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رسالت (شرک آدم و حواء)

ردّ نسبت شرک به آدم (ع)
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
سوره اعراف از آیه  189راجع به تهمت شرک است به آدم (ع) که یهود و نصارا و
مخصوصًا مبلّغين و مبشّرین نصرانيت و حتی گروهی هم از جهّال مسللمين بله ایلن
آیه استناد کردهاند که آدم (ع) بعد از نبوت مشرک باهلل شد« :هُلوَ الَّلي خَلَقَكُلمْ مِلنْ
نَفْل ٍ واحِلدَ ٍ» 1محللور ایللن اسللتدچل بللر نللد رایلله اسللتوار اسللت .اگللر ایللن نللد آیلله
صددرصد و بدون احتمال خالف و مخالف ثابت گردد از نظر دچلتلی لغلوو و ادبلی
آیه مبارکه ،دو فاجعه ایجاد میگردد :فاجعه اول؛ دچلت -معاذاهلل -آیه بر اینکله آدم
(ع) بعد از نبوت معاذاهلل مشرک باهلل شلد .فاجعله دوم؛ تناقضلی در آیلات مقدسلات
قرآن راجع به آدم (ع) ،که آیاتی از قبيل «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْراهيمَ وَ
آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمينَ» 2اثبات میکند عصمت بعلد از رسلالت آدم (ع) را .عصلمت
مافوق عدالت است که نه تقصير میکند شخص معصوم و نله قصلور در هلر سله بُعلد
تلقی وحی و عمل به وحی و القاء به وحی .بعلد از عصلمت علدالت اسلت و بعلد از
عدالت ایمانی است که با فسق میسازد و بعلد از ایملانی کله بلا فسلق میسلازد کفلر
است و یا نفاق است که اشراک بلاهلل و یلا الحلاد فلی اهلل اسلت و ببلين تفلاوت ره بلر
مبناو دچلت این آیه –معاذاهلل -بر شرک آدم (ع) از کجاست تا به کجا؟
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آیاتی اثبات میکند عصمت آدم (ع) را در زمان رسالت ،و اگر این آیه دچلت کند
که آدم (ع) بعد از رسالت و تلقی وحی مشرک باهلل شد ولو احيانًا ،از مرتبه عصلمت
و به عدالت و به ایمان با فسق و بعد از این سه مرحله به مرحله کفلرو کله یلا نفلاق
است و یا کفر خالص است ،رسانيده است.
مبانی که آقایان گفتهاند و یا میتوانند بگویند ما عرض میکنيم ،تنها بله گفتهانلد
اکتفا نيست؛ زیرا قرآن شریف مهمين است ،حافظ است ،نگهبان است ،اینگونه نيسلت
که آن ایراداتی را که گيشتگان کردهانلد فقلج جلواب بدهلد ،بلکله ملللا ایلرادات را
قرآن شریف بر ابعاد معرفتلی و احکلامی جلواب میدهلد .ایراداتلی کله قلبالر کردهانلد
جواب میدهد ،ایراداتی که در نزول قرآن است همچنين ،ایراداتی کله بعلد از اختتلام
وحی است الی یوم القيامة الکبرو که قرآن حاکميت دارد نيز جواب میدهد .کسانی
که آشنایی با معارف قرآن دارند و بهتلرین اوقاتشلان را در تفکلر در آیلات مبارکلات
قرآن میگيرانند ،آنها یک نين نيرویی را دارند که مللا فاسقهاو ایرادهلایی کله
ا حيانًا بر قرآن شریف شده است قبل از قرآن یا در زمان قرآن یلا خواهلد شلد بعلد از
قرآن ،همه را راسخ بگویند.
و ليا استدچچتی که احيانًا به این آیه شده است بر رایههایی است .اسلتدچلهایی
که احيانًا میشود بشود بر رایههایی است که ایلن دوملی را هلم علرض ملیکنليم .تلا
هنگامی که جواب ایرادات اول و رایههاو اول داده شد ،جواب رایههاو دوم هم داده
شود «فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ» 1اصالر امکان ایراد بر این آیه مبارکه یلا بلر هلي
آیهاو نسبت به مقدسات ثابته قرآن وارد نشلود .آنچله گفتهانلد و میتواننلد احتملاچر
بگویند «هُوَ الَّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ واحِلدَ ٍ» اول ،ملراد از نفل

واحلده ،آدم اول جلد

اعالو ما باشد .و «کُم» در اینجا کل بنلی نلوع انسلان .رایلههایی اسلت کله روو ایلن
رایهها اشکال اسلت« .کُلم» کلل بنلی نلوع انسلان از فرزنلد اول آدم اللی یلوم القياملة
الکبرو أبًا عن جدٍ و اوچدًا و افرادًا و در مقابل نف ٍ واحد عبارت باشلد از آدم اول
که جد این نسل است .این رایه اول «هُوَ الَّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ واحِدَ ٍ».
«وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها» رایه دوم ،مراد از جعل ،خلق باشد ،منتها جعل مرکب ،یعنی
خلق کرد زن آدم را از خلود آدم ،نانکله در آیلاتی هسلت .آدم را خداونلد از خلاک
آفرید و حوا را یا از خاک آدم و یا از بدن آدم و یلا هلر له کله اینجلا جلاو بحلل
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نيست آفرید .مراد از «جَعَلَ» دو بُعدو است ،جعل اسلت؛ یعنلی ایجلاد جسلم حلوا از
جسم آدم ،بعد ایجاد زوجيت بين حوا و آدم .این رایه دوم.
«لِيَسْكُنَ إِلَيْها» رایه سوم این است که ضمير غایب در «ليسکن» به «نفل ٍ واحلد »
برگردد ،براو اینکه خداوند «جَعَلَ مِنْها زَوْجَها» وقتلی کله ملرد را آفریلد کله آدم اول
باشد را زن اول را آفرید «لِيَسْكُنَ إِلَيْها» یعنی «ليسکن نف

واحد اليها» یعنی زوج؛

ون زوج در اینجا زن است و زن طبعًا مونا است که ضمير «ها» در اليها به زوجها
برگردد این سوم.
هارم« :فَلَمَّا تَغَشَّاها» یعنی همان نف ٍ واحد  ،که نوع نيست بلکه همان شخص
است؛ ون احتمال نوع هست که بعدًا عرض میکنيم .همان نف ٍ واحد که آدم (ع)
است «فَلَمَّا تَغَشَّاها» وقتی که همبستر شد با این «زَوْجَها» کله «جَعَللَ مِنْهلا» «حَمَلَلتْ
حَمْالر خَفيفًا» .یک جمله یادم رفت «وَ جَعَلَ مِنْهلا زَوْجَهلا» اضلافه بلر اینکله «جَعَللَ»
جعل مرکب است« ،مِ ْنها» هم منهاو نشویه باشلد یعنلی ایلن زن انتشلار ريلدا کلرد در
خلقت از آدم ،یعنی جسم این زن از جسم آن مرد آفریده شد ،نله اینکله مِلن جنسليه
باشد ،من نشویه است.
رنجم« :فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْالر خَفيفًا» تغشّاها یعنی همان نف

