آن چیز 
کــه از حیث اینکه در داخل نظام  بســازد، و طبــع او آن چیــز را پس نزند و موجودات جهان هر چند 
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که ســازگار با بعض دیگرند نعمت آن  گرفته اند، همه به هم مربوط و متصلند، و بعضی  تدبیر قرار 
کثر و یا همه آنها وقتی با یکدیگر مقایسه شوند نعمت خواهند  بعض بشمار می روند، و در نتیجه ا
ْســَبَغ 

َ
وا ِنْعَمــَة اهَّلِل ال ُتْحُصوها" ، و نیز فرموده:" َو أ

ُ
بــود هــم چنان که خــداى تعالی فرمــوده:"َو ِإْن َتُعّد

ْیُکْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنًة".
َ
َعل

اال اینکــه خــداى تعالــی بعضــی از این نعمتها را به اوصاف بدى چون 1- شــر 2- پســت 3- لعب 
ما 

َ
ّن
َ
َکَفــُروا أ ِذیَن 

َّ
4- لهــو و اوصــاف دیگرى ناپســند توصیف کرده، یك جــا فرموده:"َو ال َیْحَســَبّنَ ال

ُهْم َعذاٌب ُمِهیٌن" و در جاى دیگر فرموده:"َو 
َ
ُهْم ِلَیْزداُدوا ِإْثمًا َو ل

َ
ما ُنْمِلي ل

َ
ْنُفِسِهْم ِإّن

َ
ُهْم َخْیٌر ِل

َ
ُنْمِلي ل

َحَیــواُن"  و در جایی دیگر فرموده:"ال 
ْ
ِهَي ال

َ
ِخــَرَة ل

ْ
اَر اآل

َ
 الّد

َ
ِعــٌب َو ِإّن

َ
ْهٌو َو ل

َ
 ل

َّ
ْنیا ِإال

ُ
َحیــاُة الّد

ْ
مــا هــِذِه ال

ِمهاُد"  و در جاهاى دیگر 
ْ
ُم َو ِبْئَس ال واُهْم َجَهّنَ

ْ
ِبالِد، َمتاٌع َقِلیٌل ُثّمَ َمأ

ْ
َکَفُروا ِفي ال ِذیَن 

َّ
ُب ال

ُّ
َك َتَقل

َ
ّن َیُغّرَ

آیاتی دیگر در این باره آورده. 
و این سنخ آیات قرآنی داللت دارد بر اینکه این چیزهایی که ما نعمتش می شماریم  وقتی نعمتند 
کــه بــا غــرض الهی موافق باشــد، و آن غرضــی را که خدا این موجــودات را بدان جهــت خلق کرده 
تامیــن شــوند، و مــا می دانیــم که آنچه خــداى تعالی براى بشــر خلق کرده بدین جهــت خلق کرده 
کند، و ســعادت حقیقی بشــر  کند در اینکه راه ســعادت حقیقی خود را ســریع تر طی  که او را مدد 
نزدیکی به خداى ســبحان اســت، که آنهم با عبودیت و خضوع در برابر پروردگار حاصل می شــود، 

 ِلَیْعُبُدوِن" .
َّ

ْنَس ِإال ِ
ْ

ِجّنَ َو ال
ْ
ْقُت ال

َ
آرى خداى تعالی می فرماید:" َو ما َخل

که انسان در آن تصرف می کند تا به آن وسیله راه خداى  تعالی را طی  و بنا بر این پس هر موجودى 
گر مطلب به عکس  کنــد، و بــه قــرب خدا و رضاى او برســد، آن موجود براى بشــر نعمت اســت، و ا
شد یعنی تصرف در همان موجود باعث فراموشی خدا و انحراف از راه او، و دورى از او و از رضاى 
او شــد، آن موجود براى انســان نقمت اســت، پس هر چیزى فی نفســه براى انسان نه نعمت است 
گر در راه عبودیت خداى تعالی مصرفش  و نه نقمت، تا ببینی انســان با آن چه معامله اى بکند، ا
کنــد، و از حیــث آن تصرفــی که گفتیم روح عبودیت در آن بدمد، و در تحت والیت خدا که همان 
تدبیر ربوبی او بر شؤون بندگان است قرارش دهد، آن وقت براى او نعمت خواهد بود، و الزمه این 
حرف این است که نعمت در حقیقت همان والیت الهی است، و هر چیزى وقتی نعمت می شود 
ِذیَن 

َّ
کــه مشــتمل بــر مقدارى از آن والیت باشــد، هم چنان که خداى عــز و جل فرموده:" اهَّلُل َوِلــّيُ ال

کاِفِریَن 
ْ
 ال

َ
ّن

َ
ِذیَن آَمُنوا َو أ

َّ
ی ال

َ
 اهَّلَل َمْول

َ
ّن

َ
وِر"، و نیز فرموده:"ذِلَك ِبأ ی الّنُ

َ
ماِت ِإل

ُ
ل آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن الظّ ُ

ُموَك ِفیما َشــَجَر  ی ُیَحّکِ گرامیش فرموده:" َفال َو َرّبَِك ال ُیْؤِمُنوَن َحّتَ ُهْم"  و نیز در باره رســول 
َ
ال َمْولی  ل

ُموا َتْســِلیمًا"  اینهــا و آیاتی دیگر والیت  ِ
ّ
ا َقَضْیَت، َو ُیَســل ْنُفِســِهْم َحَرجًا ِمّمَ

َ
َبْیَنُهــْم، ُثــّمَ ال َیِجُدوا ِفي أ

الهی و آثار آن را بیان می کند.
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 �ن �ن حن
حن �ن حنَ �ن �نَ حنُ  / �نَ �نُ �نْ �ةَ

حن /�نَ �نُ �نْ
أَ
ا

َ وا /�ن �نُ �نُ �نى: ا�نْ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

صاَر  �بْ
�أَ

ْ
ْمَع َو ال ُم الّ�َ

ُ
ك

َ
َعَل ل َ ِ� ِم�نْ ُروِحِ� َو حب �ي حنَ �ن �نَ اُه َو �نَ ّمَ َسّوَ

ُ �ش
ُرو�نَ

ُ
ك ْ �ش

لًا ما �ةَ ل�ي َ�هةَ �ةَ �أِ
�نْ
�أَ

ْ
َو ال

سوره مبارکه سجده آیه: 9

 نفخ
 نفخ به معناى دمیدن هوا در داخل جســمی اســت بوســیله دهان یا وســیله اى دیگر- این معناى 
کنایه در تاثیر گذاشــتن در چیزى و یا القاء امر غیر محسوســی در  لغوى نفخ اســت، ولی آن را بطور 
آن چیــز اســتعمال می کننــد، و در آیه شــریفه مقصــود از آن ایجــاد روح در آدمی اســت. البته اینکه 
می گوییــم در آدمــی، معنایــش این نیســت که روح مانند باد که در جســم باد کرده داخل اســت در 
بــدن آدمــی داخل باشــد، بلکه معنایش ارتبــاط دادن و بر قرار کردن رابطه میان بدن و روح اســت، 
َقَة ُمْضَغًة 

