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  چكيده

 54خداوند استناد داده شده است؛ ولی در آیـۀ  به » خلق«در آیات پرشماري از قرآن کریم، آفرینش همۀ موجودات با فعل 

از آن » امـر «و » خلـق «قرار گرفته و در نگاه نخست تقابـل بـین   » خلق«در مقابل مالکیت » امر«سوره اعراف، مالکیت 

ـ    برآمده» خلق«در برابر » امر«رو مفسران درصدد تعیین معناي  شود. ازاین برداشت می د اند. این مقاله، مفهـوم امـر را از دی

انـد از پـنج    هـا در ایـن زمینـه عبـارت     مفسران با هدف تحلیل و نقد، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه

هـا قابـل نقدنـد. در     . جنبۀ امري موجودات، و ادلۀ این دیدگاه5. عالم امر، 4. تدبیر الهی، 3. کالم خدا، 2. فرمان، 1نظریۀ 

یی در تفسیر المیزان راه را براي تفسیر قابل دفاع از آیه گشوده اسـت و مقالـه حاضـر    این میان تنها دیدگاه عالمه طباطبا

هاي دیگر مفسران، گامی دیگر در عرضـۀ نظریـۀ مـورد توجـه عالمـه طباطبـایی در        افزون بر تحلیل و نقد جامع دیدگاه

  سیر امر به جنبۀ غیرتعینی موجودات.الي تفسیر المیزان برداشته و با ترمیم آن به دیدگاهی نو راه یافته است: تف البه

  سورة اعراف، عالمه طباطبایی.   54عالم امر، خلق، امر، تدبیر، آیۀ  :ها دواژهیکل
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 طرح مسئله

هـا و علـوم    که در شاخه اي  گونه به ؛آفرینش همواره یکی از مسائل پیچیده و داراي رمز و راز بوده مسئلۀ

هـا و زمـین کـه کنایـه از      از قرآن کریم، آفرینش آسـمان  پرشماريبررسی شده است. در آیات  گوناگون

؛ 7:؛ هـود 3:اسـت (یـونس  بـه خداونـد اسـناد داده شـده     » خلـق «با فعـل   ،موجودات است کلآفرینش 

 والْـأَرض  السماوات خَلَقَ الَّذي اللَّه ربکُم إِنَّ( اعراف ةسور 54 ؛ ولی در آیۀ)4:؛ حدید4:؛ سجده59:فرقان

 مسـخَّرات  والنُّجـوم  والْقَمـرَ  والشَّـمس  حثیثاً یطْلُبه النَّهار اللَّیلَ یغْشی الْعرْشِ علَى  استَوى ثُم أَیامٍ ستَّۀِ  فی

رِهأَال بِأَم رُ الْخَلْقُ لَهالْأَمو كتَبار اللَّه بدر مقابـل  » لـه الخلـق واالمـر   «با عبارت » امر«، مالکیت )الْعالَمینَ ر

  اند.   آیه ارائه داده این امر در ةرو مفسران معانی متفاوتی براي واژ ازاین .قرار گرفته است» خلق«مالکیت 

حمـرا   و ابراهیم کالنتـري نوشته  »کریم قرآن آیات در امر عالم چیستی« ۀتاکنون در این زمینه جز مقال

اي نگاشـته نشـده    مقالـه  2اند، ر و عالم خلق پرداختهتبیین اجمالی عالم ام  که بهدیگر  و چند مقالۀ 1،علوي

 قـرار  ینبداصلی مقاله  پرسش .پژوهش حاضر درصدد است به تبیین معناي امر در این آیه بپردازد .است

  اعراف چیست؟   سورة 54ۀ در آی» امر«معناي  بارةاست: بهترین دیدگاه در

ترتیـب   گشا هسـتند، بـه   راه هاي فرعی که در راستاي رسیدن به پاسخ پرسش اصلی  پرسش

  بدین قرارند:

 اند؟ هایی ارائه کرده اعراف چه دیدگاه ةسور 54 ۀدر آی» امر«معناي  بارةمفسران در. 1

 ها چیست؟ یک از دیدگاه هر ادلهدلیل یا . 2

 وارد است؟ ها چه نقدهایی بر هر یک از دیدگاه. 3

شناسـی قـرآن، و مـورد اهتمـام      ۀ جهانازآنجاکه آیۀ مزبور، از آیات مهم (غرر آیات) در زمین

است، پژوهش دربـارة آن ضـروري   » عالم امر«ویژة مفسران، و از شواهد نقلی مهم دربارة نظریۀ 

اي و در مقام استنتاج، توصیفی و تحلیلی  ها، کتابخانه نماید. روش این مقاله در گردآوري داده می

هاي مفسران و تبیین و تحلیـل و   دیدگاه شناسی دو واژة خلق و امر، به طرح است. پس از مفهوم

  پردازیم. آنها می نقد ادلۀ

 امر   ةشناسي واژ مفهوم

. انـد  کـرده ي گونـاگونی مطـرح   هـا  دگاهیـ دشناسان بزرگ عرب دربارة اصل معنایی مـادة امـر    لغت

کـت،  . فراوانـی و بر 3. فرمان، 2. کار، 1است:  کرده  اشارهبه پنج اصل معنایی  باره نیا درفارس  ابن
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). با این حـال، فراهیـدي و   137، ص1 ، جتا یب فارس، ابن. شگفتی و تعجب (5. نشانه و عالمت، 4

ـ فراه( انـد  برشـمرده راغب فقط دو معناي اول را براي این ماده  ؛ راغـب  297، ص8 ، ج1409 ،يدی

أکیـد  ) و فیومی با تعبیر حالت به جاي کار و شأن، بر دو معنایی بودن امر ت88، ص1412اصفهانی، 

شمردن معناي طلب و دستور از مـافوق   )؛ ولی مصطفوي ضمن بر21، ص2، جتا یبکند (فیومی،  می

کند که این ماده بر هر امري که از جانـب   اصل واحد براي ریشۀ امر، به این نکته اشاره می عنوان به

ق مورد طلـب و توجـه قـرار گیـرد، اطـال      رواضحیغواضح یا  صورت  بهموال یا حتی خود شخص 

شود و مفهوم طلب و استعال در همۀ موارد کاربرد این واژه لحـاظ شـده اسـت و معـانی دیگـر       می

، 1 ، ج1416انـد (مصـطفوي،    ادشـده گرفته از معنـاي ی  برکت، بر و رشد مانند امر ناشناخته، تعجب،

انجام کار، خواه واجب  درخواست .1). نیز سیوطی براي این لفظ دو معنا ذکر کرده است: 143ص

 جـاء « . شأن و صفت. البته گاهی از آن معناي عذاب اراده شده است که2و خواه مستحب یا مباح، 

. ابوهالل عسـکري در  )9، ص2ج ،1408 ،یوطیس(توان از این قبیل دانست  ) را می40(هود، » أَمرُنا

شـیء بـه    رسد که لفظ امر به معنـاي  بررسی اجمالی دربارة اصل معنایی این واژه، به این نتیجه می

رود و اصل معنایی آن در لغت، ظهور است و به همین دلیل براي معناي عالمت و نشـانه از   کار می

کند که امر  . او سپس به این نکته اشاره می)45، ص1ج ،1428، سکريع(شود  لفظ اماره استفاده می

. 1عنـاي لغـوي   شمردن سه م برزنجی پس از بر .)71همان، ص( در قرآن، در هفده معنا کاربرد دارد

. موعد و زمان، براي واژة امر هفت وجه معنـایی در قـرآن ذکـر    3. حال و شأن و 2تکلیف و الزام، 

ی است که به بررسی وجوه معنایی کسان گریدي از روزآبادیف. )28، ص1، ج2006، (برزنجی کند یم

، 1ج ،1416 ،يروزآبـاد ی(ف دانـد  یمـ ماده امر پرداخته و ایـن لفـظ را در قـرآن داراي هجـده وجـه      

