
  
  
  
  
  
  
  

  ) 96(علق ي هسور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 آياتياولين  ،ي اولش كنيم كه پنج آيه ي را آغاز ميا امروز به توفيق الهي سوره
ببينيم اولين سخني  از اين جهت بسيار اهميت دارد است. است كه بر پيامبر نازل شده
ورده شده چيست. و نيز اولين پيامي كه براي بشريت آ كه محبوب به حبيبش گفته

اين مسئله بسيار تعيين كننده و مهم است كه قرآن با چه سخني آغاز شده و چرا آن 
  پيام را اولويت بخشيده است.

 ة اين سورههمين پنج آي شده بر پيامبر را تقريباً همة مفسران ، نخستين آيات وحي
  است.ل سوم بعثت نازل شده ر ساآيات بعدي آن د مي دانند كه

 حدود در -(مهندس مصري مقيم آمريكا) سباتي كه رشاد خليفهطبق محا 
و البته در  -انجام داد، يك كد رياضي و آماري در سورة علق -وپنج سال پيش سي

اول آنكه سوره داراي نوزده آيه  انگيز است وجود دارد كه شگفت -تمام قرآن
 سوره علق ؛نوزدهمين سوره است. سوم ،ماز آخر قرآن اگر حساب كني ؛است. دوم

مضربي است  95سوره پيش از آن قرار دارد و  95بنابراين  ،نودوششمين سوره است
نوزده كلمه  شامل ي اول آن پنج آيه ؛. چهارم 5در  19ضرب  حاصليعني  19از 

 دد نوزدهحرف دارد كه باز مضربي است از ع 76آية پنجمي آن  ؛است. پنجم
شانزده  بضر كه باز حاصل شده حرف تشكيل 304 از كل سوره ؛و ششم. )19×4(

رفته تا كلماتش و تا حروف گيعني اين سوره تماماً، از شمارة آياتش  در نوزده است.
.  19همه مضربي است از عدد  ،هاي قبل و بعد اش با سوره كلماتش و حتي فاصله

  آوري را نشان  از نظر آماري و عددي، اين سوره روابط بسيار دقيق و شگفتبنابراين 
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  دهد.  مي

است كه  يسخن يناول كلمه. اين اقْرَأْ: شود ميآغاز » بخوان «ي  با كلمه علق سوره
ترين پيام اين كتاب آسماني  اين اولين و مهم». بخوان«خدا به پيامبرش گفته است: 

اند  ها گفته بعضيبخواند؟  بايد چه چيزي را ،است. اما پيامبر كه سواد خواندن نداشته
توانم  گفته است من نمي ايشان و داده شده به پيامبر نشان خواندنبراي  اي كه نوشته

سپس دانم و  بخوانم، باز جبرئيل به او گفته بخوان و او باز جواب داده خواندن نمي
و مثالً القايي كرده و بعد حضرت توانسته است  ي قرار دادهاو را در فشار اي فرشته

گويند قرآن را. ولي هنوز كه  ميبخواند. خوب، حاال چه چيزي را خوانده است؟ 
») فاتحه» («حمد«ي  گويند سوره آن را خوانده؟ مي ، پس چگونهقرآن نازل نشده بود

آمده؛ ثانياً  هارا نشان حضرت دادند و گفتند آن را بخواند. ولي اوالً اين سوره بعد
تا دانيم كه حضرت  مي كرده است؟چرا از آن به بعد باز پيامبر خواندن را فراموش 

كه ناشي شده اشتباه از اينجا  .توانسته است بخواند را نمي اي نوشتههيچ عمر پايان 
 سواد است كه جز با داشتنشده فقط خواندن متن نوشته قرائت اند  تصور كرده

با  تأليف و پيوند اجزايي معناي در زبان عربي» قرائت«و » قَرْء« اما ممكن نيست. 
و » الف« كلمه. حروف و پديد آمدنمثل تركيب  .دارد مدن چيزيو پديد آ يكديگر

. سازيم كه داللت بر معنايي دارد ميرا » آب«و واژة  كنيم تركيب ميهم  بارا » ب«
ندارند ولي  يبه تنهايي معن هركدامتركيب حروفي كه ». قرائت«گويند  به اين كار مي

ال هر چيز د. حاكنن افاده ميبا جمع شدنشان معنايي  ،شوند با هم جمع مي چون
شود و  طور باشد. مثالً قطرات آب كه با هم جمع مي تواند همين ديگري هم مي
 گويند. قرآن دربارة ازدواج مي» قرائت«در زبان عربي به اين هم  ،كند ظرفي را پر مي

كه  -»قَرء«، يا سه »قرائت«منتظر بمانند تا سه  بايد گويد كه پس از طالق زنان مي
و سپس ازدواج كنند. يعني تا سه  بگذرد (حدود سه ماه) -»قُروء«شود  جمعش مي

  اين هم درواقع همان است كه گفتيم. 1ٍءثَالَثَةَ قُروپاكي درنگ كنند: 
شمار  به» متن« يك ي منزله به ،شود مي گفته »كتاب تكوين«آن  كه به اين جهان هم،

طوركه اگر  نخواند. پس، هما توان ميرا آن رود، الفبايي خاص خود دارد كه  مي
تواند بخواند و چيزي از  اي زبان و كلمات آن را نميبالف ،كسي سواد نداشته باشد

فهمد، كسي هم كه كلمات جهان و طبيعت و كتاب طبيعت را نتواند  نوشته نمي
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 كند چه پيامي براي او دارد. از درون كه در آن زندگي مي فهمد جهاني ، نمي»بخواند«

تواند بخواند. چنين آدمي  نمي را خدا نام »متن« اين در و آيد نمي بيرون خدا اين جهان
ها كتاب نوشته باشد، ولي  ه، استاد دانشگاه باشد، دباشد هم ممكن است فيلسوف

هاي جدا از هم  جهان را نداشته باشد. او يك سلسله عالمت» خواندن«قدرت فهم و 
 براين، خواندن تنها سوادپيامي ندارند. بنا هيچ هايي كه بيند؛ يك سلسله پديده مي

و فرانسه  فارسي زبان دانستن منظور، است. خواندن هاي راه از يكي سواد نيست، داشتن
سواد نداشتند اصال كه در گذشته بيشتر مردم  خصوص نيست. به امثال آن و انگليسي و

  عمومي شده است.اجباري و و در جهان امروز است كه سواد خواندن و نوشتن 
» اعلي«در سورة  ؟».بخوان« گفته مي شود چيزي است كه به پيغمبر چه اين پس، 

پس  1.فَلَا تَنسى، تو را خوانا خواهيم كردزودي  به سنُقْرِؤُكگويد:  به پيامبر مي
كه حتي  درحاليبسيار توانا، توانا شد،  »خواندن«پيامبر بر  فراموش نكن. به اين ترتيب

انست بخواند. اما چنان قدرت خواندن پيدا تو اسم خودش را هم تا آخر عمر، نمي
  هستي را بخواند. كتابتوانست  شد، خواننده  كرد كه تواناترين

رده است: ياد كاز آن » ديدن«است كه گاه قرآن با تعبير » خواندن«همين و  
ه نزلَةً ولَقَد رآ !كنيد؟ بيند با او بحث مي يم آيا در آنچه او.» أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى

او  3.»لَقَد رأَى منْ آيات ربه الْكُبرَى« او جبرئيل را بار ديگر ديده است. ،2.أُخرى
ضايا فقط قفهم ها  بعضي وقتپس، تر پروردگار خود را ديده است.  هاي بزرگ نشانه

  .ممكن استاز راه ديدن 
زمين را به او نشان  ها و گويد كه ما ملكوت آسمان ابراهيم ميحضرت يا دربارة  

اما نه اينكه ملكوت را با چشم  4وكَذَلك نُرِي إِبرَاهيم ملَكُوت السماوات واألَرضِداديم: 
بينند، ولي با اين حال  هاي گذشته را مي گويد مردم ويرانة تمدن ر ديده باشد. يا ميس

هر اين مردم ا آنكه چشم ظايعني بگيرند.  بينند و عبرت نمي آنچه را بايد ببينند نمي
ا اند ت آيا در زمين به سير و تماشا نرفته ،يسيرُوا في الْأَرضِأَفَلَم بينند.  كور نيست نمي

ولي بينند  گويد مي ببينند آثار گذشتگان را؟ دربارة همين مردم ظاهربين است كه مي
 ا كور و نابيناست:ه ، ولي دلبيند ها مي ها نيست، چشم چشم . عيب دربينند چيزي نمي

هاي ديگري هم هست كه تنها از »ديدن«پس،  5.ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
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توان حقايق را  مي دل چشم دل ممكن است. فقط باچشم بصيرت يا راه باز كردن 

  ديد. 
». بفهم«گويد بخوان. و مفهومش درواقع اين است كه  به پيامبر ميخوب، 

 طوركه ت همانطبيعت را بخوان و بدان كه اينها خالقي دارند. پس، درس ياپديده
كلمات كنار   كتاب، خواند. درتوان  هم ميكتاب طبيعت را  ،خوانند كتاب ميمردم 
سازد، جمالت و عبارات  شود و جمله مي و با هم تركيب مي  قرار گرفته هم

خواهد  مي است و دهنويسن حامل پيامآورند و كتاب هم  هاي كتاب را پديد مي بخش
هاي آن  با پديده ، كهكتاب طبيعت همتوان در  ميبه همين سان،  ؛آن را منتقل كند

چه پيامي  ،يعني خدا ،ي آن نظر كرد و فهميد كه خالق و نويسنده است،نوشته شده 
  براي ما دارد.

نه  »اسم« . امارب» اسم«از طريق . خواندن از چه طريق؟ اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ
را  زيباييگذاري فرزندانمان، لفظ  در نامدر نام نهادن، مثالً معموالً ما  .به معناي لفظ

هر كنيم و كمتر به معني آن توجه داريم. ولي  انتخاب مي آمدهخوشمان از آن كه 
گويد به زكريا  مثالً مياست. نام  و محتواي  وصفيدر قرآن ناظر به معني  اسمي

كه پيش از او هيچ كس  گذاشتيم، درحالي» يحيي«يديم و نامش را فرزندي بخش
قبالً اسم زيبايي كه خدا او را به نكه آنه  1.لَم نَجعلْ لَه منْ قَبلُ سميانداشت: چنين نامي 

گرفته شده؛ يعني » حيات«از » يحيي«. نام بود ناميده استسابقه نداشت و ابتكاري 
فرمايد پس از عيسي رسولي خواهد  بخش است. يا مي اتوجود يحيي براي جامعه حي

اي  چه فايده پيامبري كه بعدها مبعوث خواهد شداست. اسم » احمد«آمد كه نامش 
 تر. يعني شخصيت يعني ستوده» احمد«كند؟  ؟ براي آنها چه فرقي ميداردمردم براي 

ت را ترين صفا ترين صفات است. او برجسته صاحب ستوده صاحب رسالت بعدي
  تر است. يعني صفتش و شخصيتش و خُلقش باالتر و برتر و ستوده ،داراست. اسمش

 را نام اومادرش گفت كه  2وإِنِّي سميتُها مرْيمگويد:  يا دربارة حضرت مريم مي 
درست  ؛كند به معني كسي است كه خودش را وقف حقيقتي مي» مريم«م. نهاد مريم

كند. پس خود اين اسم پيام  د را وقف كشورش ميكه خو يفبرك مثل سرباز جان
  محتواست.پر همههايي كه در قرآن آمده  دارد. نام
  » رب«شود كه به اسم  ؟ به او فرمان داده مي ، پيامبر به كدام اسم بايد بخواند حال
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است. هر چه  نام سر همينبر ي دعواها  خواندن يعني چه؟ همه» اسم رب«بخوان. به 

بوده است. شما » رب«بر سر اسم  ،رخ داده انبياء و امت ها تاريخنزاع در طول 
اش بر سر رب است. موسي  بينيد همه مي ؛گفتگوي موسي را با فرعون بخوانيد

رب  1.وما رب الْعالَمينَگويد  ام، فرعون مي آمده» رب العالمين«گويد من از جانب  مي
او همان رب تو و  2.كُم ورب آبائكُم الْأَولينَربدهد:  موسي جواب مي؟ چيستالعالمين 

گويد؟  فهميد اين چه مي پرسد شما مي رب پدران تو است. فرعون از اطرافيانش مي
رب المشرق و «و  »واالرض رب السماوات«كه از جانب  ادامه مي دهد موسي
  گيرد. مي همسخركند و به  ربوبيت را رد ميآمده است، فرعون هم » المغرب

خداي موسي براي سلطنت او خطرناك » ربوبيت«د كه ميفه فرعون خوب مي
يعني اداره كنندگي، صاحب اختياري و سروري. براي همين است » ربوبيت«است. 

همان چيزي است كه ما در فارسي » رب«كه ديكتاتورها ادعاي ارباب بودن دارند. 
رب يا ارباب يعني كسي كه ارباب رعيتي. مثالً ارباب ده، يا رژيم ». ارباب«گوييم  مي

صاحب اختيار است. مردم گذشته عادت داشتند كه آقاباالسر و ارباب داشته باشند. 
رئيس  يطور است. فالن همه جا باالخره يك اربابي الزم بود. حاال هم تقريباً همين

ت. دست اوسدر است و بايد هواي او را داشت و از او حساب برد. چون زندگيمان 
شده است، ولي در طول تاريخ گذشته،  يك قدري آزادي پيدا حاال در اين قرن

نظمي و ناامني  داشت، چون بي قلدري بايد وجود مي  هميشه يك شاهي، حاكمي،
ن كسي پناه ببرند. يعني تصور مردم از ارباب يحاكم بود و مردم مجبور بودند به چن

تا چهل پنجاه سال پيش اصالً به ذهن داشتن جز اين نبود. در همين مملكت خودمان 
را اصالً  شاه شاه نداشته باشد. يعني وجود مي تواند كرد كه مملكت كسي خطور نمي

گفت كه  ميواعظ  مصدق فلسفيدكتر دانستند. يادتان است كه زمان  طبيعي مي
 ها شاه شود آدم مي چطوره دارند، ها شاه دارند، همه شا ها شاه دارند، موريانه مورچه

  شد. در تاريخ گذشته بدون ارباب زندگي كردن تصور نمي ؟نداشته باشند
بر سر رب است.  بحث همه ،ندك راهيم هم كه با نمرود گفتگو ميحضرت اب 

كه جهان  ته است. تنها قبول اينخيمپرستي با پرستش رب آ چون توحيد و يگانه
اعتقاد به رب واحد  خالقي دارد و ما يك اهللا داريم كافي نيست. خداپرستي بدون

كني و همه چيزت  زندگي مي اوظاهر خداپرستي است. رب يعني كسي كه با فقط 
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در دست اوست. درست مثل رئيس اداره در چشم كسي كه در استخدام اوست. 

