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بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمُدهلل رّب العالمین، و الصلاة و السلام علی جمیع انبیائه و ُرُسله، و علی سّیدنا خاتم النبّیین، و علی 
الائمة الطاهرین من اهل بیته، و الخیرة من آله و َصْحِبِه، و السلام علینا و علی عباد اهلل الصالحین.

ی َرُجٍل 
َ
ْوَحْیَنا ِإل

َ
ْن أ

َ
اِس َعَجًبا أ َكاَن ِللّنَ

َ
َحكیِم >1<  أ

ْ
ِكتاِب ال

ْ
َك آیاُت ال

ْ
»الر ِتل

وَن  اِفُر
َ
ك

ْ
 ال

َ
ِهْم َقال ُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرّبِ

َ
ّنَ ل

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
ِر ال اَس َوَبّشِ ْنِذِر الّنَ

َ
ْن أ

َ
ِمْنُهْم أ

ِة  ْرَض فِي ِسّتَ
َ
أ

ْ
َماَواِت َوال َق الّسَ

َ
ِذي َخل

َّ
ُه ال ُم الّلَ

ُ
ك َساِحٌر ُمِبیٌن >2<  ِإّنَ َرّبَ

َ
ِإّنَ َهَذا ل

ُه  ُم الّلَ
ُ

ا ِمْن َبْعِد ِإْذِنِه َذِلك
َّ
ْمَر َما ِمْن َشِفیٍع ِإل

َ
أ

ْ
ُر ال َعْرِش ُیَدّبِ

ْ
ی ال

َ
اٍم ُثّمَ اْسَتَوى َعل ّیَ

َ
أ

ُه 
َ
ِإّن ا 

ً
َحّق ِه  الّلَ َوْعَد  َجِمیًعا  ْم 

ُ
َمْرِجُعك ْیِه 

َ
ِإل  >3< وَن  ُر

َ
َتَذّك ا 

َ
َفل

َ
أ َفاْعُبُدوُه  ْم 

ُ
ك َرّبُ

ِذيَن 
َّ
َوال ِقْسِط 

ْ
ِبال اِلَحاِت  الّصَ وا 

ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِذيَن 

َّ
ال ِلَیْجِزَي  ُیِعیُدُه  ُثّمَ  َق 

ْ
َخل

ْ
ال  

ُ
َیْبَدأ

ِذي 
َّ
ال ُهَو   >4< وَن  ُفُر

ْ
َیك َكاُنوا  ِبَما  ِلیٌم 

َ
أ َوَعَذاٌب  َحِمیٍم  ِمْن  َشَراٌب  ُهْم 

َ
ل وا  َفُر

َ
ك

ِحَساَب 
ْ
ِنیَن َوال ُموا َعَدَد الّسِ

َ
 ِلَتْعل

َ
َرُه َمَناِزل َقَمَر ُنوًرا َوَقّدَ

ْ
ْمَس ِضَیاًء َوال

َ
َجَعَل الّش

اِف 
َ
ُموَن >5<  ِإّنَ فِي اْخِتل

َ
آَیاِت ِلَقْوٍم َیْعل

ْ
ُل ال َحّقِ ُیَفّصِ

ْ
ا ِبال

َّ
ِإل ُه َذِلَك  َق الّلَ

َ
َما َخل

>6<ِإّنَ  ُقوَن  َیّتَ ِلَقْوٍم  آَیاٍت 
َ
ل ْرِض 

َ
أ

ْ
َوال َماَواِت  الّسَ فِي  ُه  الّلَ َق 

َ
َخل َوَما  َهاِر  َوالّنَ ْیِل 

َّ
الل

ِذيَن ُهْم َعْن آَیاِتَنا 
َّ
وا ِبَها َوال

ُ
ّن

َ
ْنَیا َواْطَمأ َحَیاِة الّدُ

ْ
ا َیْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِبال

َ
ِذيَن ل

َّ
ال

وا 
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
ِسُبوَن >8< ِإّنَ ال

ْ
اُر ِبَما َكاُنوا َیك َواُهُم الّنَ

ْ
ِئَك َمأ

َ
ول

ُ
وَن >7< أ

ُ
َغاِفل

ِعیِم   اِت الّنَ ْنَهاُر فِي َجّنَ
َ
أ

ْ
ُهْم ِبِإیَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم ال اِلَحاِت َیْهِدیِهْم َرّبُ الّصَ

