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اهلل در ادیان مختلفه (تفسیر آیه ی ذاریات)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

توحید ،داراي دو بُعد حق و باطل است .بُعد حقش ،توحید رباني است به تمام معناي
کلمه که وحدت مطلقه بدونِ قیدِ در کلّ جهات دروني و بروني و مشابه است .چنین
که بحث کردیم.
توحید باطل ،این است که انسان هواي نفس خود را ،خدا گیرد «أرَءَیْت مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ
هَوَاهُ أفَأنت تَكُونُ عَلَیْهِ وَكیالً» (فرقان : )43،خودپرستي.
پس یا خدا پرستتتي استتت به عنوان توحید و یا خودپرستتتي استتت به عنوانِ وحدتِ ال ِه
مُتَّبعِ خوديِ درونی .از جم له فرق هاي بین این دو توح ید این استتتتتت که توح ید
خداپرستتتي تا اعماق از درون و برون ،خداپرستتتي استتت و پرستتتش دیگرانی هرگ در
کار نیستتتتت .اما توحید دروني ،که «أرَءَیْت مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» موجب کلّ انحرافات
ا ست ،الحاد ،شرک ،ثنویت ،ثالوثیت ،توحید اله با این که او را ج سم دان ستن ،توحید
اله در صورت حلول ،توحید اله در صورت محدود دان ستن ،تمام انحرافات دروني و
بروني ،از توحید حق متعال ،بر اثر همین «مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» است.
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یعني فقط خودم هستتتتم و دیگر هیي ،یا فقط خدا هستتتت و معبود دیگر هیي .یا فقط
خودم ،من هم عابد خودم و هم معبود خودم ،گر چه لفظ توحید ،مربوط استتتتت به
توحید حق .مثل ا ستعمار ،مي شود در ا ستعمار ظالمانه ،برای اینکه خدا هم م ستعمر
است« .و استعمرکم فیها» « :هو الذي أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها» (هود.)61،
خدا م ستعمر ا ست ولي م ستعمر فا ضالنه ا ست .م ستعمر یا فا ضالنه ا ست ،یا عادالنه
است ،یا ظالمانه نسبي است یا بیگاري است .ولیکن «واستعمرکم فیها» یعنی خدا شما
را به آباد کردن زمین واداشتتتتته استتتتت بدون هیي انتفاعي براي خودو ،فقط ستتتتود
رساندن است.
حاال ،توحید یا توحیدِ شتتتیطاني استتتت و یا توحید رحماني .توحید حقیقيِ رحماني،
مبدأ و منشأ کلّ خیرات و برکات است و توحید شیطاني ،مبدأ کلّ الحادها و شرک ها
و انحرافات ،حتي در بُعد توحیدهاي غلط و آمیخته با اشراک است.
از جمله آیاتي که در این میان باید نظر بشتتتتود «وَ ق َالَ الل َّهُ التَتَّخ ِذُوا إلهَیْنِ اثْنَیْنِ»
(نحل .)51،چرا اثنین به میان آمده؟ دو اله نگیرید .براي این که اله اول ،اله نفس است
و اله دیگر اله و آلهه ورای نفس استت ،این اثنین ممکن استت دو باشتد ،ممکن استت
سه و بیشتر باشد ،ممکن است ه ارها باشد ،ولکن دوئیت از این لحاظ است ،دروني
و بروني.
درون و برون اثنین اند ،منتها درون واحد ا ست و برون ،گاه واحد ا ست مثل شیطان
پر ستان ،دو پر ستان شیطاني که خدا را مي پر ستند و شیطان را .خدا را و شیطان را
شریک هم قرار داده اند که دنباله بحث دیروز است و امروز بحث خواهیم کرد.
ب نابر این «وَ ق َالَ الل َّهُ التَتَّخ ِذُوا إلهَیْنِ اثْنَیْنِ إنَّم َا هُوَ إِ لهٌ وَاح ِدٌ ف َإی ّايَ ف َارْهَبُونِ »
(نحل )51،اثنین فقط دو تا نیستتتت ،دوئیتِ در اتخال اله استتتت .منتهي مرحله اولي و
زیربناي اتخال الهِ باطل ،اتخال نفس اماره استتت که «أرَءَیْت مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» و این
هواي نفس استتت که گاه ،خدایي و خدایاني بروني اتخال مي کند .خداي شتتیطاني یا
خدایان رحماني ،خداي شتتتیطاني صتتتدر درصتتتد غلط ،خداي رحماني ،در دوئیت و
ثالوثیت که بعضي از آن غلط و بعضي از آن صحیح است.
دو پرستتتان ،چند گونه اند -1 .نفس اماره ،خداي درون و شتتیطان خار  ،خداي برون،
هر چند خدایي که مقرر استتت -2 .دو پرستتتان بر مبناي پرستتتش نفس اماره ،و خداي
برون ،رحمان و شیطان.
