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  چکیده

از   بکار رفته است،» امر«اي از آیات قرآن که در آنها واژه  ِرّان در ذیل پاره برخي از مفس

متمایز است. آیا » عالم خلق«اند که بکلّي از  سخن گفته» عالَم امر«یني با عنوان نظام مع

  ن نمود؟اتوان در عرض عالم خلق به وجود چنین عالَمي اذع مي

هاي آن عـالَم چیسـت؟ و قـرآن کـریم بـراي       صورتي که پاسخ مثبت باشد، ویژگي در

شناخت آن چه اطالعاتي را بر آدمیان عرضه کرده است؟ این نوشتار درصدد اسـت بـا   

 براسـاس هاي مستندي براي سئواالت مذکور ارایـه نمایـد.    مراجعه به آیات وحي پاسخ

رآن کریم در عـرض نظـام خلـق کـه بـر      توان اذعان نمود که در نگاه ق این تحقیق مي

اسباب و مسببّات مادي استوار است نظام دیگري وجـود دارد کـه بکلّـي از مختصـات     

ها، فرایندها و  باشد؛ برخي از پدیده مبتني بر اراده خداوند مي  جهان ماده برکنار و صرفاً

میـان قابـل   به آن جهان است که با قواعد مادي و مأنوس آدما متعلقّ   حوادث پیرامون

باشد. این جهان بخشي از عالَم غیب است که قرآن کریم بـه کـراّت از آن    شناخت نمي

  سخن گفته و آدمیان را به ایمان به آن فراخوانده است.

  

موجودات.  اراده خداوند،  عالم خلق، عالم امر،  غیب،   :ها کلید واژه
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   عالم امر در نگاه قرآن کریمچیستي 

  مقدمه

که وحی آسمانی ان بخش نامحسوس و فرامادی جهان، حقیقتی است به عنو» غیب«

یـد کـرده، دربـاره آن سـخن گفتـه و آدمیـان را بـه ایمـان بـه آن          به صراحت آن را تأی

فراخوانده است. آدمیان گرچه بر حسب فطرت الهی خود از وجود غیب آگاهی داشته و 

ی غیـب و موجـودات و   تفصـیل امّـا شـناخت    ،)1/44 (طباطبـایی،  باشـند  مـی  بدان مؤمن

پـذیر   جز از راه وحی آسمانی امکان د،نباش می که متعلّق به غیب يهای نامحسوس جهان

باشد. در نگاه قرآن کریم علم تفصیلی به غیـب و آنچـه متعلّـق بـه آن اسـت ویـژه        نمی

 و چنین علمی جـز از طریـق وحـی و   ) 20 یونس،( »فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلّهِ« خداوند است:

لَّا مَنِ . عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِهِ أَحَدًا«رسوالن حق به آدمیان نخواهد رسید:  إِ

داسـتان   رو قرآن کریم پس از بیـان  از این) 27و 26جن، آیات ال( ...»ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

بـه  نموده است، خطاب هایی که در زندگی آن حضرت رخ  حضرت یوسف و فراز و نشیب

ذَلِکَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْـکَ وَمَـا کُنـتَ    «فرماید:  پیامبر اسالم(ص) چنین می

این از خبرهای غیبی است کـه  ) 102 یوسف،( »لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ یَمْکُرُونَ

و نقشـه  گرفتنـد   کنیم، تـو نـزد آنـان نبـودی هنگـامی کـه تصـمیم مـی         به تو وحی می

 1.کشیدند می
 

عدد آنها چقدر اسـت؟  های غیب کدامند ؟  االتی از قبیل اینکه موجودات و جهانؤس

االتی است که هر کدام در جـای خـود   ؤها و نقش هر کدام در هستی چیست؟ س ویژگی

های مستندی بـرای آنهـا فـراهم گـردد و درنتیجـه       باید مورد تحقیق قرار گیرند، پاسخ

است تا آنجا که در تحقیقاتی از ایـن دسـت   ب و آنچه متعلّق به آن تصویری جامع از غی

  باشد، در اختیار صاحبان اندیشه قرار گیرد.  می میسور

یابد و در تالش است با تکیه بر آیات وحـی   می نوشتار حاضر با همین رویکرد سامان

بپـردازد.   ی از حقایق غیب اسـت، تکه در نگاه قرآن حقیق» امر«به پژوهش پیرامون عالَم 

ای از  تناسب آیات به پـاره ه باشد، اگرچه ب دستمایه اصلی در این پژوهش آیات قرآن می

روایات و همچنین آراء اندیشمندان دینی به ویژه قرآن پژوهـان نیـز مراجعـه و اسـتناد     

  خواهد شد.

                                                        

 .49 شود؛ هود، می شبیه همین بیان پس از داستان حضرت نوح نیز دیده .1
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  در لغت » امر« واژه شناسی

ترین آنها بدین قرار  رایجاند که  معانی مختلفی ذکر کرده» امر«اژه شناسان برای و لغت

  است:

ذیل واژه امر) و یـا ضـد    ذیل واژه امر، فراهیدی، االمرُ: نقیض النّهی (ابن منظور، -1

: فرمان این اساس معنای امر عبارت است از رالراء). ب باب ةالنّهی (فیروزآبادی، فصل الهمز

 ت.اس »اوامر« دادن به انجام کار و یا دستور انجام کار، که جمع آن 

(ابـن منظـور،    االمرُ: واحد االمور؛ یُقـالُ: امـرُ فـالنٍ مسـتقیمٌ و امـوره مسـتقیمةٌ       -2

وضـع خواهـد بـود کـه جمـع آن       و ) در این صورت امر مترادف با کارجافراهیدی، همان

