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آیا احکام قرآن؛
تابع "زمان" و "مکان" هست ،نیست؟
قرار است به کمک ذات هللا متعال؛ به این پرسش ها که توسط دوستی از کابل فرستاده شده؛ 1پاسخ
های قرآنی و علمی و انسانی پیدا نمائیم:
آیا درست است که:
1ـ لت و کوب کردن زن توسط شوهر یک حکم خداوند و نص قرآن است لهذا اینکه قانون منع
خشونت علیه زنان گفته که اگر شوهری زنش را لت و کوب کند تا سه ماه زندانی خواهد شد؛ برضد
حکم خدا و قرآن است.
2ـ اینکه قانون مذکور برای ازدواج دختران؛ سن ( 11یا شانزده) ساله گی را قید کرده و متخلف از
آنرا مجرم دانسته؛ به معنای مجرم دانستن پیامبر اسالم میباشد که بی بی عایشه را در شش ساله گی و
صغارت نکاح کرده بودند.
3ـ اینکه قانون؛ تعدد زوجات را مشکل ساخته و بیشتر به یک زن داشتن مرد؛ تاکید دارد؛ خالف
امرهللا و کفر است؛ خداوند برای مرد مسلمان  4زن را امر فرموده است.
 4ـ قانون منع خشونت علیه زنان؛ قانون خارجی هاست که میخواهند برای اهداف استعماری خود
جامعه افغان و زن افغان را تغییر بدهند.
 5ـ قانون ما؛ قرآن است ،دموکراسی و قانون های ساخت بشر همه مردود و کفری میباشد.
این سوال ها و سایر پرسش ها از همین گونه؛ را به اشکال و میتود های مختلف میتوان بررسی
کرد ،به آنها پاسخ هایی داد که تعداد بیش و کم آدمیان را بتواند قانع و راضی نماید؛ ولی اگر بخواهیم
آنها را به طور ریشه ای حل و فصل کنیم؛ باید مسأله را قسم کلیدی و بنیادی مطرح نمائیم:
ـ آیا قرآن؛ دارای مخاطب مشخص و زمان و مکان معین بوده است یاخیر؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "مرور زمان" و "تغییر مکان" هست ،نیست؟

یکی از عمده ترین ،نخ نما ترین و برجسته ترین مدعیات دینی ما مسلمانان که بدبختانه هزاران
فرقه و شعبه تشنه به خون هم ایم؛ این است که دین اسالم؛ کاملترین ادیان میباشد.
این مدعا ظاهراً بر آیه سوم سوره مائده؛ ابتنا دارد که دارای بافتی عجیب به تناسب تمامی آیات
دیگر قرآن میباشد و بحث و فحص بیحد و حصری را هم در میان محدثان و مفسران برانگیخته است
که وارد آن شده نمی توانیم ولی به هرحال در وسط این آیه جمله ای بدینگونه وجود دارد:
«الیوم اکملت لکم دینکم».
سران مذهب شیعه و شماری از پیشوایان سنی مدعی اند که این حکم به تعیین حضرت علی توسط
پیامبر اسالم به جانشینی اش ربط دارد که گویا پس از حجت الوداع؛ طی اجتماعی در محل «غدیر خم»
صورت گرفته و به مجرد انجام مراسم؛ این آیت و ادامه آن نازل شده است.
یعنی اینکه دین اسالم با تحقق خالفت حضرت علی پس از پیامبر اسالم؛ کامل شده و این کمال منوط
به زعامت بیچون و چرای آینده حضرت علی بر مسلمانان بوده است.
لذا اگر درست هم باشد که هللا و رسولش؛ تکمیل دین اسالم را به خالفت و امامت یا والیت حضرت
علی؛ صواب دیده و اعالم فرموده بودند؛ چون عمالً این امر تحقق نیافته و جریانات پس از مرگ
پیامبر؛ حتی حاالت کامالً برعکس پیدا کرده رفته است؛ برداشت ها و تفسیر ها و تأویل ها در مورد پا
در هوا میماند.
ولی معنای عمومی سخن را میتوان این؛ فرض کرد که دین محمد امی عربی قریشی؛ دین کامل است
و نقصی ندارد .شاید عالمه اقبال الهوری که از پدران پاکیزه صورت "پاکستان" ـ این مولود کمپنی هند
شرقی و سازمان جهنمی ایم .آی .سکس انگلستان ـ؛ میباشد؛ به همین مبنا فرموده است:
اسالم؛ به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در مسلمانی ماست!
ولی این کامل بودن و بی عیب و نقص بودن اسالم محمدی ـ و نه هر ملغمه ای موسوم و متهم به
"مسلمانی"! ـ یک معنای دیگر و خیلی خیلی مهمتر هم دارد؛ و آن اینکه ادیان پیش از حضرت محمد؛
همه به درجاتی ناقص و ناکامل بوده اند!
به این حساب دین بالفاصله پیش از اسالم یعنی عیسویت؛ ناقص ،دین ماقبل بر عیسویت یعنی
داوودی(زبور) ناقصتر و دین پیشتر از زبور؛ یعنی یهودیت(تورات) ناقص ترین بوده است.
اینگونه؛ دین خود حضرت ابراهیم (پیشوای ادیان ابراهیمی)؛ ناقص تر ترین میشود و متناسبا ً با
هرقدمه که عقب میرویم نقصان و ناتکمیلی دین های سلف؛ بیشتر و بیشتر میگردد.
در همین سلسله تا  124111پیامبر که روایات ابوصفیانی ـ اموی رقمش را به دست میدهند؛ اندازه
نقص ها و نارسایی های ادیان گذشته الهی به ترتیب معکوس تا آدم علیه السالم؛ بیشتر شده میرود و
بر خالف به ترتیب مسلسل و مستقیم از آدم تا خاتم (حضرت محمد) کامل و کاملتر میگردد.
عقاید و معارف اسالمی همه؛ این را میگویند که تمام این ادیان الهی که متکی به صحیفه ها و
سپس رفته رفته متکی به کتاب های بزرگ و بزرگتر بوده اند به یکسان از جانب هللا متعال بر پیامبران
نزول یافته و وحی شده اند و هللا تعالی خود؛ ذاتی ازلی و ابدی و مبرا از ضعف و نقص و صاحب کمال
مطلق بوده دارای مشیت و تدبیر اعال و علم غیب الیتناهی میباشد.
منکری ندارد که صحیفه ها و کتاب های مقدس الهی همه حاوی احکام(اوامر و نواهی) بوده اند و
میباشند .پس احکام الهی که توسط یک پیامبر به بنده گان ابالغ گردیده با آنچه توسط پیامبر بعدی
فرستاده شده لزوما ً تغییراتی بیش و کم یافته ،چه بسا خیلی ها منسوخ و مبدل گردانیده شده است.
با اینکه در متن قرآن کریم؛ رقم و عدد پیامبران الهی قید نگردیده مگر معلوم و مبرهن است که این
تعداد بسیار زیاد بوده اند و حتی به مراتب فراتر از آنچه که آقا صدیق افغان تفاول کرده (124222
پیامبر)2؛ میتواند زیادتر بوده باشند!

هرگاه طول زمانی ایرا که آدم در روی زمین پیدایش یافته و مداومت داشته است طبق روایات
"کتاب مقدس" تورات؛ حدوداً شش هزارسال فرض نمائیم؛ نیز همین رقم  124111پیامبر میتواند
وجود داشته باشند؛ خاصه اینکه چه بسا همزمان اقوام و قبایل هر یک؛ پیامبر جداگانه و حتی همزمان
 2و یا چند پیامبر داشته اند!
اگر فرضیه ها و تئوری های ساینسی را مدنظر قرار داده؛ این مدت را تا پنج میلیون سال بدانیم؛
میتواند با این حساب؛ رقم پیامبران سر به ملیون ها هم بزند.