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حجت این ها در پرستتتش ی دان و اهریمن ،که در اوستتتا نی هستتت ،دو خدایي و دو
پر ستي ،حجت این ها چی ست؟ آیا شیطان با آن که مي داني شیطان ا ست ،شای سته
پرستتتش استتت؟ فطرتق ،عقالً ،علمق خداي رحمان رحیم ،شتتایستتته و بایستتته پرستتتش
استتت ،اما شتتیطان که گمراه مي کند انستتان را و بر خالع عقالنیت و علم و حس و
مصلحت دروني و بروني انسان ،دائمق فعالیت دارد آیا شایسته عبادت است؟
جواب مي گویند ما دو پر ستیم روی این ح ساب ،خداي رحمان را مي پر ستیم که به
ما را رحمت کند ،ایجابي استتت و شتتیطان را مي پرستتتیم که ما را الیت نکند .پس دو
بُعدي است  -حرع اینهاست  -یک بُعد ،ایجاب است ،یک بُعد سلب است .چون خدا
ایذاء ندارد و رحمت دارد ،ما او را مي پرستتتتتیم و به خدایي مي پذیریم که به ما
رحمتي و رحمت هایي اف ون کند .شیطان را مي پر ستیم و خداي ثانی مي گیریم که
نسبت به ما شیطنت نکند و الیت نکند .این حرع از چند جهت باطل است.
اوالً عبادت خداي رحمان و عبادت شتتتیطان متناقس استتتت .چون خدا نفي مي کند
الشتیْطَانِ» و از این قبیل آیات .و شتتیطان هم نفي مي
شتتیطان را« ،والَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ َّ
کند خدا را در کلّ ابعاد الحادي و اشتتراکي و اثنینیت و ثالوثیت ،خدا را نفي مي کند.
بنابرین عبادت متناقس عبادتي استتتت متناقس .وانگهي خدا امر به خیرات مي کند و
نهي از شرور مي کند ،شیطان امر به شرور مي کند و نهي از خیرات ،بنابرین در امر و
نهي خداي رحمان و خداي شیطان باز تناقضي است این تناقس دوم.
تناقس سوم یا بدتر از تناقس ،خداي رحمان به خیر ان سان را ،عابدان را ،مکلفان را،
و کلّ جهان را ،به خیر دعوت مي کند و به خیر مي رستتاند و حال این که استتتحقاق
نداشتتته باشتتند ،ولي مادامي که استتتحقاق عقاب ندارند آن ها را به خیر مي رستتاند،
ولي شتتیطان دائمق شتتر استتت ،بنابرین اگر شتتیطان را عبادت کنید که شتتیطنت را کنار
بگذارد ،شیطنتش بیشتر مي شود.
آیا شتتیطان ،شتتیطنتش نستتبت به پیروانش بیشتتتر استتت یا نستتبت به دیگران؟ هر قدر
پیروي شیطان بیشتر باشد ،شیطنت وسیع تر ،باالتر ،صد در صدتر و قوي تر مي گردد.
روي این مباني ،دو پر ستان رحماني و شیطاني ،پر ستش ای د و پر ستش اهریمن ،این
پرستتش ،نقیس با عقل استت ،با فطرت استت ،با مصتلحت استت ،و با همه جهات .و
چنان چه الحاد در بُعدي از اشتتتراک بدتر استتتت ،اشتتتراک هم در بُعدي از الحاد بدتر
استتت و هر دو بدترند ،همينین خداپرستتتي و شتتیطان پرستتتي ،توأمان مستتتل م این
تناقضات هست.
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این یک دو پرستتتي .دو پرستتتي دیگر ،خدا و فرزند خدا «وَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُ َیْرٌ ابْنُ اللَّهِ»
(توبه .)30،این إبن داشتن خدا ،در گروهي از یهودیان آشکار است .در دیگران نی که
به تفصتتتیل در بحث خودو عرض خواهیم کرد .این إبن اهلل چیستتتت؟ ابن اللهی که
یهودیان مي گویند و ابن اللهي که مستتتتیحیان مي گویند ،چون مستتتتیحیان هم دو
پرستتتتند و هم ستتته پرستتتتند و هم یک پرستتتت .هم موحد دارند ،هم ثنویه دارند ،هم
ثالوثیه .موحدانشان بسیار کم هستند ،ثالوثیه ،سه پرستانشان بسیار زیاد هستند ،دو
پرستتتتان هم میانگین اند« .ءأنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ اُمِّيَ إِلَتتتتتتتهَیْنِ مِن دُونِ اللّه»
(مائده ،)116،اینها مریمیین ه ستند .مریم را که مادر ا ست ،و عی سي را که پ سر ا ست،
هر دو را خدا ،مریم را خداي مادر و عی سي را خداي فرزند می دانند .ثالوثیه هم چند
بُعدي هستند :مریم ،عیسي ،روح القدس .مریم ،عیسي ،خدا .عیسي ،خدا ،روح القدس.
اکثر آن ها ثالوث در بعد خدا و عیسي و روح القدس هستند.
حاال ،راجع به ثنو یه مریم یه ،یا ثنو یه یهود یه ما ب حث مي کنیم ،مختصتتتترع .فعالً
اختصتتارو استتت و بعد تفصتتیلش در جاي خودو .کستتاني که مي گویند عُ یر پستتر
خداستتتتت چه مي گویند؟ آیا خدا را والد حقیقي مي دانند؟ یا خیر به عنوان اکرام و
احترام مي گویند ع یر پستتتر خداستتتت ،چرا؟ براي این که عُ َیر و عُ َی دو برادر بودند،
عُ یر صتتتد ستتتال مرد و زنده شتتتد ،وقتي زنده شتتتد خیلي جوانتر از عُ ی بود ،این کار
خارق العاده را به این ح ساب آوردند که ،پس عُ یر پ سر خدا ست .اگر اخت صا صي به
خدا نمي داشتتت ،خدا او را پس از صتتد ستتال زنده نمي کرد« ،أوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ
وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُو شِ هَا قَالَ أنّى یُحْیِي هََـتتتتتذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَاتَهُ اللّهُ مِعَةَ عَامَّ ثُمَّ
بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أوْ بَعْسَ یَوْمَّ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِعَةَ عَامَّ» (بقره )259،این
ح ساب ولد بودن عُ یر است .اما وَلد تناسلي نمي دانند ،ولد احترامي .ع یر را خدا بر
دیگران برگ ید ،حتي بر موستتتي و دیگران برگ ید و لذا او را صتتتد ستتتال میراند و بعد
زنده کرد.