جوزي نیز هجده معناي لفـظ امـر را از میـان کـالم مفسـران اسـتخراج کـرده اسـت          ابن .)404ص

  .)173، ص1404 جوزي، ابن(

اي که معانی دیگر از مصـادیق آن بـه شـمار     امر کدام است، به گونه ةاینکه اصل معناي واژ دربارة اما

معـانی ایـن واژه بـه یـک اصـل       همۀ ،به باور برخی اند. کردههاي گوناگونی عرضه  آیند، محققان دیدگاه

داراي دو اصـل معنـایی اسـت و یکـی از      کـم  دسـت امر  غالب این است که واژةد، ولی نظر نگرد می  بر

اینکه معناي دیگر شأن است، یا شـیء   دربارة معانی اصلی این واژه قطعاً طلب، فرمان و دستور است؛ اما

 حسـینى (تر از فعل، میان محققـان اخـتالف نظـر اسـت      ء و وسیعیا امري اخص از شی ،یا فعل ،و چیز

ي جدیـد در  أر عها و یـا ابـدا   آنها و ترجیح یکی از این دیدگاه ۀذکر ادل .)7- 12ص ،2ج ،1428 میالنى،
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دستور و فرمان از یـک سـو و شـیء و     ، یعنیگنجد؛ لیکن از میان دو معناي کامالً ناهمسو نمی مجالاین 

معناي لغـوي امـر    عنوان پشتوانۀ توان به است که می ، دو یا سه معناي متناسب با آیهیا شأن از سوي دیگر

 ةاست، داوري دربـار  گوناگونها  دیدگاه نیزو با توجه به اینکه در همین زمینه  داددر آیه مورد توجه قرار 

  گذاریم. میوا هاي مفسران که در ادامه خواهد آمد،  معناي متناسب را به بررسی تفسیري و طرح دیدگاه

 خلق در لغت ةمفهوم واژ

و لمـس کـردن چیـزي دانسـته اسـت       ء یشـ ي ریـ گ انـدازه را » خلـق « ۀفارس دو اصل معنایی ریشـ  ابن

داند و بر ایـن بـاور    ي مستقیم میریگ اندازهراغب اصل خلق را تقدیر و  .)213، ص2 ج ،تا یفارس، ب ابن(

 بـه سابق و همچنـین در معنـاي    پیروي کردن از نمونۀ ۀ قبلی وء بدون نمون است که در معناي ایجاد شی

 منظـور  ابـن  .)296ص ،1412راغـب اصـفهانی،   رود ( دیگر نیز به کار می ء یشء از  آوردن یک شی وجود

بـه معنـاي    زبانان عربو در ادامه خلق را در سخن  کند یمگیري را براي خلق مطرح  اصل تقدیر و اندازه

افزون بـر آنکـه اصـل     فیومی .)85، ص10 ج ،1414منظور،  ابنکند ( نا میمع سابقه یبء به شکل  آغاز شی

در معنـاي اسـم مفعـول و    » خلـق «گـاهی لفـظ    ، به این نکته اشاره دارد کهداند یممعنایی خلق را تقدیر 

منظور خلق در کـالم عـرب    زبیدي همانند ابن .)180، ص2ج ،تا یفیومی، ب( رود میمعناي مخلوق به کار 

و دیگـري تقـدیر و    )أَبدعـه  مثـالٍ  علـى  اإلِنشـاء ( سابقهداند: یکی ایجاد بدون   یمر دو وجه را منحصر د

به کیفیتی خاص و به شـکلی   را زیچ  ک) و مصطفوي ایجاد ی120، ص13 ج ،1414، (زبیدي يریگ اندازه

مصـطفوي،  ( نـد ک تلقی مـی تنها اصل معنایی براي این ریشه  ،که اراده و حکمت الهی اقتضاي آن را دارد

بـر ایـن نظـر     ،دانـد  یمي ریگ اندازهابوهالل عسکري عالوه بر اینکه اصل خلق را  .)115ص ،3 ج ،1416

: دانـد  یمـ را داراي شش وجه در قـرآن  » خلق«ي، مخلوق است. او کاربرد ا اندازهاست که هر چیز داراي 

، سـکري ع(. بـرانگیختن  6 ،جعل . قرار دادن و5 ،. سخن4 ،. شکل و تصویر3 ،. خرافه و دروغ2 ،. دین1

ها و نقـد دیـدگاه مقابـل در ایـن مقـال       ترجیح هر یک از این دیدگاه ۀاما ذکر ادل ؛)207، ص1ج ،1428

ها با عنایت به نقـاط اشـتراك و افتـراق لغویـان، چنـین بـه نظـر         از بررسی دیدگاه همه با این .گنجد نمی

یدگاه اهل لغـت در اصـل   وجه جمع میان د» دهگیري ش به صورت اندازه ءآفرینش یک شی«رسد که  می

ه حـال ازآنجاکـ   بـااین  هسـتند. است، و معانی دیگر، در حقیقت ناظر به مصادیق آن » خلق« معنایی ریشۀ

هاي تفسیري اسـت، تعیـین دقیـق     بحث، منوط به بررسی دیدگاه مورد تعیین معناي لغوي متناسب با آیۀ

  کنیم. یند هر دیدگاه احاله میاها و بر گاهمعناي لغوي متناسب با آیه را به طرح دید
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  تحليل و نقد ديدگاه مفسران در تبيين معناي خلق و امر

هاي مفسـران   دیدگاه بیشتر 3اند، کردههایی که برخی مفسران بدون هیچ استنادي بیان  نظر از دیدگاه صرف

 است: پذیر مورد بحث به پنج دسته تقسیم ۀدر تحلیل معناي خلق و امر در آی

 امر به معناي فرمان

. طبـري در توضـیح ایـن    انـد  گرفتهبرخی از مفسران در آیۀ مذکور، امر را به معناي دستور و فرمان 

ناپذیر است نیز  سره از آن خداست و امري که تخلف : آفرینش موجودات یکدیگو یمبخش از آیه 

. آنهـا نـه ضـرري    اي ندارنـد  هاي مشـرکان چنـین ویژگـی    مختص اوست؛ اما غیرخدا و آلهه و بت

. )146، ص8 ج ،1414، طبـرى ( 4دهنـد  آفرینند و نه فرمانی مـی  رسانند، نه نفعی؛ نه چیزي را می می

. وي در دانـد  یمـ همین معنا براي امر، صدور فرمان را منحصر بـه خداونـد    دأییتبا   ابوالفتوح رازى

  گوید: باره چنین می این

تعالى گفت: خلق بر اطـالق یـا بـر     نوع من التّقدیر. حق خلق، اختراع مقدور باشد از خداى تعالى على

 - وجه اختراع مراست و جز من بر اختراع قادر نیست، و یا جز مرا خـالق نشـاید خوانـدن بـر اطـالق     

و امر مراست. مرا رسد که فرمان دهم؛ فرمـانى کـه حکمـت و مصـلحت بـه آن       - که بیان کردیم چنان

امر من نرسد او را بـر کسـى    ن دهد، به امر من تواند داد و بىفرما  مقرون باشد، و هر کس که دون من

  ).220، ص8 ، ج1408 ،يراز ابوالفتوحفرمان دادن (

 آنهـا موجودات مخلوق خـدا هسـتند و حـق فرمـان دادن بـه       همۀ قطعاً: دیگو یمواحدي نیشابورى نیز 

. )397، ص1 ج ،1415 (واحـدى نیشـابورى،    5دهـد  یمـ مختص اوست و هرطـور کـه بخواهـد دسـتور     

یکدیگر دارند و مقصـود از   بامعنایی متفاوت » امر«و » خلق« یادشده همچنین به باور شیخ طوسی در آیۀ

آن است که خداوند در میان مخلوقات به هـر  » امر« ي است و در مقابل معنايدآوریپد، اختراع و »خلق«

اندکی اخـتالف   باطبرسی نیز  .)423، ص4 ج ،تا یب، (طوسی 6دهد شکل که بخواهد و بپسندد، دستور می

  .)660، ص4 ج ،1372 (طبرسی،کند  همین سخن را تأیید می ،در تعبیر

 امـر  و خلـق  ةواژ از نظر این دو، که شود می مشخص يواحد و ابوالفتوح سخن در دقت باارزیابی: 

و یـا تشـریعی    در امـر تکـوینی   هـا و دلیلی بر انحصار آن اند و تشریع به کار رفته نیتکو ةحوز هر دو در

 و دهـد  یمـ  دسـتور و  رانـد  یمـ  حکـم  یهست در که است نیا کند یم امر نکهیا از منظوربنابراین  نیست.

