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 (رسالت )شرک آدم و حواء
 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره اعراف
 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 بِاللَّوهِ أَعُوو ُ»بعد به  189 آیه است، عرافا هبحث در آیه شرک است که در سوره مبارک

 إِلَیْهوا لِیَسْكُنَ زَوْجَها مِْنها جَعَلَ وَ واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي هُوَ» «الرَّجِیمِ یْطَانِالشَّ مِنَ

 صوالِحًا آتَیْتَنوا لَوِِنْ رَبَّهُما اللَّهَ دَعَوَا أَْثقَلَْت فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّْت خَفیفًا حَماْلً حَمَلَْت تَغَشَّاها فَلَمَّا

 عَمَّوا اللَّوهُ فَتَعوالَ  آتاهُموا فیما شُرَكاءَ لَهُ جَعاَل صالِحًا آتاهُما فَلَمَّا*  الشَّاكِرینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ

تَطیعُونَ ال وَ*  یُْخلَقُوونَ هُومْ وَ شَیًِْا یَْخلُقُ ال ما یُْشرِكُونَ أَ*  یُْشرِكُونَ رً لَهُومْ یَسوْ  ال وَ نَصوْ

 .شویممی همبارک ای وارد بحث پیرامون این آیهمهبا یک مقد 1«یَْنصُرُونَ أَْنفُسَهُمْ

 ،ها کوه معلووم اسوتچوه نظورات ریور مسولمان ،نظرات نسبت به آیات گوناگون اسوت

های خوود و یوا مسوتنداتی بورای لواللت ،خواهند از آیات مقدسوات رورآنکسانی که می

بغو  و  یوک ،ای نیسوت ببعوًانظورات آنهوا نظورات مسوتقیمه ،ابطال وحی ررآن بیاورنود

های آنها را از دیدار حوق ا را و دلنهآ افکارهای آنها را و چشم ،عنادی که در رلب دارند

حیانوًا ا .کننودبینند و وارونه اسوتدالل میپوشاند و مطالب را وارونه میه هست میکچنان

مطوالبی  ،نکننوددروت در صورتی که در آیات مربوبوه  انمسلمان ،چنینها نیز اینمسلمان

دارند و آنها را در مغز خود نگه می ،این و آن در مغز آنها آمده و پرورش یافته است که از

عود در بُ .کنندهای از این و آن به آیات نظر میبا دیدهای پر از مطالب این و آن و گیرودار

آیوات  ،خواهند با خود آیواتکه می کفار یقبعد تکذیب ررآن شریف است از بر اول ببعًا

 .کنندگان رورآن اسوتدالل کننود و ریوام کننودبا ررآن علیه ررآن در برابر تصدیق ،را رد کنند

 ،شووندکسانی که محب شریعت رورآن هسوتند و اگور مطوالبی را از ایون و آن می ،عد دومبُ
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روی  ،کننودنمی و آن هوای ایونخوالی از حرف با دیده بسیار روشن و مغز ،در آیات درت

رسود و بورای حفوح وحوی قدسات ررآن به نظر آنهوا میاین جهت لکه ابرهایی بر آیات م

و یا بور خوالف هواهر بعاوی از آیوات کوه ص افتند که بر خالف نمی هررآن به فکر توجی

راه اول رلوط و راه دوم  ،رلط است نیزاین راه  .افتندمورد استدالل دشمنان ررآن است می

  است. تربلکه راه دوم رلط ،نیز رلط

 خیوال بوه اسوتدالالتی و پیمایندمی ررآن مکذبین و کفار که ستا هاییبیراهه اول راه

 اسوت تکذیب کفر ببیعی ولع .کنندمی ررآن علیه ،ررآن اتمقدس آیات خود از خودشان

 و بابول چهوره بوا را حوق ،بمانود خوودش حموق بوا و کند پیدا عمق کفر اگر مخصوصًا و

 آیوات حسوب بور هسوتند مسولمان کوه دوم دسته اما .کندمی نمودار حق چهره با را بابل

 هوااین ،اسوت کورده رورآن در تعقل و تفکر و تذکر و تدبر به امر را هامسلمان که مقدساتی

 لحوا  از آیوه خوود در دروت ،پیمایندنمی را اول ردم و دارندبرنمی را اولی هوخط حدارل

 اسوت پیوامهم و همگام که دیگر آیات در و اول عدبُ در بالرت و فصاحت و ادبی و لغوی

 منحرفوان افکار در آنچه شایسته مقدمات بدون ،کنندنمی نظرعجوالنه  ،بحث مورد آیه با

 در ،اسوت بووده انودنکرده بحوث موورد آیه در درت که مسلمانانی افکار در یا و است بوده

 کوه عظیموی اشوکاالت آن بوا گرچوه ،آیوات بوه کنندمی نظر و دارندمی نگه خود مغزهای

 هچهور ربو ابرهوایی و هواییتاریکی و انحرافواتی ،هاییمانودهتوه اموا ،نیسوت دانوکرده کفار

 آنچوه خالف رب که خواهندمی محبت روی و هست آنها  هن در ررآن درخشان خورشید

 را خوود افکوار .است رلط توجیه این و کنند توجیه را ررآن ،ررآن علیه است شده استدالل

 نظور از و حوون و صورف ادبیوات نظور از و لغت نظر از ررآن .است هوجی ررآن ،کنند توجیه

