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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«أَعُوذُ بِاللَّههِ مِهنَ الشهَّ يْطَا ِ الهرَِِّيمِ» «وَ إِذْ أَخَه َ رَبُّه َ مِهنْ بَنه آدَمَ مِهنْ ظُهُهورِهِمْ
ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَ ْشهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَ ْ تَقُولُوا یَهوْمَ الْقِيامَه ِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ ه ا غافِلينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّ ً مِهنْ بَعْهدِهِمْ أَ
فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ اْلمُبْطِلُو َ» 1.صفحه چهاردهم سهوره اعهرا ،مللهد نهانی عشهر .اوالً
ميالد مسعود چهارمين امام عزیز ما حضرت علهی بهن الحسهين ینالعابهدین ع) را
تبریه

عههری مههیکنيم .هههم تبریه

عهری مههیکنيم بههراو والدت آ بزراههوار و هههم

تسليت میاویيم نسبت به افترائات و اتّهاماتی که به ساحت مقدس ایشا وارد شهده
است .امرو به همين مناسبت و مناسبت دوم آیه ذرّیه که افته میشود آیه ذر و عالم
ذر ما ی

بحثی داریم.

اار ما با بصر مستقيم و بصيرت مستقيمه ا دیدااههاو صحيح وحی معهار ،و
حقایق الهيه را بنگریم خيلی کمتر اشتباه میکنيم .اما در صورتی کهه ببهق ميهو و
خيا هاو خود و یا دیگهرا ا ایهن و ا آ چشهم بسهته مطهالبی را بهه عنهوا شهر)
بگيریم این ا الم هبی بدتر است؛ چو کسی که خود را المه ه میدانهد ههر چهه
میکند و میاوید و فکر میکند و مینویسد او به اعترا ،خودش عنوا المه هبی و
فاصله ا وحی ربانی دارد .اما کسانی که به عنهوا شهریعت بهر خهال ،شهریعت بهه
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عنوا اهلل ضدّ اهلل و به عنوا قرآ ضدّ قرآ بر خال ،اسالم ضدّ قرآ یا قصورًا و
یا ار چه تقصيرًا مطالبی میاویند خطر اینها نسبت به شهر) بي تهر اسهت .ههم در
بعد خود و هم در بعد ِاهال متنسّ  .در بعد خود که خود را بهه عنهوا راه امهراه
کردهاند و در بعهد ِهاهال متنسهّ

کسهانی کهه عقهل آ هها در چشهم آ هها اسهت

ظههاهرو را مینگرنههد و ا بابنهههاو امههور خبههرو ندارنههد وقتههی دیدنههد و شههنيدند و
فهميدند که فال ها و بهما ها مخصوصًا ااهر عنوا ههایی دارنهد و کثرتههایی ههم
دارند مطالبی را به چهره دین و به عنوا دین میاویند این بیخبرا ا حقيقهت و
مقلّدا کور آ را به عنوا دیهن میپ یرنهد و دیهن را کهه درخششهی ربهانی اسهت و
نورانيتی راهاشا براو انسا ها و کهل مکلفهين اسهت ایهن دیهن را مبهتال بهه خرافهات
میکنند.
به مناسبت این رو مطلبی را عری کنم و بوِهٍ عام کهه ههم ارتبهاه بهه صهاح
امرو و صاحبا امرو ائمّه معصومين ع) دارد و هم مربوه به بحه مها اسهت کهه
آیه ذر است آیه ذریه است و نه آیه ذر .بهه مناسهبت دیهرو یها ههر رو و کهه والدت
ینالعابدین ع) بوده است به یاد دارید که موقعی چيهزو افتهه شهد کسهی افهت و
بعضی ا احمقهاو چاپلوس و متملّق در ملله دانشگاه مطلبی را نوشتند که شهاه و
پدر شاه هراز ِرأت نمیکرد چنين مطلبی را بگوید .در ملله دانشگاهی نوشتند کهه
امام ینالعابدین اولين شطرنجبا مدینه بود .ی

آخوند معمّم و وکيل مللس با آ

قلم هرآلود و فکر هرتر ا هر به عنوا تبلور داد این غلطی که غله انهدر غله
بود که امام ینالعابدین اولين شطرنجبا مدینه بود .نوعًا شنيدید و دیدید.
و همچنين نوشت کهه حضهرت سهکينه عس اولهين خواننهده مدینهه بهود .ایهن بها
کارهایی کهه یههود و نصهارو کردنهد چهه تفهاوتی دارد «قسهم مهن المتخلّفهين مهن
المتهوّدین و المتنصّرین ال نقو اليهود و النّصارو اليهود هم الّ ین هادوا إلی الحق
بواسط موسی ع) و النّصارو ههم الّه ین کهانوا أنصهار المسهيح ع) فهی سهبيل اهلل.
ِماع ٌ من المتهوّدین و المتنصّرین نسبوا أعماالً و أفکارًا و خرافهاتٍ و تخلّفهاتٍ إلهی
النّبيّين ع) و لماذا أوّالً حتّی یلطّخوا و یظلموا وِوهًا نيّرةً ربّاني ً رسولي ً و رسالي ً و
نانيًا حتّی یوِّهوا أعمالهم الشّرّیرة إذا نحن عههم یعنهی نشهرب الخمهر فنهوب شهرب
الخمر فإبراهيم شرب الخمر و لوهٌ شرب الخمر و إذا نحن عیعنهی ههم نزنهی فلهوهٌ
نی ببنتيه و نوب ک ا و إذا نحن نتّله إلی عبادة العلل فسيلما ع) تزوّج ألف امهرأة
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ستمائ منهنّ دائمات و غيهرهنّ منقطعهات و بنهی لکهلّ واحهدةٍ مهنهن علهی األبهال
م ابح لألصنام» .امثا اینها در تورات و در انليل موِود است.
ا چيزو فروا ار نکردند نسبت بهه خهدا انبيهاا احکهام احکهام فطهرو احکهام
عقلی احکام شرعی هر کار کردنهد .در اسهالم همينبهور اسهالمی کهه ا قهرآ دور
باشد چو دورو ا قرآ دو نو) اسهت یه