 کـرده  معنـا  يا گونه بهي آیه را طبر امر و حکم تشریعی و یا تکوینی؛ ولی اعم از ؛شود می اجرا او دستور

ـ  اهللاُ نَّهرَأم«: دیگو یم واژه نیا توضیح در رایزشود؛  تکوینی از آن استفاده می امر کهاست    ؛»هأمـرَ  أطعنَفَ

۹۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

از  .ها و زمین و ستارگان و اجرام آسمانی امر کرد، پس امـر او را اطاعـت کردنـد    یعنی خداوند به آسمان

و  چون و چرا را بـه دنبـال دارد   آید که موطن امر از نظر او، تکوین است که اطاعت بی می این عبارت بر

 ،امـر  آید که مراد وي از می بر» أمره یرد وال یخالف ال الذي واألمر«او که آورده است: عبارت  نیز از ادامۀ

بسـا   چراکه اگر مراد امر تشریعی بود، حتی اگر امر خدا باشد قابل مخالفت است و چه ی است؛نیتکو امر

  کنند. که کافران، مشرکان و فاسقان از آن پیروي نمی اي اوامر تشریعی الهی

اند. از دیدگاه آنـان خلـق، اختـراع و از نـو      ی، خلق را به معناي آفرینش دانستهطوسی و طبرس

پدید آوردن چیزي است و در مقابل، امر به معناي صدور حکم است که حکم تکوینی و تشـریعی  

هاي عالمه طباطبایی، ایـن دیـدگاه    سنجی گیرد. ضمن بیان ادلۀ دیدگاه سوم همراه با نکته را دربر می

  خواهد شد.نیز بررسی 

 امر به معناي کالم خدا

بین خلق و امر و کافر بودن کسـی کـه آن دو را    تفاوت بارةعیینه در از اشاره به سخن ابن پسقرطبی 

خلق خدا، مخلوق او و امر خدا، کـالم اوسـت کـه مخلـوق      که کند یمي ریگ جهینتبه یک معنا بداند، 

آمـده  »  ما أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُـولَ لَـه کُـنْ فَیکُـونُ    إِنَّ«  ۀاست که در آی» کُنْ«  نیست و عبارت از قول

 ،1990، رضـا  رشید؛ 275، ص14ج ،1420 فخر رازي،. نیز ر.ك: 221، ص7 ج ،1364(قرطبی،  7است

  ).455، ص8ج

 به معناي اسـم مفعـول   واقع درارزیابی: قرطبی در این بخش از تفسیر آیه، خلق را به معناي اسمی و 

 وو در مقابل امر را به معناي کـالم خـدا گرفتـه اسـت      ،(مخلوق) گرفته نه به معناي مصدري (آفرینش)

کـه اگـر در     به این بیـان  ؛مقابله بین خلق به معناي مخلوق و امر استفاده کرده است ئله را از قرینۀاین مس

راد از آن مخلـوق  است، نبایـد مـ  در طرف مقابل که امر  نیبنابرا ،، خلق به معناي مخلوق باشد»له الخلق«

بایـد   ،)146ص ،4ج ،1409 ،یتفتـازان (کالمی اشاعره که کالم خـدا مخلـوق نیسـت     باشد و طبق نظریۀ

  لیکن این سخن از دو جهت داراي اشکال است:   ؛کالم خدا باشد ،منظور از امر

فـرض پـذیرش    از عـام باشـد، و بـا    پسآیه، امر بخشی از خلق و ذکر خاص این . امکان دارد در 1

پـس بایـد منظـور از     ،چون کالم مصداق امر است«اینکه گفته شود  ،اینکه در آیه خلق در برابر امر است

صحیح نیست؛ زیرا امکان دارد مراد از امر یک مفهوم عام باشد کـه یکـی از مصـادیق آن    » امر کالم باشد

نشـده   فرض کالمی اثبات بر این پیشکالم است. بنابراین منحصر کردن مصداق امر در کالم الهی با تکیه 

  الم خدا غیرمخلوق است، از پشتوانۀ ظهور آیه برخوردار نیست؛که ک



   ۹۷ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

 . اگر منظور از کالم، کالم شفاهی همانند سخن گفتن انسان باشد و منظـور کتـاب و قـرآن، کتـابِ    2

ن است؛ و اگـر منظـور   زیرا ازلی بودن امثال آنها ناممک ؛الدفتین باشد، مخلوق بودن اینها روشن است بین

زیـرا حاصـل آن، تغییـر در ذات     ؛اسـت تصـورناپذیر  خـدا   دربارةکالم نفسی باشد، وجود چنین چیزي 

 .)265ص ،6 ج ،تا دانند (سبحانی، بی اشاعره کالم را از صفات ذات می ویژه آنکه به ؛خداست

 امر به معناي تصرف و تدبير

 ولـی انـد؛   شده، به معناي تصرف و تدبیر دانسـته گروه دیگري از اهل تفسیر، امر را در آیۀ یاد

عربی خلق و امـر را در آیـه بـه     . ابناند کرده بیان گوناگونی هاي دیدگاه یا بیرتعا ،خلقبارة در

 8معناي ایجاد ناشی از قدرت و تصرف مبتنی بـر حکمـت یـا تکـوین و ابـداع دانسـته اسـت       

تکیـه بـر ایـن آیـه، ایجادکننـده و      . بیضـاوي خداونـد را بـا    )237، ص1 ، ج1422عربی،  (ابن

را بـه   خلـق  عاشـور  . همچنـین ابـن  )16، ص3 ج ،1418 ،بیضاوى( 9کننده شمرده است تصرف

بـراي عملـی کـه     آنهـا معناي ایجاد موجودات و امر را به معناي تسخیر و تحت سلطه گرفتن 

لـق را  ). نخجـوانی خ 130، ص8 ج ،1420عاشـور،   (ابـن  10دانـد  ، مـی انـد  شده  ساختهبراي آن 

آفرینش و به ظهور رساندن همۀ موجودات و امر را مطلق تدبیر و تصرف از روي اسـتقالل و  

کثیر خلق و امـر را بـه ترتیـب     . ابن)252، ص1 ، ج1999 نخجوانى،( 11اختیار معنا کرده است

. همچنین آلوسی آیۀ مـورد  )383، ص3 ج ،1419کثیر،  (ابن 12داند عبارت از ملک و تصرف می

: مراد این اسـت  دیگو یمداند و در بیان آن  بخش قبلی آیه می لیتکمۀ ادامه و منزل  بهبحث را 

و زمین را آفرید و اوست کسی که آن  ها آسمانکه خداوند همان کسی است که اشیا از جمله 

). عبده 378، ص4ج  ،1415 (آلوسی، 13کند یماراده و خواست خود ایجاد  برحسبرا اداره، و 

و به این نکته  داند یمي ریگ اندازه، اصل آن را در لغت به معناي تقدیر و »لقخ«در بیان معناي 

ة مخلوق و چیزي که در آن تقدیر لحـاظ شـده بـه کـار     دربارکه گاهی این لفظ  کند یماشاره 

خلـق از آن خداسـت.    قطعـاً آگاه باشـید کـه    شود میمعناي آیه تا این بخش  نیبنابرا. رود می

اي وسیع بـراي معنـاي    و مالک ذات مخلوقات است. او در ادامه گستره خدا آفریننده نیبنابرا

گیرد و این لفظ را به معناي تشریع و تکـوین و تصـرف و    در نظر می بحث مورددر آیۀ » امر«

