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تکلیف موجودات ،چیستی و مراتب آن
علی عظیمی

شندآبادی1

معرّفی
شعورداشتن موجوداتی غیر از انسان و نتایج آن همواره موضوعی برای گفت و گوهای
اندیشمندان بوده است .معنای لغوی و اصطلاحی علم و شعور ،چیستی و مراتب آن و تسبیح
موجودات و رابطۀ آن با شعور و ادراک ،سه موضوعی است که در شمارههای پیشین ،مطرح
شد .اشارۀ برخی از آیات و روایات در خطاب قراردادن غیر انسان ،مفسّران و عالمان حوزۀ دین
را بر آن داشته تا گزارههایی را درباره تکلیف ،اراده و اختیار حیوانات ،نباتات و جمادات و ارتباط
در این زمینه پرداخته است .دامنۀ اصلی تحقیق ،قرآن ،حدیث و کتابهای مفسّران و متکلّمان
است .در این تحقیق از روش شرح و تحلیل متن و کشف حقایق ،استفاده شده و با فیشبرداری
کتابخانهای از نرمافزارها و معتبرترین منابع حدیثی موجود در موضوع تحقیق ،سعی شده تا بر
پایۀ مبنای حجّیت ظهور ،از آیات و روایات استفاده شود.
پیش از پژوهش حاضر ،كتاب یا مقالهای علمی که به صورت تفصیلی ،موضوع تکلیف
موجودات را بررسی کرده باشد ،یافت نشد.

 .8این پایاننامه به راهنمایی حجّت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز و مشاورۀ حجّت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار،
سال 8311ش در دانشگاه قرآن و حدیث قم ،دفاع شد.
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور قم.
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آن با شعورمندی جانداران ،مطرح کنند .پژوهش حاضر به بررسی و تبیین دیدگاههای مختلف

چکیده
قرآن و حدیث ،گونهای از تسلیم یا تکلیف را برای همۀ موجودات از جمله حیوانها ،گیاهان
و جمادات اثبات میکند .این وظیفهشناسی نشاندهندۀ شعورمندی و نیز چیستی شعور
موجودات است .گروهی از متکلّمان و مفسّران ،عبارات و دستورات تکلیفی آیات قرآن برای
غیر انسان را تکوینی و غریزی دانسته و آنها را به دلیل نداشتن عقل ،مکلّف نمیدانند .گروهی
دیگر نیز معتقدند این اوامر و تکالیف ،فراتر از غریزه و تکوین بوده و گونهای از تکلیف و اراده
است .اشارات آیات قرآن و بررسی احادیث معصومان نشان میدهد که همۀ موجودات و ذرّات
عالم هستی بهاندازۀ سعۀ وجودی و بهمیزان شعورشان و با توجّه به توان رفتاریشان ،دارای
گونهای از تکلیف بوده و به وظیفه و مأموریت خود در پهنۀ هستی آگاهی دارند.

واژگان کلیدی
دانش اه و آموزه اهی

تکلیف غریزی ،ارادۀ شعورمند ،مراتب تکلیف ،کلام نقلی ،معارف قرآن و حدیث

درآمد
آیات متعدّدی از قرآن کریم ،وظایف و مأموریتهایی نسبت به غیر انسان مطرح کرده

قرآن و حدیث

است .یکی از مباحث اندیشمندان مسلمان دربارۀ این آیات ،چیستی و گسترۀ این تکلیف و
ارتباط آن با شعور موجودات است .آیا این تکلیف ،تکوینی است و یا اینکه موجودات ،دارای
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فهم بوده و به همان میزان ،مکلّفاند؟ آیا آنها به وظیفۀ خود آگاهاند؟ پیشتر ثابت شده که
موجودات ،دارای گونهای از علم ،آگاهی ،شعور و درک هستند .پژوهش حاضر در پی سه مقالۀ
پیشین درصدد است تا رابطۀ میان تکلیف و شعور را مشخّص کرده و چیستی و گسترۀ تکلیف
موجودات را تبیین کند .هر نوع مأموریتی برای اشیاء چه در هنگام تكوّن و موجودشدنشان و
چه پس از آن ،تكلیف و وظیفه شمرده میشود .پژوهش کنونی با نقل دیدگاههای مختلف و
بهرهگیری از نصوص ،سعی کرده تا بر پایۀ اصالت ظهور ،به نتیجهای دست یابد که منطبق بر
احادیث معصومان علیهمالسّلام باشد.
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الف) چیستی تکلیف موجودات
ظهور اثر هر ذرّهای میتواند نشانهای از انجام تکلیف تکوینی آن باشد و ظاهرنشدن اثر
چیزی میتواند به معنی تکلیف دیگری برای آن تلقّی شود 3.همچنین هر یک از اینها میتواند
نشانۀ عملنکردن آن موجود به تکلیف خود و مرگ یا سقوطش باشد .پیامبر خدا صلى الله
علیه و آله میفرماید :هیچ صیدى شكار نمىشود و هیچ درختى قطع نمىشود ،مگر به سبب
تركِ تسبیح و هر چیزى در آفرینش ،تسبیح

مىگوید1.

بنابراین تکلیف موجودات ،میتواند نشاندادن اثر و یا نشانندادن اثری باشد .هرچه هست،
حیوانها ،نباتات و جمادات ،از سنّتهای آفرینش پیروی میکنند و با برنامهای که در نهادشان
وجود دارد ،سیر میکنند؛ اندازه و گونۀ تکلیف آنها وابسته به برنامهای است که در نهادشان
قرار میگیرد .همۀ موجودات ،حتّی انسان از تکالیف تکوینی پیروی میکنند .بزرگشدن سِنّی،
زندگی کردن در دنیا و تعامل با طبیعت ،برخی از تکالیف تکوینی انسان است که برنامۀ آن در
نهاد وی قرار دارد .افزون بر این ،انسانها بر پایۀ برنامۀ موجود در درونشان ،تکالیف تشریعی
هم دارند که با اختیار به سراغ آن میروند .این اختیار با گونهای دیگر در نهاد موجودات دیگر
هم قرار داده شده است که آیات تسبیح و تکلیف ،نشانگر آن است .بنابراین تکلیف همۀ
هریک ،متفاوت از دیگری است.
در برابر این نظریه ،دیدگاه علّامه طباطبایی درباره فرشتگان قرار دارد .از نظر وی تكلیف
فرشتگان از سنخ تكلیف انسان نیست كه اوامری اعتباری از ناحیۀ شارع مقدّس جعل شده و
بر اطاعت آن ،ثواب و بر عصیانش ،عقاب مترتّب گردد .فرشتگان ،مخلوقاتی با ذات نورانی و
پاكاند و كاری را كه ارادۀ حضرت حق باشد ،انجام میدهند و بنابراین ثواب و عقابی ندارند.
تكالیف آنها تشریعی نیست ،بلكه تكوینی است و با اختلاف درجات و مراتب فرشتگان تغییر
میكند9.

 .3مانند سرد و سالمشدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السّلام.
 .1الفردوس ،ج ،1ص ،818ح.2319
 .9ن .ک :ترجمۀ تفسیر المیزان ،ج ،85ص.928
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موجودات – خواه انسان باشد یا غیر انسان – تکوینی و تشریعی است؛ امّا گونه و اندازۀ آن در

 .0تکلیف تکوینی و تکلیف تشریعی
تکالیف الهی را میتوان به دو بخش تکوینی و انشائی یا تشریعی و طلبی تقسیم کرد .در
اوّلی ،مکلّف ،اختیاری برای اجرانکردن ندارد؛ خواه ،موجودی مانند انسان باشد که از بیشترین
اندازۀ اختیار ،بهرهمند است و یا موجودات دیگر باشند .نمونۀ این امر را در آیۀ  29سورۀ بقره
میتوان دید:
كونوا ِق َر َد ًة خا ِسئی َن.
بوزینگانى راندهشده باشید.