مرتبهه قهرآ را همينبهور در اوشههاو

میا ارند و نگاه نمیکنند این دورو دو بُعدو است .ههم در بُعهد ظهاهرو و ههم در
بُعد علمی و معنوو و معرفتی .ااه قرآ را با میکننهد و میخواننهد ایهن یه

قهرب

صههورو اسههت «یقههراو القههرآ بههس و ال یتفهّمههو و ال یفهّمههو فههال یعلمههو و ال
یعتقدو و ال یصدّقو » این مرحله نانيه است .مرحلهه نالثهه ایهن اسهت کهه بهه قهرآ
استدال میکنند اما فق لفظ آیه را میخوانند «مثل بعض الوعّاظ ی کرو ألفاظهًا
من آیاتٍ من ال ّکر الحکيم و یستندو إليهها دو تعمّهقإ إنّمها بتحمّهقإ و دو ته نّقإ و
دو تفکيرإ».
آیهاو خوانده میشود یا تا آخر روو آیه بحه نمیشهود و یها ااهر اسهتناد شهود
استناد نيست این تفسير نيست بلکه تسفير است .رأو خود را تحميهل کهرد بهر آیهه
است یا اِتهادًا و یا تقليدًا آنچه را خود فکر کرده است و یا ا افتهها و نوشتههاو
دیگرا است تحميل کرد بر آیه و اار بگویيد که آیه چنين نمیاوید میاویند آیا
تو میفهمی یا دیگرا یا بزراا در این سه بعد قرآ شریف مظلوم است« .نهالوٌٌ و
سالوس من الظّلم ضدّ القرآ العظيم الضّلع األوّ أ ال یقرأ الضّلع الثّهانی أ یقهرأ
بس تلویدًا أللفهاظ القهرآ و البعهد الثّهانی أ یسهتد ّ بهالقرآ تلریهدًا عهن معهانی
القرآ و تحميالً و تخميالً علی آیات ال ّکر الحکيم ما خيّل إليهم» ایهن مرحلهه سهوم
است .مرحله چهارم باید اشت و پيدا نکرد و بحه عهالم ذر ا ایهن مرحلهه چههارم
است« .یقولو عالم ال ّر و فی عالم ال ّر اهلل سبحانه و تعالی خاببنا کلّنا و استلوبنا
و نحن أِبنا فنحن مسئولو بما سئلنا و أِبنا» همه دروغ است.
اوالً ما عالم ذر نداریم در قرآ شریف آیه ذرّیه داریم «وَ إِذْ أَخَه َ رَبُّه َ مِهنْ بَنه
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» آیه  172و « .173وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُهورِهِمْ
ذُرِّیَّتَهُمْ» ال ذرّهم» ذرّو در کار نيست .اینها به لفظ آیه ههم توِهه نمیکننهد اهاهی
اوقات به لفظ آیه ا نظر ادبی توِه میشود ولکن ا معناو دیگهر تحميهل میشهود.
ولکن شهما مالحظهه کنيهد ایهن بحثهی کهه روایهات دارد افکهار دارد مطاله دارد
نوشتهها دارد بح ها دارد کسانی که وارد نيستند و حتهی احيانهًا کسهانی کهه وارد
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هستند اما در بح در آیه ناورودو میکنند به ِاو اینکه به آیه درست نگاه کنند
حتی ا نظر کليد لفظی حر،هاو دیگرا را آنچه افته شهده اسهت و آنچهه نوشهته
شههده اسههت روایههات متعارض هه متضههاربه خرافههاتی کههه ا یهههود و نصههارو و ع هدّهاو
نافهمها وارد روایات ما شده است بر قرآ تحميل میکنند حتی بر ضدّ لفظ.
«وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّهتَهُمْ» ال ذرّههم» مها یه
ی

ذرّه داریم و ی

ذرّ داریهم

ذرّیه معنی اینها تفاوت دارد .ذر عبارت ا مورچه است نمله

«ال ّر نمل ٌ» ذرّه یعنی بسيار ریز در قرآ داریم «فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقا َ ذَرَّةٍ خَيْرًا یَرَهُ * وَ
مَنْ یَعْمَلْ مِثْقا َ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» 1به این هم ذرّه میاویند ذرّه ریهز ا ههر چيهزو اسهت.
اما ریز ا وِود انسا ذرّه ا وِود انسا عبارت ا ذرّیهه اسهت منتهها ذرّیهه داراو
دو بعد است که ما بعد باید بح کنيم .یا فالنی ا ذرّیه فالنی اسهت ایهن یه
است یا اضاف الشّیا إلی نفسه «ذرّیت » یعنی «أنت حا کون
صغيرًا حا کون