َ
َعل

ْ
ْقَنا ال

َ
َقًة َفَخل

َ
ْطَفَة َعل ْقَنا الّنُ

َ
، َخل نــاُه ُنْطَفًة ِفي َقراٍر َمِکیٍن ُثّمَ

ْ
هــم چنــان که در آیه"ُثّمَ َجَعل

َمْوِت 
ْ
ُك ال

َ
ُکْم َمل ا

َ
قًا آَخَر"، و آیه " ُقْل َیَتَوّف

ْ
ناُه َخل

ْ
ْنَشأ

َ
ْحمًا ُثّمَ أ

َ
ِعظاَم ل

ْ
ُمْضَغَة ِعظامًا َفَکَسْوَنا ال

ْ
ْقَنا ال

َ
َفَخل

َل ِبُکْم"  به این معنا اشاره شد. ِذي ُوّکِ
َّ
ال

کــه مالحظــه می کنیــد، می فرمایــد: روح انســانی همان بدنی اســت که  چــون در آیــه اول همانطــور 
خلقــت دیگــر بــه خود گرفته، بدون اینکه چیزى بر آن اضافه شــده باشــد. و در آیــه دوم می فرماید: 
روح در هنــگام مــرگ از بــدن گرفته می شــود در حالــی که بدن به حال خود باقی اســت، و چیزى از 

کم نمی گردد. آن 
پــس روح، امــر وجودى اســت که فی نفســه یك نــوع اتحاد با بدن دارد و آن این اســت که متعلق به 
که هر وقت تعلقش از بدن  بدن اســت، و در عین حال یك نوع اســتقالل هم از بدن دارد به طورى 
ْمواٌت"در جلد اول این 

َ
وا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل اهَّلِل أ

ُ
قطع شد از او جدا می شود. در تفسیر آیه" َو ال َتُقول

کتاب پاره اى مطالب که مربوط به این مقام است گذشت، و امیدواریم که بتوانیم در ذیل آیه" ُقِل 
کامل و مستوفی بنماییم. ّبِي" - ان شاء اهَّلل- در این مساله بحثی  ْمِر َر

َ
وُح ِمْن أ الّرُ

کرده به منظور تشریف و احترام بوده، و از  گر روح را به خود نسبت داده و اضافه  در آیه مورد بحث ا
ُه ساِجِدیَن" به این 

َ
که اختصاص و ملکیت را می رساند. و جمله" َفَقُعوا ل باب اضافه المی است 

معنا اســت که ســجده کنید، و بعید نیســت معنایش این باشــد که براى ســجده او به رو به زمین 
ئکه را براى این مخلوق تازه می رســاند، و بعضی  از  کید در خضوع مال گر این باشــد تا که ا بیفتید، 
گرفته اند. و معناى آیه این می شــود: وقتی من ترکیب آن را تعدیل نموده و  مفســرین همین معنا را 
صنــع بدنــش را تمام کردم، و ســپس روح بزرگ منســوب به خود را که من میــان آن و بدن او ارتباط 

کرده ایجاد نمودم، شما براى سجده بر او به زمین بیفتید. برقرار 
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�ن �ن س
س  �ن َس �ن
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ْ
�نى:ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ها َعْدٌل  ُل ِم�نْ �بَ
�ةْ ُ  َو ل� �ي

ً
ا �أ �يْ

َ ٍس سش �نْ ٌس َ��نْ �نَ �نْ �ي �نَ رن ْ �ب
 ل� �ةَ

ً
ْوما َ وا �ي

�ةُ
اَو ا�ةَّ
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نفس
 کلمه"نفس"- آن طور که دقت در موارد استعمالش افاده می کند- در اصل به معناى همان چیزى 
که به آن اضافه می شود پس" نفس االنسان" به معناى خود انسان و"نفس الشي ء" به معناى  است 

خود شی ء است و "نفس الحجر" به معناى همان حجر سنگ است.
کلمه به چیزى اضافه نشود هیچ معنایی ندارد و نیز با این بیان هر جا استعمال  گر این  بنا بر این ا
کید لفظی خواهد بود مثل اینکه می گوییم"جاءنی زید نفسه- زید خودش نزد  بشود منظور از آن تا
ید نزد  ید- خود ز کید معنا اســت مثل اینکه می گوییــم:" جاءنی نفس ز مــن آمــد" و یا منظور از آن تا
من آمد" و در همه موارد استعمالش حتی در مورد خداى تعالی به همین منظور استعمال می شود 
ُم 

َ
ُرُکُم اهَّلُل َنْفَسُه" و نیز فرمود:"َتْعل ِ

ّ
ْحَمَة"  و نیز فرموده:" َو ُیَحذ هم چنان که فرمود:"َکَتَب َعلی  َنْفِسِه الّرَ

ُم ما ِفي َنْفِســَك"  لیکن بعد از معناى اصلی اســتعمالش در شــخص انسانی 
َ
ْعل

َ
ما ِفي َنْفِســي َو ال أ

که بدون اضافه هم  گانه اى شده  که موجودى مرکب از روح و بدن است شایع گشته و معناى جدا
َقُکْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َجَعَل 

َ
ِذي َخل

َّ
که می فرماید:" ُهَو ال اســتعمال می شــود مانند این آیه شــریفه 

ْرِض 
َ ْ
ْو َفساٍد ِفي ال

َ
ِمْنها َزْوَجها"یعنی از یك شخص انسانی و نیز مانند آیه" َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْیِر َنْفٍس أ

اَس َجِمیعًا"  یعنی کســی که انســانی را  ْحَیا الّنَ
َ
ما أ

َ
ّن
َ
ْحیاهــا َفَکأ

َ
ــاَس َجِمیعــًا َو َمــْن أ مــا َقَتــَل الّنَ

َ
ّن
َ
َفَکأ

کند.  بکشد و یا انسانی را زنده 
 َعْن َنْفِســها" اســتعمال شــده چون نفس 

ُ
 َنْفٍس ُتجاِدل

ُ
گفته شــد هر دو در آیه"ُکّل که  و این دو معنا 

اولی به معناى دومی انسان و دومی به معناى اولی معناى مضاف الیه است و معنایش این است 
کردند چون  کلمه را در روح انســانی اســتعمال  گاه همین  کســی از خودش دفاع می کند. آن  که هر 
آنچه مایه تشــخص شــخصی انســانی اســت علــم و حیات و قدرت اســت که آن هم قائــم به روح 
ُهــوِن" و این دو معنا 

ْ
َن َعذاَب ال َیْوَم ُتْجَزْو

ْ
ْنُفَســُکُم ال

َ
ْخِرُجوا أ

َ
آدمــی اســت و این معنا در آیه شــریفه" أ

یعنــی معنــاى دوم و ســوم در غیر انســان یعنــی نباتات و حیوانــات بکار نرفته مگــر از نظر اصطالح 
علمــی مثــال بــه یك گیاه یــا یك حیوان نفس گفته نمی شــود و نیز به مبدأ مدبر جســم او که جان او 
است نیز نفس گفته نمی شود، بلکه گاهی هم که به خون نفس می گویند آن نیز براى این است که 
جان جانداران بستگی به آن دارد و از همین باب می گویند فالن حیوان نفس سائله خون جهنده 

دارد و آن دیگرى ندارد.
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 �ن س حن
ِ�حن  �ن�حن �نْ ْ��ةَ

