
 

 

  

 



2 
 

 

 

  

 تقدیم به پیشگاه حضرت بقیة اهلل
 

     

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

با توجه به لزوم افزایش محتوا و تغذیه فکری مربیان طرح بینش مطهر جهت 

شهید مطهری با تفاسیر المیزان، نمونه و باال بردن سطح کیفی دوره، تطبیق آثار 

  توسط گروه علمی دبیرخانه آغاز گردیده است.  نور

چینش آیات به ترتیبی است که در کتب طرح بینش مطهر آمده و سعی شده  

گزیده ای از نکات نغز و حیاتبخش از تفاسیر گرانسنگ مذکور، ذیل آیاتی که 

  .شهید مطهری تالوت فرموده اند، قرار گیرد

 "خدا در زندگی انسان"کتاب دوره یعنی  سومینگزیده تفاسیر آیات  بحمداهلل

 تقدیم می گردد. طریق هدایت اندیشه جویان به کلیهبه اتمام رسیده که 

تقاضایمان اینکه ما را از نظرات ارزشمند خود بهره ای دهید تا جهت بهبود اثر در 

 .مراحل بعدی لحاظ گردد

 

 قو من اهلل التوفی

 

 دبیرخانه اندیشه ناب

 استان مازندران
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 فهرست آیات

 
 

 

 خدا در زندگی انسان

 صفحه شماره آیه  -سوره 

 4 92زمر  

 4 11شوری  

 5 4-1اخالص 

 9 92و  99حشر  

 01 111اسراء  

 01 99انبیاء  

 01 7سجده  

 01 05طه  

 04 90و  94ابراهیم   

 4 92زمر 

 04 90و  94ابراهیم   

 05 21انعام  

 01 152توبه  

 01 92زخرف  

 01 175بقره  

 01 111بقره  

 09 17احزاب  

 09 92نجم  

 04 94ابراهیم  

 11 12عنکبوت   

 10 41عنکبوت   

 04 94ابراهیم   

 11 121آل عمران   

 11 102بقره  

 14 8 -1مؤمنون   

 11 2-1عنکبوت  
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 19زمر    أَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَمَثَلًا رَّجُلًا فِیهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ ضَرَبَ اللَّهُ 
 

 م یکسانند؟ خداى تعالى مردى را مثل زده که چند شریك ناسازگار بر سر او نزاع کنند و مردى را که تنها مملوك یك نفر باشد آیا این دو در مثل با ه

 دانندنمى اش از خدا است و لیکن بیشترشانحمد همه

 

 تفسیر المیزان
 

معنایش شرکایى است که از بد  "شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ "به معناى شخص بد اخالق است. و در قرآن جمله -دومبه فتح حرف اول و کسر حرف  -"شکس "گوید: کلمهراغب مى

 .اند که از آن یك نفر و ملك خالص او باشد، نه اینکه جمع کثیرى در آن شریك باشندرا به چیزى تفسیر کرده "سلم "و کلمه  "خلقى همیشه با هم مشاجره داشته باشند

پرستد که همه در شخص وى شریکند. و بر سر او با هم متضمن مثلى است که خداى تعالى براى مشرك و موحد زده، مشرکى که ارباب و آلهه متعدد و مختلف مى این آیه

خواهند که مشرك نامبرده بنده خصوصى او کند، و هر یك از خدایان مىدهد کارى را انجام دهد و آن خداى دیگر از آن عملش نهى مىمشاجره دارند. این خدا او را دستور مى

اش خدمت و موحدى که خالص در اختیار یك مخدوم است و احدى با آن مخدوم در وى شرکت ندارد، در نتیجه موحد تنها او را بر طبق اراده .باشد. و تنها او را خدمت کند

 "سلم"دارد و موحد مردى است که "شرکایى متشاکس "پس مشرك مردى است که .ر به حیرت گرددکند بدون اینکه کسى با خدا بر سر او منازعه داشته باشد و نزاعش منجمى

 .اى که در اختیار چند نفر استبراى یکى است، و این دو مرد وضعى یکسان ندارند، بلکه وضع آنکه خالص براى یك نفر است بهتر است از وضع آن بیچاره

این است که بیشتر آنان  "بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ "و معناى جمله .اى خدا بدان جهت که بندگى کردن براى او بهتر است از بندگى براى غیر اوثنایى است بر "الْحَمْدُ لِلَّهِ "و جمله

 .شن استدانند، با اینکه این مزیت براى کسى که کمترین بصیرتى داشته باشد کامال رومزیت و برترى پرستش خدا بر پرستش غیر خدا را نمى

 

 نورتفسیر 
 (سَلَماً لرجل -فیه شرکاء )موحّد تنها در فکر رضایت خداى یگانه است، ولى مشرك هر لحظه به فکر راضى کردن چند نفر است.  .1

سلماً ) ش تشبیه شده است. در مباحث دینى، مثال زدن در مورد خدا مانعى ندارد، چنانکه در این آیه تسلیم بودن در برابر خدا، به تسلیم بودن بنده در برابر موالی .9

 (لرجل

 (شرکاء متشاکِسون)ها بسیار متفاوت است. ها و سلیقهانجامد، زیرا خواستهجز خدا و راه خدا، همه افراد و راهها به تضادّ و تزاحم مى .2

 (الحمدللّه –هل یستَوِیان )یکى از موارد لزوم شکر، روشن شدن حقایق است .4

 (توِیانهل یس)تفاوت آرامش مؤمن و تحیّر مشرك، نزد عقل و فطرت روشن است.  .0

 (بل اکثرهم ال یعلمون )اکثر مردم از آفات شرك ناآگاهند. .1

 

 

 00شوری    لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَذْرَؤُكُمْ فِیهِ

 نسل شما و چارپایان را زیاد کرد.  او که پدید آورنده آسمانها و زمین است، و از جنس خود شما برایتان همسرانى آفرید، و نیز براى چارپایان جفت خلق کرد، و به این وسیله

 .هیچ چیزى مثل او نیست، و او شنوا و بینا است

 تفسیر المیزان
کند بر اینکه ها بر انحصار والیت در او اقامه شد، اینك به دنبالش در این آیه و آیه بعدش اقامه حجت مىلى رب او است، چون حجتبعد از آنکه تصریح کرد به اینکه خداى تعا

موجودات را او از و خالصه حجت مذکور این است که: خداى تعالى )به اعتراف خود شما مشرکین( پدید آرنده موجودات و فاطر آنها است، یعنى  .ربوبیت هم منحصر در او است

ها را تکثیر نمود، تا شما آورد و شما را نر و ماده خلق کرد، و از این راه عدد شما را بسیار کرد، و همچنین حیوانات را نیز نر و ماده آفرید، و از این طریق آنکتم عدم بیرون مى

 .)نسل به نسل( از آن حیوانات استفاده کنید، و این، هم خلقت است و هم تدبیر
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شنود. و هر حاجتى که دارند البته به مقدارى که استحقاق دارند بر خواهند، مىمى (و نیز او سمیع است، یعنى آنچه از حوائج که مخلوقاتش دارند و )به دل و یا زبان سر از خدا

دهد، و او کسى است که تمامى کلیدهاى خزائن آسمانها و زمین را جزایشان مىبیند، و بر طبق اعمالشان آورد. و نیز او بصیر است، یعنى هر عملى که خلق انجام دهد مىمى

گیرد. و نیز او است کسى که و آثار، ترکیب این نظام عالم محسوس صورت مى شود، و با ظهور آن خواصهایى که خواص و آثار همه موجودات در آن ذخیره مىمالك است، خزینه

فاطِرُ السَّماواتِ وَ  "پس معناى جمله .کند، و همه اینها همان تدبیر است، پس خدا رب و مدبر امور استمقتضاى علمش آن را کم و زیاد مى دهد، و بهرزق روزى خواران را مى

 .این شد که از پدید آرنده موجودات از کتم عدم است، آنهم بر اساس ابداع "الْأَرْضِ

وَ مِنَ الْأَنْعامِ  "این شد که: او شما را نر و ماده آفرید تا با ازدواج مساله توالد و تناسل و زیاد شدن افراد صورت بگیرد. و معناى جمله "زْواجاًجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَ "و معناى جمله

هم به انسان است و هم به  "یذرؤکم "کند. و خطاب در جملهىیعنى در این قرار دادن، نسل شما را زیاد م "یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ "چارپایان را هم نر و ماده آفرید :این شد که "أَزْواجاً

 .از این جهت به همه برگردانیده که جانب انسانها را غلبه داده -به گفته زمخشرى -را که مخصوص عقالء است "کم "حیوان. و ضمیر

 -"وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ .تنها به منظور تاکید آمده، و نظائر آن در کالم عرب بسیار استزائد است که  "کاف "یعنى مثل خدا چیزى نیست، در نتیجه حرف -"ءٌلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ"

 .بیندشنود، و اعمال آنها را مىهایى را که خلق از او دارند مىها و مسألتیعنى حاجت

 

 تفسیر نمونه
اصلى شناخت تمام صفات خدا است که بدون توجه به آن به هیچیك از اوصاف پروردگار نمى توان این جمله در حقیقت پایه  هیچ چیزى همانند او نیست  )لیس کمثله شى ء(.

تشبیه است که خدا را در وصفى از اوصاف شبیه مخلوقاتش بدانند، این امر  پى برد، زیرا خطرناکترین پرتگاهى که بر سر راه پویندگان طریق )) معرفة اهلل (( قرار دارد همان پرتگاه

 شود که به )) دره شرك (( سقوط کنند.سبب مى 

 تفسیر نور
در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است و این تعبیر شاید اشاره به این باشد که « فَطَر»یعنى آفرینش چیزى که قبالً مشابه نداشته است. البتّه « فاطر»ى کلمه .1

 «فاطر»ها و زمین کامالً ابداعى و ابتکارى است. آفرینش آسمان -اى واحد و متراکم بوده است که در اثزمین و آسمان در آغاز توده

 آمده است(« ازواج»به معناى تکثیر است که بعد از کلمه « یذرؤکم)»هدف از زوجیّت بقاى نسل است.  .9

 «ءلیس کمثله شى»خداوند از داشتن همسر منزّه است. )در انسان و حیوان، زوجیّت هست، ولى خداوند همسر ندارد(  .2

 «ء و هو السمیع البصیرلیس کمثله شى»ها را زیر نظر دارد. ى آفریدهینکه هیچ چیز مثل خدا نیست لکن او با همه پیوند دارد، شنوا و بیناست و همهبا ا .4

 «ء و هو السمیع البصیرلیس کمثله شى»ها متفاوت است. ها و شنیدندیدن و شنیدن خداوند با سایر دیدن .0

 

 
 

 0اخالص    قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 
 بگو او اللَّه یگانه است

 1اخالص    اللَّهُ الصَّمَدُ 
 کنندکه همه نیازمندان قصد او مى

 1اخالص    لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ 
 نزاده و زاییده نشده

 4اخالص    وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
 و هیچ کس همتاى او نیست

 

 المیزانتفسیر 
در صفات و نه در افعال شریك او  این سوره خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت ما سوى اللَّه در تمامى حوائج وجودیش به سوى او و نیز به اینکه احدى نه در ذات و نه

 .ریزى شده است)اصولى و فروعى و اخالقى( اسالم بر این اساس پىستاید، و این توحید قرآنى، توحیدى است که مختص به خود قرآن کریم است، و تمامى معارف نیست مى
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 "اللَّه "رود که گوینده اهتمام زیادى به مضمون جمله بعد از آن داشته باشد، و اما کلمهضمیر شان و ضمیر قصه است، و معموال در جایى بکار مى "هو "کلمه "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

براى خداى تعالى است، یعنى قبال در زبان عرب اسم خاص براى حق تعالى نبود، ولى از آنجایى که استعمالش در این  "علم به غلبه "ده، حق آن است کهمورد اختالف واقع ش

 .الى نام خاصى دارندمورد بیش از سایر موارد شد، به خاطر همین غلبه استعمال، تدریجا اسم خاص خدا گردید، هم چنان که اهل هر زبانى دیگر براى خداى تع

 "احد "نیز وصفى از این ماده است، چیزى که هست، بین احد و واحد فرق است، کلمه "واحد "گرفته شده، هم چنان که کلمه "وحدت "صفتى است که از ماده "احد "و کلمه

یك ثانى و ثالثى  "واحدى "که هر "واحد " داخل اعداد نشود، به خالف کلمهرود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، و اصوالدر مورد چیزى و کسى بکار مى

شود، و اما احد اگر هم برایش دومى فرض شود، باز خود همان است و چیزى بر او دارد یا در خارج و یا در توهم و یا به فرض عقل، که با انضمام به ثانى و ثالث و رابع کثیر مى

 .اضافه نشده

اى و هم دو نفر و سه ، در حقیقت، هم آمدن یك نفر را نفى کرده"احدى از قوم نزد من نیامده "گویىاى این فرق را روشن سازد این است که: وقتى مىد تا اندازهمثالى که بتوان

ندارد که چند نفرشان نزدت آمده باشند، و به خاطر همین تفاوت اى، و منافات تنها و تنها آمدن یك نفر را نفى کرده "واحدى از قوم نزد من نیامده "نفر به باال را، اما اگر بگویى:

شود، )و بینیم این کلمه در هیچ کالم ایجابى به جز در باره خداى تعالى استعمال نمىهست، مى "احد "که بین دو کلمه هست، و به خاطر همین معنا و خاصیتى که در کلمه

ى از قوم نزد من آمد( بلکه هر جا که استعمال شده است کالمى است منفى، تنها در مورد خداى تعالى است که در کالم احد -شود: جاءنى احد من القومهیچ وقت گفته نمى

 .شودایجابى استعمال مى

معنایش این است که  "نصر، ینصر "از باب "صمده، یصمده، صمدا "شود:قصد کردن و یا قصد کردن با اعتماد است، وقتى گفته مى "صمد "اصل در معناى کلمه "اللَّهُ الصَّمَدُ "

اند که برگشت بیشتر به معانى متعددى تفسیر کرده -که صفت است -فالنى قصد فالن کس یا فالن چیز را کرد، در حالى که بر او اعتماد کرده بود. بعضى از مفسرین این کلمه را

دهد، پس خداى و چون در آیه مورد بحث مطلق آمده همین معنا را مى "د تا حوایجشان را برآوردکننسید و بزرگى که از هر سو به جانبش قصد مى "آنها به معناى زیر است:

آرى وقتى خداى تعالى پدید آورنده همه عالم است، و هر چیزى که داراى هستى  .کنندتعالى سید و بزرگى است که تمامى موجودات عالم در تمامى حوائجشان او را قصد مى

 .کندصادق بر آن باشد، در ذات و صفات و آثارش محتاج به خدا است، و در رفع حاجتش او را قصد مى "چیز "او داده، پس هر چیزى که ناماست هستى را خدا به 

که الف  "احد "ه خالف کلمهفهماند تنها خداى تعالى صمد على االطالق است، بدر آمده، منظور افاده حصر است، مى "صمد "شود که اگر الف و الم بر سر کلمهاز اینجا روشن مى

شود، پس حاجت نبود که با آوردن الف کند در جمله اثباتى بر احدى غیر خداى تعالى اطالق نمىو الم بر سرش در نیامده، براى اینکه این کلمه با معناى مخصوصى که افاده مى

 .حدیتها را برساندالم حصر احدیت را در جناب حق تعالى افاده کند، و یا احدیت معهودى از بین ا و

هُوَ اللَّهُ  "؟ ظاهرا این تکرار براى اشاره به این معنا بوده که هر یك از دو جمله"قل هو اللَّه احد و صمد ":ذکر شد، با اینکه ممکن بود بفرماید "اللَّه "و اما اینکه چرا دوباره کلمه

است، چون مقام، مقام معرفى خدا به وسیله صفتى است که خاص خود او باشد، پس معنا چنین است که معرفت به مستقال کافى در تعریف خداى تعالى  "اللَّهُ الصَّمَدُ "و "أَحَدٌ

 .چه آن جور توصیف و تعریف شود و چه اینجور "اللَّهُ الصَّمَدُ "و چه از شنیدن "هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "گردد چه از شنیدن جملهخداى تعالى حاصل مى

خدا را به صفت احدیت توصیف کرده، که  "اللَّهُ أَحَدٌ "عین حال هم به وسیله صفات ذات، خداى تعالى را معرفى کرده، و هم به وسیله صفات فعل. جمله و این دو آیه شریفه در

ین است که هر چیزى به سوى او منتهى او را به صفت صمدیت توصیف کرده که صفت فعل است، چون گفتیم صمدیت عبارت از ا "اللَّهُ الصَّمَدُ "احدیت عین ذات است. و جمله

 .شودمى

ا متفرع بر صفت اى که در این سوره نفى شده، یعنى متولد شدن چیزى از خدا، و تولد خداى تعالى از چیز دیگر، و داشتن کفو، هر چند ممکن است نفى آنها رگانهو صفات سه

رسد که فى است در اینکه او هیچ یك از این سه صفت را نداشته باشد، و لیکن این معنا زودتر به نظر مىاحدیت خداى تعالى کرد، و به وجهى گفت فرض احدیت خداى تعالى کا

 .متفرع بر صمدیت خدا باشند

بدون ترکیب تصور فسیر شود، اما اینکه متولد نشدن چیزى از خدا فرع صمدیت او است، بیانش این است که والدت که خود نوعى تجزى و قسمت پذیرى است به هر معنایى که ت

شود باید خودش داراى اجزایى باشد، و چیزى که جزء دارد محتاج به جزء خویش است، چون بدیهى است موجود مرکب از چند زاید و چیزى از او جدا مىندارد، کسى که مى

 .گردد، و چنین کسى احتیاج در او تصور نداردبه او منتهى مىچیز وقتى آن موجود است که آن چند جزء را داشته باشد، و خداى سبحان صمد است هر محتاجى در حاجتش 

چیزى از چیز دیگر فرض ندارد مگر با احتیاج متولد به موجودى که از او متولد شود، و خداى  و اما اینکه زاییده نشدنش از چیزى فرع صمدیت او است بیانش این است که تولد

  .او تصور نداردتعالى صمد است، و کسى که صمد باشد احتیاج در 

، وقتى تصور دارد که کفو فرضى و اما اینکه کفو نداشتنش متفرع بر صمدیت او است، بیانش این است که کفو چه اینکه کفو در ذات خداى تعالى فرض شود و چه کفو در فعل او

خداى تعالى صمد است و صمد على االطالق هم هست، یعنى همان کفو فرضى  نیاز از خداى تعالى باشد، و گفتیم کهدر عملى که در آن عمل کفو شده مستقل در ذات خود و بى

 .نیاز از او نیست، پس کفو هم نیستدر آن عمل که کفو فرض شده محتاج او است و بى
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بات یگانگى خدا در ذات و صفات و افعال او است، به بنا بر این روشن شد که نفى در دو آیه، متفرع بر صمدیت خداى تعالى است، و مال صمدیت خداى تعالى و فروعات آن به اث