َحْمُد 
ْ
ِن ال

َ
اٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

َ
ُتُهْم ِفیَها َسل ُهّمَ َوَتِحّیَ

َّ
>9< َدْعَواُهْم ِفیَها ُسْبَحاَنَك الل

سورة یونس 1-10
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ِمیَن>10<«1
َ
َعال

ْ
ِه َرّبِ ال ِلّلَ

»آن ها آیات درست و محکم و سراسر حکمت است. )1( آیا برای مردم شگفت  آور 
افتاده که به مردی از خود آن ها، وحی فرستیم، که مردم را از فرجام انحراف بترسان 
و به آن ها که ایمان آورده اند مژده ده که در پیش خداوند به  راستی قدم می گذارند؟ 
این مرد، جادوگری آشکار است. )2( خدای شما همان خدایی  گفتند  کافران 
که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریده است، آن گاه بر تخت فرماندهی  است 
کار فرمانروایی بر عالم را اداره می کند، جز با اجازۀ او  گرفته است،  این عالم قرار 
کسی شفاعت و وساطت میان او و بندگانش نتواند کرد، آن خدا است، خداوندگار 
شما، او را بپرستید، آیا هوشیار نمی شوید؟ )3( همه به سوی خدا بازمی  گردید، این 
وعدۀ راست خدا است. خدا نخست همه را آفرید، باز هم ما را می آفریند، تا مردم 
کافران نوشابه ای  نیکوکار و باایمان را از روی عدالت و به عدالت پاداش دهد، و 
از آب جوشان جهنم و شکنجه ای دردناك، به کیفر کفری که ورزیدند، دارند. )4( 
که خورشید را روشنی  بخش و ماه را نورافشان آفرید، و ماه را منزل  او خدایی است 
به منزل گرداند و برای ماه منازلی به اندازه های معین قرار داد تا شما شمارۀ سال ها 
کارتان بیاید. خدا این ها را جز به راستی و درستی نیافریده  را بدانید و حساب در 
است، خدا آیات را برای مردم دانا به تفصیل باز می گوید. )5( در آمد و شد شب و 
روز و در آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده، آیاتی برای مردم پرهیزکار است.  )6( 
آن ها که امیدی به دیدار ما ندارند و به همین زندگی دنیا دل  خوش کرده اند و بدان 
که از آیات ما بی خبر هستند. )7( جایگاه آن ها آتش است،  دل بسته اند، و آن ها 
نیکوکاری  و  آوردند  که ایمان  آن ها  بودند. )8(  آورده  به دست  آنچه خود  کیفر  به 
کردند، خدا آن ها را به دنبالۀ ایمان  شان، به سرمنزل مقصود هدایت می کند. در 
که بر زمینش نهرها روان است، سکونت خواهند داشت. )9(  باغ های پر نعمت 
که بزنند و سالم  سخن آن ها در بهشت تسبیح خدا است، حرف دیگری ندارند 
که با یکدیگر با سالم روبه رو می شوند، با هم  و درود آن ها در بهشت، این است 
جنگ و دعوایی ندارند )مثل اهل جهنم(؛ و آخرین سخن آن ها و گفتار آن ها این 

است: شکر و سپاس و ستایش از آن خدای جهانیان است. )10(«

1. سورۀ یونس )10(، آیات 1 تا 10�
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تفاوت محسوس سور ه های مکی و مدنی
کرده ام و بار دیگر تکرار می کنم: سوره ها و آیاتی  در تفسیر آیات و سوره های قبل، این نکته را عرض 
که در مدینه نازل شده است، به راحتی قابل تشخیص  که در مکه نازل شده، با سوره ها و آیاتی 
که در سوره های نازل شده در مکه وجود دارد، با نوع  و شناسایی از یکدیگر هستند. نوع مطلبی 
که در مکه  که در سوره های نازل شده در مدینه هست، باهم  فرق دارند. سوره ها و آیاتی  مطلبی 
آمده، تکیه بر ایجاد اصل تحول فکری دارد و تمام تکیه اش روی این مطلب است. به مسائل عملی 
کم توجه دارد، چون هنوز موقع آن نشده بود. این سوره ها بیشتر جنبۀ  و مسائل اجتماعی خیلی 