ها / �نَ �ةِ
ْ��نَ

�نى: �نُ
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

 ِ
َ��ةّ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
ك �يْ

َ
ِ��ةُ َعل �نْ َ ا �ي �ن ُ ا�ب ا ِك�ة ه�ن

و�نَ 
ُ
ْعَمل ْم �ةَ �ةُ ِ�حنُ ما ُك�نْ �نْ ْ��ةَ

ا �نَ
َ ا ُك�نّ

َ �نّ اإِ
 سوره مبارکه جاثیه آیه: 29 

 نسخ 
که دنبال آن قرار دارد، مانند از  کلمه" نســخ" به معناى از بین بردن چیزى اســت به وســیله چیزى   
که دنبالش می آید، و از  بین رفتن ســایه به وســیله آفتاب، و از بین رفتن آفتاب به وســیله ســایه اى 
کتاب عبارت  که می گوید: و نسخ  که به دنبالش می آید. تا آنجا  بین رفتن جوانی به وسیله پیرى، 
که مستلزم از بین رفتن  کتابی دیگر منتقل سازى، به طورى  کتاب را به  که صورت آن  از آن است 
صورت اول نباشد، بلکه صورتی مثل آن در ماده اى دیگر پدید آرى، مانند نقش کردن خطوط یك 

گرفتن در نسخ چیزى است . مهر در موم هاى متعدد. و استنساخ به معناى پیشی 
و مقتضــاى آنچــه وى نقــل کــرده این اســت کــه مفعول فعــل استنســاخ در عبارت:" مــن کتاب را 
استنســاخ کردم" کتاب اصلی باشــد، که از آن نسخه بردارى کرده ایم، و الزمه این  معنا در آیه مورد 
وَن" این است که اعمال ما نسخه اصلی باشد، 

ُ
ا َنْسَتْنِسُخ ما ُکْنُتْم َتْعَمل ا ُکّنَ

َ
بحث که می فرماید:" ِإّن

کتاب نقل شود. کتابی باشد و از آن  و از آنها نسخه بردارند. و یا به عبارتی دیگر: اعمال در اصل 
گر مراد از این عبارت این بوده باشد که بخواهد بفرماید: اعمال خارجی که قائم به انسان است،  و ا
کنتم تعملون" یعنی ما همواره آنچه  کنا نکتب ما  کتابت ضبط می شــود، باید می فرمود:" انا  از راه 
می کنیــد می نویســیم، چــون در ایــن صورت هیــچ نکته اى ایجــاب نمی کند که اعمــال را کتاب و 
گر کســی بگوید کلمه"  نســخه اصلــی فــرض کنیم، تــا نامه اعمال از آن کتاب استنســاخ شــود. و ا
یستنسخ" به معناى" یستکتب" است، هم چنان که بعضی  گفته اند، جوابش این است که هیچ 

دلیلی بر این معنا نداریم.
کنند،  کتابی باشــد تا از آن استنســاخ  گفتیم- بنا بر نقل راغب- باید اعمال، خود  که  و الزمه این 
وَن" اعمال خارجی انسانها باشد، بدین جهت که در لوح 

ُ
ُکْنُتْم َتْعَمل این است که مراد از جمله" ما 

محفوظ است چون هر حادثه اى، و از آن جمله اعمال انسانها هم یکی از آن حوادث است، قبل از 
حدوثش در لوح محفوظ نوشته شده، در نتیجه استنساخ اعمال عبارت می شود از نسخه بردارى 
آن، و مقدمــات و حــوادث و عواملــی کــه در آن اعمــال دخیل بوده، از کتاب لــوح محفوظ. و بنا بر 
این، نامه اعمال در عین اینکه نامه اعمال اســت، جزئی از لوح محفوظ نیز هســت، چون از آنجا 
ئکه اعمال را می نویســند" این می شــود  نســخه بردارى شــده، آن وقت معناى اینکه می گوییم" مال

که از لوح محفوظ نزد خود دارند، با اعمال بندگان مقابله و تطبیق می کنند. ئکه آنچه را  که مال
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�ن و ر
ور  وَر�ن اَر /�نُ وِر /�ن

ار/ال�نُّ
َ ِر /ال�نّ �ي ُم�ن

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

وَر 
ما�ةِ َو ال�نُّ

ُ
ل

َعَل ال�نُّ َ ْر�نَ َو حب
�أَ

ْ
ماوا�ةِ َو ال �ةَ الّ�َ

َ
ل �ي �نَ �ن

َّ
ِه ال

َ
َ�ْمُ� ِلّل

ْ
ال

�ن و�ن
ُ
ْعِ�ل َ ِهْم �ي ِ

ّ َر�ب ُروا �بِ �نَ َك�نَ �ي �ن
َّ
ّمَ ال

ُ �ش
 سوره مبارکه انعام آیه: 1

نور
کلمه" نور" معنایی معروف دارد، و آن عبارت است از چیزى که اجسام کثیف و تیره را براى دیدن 
مــا روشــن می کنــد و هر چیــزى به وســیله آن ظاهر و هویــدا می گردد، ولــی خود نور بــراى ما به نفس 
ذاتش مکشــوف و هویدا اســت، چیز دیگرى آن را ظاهر نمی کند. پس نور عبارت اســت از چیزى 
که ظاهر بالذات و مظهر غیر اســت، مظهر اجســام قابل دیدن می باشــد. این اولین معنایی اســت 
کــه کلمــه نــور را بــراى آن وضــع کردند و بعــدا به نحو اســتعاره یا حقیقــت ثانوى به طــور کلی در هر 
که محسوســات را مکشــوف می ســازد اســتعمال نمودند، در نتیجه خود حواس ظاهر ما را  چیزى 
نیــز نــور یــا داراى نور که محسوســات بــه آن ظاهر می گــردد خواندند، مانند حس ســامعه و شــامه و 
ذائقه و المســه و ســپس از این هم عمومی ترش کرده شامل غیر محسوسش هم نمودند، در نتیجه 
کــه معقوالت را ظاهــر می کند، و همه ایــن اطالقات با تحلیلــی در معناى  عقــل را نــورى خواندنــد 
کــه گفتیم معنایش عبارت اســت از ظاهر بنفســه و مظهــر غیر. و چون وجود و هســتی  نــور اســت، 
هر چیزى باعث ظهور آن چیز براى دیگران اســت، مصداق تام نور می باشــد، و از ســوى دیگر چون 
موجودات امکانی، وجودشان به ایجاد خداى تعالی است، پس خداى تعالی کامل ترین مصداق 
نور می باشــد، او اســت که ظاهر بالذات و مظهر ما ســواى خویش است، و هر موجودى به وسیله او 

ظهور می یابد و موجود می شود.
ماواِت  پس خداى سبحان نورى است که به وسیله او آسمانها و زمین ظهور یافته اند، در" اهَّلُل ُنوُر الّسَ
کرده بر اسم جالله" اهَّلل"  گاه آن را حمل  کرده به آسمانها و زمین، و آن  ْرِض"، چون نور را اضافه 

