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ُ
الحمدهلل ّ
سیدنا خاتم ّ
رب العالمین ،و الصلاة و السلام علی جمیع انبیائه و ُر ُسله ،و علی ّ
النبیین ،و علی
الائمة الطاهرین من اهل بیته ،و الخیرة من آله و َص ْح ِبهِ  ،و السلام علینا و علی عباد اهلل الصالحین.
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«آنها آیات درست و محكم و سراسر حكمت است )1( .آیا برای مردم شگفتآور
افتاده كه به مردی از خود آنها ،وحی فرستیم ،که مردم را از فرجام انحراف بترسان
و به آنها كهایمان آوردهاند مژده ده كه در پیش خداوند بهراستی قدم میگذارند؟
كافران گفتند این مرد ،جادوگری آشكار است )2( .خدای شما همان خدایی
است كه آسمانها و زمین را در شش روز آفریده است ،آنگاه بر تخت فرماندهی
این عالم قرار گرفته است ،كار فرمانروایی بر عالم را اداره میكند ،جز با اجازۀ او
كسی شفاعت و وساطت میان او و بندگانش نتواند كرد ،آن خدا است ،خداوندگار
شما ،او را بپرستید ،آیا هوشیار نمیشوید؟ ( )3همه بهسوی خدا بازمیگردید ،این
وعدۀ راست خدا است .خدا نخست همه را آفرید ،باز هم ما را میآفریند ،تا مردم
نیكوكار و باایمان را از روی عدالت و به عدالت پاداش دهد ،و كافران نوشابهای
از آب جوشان جهنم و شكنجهای دردناك ،به كیفر كفری كه ورزیدند ،دارند)4( .
او خدایی است كه خورشید را روشنیبخش و ماه را نورافشان آفرید ،و ماه را منزل
به منزل گرداند و برای ماه منازلی بهاندازههای معین قرار داد تا شما شمارۀ سالها
را بدانید و حساب در كارتان بیاید .خدا اینها را جز بهراستی و درستی نیافریده
است ،خدا آیات را برای مردم دانا بهتفصیل باز میگوید )5( .در آمد و شد شب و
روز و در آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده ،آیاتی برای مردم پرهیزكار است)6( .
آنها كه امیدی به دیدار ما ندارند و بههمین زندگی دنیا دلخوش كردهاند و بدان
دل بستهاند ،و آنها كه از آیات ما بیخبر هستند )7( .جایگاه آنها آتش است،
به كیفر آنچه خود بهدست آورده بودند )8( .آنها كهایمان آوردند و نیكوكاری
كردند ،خدا آنها را بهدنبالۀ ایمانشان ،به سرمنزل مقصود هدایت میكند .در
باغهای پر نعمت كه بر زمینش نهرها روان است ،سكونت خواهند داشت)9( .
سخن آنها در بهشت تسبیح خدا است ،حرف دیگری ندارند كه بزنند و سالم
و درود آنها در بهشت ،این است كه با یكدیگر با سالم روبهرو میشوند ،با هم
جنگ و دعوایی ندارند (مثل اهل جهنم)؛ و آخرین سخن آنها و گفتار آنها این
است :شكر و سپاس و ستایش از آن خدای جهانیان است»)10( .