ولی اینجا کافیست همان روایت مشهور و غالب  124111پیامبر را اعتبار دهیم .درین صورت
معنای منطقی سخن این میشود که هللا تعالی طی زمان مورد نظر کم از کم  124111مرتبه احکام یعنی
اوامر و نواهی خویش را تغییر داده درست تر و دقیق تر و خوب تر و کاملتر گردانیده اند.
نویسندگان و متفکران و پیشوایان معمولی در جوامع بشری به علت اینکه از کودکی به طرف
نوجوانی و جوانی و پخته سالی میروند و از آنچه در زمان ها و مکان های مختلف دیده و دریافته و
آموخته و تجربه کرده و میکنند؛ نواقص و نارسایی ها و نادانی ها و ناتوانی های خود را کمتر و پخته
گی و عقالنیت و مهارت خویش را افزون تر ساخته میروند؛ آثار و کتاب هایشان را به ترتیب غنی تر و
پرمحتوا تر می گردانند! (البته تا اینکه فصل نسیان و ضعف و زهیری مغزی و بدنی فرا رسد و باالخره
مرگ چیره شود).
آیا چنین روند و روالی در مورد ذات هللا متعال یعنی خداوند رب العالمین هم میتواند مصداق داشته
باشد؟
به سایر بخش های معارف و حکایات و روایات و تحکمات اسالمی؛ خود را سرگردان نمی کنیم؛ در
قرآن کریم چنین روند و روالی در مورد هللا تعالی مطلقا ً مردود و ناممکن میباشد .خداوند ذات ازلی و
ابدی و کامل و علی و عظیم بوده ،هست و میباشد.
پس علت چیست که صحیفه ها و کتاب ها و پیامبران الهی؛ اینهمه دچار تغییرات و جرح و تعدیل ها
و نسخ و فسخ ها گردیده اند .علت همانا مقتضیات زمان و مکان در جریان سیر تکاملی بنده یعنی
ابنای بشر و آدمیان است و الغیر.
نوع بشر؛ منجمله چنانکه موالنای بزرگ بلخ با روشنایی و بار و بار در مثنوی معنوی تمثیل و
تبیین فرموده اند؛ از حالت کامالً حیوانی و غریزی؛ شروع به تکامل و "شدن" نموده است .حتی
اسطوره آدم و حوا و هابیل و قابیل چنانکه در خود قرآن؛ بازخوانی گردیده بارزترین و شاخص ترین
مظهر این حقیقت اعلم میباشد.
تحقیقات فراوان در تاریخ و ماقبل التاریخ بشر حقایق و مستندات بیشماری را از چگونگی روند پر
خم و پیچ و پر فراز و فرود تطور و تکامل نسل ها و جوامع بشری در زمان ها و مکان های مختلف
فراهم آورده است که نسل های خوشبخت امروزی بر خالف اسالف محروم؛ امکان بهره وری از آنها
را دارا میباشند.
بر اساس این تحقیقات؛ دانشمندان؛ برهه های متفاوت در عمومیات غالبه را به دوران هایی چند
گانه چون "عصر توحش""،عصر بربریت" و "عصر تمدن" تقسیم نموده اند که هرکدام دارای دوره
های پائینی ،میانی و باالیی میباشد و مجموعا ً حاوی  2دوره میگردد.
پس آیا اینکه ذات الهی در قرآن مجید؛ آخرین کتاب آسمانی اش؛ و به ذریعهء آخرین پیامبرش
حضرت محمد مصطفی؛ از کامل گردانیدن دین و تمام کردن نعمت خود بر مؤمنان به قرآن؛ صحبت کرده
است؛ میتواند به معنای قطع جریان تکامل مادی و معنوی ی فردی و اجتماعی این مردم و حتی تمامی
بشر روی زمین باشد؟
آیا ما قادریم بدون اینکه نعوذ باهلل به رد و تخطئه این سخن بپردازیم پاسخ عقالنی و علمی و در
عین حال قرآنی به این پرسش بیابیم؟

به نظر این کمترین؛ آری ،آری و بازهم آری!
چنانکه به رأی العین دریافتیم صحیفه ها و کتاب های نازل شده از جانب هللا متعال؛ محدود به حدود
"وسع" و توان بنده گان در زمان و مکان معین زیستی و تکاملی آنها بوده برخالف کتاب ها و مقاالت
نویسنده گان بشری میباشد که آخرین توانایی های عقالنی و اطالعات و هنر و لیاقت خویش را
غنابخش و تزئین گر آثار خویش می گردانند.
کتاب خدا؛ حاوی خطاب های هدایتگر برای بنده است؛ لهذا محتوای آنها را تمامی علم و کمال
خداوندی نه؛ بلکه توان برداشت و دریافت و نفع و نیاز موجود ضعیف و نحیف و غفلت گرا و عطالت
طلب و خطا کار و در خسران یعنی بنی بشر میسازد.
بدین برهان؛ کتاب خدا؛ «بنده محور» است نه «خدامحور»؛ چنانکه در علم آموزش و پرورش
(پیداگوژی) میتودی را "شاگرد محور" و میتود کهنه و غلط برعکس آن را "استاد محور" می نامند.
بنی بشر نیز؛ نه به مقیاس زمان ها (به اندازه روز و ساعت و دقیقه و ثانیه)...؛ در یک حالت
ثابت می باشد نه به مقیاس مکانها (به اندازه شهر و شهرک و ده و قریه و حتی خانه و اتاق)...
حاال چه رسد به اینکه عصر های هزاران ساله ای چون "توحش" " ،بربریت" یا " تمدن" و دوره
های تاریخی پائینی ،میانی و یا باالیی آنها در بین باشد و اقلیم ها و قاره ها و جزیره ها و شبه قاره ها
و شبه جزیره های مختلف و دور از هم و ناشناخته و بی رابطه با هم.
«بنده محور» و مخاطب محور بودن صحیفه یا کتاب الهی بدین معناست که حداکثر خصوصیات و
مشخصات همان کتله بنده گان مورد خطاب در این صحیفه ها و کتاب ها منعکس میگردد:
برخی از تعیین کننده ترین این خصوصیات و مشخصات عبارت اند از:
ـ زبان:
خداوند توسط زبان ذات خودش( به فرض محال قایل شدن چنین چیزی) با بنده سخن نگفته است و
سخن نمیگوید؛ زبان کالم هللا؛ مطلقا ً زبان بنده است؛ بدون اینکه این زبان حتی ذره ای هم؛ تصحیح و
ویرایش و به اصطالح آسمانی و ملکوتی بگردد.
ـ قبیله و قوم:
از آنجاکه اوالده بشر؛ غالبا ً به اقوام و قبایل منقسم بوده و تا عصر قرآن؛ انواع دیگر تجمعات
بشری کم از کم در شبه جزیره عربستان هنوز شکل نگرفته بود؛ صحیفه ها و کتاب ها و پیامبران الهی
همه منافع و مصالح و تمنیات و تعلقات قبیله و قوم مخاطبان را برجسته داشته اند و برجسته میدارند.
ـ فرهنگ:
صحیفه ها و کتاب ها و پیامبران الهی تمامی باورها ،اساطیر ،رسوم و عنعنات قوم و قبیله مربوط
را مرعی و محترم داشته صرف به تصحیح و بهداشت سنت ها و اخالقیات محدودی پرداخته اند و می
پردازند .تغییر در باور ها و اعتقادات کهن و زشت و خرافی هم جنبه های تدریجی و "اصالحی" دارد و
بر ابالغ و اقناع مبتنی است نه بر اجبار و اکراه!
ـ درجه و مرحله تطوری و تکامل اجتماعی ـ معیشتی و زیست بومی.