  :کند یمخود، به دو نمونه اشاره  موردنظرداند و در مقام بیان شاهد مثال براي تدبیر  تدبیر می

 فَالْمـدبرَات « ۀي معینی را براي آن به کار گرفته و در آیها فرشتهه خداوند ي عالم کها سنت. نظم و 1

  ؛است کردهبه آن اشاره  )5:نازعات( »أَمرًا

۹۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

گـاه او بـراي هـر     . آنکند یموحی که خداوند براي فرستادن آن به پیامبران، مالئکه را نازل  ۀمسئل. 2

) اسـتناد  12:(طـالق » بیـنَهنَّ  الْـأَمرُ  یتَنَزَّلُ مثَلَهنَّ الْأَرضِ ومنَ سماوات سبع خَلَقَ الَّذي اهللاُ« ۀدو مورد به آی

  ).454، ص8ج ،1990، رضا رشید( 14کند می

و خلـق   پـردازد  مـی مورد بحث نخست به تبیین معناي لغوي خلق و امر  عالمه طباطبایی در ذیل آیۀ

بـه بـاور وي، ایـن واژه در عـرف      دانـد.  میبه چیز دیگر  گیري با ضمیمه کردن چیزي را به معناي اندازه

معناي امر بر آن است که امـر در دو معنـاي    بارةقبلی است و در ه معناي ایجاد و ابداع بدون سابقۀدینی ب

گویـد بعیـد نیسـت کـه اصـل       و در ادامه می )150، ص8 ج ،1417 ،طباطبایی(شأن و طلب کاربرد دارد 

، یعنی نظـم  طلب (اسم مصدري) ۀاي مصدري) بوده و سپس در معناي نتیجمعناي آن، معناي طلب (معن

هاي حیـات گسـترده شـده، و بـه تعبیـر دیگـر        جلوه ۀکارهایی که به آن امر شده و در هم یافتن در همۀ

ـ   کار  یافتگی وجودي به سامان  هرفته باشد و به دلیل شأنیت انسان در حیات بر آن اطالق شده و سـپس ب

 همـۀ نتیجه اینکه امر هر چیزي، همان شأنی است که وجـود و   ات گسترش یافته باشد.موجود همۀشأن 

 .)151همـان، ص (یابـد   بـر محـور آن سـامان مـی     ي آن چیزها ارادهحرکات و سکنات و دیگر کارها و 

تـوان بـه    گوید: امر به معناي شأن را هـم مـی   از اثبات استعمال امر در معناي شأن می پسعالمه در ادامه 

یـافتگی و   شود و به اعتبار سـامان  ا نسبت داد و هم به مخلوقات، به اعتبار اینکه شأن از خدا صادر میخد

شود و در قرآن به هر دو نسبت اشاره شده اسـت:   به آن امر الهی گفته می دهد یمنظمی که به مخلوقات 

1. »رُه275:(بقره»  إِلَى اللَّه  أَم ،(رُ اللَّه  أَتى« .2نح»  أَم)عالمه با این سخنان زمینه را براي بیـان   .)همان( )1:ل

شـود   ، به خدا نسبت داده میزیچ کیافتگی شئون ی سازد که امر به معناي شأن و سامان این نکته فراهم می

  از جهت صدور آن از طرف خداست. ،و این نسبت

سـورة یاسـین (إِنَّمـا أَمـرُه إِذا أَراد      83در آیۀ » والْأَمرُ الْخَلْقُ لَه أَال«به باور وي مفهوم امر در آیۀ 

کُلِّ شَی لَکُوتم هدي بِیحانَ الَّذبکُونُ فَسکُنْ فَی قُولَ لَهئاً أَنْ یبه شَی (روشنی توضیح داده شده اسـت   ء

این امر همان وجـود اسـت و بـه دلیـل      در آن، کان تامه و به معناي ایجاد کردن است. بنابر »کُنْ«و 

ء (مخلـوق) نسـبت داده شـود، بـه      منسوب شدن آن به خدا، به معناي ایجاد است و وقتی بـه شـی  

شود و اطالق  جهت که وجود است امر گفته نمی معناي موجود شدن است. و به خود وجود از آن 

اینکه امر الهی در قرآن به معناي وجودي است که  جهینت یافتگی آن وجود است. امر از جهت سامان

افاضه کرده است و تفاوتی در تعلق این وجود به ذات، صفات یا افعال نیست؛ زیرا دلیلـی بـر   خدا 

. سپس عالمه بـا توجـه   )همان( اختصاص وجود به ذات و تبیین معناي خلق به شکل دیگر نداریم



   ۹۹ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

سو و اشتراك خلق و امر در معناي ایجـاد از سـوي دیگـر،     به تقابل خلق و امر در آیۀ مزبور از یک

گیري) و امر بـه معنـاي ایجـاد بـدون تقـدیر       فرماید: خلق به معناي ایجاد همراه با تقدیر (اندازه می

سـورة یاسـین (کـه آن را از     83تر شدن معناي خلق و امر با توجه به آیۀ  است. سپس براي روشن

کـه   بـردار اسـت؛ درحـالی    افزاید ایجادي که در آن تقدیر لحاظ شده، تـدریج  داند) می غرر آیات می

بردار نیست و همچنین خدا ایجاد همراه تقدیر را بـه غیرخـودش نسـبت     ایجاد بدون تقدیر تدریج

  داده ولی امر را که همان ایجاد بدون تقدیر است به غیرخودش نسبت نداده است.

کـه   کنـد  به این نکته اشـاره مـی  » اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا« ةعالمه در ادامه با استناد به قاعد

رونـد و هـیچ عنایـت     ایجاد به کار می در معناي مطلقِ ،تنهایی استعمال شوند خلق و امر زمانی که به واژة

ولـی   نیز نسبت داده شود؛تواند به خدا  وجود ندارد و می رهیغ وبه بحث تقدیر و زمان و تدریج  اي ویژه

این بـا توجـه    . بنابرداشته باشد ویژه یعنایپس هرکدام باید م اند؛ به کار رفتهدر این آیه هر دو در کنار هم 

 آن از ؛ء اسـت  قبلی و تقابل یادشده، نتیجه این خواهد بود که خلق به معنـاي ایجـاد یـک شـی     به مقدمۀ

 ء است بدون وجـود تقـدیر و انـدازه    ایجاد شی ،جهت که تقدیر و اندازه و غیره در آن لحاظ شده و امر 

شناسی لغوي و عرفی و معنـاي واژه در   گیري کلی از بحث معنا نتیجهدر پایان با  . ایشان)152همان، ص(

جملـه   از ،ن منفصـل یسـیاق و قـرا   قرائن و شواهد داخلی مانند قرینۀ سو و از سوي دیگر با قرآن از یک

کنـد و در   کند و از امر به ایجاد آثار آن تعبیر مـی  ء معنا می ، خلق را به ایجاد ذات شیینسای ةسور 83 ۀآی

  کند: به دو دلیل سیاقی اشاره می ،الل خوداستد

دهـد ولـی    . در کنار هم استعمال شدن خلق و امر در آیه، هرچند تقابل قطعی را نشان نمی1

اشعار به تقابل دارد. بنابراین گویا مراد از خلق، چیزي مرتبط با آفرینش ذات اشیاست و مراد از 

که در آغاز آیه نیـز بـه    نظام جاري بین آنها چنانامر، چیزي مرتبط با ایجاد آثار و شرایط اشیا و 

خَلَقَ السماوات والْـأَرض  «مغایرت خلق و امر اشاره شده است؛ زیرا در بخش آغازین آیه آمده: 

  ثُم استَوى«تواند اشاره به آفرینش ذات اشیا باشد؛ سپس در ادامه گفته شده:  که می» أَیامٍ ستَّۀِفی 

تواند اشاره به ایجاد نظام احسن بین اشیا با امـري پـس از امـري     که می» شِ یدبرُ الْأَمرَعلَى الْعرْ