نطف ً من النّاحي اللسماني حا کون

معنها

ذرّی حها کونه

فطرةً أوّلي من النّاحيه

الرّوحي و النّفسي ».
مالحظه کنيد که در این مثلّ

در این سه اویه اویه او را که اصهالً قهرآ بهه

آ کارو ندارد لفظ ذر را به هر معنایی حساب کنيد که معناو آ مشخّص است به
معناو نمله است ما در قرآ لفظ ذر نداریم .در قرآ ذرّه داریم که ربطی بهه اینِها
ندارد ذرّیه داریم که در اینِا و در آیات دیگر ذرّیه آمده است« .وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِهنْ
بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» قدم بهه قهدم بهر خهال ،نهص ادبهی آیهه مبارکهه ذرّیهه
روایات ِعل کردند افکار آوردنهد مطاله آوردنهد .اصهوالً مها بایهد بهه دیهن اسهالم
براردیم ما مدام در حا فرار بودیم .ما نوعًا در بو چههارده قهر در حها فهرار ا
اسالم بودیم ا نظر عمق و معنا ولکن ا نظر ظاهر و ادّعا ما مسلما هستيم مؤمن
هستيم شيعه هستيم اننی عشرو هستيم نما ش خوا هستيم .امها ا منبهع اصهلی
وحی فاصله داریم منبع اصلی وحی که قرآ شریف اسهت فقه بهراو عروسهیها و
مرگها و براو هدیه داد ها و براو روو باقچه ا اشتنها اسهت و ااهر یه

مقهدار

باالتر برویم براو با صداو یبا خواند است اصالً به معنا کارو نداریم.
این قرآ شریف احيانًا در الفاظ حی است و در معانی ميّت است .در معهار ،بهه
بور کلّهی ميّهت اسهت .شهما یه

بهه یه

حسهاب کنيهد در الهيهات در رسهوليات و
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رساليات در مقامات سایر معصهومين در معهاد در بهر

در عقایهد در اخهالر در

سياسات اقتصادیات تنظيمات اِتماعيات فردیات در احکهام در تمهام اینهها مها
دائمًا در حا فهرار ا قهرآ بهودهایم .و دو عامهل بهه آ کمه

کردهانهد یه

عامهل

شيطنت استعمار و عامل دوم حماقت ما شيطا بر خر سوار میشهود بهر انسها کهه
نمیتواند سوار شود« .لَ َحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَههُ إِالَّ قَلهيالً» 1بهر آنچهه میشهود افسهار د سهوار
میشود .خر سوار خر نمیشود انسا هم سوار بر انسا نمیشهود .شهيطا سهوار بهر
خر میشود آ که خر نيست استحمار میکند و تبدیل به خر میکند آ هم که خهر
هست «لَ َحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إِالَّ قَليالً».
و احمق حماقتها براو مسلما ها که باالترین مرات وحی در دست آ ها اسهت
و باالترین مرات کما و اقيانوسهاو موّاج معرفت که کتاب و سنّت است در اختيار
آ ها است بدترین حماقتها و دیوانگیهها و شهرارتها و پسهتیها و رذالتهها ایهن
است که افکار ما علوم ما عقاید ما اعما ما افراد ما اِتماعات ما حو ههاو مها
روضههاو ما وعظهاو ما کتابهاو ما و درسهاو ما ا معار ،اصلی قهرآ تههی
باشد .و ما نسبت به بزراا دین که رسهل و ائمّهه باشهند اهاه افهراه مهیکنيم و اهاه
تفری میکنيم .من نمیخواهم مطالبی را تکرار کهنم .فرمودنهد دیهرو بهود ههر رو
رو عاشههورا اسههت هههر رو میشههود والدت خيههر باشههد و والدت شههر ولکههن مهها در
والدتهاو شر افتادهایم ا این مواد خير استفاده صحيح نمیکنيم.
«وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» ما مقدماتی در این بح داریم
که این مقدمات را عری میکنيم و بعدًا به بور تفصيلی در چنهد بخه

وارد بحه

دوم فطرت میشویم در آیه روم مقادیرو بح کردیم و در تفسير آمده اسهت و ان
در آیه اعرا ،صفحه چهاردهم« .فهنا تعری قضي التّوحيد من اوی الفطرة بصهيغ
ال ّرّی » 2آ ِا فطرت فرمود اینِا ذرّیه میفرماید .فطرت ذرّی الرّوب است و نطفه
ذرّی اللسم است «و أل ّ الفطرة ه ذری الرّوب كما النّطفه اللرنوميه لللسهم .فه
درسإ سابق له ه انی » درس سابق مربوه به آیه «وَ إِذْ نَتَقْنَا الْلَبَلَ فَوْقَهُمْ كَ َنَّهُ ظُلَّ ٌ وَ
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ظَنُّوا أَنَّهُ واقِع بِهِمْ خُ ُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُهوَّةٍ وَ اذْكُهرُوا مها فيههِ لَعَلَّكُهمْ تَتَّقُهو َ» 1اسهت بهه
مناسبت این آیه آیه ذرّیه میآید.
«ف درسإ سابق له ه انی شهدنا مشهد الميثار الم خوذ على بن إسرائيل» چند
ميثار است ی

ميثار است که بر کل امم مکلفه ارفته شده است؛ ميثار بر فطرت و

ی

ميثار است که بر کل امم مکلفه عاقله ارفته شده است کهه ميثهار عقهل اسهت و

ی

ميثار است که بر کل امم مکلفهاو که داراو فطرت هستند و داراو عقل هستند

که ميثار سوم و خطوه نالثه است ارفته شده است ميثار «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَهيْكُمْ یها بَنه
آدَمَ أَ ْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطا َ» 2که در بُعد او و دوم در بُعد سوم ميثهار شهریعت اسهت.
اینِا بر بنیاسرائيل است «ف درسإ سابق له ه انی شهدنا مشهد الميثار الم خوذ
على بن إسرائيل «وَ إِذْ نَتَقْنَا الْلَبَلَ فَوْقَهُمْ كَ َنَّهُ ظُلَّ ٌ وَ ظَنُّهوا أَنَّههُ واقِهع بِهِهمْ خُه ُوا مها
آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ» بقوّةٍ فطری بقوّةٍ عقلي و بقوّةٍ شرعي «وَ اذْكُرُوا ما فيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو َ» و
هنا تتابعه» در آیه ذرّیه «و هنا تتابعه قصّ الميثهار األكبهر» کهه یربنهاو کهل موانيهق
است که ميثار فطرت است «و هنا تتابعه قصّ الميثار األكبهر الّه ي أخه ه اللّهه علهى
ال ّرّی الفطرة» ذرّیه یعنی فطرت فطرت یعنی ذرّیه و روو چه حسابی
ما ی