مبارزه با افکار منحطی دارد که بر مغز مردم عربستان در آن موقع حکومت می کرد. 
لذا اگر شما تمام آیات و سوره هایی که در مکه نازل شده را پهلوی هم قرار دهید، که قسمت مهم 
قرآن را شامل می شود، می بینید تمامی بحث ها مربوط به مبارزه با شرك، خرافات، ظلم و ستم، 
فحشا و منکر و مفاسد اخالقی و اجتماعی است. آهنگ، همین آهنگ است. به درست اندیشی، 
گرفتن، راه راست را پیدا  کردن، درست اندیشیدن دربارۀ این جهان و درست نتیجه  درست فکر 
کردن و در راه راست رفتن، دعوت می کند. تقریبًا مفاد دو سوم آیات قرآن که اکثرًا در مکه نازل شده 

است، همین مطالب است.
با زبان های مختلف و گاهی هم با زبان یکنواخت و مکرر به مناسبت های مختلف به این نوع 
که تا این سوره ها نازل می شد، با اینکه مطالبش تقریبًا  دعوت ها می پردازد و تعجب  اینجا  است 
یکنواخت بود، جذابیت فنی و ذوقی و روحی آن برای عوام، فوق  العاده بود. به محض اینکه نوبت 
به نازل شدن آیات مربوط به احکام و مسائل اجتماعی و مسائل سازندگی جامعه اسالم در محیط 
مدینه رسید و جنبه های عملی بیشتر پیش کشیده شد، دیگر اعراب آن همه جذابیت را احساس 
نمی کردند. تنها مردم هوشیار باایمانی که درک می کردند پیغمبر در حال ساختن یک جامعۀ نو بر 

کی و یکتاپرستی و عدالت اجتماعی است، لذت می بردند.  مبنای تقوی و پا
تودۀ مردم از آهنگ قرآن خیلی لذت نمی بردند، مثل آن لذتی که اول می بردند. این مطلب را در 
کردید. اگر شما سورۀ توبه، انفال و  کردیم، مالحظه  که در جلسات اخیر در سورۀ توبه ترجمه  آیاتی 
مائده را با سورۀ یونس که تازه شروع کردیم و یا با سورۀ انعام که تمام شد مقایسه کنید، این مطلب 
که تکیۀ آن روی مسائل  را خوب می توانید بفهمید. حاال علت چه بوده که در 17 جزء آیات قرآنی 
کلی است و به حسب قاعده باید مکرر بنماید، همه اش برای اعراب تازگی داشت، این همان 
مسئلۀ اعجاز قرآن از نظر خصوص فصاحت و بالغت و شیوایی است و درک کردن این هم کاری 

ندارد. 
کند، می بیند قرآن هیچ وقت تازگی  اگر آدم اآلن هم زبان عربی را یاد بگیرد و بعد قرآن را مطالعه 
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که  آیاتی  خود را از دست نمی دهد. یعنی برای مطالعه  کنندۀ آشنا، قرآن همیشه تازه است. آن 
مربوط به احکام است، خیلی تکرار برنمی دارد. البته آنجا دیگر تکرار نیست و تکرار به ندرت اتفاق 
کردن و  کلی سازی، اساس درست  که مربوط به  می افتد، چون آنجا تکرار معنی ندارد. در آیاتی 
پایه گذاری است، تکرار زیاد است. ولی با این همه تکرار زیاد، همه اش هم زنده است، همه اش نو 
است و نوبودنش را از دست نمی دهد. این، همان مسئلۀ اعجاز در بالغت قرآن است: درحالی که 
که جذابیت  کرده  کلیات را تکرار  گاهی خسته  کننده است، قرآن با چه لحنی این  کلیات  تکرار 
گیرندگی آن هنوز همین طور محفوظ مانده است! این مسئله را آدم باید با فهم خود  و شیوایی و 
قرآن و آشنایی به لغت عربی درک کند. درعین حال که با ترجمه ها هم می شود تا حدی مطلب را 