د او و براى ذات خود او است، این معنا که خداى تعالى در ذاتش واحد است و چیزى شبیه به او نیست، نه در ذاتش و نه در صفات و افعالش، پس ذات خداى تعالى به ذات خو

باشد، به خالف غیر خداى تعالى که در ذات و صفات و افعال خود محتاج خداى تعاالیند، و او است که به مقتضا و  بدون اینکه مستند بغیر خودش باشد و بدون اینکه محتاج بغیر

کند، پس حاصل مفاد سوره این است که، خداى تعالى را به صفت احدیت و واحدیت توصیف لیاقت ساحت کبریایى و عظمتش موجودى را با صفات و افعال معین خلق مى

 .کندمى
 

 سیر نمونهتف
مقدس او در نهایت خفاء است ، و  آغاز جمله با ضمیر ))هو(( که ضمیر مفرد غائب است و از مفهوم مبهمى حکایت مى کند، در واقع رمز و اشاره اى به این واقعیت است که ذات

سوره فصلت مى خوانیم : سنریهم  02اهرتر و آشکارتر است ، چنانکه در آیه از دسترس افکار محدود انسانها بیرون ، هر چند آثار او آنچنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظ

 . دهیم تا آشکار گردد که او حق است آیاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه الحق : به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى

 . ضمنا معنى ))قل (( )بگو( در اینجا این است که این حقیقت را ابراز و اظهار کن . پرده برمى دارد و مى گوید: او خداوند یگانه و یکتا استسپس از این حقیقت ناشناخته 
 

ت جمال و جالل او است مانند عالم و این نام جز بر خدا اطالق نمى شود، در حالى که نامهاى دیگر خداوند معموال اشاره به یکى از صفا. اهلل (( اسم خاص براى خداوند است))

با این حال ریشه آن معنى وصفى دارد، و در اصل مشتق از ))وله (( به معنى تحیر است ، ( …خالق و رازق و غالبا به غیر او نیز اطالق مى شود )مانند رحیم و کریم و عالم و قادر و

ولى  . ه ))االهة (( )بر وزن و به معنى عبادت ( دانسته اند، و در اصل ))االله (( است ، به معنى تنها معبود به حقگاه نیز آن را از ریش. چرا که عقلها در ذات پاك او حیران است

این نام  .درآمده ، و به آن ذات جامع جمیع اوصاف کمالیه ، و خالى از هر گونه عیب و نقص اشاره مى کند همانگونه که گفتیم ریشه آن هر چه باشد بعدا به صورت اسم خاص 

 .مقدس قریب هزار بار در قرآن مجید تکرار شده ، و هیچ اسمى از اسماء مقدس او این اندازه در قرآن نیامده است

 

 الئل توحیددالف( 
فراوان نیز قابل اثبات است که در اینجا توحید، یعنى یگانگى ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه براى او، گذشته از دالئل نقلى و آیات قرآن مجید، با دالئل عقلى 

 : قسمتى از آن را به صورت فشرده مى آوریم

 برهان صرف الوجود و خالصه اش این است که خداوند وجود مطلق است ، و هیچ قید و شرط و حدى براى او نیست ، چنین وجودى مسلما نامحدود .1

عدم گردد، و ذات مقدسى که هستى از آن مى جوشد هرگز مقتضى عدم و نیستى نخواهد بود و چیزى در خواهد بود، چرا که اگر محدودیتى پیدا کند باید آلوده به 

از سوى دیگر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمى شود، زیرا اگر دو موجود  .خارج نیست که عدم را بر او تحمیل کند بنابر این ، محدود به هیچ حدى نمى باشد

 آنها فاقد کماالت دیگرى است ، یعنى کماالت او را ندارد، و بنابر این هر دو محدود مى شوند، و این خود دلیل روشنى است بر یگانگى ذاتپیدا شود حتما هر یك از 

 (.واجب الوجود )دقت کنید

زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و انواع برهان علمى هنگامى که به این جهان پهناور نگاه مى کنیم در ابتدا عالم را به صورت موجوداتى پراکنده مى بینیم ،  .2

سجم را تشکیل مى گیاهان و حیوانات ، اما هر چه بیشتر دقت کنیم مى بینیم اجزاء و ذرات این عالم چنان به هم مربوط و پیوسته است که مجموعا یك واحد من

نظام هستى ، و قوانین حاکم بر آن ، و انسجام و یکپارچگى در میان اجزاى آن این وحدت  .دهد، و یك سلسله قوانین معین بر سراسر این جهان حکومت مى کند

 . نشان مى دهد که خالق آن یکتا و یگانه است

است آن است برهان تمانع  سوره انبیاء الهامبخش 99دلیل علمى فلسفى دلیل دیگرى که براى اثبات یگانگى ذات خداوند ذکر کرده اند و قرآن در آیه  -برهان تمانع  .3

د زمین و آسمان به فساد کشیده ، مى فرماید: لو کان فیها الهة اال اهلل لفسدتا فسبحان اهلل رب العرش عما یصفون : اگر در زمین و آسمان خدایانى جز خداوند یگانه بو

 281صفحه  12توضیح این دلیل را در جلد  !ندمى شد، و نظام جهان به هم مى خورد، پس منزه است خداوندى که پروردگار عرش است از آنچه آنها توصیف مى کن

 . ذکر کرده ایم تحت عنوان برهان تمانع مشروحا

این دلیل دیگرى براى اثبات توحید است ، چرا که اگر دو واجب الوجود در عالم بود هر دو باید منبع فیض باشند، چرا که یك  -دعوت عمومى انبیاء به خداوند یگانه  .4

ن نیست در نور افشانى بخل ورزد، زیرا عدم فیض براى وجود کامل نقص است ، و حکیم بودن او ایجاب مى کند که همگان را مشمول وجود بى نهایت کامل ممک

 تشریعى )در عالم هدایت( بنابر این اگر خدایان متعددى وجود داشت باید در عالم خلقت(، و فیض )این فیض دو شاخه دارد: فیض تکوینى  .فیض خود قرار دهد

 .فرستادگانى از نزد همه آنها بیایند، و فیض تشریعى آنها را براى همگان برسانند

امام مجتبى )علیه السالم ( مى فرماید: و اعلم یا بنى انه لو کان لربك شریك التتك رسله و  ش احضرت على )علیه السالم ( در وصیت نامه اش براى فرزند گرامى 

فت افعاله و صفاته ، و لکنه اله واحد کما وصف نفسه : بدان فرزندم اگر پروردگارت همتائى داشت فرستادگان او به سراغ تو مى آمدند لراءیت آثار ملکه و سلطانه ، و لعر

  .تو آثار ملك و سلطان او را مشاهده مى کردى ، و به افعال و صفاتش آشنا مى شدى ولى او معبود یکتا است همانگونه که خودش توصیف کرده اس

یه باشد طبعا نیازمند به آنها است ، همه دالئل یگانگى ذات او است ، اما دلیل بر عدم وجود هر گونه ترکیب و اجزاء در ذات پاك او روشن است ، زیرا اگر براى او اجزاء خارج اینها

منظور باشد آن نیز محال است ، زیرا ترکیب از ماهیت و وجود فرع بر  ( ترکیب از ماهیت و وجود یا از جنس و فصل)و اگر اجزاء عقلیه . و نیاز براى واجب الوجود غیر معقول است

 .و فصل هم ندارد محدود بودن است ، در حالى که مى دانیم وجود او نامحدود است و ترکیب از جنس و فصل فرع برداشتن ماهیت است چیزى که ماهیت ندارد جنس 
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 شاخه هاى پر بار توحیدب(  
 :توحید چهار شاخه ذکر مى کنندمعموال براى 

 (.توحید ذات )آنچه در باال شرح داده شده .1

است ، ذات ما چیزى  توحید صفات یعنى صفات او از ذاتش جدا نیست ، و نیز از یکدیگر جدا نمى باشد، فى المثل علم و قدرت ما، دو وصف است که عارض بر ذات ما .2

علم و قدرت نیز در ما از هم جدا است ، مرکز علم روح ما است ، و مرکز قدرت جسمانى بازو و عضالت ما، ولى در است و علم و قدرت ما چیز دیگر، همانگونه که 

اگر غیر از این باشد الزمه اش . خداوند نه صفاتش زائد بر ذات او است ، و نه جدا از یکدیگرند، بلکه وجودى است تمامش علم ، تمامش قدرت ، تمامش ازلیت و ابدیت

 .است ، و اگر مرکب باشد محتاج به اجزاء مى شود و شى ء محتاج هرگز واجب الوجود نخواهد بود ترکیب

پاك خدا برمى گردد، مسبب االسباب او است و علت العلل ذات پاك او مى باشد، حتى  توحید افعالى یعنى هر وجودى ، هر حرکتى ، هر فعلى در عالم است به ذات .3

ل آن ه یك معنى از او است ، او به ما قدرت و اختیار و آزادى اراده داده ، بنابر این در عین حال که ما فاعل افعال خود هستیم ، و در مقابافعالى که از ما سر مى زند ب

 (.مسؤ ولیم ، از یك نظر فاعل خداوند است ، زیرا همه آنچه داریم به او بازمى گردد )ال مؤ ثر فى الوجود اال اهلل

نى تنها باید او را پرستش کرد و غیر او شایسته عبودیت نیست ، چرا که عبادت باید براى کسى باشد که کمال مطلق و مطلق کمال است ، یع : توحید در عبادت .4

ت ، راه هدف اصلى از عباد .کسى که از همگان بى نیاز است ، و بخشنده تمام نعمتها، و آفریننده همه موجودات ، و این صفات جز در ذات پاك او جمع نمى شود

فتن از هوى و هوسها، یافتن به جوار قرب آن کمال مطلق ، و هستى بى پایان ، و انعکاس پرتوى از صفات کمال و جمال او در درون جان است که نتیجه اش فاصله گر

 . این هدف جز با عبادت اهلل که همان کمال مطلق است امکانپذیر نیست. و روى آوردن به خودسازى و تهذیب نفس است
 

 شاخه هاى توحید افعالىج( 

 : قسمت از مهمترین فروع آن اشاره مى کنیم توحید افعالى نیز به نوبه خود شاخه هاى زیادى دارد که در اینجا به شش 

 توحید خالقیت .1

روشن است وقتى با دالئل گذشته ثابت شد دلیل آنهم  (.11 –آفریدگار همه چیز است (( )رعد  همانگونه که قرآن مى گوید: قل اهلل خالق کل شى ء: ))بگو خداوند

 .موجودات نیز یکى خواهد بود واجب الوجود یکى است ، و همه چیز غیر از او ممکن الوجود است ، بنابر این خالق همه

 توحید ربوبیت .9

ا و هو رب کل شى ء: آیا غیر خدا را پروردگار خود یعنى مدبر و مدیر و مربى و نظامبخش عالم هستى تنها خدا است ، چنانکه قرآن مى گوید: قل اغیر اهلل ابغى رب

 . دلیل آن نیز وحدت واجب الوجود و توحید خالق در عالم هستى است(. 114 –بطلبم در حالى که او پروردگار همه چیز است ؟! )انعام 

 توحید در قانونگذارى و تشریع  .2

زیرا وقتى ثابت  (44 –: هر کس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند کافر است )مائده کافرونما انزل اهلل فاولئك هم الچنانکه قرآن مى گوید: و من لم یحکم ب

 .، چون غیر او در تدبیر جهان سهمى ندارد تا قوانینى هماهنگ با نظام تکوین وضع کندداشتکردیم مدیر و مدبر او است ، مسلما غیر او صالحیت قانونگذارى نخواهد 

 توحید در مالکیت  .4

ه قرآن مى گوید: و هلل اه ))مالکیت حقیقى (( یعنى سلطه تکوینى بر چیزى باشد، یا ))مالکیت حقوقى (( یعنى سلطه قانونى بر چیزى اینها همه از او است ، چنانکخو

انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه و نیز مى فرماید: و (. 182 –مخصوص خدا است (( )آل عمران  مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین))  ملك السموات و االرض

دلیل آن هم همان توحید در خالقیت است ، وقتى خالق همه اشیاء او است (. 7 –))انفاق کنید از اموالى که خداوند شما را نماینده خود در آن قرار داده (( )حدید 

 .سرچشمه گیردطبعا مالك همه اشیاء نیز ذات مقدس او است بنابر این هر ملکیتى باید از مالکیت او 

 توحید حاکمیت .0

ا، و جلوگیرى از مسلما جامعه بشرى نیاز به حکومت دارد، چون زندگى دستجمعى بدون حکومت ممکن نیست ، تقسیم مسؤولیتها، تنظیم برنامه ها، اجراى مدیریته

بر هیچکس حق حکومت ندارد، مگر آنکه مالك اصلى و صاحب از طرفى اصل آزادى انسانها مى گوید هیچکس  . تعدیات و تجاوزها، تنها به وسیله حکومت میسر است

حکومت را از آن  حقیقى اجازه دهد، و از همین جاست که ما هر حکومتى را که به حکومت الهى منتهى نشود مردود مى دانیم ، و نیز از همین جاست که مشروعیت

البته ممکن است مردم به کسى اجازه  . لسالم ( و بعد از آنها براى فقیه جامع الشرائط مى دانیمپیامبر )صلى اللّه علیه و آله و سلّم ( و سپس امامان معصوم )علیهما

  ت.دهند که بر آنها حکومت کند، ولى چون اتفاق تمام افراد جامعه عادتا غیر ممکن است چنین حکومتى عمال ممکن نیس

قرآن مجید مى گوید: ان الحکم اال هلل : حکم و  . و توحید قانونگذارى و حکومت به عالم تشریع تالبته نباید فراموش کرد که توحید ربوبیت مربوط به عالم تکوین اس

 (.07 –حکومت تنها از آن خدا است )انعام 

گیرد، یعنى  شمهتوحید اطاعت یعنى تنها مقام ))واجب االطاعه (( در جهان ، ذات پاك خدا است ، و مشروعیت اطاعت از هر مقام دیگرى باید از همین جا سرچ .1

 دلیل آن هم روشن است وقتى حاکمیت مخصوص او است مطاع بودن هم مخصوص او است ، و لذا ما اطاعت انبیاء .اطاعت او اطاعت خدا محسوب مى شود

عوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولى االمر علیهمالسالم ( و ائمه معصومین و جانشینان آنها را پرتوى از اطاعت خدا مى شمریم ، قرآن مى گوید: یا ایها الذین آمنوا اطی)

و نیز مى فرماید: من یطع الرسول فقد اطاع اهلل : هر (. 02 –: اى کسانى که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا و رسول او و صاحبان امر )امامان معصوم ( را )نساء منکم

 (.85 –کس رسول خدا را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است )نساء 
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 11حشر    الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ
  ط و مقتدر است جبار و متکبر است،یمنى دهنده است مسلاو اللَّه است که هیچ معبودى جز او نیست ملك و منزه است، سالم و ا

 ورزندها که برایش مىآرى اللَّه منزه است از آن شرك

 

 14حشر    وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُهُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
 گوى اویند و او عزیزى است حکیماو اللَّه است که آفریننده و پدید آورنده و صورتگر است او اسمایى حسنى دارد آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح

 

 تفسیر المیزان
کند. و مبالغه در قدس و نزاهت و پاکى را افاده مى "قدوس "کلمه به معناى مالك تدبیر امور مردم، و اختیاردار حکومت آنان است. و -به فتح میم و کسره الم -"ملك "کلمه

به معناى کسى است که به تو امنیت بدهد، و تو را  "مؤمن "به معناى کسى است که با سالم و عافیت با تو برخورد کند، نه با جنگ و ستیز، و یا شر و ضرر. و کلمه "سالم "کلمه

 .به معناى فائق و مسلط بر شخصى و یا چیزى است "مهیمن "در امان خود حفظ کند. و کلمه

آید. و یا به معناى کسى است که هر چه دیگران دارند از ناحیه او دارند، و هر چه او پذیرد، و کسى بر او غالب نمىبه معناى آن غالبى است که هرگز شکست نمى "عزیز "و کلمه

اش نافذ است. و اراده خود را بر کسى است که اراده  "جبار" یعنى شکسته بند و اصالح کننده است، و بنا براین "جبر "ازصیغه مبالغه  "جبار "دارد از ناحیه کسى نیست. و کلمه

ثنائى است بر خداى تعالى، هم این جمله  -"سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ" .آن کسى است که با جامه کبریایى خود را بنمایاند "متکبر "کند. وهر کس که بخواهد به جبر تحمیل مى

 «.111بقره » "سبحانه "سوره بقره بعد از نقل این مطلب که کفار گفتند خدا فرزند گرفته، فرمود: -چنان که در

اى است که اشیایى را پدید آورنده "ارئب "نیز همان معنا را دارد، با این فرق که "بارئ "گیرى پدید آورده باشد. و کلمهبه معناى کسى است که اشیایى را با اندازه "خالق "کلمه

هاى خود را طورى صورتگرى کرده باشد که به یکدیگر مشتبه نشوند. بنا بر این، کلمات به معناى کسى است که پدید آورده "مصور "که پدید آورده از یکدیگر ممتازند. و کلمه

بین آنها ترتیب هست، براى اینکه تصویر فرع این است که خداى تعالى بخواهد موجودات را متمایز از  گانه هر سه متضمن معناى ایجاد هستند، اما به اعتبارات مختلف کهسه

 .یکدیگر خلق کند، و این نیز فرع آنست که اصال بخواهد موجوداتى بیافریند

را ذکر نمود و سپس اسماى خدا را شمرد، ولى در آیه  "ال اله اال اللَّه "توحیدبالفاصله کلمه  "اللَّه "آید، و آن این است که چرا در دو آیه قبل بعد از نامدر اینجا سؤالى پیش مى

ه نام به شمردن اسماء پرداخت، و کلمه توحید را ذکر نکرد؟ جوابش این است که بین صفاتى که در آن دو آیه شمرده شده که یازده صفت، و یا یازد "اللَّه "مورد بحث بعد از نام

ه صفات مذکور آیه مورد بحث ذکر شده فرق است، و این فرق باعث شده که در آن دو آیه کلمه توحید را بیاورد و در این آیه نیاورد، و آن فرق این است کاست، با نامهایى که در 

معبودى به جز خدا نیست، به  "ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ "ماند که فرموده باشد:کند، و در حقیقت مثل این مىدر دو آیه قبل الوهیت خدا را که همان مالکیت توأم با تدبیر است اثبات مى

است. و این صفات به نحو اصالت و استقالل خاص خدا است، و شریکى براى او در این استقالل نیست، چون غیر او  ... دلیل اینکه او عالم به غیب و شهادت، و رحمان و رحیم و

سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا  "قهرا الوهیت و استحقاق معبود شدن هم خاص او است، و به همین جهت در آخر آیه دوم فرمود: هر کس هر چه از این صفات دارد، خدا به وى داده، پس