نمونه در سوره یس داریم «فی سورة یس یقو ربّنا سهبحانه و تعهالی مهن

ضمن عدید النّعم الّتی أنعهما علی بنی نو) اإلنسا » «وَ آیَ ٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ فِ
اْلفُلْ ِ اْلمَشْحُو ِ» 3این «ذُرِّیَّتَهُمْ» چيست ذرّیه بعض «هُم» است «هُهم» چهه کسهانی
هستند «هُم» عبارت هستند ا این کسانی که در ما رسو اهلل عص بودند و انکار
میکردند و تک ی میکردند ایما نمیآورند خداوند بر آ ها احتلهاج میکنهد« .و
آی ٌ لههم لههؤالا الموِهودین مهن الرّسهال األخيهرة صهحيح أ ّ هه ه انیه آیه ٌ لکهلّ
المکلّفين و لکن حاليًا و آی ٌ لهم آی ٌ لهم «وَ آیَ ٌ لَهُمْ أَنَّها حَمَلْنها ذُرِّیَّهتَهُمْ» ذرّیهه چهه
کسی ذرّیه بنی نو) آدم دسته او را بح آ ها نيست .ذرّیهه نهوب را بحه نهوب
نيست «ذُرِّیَّتَهُمْ» ذرّیّ هؤالا الموِودین «وَ آیَه ٌ لَهُهمْ أَنَّها حَمَلْنها ذُرِّیَّهتَهُمْ فِه اْلفُلْه ِ
اْلمَشْحُو ِ» و الفل

المشحو فی القرآ هو فل
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نوب».

«وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِ ْثلِهِ ما یَرْكَبُهو َ * وَ إِ ْ نَشهَ ْ نُغْهرِقْهُمْ فَهال صهَ ری َ لَهُهمْ وَ ال هُهمْ
یُ ْنقَ ُو َ» 1فل
میکنم .این فل

مشحو را در سوره یس مراِعه کنيد به عنوا اصل موضوعی عری
مشحو کشتی نوب است .این «ذُرِّیَّهتَهُمْ» چيسهت در اینِها ادیه

بسيار بزراوار مفسّر صاح ملمع البيا مانده خيلهی عله اسهت آ را شدرسهنا
کرده است .ایشا میاویند این «ذُرِّیَّتَهُمْ» چيست اار بگهویيم ایهن «ذُرِّیَّهتَهُمْ» یعنهی
«أوالدهم» أوالد هؤالا الموِودین من الرّسو محمّد عص هؤالاهم لم یکونوا فی
المشحو فکيف ب والدهم » ايهر کهرده اسهت میاویهد «فهإذًا ذرّیّهتهم یعنهی

الفل

ِدودهم» علي است .ذرّیه یعنی ِد در هيچ لغتی در هيچ بانی ذرّیه بهراو ِهد
نيست .ایشا شدرسنا کرده است میاوید ذرّیه یعنی ِدود این غل است.
ما در فيضيه در نما آقاو محمّهدتقی خوانسهارو شهرکت میکهردیم نظهر علّامهه
بباببایی را پرسيدیم کهه ایهن چيسهت و ایشها ههم نفرمودنهد .بهه آیهه توِهه کنيهد
یفس هر بعضههه بعضههًا و ینطههق بعضههه علههی بع هضإ» 2قطعيههًا ذرّیّههتهم ال تعنههی
ّ
«القههرآ
ِدودهم ال ش

و ال تعنی أوالد هؤالد الموِودین من الرّسو محمّهد عص قطعهًا

إنّما ذرّیتهم من إضاف الشّیا إلی نفسه تعلم ما فی نفسی و ال أعلهم مها فهی نفسه »
نفسی نفس یاا هما نفس است .خودم خود ميم است خود هم ميم است« .إضاف
الشّیا إلی نفسه بلحاظين بلحاظ المضا ،مضا ،بلحهاظ المضها ،اليهه مضها،
اليه».
در اینِا «وَ آیَ ٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ» یعنی «حملناهم و هم ذرّیّ حملنا هؤالا
الموِودین من الرّسو عص و لم یکونوا هک ا کهانوا ذرّیّه ً فهی أصهالب آبهااهم و
أرحام أمّهاتهم فهی مهن نهوبإ فقهد حملنها ههؤالا انبهاا الحهاملين له رّیّتکم و ههؤالا
األمّهات الحامالت ل رّیّتکم فی الفل

المشحو فکما حملنا رِاالً و نسااً فی فل

نوب فقد حملنا معهم ذرّیّتهم» یعنی شما هيچ چيزو نبودید شما در اصالب پهدرانی
که در کشتی نوب و در ارحام امّهاتی که در کشتی نوب بودند هيچ نبودیهد .فقه بهه
عنوا ذرّیه؛ یعنی بعهدها و بعهدها کهه شهما انسها ها شهدید مردهها و
کوچ