کند که عطف، همیشه نشانۀ مغایرت نیست،  گاه اشکال مقدري را طرح می . آن)همان( دیگر باشد

ه ومالئکَته ورسله منْ کانَ عدوا للَّ«زیرا الزمۀ اینکه واو نشانۀ مغایرت باشد، این است که در آیۀ 

جبرئیل از جنس مالئکه نباشد. پاسـخ عالمـه ایـن اسـت کـه مـراد مـا        ) 98(بقره:» وجِبرِیلَ ومیکالَ

باشـد   مغایرت به شکل مطلق نیست؛ بلکه مغایرت اعتباري و اینکه شیء از یک جهت مغایرت داشته

۱۰۰      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

نـوع آفـرینش اسـت نـه اینکـه      که گذشت امر هم از جنس خلق است و یک  کافی است و چنان

  .)153همان، ص( مطلقاً مغایرت دارد

ی معناشناسـ روست که با توجه بـه   با این اشکال روبه» امر«ارزیابی: دیدگاه این گروه در تفسیر 

بسیار دور  تصرف وشناسی ذکر شد، استعمال این لفظ در معناي تسلط  واژة امر که در بخش مفهوم

بـه   واقـع  در، انـد  کـرده مفسران این واژه را به معناي تصرف مطرح  از ذهن است و اینکه بعضی از

. شأن یا چیز یـا  2. دستور دادن و 1اند. امر در بیش از دو دسته معناي  مصادیق این واژه اشاره کرده

که قـدرت تصـرف داشـتن اسـت،      اش نهیزم شیپفعل استعمال نشده است؛ بلکه الزمۀ امر کردن و 

از باب اطالق سبب بر مسبب، اسـم سـبب (قـدرت و تسـلط) بـر مسـبب       و  گرفته قرار نظر مورد

(دستور دادن) اطالق شده است. این نوعی استعمال مجازي اسـت و تـا زمـانی کـه بتـوان معنـاي       

اراده کرد، مجوزي بـراي اسـتعمال    ـکه در این مورد دستور دادن و فرمان راندن است   ـحقیقی را  

  اشت.لفظ در معناي مجازي وجود نخواهد د

به تدبیر امر تصریح کـرده اسـت و در    بسیارياز سوي دیگر، با توجه به این نکته که قرآن در موارد 

 ۀمسـئل ) 59:؛ فرقـان 5و4:؛ سـجده 2:؛ رعد31و3:مورد بحث (یونس و مشابه با آیۀ معنا همآیات همسو و 

 ؛دور از ذهن و بعید خواهـد بـود   امري ،باشد» تدبیر«به معناي » امر«گفت اینکه  توان می ،یدبرُ االمر آمده

شـود نـه اینکـه بـه      ، اشاره به تدبیر چیزي است که خودش تدبیر مـی »یدبر االمر«اساس تعبیر  زیرا براین

که در سخن آلوسی و عبـده آمـده اسـت،     چنان ،بنابراین معنا کردن امر به تدبیر معناي تدبیر و اداره باشد.

  غیرموجه خواهد بود.

) درخور تأمل است. عالمه هرچند امـر را  54بایی نیز ذیل آیۀ مزبور (اعراف:دیدگاه عالمه طباط

، 1 ، ج1417 طباطبـایی، (داند  می» جنبۀ ملکوتی و امري اشیا«یا » عالم امر«ذیل آیات دیگر به معناي 

سورة اعراف، این معنا را نادیده گرفته است. در حقیقت عالمـه ذیـل    54، ذیل آیۀ )351و 272ص

ة اعراف، با عنایت به مفهوم لغوي، خلق و امر خلق را به معناي آفـرینش و امـر را بـه    سور 54آیۀ 

معناي تدبیر گرفته و معناي لغوي را بر قرائن منفصل (آیات دیگر) ترجیح داده است. این در حالی 

از کنند که مـراد   است که بنا بر نظر عالمه، قراین منفصل (آیات دیگر قرآن)، این معنا را تقویت می

امر، عالم امر و جنبۀ ملکوتی اشیا باشد؛ افزون بر اینکه این معنا با معناي لغوي نیز سـازگار اسـت؛   

له الخلـق  «و ثانیاً  زیرا اوالً خود عالمه در مقدماتی که مطرح کرد، امر را تنها به تدبیر آثار معنا نکرد

نکه افتراق از چه نـوعی اسـت، از آیـه    اما ای  تنها بر افتراق و تفاوت خلق و امر داللت دارد؛» واالمر



   ۱۰۱ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

توانـد بـه آن    این تنها دلیلی که عالمه مـی  شود. بنابر چیزي براي ترجیح یکی از دو نظر استفاده نمی

تمسک کند، قرینۀ مقابلۀ خلق و امر است که در آغاز آیه آمده است. گذشته از ایـن، در آغـاز آیـه    

دهنـدة تـدریج    در این تعبیـر، نشـان  » سته«لفظ ». ایام ستۀخلق السماوات واالرض فی «آمده است: 

ر یطْلُبـه  النَّهـا على الْعرْشِ یغْشـىِ الَّیـلَ     ثُم استَوى«خلق است؛ ولی در بخش بعدي آیه آمده است: 

خَّرَاتسم ومالنُّجرَ والْقَمو سالشَّمیثًا وثح رِهبِأَم .«  

علَـى الْعـرْشِ     ثُـم اسـتَوى  «جاي این قسمت، از آیۀ دیگر، یعنی  به اشتباه بهعالمه در این بخش 

در ایـن آیـه مطـرح کـرده     » یـدبر «) بهره جسته و استدالل خود را بر پایۀ لفظ 3(یونس: »یدبرُ الْأَمرَ

تـوان   است. این در حالی است که در آیۀ مورد بحث، واژة دیگري ذکـر نشـده اسـت؛ اگرچـه مـی     

ثُـم  «را به این صورت توجیه کرد که تعابیر موجود در آیۀ مورد بحـث کـه فرمـوده    استدالل عالمه 

، همگی »بِأَمرِه ر یطْلُبه حثیثًا والشَّمس والْقَمرَ والنُّجوم مسخَّرَاتالنَّهاعلى الْعرْشِ یغْشىِ الَّیلَ   استَوى

» یدبر االمر«یل این ادعا این است که در مواردي که تعبیر اند. دل هایی از تدبیر الهی مصادیق و نمونه

 3تفسیر شده اسـت. بـراي نمونـه در آیـۀ     » استوي علی العرش«در قرآن به کار رفته، دقیقاً با تعبیر 

علَـى الْعـرْشِ     ثُم استَوى«با » أَیام ستَّۀِ  إِنَّ ربکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض فی«سورة یونس 

، لفظ واو »یدبرُ الْأَمر«جمله و » علَى الْعرْشِ  ثُم استَوى«مقابل شده، و حتی در بین جمله » یدبرُ الْأَمر

جملـۀ تفسـیریه اسـت.    » یـدبرُ الْـأَمر  «دهندة این است کـه جملـۀ    هم قرار نگرفته و این نکته نشان

خواهد بود. در » یدبرُ الْأَمر«در آیۀ مورد بحث، تفسیر » علَى الْعرْشِ  استَوىثُم « ۀجملبنابراین تفسیر 

علَـى الْعـرْشِ     اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَهـا ثُـم اسـتَوى   «توان به آیۀ  این ادعا می دأییت

» جلٍ مسمى یدبرُ الْأَمرَ یفَصلُ الْآیات لَعلَّکُم بِلقاء ربکُـم تُوقنُـونَ  وسخَّرَ الشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ یجري لأَ

بـا چنـد مصـداق آورده    » علَى الْعرْشِ  ثُم استَوى« ۀجمل) نیز اشاره کرد. در این آیه نخست 2(رعد:

ص قبل از عام است و تنها تفاوتی که قرار گرفته که از نوع ذکر خا» یدبرُ الْأَمرَ«شده و سپس جملۀ 