منعکس کند.
به هرحال، سورۀ یونس هم از همان سوره های نازل شده در مکه است. اول تا آخر این سوره تقریبًا  
109 آیه است و تمام 109 آیه روی مبارزه با »اوهام« و »خرافات« و »شرك« تکیه دارد و به درست فکر 

کی دعوت می کند. حاال آیات امشب را با لحن خودش می خوانیم. کردن و توحید و پا

لزوم سنخیت رهبر هر جامعه با افراد آن
در آیٔه اول روی این مطلب تکیه شده است: این چه حرفی است که اعراب مکه و مدینه و اطراف 
می گویند؟ البته مدینه خیلی کم با دعوت پیغمبر در تماس بود، ولی بودند کسانی که از همان اول 
تک و توک می آمدند. این چه حرفی است که این ها می گویند که چرا خدا وحی خود را برای آدمی 
از خود ما فرستاده است؟ این ها توقع دارند که خدا وحی و رسالتش را برای قوم عرب و در سرزمین 

مکه و مدینه به وسیلۀ چه کسی بفرستد؟
که نمی تواند برای تودۀ مردم وحی بیاورد. رهبر مردم می تواند  آیا به وسیلۀ فرشته بفرستد؟ فرشته 
از خود مردم باشد. یا می خواهند به وسیلۀ آدمی از آن طرف دنیا برایشان وحی بفرستد؟ آدم آن 
طرف دنیا چه می فهمد که مردم این طرف دنیا چگونه هستند؟ این درست مثل ملت های وامانده 
است که رهبری ها و حتی رهبران را می خواهند از ماوراء بحار برایشان وارد کنند. این محال است. 
رهبر و رهبری باید از داخل هر ملتی به وجود بیاید. البته با استفاده از مطالعات و تجارب مربوط 
که ملت های دیگر برای زندگی شان بریده اند برای  به ملت های دیگر، اما هرگز نمی شود با الگویی 

ملتی در شرایط کامال متفاوت با آن ملت ها، لباس مناسبی دوخت. هرگز نمی شود.
مطمئنًا باید رهبری و رهبر برای هر ملتی، از داخل خود آن ملت باشد. وقتی هم می گوییم از 
که  داخل، نمی خواهیم بگوییم شناسنامۀ آن ملت را باید داشته باشد، چون خیلی ها هستند 
شناسنامۀ یک ملت را دارند، ولی واقعًا از آن ملت نیستند، چون نه مثل آن ها فکر می کنند، نه 
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مثل آن ها زندگی می کنند و نه اصاًل ملت خودشان را درک می کنند. واقعًا از آن ملت باشد؛ یعنی 
واقعًا 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 آن ها باشد. مثل اینکه برای بنی  اسراییل هم 
موسی)ع( فرستاده شد، برای قوم عاد و ثمود و برای همۀ اقوام از خودشان فرستاده شده است: »َو 
گروهی راهنما و رهبری از خود آن ها فرستاده است. پس این جای  ِلّ َقْوم َهاد«؛1 خدا برای هر 

ُ
ِلك

که تا دیروز از شما امتیاز فوق  العاده ای  تعجب نیست. بله، خدا از میان شما همین محمدی را 
ایمان  نتیجۀ  کند: ای مردم! سعادت،  اعالم  به شما  تا  برانگیخت  پیغمبری  به عنوان  نداشت 
و عمل خوب است. بی ایمانی و بی مبنا بودن و اصولی نبودن در زندگی و انحراف و بدکارگی، 

بدبختی می آورد.