حاال اجازه دهید در آئینه خود قرآن؛ ببینیم که مخاطبان آن کی ها بوده اند و کی ها میتوانسته اند
باشند؟
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هللا ه
ش ﴿ ﴾1إ َیالفه ْم ر ْحلَ َة ال ِّ
ب ه ََذا ا ْل َب ْیت ﴿ ﴾3الهذي أَ ْط َع َمهم ِّمن
الص ْیف ﴿َ ﴾2ف ْل َی ْعبدوا َر ه
ش َتاء َو ه
ل َیالف ق َر ْی ٍ
ف ()4
وع َوآ َم َنهم ِّمنْ َخ ْو ٍ
ج ٍ
برای آنکه ]قبیله[ء قریش با هم الفت گیرند ﴿ ﴾1الفتی که در کوچ های زمستانی و تابستانی بر
قرار ماند ﴿ ﴾2باید یگانه خدای این خانه ( کعبه ) را بپرستند ﴿ ﴾3همان(مکان مقدس) که به ایشان
هنگام گرسنه گی طعام داد و از ترس و خوف آنان را ایمین ساخت ()4
*****
ه
َ
َ
ْ
َ
ْ
شاء َو َی ْهدي َمن َی َ
سان ق ْومه لی َب ِّینَ له ْم فیضل ُّ هللا َمن َی َ
شاء َوه َو ال َعزیز
ول إاله بل َ
َو َما أَ ْر َ
سل َنا من هرس ٍ
ا ْل َحكیم ﴿ 4ـ ابراهیم ﴾
و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان كند؛ پس هللا هر
كه را بخواهد بىراه مىگذارد و هر كه را بخواهد هدایت مىكند و اوست ارجمند حكیم ( 4ـ ابراهیم)
****
َ
َ
ب فیه فر ٌ
یق في
َو َك َذل َك أ ْو َح ْی َنا إلَ ْی َك ق ْرآ ًنا َع َرب ًهیا لِّتنذ َر أ هم ا ْلق َرى َو َمنْ َح ْولَ َها َوتنذ َر َی ْو َم ا ْل َج ْمع َال َر ْی َ
شاء ه
شاء في َر ْح َمته َو ه
هللا لَ َج َعلَه ْم أ هم ًة َواحدَ ًة َولَكن یدْ خل َمن َی َ
السعیر ﴿َ ﴾7ولَ ْو َ
ا ْل َج هنة َو َفر ٌ
الظالمونَ
یق في ه
یر ﴿ 8ـ الشوری﴾
َما لَهم ِّمن َول ٍّي َو َال َنص ٍ
و بدین گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كردیم تا ام القری [مردم مكه] و ]اعرابی[ را كه
پیرامون آنند؛ هشدار دهى و از روز گردآمدن [خلق] كه تردیدى در آن نیست؛ بهراسانى ]آنگاه که[
گروهى در بهشتند و گروهى در آتش ( )7و اگر هللا مىخواست قطعا آنان را امتى یگانه مىگردانید؛
لیكن چون اراده کند ]کسانی را[ به رحمت خویش در مىآورد و ستمگران نه یارى دارند و نه یاورى(8
ـ الشوری)
****
و اگر [این كتاب را] قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم؛ قطعا مىگفتند :چرا آیههاى آن روشن بیان
نشده؛ كتابى غیر عربى و [مخاطب آن] عرب زبان ؟!
بگو این [كتاب] براى ]عرب ها[ئى كه ایمان آوردهاند رهنمود و درمانى است و ]عرب ها[ئى كه
ایمان نمىآورند در گوشهایشان سنگینى است و قرآن ]با وصف عربی بودن[ برایشان نامفهوم است و
[گویى] آنان را از جایى دور ندا مىدهند ( 44ـ فصیلت)
*****
الروح ْاْلَمین ﴿َ ﴾123علَى َق ْلب َك ل َتكونَ منَ ا ْلمنذرینَ
ب ا ْل َعالَمینَ ﴿122ـ الشعرا﴾ َن َزل َ به ُّ
َوإ هنه لَ َتنزیل َر ِّ
ین ﴿َ ﴾121وإ هنه لَفي زبر ْاْلَ هولینَ ﴿ ﴾126أَ َولَ ْم َیكن لهه ْم آ َی ًة أَن َی ْعلَ َمه علَ َماء َبني
﴿ ﴾124بل َ
ان َع َرب ٍّي ُّمب ٍ
س ٍ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
ه
َ
إ ْس َرائیل َ ﴿ ﴾127أ َول ْم َیكن له ْم آ َیة أن َی ْعل َمه عل َماء َبني إ ْس َرائیل َ ﴿َ ﴾127ول ْو نزلناه َعلى َب ْعض اْل ْع َجمینَ
سلَ ْك َناه في قلوب ا ْلم ْجرمینَ ﴿﴾211
﴿َ ﴾128ف َق َرأَه َعلَ ْیهم هما َكانوا به م ْؤمنینَ ﴿َ ﴾122ك َذل َك َ
و راستى كه این [قرآن] وحى رب عالمیان است (122ـ الشعرا) روح االمین آن را بر دلت نازل
كرد ( )123تا از [جمله] هشداردهندگان باشى ( )124به زبان عربى روشن ( )121و [وصف] آن در
كتابهاى پیشینیان آمده است ( )126آیا براى آنان این خود دلیلى واضح نیست كه علماى بنىاسرائیل از
آن اطالع دارند ( )127و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مىكردیم ( )128و ]به عرب
ها[ خوانده میشد؛ به آن ایمان نمىآوردند ( )122این گونه در دلهاى گناه پیشه گان ]بهانه گیر[ راه
مىبریم ()211
****

اب أَ َ
صدِّ ق الهذي َب ْینَ َی َد ْیه َولتنذ َر أ هم ا ْلق َرى َو َمنْ َح ْولَ َها َوالهذینَ ی ْؤمنونَ باآلخ َرة
ار ٌك ُّم َ
نز ْل َناه م َب َ
َوه ََذا ك َت ٌ
صالَته ْم ی َحافظونَ ﴿  22ـ االنعام﴾
ی ْؤمنونَ به َوه ْم َعلَى َ
و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم؛ کتاب هایی را که پیش از آن آمده تصدیق
میکند و برای اینکه ] مردم [ ام القرا ] = مکه [ و کسانی را که پیرامون آن اند؛ هوشدار دهی؛
مؤمنان به آخرت؛ به این کتاب نیز ایمان می آورند و آنان از نماز های خود محافظت می کنند( 22ـ
االنعام)
****
َ
ً
َ
ِّ
َ
صل ْت آ َیاته ق ْرآ ًنا َع َرب هیا لق ْو ٍم َی ْعلمونَ ﴿﴾3
اب ف ِّ
ك َت ٌ
كتابى است كه آیات آن به روشنى بیان شده؛ قرآنى است به زبان عربى براى قومی كه ]این زبان
را[ مىدانند ()3
در مورد مرحله معیشتی و تکامل اجتماعی:
و در دامها قطعا ً براى شما عبرتى است از آنچه در [البالى] شكم آنهاست؛ از میان سرگین و خون؛
شیرى ناب به شما مىنوشانیم كه براى نوشندگان گواراست ( )66و از میوهء درختان خرما و انگور
بادهء مستىبخش و خوراكى نیكو براى خود مى گیرید؛ قطعا ً در این[ها] براى مردمى كه تعقل مىكنند؛
آیت هایى است ( )67و رب تو به زنبور عسل وحى كرد كه از پارهاى كوه ها و از برخى درختان و از
آنچه داربست [و چفتهسازى] مىكنند خانههایى براى خود درست كن ( )68سپس از همه میوهها بخور
و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى [آنگاه] از درون [شكم] آن شهدى كه به رنگ هاى
گوناگون است بیرون مىآید؛ در آن براى مردم درمانى است؛ راستى در این [زندگى زنبوران] براى
مردمى كه تفكر مىكنند؛ نشانهء [قدرت الهى] است ()62
و هللا شما را از شكم مادرانتان در حالى كه چیزى نمىدانستید بیرون آورد و براى شما گوش ها و
چشم ها و دل ها قرار داد؛ باشد كه سپاسگزارى كنید ( )78و هللا براى شما خانههایتان را مایهء
آرامش قرار داد و از پوست دامها براى شما خانههایى نهاد كه آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و
هنگام ماندنتان سبك مىیابید و از پشمها و كرك ها و موهاى آنها وسایل زندگى كه تا چندى مورد