این هم آن قدر اشتتتکال دارد ،آن قدر جواب دارد که قابل حصتتتر نیستتتت .ستتت ال آیا
احترام ع یر ،که پیغمبري فرعي استترائیلي استتت بیشتتتر استتت یا موستتي؟ یا عیستتي؟ یا
ابراهیم؟ وانگهي ،اگر احترام ع یر به ح ساب این ا ست که صد سال مرد و زنده شد،
پس «و هم ألوعٌ ح َذرَ الموت» (بقره )243،آن ه اران نفر بني استتتترائیل که مردند از
طاعون فرار کردند و مردند و زنده شدند ،پس تمام آن ها باید پسران خدا باشند.
منتقل مي شتتویم به جریان مستتیحیت ،از مستتیحیت ستت ال مي کنیم که شتتما که مي
گویید مستتیح پستتر خداستتت به چه حستتاب استتت؟ اینها دو دستتته اند .یک دستتته مي
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گویند که به عنوان احترام استتتت ،چون مستتتیح پدر ندارد و مادر دارد و خدا به جاي
پدرو ،خود را قرار داده است احترامق ،براي همین مسیح پسر خداست .نه پسر واقعي
است بلکه پسر احترامي است.
می گوییم ،البته این هست در بحث امام رضا (علیه السالم) با جاثلیق نصراني و هرب
اکبر یهودي .مفص تالً بحث کردند از جمله ابن اهلل .فرمودند چرا مستتیح را ابن اهلل می
داندید؟ گفتند از باب احترام ،چرا احترام؟ براي این که مستتتتیح مادر داشتتتتت ،پدر
نداشتتتت ،خدا جایگ ین پدرو شتتتد و او را به عنوان احترام پستتتر خود انتخاب کرد.
حضرت فرمودند که اگر مسیح ،چون مادر داشت پدر نداشت و اگر خدا او را به جاي
فرزند حستتاب کرد ،چون پدر نداشتتت ،بنابرین آدم که نه پدر داشتتت و نه مادر ،باید
برادر خدا باشد ،آدم نه پدر داشت و نه مادر ،باید برادر خدا باشد.
بعد بحث دوم ،ک ساني از م سیحین ه ستند که ب سیار هم ه ستند و االن هم ه ستند که
می گویند مسیح اصالً پسر واقعي خدا است! در مقابل «لم یلد» .پسر واقعي خداست!
یعنی خدا در رحم مریم وارد شتتده استتت .یک ناستتوت استتت در اینجا و یک الهوت.
ناستتوت جس تمِ مستتیح ،در رحم مریم استتت از نطفه مریم ،و الهوت روح مستتیح ،خدا
استتت .یعني خدا حلول کرد در رحم مریم (علیه الستتالم) پس خدا از موقعیت الهوتي
او منفصل شد ،خدا نیست شد ،و عیسي هم بشر است و هم خدا ،بشر است از ناحیه
جسماني و خدا است از ناحیه روح.
باید گفت که آیا خدا که در الهوت ،الوهیت ا ست سرمدع ،ازالً و ابدع ،این خدا تبدیل
به نقیس مي شود؟ نامحدود ،محدود مي شود؟ الجسم ،در جسم قرار مي گیرد؟ کسي
که مطلق استتتت و المکان استتتت و الزمان استتتت و الاول استتتت ،و الآخر استتتت ،در
موجودي کتته هم اول دارد و هم آخر دارد و هم زمتتان دارد و هم مکتتان دارد هم
والدت دارد و هم مرگ دارد قرار مي گیرد؟ این ها مي گویند که چون امکان ندارد
انساني متولد شود از مادر بدون پدر ،پاسخ اول امام رضا (علیه السالم) ،یک جا این
ا ست که اگر امکان ندارد ان سان پدید آید از مادر بدون پدر ،پس آدم نه پدر دا شت و
نه مادر .آدم متولد شتتتده از خاک شتتتد به اراده خدا ،به اراده خدا بدون پدر و بدون
مادر ،آدم تولد یافت و وجود و یافت.
بله آن چه که قرآن مي فرماید این ا ست که معج ه و خارق العاده بي نظیر در عی سی
(علیه الستتالم) این استتت که خدا روح القدس را فرستتتاد ،روح القدس حامل دو چی
بود .حامل نطفه رجولیت ،که پیوستتتتت با نطفه انوثیت مریم در رحم مریم ،با نفخ .و
بعد از نفخ خارق العاده دوم این است که شش روزه عیسي متولد گشت ،یعني بعد از
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شتتتتش روز نفخ نطفه رجولیت که خدا در خار خلق کرد ،ایجاد نطفه رجولیت و
انوثیت در خار  ،آیا براي خدا میسور است یا میسور نیست؟
ایجاد ال من شتتیء (ماده اولیه) که میستتور استتت و محقق استتت ،ایجاد من شتتيء (که
ستتاده تر استتت) .به جاي این که نطفه مراحلي را طي کند ،نطفه زن مراحلي را ،نطفه
مرد مراحلي را ،بعد با هم آمیخته شوند و فرزند شود ،خدا با نادیده گرفتن سیر زمان
و ستتتیر مکان و بُعد انفعالي موجوداتي یکي پس از دیگري تا تولید نستتتل شتتتود ،مثل
عصاي موسي ،عصاي موسي که امکان دارد ،از نظر علمي چون جرم عصاي موسي و
جرم اژدها یکسان است ،با فواصل اتمي و با فواصل الکتروني و با فواصل نوتروني،
با فواصتتل ،این فواصتتل را خدا در هم نوردید و یک جا ،یک آن ،عصتتا را اژدها کرد.