در این امر ،مکلّفان ،انسانها بودند و اگر اختیار میداشتند ،این تکلیف را انجام نمیدادند؛
ولی اعضای بدن آنها بدون اختیار ایشان تبدیل به بوزینه شدند.
در تکلیف تشریعی ،مکلّف ،اندازهای از اختیار را دارد .این اندازه میتواند در انجام همراه با
خشنودی عمل باشد و یا در انجامدادن و ندادن عمل .در حقیقت ،اختیار ،مراتب مختلفی دارد.
دانش اه و آموزه اهی

در مرتبهای از آن ،مکلّف میتواند عمل را انجام ندهد مانند بیشتر اختیاراتی که به انسان داده
شده است .نمونۀ این گونه از اختیار را در آیۀ  839سورۀ نساء میتوان دید:

قرآن و حدیث

الق ِ
كونوا َقوامین بِ ِ
سط.
ا َ
پیوسته به عدالت قیام كنید.
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انسانها در عمل دنیوی خویش اختیار دارند که پیوسته به عدالت ،قیام کنند یا نه؛ گاهی
قیام کنند و گاهی نکنند و یا اصلا به دنبال عدالت نباشند .این بالاترین مرتبۀ اختیارِ شناختهشده
است و مراتب پایینتری هم وجود دارد .پایینترین مرتبۀ اختیار ،این است که مکلّف ،بتواند
یک عمل را با خشنودی خاطر انجام دهد و یا بدون خشنودی خاطر .این هم پلّهای از اختیار
است .نمونۀ این امر را میتوان در آیۀ  88سورۀ فصّلت دید:
قال َلها َو لِّل ِ
َف َ
َرها قا َلتا َا َتینا طائِعی َن.
َرض ائتیا َطوعً ا َاو ك ً
پس به آسمان و به زمین فرمود :به میل یا با بىمیلى بیایید .آن دو گفتند:
با فرمانپذیرى و میل آمدیم.
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بر پایۀ این آیه ،مکلّفان ،تنها اختیار خشنودبودن و نبودن را داشتند؛ امّا نسبت به اصل
عمل ،اختیاری نداشتند .آنها از اختیار خویش به خوبی بهره بردند و پاداش این اختیار را گرفتند
و یا خواهند گرفت.
در چشمانداز قرآن کریم هر چیزی که از نیستی به هستی پیوسته ،مکلّف به بندگی و
تسبیح است.
ِ
تون2.
ماوات واّلَ ِ
رض ُك ٌّل َله قانِ َ
َله ما فِی الس
ُ

َّ

ُ

َ

هر چه در آسمانها و زمین است از اوست؛ همه فرمانبردار اویند.

این فرمانبری ،دست کم همراه با پایینترین اندازۀ اختیار است که میفرماید:
ِ
ِ
ماوات َو اّلَ ِ
َرها َو اِ َلی ِه
الس
رض َطوعً ا َو ك ً
َو َل ُه َاس َل َم َمن فی َّ
عون1.
یرج َ

َ

و آنچه در آسمانها و زمین است ،خواه ناخواه ،تسلیم فرمان او هستند و به
نزد او باز گردانده مىشوند.

گفته شدَ « ،من» در این آیه و نیز در آیۀ  53سورۀ مریم ،نمیتواند تنها برای انسانها باشد؛
بلکه برای همۀ موجودات است؛ چه اینکه میفرماید:
و اِن ِمن َش ٍ
یء اِ اّل یسبح بِح ِ
مد ِه1.
َ

َُ ُ

َ

و هیچ چیز نیست مگر اینكه در حال ستایش ،تسبیح او میگوید.

در این عام قرآنی ،حتّی اعضا و جوارح انسان ،جدا از اختیار او ،مکلّف به امر تکوینیاند .بر
پایۀ دیدگاه ملّاصدرا ،مخاطب به امر تكوینی و خطاب ایجادی ،ذوات ماهیات مجعولهاند که با

 .2البقرة.882 ،
 .1آل عمران.13 ،
 .1الاسراء.11 ،
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در مقالۀ پیشین از تسبیح همۀ موجودات عالَم ،سخن رفته بود .بر پایۀ آنچه در آن نگاشته

گوشهای شنوای خود ندای حقّ « ُكن» را در دخول به دار وجود میشنوند و در دار رحمت و
سرزمین جود و نعمت خداوندی وارد میشوند .امّا مخاطب به امر تشریعی و خطاب تكلیفی،
نفوس انسانی با وجود عنصری و دنیایی و بلوغ نفسانی و كمال بدنی هستند .در امر اوّل و
خطاب تکوینی ،تمرّد و عصیان ،محال و تخلّف از سنّت الهی غیر ممکن است؛ ولی در اوامر
تشریعی که به لسان انبیا و اولیا بیان شده ،کسانی هستند که اطاعت میکنند و کسانی دیگر،
تمرّد کرده و عصیان مینمایند .هر دو نوع از اوامر و خطابات الهی در انسان جمعاند .حرکات
و فعالیتهای اعضا و ارکان بدن انسان ،همهاش در تسخیر امر و خطاب خالق متعال ،موظّف
به فعل و عمل خواستهشده از آنهاست و قدرت تمرّد و مخالفت ندارند .وقتی کسی به زبانش
دستور حرکت برای تکلّم میدهد زبان ،چارهای جز حرکت و سخنگفتن ندارد؛ همچنین است
سایر اعضا که در کار و عمل خود ،مکلّف به تکلیف تکوینیاند .همین زبان ،گاهی واسطۀ میان
دانش اه و آموزه اهی

نفس انسانی و اوامر او شده و با اختیار و انتخاب انسان به خطاب خداوند و امر تشریعی
حضرتش عمل نموده و یا تمرّد کرده و عصیان

مینماید5.

 .2نشانههای تکلیف موجودات در قرآن

قرآن و حدیث

نشانه های علم ،شعور و ادراک موجودات ،در مقالات پیشین بررسی شد و روشن گشت که
تسبیح ،سجده ،نطق و  ...آثار علم و شعور است .اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا این
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امور ،نشان دهندۀ تکلیف آنها هم هست یا نه؟ پیش از پاسخ ،بیان سه مقدّمه ضروری است.
نخست اینکه ،تکلیف نیز همانند شعور و علم و ادراک ،دارای مراتبی است .تکلیف انسان
و جن ،بالاترین مرتبه است؛ زیرا علم و شعور این دو موجود ،در بالاترین رتبه قرار دارد .در میان
خود انسانها هم طوایف و طبقات مختلف انسانی به اندازۀ دانش و توانشان مکلّفاند و انبیا و
اولیا ،نسبت به دیگران ،تکالیف بیشتری دارند.