هها شهدید

و بزرگ شما دنباله هما نسلی هستيد که پهدرا و مهادرا در کشهتی نهوب

بودند .بقيه که غرر شدند اینکه غرر شدند یعنی چه این باالترین لطف است.
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باالترین لطف این است که وقتی شما ا خود ارادهاو نداشتيد و خودو نداشهتيد
نفسی و روحی نداشتيد فق ریزتر ا نطفهها بودید و حالت ذرّیه و ریزتر ا ذرّیهها
بودید در اصالب آباا و در ارحام امّهات مها شهما را حمهل کهردیم« .وَ آیَه ٌ لَهُهمْ أَنَّها
حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ» این هم شاهد دارد شاهد این آیه دیگهر اسهت« .القهرآ یفسهّ ر بعضهه
بعضًا» «إِنَّا لَمَّا بَغَى الْمااُ حَمَلْناكُمْ فِ الْلارِیَ ِ»« 1كُمْ» چه کسی است «حَمَلْناكُمْ فِ
الْلارِیَ ِ» «كُمْ» موِودین ما خطاب قرآ است« .الموِهودو

مهن الرّسهو عص

المخاببو بِ«كُمْ» هنا «أَنَّا حَمَلْناكُمْ فِ الْلارِیَ ِ» کيف «حَمَلْناكُمْ فِ الْلارِیَ ِ» آیها
کسانی که در ما رسو اهلل بودند در کشتی نوب بودند خيهر خهود آ هها بودنهد
خير حتی در حا نطفه بودند خير «ذُرِّیَّتَهُمْ» ریزترین و ریزترین حهاالت اینهها در
بعد اعمق اعمق باالتر در کشتی نوب در اصالب آباا و در ارحام امّهات بودند.
«ه ه انیّ تفسّر انی الثّاني فقوله تعالی «وَ آیَ ٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ فِ اْلفُلْه ِ
اْلمَشْحُو ِ * وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِ ْثلِهِ ما یَرْكَبُهو َ * وَ إِ ْ نَشهَ ْ نُغْهرِقْهُمْ» ااهر آ هها غهرر
میشدند شما هم غرر میشدید .اار پدر این انسا غرر میشهد قبهل ا اینکهه ایهن
انسا به دنيا بياید او هم غررشده است او هم غررشده ضهمنی اسهت .بهه ایهن آیهه
براردیم «وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» فرمهود «مِهنْ ظُهُهورِهِمْ»
نفرمود «من ظهر آدم» چو اینها «من ظههر آدم» معنها میکننهد میاوینهد ا ظههر
آدم ارفت« .وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ».
به سراغ بحثی برویم که در مقدمه بح آیه دیگر بود« .و هنا تتابعه قصّ الميثار
األكبر الّ ي أخ ه اللّه على ال ّرّی الفطرة» 2ذرّیه خود فطرت است ی
است که نطفه است ی

ذرّیه اللسهم

ذرّی الروب است که فطرت است یربناو ِسم نطفهه اسهت

و یربناو روب فطرت است چنانچهه بحه کهردیم« .فه مشههدٍ ال یدانيهه أو یسهاميه
ش اٌ ف روع و ِالل مشهد اللبل المنتور و سائر المشهد فهو ميثار هو أونق من
كافّ الموانيق حي تتبنّاه ك صل إنّها قضي توحيد الفطرة ف صورة مشهد التّسهاا »
واقعًا تسائل نيست چو انسا اینبور اما میکند .این تلریداتی که در قرآ باید
کرد هما بور که «عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» 3راِع به خدا است بایهد فهميهد چهه کسهی
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است که «عَلَى الْعَرْشِ اسهْ تَوى» تها مها عهرش را ا ِسهمانيت و ا محهدودیت تلریهد
کنيم استوو را ا نيا تلرید کنيم.
در تصور این است «فَقا َ لَها وَ لِلْ َرْیِ ائْتِيا بَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالَتا أَتَيْنا بائِعينَ» 1خدا
بها مهين حهر ،د بها آسهما حهر ،د مهين و آسهما اهوش دارنهد میفهمنهد
میتوانند ِواب بدهند خير بها مها کود هها و احمقهها بهه بها خهود مها صهحبت
میکند اار خداوند بخواهد عمق معنا را به هر لفظی بياورد که ما نمیفهميم .خدا با
مين و آسما چه کرد که «قالَتا أَتَيْنا بائِعينَ» ما چه میدانيم چه کرد« .فَقا َ لَهها وَ
لِلْ َرْیِ ائْتِيا بَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالَتا أَتَيْنا بائِعينَ * فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سهَ ماواتٍ فه یَهوْمَيْنِ وَ
أَوْحى ف كُلِّ سَمااٍ أَمْرَها» ما نمیدانيم «أَوْحى» چيست پس اینِا «قالَتا» میاوید.
«إِنَّما قَوْلُنا لِشَ ْاٍ إِذا أَرَدْناهُ أَ ْ نَقُو َ لَهُ كُنْ» 2لفظ است «قَا َ الْبَاقِرُ ع) قَوْلُهُ فِعْلُههُ» ا
فعل تبدیل به قو کرده است .مثل اینکه مها میاهویيم تها له تهر کنهد قضهيه انلهام
میشود .در حالی که صحبت لبی نيست صحبت تر شدنی نيسهت اینهها نيسهت .در
اینِا هم «أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئًا أَ ْ یَقُهو َ لَههُ كُهنْ فَيَكُهو ُ»« 3كُهنْ» مخابه میخواههد
مخاب است یا نيست اار هست «كُنْ» چيست ااهر نيسهت خطهاب بهه چهه کسهی
است این ایلاد ال من شیا است .خداوند ایلاد ال من شیا و تکوین ال من شهیا را
با چه تعبيرو بگوید که ما بفهميم «یَقُو َ لَهُ كُهنْ» ایهن «كُهنْ» ایهن لفهظ در بهين مها
مفهومتر است تا اینکه آ حقيقت را به هر بهانی بيهاورد .در اینِها ههم همينبهور
است.
«فهو عریٌ للواقع الحقّ» 4واقع آ حق است ولکن مراد لفظ نيست« .من التّكوین
الفطري لإلنسا بصورة التّساا و التّقاو كما ه دأب القرآ ف تلسهيم الحقهائق
البعيدة عن اإلحساس حيه یصهوّرها بصهورة المحسهوس قهوالً و سهواه .و قهد وردت
روایاتٌ حو ال ّر و عالمه متهافت ً» اوالً عالمی نيست نانيًا ذرّو نيسهت بلکهه ذرّیهه
است ذرّیه هم «مِنْ ظُهُورِهِمْ» است «مِنْ ظُهُورِهِمْ» ا هر کدام «وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّه َ مِهنْ
بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ» ا ظهر هر کدام .ا کمر هر کدام ذرّیه او را ارفتهه اسهت یه
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کمر ِسم است ی
ی