 و تواند بيرونش كند، يا به او اضافه حقوق بدهد؛ دايماً با او كار دارد ميكه  يرئيس
  به اين معناست. » ارباب. «كند تنظيم مياو با برنامة زندگي و كارش را 

صاحب اختياري  هستيبخوان و بدان كه اين در متن هستي  را» ربوبيت«بنابراين، 
خوب به آن توجه شود اين  الزم استي بسيار مهمي كه  نكته .دارد، اربابي دارد

 فايا به صورت مض ، با ضمير»رب«است كه در قرآن هيچ كدام از صفات خدا، جز 
 نيامده. مثالً فرض كنيد صفات رحمان، رحيم، عليم، قدير، عزيز، هچ كدام به هيچ

در قرآن آمده حتي يك بار  »اهللا«باري كه كلمة  1721است. از  اضافه نشده ضمير
حكمش جداست و به معني مطلق معبود » اله«البته هم با ضمير همراه نشده است. 

  امده.هيچ وقت بدون ضمير ني» رب«ولي  .است
، ربيدرصدش با ضمير است:  99كار رفته كه  ي رب به بار در قرآن كلمه 980 
يعني » رب«با ضمايري كه مرجعش انسان است.  جا . و تقريباً همهربنا، ربهم، ربكم

مربي، معلم، كسي كه ترتيب كننده است. اصالً اين كلمه به تنهايي معني روشني 
 كند و ارتباطي تنها زندگي مي اي جزيرهآدمي كه در  ماند كه به ندارد. مثل اين مي

بگويند معلم يا مربي خوبي است. ممكن است آدم شجاعي  ،با ديگران ندارد هم
تواند داشته باشد، ولي صفت  مي ديگر هم آدم باهوشي باشد، خيلي صفات ،باشد

قرآن  در» رب«توان براي او قايل شد. صفت  ارباب بودن و مربي و معلم بودن نمي
دهد.  شود و بدون آن معني نمي مطرح مي ديگر با موجودات ارتباط پيوسته در

و چنانكه اشاره كردم  است. آثار تربيتي او در وجود ما و كل كاينات ،حق» ربوبيت«
رب «يا » رب العالمين«در موارد كمي مثالً  و البته عمدتاً در مورد انسان است

آمده است، ولي درهرصورت هيچ جا » المغرب رب المشرق و«، »السماوات واالرض
  كار نرفته است. به تنهايي به

گويد رب را بخوان، يعني همان كه با تو و با جهان ارتباط دارد.  حال،  مي 
ميان اش، قدرتش، علمش، مقوم عالم و آدم است. يعني ديالوگ و ارتباط دايم  اراده
خوان، يا عزيز و غفور را. ديگر صفات گويد مثالً خداي عالم را ب و خالق. نمي خدا

  شود. متذكر مي را ، صفت روبيتسوره الهي به جاي خود، ولي در آغاز
د چيست؟ كن ذكر مي» رب«. اول صفتي كه براي اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ

، يستآفريدگاري و آفرينش. و اين بسيار مهم است. ببينيد اصالً بحث فلسفي ن
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. قرآن از همان از اين قبيلهاي عرفاني و اشراق و  ، يا بحثيستالمي نهاي ك بحث

نخست، از همان اولين آيات، مسير خودش را از فلسفه و كالم و عرفان و اشراق و 
. قرآن با مشهودات، جدا مي كند وردة ذهنيات ماستارفاين چيزهايي كه 

آفرينش نگاه كن؛ آفرينش كند. به  هايي كه دور و بر ماست، از آنها آغاز مي پديده
خودي خود به وجود  به هيچكدام در كتاب آفرينش ببين كه آيا از اينها ؛را بخوان

آمده است؟ اين درخت، اين كوه، اين آسمان؟ اين كلمات را بخوان كه چه 
. الَّذي خَلَقَاند. بخوان به نام  گويند و چه پيامي دارند. اينها الفبا و زبان هستي مي

يك حقيقت بيشتر نيست ولي ساحات مختلف دارد. نظر » ربوبيت«كه درست است 
ارباب بودن خدا چه چيز را بايد  ت آن چه پيامي دارد. ازحكن كه هر بخش و سا

  .آفرينشش را ؟دخوان
يا گويد:  اش مي زنداني دوستاندر قصة حضرت يوسف خوانديم كه او به  

هاي متفرق دنيا،  اربابآيا  أَرباب متَفَرِّقُونَ خَيرٌأَاي دو يار زنداني من،  ،صاحبيِ السجنِ
 يا آن خدايي كه 1.أَمِ اللّه الْواحد الْقَهار ند،، اينها بهترهاقلدرو   اه شاهو  هاديكتاتوراين 
از  مااو را بايد خواند كه هستي  فقط همه اوست؟ پس، تنها ارباب و است واحد

  اوست. 
آفرينش  مربوط بهبخش آن  ،خَلَقَ الْإِنسانَم بخش را بخوانم؟ از آفرينش كدا اما
شايد از ». خونِ بسته«اند  اش گفته كه بعضي در ترجمه »علَق«از  .منْ علَقٍ. را انسان

تعلق و  »علَق« از منظور اند گفته هم بعضي است. مرغ باب اينكه شبيه نطفه تخم
 -اند اجتماعي است. بعضي ديگر گفتهنس است و وابستگي است، چون انسان اهل اُ

منظور  -كرده ژنتيك بعضي از مسائل را روشن كه علمخصوص در دوران اخير به
» معلق«چسبد و  ي رحم مي آن نطفة اوليه كه به ديوارهاسپروماتوزوئيد است. يعني 

مكد، نطفه هم از خون رحم رشد  چسبد و خون مي ماند؛ مثل زالو كه به بدن مي مي
حال، به هر معنايي كه  .شود گفته مي» علَق«در عربي به چسبيدن زالو هم  كند. مي
اي بسيار پست  اي و مرحله انسان را از نطفه اخد كه  اش اين است يم، خالصهيربگ

  عقل و فهم و درك و شعور رسانيد. مرحله از اين به آفريد و
 .است »اَكرم«بخوان كه رب تو  .رَموربك الْأَكْ اقْرَأْ .كند بخوان باز تكرار مي ،اقْرَأْ

در اولين آياتي  . دقت كنيد كهترين كريم و ترين گراميارجمندترين و يعني  »كرماَ«
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 »ربوبيت«و معرفت به اول معرفي  .نيست »اهللا«كه بر پيامبر نازل شده، اصالً سخن از 

انسان بايد كه حتماً خصوص در آن دوران  به ؛اربابي داشته باشدچون بشر بايد  .است
خواهد، اما  بشر رب مي . پس،داشت گاهي مي بود و تكيه ميجايي وابسته  كسي و به

پروردگار و آفريدگاري ي جهان است؛  ي جهان است؛ ارباب همه ربي كه رب همه
  آفريده. او را بخوان. از علق تو را هم  و همه چيز را آفريدهكه 

را؛ يعني » اكرم«كند؟ صفت  ديگر چه؟ ديگر كدام صفت خدا را ذكر مي
اند  ظالملئيم و هاي دنيا كه  ترين را. رب تو كريم است، نه لئيم. برخالف ارباب كريم

» كريم«و زورگو و مستبد و بدجنس و خودخواه و حريص و خسيس، ولي خدا 
العاده وااليي است. در دوران  فوقاز فضايل » كريم«و » كرامت«است. در زبان عربي 

انسان به شمار باالترين صفت  صفت كرامت بعد از آن هم، نزد عربجاهليت، و 
به طور . آدمي كه خيلي با شخصيت بود، خيلي اهل خير و احسان بود و رفت مي

 »كريم«گفتند.  مي »كريم«داشت او را  و ممتاز عالي و اخالقيروحي  تامتيازاكلي 
  است.  »كَرَم«در صفت   مبالغه

الَّذي علَّم  ر خدا در حق آدمي چه كرده است؟اما چرا خدا كريم است؟ مگ
 و ندبود سواد بي ة مردمشاي كه هم در جامعه ! تصور كنيداست آور شگفت .بِالْقَلَمِ

گفته مي شود  ي صحراست شده و بزرگ ي نداشتهسر و كار نوشتهبا قلم و پيامبر هم 
  بخوان!