اوللی کله آدم

اول است همبستر شد با این «زَوْجَها»« .حَمَلَلتْ حَمْلرلا خَفِيفرلا» ایلن زوجهلا یلک بلارِ
کمی گرفت «فَمَرَّتْ بِهِ» .بعد« :فَلَمَّا أَثْقَلَتْ» یعنی حلوا «دَعَلوَا اللَّلهَ» یعنلی آدم و حلوا،
دنباله مطلب است دیگر ،همه اینها رایههاست ،رایه روو رایه «فَلَمَّا أَ ْثقَلَلتْ دَعَلوَا اللَّلهَ
رَبَّهُمَا» خدا را خواستند و از خدا درخواست کردند که «لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرینَ» اگلر ایلن فرزنلد متوللد شلد و شایسلته بلود ،ملا حتملًا از شلکرکنندگان تلو
خواهيم بود .هم شکر در مقابل کفر که ایمان خواهيم داشلت و هلم شلکر در مقابلل
کفران که تشکر میکنيم.
«فَلَمَّللا آتاهُمللا صللالِحًا» 1همللان آدم و حللوا را هنگللامی کلله خداونللد بللر طبللق
استدعایشان و دعایشان فرزنلد صلالحی عنایلت فرملود «فَلَمَّلا آتاهُملا صلالِحًا جَعَلال»
همان آدم و حوا «لَهُ شُرَكاءَ فيما آتاهُما» معاذاهلل بر این مبناو غلج که میگویند ،آدم
و حوا براو خداوند شرکایی -نه شریک واحد -شرکایی مقلرر کردنلد «فيملا آتاهُملا»
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«فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ» یشرکون هم عبارت باشد از آدم و حوا کله معلاذاهلل آدم و
حوا مشرک باهلل شدند در این زمينه .این هم یک رایه .به ده ،رانزدهتا میرسد.
«أَ یُشْرِكُونَ» سرزن

«أَیشْرِكُونَ» یشرکون مستقبل است ،اگر ملراد از ایلن مسلتقبل

اوچر ماضی قبلی باشد که «یُشرِکانِ ،أشرَکا» و ثانيًا یشلرکون کله جملع اسلت ،ملراد از
جمع دو نفر باشد که آدم اول ،مرد اول و زن اول باشند .این هم یک مبنا« .أَ یُشْرِكُونَ
خلَقُونَ» 1بعد« :وَ چ یَسْتَطيعُونَ لَهُمْ» 2هُم به آدم و حوا برگردد
ما چ یَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ یُ ْ
و حال آنکه آدم و حوا تلنيه هستند و جمع نيست «نَصْرًا وَ چ أَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ» جمع
دوم و جمع سوم نيز به شخص آدم و حوا برگردد که تلنيه هستند« .وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى
اْلهُدى» 3تدعوهم خطاب فقج به آدم و حوا باشد که محور و مصدر قضيه هستند بلا
اینکه تدعوهم جمع است« .چ یَتَّبِعُوكُمْ» «کُم» نيز جمع است ،جمعهاو متعلددو فقلج
مللراد آدم و حللوا باشللندَ « .سلواءٌ عَلَليْكُمْ» همچنللين «أَ دَعَوْتُمُللوهُمْ» همچنللين «أَمْ أَنْلتُمْ
صامِتُونَ» همچنين و حال اینکه اوچر خطاب است و در خطاب ،مخاطب باید حضلور
داشته باشد .اگر بگویيم این خطابها را خداوند علی وجله القضلایا الحقيقيلة اسلت
که همين است ،بسم اهلل ،ولکن أنتم را که جمع است ه میکنيد؟ صامتون هم جملع
است« .إِنَّ الَّيینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» «تَدْعُونَ» ه کسی؟ یعنی فقلج آدم و حلوا؟ بلر
ایللن مبنللا اینطللور اسللت «إِنَّ الَّلليینَ تَ لدْعُونَ مِ لنْ دُونِ اللَّ لهِ عِبللادٌ أَمْلللالُكُمْ فَللادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ» 4بي

از ده جملع اسلت در اینجلا کله بایلد تأویلل

عليلی ببرند که مراد از این جمع فقج آدم و حوا است .ایلن مبلانی بلود .بعلد دوبلاره
برمیگردیم« .هُوَ الَّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ واحِدَ ٍ» در این برگشت باز بناهاو غلطی کله
آنها میگویند از نظر ادبی و معنوو عرض میکنيم.
«هُوَ الَّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ واحِدَ ٍ» مراد از نف

واحده فقج آدم اول باشد که «وَ

جَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» خلق جسم حوا از جسم آدم باشد و نه اینکه مراد از نف ٍ واحلد
کل فردٍ فردٍ فرد من اآلباء باشند .این احتمال هم هست« .هُوَ الَّيِو خَلَقَكُلمْ مِلنْ نَفْل ٍ
وَاحِدَ ٍ» آیا تمام انسانها یکجا از انسان اول خلق شدند؟ نه ،یکلی یکلی ،دوتلا دوتلا،
ندتا ندتا؛ حاچ این یکی یکی دوتا دوتلا نلدتا نلدتا کله از نفل ٍ واحلد خللق
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شدند ،همانطور که شما احتمال میدهيد که نف

واحلده آدم اول اسلت و «وَ جَعَللَ

مِ ْنهَا زَوْجَهَا» حوا است .احتمال دیگر این است که هر فلرد فلرد ،هلر نلدتا نلدتا از
بنی نوع انسان از یک فرد آفریده شدند.
مگر میشود انسان ندتا بابا داشته باشد؟ یک فرد ،و حال آنکله از یلک فلرد کله
آفریده شدند «وَ جَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» که مِن در اینجا احتمال جنسيه است و حاچ آنکه
قرار داد از جن

نف

واحده ميکر «زَوجَها» را که مؤنا است .شلما ایلن احتملال را

طرد کنيد ،اگر توانستيد این احتملال را طلرد بکنيلد ،احتملال اول بلاقی بمانلد فعلالر،
ولکن احتمال اول اگر هم هست ،احتمال دوم نيز هست؛ احتمال اول تا آخر نيست و
احتمال دوم تا آخر هست.
بعد «لِيَسْكُنَ إِلَيْها» مگر «یسکن» ميکر نيست؟ «یسکن» حامل ضلمير غایلب مليکر
است که «ليسکن هو» هو به ه کسی برمیگردد؟ به نف ٍ واحد  ،مگلر نفل