ذرّی اللسم است که نطفه است آ قابل تقهاو و فههم اسهت

کمر روب است که ذرّی الهروب اسهت کهه فطهرت اسهت میخواههد بگویهد مها در

فطرتهاو انسا ها خداشناسی را ادغام کردیم چنانچه بح آ را عری کردیم.
«و قد وردت روایاتٌ حو ال ّر و عالمه متهافت ً متضهادّةً مهع بعهضإ معارضه ً مهع
انی » و علي این است .میاویيم روایت است نمیشهود آ را نادیهده ارفهت پهس
آیه را نادیده بگيریم .آ روایت است .این کسی که محتمالً نهوکر آقها و چهاوریز آقها
بوده و ِاروک

آقا بوده این را افته پس آقا اشتباه کرده است نفهميهده اسهت .مها

این قضيه را نسبت به قرآ داریم روایت است «عن فهال عهن فهال » معهنعن اسهت
نمیشود آ کارو را کرد .اما هر بالیی میخواهيهد بهر سهر قهرآ کهه قها اهلل اسهت
بياورید« .و قد وردت روایاتٌ حو ال ّر و عالمه متهافت ً متضادّةً مهع بعهضإ معارضه ً
مع انی و بلنبها أقوا ٌ و آراا غریب قلّما یقرب منها منطور انی » خيلی کم است.
«ل ل و لك نكو على بصيرةٍ ف مغزى انی علينا أ ننظر إلى «عهالم ال ّرّیه »
من اوی انی نفسها بكلّ إمعا ٍ و دقّ ٍ مهع العلهم المسهبق أ ّ «اله ّرّ» هه النمهل و
ليست ال ّرّی ! و ال نلد ف القرآ كلّه إلّا «ذرّة»« 1وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقها َ ذَرَّةٍ شهَ رًّا یَهرَهُ» و
«ذرّیّ » و هما من أصهلإ واحهد» ذرّه و ذرّیهه یه

اصهل اسهت «و لکهن بينهمها عمهوم

مطلق کلّ ذرّیّ ٌ من ال ّرّة و لکن ليست کلّ ذرّةٍ من ال ّرّی » هر ِسمی ذرّه دارد ریز
دارد« .مهما اختصت الثّاني بقبيل اإلنسا فقد أوغلوا ف الخط ف تفسير آی ال ّری
لفظيًا و معنویًا قد یستشهد بعضٌ بانی أ ّ هناك قبل خلق اإلنسا له كيا ال ّر» قبل
ا اینکه ما خلق شویم مورچه بهودیم! ذر بهودیم مورچهه بهودیم خهدا بها مورچههها
صحبت کرده است« .قد یستشهد بعضٌ بانی أ ّ هناك قبل خلق اإلنسا له كيا ال ّر
و عالمه عالم ال ّرّ لمكا المسائل «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى».
یکی ا برادرا بسيار عزیز ما در ا شته که سيّد شریف مرتضی عری باشند در
امالی این حقيقت را بيا فرمودند .ما اینِا در پاورقی نوشتيم ایشا نوشته اسهت
«و قد ظنّ من ال بصيرة له و ال فطن عنده أ ّ ت ویل ه ه انی أ ّ اللّه تعهالى اسهتخرج
من ظهر آدم ِميع ذرّیّته» 2فرمود «مِنْ بَن آدَمَ» نفرمود «من آدم» اینها میاوینهد
«من ظهر آدم»« .و هم ف خلق ال ّرّ فقرّرهم بمعرفته» الی آخر بقيه را نمیخوانيم.
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«و لكنّما الت نّق ف سائر مضمونها» 1سائر یعنی کل سائر به معنی بقيه نيسهت در
لفظ فارسی میاویند سایر مضمو یعنی بقيه خير سهائر ا سهير اسهت؛ یعنهی کهل.
وقتی در کل مضمو آیه توِه کنيم «و لكنّما الت نّق» ته نّق دقّهت عميهق اسهت مثهل
تعمّق است« .و لكنّما الت نّق ف سائر مضمونها یدلّنا إلهى أ ّ تله المقاوله المسهائل
ليست ه ظاهرها الواقع» واقع کدام است یعنی آنچه در قرآ است نه واقعی واقع.
«ليست ه ظاهرها الواقع» واقع در اینِا لفظ مسهائله اسهت ولکهن منظهور مسهائله
نيست منظور بيا حقيقت فطرو است« .بهل هه مهن مسهارب الحقيقه » ميهدا هاو
حقيقت «بل ه من مسارب الحقيق أ لو كانت هنال مسائل ٌ لكانت كما هيه» این
اقتباس ا قرآ است« .وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ».