 است.» امور«

امر )، در این صورت جا(ابن منظور، فیروزآبادی، همان امور االمرُ: الحادثةُ و الجمعُ -3

 است.» امور«نای حادثه و واقعه خواهد بود که جمع آن به مع

(راغب اصـفهانی،ذیل واژه   تعالی دون الخالیق اللهِاالمرُ: االبداع، و یختصُّ ذلک بِ -4

ونـد اسـت و بـرای    ص بـه خدا شـود کـه ایـن مخـت     می استعمالمعنی ابداع  امر)، امر به

  رود. مخلوقات بکار نمی

 

  ندر آیات قرآ» امر«کاربرد واژه 

ار در ب 248 و...] ونَرُمِتَأ،یَ ارةمّآمرون، اَ ،، اموررُمُأ،تَرُمُأ، یَرَمَمرو مشتقات آن [= اَواژه ا

در این کاربردهـا، واژه محـل بحـث     .ماده امر) باقی،آیات قرآن به کار رفته است (عبدال

اللّـهَ   إِنَّ« باشـد؛ از قبیـل:   می بعضاً به معنای دستور و فرمان [=اولین معنای لغوی امر]

یْطَانُ یَعِـدُ  « ) و یـا: 58 نسـاء، ال( »یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا کُمُ الْفَقْـرَ  الشـَّ

مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْـهُ مِـنْ عَـذَابِ     غزِوَمَن یُ« و یا: )268 بقره،( »اءحشالْفوَیَأْمُرُکُم ب

ذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَـا فَفَسَـقُواْ فِیهَـا    وَإِ« ) و یـا: 12 (سبأ، »السَّعِیرِ

  ).16، اسراأل( »فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا

دومین معنـای   ای دیگر از کاربردهای قرآنی به معنای کار و وضع [= واژه امر در پاره

رَبَّنَا « ) و یـا: 18(یوسف،  »بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا«؛ از قبیل لغوی امر] آمده است

لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ «) و یـا  10 کهف،ال( »آتِنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

  .)38شوری، ال( »وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ« ) و یا:1طالق، ال( »بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا
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ای دیگر از کاربردهای قرآنی به معنـای حادثـه و واقعـه [= سـومین      این واژه در پاره

شـوری،  ال( »أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ األمُـورُ « :معنای لغوی امر] استعمال شده است، از قبیل

(آل عمران،  »تُرْجَعُ األُمُورُوَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَإِلَى اللّهِ « ) و یا:53

وَإِذَا « ) و یـا: 77 نحـل، ال( »وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِالَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْـرَبُ « یا: ) و109

  ).83 ،نساءال( »جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ األَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ

  شـود کـه    مـی  در آیـات متعـددی دیـده    کاربرد واژه امر درمعنای چهارم [= ابـداع] 

ي    « بخشی از آنها بدین قرار است:  .»..وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الـرُّوحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبـِّ

وَمَا «)، 54عراف، اال( »رَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَأَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَا.«..)، 85 سراء،اال(

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَـیْئًا أَنْ یَقُـولَ لَـهُ    «)، 50قمر، ال( »وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِأَمْرُنَا إِلَّا 

(غـافر،   »یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...«) و 82(یس،  »کُنْ فَیَکُونُ

15.(  

  

  تبیین موضوع تحقیق

آید کـه   می اژه امر در آیات قرآن بر معانی لغوی، به دستاز تطبیق موارد استعمال و

واژه مذکور در آیات وحی در هر کدام از معانی چهارگانه بارها به کار رفته است. با ایـن  

شـده اسـت اختصـاص بـه      تفاوت که واژه امر هرگاه در معانی اول، دوم و سوم استعمال

وند بکار رفته اسـت؛ در حـالی کـه    خداوند نداشته، بلکه هم برای خداوند و هم غیر خدا

  همین واژه هرگاه در معنای چهارم استعمال شده فقط ویژه خداوند است.

 ....»م اِنّ هللاَ یَـأمُرُکُ « در موارد استعمال این واژه در معنای دسـتور و فرمـان، هـم   

نکـه در  . چنادشـو  مـی  دیـده  »یَعِدُکُم الفَقرَ وَ یَأمُرُکم... الشَّیطانُ«شود و هم  می دیده

 دیده »بَل سَوَّلَت لَکم اَنفُسُکُم امراً«، هم موارد استعمال این واژه در معنای کار و وضع

لَعَلَّ هللاَ یُحـدِثُ بَعـدَ ذلـک    «که امر به تسویل نفس نسبت داده شده و هم  شود می

  شود که امردر آن به خداوند منسوب است.  می دیده »اَمراً

وَ مــا «ژه امــر در معنــای حادثــه و واقعــه، هــم همچنــین در کاربردهــای قرآنــی وا

شود که چنین امری منسوب به خداوند است و  می دیده ...»اَمرُالسّاعَةِ الّا کَلَمحِ البَصَرِ

شود که چنین امری عمومیت داشته  می دیده» منِ اَو الخوف...األَ مرٌ مِنَم اَهُذا جائَو اِ«هم 

  تواند منسوب باشد. و به غیر خدا نیز می
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[= ابـداع]   این در حالی است که واژه امر در آیـات وحـی هرگـاه در معنـای چهـارم     

استعمال شده است صرفاً به خداوند انتساب یافته و از فعلی از افعال خاص خداونـد بـا   

 ویژگیهای خاص و متمایز از فعل و انفعاالت متعارف در جهان ماده، پرده برداشته است.

روشنی بیانگر این حقیقت هستند که بـا کمـک آیـات     آیاتی که پیش از این گذشت به

ها و مختصـات آن دسـت    های ژرفی از ویژگی توان به آگاهی می ای از روایات دیگر و پاره

  یافت.