در چنين  .1اي ننوشته خط در عمرت گويد تو مي او به خدا هم »عنكبوت«در سورة 
كند و  مي ذكرآموختن به قلم را نعمت اي، خداوند در نخستين وحي و پيامش  جامعه

خواند كه به بشر قلم و آموختن كرامت كرده است و به اين  مي يخود را پروردگار
توجه كنيد كتاب و نوشته در زمان ماست كه اعتبار و اهميت  است.» كريم«معني 
براي مردمي مثل وقع براي بسياري از مردم جهان به خصوص آن مها  ؛ ايندارد

در يكي  به كسي كهكه  دمان مطرح نبود. درست مثل اين مياعراب زمان پيامبر اصالً 
بخواهند كامپيوتر هديه كنند. او اصالً كند  زندگي ميفريقايي آاز قبايل دور از تمدن 

د. او چيزهايي را كه در دان داند كامپيوتر چيست؛ چنين چيزي را مهم نمي نمي
به او  بدهند. او به كامپيوتر چه  كار دارد؟ دوست دارد اش الزم دارد  زندگي عادي

اش  آيد. اسم آن را نشنيده تا چه رسد كه استفاده داند كه اين به چه كار مي اصالً نمي
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سخن  ينآور نيست كه اول را بداند. خوب، اين به نظرتان عجيب نيست؟ تعجب

كه شايد پنج  ،اي هزاروچهارصد سال پيش ي قبيله افتاده ي عقب جامعه اخداوند ب
با كسي كه دريافت كنندة پيام اوست  و نفرشان هم سواد خواندن و نوشتن نداشتند،

دربارة قلم و تعليم و آموختن باشد و خدا به  ،ولي هيچ وقت در عمرش تعليم نديده
به انسان  ؟ كسي كه.لْإِنسانَ ما لَم يعلَمعلَّم اصفت آموزگاري خود را معرفي كند كه 

  آموخت؟قلم  راهدانست از  كه نميرا چيزهايي 
خواندن، ربوبيت،  تا همين جا، اين پنج آيه پنج موضوع مهم را متذكر شده است:

كنم كه  توجهتان را به اين نكته جلب ميبار ديگر خلقت، انسانيت و قلم و آموختن. 
مطرح نبوده. اين مفاهيم همه مربوط به دوران » انسان«حث اصالً بدر آن دوران 

و رؤساي قبايل  شده شمرده ميبسيار مهم » قبيله«جديد و زمان ماست.  در گذشته، 
گويند قرآن سخن  دانم بعضي از اين دوستان كه مي خيلي اهميت داشتند. من نمي
كنند. اينها  وجيه اين مسائل را  تخواهند  گونه مي چهپيامبر و آفريدة ذهن اوست 

. آفرينش و انسان و ترين مسائل بشر است؛ مسائل ابدي است ترين و اساسي مهم
اصالً  هم بلكه با  دنياي آن روز ،نه تنها با عربستان آن روز خواندن و علم و قلم

آيا غير از اين است كه  بنابراين، نداشته است. اينها همه مسائل زمان ماست.تناسب 
خنان فرازماني و فرامكاني است؟ آيا اين سخنان براي كل بشر و ي اين س گوينده

 اآيندة بشريت گفته نشده است؟ در غار حرا، در مكه، سخن از قلم برود، آن هم ب
كند، ولي به به او معرفي خواهد خود را  خدا مي !كسي كه سواد نياموخته است؟

بخشيده ، به انسان ر را ست كه مثالً نخل يا شتاكسي  پروردگار توجاي اينكه بگويد 
ها را به  و اين بخشش به ميان بياورد سخن از علم و قلم و تعليم و انسانيت و آفرينش

  ؟ كتاب هستي را بخوان؟ »بخوان«؟ به او بگويد انسان متذكر شود
ي اين سوره نخستين آيات نازل شده بر پيامبر  ، پنج آية مقدمهشدچنان كه عرض 
 چنين كَلَّا .إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَى كَلَّاآيد.  و سال، آيات بعدي ميي د است و بعد، با فاصله

 او را چه كسي و كه از كجا آمده خبر است بي پنداشته است. او انسان كه نيست
آفريديم و قدرت او را يعني انسان كه  .تأكيد است إنَّ .إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَى. آفريده

هم باز براي » الم«اين ، ليطغيطغيانگر است. يقيناً و داديم به ا يافتن آموزش و تعليم
از اعتدال. مثل آبي يعني خروج » طغيان«كند.  تأكيد است. به تحقيق كه او طغيان مي

ريز كند. يا مانند طغيان رودخانه وقتي كه از بستر خود خارج كه از ظرف سر
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احساس استغنا  ،استَغْنَىببيند خودش را،  ،رآهيعني اگر،  أَن .أَن رآه استَغْنَىشود.  مي

باب استفعال از ريشه  استغنيبيند.  گاه كه خودش را غني مي آنگويد  نميكند. 
يازي دربارة خود ببرد. يا تصور ن گمان بينسان گاه كه ا گويد آن است. مي» غني«

رم و دا يعني گمان كند كه اگر حاال من مثالً خانه و زندگي خوبغني بودن بكند. ي
نيازم،  با خدا هم كاري  بيو همه كس  درآمدم زياد است، پس ديگر از همه چيز

كه آدم در  براي وقتياست » وررز«ندارم، با دين و معنويت هم. مثل اينكه خدا 
رو شد برود سراغ او براي حل مشكالتش. معموالً اين طور  شكلي روبهمزندگي با 

  افتد.   يف است به ياد خدا ميپول و ندار و ضع بي هر وقتاست كه بشر 
باري، بيشتر مفسران نظرشان اين است كه آدمي وقتي كه خودش را مستغني 

اند. اما به نظر  كند. و استغنا را هم استغناي در قدرت و ثروت گرفته طغيان مي ،بيند مي
ز دارد. از آغا شر را به طغيان وا ميدر علم است كه ب عمدتا نيازي گمان بيبنده امروز 

كه بشر احساس كرد از اين پس نيازي به خدا ندارد، بت زمان او  ،نوزدهم قرن
تصور امروزه مشهور شده. » گرايي علم«به طور نيست؟ همان كه  شد. اين» ساينتيسم«

را براي ما حل كرده است، يا حل خواهد ة مسائل عموم بر اين است كه علم هم
همين احساس  ،از نظر علمي پيشرفته كشورهاي به خصوص ،كرد. االن عمدتاً مردم
دورة  عقالنيت است، عقالنيت  ، چونكنند نيازي به خدا ندارند را دارند. گمان مي

بنياد زندگي را بايد براساس عقل بنا  معتقدند كه  مدرن، عقل خودمدار و خودبنياد.
ت است و به خير و سهمان در دتشخيص بدهبفهمند و با عقل خود آنچه بشر كرد. 