واحلده

ميکر است؟ حتی اگر یک مؤنا مجازو قبالر ذکر شلود ،قاعلده ادبيلت ایلن اسلت کله
ضمير بعدو هم مؤنا باشد و اگر هم ميکر همچنلين ،در اینجلا مگلر «نفل ٍ واحلد »
مؤنا نيست در دو بُعد؟ بُعد اول «نَف ٍ» و «واحِدَ » کله صلفت «نفل ٍ» اسلت« ،نفل
واحد» نفرمود .نف ٍ واحد اگر از نظر ادبيت و لغت صحيح عربی بخواهلد ضلمير بله
آن برگردد ،باید بشود «لتسکن إليها» کله ضلمير هلی مؤنلا غابلب برگلردد بله «نفل ٍ
واحد »
 ضمير «لِيَسْكُنَ» به آدم برنمیگردد؟ به «نف ٍ واحد »« .لِيَسْكُنَ إِلَيْها» .داریم ایراد میگيلریم بلر احتملال اول« .فَلَمَّلاتَغَشَّاهَا» تغشا ميکر است؟ مؤنا که نيست ،اگر نانچه این تغشی از آدم اول که نف ٍ
واحد است بود «فَلَمَّا تَغَشَّتهَا» بود .اما «فَلَمَّا تَغَشلَّ اهَا» اسلت« .حَمَلَلتْ حَمْلالر خَفيفلًا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صلالِحًا لَنَكُلونَنَّ مِلنَ الشلَّ اكِرینَ» بعلد:
«فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَلا» دوتلا هسلتند دیگلر .ایلن دوتلا را اگلر بگویيلد آدم و حلوا
هستند ،دوتا هستند دیگر ،بيشتر از دوتا که نيستند .اگر دوتا دوتلا دوتلا دوتلا حسلاب
کنيم ،ردر و مادر ،ردر و مادر ،ردر و مادر «جعلوا» ملیشلود گفلت ،بله حسلاب جملع
ملنی ،اما اگر دوتاو شخصی اول است ،در اینجا باید تمام ضمایر تلنيه باشلد ،قاعلده
این است.
یک فرق است بين جمع و تلنيه یا دو فلرق اسلت .بلر حسلب آنچله بلرادران دیگلر
میفرمایند دو فرق است .میفرمایند جمع اصلالر تلنيله را نمیگيلرد ،تلنيله هلم اصلالر
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جمع را نمیگيرد .ما عرض میکنيم نخير جمع ،اقل الجمع جمع بين اثنين است ،ر
جمع تلنيه را هم میگيرد .اما تلنيه نلص اسلت در تلنيله ،جملع اعلم اسلت از تلنيله و
باچتر از تلنيه ،ولکن آیا فرد تلنيه اظهر است براو جمع یلا بلاچتر از تلنيله؟ اگلر جملع
گفتند ،تلنيه را بيشتر میگيرد ،دوتا را بيشتر میگيرد یا بيشتر از دوتا را؟ طبعلًا بيشلتر
از دوتا را .مقتضاو کالم فصيح يست؟ اگر بخواهند بگویند دو ،دو بگویند مطلب را
بهتر میفهماند یا ند بگویند؟ ون ند دو ایراد ريدا میکند -1 :اظهر است در سله
به باچ؛  -2اشمل است ،یعنی شامل دو به باچسلت ،وللی مقتضلاو کلالم فصليح ایلن
است که باید لغت و کالم صددرصد مطابِق معناو ملراد باشلد و معنلاو ملراد مطلابَق
این دچلت باشد که نه آن لغت اضافه داشته باشد ،نه اوسع باشد نه اضيق.
در اینجا بر حسب این تحقيق حکم لغوو ،اگر مراد از نف ٍ واحد همان آدم اول
است و «زَوجها» همان حوا است که دو شلخص ملراد باشلند کله بله ایلن دو شلخص
میخواهد اتهام اشراک ببندید ،بنابراین تمام ضمایر بعد بایلد تلنيله باشلد؛ لون اگلر
ضمایر بعد جمع باشد ،این خالف فصاحت اسلت ،لون جملع بگوینلد و فقلج تلنيله
مراد باشد ،مگر با قرینه قطعيه ،حتی اگر قرینه قطعيه هم بياورنلد ایلن مجلاز جلایزو
نيست ،بلکه براو تلنيه باید تلنيه بياورند و از براو جمع جمع.
و اما قوله تعالی «فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا» 1حساب دارد .نفرمود «فَقَدْ صَغَتْ قَلْباکُما»،
بلکه «قُلُوبُكُمَا» این حساب دارد ،یک حساب اینکه دو نفر که بي از دو قلب ندارند،
ر

قلوبکما نص است در دوتا ،اشتباه نمیشود« .فَقَدْ صلَ غَتْ قُلُوبُكُمَلا» کله عایشله و

حفصه باشند ،قلوب را آمد؟ اینجا اشتباهی نخواهد شد ،قلوب اوسع از دو بله بلاچ
نيست ،را؟ براو اینکه دو نفر بيشتر از دو قلب که ندارند .این یک.
دوم :از براو هر انسانی به یک معنا یک قلب است ،به یک معنا قلوب دیگر؛ یعنی
محور ادراکات باطنی انسان قلب اسلت ،صلبر اسلت ،عقلل اسلت ،فطلرت اسلت ،فکلر
است ،تمام اینها قلوب است .قلب انسان آن است که یتقلّب ،یتغيّر و در باطن اسلت.
همانطور که قلب روح که محور روح است یتقلّب ،بين إصبعی اللرحمن یتقلّلب ]...
کيلک صدر انسلان ،عقلل انسلان ،فکلر انسلان ،فطلرت انسلان .رل

دو وجله دارد در

«قُلُوبُكُمَا» ،اما در جایی که جمع بياورند اراده تلنيه بکنند ،نه وجه اول در کار باشلد
نه وجه دوم ،لفظی را استعمال کردند و اوسع از ملراد در اینجلا أضليق از ملراد ،ملراد
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است ،که جمع آورده است ولی مراد فقج تلنيه است .جمع نلصّ در تلنيله نيسلت ،نله
شخصًا نصّ در تلنيه است نه قرینتًا .در «فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا» در اینجلا قرینله قطعيله
حاضره موجود است.
در اینجا مالحظه بفرمایيد «فَلَمَّا آتَاهُمَا صلَ الِحًا جَعَلَلا لَلهُ شلُ رَكَاءَ» اوچر «جَعَلَلا لَلهُ
شُرَكَاءَ» در آن روایتی که شما نقل میکنيد که آدم وحوا ،شيطان را شریک خدا قلرار
دادنللد و از شلليطان خواسللتند کلله فرزنللدان آنهللا را نکشللد ،کلله اگللر نکشللد اسللم