استفاده است [قرار داد] ( )81و هللا از آنچه آفریده به سود شما سایههایى فراهم آورده و از كوه ها
براى شما پناهگاههایى قرار داده و براى شما تنپوشهایى مقرر كرده كه شما را از گرما [و سرما] حفظ
مىكند و تنپوشها [= زرهها]یى كه شما را در جنگتان حمایت مىنماید .این گونه وى نعمتش را بر شما
تمام مىگرداند .باشد كه شما [به فرمانش] گردن نهید ( 81ـ النحل)
*****
اعراب (بادیهنشین) در كفر و نفاق [از شهرنشینان] سختتر و به اینكه حدود ]شریعتی[ را كه هللا
بر فرستادهاش نازل كرده؛ ندانند؛ سزاوارترند و هللا داناى درست کار است (27ـ التوبه)
و برخى از آن اعراب كسانى هستند كه آنچه را [در راه هللا] هزینه مىكنند؛ خسارتى [براى خود]
مىدانند و براى شما پیشامدهاى بد انتظار مىبرند .پیشامد بد ]مصیبت[ بر آنان باد و هللا شنواى
داناست( )28و برخى [دیگر] از آن اعراب كسانىاند كه به هللا و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه را
انفاق مىكنند مایهء تقرب نزد هللا و وسیلهء دعاهاى نیک پیامبر مىدانند؛ هر آئینه این [انفاق] مایهء
تقرب آنان است .به زودى هللا ایشان را در جوار رحمت خویش در می آورد كه هللا آمرزندهء مهربان
است( 22ـ التوبه)
و برخى از آن اعراب كه پیرامون شما ]هم[ هستند منافقند و از ساكنان]شهر[ مدینه [نیز عدهاى]
بر نفاق خو گرفتهاند؛ تو آنان را نمىشناسى؛ ما آنان را مىشناسیم به زودى آنان را دو بار عذاب

مىكنیم؛ سپس به عذابى بزرگ بازگردانیده مىشوند ( )111گروه اخیر کسانى هستند كه به گناهان خود
اعتراف كرده و كار شایسته را با [كارى] دیگر كه بد است درآمیختهاند؛ امید است هللا توبه آنان را
بپذیرد كه هللا آمرزندهء مهربان است ( )112از اموال آنان زکات بگیر تا به وسیلهء آن پاك و منزهء
شان سازى و برایشان دعای خیر كن؛ زیرا دعاى تو براى آنان سبب آرامش است و هللا شنواى داناست
(113ـ التوبه)
****
ه
ه
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
سبیل هللا فمنكم همن َی ْب َخل َو َمن َی ْب َخلْ فإ هن َما َی ْب َخل َعن هنفسه َوهللا الغن ُّي
هَاأَنت ْم هَؤالء تدْ َع ْونَ لتنفقوا في َ
َوأَنتم ا ْلف َق َراء َوإن َت َت َوله ْوا َی ْس َت ْبدلْ َق ْو ًما َغ ْی َرك ْم ث هم َال َیكونوا أَ ْم َثالَك ْم ﴿ 38ـ محمد﴾
شما [اعراب] همان [قومى] هستید كه براى انفاق در راه هللا فرا خوانده شدهاید پس برخى از شما
بخل مىورزند و هر كس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و [گرنه] هللا بىنیاز است و شما
نیازمندید و اگر [از انفاق] روى برتابید [هللا] جاى شما را به قومی غیر از شما خواهد داد كه مانند شما
نخواهند بود( 38ـ محمد)
*****
ه
الرحیم
الر ْح َمن ه
ب ْسم هللا ه
الرحیم ﴿﴾1
یم ﴿َ ﴾4تنزیل َ ا ْل َعزیز ه
یس ﴿َ ﴾1وا ْلق ْرآن ا ْل َحكیم ﴿ ﴾2ا هن َك لَمنَ ا ْلم ْر َ
سلینَ ﴿َ ﴾3علَى ص َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
لتنذ َر َق ْو ًما هما أنذ َر آ َباؤه ْم َفه ْم َغافلونَ ﴿ ﴾6لَقدْ َح هق ا ْلق ْول َعلَى أ ْكثره ْم فه ْم َال ی ْؤمنونَ ﴿ ﴾7إ هنا َج َع ْل َنا في
س ًده ا َفأ َ ْغ َ
ش ْی َناه ْم
س ًده ا َومنْ َخ ْلفه ْم َ
أَ ْع َناقه ْم أَ ْغالَالً َفه َي إلَى اْلَ ْذ َقان َفهم ُّم ْق َمحونَ ﴿َ ﴾8و َج َع ْل َنا من َب ْین أَ ْیدیه ْم َ
س َواء َعلَ ْیه ْم أَأَ َ
نذ ْر َته ْم أَ ْم لَ ْم تنذ ْره ْم الَ ی ْؤمنونَ ﴿﴾11
َفه ْم الَ ی ْبصرونَ ﴿َ ﴾2و َ
یس[/یاسین] ( )1سوگند به قرآن حكمتآموز ( )2كه قطعا ً تو از [جمله] پیامبرانى ( )3بر راهى راست
([ )4و كتابت] از جانب آن عزیز مهربان ]هللا[ نازل شده است ( )1تا قومى را كه پدرانشان بیم داده
نشدند و در غفلت ماندند؛ بیم دهى ـ پیش از این در اعراب بنی اسماعیل هیچ پیغمبری مبعوث نشده بود
ـ ( )6گرچه گفتهء [هللا] در بارهء بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه اکثراً ایمان نخواهند آورد()7
]گویی[ ما در گردن هاى آنان تا چانههایشان غل هایى نهاده ایم به طورى كه سرهایشان را باال نگاه
داشته و دیده فرو هشتهاند ( )8و [ما] فراروى آنها سدى و پشت سرشان سدى نهاده و پردهاى بر
[چشمان] آنان فرو گستردهایم در نتیجه نمىتوانند ببینند ( )2و آنان را چه بترسانی [و] چه نترسانی به
حالشان تفاوت نمىكند ایمان نمی آورند()11
****
در مورد هر کدام از این آیات قرآنی؛ فراوان میتوان و باید تعمق و تفکر و تعقل نمود؛ امری که تا
حدودی در کتاب «معنای قرآن» بنده صورت گرفته است 3؛ ولی اینجا بنا نیست من؛ جز قرار دادن
معانی دقیق آیات به زبان فارسی دری و عندالزوم همراه با اصل عربی آنها؛ در معرض دید و دریافت
شما عزیزان کاری بکنم .در بخش آتی بحث؛ شما با آیات متعدد قرآن مجید در مورد چگونگی مراحل
تکامل معیشتی و اجتماعی و مدنی و فرهنگی و روحی ـ روانی مخاطبان قرآن تا آخرین آیه که گویا
همانا شماره سوم سوره مائده است با "الیوم اکملت لکم دینکم" ؛ مقابل خواهید شد و سپس اگر خدا
خواست؛ به دو پرسش کلیدی فوق باهم پاسخ خواهیم یافت!
++++++++++++
 1ـ /http://www.khawaran.comمـــذهبـــی/آیا-پیامبــر-اســالم-کــاتب-حدیث-و-حــافظ-حدیث-
داشت؟html.
 2ـ http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a4vl7gHskmc
 3ـ http://www.ariaye.com/ketab/eftekhar/eftekhar4.pdf

ـ2ـ
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
بحث حاضر ادامه مباحثی با عناوین و لینک های زیرین میباشد و الزم است؛ خواننده گرامی به
سابقه وارد باشد تا بتواند منظور و پیام را کامل و درست دریافت نماید:
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟
http://www.vatandar.at/khat.gif
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html
قاطعانه عرض میکنم که پرسش های حیاتی ـ مماتی که بدینگونه پاسخ های عام فهم علمی و
قرآنی می یابند؛ در حیطه توان جنابان مالصاحبان؛ ولو االظهرواال و دیوبندی واال وغیره نیست.