ست. علم و عقل آمده خدا را كنار زده است. ديگر نيازي به خدا نداريم. وصالح ا
توانسته روابط علت و  كه نمي استدوران جاهليت بشر  ها مال اين حرف گويند مي

همه گفت اينها  شد، مي آمد يا زلزله مي آمد يا وبا مي معلولي را بفهمد. اگر سيل مي
ت. در تصور خودش خدايي براي خود ساخته بود و سر بر آستان از خشم خدايان اس

و است گذاشت. ولي امروز ديگر بشر همه چيز را با علم روشن كرده  عبوديت او مي
فرمايد بشر موجودي است كه اگر احساس كند  مياين است كه نيازي به خدا ندارد. 

 . ديگر هيچ دش استي خو . آن وقت ديگر فقط بنده كند نياز است طغيان مي كه بي
  خواهد رعايت كند. و هيچ قانوني را نميس ك

يعني  .استپروردگار درحالي كه بازگشت همه به سوي  .إِنَّ إِلَى ربك الرُّجعى
در نظر بگيريد اي را  قطره ،از نهر آبياقع شده است. چه؟ يعني بشر در جرياني كلي و



  
  
  
  
  

  11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 96شرحي بر سوره علق(
و در ساحل قرار بگيرد؛ همان دم پرتو كه بخواهد استقالل پيدا كند و بر كنار رود 

جريان كند. قطره وقتي كه در آب است صفت آب را و  خورشيد او را بخار مي
كند. اين قطره از باران آمده و باران از آسمان؛ اما آبي كه در آسمان  را پيدا مي يافتن

تبديل است از كجا آمده؟ از دريا. آب درياست كه بخار شده و به آسمان باال رفته و 
است. حال، اين جريان تازه و اين رودخانه به  روان شدهبه باران شده و باز در طبيعت 

  كدام سو روان است؟ باز به سوي دريا. به قول مولوي: 
  »رود از همان جا كامد آنجا مي      رود آنچه از دريا به دريا مي«

ه سوي ها در حال حركت دوراني و چرخشي هستند و ب ي پديده درواقع، همه
گويند در  كه مي» بنگي بيگ«هاي علمي امروز، آن  گردند. از نظر تئوري خدا باز مي

همچنان درحال تكرار شدن است. يعني االن هم جهان  ،آغاز جهان اتفاق افتاده
  همچنان در حال باز شدن و گسترش يافتن است.

روزي  ،ي السماءنَطْوِ وميگردانيم:  گويد ما دو مرتبه آسمان را باز مي قرآن مي 
چنان كه طومار  1،كَطَي السجِلِّ للْكُتُبِ ،پيچيم و درهم مي كنيم آسمان را جمع ميكه 

را به صورت طومار  شاهان يا فرمانكنند. در قديم نامه  پيچند و جمع مي را مي
كردند  و بعد دوباره  كردند و موقع خواندن آن را باز مي نوشتند و لوله مي مي
ها را كه اكنون باز شده و خوانده شده دو  گويد اين نامة آسمان چيدند. ميپي مي

ها دارد  خواهيم بست. و اين دايماً در كهكشانطومارش را مرتبه جمع خواهيم كرد و 
و برچيده اي است كه باز دو مرتبه جمع  افتد. هر بخشي از آن تولد تازه مياتفاق 
طور خودش را  انسان چهحال دامه دارد. شود. مرتب اين سيكل در جهان هستي ا مي

  ؟داند از اين جريان ربوبيت بركنار مي
  :كهاست آورده تأكيد و بدون فاصله با هم  و بعد .إِنَّ إِلَى ربك الرُّجعى 
  .إِنَّ إِلَى ربك الرُّجعى .أَن رآه استَغْنَى. كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَى 
توان رفت؟ مگر ارباب ديگري و  اين نظام فرار كرد؟ كجا مي شود از مگر مي 

دنياي ديگري و خدا و آفريدگار ديگري هست؟ همه در همين جريان واحد قرار 
  .إِلَى ربكايد:  داريد. همه به سوي او در حركت

 سوي جايي قرار دارد و ما به در خدا كه البد كنندتصور است ممكن ها بعضي حاال
  سوي خدا، كه  حركت رشد و كمال ماست به ما حركت طور نيست. اين .و رهسپاريما
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  شود خارج شد.  نمي جرياناز اين  .متوقف شويو حدي تواني در جايي  نمي

كرد و باز  ديدي آن كسي را كه نهي ميآيا  .عبدا إِذَا صلَّى .أَرأَيت الَّذي ينْهى
نماز همين تنها  ،صلّي .كرده بود كه به خدا روي اي را . بندهعبدا إِذَا صلَّىاشت د مي

با كلمة  عمدتاً در قرآن »صالت«از اينجاست كه  .رويكرد به خداست صلّي .نيست
پشت كردن است و » تَولّي«است و » تولِّي«مقابل » صلِّي«مقرون شده است. » اقامه«

دا شده، هم كسي است كه وجودش رام خ» عبد« صلِّي روي كردن و روي آوردن.
كه كنند كساني را  كني به آنها كه نهي مي خدا شده. آيا توجه مي و تسليم پذيرا

هاي  گويد اين آدم . مي؟اند و به او روي آورده اند قلبشان را براي خدا گشوده
كردند چندان مهم نبود، اما آنها به اين اكتفا  خودشان طغيان ميفقط طغيانگر اگر 

چون خداپرستي كنند.  خدا منع و نهي مي ز روي آوردن بهكنند و ديگران را هم ا نمي
ها و  ابوجهل و حاكميت با منافع طبقاتي پرستي تضاد و تعارض دارد؛ مغاير با بت

كنند كه خداپرستي در توانند تحمل  ها و امثال اين ديكتاتورهاست. آنها نمي ابوسفيان
هاي استبدادي  ري و نظاماي رواج پيدا كند. چرا؟ چون آن وقت بساط ديكتاتو جامعه

فردي و جمعي برچيده خواهد شد. اين درواقع قانوني طبيعي است. هميشه براي 
ديكته كنند. بنابراين،  به آنها اينكه مردم را در حماقت نگه دارند، بايد افكاري را

از رو آوردن به خدا شود كه مردم را  گويد كه كار طغيان اينان به آنجا كشيده مي مي
  كنند. نهي مي

 .معناي روشني نداردخيلي فارسي  در أَرأَيتاين جملة  .أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى
تأَيهدايتي قرار نيد اگر او در مسير ك ميچه يا ي، يگو حاال چه مي ،بويعني خ أَر

كند، توصيه يا مردم را به تقوا  .أَو أَمرَ بِالتَّقْوى .نكه طغيان بكندآبه جاي  گرفته باشد،
يا  .أَرأَيت إِن كَذَّب وتَولَّىكنند. پشت  خود كند كه به خالقبه جاي اينكه توصيه 