این پژوهش با تمرکز بر این گروه از آیات قرآن به بررسی مفاد آنها در باب حقیقـت  

  های آن خواهد پرداخت. که مختص خداوند است] و ویژگی ابداع امر [= به معنای

  

  پیشینه موضوع در آثار قرآن پژوهان

نها در معنای آپژوه در تبیین مفاد آیاتی که واژه امر در جمعی از اندیشمندان قرآن 

تعبیـر کـرده و بـه تبیـین     » عالَم امر«چهارم [= ابداع] بکار رفته است از این حقیقت به 

  اند. ختهمختصات آن به عنوان عالَمی از عوالم غیب پردا

وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُـلِ الـرُّوحُ مِـنْ أَمْـرِ     «سوره اسراء:  85بالغی در ذیل آیه 

، مجموعه عوالم هستی را منحصر به دو عالَم دانسته؛ یکی عالَم خلق و دیگری عالَم »رَبِّي

از  عالَم خلق عالمی اسـت کـه بـه یکـی    « گوید: امر. وی در بیان تمایز دو عالم چنین می

حواس پنجگانه ظاهر حس شود، یعنی با چشم یا گوش یا زبان یا بینی یا با لمـس و یـا   

بشود... عالَم امر عالمي است که به یکي از حـواس  با جمع بعضی از این حواس احساس 

أَالَ لَهُ « (جان) و عقل، و خدا در قرآن فرموده: نشود، مانند روحپنجگانه مذکور احساس 

  ).4/84 ،مریق1386 ) (بالغی،54 عراف،اال( »رَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَرُ تَبَاالْخَلْقُ وَاألَمْ

به عالم امر تعبیـر کـرده و در چیسـتی آن    » امر«ابن عربی نیز در ذیل همین آیه از 

عالَم األمر، ای األبداع الذی هو عالَم الذوات المجرّده عن الهیولی و «...  چنین گفته است:

  .)1/387(ابن عربی، ...»  سه عن الشکل و اللون و الجهة و األینالجواهر المقد

 البیان در ذیل همین آیـه از قـول اسـتادش چنـین آورده اسـت:      صاحب تفسیر روح

  له و الوجـوب  الخَلقُ عالَم العین و الکون و الحدوث روحاً و جسماً و األمرُ عالَم العلم و األِ«

(حقـی  » ،»قـل الـروح مـن اَمـرِ ربّـی     «هو اصله و مبـدأه  و عالَم الخلق تابعٌ لعالَم األمر اذ 

  ).5/197بروسوی، 
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صدرالدین شیرازی (صدرالمتألهین) بر این باور است که خداوند عوالم کثیری خلـق  

شوند، منظور از عالم خلق عالم  می کرده است که همه آنها در دو عالم امر و خلق خالصه

ور از عالَم امر عالم مجردات است کـه  و منظ شود می ظاهری حس دنیاست که با حواس

واسطه است و حقایقی چون عقـل،   با حواس باطنی درک شده، آفرینش آنها دفعی و بی

). وی در مواضعی دیگـر  104( قلم، لوح، عرش، کرسی و جنّت از موجودات این عالَمند،

شـواهد  و  6/427(شـیرازی، تفسـیرالقرآن،    نیز بر همین دیـدگاه تصـریح نمـوده اسـت    

  ).629 و 628، لربوبیّةا

د کـه قابـل تقسـیم، تجزیـه و     عالم اَمر را به عـالَم ضـد اجسـام و اجسـا     نجم رازی،

  )48(. گیری نیست تفسیر کرده است اندازه

 )، قاسـمی 2/186( )، جنابـذی 2/205( اندیشمندان دیگری همچون فیض کاشـانی 

ــووی جــاوی )،3/254( )، نیشــابوری7/353( نوامین)، بــا3/360( )، مظهــری6/501(  ن

در این آیات را عالَم امر » امر«سوره اسراء،  85سوره اعراف و  54) در ذیل آیات 1/636(

  اند. ها و مختصات آن پرداخته ای از ویژگی دانسته و به بیان پاره

به صراحت سخن » عالَم امر«عالمه طباطبایی (قدس سره) در ذیل این آیات گرچه از

تمایز امر و خلق سخن گفته و تفاوتهای آن دو را با ظرافت نگفته است، امّا با صراحت از 

امر همان وجود شـیئی  « گوید: می سوره اسراء چنین 85آیه شمرده است. وی در ذیل بر

است از جهت استنادش به خداوند به تنهایی امـا خلـق وجـود شـیئی اسـت از جهـت       

مـه ایجـاد آسـمانی    . ...امر همـان کل داوند با وساطت اسباب مادی در آناستنادش به خ

ـ     ت ندارنـد،  است و فعل خاص خداوند است که در آن هیچ یـک از اسـباب مـادی دخال

» ن وجودی است بـاالتر از جهـان مـاده و ظـرف زمـان و مکـان      آ تدریج در آن نیست و

  )198و  197 (همان،

  

  عالم امر در نگاه قرآن

قرآن  آیات مجموعه که گذارد می اختیار در را نتیجه این وحی آیات در تحقیق و هعمطال

  باشند: می بندی گروه به قرار ذیل قابل دسته پنجدر باب حقیقت و مختصات عالَم امر به 

آیاتی که به وجود حقیقتـی بـه نـام امـر بـرای خداونـد تصـریح دارنـد.          گروه اول:

سوره اعراف است که پس از بیان خلقت آسمانها  54 این خصوص آیهترین آیه در  صریح
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شش روز و استوای خداوند بر عرش و آفـرینش خورشـید و مـاه وسـتارگان،     و زمین در 

، آگـاه باشـید کـه    »رَكَ اللّـهُ رَبُّ الْعَـالَمِینَ  أَالَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَا« گویـد:  می چنین

(جهان) خلق و (جهان) امر از آن خداوند است؛ پربرکت است خداونـدی کـه پروردگـار    

  جهانیان است.