نفی شفاعت ُبت ها
کنید، این ها چه  که پیغمبر می گوید: ای اعراب! توجه  در آیۀ دوم این مطلب مطرح شده است 
چیزی است که با دست خودتان از چوب و فلز و سنگ و احیانًا از طال تراشیده اید و در خانۀ کعبه 
و ُبت  خانۀ طائف و در خانه های خودتان و به گردن خودتان آویخته اید و نام آن ها را بت گذاشته اید 
و آن ها را می پرستید؟ آخر این ها چه کاره هستند؟ خدای شما، همان خدای آفریدگار جهان است، 
غیر از او خدایی نیست. کسی هم جز با اجازۀ او میان او و شما وساطت و شفاعت نمی تواند بکند. 
نگویید این ها شفیع ها و میانجی های میان ما و خدا هستند! خدا اگر میانجی بخواهد، خودش 
معین می کند. از این میانجی ها نمی خواهد. این خدا است، فقط این خدا را بپرستید. این ُبت ها 

را نپرستید!

تقسیم جهان به آسمان ها و زمین بر اساس فهم عرفی
َق 

َ
ِذی َخل

َّ
ُه ال ُم الّلَ

ُ
ك که امشب روی آن تکیه می کنیم: یکی اینکه »ِإّنَ َرّبَ در این آیه دو نکته هست 

که آسمان ها و زمین را آفریده است«. در تمام  َمـَواِت َو الْاْرَض«؛ »خدای شما، خدایی است  الّسَ
قرآن به هنگام صحبت از آسمان و زمین، آسمان ها به صورت جمع و زمین به صورت مفرد آمده 
است. در هیچ جای قرآن صحبت از زمین ها نیست. یک دانه زمین و آسمان ها. البته معنای 
کره اقامت و سکونت داریم، جهان به دو  که در این  که برای ما انسان ها  عادی مطلب این است 
قسمت تقسیم می شود: یک قسمت، جهانی که ما در آن هستیم و مثل خانۀ ما است، یعنی زمین، 

1. سورۀ رعد)13(، آیۀ 7�
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و یک قسمت جهانی که ما روی آن نیستیم و باالی سِر ما است، ولو باالی سر ما به صورت یک کره، 
ولی باالی سر ما است. این همان سماوات و آسمان ها است که خیلی است.

کوچِك زمین، شرایط زندگی برای  کرۀ  که جز در این  کند  چه علم ستاره  شناسی امروزه ثابت 
که انسان و  گذاشت، یعنی جایی  که بشود نام زمین روی آن  کره ای  انسان مساعد و مهیا نیست، 
موجود جاندار روی آن زندگی می کند، همین یک کره است، چه اثبات کند که در صدها هزار کرۀ 
دیگر شرایط برای حیات بشر و زیستن انسان و موجود زنده مساعد است، مطلب فرقی نمی کند. 
که   که شرایطش برای زندگی بشر مساعد است، برای ما  کره ای  که باالخره آن  مطلب این است 
اینجا  نشسته ایم، یک چیز باالسری است، سماوات، آن باالهاست.  آنکه  دم دست ماست، فقط 

همین یک کره است. مطلب فرقی نمی کند.
اینکه خیلی از آقایاِن علما و مفسرین و نویسندگان نوپرداز دربارۀ کلمۀ سماوات و ارض مطالبی 
کردن نمی خواهد، خودش درست است. از آن  کنند، درست  گفته اند برای اینکه این را درست 
که من  ک و جهان این آیات را گوش می کردند تا حاال  که عرب های بی اطالع از اوضاع افال موقعی 
کرۀ  کره دم دست است و آن  و شما آن را معنی می کنیم، مطلب فرقی نکرده است. برای بشر یک 
زمین است. همین یک کره است. چیزی هم باالی سر است، دوردست است؛ و آن هم کرات دیگر 