َ ْ
َو ال

کــه آیه را معنا کرده بــه" اهَّلل منور  و فرمــوده نــور آســمان و زمین اهَّلل اســت، ناچار منظور آن کســی هم 
الســماوات و االرض- خدا نورانی کننده آســمانها و زمین اســت" همین است، و منظور عمده اش 
که خدا عبارت از نور عاریتی قائم به آسمانها و زمین است، و یا به  کسی خیال نکند  که  این بوده 
عبــارت دیگر از وجودى که بر آنها حمل می شــود و گفته می شــود: آســمان وجــود دارد، زمین وجود 
دارد، این سخن بسیار باطل است و خدا بزرگ تر از اینها است. از اینجا استفاده می شود که خداى 
تعالی براى هیچ موجودى مجهول نیست، چون ظهور تمامی اشیاء براى خود و یا براى غیر، ناشی 
گر خدا چیزى را اظهار نمی کرد و هستی نمی بخشید ظهورى نمی یافت. پس  از اظهار خدا است، ا

قبل از هر چیز ظاهر بالذات خدا است.
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 سوره مبارکه آل عمران آیه: 102  

 تقوی 
کلمــه" تقــوى"- به طورى که راغب  گفته- به معناى آن اســت که انســان خود را از آنچه می ترســد 
در محفظــه اى قــرار دهــد. و منظــور از این محفظــه و تقوا به قرینــه اینکه در مقابل فجــور قرار گرفته 
اجتنــاب از فجــور و دورى از هر عملی اســت که با کمال نفس منافات داشــته باشــد، و در روایت 
هم تفســیر شــده به ورع و پرهیز از محرمات الهی." وقایه" به معناى حفظ کردن چیزى اســت از هر 

که به آن صدمه بزند، و برایش مضر باشد.  خطرى 
تقواى دینی به یکی از ســه امر حاصل می شــود: و به عبارت دیگر خداى تعالی به یکی از ســه وجه 
ِخــَرِة َعذاٌب َشــِدیٌد َو 

ْ
عبــادت می شــود: 1- خــوف 2- رجــاء 3- حــب. و این هر ســه در آیــه" ِفي اآل

ُغُروِر"  در دنیاى دیگر عذابی ســخت هســت، 
ْ
 َمتاُع ال

َّ
ْنیا ِإال

ُ
َحیاُة الّد

ْ
َمْغِفــَرٌة ِمــَن اهَّلِل َو ِرْضــواٌن َو َما ال

و هم مغفرت و خشــنودى خدا، و زندگی این دنیا جز کاالیی فریبنده نیســت. سوره حدید، آیه 20 
جمع شده است.

که دنیا  بنا بر این، هر شــخص با ایمانی باید نســبت به حقیقت دنیا توجه داشــته باشــد، و بداند 
که چون ســراب بیابان به نظر بیننده لب تشــنه، آب می آید و او را به  متاع غرور و دام فریب اســت 
گر چنین تنبهی داشته باشد دیگر  سوى خود می کشاند، ولی وقتی نزدیك شود چیزى نمی بیند، و ا
که در وراى این دنیا  که در زندگی انجام می دهد دنیا قرار نداده، می داند  کارهایی  هدف خود را از 
که در آنجا به نتیجه اعمال خود می رســد، حال یا آن نتیجه، عذابی اســت  جهان دیگرى اســت 
شــدید در ازاى کارهاى زشــت، و یا مغفرتی اســت از خدا در قبال کارهاى نیك. پس بر اوســت که 
کند هدف خود را  گر عالی تر از این فکر  از آن عذاب بهراســد، و به آن مغفرت امیدوار باشــد. ولی ا
خشنودى خود قرار نمی دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسیدن به ثواب عمل نمی کند بلکه هر 

چه می کند به خاطر خدا و رضاى او است.
کثریت  که اتفاقا ا البته طبایع مردم در اختیار یکی از این سه راه مختلف است، بعضی از مردم- 
گناه  را هم دارا هســتند- مســاله ترس از عذاب بر دلهایشــان چیره گشــته و از انحراف و عصیان و 
بازشــان می دارد، اینها هر چه بیشــتر به تهدید و وعیدهاى الهی برمی خورند بیشــتر می ترســند و در 

نتیجه به عبادت می پردازند.
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و بعضــی دیگــر حس طمع و امیدشــان غلبــه دارد، اینان هر چه بیشــتر به وعده هــاى الهی و ثوابها 
که خداوند نوید داده برمی خورند امیدشــان بیشــتر شــده، به خاطر رســیدن به نعمتها و  و درجاتی 
که خداوند به مردم با ایمان و عمل صالح وعده داده بیشتر به تقواو التزام  کرامتها و حسن عاقبتی 

اعمال صالح می پردازند تا شاید بدین وسیله به مغفرت و بهشت خدایی نائل آیند.
ولی دســته ســوم که همان طبقه علماى باهَّلل هستند هدفشــان عالی تر از آن دو دسته است، اینان 
خــدا را نــه از تــرس عبــادت می کننــد و نه از روى طمــع به ثواب، بلکــه او را عبــادت می کنند براى 
اینکه اهل و ســزاوار عبادت اســت، چون خدا را داراى اســماء حســنی و صفات علیایی که الیق 
شــان اوســت شناخته اند و در نتیجه فهمیده اند که خداوند پروردگار و مالك سود و اراده و رضاى 
ایشان و مالك هر چیز دیگرى غیر ایشان است، و اوست که به تنهایی تمامی امور را تدبیر می کند. 
که  خدا را این چنین شــناختند و خود را هم فقط بنده او دیدند، و چون بنده شــانی جز این ندارد 
پروردگارش را بندگی نموده، رضاى او را به رضاى خود و خواست او را برخواست خود مقدم بدارد، 
لذا اوال به عبادت خدا می پردازد و ثانیا از آنچه که می کند و آنچه که نمی کند جز روى خدا و توجه 
به او چیز دیگر در نظر نداشــته، نه التفاتی به عذاب دارد تا از ترس آن به وظیفه خود قیام نماید، و 

نه توجهی به ثواب دارد تا امیدوار شود.
گــو اینکــه از عــذاب خــدا ترســناك و به ثــواب او امیدوار هســت، و لیکن محرکش بــراى عبادت و   
که عرض می کند:" من تو را  کالم امیر المؤمنین )صلوات اهَّلل علیه(  اطاعت خوف و رجاء نیست. 
که تو را اهل و  از ترس آتشت و به امید بهشتت عبادت نمی کنم بلکه بدان جهت عبادت می کنم 

سزاوار عبادت یافتم" نیز به همین معنا اشاره دارد.
کرده اند، و آن هم  که تمامی رغبت ها و امیال مختلف خود را متوجه یك سو  این دسته از آنجایی 
گرفته اند خداســت، لذا محبت به خدا در  رضاى خدا اســت، و تنها غایت و نتیجه اى که در نظر 
دلهایشان جایگیر شده است. آرى، این دسته خداى تعالی را به همان نحوى شناخته اند که خود 
خداى تعالی خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفی کرده. و چون او خود را به بهترین اسماء و 
عالیترین صفات معرفی و توصیف کرده، و نیز از آنجایی که یکی از خصایص دل آدمی مجذوب 
شدن در برابر زیباییها و کماالت است، در نتیجه، محبت خدا که جمیل علی االطالق است در 