 .1سورۀ یونس ( ،)10آیات  1تا .10
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در تفسیر آیات و سورههای قبل ،این نكته را عرض كردهام و بار دیگر تكرار میكنم :سورهها و آیاتی
كه در مکه نازل شده ،با سورهها و آیاتی كه در مدینه نازل شده است ،بهراحتی قابل تشخیص
و شناسایی از یكدیگر هستند .نوع مطلبی كه در سورههای نازل شده در مکه وجود دارد ،با نوع
مطلبی كه در سورههای نازل شده در مدینه هست ،باهم فرق دارند .سورهها و آیاتی كه در مکه
آمده ،تکیه بر ایجاد اصل تحول فكری دارد و تمام تكیهاش روی این مطلب است .به مسائل عملی
و مسائل اجتماعی خیلی كم توجه دارد ،چون هنوز موقع آن نشده بود .این سورهها بیشتر جنبۀ
مبارزه با افكار منحطی دارد كه بر مغز مردم عربستان در آن موقع حكومت میكرد.
لذا اگر شما تمام آیات و سورههایی كه در مکه نازل شده را پهلوی هم قرار دهید ،كه قسمت مهم
قرآن را شامل میشود ،میبینید تمامی بحثها مربوط به مبارزه با شرك ،خرافات ،ظلم و ستم،
فحشا و منكر و مفاسد اخالقی و اجتماعی است .آهنگ ،همین آهنگ است .به درستاندیشی،
درست فكر كردن ،درست اندیشیدن دربارۀ این جهان و درست نتیجه گرفتن ،راه راست را پیدا
ً
ً
كردن و در راه راست رفتن ،دعوت میكند .تقریبا مفاد دو سوم آیات قرآن كه اکثرا در مکه نازل شده
است ،همین مطالب است.
با زبانهای مختلف و گاهی هم با زبان یكنواخت و مكرر به مناسبتهای مختلف به این نوع
ً
دعوتها میپردازد و تعجب اینجا است كه تا این سورهها نازل میشد ،با اینکه مطالبش تقریبا
یكنواخت بود ،جذابیت فنی و ذوقی و روحی آن برای عوام ،فوقالعاده بود .بهمحض اینکه نوبت
به نازل شدن آیات مربوط به احكام و مسائل اجتماعی و مسائل سازندگی جامعه اسالم در محیط
مدینه رسید و جنبههای عملی بیشتر پیش كشیده شد ،دیگر اعراب آنهمه جذابیت را احساس
نمیكردند .تنها مردم هوشیار باایمانی كه درک میكردند پیغمبر در حال ساختن یک جامعۀ نو بر
مبنای تقوی و پاكی و یكتاپرستی و عدالت اجتماعی است ،لذت میبردند.
تودۀ مردم از آهنگ قرآن خیلی لذت نمیبردند ،مثل آن لذتی كه اول میبردند .این مطلب را در
آیاتی كه در جلسات اخیر در سورۀ توبه ترجمه كردیم ،مالحظه کردید .اگر شما سورۀ توبه ،انفال و
مائده را با سورۀ یونس که تازه شروع کردیم و یا با سورۀ انعام كه تمام شد مقایسه كنید ،این مطلب
را خوب میتوانید بفهمید .حاال علت چه بوده كه در  17جزء آیات قرآنی كه تكیۀ آن روی مسائل
كلی است و به حسب قاعده باید مكرر بنماید ،همهاش برای اعراب تازگی داشت ،این همان
مسئلۀ اعجاز قرآن از نظر خصوص فصاحت و بالغت و شیوایی است و درک كردن این هم كاری
ندارد.
اگر آدم اآلن هم زبان عربی را یاد بگیرد و بعد قرآن را مطالعه كند ،میبیند قرآن هیچوقت تازگی

14

سلسله درسگفتارهای تفسیری در مکتب قرآن

خود را از دست نمیدهد .یعنی برای مطالعهكنندۀ آشنا ،قرآن همیشه تازه است .آن آیاتی كه
مربوط به احكام است ،خیلی تكرار برنمیدارد .البته آنجا دیگر تكرار نیست و تكرار بهندرت اتفاق
میافتد ،چون آنجا تكرار معنی ندارد .در آیاتی كه مربوط به کلیسازی ،اساس درست كردن و
پایهگذاری است ،تكرار زیاد است .ولی با اینهمه تكرار زیاد ،همهاش هم زنده است ،همهاش نو
است و نوبودنش را از دست نمیدهد .این ،همان مسئلۀ اعجاز در بالغت قرآن است :درحالیكه
تكرار كلیات گاهی خستهكننده است ،قرآن با چه لحنی این كلیات را تكرار كرده كه جذابیت
و شیوایی و گیرندگی آن هنوز همینطور محفوظ مانده است! این مسئله را آدم باید با فهم خود
قرآن و آشنایی به لغت عربی درک کند .درعینحال كه با ترجمهها هم میشود تا حدی مطلب را
منعكس کند.
ً
بههرحال ،سورۀ یونس هم از همان سورههای نازل شده در مکه است .اول تا آخر این سوره تقریبا
 109آیه است و تمام  109آیه روی مبارزه با «اوهام» و «خرافات» و «شرك» تكیه دارد و به درست فكر
كردن و توحید و پاكی دعوت میكند .حاال آیات امشب را با لحن خودش میخوانیم.