» هِن امرِمِ«)،52 شوری،ال( »مِن اَمرِنا« )،85 سراء،اال( »مِن امر ربّی« از قبیل: تعبیراتی

) و تعبیراتی از این قبیل که خداوند در آنها امر را به خود اختصاص 15 غافر، ،2 نحل،ال(

برای داده است، همگی به صورت غیر مستقیم بیانگر این مطلبند که حقیقتی به نام امر 

   ).3/198 که مختص اوست (طباطبایی، دخداوند وجود دار

براساس آیه باال افزون بر نظام خَلق نظام دیگری موسوم به اَمر در ایجـاد و اسـتمرار   

از نوعی مغایریـت آن   [= لَهُ الخَلقُ وَ األمرُ]که عطف آن در این آیه  هستی حضور دارد

از چیستی این مغایریت  ). گرچه آیه باال8/152 (طباطبایی، دارد با نظام خَلق پرده برمی

  توان به شناخت آن نایل آمد. می سخنی نگفته، امّا با کمک آیات دیگر

تـرین   اند. صـریح  آیاتی که به معرفی موجودات و حقایق عالم امر پرداخته گروه دوم:

سوره اسراء است که قرآن کریم در آن، روح را از موجودات عالَم  85آیه از این گروه آیه 

ای دیگر  . در آیه»وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي«ده است: امر معرفی کر

 م امر دانسته و چنینالاز همین گروه قرآن، وحی بر پیامبر(ص) را نیز از جمله حقایق ع

ن آیـه بـه   ). روح در ایـ 52شـوری،  ال( »کَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا« گوید: می

معنای وحی است که خداونـد آن را از عـالم امـر بـر پیـامبر(ص) نـازل فرمـوده اسـت         

. قرآن در جای دیگر وحی نازل شده بر پیامبران را نیز از حقایق عالم )6/536طبرسی، (

 ر،غـاف ( »یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ« گوید: می امر دانسته و چنین

). قـرآن  2 نحـل، الای دیگر نیز بر همین حقیقت تصریح نموده اسـت (  ). قرآن در آیه15

ونـه مقدمـه مـادی و بـا وسـاطت      را کـه بـدون هرگ   کریم فرایند خلقت حضرت عیسـی 

 ی حق صورت گرفته است، حقیقتی از حقـایق امـر دانسـته و دربـاره آن چنـین      فرشته

). طبرسی در 21 (مریم، »وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ أَمْرًا مَّقْضِیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ« گوید: می

کانَ خَلقُ عیسی من غیر ذَکَرٍ امراً کائنـاً مفروغـاً   «گوید:  می توضیح بخش پایانی این آیه

). قـرآن کـریم آنچـه    6/789همـو،  » (و حکَم به یکونَ عنه محتوماً قَضَی هللاُ سبحانَه باَن

مقرّرکـرده از حقـایق امـر    از آسمانهای هفتگانه پس از آفرینش آنهـا  خداوند در هر یک 
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 »وَأَوْحَى فِـي کُـلِّ سَـمَاء أَمْرَهَـا    « دانسته که توسط خداوند به آنها وحی شده اسـت: 

های آسمانی را که خداوند بر اقوام سـرکش گذشـته روا    ). قرآن کریم عذاب12 (فصلت،

 ر خصوص عذاب الهی بر قوم نوح اینگونه تعبیرداشته، از حقایق امر دانسته است. قرآن د

)، و از پاسـخ حضـرت نـوح بـه     40 (هـود،  ...»حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ« کند. می

 برم، این چنین تعبیر می الهی به کوه پناهفرزندش که گفت برای در امان ماندن از عذاب 

و از خاتمه  )43، سوره (همان »نْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِمَقَالَ الَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِ« کند: می

 ، آیـه جا(همان »وَقُضِيَ األَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ« کند: می عذاب الهی اینگونه تعبیر

وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا « گویـد:  می ) قرآن در خصوص عذاب نازل شده بر قوم هود نیز چنین44

 آیـه  ،جا(همان »ودًا وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّیْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍنَجَّیْنَا هُ

58.(  

 آیه ،جاعذاب نازل بر قوم لوط (همان)، 66 آیه ،جا(همانقرآن عذاب نازل بر قوم ثمود 

آیـاتی دیگـر    ) را از حقایق امر دانسته است. قرآن در94 آیه ،جاقوم شعیب (همان و )82

) قرآن کـریم  33 و1 نحل،البه صورت مطلق از عذاب الهی به امر هللا تعبیر کرده است. (

پیوندنـد از   مـی  حوادث ناگهانی را که در نگاه آدمیان به صورت غیـر منتظـره بـه وقـوع    

  حقایق عالَم اَمر دانسته است.

نَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ ا« ند:ک می قرآن در بیان مَثَل زندگی دنیا این حقیقت را اینگونه بیان

الدُّنْیَا کَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ األَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ النَّـاسُ وَاألَنْعَـامُ   

أَتَاهَا أَمْرُنَا  حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ األَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَآ

کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِاألَمْسِ کَـذَلِکَ نُفَصِّـلُ اآلیَـاتِ لِقَـوْمٍ      لَیْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا

) ایـن آیـه حیـات دنیـوی انسـان را بـه آب حیـات و رویـش و         24 (یونس، »یَتَفَکَّرُونَ

کنـد کـه    مـی  ناگهانی تشـبیه  سرسبزی و طراوت زمین و مرگ انسان را به وقوع حادثه

ای  ای که هیچ اثر و نشانه گونهه زداید ب می ی سبزیها و طراوتها را از زمین درنگ همه بی

سرما و یا طوفان) با  گذارد. در آیه فوق از حوادث ناگهانی (مانند صاعقه، از آنها باقی نمی

  تعبیر شده است.» امرنا«واژه 

اسـحاق و یعقـوب بـه همسـر ابـراهیم توسـط        قرآن کریم در آیاتی از بشـارت تولّـد  

از چنین بشـارتی  فرشتگانی که برای عذاب قوم لوط آمده بودند و تعجب همسر ابراهیم 

سخن گفته و آنگاه از زبان فرشتگان الهی فرزنددار شدن ابراهیم و همسرش را در سنین 
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واْ أَتَعْجَبِینَ مِنْ قَالُ« پیری و برخالف روند طبیعی جهان ماده از حقایق امر دانسته است:

). قـرآن  73 (هود، »أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

ز حقایق امر دانسته و خطاب به پیـامبر  ا کریم اعطاء مقام نبوت به حضرت موسی را نیز

وَمَـا   نِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَیْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَوَمَا کُنتَ بِجَا«گوید:  می اسالم(ص) چنین

  .)44قصص، ال( »کُنتَ مِنَ الشَّاهِدِینَ

توان نتیجه گرفت که روح، وحـی نـازل شـده بـر پیـامبران،       می از این گروه از آیات

شدن همسر ابراهیم به اسـحاق و یعقـوب در    آفرینش غیرطبیعی حضرت عیسی، باردار

سنین کهنسالی، عذابهای الهی بر امم سرکش، مرگ، اعطاء مقام نبوت به حضرت موسی 

گذارنـد،   طوفان که اثری از حیات بـاقی نمـی   و حوادث ناگهانی از قبیل صاعقه، سرما و

   همگی در شمار موجودات امری قرار دارند.

دارند. با اینکه از تدبّر  مر و ویژگیهای آن پرده برمیآیاتی که از حقیقت ا سوم:گروه 

توان بـه ایـن حقیقـت دسـت یافـت، امّـا        می در آیات گروه اوّل و دوّم به صورت اجمال

تر حقیقت امر و برخی  ای دیگر از آیات این باب راه را برای شناخت روشن مراجعه به پاره

بیان حقیقت امر بـدین قـرار اسـت:    ترین آیه در  سازد. روشن می از ویژگیهای آن هموار

  ).82(یس،  »إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ«

این آیه، حقیقت امر چیزی جز اراده خداونـد نیسـت؛ بـدین معنـی کـه در       براساس

و گـذارد   مـی  ی وجـود  حقایق امری به صرف تحقق اراده خداوند آن حقیقت پا به عرصه

  هیچ عامل دیگری از قبیل ماده، زمان و تدریج در ایجاد آن دخالت نخواهد داشت.

وَإِذَا قَضَـى  «ای از آیات از این ویژگی اینگونه تعبیر کرده اسـت:   قرآن کریم در پاره

). مشابه همین تعبیر در چند آیـه دیگـر   117 بقره،ال( »أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ

این آیات ویژگی حقایق  براساس). 68 ، غافر،35 ، مریم،47 عمران، لآ( شود می یدهنیز د

شـوند و   مـی  درنگ موجـود  ضی اراده خداوند واقع شوند بیاین است که هرگاه مقامری 

» کن فیکون«). بر این اساس تعبیر 17/115(طباطبایی،  تخلّفی در آن راه نخواهد داشت

باشد، بلکه بیان تمثیلی از تعلّـق   نمی» کن«لفظی با واژه به معنی امر  در این آیات هرگز

ی دیگـری و بـدون تخلّـف و     اراده خداوند به ایجاد شیئی بدون نیاز به هر گونه مقدمـه 

(همان). یابد [=فیکون]  می درنگ در خارج تحقّق باشد که همین اراده نیز بی می تدریج

ال » کُن فَیَکونُ«یَقُولُ لِمَن اَرادَ کَونَه: «گوید:  می امام علی(ع) در تبیین این حقیقت چنین
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 (سید رضـی، خطبـه  » مِنهُ اَنشَأهُ وَ ال بِنِداءٍ یُسمَعُ، وَ انّما کَالمُهُ سُبحانه فِعلٌبَصَوتٍ یَقرَعُ 

آید، اما این گفتن  می ، پس پدیدگوید: باش می خواهد پدید آورد می ، به چیزی که)186

ا ندایی نیست که شنیده شود، بلکه سـخن خـدا   بکوبد و با صدایی نیست که گوشها را ب

  که ایجادش کرده. همان فعل خداست

الرضا(ع) در بیان تفاوت اراده خداوند با اراده آدمیان به همین  حضرت علي ابن موسي

  .نکته حساس توجه داده و چنین فرموده است

ام فعـل پـس از   اندیشه در درون و تصمیم بر انجام فعل و سپس انج ،ي مخلوق اراده

اي زیـرا خداونـد    آن است در حالیکه اراده خداوند ایجاد شیئي است بـدون هـر مقدمـه   

کند و ایـن گونـه صـفات در او نیسـت، اینهـا       و تفکر نمي گیرد اندیشد، تصمیم نمي نمي

  خداونــد بــه  صـفات مخلــوق اســت. پـس اراده خداونــد همــان فعــل خداسـت والغیــر.   

  شـود بـدون لفـظ و یـا نطـق زبـاني و تصـمیم و         يمـ گوید باش پس موجـود   شیئي مي

   1/148(کلینـي،   تفکّر. اراده خداوند چگونگي ندارد چنانچه ذات او نیز چگونگي ندارد.