دلهایشان جایگزین می شود.
ْحَســَن 

َ
ِذي أ

َّ
ُکّلِ َشــْي ٍء َفاْعُبُدوُه"  به ضمیمه آیه"ال  ُهَو خاِلُق 

َّ
ُکــْم ال ِإلــَه ِإال ّبُ از آیــه شــریفه"ذِلُکُم اهَّلُل َر

که خلقت دائر مدار حسن و این دو )خلقت و حسن( متالزم و  َقُه"  استفاده می شود 
َ
 َشْي ٍء َخل

َ
ُکّل

که یك یك موجودات، آیه و دلیل بر وجود  گاه از آیات بســیار دیگرى برمی آید  متصادق همند. آن 
خدا، و آنچه در آســمانها و زمین اســت آیاتی اســت براى صاحبان عقل. و خالصه در عالم وجود 

که داللت بر وجود او نکند و جمال و جالل او را حکایت ننماید وجود ندارد. چیزى 
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که از خلقت و حســن دارند همه بر جمال ال یتناهی او داللت  پس اشــیاء از جهت انواع مختلفی 
نمــوده، بــا زبــان حال او را حمد و بر حســن فنا ناپذیر او ثنا می گوینــد. و از جهت انواع مختلفی که 
از نقص و حاجت دارند همه بر غناى مطلق او داللت نموده با زبان حال او را تســبیح و ســاحت 
که فرموده:" َو ِإْن ِمْن َشــْي ٍء  کبریائیش را از هر عیب و احتیاجی تنزیه می کنند، هم چنان  قدس و 
ُح ِبَحْمِدِه".پس این دسته از مردم در معرفت اشیاء از راهی سلوك می کنند که پروردگارشان   ُیَسّبِ

َّ
ِإال

کــرده و نشانشــان داده، و آن راه ایــن اســت که هــر چیزى را آیــه و عالمت صفات  بــدان راهنمایــی 
جمــال و جــالل او می دانند، و براى هیچ موجودى نفســیت و اصالت و اســتقالل نمی بینند، و به 
این نظر به موجودات می نگرند که آیینه هایی هســتند که با حســن خود، حسن ما وراى خود را که 
که محیط به  حســنی ال یتناهی اســت جلوه گر می ســازند، و با فقر و حاجت خود غناى مطلقی را 
کبریاى ما فوق خود را حکایت  که دارند عزت و  آنهاســت نشــان می دهند، و با ذلت و مســکنتی 

می کنند.
که نظرشــان به عالم هســتی چنین نظرى باشــد خیلی زود  که آن دســته از مردم  و پر واضح اســت 
گشــته، و محبت به او آن چنان بر دلهایشــان  نفوسشــان مجذوب ســاحت عزت و عظمت الهی 
کــه هر چیز دیگــرى و حتی خود آنــان را از یادشــان می برد، و رســم و آثار هوا و  احاطــه پیــدا می کنــد 
هوس و امیال نفسانی را به کلی از صفحه دلهایشان محو می سازد، و دلهایشان را به دلهایی سلیم 
ِذیَن 

َّ
که فرموده: " َو ال که جز خدا )عز اســمه( چیز دیگرى در آن نباشــد، هم چنان  مبدل می ســازد 

." ا هَّلِلَِّ  ُحّبً
ُ

َشّد
َ
آَمُنوا أ

کــه یکــی طریق خــوف و دیگرى طریــق رجاء بود خالی از شــرك  و لــذا، ایــن طبقــه دو طریــق اول را 
نمی داننــد، چــون آن کــس که خــدا را از ترس می پرســتد در حقیقت به منظور دفــع عذاب از جان 
خود متوسل به خدا می شود، پس او خودش را می خواهد نه خدا را. و همچنین آن کس که خدا را 
به امید ثوابش عبادت می کند به منظور جلب ثواب و رســتگارى به نعمت و کرامت متوســل خدا 
گر راه دیگرى غیر از توسل به خدا سراغ داشت در  می شود، او هم خود را می خواهد نه خدا را، زیرا ا
جلــب آن نفــع و دفــع آن ضــرر آن راه را می پیمود، و با خدا و عبادت او هیچ ســر و کارى نداشــت، 
و در ســابق هــم از امــام صادق )ع( روایتی گذشــت کــه می فرمود:"هل الدیــن اال الحب- مگر دین 
غیــر از محبــت چیــزى دیگر هم هســت؟" و در حدیث دیگــرى فرمود: "من او را به مالك دوســتیش 
گر اهل محبت را در این  کان با آن تماسی ندارند" و ا می پرستم، و این مقام نهفته اى است که جز پا
گفتیم این طایفه از هواى نفس و لوث مادیت منزهند.  که  کان" خوانده براى این است  حدیث"پا

کامل نمی گردد. پس: اخالص در عبادت جز از راه محبت، تمام و 
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و حب ه 
 � ْهُ�  وحب ِ

ّ َوحب ُ ها/�ي �ي وُه  /َوحب ُ �نى: ُوحب
آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْكرام �إِ
ْ
لاِل َو ال َ �ب

ْ
و ال َك �نُ ِ

ُ� َر�بّ ْ ى  َوحب �ة �بْ َ َو �ي
سوره مبارکه الرحمن آیه: 27

وجه
"وجه" در اصل لغت به معناى عضوى از اعضاى بدن یعنی صورت است، و چون صورت اولین 
و عمده ترین عضوى اســت که از انســان به چشــم می خورد به همین مناسبت قسمت خارجی هر 
چیــز را هــم که مشــرف به بیننده اســت وجه روى آن چیــز گویند، مثال گفته می شــود:" وجه النهار: 
َجالِل َو 

ْ
َك ُذو ال یعنــی ابتــداى روز" و در بســیارى از آیات قرآنــی ذات هم به" وجه" " َو َیْبقی  َوْجــُه َرّبِ

ْکراِم"مثل تعبیر شده است. ِ
ْ

ال
کلمه" وجه" و" جهت" به یك معنا است، و وجه هر چیزى در عرف عام به معناى آن ناحیه اى  دو 
از آن اســت که با آن با غیر روبرو می شــود و ارتباطی با آن دارد، هم چنان که وجه هر جســمی سطح 
بیرون آن اســت، و وجه انســان نیم پیشــین سر و صورتش می باشد، یعنی آن طرفی که با آن با مردم 
روبــرو می شــود، و وجــه خــدا چیزى اســت که بــا آن بــراى خلقش نمودار اســت، که خلقــش هم با 
آن متوجــه درگاه او می شــوند، و ایــن همــان صفــات کریمــه او از حیــات و علــم و قدرت و ســمع و 
بصــر اســت و نیــز هر صفتی از صفات فعل مانند صفت خلقــت و رزق و احیاء و اماته و مغفرت و 