است. پس مطلب فرقی نکرده است. »سماء« یعنی باال و »سماوات« یعنی باالیی ها.
کن در روی زمین به دو قسمت تقسیم می شود: جایی که خانۀ من است؛  جهان از دید آدمیزاد سا
و جایی که دور و باال است، دم دست من نیست. آن ها سماوات است. عینًا مثل آدمی که در یک 
شهر و مملکت زندگی می کند. اگر ارتباطات جهان برق  آسا شود، باالخره جنابعالی وقتی بخواهی 
کنی، می گویی زندگی من به دو قسمت تقسیم می شود: یکی زندگی در خانه و  زندگی را تقسیم 
کرۀ  که شما بر مبنای واقع بینی، زندگی تان را در روی  دیگری زندگی در بیرون از خانه. همین طور 
کوچک یعنی خانه تقسیم می کنید، برای اینکه شرایط آنجا شرایط خاصی  زمین به یک جای 
است؛ و یکی هم بیرون از خانه است چون آنجا یک جور دیگر است: باید با لباس رسمی بیرون 
کنی، ولی در خانه آزادی دارید، پس در مورد زمین و  بیایی، خیلی مرتب، رعایت آداب و مقررات 

آسمان هم این گونه است و فهمیدن این مسئله خیلی ساده است. 
برخی از دانشمندان که دربارۀ مناسبات علم هیئت با قرآن کتاب نوشته اند، خواسته اند بگویند 
چون ممکن است در کرات دیگر هم شرایط برای زندگی انسان فراهم باشد، بنابراین ارض هم متعدد 
می شود و »ارضین« می شود. این حرف ها اصاًل درست نیست. از این حرف ها در قرآن نداریم. حرف 
کن در  اینجا  هستیم، جهان با تمام وسعتش به دو قسمت  حساب این است که از نظر ما که بشِر سا
کرات دوردست  که جای ما و خانۀ ماست؛ و یکی هم جهان ها و  کرۀ زمین  تقسیم می شود: یکی 
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است. هر چه می خواهد باشد، فرقی نمی کند. میلیاردها هم که باشد، باالخره جزو سماوات است. 
کره هم برای زندگی موجود زنده مساعد باشد، باز  کره، صدها هزار  بنابراین، اگر در آن میلیاردها 
برای ما »ارض« نیست. باز هم »سماوات« است، باز هم داخل در دستۀ سماوات است. پس این 

تقسیم  بندی بر اساس یک فهم عرفی و عادی است که درعین حال واقعیت هم دارد. 

مفهوم آفرینش جهان در شش روز
ام«؛ »خدای شما خدایی است که آسمان ها و  ّیَ

َ
ِة أ َمـَوِت َو الْاْرَض فِی ِسّتَ َق الّسَ

َ
ِذی َخل

َّ
ُه ال ُم الّلَ

ُ
ك »ِإّنَ َرّبَ

زمین را در شش روز آفرید«. 
نکتۀ بعد در مورد این شش روز است. همین طور که می دانید در تورات هم آمده است، منتها در 
که روز اول خدا چه چیز را آفرید، روز دوم چه چیز را و روز سوم چه چیز  تورات با تفصیل هایی آمده 
کار فرمود ما  را و روز چهارم چه چیز و روز پنجم چه چیز و روز ششم هم انسان را آفرید و بعد هم آخر 
کاری از دست ما  کن. خداحافظ، دیگر  ساختیم و پرداختیم، ای انسان! تو بیا این جهان را اداره 

ساخته نیست. خدا با خودش هم خداحافظی کرد! 
ولی در قرآن کریم مسئله به این صورت نیامده است. در قرآن کریم در چند جا که این مطلب آمده، 
 غرض، مسئله شرح آفرینش نیست. یعنی ِسفر تکویِن تورات در قرآن نیست. قرآن نخواسته 

ً
اصال

گذشته را می گوید، منتها قرآن این طور می خواهد  است تاریخ آفرینش را بگوید. قرآن تاریخ اقوام 
بگوید که اجمال مطلب که 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 بی کار شده است، یا اینکه این روزها 