برگزيدن ، الهدي عليجاي  اگر به او را نيدبي چشم ميچه  و به ديگوي برعكس، چه مي
هاي مختلف  اين ظرفيت ؟نشان دهدي به جاي تقوا، تولِّ و تكذيب كندراه هدايت، 

بينيم كه يك  ايم و مي ما هميشه ديده چونكند.  بيان ميدارد كه قرآن  استانسان 
 تكذيب و نهي را آنها ديگر اي عده و اند هدايت مسير در و تقوا دنبال اي عده
  هاي آنها. كنند به حرف كنندو پشت مي مي

نهاست و همه چيز دانند كه خدا ناظر بر كار آ نمي ها اينآيا  .أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرَى
فهمند كه  اينها نميآيا  .است آن هم تأكيد» اَنّ«مضارع آمده و  يعلمبيند؟ فعل  را مي
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دانند كه با پشت كردن و حركت ضد توحيديشان، از  اند؟ نمي واقع همه در نظام خدا

  شوند؟ جهان هستي غايب نمي
نتَهي ن لَّمقضيه  اند. كه گمان كرده نيستن چني كند كه هم تكرار ميباز  كالّ. كَلَّا لَئ

و آب از آب تكان نخورد و هيچ  بخواهد بكندهر كاري دلش  كهطور نيست  اين
، به انتها نرساند، متوقف لَئن لَّم ينتَه :اگر دست برندارد . پس،اتفاقي در جهان نيفتد

از در بعضي  است.» ناصيه«ر سر اين بر اينجا دو سخن  .لَنسفَعا بِالناصيةنشود، 
دست  خود اگر از كار ندنوشته بود در برگردان اين آيه كه هاي قرآن ديدم ترجمه

نهايت اين تعبيري كنايي است از اند  گفتهخواهيم گرفت. برندارد، موي سرش را 
و كشان كشان او را به  بگيرندت و خواري و بيچارگي آدمي كه موي سرش را خفّ

 بكشانندزور كسي را با خود  وقتي بخواهند به رسد ميبه نظر  كه سويي ببرند. درحالي
توان اين  كشند نه موي او را. تازه، با آدم تاس كه نمي  گيرند و مي دست او را مي

  !كار را كرد
گيريم  اش را مي به معني قسمتي از پيشاني است. خوب،  پيشاني» ناصيه«كلمة  

اش را  يعني چه پيشاني بود كه مطرح الؤس ة اينيعني چه؟ براي خود من هميش
  گيريم.   مي

 البته ديدم ،هاي لغت كه جستجو كردم است. در كتاب» َنص«ي ناصيه از  كلمه
كسي با چنگ انداختن به موي كردن  حركت و بييك معناي آن همان گرفتاركردن 

است: تيره  نوشتهدر معني اين كلمه  المنجد نه همه معناي آن. پيشاني اوست. ولي
كتري  هااه و زشت شدن؛ سنگ اجاق. همان سنگي كه در دهات و روستاشدن يا سي

به كلي در اثر دود آتش . اين سنگ كنند گذارند و چاي درست مي روي آن مي را
ديگر آن داغ كردن و نشان زدن است. معني ديگر  معاني از  يعني شود. سياه مي

شود، مثل گل  ميرداشتن و روبيدن چيزي كه ته نشست ب ييعن .اليروبي كردن است
با سياه و تيره شدن  ،ي مواردي كه در معني اين كلمه ذكر شده و الي رودخانه. همه

هاي سياه  كه رنگ آن را تيره كنند؛ يا لكه اي يا پارچهجامه ارتباط دارد. مثالً 
ي معاني آن متضمن يك  صورت گاو. خالصه، همهروي هاي سياه  خورشيد؛ يا خال
اش او را  گويد با تيره شدن ناصيه است. پس، مي يرگي گراييدنبه تو نوع تغيير رنگ 

مغز اوست. قسمت جلوي مغز را » كُرتكس«شخصيت انسان در  مي دانيد گيريم. مي
هاي بد يا خوب انسان مربوط به اين قسمت مغز  تمام حالت .گويند مي» كرتكس«
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اين  از ايدطالقاني هم، بدون اينكه شمرحوم . قرار دارد است كه پشت پيشاني

اند. و آن  از آيه داشته، تقريباً همين برداشت را  آگاهي داشته باشد ي علمي مسئله
گرداند  پيشه را دگرگون و سياه و زشت مي گناه ي طغيانگرِ چهره ،اينكه عادات پست

گويد كردار و رفتار ناشايست رفته  يابد. ايشان مي و بر ادراكات و شعور او سلطه مي
گرداند و آن را  برمي ي انديشة او را كند و وجهه ان را تيره و سياه ميرفته شعور انس

ب است كه ايشان با آن ديد خاصي كه داشت خوب توجه لند. بسيار جاك مي» قبض«
فقط اين استخوان مقابل پيشاني نيست، و در اينجا به » ناصيه«كرده بود كه منظور از 

  .بگيرد ينكه خدا موي پيشاني او راشود، نه ا معني شخصيت انسان است كه تيره مي
كند، به  مي» ما«ام كه وقتي خداوند از خود تعبير به  عرض كردههم بارها اين را  

كل سيستم و نظام اشاره دارد. يعني طبيعت است كه چنين قانوني بر آن حكم 
كسي كه مدت زيادي قند و چربي  گفته شودنكه از زبان طبيعت آفرماست. مثل 

، »ما«گويد  گيريم. خدا كه مي هسته آهسته ما عروق اين آدم را ميد، آنمصرف ك
اي به  يعني در نظامي كه به فرمان او برقرار شده، در اين نظام الهي هر رفتاري نتيجه

شود به  گونه انسان شخصيتش تيره مي بار خواهد آورد. مولوي اين معني را كه چه
  زيبايي بيان كرده: 
  كه خدا از من بسي ديدست عيب      يب گفت در عهد شع آن يكي مي

  راــيرد مـگ يــزدان نمـرم يـوز ك      ها رمـناه و جـن گـد از مـند ديـچ
كنيم و خدا هم كاري به كار ما ندارد.  خواهد مي بله، حاال ما هر كاري دلمان مي

ندارد، چون  اساسيكند البد  گيرد و مؤاخذه مي گويند خدا ما را مي پس اينكه مي
  گذرد.  يم است و ميخدا كر

  در جواب او فصيح از راه غيب    حق تعالي گفت در گوش شعيب 
  خدا خيلي رسا و روشن از راه غيب حالي شعيب كرد كه به اين بگو:

  وز كرم نگرفت در جرمم اله    كه بگفتي چند كردم من گناه 
  اي رها كرده ره و بگرفته تيه   گويي و مقلوب اي سفيه عكس مي
اي و در بيابان  بيني. تو راه حق را رها كرده عكوس و وارونه ميرا متو داري قضيه 

  سرگرداني.
  اي پا تا به سر در سالسل مانده    خبر  بيچند چندت گيرم و تو 

  ام و تو متوجه نيستي. ام و زنجيرها بر دست و پايت بسته من بارها تو را گرفته
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  هكرد سيماي درونت را تبا      زنگ تو بر توت اي ديگ سياه

يعني سياهي بر سياهي كه در » زنگ تو بر تو« .ميگفتمثل همان اجاق سياه كه 
  رفته است. و به خورد آن جرم اجاق 

  جمع شد تا كور شد ز اسرارها      بر دلت زنگار بر زنگارها 
ن دبيند؛ كور شده از ديباسرار را تواند  نمياز بس دلت زنگار گرفته، ديگر 