که آیتند، وجه خدا می باشند. رحمت و همچنین آیات داله بر خدا بدان جهت 
که رو به روى تو و یا هر کس دیگر باشد، و وجه خداى  کلمه" وجه" به معناى آن روى هر چیز است 
تعالــی عبــارت اســت از صفــات فعلی خــداى تعالی، صفات کریمــه اى که افاضه خیــر بر خلق و 
خلقــت و تدبیــر و رزق آنها، و یا به عبارت جامع تــر رحمت عامه او که قوام تمامی موجودات بدان 
اســت، از آن صفات نشــات می گیرد، و بنا بر این معناى اینکه عملی به خاطر وجه اهَّلل انجام شود 
این است که در انجام عمل این نتیجه منظور گردد که رحمت خداى تعالی و خشنودیش جلب 
که در دســت غیر خداى تعالی اســت  شــود، منظور تنها و تنها این باشــد و ذره اى از پاداش هایی 
منظور نباشد. گفتیم وجه خداى تعالی عبارت است از صفات فعلی او، که صفات ذاتی خداى 
تعالی ما وراى آن صفات قرار دارد، و مبدأ آن و در آخر مبدأ تمامی خیرات عالم است. و بنا بر این 
برگشــت اینکه عمل براى وجه اهَّلل باشــد، به این می شــود که عمل انسان به این انگیزه از انسان سر 
کــه باعث رضاى اوســت، و او محبوب ما و رضایتش منظور ما اســت، بــراى اینکه او جمیل  بزنــد 
علی االطالق است، و به تعبیر دیگر: برگشت چنین عملی به این است که انسان خداى را تنها به 

که او اهلیت عبادت و استحقاق آن را دارد. کند  این جهت عبادت 
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 و س ل
له هةَ وس�ي

َ
ل َوس�ي

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

هةَ 
َ
ل َوس�ي

ْ
ِ� ال �يْ

َ
ل وا اإِ

عنُ �ةَ ْ َه َو ا�ب
َ
وا الّل �ةُ

وا ا�ةَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ي �ن

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا �ي

ِلُ�و�نَ �نْ ْم �ةُ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِلِه ل �ي اِهُ�وا �نىي  َس�ب َو �ب

سوره مبارکه مائده آیه: 35

 وسيله 
 راغــب در مفــردات می گویــد کلمه"وســیله" بــه معنــاى رســاندن خود به چیزى اســت بــا رغبت و 
میــل، و ایــن کلمــه از نظر معنا خصوصی تر از کلمه" وصیله" اســت، براى اینکه در وســیله معناى 
رغبــت نیــز خوابیده، ولی در وصیله چنین نیســت و بیش از رســاندن به چیــزى داللت ندارد، چه 
اینکه این رســاندن با رغبت باشــد و چه بدون رغبت، خداى تعالی در قرآن کریم فرموده:" َو اْبَتُغوا 
َة"، و حقیقت وســیله بــه درگاه خدا مراعات راه خدا اســت، به اینکــه اوال به احکام او 

َ
َوِســیل

ْ
ْیــِه ال

َ
ِإل

کنی و در ثانی به بندگی او بپردازى، و ثالثا در جســتجوى مکارم و عمل به مســتحبات  علم پیدا 
شــریعت باشــی و این وســیله معنایی نظیر معناى کلمه قربت را دارد، و چون وســیله نوعی توصل 
اســت و توصــل هــم در مورد خــداى تعالی- که منزه از مکان و جســمانیت اســت- توصل معنوى 
کنــد، و نیــز از آنجا که بین  کــردن رابطــه اى اســت که بین بنــده و پــروردگارش اتصال برقرار  و پیــدا 
بنده و پروردگارش هیچ رابطه اى به جز ذلت عبودیت نیســت، قهرا وســیله عبارت اســت از اینکه 
انســان حقیقــت عبودیــت را در خود تحقق دهــد و به درگاه خداى تعالی وجهه فقر و مســکنت به 
کلمه را به آن  که راغب  خود بگیرد، پس وسیله در آیه شریفه همین رابطه است، و اما علم و عمل 
گرفته از لوازم معناى وسیله و از ادوات رساندن خود به حقیقت عبودیت است، و این بسیار  معنا 

کند. واضح است، مگر آنکه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود این حالت اطالق 
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و ك ل
ل  لوك�ي

َّ
َوك ُل  /�ةَ َوك�ي

ْ
و�ن /ال

ُ
ل ِ

ّ
َوك ُم�ةَ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش

ْمِرِه
أَ
اِلعنُ ا َه �ب

َ
�نَّ الّل ُ� اإِ

ُهَو َحْ��بُ ِه �نَ
َ
ى الّل

َ
ْل َعل

َ
َوّك �ةَ َ َو َم�نْ �ي

ً
ْ�را ْ ٍء �ةَ یي

َ ُه ِلكُّلِ �ش
َ
َعَل الّل َ ْ� حب  �ةَ

سوره مبارکه طالق آیه: 3

وکيل
کلمه" وکیل" از وکالت است که به معناى تسلط بر امرى است که بازگشت آن به غیر شخص وکیل 
اســت، ولی وکیل قائم به آن امر و مباشــر در آن اســت، توکیل کردن دیگرى هم به همین معنا است 
کــه او را در کارى تســلط دهــد تــا او بجــاى خــودش آن کار را انجــام دهد، و توکل بر خــدا به معناى 
اعتمــاد بــر او و اطمینــان بــه او در امرى از امور اســت، و توکیــل خداى تعالی و توکل بــر او در امور به 
که او خالق و مالك و مدبر هر چیز است بلکه به این عنایت است که خداوند  این عنایت نیست 
اجازه داده اســت تا هر امرى را به مصدرش و هر فعلی را به فاعلش نســبت دهند، و چنین نســبتی 
را بنحــوى از تملیــك، ملــك ایشــان کرده، و این مصــادر در اثر و فعل، اصالت و اســتقالل ندارند و 

که بر هر سببی غالب و قاهر است. سبب مستقل تنها خداى سبحان است 
بنــا بــر ایــن رشــد فکرى آن اســت کــه وقتی انســان امــرى را اراده می کند و بــه منظور رســیدن به آن، 
متوســل به اســباب عادى اى که در دســترس اوست می شــود در عین حال چنین معتقد باشد که 
تنها سببی که مستقل به تدبیر امور است خداى سبحان است، و استقالل و اصالت را از خودش 

کند. که در طریق رسیدن به آن امر بکار بسته نفی نموده بر خدا توکل و اعتماد  و از اسبابی 
که انسان نسبت امور را به خودش و یا به اسباب، قطع  پس معلوم شد که معناى توکل این نیست 
و یا انکار کند، بلکه معنایش این است که خود و اسباب را مستقل در تاثیر ندانسته و معتقد باشد 
که اســتقالل و اصالت منحصرا از آن خداى ســبحان اســت، و در عین حال سببیت غیر مستقله 

را براى خود و براى اسباب قائل باشد.
تفویض و توکل و تسلیم مقامات سه گانه اى هستند از مراحل عبودیت، از همه پایین تر و سطحی تر 
گر آن را تفویض  توکل است و از آن دقیقتر و باالتر تفویض و از آنهم دقیق تر و مهم تر تسلیم است.و ا
می گویند به این اعتبار اســت که بنده خدا آنچه را که به ظاهر منســوب به خودش اســت، به خدا 
که برکنار باشــد و هیچ امرى راجع به  کســی اســت  برمی گرداند و حال عبد در چنین وضعی حال 
کــه بنده خدا پــروردگار خــود را وکیل خود  گــر توکلــش می خواننــد به این اعتبار اســت  او نباشــد و ا
گر تسلیمش می نامند، به این اعتبار است  می گیرد، تا هر تصرفی را که خواست در امور او بکند.و ا
که بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر اراده اى که خداى سبحان در باره اش بکند، و هر 

که از او بخواهد بدون اینکه هیچ امرى را به خود نسبت دهد، اطاعت می کند. کارى 
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أُ
ما�ةِ ا