چه روزهایی است، در خود قرآن صحبت از روزی می شود که معادل 50 هزار سال ما است.
بنابراین، این »روز« مسلمًا از این روزهای 24 ساعتی ما نیست. عالوه بر اینکه خود قرآن در همین 
سوره می گوید خداوند ماه را آفرید تا شما حساب سال و ماه را داشته باشید. پس حساب سال و ماه 
که ما خیال  بعد از آفرینش خورشید و ماه درست شده است و قبل از آن ها، روزی از این روزهایی 
می کنیم، در کار نبوده است. پس کسانی که مختصری در قرآن مطالعه کنند می فهمند که منظور 
که جهان را در  از این شش روز یعنی این ها را در شش دوره آفرید. یعنی خدای شما خدایی است 

»شش مرحله« آفرید. عین این مطلب دربارۀ همان چیزی است که در تورات هم آمده هست.
گفته است روز  که یک چیزی به دنباله اش چسبانده است. تورات  اما اشکال تورات این است 
شنبه کار تمام شد! مثل اینکه خدا قبل از اینکه جهان را خلق کند، یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه 
و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شنبه ای وجود داشته است و خدا در شش روز زمین و آسمان را 
کار کشیده است. بنابراین، اگر این حاشیه هایی  که شنبه شده، دست از  آفریده است و آن وقت 
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که در تورات به مطلب چسبیده دور بریزیم، اصل مطلب اشکالی ندارد. اتفاقًا خود تورات هم  را 
مطلب را بر پایۀ شش دوره درست می کند. می گوید: 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.
همین طور که دوستان می دانند، این مطلبی است که تحقیقات دیرینه  شناسی امروز هم اجمااًل 
بحث از دوره هایی در تاریخ آفرینش همین زمین می کند، چه برسد به تاریخ آفرینش جهان. البته 
که موجوداتی در مرحلۀ خاصی از  آن تقسیمات، این تقسیمات نیست. اما قدر مسلم این است 
زمان به وجود آمدند. حاال قرآن و تورات و وحی الهی، خلقت را بر پایۀ شش مرحلۀ اساسی معرفی 
که قرآن اصاًل نمی خواهد »تاریخ  کردم، نکتۀ مهم این است  که عرض  کرده است و همین طور 

خلقت« را بگوید.
کرده  که در قرآن آمده و صحبت از آفرینش جهان در شش روز  لحن این آیه و دو سه آیۀ دیگر 
تورات  این  تورات اصلی حضرت موسی)ع( نیست، فرق دارد.  که  تورات فعلی  با لحن  است، 
را در  که جهان  »ای مردم! خدای شما همان خدایی است  این است:  مغلوط است. آن لحن 
کاری به  کار این ُبت ها نداشته باشید«. هدف آیه، دعوت به  شش مرحله آفریده، او را بپرستید. 
توحید است و درصدد بیان تاریخ آفرینش نیست. آیات دیگر هم این گونه است. یعنی نتیجه  گیری 
که به دست خودتان  که  ای مردم! خدای آفریدگار جهان را بپرستید، نه چیزهایی  آیات این است 

ساخته اید.
بنابراین، مالحظه می کنید که فرق است میان مسئلۀ آفرینش جهان در شش روز که در قرآن آمده 
که آیۀ اول، دعوت به توحید است.  با آنچه در تورات فعلی و عهدعتیق هست. مالحظه می کنید 
ا« است، دعوت به »معاد« است. یعنی هدف از این 

ً
ِه َحّق ْم َجِمیًعا َوْعَد الّلَ

ُ
ْیِه َمْرِجُعك

َ
که »ِإل آیۀ دوم 

آیات دعوت کردن به ایمان داشتن به مبدأ و معاد است. مطلب دیگری که در این آیات هست این 
َقَمَر ُنوًرا«؛ »اوست که خورشید را با روشنی بسیار درخشنده 

ْ
ْمَس ِضَیآًء َو ال

َ
ِذی َجَعَل الّش

َّ
است: »ُهَو ال

و ماه را با روشنایی مهتابی )روشنایی که درخشندگی خورشید را ندارد، یک نوع روشنایی همراه با 
کمی تاریکی است(، نور مهتابی، آفرید«؛ و بعد برای ماه اشکال مختلف درست کرد تا شما شمارۀ 

سال و حساب را بفهمید.