 .. و با این جمله اعتقاد شرك را که مذهب مشرکین است رد نمود"یُشْرِکُونَ

خالق، بارئ و مصور، که مشرکین  هیت به خدا را اثبات کند، چون صفات مذکور عبارتند از:تواند اختصاص الوو اما صفات و اسمایى که در آیه مورد بحث آمده صفاتى است که نمى

 .دانند، و در عین حال مدعى آنند که به غیر خدا ارباب و الهه دیگر هست که در استحقاق معبودیت شریك خدایندهم آنها را قبول دارند. آنان نیز خلقت و ایجاد را خاص خدا مى

آمده، به منظور تاکید و تثبیت مقصود بوده، چون این کلمه علم )اسم خاص( است براى خدا، و معنایش ذات مستجمع تمامى  "اللَّه "ابتداى هر سه آیه اسم جاللهو اما اینکه در 

 .گیردصفات کمال است، و قهرا تمامى اسماى الهى از آن سرچشمه مى

هم جمع است، و هم الف و الم بر سرش آمده، و از نظر قواعد ادبى جمع داراى الف و  "االسماء "قیه اسماى حسنى است، چون کلمهاین جمله اشاره به ب -"لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى "

ویند. و ما در سابق مکرر پیرامون گوى ایعنى هر آنچه مخلوق که در عالم است حتى خود آسمانها و زمین تسبیح -"یُسَبِّحُ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ".کندالم افاده عموم مى

ختم شده یعنى او غالبى است شکست ناپذیر، و کسى است که افعالش متقن  "وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ "گانه با جملهاین آیات سه .اینکه تسبیح موجودات چه معنا دارد بحث کردیم

سازد، و نه مخالفت معاندان، و نه پاداش مطیعان و اجر خواند عاجز مىه تشریع کرده و بشر را به سویش مىکاران او را در آنچگناه پس نه معصیت .است، نه گزاف و بیهوده

ختم شود، و به طور اشاره بفهماند که  "حکیم "و "عزیز "و همین عنایت که گفتیم باعث شد گفتار در سه آیه با ذکر اسم .گرددنیکوکاران در درگاهش ضایع مى

حکیم  و حکیم است، باعث شد که در آغاز هر سه آیه نام اللَّه تکرار شده، و مقدم بر سایر اسماء ذکر شود. و نیز باعث شد که اسم عزیز با اسمکالم او هم عزیز 

 .دوباره ذکر شود، با اینکه در وسط آیه دوم ذکر شده بود
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 000اسراء    یَكُن لَّهُ شَرِیكٌ فِی الْمُلْكِ وَلَمْ یَكُن لَّهُ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِیرًاوَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم 

 ر گفتنى کاملبگو ستایش خاص خدایى است که فرزندى نگرفته و در ملك شریك ندارد، و وى را دوست و سرپرستى براى رفع مذلت نیست. وى را تکبیر گوى تکبی

 

 المیزانتفسیر 
 شود نفی فرزند و شریك و ولی . این آیه در حقیقت ثنائی است بر خدا ، به داشتن ملکیت علی االطالق که بر آن متفرع می

و این بدان جهت است که بعد از  نفرموده : از چه چیز بزرگتر استتر دانستن ( را مطلق آورده و خدای سبحان آیه را با جمله : و کبره تکبیرا ختم کرده ، و این تکبیر ) بزرگ

 توصیف و تنزیه قبلی ، متذکر شود به اینکه : خدا از هر وصفی که شما بکنید و از هر حمد و ثنائی که بگوئید بزرگتر است . 

 تفسیر نمونه
و  که داشتن فرزند هم دلیل بر نیازخست نفى فرزند است ، چرا شود : ندر آیه فوق به سه قسمت از صفات خدا اشاره شده که با توجه به فرمان ذیل آیه به چهار صفت تکمیل مى

یك دلیل بر محدودیت وجود شر هم جسمانى بودن و هم شبیه و نظیر داشتن است  و خداوند نه جسم است و نه نیاز دارد و نه شبیه و نظیر ! . و دومى نفى شریك است چرا که

 دانیم خدا از همه این صفات پاك است ، قدرتش همچون حکومتش نامحدود و هیچ شبیهى براى او نیست.مى و نظیر است ،قدرت و حکومت و یا عجز و ناتوانى و یا وجود شبیه 

 نیز از خداوند بزرگ و بى نهایت بدیهى است. و سومى نفى ولى و حامى در برابر مشکالت و شکستها است ، که نفى این صفت

 دهد خدا را بزرگ بشمار مسلما مفهومش اعتقاد به بزرگى پروردگار است نه تنها با زبان گفتن اهلل اکبر.به طور مؤکد دستور مى اینکه قرآن در اینجا به پیامبرتکبیر چیست ؟ 

اى اصال غلط است ، ما باید او چنین مقایسه این نکته نیز شایان توجه است که معنى اعتقاد به بزرگى خدا این نیست که او را در مقایسه با موجودات دیگر برتر و باالتر بدانیم بلکه

خوانیم : کسى ( در گفتار کوتاه و پر معنى خود به ما تعلیم فرموده است آنجا که در حدیث مىالسالمرا برتر از آن بدانیم که با چیزى قابل مقایسه باشد چنانکه امام صادق )علیه

موجودات محدود کردى ) چون او را مقایسه ست ؟ عرض کرد : از همه چیز ! امام فرمود : با این سخن خدا را نزد آنحضرت گفت:اهلل اکبر ! امام فرمود : خدا از چه چیز بزرگتر ا

 دیگر نمودى ، و برتر از آنها شمردى(.

 

 11انبیاء      لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ

 کنند منزهشدند ، پروردگار عرش از آنچه وصف میاگر در آسمان و زمین خدایانی جز خدای یکتا بود تباه می

 

 تفسیر المیزان

پرستان و موحدین در یگانگی معبود و تعدد آن نیست ، و خالصه در اینکه واجب الوجود موجود بالذات است که وجودش از خودش و وجود مکرر اشاره کردیم که : نزاع میان بت

 پرستان نیز آن را قبول دارند . تمامی موجودات از او است و یکی است ، هیچ اختالفی نیست، بت

اند که تدبیر عالم با طبقاتی که در اجزای آن هست از ناحیه آفریدگار عالم به موجوداتی شریف و ها بر آن شدهپرستدر اله به معنای رب و معبود است ، که بتنزاعی که هست 

تر کنند، مانند رب آسمانها و رب زمین و گاه او قدمی نزدیكبه در ، و ما راتا برای ما شفیع درگاه خدا شوند ،مین جهت ما باید آنها را بپرستیممقرب درگاه او واگذار شده که به ه

همچنان که آیه شریفه و لئن سالتهم من خلق السموات و األرض لیقولن خلقهن  موجوداتو خدا اله آنها و آفریدگار همه  رب انسان و همچنین اربابی دیگر  و اینها اله مخلوقاتند 

 کندهم لیقولن اهلل همین اعتقاد را از ایشان حکایت میالعزیز العلیم و آیه و لئن سالتهم من خلق

کند نه به معنی تعدد واجب الوجود و هستی بخش را ، چون احدی قائل به تعدد او نیست ، و آیه شریفه مورد بحث هم آلهه غیر از خدا در آسمان و زمین را به این معنی نفی می

 ر آسمان و زمین منزل گرفته باشند، نه اینکه دخدا متعلق به آسمان و زمین باشد خدا إله دیگری بود ، این است که الوهیت غیرمراد از اینکه فرمود : اگر در آسمان و زمین غیر 

 و بنا بر این آیه مورد بحث مانند آیه وهو الذی فی السماء اله و فی االرض اله خواهد بود . 
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چند اله با یکدیگر اختالف ذاتی و تباین حقیقی داشته  : اگر فرض شود که برای عالم آلهه متعددی باشد ، ناچار باید اینو اما بیان حجتی که آیه آورده حاصلش این است که 

، دمیان بیای ای اختالف در تدبیر بهو همین که پ با یکدگر متباین و مختلف باشند شدند و تباین در حقیقت و ذات مستلزم آن است که در تدبیر همو گر نه چند اله نمیباشند 

 اجزای آن یکدیگر را در ، که همهدبینیم نظام جاری در عالم نظامی است واح، و چون میگذارندان و زمین رو به تباهی میو آسم کندیك تدبیر دیگری را فاسد می تدبیر هر

 و همین هم مدعای ما است .  س برای عالم غیر از یك اله نیست پ فهمیم که، میهای خود سازگارندای دیگر به هدفو با رسیدن اجز دهندرسیدن به هدف خود یاری می

ه جلو تاثیر و بسیاری از علل را ک باب را که با یکدگر تزاحم دارندبینیم بسیاری از اسممکن است در اینجا این سؤال را بکنی که : در اثبات فساد در عالم همین بس که ما می

 شود ؟ . می و مگر تفاسد چگونه گیرندیکدیگر را می

، غیر تفاسد دو علتی است که در تحت یك تدبیر باشند که مدبر واحد علتی را با علتی دیگر از کار بیندازد و یا ت که در تحت تدبیر دو مدبر باشندگوییم تفاسد دو علدر جواب می

، با همه اختالفی که دارند کنندنظام عام عالمی را ترسیم میی اینکه علل و اسباب که این ، براشود از این قبیل استالم دیده میاثر آن را محدود کند و تزاحم عللی که در نظام ع

قوانین عمومی و کلی حاکم بر نظام عالم تمانع و تزاحمشان با یکدیگر طوری نیست که یکدیگر را باطل کنند و از اثر و فعالیت ساقط سازند به این معنا که با تزاحم خود بعضی از 

د اگر فرض شوند با تزاحم و در نتیجه با وجود اجتماع شرایط و ارتفاع موانع مع ذلك از مورد خود تخلف کنند به خالف تمانع دو علت که در تحت تدبیر دو مدبر باشنرا بشکنند 

اثر خود را بکنند آن وقت است که تخلف معلول از علت امری  گذارند علتهاشکنند و با وجود اجتماع شرایط و ارتفاع موانع نمیخود قوانین عمومی و کلی حاکم بر نظام عالم را می

، بلکه حال دو سبب که با هم مختلف و متنازعند ) و تحت یك مدبر باشند ( در تنازع و اختالف ، ماندر نظامی عام و عالمی نمیفرضی دیگ شود بلکه اصوال در چنینعادی می

 آید در عین اینکه در تحصیل غرض صاحب خود متحدند و در سنجیدن کاالی او متفق . رود آن دیگری پائین میحال دو کفه ترازو را خواهند داشت که هر یك باال 

دهد و وقتی چنین باشد بینیم که آثار علم و شعور در جهان نمودار است یعنی نظام جاری در عالم به بانگ بلند از مدبری با شعور و با علم خبر میباز ممکن است بگویی ما می

ی همگی قرار گذاشته باشند که به خاطر چه مانعی دارد که ما برای عالم چند اله فرض کنیم که همگی امور عالم را تدبیر کنند تدبیر از روی تعقل و فکر و با موافقت یکدیگر یعن

 ؟ . یر یکدیگر ممانعت به عمل نیاورندحفظ مصلحت با یکدیگر مخالفت نکنند و از تدب

کنیم بر مقتضای نین فرضی غیر معقول است برای اینکه معنای تدبیر تعقلی و تدبیر از روی فکر در خود ما آدمیان این است که ما افعالی که صادر میگوییم چدر جواب می

خارجی گرفته شده یعنی از نظامی قوانین عقلی که حافظ تالئم اجزای فعل با یکدیگر و سوق دادن فعل به سوی هدف آن است تطبیق دهیم و این قوانین عقلی همه از حقایق 

پسند ما تابع قوانین عقلی است و قوانین عقلی ما تابع نظام عالم خارج است و لیکن پروردگار که در موجودات برقرار است گرفته شده در نتیجه افعال تعقلی ما یعنی افعال عقل

مانند ما از نظام عالم برای قوانین خود الگو گرفته باشد چون محال است که فعل او تابع قوانین عقلی  مدبر عالم چنین نیست بلکه نظام خارجی همان فعل او است نه اینکه او هم

گفتیم مصالح تابع فعل خدا باشد در حالی که فعلش متبوع آن قوانین است . پس چگونه تصور شود که خدایان مفروض به خاطر مصالح عالم وحدت نظر و عمل پیدا کنند چون 

 ع آن ) دقت فرمایید( . است نه متبو

 

 تفسیر نمونه
توانیم بفهمیم آن را یك نفر نوشته یا چند نفر ؟ کتابى که تالیف یك نفر است ، هماهنگى و انسجام ما اگر کمى اهل تحقیق و مطالعه باشیم ، از بررسى یك کتاب به خوبى مى

خروج در بحثها ، خالصه تمام قسمتهایش یکپارچه و همصدا است  بندیها ، تعبیرات مختلف ، کنایات و اشارات ، عناوین و تیترها ، طرز ورود ومخصوص در میان عبارات ، جمله

هر کدام تالیف بخشى از آن را بر  -هر چند همه دانشمند باشند و صمیمى و داراى روح همکارى نزدیك  -اما اگر دو یا چند نفر  چرا که زائیده یك فکر و تراوش یك قلم است . 

 طرز بحثها ، آثار این دوگانگى و چندگانگى نمایان است .  عهده گیرد ، باز در اعماق عبارات و الفاظ ،

شدند ، بنا بر این بطور قطع باید تفاوتهائى داشته دلیل آن هم روشن است ، زیرا دو نفر هر قدر همفکر و هم سلیقه باشند باالخره دو نفرند ، اگر همه چیز آنها یکى بود ، یکنفر مى

حال هر قدر این کتاب ، بزرگتر و مفصلتر باشد و در  هاى آنها خواهد گذاشت.و اثرش را در نوشته خود را خواهد کردن تفاوت سرانجام کارباشند تا بتوانند دو نفر باشند و ای

عباراتش گم  ما با تمام وجودمان در البالى کتاب بزرگ عالم آفرینش که عظمتش بقدرى است که شود.موضوعات متنوعترى بحث کند زودتر این ناهماهنگى احساس مى

 شویم ، نیز مشمول همین قانون است.مى

شود که آنها به مبارزه با توان دریافت ، سؤال این است : تعدد خدایان در صورتى منشا فساد در جهان مىدر اینجا سؤالى مطرح است که پاسخ آن را از توضیحات گذشته مى

 کنند.آگاهند ، حتما با کمك هم جهان را اداره مىیکدیگر برخیزند ، اما اگر قبول کنیم آنها افرادى حکیم و 

ا که برد ، هنگامى که بگوئیم آنها متعددند ، مفهومش این است که از هر نظر یکى نیستند ، چرپاسخ این سؤال چندان پیچیده نیست ، حکیم بودن آنها ، تعدد آنها را از بین نمى

گذارد و جهان هستى را ناخواه در اراده و عمل اثر مى، که خواهاختالفاتى وجود دارد بر این هر جا تعدد است حتما تفاوتها و شدند ، بنا، یك خدا مىاگر از تمام جهات یکى بودند

 کشاند . به هرج و مرج و فساد مى
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گفت : ایمانى که سخن از تعدد خدایان مى( در پاسخ مرد بىالسالمیهخوانیم : که امام )عل( نقل کرده چنین مىالسالمجالب اینکه در حدیثى که هشام بن حکم از امام صادق )علیه

 ومندند و یا هر دو ضعیف و ناتوان، یا یکى قوى و دیگرى ضعیف ؟گوئى یا هر دو قدیم و ازلى و نیرفرمود : این دو خدائى که تو مى

گیرد ، و اگر چنین گمان کنى که یکى قوى و دیگرىضعیف است ، توحید خدا به تنهائى بر عهده نمىزند و تدبیر جهان را اگر هر دو قوى باشند چرا هر کدام دیگرى را کنار نمى 

یا از تمام جهات متفقند یا مختلف ، اما هنگامى که ما و هستند ، از دو حال خارج نیست و اگر بگوئى آنها د و ناتوان ، بنا بر این خدا نیست اى ، زیرا دومى ضعیف استرا پذیرفته

شوند و خورشید و ماه هر یك ، برنامه ویژه کنند و شب و روز با نظم خاصى جانشین یکدیگر مىبینیم و کواکب آسمان هر کدام در مسیر ویژه خود سیر مىآفرینش را منظم مى

اى ) گر ادعا کنى خداوند دو تا است البد در میان آنها باید فاصلهخود را دارند ، این هماهنگى تدبیر جهان و انسجام امورش دلیل بر این است که مدبر یکى است.از این گذشته ، ا

و اگر بگوئى سه هستند ، باید  شوند به این ترتیب خدایان  سه مىو  ود موجود سومى : ازلى خواهد بودامتیازى ( باشد تا دوگانگى درست شود ، در اینجا آن فاصله ) امتیاز ( خ

آغاز این حدیث ،   آورد.نهایت در مىرود و سر از بىو به همین ترتیب ، عدد ، باال مى به پنج وجود قدیم ازلى قائل شوى شند ، در این صورت باید میان آنها دو فاصله ) امتیاز ( با

 .گویندیاز مىك ، و ما به االمتاشاره به برهان تمانع است ، و ذیل آن اشاره به برهان دیگرى است ، که آن برهان فرجه یا تفاوت ما به االشترا

 تفسیر نور
  تضادهاى موجود براى چیست؟ یکتا در مصدر امور است،پسسؤال: اگر خدایى

ت از نوع تضاد دولبه قیچی و یا دوکفه ترازوست که تحت یك تدبیر و برای انجام  یك هدف صورت می پذیرد و یا مثل  متضاد آنها را تضادّ گذاشت، باید گف اسخ: اگر بشود نامپ

 یك انسان برای فشار دادن پارچه ای است که می خواهد آب آن را بگیرد، می باشد.دو دست 

 کلمه لو در جایی به کار می رود که انجام شدنی نباشد.«)لو کان» تعدد پروردگار امری محال است. .1

 ند.برخالف مشرکان که برای هرکدام از آسمانها و زمین ربی قائل بود« فیهما»خدای آسمان و زمین یکی است. .9

 «لفسدتا –آلهة »تعدد در مدیریت موجب از هم پاشیدگی و فساد است. .2

 
 1سجده    وَ بَدَأَ خَلْقَ االنسنِ مِن طِینٍ ءٍ خَلَقَهُالَّذِی أَحْسنَ كلَّ شی

 .همان که خلقت همه چیز را نیکو کرده ، و خلقت انسان را از گلی آغاز کرد

 تفسیر المیزان
، یکی اینکه چیزی رد و انسان به سوی آن رغبت کند و این حالت سه قسم استگوید : کلمه حسن عبارت است از هر چیزی که بهجت آوراغب میء خلقه الذی احسن کل شی

تقسیمی است برای زیبایی از البته این  ، یعنی عقل آن را نیکو بداند، دوم اینکه از نظر هوای نفس نیکو باشد، سوم از نظر حسی زیبا و نیکو باشد . ل باشدمستحسن از جهت عق

و سازگاری همه اجزاء با غرض و غایتی که خارج از ذات آن است ، بنابر این ، سازگاری اجزای هر چیز نسبت بهم  و حقیقت حسن عبارت است از گانه انسان . نظر ادراکات سه