 .5ن .ک :تفسیر القرآن الكریم ،ج ،9ص.311
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دوم اینکه ،فقیهان و متکلّمان ،اتّفاق نظر دارند که برای تحقّق تکلیف در انسان ،شرایطی
همچون عقل ،قدرت و اختیار لازم است و در صورت نبودن یکی از آنها ،امر مکلّفٌ به ساقط
میشود .این سخن دربارۀ موجودات دیگر نیز قابل تسرّی است.
سوم اینکه ،تکلیفکردن ،راهی برای نزدیککردن مخاطب ،به طاعت و دورکردن او از
معصیت است و این کار ،با هدف خوشبختی و پیشگیری از گرفتاری و عذاب ،انجام میشود.
همین حکمت ،در موجودات دیگر نیز قابل تسرّی است.
آیات قرآن کریم ،افزون بر اثبات شعور موجودات ،تکلیف آنها را نیز نشان میدهد .علم،
شعور و ادراک و نیز دارابودن مرتبهای از اختیار ،همگی حکمت تکلیف را نشان میدهد.
مستفاد از بسیارى از آیات و طوائفى از اخبار 81این است كه تمام
موجودات عالَم حتّى نباتات و جمادات ،داراى شعور و عقل و مورد
تكالیف و داراى معرفت به خدا و رسول و امام هستند و لو روح حیوانى
كه حسّ و حركت باشد دارا نباشند88.
تکلیف موجودات از طریق دو مسأله قابل طرح و اثبات است .نخست ،امر الهی به آنها و
اطاعتپذیریشان و دوم ،حشر و نشر

موجودات81.

امر به آسمان و زمین است که پیشتر گذشت .نمونۀ دیگر ،دستور خداوند به زمین برای فروبردن
آبها و به آسمان برای قطع بارش است:
و قی َل یا َارض اب َلعی ماء ِ
ك و یا سماء َاقلِعی و غیض الماء83.
َ

ُ

َ

َ

َ

ُ

َ

َ

ُ

و گفته شد :اى زمین ،آب خود را فرو بَر و اى آسمان از باریدن خوددارى
كن .و آب ،فرو كاست.

 .81ن .ک :همین فصلنامه ،شمارۀ سوم ،مقالۀ «شعور موجودات در قرآن و روایات؛ تسبیح موجودات ،چیستی و مراتب آن».
 .88اطیب البیان ،ج ،9ص.21
 .81در شمارۀ آینده ،این موضوع بررسی میشود؛ ان شاء الله.
 .83هود.11 ،
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قرآن کریم ،گزارش های مختلفی از امر الهی به موجودات را بیان کرده است .یکی از آنها

اگر در اجرای این امر ،زمین و آسمان که پیشتر ،با خشنودی خاطر ،امر الهی را اطاعت
کرده بودند ،هیچ نقشی نداشته باشند ،چنین بیانی ،بدون حکمت خواهد بود و یا اینکه باید
برای آن حکمتهایی تراشید .در حالی که ظهور این آیه نشان میدهد که آسمان و زمین،
اطاعت امر الهی کردند و آب ،کاسته شد .ظهور این الفاظ در اطاعت تکوینی نیست؛ بلکه
سیاق ،نشاندهندۀ وجود اندازهای از اختیار و لو پایینترین حدّ آن است.
گزارش دیگر ،مأموریت کلاغ برای تعلیم کیفیت دفن جسد هابیلِ مقتول است:
بح ُث فِی اّلَ ِ
ف یواری َسو َا َة
رض ل ُی َری ُه َكی َ
َف َب َع َث الل ُه ُغرا ًبا َی َ
َاخی ِه81.
خداوند كلاغى را برانگیخت که زمین را میکاوید تا بدو نشان دهد چگونه
کالبد برادرش را در خاک کند.

دانش اه و آموزه اهی

در این گزارش نیز ،دستور خداوند به کلاغ برای رفتن به معرض دید قابیل و انجامدادن
رفتار خاصّ «کندن زمین» ،گویای وجود امر ،مأمور ،مأموربه ،قدرت ،شعور و اختیار است .در
غیر این صورت ،بیانی اینچنینی کافی بود« :فَعَلَّّمَهُ اللهُ البَحثَ فِی الاَرضِ بِغُرابٍ یَبحَثُ » ...

قرآن و حدیث

دستور خداوند برای همراهی کوهها و پرندگان با داوود و تسبیح آنها نمونۀ دیگری از
اطاعت امر الهی است.

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

طیر89.
یا ِج ُ
بال َاوبی معه و ال َّ

ََُ َ

َ

اى كوهها ،با او در تسبیح خدا همنوا شوید و اى پرندگان ،هماهنگى كنید.

آیات دیگری نیز در قرآن کریم دیده میشود که ادبیات آن گویای وجود گونهای از نقش
و اختیار برای موجوداتی غیر از انسان است .قضایای مرتبط با حضرت سلیمان علیهالسّلام و
ارتباط ایشان با موجودات از جملۀ آن است .مجموعۀ این آیات ،نشان میدهد که موجودات

 .81المائدة.38 ،
 .89سبأ.81 ،
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دیگر نیز به اندازه علم ،شعور ،ادراک و اختیار خویش ،مکلّف به تکلیف تشریعی هستند که این
تکلیف یا در حدّ خشنودشدن و نشدن هنگام انجام عمل است و یا فراتر از آن.

ب) مراتب تکلیف موجودات غیر انسان
موجودات مختلف ،متناسب با علم ،شعور ،ادراک و اختیار خویش ،تکالیفی دارند که هم از
حیث گونه و هم از حیث ماهیت ،متفاوت از یکدیگر است .درک این تفاوت به صورت دقیق،
برای انسان ممکن نیست؛ امّا میتوان آن را به دو گونۀ تکلیف حیوانی و تکلیف نباتی تقسیم
کرد.

 .0تکلیف و اطاعتپذیری حیوانها در قرآن کریم
در میان موجودات غیر انسان ،تکلیف و اطاعتپذیری حیوانات بیش از نباتات و جمادات
مورد بررسی قرارگرفته است .برخی از پژوهشگران 82معتقدند که انسان ،جهانبینى دارد و
حیوان ،جهاناحساسى .شناخت انسان از جهان و محیط پیرامون خود همراه با تجزیه و تحلیل
و توصیف و پىبردن از معلول به علّت و از جزئیات به كلّیات است؛ ولى در موجودات دیگر،
تنها احساس ،حاکم است .مرغ ،دانه را احساس مىكند و مىخورد و گاو ،علف را .از نظر آنها
حیوانات و حشرات مانند یك ماشینحساب و یا یک ربات پیشرفته هستند که طبق برنامه

این عقیده ،برخلاف منطق و فرهنگ قرآن و روایات بوده و با آیات و احادیثی که از
سخنگفتن پرندگان و حیوانات با یکدیگر و با پیامبران و اولیای الهی حکایت میکند ،سازگار
نیست .سخنگفتن مورچه با حضرت سلیمان علیهالسّلام و شناخت ایشان با اسم و

رسم81،

تحلیل هدهد از قوم سبأ و بردن نامۀ حضرت سلیمان و گفتوگوی تخصّصی این دو 81،گویای
وجود علم ،شعور و اختیار است .مستند راز بقاء پرندهای را نشان میدهد که با انداختن فضولات
خود بر سر و روی شکارچی انسانی ،او را از شکار آهو منصرف نموده و موجب میشود که
تیرش به خطا برود .آهو هم به محض شنیدن صدای تیر از کمین شکارچی رهایی مییابد.

 .82ن .ک :تفسیر احسن الحدیث ،ج ،1ص.191
 .81ن .ک :النّمل.81 ،
 .81ن .ک :النّمل.11 ،
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مدوّن و تعریفشده عمل میکنند.