سورة اعراف، ذکـر خـاص پـس از عـام اسـت و       54با آیه مورد بحث ما دارد این است که در آیۀ 

  ها قبل از ذکر عام هستند. اند؛ برخالف اینجا که نمونه ها بعداً ذکر شده نمونه

تفسـیر عالمـه را تأییـد     توانند کنایه از تدبیر باشند و صـحت  کار رفته در آیه می لذا تعابیر به

همه در پاسـخ عالمـه    مورد بحث، اشتباهی رخ داده است. با این کنند، هرچند در ذکر آیۀ غیر می

طور که در توجیه سخن ایشان گفته شد، این بخش از آیـه   بیان این نکته ضروري است که همان

» علَى الْعـرْشِ یـدبرُ الْـأَمر     ثُم استَوى«سورة یونس هم  3 یۀآیدبر االمر است و حتی در  کنایه از

۱۰۲      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

یافته است کـه ابتـداي آیـه     گونه در در واقع عالمه این». علَى الْعرْشِ فَاَمر  استَوى«آمده است، نه 

که در این صورت به » أَال لَه الْخَلْقُ والْأَمرُ«خلق و تدبیر قرار گرفته و در بخش مورد بحث آمده 

قـرار  » تـدبیر «نیـز در مقابـل   » امـر «گیرد و بنابراین  قرار می» خلق«ر مقابل د» خلق«قرینۀ مقابله، 

گرفته و با آن مساوي خواهد بود. با این حال، با دقت در آیاتی که در تبیین این آیه آورده شـد،  

آمده و ادامۀ آن با جملۀ » على الْعرْشِ  ثُم استَوى«این مطلب روشن خواهد شد که نخست جملۀ 

»ریرُ الْأَمبرَ«تفسیر شده است، و نه » دبچیـز  » تـدبیرِ امـر  «کنـد و   را اضافه مـی » امر«بلکه لفظ » د

از این گذشته، اگر متعلَق خلق و تدبیر یکی باشند، این سـخن کـه    است.» تدبیر«دیگري به غیر 

یـا  » یـدبرها «خلق به ذات تعلق گرفته و امر به تدبیر صحیح خواهد بود؛ لـیکن در آیـات تعبیـر    

برخالف ایـن   »یدبرُ الْأَمر«وجود ندارد که اشاره به این نکته داشته باشد؛ بلکه با تعبیر » یدبرهم«

  مطلب تصریح شده که اشاره به مغایرت متعلَق خلق و تدبیر دارد.

تفسیر شـده   در آیۀ مورد بحث و آیات دیگر قرآن به جنبۀ غیرمادي» یدبرُ الْأَمر«نتیجه آنکه اوالً 

ها و زمین و غیـر آنهـا،    است. همچنین در آیۀ مورد بحث، پس از اشاره به آفرینش تدریجی آسمان

بیـان   کند. به  شود که عالوه بر تدبیر همۀ آنها، خداوند امر آنها را نیز تدبیر می بر این نکته تأکید می

آنها احاطه دارد؛ ثانیـاً    ه بر جنبۀ تجرديکند، بلک ها و زمین و غیرآنها را تدبیر می تنها آسمان دیگر نه 

اسـت و اگـر   » امـرهن «یـا  » امرهـا «الیه محذوف، و تقدیر آن  عوض از مضاف» االمر«الف و الم در 

بود. بنابراین قرینۀ داخلی نیـز داللـت بـر     نمی» امر«بود، نیازي به اضافه کردن واژه » یدبرها«منظور 

حی باالتر از خلق و آفرینش را در نظر دارد و چنـین نیسـت   این نکته دارد که امر، جنبۀ برتر و سط

  که خلق فقط به ذات و امر به آثار تعلق گیرد.

  عالم امر

اند. فخر رازي بر آن است که موجودات بـه دو   ي از مفسران امر را به عالم امر تفسیر کردها دسته

انـد از موجـودات    عبارت شوند و موجودات خلقی دسته از عالم خلق و یا از عالم امر تقسیم می

داراي تقدیر و تعیین، و هر آنچه جسم یا جسمانی است و داراي مقدار معین اسـت، و موجـود   

امري هر گونه موجودي است که خالی از حجـم و مقـدار و از عـالم ارواح و عـالم امـر باشـد.       

طۀ مالئکه قرار آید که همۀ اجرام و افالك و ستارگان، تحت سل بنابراین از آیۀ مورد بحث بر می

دارند که خود از عالم امر هستند و عالم خلق در تسخیر خدا و عالم امر تحـت تـدبیر اوسـت و    

ــت      ــرده اس ــلط ک ــق مس ــالم خل ــمانیات و ع ــر جس ــر را ب ــالم ام ــات و ع ــد روحانی   15خداون



   ۱۰۳ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

را به عالم اجسـام  » الْخَلْقُ«مختصر  صورت  به. فیض کاشانی )272، ص14ج  ،1420(فخر رازي،

» والْـأَمرُ عـالم األرواح    عالم األجسام  أَال لَه الْخَلْقُ: «کند یمبه عالم ارواح یاد » الْأَمرُ«رده، از معنا ک

: از این دیگو یم. گنابادي در معناي آیه مورد بحث به اشاره )205، ص2 ، ج1415فیض کاشانی، (

، 2 ، ج1408، گنابـادى (آید که خداوند مبـدأ عـالم خلـق و امـر و مالـک آن دو اسـت        آیه بر می

گویــد: خلــق عبــارت اســت از تقــدیر، و مخــتص جســم و  . ســرانجام نیشــابوري مــی)186ص

جسمانیات است؛ زیرا مقدار معین داشتن، ویژة جسم و جسمانی است. هر چیزي کـه خـالی از   

حجم و مقدار باشد، از عالم ارواح و امر است؛ زیرا چنین موجودي بدون سابقۀ مادي و زمـانی،  

وسیله امر کن ایجاد شده است و حاصل آنکه عالم خلق در تسخیر خداوند است و عـالم امـر    به

، 1416، نیشـابورى (واسطۀ تقدیر اوست  در تدبیر اوست و استیالي روحانیات بر جسمانیات به 

الخلق مـا دون العـرش   «گوید:  عیینه که می بن توان گفت سخن منقول از سفیان . می)254، ص2 ج

  ) ناظر به همین معناست.455، ص8، ج1990، رضا رشید» (فوق ذلک واالمر ما

بیـان   تـر  پـیش دانند که طبق شواهدي کـه   ارزیابی: این دسته از مفسران خلق را به معناي مخلوق می

مقابله میان خلق و امر، مراد از خلـق   ۀ. از این گذشته، به اعتبار قرینگشتصحت این مطلب روشن  ،شد

دانند. درواقع این گروه سعی در اثبـات ایـن نکتـه     هاي غیرمادي می و امر را مخلوقهاي مادي  را مخلوق

زیرا وجـود لفـظ    گیرد؛ نمی دربرموجودات را  همۀمانند آیات دیگر  ،دارند که منظور از خلق در این آیه

ده خلق بـه موجـودات مـادي نسـبت دا     ةاما دلیل اینکه واژ ؛واو میان خلق و امر در مقابله ظهور دارد

 ؛روشـن اسـت   ،خلق که تقدیر داراي اندازه بودن در آن لحاظ شده ةبا توجه به معناي لغوي ماد ،شده

موجودات مادي است و موجودات مجرد و فرامادي هرچنـد کـه در    ۀمشخص ،زیرا داراي اندازه بودن

ـ  میان خودشان داراي مراتبی هستند، مانند موجودات مادي داراي اندازه نیستند. ه بـا ترمیمـی   این نظری

  آینده خواهد آمد، یکجا مورد نقد قرار خواهد گرفت. که در نظریۀ

 تجردي موجودات ةجنب

ء و امر را قلمـرو بعـد از    هرچند عالمه طباطبایی در ذیل آیۀ مورد بحث خلق را قلمرو ذات شی

دیگـر   دانـد، در مـوارد   ء، و به دیگر سخن مربوط به تدبیر امور و آثار آن مـی  وجود دادن به شی