لزوم سنخیت رهبر هر جامعه با افراد آن

در ٔ
آیه اول روی این مطلب تكیه شده است :این چه حرفی است كه اعراب مکه و مدینه و اطراف
میگویند؟ البته مدینه خیلی كم با دعوت پیغمبر در تماس بود ،ولی بودند كسانی كه از همان اول
تک و توک میآمدند .این چه حرفی است که اینها میگویند که چرا خدا وحی خود را برای آدمی
از خود ما فرستاده است؟ اینها توقع دارند كه خدا وحی و رسالتش را برای قوم عرب و در سرزمین
مکه و مدینه بهوسیلۀ چه كسی بفرستد؟
آیا بهوسیلۀ فرشته بفرستد؟ فرشته كه نمیتواند برای تودۀ مردم وحی بیاورد .رهبر مردم میتواند
از خود مردم باشد .یا میخواهند بهوسیلۀ آدمی از آن طرف دنیا برایشان وحی بفرستد؟ آدم آن
طرف دنیا چه میفهمد كه مردم این طرف دنیا چگونه هستند؟ این درست مثل ملتهای وامانده
است كه رهبریها و حتی رهبران را میخواهند از ماوراء بحار برایشان وارد كنند .این محال است.
رهبر و رهبری باید از داخل هر ملتی بهوجود بیاید .البته با استفاده از مطالعات و تجارب مربوط
به ملتهای دیگر ،اما هرگز نمیشود با الگویی كه ملتهای دیگر برای زندگیشان بریدهاند برای
ملتی در شرایط كامال متفاوت با آن ملتها ،لباس مناسبی دوخت .هرگز نمیشود.
ً
مطمئنا باید رهبری و رهبر برای هر ملتی ،از داخل خود آن ملت باشد .وقتی هم میگوییم از
داخل ،نمیخواهیم بگوییم شناسنامۀ آن ملت را باید داشته باشد ،چون خیلیها هستند كه
ً
شناسنامۀ یک ملت را دارند ،ولی واقعا از آن ملت نیستند ،چون نه مثل آنها فكر میکنند ،نه

نفی شفاعت ُبتها
در آیۀ دوم این مطلب مطرح شده است كه پیغمبر میگوید :ای اعراب! توجه كنید ،اینها چه
ً
چیزی است كه با دست خودتان از چوب و فلز و سنگ و احیانا از طال تراشیدهاید و در خانۀ كعبه
و ُبتخانۀ طائف و در خانههای خودتان و به گردن خودتان آویختهاید و نام آنها را بت گذاشتهاید
و آنها را میپرستید؟ آخر اینها چهكاره هستند؟ خدای شما ،همان خدای آفریدگار جهان است،
غیر از او خدایی نیست .كسی هم جز با اجازۀ او میان او و شما وساطت و شفاعت نمیتواند بكند.
نگویید اینها شفیعها و میانجیهای میان ما و خدا هستند! خدا اگر میانجی بخواهد ،خودش
معین میكند .از این میانجیها نمیخواهد .این خدا است ،فقط این خدا را بپرستید .این ُبتها
را نپرستید!