این ارتباط بین یک پرنده و یک چهارپا و اینکه پرندهای متوجّه شکار آهو توسّط انسان میشود،
نمیتواند از موجودی رباتیک و کوکشده سر بزند .سخنگفتن انسانها با حیوانها و امر و نهی
به حیوانات ،امری رایج است .بر اساس کدام قاعده علمی تربیت و آموزش ،امر و نهیکردن به
یک موجود ،بدون در نظرگرفتن علم ،شعور و اختیار آن موجود ،امکانپذیر است؟
علّامه طباطبایی میگوید:

دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

 ...دقّت در آنچه گذشت ،آدمى را مطمئن و جازم مىكند به اینكه
حیوانات نیز مانند آدمیان تا اندازهاى از موهبت اختیار بهره دارند؛ البته
نه به آن قوّت و شدّتى كه در انسانهاى متوسّط هست .شاهد روشن
این مدّعا این است كه ما به چشم خود بسیارى از حیوانات و مخصوصا
حیوانات اهلى را مىبینیم كه در بعضى از موارد كه عمل ،مقرون با
موانع است ،حیوان از خود حركاتى نشان مىدهد كه آدمى مىفهمد
این حیوان در انجام عمل ،مردّد است و در بعضى از موارد مىبینیم
كه به ملاحظۀ نهى صاحبش و از ترس شكنجهاش یا بهخاطر تربیتى
كه یافته از انجام عملى خوددارى مىكند .اینها همه دلیل بر این است
كه در نفوس حیوانات هم حقیقتى به نام اختیار و استعداد حكمكردن
به سزاوار و غیر سزاوار هست .او نیز مىتواند یكجا حكم كند به لزوم
فعل و جایى دیگر ،حكم كند به وجوب ترك .ملاك اختیار هم همین
است ولو اینكه این صلاحیت بسیار ضعیفتر از آن مقدارى باشد كه
ما آدمیان در خود سراغ داریم .وقتى صحیح باشد كه بگوییم حیوانات
هم تا اندازهاى خالى از معناى اختیار نیستند و آنها هم از این موهبت
سهمى دارند ،هرچه هم ضعیف باشد ،چرا صحیح نباشد احتمال دهیم
كه خداى سبحان حدّ متوسط از همان اختیار ضعیف را ملاك تكالیف
مخصوصى قرار دهد كه مناسب با افق فهم آنان باشد و ما از آن
اطّلاعى نداشته باشیم؟ و یا از راه دیگرى با آنها معامله مختار بكند و
ما به آن معرفت نداشته باشیم و خلاصه راهى باشد كه از آن راه،

006

پاداشدادن به حیوان مطیع و مؤاخذه و انتقام از حیوان سركش،
صحیح باشد و جز خداى سبحان ،كسى را بر آن راه آگهى نباشد؟85
روشن است كه بهرهمندی هر موجود از كمال با توجّه به ظرفیت اوست .بنابراین اختیار
موجودات دیگر ،به اندازۀ ظرفیت آنهاست.
سید مرتضی در پاسخ به پرسشی دربارۀ سخن هدهد با سلیمان علیهالسّلام ،امکان تحمّل
علم و عاقلبودن هدهد را مطرح کرده و قول کسانی که این امر را ممکن نمیدانند ،رد میکند.
وی در ادامه جنس علم برخاسته از عقل و قلب را یکی دانسته و تکلیف را برای حیوانات را
جایز میشمارد ،اگر چه در پایان بر اجماع مسلمین به کامل العقل و مکلّف نبودن حیوانات
تأکید

میکند11.

شیخ طوسی در تفسیر آیۀ  31سورۀ انعام میگوید:
چگونه تكلیف حیوانات و پرندگان درست باشد در حالی كه آنها عاقل
نیستند و تكلیف جز برای عاقل ،درست نیست .بچّههای كوچک،
عاقلتر از بهائم هستند و در عین حال ،مكلّف نمیباشند؛ پس چهطور
تكلیف بهائم درست باشد؟18
توجّه کرده است؛ امّا هر دو وقوع آن را نفی کردهاند.
فخر رازی صدور سخن از پرندگان را ممکن دانسته ولی آنها را همانند اطفال میداند که
مکلّف به تکلیفی نیستند؛ چون عقل آنها به درجۀ تکلیف نمیرسد .وی سخنگفتن هدهد و
کوهها را از قبیل معجزه

میداند11.

 .85المیزان ،ج ،1ص.881
 .11رسائل السّید المرتضى ،ج ،8ص.113
 .18التّبیان ،ج ،1ص.831
 .11مفاتیح الغیب ،ج ،11ص.821
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تفاوت دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی آن است که سید به امکان عاقلبودن حیوانات

بیشتر متکلّمان ،مکلّفبودن حیوانات را مشروط به داشتن عقل کرده و وجود هر نوع عقل
و تکلیفی را برای آنها رد نمودهاند .در برابر ،آیت الله مکارم شیرازی وجود تکالیفی مانند انسان
را برای حیوانات ،نفی کرده امّا مرحلۀ سادهتری از آن را به اندازه فهم حیوانات ،قابل پذیرش
میداند .وی حتّى كودكان و دیوانگانى كه پارهاى از مسائل را مىفهمند ،مکلّف به همان مقدار
از فهمشان

میشمرد13.

در آیۀ  38سورۀ مائده که پیشتر گذشت ،همۀ مفسّران بر مأموریت زاغ از طرف خداوند
متعال اتّفاق نظر دارند؛ امّا سخن بر سر این است که مأموریت زاغ ،تکلیفی بوده یا نه؟ شیخ
طوسی 11رفتار زاغ را الهامی دانسته و طبرسی 19کار او را امتثالی همانند امتثال کودکان شمرده
است .وی احتمال معجزهبودن این کار را نیز مطرح میکند.
قرآن کریم میفرماید:
دانش اه و آموزه اهی

ِ
َو ما ِمن دا َّب ٍة فِی اّلَ ِ
ناحی ِه اِ اّل ُا َم ٌم َامثا ُل ُكم
رض َو ّل طائ ٍر َیطی ُر بِ َج َ
رون12.
ما َفرطنا فِی الكِ ِ
حش َ
تاب ِمن َشی ٍء ُثم اِلى' رب ِهم ی َ

َّ

َّ

َ

ُ

هیچ جنبندهای در زمین و هیچ پرندهای كه با دو بال پرواز میكند نیست،

قرآن و حدیث

مگر این كه امتهایی همانند شما هستند ،ما هیچ چیز را در این كتاب
فروگذار نكردیم ،سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور میشوند.

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

طبق این آیه ،حیوانات و پرندگان ،برای خود ،امّتی هستند همانند انسانها .همانندی این
دو محلّ گفتوگوی مفسّران شده است .برخی همانند مفسّران یادشده ،این شباهت را در اسرار
شگفتانگیز خلقت انسان و حیوان و اموری از این دست دانستهاند .در برابر ،آیت الله مکارم
شیرازی این شباهت را در شعور ،ادراک ،اراده ،اختیار و تکلیف دانسته است 11.واژۀ امّت در این

 .13تفسیر نمونه ،ج ،9ص.111
 .11التّبیان ،ج ،3ص.155
 .19مجمع البیان ،ج ،3ص .112
 .12الانعام.31 ،
 .11تفسیر نمونه ،ج ،9ص.113
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آیه از ریشۀ «امّ» به معنی قصدكردن بوده 11و برای جماعتی از مردم كه اشتراك در هدف
واحد مانند دین و سنّت واحده و یا وحدت در زمان و مكان دارند ،به کار میرود 15.بنابراین به
هر گروهی از مردمان« ،امّت» گفته نمیشود بلکه به گروهی دارای مقصد واحد« ،امّت»
میگویند31.