  اسرار. 
  آن اثر بنمايد ار باشد جوي    گ نويگر زند آن دود بر دي
  شود.  پيدا ميفوراً جو هم دوده رويش بنشيند يك ي  اگر ديگ نو باشد، به اندازه

  بر سپيدي آن سيه رسوا شود    ز آنكه هر چيزي به ضد پيدا شود
رنگي در كنار رنگ  رشود شناخت. ه چون هر چيزي را با ضد خودش بهتر مي

  شود. ضد خودش بهتر ديده مي
  دوبعد از ين بر وي كه بيند زود ز      چون سيه شد ديگ پس تأثير دود

توان درست تشخيص داد  ، ديگر بعد از آن نميكامالً سياه شدوقتي كه ديگ اما 
شود، ولي اگر مثالً يك سال بعد به آن  تر از روز گذشته مي كه اين هر روز دارد سياه

  .ه استتر شد يم كه چقدر از قبل سياهمفه نگاه كنيم مي
  دود را با روش همرنگي بود    مرد آهنگر كه او زنگي بود

شود؛ اما  اگر رومي  اش دوده بنشيند اصالً معلوم نمي ي بر چهرهتپوس اگر مثالً سياه
ها بودند  فرنگي هم» رومي«گردد. منظور از  باشد، فوراً سياهي بر روي او نمايان مي

  رنگ پوستشان سفيد است.  كه
  رويش ابلق گردد از دودآوري     آهنگري مرد رومي كو كند

  هـد اي الـويــد زود گـالــبن ــات      ناهـر گـداند زود تأثيـس بـپ
  گويد گناه در آن بارهاي اول فوراً مرتكبش را  ببينيد تشبيهات چقدر زيباست. مي

  كند، اما تكرار كه شد، ديگر آن اثر را نخواهد داشت.  آگاه و او را پشيمان مي
  خاك اندر چشم انديشه كند      اصرار و بد پيشه كند چون كند

  اگر بخواهد بدي را براي هميشه پيشه كند و در گناه اصرار بورزد و توبه نكند، 
  دين شود بر دلش آن جرم تا بي      توبه ننديشد دگر شيرين شود

قدر  آنو كرد. يرين خواهد شد، ديگر توبه نخواهدبرايش ش از آن پس گناه ديگر
  شود كه دين را هم كنار بگذارد.  ها موجب مي تا باالخره همانهد كرد خواگناه 
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  شست بر آيينه زنگ پنج تو      آن پشيماني و يارب رفت ازو 

روحش چند (پنج) اليه نشسته و قشر بر روي قشر به  ةر آئينبزنگار،  ديگر يعني
  خورد روحش رفته است.

  ردن گرفتگوهرش را زنگ كم ك      ها خوردن گرفت آهنش را زنگ
  رود. ن ميميابه تدريج از  اوبه اين ترتيب آن گوهر وجود و 
كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا شده است:  ما قرآن هم اتفاقاً همين را يادآور 

توانند  نميديگر حقايق را  و مكتسباتشان زنگار گرفته و اعمالدلشان بر اثر  1.يكْسبونَ
   ببينند.

او به كار هم باز اگر  كَلَّا لَئن لَّم ينتَه :گويد هم همين را ميدر اين آيه حاال 
بر قلبش تيرگي خواهيم  ،ناشايستش ادامه دهد و باز نايستد و سرانجام توبه نكند

ي وجود  از باب تشبيه است. يعني چنان آينههمه . اين تعبيرات ناصية لَنسفَعاافكند: 
ناصيه او، و در حقيقت شخصيت او، كه  كه گيرد شود و غبار مي چنين آدمي تيره مي

را اين  اوهاي  جاي دارد و تمام ويژگيفرد به زبان علمي امروز در كُرتكس مغز 
  دهد. سازد، قابليت فهم و پذيرفتن حقايق را از دست مي ناحيه از مغز مي

 اي كه مرتب و انديشه شانيآن پي .ناصية كَاذبة خاطئَةو كدام پيشاني و ناصيه؟ 
بر اثر تكرار همين تكذيب و  و دارد. نمياز خطاكاري دست بركند و  تكذيب مي

اش تيره و تار شده و حقيقت  خطاها ديگر شخصيت و انديشه و ذهن تصميم گيرنده
  بيند.  را نمي

و   خط هم،پالگي يعني هم »ناديه« .اش را خبر كند» ناديه«  بگذارحاال .فَلْيدع نَاديه
تواند  ، آيا كسي مياستهمدل و همراه. وقتي كسي سراپاي وجودش خراب و فاسد 

 و بيماري تمام استكسي كه دچار سرطان براي او كاري بكند؟ درست مثل 
تواند به داد او  را فاسد كرده است. خوب، معلوم است كه ديگر كسي نمي اعضايش

 .سندع الزبانِيةَ. فَلْيدع ناديه .سخن بر سر دگرگون شدن سرشت آدمي است .برسد
اند. به اصطالح،  يعني مأموران؛ كساني كه كارگزاران نظام الهي در جهان» زبانِيةَ«

دانم، معاني مختلفي  ن آتش. نميانيروهاي گرفتار ساختن انسان. يا بگوييم مأمور
ي  اين است كه نتيجه شود برايش ذكر كرد. ولي به هر معني كه بگيريم، مطلب مي

  شود. عمل انسان است كه دامنگيرش مي
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اقْتَرِبو دجاسو هعمتما اربا سه پيام براي پيامبر سخن  ،. اين آية پايانيكَلَّا لَا تُط 

گويد سركوبش كن، پدرش را  اش نكن. نمي پيروي ،لَا تُطعه :رده است. يكك
فقط از او اطاعت نكن. او آزاد است. . ،تنبيهش كن. نه ،، جانش را بگيربسوزان

كه در  ،هاي طغيانگر خواهد انتخاب كند. راه تو از راه اين آدم بگذار هر راهي كه مي
جداست و فكر كنار آمدن با اينها را از سر به در كن. كنار آمدن  ،اند پي آزار مردم
هايي  ، همانبن طوايف عرو همة آن سركردگا ها بن شُعبه ةها و مغير با امثال ابوجهل

  .بي فايده است از آنها ياد شده» عبس«كه در سوة 
به داشت كند و سعي ا جمع كرده بود تا با آنها صحبت پيامبر اينها ردانيم كه  مي 

بود. اما نها  اين حرف باهر ترتيب كه شده به راهشان بياورد. آنها هم البته دلشان 
راهي براي كنار آمدن  مشركان، فتبراي جلوگيري از مخالست خوا طبعاً ميپيامبر، 

، تو راه خود را برو و از آنها لَا تُطعه :دهد كه . اما خداوند قاطعانه فرمان ميآنها بيابد با
  نكن، كاري به كارشان نداشته باش و رهايشان كن.اطاعت 
منظور اين نيست كه سجده كن يا نماز بگذار. در قرآن بارها خاطر  .واسجد ؛دوم

د. ماه و خورشيد كن را سجده مي در جهان هستي است خدا چهآنهر شده كه نشان 
. اصالً چيزي در عالم وجود ندكن  ميكنند. درختان خدا را سجده  خدا را سجده مي

ن نهادبر زمين  پيشانيناي فقط به معپس، سجده  .ي خدا نباشد ندارد كه سجده كننده
سجده كنند، از آنها نخواست كه در نيست. خدا كه به فرشتگان فرمان داد بر آدم 