تقسیم جهان به آسمانها و زمین بر اساس فهم عرفی

َ َ ُ َ َّ
ََ
در این آیه دو نكته هست كه امشب روی آن تكیه میكنیم :یكی اینکه ِ«إ ّن َر ّبك ُم ا ّلل ُه ال ِذی خل َق
ْ َ
َّ
الس َم َـو ِات َو الا ْرض»؛ «خدای شما ،خدایی است كه آسمانها و زمین را آفریده است» .در تمام
قرآن به هنگام صحبت از آسمان و زمین ،آسمانها بهصورت جمع و زمین بهصورت مفرد آمده
است .در هیچ جای قرآن صحبت از زمینها نیست .یک دانه زمین و آسمانها .البته معنای
عادی مطلب این است كه برای ما انسانها كه در این كره اقامت و سكونت داریم ،جهان به دو
قسمت تقسیم میشود :یک قسمت ،جهانی كه ما در آن هستیم و مثل خانۀ ما است ،یعنی زمین،
 .1سورۀ رعد( ،)13آیۀ .7
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ً
ً
مثل آنها زندگی میكنند و نه اصال ملت خودشان را درک میكنند .واقعا از آن ملت باشد؛ یعنی
ً
واقعا از آن محیط برخاسته باشد و آن محیط را شناخته باشد .بنابراین ،اگر قرار است برای مردم
مکه رهبری از جانب خدا فرستاده شود ،باید از خود آنها باشد .مثل اینکه برای بنیاسراییل هم
موسی(ع) فرستاده شد ،برای قوم عاد و ثمود و برای همۀ اقوام از خودشان فرستاده شده است«َ :و
ُ َ
ِلك ِ ّل ق ْوم َهاد»؛ 1خدا برای هر گروهی راهنما و رهبری از خود آنها فرستاده است .پس این جای
تعجب نیست .بله ،خدا از میان شما همین محمدی را كه تا دیروز از شما امتیاز فوقالعادهای
نداشت بهعنوان پیغمبری برانگیخت تا به شما اعالم كند :ای مردم! سعادت ،نتیجۀ ایمان
و عمل خوب است .بیایمانی و بیمبنا بودن و اصولی نبودن در زندگی و انحراف و بدکارگی،
بدبختی میآورد.
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سر ما است ،ولو باالی سر ما بهصورت یک كره،
و یک قسمت جهانی كه ما روی آن نیستیم و باالی ِ
ولی باالی سر ما است .این همان سماوات و آسمانها است كه خیلی است.
كوچك زمین ،شرایط زندگی برای
چه علم ستارهشناسی امروزه ثابت كند كه جز در این كرۀ
ِ
انسان مساعد و مهیا نیست ،كرهای كه بشود نام زمین روی آن گذاشت ،یعنی جایی كه انسان و
موجود جاندار روی آن زندگی میكند ،همین یک كره است ،چه اثبات كند كه در صدها هزار كرۀ
دیگر شرایط برای حیات بشر و زیستن انسان و موجود زنده مساعد است ،مطلب فرقی نمیكند.
مطلب این است که باالخره آن کرهای که شرایطش برای زندگی بشر مساعد است ،برای ما که
اینجا نشستهایم ،یک چیز باالسری است ،سماوات ،آن باالهاست .آنکه دمدست ماست ،فقط
همین یک کره است .مطلب فرقی نمیکند.
آقایان علما و مفسرین و نویسندگان نوپرداز دربارۀ كلمۀ سماوات و ارض مطالبی
اینكه خیلی از ِ
گفتهاند برای اینکه این را درست كنند ،درست كردن نمیخواهد ،خودش درست است .از آن
موقعی كه عربهای بیاطالع از اوضاع افال ک و جهان این آیات را گوش میكردند تا حاال كه من
و شما آن را معنی میكنیم ،مطلب فرقی نكرده است .برای بشر یک كره دمدست است و آن كرۀ
زمین است .همین یک كره است .چیزی هم باالی سر است ،دوردست است؛ و آن هم كرات دیگر
است .پس مطلب فرقی نكرده است« .سماء» یعنی باال و «سماوات» یعنی باالییها.
جهان از دید آدمیزاد ساكن در روی زمین به دو قسمت تقسیم میشود :جایی كه خانۀ من است؛
ً
و جایی كه دور و باال است ،دمدست من نیست .آنها سماوات است .عینا مثل آدمی كه در یک
شهر و مملكت زندگی میكند .اگر ارتباطات جهان برقآسا شود ،باالخره جنابعالی وقتی بخواهی
زندگی را تقسیم كنی ،میگویی زندگی من به دو قسمت تقسیم میشود :یكی زندگی در خانه و
دیگری زندگی در بیرون از خانه .همینطور كه شما بر مبنای واقعبینی ،زندگیتان را در روی كرۀ
زمین به یک جای كوچک یعنی خانه تقسیم میكنید ،برای اینکه شرایط آنجا شرایط خاصی
است؛ و یكی هم بیرون از خانه است چون آنجا یک جور دیگر است :باید با لباس رسمی بیرون
بیایی ،خیلی مرتب ،رعایت آداب و مقررات كنی ،ولی در خانه آزادی دارید ،پس در مورد زمین و
آسمان هم اینگونه است و فهمیدن این مسئله خیلی ساده است.
برخی از دانشمندان كه دربارۀ مناسبات علم هیئت با قرآن كتاب نوشتهاند ،خواستهاند بگویند
چون ممكن است در كرات دیگر هم شرایط برای زندگی انسان فراهم باشد ،بنابراین ارض هم متعدد
ً
میشود و «ارضین» میشود .این حرفها اصال درست نیست .از این حرفها در قرآن نداریم .حرف
بشر ساكن در اینجا هستیم ،جهان با تمام وسعتش به دو قسمت
حساب این است که از نظر ما كه ِ
تقسیم میشود :یكی كرۀ زمین كه جای ما و خانۀ ماست؛ و یكی هم جهانها و كرات دوردست