علّامه طباطبایی ذیل این آیه مینویسد:
تفكّر و تعمّق در زندگی حیواناتی كه ما در بسیاری از شؤون زندگی
خود با آنها سر و كار داریم و در نظرگرفتن حالات مختلفی كه هر نوع
از انواع حیوانات در مسیر زندگی به خود میگیرند ما را به این نكته
واقف میسازد كه حیوانات نیز مانند انسان دارای آراء و عقیده هستند
كه زندگی خود را بر اساس عقاید خود تنظیم میكنند؛ دست به ابتكار
عمل میزنند و گاهی از حیلههایی استفاده میكنند كه هرگز عقل
بشر آن را درك نمیكرده؛ مشاهده حبّ و بغض و مهربانی و سركشی
در حیوانات ،تشخیص دوست و دشمن و عكس العملهای مختلف در
برابر آنها همه و همه بیانگر وجود نوعی شعور ،اراده ،اختیار و حتّی
بالاتر ،وجود افكار و عقاید مختلف در حیوانات است38.
مردود است؟ میگوید:
استبعادی در مكلّفبودن حیوانات بر برخی از تكالیف و عذابشدنشان
در دنیا به سبب ترك آن وجود ندارد؛ كمااینكه در روایات زیادی وارد
شده كه هیچ پرندهای صید نمیشود مگر به خاطر ترک تسبیح.
همچنین بعید نیست عذاب آنها در آخرت ،همانگونه كه در تأویل قول
ِ
الو ُ
حوش ُح ِش َرت31؛ زمانی كه وحوش جمع شوند».
باریتعالیَ « :و ا َذا ُ

 .11المصباح المنیر ،ص.33
 .15المفردات ،ص.13
 .31المیزان ،ج ،1ص.813
 .38المیزان ،ج ،1ص.13
 .31التّکویر.9 ،
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علّامه مجلسی هم در پاسخ این پرسش که به کدامین دلیل ،شعور ،ادراک و نطق حیوانات

آمده است ،اگر چه تكلیف حیوانات عمومی و عقابشان به خاطر ضعف
ادراكشان ،ابدی نیست33.
هرچند بخشی از متکلّمان و مفسّران ،تکلیف حیوانها را نپذیرفتهاند ،برخی دیگر ،مستند
به آیات قرآن کریم و روایات ،این تکلیف را متناسب با توانایی وجودی و اندازۀ ادراک ،فهم و
شعور آنان ،اثبات کردهاند.

 .2تکلیف و اطاعتپذیری آسمانها ،زمین و جمادات در قرآن کریم
یکی از آیات مورد توجّه در اطاعتپذیری جمادات ،اطاعات آتش در سردشدن بر حضرت
ابراهیم علیهالسّلام است:
نار كونی َبر ًدا َو َسّل ًما عَ
ُقلنا یا ُ

لى' اِبراهیم31.

َ

گفتیم :اى آتش ،بر ابراهیم سرد و سلامت باش.

برخی از مفسّران مانند شیخ طوسی 39معتقدند که در اینجا حقیقتاً امر و خطابی صورت
دانش اه و آموزه اهی

نگرفته است .گروهی دیگر همچون علّامه طباطبایی 32این امر تکوینی دانسته و آن را معجزهای
برای حضرت ابراهیم علیهالسّلام میشمارند .در برابر ،برخی مانند آلوسی 31آن را خطابی حقیقی
به آتش از سوی خداوند قادر متعال دانستهاند .نویسندۀ تفسیر «بیان السعادة» مینویسد:

قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

هرچند آتش نسبت به ما ،جماد است و خطاب به آن و امرکردن به او،
درست نیست؛ امّا نسبت به خداوند تعالی عاقل و فهیم و قابل امر
است31.
پیشتر گذشت که امر تشریعی دارای مراتبی است و پایینترین مرتبۀ آن ،اختیار انجام فعل
با خشنودی یا بدون خشنودی است .بنابراین ضرورتی بر تکوینیگرفتن این اوامر وجود ندارد.
حتّی میتوان گفت تكوینیبودن هر چیزی دلیل بر غیر آگاهانه بودن آن نیست .در قضیۀ

 .33بحار الانوار ،ج  ،11ص .111
 .31الانبیاء.25 ،
 .39التّبیان ،ج ،1ص.123
 .32ترجمۀ تفسیر المیزان ،ج ،81ص.111
 .31روح المعانی ،ج ،5ص .22
 .31تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة ،ج ،3ص.99

011

حضرت ابراهیم علیهالسّلام تكویناً به آتش امر شده كه بسوزاند و تكویناً امر میشود كه سرد و
سلامت باشد .این دو تکوین ،به نظر متناقض مینماید .بهترین راه این است که گفته شود،
ذرّات آتش ،آگاهانه و شعورمندانه نسبت به امر پروردگار خاضع و تسلیم بوده و از دایرۀ بندگی
خالق و صانع خود خارج نمیشوند؛ همانگونه که كارد تیز ،به دستور حضرت حق از بریدن سر
حضرت اسماعیل علیهالسّلام امتناع میکند .بنابراین حتّی اگر تکوینی بودن اوامر الهی به
جمادات ،پذیرفته شود ،دلالت بر ناآگاهانهبودن رفتار آنها نمیکند.
آیۀ دیگری که محلّ گفتوگوی مفسّران قرار گرفته ،این است:
و قی َل یا َارض اب َلعی ماء ِ
ك و یا سماء َاقلِعی و غیض الماء35.
َ

ُ

َ

َ

َ

ُ

َ

َ

ُ

فرمان الهى رسید كه اى زمین ،آبت را  -كه بیرون دادهاى -فرو ببر و اى
آسمان - ،تو نیز از باریدن -باز ایست .آب فرو رفت.

فخر رازی ذیل خطاب به موجودات را باطل و غیر ممکن دانسته و اَفعال امر به کار رفته
در این آیه را مجازی میشمرد .او هدف این آیه را بیان عظمت الهی میداند؛ چراکه انسانها،
جمادات را موجوداتی سخت و خشک میشمرند؛ در حالی که همین موجودات قوی و شدید،
به آسانی تحت ارادۀ الهی قرار دارند .پس اگر خدا بخواهد میتواند به سادگی انسانها را نیز

بیضاوی ،دلالت این آیه را تمثیلی دانسته و میگوید:
این ندایی شبیه ندای صاحبان علم و شعور بوده و امری است كه به
آن دعوت شده است .این تمثیلی برای كمال قدرت الهی است و
تسلیم و سرسپردگی آسمانها و زمین در برابر خواستۀ تكوینی الهی
نسبت به امر مطاع او را نشان میدهد؛ امتثالی که به خاطر ترس از
عظمت او و ترس از عقاب دردآور او میباشد18.

 .35هود.11 ،
 .11ن .ک :مفاتیح الغیب ،ج ،81ص.393
شاف ،ج ،1ص 351و تفسیر الصّافی ،ج ،1ص.111
 .18انوار التنزیل ،ج ،9ص  21و نیز ن .ک :الك ّ
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وادار به کاری کند و یا آنها را بمیراند یا عذاب کند و یا پاداش

دهد11.