ست که از اجتماع مدنی منظور و حسن عدالت سازگاریش با غرضی او دهان و غیره است ابرو و بینی زیبایی روی به معنای جور بودن و سازگار بودن اجزای صورت از چشم و 

یی موافق و مناسب با و همچنین است حسن هر چیز دیگر . دقت در خلقت اشیاء که هر یك دارای اجزابرسد  و آن به این است که در جامعه هر صاحب حقی به حق خوداست 

تر از آن تصور اینکه این مجهز بودنش به نحوی است که بهتر وکامل وجود به کمال و سعادت خویش است ،مجهز به وسایل رسیدن آن مو اینکه مجموع آن اجزاء یکدیگر است 

 د . شوتر از آن برای آن موجود تصور نمیکامل تر و، که تمامنفسه و برای خودش دارای حسنی استدهد که هر یك از موجودات فی ندارد ، این معنا را دست می

اش مستند به آن عدم که بدی و ناپسندی آن موجود دارای عنوان عدمی است یا برای این است که بینیم موجودی زشت و ناپسند است برای یکی از دو علت استیو اما اینکه م

و زنا بدان جهت که  کند زشت استرا معدوم و باطل می که حقی، که ظلم بدان جهت که فعلی از افعال است زشت نیست ، بلکه بدان جهت ، مانند ظلم ظالم و زنای زناکار است

مشترك است ، عمل خارجی است و هزاران شرایط دست بدست هم داده تا آن عمل صورت خارجی بگیرد زشت نیست ، چون صورت خارجی آن با صورت خارجی عمل نکاح 

 تماعی است . و یا مخالف مصلحت اجبدین جهت است که مخالف نهی شرعی اش بلکه زشتی

خواهد بفرماید : مبدأ پیدایش این نوع گل و بدء خلق االنسان من طین مراد از انسان فرد فرد آدمیان نیست ، تا بگویی خلقت فرد فرد از گل نبوده ، بلکه مرادنوع آدمی است، می

، چون فرزندانش از راه تناسل و تولد از پدر و مادر پدید اند که او از گل خلق شدهآمدهید و خالصه تمامی افراد این نوع از فردی پدشوند مه افراد منتهی به وی میبوده ، که ه

فرماید : ثم جعل نسله من ساللة من ماء ( است . دلیل گفتار ما این است که دنبال جمله مورد بحث میاند و مراد از آن فردی که از گل خلق شده آدم و حوا )علیهماالسالمآمده

فهماند که منظور از مبدأ خلقت انسان ، همان اولین فردی است که از گل خلق شده ، نه فرد فرد انسانها ، و این تعبیر می او را از آبی بی مقدار خلق کرد پس نسلمهین ، یعنی س

 ار داد . اند ، تا معنا چنین شود که خدا ابتدای انسانهای مخلوق از آب بی مقدار را ، از گل قرکه از آبی بی مقدار خلق شده
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 51طه    قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
 گفت: پروردگار ما همان است که خلقت هر چیزى را به آن داد و سپس هدایتش کرد

 تفسیر المیزان
 "به معناى اسم مصدر باشد و ضمیر آن به کلمه "خلقه "رساند که کلمهاین معنا را مى "پروردگار شما کیست "سیاق آیه، یعنى وقوع آن در جواب از سؤال فرعون، که پرسید:

کلمه هدایت به معناى این است که راه هر چیز را به آن طورى نشان دهیم که او را به مطلوبش برساند، و یا ال اقل راهى  .برگردد، پس مراد، وجود خاص هر چیزى است "ءشى

گردد و آن عبارت است از نوعى رساندن مطلوب، حال یا رساندن به خود شود به او نشان دهیم و برگشت هر دو معنا به یك حقیقت بر مىمنتهى مىکه به سوى مطلوب او 

 .مطلوب، و یا رساندن به طریق منتهى به آن

شود که مراد نیست، پس ظاهر آیه این مى "ءشى "واقع باشد جز کلمه "هدى "در این آیه نامى از هدایت برده شده ولى از هدف برده نشده، و در کالم چیزى که بتواند مفعول

به سوى مطلوبش باشد و مطلوب آن همان هدفى است که به خاطر آن خلق شده، و معناى هدایتش به سوى آن هدف راه بردن و به کار  -هدایت همه اشیاى مذکور در سابق

شود که پروردگار من آن پس برگشت معناى آیه به این مى .ى که کردیم از راه مناسبت بعضى از جمالت با بعضى دیگر استهایانداختنش به سوى آن است، همه این استفاده

 شود، با سایرش منتهى مىکسى است که میان همه موجودات رابطه برقرار کرده و وجود هر موجودى را با تجهیزات آن یعنى قوا و آالت و آثارى که به وسیله آن به هدف

انسان را که نطفه است به صورت انسان فى نفسه مجهز به قوا و اعضایى کرده که نسبت به افعال و آثار تناسبى دارد، که همان تناسب  موجودات مرتبط نموده است، مثال جنین از

دى که براى آدم شدن دارد خلقتى که مخصوص او است داده شده و پس به نطفه آدمى، با استعدا .کند، کامل در نفس، و کامل از حیث بدناو را به سوى انسانى کامل منتهى مى

ایت وجود انسانى و آخرین آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانى است، آن گاه همان وجود با آنچه از قوا و اعضاء که دارد بدان مجهز شده به سوى مطلوبش که همان غ

 .شوددرجه کمال مخصوص به این نوع است سیر داده مى

رساند و در مورد بحث مقصود تاخیر معلوم گردید، چون این کلمه نوعى تاخیر را مى "ثم "به وسیله کلمه "ءٍ خَلْقَهُکُلَّ شَیْ أَعْطى "بر جمله "هدى "این بیان وجه عطف کلمه با

ات جسمانى که وجودشان تدریجى است تاخر زمانى هم به خود رتبى است، چون سیر و حرکت هر چیزى رتبه بعد از خلقت و وجود او است، گو اینکه همین تاخر در موجود

 .گیردمى

اش تمامى موجودات را گرفته است، نه هدایت مخصوص به انسانها و معناى هدایت عمومى با تجزیه و تحلیل و نیز روشن شد که مراد از هدایت، هدایت عمومى است که دامنه

فهمیم که هدایت هر چیزى عبارت از راه نشان دادن به آن است، شود، زیرا اگر این کار را بکنیم مىآن به خوبى معلوم مىهدایت خاص انسانى و سپس القاء خصوصیت انسانى 

و بدان عبارت است از رابطه میان قاصد و مقصود، پس هر چیزى که مجهز به جهازى شده که او را به چیزى برساند  "راه "راهى که آن را به مطلوبش برساند، و به طور کلى

 .هادى او خدا است مربوطش کند در حقیقت به سوى آن چیز هدایت شده است، پس به این اعتبار هر چیزى با جهازى که بدان مجهز گشته به سوى کمالش هدایت شده و

ست و نظام عامى که جامع همه نظامهاى جزئى است، از بنا بر این نظام فعل و انفعالى که در همه موجودات هست )و یا به عبارت دیگر( نظام جزئى که مخصوص به هر موجودى ا

شوند، خود مصداق هدایت خداى تعالى است که به عنایتى دیگر مصداق حیث ارتباطى که اجزاى آن به یکدیگر دارند و موجودات از یك جزء آن به سوى جزئى دیگر منتقل مى

 .تدبیر او نیز هست

، به این معنا که آن کسى که تدبیر موجودات و هدایت آنها منسوب و منتهى به او است همان کسى است که موجودات را ایجاد شودو معلوم است که تدبیر به خلق منتهى مى

مشتمل بر  "هَدى ثُمَ ءٍ خَلْقَهُکُلَّ شَیْ الَّذِی أَعْطى "پس معلوم شد که کالم مورد بحث یعنى جمله .کرده، پس هر وجودى و هر صفت وجودى منتهى به او و قائم به وجود او است

 -قائمند "وجود "کند، چون خلقت موجودات و ایجاد آنها فرع این است که مالك وجود آنها باشد، زیرا موجودات بهبرهانى است که ربوبیت منحصره را براى خداى تعالى اثبات مى

 .و نیز مالك تدبیر آنها بوده باشد

ى آیه و سیاق آن بر طبق مقتضاى مقام جریان یافته است، چون مقام، مقام دعوت به سوى توحید و اطاعت رسول بوده است و گردد که نظم طبیعاینجا است که خوب روشن مى

من  خوانید، )چون خودان مىفرعون هم بعد از شنیدن دعوت، عکس العملى نشان داده که حاصلش تغافل از داشتن رب است، و چنین وانمود کرده که شما مرا به سوى رب خودت

تا ربوبیت ربشان  "رب ما همان رب همه عالمیان است "چون مقام چنین مقامى بوده، جا داشته که در جواب بگویند: "رب شما دو نفر کیست؟ "که ربى ندارم( آن گاه پرسیده

سى است که خلقت هر چیزى را به آن چیز داده و سپس هدایتش پروردگار ما آن ک "تر جواب داده و گفتند:شامل خود آنان و فرعون بشود. ولى اینطور جواب ندادند بلکه بلیغ

تنها مدعا را  "رب ما همان رب همه عالمیان است " :و در عین حال که آن مدعا را معرفى نموده برهانش را هم افاده کردند، و اگر جواب اولى را داده بودند یعنى گفته بودند "کرد

 (.)دقت فرمایید رسانید،کرد، دیگر برهان را نمىافاده مى

یانش گذشت، براى این بود که مقام، مقام و اگر در کالم تنها هدایت موجودات اثبات شد، و اسمى از تدبیر آنها به میان نیامد، با اینکه مورد هر دو عنوان یکى است که در سابق ب

 .دعوت و هدایت بوده و هدایت عامه با چنین مقامى مناسبت بیشترى داشت

 



14 
 

 

   

 14ابراهیم     أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَالً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء
 ؟!اش )در زمین( ثابت و شاخه آن در آسمان استاى تشبیه کرد که ریشهمگر ندیدى خدا چگونه مثالى زد و سخن نیك را به درخت پاکیزه

 15ابراهیم     تُؤْتِی أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ
 زند، شاید متذکر شونددهد، خدا این مثلها را براى مردم مىهمیشه به اذن پروردگارش میوه خود را مى

 

 تفسیر المیزان
 

معنایش این است  "وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ "اش در زمین جاى گرفته و با عروق خود در زمین پنجه زده است و اینکه فرمود:معنایش این است که: ریشه "اصلها ثابت "این که فرمود:

تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ  "بان است و جملهر بلندى و سایهدر لغت عرب، به معناى ه "آسمان "اند، وهایى که متفرع بر این ریشه هستند، از قسمت باال از آن جدا شدهکه شاخه

 .چینى، و نهایت درجه برکت یك درخت این است که در تمام دوران سال و تا ابد، در هر لحظه میوه بدهداش را مىیعنى همواره و در هر زمان به اذن خدا میوه "رَبِّها

تشبیه شده و صفاتى چنین و چنان دارد، عبارت است از عقاید حقى که  "درخت طیب "که به "طیبه "کلمه "د این است که: مراد ازآیآنچه که از دقت در آیات به دست مى

ذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّ "فرماید:اش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد زیرا خداى تعالى در خالل همین آیات، به عنوان نتیجه گیرى از مثلها مىریشه

اى که لفظ باشد، بلکه کلمه از این جهت که بر اساس اعتقاد و عزم راسخ استوار بوده و هم، بیان کلمه است، البته نه هر کلمه "قول ثابت "و مقصود از ."... الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ

 .گرددآن منحرف نمىایستد، و عمال از صاحبش پاى آن مى

إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال  "و خداى تعالى نزدیك به این معنا را در آیه دیگرى، در چند جاى از کالمش خاطر نشان ساخته است. از جمله فرموده

إِنَّ  "و فرموده:« 12شوند. سوره احقاف، آیه ا خدا است، و پاى گفته خود هم ایستادند ترسى بر ایشان نیست و اندوهناك هم نمىآنهایى که گفتند پروردگار م» "هُمْ یَحْزَنُونَ

پروردگار ما خدا است، و پاى گفته خود هم ایستادگى کردند، مالئکه یکى پس از  کسانى که گفتند» "الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْماَلئِکَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا

 "فَعُهُإِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْ " :و نیز فرموده «25سوره حم سجده، آیه .آورند(، که نترسید و اندوهناك نشویددیگرى بر ایشان نازل شده )و این بشارت راى مى

و این قول که در دو آیه اول بود، و کلمه طیب که در آیه سوم قرار دارد، چیزى است  «.15کند. سوره فاطر آیه رود، ولى عمل صالح آن را بلند مىکلمه طیبه به سوى او باال مى»

مرد هم چنان که مقابل آن، چیزى است که گمراهى ظالمان و یا شرك مشرکین اثر شکه خداى تعالى ثبات قدم اهل آن را در دنیا و آخرت مترتب بر آن قول دانسته، و اثر آن مى

 .گردد که، مراد از آن قول همانا کلمه توحید، و شهادت از روى حقیقت به یکتایى معبود استآن چیز است، و به این بیان روشن مى

ماند، و آن اصل، خداى، عز ابت است، و به همین جهت از هر تغیر و زوال و بطالنى محفوظ مىپس قول به وحدانیت خدا، و استقامت بر آن، قول حقى است که داراى اصلى ث

ها عبارت است از معارف حق فرعى و اخالق زند، و آن شاخههایى است که بدون هیچ مانع و عایقى از آن ریشه جوانه مىاسمه و یا زمینه حقایق است، و آن اصل داراى شاخه

یابد، همین معارف و اخالق لح، که، مؤمن، حیات طیبه خود را بوسیله آنها تامین نموده و عالم بشریت و انسانیت، بوسیله آنها رونق و عمارت واقعى خود را مىپسندیده و اعمال صا

زگارى و موافقت دارند و هر چه که غیر این معارف گردد ساو اعمال هستند که با سیر نظام وجود که منتهى به ظهور انسان )البته انسان مفطور بر اعتقاد حق و عمل صالح( مى

و پاى آنهم ایستاده، و مصداق مثل مذکور در آیه  "رَبُّنَا اللَّهُ "مؤمنهاى کاملى که گفتند: .باشد از مبدأ عالم، جوانه نزده و با حیات طیبه انسانى و سیر نظام وجود سازگار نیست

 .کنندمندند و از برکاتشان استفاده مىوجودیشان بهره شدند، همانها هستند که همیشه مردم از خیرات

و مثل در آیه شریفه شامل همه آنها  ."اصلى ثابت و فروعى پر رشد و نما، و ثمراتى طیب و مفید و نافع دارد "و همچنین هر کلمه حق و هر عمل صالحى، مثلش این مثل است،

براى این بوده که عمومیت را برساند، چیزى که هست، مقصود از آن در آیه شریفه بطورى که از سیاق استفاده  "لِمَةً طَیِّبَةًکَ "شود، و شاید نکره )یعنى بدون الف و الم( آمدنمى

شوند و همچنین ها منشعب مىشوند، و فضایل اخالقى هم، از آن جوانهتوحید است که سائر عقاید حق بر اساس آن و روى آن تنه بنا مى شود عموم نبوده، بلکه همان اصلمى

ختم فرمود، تا اهل تذکر، متذکر این معنا  "وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ "سپس خداى سبحان، آیه شریفه را با جمله .زنداعمال صالح به صورت میوه از آنها سر مى

 .راهى جز کلمه توحید و استقامت بر آن نیستبشوند که: براى رسیدن و یا بیشتر رسیدن به سعادت هیچ 

 تفسیر نمونه
طیب (( هر گونه پاك و پاکیزه است ، نتیجه اینکه این ))و  .کلمه (( به معنى وسیع همه موجودات را در بر مى گیرد، و به همین دلیل بر مخلوقات ))کلمة اهلل (( گفته مى شود))

و همه اینها همانند یك درخت پاکیزه است با ویژگیهاى شامل مى شود،مثال هر سنت و دستور و برنامه و روش و هر عمل و هر انسان و خالصه هر موجود پاك و پر برکتى را 

 :زیر

 ( و بیحرکت ، بلکه پویا و رویا و سازنده دیگران و خویشتن )تعبیر به شجره بیانگر این حقیقت استموجودى است داراى رشد و نمو، نه بیروح ، و نه جامد  .1

 



15 
 

 

  

پاکیزه ، شکوفه این درخت پاك است و طیب اما از چه نظر؟ چون انگشت روى هیچ قسمتى گذارده نشده مفهومش این است از هر نظر منظره اش پاکیزه ، میوه اش  .9

 . ه اش پاکیزه ، و نسیمى که از آن برمیخیزد نیز پاکیزه استو گلش پاکیزه ، سای
لیل بر حاکمیت نظام این شجره داراى نظام حساب شده اى است ریشه اى دارد و شاخه ها و هر کدام ماموریت و وظیفه اى دارند، اصوال وجود اصل و فرع در آن ، د .2

 . حساب شده اى بر آن است
به طورى که طوفانها و تند بادها نمیتواند آن را از جا برکند و توانائى آن را دارد که شاخه هاى سر به آسمان کشیده اش را در  اصل و ریشه آن ثابت و مستحکم است .4

 (ا ثابتى باشد )اصلهفضا در زیر نور آفتاب و در برابر هواى آزاد معلق نگاه دارد و حفظ کند، چرا که شاخه هر چه سرکشیده تر باشد باید متکى به ریشه قویتر
 ه و در آن فرو رفته ، آرى ))شاخهشاخه هاى این شجره طیبه در یك محیط پست و محدود نیست بلکه بلند آسمان جایگاه او است ، این شاخه ها سینه هوا را شکافت .0

زمین دورترند و میوه هاى پاکترى خواهند  روشن است هر قدر شاخه ها برافراشته تر باشند از آلودگى گرد و غبار( هایش در آسمان است (( )و فرعها فى السماء

  .بهره مى گیرند، و آن را به میوه هاى طیب خود بهتر منتقل مى کنند داشت ، و از نور آفتاب و هواى سالم بیشتر
 (ى اکلهااین شجره طیبه شجره پربار است نه همچون درختانى که میوه و ثمرى ندارند بنابراین مولد هستند و میوه خود را مى دهد )توت .1
 .(اما نه در یك فصل یا دو فصل ، بلکه در هر فصل ، یعنى هر زمان که دست به سوى شاخه هایش دراز کنى محروم بر نمیگردى )کل حین .7
 (د )باذن ربهادارمیوه دادن او نیز بیحساب نیست بلکه مشمول قوانین آفرینش است و طبق یك سنت الهى و به اذن پروردگارش این میوه را به همگان ارزانى می .8

 

 

تجْعَلُونَهُ  ءٍقُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَب الَّذِی جَاءَ بِهِ مُوسی نُوراً وَ هُدًی لِّلنَّاسِوَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلی بَشرٍ مِّن شی

 90انعام     ثُمَّ ذَرْهُمْ فی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُ عُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَ ال ءَابَاؤُكُمْقَرَاطِیس تُبْدُونهَا وَ تخْفُونَ كَثِیراًوَ 