ضمن واکاوي اصطالح امر از دید آیات قرآن به این نتیجه رسیده است که آفرینش اعم از اینکـه  

طورکلی داراي دو وجه است و چنین نیسـت کـه    به ذات یا صفات یا افعال تعلق داشته باشد، به

خلق قلمرو ذات باشد و امر قلمرو تدبیر و آثار؛ بلکه اساساً چـه ذات، چـه صـفت و چـه فعـلِ      
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شـود   بردارش در نظر گرفته شود خلق نامیده می ، خودش دو جنبه دارد؛ اگر وجه تدریجزیچ کی

وي در  شـود.  و با توجه به وجه دیگر آن، که تغییر و تـدریج در آن راه نـدارد، امـر نامیـده مـی     

ن توا کند که از آن جمله می استدالل به اینکه امر داراي تدریج نیست، به آیات متعدد استشهاد می

) که ذیل آیه مورد بحث نیز به آن اشاره شـد،  50(قمر:» کَلَمحٍ بِالْبصر واحدةٌوما أَمرُنا إِلَّا «از آیه 

  .)152، ص8 ، ج1417 طباطبایی،(نام برد 

بـردار و مقیـد    ارزیابی: تأمل در این سخن عالمه، گویاي این است که منظور از وجود تدریج

پذیر و  ادي، و منظور از وجودي که تدریج در آن راه ندارد و زمانبه زمان و مکان، همان جنبۀ م

توان گفت نظریۀ  نیست، همان وجود مجرد و جنبۀ امري و ملکوتی است. درنتیجه می بردار مکان

هاي مـادي   شود، به وجود نهایی عالمه این است که خلق در مواردي که در برابر امر استعمال می

گیرد و این همـان چیـزي    هاي غیرمادي تعلق می گونه موارد به وجود گیرد و امر در این تعلق می

اند (دیـدگاه چهـارم). البتـه     است که بعضی از مفسران از آن تعبیر به عالم امر و عالم خلق کرده

معناي این سخن این نیست که عالم امر در جایی و عالم خلق در جاي دیگر است؛ بلکـه بـراي   

ء دو جنبه دارد که اگر هـر یـک از    توان گفت: هر شی عالمه، می سازگار کردن این نظر با سخن

توان از تعبیر عالم امر براي بیان آن اسـتفاده   قرار گیرد، می توجه موردطور مستقل  ها به این جنبه

توان گفت هر چیزي داراي دو عالم است: یکی مادي و دیگري غیرمادي. البته  کرد. در نتیجه می

صادق نیسـت و دربـارة آنهـا    ات غیرمادي که داراي جنبۀ خلقی نیستند، این سخن دربارة موجود

که داراي دو بعد مادي و جسـمانی    انسانرود. در نتیجه موجوداتی از قبیل  فقط تعبیر امر به کار می

 هستند، توأمان داراي دو عالم خلق و امرند؛ ولی در مقابل، موجـوداتی کـه بعـد جسـمانی ندارنـد     

  16ط بعد امري دارند.(همچون مالئکه) فق

مادي مطرح است کـه در ایـن    يدر اشیا ،بنابراین مفاد سخن عالمه این است که دو عالم خلق و امر

توان از تعبیر جهت خلق و جهت امر نیز استفاده کرد و تفاوت نظر عالمه با گروهی از مفسـران   مورد می

را از دو جهـت   ان برخـی از موجـودات  تـو  می کهکه قایل به عالم امر هستند (دیدگاه چهارم) این است 

براي نمونه انسان هم عالم خلقی دارد که این بدن مادي اوست و هـم عـالم امـري و     :نظر قرار داد مورد

ـ  انـد؛  جنبه ملکوتی دارد که روح اوست و هر دو در انسان لحاظ شـده  ی بعضـی دیگـر از موجـودات    ول

کـل هسـتی مـورد     اگر  لذاشود.  بیر به عالم امر میمانند مالئکه فقط داراي یک جهت هستند که از آن تع

خلقـی و امـري    توان کـل موجـودات را بـه دو دسـتۀ     مینظر باشد و موجودات خاص، در این صورت 



   ۱۰۵ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

و در  انـد  نظر داشـته اند، به کل هستی  تقسیم کرد. بنابراین مفسرانی که تعبیر به عالم خلق و عالم امر کرده

  .امري استفاده کرده است ریسته و از اصطالح جنبۀ خلقی و جنبۀنگمقابل عالمه به موجودات خاص 

اساس نباید در قـرآن   پیشین است، این است که براین همزمان متوجه این نظریه و نظریۀاما نقدي که 

موجودات مجرد به کار رفته باشد و این در حالی اسـت کـه در آیـات متعـدد تعبیـر       بارةدر» خلق« ةواژ

 کُـلَّ  خَلَـقَ «ذکر شده است؛ ماننـد تعبیـر   » خلق«متعلق  منزلۀ شود، به وجودات میهمۀ مکه شامل » شیء«

شَی ؛ و عبارت 2:؛ فرقان101:(بقره» ء(»َخَلَق نْ اللَّهم شَی اعراف »ء):وات السـما «). نیز تعبیر 48:؛ نحل185

در آیـات بسـیار   گـردد،   موجودات اعم از مجرد و مادي اطـالق مـی   همۀکه در عرف قرآن بر » االرضو

؛ 164:بقـره (»  والْـأَرض  السـماوات  خَلْـقِ   فـی «ذکـر شـده اسـت؛ ماننـد عبـارت      » خلق«عنوان متعلق  به

؛ 3:؛ یـونس 36:؛ توبـه 54:؛ اعـراف 73و1:انعـام (»  والْـأَرض  السماوات خَلَقَ«) و تعبیر 191و190:عمران آل

 یخْلُـقُ «و آیات دیگر). نیز عبـارت   59:؛ فرقان4:؛ طه51:؛ کهف99:؛ اسراء3:؛ نحل32و19:؛ ابراهیم7:هود

؛ 68:؛ قصـص 45:؛ نـور 17:؛ مائـده 47:عمـران  آل( گـردد، در آیـاتی   موجودات می همۀکه شامل  »یشاء ما

فرشتگان که بنا بـر دیـدگاهی    بارةذکر شده است. همچنین در» خلق«عنوان متعلق  ) به49:؛ شوري54:روم

 خَلَقْنَـا « به کار رفتـه اسـت؛ ماننـد عبـارت    » خلق«غیرمادي است، تعبیر وجود آنها از نوع وجود مجرد و 

  ).150:صافات(» الْمالئکَۀَ

آید که انحصار خلق به موجودات مادي و جسمانی از سویی و انحصـار   می از مجموع این شواهد بر

کـه در   چنـان مجـرد هسـتد،    حـال امر به موجوداتی که خالی از حجم و مقدار و از عالم ارواح و به هـر  

اطبایی که از سویی خلـق  دیدگاه عالمه طب که گردد موجه است. نیز روشن مینادیدگاه چهارم ذکر شده، 

مـادي آنهـا اختصـاص     ات و در یک کلمه به جنبۀبردار و مقید به زمان و مکان موجود تدریج را به جنبۀ

ناپـذیر و   تـدریج  ۀی که امر را جنبدیگر عالمه طباطبای رقابل دفاع خواهد بود؛ هرچند سویۀداده است، غی

در » امـر «زیـرا در هـیچ مـوردي تعبیـر      ؛قابل دفاع است داند، غیرزمانی و غیرمکانی وجود موجودات می

  مورد موجوداتی که مادي هستند به کار نرفته است.  