 توجیوه بنوابراین .اسوت درخشو  و نورانیت و تهوجا رله باالترین در فصاحت و بالرت

  .ندارد معنا ررآن کردن

 ،آیوه ایون نوص از موراد کوه شودمی گفته مثالً ،کنندمی توجیه را ررآن که معنا یک در

 چنوان و چنوین خوالف بر چون ؛است هاهر ریر ،آیه این هاهر از مراد یا است نص از ریر

 و گرداننودبرموی هواهر ریر به را هاهر و نص ریر به را نص ،کنندمی توجیه بنابراین ،است

 لِكُولِّ تِبْیَانوًا» و اسوت 1«اسِلن ولِ یوانٌبَ» رورآن کوه ستهامسلمان کل ثابته عقیده خالف این

 بیوانی اعجواز هرلو بواالترین در شوریف آنرور بیانیروشن مقام در است نور و است 2«ءٍشَيْ
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 معوانی موافقوت نظور از و مدلول نظر از و داللت نظر از ، بلکهداللت نظر از فقط نه ،است

 داشوته جهوانی وسوعت هوم هچو هر و کنند ترری هچ هر هازندگی و هاعقل و هافطرت با

 و نودکفار کوه اول دسته که همانطور پس .است چنین ررآن الکبری ةقیامال یوم الی ،باشند

 نظرشوان ،هسوتند هامسولمان کوه دوم دسوته ،اسوت کفرآمیز و خطأ نظر ،یاتآ به نظرشان

  .بشود بربرف تواندمی که رصوری روی یا تقصیر روی یا است آمیزفسق

کوم و زیواد  ،کتاب وحوی خوالص اسوت ،ما که معتقدیم این کتاب :نظر سوم این است

نوه یوک  .وحوی اسوت ،وحی است و هوم ترتیوب ،ساتآیات مقدمفردات  تنزیلهم  ،ندارد

چنین ترتیب ایون آیواتی کوه نه یک نقطه از ریر وحی نیست و همکلمه و نه یک اعراب و 

 .بوه وحوی حاورت ارودس الهوی اسوت ،تألیف  ماننود نوزول ،نزول  مانند تألیف  نیست

عقیوده سوب ح بور این ررآن کوه وآورد بنابراین به جای آن کار اشتباه که فااحت بار می

 ،بر خالف هاهر یا بور خوالف نوص ،بیانی استر باالترین رله روشنبها اصلی ما مسلمان

باید که افکوار خوود  به جای اینها ،بلکه تقبیح ررآن است ،نیسته کنند که توجیتوجیه می

عود در بواالترین بُ ،از نظر اعجواز رورآن ،از نظر ادب ررآن ،از نظر لغت ررآن .یمرا توجیه کن

  کنیم.حت و بالرت درت فصا

در حقیقوت بوه تعبیور دیگور  ،راه این است که ما یک اثبات داشوته باشویم و یوک نفوی

 ،های ماتصدیق ،های ماپذیرش ،نق  داشته باشددر تمام افکار ما کلمه ال اله اال اهلل باید 

 ه،. ال إلودر همه چیوز و در رصص ررآن ،در فروع احکام ،در اصول معارف ،های ماتکذیب

از فکور بوزداییم پواک کنویم فکور را از  ،را اگر در فکر اسوت هان رلت و رلتإ مخلتفهافکار 

و یا حتی مسلمانان کوه  کفارتاادات افکار  ،اندگویند و تفکر کردهاند و میآنچه که گفته

بایود  جنبوه ایجواب. ؛ال وا اهلل ،برود کنوار ؛ال اله ،اندبر محور صحیح روی آیات درت نکرده

اگر موا لغوت رورآن  ،کلید فهم اولیه ررآن لغت ررآن است ،ت ررآن را تحکیم کرده باشیملغا

ما حق نداریم کوه بوا ایون  ،دانیمدانیم یا کج میدانیم یا درست نمیرا که عربی است نمی

ابواب معارف رورآن را بوه  ،است جاهالنهیا ناجور است یا  ،است معوجکلیدی که و  مفتاح

بعوودً تفکوور در آیووات  ،اول لغووت روورآن اسووت .رلووط اسووت ،بگشوواییمروی خووود و دیگووران 

 رُلُووبٍ عَلو  أَمْ اْلقُورْآنَ یَتَودَبَّرُونَ فَوال أَ»های رورآن کالمیکوی از تکوه .مقدسات ررآن است

رْنَا اْلقُوورْآنَ لِلووذِّْكرِ فَهَووْل مِوونْ مُوودَّكِرٍ»و  1«أَْرفالُهووا وَ لكِوونْ الَ »، 1«أَ فَووالَ تَعْقِلُووونَ» 2«وَ لَقَوودْ یَسووَّ
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مْعَ أَْلقَو  أَوْ رَْلوبٌ لَوهُ كانَ لِمَنْ لَذِْكرى  لِكَ في إِنَّ» 3«تَتَفَكَّرُونَ فاَل أَ» 2«تَْشعُرُونَ  هُووَ وَ السوَّ

اینجوا، جوایی اسوت کوه بارها عرض کوردم و  .کتاب فکر است ،این روزنامه نیست 4«شَهیدٌ

و لطوایف و حقوایق اسورار تموام دروایق و شد کوه خداونود متعوال این می باید عرض کنم.