هدایتی بود چه کسی نازل نور و خدای را چنانکه سزاوار شناختن است نشناختند که گفتند : خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده ، بگو کتابی را که موسی آورد و برای مردم 

دانستید تعلیم یافتید ، تو بگو خدا ، و سازید و چیزهایی را که نه شما و نه پدرانتان نمیکنید و بسیاری را نهان میکرده ؟ شما کمی از آن را در کاغذهایی نوشته و آشکارش می

 ایشان را واگذار که در پرگویی خویش بازی کنند

 تفسیر المیزان
و لی و لغوی این کلمه است این معنای اص ء قدر و قدر از هر چیزی کمیت و کوچك و بزرگی و کم و زیادی آن استاهلل حق قدره اذ قالوا ما انزل اهلل علی بشر من شیو ما قدروا 

د فالنی در بین مردم و در میان اجتماع دارای قدر و منزلت گوین، مثال میاندغیر محسوس نیز استعمال کرده لیکن کلمه مزبور را از معنای اصلیش تجاوز داده و در امور معنوی و

ای است دارای ارزش اجتماعی . و از جهت اینکه تقدیر و تحدید هر چیز غالبا توأم با توصیفی است که طرف را از حال است و مقصودشان این است که فالنی در جامعه خود وزنه

ء و قدره یعنی وصف کرد شود : قدر الشیشود و هم بر آن معرفت و آگاهی ، مثال گفته میاستعاره، هم بر آن اوصاف اطالق میکند لذا کلمه قدر و تقدیر بطور آن چیز آگاه می

لفظ قدر در باره ء و قدره یعنی معرفت به فالن چیز حاصل کرد و اینگونه استعماالت همه صحیح و لغوی است . از این رو استعمال شود : قدر الشیفالن چیز را و نیز گفته می

توان تفسیر نموده و گفت : معنای جمله ما قدروا اهلل حق قدره این است که و آیه مورد بحث را به همه آن معانی میاین معانی که گفته شد جایز است  خدای تعالی نیز به همه

 .تواند به ذات خدای تعالی احاطه پیدا کندو هیچ حسی از حواسشان نمیتوانند خدا را آنطور که الیق ساحت او است تعظیم کنند ، چون عقل و وهم ایشان مردم نمی

کند بر اینکه الزمه مقام الوهیت این است که انسان را به سوی صراط مستقیم و منزل سعادتش هدایت و خالصه آیه و ما قدروا اهلل حق قدره با ضمائمی که همراه دارد داللت می

و چون آیه شریفه داللت بر چنین ادعایی داشت لذا خدای تعالی در مقام اثبات آن به دو ز برگزیدگان افراد بشر نازل کند ود را بر بعضی انموده به همین منظور کتاب و وحی خ

و این تعالیم زائیده افکار ارد ه در میان خود آنان جریان دهای آسمانی مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم و دیگر بوجود تعالیم الهیی کفرمود : یکی به وجود کتاب چیز استدالل

 بشری نیست . 

و اما بنا بر قرائتی که آنرا به صیغه غیبت یجعلونه و با یاء قرائت کرده فاعل آن همان مخاطبین آن یهودیها خواهند بود  تجعلونه در قرائت معروف به صیغه خطاب است و قهرا

 اند همان یهودیها و یا مشرکین عربند . خدا مامور شده از ایشان آن سؤال را بکند و ایشان چنانکه گفته کسانی خواهند بود که در جمله قل من انزل الکتاب ... رسول

ء و حاصلش این است که همین شما منکرین وحی ، گفتند : ما انزل اهلل علی بشر من شیپس اینکه فرمود : و علمتم ما لم تعلموا انتم و ال آباؤکم احتجاج علیه یهود است که می

ریق وحی و انزال کتب به شما نرسیده ، شما آنچه که از معارف حقه وشرایع و جز از طبردید و نه پدرانتان آن راه میعلوم و معارفی را دارا هستید که اگر وحی نبود نه خودتان به 

( در میان شما منتشر ساخته است . با این بیانی که ما در تفسیر آیه کردیم به خوبی معلوم شد که السالمدین دارید همه میراثی است که از انبیای خود که کتاب موسی )علیه

 موا خصوص معارف و شرایع تورات نیست ، بلکه مطلق معارف و شرایعی است که به وسیله وحی و کتاب در میان بشر انتشار یافته . مراد از جمله و علمتم ما لم تعل
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 تفسیر نمونه
نویسند گوید هر چیزى است که روى آن مىاند ازیونانى گرفته شده و معنى آن چنانکه راغب در کتاب مفردات مىقراطیس جمع قرطاس است و اصل آن بطورى که بعضى گفته

 .و منحصر به کاغذ معمولى نیست شود، نیز شامل مى نوشتندآن مىبنابراین کاغذ معمولى و پوست حیوانات و درختان و مانند آن که در قدیم االیام نامه و کتابها را روى 

گوئیم : مذمت از این نظر در پاسخ مى ممکن است سؤال شود که چرا در آیه مذمت از یهود شده که آنها وحى آسمانى را روى کاغذها و مانند آن نوشته بودند اینکه مذمتى ندارد.

دم دیگر نشان دهند و آنچه به زیانشان بود نیست ، بلکه از این نظر است که آنها مطالب تورات را روى کاغذهاى پراکنده و مانند آن نوشته بودند که آنچه را به سود آنها بود به مر

 مخفى سازند . 

 نورتفسیر 
  «قالوا... قل»سخ داد. پا شود بایدبه شبهاتى که القا مى .1

  «نوراً و هدى»تورات اصلى، نور و هدایت بوده است.  .9

 «تخفون کثیرا»اند. در تورات مطالبى بوده که علماى یهود آنها را کتمان کرده .2

 «تخفون کثیراماقدروا اللَّه... »مردم بیان نمایند.  مورد، معارف و حقایق مکتب را براىاندیشى بىمبلّغان دینى باید بدون مصلحت .4

  «تعلمواعُلِّمتم ما لم»معارف بسیارى کوتاه است.  بدون وحى، دست انسان از .0

 «ذرهم»کن.  پذیرند آنان را رهافرماید: اکنون که نمىبیشتر. این آیه که خود نوعى احتجاج است مى احتجاج باید به قدر ضرورت باشد نه .1

 

 نَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِ

 019توبه     وَاللّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

 ست، آیا آنکه بناى خویش بر پرهیزکارى خدا و رضاى او پایه نهاده بهتر است، یا آن کسى که بناى خویش بر لب سیلگاهى نهاده که فرو ریختنى ا

 کندستمکار را هدایت نمى که با وى در آتش جهنم سقوط کند، و خدا قوم

 

 تفسیر المیزان
به معناى آب روفته و آن محلى است که سیل زیر آن را شسته باشد، بطورى  "جرف "به معناى لب چاه است، و کلمه "البئر شفا "به معناى لبه هر چیز است، مثال "شفا "کلمه

است. پس اینکه به معنى به آرامى افتاده  "انهار، ینهار، انهیارا "بوده و با قلب بدین صورت درآمده، و "هائر "اصلش "هار "که باالى آن هر لحظه در شرف ریختن باشد، و کلمه

کند به حال کسى که بنائى بسازد که اساس و بنیانش بر لب اى است تخییلى که حال منافقین مورد نظر را تشبیه مىاستعاره "شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِی نارِ جَهَنَّمَ عَلى " :فرمود

نتیجه خودش و بنایش در آن وادى فرو ریزد، و ته وادى، جهنم باشد، و او و بنایش در قعر جهنم بیفتد.  اى باشد که هیچ اطمینانى بر ثبات و استوارى آن نباشد، و دررفتهآب

س از عذاب خدا و یکى امید به بخالف کسى که بناى خود را بر اساس پرهیز از خدا و امید بخشنودى او بنا کند یعنى زندگیش بر روى دو پایه و اساس استوار باشد، یکى تر

 .وخشنودى ا

هر یك مثلى است که یکى اساس زندگى مؤمنین، و  "شَفا جُرُفٍ هارٍ ... أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى "و جمله "... تَقْوى أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى "آید که جملهو از ظاهر سیاق برمى

کنند، دین مؤمن تقوا و پرهیز از خدا و طلب خشنودى اوست با یقین و دین و روشى است که دنبال مىسازد، و آن اساس و پایه همان دیگرى پایه زندگى منافقین را مجسم مى

 .ایمان به او، و دین منافق مبنى بر شك و تزلزل است
 

 تفسیر نور
ى نهر یا ، به معناى حاشیه«جُرُف»به معناى لبه و کناره، ، «شَفا»ى کلمه .ى بانیان آن دو مسجد استى مسجد ضرار و مسجد قبا بود، و در این آیه مقایسهى قبل، مقایسهآیه

 .باشد، به معناى سست مى«هار»چاه که آب زیر آن را خالى کرده و پرتگاه شده است، و 

 « التقوى اسس بنیانه على»افکنى!ى تفرقهارزش کارها به نیّت آنان است، نه ظاهر اعمال. مسجد قبا براى خدا ساخته شد و مسجد ضرار با انگیزه .1

 «بنیانه على شفا جرفٍ هار»بنیاد باطل بر باد است.  .9

 «فانهار به فى نارِ جهنّم»افکند. گاهى مسجد، بانیان خود را به قعر دوزخ مى .2

 «الظالمین»سوء استفاده از مراکز مذهبى و باورهاى دینى مردم، ظلم است.  .4
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 11زخرف    أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى 
 

 نداشتیم، مگر آنکه عیاشان آن قریه گفتند: ما پدران خود را بر کیشى یافتیم،اى گسیل و به همین منوال هیچ رسولى قبل از تو به سوى اهل قریه

 کنیمو ما بر آثار ایشان اقتداء مى 

 

 تفسیر المیزان
ك به تقلید اختصاص به به معناى قصد کردن است(، و مراد از امت در اینجا دین است. تمس "یؤم "،"أم "اى است که مقصود آدمى باشد، )چون مادهبه معناى طریقه "امت "کلمه

 هاى مشرك گذشته نیز بوده.اینان ندارد، بلکه، عادت دیرینه امت
کند انسان از ها نقل کرده، براى این است که اشاره کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگى این است که وادار مىو اگر در آیه مورد بحث این کالم را تنها از توانگران اهل قریه

 .سنگین تحقیق شانه خالى نموده، دست به دامن تقلید شودبار 

 

 تفسیر نمونه
مساءله ایستاده بودند همان ))مترفون (( از این آیه بخوبى استفاده مى شود که سردمداران مبارزه با انبیا و آنها که مساءله تقلید از نیاکان را مطرح مى کردند و سخت روى این 

مترف (( از ماده ))ترفه (( )بر وزن لقمه ( به معنى فزونى نعمت است ، و از آنجا که بسیارى از متنعمان غرق شهوات و ))مغرور و مرفه ، زیرا بودند، همان ثروتمندان مست و 

ثروتمندان مستکبر و خودخواه  هوسها مى شوند کلمه مترف به معنى کسانى که مست و مغرور به نعمت شده و طغیان کرده اند آمده ، و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و

ن از چنگال آنها رهائى مى یافتند و به است ، آرى آنها بودند که با قیام انبیا به دوران خودکامگیهایشان پایان داده مى شد، و منافع نامشروعشان به خطر مى افتاد، و مستضعفا

د و امروز نیز بیشترین فساد دنیا از همین ))مترفین (( سرچشمه مى گیرد که هر جا ظلم و تجاوز و گناه همین دلیل با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق مردم مى پرداختن

 .و آلودگى است آنجا حضور فعال دارند

 

 تفسیر نور
 «و کذلك»تکیه بر روش نیاکان، سنّت منحرفان تاریخ بوده است.   .1

 «ما ارسلنا من قبلك... اال قال مترفوها»گرفتند. همگون و مشابهى مىهاى اند که بهانهانبیا، مخالفانى از طبقه مرفه داشته .9

 ...«ما ارسلنا من قبلك»شود. توجّه به مشکالت پیشینیان سبب آرامش انسان مى .2

 «من نذیر»ترین نقش انبیا هشدار است. مهم .4

 «قال مترفوها انا وجدنا آبائنا... على آثارهم مقتدون»هاى نابجا. ى تقلید و تعصّبسرمستى از ثروت و رفاه هم موجب طغیان است و هم زمینه .0

 «انّا على آثارهم مقتدون»چون و چرا به آنان، معنا ندارد. افکار پیشینیان قابل بازنگرى و بررسى است و اقتداى مطلق و بى .1
 

 

 011بقره    نَا عَلَیْهِ ءَابَاءَنَاأَ وَ لَوْ كانَ ءَابَاؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شیْئاً وَ ال یَهْتَدُونَوَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْ
 

 داشتندعقل نمیکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم آیا اگر پدران ایشان گویند : نه ، ما تنها آن را پیروی میو چون به ایشان گفته شود آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید می

 کردند ؟بردند باز هم پیرویشان میفهمیدند و راه بجائی نمیو هیچ چیز نمی

 

 تفسیر المیزان
سابق از و این آیه به صحت آنچه که ما از آیه ه را که پدران خود بر آن یافتیم گر آنچکنیم ، ماست یعنی ما پیروی نمی ، که به معنی یافتنمه ) الفینا ( از مصدر الفاء استکل

کند که این سخن شما ، بیان میمعنای خطوات شیطان استفاده کردیم ، شهادت میدهد . )ا و لو کان آباؤهم ال یعقلون شیئا و ال یهتدون ؟ ( این پاسخ به سخن کفار است و 

کنیم (، سخنی است را که پدران خود را بر آن یافتیم ، پیروی می ، چون اینکه گفتند ) ما تنها آنچهعلم و بدون تبین است، که صریح عقل با آن مخالف است همان قول بدون

اند و هیچ راه کنیم ، حتی اگر هیچ علمی هم نداشته، پیروی میصفی که بودند ، چه صحیح و چه غلطمعنایش این است که ما پدران خود را در هر حالی و بر هر و مطلق و

  کردند حق است . : آنچه آنها می گوئیمکنیم و میاند ، باز پیرویشان مینیافته
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، بله اگر پدران خود را تنها در مسائلی پیروی گشایدنمی آورد که هیچ عاقلی اگر به آن تنبه داشته باشد لب بدانو این حرف همان سخن بدون علم است و سر از مطلبی در می

 ، چنین اتباعی، اهتداء بدون علم نمیشد . م و اهتداء پدران اطالع میداشتندیافته بودند و اینها هم از علکردند که پدران در آن مسائل دارای علمی بودند و راه حق را می

پس جمله  یلی چیزها میدانستند ،گوئی ) از آنجا که پدران ایشان خا به منظور مبالغه نیامده ، تا باز اینجا معلوم میشود اینکه جمله : ) ال یعقلون شیئا و ال یهتدون ( الخ ، تنه

 گری ندارد( . میدانستند ( ، جز مبالغه محمل دیهیچ چیز ن)

 نمونهتفسیر 
هایت احترام حفظ کنند و آنچه خرافه و البته هیچ مانعى ندارد که نسلهاى آینده آداب و سنن گذشتگان را مورد تحلیل و بررسى قرار دهند ، آنچه با عقل و منطق سازگار است با ن

جانبه و  دور بریزند ، چه کارى از این بهتر ؟ و این گونه نقادى در آداب و سنن پیشین شایسته نام حفظ اصالت ملى و تاریخى است ، اما تسلیم همه موهوم و بى اساس است

 کورکورانه در برابر آنها چیزى جز خرافه پرستى و ارتجاع و حماقت نیست .

د داراى علم و توان پیروى کرد: کسى که خوفهمیدند و نه هدایت یافته بودند : یعنى از دو کس مىنیم : آنها نه چیزى مىخواقابل توجه اینکه در باره نیاکان آنها در آیه فوق مى

 و کسى که اگر خودش دانشمند نیست هدایت دانشمندى را پذیرفته است. عقل و دانشى باشد

 نورتفسیر 
 .پذیرفتندزمانى بوده، ولى آنها نمى شود که هدایت الهى در هرفرماید: نیاکان آنان هدایت پذیر نبودند، استفاده مىمى هدایت الهى، در هر عصر و زمانى وجود دارد. از اینکه قرآن

 «الفینا علیه ابائنا».باشداز سنّت و راه نیاکان، اگر همراه با استدالل و تعقّل نباشد، قابل پذیرش نمى ارتجاع و عقب گرد، ممنوع است. پیروى .1

 «نتّبع... ابائنابل»است.  هاى نپذیرفتن حقّاى، از زمینهژادى وقبیلهتعصّباتِ ن .9

  «ما الفینا علیه ابائنا» .آداب و عقاید نیاکان، در آیندگان اثر گذار است .2

  «شیئاً و الیهتدون الیعقلون»آید. راه حقّ، با عقل و وحى به دست مى .4

  «اباؤهم الیعقلون»باشد. گذشته به نسل آینده، ضد ارزش مى نسلانتقال تجربه و دانش ارزش است، ولى انتقال خرافات از  .0

 «اتّبعوا ما انزلنا... او لوکان اباؤهم ال یعقلون»کند. پیروى از وحى، رهبرى مى عقل، ما را به .1

 
 011بقره     الَسبَابإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذَاب وَ تَقَطعَت بِهِمُ ا

 شان از همه جا قطع میشود.روزی که پیشوایان کفر از پیروان خود بیزاری میجویند و عذاب را میبینند و چاره

 

 تفسیر المیزان
مذمت نیست بلکه از جهت الزمه آن ، و خالصه دوستی بدان جهت که دوستی است مورد دا و یا انداد را دوست میدارند مذمتی که متوجه کفار شده ، در این نبوده که چرا خ

کردند ، باین معنا که معتقد بودند بتها نیروئی دارند که ایشان میتوانند یعنی اتباع ، مورد مذمت قرار گرفته ، چون مشرکین بخاطر محبتی که به بتها داشتند ، آنها را پیروی می

لفت و این معنا ایشانرا از پیروی حق بکلی و یا در قسمتی از امور باز داشت و چون پیروی خدا در بعضی امور و مخاگیرند ارشان ، از نیروی بتها استمداد بدر جلب منافع و دفع مض

ری در طوری باشد که غیر از خدا چیز دیگ گردد که این دوستی خدا بایدگر ، باز پیروی حق نیست ، لذا در اینجا آن توهم دفع میشود و روشن میاو و پیروی از بت در بعضی دی

تبعیت از امر خدا را  و اگر مؤمنین را مدح فرمود که آنها محبت بیشتری به خدا دارند، بدین جهت است که شدت محبت انحصارآورد آن سهیم نباشد و گر نه سر از شرك در می

ه مشرکین اگر بتها را دوست میداشتند بعنوان خدائی دوست گویم ، کسیکه محبتش بخدا شدت یافت، متابعتش هم منحصر در خدا میشود توضیح اینکتر بدنبال دارد، ساده

 میداشتند ولی مؤمنین به این عنوان جز خدا را دوست نمیدارند و در نتیجه اطاعتشان نیز منحصرا از خدا میشود . 