مَجازبودن اَفعال به کار رفته در این آیه و نیز تمثیلیبودن امتثال امر در آن نیازمند دلایل
مستقلی است و گونهای از خلاف ظهور و حقیقت را به دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر ،آیۀ
 88سورۀ فصّلت که پیشتر گذشت ،چنین توجیهاتی را برنمیتابد .در برابر ،پذیرش ظاهر لفظی
این آیات ،اشکالی را به دنبال ندارد تا توجیه و تأویل آن ،امری اجباری باشد.
سومین آیۀ مورد توجّه در موضوع تکلیف جمادات ،سخن خداوند با کوههاست:
ضّل یا ِج ُ
َو َل َقد آ َتینا داوو َد ِمناا َف ً
بال َاوبی َم َع ُه َو ال َّطی َر َو َا َلناا َل ُه
الحدیدَ
َ

11.

و بهتحقیق داوود را از ناحیۀ خود فضلى دادیم (و آن این بود كه به كوهها
و مرغان گفتیم ):اى كوهها و اى مرغان ،با او همصدا شوید و آهن را هم
برایش نرم كردیم.

این آیۀ شریفه به روشنی بر مأموریت کوهها و پرندگان در همآوایی و همصدایی با حضرت
دانش اه و آموزه اهی

داوود علیهالسّلام دلالت دارد .ظهور آیه ،بر اطاعتپذیری و مکلّفبودن کوهها و پرندگان در
هماهنگکردن تسبیح و حمد خود با تسبیح و حمد حضرت داوود علیهالسّلام است .علّامه
مجلسی سه احتمال دربارۀ این آیه آورده:

قرآن و حدیث
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ممكن است تسبیح كوهها كنایه از تسبیح فرشتگان ساكن در آن باشد؛
یا اینكه خداوند در آنها صوت خلق نماید؛ یا اینكه بگوییم ،جمادات،
علم و شعور دارند و احتیاجی به تكلیف و زحمت زیاد نیست و امّا
پرندگان ،دلیلی بر عدم تمییز و تشخیص و قابلیتشان برای تسبیح
وجود ندارد .افزون بر این ،بسیاری از اخبار بر تسبیح پرندگان دلالت
دارد و آنچه در داستان مورچه میآید مؤید این مطلب است13.
احتمال اوّل و دوم با ظاهر آیه نمیسازد .همردیف کردن ملائکه با پرندگان و خلق صوت
در کوهها با مخاطبساختن آنها همخوانی ندارد .در برابر ،چنانکه خود علّامه مجلسی گفته،

 .11سبأ.81 ،
 .13بحار الانوار ،ج ،81ص.3
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قول به شعور جمادات به تکلّف زیادی نیاز ندارد .هنگامی که علم و شعور برای کوهها و جمادات
به اندازۀ بهره وجودیشان ثابت باشد ،راه مرتبهای از اختیار و تکلیف هم باز میشود.
چهارمین آیۀ مورد توجّه در این موضوع ،قضیۀ خلقت آسمانها و زمین است:
ُثم استَوى' اِ َلى الس ِ
ّل ِ
خان َف َ
ماء َو ِه َی ُد ٌ
قال َلها َو ل ِ َ
رض ائتیا َطوعً ا
َّ
َّ
َاو كَرها قا َلتا َاتینا طائِعین11.
َ
ً
َ
سپس بر آسمان كه در آن هنگام دودى بود ،بپرداخت و آنگاه به هر
دو فرمود :چه بخواهید و چه نخواهید ،باید تحت فرمان درآیید .گفتند:
به طوع و رغبت ،تحت فرمانیم.
فخر رازی مقصود از «قول» را در این آیه ،اظهار کمال قدرت پروردگار دانسته و آن را
گونهای از مَجاز ،شمرده

است19.

نویسندۀ تفسیر روح البیان پس از اینکه آیه را تمثیلی از تعلّق ارادۀ الهی بر ایجاد آسمان و
زمین دانسته ،به سخن صاحب «تأویلات نجمیه» اشاره میکند که گفت:

 .11فصّلت.88 ،
 .19مفاتیح الغیب ،ج ،11ص.911
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خداوند با قدرت كاملۀ خود ،آسمان و زمین معدوم را پس از اینكه
خطاب «از روی رغبت یا كراهت بیایید» را به آنها شنواند ،به سخن
درآورد تا اینكه آنها اجابت كنند .آن دو در جواب گفتند« :ما از روی
اطاعت میآییم ».آن دو را در ابتدا به لفظ تأنیث ذكر فرمود؛ چون آن
دو معدوم و مؤنّث بودند و در آخر به لفظ مذكّر آورد؛ چراكه آنها را
زنده كرده و عقل عطا فرموده بود .آن دو در عدم با این سخن كه ما
از روی اطاعت میآییم ،خدا را با جواب عقلاء اجابت كردند .در حدیث
است كه حضرت موسی علیهالسّلام عرض کرد :بار پروردگارا ،اگر
آسمانها و زمین ،وقتی كه به آنها فرمودی «از روی رغبت یا اجبار
بیایید» تو را عصیان میكردند ،آیا آن دو را خلق نمیفرمودی؟ خداوند
فرمود :به موجودی از موجوداتم امر میكردم كه آن دو را ببلعد.

حضرت موسی گفت :پروردگارا آن موجود كجاست؟ خداوند فرمود :در
دریایی از دریاهایم .موسی گفت :آن دریا كجاست؟ خداوند فرمود :در
علمی از علومم.
سپس نویسنده ادامه میدهد:
بنا به گفتۀ برخی ،نخستین جایی از زمین که امر خدا را اجابت كرده
و سخن گفت ،كعبه است و نخستین جای آسمان ،جایی که موازی
کعبه است ،سخن گفت .به همین دلیل خداوند متعال برای آن احترامی
نسبت به دیگر جاهای زمین قرار داد و قبلۀ مردم

شد12.

طنطاوی ،اطاعت و امتثال آسمان وزمین را انقیادی تام و حقیقی دانسته 11و علّامه
طباطبایی آن را اطاعتی تکوینی شمرده است؛ در عین حال معتقد شده که خداوند با موجودات
سخن گفته

است11.

دانش اه و آموزه اهی

پیشتر ،توضیحی دربارۀ این آیه آمد و روشن شد که وجود دست کمی از اختیار در نهاد
آسمان و زمین ،برای حقیقیبودن الفاظ این آیه ،کافی است.
پنجمین آیۀ مورد توجّه در این موضوع ،قضیۀ عرض امانت است:

قرآن و حدیث

ِ
ِ
الج ِ
رض َو ِ
ماوات َو اّلَ ِ
بال َف َا َبی َن َان
الس
عَرضنَا اّلَمان ََة عَ َلى َّ
اناا َ
حملنَها و َاش َفقن ِمنها و حم َلها ِ
ی ِ
هوّل15.
كان َظلوما ج ً
نسان اِنه َ
اّل ُ
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َ

َ

َ

َ َ َ َ

َّ ُ

ً َ

ما امانت را بر آسمانها و زمین و كوهها عرضه داشتیم ،پس آنان از پذیرفتن
آن امتناع ورزیده و از قبول آن بیمناك شدند و انسان آن را به دوش گرفت.
همانا او بسیار ستمكار و نادان بوده.

 .12تفسیر روح البیان ،ج ،1ص.132
 .11التّفسیر الوسیط ،ج ،81ص.331
 .11المیزان ،ج ،1ص.223
 .15الاحزاب.11 ،
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دربارۀ معنای «امانت معروض» دیدگاههای مختلفی مطرح شده است .شیخ مفید آیه را بر
سَبیل مَجاز دانسته و هدف آن را بیان بزرگی امانت و سنگینی تکلیف نسبت به انسان شمرده
است91.