همین طور آیا خدا نمي تواند اراده کند؟ قدرت ندارد آن نطفه اي که در ستتتتلب مرد
قرار مي دهد با مقدمامتي ،بدون هیي مقدماتي ،در ستتتتلب نه در خار قرار بدهد؟ و
فر شته حامل وحي ،فر شته حامل ج سم عی سي ،حامل نطفه رجولیت با شد و حامل
روح باشد؟
در این ا صل مخت صر ،کلّ انحرافات در باب توحید اعم از انحرافات الحادي ،مادیت،
انحرافات ثنویه ،انحرافات ثالوثیه ،کلّ انحرافات از بین مي رود.
اکنون نوبت به سوره سلب است ،چون «ال اله اال اهلل» دو بُعدي است ،بُعد اول «ال اله»
استتت که ستتوره کافرون نماینده او استتت ،بُعد دوم «اال اهلل» استتت که ستتوره توحید
نماینده او است.
ستتوره کافرون نماینده ستتلب استتت مختصتترع ،و نماینده هاي ستتلبيِ انحرافاتِ در راه
خدا ،در قرآن بسیار است که بحث مي کنیم .و سوره توحید که نماینده ایجاب است،
مخت صرتش «ال اله اال اهلل» ،مف صل ترو سوره توحید و تف صیل بی شترو تقریبق ثلث
قرآن است که آیات مثبِته توحید ،در بُعد لات ،در بُعد اسماء لات ،در بُعد افعال لات،
در بُعد وضعیت الوهیت و ربوبیت و سایر جهات است.
همان طوري که در ستتوره توحید درستتت دقت هایي نشتتده استتت ،دقت هاي رقیق و
عمیق و عنیق اگر ما بکنیم ،مجملِ کاملِ روشتتتتنِ بیّنِ توحیدِ حق را ،از «هو» تا «ولم
یکن له کفوع احد» را بدستتتتت می آوریم ،ستتتتوره کافرون هم این چنین استتتتت .مثالً
گروهي مي گویند ستتوره کافرون تکرار استتت ،آیات اولش و آیات آخرو« .بستتم اهلل
الرحمن الرحیم ،قُلْ یَا أیُّهَا الْكَافِرُون» کافرون چه کستتتانی هستتتتند؟ البته کافرون دو
بخش هستند ،یک کافر قاصر است ،که «قل یا أیها» ندارد .کسي که احیانق دنبال حق
است و هنوز حق به او نریده است ،و روی این جهت کافر است ،کفر قصوري است و
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این ها مورد خطاب نیستتتتند .یا کافر عن تقصتتتیرَّ ،احتمال مي دهد حقي باشتتتد ولي
دنبالش نمي رود ،این هم نیستتتتت .کافر عن عنادٍ ،کافري که با علم به حقیقت ،منکر
حقیقت استتتتت ،و ثابت و پابرجاي بر باطل استتتتت .ثابت دو جانبه ،ثابت خودي ،که
َاس تتَیْقَنَتْهَا
خودو هیي گاه فکر نمي کند و در صتتدد تبَیُّن حق نیستتت «وَجَحَدُوا بِهَا و ْ
ُستتهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا» (نمل .)14،بُعد دوم این استتت که دیگران را هم ،موحدان را هم
أنف ُ
مي خواهد به شرک و به انحراع بکشانند.
کافران دستتته ستتوم در اینجا مرادند هستتتند «قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
* وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» این یک بخش استتتتت «وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» بخش دوم است و نتیجه «لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ».
این تکرار نیست .در صورتي تکرار است که همان سلب قبلي دوباره تکرار شده باشد
و این طور نیست .بر حسَب روایات زیاد ،مشرکان خدمت رسول گرامي رسیدند گفتند
تو که اصرار داري ما موحد بشویم ،یک سال تو خدایان ما را بپرست و یک سال بعد
ما این کار را مي کنیم .چرا پیغمبر مقدم با شد؟ ک سي که شرابخوار ا ست به ک سي که
شراب خوار نی ست بگوید ،تو بیا یک مدتي شراب بخور و بعد ما شراب نمي خوریم،
اول او را به چاله مي اندازد تا به آخر بیياره بشود.
اگر این کافران احتمال هدایت شان ه ست بگویند هر دو یک سان ،پس چرا یک سال تو
خدایان ما را عبادت کن ،خداي خودت را ترک کن ،تا ما هم یک ستتتال خدایان خود
را ترک کنیم و خدایان تو را بپرستیم« .قل یا أیها الکافرون ،لَا أعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» آن چه
را شما عبادت مي کنید من عبادت نمي کنم .نه یک سال ،نه چند سال نه هیي وقت.