یکی از روشن اندیش ترین مالهای مورد نظر؛ جناب محترم دکتور یونس میباشد و خیلی هم تالش
میورزد که گره ای از گره ها را باز نماید ولی بدبختانه به دلیل گرفتاری های متعدد العالج؛ جز اینکه
خود و دیگران را بیشتر آسیمه سر و کانفیوز نماید؛ ماحصل چندانی به بار نمی آورد.
تازه ترین نمونه؛ مقاله واکنشی خیر خواهانه شان به دفاع از ارزش های قانون منع خشونت علیه
زنان است که در سایت های زیادی نشر گردیده .منجمله آنرا از اینجا دریافت و مورد مداقه و قضاوت
قرار دهید:
/http://khawaran.comاجتمـــاعی/قــانـــون-منـــع-خشـــونت-علیـــه-زنـــانhtml.
بدبختانه به نظر میرسد که مالصاحبان ما اغلبا ً در ناکجاهایی؛ نه اینکه به کور رنگی و کورمغزی
گرفتار ساخته میشوند بلکه اساسا ً ختنه مغزی و از آن باالتر اخته مغزی میگردند و این است که در
بهترین حاالت مانند همین جناب دکتور یونس هم هذیان میگویند و مخاطبان خود را دیوانه میکنند.
خوب؛ دقت بفرمائید:
" اما موضوع که امروز از نگاه علم زبانشناسی قابل غور و دقت است ،این است که با اینکه پیغام
خداوند به زبان عربی است و اما انسان قادر نیست که زبان خداوند (قرآن) را از زبان عربی انسانی
خودش ترجمه کند .زیرا انسان این قدرت را ندارد که زبان خداوند را ترجمه کند .همانطوریکه قرآن می
گوید که انسان قادر نیست یک سوره مانند قرآن از خود بسازد و یا بنویسد ،همچنان قادر نیست که
سورۀ که نازل شده ،آنرا از زبان خود ترجمه کند .به عبارت دیگر وقتی که ما قادر نیستیم یک آیه
مانند قرآن بنویسیم ،ما ترجمه آنرا هم قادر نیستیم .اگر انسان قادر میشد که زبان خدا وند را ترجمه

کند ،به یقین این قدرت را پیدا میکرد که یک آیه از خود بسازد زیرا زبان انسان و زبان خدا یکی
میشد .بلی قرآن ترجمه نه میشود و اما تفسیر میشود .هر آن جائی که شما میخوانید “ترجمه قرآن”
یک حرف غلط و نادرست است".
ولی آنسوتر:
" بر عکس قرآن کریم؛ احادیث تفسیر نه میشود زیرا از زبان انسان است بلکه ترجمه میشود.
احادیث پیشوای اسالم (ص) از زبان انسان است نه خداوند .و آن حضرت (ص) فرموده است که شما
به زبان مردم و عقل مردم سخن گوئید .لذا ترجمه زبان انسان به انسان امکان دارد و درست است.
حدیث تفسیر نمیشود .اگر کسی بخواهد سخن پیامبر را تفسیر کند ،چنین معنی میدهد که گویا عقل او از
پیامبر بلند تر است و یا نیت پیامبر را درک کرده است در حالیکه انسان به نیت دیگران به جزءاز
خودش و خدایش دسترسی ندارد".
توجه! توجه! توجه!
" اگر کسی بخواهد سخن پیامبر را تفسیر کند ،چنین معنی میدهد که گویا عقل او از پیامبر بلند تر
است" مگر به این معنی هم نیست که " اگر کسی بخواهد سخن خداوند را تفسیر کند ،چنین معنی میدهد
که گویا عقل او از خدا بلند تر است"؟؟!!
در مورد کیف و کان حدیث یا سخن نامنهاد پیغمبر؛ بنده قبالً عرایض مشروح داشته ام و اینکه
قرآن مبین عربی؛ کالم هللا است ولی "بنده محور" و "عرب محور" میباشد؛ آنهم بنده و عرب محصور
و محکوم در زمان و مکان معین و محدود؛ عرایض ادامه دارد؛ لذا لطفا ً نخواهید که تمامی شاخ و دم
هذیان ها را نیز؛ همین جا برمال بسازم.
******
یک نکته دیگر نیز؛ قابل یاد آوری است که لزوما ً درین بحث بعضی سوره های نسبتا ً طوالنی قرآن
چون «یس» و «الرحمن» مکمالً با ترجمه دقیق؛ آورده میشود؛ ولی ضرور نیست خواننده آنهارا حتما ً
بخواند؛ کافی است تنها متن بحث مطالعه شود که تحلیل و ارزیابی و قیاس و استقراء و استنتاج  ...در
مورد عین سوره ها را متضمن میباشد.
*********
اینک بخش دیگر بحث:
ب ْسم ه
الرحیم
الر ْح َمن ه
هللا ه
ارا َذ َ
ام َرأَته
ات لَ َه ٍ
َت هب ْت َیدَا أَبي لَ َه ٍ
ب ﴿َ ﴾3و ْ
صلَى َن ً
س َی ْ
ب ﴿َ ﴾2
س َ
ب ﴿َ ﴾1ما أَ ْغ َنى َع ْنه َماله َو َما َك َ
ب َو َت ه
س ٍد ﴿﴾1
َح همالَ َة ا ْل َح َطب ﴿ ﴾4في جیدهَا َح ْبل ٌ ِّمن هم َ
بریده باد دستان ابی لهب و نابود باد خودش ﴿ ﴾1ثروتی که اندوخت هیچ به کارش نیامد ﴿ ﴾2به
زودی در دوزخ پر شرار بیافتد ﴿ ﴾3و زنش هیزم کش آتش باشد ﴿ ﴾4با طنابی از لیف خرما بر گردن
﴿﴾1
درینجا؛ اینکه ابی لهب مانند ابی طالب کاکای حضرت محمد پیامبر اسالم بوده ولی بر خالف ابی
طالب بر آن حضرت؛ مهربان نبوده و بلکه با ایشان شدیداً مخالفت و خصومت میورزیده است؛ زیاد
مورد نظر نیست .ولی خوب است به خاطر داشت که این آیات؛ به دنبال آزار ها و استهزاء های بیحد و
تحمل ناپذیر ابی لهب که نام اصلی اش عبدالعزی بوده؛ نازل گردیده است و همو پس از مرگ ابی

طالب؛ به حیث دربان کعبه و بزرگ مکه؛ جانشین ابی طالب شده بوده که میتواند در امر هجرت
حضرت رسول از مکه ـ قلمرو عبدالعزی کاکای متخاصمش ـ؛ عامل نیرومند و حتی تعیین کننده به
حساب آید.
اما تصویری که این آیات؛ از سرانجام زن ابی لهب؛ به دست میدهد به لحاظ موضوع بحث ما
بسیار جالب و مهم و فیصله کن است.
سرنوشت وعید داده شده اینست که ابی لهب ـ کاکای بسیار ثروت اندوخته و توانمند ـ به جرم
مخالفت با برادر زاده اش حضرت محمد و دعوت او؛ در حالی به دوزخ می افتد که زنش؛ هیزم کش
آتش دوزخ میگردد و هیزم ها را با طناب یا ریسمانی بافته شده از الیاف خرما توسط گردن اش حمالی
مینماید.
به لحاظ این تصویر؛ دوزخ میبایستی نظیر کوره خشت پزی و امثال آن؛ در همان صحرای
عربستان بوده باشد و بدبختانی مانند زن ابی لهب؛ برای تأمین سوخت و فروزان نگهداشتن آن؛ هی
برایش هیزم جمع و به نزدیکش انتقال داده بروند و بسته های هیزم هم در ریسمان های تابیده شده از
لیف خرما و به وسیله دوش و گردن افراد از مبدا به مقصد نقل و انتقال گردد.