است .هر چه میخواهد باشد ،فرقی نمیكند .میلیاردها هم كه باشد ،باالخره جزو سماوات است.
بنابراین ،اگر در آن میلیاردها كره ،صدها هزار كره هم برای زندگی موجود زنده مساعد باشد ،باز
برای ما «ارض» نیست .باز هم «سماوات» است ،باز هم داخل در دستۀ سماوات است .پس این
تقسیمبندی بر اساس یک فهم عرفی و عادی است كه درعینحال واقعیت هم دارد.

مفهوم آفرینش جهان در شش روز
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َ ََ
ْ َ
«إ َّن َر َّب ُك ُم ا َّلل ُه َّالذی َخ َل َق َّ
الس َم َـو ِت َو الا ْرض فِی ِس ّتةِ أ ّیام»؛ «خدای شما خدایی است كه آسمانها و
ِ
ِ
زمین را در شش روز آفرید».
نكتۀ بعد در مورد این شش روز است .همینطور كه میدانید در تورات هم آمده است ،منتها در
تورات با تفصیلهایی آمده كه روز اول خدا چه چیز را آفرید ،روز دوم چه چیز را و روز سوم چه چیز
را و روز چهارم چه چیز و روز پنجم چه چیز و روز ششم هم انسان را آفرید و بعد هم آخر كار فرمود ما
ساختیم و پرداختیم ،ای انسان! تو بیا این جهان را اداره كن .خداحافظ ،دیگر كاری از دست ما
ساخته نیست .خدا با خودش هم خداحافظی كرد!
ولی در قرآن كریم مسئله به این صورت نیامده است .در قرآن كریم در چند جا كه این مطلب آمده،
ً
تكوین تورات در قرآن نیست .قرآن نخواسته
اصال غرض ،مسئله شرح آفرینش نیست .یعنی ِسفر
ِ
است تاریخ آفرینش را بگوید .قرآن تاریخ اقوام گذشته را میگوید ،منتها قرآن اینطور میخواهد
بگوید که اجمال مطلب كه در تورات آمده و اشاره به شش روز دارد ،صحیح است .این شش روز
وجود دارد ،اما آیا این شش روز تا روز جمعه بود و شنبه خدا بیكار شده است ،یا اینکه این روزها
چه روزهایی است ،در خود قرآن صحبت از روزی میشود كه معادل  50هزار سال ما است.
ً
بنابراین ،این «روز» مسلما از این روزهای  24ساعتی ما نیست .عالوه بر اینکه خود قرآن در همین
سوره میگوید خداوند ماه را آفرید تا شما حساب سال و ماه را داشته باشید .پس حساب سال و ماه
بعد از آفرینش خورشید و ماه درست شده است و قبل از آنها ،روزی از این روزهایی كه ما خیال
میكنیم ،در كار نبوده است .پس كسانی كه مختصری در قرآن مطالعه كنند میفهمند كه منظور
از این شش روز یعنی اینها را در شش دوره آفرید .یعنی خدای شما خدایی است كه جهان را در
«شش مرحله» آفرید .عین این مطلب دربارۀ همان چیزی است كه در تورات هم آمده هست.
اما اشكال تورات این است كه یک چیزی بهدنبالهاش چسبانده است .تورات گفته است روز
شنبه كار تمام شد! مثل اینکه خدا قبل از اینکه جهان را خلق كند ،یكشنبه و دوشنبه و سهشنبه
و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شنبهای وجود داشته است و خدا در شش روز زمین و آسمان را
آفریده است و آن وقت كه شنبه شده ،دست از كار كشیده است .بنابراین ،اگر این حاشیههایی