 

 نورتفسیر 
 «یحبّونهم کحبّ اللّه... تبرّء الّذین اتّبعوا»د.شوشمنى کشیده مىوفطرت نداشته باشد، دیر یا زود به سردى گرائیده و یا به د اى از عقلهر عشق وعالقه، که مایه .1

 «یحبونهم... اتبعوا».ى تبعیّت استمحبّت، زمینه .9

  «اذ تبرّء الّذین اتّبعوا»که قدرت داشته باشد و در روز خطر، ما را حمایت کند.  ى عقل است. به کسى عشق و محبّت بورزیمنگرى الزمهآینده .2

 «رأوا العذاب»خطرناك است.  ها، دیدن عذاب در روزهاىها و محبّتاصل بودن عالقهبىمعیار اصالت یا  .4
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 11احزاب    وَ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطعْنَا سادَتَنَا وَ كُبرَاءَنَا فَأَضلُّونَا السبِیال
 را گمراه کردند . و گفتند : پروردگارا ! ما بزرگان و سالخوردگان خود را اطاعت کردیم و آنها ما

 

 تفسیر المیزان
اری را بسی و کلمه سید به طوری که صاحب مجمع البیان گفته : به معنای مالك بزرگی است که تدبیر امور شهر و سواد اعظم ، یعنی جمعیت کلمه سادة جمع سید ) آقا ( است

کنند ، چون مردم همانطور که بزرگ قوم را اطاعت و شاید مراد از آن بزرگساالن باشد که معموال عامه مردم از آنان تقلید می ه کبراء جمع کبیر استو کلم عهده دار باشد

 نمایند .کنند ، بزرگساالن را نیز پیروی میمی
 

 نمونهتفسیر 

افراد بزرگ است خواه از نظر سن یا علم یا موقعیت  و کبراء جمع کبیر به معنى ساده جمع سید به معنى مالك بزرگى است که تدبیر شهرهاى مهم و یا کشورى را بر عهده دارد

 و یا مانند آن .  اجتماعى

 ، در حقیقت اطاعتشوندعاون و مشاور آنها محسوب مىو م پردازندها به اداره امور مىبه این ترتیب ساده اشاره به رؤساى بزرگ محیط است و کبراء کسانى هستند که زیر نظر آن

و لذا گرفتار انواع انحرافات و انواع بدبختیها شدیم.بدیهى است معیار سیادت و بزرگى در میان آنها  ت کبراء را بجاى اطاعت پیامبران ساده را به جاى اطاعت خدا قرار دادیم و اطاع

در اینجا شاید براى اینست که تا حدى عذر خود را موجه جلوه دهند و بگو ما زور و قلدرى و مال و ثروت نامشروع و مکر و فریب بود ، و انتخاب این دو تعبیر  همان معیارهاى

 تحت تاثیر عظمت ظاهرى آنها قرار گرفته بودیم . 
 

 نورتفسیر 
 «سادتنا انّا اطعنا»اندازند. کنند و به گردن دیگران مىمجرمان اشتباهات خود را توجیه مى .1

 «انّا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلّونا».ى پشیمانى استمایهتقلید کورکورانه از پدران و بزرگان جامعه،  .9

 «اضلّونا السّبیال»کنند؛ ولى چه سود. اقرار مى کافران در قیامت به انحراف خود .2

 

 

 إِلَّا الظَّنَّ  إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن یَتَّبِعُونَ

 11نجم    وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى 
 

 هایی از طرف شما و پدرانتان بر آنها نهاده شده ، و خدای تعالی هیچ مدرکی بر الوهیت آنها نازل نکرده ، ها هیچ حقیقتی به جز این ندارند که ناماین بت

 کنند . با اینکه از ناحیه پروردگارشان هدایت برایشان آمده .به جز خیال و پنداری دلخواه را پیروی نمیای پیامبر اینان 
 

 تفسیر المیزان
و  گردداسماء بر میر سمیتموها به ها شود ( و ضمیر د، ) تا شامل همه بتا به آنها از این جهت که اصنامندگردد و یهای مذکور یعنی الت و عزی و منات برمیضمیر هی به بت

خواهد گفتار مشرکین را به این دلیل که مدرکی بر و منظور از سلطان ، برهان و دلیل است . و حاصل آیه این است که : میمعنای اسم قرار دادن آنها است  تسمیه أسماء به

 لوهیت آلهه خود ندارند رد کند . ا

فرمود: تاکید مطالب قبل است که میو هم  کنندن است که باطل را پیروی میمورد بحث هم در مقام مذمت مشرکی های شهوانی نفس است و جملهکلمه هوی به معنای خواهش

 برهانی بر عقاید خود ندارند .
 

 نمونهتفسیر 
 پرستىسرچشمه روانى بت

دهد و و به آنها کامال آزادى مىو رستاخیز و حساب و کتابى دارد و نه بهشت و دوزخى  البته معبودى همچون بت که هیچگونه کنترل و نظارتى روى بندگان خود ندارد ، نه معاد

گشاید.اصوال هواى و میدان را براى شهوات آنها مىوسهاى سرکش به خوبى سازگار است جویند با هوا و هروند و به پندارشان از او استمداد مىتنها در مشکالت به سراغ او مى

 پرستى است . و مایه گرمى بازار بت است و سرچشمه پیدایش بتهاى دیگرخطرناکترین بتها  نفس خود بزرگترین و
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 نورتفسیر 
فرماید: این عناوین و القاب دهان پرکن، هیچ مى دانستند؛ یکى را مظهر قدرت، یکى علم، یکى محبّت، یکى خشم و.... قرآنامرى مى ها را مظهرپرستان، هر یك از بتبت

 .مسمّى است ها، بىخاصیّتى ندارد و این اسم

 

 «سمّیتموها أنتم و آباءکم. »سازان نسل بعد از خود هستندنیاکان، فرهنگ .1

 «بها من سلطان ان یتّبعون االّ الظن ما أنزل اللّه»عقاید، باید بر اساس برهان باشد و حدس و گمان و تقلید، کافى نیست.  .9

 «تهوى االنفس»و گمراهى از هواى نفس. « ربّهم الهدى من جاءهم»هدایت از سوى خداوند است،  .2

 «و لقد جاءهم من ربّهم الهدى»آمدن وحى، دیگر انسان عذرى ندارد.  خداوند، بر همه اتمام حجّت کرده است و پس از .4

 «من ربّهم الهدى»هدایت، از شئون ربوبیّت است.  ارشاد و .0

تهوى »و راه هوى و هوس « اال الظنّ»راه ظنّ و گمان  و« آباءکم»و نیاکان « أنتم»هاى شخصى ولى سلیقه« الهدى سلطان... من ربّهم»حق است.  راه علم و راه وحى، .1

 .اندهمه باطل« االنفس

 

 

 19عنكبوت     وَ الَّذِینَ جَهَدُوا فِینَا لَنهْدِیَنهُمْ سبُلَنَاوَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
 کنیم و خدا همواره با نیکوکاران است .های خود هدایتشان میکنند ما به سوی راهما مجاهده می و کسانی که در اقامه دین

 

 تفسیر المیزان
سه قسم است، و جهاد بر حد وسع و قدرت در دفع دشمن است و مجاهدة به معنای به کار بردن آخرین  کلمه جاهدوا از ماده جهد است و جهد به معنای وسع و طاقت است

 و این تعبیر کنایه از این است که : جهادشان در اموری ه جهادشان همواره در راه ما استو جهاد نفس . و معنای جاهدوا فینا این است ک با دشمن ظاهری و جهاد با شیطانجهاد 

هیچ عاملی ایشان را از ایمان به خدا و اطاعت اوامر و  و چون جهادشان در راه خدا است و چه در راه عمل ، چه جهاد در راه عقیده باشداست که متعلق به خدای تعالی است

 دارد . نواحی او بازنمی

گویند که به شود، برای اینکه راه را برای این راه میهر چه باشد باالخره به درگاه او منتهی می هاو راهدهد ،هایی نشان میرای خود سبیلدر اینجا خدای تعالی ب -لنهدینهم سبلنا 

گویند این راه سعادت است ، معنایش این است که : این راه به سوی سعادت منتهی )مثال وقتی می و آن صاحب راه منظور اصلی از راه است .  شودمنتهی میه سوی صاحب را

ر راه خدا هدایت باشد ، قهرا هدایت به سوی کند و وقتی خود جهاد دهایی که آدمی را به او نزدیك و به سوی او هدایت میهای خدا عبارت است از طریقهشود ( ، پس راهمی

 شود . و آن وقت آیه شریفه با آیه و الذین اهتدوا زادهم هدی منطبق میل ، هدایت روی هدایت خواهد بود سب

، که محتاج به نصرت است ند و اینکه مساله جهادشان کاین است که : خدا یاری و به عبارتی دیگر بودن خدا با محسنین اند : معنای معیت بعضی گفته -ن و ان اهلل لمع المحسنی

 و این وجه ، وجه بدی نیست .  جلوتر آمده ، خود قرینه است بر اینکه کلمه مع به همین معنای نصرتی است که ما گفتیم . 

حان با بندگان محسن سب یاری او و سایر اقسام عنایات خدایاز این بهتر نظریه آن مفسر دیگر است که : کلمه مع را به معیت رحمت و عنایت تفسیر کرده ، چون شامل نصرت و 

، برای جمله و هو معکم این ما کنتم آمدهو این معیت اخص از معیت وجودی است که در  حال ایشان است و رحمتش شامل او کمال عنایت را به ایشان دارد ، چوناو خواهد بود

بر تفسیر اول معیت نصرت و ، چه نیکان و چه بدان ، ولی با محسنین بودنش معیت مخصوصی است که گفتیم بناهستبا تمامی موجودات و انسانها  اینکه خدا از نظر وجود

 .و بنابر تفسیر دوم معیت رحمت و عنایت است معونت 
 

 نمونهتفسیر 
و اگر  ایم ، یا اخالص در کار ما نبوده است : یا در جهاد کوتاهى کرده شود که هرگونه شکست و ناکامى نصیب ما شود معلول یکى از دو چیز استاز آیه فوق به خوبى استفاده مى

 این دو با هم جمع شود بنا به وعده مؤکد الهى ، پیروزى و هدایت حتمى است.
 

 نورتفسیر 
اِن تنصروا اللَّه »فرماید: در جاى دیگر مى چنانکه، «لنهدینّهم -جاهدوا »تالش الزم است و باید گام اوّل را خود انسان بردارد.  ى الهى،براى رسیدن به هدایت ویژه .1

 «ینصرکم

 .(به صورت مضارع و مستمرّ آمده است« لنهدینّهم» به صورت ماضى و« جاهدوا)»لحظه تالش خالصانه، هدایت و نجات ابدى را به دنبال دارد.  گاهى، یك گام و یك .9

 –جاهدوا »آید. هاى غیبى مىراه، هدایت ل روشن باشد، همین که گامى الهى بر داشته شد، در وسطنیست تمام ابعاد کار از روز اوّ در مدیریّت و رهبرى، الزم .2

 «لنهدینّهم
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 «فینا»دهد، خلوص است. مى ها ارزشآنچه به تالش .4

 «سبلنا» .هاى وصول به قرب الهى، محدودیّتى نداردراه .0

 (هاى تأکید استنون تأکید، نشانه )حرف الم و« لنهدینّهم»هاى خداوند اطمینان داشته باشیم. به وعده .1

 «لمع المحسنین -جاهدوا فینا »اخالص است.  ى نیکوکار بودن، تالش در راه حقّ ونشانه  .7

 خوانیم:السالم مىعلیه مام حسینى اعرفه چنانکه در دعاى« انّ اللّه لمع المحسنین»ضعیف، یعنى رسیدن انسان به همه چیز.  اىهمراه بودن خداى بزرگ با بنده .8

 هر که تو را یافت، چه کمبودى دارد و هر که تو را از دست داد، چه دارد؟ «ماذا فقد مَن وجدك و ماذا وجد مَن فقدك»

 «لنهدینّهم... مع المحسنین»گیرد. مى دهد و هم تا رسیدن به مقصد، دست ما راخداوند، هم راه قرب را به ما نشان مى .2

 

 

 40عنكبوت    كَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنمَثَلُ الَّذِینَ 

 ها خانه عنکبوت است اگر بدانندترین خانهرستى سستکنند مثل عنکبوت است و خانه ساختنش و به دمثل کسانى که به جاى خدا اولیایى دیگر اتخاذ مى
 

 تفسیر المیزان
آید، و هم در مؤنث، یعنى عنکبوت شود، و هم بر جمع آن، هم در مذکر به این صورت مىکلمه عنکبوت معنایش معلوم است، این کلمه هم بر یك عدد از آن حشره اطالق مى

 .گویندماده را هم عنکبوت مى

 :اند، لذا همین معنا را در قالب صله و موصول آورد، و نفرمودعنایت همه در این است که مشرکین بغیر از خدا اولیایى براى خود گرفته "مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا "در جملهاز آنجایى که 

 کَمَثَلِ "در جملهگیرد. هم چنان که که براى خود خانه مى گیرند مثل عنکبوت است،مثل مشرکین مثل عنکبوت است، بلکه فرمود مثل کسانى که بغیر از خدا اولیاء مى

شود که صفت مشرکین در گرفتن اولیایى به غیر از خدا، چون صفت ، نیز عنایت در اتخاذ عنکبوت بیت مزبور است، در نتیجه برگشت معنا به این مى"الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً

 .اش هست، و آن خبر را بعدا خواهیم گفتخبرى در باره را نکره آورد تا داللت کند بر اینکه خانه عنکبوت "بیتا "و چنان است و کلمه اى که چنینعنکبوت است در گرفتن خانه

براى این است  "ها خانه اوستترین خانهسست -هاو ان اوهن البیوت لبیت "بیان آن خبر، و صفت آن بیت است، و اگر نفرمود "وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ "آن وقت جمله

 .دهدکه خواست جمله مذکور را به عنوان یك مثل رایج به کار برده باشد، و مثل را کسى تغییر نمى

است، چون هیچ یك از آثار خانه به جز اسم بر ها ترین خانهاى که سستاى را، خانهو معناى آیه این است که: اتخاذ مشرکین اولیایى به غیر از خدا، مثل اتخاذ عنکبوت است خانه

کند خانه سازند که صاحبش را از سرما و گرما حفظ کند، و چیزى که این خواص را ندارد و صاحبش را از هیچ مکروهى حفظ نمىآن صادق نیست، زیرا خانه را براى این مى

 .رسانند و نه ضررى، نه مالك مرگى هستند و نه حیاتى، و نه نشورىمى دارند، براى اینکه نه نفعى مىاند تنها از والیت، اساولیایى هم که مشرکین براى خود گرفته .نیست

داعى مشرکین در پرستش خدایان مساله  مورد مثل، همان مساله اتخاذ آلهه است، پس اگر در آیه مورد بحث به جاى کلمه آلهه اولیاء را آورد، براى این است که بفهماند که اصوال

سازند، و در باره کنند، خیر را به سوى آنان جلب نموده و شر را از ایشان دور مىها در کار آنان والیت دارند، و امور آنان را تدبیر مىپنداشتند که بتیت است، زیرا مشرکین مىوال

 .کنندآنان شفاعت مى

شود، و روى سخنش با تمامى کسانى که: با اطالقى که دارد تمامى اقسام شرك را شامل مى اى که گذشت، نکته دیگرى هست، و آن این استدر آیه مورد بحث عالوه بر نکته

ن اثرى که از وى توقعش را دارد، هر چند خواهد بود که حتى در یك امرى از امور خود به غیر از خدا ولیى بگیرند و به آن تکیه کنند، و آن را مستقل در اثر خود بدانند، البته آ

شود که برگشت والیتش به والیت خدا باشد، مانند والیت رسول، و امام و مؤمنین، چون اگر کسى رسول و یا امام و بلکه آیه شریفه شامل والیت کسى نمى .نباشد که آن ولى بت

وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ  "ا ایشان را والیت داده، و آیهیا مؤمنى را ولى خود بداند، در حقیقت خدا را ولى خود خوانده، براى اینکه والیت آنان در طول والیت خدا است، و خود خد

 .کنداین اطالق را تایید مى «151آورند مگر با شرك. سوره یوسف، آیه بیشترشان به خدا ایمان نمى» "إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ

 .دانستند که مثلشان در گرفتن اولیاء مثل عنکبوت استیعنى اگر مى "ند:اگفته« 111، ص 7منهج الصادقین، ج »بعضى  -"لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ "

 نورتفسیر 
ى اقشار مردم همه ها و براىها و مکانى زماناست که در همه ها، مثالىو بهترین مثال...( ها در تعلیم و تربیت است، )مثل الّذیناز بهترین شیوه استفاده از مثل، یکى .1

 (العنکبوتملموس باشد. )کمثل 
 ...(اساس است. )مثل الّذین... کمثل العنکبوت ى عنکبوت سست و بىشرك، مانند خانه بناى .2
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 (کمثل العنکبوت -گذارد. )دون اهلل جا گرفته و تأثیر مى دور از خدا هاىسازد؛ شرك نیز در روحعنکبوت، در اماکن متروکه خانه مى .3
 (اوهن البیوت -دون اهلل ) .بیش نیستند هایىدارد؛ غیر خدا نیز اسمى عنکبوت، تنها اسم خانه را خانه .4
 (دچار است. )اوهن البیوت مقاوم است؛ مشرك نیز به چنین توهّمى اش در برابر حوادث کند که خانه دارد و خانهعنکبوت، در عالم خود خیال مى .5
 (والیت غیر خدا، بسیار سست است. )اوهن البیوت امّا) مرصوص آهنین دارد، )کانّهم بنیان مرصوص و بنایى والیت الهی، بنیانى .6
کور و کر  ها انسان راعالقه ، برخى«و یصمّ حبّ الشیء یعمى»گویند: یعلمون( )چنانکه مى ها، مانع فهمیدن حقّ است. )لو کانواها، خیاالت و دوستىانگیزه گاهى .7

 (.کندمى
 (روند. )لو کانوا یعلمونغیر خدا مىبه سراغ  خبرى مشرکان از سر جهل و بى .8

 

 
 بَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِالًالَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ رَ

 090آل عمران    سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

 

 اى، اه با عظمت را بیهوده نیافریدهآنهایى که در هر حالت )ایستاده و نشسته و خفتن( خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمین کرده و گویند پروردگارا این دستگ

 پاك و منزهى، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار

 

 المیزانتفسیر 
ر در آسمانها و زمین و اختالف شب و روز در نظر کننده و اندیشنده ذکر دائمى از خدا را پدید آورد و در نتیجه صاحبان این نظر و اندیشه دیگنظر کردن و اندیشیدن در آیات 

ى بزودى آنان را مبعوث خواهد کرد، شود که در خلقت آسمانها و زمین تفکر کنند، و به این وسیله متوجه شوند که خداى تعالکنند، و نیز باعث مىهیچ حالى خدا را فراموش نمى

 .اى را که داده، در حق آنان تحقق بخشدخواهند وعدهو به همین جهت از خداى تعالى درخواست رحمتش را نموده و از او مى