  ).149و 

تعبیر » لمح بصر«و تشبیه به » واحده«ژه    قرآن کریم در جاي دیگر از حقیقت امر با وا

لَّ« کرده و چنین فرموده است: از آنجا که  )50 قمر،ال( »ا وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِوَمَا أَمْرُنَا إِ

آیـد و چنـین علّتـي بـه      در ایجاد حقایق امري تعلّق اراده خداوند علّت تامّه بشمار مـي 

اي از آیات از ایـن   انجامد، قرآن کریم در پاره تنهایي و فراتر از زمان به تحقق معلول مي

وَ کانَ «)، 38 حزاب،اال( »انَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًاوَکَ« ژگي اینگونه تعبیر کرده است: وی

را بـر عـذاب   » امـر «ت که واژه اقرآن کریم در برخي از آی ).47 نساء،ال( »اَمرُهللاِ مَفعُوالً

ـ   ناپذیر توصیف مـي  نموده آنرا حقیقتي حتمي و تخلّف اطالقالهي  اي کـه   گونـه ه کنـد ب

یَـا  « نیـز در پیشـگیري از آن مـؤثر نخواهـد بـود:      درخواست پیامبري همچون ابـراهیم 

 »إِبْرَاهِیمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّکَ وَإِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَـذَابٌ غَیْـرُ مَـرْدُودٍ   

  ).76 (هود،

برای آدمیان که در ذهن و زندگی خود به امـور مـادی    فرامادی بودن حقایق امری،

برانگیز خواهد بود. قرآن کریم ایـن حقیقـت را در داسـتان     الب و سؤاند عجی خو گرفته

 کنـد:  مـی  بشارت دادن همسر کهنسال ابراهیم به تولد اسحاق و یعقـوب اینگونـه بیـان   

قَـالُواْ   .قَالَتْ یَا وَیْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَیْخًا إِنَّ هَذَا لَشَـيْءٌ عَجِیـبٌ   «
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 »جِیـدٌ بِینَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیـدٌ مَّ أَتَعْجَ

  .)73 و 72آیات (هود، 

از نظـام  خداوند عبارت است » امر«توان نتیجه گرفت که  می آیات گروه سوم براساس

اراده خداونـد پـا بـه عرصـه      معین و ممتازی در آفرینش که در آن نظام، اشیاء با صِرف

گیری، تفکـر،   گذارند بدون آنکه در آن، مقدمات مألوف آدمیان همچون تصمیم می وجود

قول و فعل (ازناحیه خداوند) و زمان [=تدریج] و ماده [=جسم] و تخلّفی در کـار باشـد.   

ام یاد کرده است. گرچه نظ» خلق«این نظام در کنار نظام دیگری است که قرآن از آن به 

خلق هم همانند نظام امر از آن خداوند و تحت اراده اوست امّا تفاوت اساسی آن با نظام 

اراده خداوند اینگونه تعلّق گرفته است کـه اشـیاء در   نظام خلق امر در این است که در 

و اســتخدام مــواد و دخالــت و  چــارچوب اســباب و مســبّبات مــادی و در ظــرف زمــان

  گذارند. ی وجود می انسانی و یا غیر انسانی پا به عرصه املآفرینی مثبت یا منفی عو نقش

قرآن کریم در آیه ذیل از بکار آمـدن هـر دو نظـام [= نظـام خلـق و نظـام امـر] در        

آفرینش حضرت آدم توسط خداوند سخن گفته و تولد حضرت عیسی را خارج از فرایند 

ندَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِ«ن تشبیه نموده است: آمادی جهان به 

). خلقت از خاک ناظر بـه نظـام خلـق و    59 ل عمران،آ( »تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ

های آن سـخن   که آیات پیشین با صراحت از ویزگیناظر به نظام امر است » کن فیکون«

خـارج از قواعـد مـادی    ای دیگر آفرینش حضـرت عیسـی را    اند. قرآن کریم در آیه گفته

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لِي وَلَـدٌ  « جهان، فرایندی از جنس حقایق نظام امر دانسته است:

وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ کَذَلِکِ اللّهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن 

  )47(آل عمران،  »فَیَکُونُ

گویند. قرآن کریم  می آیاتی که از تدبیر نظام امر توسط خداوند سخن چهارم:گروه 

در آیه سوم سوره یونس پس از بیان آفرینش آسمانها و زمین توسط خداونـد در شـش   

) و 3(یونس،  »ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ األَمْرَ«گوید:  روز [= شش دوره] چنین می

 ...»وَمَـن یُـدَبِّرُ األَمْـرَ فَسَـیَقُولُونَ اللّـهُ     ... « گوید: می ین سورهای دیگر از هم آیه در

  ).31، آیه جا(همان

إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِي « کنـد:  می قرآن کریم در جای دیگر این حقیقت را اینگونه بیان

عَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَـارَ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْ
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رَكَ الَ لَهُ الْخَلْقُ وَاألَمْرُ تَبَااَ جُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِیَطْلُبُهُ حَثِیثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّ

این آیه افزون بـر خلقـت آسـمانها و زمـین،      براساس) 54عراف، اال( »اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

انفعاالت آنها نیز تحت تسخیر امر خداوند است زیرا هـم نظـام خلـق و هـم     همه فعل و 

 باشند. قرآن در جای دیگر از همین می نظام امر هر دو متعلّق به خداوند و تحت تدبیر او

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْـرِ عَمَـدٍ تَرَوْنَهَـا ثُـمَّ     «دارد:  حقیقت اینگونه پرده برمی

عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِي ألَجَلٍ مُّسَـمى یُـدَبِّرُ األَمْـرَ     اسْتَوَى