اموا چنود و بیست برابور بشوود.  برابرای بیان کند و ررآن ده اصلیه را به زبان ساده روزنامه

دروت  ،کردنود بوه فکور نکوردنفان عوادت موییک اشکال  این بود که مکل ،داشتاشکال 

درسوت بیوان  بهترین مربی و بهترین معلم و استاد کسی اسوت کوه موواد فکوری را .نکردن

لکون موواد ، وقصوود اصوالً نباشوددر تعبیور از م مشوکلیو  الوالل ،روشن بیان کنود ،کند

بعود  ،کند بگویود ءخواهد القاها و لوابط و اصول مطالبی را که میاصلی مطلب و ریشه

 بوورییک مرتبه اسوت کوه عبوارت . بینندگان و خوانندگان ررار بدهد مجال تفکر از برای

 .این رلوط انودر رلوط اسوت ،این رلط است ،اصالً مجال تفکر نیست ،است که گنگ است

گواه عبوارت در  .ایون هوم رلوط اسوت ،شوودگاه اشتباه می ،گاه عبارت عادی و ساده است

بیوان  ،صددرصود اسوت روشوناییِ ،صددرصد اسوت نورِ ،بیانگری مقصود صددرصد است

 ،در تعبیور وجوود نودارداصالً گیجی و گنگی و ابهام و اجموالی  ،صددرصد است حقیقیِ

دار و دارای اشوارات و لطوایف دار و عمیق و پایدار و تودار و بابناما مطالب بسیار ریشه

.و حقایق است

خداوند خواسته است که مکل فوان بوه رورآن  .است درتمجال  ،اینجا مجال تفکر است

ه موواد الکبری خواسته است ک ةالی یوم القیام ص() رسالت محمدیه خطشریف در بول 

دروت  ،بگیرند و بعد روی ایون آیوات فکور کننود ،صددرصد دارد اصالتفکری ررآن را که 

کننود کوه شوما رورآن را در ال میؤس )ع(رلا هنگامی که از امام .شودکنند تا آنجا که می

هوم  هعورض کردنود موا یوک روز ،سوه روز معمووالً :فرموود ؟خوانیدت یک بار میچند مدّ

قول اصوغر بورای ث .کنمدروت موی ،کنممن در آیات فکور موی ،نه :فرمود. توانیم بخوانیممی

بور کوه هموان ،این آیات الهوی اسوتچون  ،کندقل اکبر فکر میثاینکه خود را برساند به 

 ت،اسو رروایقی ،هر ردر فکر کنند و درت کنند ،آیات اهلل هم نهایت ندارد ،اهلل نهایت ندارد

ورتوی . یکی از کارهایشوان ایون اسوت )ع( میننکاتی است که حتی معصو ،حقایقی است
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موا چوه چوه؟ یعنوی  1«تَرْتیالً اْلقُرْآنَ رَتِّلِ وَ»کند این ال میؤس )ص( اهللابن عباس از رسول

اموا  ،کاری به معنا نیست .ادا کن زیباگویند لفح را خیلی و ررائت می لفحاهل  ؟گوییممی

 ،راه اسوت و پول اسووت ،لفوح ند وچوون رسوول بوه معنوا و حقیقوت هسوت )ص( اهللرسوول

  .نه فقط فکرها را ،ها را حرکت دهید با ررآندل 2«اْلقُلُوبَ بِهِ حَرِّكُوا وَ»فرماید: می

 اْلقُلُووبُ وَ اْلقُلُوبِ أَئِمَّةُ اْلأَْفكَارُ وَ اْلأَْفكَارِ أَئِمَّةُ اْلعُقُولُ»صادق )ع( بر حسب روایت امام

اسوت،  هاها مرکوز انسوانیت انسوانهای انسانرلب 3«اْلأَعْاَاءِ أَئِمَّةُ ْلحَوَاسُّا وَ اْلحَوَاسِّ أَئِمَّةُ

ارند و اصوالت و مقتودا بوودن ها نسبت به عقول امامت دارند و پیشوایی دهای انسانرلب

 افکوار پیشووایان حوواس کورد. شودبر مبنای عقل تفکر می ،عقول پیشوایان افکارند .دارند

 «تَورْتیالً اْلقُورْآنَ رَتِّولِ وَ»د: فرموو )ص( اهللرسوول .وایان اعاا هسوتندو حواس پیش هستند

بعود  و و فکر اسوتعقل و فطرت تحریک رلب بعد از تحریک  «اْلقُلُوبَ بِهِ حَرِّكُوا وَ»یعنی 

انودرون  ،عبارت اسوت از رلوب انسانیت انسانرسد و مرکز فرماندهی کل روای به رلب می

روح انسان یک اندرون نخست دارد و یک اندرون اخیر  .وح انساناندرون ر ،وجود انسان

کوه  4«عَلَیْهوا النَّواسَ فَطَورَ الَّتي اللَّهِ فِْطرَتَ»اندرون نخست روح انسان  ت.و بینهما متوسطا

کننود بوا ها دریافوت میکنند با دستی و از شریعتها دریافت میها از فطرتها و فکرعقل

و رلوب  بوین فطورت رلوب اسوت و بعود ،که آخرین اندرون اسوت اندرون دوم .دیگر دستی

ر بواول  ،افکار انسوان متعالیه صلهمراحل متوا. است لبّ ،صدر است ،فکر است ،عقل است

 .ر محور شریعتبمحور فطرت بعد 

رورآن  «اْلقُلُووبَ بِوهِ حَرِّكُووا وَ» د: یعنیبن عباس فرمودنااهلل در پاسخ این پرس  رسول