مناجات  است، و این به خاطر آن بوده که غرض در اینجمع و مؤنث  "السماوات ")با اینکه مفرد مذکر است( اشاره شده به آسمانها و زمین، با اینکه "هذا "در این جمله، با کلمه

اى است حدند، و این اشاره نظیر اشارهاشاره به یك یك آسمانها جداى از هم نبوده بلکه اشاره به جهت جامع آنها، یعنى مخلوقیت آنها بوده و آسمانها و زمین در مخلوق بودن وا

که این اشاره به جرم خورشید بدان جهت که خورشید است، « 78انعام » "فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ "ود:که در حکایت کالم ابراهیم )ع( آمده، آنجا که فرم

 .ء است از اشیادانست، که چیست بلکه بدان جهت اشاره شده که شینشده، چون ابراهیم هنوز خورشید را نشناخته بود، و اسمش را هم نمى
 

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما  "فرماید:به معناى هر چیزى است که در آن هدفى و غرضى معقول نباشد و به قول خداى تعالى در مثال سیل و کف آنجا که مى "باطل "کلمه و

 شود که پس بطور مسلمکنند، این معنا برایشان کشف مىاز آنکه باطل را از عالم خلقت نفى مى ، و به همین جهت اندیشمندان بعد«17رعد » "یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ

نیست کسى یا عاملى این کیفر را مردم براى جزا دوباره محشور خواهند شد، و در آن عالم ستمگران کیفر خواهند دید، آن هم کیفرى خوار کننده، که همان آتش باشد، و ممکن 

 .باطل و یا رد کند، چون بدون حشر مساله خلقت، باطل خواهد شدو مصلحت آن را 

 نمونهتفسیر 
در این آیه نخست اشاره به ذکر و سپس اشاره به فکر شده است یعنى تنها یادآورى " الذین یذکرون اهلل قیاما و قعودا نقشه و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السموات و االرض"

نیز بجائى  یادآورى ثمرات ارزنده اى خواهد داشت که آمیخته با تفکر باشد همانطور که تفکر در خلقت آسمان و زمین اگر آمیخته ، با یاد خدا نباشد،خدا کافى نیست ، آنگاه این 

ت ، زیرا جائى که انسان در هر موجود تفکر و اندیشه ، در اسرار آفرینش و زمین به انسان آگاهى خاصى مى دهد، و نخستین اثر آن توجه به بیهوده نبودن خلقت اس .نمى رسد

 وجود هدف در آفرینش بالفاصله ، صاحبان عقل و خرد پس از اعتراف به کوچکى ، از این جهان بزرگ هدفى مى بیند، آیا مى تواند باور کند، که مجموعه جهان ، بى هدف باشد،

باشد، بیهوده آفریده نشده است و هدفى جز تربیت و پرورش و تکامل وى در کار نبوده او تنها براى  بیاد آفرینش خود مى افتند و مى فهمند انسان که میوه این جهان هستى مى

 .زندگى زودگذر و کم ارزش این جهان آفریده نشده است

 نورتفسیر 
 .به معناى عقل خالص و دور از وهم و خیال است« لُبّ»جمع « اَلباب»کلمه 

 «السموات... الیات الولى االلبابخلق »آفرینش جهان، هدفدار است. . 1

  «خلق السموات...الیات»ى خداشناسى است. شناسى، مقدّمههستى. 9

  «و اختالف اللیل و النّهار لَایات»اختالف ساعات شب و روز در طول سال، در نظر خردمندان تصادفى نیست. . 2
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  «.. لَایات الولى االلبابخلق.»کند. قرآن، مردم را به تفکّر در آفرینش ترغیب مى. 4

  «االلبابلَایات الولى»هاى بیشترى را دریابد. هرکه خردمندتر است باید نشانه. 0

  «االلبابلَایات الولى»آفرینش، پر از راز و رمز، و ظرافت و دقّت است که تنها خردمندان به درك آن راه دارند. . 1

 

 
 051بقره    اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّالَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ 

 اى کسانى که ایمان آوردید از صبر و صالة استعانت جویید که خدا با صابران است

 تفسیر المیزان
اش فرموده: امر بدان نموده است ، تا بجائی که قریب به هفتاد مورد شده ، حتی در بارهگوئیم : صبر از بزرگترین ملکات و احوالی است که قرآن آنرا ستوده و مکرر در اینجا نیز می

یم ، این اندرز را نمیپذیرد مگر کسانیکه صبر ) ان ذلك من عزم االمور ، این صبر از کارهای بس مهم است ( و نیز فرموده : ) و ما یلقیها اال الذین صبروا و ما یلقیها اال ذو حظ عظ

 .) ای عظیم ( و نیز فرموده : ) انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ، تنها صابرانند که بدون حساب اجرشان بتمام داده میشودپذیرد ، مگر صاحب بهرهنمیکنند و 

اش فرموده : ) ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و حتی در باره که نماز از بزرگترین عبادتهائی است که قرآن بر آن تاکید بسیار دارد ، : گوئیمو اما ) صلوة ( در باره آن همین قدر می

خدای سبحان صبر را چنین  . آوردکند، در صدر آن و در اولش نماز را بیاد میدارد ( ، و در قرآن کریم در باره هر امری سفارش می المنکر ، نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می

الصلوة  دارای این صفتند ، و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف کرد و از نماز چیزی نفرمود ، با اینکه در آیه : ) و استعینوا بالصبر وتوصیف کرده که خدا با صابران است که 

است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر و انها لکبیرة ( نماز را توصیف کرده ، بدین جهت بود که مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردی با شجاعان 

                                                                  (ان اهلل مع المصلین ) : تر است ، بخالف آیه سابق ، و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود : ) ان اهلل مع الصابرین ( ، و نفرمودمناسب

ینکه معیت در آیه خدا با صابران است این معیت غیر آن معیتی است که در آیه : ) و هو معکم اینما کنتم ، او با شماست هر جا که باشید ( ، آمده ، برای ا و اما اینکه فرمود :

یت در آیه مورد بحث که بمعنای یاری کردن سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است ، میخواهد بفرماید : خدا بر همه شما احاطه دارد و قوام ذات شما باو است ، بخالف مع

 (.صابران است میخواهد بفرماید ) الصبر مفتاح الفرج صبر کلید فرج خدائی و یاری اوست

 تفسیر نمونه
کنند ، صبر هرگز به معنى تحمل بدبختیها و تن دادن ذلت و تسلیم در برابر به عکس آنچه بعضى تصور مى ،آورد در نخستین آیه مورد بحث سخن از صبر و پایدارى به میان مى

: صبر اندق براى صبر سه شاخه ذکر کردهلذا بسیارى از علماى اخال .عوامل شکست نیست ، بلکه صبر و شکیبائى به معنى پایدارى و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه است

و صبر بر مصیبت ) پایدارى  .(هاى گناه و شهوات سرکش و طغیانگرصبر بر معصیت ) ایستادگى در برابر انگیزه .طاعت ) مقاومت در برابر مشکالتى که در راه طاعت وجود داردبر ا

 .(در برابر حوادث ناگوار و عدم خود باختگى و شکست روحى و ترك جزع و فزع

مورد  یافت که مانند صبر تکرار و مورد تاکید قرار گرفته باشد ، در قرآن مجید در حدود هفتاد مورد از صبر ، سخن به میان آمده که بیش از دهتوان کمتر موضوعى را در قرآن مى

پیروزى آنان استقامت و شکیبائى بوده  دهد که یکى از عوامل مهم یا مهمترین عاملتاریخ مردان بزرگ گواهى مى .( اختصاص داردوسلّموآلهعلیهاهللصلى)از آن به شخص پیامبر

، نه فراهم بودن کندها ایفا مىفت افراد و جامعهتوان گفت نقشى را که این عامل در پیشرآیند و مىاند در گرفتاریها بسیار زود از پا در مىبهرهاست ، افرادى که از این صفت بى

 .و نه استعداد و هوش و مانند آن دامکانات دار

خوانیم : غه در کلمات قصار مىویژگى استقامت و پایمردى ، این است که فضائل دیگر بدون آن ارج و بهائى نخواهد داشت که پشتوانه همه آنها صبر است و لذا در نهج البالاصوال 

صبر معه: بر شما باد به صبر و استقامت که صبر در برابر ایمان  و علیکم بالصبر ، فان الصبر من االیمان کالراس من الجسد ، و ال خیر فى جسد ال راس معه ، و ال فى ایمان ال

اند که به هنگام فراهم در روایات اسالمى عالیترین صبر را آن دانسته .نتیجه استاى ندارد ، همچنین ایمان بدون صبر ناپایدار و بىسر فایدههمچون سر است در مقابل تن ، تن بى

 . قاومت کند و از لذت گناه چشم بپوشدآمدن وسائل عصیان و گناه انسان م

رحم از هر سو آنها را احاطه کرده بودند ، دستور داده شده است که در برابر حوادث در آیه مورد بحث مخصوصا به مسلمانان انقالبى نخستین که دشمنان نیرومند و خونخوار و بى

شخصیت و اتکاء به خویشتن و خود یارى در پناه ایمان به خدا است و تاریخ اسالم این حقیقت را به خوبى  مختلف از قدرت صبر و پایمردى کمك بگیرند ، که نتیجه آن استقالل

 . دهد که همین اصل اساسى پایه اصلى همه پیروزیها بودنشان مى
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( اذا اهاله امر السالمخوانیم : کان على )علیهدر کنار صبر معرفى شده صلوة ) نماز ( است ، لذا در احادیث اسالمى مى موضوع دیگرى که در آیه باال به عنوان یك تکیه گاه مهم

نماز به دنبال حل مشکل  خاست و پس ازشد به نماز برمى( با مشکلى روبرو مىالسالمعلیه)فزع قام الى الصلوة ثم تلى هذه االیة و استعینوا بالصبر و الصلوة ... : هنگامى که على 

فرسا از این موضوع هرگز نباید تعجب کرد ، زیرا هنگامى که انسان در برابر حوادث سخت و مشکالت طاقت....فرمود : و استعینوا بالصبر و الصلوةرفت و این آیه را تالوت مىمى

سازد ، و با ئى مربوط مىاه تکیه گاهى دارد که از هر جهت نامحدود و بى انتها باشد ، نماز او را با چنین مبدبیند ، نیاز بگیرد ، و نیروى خود را براى مقابله با آنها ناچیز مىقرار مى

ماز مظهر کند یکى اتکاى به خداوند که نبنا بر این آیه فوق در حقیقت به دو اصل توصیه مى. تواند با روحى مطمئن و آرام امواج سهمگین مشکالت را در هم بشکنداتکاء بر او مى

 .آن است و دیگرى مساله خود یارى و اتکاى به نفس که به عنوان صبر از آن یاد شده است

 

 تفسیر نور
  «استعینوا بالصبر والصلوة»نماز اهرم است، بار نیست.  .1

 «استعینوا بالصبر والصلوة انّ اللّه مع الصابرین»هاى الهى هستند. ى جلب حمایتنماز، وسیله صبر و .9

و لکن همراهى خدا با صابران، معناى خاصّى دارد و آن لطف، محبّت و یارى رسانى خداوند « مهو معکم اینما کنت»خداوند با هرکس ودر هر جایى حضور دارد؛ اگرچه  .2

 «انّ اللّه مع الصابرین»صابران است.  به

 

 
 

 0مؤمنون      قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 .همانا اهل ایمان پیروز و رستگار شدند 

 1مؤمنون    الَّذِینَ هُمْ فی صالتهِمْ خَشِعُونَ

 .مؤمنین همانهایند که در نماز خاضع و خاشعند 

 1مؤمنون     وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضونَ

 .و آنهایند که از لغو روی گردانند 

 4مؤمنون     لُونَوَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّكَوةِ فَعِ

 .کنندو آنانند که زکات دادن را تعطیل نمی

 5مؤمنون     وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظون 

 .کنندو همانهایند که عورت خود را از حرام و نامحرم حفظ می

 1مؤمنون    إِال عَلی أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَت أَیْمَنهُمْ فَإِنهُمْ غَیرُ مَلُومِینَ

 .مگر از همسران و یا کنیزان خود که در مباشرت با این زنان مالمتی ندارند 

 1مؤمنون      فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذَلِك فَأُولَئك هُمُ الْعَادُونَ

 .و کسی که غیر از این زنان را به مباشرت طلبد البته ستمکار و متعدی خواهد بود 

 1مؤمنون      وَ الَّذِینَ هُمْ ألَمَنَتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَعُونَ

 کنند.و آنهایند که امانت و عهد خود را رعایت می
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 تفسیر المیزان
 شود .آهن با آهن شکافته می -لح بالحدید یفگویند الحدید به معنای شکافتن است و لذا می -به فتحه فاء و سکون الم  -گوید : کلمه فلح قد افلح المؤمنون راغب در مفردات می

دنیوی رسیدن به سعادت زندگی است،  ، اما ظفرو این به دو نحو است : یکی دنیوی و دیگری اخروی و کلمه فالح به معنای ظفر یافتن و به دست آوردن و رسیدن به آرزو است . 

، غنایی شود: بقایی که فناء نداشته باشدو ظفر اخروی در چهار چیز خالصه می ء و سپس توانگری و عزت است . به چیزی که زندگی را گوارا سازد . و آن در درجه اول بقا یعنی

ابی به پس اگر دست ی .اند : عیشی جز عیش آخرت نیستکه دستخوش فقر نشود، عزتی که آمیخته با ذلت نباشد و علمی که مشوب با جهل نباشد و به همین جهت گفته

 . دهدند و رخسار مطلوب را نشان میز، کنار میت که موانع را شکافته، به این عنایت اساندخوانده سعادت را فالح

های قرآن به معنای تصدیق به یگانگی او و پیغمبرانش و تصدیق به روز جزا و کلمه ایمان به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است ، مثال ایمان به خدا در واژه

 اند . و بازگشت به سوی او و تصدیق به هر حکمی است که فرستادگان او آورده

، اما علمی توأم با سکون ن ایمان همان علم به هر چیزی است، چوملتزم شویم و آثار آن را بپذیریمایم یست مگر آنکه به لوازم آن چیزی که بدان معتقد شدهصرف اعتقاد ، ایمان ن

 .و اطمینان به آن و اینچنین سکون و اطمینان ممکن نیست که منفك از التزام به لوازم باشد

او گشته و از جای دیگر  اند، به طوری که تمام توجه آنان معطوف، افرادی که در برابر سلطانی قاهر قرار گرفتهدهده به افراد مقهور دست میست کخشوع به معنای تاثیر خاصی ا

به طوری که  -(وسلّموآلهعلیهاهللشود، مانند کالم رسول خدا )صلی، به اعضاء و جوارح نیز نسبت داده میبا نوعی عنایتشود و ظاهرا این حالت حالتی است درونی که قطع می

فرماید شد و نیز مانند کالم خدای تعالی که میبود جوارحش نیز خاشع میاگر دلش دارای خشوع میکرد فرمود :با ریش خود بازی می درباره شخصی که در نمازش-روایت شده 

 معنا جامع همه آن معانیی است که در تفسیر این کلمه و این آیه گفته شده چون در معنای آنو خشوع به این ن که خشوع را به صوت نسبت داده األصوات للرحم : و خشعت

اند یا گفتهاند سر به زیر انداختن است فتهو یا گو بستن و خفض جناح و تواضع است اند چشم فرو بی حرکت شدن اعضا از ترس است و یا گفتهاند : خشوع به معنای ترس گفته

ع عبارت از اند : خشویا گفته ا در بزرگداشت او جمع و جور کنی و یا آن است که مقام طرف را بزرگ بداری و همه اهتمام خود ربه این سو و آن سو ننگری ست که خشوع آن ا

 . تذلل است

 گفتاری در معنای تاثیر ایمان

 

سنتهای اجتماعی متعلق به عمل است و زیر و  کند . اش بر طبق آن سیر میاجتماعیبه معنای سنتی اجتماعی است که انسان در زندگی  -ایم همچنان که مکرر گفته -دین 

بینیم در اثر اختالف اعتقادات درباره حقیقت و به همین جهت است که می باشدیکی از اجزای عالم است می که -قیقت هستی عالم و هستی خود انسان، اعتقاد به حبنای آن

  شود . لف میهستی ، سنتهای اجتماعی نیز مخت

و حیات ابدی دارد که با مرگ پایان د است که انسان فنا ناپذیر است و برگشتش نیز به او است، و نیز معتقخالقی دارد که هستی عالم از او ، رب و اجتماعی که معتقد است عالم

شود . و اجتماعی که معتقد است برای عالم ، اله و یا ، تامین میاودان آخرتابدی و تنعم در دار ج پذیرد، چنین اجتماعی در زندگی روشی دارد که در آن سعادت حیاتنمی

گی خود ، بدون اینکه معادی در کار باشد، چنین اجتماعی، زندداندگر، که اگر راضی باشد به نفع انسانها و گرنه به ضرر آنها میکندم را به دلخواه خود اداره میای است که عالآلهه

مندشان سازد . و اجتماعی که نه به مساله اش موفق و از متاعهای حیات بهرهآن اجتماع را در زندگی ، تا آن آلههکندو راضی نمودن آنها تنظیم می آلهه را بر اساس تقرب به

تقادی به ماورای طبیعت ندارد، سنت حیات و قوانین ربوبیت برای عالم اعتقاد دارد و نه برای انسانها زندگی جاویدی را معتقد است بلکه چنین اجتماعی مانند مادیین هیچ گونه اع

 کند. ، وضع و بنا میپذیرد، که با مرگ پایان میمندی از زندگی دنیااجتماعی خود را بر اساس بهره

کند الم و آدم بحث مییا تجربی که پیرامون عشناسی بنیان گرفته و این اعتقاد، با علم استداللی و پس دین عبارت است از سنتی عملی ، که بر اساس مساله جهان بینی و هستی

گذارد و او را ، اگر چه عمل کردن احتیاج به علم نظری دارد، به خالف اعتقاد که عمل را به گردن انسان میبه خودیخود مستلزم هیچ عملی نیست، زیرا علم نظری تفاوت دارد

کند که از آن و اعتقاد آدمی را وادار میشود جود مبدأ و معاد رهنمون میعلم نظری و استداللی آدمی را به و به عبارت دیگر : کند که بایستی بر طبق آن عمل کند . ملزم می

گوییم بر هرانسان واجب است که مبدأ این عالم یعنی خدای تعالی را معلوم نظری پیروی نموده عمال هم به آن ملتزم شود . پس اعتقاد ، علم عملی است ، مثل این که می

 و معلوم است که دعوت دینی ، متعلق به دینی است که عبارت است از : سنت عملی بر خاسته از اعتقاد .  ا و آخرت خود را مد نظر قرار دهدرستد و در اعمالش سعادت دنیبپ

در اند اقتضا دارد که و احکامی که پیغمبران آوردهز جزاء باره خدا و رسوالنش و روکند عبارت است از التزام به آنچه که اعتقاد حق درپس ایمانی هم که دین به آن دعوت می

و یا به دهیم مگر به طمع خیر و یا نفع چون ما هیچ عملی را انجام نمی کندها شدت و ضعف پیدا میگیزهو علوم عملی بر حسب قوت و ضعف انشود جمله علم عملی خالصه می

نتیجه از آن آید که در دانیم ، ولی انگیزه دیگری قویتر از انگیزه قبل پدید میها آن را واجب میا به خاطر بعضی از انگیزهو چه بسیار فعلهایی که م خاطر ترس از شر و یا ضرر

ما است ، از حکم و منافی با صحت و سالمت  فهمیم که این غذا مضر استتی میدانیم ، ولی وق، همچنان که خوردن غذا را به انگیزه سد جوع ، واجب میکنیمواجب صرفنظر می

 کنیم . قبلی صرف نظر می
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و گویا به ما گفت درست است که خوردن غذا برای سد جوع واجب است ، اما این  علم به اول را مقید کردپس در حقیقت علم به انگیزه دومی که مانع انگیزه اول شد ، اطالق 

 و یا منافی با صحت آن نباشد .  مضر به بدنانی معتبر است که غذا حکم به طور مطلق نیست ، بلکه تا زم

بخشد و آدمی را به اعمال صالح و صفات پسندیده نفسانی از قبیل خشیت و خشوع و اخالص و امثال آن شود که ایمان به خدا هم وقتی اثر خود را میاز اینجا روشن می

، همچنانکه خدای تعالی بدان اشاره فرموده است : ان ما مقید به یك حال معین نباشدبه عبارت دیگر ، ایمو یا  مکرهای شیطانی بر آن غلبه نکند های باطل و کشاند که انگیزهمی

کند مبتنی بر اساسی حقیقی و واقعی و مقتضای ایمان باشد چون ایمان اقتضا دارد پس ، مؤمن وقتی علی االطالق مؤمن است که آنچه می و من الناس من یعبد اهلل علی حرف . 