2

«و ه ه ه بریق القهرآ الفریهدة فه تبهين الحقهائق تصهویرًا بصهورة المسهائل
ليعقلها العالمو و كما «قا لَها وَ لِلْ َرْیِ ائْتِيها بَوْعهًا أَوْ كَرْههًا قالَتها أَتَيْنها بهائِعِينَ»
«إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئًا أَ ْ یَقُو َ لَهُ كُنْ فَيَكُهو ُ» «وَ قها َ شهُ رَكاؤُهُمْ» »3الت و عهزّو و
منات نالث األخرو و اینهایی که میپرستند اینها با ندارند که صحبت کنند.
 در قيامت که اشکا ندارد. اشکا ندارد ولی آِر که حر ،نمی ند. [سؤا ] چه انطاقی انطار بانی که نيسهت پهس همها آیهه ا ایهن مطله دور اسهتیعنی شاهد برعکس آ است« .وَ قا َ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِیَّانها تَعْبُهدُو َ * فَكَفهى بِاللَّههِ
شَهِيدًا» شهادت الهی است «بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ إِ ْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغهافِلِينَ» مهع العلهم أ ّ
األصنام و األونا و النّبات و الحيوا بين شهركااهم ليسهت لتهتكلم و إنّمها ههو قالهها
الحا » حهالی اسهت کهه در اینِها واقعيهت پيهدا میکنهد؛ یعنهی واقعيهت آ مشههود
میشود .در اینِا مشهود نيست و «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدید» 4در اینِا بيّن میشهود« .و
إ ّ الكيا اإلنسهان ليهرتع

مهن أعماقهه حهين یتحلّهى» یتحلّهی صهحيح اسهت ولهی

«یتللّی» اصلح است« .حين یتللّى ذل المشهد الرّائع الباهر و یتملّى اختلاالً أمهام
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ربّه حين یس

أ لست بربّكم و إِاب «بلى» سابق ٌ سابغ ٌ حيه یهرى فطرتهه ال ّرّیه

مصبوغ ً بها» فطرت انسا به «بلی» رنگ شده اسهت رنهگ عميهق« .فلمها ذا أنكرهها
بعد إلى خالفها و ألنّها آی مسائل ال ّرّی فلنلعلها ف مسائل ٍ حو ما ه ال ّرّی و
مسائلته سهبرًا و تقسهيمًا دالليهًا و یضهمنها ردًّا أو قبهوالً لمها ورد حهو ال ّرّیه مهن
روایاتٍ و آرااٍ».
«أَخَ َ رَبُّ َ» اینِا بح بسيار عميقی است که در تتمّه وقت عهری مهیکنيم .در
قرآ شریف ااه خطاب ناس است هر کس میخواهد باشد« .یا أَیُّهَا النَّاسُ» «یا أَیُّهَها
اْلإِنْسا ُ» .ااه خطاب کل مؤمنين هستند «أَیُّهَها الْمُؤْمِنُهو َ» 1ولهو در ههر مرحلههاو ا
مراحل ایما باشند ولو مؤمنی که عرر میخورد« .یا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا إِذا قُمْهتُمْ إِلَهى
الصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُُِوهَكُمْ وَ أَیْدِیَكُمْ» 2شامل منافق میشود شامل سنّی ههم میشهود
شامل علوو هم میشهود شهامل همهه میشهود تمهام مه اه را شهامل میشهود .در
بعضی ا آیات آمده است «یا أَیُّهَا الَّ ینَ آمَنُوا ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سهُ كارى حَتَّهى
تَعْلَمُوا ما تَقُولُو َ» 3معلوم میشود که عدّهاو ا مؤمنين عرر میخوردند .میاوید «ال
تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُو َ» .این هم یه

مهورد .یه

مرتبهه

خطاب به مؤمنين سابقين و مقهرّبين میشهود مهؤمنين سهابقين و مقهرّبين یها مهادو
درِه عصمت هستند یا در درِه عصمت هستند و باالتر در مراحهل عاليهه عصهمت
هستند .پس خطابها مختلف است.
در قرآ شریف لفظ ربّ بي

ا هزار مرتبه آمده است .ااهی اوقات رب العالمين

است ااه رب الناس است ااه میاوینهد رب المهؤمنين اهاه «رَبُّه َ» اسهت« .ربوبيه
الرّب سبحانه و تعالی متدرِّه ٌ حسه الهدّرِات کهل مهن کانهت عنهده درِه ٌ أعلهی
فربوبي اهلل سبحانه و تعالی بالنّسب له أعلی و کل من کانت درِته أدنی فربوبيه اهلل
له أدنی ال تقصيرًا من ربّنا إنّما قصورًا من ه ا الّ و لم یتهربّ صهالحًا» ایهن مراته
ربوبيت است .البتّه فطرت یکسا است ولی عقل یکسا نيست ِسم یکسا نيست
رنگ یکسا نيست وضع یکسا نيست و غيره .اما نسبت به ربوبيت که ربوبيت حهق
سبحانه و تعالی در بُعد دوم نه او در بُعهد او کهه خلقهت اسهت مقهام رحمانيهت
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است «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» الرّحماني عبارةٌ عن الرّحم العامّ الرّبوبيه العامه
فی النّقط األولی» همه در مخلور بود این رحمت او را ارفتنهد امها در بعهد دوم
رحمت که رحم ٌ فور رحم اسهت رحمه ٌ فهور رحمه ههم تکوینيهًا و ههم تشهریعيًا
ربوبيتها فرر میکند« .الرَّحيمِ» چه نسبت به دنيا باشد چه نسبت به آخرت باشد.
در اینِهها میفرمایههد «وَ إِذْ أَخَهه َ رَبُّهه َ مِههنْ بَنهه آدَمَ» نفرمههود «إِذْ أَخَهه َ رَبُّ
اْلعَالَمِينَ» بح عالمين است .این «مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» تمام بنی آدم است کهافر و
مؤمن و یهودو و نصرانی هر کس میخواهد باشد امها خطهاب بها رسهو اهلل اسهت.
این چه میخواهد بگوید چند مطل