را

عبدالحارث بگيارند ،آیا شيطان شریک واحلد اسلت یلا شلرکاء اسلت؟ شلریک واحلد
است .اینجا «جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَلا» رل

آن روایلت رد شلد« .فَتَعَلالَى اللَّلهُ عَمَّلا

یُشْرِكُونَ» یشرکون دو بُعد دارد که شخص آدم اول و حلواو اول را نمیتوانلد شلامل
بشود -1 :جمع است؛  -2مستقبل است.
«یشرکون» به کسی نمیگویند که مشرک شده است و بعد مرده است ،باید بگوینلد
«اشرکوا» یلا «اشلرکا» .عبلارت صلحيح در اینجلا کله صددرصلد دچللت بلر ملراد کنلد
«فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا اشرکا» هم تلنيه و هم ماضی ،اما اینجا هم جمع است و هم مضارع،
رل

از نظلر صليغه جملع و از نظلر مضلارع منافلات دارد بلا اینکله «نفل ٍ واحلد » و

«زوجها» دو شخص خاص اول باشند که آدم وحوا است.
 ه اشکالی دارد که بهعنوان نمونه در اصل شرک حضرت آدم را بيان کند... بعد به جاو دیگرو بزند. خير ،بعد بهعنوان یک قاعده عامی... -این جواب

است .این همان است که ما میخواهيم عرض کنيم و از قرآن ملی-

فهميم که اول «نف ٍ واحد » اوچر معلوم نيست فقج آدم باشد ،ثانيًا اگر «نف ٍ واحد »
و «زوجها» آدم و حوا هستند تا یک حدو ،بعد منتقل میشود به کل بنی نوع انسان.
این جوابی است که ما باید عرض کنيم.
«أَ یُشْرِكُونَ» باز همين حرف میآید .جمع است و مستقبل «ما چ یَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ
خلَقُونَ» «هُم» ه کسی است؟ هم مُشرکين هم مُشلرَک بهلم« .وَ چ یَسلْ تَطيعُونَ» اللی
یُ ْ
آخر .ر

مبانی که اینها دارند از ند جهت غلج است :از نظر جملع ،از نظلر اینکله

باید مؤنا بياورند ،ميکر آوردند و از نظر استقبال .از ش
آقایان باید صرف نظر کنند و بگویند این ش
باید را روی

هفت جهت ادبی و لغلوو

هفت جهت لغوو را ما بر خالف لغت

بگياریم تا اینکه بتوانيم آدم (ع) و حوا را مشرک کنيم.
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اما دو کلمه عرض میکنيم -1 :حرف اول این بود که «هُوَ الَّيِو خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْل ٍ
وَاحِدَ ٍ» فقج آدم است «جَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» فقج حوا است از اول تلا آخلر .ایلن درک
ماست -2 .حرف دوم این است که نخير «هُوَ الَّيِو خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِلدَ ٍ» وللو آدم
باشد «وَ جَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» بله حوا باشد ،ولی از «ليسکن» مطلب علوض شلد ،لرا؟
بللراو اینکلله «ليسللکن» ضللمير ملليکر دارد ،ضللمير ملليکر بلله شللخص «نف ل ٍ واحللد »
برنمیگردد بلکه به نوع «نف ٍ واحد  ،یعنی نوعِ بنی نوع اچنسان که اینجلا اسلتخدام
است ،چزم است در اینجا استخدام ،را؟ براو اینکه اگر استخدام نباشلد ،غللج لغلوو
است «ليسکن» نباید باشد «لتسکن»« ،فلما تغشاها» نيست «تغشتها» است إلی آخر.
رل

اگللر هللم مللا ایللن احتمللال دوم را قبللول مللیکنيم و صللحيح هللم هسللت بلين

اچحتمالين اچخيرین در سه احتمال ،میگویيم که «هُوَ الَّيِو خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِدَ ٍ»
بسللم اهلل ،احتمللاچر شللخص آدم «وَجَعَ للَ مِ ْنهَللا زَوْجَهَللا» احتمللاچر شللخص حللوا ،ولللی
«لِيسْكُنَ» شخص آدم نيست که شخص «نف ٍ واحلد » آدم بله «زوجهلا»و حلوا ،ایلن
همبستر شدن و وچدت ...نخير ،براو اینکه «ليسکن» از اول فریاد میزند از نظر ادبلی
که ضمير «ليسکن» به شخص «نف ٍ واحد » نمیشود برگردد ،بلکه بله کلل بنلی نلوع
انسان زوجًا زوجًا زوجًا ،ابًا ابًا ابًا.
اول میگوید که همه شما انسلانهلا را از نفل

واحلده آفریلدیم ،بسلم اهلل ،یعنلی

بهطور متسلسل و بلهطور متواصلل« .و جَعَللَ مِنْهَلا زَوْجَهَلا» ایلن نفل

واحلده فقلج

خودش که نمیشد بزاید ،بلکه از سنخ او یا از نشویه باشد ،نشو کرد بلدن حلوا از او،
بعد توالد حاصل شد .بعد ه؟ «ليسکن» ه؟ «ليسکن کل انسانٍ انسانٍ انسلانٍ مليکر
إِلَيهَا الی کل إنسانةٍ إنسانةٍ إنسانةٍ مؤنلا» اگلر ایلن اسلتخدام را نکنليم ،عبلارت غللج
درمیآید .باید بگوید «لتسکن اليها» ،فرمود «لِيَسْكُنَ إِلَيْها» این احتمال دوم.
بعد« :فَلَمَّا تَغَشلَّ اهَا» تأیيلد« ،تغشلتها» نفرملود .رل

از «ليسلکن» مطللب از حاللت

خصوصی به حالت عمومی میرسد .حالت خصوصی فقج بخل

اول آیله اسلت کله

تمام انسانها را خداوند بالمآل آغاز کرده است از آدم اول و حواو اول .مطلب تمام
شد .این مطلب تمام ،گزارش است ،گزارش نخستين ،بعد گزارش بعدو کله نسلبت بله
کل بنی نوع اچنسان است «لِيَسْكُنَ إِلَيْهلا» یعنلی «ليسلکن کلل رجلل اللی امرأتله» نله
«ليسکن نف