 کند خالی از لغو و امثال آن باشد . و هر کاری که می کند خشوع داشته باشدان عبادت میگر انسکه ا

پس کارهای لغو در نظر دین، آن اعمال مباح و حاللی است که صاحبش در آخرت و یا در دنیا از آن سودی نبرد و سر انجام آن،  .کار لغو آن کاری است که فایده نداشته باشد

، چون غرض از خوردن و نوشیدن گرفتن نیرو برای اطاعت و عبادت خدا است . خدای ه انگیزه شهوت در غذا که لغو استآخرت نگردد مانند خوردن و آشامیدن ب منتهی به سود

و  ان باشد در معرض لغزش و خطا استه با ایمکنند ،چون هر انسانی هر قدر ک، بلکه فرموده : از آن اعراض میکنندده که به کلی لغو را ترك میعز و جل در وصف مؤمنین نفرمو

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخال کریما . به  اجتناب شود بخشیده و فرموده است های غیر کبائر را، در صورتی که از کبائر خدا هم لغزش

و  چ سودی برای آخرت نداشته باشدبنابر این اگر فعل هی و اعراض غیر از ترك به تمام معنا است .  کنندت ستوده که از لغو اعراض میهمین جهت خدا مؤمنین را به این صف

وصف مؤمنین به اعراض از لغو کنایه  ت است از غیر واجب و غیر مستحب .لغو عبار فعلی لغو است و به نظری دقیقتر ، چنینهم سر انجام منتهی به آخرت نشود اشسود دنیایی

 و کرامت نفوسشان .  علو همت ایشان  است از

رسد مگر آنکه در اجتماع سعادتمندی زندگی کند که در آن هر صاحب دادن زکات هم از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد ، چون انسان به کمال سعادت خود نمی

 رسد . حقی به حق خود می

و حفظ فروج کنایه از اجتناب از مواقعه نامشروع کنند از بردن نام آنها شرم می به معنای عورت زن و مرد است ، که مردم -اند گفتهو به طوری که  -کلمه فروج جمع فرج است 

نایش این است که مواقعه با و ما ملکت ایمانهم به معنای کنیزان مملوك است و مع ازواج به معنای زنان حالل. است ، از قبیل زنا و لواط و یا جمع شدن با حیوانات و امثال آن

 .با کنیزان مملوك ، مالمت نداردزنان خود و یا 

گویند و در نیز امانت می -چه مال و چه اسرار و امثال آن  -شود که به آن چیزی که سپرده شده و الذین هم الماناتهم و عهدهم راعون امانت در اصل مصدر است، ولی بسیار می

و چه بسا گفته باشند :  ت و اگر آن را به صیغه جمع آورده، شاید برای آن باشد که داللت بر همه اقسام امانتها که در بین مردم دایر است بکند . آیه شریفه هم مقصود همان اس

و  -که مایه رضای خدا است به کار بست  که باید در کارهایی -شوداعضاء و جوارح و قوای بشر میامانات شامل تمامی تکالیف الهی که در بشر به ودیعه سپرده شده و نیز شامل 

نا ، عمومیت دادن آن صحیح نیز شامل هر نعمت و مالی است که به آدمی داده شده ولی این احتمال از نظر لفظ خالی از بعد نیست، هر چند که از نظر تجزیه و تحلیل مع

 باشد . می

صیغه عهد ملتزم به آن شده باشد ، مانند نذر و سوگند . و ممکن است منظور از آن ، مطلق  نسان باکلمه عهد بر حسب عرف و اصطالح شرع به معنای آن چیزی است که ا

 هایی باشد که متوجه به مؤمنین شده ، چون در قرآن ایمان مؤمن را عهد و میثاق او نامیده است . تکلیف

 کلمه رعایت به معنای حفظ است . 
 

 تفسیر نمونه
، ، بى نیازى بدون فقراى بدون فنابقوى در چهار چیز :و فالح اخرشود : بقاء و غنا و عزت صه مىگوید : فالح دنیوى در سه چیز خالین معنى مىراغب در مفردات ضمن تشریح ا

 و علم خالى از جهل. عزت بدون ذلت

 گردد.و آثارش در بدن ظاهر مى شودمهمى در انسان پیدا مىحقیقت خاشعون از ماده خشوع به معنى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است که در برابر شخص بزرگ یا 

 گیر در این زمینه نباشد ، بیم آلودگى فراوان است . تعبیر به محافظت فروج گویا اشاره به این است که اگر مراقبت مستمر و پى

طى باشد که براى مسیحیت انحرافى پیدا شده که آنها هر گونه آمیزش جنسى را خالف گیرند ( ممکن است اشاره به طرز فکر غلتعبیر به غیر ملومین ) آنها مورد مالمت قرار نمى

 و هر گونه کنندو همچنین زنان و مردان تارك دنیا، در تمام عمر، مجرد زندگى مىدانند تا آنجا که کشیشان کاتولیك پندارند و ترك مطلق آن را فضیلت مىشان انسان مى

کنند و کنند! ) هر چند این مساله بیشتر جنبه ظاهرى دارد اما در خفا جمعى از آنها طرقى براى اشباع غریزه جنسى خود انتخاب مىحانى تصور مىازدواج را مخالف این مقام رو

 اند.کتابهاى نویسندگان خودشان پر است از داستانهائى که در این زمینه نوشته
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 عنوان بخشى از نظام احسن در انسان بیافریند و بعد آن را به کلى تحریم یا مخالف مقام انسانى بداند.اى را به به هر حال امکان ندارد خداوند غریزه 

و در واقع در بسیارى از جهات و  ه هر کنیزى به صاحب آن حالل باشدحالل بودن کنیزان ) زنان برده ( مشروط بر شرائط متعددى است که در کتب فقهى آمده و چنان نیست ک

 مان شرائط همسران را دارد.شرائط ، ه

، هر یك امانتى از امانات او هستند، آئین حق، کتب آسمانىدر مفهوم وسیع امانت ، امانتهاى خدا و پیامبران الهى و همچنین امانتهاى مردم جمع است ، نعمتهاى مختلف خدا 

کوشند تا در حیاتند از آن پاسدارى همه امانتهاى اویند که مؤمنان در حفظ و اداى حق آنها مى، موال و فرزندان و پستها و مقامهادستورالعملهاى پیشوایان راه حق و همچنین ا

قابل توجه اینکه در بعضى از آیات قرآن تعبیر به  کنند.و چنین نسلى را براى پاسدارى آن تربیت مىسپارند اى برومند آینده خود مىکنند و به هنگام ترك دنیا آنها را به نسلهمى

 شود هم محافظت و مراقبت کامل از آن.امانت و یا عدم خیانت در امانت شده ، در حالى که در آیه مورد بحث تعبیر به رعایت امانت شده که هم شامل ادا مى اداى

 کنیم:براى تحصیل خشوع و حضور قلب در نماز و سایر عبادات ، امور ذیل را دقیقا توصیه مى

نیاز با معبود نظر او را به  بدست آوردن آنچنان معرفتى که دنیا را در نظر انسان کوچك و خدا را در نظر انسان بزرگ کند ، تا هیچ کار دنیوى نتواند به هنگام راز و .1

 خود جلب و از خدا منصرف سازد . 

هاى مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب در ان، توفیق پیدا کند که مشغلهو هر قدر انس توجه به کارهاى پراکنده و مختلف ، معموال مانع تمرکز حواس است .9

 عبادات خود کمك کرده است.

دارد ن را به خود مشغول مىانتخاب محل و مکان نماز و سایر عبادات نیز در این امر ، اثر دارد، به همین دلیل نماز خواندن در برابر اشیاء و چیزهائى که ذهن انسا .2

تر و خالى از دهت و همچنین در برابر درهاى باز و محل عبور و مرور مردم، در مقابل آئینه و عکس و مانند اینها، به همین دلیل معابد مسلمین هر قدر سامکروه اس

 کند . زرق و برق و تشریفات باشد بهتر است چرا که به حضور قلب کمك مى

 کاهد.سازد و از حضور قلب مىرا از خدا دور مىپرهیز از گناه نیز عامل مؤثرى است، زیرا گناه قلب  .4

 آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذکار آن، عامل مؤثر دیگرى است. .0

 کند.انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در اصل نماز نیز کمك مؤثرى به این امر مى .1

شود که در آغاز انسان در تمام نماز یك لحظه کوتاه گیرى دارد، بسیار مىنیاز به مراقبت و تمرین و استمرار و پىاز همه اینها گذشته این کار، مانند هر کار دیگر  .7

عبود هاى فکر خود را بر غیر متواند به هنگام نماز دریچهکند که مىگیرى و تداوم آنچنان قدرت نفس پیدا مىکند، اما با ادامه این کار و پىقدرت تمرکز فکر پیدا مى

 مطلقا ببندد ! ) دقت کنید ( . 

 

 تفسیر نور
 

گیرد با سه عمل کند. دانه که در خاك قرار مىرستن دانه را فراهم مى ىگویند آن باشد که وسیلهمى« فاَلّح»معناى رستن است، شاید دلیل اینکه به کشاورز،  به« فاَلح»ى کلمه

هاى مزاحم را دفع کند. سوّم آنکه خاكدوّم اینکه مواد غذایى زمین را جذب مى .کندى خود را به عمق زمین بند مىآنکه ریشهرسد: اوّل دهد و به فضاى باز مىمى خود را نجات

  .کندمى

 
عقاید  ىا انجام دهد: اوّل ریشهها باید مثل دانه همان سه عمل رمادّیات و هوسها و طاغوت هاىآرى، انسان هم براى رهایى خود و رسیدن به فضاى باز توحید و نجات از تاریکى

معبودى جز  تکامل و رشد معنوى اوست جذب کند. سوّم تمام دشمنان و مزاحمان را کنار زند و هر خود را از طریق استدالل محکم کند. دوّم از امکانات خدادادى آنچه را براى

  .دفع کند تا به فضاى باز توحیدى برسد« ال اله»خدا را با کلمه 

 

 «أفلح قد»مؤمنان حتمى است.  رستگارى .1

 « ...المؤمنون الّذین»هایى دارد. ایمان، شرایط و نشانه  .9

  «فى صالتهم»هاى اسالمى است. در رأس برنامه نماز، .2

 «خاشعون».در نماز، حالت وکیفیّت مهم است .4

 «للزّکوة فاعلون -معرضون  -خاشعون »است.  اى مهم است که بین نماز و زکات ذکر شدهدورى از لغو، به اندازه .0

 «المؤمنون... فاعلون»اعتقاد به تنهایى کافى نیست، عمل هم الزم است.  .1

 (ى ضعف ایمان است)آلودگى جنسى نشانه« لفروجهم حافظون»حیا شرط ایمان است.  .7

 
 



28 
 

 

 
 1عنكبوت    أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ

 شوند؟!شوند و آزمایش نمىایم رها مىاند به صرف اینکه بگویند ایمان آوردهمردم گمان کردهآیا 
 

 

 1عنكبوت    وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ
 بودند بیازمودیم، باید خداوند راستگویان را معلوم کند و باید حتما دروغگویان را مشخص سازدبا اینکه ما کسانى را که قبل از ایشان 

تفسیر المیزان
به معناى آزمایش است، و چه بسا بر معناى مصیبت و عذاب اطالق شود، که معناى اول با سیاق  "فتنه "و کلمه. دهداز ماده حسبان است که معناى پندار را مى "حسب "کلمه

شوند، با اینکه سنت بنا بر احتمال اول، انکار و توبیخ متوجه به ظن و پندار ایشان است، که گمان کرده بودند آزمایش نمى .سازگارتر است، و استفهام در آیه استفهام انکارى است

ندارشان است که سنت الهى در باره اقوام مختلف است، چون که قومى را الهى بر آزمایش و امتحان خلق جریان دارد، و بنا بر احتمال دوم این سرزنش و توبیخ متوجه به این پ

، این است "وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ "پس ظاهر این است که: مراد از جمله .تر باشدکند، و بعید نیست احتمال اول با سیاق موافقکند، و قومى دیگر را آزمایش نمىآزمایش مى

 .هاى قبل از ایشان نیز جارى کردیم، و تو هرگز تبدیل و دگرگونگى در سنت ما نخواهى یافتمتحان سنت جارى ما است که در امتکه فتنه و ا

ند و چه کسانى دروغ گویند، این است که: گویفرماید: تا خداوند بداند که چه کسانى راست مى، تعلیل مطلب قبل است، و مراد از اینکه مى"فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا ... "جمله

کند، و الزمه این ظهور این است که: آنهایى که ایمان واقعى آثار صدق و کذب آنان به وسیله امتحان در مقام عمل ظاهر شود، چون امتحان است که باطن انسانها را ظاهر مى

اند بر ایمان ایشان مترتب شود، بر چون آن ثواب و سعادتى که وعده داده .ت همان صرف ادعا هم باطل گرددبرجاتر شود، و آنها که ایمانشان صرف ادعا اسدارند، ایمانشان پاى

شود، یعنى صاحب چنین ایمانى در شداید آید ظاهر مىشود، ایمانى که آثارش در هنگام شداید و نیز آنجا که پاى اطاعت خدا به میان مىایمان واقعى و حقیقت ایمان مترتب مى

پوشد، چنین ایمانى آن سعادت و آن ثوابها را در پى ها صبر نموده و از آنها چشم مىدهد، و در برابر معصیتکند، و نیز در برابر دستورات الهى صبر نموده آنها را انجام مىبر مىص

 .دارد، نه ایمان ادعایى

شود؟ در حالى گیرند، و هر ادعایى بکنند از ایشان پذیرفته مىشوند، و در بوته آزمایش قرار نمىکه رها مى اندشود که: آیا مردم پنداشتهو بنا بر این معناى آیه مورد بحث این مى

ند، دا شوهاى ما امتحان است که در امم قبل از ایشان نیز جریان داشت، در این امت نیز باید جریان یابد، تا راستگویان از دروغگویان متمایز و جکه چنین نیست، یکى از سنت

  .از دلهایشان بیرون شودیعنى آثار راستگویى آنان و دروغگویى اینان ظاهر شود، و در نتیجه ایمان راستگویان پا بر جاتر شده، و ادعاى صورى و دروغى اینان نیز 

به این کلمه رسید فرمود: تا خدا بداند، با اینکه جا داشت بفرماید: تا ما کنیم، و چون فرمود: ما چنین و چنان کرده و مىهمه جا مى "فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ "حال ببینیم چرا تا کلمه

خواهد علت حکم را برساند، و بفرماید دعوت به ایمان و هدایت به سوى آن و ظاهرا این التفات در امثال این مقام براى افاده تعلیل است، و مى  بدانیم، نکته این التفات چیست؟

کند، پس است یعنى همه عالم ابتداى خلقتش از اوست، و قوام ذاتش به اوست، و به سوى او هم بازگشت مى "اللَّه "یى که مربوط به کسى است که نامشثواب یافتن از آن از آنجا

فَلَیَعْلَمَنَّ  "به تعبیر "فلنعلمن "بیر مثلالزم و واجب است که حقیقت ایمان از ایمان ادعایى متمایز شود و مساله از حال ابهام درآمده و صریح بیان شود، و به همین جهت از تع

 .عدول کرد "اللَّهُ

نمونهتفسیر 
خدا در باره این گروه عمال در خارج  منظور از علم در اینجا همان تحقق عینى مسائل و وجود خارجى آنها است ، و به تعبیر دیگر ظهور آثار و شواهد عملى است ، یعنى باید علم

دلیل این مساءله  .عینى یابد، و هر کس آنچه را در درون دارد بیرون ریزد، این است معنى علم هنگامى که در اینگونه موارد در مورد خداوند به کار مى رودپیاده شود، و تحقق 

مایش براى تحقق بخشیدن به نیات و صفات درونى آز .نیز روشن است زیرا نیات درونى و صفات باطنى تا در عمل انسان تحقق و عینیت پیدا نکند ثواب و جزا و کیفر مفهوم ندارد

 . است

است که در دانشگاه استعدادها شکوفا و به عبارت دیگر این عالم همچون یك ))دانشگاه (( یا یك ))مزرعه (( است )این تشبیهات در متون احادیث اسالمى وارد شده ( برنامه این 

باید در این مزرعه نهاد بذرها ظاهر گردد، و از درون آنها جوانه ها بیرون آید، جوانه ها سر از خاك  .(( است به ))فعلیت (( برسدگردد، لیاقتها پرورش یابد، و آنچه در مرحله ))قوه 

میم که آزمایشهاى الهى نه و از اینجا مى فه . بردارند، پرورش یابند، نهال کوچکى شوند و سرانجام درختى تنومند و بارور، و این امور هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست

 بنابراین اگر ما آزمایش مى کنیم براى کشف مجهولى است ، اما اگر خداوند آزمایش مى کند براى کشف . براى شناخت افراد است ، بلکه براى پرورش و شکوفائى استعدادها است

 . علیت رسانیدن قوه ها استاستعدادها و به ف  مجهول نیست که علمش به همه چیز احاطه دارد بلکه براى پرورش

 و الحمد هلل رب العالمین