هوا و هوا و عقلفقط تحریوک فطرت ،ها نیستتحریک چشم ،ها نیستگوشبرای تحریک 

 «اْلقُلُووبَ بِوهِ حَرِّكُووا» .های هاهری و جسمانی نیسوتفقط تحریک زندگی ،ها نیستسینه

پیودا کنود و حرکوت  هووارحرکوت را ،ها به سووی حوق حرکوت پیودا کنوداگر رلوب انسان

اموواجی از نوور از بورای انسوان ایجواد  ،صحیح بر مبنای آیوات مقدسوات رورآن پیودا کنود

انُ إِنَّوكَ كَوادِحٌ إِلَو  رَبِّوكَ كَودْحًا »تعوالی  شود و فرموده حوق سوبحانه ومی یَوا أَیُّهَوا اْلنِْنسوَ

، فطورت  ،فکورش ،سوالک الوی اهلل رلوب  .مالروات عبوودیتی ،مالروات معرفتوی 5«فَماُلَرِیهِ
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 زادولکن این سولوک الوی اهلل  ،لی اهللاند در سلوک ابا هم ادرام شدهش همه چیز عقل ،

مُوا بِحَبْولِ اللَّوهِ »کتاب اهلل اسوت  ،و راحله سلوک الی اهلل. زاد خواهدو راحله می وَ اعْتَصوِ

تَقِیمٍ» 1«جَمِیعًا وَ الَ تَفَرَّرُوا رَا ٍ مُسوْ الَّوذِینَ  وَ» 2«فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَیْكَ إِنَّكَ عَلَو  صوِ

  3«أَرَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُاِیعُ أَجْرَ اْلمُْصلِحِینَ كُونَ بِاْلكِتَابِ وَیمَسِّ

هوای زرد و ایون عینک :ال الوه. پس مرحله سووم دارای دو جنبوه ال الوه و اال اهلل اسوت

خوالی کنیود رلوب را از آنچوه راه  ،سرخ و سیاه را از چشم و از دید و دیوده خوود برداریود

و از اعترالووات و از  هووان رلووت و رلتإهووا و از از ریوول و رال ،یسووتصووحیح حقیقووت ن

های ما نشسته است نسبت به حقوایق مقصووده ررآنیوه های ابرهایی که بر افکار و دللکه

 ،فصاحت ررآن ،ادب ررآن ،مرحله لغت ررآن ،مرحله ایجاب .بعد ایجاب است .سلب کنیم

 .عد تفکور کنویمای را در سه بُهر آیه ،ت ررآنتدبر در آیا ،درت در آیات ررآن ،بالرت ررآن

 :عود دومبُ .گویدمی چهببینیم این آیه از نظر لغت و جمالت و الفا   ،بعد اول بعد خودی

 بووراین ،تمام آیات به اراده الهی استترتیب چون  .است مولوعآیات ربل و بعد در چه 

کموال  . آیواتط نوداردکننود کوه آیوات بوه هوم ربونیست بر خالف آنچه بعای گمان می

 ،کنویم توجیوهما بایود افکوار خوود را  ،خواهدنمی توجیه ،در ابعاد گوناگون داردرا ارتبا  

هوای اثبواتی تفکور در رورآن یکوی از راه نوورانی کنویم و مخصوصوًا ،خود را خالص کنویم

 وَ»تقوی اهلل است  ،بر اصطالح لغت و اصطالح ادب و اصطالح فصاحت و بالرت الافه

 یُعَلِّمُكُومُ وَ اللَّوهَ اتَّقُووا وَ» .در ررآن شریف ابعاد گونواگون دارد «اللَّهَ اتَّقُوا وَ»این  «اللَّهَ قُوااتَّ

انسوان بخواهود اگر کتاب نور است و  ،چون کتاب 5«فُرْرانًا لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ» 4«اللَّهُ

ابوزار سولبی بورد  ،دارد الزمدو ابوزار ایجوابی  ،برسد و تعالی مرادات حق سبحانه ربه انوا

 ،فصواحت و بالروت ادب و یک ابوزار هواهری لغوت و :دو ابزار ایجابی ،آنچه منافی است

عد اول در خوود عدی است که بُآیات دیگر که سه بُ ،آیه بعدی آیه ربلی، ،این آیه با آن آیه

عود بُ .چوون ترتیوب الهوی اسوت ،عد دوم در آیات ربول و بعودبُ ،آیه فکر کردن از نظر الفا 

چون از یک گوینده است و از  ،کنندمولوع این آیه بحث می ع بهکل آیاتی که راج :سوم

اول نووری  .تقوی اهلل است ،اشاست و مرحله بابنی هاهری این مرحله رشری و ور.یک ن
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لغوت و ادب  اصطالحینور هاهری علوم  ،نور هاهری است ،کنیمکه ما در خود ایجاد می

 و ریره.