شیخ طوسی ،عرض امانت بر آسمانها و زمین و کوهها را به علّت جمادبودن آنها صحیح
ندانسته و مراد از امانت را تکلیف و منظور از آسمانها و زمین و کوهها را اهل آنها شمرده
است98.

در مقابل برخی از علماء و مفسران اطاعت موجودات از فرامین الهی را اطاعتی از روی
علم و اختیار می دانند و سر سپردگیشان در برابر فرمانهای باریتعالی را نوعی تکلیف برای آنها
می شمارند.
ملا فتح الله کاشانی سخن دیگری در این زمینه گفته:
عرض كرد امانت را «عَ َلى السما ِ
وات َو اّلَ ِ
رض» بر آسمانها و
َّ

الج ِ
زمینها « َو ِ
بال» و كوهها به شرط ثواب بر فعل آن و عقاب بر

روى ضراعت و خشیت گفتند :ما مسخر فرمانیم براى آنچه ما را به
جهت آن آفریدهای و طاقت كشیدن عقاب تو نداریم در ترك اداى
آن؛ پس ما را در این امر معذور دار و به آن كارى كه براى آن مخلوق
شدهایم ،باز گذار91.
ملّا فتح الله کاشی ،هرچند سخن آسمان و زمین را در حال عقل و اختیار دانسته ولی عقل
و اختیار آنها را موقّتی شمرده است.

 .91تفسیر القرآن المجید ،ص 111و نیز ن .ک :اوائل المقالات ،ص 111و المسائل العكبریه ،ص.11
 .98ن .ک :الرّسائل العشر ،ص.381
 .91تفسیر منهج الصّادقین ،ج ،1ص .331
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ترك آن؛ وقتى كه عقل و فهم و اختیار در ایشان خلق فرموده بود
« َف َابین» پس سر باز زدند « َان ی ِ
حملنَها» از آنكه بردارند آن امانت
َ
َ َ
قن ِمنها» و بترسیدند از آن با وجود اجرام اعظام آنها و از
را « َو َاش َف َ

طنطاوی به نقل از جمل 93،عرض امانت بر آسمان و زمین را عرضی تخییری دانسته که
آنها در آن زمان عقل و اختیار برای پذیر یا رد را داشتند و سپس این عقل و اختیار از آنها
گرفته شد91.
ملّا صالح مازندرانی اعطای عقل و اختیار موقّت را یکی از احتمالات در این آیه میداند و
خود ،معتقد است:
برگشت و اباء و امتناع اجرام و كرات مذكور از عدم قبول امانت به
خاطر خوف و اشفاق آنها و با زبان حال ،به علّت كوتاهی و عدم
صلاحیتشان به سبب طبیعت یا به بنا بر فرض و تقدیر میباشد .گویا
گفته شده :اگر این اجرام عاقل بودند و سپس بر آنان عرض امانت
میشد ،هر آینه از حمل آن به خاطر ترس و اشفاق از وخامت
عاقبتشان ،امتناع میورزیدند و علّت اینكه به لفظ واقع آمده برای این
است كه آن ،بلیغ و رسا میباشد99.
وی در جای دیگری احتمال شیخ طوسی را مطرح میکند که عرض امانت بر آسمان و
دانش اه و آموزه اهی

زمین ،بر خود آنها نبوده بلکه بر اهلشان بوده

است92.

بر اساس دیدگاه ملّا فتح الله کاشی ،جمل و احتمال مطرحشده از سوی ملّا صالح مازندرانی،
الفاظ آیه مجازی نبوده و حقیقیاند .بنابراین امکان عقل و اختیارداشتن جمادات ،منتفی نیست.

قرآن و حدیث

اکنون پرسش این است که اگر آسمان و زمین ،عقل و اختیار داشتند ،بر اساس کدام مستند،
این اختیار از آنها گرفته شده است؟
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 .7اطاعتپذیری و تکلیف موجودات در روایات
احادیث رسیده از معصومان علیهمالسّلام نیز موضوع تکلیف و فرمانبری موجودات را به
روشنی مطرح کردهاند .پیامبر صلّى الله علیه و آله میفرماید:

 .93سلیمان بن عمرو بن منصور عجیلی ازهری معروف به جمل؛ از آثار علمی وی میتوان به «الفتوحات الالهیة ،حاشیة على
تفسیر الجلالین» و «فتوحات الوهّاب؛ حاشیة على شرح المنهج فی فقه الشّافعیة» نام برد.
 .91التفسیر الوسیط ،ج ،88ص.191
 .99شرح اصول الكافی ،ج ،8ص.193
 .92همان ،ج ،1ص.91
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بال و َّل الس ِ
اح فاِنَّها مأمورةٌَ ،و ّل تَس ُّبوا ِ
اعات َو
الج َ َ
الری َ
ا
ُ
َ َ
ّل ت َُس ُّبوا ا
َّل اّلَیام َو َّل ال َّلیالی َفتَأ َثموا َو ت ِ
كم91.
َرج َع عَ َلی ُ
َ
َ
به بادها ناسزا مگویید كه آنها از جانب خداوند مأمورند و به كوهها و ساعتها
و روزها و شبها ناسزا نگویید كه گنهكار مىشوید و به خودتان بر مىگردد.

أمور ٌة» استفاده شده؛ در حالی که کاربری این لفظ ،تنها برای
در این حدیث ،از لفظ « َم َ
آگاه و عاقل است؛ نه غیر آن.
امام علی علیهالسّلام در خطبۀ  811نهج البلاغه میفرماید:
دات بِّل عَ م ٍد ،قائِ ٍ
ماوات مو َّط ٍ
ِ
واه ِد َخ ِ
َف ِمن َش ِ
مات
الس
لق ِه َخ ُ
َُ
َ
لق َّ
ناتَ ،غیر م َت َلك ٍ
ذع ٍ
عات م ِ
عاهن َف َاجبن طائِ ٍ
ٍ
ئات َو ّل
بِّل َسنَدَ ،د ُ َّ َ َ
َ ُ
ُ
ِ
ِ ٍ
الربوب َّی ِة َو اِذعا ُن ُه َّن بِال َّطواع َی ِةَ ،لما
قرار ُه َّن َل ُه بِ ُّ
ُمبطئات َو َلوّل ا ُ
وضعا لِع ِ
ِ
رش ِه َو ّل َمس َكنًا لـ َِمّلئِكَتِ ِه َو ّل َمص َعدً ا لِلكَلِ ِم
َج َع َل ُه َّن َم ً َ
ب و العم ِل الصال ِ ِح ِمن َخ ِ
لق ِه.
ا
ال َّطی ِ َ َ َ

است .آسمانها را به اطاعت خویش دعوت و آنها بدون درنگ ،اجابت کردند.
اگر اقرار آسمانها به پروردگاری او و اعترافشان در فرمانبرداری از او نبود،
هرگز آسمانها را محلّ عرش خویش و جایگاه فرشتگان و بالارفتن سخنان
پاک و اَعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمیداد.

بر پایۀ این فرمایش ،آسمان دارای مرتبهای از اختیار بوده و شایستۀ پاداش شده است.
ایشان در جایی دیگر میفرماید:

 .91علل الشرائع ،ص ،911ح.8
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از نشانههای آفرینش او خلقت آسمانهای پابرجا بدون ستون و تکیهگاه

وقتی پیامبر خدا به قلعه بنیقریظه رسید ،درخت خرما بین او و قلعه،
حائل بود .پیامبر با دستش به درخت خرما اشاره كرد و درخت به چپ
و راست حركت نموده و قلعه برای رسول خدا آشكار

شد91.