17

18

سلسله درسگفتارهای تفسیری در مکتب قرآن

ً
را كه در تورات به مطلب چسبیده دور بریزیم ،اصل مطلب اشكالی ندارد .اتفاقا خود تورات هم
مطلب را بر پایۀ شش دوره درست میكند .میگوید :در روز اول؛ یعنی در دورۀ اول ،چه و در دورۀ
دوم چه اتفاقی افتاد .در هر دوره ،قسمتی از موجودات این جهان آفریده شد.
ً
همینطور كه دوستان میدانند ،این مطلبی است كه تحقیقات دیرینهشناسی امروز هم اجماال
بحث از دورههایی در تاریخ آفرینش همین زمین میكند ،چه برسد به تاریخ آفرینش جهان .البته
آن تقسیمات ،این تقسیمات نیست .اما قدر مسلم این است كه موجوداتی در مرحلۀ خاصی از
زمان بهوجود آمدند .حاال قرآن و تورات و وحی الهی ،خلقت را بر پایۀ شش مرحلۀ اساسی معرفی
ً
كرده است و همینطور كه عرض كردم ،نكتۀ مهم این است كه قرآن اصال نمیخواهد «تاریخ
خلقت» را بگوید.
لحن این آیه و دو سه آیۀ دیگر كه در قرآن آمده و صحبت از آفرینش جهان در شش روز كرده
است ،با لحن تورات فعلی كه تورات اصلی حضرت موسی(ع) نیست ،فرق دارد .این تورات
مغلوط است .آن لحن این است« :ای مردم! خدای شما همان خدایی است كه جهان را در
شش مرحله آفریده ،او را بپرستید .كاری بهكار این ُبتها نداشته باشید» .هدف آیه ،دعوت به
توحید است و درصدد بیان تاریخ آفرینش نیست .آیات دیگر هم اینگونه است .یعنی نتیجهگیری
آیات این است ك ه ای مردم! خدای آفریدگار جهان را بپرستید ،نه چیزهایی كه بهدست خودتان
ساختهاید.
بنابراین ،مالحظه میكنید كه فرق است میان مسئلۀ آفرینش جهان در شش روز كه در قرآن آمده
با آنچه در تورات فعلی و عهدعتیق هست .مالحظه میكنید كه آیۀ اول ،دعوت به توحید است.
َ ًّ
ُ
َ
آیۀ دوم كه ِ«إل ْیهِ َم ْر ِج ُعك ْم َج ِم ًیعا َو ْع َد ا ّلل ِه َحقا» است ،دعوت به «معاد» است .یعنی هدف از این
آیات دعوت كردن بهایمان داشتن به مبدأ و معاد است .مطلب دیگری كه در این آیات هست این
ُ َّ
َّ
َْ ُ
«ه َو ال ِذی َج َع َل الش ْم َس ِض َی ًآء َو الق َم َر ن ًورا»؛ «اوست كه خورشید را با روشنی بسیار درخشنده
است:
و ماه را با روشنایی مهتابی (روشنایی كه درخشندگی خورشید را ندارد ،یک نوع روشنایی همراه با
كمی تاریكی است) ،نور مهتابی ،آفرید»؛ و بعد برای ماه اشكال مختلف درست كرد تا شما شمارۀ
سال و حساب را بفهمید.