ی

مطل این است که این اخ و این مسائله

نسبت به قمّه اعلی و مرحله اولياا بح میکند که چو صد آمد نهود ههم پهي

مها

است .اار مثالً افتم همه قم متعلّق به من است یعنی اینِا هم متعلّق به مهن اسهت.
اینِا هم همينبور است ربوبيت عاليه و غاليه رب العالمين در اینِا مهورد بحه
است نمیخواهد بگوید ربوبيت دانيه« .إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ» اینِا باید چه کهار کنهيم آیها
باید آیه را رها کنيم
«نقو خلّی ولّی المخاب هو الرّسو عص و ما لنا أ ّ تفهّم و أ نفکّر و نتدبّر
فی ه ه انی المبارک أل ّ اهلل تعالی یخاب
علّيين» این ی

رسو الهدو عص و هو فی أعلی

حرفی است .ولکن ِواب آ

ِواب این است که کل آیات

متشابهات قرآ غير ا حرو ،مقطّعه کل آیات متشابهات قرآ در خود قرآ تفسير
دارد «مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» 1کما اینکه بح آ را
داشتيم .ما میتوانيم متشابهات قرآ را کالً ا خود آ حاال ا محکمات استفاده
کنيم .پس «وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ» اوالً خداوند یربناو تکليف را بيا میکند« .حلر
األساس من تکاليف النّاس أساسيًا ضابطًا محلقّ ً علی کلّ النّاس تحت الفطرة فال بدّ
أ نتفهّم نحن کما أ ّ اهلل فطر النّاس ِميعًا علی فطرة توحيد فال بدّ أ یتحدٌّ مع
النّاس کما یفهمو و لو بالصّعوب » مشکل است حمت دارد ولکن ما باید این
یربنا را به دست بگيریم تا بناهایی که روو این یربنا قرار دادیم این بناها کج و
سست نباشد.
پس «صحيح أ ّ المخاب من نقط األولی هنا رسو الهدو عص و لکن علينا
أ نصبح رساليّين» اار در آ ِنبه معرفتی رسو
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در ِنبه فکرو رسو و عمق

رسو ما در آ ِنبه راه بيفتيم و هما بور که فکر رسو اهلل در آیات وضع دیگرو
داشت ما در آ وضع برویم و دنبا کنيم .ما دریافتهاو بسيار یادو خواهيم
داشت و باید داشته باشيم .پس «وَ إِذْ أَخَ َ رَبُّ َ مِنْ بَن آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» در
چند ِهت مربوه به همه است ولو نقطه اولی را خود رسو اهلل عص قرار داده
است« .لماذا «أَخَ َ رَبُّ َ» دو «اهلل» أم «ربّ العالمين» علّه»  1علّه مخفّف لعلّه است.
«علّه أل ّ ذل

األخ هو ف موقف تربويٍّ خاص» میخواهد همه را بگوید اار به

ِاو «رَبُّ َ» میافت ربّ العالمين اار تربيت خاصّه فطرو رسو اهلل خارج میشد.
چو که صد آمد نود هم پي

ما است.

«و الهد ،األسمى و الغای القصوى ه التّربي المحمّدی عص ك على نموذجإ
تربويٍّ بين مالا العالمين! و ليكو نبراسًا ینير الدّرب» نورافکن «ینير الدّرب على
السّالكين إلى اللّه على ضوا التربي المحمّدی عليه أفضل صالة و تحي  .فه ا الرّسو
األلمع االبطح

هو المحور األصيل ف الحقل التربويّ الرّبوب

و ف ظالله

العالمو على درِاتهم» حتی رسل «وَ إِذْ أَخَ َ اللَّهُ ميثارَ النَّبِيِّينَ»« 2و ف ظالله
العالمو على درِاتهم قبوالً أم دركاتهم ردًّا «،رَبُّ َ» لمح ٌ» 3اشاره است «إلى ذل
و أ ّ «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها» ه ظر ،ظریف بریف لكل تربي ٍ ربوبي ٍ
أسماها و أسناها ما اختصّ به الرّسو عص » این ظر ،ظر ،براو همه است .فطرت
ظر ،کلّ ترقّيات کلّ مترقّين است .پس ظرفيت اعلی و اولياا را که رسو اهلل است
باید ذکر کنيم« .دو معاناة أحدٍ أو مساماته معه» هيچ کس به او نمیرسد اما در راه
او قدم برمیدارد« .مهما اختلفت المحاوالت التربوی للناس و ما یختارها اللّه
للمختارین من عباده الصّالحين».
«اللَّهُمَّ اشْرَبْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِ ِ،الْقُهرْآ ِ الْعَظِهيمِ وَ وَفِّقنَها لِمَها
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ َِنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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