«وَلَا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُدُ» «ال أعبد» فعل است« .وال انتم عابدون» یعني شما در مثلث
زمان ،من در آینده ،حال که هیي ،گذ شته هم هیي ،من در آینده زمان ،آن چه را شما
عبادت مي کنید عبادت نمي کنم« ،وال أنتم عابدون» در مثلث زمان .شما در گذ شته،
فعلیه ،آینده ،تا بمیرید ،خدا را عبادت نمی کنید ،پس دروغ می گویید شما .اگر راست
هم بگویید من چنین نمي کردم .شتتما چه راستتت بگویید و چه دروغ بگویید ،اگر هم
راستتت بگویید من نمي آیم یک ستتال توحید را ترک کنم ،مشتترک بشتتوم براي این که
شما واحد بشوید .ولکن شما دروغ مي گویید «لَا أعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ،وَلَا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا
أعْبُدُ».
جور دیگری گفتند .گفتند بیایید شرکت کنید .ما و شما ،هم خدا را بپرستیم و هم بت
ها را یک سان .نه یک سال بت ها را و یک سال خدا را .نخیر .تحلیل کنید ق ضیه را.
بیایید تو محمد ( صلوات اهلل علیه) تو بت ها را و خدا را با هم بپر ست ،ما هم بت ها
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را و خدا را مي پرستتتیم .ولکن این جمله دوم فرق کرد «وَلَا أنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ» «عابدٌ»
شد ،أعبُدُ نیست .من هرگ  ،عبادت کننده در مثلث زمان نیستم« ...وال أنا عابد» عبادت
کن ،این عبادت شرکي است .اگر خدا را هم با بت ها عبادت کنید ،این عبادت شرکي
استتت« .وال أنا عابد» من عبادت کننده در مثلث زمان نیستتتم آن گونه که شتتما عبادت
مي کنید .پس اول جور دیگر است ،دوم جور دیگر است .اول« :قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُون ،لَا
أعْبُدُ مَا تَعْبُدُون» آن چه را شتتما عبادت مي کنید من عبادت نمي کنم« .وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدتُّمْ» بنابرین دو بحث استتت .عبارت تقریبق یکستتان استتت ولیکن مطلب دو ستتان
است.
پیشتتتتنهاد اول یک ستتتتال تو بت هاي ما را عبادت کن و یک ستتتتال ما خداي تو را.
پیشتنهاد بعد ،شترکت :به طور مشتترک عبادت کن تو ،خدا و بت ها را یک جا ،ما هم
عبادت مي کنیم ،یک سال نه ،از حاال به بعد م شترک مي شویم در عبادت خدا و بتها.
جواب می دهد که «وَلَا أنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ»« .ما عبدتم» «ما»ي مصدریه است .اول «ما»
موصوله بود ،بعد «ما» مصدریه است.
« و ال أنا عابدٌ ما عبدتم ،وَل َا أنتُمْ ع َاب ِدُونَ م َا أعْب ُدُ ،لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ» .این «لکم
دینکم و لی دین» کجاست؟ داعي إلی الحق ،باید حتي المقدور ،حتي االمکان ،دعوت
الي اهلل بکند .اگر دعوت الي اهلل اثر نکرد ،بلکه اثر منفي کرد ،بلکه کافر مي خواهد
انسان موحد را به کفر خود بکشاند ،اینجا« :لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ» .دو دین است یک
دین حق استتتت و یک دین باطل .ما بر دین خود باقي هستتتتیم که دین حق استتتت ،و
شما هم بر دین باطل خودتان باشید.
بنابرین سوره توحید و سوره کافرون ،به طور مختصر ،نقشي است مفصل تر براي «ال
اله اال اهلل».
حاال ،بعد از این باید در آیاتی باید بحث کنیم که راجع به تفصتتتتیل الحاد استتتتت .یا
آیاتي که م شترکق بین الحاد و شرک ( شرک ر سمي و یا شرک غیر ر سمي) ا ست .آیه
سوره لاریات ،از مهم ترین آیات کلّ قرآن ا ست .همه قرآن مهم ا ست ،اما از نظر ما،
از قانع کننده ترین ،علمي ترین ،عقلي ترین ،برهاني ترین آیاتي استتتت که داللت دارد
بر وجود خدا .از نظر ملحدان آیاتي استتتت ،دو ستتته تا آیه هستتتت« :وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا
حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر» (جاثیه )24،و آیات نظیر این .ولی آیه
که به نحو قویتر استتتتت برای ما ،داللت دارد در چند بُعد ،بر اینکه جهان نیازمند به
ماوراء خودو است ،ماوراء مباین ،مناقس ،که آن چه جهان دارد او ندارد ،این صفت
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سلبی است ،و آن که او دارد جهان ندارد ،صفت ایجابی است «وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا
زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ،فَفِرُّوا إلَى اللَّهِ إنِّي لَكُم مِّ ْنهُ نَذِیرٌ مُّبِین» (لاریات)50،
ظاهرع این آ یه هیي چی ي ندارد ،ولکن اگر ما ا هل تفکر در قرآن باشتتتتیم ،تفکر
معصتتومانه ،فکر مطلق ،عقل مطلق ،علم مطلق ،فطرت مطلقه ،دقت معصتتومانه خود
را ،به عنوان تبلور علمي ،تبلور عقلي ،تبلور لُبّي به کار ب یا ندازیم ،این آ یه قویترین
آیات ا ست براي اثبات وجود خدا« .و من کلّ شيءٍ» ،آیا «من کلّ شيءٍ» ،کلیت ا شیاء
را استثنا مي زند؟
آیا ماده اولیه ،که امّ المواد است ،و محور و مصدر نخستین و گام اولین ایجاد اَشکال
مختلف موجودات است ،شيء هست یا نه؟ «من کل شيء»« ،شيء غیر الهي» ،هر شيء
غیر الهي زوجین استتتت .بنابرین ماده فَرد ،نداریم .ماده مرکب استتتت .حدّ اقلِ ترکیب
مادة المواد ،اکسیژن و هیدروژن و این اج ایي که بشر پیدا کرده نیست .اینها هم اج ا
دارند .حداقلش را ،ما نتوانستتتتتیم بدانیم و نخواهیم توانستتتتت .چون آگاهي و علم به
ملکوت ماده ،از محاالت ا ست .چون علم صد در صد به حقیقت ماده و مادة المواد
مطابق است با قدرت صد در صد .علم صد در صد مالزم با قدرت صد در صد است،
و قدرت صتتد در صتتد ،مالزم با علم صتتد در صتتد استتت ،و هر دو مالزم با حکمت و
مصلحت اندیشي صد در صد هستند.