واحد » شخص آدم؛ ون اگر «نف ٍ واحد » شخص آدم باشد ،این ه

میشود؟ میشود «لتسکن اليها» کما اینکه «ها» ه کسی است؟ «ها» «زوجها» اسلت؛
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ون «زوجها» مؤنا است ،ولو لفظ ميکر است ولکن زوج در اینجا جفت ملرد اسلت
و جفت مرد ذاتًا مؤنا است.
«فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلرا خَفِيفرا فَمَلرَّتْ بِلهِ» از «لِيَسلْ كُنَ إِلَيْهلا» بنلی نلوع انسلان
بحا است ،و همينطور هم هست .مگر طبيعلة الحلال در بنلی نلوع انسلان ایلنطلور
َصلرِ
نيست؟ ما نمونههایی در قرآن شریف داریم ،ملالر «بسم اهلل الرحمن الرحيم «وَ الْع ْ
َصلرِ *
* إِنَّ اْلإِنْسانَ لَفي خُسْرٍ» یعنی کل انسان دیگر ،ولی استلناء دارد یا نله؟ «وَ الْع ْ
إِنَّ اْلإِنْسانَ لَفي خُسْرٍ * إِچَّ الَّيینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِاْلحَقِّ وَ تَواصَوْا
بِالصَّبْرِ» 1ه میخواهد بگوید؟ اول اینکله ضلابطه علام اسلت .انسلان ملن حيلا هلو
انسان منهاو وحی البته ،من حيا هو یعنی ه؟ انسان به اضافه وحی ،انسان وحلی
است ،انسان رسالت است ،انسان نبوت است ،اما انسان بما هلو انسلان مبلتالو نفل
است ،و در اثر ابتالو به نف

اماره بالسوء و حيوانيلت درونلی و برونلی «إِنَّ اْلإِنْسلانَ

لَفي خُسْرٍ» نه اینکه خاسر است ،این غرق است در زیان ،زیانهاو درونلی ،زیانهلاو
برونی ،زیانهاو شخصی ،زیانهاو اجتماعی ،زیانهاو روحی و جسلمی «إِچَّ الَّليینَ
آمَنُوا» یعنی انسانی که متصل بله وحلی گلردد ،وحلیاو کله ایملان میدهلد «عَمِلُلوا
الصَّالِحَاتِ» میدهد «تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» میدهد «تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» میدهد.
در اینجا هم اول فرمود «هُوَ الَّيِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِدَ ٍ وَ جَعَللَ مِنْهَلا زَوْجَهَلا»
مطلب تمام ،اما آیا بعدش هلم فقلج بلراو هملان اسلت؟ نخيلر ،بعلدش محلور علوض
میشللود ،اول محللور دو شللخص بللود :شللخص آدم اول و شللخص حللواو اول ،و بعللد
محور کل فرزندان آدم و حلوا ،ایلن کلل فرزنلدان آدم و حلوا مللل «إِنَّ اْلإِنْسلانَ لَفلي
خُسْرٍ» که قاعده است بعد استلناء دارد ،کل فرزندان آدم و حوا نيز نلين هسلتند کله
قاعدتًا اینها وقتی که گرفتار بشوند و مضطر بشوند و تمام وسابل و عالیق و اسباب
ظاهرو و علل ظاهرو برطرف شود ،این دل متوجه بله حلق بشلود .و یکلی از حجل
قاطعه ربانی این است که در عمق وجود انسان این حجت ادغام شده اسلت .طلور؟
شخصی ملحد است ،مشرک است ،منافق است ،فاسق است ،هر ه هسلت ،در حاللت
عادو این اوضاع را دارد ،ولکن وقتی که تمام اسباب عادو ،تمام وسابل عادو ،تمام
اميدها ،تمام اشياء از بلين رفلت ،خلود را در وسلج دریلا غلرق دیلد ،در بلين زملين و
آسمان از هواريما ررت دید ،در حال مرگ دید ،در اینجا بهطور اتوماتيکی و خلود بله
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خود دل توجه به یک نقطه درخشانی کله از آن غفللت کلرده اسلت میکنلد و آن اهلل
است .اهلل خود را نشان میدهد.
و ليا قرآن شریف از این آیات بسيار دارد ملالر «فَإِذا رَكِبُلوا فِلي اْلفُلْل ِ دَعَلوُا اللَّلهَ
خلِصينَ لَهُ الدِّینَ» 1مخصوصًا کشتی که در تالطم امواج باشد «دَعَلوُا اللَّلهَ مُخْلِصلينَ
مُ ْ
لَهُ الدِّینَ» در این صورت که فلک ،کشتی در وسج دریا تالطم دارد ،امواج دارد «فَلَمَّا
ُشلرِكُونَ» وقتللی کله خداونللد اینهلا را نجللات داد «إِذَا هُلمْ
نَجَّلاهُمْ إِلَللى الْبَلرِّ إِذَا هُلمْ ی ْ
یُشْرِكُونَ» میگوید نخير ،کشتی ما خيلی خوب بود ،این خدایگان کشتی خيلی علالی
بود ،ما شنا خوب بلد بودیم ،آب از این طرف خودش آمد .در حال اضطرار کله هلي
دستی به هي جایی ندارند ،بلکه تمام اتصاچت و تملام رجاءهلا از بلين رفتله اسلت،
اینجا به خودو خودو تبلور میکند و اشراق میکند و فطرت متوجه میشود به نقطه
درخشان الوهيت ،بعد وقتی که برمیگردد ،اسباب میآیلد ،وسلایل میآیلد ،ملیگویلد
نخير ،فالن آقا نين کرد ،من خودم زرنگ بودم نين کردم .ایلن وضلع طبيعلی کلل
انسانهاست .البته إچ «اچ الرسل ،اچ اچنبياء ،اچ المؤمنون ،اچ کليا» کملا اینکله در «وَ
الْعَصْرِ * إِنَّ اْلإِنْسانَ لَفي خُسْرٍ» قاعده ایلن اسلت ،انسلان بملا هلو انسلان .اینجلا هلم
انسان بما هو انسان ،یکی از مراحلی که اتوماتيکی توجه به حق میکند؛ ملل بچهاو
که قبالر سقج شده است یا بعد سقج شده است ،حاچ یلک بچلهاو اسلت کله ایلن زن
حامله است ،میگوید خدایا نين و نان ...کما اینکه ما زیاد دیدیم ،فاسلق و فلاجر
نير میکند ،حلوا نير میکند ،روضه حضرت زینب نير میکند ،ه کار میکند ،ولی
وقتی این بچه متولد شد صحيح و سالم ،میگوید نه ماما خوب بلود ،ملا درسلت غليا
دادیم ،وضع نين بود ،بيمارستان نان بود «دَعَوُا اللَّهَ» اول و بعد ذلک میگویند که
فالن و فالن و فالن ،خدا را بهطور کلی فراموش میکنند .این وضع نوعِ انسان است،
یعنی کل ابوین من نوع اإلنسان إچ ابوین اولليْن کله اینجلا منقطلع شلد ،لون ابلوین
اوليْن که مشرک نبودند بلکه در مراحل عاليه توحيد بودند ،مخصوصًا بعد از رسالت.
کل ابوین من نوع اچنسان اینگونه هستند ،البته اچ من رحم اهلل ،شکی نلدارد .اینهلا
بهعنوان یک قاعدهاو است که اینجا ذکر میشود.
 سؤال] -ه کسانی؟
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 انبياء و رسل را استلناء نکرده است. انبيا و رسل در آیات دیگر کالر استلناء هستند ،حتی ملؤمنين اسلتلناء شلدهانلد.انبيا و رسل و مؤمنين کالر در آیات دیگر استلناء شدهاند ،منتهلا بعضلی وقتهلا مللالر
«إِنَّ اْلإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» 1همه؟ نه «إِچَّ الْمُصَلِّينَ» 2بعضی وقتها اسلتلناء را در خلود
آیه میزنند و بعضی وقتها استلناء را در جاو دیگر .آیاتی داریم که انسان میگوید
نين است «خُلِقَ اْلإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ» 3اصالر بنيادش عجله است .اینجا استلناء نلدارد،
ولکن جاهاو دیگر ،کسانی که صابر هستند ،کسلانی کله در راه خلدا صلبر ملیکننلد،
نين میکنند ،استلناء است .ر