بدینگونه معلوم است که خود این هیزم ها از چه چیز ها میتوانند عبارت باشند؟!
مسلما ً از چوب و خس و خاشاک و حتی فضله های حیوانات ...یعنی همان چیز ها که مردمان
مورد خطاب قرآن مبین؛ با آنها برای پخت و پز و مقاصد متصوره آن زمانی و آن مکانی؛ آتش می
افروختند نه چیز هایی مانند زغال سنگ و نفت و گاز و مواد مشتعله متعدد دیگر که بعد ها در زمانها
و مکانهای متفاوت؛ توسط مردمان تکامل یافته و پیشرفته کشف شدند و مورد کاربرد در آتشدان های
عظیم چون کوره های ذوب فلز قرار گرفتند.
البته باید متوجه بود که ما فقط در چوکات موضوع بحث؛ به این و سایر تصاویر قرآنی؛ توجه و
تعمق میکنیم و مثالً به اینکه زن ابی لهب؛ اینجا چرا حتی بدتر و تحقیر آمیز تر و زجر آلود تر از خود
ابی لهب؛ محکوم به مجازات است وغیره؛ پرداخته نمیتوانیم.
«مخاطب محوری»ی کالم هللا است که پیام ها را با همچو تصاویر و مثل ها و حکایات ...که در
حد «وسع» مخاطبان میباشد؛ ابالغ میدارد و برخالف تصور و توهم جهال متحجر و متشدد گذشته و
حال؛ خداوند هرگز و در هیچ کجایی بنا ندارد که علم غیب و احاطه اطالعاتی فرا زمانی و فرا مکانی
خودش را به رخ مشتی شبان  1111سال قبل که به علل مختلف حتی دچار عقب مانده گی ذهنی بسیار
نسبت به عصر و زمان خود هم میباشند؛ بکشد .این حقیقت را در سوره های دیگر قرآن مجید پیگیری
مینمائیم:
*********
همه میدانند که سورهء شریفهء «یس» بیش از سایر سوره ها و آیات قرآن مجید به عنوان تعویز
و جادوی درمانی ،رد چشم بد و کسب برکت و مؤفقیت پیشه و کار موارد استفاضه دارد؛ برعالوه
بیماران مزمن و مرموز را «چهل یاسین» میکنند و بر بیماران در حال نزع نیز سوره «یاسین» را
میخوانند و می دمند تا عذاب جان کندن برایشان سهل گردد و ایمان ایشان در موقع طالطم رهایی از
زنده گانی توسط شیطان دزدیده نشود.
پس خیلی مهم است که این سورهء شریفه را مورد دقت قرار دهیم که آیا در آن معنا و مفهومی
برای کاربرد و عملکرد و دریافت سیما و جایگاه و پایگاه مخاطبان قرآن مبین نیز هست یا خیر؟
**********

ب ْسم ه
الرحیم
الر ْح َمن ه
هللا ه
الرحیم
یم ﴿َ ﴾4تنزیل َ ا ْل َعزیز ه
یس ﴿َ ﴾1وا ْلق ْرآن ا ْل َحكیم ﴿ ﴾2ا هن َك لَمنَ ا ْلم ْر َ
سلینَ ﴿َ ﴾3علَى ص َراطٍ ُّم ْس َتق ٍ
﴿ ﴾1لتنذ َر َق ْو ًما هما أنذ َر آ َباؤه ْم َفه ْم َغافلونَ ﴿ ﴾6لَ َقدْ َح هق ا ْل َق ْول َعلَى أَ ْك َثره ْم َفه ْم َال ی ْؤمنونَ ﴿ ﴾7إ هنا َج َع ْل َنا
س ًده ا
س ًده ا َومنْ َخ ْلفه ْم َ
في أَ ْع َناقه ْم أَ ْغالَالً َفه َي إلَى اْلَ ْذ َقان َفهم ُّم ْق َمحونَ ﴿َ ﴾8و َج َع ْل َنا من َب ْین أَ ْیدیه ْم َ
َفأ َ ْغ َ
س َواء َعلَ ْیه ْم أَأَن َذ ْر َته ْم أَ ْم لَ ْم تنذ ْره ْم الَ ی ْؤمنونَ ﴿ ﴾11إ هن َما تنذر َمن ا هت َب َع
ش ْی َناه ْم َفه ْم الَ ی ْبصرونَ ﴿َ ﴾2و َ
َ
ِّ
الر ْح َمن با ْل َغ ْیب َف َب ِّ
یم ﴿ ﴾11إ هنا َن ْحن ن ْحیي ا ْل َم ْو َتى َو َن ْكتب َما َقدهموا
الذ ْك َر َو َخش َي ه
ش ْره ب َم ْغف َر ٍة َوأ ْج ٍر َكر ٍ
اره ْم َوكل ه َ
سلونَ
اب ا ْل َق ْر َیة إ ْذ َجاءهَا ا ْلم ْر َ
ص َح َ
اضر ْب لَهم هم َثالً أَ ْ
ین ﴿َ ﴾12و ْ
أح َ
ش ْي ٍء ْ
َوآ َث َ
ص ْی َناه في إ َم ٍام مب ٍ
سلونَ ﴿َ ﴾14قالوا َما أَنت ْم إاله َب َ
ش ٌر
س ْل َنا إلَ ْیهم ا ْث َن ْین َف َك هذبوه َما َف َع هز ْز َنا ب َثال ٍ
ث َف َقالوا إ هنا إلَ ْیكم ُّم ْر َ
﴿ ﴾13إ ْذ أَ ْر َ
الر ْحمن من َ
ِّم ْثل َنا َو َما أَ َ
سلونَ ﴿َ ﴾16و َما
ش ْي ٍء إنْ أَنت ْم إاله َت ْكذبونَ ﴿َ ﴾11قالوا َر ُّب َنا َی ْعلَم إ هنا إلَ ْیك ْم لَم ْر َ
نزل َ ه
اب أَلی ٌم ﴿﴾18
س هنكم ِّم هنا َع َذ ٌ
َعلَ ْی َنا إاله ا ْل َبالَغ ا ْلمبین ﴿َ ﴾17قالوا إ هنا َت َط هی ْر َنا بك ْم لَئن له ْم َتن َتهوا لَ َن ْرج َم هنك ْم َولَ َی َم ه
صى ا ْل َمدی َنة َرجل ٌ َی ْس َعى َقال َ َیا َق ْوم
َقالوا َطائرك ْم َم َعك ْم أَئن ذ ِّك ْرتم َبلْ أَنت ْم َق ْو ٌم ُّم ْسرفونَ ﴿َ ﴾12و َجاء منْ أَ ْق َ
سلینَ ﴿ ﴾21ا هتبعوا َمن اله َی ْسأَلك ْم أَ ْج ًرا َوهم ُّم ْه َتدونَ ﴿َ ﴾21و َما لي الَ أَ ْعبد الهذي َف َط َرني َوإلَ ْیه
ا هتبعوا ا ْلم ْر َ
َ
َ
ً
َ
اعته ْم َ
الر ْح َمن بض ٍّر اله ت ْغن َع ِّني َ
ش ْی ًئا َوالَ ینقذون ﴿﴾23
شف َ
ت ْر َجعونَ ﴿ ﴾22أأ هتخذ من دونه آل َهة إن یردْ ن ه
َ
َ
َ
َ
اس َمعون ﴿ ﴾21قیل َ ادْ خل ا ْل َج هنة قال َ َیا لَ ْی َ
ت ق ْومي َی ْعلَمونَ
ین ﴿ ﴾24إ ِّني آ َمنت ب َر ِّبك ْم ف ْ
إ ِّني إ ًذا لهفي َ
ضالَ ٍل ُّمب ٍ
﴿ ﴾26ب َما َغ َف َر لي َر ِّبي َو َج َعلَني منَ ا ْلم ْك َرمینَ ﴿َ ﴾27و َما أَ َ
الس َماء
نز ْل َنا َعلَى َق ْومه من َب ْعده منْ جن ٍد ِّمنَ ه
ص ْی َح ًة َواحدَ ًة َفإ َذا ه ْم َخامدونَ ﴿َ ﴾22یا َح ْس َر ًة َعلَى ا ْلع َباد َما َیأْتیهم ِّمن
َو َما ك هنا منزلینَ ﴿ ﴾28ن َكا َن ْت إاله َ
َ
َ
َ
َ