هور رودر تقووای  .کنیم نور تقوی اسوتمیایجاد  ای که از جنبه اثباتیو دومین مرحله

هووا، . ایوون حجابگوورددبیشووتر بربوورف می حجووب ،نورانیووت مووا زیووادتر ،مووا بیشووتر باشوود

سوت هاهوا و تغافولها و رفلتگناه هایحجاب .است تقصیرٍ عنو  رصورٍ عنهای حجاب

 ولوی موا هنووز ،این مرحله دوم .کندت حق سبحانه و تعالی دور میکه ما را از انوار مرادا

گفته شود بلوه فوالن  ردر کههمین ،کنیماز نظر لغت هم توجه نمی .ایمخم یک کوچه اندر

«. أُمّتِوكَ  َْنوبُ»دارد: روایوت ، «أُمّتِوكَ  َْنوبُ»یعنوی  1«لِیَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  َْنبِكَ»آیه 

عن فوالن عون فوالن » این دوستی خاله خرسه است!.«أُمّتِكَ  َْنبُ»کنیم ت درست میروای

 ،گنواه کردنود بزرگوار اگر امت پیغمبر«. أُمّتِكَ  َْنبُ»یعنی  «لِیَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ  َْنبِكَ

 نب  نبک یعنی؟  آیا این فصاحت است که خداوند گناهان امت را نسبت به پیغمبر بدهد

لغت  .ایمما هنوز اندر خم یک کوچه د!گیری در لغت چه؟ نب را بفهم یعنی  !نه آرا ،امتک

هوای موا خوود رورآن مرجوع تموام گنگی ؟!ررآن حدارل کتواب لغوت نیسوت ،را مراجعه کن

اشوکاالتی کوه دیگوران بور و ریره.  از نظر ادب ،کند از نظر لغتشریف است که بربرف می

اشکاالتی که در نظر موا  است، در چند جهتیعنی روی کفر و تاریکی  کفار ،دکننررآن می

، روی ایون هواییابهامواتی اجمال تاواداتی تنارااتی ،رسدمی نسبت به آیاتی هامسلمان

رشور هواهری کوه لغوت اسوت موا  ،حتوی راه هواهری را ،راه را درسوت نییموودیم است کوه

کوه چنوین اسوت و  فرموودحظوه خواهیود مال ،عورض کونم ادعوا نیسوت مون اگر .نییمودیم

 جلوو ویوک  ،یک زیور و زبور ،یک حرکت ،در ررآن شریف نقطهمالحظه فرمودید که یک 

 ،نوه فصواحت اسوت ،نه ادب اسوت ،آیه در ررآن شریف نه بر خالف لغت است بودنعقب 

نوه  ،نه فعلیوه اسوت ،نه حس است ،نه عقل است ،نه برخالف فطرت است ،نه بالرت است

روی ایقووان و اتقووان و روی بریووق  ،کنمایوون را موون فقووط روی ایمووان عوورض نمووی ،آینووده

  .هاهری و بابنی

بیوروت اسوت و رئویس علموی و روحوانی  مطارنوهاگر استاد حداد بیروتوی کوه رئویس 

چهارده کتاب بور ردّ  ،لبنان جونیهخاورمیانه مسیحیت است که محور در لبنان است و در 

ان استفاده کرده است که خوود از آنهاسوت و از جهالوت موا دشمن عناد از ،نویسدررآن می

                                                           

 .2 . فتح، آیه1
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اگر موا از راه صوحیح لغوت حودارل وارد . ررآن لد ررآن ،آیه لد آیه .استفاده کرده است

.ایمدهیم کما اینکه دادهرشنگ جواب او را می ،شویم

مبوارک  هو بوه بعود سوور 189از جمله آیاتی که مورد بحث اسوت هموین آیوه مبارکوه 

گوینود شوما هوا میچنین یهودیها و هممسیحی ؟کنندمی چهاشکال  آرایان .استاعراف 

اگور در کتواب  ،پوس از نبووت ،پس از رسالت و مخصوصًا هستند ید که انبیا معصومدمعتق

اموا در  ،عصویان اسوت اموا شورک نیسوت ،نسبت به آدم عصیانی  کر شده اسوتما  تورات

حوافح اسوت نسوبت بوه تمووام  1«مِنوًا عَلَیْوهِوَ مُهَیْ»خووودش  نوصرورآن شوما کوه بور حسوب 

پس ایون  ،کند نسبت به کتب سابقی که تحریف شده استگیری میهای الهیه و رلطوحی

؟آیه چیست

تورین این مهم است یا نه؟بینید جواب از خود آیه بکنم و بعد استدالل را من عرض می

بور لود  ایآیوه بوهالل کنود خرفتی اسوتد ،نادانی ،کوری ،بیانی است که اگر دشمنیروشن

بیانی است که اگور درسوت بوه این باالترین روشن ،ای بر لد ررآناستدالل کند به آیه ،آیه

کتواب  موثالً اسوتاد حوداد در ،بارها شوده اسوت .بگوی ایراد استاآیه بنگریم خود آیه جو

. یول اسوتایون ترجموه توورات و انج ،عربیة من االحدینالقرآن نسخة  ،التوارة امام القرآن

هوا عرب ،ایون نواسگوید می 2«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا» :گویدمیایشان 

 رَوْموًا لِتُْنوذِرَ». یا گویند: عرب هستندمی 3«حَوْلَها مَنْ وَ اْلقُرى أُمَّ لِتُْنذِرَ»برای اینکه  ،هستند

از آنجا آورده اسوت کوه محوور  .اند دیگرعرب :گویندمی 5«لُدًّا مًارَوْ» یا 4«نَذیرٍ مِنْ أَتاهُمْ ما

بعود بوه ایون آیوه کوه  .ها هستنداین ام القری و ما حولها است و عرب (ص)دعوت محمد 

 ها هستند. گوید: ناس عربمی 6«جَمیعًا إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّي النَّاسُ أَیُّهَا یا رُْل» رسدمی