یا استلناء در خود آیه است یا استلناء در آیات دیگر

که «القرآن یفسر بعضه بعضًا» مقتضی این مطلب است .حاچ مالحظه بفرمایيد.
 -اگر بفرماید آیه قبل

خاص به «نف ٍ واحد » است ،فقج آدم و حلوا هسلتند و

بعدًا عام میشود ،این مورد قبول است ،اما اگر بفرمایيد این قسمت اول آیه مربوط به
آدم و حواست...
 -این حرف سوم است .ر

این احتمال دوم که «نَفْ ٍ واحِدَ ٍ» آدم اول «وَ جَعَللَ

مِنْها زَوْجَها» حوا ،از «لِيَسْكُنَ» میزند به عموم ،این یک احتملال .احتملال هلم قلابم
َسلكُنَ»،
اسللت کللامالر ،از نظللر ادبللی هللم درسللت اسللت ،از اول هللم فریللاد مللیکنللد «لِي ْ
«تَغَشَّاها»« ،لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرینَ» که جمع است« ،فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ» تمام این
جمعهایی که هم بهعنوان جمع بودن ،بهعنوان مستقبل بلودن ،بلهعنوان مليکر بلودن
ضمابر ،ميکر بودن ضمابرو که به «نف ٍ واحد » میتواند برگلردد اوچر ،و ثانيلًا جملع
بودنهایی که حدود ده جمع است که نمیتواند به این دو شخص برگردد و همچنين
مستقبلهایی که نمیشود ماضلی را اصلالر بگيلرد ،و اگلر میخواهلد فقلج ماضلی را
بگيرد ،فقج باید عبارت ماضی برود .از رن ش

جهلت ملا میتلوانيم بفهمليم کله از

«لِيَسْكُنَ» مطلب جدا میشود .این احتمال دوم.
 ولی دوباره برگشت میکند ]... نخير «جَعَال» دوتلا دوتاسلت .بگياریلد حلاچ علرض ملیکلنم .سلوم« :هُلوَ الَّليِخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِدَ ٍ» ه کسی گفت آدم اول است؟ همين حرفهایی است که ما
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آخر سر میزنيم «هُوَ الَّيِ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْل ٍ وَاحِلدَ ٍ» خللق کلرد «کُلم» را« ،کُلم» له
کسانی هستند؟ «کُم» تمام انسانها ،تمام انسانها منتها منهاو فرد اول طبعًا ،فرد اول
که از تراب خلق شده است ،دقت کنيد .اینجا دقلت بيشلتر از دوملی اسلت «هُلوَ الَّليِ
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِدَ ٍ» کل انسانها را از فرزندان آدم و بعد و بعد و بعلد اللی یلوم
القيامة که این خطاب بهعنوان حقيقت کليه است که در تمام وجود انسانها از آغاز
تا آخر ،این شامل است .از باب قضایاو حقيقيه ،در منطلق خوانلدیم بعضلی اوقلات
خطاب از باب قضایاو حقيقيه است نه قضایاو واقعيه.
«هُوَ الَّيِ خَلَقَكُمْ» یعنی کل انسانها طبعًا منهلاو آدم اول و ملرد اول و زن اول.
حاچ این «کُم» گونه است؟ «کُم» یکجا خلق شدند؟ این دروغ است« ،کُم» که یکجلا
خلق نشدند« ،کُم» تکه تکه؛ یکی ،دوتا ،سهتا ،یک قلو ،دو قلو ،سه قلو .ر

این جمع

در جمع است «هُوَ الَّيِ خَلَقَكُمْ» یعنی تمام کسانی که مخلوق شدهاند ،تملام کسلانی
که متولد شدهاند ،همه کسانی که متولد شدهاند ،که «کُم» شامل همه اسلت ،یلا یکلی،
یا دوتا ،یا سهتا ،یا ندتا ،یا ه ،این «کُم» .حاچ ه کسی گفته است این «کُم» توالد
متسلسل است؟ که شخص اول آدم ،مرد و شخص اول حوا ،زن؟ نخير ،آنچه روشنتر
است این است که ما فاصله را کمتر میکنيم ،یعنی هر فرزندانی از هر رلدر و ملادرو،
هر یک فرزند یا دو فرزند یا ند فرزندو از یلک رلدر و از یلک ملادر .نمیشلود یلک
فرزند یا دو فرزند از دو ردر باشند ،نمیشود یک فرزند یا دو فرزند از دو مادر باشند.
یک ردر است که میزایاند و یک مادر است که میزاید ،وحلدت در رلدر ،وحلدت در
مادر .نمیشود که این یک فرزند دو ردر دارد ،نمیشود که ایلن یلک فرزنلد دو ملادر
دارد ،یا این دو فرزند با هم دو ردر دارند یا این دو فرزند با هم دو مادر دارند ،بلکله
هر فرزندو یا فرزندانی یک ردر و یک مادر .ر

قضليه برگشلت شلد ،احتملال سلوم،

احتمال اول که غلج بود ،دوم که احتمال صحيح بود و احتمال سوم اصح «هُوَ الَّيِ
خَلَقَكُمْ» یعنی شما هلر فلرد فلردو ،هلر نلد فلردو ،بلهعنوان متوللد شلدن از «نفل ٍ
واحد » آفریده شدید .مگر اینطور نيست؟ مگر همله کسلانی کله متوللد شلدند از رلدر
نيستند؟ سؤال :فقج ردر نيست ،مادر هم هست .میگویلد «وَ جَعَللَ مِنْهَلا زَوْجَهَلا» در
حالی که قرار داد از سنخ او زوج