قرآن کتاب هدایت انسان ،نه بیانگر ریزهکار یهای علمی
دوستان البد به این نكته توجه دارید که طبیعیترین سالها كه شناسایی آن با كمک چشم و
بدون محاسبات پیچ در پیچ ریاضی عملی باشد ،سال قمری است .به اصطالح برای بشر
ّ
ابتدایی محاسبۀ ماه و سال بر مبنای سال قمری میسر است ،واال با كمک خورشید ،بدون قرارداد،
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نمیشود سال درست كرد ،البته قراردادی كه متكی بر پایههای فلكشناسی است ،اما نه پایههایی
كه شناسایی آن برای مردم عادی میسر است.
مردم عادی میتوانند نگاه كنند که ماه امشب یک ذره باریک است ،پس شب اول است .فردا
پهنتر شده ،خوب یک شب روی آن آمده است .بعد یک ذره پهنتر شده ،شب سوم است .بعد هالل
نصفشده،شبهفتماست.بعدقرصماهتمامشد،شبچهاردهماست.دومرتبه كمشده،شب
پانزدهم ،شب شانزدهم تا شبی كه دیگر ماه نیست .فردا شب هم ماه نیست ،گاهی پس فردا شب هم
نیست ،این سه شب هم كه آخر ماه است .پس همینطور یک ماه كامل میشود كه دوازده تای آن هم
یکسالاست.بنابراین،شناساییماهو بهدنبالشسال،بهصورتطبیعیبا كمکماهمیسراست.
اگر آنطور كه بدبینهای دنیا میگویند روزی جنگ هستهای در دنیا شروع شود و تمام محصول
تمدن بشر فرو ریزد و بشر گذشته ،كه بهقول آن داستاننویسهای امروز در زوایای غارها زندگی
میكردند دومرتبه بیرون آمدند و از همان اول حساب سال و ماه درست كنند ،چهکار باید بکنند؟
ً
اگر اینطور شود ،مطمئنا باید دوباره با سال قمری شروع كنند .برای اینکه طبیعی است و راحت
میشودفهمید.
باز هم تكرار میكنم که «قرآن درصدد تكیه كردن روی ریزهكار یهای علمی نیست» .قرآن
درصدد نتیجهگیریهای عالی از همین ادراكات عادی است؛ و لطف قرآن هم بههمین است.
یک مثال :اگر یک گویندۀ سیاسی یا یک گویندۀ اخالقی كه قرار است برای همۀ مردم دنیا از رادیو
و تلویزیون صحبت كند در یک برنامۀ عمومی كه دعوت کردهاند همه به آن برنامه گوش کنند،
بهعنوان سخنران ،ریزهكار یهای علمی را مطرح كنند ،شما میگویید این گوینده خوشذوق
است یا بدذوق؟
اگر او ریزهكار یهای علمی را مطرح كند و همه خسته شوند و چرتشان ببرد ،در این صورت
اگر فردا شب بگویند دوباره همان سخنران چنین برنامهای دارد ،همه پیچ تلویزیون را میبندند
و میگویند ول كن ،حوصله داری؟ در نداهای عمومی ،جای مطرح كردن ریزهكار یهای دقایق
ً
علمی اصال نیست .جای این مطلب نیست .اگر در قرآن میآمد ،نقص بود؛ و باز عرض میكنم
که من ذوق خیلی از این دانشمندان را ندارم كه میخواهند آخرین تحقیقات علمی روز را از قرآن
استنتاج كنند ،بعد هم اینها را مسخرهكنند و بگویند اگر قرآن این حرفها را گفته بود ،پس چرا
مسلمانها اول شروع نكردند و صبر كردند دیگران بگویند؟ قرآن برای این كار نیست .قرآن برای
ن و جامعه آمده است .سازندۀ عمومی هم هست و در لحن و گفتار خودش روی
ساختن انسا 
سادهترین و عمومیترین ادراكات بشر تكیه میكند و از آن نتیجهگیریهای عالی عمومی میگیرد.
لطف قرآن به همین است.