بنابرین مادة المواد هر چه هستتتتت ،این مادة المواد ماده فرده استتتتت؟ نخیر .فرد غیر
ممکن استتت .علم هم ثابت کرده استتت که ،هیي موجودي ،از ترکّب خالي نیستتت ،ولو
مادة المواد با شد .مادة المواد که ما نمي شنا سیم این مرکب ا ست .یا تَرَکُّب هند سي
دارد ،یا ترک ُّب فی یکي دارد ،و در ترک ّب حاجت عمیق استتتتت .ترک ّب موجود مرکّب
فریادگر حاجت استتتت« ،وَمِن كُلِّ َشتتتيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ ...فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ» بقاء بر ماده
جهان ،بقاء بر عالم ممکنات ،که همه ماده و مادي هستتتتتند ،اگر فرار از این ماده و
مادیات نشود به ماوراء ،اصالً این عالم نباید وجود داشته باشند.
وجود مرکّبي که هر ج ئي از آن ،مربوط به دیگري استتتتت ،یعني اگر این مرکبي که
حداقل دو ج ء است که مادة المواد در آن است ،اگر این یک ج ء نباشد آن یک ج ء
هم نیستتت .آن نباشتتد این هم نیستتت .هر کدام متعلق الذات به دیگری هستتتند .و این
دور مصرّح است .مثل دو دست که به یکدیگر پیوست است اگر این نباشد او نی نمي
با شد ،بنابرین باید وراء با شد ،وراء با شد که این را درست نگه دارد .اگر نگهباني این
د ست مربوط به آن ا ست و به عکس این ها هر دو فقیرند .چون هر دو فقیرند باید که
فقر اثنیني دو گانه و هردوانه متعلق به ماوراء باشد.
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این بحث ،بحث خیلي عمیق و مفصتتتتلي استتتتت که آقایون فکر کنید و من در کتاب
«حوار بین الهیین والمادیین» و در تفستتیر قرآن و در کتاب «آفریدگار و آفریده» بحث
کردم ،آقایون مطالعه کنید و مفصل ان شاء اهلل بحث مي کنیم.
این بهترین و عمیق ترین بحث است در باب اثبات وجود اهلل ،و توحید حقیقي اهلل ،و
فقر لاتي کلّ کائنات ،و کل ما سوي اهلل.
و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
[س ال در مورد شیطان پرستی زرتشتیها]
آن هایي که مي پرستتتیدند را عرض کردم ،نمي گویم کال زرتشتتتیها این طور هستتتند.
زرتشتتتتیها کالً این طور نیستتتتند .آن هایي که اهن هم هستتتتند ،اهن هم عده اي در
کرمانشتتاه هستتتند که شتتیطان پرستتت هستتتند ،دیروز عرض کردم ،میگویند شتتیطان اگر
خداستتت پیغمبرو کیستتت؟ مي گویند ی ید استتت .می گویم آن خداي بي غیرت این
پیغمبر بی غیرت را هم مي خواهد.
[س ال :در اوستا بحث مبارزه با اهریمن هست]
در اوستا دو گانه است ،هم مبارزه با اهریمن است و هم عبادت اهریمن.
[ستت ال :در عبادت توحید دارند و فقط در آفرینش بخشتتی را به شتتیطان نستتبت می
دهند]
همین دیگر .ما نخواستیم تفصیل عرض کنیم ،تفصیلش را در جای خودو عرض می
کنیم .به طور مخت صر که دو گانه پر ستي ی دان و اهریمن ه ست ،حاال دوگانه پر ستي
چند جور است؛ باشد .ولکن کساني که اهن هم هستند ،ی یدیه که اهن هم هستند و
هم شتتتیطان را مي پرستتتتند و هم خدا را .خدا را براي این که به آن ها رحمت کند و
شتتتتیطان را برای اینکه به زحمت نیندازد آنها را .برای نفی زحمت شتتتتیطان را برای
اثبات رحمت خدا را عبادت می کنند.
...
[ستت ال در باره توحید باطل که همان خود پرستتتی استتت ،آیا خود پرستتتی می تواند
وحدت داشته باشد؟]
واحد به این معنا که این نفس اماره که می پرستند نه واحد الهیت ،بلکه واحد جهت.
این جهت واحد نفس اماره ،که جهت شتتیطان استتت ،این را می پرستتتد« .أفَرَأیْتَ مَنِ
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اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» نمی گوییم واحد حقیقی استتتت .یعنی جهت واحد .این جهت واحد
گاهی اکتفا به خودو می کند و به بیرون کاري ندارد .خودپرستتتت استتتت و کاري به
جایی ندارد .و البته اینها کم هستند .گاهی نخیر ،این خودپرستي موجب پرستش هاي
دیگر ،یک یا دو ،یا سه یا بت هایي مي شود.