 و» عرب اسوت «عربی ریر مأ عربی انت هل ادحدّ یا» دهیممی جواب ادحدّ هب اینجا ام

 أَیُّهَوا یوا» فلتشوملک شوریعة النواس النواس من انت ا ا ؟من النسناس ام الناس من انت هل

 کتواب، فموا بوال النسوناس بالنسوناس مون انوت ا ا و« جَمیعوًا إِلَیْكُمْ اللَّهِ رَسُولُ إِنِّي النَّاسُ

 آنقودر ،است نوشته رویرا  کتاب این آنقدر ،روی عرب هم خیلی ،است عرب این «؟الناس
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 شویخ مرحووم الذریعوه صواحب مرحووم کوه اسوت رووی بالرت و فصاحت نظر از عبارت

 آن در ،نجوف بوودم رفتوه کوه اول ،ایشوان همکتبو رفتمموی مون مورع یک تهرانی بزرگراآ

 مطالعوه آنجوا و گرفتممی کتاب و ایشان همکتب رفتممی ،نداشتم کتاب ،ساله هفده هجرت

 رورآن نفوع به کتاب چهارده یمسیح علمای بزرگان از یکی که فرمودند روز یک .کردممی

  ادبیوات ایون :گفوت .اسوت ررآن لرر به ،نیست ررآن نفع به دیدم من :گفتم ،است نوشته

 اماحتور اسوت، محتورم و عوالی عبوارت خیلوی عبوارتایون  ،بله :گفتم .است کرده مرا گیج

 جوا یوک ،اسوت دیوانه گویدمی جا یک ولی ،چنین و چنین و چنین اسالم پیغمبر، کندمی

 درسوت مون کوه ها راکتاب بعد از تورات نقل کرده است. گویدمی جا یک ،فالن گویدمی

آن وروت – (ض)ر بباببوایی بزرگووار عالموه بوه که خواستممی من فرمودند ،کردم مطالعه

 شوما بوه شوودمی ،ندارنود فرصوتی ایشان ،بنویسند جواب بگویم ایشان به -حیات داشتند

  و رسول االسالم. دنائعقا و المقارنات مشغول جواب هستم گفتم ؟بدهید جواب بگویم

 جوواب آیوه خوود از ،اسوت کورده ایوراد کوه آیواتی تمام در ما ؟هکرد کاره چ ادحدّ این

 جوای به .است شریف ررآن شأن ،نیست ما شأن این. آیه خود از جای دیگر نرفتیم، ،دادیم

 توجیوه را خودمان نخیر ،هاهر خالف بر ،نص خالف بر را آیه کنیم توجیه بیاییم ما اینکه

 شورک اثبوات ایون کوه نودکنمی اسوتناد آیوه ایون ، بوهاسوت همین آیات جمله از .کنیممی

 هموین همها در  هن لبمط هاهر« واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي هُوَ» آدم برای از کندمی

 مطلوب هواهر ولوی ،اسوت دیگری چیز ،دیدار صحیح مطلب بر هم  هنی سابقه اگر ،است

 کسوی چوه ةواحود نفسٍ« واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي هُوَ»هاهر ریر مستقر  که است ینا

 آفریوده واحوده نفوس از هاانسوان کول .هواانسان کل «مکُ» ؟اندانیکس چه «مکُ» این ؟تاس

 اول آدم از عبوارت نسول ایون کل سرسلسله چون ؛دیگر اول آدمی است؟ کس چه .اندشده

 و «واحِودَةٍ نَْفوسٍ مِونْ خَلَقَكُومْ الَّذي هُوَ» شریف ررآن از دیگر آیات صریح حسب بر است،

. کورد جعول خداوند را همسرش و را زن  ،واحده نفس این از «زَوْجَها مِْنها جَعَلَ وَ» :بعد

 سووی به کند پیدا سکونت ،است مذکر ،است مرد که واحده نفس آن تا« إِلَیْها لِیَسْكُنَ» عدب

اهَا فَلَمَّوا» .اسوت شوده خلوق انسوان او ماننود کوه زن این  زن بوا مورد ایون کوه ورتوی «تَغَشوَّ

 ،کورد پیودا زن ایون خفیفوی و سوبک بوار یوک« بِوهِ فَمَرَّْت خَفیفًا حَماْلً حَمَلَْت» درآمیخت

 بوزرگ حمل این اینکه دنبال به ،خودش کار سراغ رفت« بِهِ فَمَرَّْت» شد باردار ،شد بستنآ

 .گردد متولد فرزندی و شود

 چوه« رَبَّهُموا اللَّوهَ دَعَوَا» است یدنیزا نزدیک و شد بزرگ بارش که ورتی« أَْثقَلَْت فَلَمَّا»

 بووراین کوه اینجا تا ،گردی حوا و آدم همان گویند. میزوجها و واحده نفس همان کسی؟
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 حوا و آدم این« الشَّاكِرینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ صالِحًا آتَیْتَنا لَِِنْ رَبَّهُما اللَّهَ دَعَوَا أَْثقَلَْت فَلَمَّا» .است

 بودهی ما به صالح فرزند اگر که کردند عرض خدا به ،نداهکرد گمان هااین آنچه حسب بر

 آدم ،بلوه کوه آرایان کردند جعل روایتی اینجا .بود خواهیم ارزشکرگ ،بود خواهیم شاکر ما