این رویداد ،هرچند معجزهای از پیامبر صلّیاللهعلیهوآله بود؛ ولی نشاندهندۀ مکلّفبودن
موجودات به اطاعت از رسول خدا نیز هست .امیر مؤمنان علیهالسّلام به معجزۀ دیگری از پیامبر
صلّیاللهعلیهوآله اشاره کرده و فرمود:
رسول خدا صلّى الله علیه و آله در بطحاى مكّه به درختى پیام داد و
درخت پاسخ داد ،در حالى كه هر شاخۀ آن تسبیح و تقدیس و تهلیل
خاص داشت .سپس به آن درخت فرمان داد به دو نیم شو و دو نیم
شد .باز فرمود :پیوسته شو و پیوسته شد .آنگاه فرمود :بر پیامبرى من
گواهى ده و گواهى داد .سپس فرمود :به جاى خود بازگرد با تسبیح و
تهلیل و تقدیس و درخت ،همین کار را کرد95.
دانش اه و آموزه اهی

این رفتار درخت ،گویای مکلّفبودن به اطاعت و نیز فهم او در شناخت پیامبر
صلّیاللهعلیهوآله و آشنایی با زبان ایشان است .در صحیفۀ سجّادیه ،دعای  13هلال ماه ،اینگونه
مورد خطاب امام سجّاد علیهالسّلام قرار گرفته است:

قرآن و حدیث

ِ
الـمت ََرد ُد فی َم ِ
َا ُّی َها َ
ناز ِل التَّقدی ِر.
الخ ُ
الـمطی ُع الدا ائ ُ
السری ُع ُ
ب َّ
لق ُ
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اى آفریدۀ فرمانبردار تندرو كه پیوسته در منازلى كه بر تو اندازهگیرى شده
است ،تردّد مىكنى.

تعداد روایاتی که در آن معصومان علیهمالسّلام ،جمادات را خطاب قرار دادهاند بیش از
مقداری است که بتوان همه را حمل بر مَجاز کرد .بهیژه هنگامی که امکان شعور ،علم ،درک
و اختیار موجودات ثابت شده ،دلیلی برای مجازیانگاشتن این همه متن حکیمانه وجود

ندارد21.

 .91الثّاقب فی المناقب ،ص.58
 .95همان.
 .21علّامه مجلسی در جلد  81بحار الانوار ،باب چهارم ،بالغ بر  21حدیث در بیان معجزات پیامبر صلّیاللهعلیهوآله آورده که اطاعت
جمادات از ایشان و تکلّم آن حضرت با آنها را نشان میدهد.
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نتیجهگیری
موجودات ،دارای مراتبی از علم و شعور بوده و آشنایی آنها با وظیفۀ خود ،مصداقی از این
دَرک است .همۀ موجودات ،دارای تکلیف تکوینی بوده و آن را به درستی انجام میدهند .برخی
از مفسّران و متکلّمان ،گسترۀ تکلیف موجودات را به همین اندازه محدود کرده و ثواب و عقابی
برای چنین تکلیفی قائل نیستند .این سخن با داشتن شعور ،درک ،علم و اختیار از سوی
موجودات ،قابل جمع نیست؛ زیرا چنین ویژگیهایی مستلزم تکلیفی فراتر از تکوین است .در
سوی دیگر ،معنای برخورداری موجودات از علم ،اختیار و تکلیف ،آن نیست كه همان تکالیف
تشریعی و اوامر و نواهی همراه با عقاب و ثوابی که برای انسان وجود دارد را به دوش بکشند.
گذشت که علم ،اختیار و تکلیف در همۀ موجودات به یک اندازه و یک گونه نیست .تکلیف
موجودات نیز متناسب با اندازه و گونۀ علم و اختیار آنهاست .ظهور الفاظ آیات و روایات گویای
علم ،شعور ،درک ،اختیار و تکلیف تشریعی موجودات است .با توجّه به امکان این موضوع ،دلیلی
برای تأویل این متون پرشمار وجود ندارد .همۀ موجودات به اندازۀ توانشان مکلّف بوده و
مرتبهای از اختیار را دارا هستند .مرتبهای که میتواند محدود به خشنودی و عدم خشنودی در
انجام فعل باشد.

 .8قرآن كریم ،ترجمۀ محمّد مهدى فولادوند ،تهران ،دار القرآن الکریم ،اوّل8189 ،ق.
 .1اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،سید عبد الحسین طیب ،تهران ،انتشارات اسلام ،دوم،
8311ش.
 .3انوار التّنزیل و اسرار التّأویل ،عبدالله بن عمر بیضاوى ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربى ،اول،
8181ق.
 .1بحار الانوار ،محمّد باقر مجلسی (علّامه مجلسی) ،دار احیاء التّراث العربی ،بیروت ،لبنان ،دوم،
8113ق.
 .9التّبیان فى تفسیر القرآن ،محمّد بن حسن طوسى ،تحقیق احمد قصیر عاملى ،بیروت ،دار
احیاء التّراث العربى.
 .2ترجمۀ تفسیر المیزان ،سید محمّد باقر موسوى همدانى ،قم ،جامعۀ مدرّسین ،پنجم،
8311ش.
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منابع

 .1تفسیر القرآن الكریم ،محمّد بن ابراهیم (ملّا صدرا) ،تحقیق محمّد خواجوى ،قم ،انتشارات
بیدار ،دوم8322 ،ش.
 .1التّفسیر الوسیط للقرآن الكریم ،سید محمّد طنطاوى.
 .5تفسیر بیان السّعادة فى مقامات العبادة ،سلطان محمّد گنابادى ،بیروت ،مؤسّسة الاعلمى،
8111ق.
 .81تفسیر روح البیان ،حقّى بروسوى اسماعیل ،بیروت ،دار الفكر.
 .88تفسیر منهج الصّادقین فى الزام المخالفین ،ملّا فتح الله كاشانى ،تهران ،كتابفروشى محمّد
حسن علمى8332 ،ش.
 .81الثّاقب فی المناقب ،ابوجعفر محمّد بن علی بن حمزۀ طوسی ،تحقیق رضا علوان ،مؤسّسۀ
انصاریان ،دوم8181 ،ق.
 .83الرّسائل العشر ،ابوجعفر محمّد بن حسن طوسى (شیخ طوسى) ،قم ،جامعۀ مدرّسین.
 .81رسائل السّید المرتضى ،سید مرتضى (ابوالقاسم على بن حسین) ،قم ،دار القرآن الكریم،
8119ق.

دانش اه و آموزه اهی

 .89شرح اصول الكافی ،محمّد صالح مازندرانی ،دار احیاء التّراث العربی ،بیروت ،لبنان ،اوّل،
8118ق.
 .82علل الشّرائع ،محمّد بن على ابن بابویه (شیخ صدوق) ،نجف ،المكتبة الحیدریة8312 ،ق.

قرآن و حدیث

 .81مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران ،ناصر خسرو ،سوم8311 ،ش.
 .81المصباح المنیر ،احمد بن محمّد فیومى ،قم ،دار الهجرة8181 ،ق.
 .85مفاتیح الغیب ،ابوعبد الله محمد بن عمر فخر الدّین رازى ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربى،

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

سوم8111 ،ق.
 .11المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانى (حسین بن محمّد) ،تحقیق صفوان عدنان داودى،
دمشق ،دار العلم و الدار الشّامیه ،اوّل8181 ،ق.
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