در اصل و سجود سجده  .برابر آدم پيشاني بر خاك بگذارد. فرشته كه پيشاني ندارد
خود را در خدمت كسي يا چيزي قرار دادن؛ هماهنگ با سيستمي شدن و خود يعني 

اي را كه در  را در اختيار آن گذاشتن. به عنوان مثال كارگر كارخانه همان وظيفه
كند، همان سجدة اوست. سجدة او به  سفت ميپيچي را و مثالً  ،دهد انجام ميآنجا 

كند كه  ايفا مي يكلي هر موجودي در جهان نقش طور ما و بههمة . است آن كارخانه
دستور به پيامبر اين پس،  اش همان است. اگر درست و كامل به آن بپردازد سجده

در نظام و سيستم يعني ن رو كن. است كه از اطاعت آنها سرپيچي كن و به سوي م
  الهي وارد شو و خدمت كن. اگر چنين كردي، چه خواهد شد؟ 

و از مسير  طغيانگر استشو. او كه با تو سر مخالفت دارد . نزديك واقْتَرِب ؛سوم
ده تا تو را به بولي تو تسليم شو، و خود را در مسير آن قرار  گيرد، ميحق كناره 

  .ون شودرهنمسوي حقيقت نهايي 
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هاي  ي بسيار مهمي است و پيام سوره ،طوركه عرض كردم همانسوره خوب، اين 

كه بحث ربوبيت و  و گفتم آن هم همان پنج موضوع اصلي است كه توضيح دادم
در فارسي همان هم گفتم كه  را »رب«رب در اين سوره بسيار اساسي است. 

آن را معادل  به اشتباهست و ما دقيقاً به معناي رب ا» وندخدا«ست. كلمة ونداخدا
  :گويد گيريم. سعدي مي مي »اهللا«

  »خداوند بستان نظر كرد و ديد    بريد يكي بر سر شاخ بن مي«
   يا: يعني صاحب باغ، ارباب باغ.» خداوند بستان«

  »نه غالم شهريارم ،نه خداوند رعيت    نه چو خر به زير بارم ،نه بر اشتري سوارم«
 است ، كدخدا هم همان ارباب ده»كدخدا«ارباب ده. مثل يعني » خداوند رعيت«

يا  »خدا«گويند. در فارسي قديم، به كسي كه ارباب بود  هم مي» دهخدا«كه او را 
كه خدا  آوريم، درحالي ميرا در ترجمه اهللا » خدا«ما  امروزگفتند.  مي »خداوند«

 Senior» سينيور«يا  Lord» لُرد«را » رب«است. در زبان انگليسي هم » رب«ي  ترجمه
اند. در قرون  دهد معني اين كلمه را درست فهميده كه نشان مي ،كنند ترجمه مي

يعني كسي كه  ،گفتند ها را لُرد مي ها و مالك وسطي و دوران فئوداليتة اروپا، ارباب
معناي ديگري » اهللا«كملة كنند.  طبق فرمان او كار  بايد صاحب اختيار است و همه

ت به بعشق نسبر يعني  ؛مفهوم آن يك نوع شيفتگي قلبي مندرج است دارد و در
  .شود از آن مفهوم نميارتباط داشتن با رئيس و ارباب  و صرف خداوند داللت دارد

نپذيرفته و براي  را ولي هيچ ديني ،ها ممكن است اهللا را قبول داشته باشند خيلي 
قبول نكنند كه اهللا از آنها انتظاري  اي در قبال اهللا قائل نباشند. اصالً خودشان وظيفه

اند، وگرنه خود را  را درك نكرده» ربوبيت«ترديد مفهوم  چنين كساني بي .هم دارد
 هر دو مضمر است.» مربوب«و » رب« ،»ربوبيت«شمردند. در مفهوم  او مي» مربوب«

مضاف و يا به صورت با ضمير » رب« نام عرض كردم كه در قرآن همه جا بارها
خداوند قرار داريم و  تيبتحت ربوبيت و ترپيوسته آمده است. يعني ما اف اليه مض

  نكتة بسيار مهمي است. اين كند. و  ي فيض مي او دايم به ما افاضه
يا كند:  ، اگر توجه كرده باشيد، مرتب حضرت علي عرض مي»دعاي كميل«در  
رب ،يا رب ،ي«ست. يعني ضمير ا» يِ«به جاي  »ربِّ«ة ، كسر،يا رباي  :»يا رب

. در اين نداها خداوند به دي و موالييا الهي و سيكند:  پروردگار من. يا عرض مي
يگر ارتباط و نسبت به انسان و همة موجودات دا» ربوبيت«صفاتي خوانده شده كه به 
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 ،پيامبر از مبدأ هستي استهم كه اولين تجربة شناسايي  »قعل« ةدارد. در سور

ترين تعبير براي آنكه خدا با آن خود را به پيامبر معرفي  واژه و نزديك رينت مناسب
  . مي باشد »رب«ي  كلمه ،كند

بيان  »علق«و نكتة آخر اينكه آن پنج موضوعي كه در ضمن پنج آية اول سورة 
كامالً مغايرت با مسائل  ،يعني انسانيت و آفرينش و خواندن و قلم و علم ،شده

تغاالت اكثريت اقوام آن زمان داشته است. پس، اگر پيامبر ي زندگي و اش روزمره
كه گفت  را ميبه قدرت بود و قصد رياست داشت، چيزهايي دست يافتن مثالً در پي 

مثالً راجع به مسائل قبايل عرب و اختالف با همسايگان و  .ي ذهن خودش بود زاييده
بستان و حتي گفت، در اين آيات سخني از مشكالت مردم عر طوايف ديگر مي

در فقر و فاقه  شي كه مردمينيست، آن هم در جا هسخني از احساسات مردم دوستان
گويد، اينها  بردند و برده و ذليل اقوام ديگر بودند. حتي اينها را هم نمي به سر مي

به فراتر از مسائل احساسي است و  ،سخنان بعدي وحي است. اين آيات نخستين
  است. گانني براي آينددهد كه سخنا نشان مي روشني

هيچ  ، بي»رب«اسم  هم برده شده و دو بار» انسان«ي اول دو بار نام  در پنج آيه 
ذكري از قبيله و قريش و قوم عرب و طوايف دوست و دشمن و نژاد و زبان، آن هم 
از زبان يك درس ناخواندة صحرا. اين درواقع جز جهاني ديدن و جهاني سخن 

و مسائل هميشگي  ها ندارد. اين هم زمان و مكان معينيو تعلق به  گفتن نيست
ترين مسائلي است كه براي انسان امروز هم مطرح است.  بشر است. كليجاودانة 

هاي آن زمان و حتي  حتي با منطق و فلسفه يونان باستان و مسائل مطرح در آكادمي
نابراين، در اين كامالً تفاوت  دارد. بفقه و حقوق، كه براساس ذهنيات ما بنا شده، 

هاي وحي خيلي بايد دقت كرد كه در چه شرايطي و در چه زماني و با چه  اولين پيام
يكي از داليل اين مسئله كسي خداوند آنها را مطرح كرده است. به گمان من خود 

وحي در افق فكري و  پياممعجزه بودن قرآن و آسماني بودن آن است. و اينكه 
نشده تا گفته شود كه صورت ظاهر وحي، يعني الفاظ  ازلن فرهنگي و اقليمي پيامبر

  قرآن از خود پيامبر است.
 .صدق اهللا العلي العظيم 