 رورارداد شویطان بوا بعود ،بوود چه ،بود چه ،بود مرده ،بود کج ،افتادمی هایشانبچه حوا و

 را اسوم  ،دربیایود سوالم موا بچوه کوه بکنوی کواری یوک تووانیمی شیطان اگر که کردند

هم این کار را کورد  شیطان .است شیطان اسماء از یکی حارث که ،ثعبدالحار گذاریممی

  .کنندمی جعل را این .درآمد سالم بچه و

 عبدالشمس هم دارد. -

اكِرینَ مِونَ لَنَكُوونَنَّ صالِحًا آتَیْتَنا لَِِنْ»اینجا در این روایت عبدالحارث است.  -   *الشوَّ

رَكاءَ لَوهُ الجَعَو» داد هوااین بوه صالح فرزند خداوند که ورتی 1«صالِحًا آتاهُما فَلَمَّا  فیموا شوُ

 توا کوه انسوان ایون در دادنود رورار شورکایی خداونود برای حوا و آدم این معا اهلل 2«آتاهُما

 آثوار ایون چیست؟ خدا گفتند ،درآمد سالم بچه ورتی ،ناله و خدایا ،خدایا بودند گیر ورتی

 مون اسوت، دکتور ست،دارو دواست، ،است دیگر کسان های دیگر است،، فعالیتاست دیگر

 فِوي رَكِبُووا فَونِ ا». اسوت ورطواین کوالً انسوان ببیعوت ایون کهکما این .چنان و چنین هستم،

. و آیات دیگر 3«یُْشرِكُونَ هُمْ إِ ا اْلبَرِّ إِلَ  نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْخلِصینَ اللَّهَ دَعَوُا اْلفُْلكِ

 ]سؤال[ -

 خودا بواالتر «یُْشرِكُونَ عَمَّا اللَّهُ فَتَعالَ  آتاهُما مافی شُرَكاءَ لَهُ جَعاَل» .شرک است دیگر -

آیه یا هاهر مستقر آیه ایون  صنگویند می بقیه دهند.میاز آنچه شریک برای او ررار  است

چوون نبووت آنهوا بعود از هبوو  الوی  ،که پیغمبور بودنود است که این آدم و حوا در حالی

 رویوًارشونگ  ،اگر بخواهد خیلی رووی بشوود کنیم مطلب را کهما الافه می است،االرض 

ها بعود از هبوو  الوی االرض دارای فرزنود شودند و بعود از هبوو  الوی این .شودببربرف 

کورده اسوت و اصوطفاء  کوه خودا او را در حالی ،در حال پیغمبری .آدم پیغمبر شد ،االرض

 .  «یُْشرِكُونَ عَمَّا هُاللَّ فَتَعالَ  آتاهُما فیما شُرَكاءَ لَهُ جَعاَل»پیغمبر کرده است 

                                                           

 .190و  189یات آ. اعراف، 1
 .190، آیه همان. 2
 .65عنکبوت، آیه  .3
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این شرک وارعوی پس  1«یُْخلَقُونَ هُمْ وَ شَیًِْا یَْخلُقُ ال ما یُْشرِكُونَ أَ»اش هبعد آیاتی دنبال

 .نخیور شورک وارعوی اسوت ،ها نیسوترفحو دکتر و این نه اینکه حاج آرا کربالیی  ،است

تَطیعُونَ ال وَ*  یُْخلَقُوونَ هُمْ وَ شَیًِْا یَْخلُقُ ال ام یُْشرِكُونَ أَ*  یُْشرِكُونَ عَمَّا اللَّهُ فَتَعالَ »  یَسوْ

هُمْ ال وَ نَْصرً لَهُمْ رُونَ أَْنفُسوَ واءٌ یَتَّبِعُووكُمْ ال اْلهُودى إِلَو  تَودْعُوهُمْ إِنْ وَ*  یَْنصوُ  أَ عَلَویْكُمْ سوَ

 إِنَّ»اش را ببینیود: دنبالوه 2«اللَّوهِ دُونِ مِونْ تَودْعُونَ الَّوذینَ إِنَّ*  صامِتُونَ أَْنتُمْ أَمْ دَعَوْتُمُوهُمْ

تَجیبُوا فَادْعُوهُمْ أَمْثالُكُمْ عِبادٌ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ  أَ*  صوادِرینَ كُْنوتُمْ إِنْ لَكُومْ فَْلیَسوْ

ونَ أَیْودٍ لَهُمْ أَمْ بِها یَمْشُونَ أَرْجُلٌ لَهُمْ رُونَ أَعْویُنٌ لَهُومْ أَمْ بِهوا یَبْطِشوُ  آ انٌ لَهُومْ أَمْ بِهوا یُبْصوِ

 اْلكِتوابَ نَوزَّلَ الَّوذي اللَّهُ وَلِیِّيَ إِنَّ*  تُْنظِرُونِ فاَل كیدُونِ ثُمَّ شُرَكاءَكُمْ ادْعُوا رُلِ بِها یَسْمَعُونَ

 .اسوت بوه شورک راجعببینید تمام   3«دُونِهِ مِنْ تَدْعُونَ الَّذینَ وَ*  الصَّالِحینَ یَتَوَلَّ  هُوَ وَ

 ال دُونِوهِ مِونْ تَودْعُونَ الَّذینَ وَ» .ر بودندؤثنیست که فالن کس و یا فالن کس م صحبت این