 غيرتعيني موجودات جنبة

  نکات زیر است: ،هاي گذشته دستاورد بررسی

ا کاربرد آن در آیه مورد بحث، در دید نخست، دسـتور و فرمـان،   . معناي لغوي امر متناسب ب1

 شأن، و یا شیء است؛ 

 مورد بحث به معناي دستور و فرمان نیست؛ ۀآی امر در. 2

۱۰۶      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  

 مورد بحث به معناي کالم خدا نیست؛ ۀآی امر در. 3

 به معناي تدبیر نیست؛ بحث مورد ۀآی امر در. 4

بـه موجـودات مـادي و امـر بـه موجـودات فرامـادي        مـورد بحـث    ۀنیست که خلق در آی . چنین5

  خصوص عالم امر اراده شده باشد؛  ،اختصاص یافته و از امر

 مادي موجودات اختصاص ندارد. ، به جنبۀمورد بحث ۀخلق در آی. 6

بنابراین ناچار باید به این دید تن در دهـیم کـه خلـق در آیـۀ مـورد بحـث در جنبـۀ تعینـی         

غیرتعینی موجودات به کار رفته است. توضیح اینکـه تفـاوت موجـود     موجودات، و امر در جنبۀ

این است که موجود مادي داراي ابعاد زمان، مکان و غیره است، ولـی موجـود    مادي و مجرد در

کـه   مجرد، از برخی قیود ماده رهیده و همچنان برخـی دیگـر ماننـد شـکل و رنـگ را داراسـت      

کلی از قیود ماده رهیـده اسـت کـه موجـودات مجـرد       اند؛ و یا به موجودات مجرد برزخی چنین

که عبارت از محدودیت به وجود خاص است، همچنان » تعین«اند؛ لیکن صبغۀ  گونه عقالنی این

رو اگرچه موجودات مادي و مجـرد   در موجودات مجرد حتی مجردات عقالنی باقی است. ازاین

انـد   لیکن همگی در یک وجه مشتركکنند،  در رهیدن از صفات ماده از یکدیگر تمایز حاصل می

و آن محدودیت در وجود است و تنها وجود خداوند سبحان است که جنبـۀ فراتجـردي دارد و   

  برتر از هرگونه تعینی است.

را کـه دربـارة همـۀ موجـودات از جملـه       »خلـق «بر این پایه، با توجه به اینکه از سویی تعبیـر  

وص موجـودات مـادي تنـزل داد، از سـوي دیگـر،      خصـ  توان بـر  کار رفته است، نمی مجردات به 

در قـرآن همـواره دربـارة موجـودات مجـرد و یـا جنبـۀ تجـردي و فرامـادي          » امر«ازآنجاکه واژة 

بـه ایـن   » امـر «و » خلـق «کار رفته است، ناگزیر تقابل میان واژة  موجودات اعم از مادي و مجرد به 

تعین مادي  کار رفته است؛ اعم از جودات به صورت خواهد بود که واژة خلق دربارة جنبۀ تعینی مو

کـه   و یـا تعـین تجـردي    که محدودیت به زمان و مکان و دیگر خصوصیات ماده، ویژگی آن است

هاي ماده نیست، لیکن در هر حال، داراي محدودیت  اگرچه محدود به زمان و مکان و دیگر ویژگی

ن حتی تعینات اسـما و صـفاتی را   وجودي است و اطالق وجوديِ حضرت حق را ندارد؛ بلکه تعی

توان گفت خلق در آیۀ مورد بحـث در   اساس می ). براین30، ص1410گردد (خمینی،  نیز شامل می

توانـد از   جنبۀ تعینی موجودات، و امر در جنبۀ غیرتعینی موجودات به کار رفته است و این نکته می

  هی نو در این زمینه به شمار آید.نگاهی، ترمیم نظریۀ عالمه طباطبایی و با دید دقیق، دیدگا



   ۱۰۷ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 

 گيري نتيجه

بـه ایـن    اعـراف،  ةسـور  54 ۀبا هدف تبیین روشن و شفاف معناي امر در آی بود درصددپژوهش حاضر 

اثبـات   ادلـۀ اعراف و  سورة 54در آیۀ » امر«شناسی  دگاه در مفهومکه بهترین دی پاسخ دهد اصلی پرسش

یادشـده و   54در آیـه  » امـر «شناسـی   دگاه مفسران در مفهومدی نیز دربارةهاي فرعی   پرسشآن چیست؟ 

به این نتیجه دسـت یافـت    بود. نگارنده نهایتاً ها و نقدهاي وارد بر هر کدام یک از دیدگاه هر ادلۀدلیل یا 

 .4 ،تـدبیر الهـی   .3 ،کـالم خـدا   .2 ،فرمان و دسـتور  .1ۀ از پنج نظری اند ها در این زمینه عبارت که دیدگاه

د و تنها دیدگاه عالمه طباطبـایی در  ننقد درخورها  این دیدگاه ادلۀکه  ،امري موجودات ۀجنب .5 ،مرعالم ا

ـ  .راه را براي تفسیر قابل دفاع از آیه گشـوده اسـت   ـاگرچه نه در ذیل آیه   ـ المیزانتفسیر  حاضـر   ۀمقال

مـورد توجـه عالمـه     ۀظرین ي دیگر مفسران، گامی دیگر در عرضۀها افزون بر تحلیل و نقد جامع دیدگاه

به دیدگاه نو راه یافت. این دیدگاه که حاصـل   ،برداشت و با ترمیم آن المیزانالي تفسیر  هطباطبایی در الب

جـردي و  اعـم از تعـین ت   ،تعـین موجـودات   است از تفسیر خلق به جنبۀ ، عبارتستها نقد دیگر نظریه

  غیرتعینی موجودات. مادي، و تفسیر امر به جنبۀ

۱۰۸      ۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱۵، سال هشتم، شماره اول، پياپي  
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  .ألجله خلقت الذي للعمل تسخیرها واألمر الموجودات، إیجاد: فالخلق. 10

  .واالختیار باالستقالل والتصرف التدبیر مطلق اى والْأَمرُ واإلظهار اإلیجاد عموم اى الْخَلْقُ .11

  . والتصرف الملک له أي والْأَمرُ الْخَلْقُ لَه أَال .12

 أولیـا  دخـوال  واألرض لسـماوات ا ذلک فی ویدخل األشیاء خلق الذي هو تعالى إنه أي السابق للکالم کالتذییل والْأَمرُ الْخَلْقُ لَه أَال. 13

 بـه  یـؤذن  کمـا  غیـره  أحد ال بِأَمرِه مسخَّرات: سبحانه بقوله إلیه أشیر ما ذلک فی ویدخل إرادته حسب على وصرفها دبرها الذي وهو

  .الظرف تقدیم

 المالـک  الخـالق  فهو الخلق للّه إن اال أي بقدر، االیجاد بمعنى واستعمل فیه، یقع ء شی فی یکون وانما التقدیر اللغۀ أصل فى الخلق .14

 فـی  وال ملکـه  فـی  لـه  شـریک  ال والملـک  المالـک  فهو والتدبیر والتصرف والتکوین، التشریع وهو االمر فیها وله المخلوقات، لذوات

 المالئکـۀ  بـه  ینـزل  الوحی ومنه سننه،و العالم نظام من) أَمراً فَالْمدبرات( بقوله  المعنیین المالئکۀ له اللّه سخر ما التدبیر هذا ومن ...ملکه

  .)بینَهنَّ الْأَمرُ یتَنَزَّلُ مثْلَهنَّ الْأَرضِ ومنَ سماوات سبع خَلَقَ الَّذي اللَّه( قوله ویشملهما. الرسل على

عـن الحجمیـۀ والمقـدار کـان      کل ما کان جسماً او جسمانیاً کان مخصوصا بمقدار معین، فکان من عالم الخلق، وکل ما کان بریئاً .15

  من عالم األرواح ومن عالم األمر.

خلق دو اصطالح دارد که  گردد و نتیجه اینکه . اگرچه در اصطالح فراگیر خلق به معناي شامل عالم خلق و امر اطالق می16

گیـرد و   ل امر قرار میشود، ولی بنا بر اصطالح دیگر مقاب در یک اصطالح به تمام موجودات اعم از مجرد و مادي اطالق می

 رود. تنها در مورد موجودات مادي به کار می



   ۱۰۹ سورة اعراف ۵۴ارزيابي ديدگاه مفسران در تبيين معناي امر در آية 
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