را ،ه کسی گفت «مِن» در اینجلا «مِلن» نشلویه

است؟ شما گفتيد نشویه است .نخير« ،من» احتمال این هست کله ایلن نشلویه نباشلد،
جنسيه باشد ،فليا «جَعَلَ» فرمود« ،خَلَقَ» نفرمود.
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در آیه دیگر «خَلَقَ» دارد« .خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» 1در اینجا «جَعَلَ» دارد .خود «جَعَلَ»
فریاد میزند که مراد خلق جسم زن از جسم مرد نيست ،بلکه جعل زوجيت زن است
براو مرد «هُوَ الَّيِو خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْ ٍ وَاحِدَ ٍ» واوش هم واو حاليه است .در ه حالی
از این ردر واحد یک یا ند فرزند درست کرد؟ در حالی که قرارداد از سنخ او زنل
را ،این ه اشکالی دارد؟ شما به احتمال میخواهيد استدچل کنيد .حتی اگر احتمال
دوم هم درست باشد ،ردّ احتمال سلوم را نمیکنلد .احتملال اول کله کلالر غللج بلود،
احتمال اول کالر غلج است ،اگر بخواهيد که این «نف ٍ واحد » و «زوجها» را تا آخلر
بگيرید ،اینکه غلج بود .احتمال دوم صحيح است ،ولی احتمال سوم هم هست.
احتمال سوم بهطور کلی «نف ٍ واحد » را میگویلد احتملال میدهلد آدم نباشلد،
بلکه «هُوَ الَّيِو خَلَقَكُمْ» هر دستهاو ،هر فردو ،هر ند فلردو از یلک رلدر ،ولکلن «وَ
جَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» واو حاليه است .در حالی که قرار داد -نه خلق کلرد -از سلنخ او،
نه از بدن او ،مِن نشویه نيست ،بلکه مِن جنسيه اسلت .قلرار داد از سلنخ او «زوجهلا»
را ،مگر همينطور نيست؟ شما یک نفر براو من ريدا کنيلد ،مگلر مسليح (ع) کله

زن

استلناء است ،مسيح (ع) استلناء ،آدم هم استلناء ،خود آدم استلناست ،نه رلدر داشلت
نه مادر ،مسيح استلناست ،ردر نداشت مادر داشت .بقيه طور؟ بوجهٍ عام منهاو آدم
و منهاو مسيح که آدم نه ردر داشت و نه مادر و از خاک بود و مسيح مادر بود ،رلدر
نبود بهعنوان اعجاز ،اوّلی ابتداو خلقلت ،بعلدو بلهعنوان اعجلاز ،بقيله بلهطور کللی
بالاستلناء ردر دارند و مادر ،اصل ردر است «وَجَعَلَ مِ ْنهَا زَوْجَهَا» و حال اینکله قلرار
داد از سنخ او زن
ر

را .ر

از اول تا آخر آیه با آدم اول کارو ندارد.

سه احتمال در اینجا وجود دارد .در این سه احتمال توجه کنيد :احتمال اول

بهطور کلی مطرود اسلت ،بله نلد جهلت مطلرود اسلت .میگلویيم شلما فلرض کنيلد
احتمال میدهيد .اگر احتمال اول را میدهيد که آدم و حوا مرادند از اول تا آخر که
«فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ» «جَعَال لَهُ شُرَكاءَ» الی آخر ،اگر این احتمال را میدهيد ،به
احتمال میتوانيد استدچل کنيد؟ خير ،احتمال دیگرو هست که احتملال اول را کلالر
از بين میبرد .احتمال سوم هست .احتمال دوم این است که ولو «نفل ٍ واحلد » آدم
اول است و «زوجها» حواست ،املا از «فَلَمَّلا تَغَشلَّ اهَا» مطللب جلدا میشلود .از «فَلَمَّلا
تَغَشَّاهَا» شخص آدم اول و شخص حواو اول کنار میروند ،آن وقت «تَغَشَّاهَا» مليکر
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است .یعنی «فَلَمَّا تَغَشَّاهَا کل زوجٍ زوجه» نه نف ٍ واحدۀ خاص .درسلت دقلت کنيلد،
اگر «نف ٍ واحد » خاص مراد بود ،ضمير خاص

مؤنا است ،اما اگر «نفل ٍ واحلد »

خاص مراد نبود ،از «فَلَمَّا تَغَشَّاهَا» باید ميکر باشد ،یعنی «فَلَمَّا تَغَشَّا کل رجلٍ امرأتله،
کل زوج زوجه یا زوجته» این مرحله دوم احتمال ،مرحلله دوم و مرحلله سلوم آدم و
حوا را از «یُشْرِكُونَ» بهطور کلی خارج میکند.
و اگر اینها بيایند بگویند کله وقتلی کله ملا احتملال دادیلم ،بلا احتملال میشلود
استدچل کرد .میگلویيم اگلر بلا احتملال آن هلم غللج بشلود اسلتدچل کلرد ...اوچر بلا
احتمال ولو صحيح هم باشلد ،نمیشلود اسلتدچل کلرد کله ملراد فقلج هملين اسلت،
احتمالهاو دیگر هم هست .اگر ندتا احتمال است که همهاش صحيح اسلت ،شلما
نمیتوانيد بگویيد فقج احتمال اول یا فقج احتمال دوم ،این اوچر.
ثانيًا اگر احتمالی که شما میگویيد غلج است از نظر ادبی و از نظر لغوو ،هي به
آن استدچل نمیکنيم .ر

احتمالی که غلج است کنار رفت ،احتمالی که احتملاچت

دیگر هست ،نمیتوانيد بر این تکيه کنيد و بگویيد بقيه نيست ،اگر نين است ر

ملا

هم احتمال غلج میدهيم بر انجيل –معاذاهلل -هم احتماچت صحيحهاو که احتملال
دیگر دارد .بنابراین زیر و زبر میکنيم انجيل را و زیر و زبر میکنيم تورات را ،هر جا
که مطلبی هست ،نصی هست یا ظاهرو هست یا ه ،میگویيم احتملال دارد نلين
باشد ،غلطًا جلو میرویم ،یا نه ،احتمال دارد ایلن باشلد ،آن باشلد ،آن باشلد و فقلج
این مراد است ،بدون اینکه دليلی داشته باشيم بر طرد احتمال دیگر.
بنابراین این آیه بهطور کلی دچلت بر ایلن مطللب هلي نلدارد و عبلارتی کله ملن
برایتان خواهم خواند در «قول فصل في آیة الشلر » البتله ایلن کتلاب را نداریلد ،بله
تفسير مراجعه بفرمایيد ،آنجا ما بحا کردیم ولی آنچله اینجلا هسلت« :ففلي المعنلي
النف