ُ
ل

ى ال�نُّ
َ
ل وِر اإِ

ال�نُّ
 سوره مبارکه بقره آیه: 257

 واليت 
که دو چیز و یا چند  کلمه" توالی" به این معنا است  گفته کلمه:"والء" و نیز  راغب در مفردات خود 
چیز طورى نسبت به یکدیگر متصل باشند که چیزى از غیر جنس آنها در بین قرار نداشته باشد، و 
کلمه به عنوان استعاره در معناى نزدیکی استعمال می شود، حال یا نزدیکی از حیث مکان، یا از 
حیث نسبت و خویشاوندى، یا از حیث دین، یا از حیث صداقت و نصرت و یا اعتقاد.و سخن 
کوتــاه اینکــه والیت یك نوع خاصی از نزدیکی چیزى به چیز دیگر اســت، بطورى که همین والیت 
که موانع و پرده هطا از بین آن دو چیز بر داشته شود، البته نه همه موانع، بلکه موانع آن  باعث شود 

که غرض از والیت رسیدن به آن هدف است هدفی 
گونه اى که بین   کلمه" والیت"  اصل در معناى آن بر طرف شــدن واســطه در بین دو چیز اســت، به 
که در این صورت هر یك ولی دیگرى  که از جنس آنها نیست وجود نداشته باشد  آن دو، واسطه اى 
محســوب می شــوند. و لیکن از باب اســتعاره در معناى دیگرى نیز اســتعمال شــده، و آن نزدیکی 
چیــزى بــه چیز دیگر اســت، حــال این نزدیکی به هر وجهی که باشــد، چه نزدیکی به مکان باشــد و 
چه به نســب و خویشــاوندى و چه به مقام و منزلت و چه به دوســتی و صداقت و چه به غیر اینها، 
که با این حســاب کلمه" ولی" بر هر دو طرف والیت اطالق می شــود، این ولی او اســت، و او ولی این 
اســت، یعنی از نظر مکان و یا خویشــاوندى و یا مقام و یا دوســتی و یا غیر اینها نزدیك وى اســت، 
گــر معنــاى اصلی کلمــه را در نظر بگیریم که عبــارت بود از اتصــال دو چیز به یکدیگر و  مخصوصــا ا
نبودن واســطه اى بین آن دو این اطالق طرفینی روشــن تر می شــود، چون یکی از آن دو چیز آن چنان 
در دنبــال آن دیگــرى قــرار گرفتــه که هیچ چیز دیگرى غیــر این، به دنبال آن قــرار نگرفته.پس، وقتی 
می گوئیم خداى تعالی ولی بنده مؤمنش می باشــد، معنایش این اســت که آن چنان وصل به بنده 
است و آن چنان متولی و مدبر امور بنده است که هیچ کس دیگرى این چنین ارتباطی را با آن بنده 
ندارد، او است که بنده را به سوى صراط مستقیم هدایت می کند، امر می کند، نهی می کند، به آنچه 
سزاوار است وا می دارد، از آنچه نکوهیده است باز می دارد و او را در زندگی دنیایی و آخرتیش یارى 
می کنــد. هــم چنــان که از این طرف نیز می گوئیم مؤمن واقعی ولی خدا اســت، زیــرا آن چنان وصل 
بــه خدا اســت که متولی اطاعــت او در همه اوامر و نواهی او اســت، و تمامی برکات معنوى از قبیل 

کرام به بهشت و رضوان را از خداى تعالی می گیرد. هدایت، توفیق، تایید، تسدید و به دنبالش ا
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 سوره مبارکه توحید

احد 
کــه در تصور آن هیچ  معنــاى کلمه واحد، باید دانســت که مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهی اســت 
حاجــت بــان نیســت که کســی آن را برایمــان معنا کند و بفهمانــد که وحدت یعنی چــه چیزى که 
هست موارد استعمال آن مختلف است، چه بسا چیزى را بخاطر یکی از اوصافش واحد بدانند، و 
مثال بگویند مردى واحد، عالمی واحد، شاعرى واحد، که می فهماند صفت مردانگی و علم و شعر 
که در او است شرکت و کثرت نمی پذیرد و درست هم هست، چون رجولیتی که در زید است قابل 
کــه دو مردند- و دو  قســمت میــان او و غیر او نیســت، بخــالف رجولیتی که در زید و عمرو اســت- 

رجولیت دارند و مفهوم رجولیت در بین آن دو تقسیم شده و کثرت پذیرفته است.
پس زید از این جهت- یعنی از جهت داشتن صفتی بنام رجولیت- موجودى است واحد که قابل 
کثرت نیست، هر چند که از جهت این صفت و صفات دیگرش مثال علمش و قدرتش و حیاتش، 

و امثال آن واحد نباشد، بلکه کثرت داشته باشد.
 ]بیان فرق اجمالی بین دو کلمه" احد" و" واحد"[

ولی این جریان در خداى سبحان وضع دیگرى بخود می گیرد، می گوییم خدا واحد است، بخاطر 
کــه در اوســت- مثال الوهیتش- صفتی اســت که احــدى با او در آن صفت  شــریك  اینکــه صفتــی 
نیست و باز می گوئیم: خدا واحد است چون علم و قدرت و حیات دارد، و خالصه بخاطر داشتن 
چنــد صفــت وحدتش مبدل به کثرت نمی شــود، براى اینکه علم او چون علــوم دیگران و قدرتش و 
حیاتش چون قدرت و حیات دیگران نیست، و علم و قدرت و حیات و سایر صفاتش او را متکثر 
گر نه علم و قدرت و حیاتش  که در صفات او هســت تنها تکثر مفهومی اســت و  نمی کند، تکثرى 
یکی است، آنهم ذات او است، هیچیك از آنها غیر دیگرى نیست، بلکه او عالم است بقدرتش و 
گر  گر قادرند به قدرتشان قادرند و ا قادر است بحیاتش، وحی است به علمش، بخالف دیگران که ا

عالم هستند، به علمشان عالم هستند، خالصه صفاتشان هم مفهوما مختلف است و هم عینا.
 اینکه بگوئیم: ما جاءني احد، یعنی احدى نزد من نیامد که در اینصورت اصل ذات را نفی کرده ایم، 
یعنــی فهمانده ایــم: هیچکــس نزد من نیامد، نه واحد و نه کثیر براى اینکــه وحدت، در ذات اعتبار 

شده بود نه در وصفی از اوصاف ذات.
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سوره مبارکه آل عمران آیه: 8  

 هدايت 
کلمه"هدى" به معناى راهنمایی به سوى مطلوب است، اما نه به هر نحو که صورت بگیرد، بلکه- 

گفته-:"راهنمایی به لطف و نرمی است". که راغب  بطورى 
هدایــت عبارتســت از داللــت و نشــان دادن هــدف، بوســیله نشــان دادن راه، و این خــود یك نحو 
رساندن بهدف است، و کار خدا است، چیزى که هست خداى تعالی سنتش بر این جریان یافته 
که امور را از مجراى اســباب به جریان اندازد، و در مســئله هدایت هم وســیله اى فراهم می کند، تا 
گشــته، و بنده اش در مســیر زندگی به هدف نهایی  که او بخواهد روشــن  مطلوب و هدف براى هر 

خود برسد.
ْســالِم،  ِ

ْ
ْن َیْهِدَیُه، َیْشــَرْح َصْدَرُه ِلل

َ
و ایــن معنــا را خداى ســبحان بیان نمــوده، فرموده: َفَمْن ُیِرِد اهَّلُل أ

کند، سینه او را براى اسالم پذیرا نموده، و ظرفیت میدهد،  و نیز  که را بخواهد هدایت  خداوند هر 
وُبُهْم ِإلی  ِذْکِر اهَّلِل، ذِلَك ُهَدى اهَّلِل َیْهِدي ِبِه َمْن َیشــاُء، ســپس پوســت 

ُ
وُدُهْم َو ُقل

ُ
فرموده: ُثّمَ َتِلیُن ُجل

بــدن و دلهایشــان بســوى یاد خدا نرم میشــود و میل می کنــد، این هدایت خدا اســت، که هر که را 
بخواهد از آن موهبت برخوردار میسازد. 