مَعُوا ال اْلهُودى إِلَو  تَدْعُوهُمْ إِنْ وَ*  یَْنصُرُونَ أَْنفُسَهُمْ ال وَ نَْصرَكُمْ یَسْتَطیعُونَ  تَوراهُمْ وَ یَسوْ

خواهند استدالل کننود ن میای که آرایااین آیه .الی آخر 4«یُبْصِرُونَ ال هُمْ وَ إِلَیْكَ یَْنظُرُونَ

اب روایتوی بوه حسو ،که بر حسب ررآن آدم و حوا برای خداوند شرکایی رائل شودندر اینب

 . کنندها نقل میکه این

 الجمعیوة»کونم هوا عورض مویاز اعتوراض این ای راچون فرصت نیست من چند جمله

 فوي» گوینوداینها اینطوور موی «القرآن داللة زعم آدم عل  الشرك وفریة األمریكیة الرسولیة

ارزش دارد. روایتوی کوه ببینیود روایوت چقودر  5«أوالده أحود سومَّ  آدم أن إسالمیة روایة

گووذاریم میکنووار هووا چسووبیم و بوورای خووابر روایووت روورآن را بعاووی ورتمی آن بووهموودام 

 أن مون خوفًا الحارث، عبد األوّلین دهأوال أحد سمَّ  آدم أن إسالمیة روایة في و» .معا اهلل

 ،بورای اینکوه ایون اوالد را نکشود ، اینهواکشوترا می ربلویشویطان اوالد  «الشویطان یقتله

 رتول كموا» .باشد تا شویطان نکشود ثکه اسم این فرزند عبدالحار با شیطان ررارداد کردند

 «، مع أنه...األوّلین أوالده

.هابیل و رابیل اصالً مشهورند ،ی بگویندچیزبخواهند ها مورد آدم اگر این در -
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 موع»بایود فکور کنویم  ؟کار کنیمه آنورت آیه را باید چ ،زنیمهمه این حرفایی که می -

آدم کوه اولووالعزم . دروغ اسوتایون هوم « العوزم أولي األنبیاء من المسلمین عند معدود أنه

روی الفوا  آیوه «. لوودالخ فوي وبمع المول  وكذَّب صدَّره و الشیطان فأباع» نبوده است.

 ترنا مفصولئودعقادر بنوده در اینجوا . را الفررانبه تفسیر هم مراجعه کنید  ،توجه بفرمایید

اینکوه ایون . بلکه بوه عکوس هوم هسوت ،اگر هست بفرمایید ،نوشتم و هیچ تحمیلی نیست

حتوی  ،هوم لفظوی اسوت و هوم معنووی، تحمیل اسوت ،آدم و حوا باشند« شُرَكاءَ لَهُ جَعاَل»

اند به ها گفتهفهمیم که آنچه را اینهایمان را باز کنیم میما اگر از نظر ادبی چشم .لفظی

رلط ادبوی،  ،رلط لغوی ،رلط لفظی ،اش رلط استعنوان اعتراض چند شر  دارد که همه

 ،را جموع کوردن تثنیوه ن،نوث کوردؤموذکر را م ،نث را مذکر کوردنؤاز جمله م، رلط معنوی

رلوط درسوت  جهوت پونج ،پنج جهت است که اگور ایون چهوار ،چهار .کردن تثنیهجمع را 

 .ها درست استاین یورت افترا آن ،از نظر ادبی و یا معنوی و یا هر دو ،باشد

گوردد و آیوه را ورتوی انسوان درسوت دروت کنود میهوا بربنابراین مطلوب بوه خوود این

اولیووا و  رایبوونووه از نظوور لطووایف و اشووارات و حقووایق کووه لطووایف و اشووارات  ،صووحیحًا

. و چرا ایون از نظر هاهر انسان درست فکر کند ،نخیراست و حقایق برای انبیاء، مخلصین 

مطالوب  ،هوای دیگورانعوادت کوردیم بوه حرف موا کوهبرای ما مشکل شده است؟ برای این

 ایون الوافه بور وار،روزناموه بوورتوجه نکوردن و همین ،بین  هاهری بدون درت ،دیگران

لذا خیلوی از و  .های دیگران را در مغز پروراندن و جلوه دادنحرف ه کردنوار نگاروزنامه

 ،گویودمی بوورایون حکوم اینشود که ررآن در موارع هست که ورتی به اشخاص گفته می

گویود می «!مَرِّحُو»آروا  .علما هر چیزی گفتنود :گویدمی «!مَرِّحُ»آرا  .شودنمی خیر،گوید می

هوا ترین کتابررآن از پسوت . این به معنی است کهاست «بَجَوَ» ، پس«بَجَوَ»علما گفتند 

برای اینکه ررآن شریف اصوالً  ؟چرا ،تر باشدترین اشخاص هم معا اهلل پایینمعرفتو از بی

سوراغ  ییهاما بلبوه ،های اصلی اصالً وجود نداردهای امت اسالمی و در حوزهدر حوزه

رسند ررآن بخواننود توا چوه رسود غ داریم که نمیسرا ییفاال ،خوانندداریم که ررآن نمی

عکس به گفتم  ،کنممیکفایه را مطالعه  ،خوانمگفت من ررآن را میمی ییک .مطالعه کنند

 .ررآن را مطالعه کن و کفایه را بخوان یا نخوان ؛کن

نَا لِمَا تُحِبُّوهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْنِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.لَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْلَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

   «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