   ).2رعد، ال( »م بِلِقَاء رَبِّکُمْ تُوقِنُونَیُفَصِّلُ اآلیَاتِ لَعَلَّکُ

گویند. قرآن کریم در دو موضع بـر   آیاتی که از هدایت به امر سخن می گروه پنجم:

ا جَعَلْنَـا   « -1ت تصریح نموده اسـت؛  این حقیق وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَکُلـ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ « -2 )،73و72نبیاء، آیاتاال( ...»وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا .صَالِحِینَ

قـرآن کـریم در   )، 24سجده، ال( »نُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَکَاأَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ

توصیف کرده اسـت و همـین توصـیف بیـانگر آن     » هدایت به امر«این آیات امامت را به 

است که امامت در اینجا به معنی صرف پیشوایی نیست بلکه نوع خاصـی از پیشـوایی و   

راه نـدارد. بـر ایـن اسـاس      شود و در آن تخلفی هدایتگری است که به امر خدا واقع می

نایهدون بِ« افزوده شدن قید ، امامت را (که به معنی پیشوایی و هدایتگری است) بـه  »أمرِ

 متفاوت است. عالمه طباطبایی سازد که با مطلق امامت می خاصی از امامت منحصر نوع

خداونـد در ایـن آیـات    « گویـد:  (قدس سره) در تبیین مفاد این گروه از آیات چنین می

وصف هدایت توصیف کرده و سپس هدایت را به امر مقید ساخته است. بدین امامت را با 

صورت بیان کرده که امامت مطلق هدایت نیست بلکه هدایتی است که به امـرهللا واقـع   

إِنَّمَا أَمْـرُهُ إِذَا أَرَادَ شَـیْئًا أَنْ   « شود و این امر همان است که حقیقت آن را در آیـه:  می

همچنـین   ) و83 (یس، »هُ کُنْ فَیَکُونُ فسبحان الذي بیده ملکوت کل شیئیَقُولَ لَ

)، بیان کرده است. ...امر الهی که 50 قمر،ال( »وَاحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا« :در آیه

آیه اول آن را ملکوت نامیده وجه دیگری است برای خلق کـه امامـان بـه وسـیله آن بـا      

شوند، این امر از قیود زمان و مکان پاک و از تغیّر و تبدّل خالی است  می مواجهخداوند 

ده و چیـزی جـز وجـود عینـی شـیئی      اراده گردیـ » کـن «کلمه و این همان است که از 

باشد و این در مقابل خلق است که وجه دیگر اشیاء اسـت و در آن تغیّـر، تـدریج و     نمی

ای است که  ارد. نتیجه اینکه امام هدایت کنندهانطباق بر قوانین حرکت و زمان وجود د
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کند. پس امامت در بـاطن   با امر ملکوتی که از ناحیه خداوند در اختیار دارد هدایت می

نوعی والیت است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش ایصال مردم به مطلوب اسـت  

  ).1/272 (المیزان، »نه صرف ارایه طریق...

بر این باور اسـت کـه امـامتی کـه خداونـد      عالمه طباطبایی  همین تفسیر، براساس

  آن ابـراهیم  در امامتی است کـه  آیه ذیل به ابراهیم خلیل اعطاء فرموده از نوع  براساس

هُ بِکَلِمَـاتٍ     « از مقام هدایت بـه امـر هللا برخـوردار گردیـده:       وَإِذِ ابْتَلَـى إِبْـرَاهِیمَ رَبـُّ

  ). چنـین امـامتی پـس از آن    124 بقره،ال( » ...اعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًافَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَ

  ن حضـرت بـه درسـتی از عهـده امتحانـات سـخت       آبه ابراهیم خلیل اعطاء گردیده که 

  طـی آنهـا بـه مقـام نبـوت و رسـالت نایـل آمـده بـود. بـر ایـن اسـاس              الهی برآمـده و 

ـ  امامت حضرت ابراهیم مقامی واالتر از نبـوت و رسـا     لحـاظ زمـانی   ه لت آن حضـرت و ب

  برخـي   )273-267 صـص  ،جـا (همان در رتبه متـأخر از آن مقامـات الهـی بـوده اسـت.     

(جوادي آملي،  اند بر همین دیدگاه تأکید نموده  از مفسِران دیگر نیز در ذیل همین آیه،

  )416و  6/415

  

  گانه آیات بندی پنج نتایج حاصله از گروه

شناخت  رگذارد که د می حقایق ارزشمندی را در اختیار مفاد آیات یاد شدهدقت در 

  تواند بسیار راهگشا باشند: می صحیح جهان هستی

اینکه در کار جهان، دو نظام کامالً متمایز حضور دارند، یکی نظـام خلـق و    نخست؛

  دیگری نظام امر. 

 مان،نظام خلق همان نظام مبتنی بر اسباب و مسبّبات مادّی است که در قید ماده، ز

مکان، تدریج، حرکت، کون و فساد و مقدار است. نظام امر نظامی است که از همـه ایـن   

توان از آن به  می مختصات فارغ و صرفاً بر اراده حضرت حق استوار است؛ به همین سبب

  نظام مجردات تعبیر کرد.