ول إاله َكانوا به َی ْس َت ْهزؤون ﴿ ﴾31ألَ ْم َی َر ْوا َك ْم أهْ لَ ْك َنا ق ْبلَهم ِّمنْ ا ْلقرون أ هنه ْم إلَ ْیه ْم الَ َی ْرجعونَ ﴿َ ﴾31وإن
هرس ٍ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
ضرونَ ﴿َ ﴾32وآ َیة لههم ْاْل ْرض ا ْل َم ْی َتة أ ْح َی ْی َناهَا َوأ ْخ َر ْج َنا م ْن َها َح ًهبا َفم ْنه َیأكلونَ ﴿﴾33
یع لهدَ ْی َنا م ْح َ
كل ٌّ له هما َجم ٌ
َ
َ
ْ
َ
ب َو َف هج ْر َنا فی َها منْ ا ْلعیون ﴿ ﴾34ل َیأكلوا من َث َمره َو َما َعملَ ْته أ ْیدیه ْم أ َف َال
یل َوأ ْع َنا ٍ
َو َج َع ْل َنا فی َها َج هنا ٍ
ت من هنخ ٍ
شكرونَ ﴿ ﴾31س ْب َحانَ الهذي َخلَ َق ْاْلَ ْز َوا َج كله َها م هما تنبت ْاْلَ ْرض َومنْ أَنفسه ْم َوم هما َال َی ْعلَمونَ ﴿َ ﴾36وآ َیةٌ
َی ْ
ار َفإ َذا هم ُّم ْظلمونَ ﴿َ ﴾37وال ه
ش ْمس َت ْجري لم ْس َت َق ٍّر له َها َذل َك َت ْقدیر ا ْل َعزیز ا ْل َعلیم
لهه ْم الله ْیل َن ْسلَخ م ْنه ال هن َه َ
َ
﴿َ ﴾38وا ْل َق َم َر َقد ْهر َناه َم َنازل َ َح هتى َعادَ َكا ْلع ْرجون ا ْل َقدیم ﴿َ ﴾32ال ال ه
ش ْمس َین َبغي لَ َها أن تدْ ر َك ا ْل َق َم َر َو َال الله ْیل
سابق ال هن َهار َوكل ٌّ في َفلَكٍ َی ْس َبحونَ ﴿َ ﴾41وآ َی ٌة لهه ْم أَ هنا َح َم ْل َنا ذ ِّر هی َته ْم في ا ْلف ْلك ا ْل َم ْ
شحون ﴿َ ﴾41و َخلَ ْق َنا لَهم
َ
ْ
ِّمن ِّم ْثله َما َی ْر َكبونَ ﴿َ ﴾42وإن هن َ
اعا إلَى
صری َخ لَه ْم َو َال ه ْم ین َقذونَ ﴿ ﴾43إ هال َر ْح َم ًة ِّم هنا َو َم َت ً
شأ ن ْغر ْقه ْم َف َال َ
ْ
َ
ین ﴿َ ﴾44وإ َذا قیل َ لَهم ا هتقوا َما َب ْینَ أ ْیدیك ْم َو َما َخ ْل َفك ْم لَ َعلهك ْم ت ْر َحمونَ ﴿َ ﴾41و َما َتأتیهم ِّمنْ آ َی ٍة ِّمنْ آ َیات
ح ٍ
ه
َر ِّبه ْم إ هال َكانوا َع ْن َها م ْعرضینَ ﴿َ ﴾46وإ َذا قیل َ لَه ْم أَنفقوا م هما َر َز َقك ْم هللا َقال َ الهذینَ َك َفروا للهذینَ آ َمنوا أَن ْطعم
شاء ه
َمن له ْو َی َ
صادقینَ ﴿﴾48
ین ﴿َ ﴾47و َیقولونَ َم َتى ه ََذا ا ْل َو ْعد إن كنت ْم َ
هللا أَ ْط َع َمه إنْ أَنت ْم إ هال في َ
ض َال ٍل ُّمب ٍ
صمونَ ﴿َ ﴾42ف َال َی ْس َتطیعونَ َت ْوص َی ًة َو َال إلَى أَهْ له ْم َی ْرجعونَ
ص ْی َح ًة َواح َد ًة َتأْخذه ْم َوه ْم َیخ ِّ
َما َینظرونَ إ هال َ
صور َفإ َذا هم ِّمنَ ْاْلَ ْجدَاث إلَى َر ِّبه ْم َینسلونَ ﴿َ ﴾11قالوا َیا َو ْیلَ َنا َمن َب َع َث َنا من هم ْر َقد َنا ه ََذا
﴿َ ﴾11ونف َخ في ال ُّ
ص َ
ضرونَ ﴿﴾13
ص ْی َح ًة َواحدَ ًة َفإ َذا ه ْم َجمی ٌع لهدَ ْی َنا م ْح َ
سلونَ ﴿ ﴾12إن َكا َن ْت إ هال َ
دَق ا ْلم ْر َ
الر ْح َمن َو َ
َما َو َع َد ه
س َ
اب ا ْل َج هنة ا ْل َی ْو َم في شغ ٍل َفاكهونَ
ص َح َ
ش ْی ًئا َو َال ت ْج َز ْونَ إ هال َما كنت ْم َت ْع َملونَ ﴿ ﴾14إنه أَ ْ
َفا ْل َی ْو َم َال ت ْظلَم َن ْف ٌ
س َال ٌم َق ْو ًال
﴿ ﴾11ه ْم َوأَ ْز َواجه ْم في ظ َال ٍل َعلَى ْاْلَ َرائك م هتكؤونَ ﴿ ﴾16لَه ْم فی َها َفاك َه ٌة َولَهم هما َیده عونَ ﴿َ ﴾17
ام َتازوا ا ْل َی ْو َم أَ ُّی َها ا ْلم ْجرمونَ ﴿ ﴾12أَلَ ْم أَ ْع َهدْ إلَ ْیك ْم َیا َبني آ َد َم أَن هال َت ْعبدوا ال ه
ش ْی َطانَ
یم ﴿َ ﴾18و ْ
من هر ٍّ
ب هرح ٍ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
یرا أفل ْم تكونوا
ضل ه منك ْم جبال كث ً
اعبدوني هَذا ص َراط ُّم ْستقی ٌم ﴿َ ﴾61ولقدْ أ َ
إ هنه لَك ْم َعد ٌّو ُّمبینٌ ﴿َ ﴾61وأنْ ْ
اصلَ ْوهَا ا ْل َی ْو َم ب َما كنت ْم َت ْكفرونَ ﴿ ﴾64ا ْل َی ْو َم َن ْختم َعلَى
وعدونَ ﴿ْ ﴾63
َت ْعقلونَ ﴿ ﴾62هَذه َج َه هنم الهتي كنت ْم ت َ
ش َهد أَ ْرجله ْم ب َما َكانوا َی ْكسبونَ ﴿َ ﴾61ولَ ْو َن َ
أَ ْف َواهه ْم َوت َكلِّم َنا أَ ْیدیه ْم َو َت ْ
اس َت َبقوا
شاء لَ َط َم ْس َنا َعلَى أَ ْعینه ْم َف ْ
الص َر َ
اط َفأ َ هنى ی ْبصرونَ ﴿َ ﴾66ولَ ْو َن َ
اس َت َطاعوا مض ًهیا َو َال َی ْرجعونَ ﴿﴾67
س ْخ َناه ْم َعلَى َم َكا َنته ْم َف َما ْ
شاء لَ َم َ
ِّ
َ
َ
ه
َ
ه
َ
ْ
ْ
ْ
ِّ
َ
َ
ِّ
َ
َو َمنْ ن َع ِّم ْره ننك ْسه في الخلق أفال َی ْعقلونَ ﴿َ ﴾68و َما َعل ْمناه الش ْع َر َو َما َین َبغي له إنْ ه َو إال ذك ٌر َوق ْرآنٌ
ُّمبینٌ ﴿ ﴾62لینذ َر َمن َكانَ َح ًهیا َو َیح هق ا ْل َق ْول َعلَى ا ْل َكافرینَ ﴿ ﴾71أَ َولَ ْم َی َر ْوا أَ هنا َخلَ ْق َنا لَه ْم م هما َعملَ ْت أَ ْیدیناَ
أَ ْن َعا ًما َفه ْم لَ َها َمالكونَ ﴿َ ﴾71و َذله ْل َناهَا لَه ْم َفم ْن َها َركوبه ْم َوم ْن َها َیأْكلونَ ﴿َ ﴾72ولَه ْم فی َها َم َنافع َو َم َ
شارب

شكرونَ ﴿َ ﴾73وا هت َخذوا من دون ه
أَ َف َال َی ْ
ص َره ْم َوه ْم لَه ْم جن ٌد
نصرونَ ﴿َ ﴾74ال َی ْس َتطیعونَ َن ْ
هللا آل َه ًة لَ َعلهه ْم ی َ
نسان أَ هنا َخلَ ْق َناه من
ضرونَ ﴿َ ﴾71ف َال َی ْحزن َك َق ْوله ْم إ هنا َن ْعلَم َما یس ُّرونَ َو َما ی ْعلنونَ ﴿ ﴾76أَ َولَ ْم َی َر ْال َ