بنابرین ،این تعبیر ،تعبیر غلطي نیستتت ،تعبیر جدیدي هستتت ولی غلط نیستتت« :توحید
رحماني» و «توحید شیطاني».
[س ت ال :در «قل یا أیها الکافرون» کافر شتتامل چه کستتانی می شتتود؟ هم مشتترک هم
ملحد یا نه؟ ]
شامل ملحد نمي شود ،چون ملحدین این پی شنهاد را نکرده اند ،نگفته اند که خداي
ما را بپر ست یک سال ،ما خداي تو را .چون قائل به خدا نبودند .مگر این طور با شد
که خداي ماده را بگویند .ماده را بپرست یک سال ،ما هم همین طور .ولي در این در
روایت ندارد اصالً ،آن چه در روایات ثابت این است که مشرکین این پیشنهاد را کرده
اند ،مشرکیني که ثبات در کفر شرک آمی داشته اند.
[س ال :پس این دوتا نهایتق یکی می شود].
وحدت ندارد .براي این که «الاعبد ما تعبدون» پیشتتنهاد اول استتت« ،وال انتم عابدون
ما أعبد» پیشنهاد دوم است.
پی شنهاد اول این ا ست که یک سال تو بت ها را بپر ست ،یک سال ما .پی شنهاد دوم
این که با هم خدا و بت ها را ،هم ما مي پرستیم و هم تو .اول گفت آن چه را که شما
عبادت مي کنید ،عبادت نمي کنم ،بعد گفت آن طور .اول آن چه را که شتتتتما عبادت
مي کنید من عبادت نمي کنم .خوب بعد منتقل شتتتتدند به اینکه خوب ،آنيه نه ،آن
طور .یعني بت ها و خدا را با هم .اول پیشتتتنهاد کردند که فقط بت ها را تو بپرستتتت
یک سال ،ما فقط خدا را و بالکعس .دوم این ا ست که نخیر ،گونه پر ستش شما ،گونه
شرک آمی است ،من گر چه با هم با شد این ها را نمي پر ستم .شما هم نمي پر ستید،
من هرگ نمي پرستم و شما هم دروغ مي گویید .چون که شما بت ها را مي پرستید و
خدا را نمي پرستید کالً.
[س ال درباره آیه «وَلَوْالَ أن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إلَیْهِمْ شَیْعًا قَلِیالً» (اسراء])74،
این مرحله سوم عصمت است ،چون مرحله اولي عصمت ،مرحله عصمت بشري است.
مرحله دوم عصمت رباني است که وحي است و کتاب است.
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ولي بعضي وقت ها به قدري انحراع ،قوي توجه مي کند به معصوم ،که این عصمت
دروني بشتتري و حتي عصتتمت دروني رباني هم احیانق کفایت نمي کند پس عصتتمت
سوم الزم است.
وانگهی «لوال» بر فرض محال ،یعنی این عصتتتتمت ربانی (مرحله دوم) کافی استتتتت.
ولکن اگر هم خطر یک جوري متوجه است ،یک جوری در صدی خطر براي توجه به
دیگران باشد ،ما تو را تثبیت می کنیم .براي این که «لوال» است ،إن ال که نیست .یعني
محال ا ست ،این ع صمت رباني کافي نبا شد ،ولکن مثالً «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْال
أن رَّأى بُرْهَانَ رَبِّهِ» (یوسف )2،چون برهان رب را دید( ،که این عصمت دروني است)
کافی استتت .بنابرین عصتتمت برونی عصتتمت «لَوال» استتت .عصتتمت دروني عصتتمت
حتمی استتت ،عصتتمت قبلی ،عصتتمت بشتتري استتت .پس دو عصتتمت حتمی استتت،
مخصوصق عصمت دوم الهی کافی است ولکن ،اگر هم بر فرض محال این دو عصمت
کافي نبا شد ،خدا باز تو را نگه مي دارد .در آن خطرات صد در صد نگهت می دارد.
تازه سه بُعد است« :لوال»« ،لقد کدتَّ»« ،شیءً قلیالً».
«لوال» محال است« .کدت» ن دیک باشد« .شیء قلیالً» .این شیء قلیل که ن دیک شدن
به مشتترکین ،متمایل شتتدن به مشتترکین ،این حرام استتت .ولي این حرام در ستته بُعد
مستحیل است.
[س ال :فرمودید مخاطبان سوره کافرون معاندان بودند و قاصران مقصران نبودند ،از
کجا این را فهمیدیم؟]
از همه او ،براي این که این ها به طور کلی زیر بار نرفتند .چون به کلي ،نه در بُعد
اول زیر بار رفتند و نه در بُعد دوم .به طوری که «لکم دینکم و لی دین» .اگر امکان
اهتداي این ها با بینات وحیانی بود ،پیغمبر چنین نمی گفت که .بنابرین از این صرع
نظر کرد و به طور کلی کاری با آنها ندارد .مادامی ستتخن می گوید با اینها که ستتخن
احتمال تأثیر داشتتته باشتتد .در صتتورتی که نه تنها احتمال تأثیر ندارد بلکه آن ها مي
خواهند بر پیغمبر تأثیر کنند ،که خداي خود را یک ستتتال رها کند ،در مرحله اول ،یا
کیفیت عبادت را ،کیفیت عبادت مشتتتترکان قرار بدهد ،که خدا را با بت ها .بنابرین
چون مأیوس استتتت کالً با آیات و بینات و حجا کافیه بنابرین کفّار معاندند .نه کفّار
قاصرند نه مقصر.