الواحد هنا وجهان :أحدهما أنها آدم أبو البشر ،و ثانيهما أنها كل والد ،سلواءً

أكان هو» 1ه شخص اول باشد «أم كل ذكر من ذریته ،و على األخير» اگلر «كلل ذكلر
من ذریته» باشد ،احتمال دوم «فاآلیة چ تمتُّ بصلة خاصة إلى آدم إطالقًا» اصالر آدم
را از اول تا آخر نمیگيرد.
احتمال دیگر این است که آدم را میگيرد تا «فَلَمَّا تَغَشلَّ اها» و بعلد کله مربلوط بله
شرک است ،راجع به آدم نيست «بل إنها تندد بكل أبلوین ملن نلوع اإلنسلان ینقضلان
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عهد اللَّه أن یشكراه «فلما آتاهما صالحًا» سویًا سليمًا «جعال له شركاء» و معللوم أنله
لي

اآلباء و األمهات كلهم مشركين» اینطلور اسلت؟ اگلر کللُّ فلردٍ فلردٍ ملن اآلبلاء و

أمهات باشد ،همه مشرکند؟ خير ،این طبيعة الحال را دارد بيان میکند« .فالموحلدون
منهمو چ سيما المصطفون مستلنون من هيا العموم ،فمعنى اآلیلة إذ ذا « :هلو اللي
خلقكم» كل واحد منكم «من نف

واحد و جعل منها زوجها» قرَّر و قدَّر من جنسها

زوجها» که من نشویه نيست ،بلکه من جنسيه است.
 از کجا میفهميد احتمال دوم صحيح است؟ نه ،احتمال اول هي  ،احتمال دوم وارد ،احتملال سلوم أورد« .أن زوَّجهلا» ایلن«جَعَل» است« ،خَلَقَ» نيست« .أن زوَّجها إیلاه ،إنسلانًا یسلاویه فلى اإلنسلانية ،ملن آدم
األوّل و زوجته ،و باألحرى من ذكلور ذریتله و أزواجهلم «فلملا تغشلى»» له کسلی؟
همان آدم که آن نف

واحد است؟ خير ««فلما تغشى» الزوج و زجته ،و ظهلر الحملل

«دعوا اللَّه ربهملا للئن آتيتنلا صلالحًا» سلویًا یصللح للحيلا «لنكلونن ملن الشلاكرین»
آلچب «فلما آتاهما صالحًا جعال» جعلل اللزوج و الزوجلة «لله شلركاء فيملا آتاهملا»
حيا ینسبونه تار إلى الطبيعة» طبيعت ایلن کلار را کلرد «و أخلرى اللى الكواكلب ،و
ثاللة الى األصنام  ...و إلى أرباب األنواع ،و إلى غير ذل مما سلوى اللَّله ،أو ینسلبون
صالح الولد إلى صالحهما» مزاج خودمان سالم بود بچه سالم درآمد ،کارو بله خلدا
ندارد ،معاذ اهلل «في التوليد ملن حيلا الملزاج أو غيلر ذلل  .األسلقف »:اشلکالی کله
اسقف میکند« :النف

الواحد هو آدم لي

إچ ،إذ إن أفراد النوع اچنساني من ذریتله

چ یتولدون إچ عن نفسين و هملا الواللدان ،چ علن نفل ٍ واحلد  ،فإنملا هلو آدم» ایلن
حرفی است که میزند و غلج است.
«المناظر :أتقولون إن ذریة آدم خلقوا منه دون أنللى» اول و آخلر کله نلدارد ،ایلن
بچه متولد میشود فقج از مرد؟ نه ،از مرد است در حالی که خلدا زنل

را قلرار داده

است ،ه اول باشد ه آخر« .أن لم یولدوا منهما ،كلان أن آدم نفسله خللق ملن غيلر
و كتلب اإللهلام ملن التلورا و اإلنجيلل و

والدین؟ فهيا مما ینكلره الواقلع المحسلو

القرآن ،أن اللَّه خلقنا من ذكر و أنلى!» «یا أَیُّهَا النَّا ُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِلنْ ذَكَلرٍ وَ أُنْللى وَ
جَعَلْناكُمْ شُعُوبًا»« 1أم تریدون من وحلد األصلل :أن الليكر هلو األصلل فلي التوليلد و
األنلى فرع و هي تبع له بلدء خلتم ،إذًا فليل یعلم وللد آدم و ذریتله» فلرق نمیکنلد،
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بچههاو آدم از آدم «وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها» و بعد همين طور إلی یلوم القياملة« .فكملا
أنّ اللَّه تعالى خلقنا في البدایة ملن آدم بلأن جعلل ملن جنسله زوجله فهملا الواللدان
األوچن للنوع اإلنساني ،كيل اللَّه خلق كل واحد من هيا النوع ملن أبلوین :أصلل و
فرع ،أحدهما من جن
بعدو همجن

اآلخر» در اوّلی هم جن

اوسلت و هلم از بلدن اوسلت ،و در

هم هستند ،ولی از بدن یکدیگر نيستند.

«و إن عنيتم من أصالة اليكر هنا أن األنلى خُلقلت ملن فضلالة جلمانله ،و هليا چ
ینطبق إچ على أبوینا األولين ،فلي

هيا إچ إحتمالرا لو كانت «من» هنا نشلویة» هملان

احتمال دوم را داریم میگویيم«« .و جعل منها» خلق من شخصها أ شخص الليكر:
«زوجهللا» ،و إن كانللت جنسللية ،بمعنللى أن اللَّلله تعللالى جعللل مللن جللن

اللليكر أنلللى

یتناكحان ،إذ ذا لم تكن لهيه األصلالة معنلى إچ األصلالة األوللى ،و قلد تلأتي دليلرلا
شاهدًا ليل لفظة «جعل»» این «جَعَلَ» شاهد است بر اینکله احتملال اینکله شلخص
حوا باشد نيست «فان جعل الزوج لي

إچ جعل زوجيته بنكلاح و غيلره ،چ خللق ذات

الزوج» از خلق ذات زوج« ،جَعَلَ» را تعبير نمیکنند.
«ولو كان المراد هنا هو الخلق لصلرح بلفظله قابلرلا «وَ خَلَلقَ مِنْهلا زَوْجَهلا» كملا و
صرح به عند ذكرى الخلق األول و كما یقول «یا أَیُّهَا النَّا ُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّلي خَلَقَكُلمْ
مِنْ نَفْ ٍ واحِدَ ٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» اینجا «خَلَقَ» است«« .وَ بَاَّ مِنْهُما رِجاچر كَليرًا وَ
نِساءً» على أنه لو صرح هنا بالخلق أیضًا لم تكن «ملن» نشلویة إچ عللى احتملالٍ ملن
حيا إن احتال كونها جنسية یالزم الخلق الزوج ،فالمعنى :و خلق من جنسها زوجها
إذًا فال تكون اآلیة صالحة چستدچل الجمعية الرسالية األمریکانية إچ على كون «ملن»
هنا نشویة ،و كون الجعل بمعنى الخلق و أنَّى لهم ذل مع ظهور الجعل هنا في جعل
الزوجية و ظهور «من» بهيه المناسبة في أنها جنسية چ نشویة»...
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