نـد  ای از موجودات جهان مانند روح، برخـی از فراینـدها ماننـد فرای    اینکه پاره دوّم؛

، غیـر طبیعـی حضـرت عیسـی    وحی بر پیامبران و اعطاء نبوت به ایشان و یـا آفـرینش   

رخدادها مانند عذابهای الهی بر امم سـرکش و یـا حـوادث ناگهـانی از قبیـل       جمعي از

صاعقه، سرما و طوفان، همگی در شمار حقایق نظام امر قرار دارند. بر این اساس تجزیـه  



 1392مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و ششم، شماره یکم، بهار و تابستان   158

رها، روشها و ساز و کارهای مادی متعلّـق بـه نظـام خلـق     و تحلیل اینگونه حقایق با ابزا

  باشد. پذیر نمی امکان

توان از عالم امر تعریفی به قرار ذیـل   می اینکه از دقت در مفاد آیات یاد شدهسوم؛ 

ارایه نمود: عالم امر عبارت است از عالَم اختصاصی خداوند که صرفاً بر اراده، قضا و حکم 

، حرکـت،  ز قبیل زمان، مکان،تدریج و تخلّـف مه مختصات مادی ااو استوار و از ماده و ه

خلق فارغ اسـت. بـر ایـن     کم، کیف و دخالت بشر و سایر عوامل و عناصر طبیعی جهانِ

موجودات و فرایندهای آن برای انسان  خ مجردات است و در نتیجهسناساس عالم امر از 

  نمایند. می مأنوس با جهان ماده، نامأنوس و خارق عادت

در شمار حقایق عـالم امـر قـرار    اینکه موجودات، فرایندها و رخدادهایی که چهارم؛ 

 همگی مرتبط با نظام خلق و مـؤثر در جهـان مـاده   اند، امّا  خ مجرداتسندارند گرچه از 

 روح که از سنخ موجودات عالم امر است در بدن مادی دمیـده  باشند. بر این اساس، می

سوره اسراء همـان روح انسـانی باشـد] و در     85 آیه شریفه[اگر مراد از روح در  شود می

 باشد؛ چنانکه وحی که در فرایندی غیـر مـادی پدیـد    می همه فعل و انفعاالت بدن مؤثر

 افکنـد.  يآدمیـان پرتـو مـ   آید بر انسانی از جنس آدمیان نازل و بـر ذهـن و زنـدگی     می

مگی از حقایق عالم امر عذابهای الهی، حوادث ناگهانی، آفرینش حضرت عیسی نیز که ه

آیند چنین هستند، بدین معنا که گرچه در پدید آمدن آنها جز اراده حق هیچ  می بشمار

هـا و   عامل مادی و یا غیر مادی حضور ندارد امّا همگی با عالم خلق مرتبط و بـر پدیـده  

  افتند. واقعیات این جهان مؤثر می

تدبیر خداونـد قـرار دارد بـا ایـن     اینکه نظام امر نیز همانند نظام خلق تحت  پنجم؛

تدبیر الهی بر عالم امر موجودات، فرایندها و حـوادثی از ایـن سـنخ صـرفاً      رتفاوت که د

معلول اراده خداوندند، یعنی تعلّق اراده خداوند همان و تحقق موجـود یـا فراینـد و یـا     

ز اسـباب و  ای ا ر تدبیر الهی بر عالم خلق مجموعهحادثه همان. این در حالی است که د

د حضور دارند بدین معنـی کـه اراده خداونـد در عـالم خلـق      نعلل در طول اراده خداو

ای از سنخ این عالم آنگاه پا بـه   اینگونه تعلّق گرفته است که موجود یا فرایند و یا حادثه

گذارد که همه اسباب و علل مادی آن در بستر زمـان و مکـان فـراهم و     می عرصه وجود

صقع عدم باقی مانده و هرگز پا مرتفع شده باشند، در غیر این صورت در کلیه موانع آن 

  گذارند. به عرصه وجود نمی
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هـای سـخت و    اینکه جمعی از بندگان صالح خداوند پس از عبور از آزمون و ششم؛

رآن مقام از دشوند که  می فرسای الهی، از ناحیه خداوند به مقام واالی امامت نایل طاقت

مطلق هدایت در آن است که برخوردارند. تفاوت این نوع هدایت با  امرقدرت هدایت به 

اعمال آدمیان والیت تکوینی داشته و باالتر از ارایه طریـق قـادر    در این هدایت، امام بر

است آنان را به مطلوب برساند. در آیات یاد شده نام جمعی از ایـن بنـدگان صـالح بـه     

  شود. صراحت دیده می

  

  

  گیری نتیجه

در کاربردهای قرآنـی آن   »امر«توان نتیجه گرفت که واژه  می مجموع آنچه گذشتاز 

دارد که با نظام مـادی و محسـوس جهـان     در گروهی از آیات، از نظام معینی پرده برمی

بر وجود چنین نظام متمـایزی تصـریح دارنـد،    اوالً: بکلی متمایز است. آیات قرآن کریم 

داننـد،   می دهای جهان را در ردیف موجودات آن نظامجمعی از موجودات و فراین ثانیاً:

آن نظـام را نیـز هماننـد نظـام      و رابعـاً: گیها و مختصات آن پرداخته ژبه بیان وی ثالثاً:

مـر  اند. در نگاه قرآن کریم نظام ا تهنسمحسوس جهان تحت تدبیر و اراده حضرت حق دا

دگان صالح خداوند در مقام نظامی مجرد از ماده و کلیه مختصات آن است و برخی از بن

همـین قـدرت    امامت و پیشوایی از قدرت فوق طبیعی موجود در آن نظام برخوردارنـد. 

  سازد تا به هدایتی از نوع ایصال به مطلوب بپردازند. می امامان را قادر

تعبیر کرده که با توجه به مفـاد آیـات یـاد    » م امرلَعا«مفسران بزرگی از این نظام به 

تواند تعبیری صحیح و منطبق بر قرآن قلمـداد گـردد،    می یر در جای خودشده این تعب

نیز در جای خود تعبیری صحیح و » عالَم خلق«همانگونه که تعبیر از نظام محسوس، به 

   باشد. می منطبق بر قرآن
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