[س ال درباره نطفه حضرت عیسی که روح القدس آورد ،نطفه انسان بوده؟]
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نطفه غیر انستان ،انستان مي شتود؟ اوالً این که فرشتته نطفه ندارد ،جن هم که انستان
نمي شتتود .نطفه مردانه انستتان استتت که با نطفه زنانه مخلوط مي شتتود و انستتان می
شود .نطفه غیر ان سان که ان سان نمي شود .چه حیوان با شد ،فر شته که نطفه ندارد،
جن هم که با انستتان نمي تواند آمی و کند ،براي همین فقط نطفه انستتان .این نطفه
انستتان را به جاي این که خدا خلق کند در ُستتلب یک مردي ،خدا بدون ُستتلب خلق
کرد و به دستتتتت روح القدس داد که روح القدس با نفخ این نطفه را به معیت روح
مسیح وارد کند در رحم که در شش روزه حامله شد و مسیح به دنیا آمد.
[چون حضرت مسیح ازدوا نکرد می توان گفت که این نطفه انسان نبود ،یا حضرت
مسیح انسان به معنای خاکی و بشری نبوده؟]
نمي شود گفت براي این که حضرت یحیي هم ازدوا نکرد .نطفه را خدا خلق کرد و
داد دستتت روح القدس .وانگهی مگر حضتترت یحیی ازدوا کرد؟ ازدوا نکردن دلیل
بر ب شر نبودن که نی ست ،ب شر که بود .مثالً فرض کنید که ح ضرت آدم که پدر و مادر
نداشتتت ،آدم بود یا نبود؟ حضتترت آدم که خدا بدون پدر و مادر خلقش کرد ،آدم بود
یا نبود؟ آن آدم آدمیان بود.
[س ال درباره تشبیه مسیح به حضرت آدم]
«إِنَّ مَثَلَ عِی سَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابَّ» (آل عمران )59،مثل یا برابر است
یا برتر ا ست یا کمتر .این مثل بی شتر ا ست .یعني مثل آدم بی شتر ا ست .وقتي که مثل
آدم را پذیرفتید که نه پدر دارد نه مادر ،بنابرین مستتتتیح که پدر ندارد ولی مادر دارد
راحتتر می توان پذیرفت .اگر مستیح به حستابِ پدر نداشتتن پستر خدا باشتد ،پس آدم
باالتر از پسر ،و برادر خدا است!
[س ال درباره خلقت آدم از گل و نطفه حضرت عیسی (علیه السالم)]
خدا هم بدون گل درست کرد ،خدا آدم را با گل درست کرد مسیح را بدون گل .نطفه
را بدون گذشتتت زمان و تصتتور حاالت ،نطفه را ایجاد کرد فورع و نطفه بوستتیله روح
القدس نفخ شد در رحم مریم و از راه مجرای تنا سلي« ،الَّتِي أحْ صَ نَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
فِیهِ مِن رُّوحِنَا» (تحریم )12،ببینید ،نفخ فیه ،فیه به فر بر می گردد .یک جا دارد فیها،
یک جا دارد فیه .فیه معلوم می کند که از طریق مجراي تناستتتتلي که نطفه مرد باید
وارد بشود ،بدون این که مردي تماس بگیرد.
[چه مردی قوی تر از حضرت جبرئیل؟]
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جبرئیل مرد نیست .نه مرد است نه زن است .نفخ کردن غیر از عمل جنسی است .آیا
مرد که با زن تماس می گیرد ،نفخ مي کند به او یا عمل انجام می دهد؟ نفخ غیر از
عمل استتت .یعنی همان طور که خدا نفخ می کند «و نفخ فیه من روحه» (ستتجده)9،
خدا که نفخ کرد روح انستتتان را در انستتتان ،چطور این کار را کرد؟ عمل جما کرد؟
خدا جما کرد تا روح انسان به انسان وارد شد؟ نخیر جما نیست که ،مگر هر نفخي
جما است؟ جما نفخ نیست ،نفخ هم جما نیست .نفخ یعني وارد کردن ،وارد کرد
خدا منتها وارد از غیر طریق مأنوس استتتتت .طریق مأنوس وارد کردن نطفه رجولیت
استتت با رجل ،در رحم انثی ولکن مِنهاي نصتتف قضتتیه که رجل نبود ،نطفه از ُستلب
رجل نبود ،نطفه اي بناستتتت از ُستتتلب رجلی داده شتتتود ،خدا بدون مقدمات ،با نفی
مقدمات ،این نطفه را ایجاد کرد.
و بحث مفصلي دارد که باید بحث کنیم و اینجا فقط اشاره بود و شما حق دارید که
نظر بدهید
[پس چرا جبرئیل به شکل آدم در آمد؟]
به شکل آدم در آمد ،شکل .تمثل لها .ببینید« :فَتَمَثَّلَ لَهَا بَ شَ رًا سَ وِیًّا» (مریم )17،ب شر
شد؟ نه .خوب به شکل بشر آمد چرا؟ ...
« ق َالَتْ إنِّي أعُولُ ب ِالرَّحْمَن مِنكَ إن كُنتَ تَقِی ًّا ،ق َالَ إنَّم َا أن َا ر َُستتتتولُ رَب ِّكِ ل ِأهَبَ» أه َبَ
بخشش .این بخشش رباني است به واسطه روح القدس .خدا این بخشش را ایجاد کرد
به روح القدس داد ،روح القدس وا سطه بخ شش ا ست .منتها این بخ شش ،فوت کرد و
نفخ کرد در مجراي تناسلي ،نفخ در مجراي تناسلي غیر از عمل تناسلي است...
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