کلمه نامبرده  که  گر در آیه اخیر، لینت و نرم شدن با حرف الی متعدى شده، از این جهت بوده  و ا
بمعنــاى میــل، اطمینــان، و امثــال آن را متضمــن اســت، و اینگونه کلمات همیشــه بــا حرف الی 
که خدا در قلب بنده اش پدید  متعدى میشوند، و در حقیقت لینت نامبرده عبارتست از صفتی 
که بخاطر آن صفت و حالت یاد خدا را می پذیرد، و بدان میل نموده، اطمینان و آرامش  می آورد، 
کــه ســبیل ها مختلفنــد، هدایــت نیــز باختالف آنهــا مختلف میشــود، چون  می یابــد، و همانطــور 

هدایت بسوى آن سبیل ها است، پس براى هر سبیلی هدایتی است، قبل از آن، و مختص بان.
مراد از"اهتداء" معنایی است مقابل ضاللتی که طبع در قلب ایجاد می کند. پس اهتداء عبارتست 

که فطرت سالم به سوى آن هدایت می کند، کردن هر حقی  از تسلیم شدن و پیروى 
و کلمه هدى پیش کش کردن چیزى از نعمتها به کسی و یا به محلی، به منظور تقرب جستن به آن 
کس و یا آن محل اســت و اصل کلمه از هدیه گرفته شــده، که به معناى تحفه اســت، و یا از هدى 

که انسان را به سوى مقصود سوق می دهد. که به معناى هدایتی است  است 
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کهف آیه: 88 سوره مبارکه 

يسر
کلمه میســر در لغت به معناى قمار اســت، و مقامر قمارباز را یاســر می گویند، و اصل در معنایش 
گر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت است که قمارباز بدون رنج  سهولت و آسانی است، و ا
کند، یا بیلی بزند، و عرقی  کسبی  و تعب و به آسانی مال دیگران را به چنگ می آورد، بدون اینکه 
بریزد البته میسر در عرب بیشتر در یك نوع خاصی از قمار استعمال می شود، و آن عبارت است از 

که از الم و اقالمش هم می گویند. انداختن چوبه تیر 
و امــا چگونگــی ایــن بــازى اینطور بــوده که شــترى را می خریدند و نحــر می کردند، و آن را بیســت و 
که یکی نامش فذ، و دوم توأم، و سوم رقیب و چهارم  گاه ده چوبه تیر  هشت قسمت می کردند، آن 
حلس، و پنجم نافس، و ششــم مســبل، و هفتم معلی، و هشــتم منیح، و نهم سنیح، و دهم رغد، 
نام داشــت قرار می دادند، و همه می دانســتند که از این بیســت و هشــت ســهم یك جزء ســهم فذ 
اســت، و دو جزء ســهم توأم، و ســه جزء ســهم رقیب، و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم 
که از همه بیشــتر اســت از آن معلی اســت، و  نافس، و شــش ســهم از آن مســبل، و هفت قســمت 
گاه به شکل بخت آزمایی دست می بردند، و یکی از آن ده  هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند، آن 
گر فذ بیرون می شــد، یك ســهم از بیســت و هشــت ســهم را به کسی که  فذ  تیر را بیرون می آوردند، ا
گر یکی از ســه  گر توأم بیرون می شــد دو ســهم، و همچنین و ا را به نامش بیرون آوردند می دادند و ا
چوبه منیح و ســفیح و رغد به نام کســی در می آمد، چیزى از آن ســهام عایدش نمی شــد، با اینکه 
صاحبان این ســه ســهم در دادن پول شــتر شــرکت داشتند و این عمل همیشــه میان ده نفر انجام 
کســی صاحب توأم و یا آن هشــت چوبه  کســی صاحب فذ، و چه  می شــد، و در تعیین اینکه چه 

دیگر باشد با قرعه تعیین می کردند.
کلمه" تیسیر" به معناى تهیه کردن و آماده نمودن است، و کلمه" یسرى" به معناى خصلتی است 

که در آن آسانی باشد و هیچ دشوارى نداشته باشد.
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َ
ا�بُ الْم

َ
صْح

أَ
َك ا �أ

َ
ْول

أُ
ا

سوره مبارکه بلد آیه18  

 يمن 
کلمه"میمنة" از ماده" یمن" اســت که مقابل شــوم اســت و معنایی بر خالف آن دارد پس اصحاب 
میمنــة اصحــاب و دارنــدگان یمــن و ســعادتند، و در مقابــل آنان"اصحاب مشــئمة" هســتند، که 

اصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتند.
گفته اند: اصحاب  کرده و  و اینکه بعضی از مفســرین میمنه را به یمین یعنی دســت راســت معنا 
میمنــه نامــه اعمالشــان بــه دســت راستشــان داده می شــود، به خالف دیگــران، تفســیر صحیحی 
گر میمنه  گرفته، و ا نیست، براى اینکه در این آیه در مقابل اصحاب میمنه أصحاب مشئمه قرار 
به معناى دســت راســت بود باید در مقابلش اصحاب میســره یعنی طرف دســت چپ قرار گیرد، 
مال آمده، و نادرستی این تفسیر  هم چنان که در آیات بعدى در مقابل اصحاب یمین اصحاب ٌشٍ

کلمه"میمنة" از ماده یمن، ضد شوم است. روشن است. 

 ى م �ن
م�ن �نِ  �ي م�ي �يَ

ْ
/ال �ة َم�نَ َم�يْ

ْ
�نى: ال

آ
را ا�ة �ة �ة �ة م�ش
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دعاى حضرت امام زمان صلوات اهلل عليه: 
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اَحِة  َخاَلِص َو الّرَ
ْ
َسَراِء ِبال

ُ ْ
ی ال

َ
َو َعل

َفَقِة 
َ

َعْدِل َو الّش
ْ
َمَراِء ِبال

ُ ْ
ی ال

َ
َو َعل

یَرِة  ْنَصاِف َو ُحْسِن الّسِ ِ
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ْ
َو َباِرْك ِلل

ُعْمَرِة
ْ
َحّجِ َو ال

ْ
ْیِهْم ِمَن ال

َ
ْوَجْبَت َعل

َ
 َو اْقِض َما أ

اِحِمیَن  ْرَحَم الّرَ
َ
ِبَفْضِلَك َو َرْحَمِتَك َیا أ