قرآن کتاب هدایت انسان، نه بیانگر ریزه کاری های علمی
کمک چشم و  که شناسایی آن با  که طبیعی ترین سال ها  دوستان البد به این نکته توجه دارید 
بشر  برای  اصطالح  به  است.  قمری  سال  باشد،  عملی  ریاضی  پیچ  در  پیچ  محاسبات  بدون 
ابتدایی محاسبۀ ماه و سال بر مبنای سال قمری میسر است، وااّل با کمک خورشید، بدون قرارداد، 
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نمی شود سال درست کرد، البته قراردادی که متکی بر پایه های فلك  شناسی است، اما نه پایه هایی 
که شناسایی آن برای مردم عادی میسر است.

که ماه امشب یک ذره باریک است، پس شب اول است. فردا  کنند  مردم عادی می توانند نگاه 
پهن تر شده، خوب یک شب روی آن آمده است. بعد یک ذره پهن تر شده، شب سوم است. بعد هالل 
نصف شده، شب هفتم است. بعد قرص ماه تمام شد، شب چهاردهم است. دومرتبه کم شده، شب 
پانزدهم، شب شانزدهم تا شبی که دیگر ماه نیست. فردا شب هم ماه نیست، گاهی پس فردا شب هم 
نیست، این سه شب هم که آخر ماه است. پس همین طور یک ماه کامل می شود که دوازده تای آن هم 
یک سال است. بنابراین، شناسایی ماه و به دنبالش سال، به  صورت طبیعی با کمک ماه میسر است.
اگر آن طور که بدبین های دنیا می گویند روزی جنگ هسته ای در دنیا شروع شود و تمام محصول 
که به قول آن داستان  نویس های امروز در زوایای غارها زندگی  گذشته،  تمدن بشر فرو  ریزد و بشر 
می کردند دومرتبه بیرون آمدند و از همان اول حساب سال و ماه درست کنند، چه کار باید بکنند؟ 
کنند. برای اینکه طبیعی است و راحت  اگر این طور شود، مطمئنًا باید دوباره با سال قمری شروع 

می شود فهمید.
قرآن  نیست«.  علمی  ریزه  کاری های  روی  کردن  تکیه  درصدد  »قرآن  که  می کنم  تکرار  هم  باز 

درصدد نتیجه  گیری های عالی از همین ادراکات عادی است؛ و لطف قرآن هم به همین است. 
یک مثال: اگر یک گویندۀ سیاسی یا یک گویندۀ اخالقی که قرار است برای همۀ مردم دنیا از رادیو 
کنند،  گوش   کرده اند همه به آن برنامه  که دعوت  کند در یک برنامۀ عمومی  و تلویزیون صحبت 
گوینده خوش  ذوق  کنند، شما می گویید این  به عنوان سخنران، ریزه  کاری های علمی را مطرح 

است یا بدذوق؟
کند و همه خسته شوند و چرتشان ببرد، در این صورت  اگر او ریزه  کاری های علمی را مطرح 
اگر فردا شب بگویند دوباره همان سخنران چنین برنامه ای دارد، همه پیچ تلویزیون را می بندند 
کردن ریزه  کاری های دقایق  کن، حوصله داری؟ در نداهای عمومی، جای مطرح  و می گویند ول 
علمی اصاًل نیست. جای این مطلب نیست. اگر در قرآن می آمد، نقص بود؛ و باز عرض می کنم 
که می خواهند آخرین تحقیقات علمی روز را از قرآن  که من ذوق خیلی از این دانشمندان را ندارم 
گفته بود، پس چرا  استنتاج کنند، بعد هم این ها را مسخره  کنند و بگویند اگر قرآن این حرف ها را 
کار نیست. قرآن برای  کردند دیگران بگویند؟ قرآن برای این  مسلمان ها اول شروع نکردند و صبر 
گفتار خودش روی  ساختن انسان  و جامعه آمده است. سازندۀ عمومی هم هست و در لحن و 
ساده ترین و عمومی ترین ادراکات بشر تکیه می کند و از آن نتیجه  گیری های عالی عمومی می گیرد. 

لطف قرآن به همین است.