ُّم ْح َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ض َر َ
ُّن ْط َف ٍة فإذا ه َو خصی ٌم ُّمبینٌ ﴿َ ﴾77و َ
ب لنا َمثال َونس َي خلقه قال َ َمنْ ی ْحیي العظا َم َوه َي َرمی ٌم ﴿ ﴾78قلْ
شأَهَا أَ هول َ َم هر ٍة َوه َو بكل ِّ َخ ْل ٍق َعلی ٌم ﴿ ﴾72الهذي َج َعل َ لَكم ِّمنَ ال ه
ی ْحیی َها الهذي أَن َ
ارا َفإ َذا أَنتم
ضر َن ً
ش َجر ْاْلَ ْخ َ
ض ب َقاد ٍر َعلَى أَنْ َی ْخل َق م ْثلَهم َبلَى َوه َو ا ْل َخ هالق
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْر َ
س الهذي َخلَ َق ه
ِّم ْنه توقدونَ ﴿ ﴾81أَ َولَ ْی َ
ش ْی ًئا أَنْ َیقول َ لَه كنْ َف َیكون ﴿َ ﴾82فس ْب َحانَ الهذي ب َیده َملَكوت كل ِّ َ
ا ْل َعلیم ﴿ ﴾81إ هن َما أَ ْمره إ َذا أَ َرادَ َ
ش ْي ٍء َوإلَ ْیه
ت ْر َجعونَ ﴿﴾83
یس[/یاسین] ( )1سوگند به قرآن حكمتآموز ( )2كه قطعا ً تو از [جمله] پیامبرانى ( )3بر راهى
راست ([ )4و كتابت] از جانب آن عزیز مهربان ]هللا[ نازل شده است ( )1تا قومى را كه پدرانشان
بیمداده نشدند و در غفلت ماندند؛ بیم دهى ـ پیش از این در بنی اسماعیل هیچ پیغمبری مبعوث نسده بود
ـ ) (6گرچه گفتهء [هللا] در بارهء بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه اکثراً ایمان نخواهند آورد )(7
]گویی [ما در گردن هاى آنان تا چانههایشان غل هایى نهادهایم به طورى كه سرهایشان را باال نگاه
داشته و دیده فرو هشتهاند ) (8و [ما] فراروى آنها سدى و پشت سرشان سدى نهاده و پردهاى بر
[چشمان] آنان فرو گستردهایم در نتیجه نمىتوانند ببینند ) (9و آنان را چه بترسانی [و] چه نترسانی به
حالشان تفاوت نمىكند ایمان نمی آورند )(10
بیم دادن تو تنها كسى را [سودمند] است كه كتاب حق را پیروى كند و از [هللا] رحمان در نهان
بترسد [چنین كسى را] به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده ()11
آرى ما]هللا[ایم كه مردگان را زنده مىسازیم و آنچه را از پیش فرستادهاند با آثار [و اعمال] شان
درج مىكنیم و هر چیزى را در كارنامهاى روشن برشمردهایم ()12
[داستان] مردم آن قریه را كه رسوالن بدانجا آمدند براى آنان َم َثل بزن ( )13آنگاه كه دو تن سوى
آنان فرستادیم و[لى] آن دو را دروغزن پنداشتند تا با [فرستاده] سومین [آنان را] تایید كردیم؛ پس
[رسوالن] گفتند ما به سوى شما به پیامبرى فرستاده شدهایم ()14
[ناباوران آن ده] گفتند شما جز بشرى مانند ما نیستید و [هللا] رحمان چیزى نفرستاده و شما جز
دروغ نمىپردازید ()11
گفتند :رب ما مىداند كه ما واقعا ً به سوى شما به پیامبرى فرستاده شدهایم ( )16و بر ما
[وظیفهاى] جز رسانیدن آشكار [پیام] نیست ()17
پاسخ دادند ما [حضور] شما را به شگون بد گرفتهایم اگر دست برندارید سنگسارتان مىكنیم و
قطعا ً عذاب دردناكى از ما به شما خواهد رسید ()18
[رسوالن] گفتند :شومى شما با خود شماست آیا اگر شما را اندرز (و تعلیم) دهند [هم حمل به
شگون بد میکنید] شما قومى اسرافكارید ()12
و [در این میان] مردى از دورترین جاى شهر دوان دوان آمد [و] گفت :اى مردم ! از این
فرستادگان پیروى كنید ( )21از كسانى كه پاداشى از شما نمىخواهند و خود [نیز] بر راه راست قرار
دارند پیروى كنید ( )21آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفریده است و [همه] شما به سوى او بازگشت
مىیابید ( )22آیا به جاى او خدایانى را بپرستم كه اگر [هللا] رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه
شفاعتشان به حالم سود مىدهد و نه مىتوانند مرا برهانند ( )23در آن صورت من قطعا ً در گمراهى
آشكارى خواهم بود ()24
{خطاب به رسوالن} من به رب تان ایمان آوردم [اقرار] مرا بشنوید ()21
[وئ سرانجام به جرم ایمان كشته شد و به او] گفته شد به بهشت درآى؛ گفت :اى كاش قوم من
مىدانستند ( )26كه رب من چگونه مرا آمرزید و در زمرهء عزیزانم قرار داد ()27

پس از [شهادت] وى هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و [پیش از این هم] فرو
فرستنده نبودیم ( )28تنها یك فریاد بود و بس و بناگاه [همه] آنها سرد بر جاى فسردند ( )22دریغا بر
این بندگان؛ هیچ فرستادهاى بر آنان نیامد مگر آنكه او را ریشخند مىكردند ()31
مگر ندیدهاند كه چه بسیار نسل ها را پیش از آنان هالك گردانیدیم كه دیگر آنها به سویشان باز
نمىگردند ( )31و قطعا ً همهء آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد ()32
و زمین مرده برهانى است براى ایشان كه آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم كه از آن
مىخورند ( )33و در آن [زمین] باغهایى از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمهها در آن روان
كردیم ( )34تا از میوهء آن ها و [ازآنچه] با دستان خود عمل میاورند بخورند آیا باز [هم] سپاس
نمىگزارند ()31
پاك و منزه است [هللا] كه از آنچه زمین مىرویاند و [نیز] از خود آدمی و از آنچه او نمىداند همه
را ]جفت جفت[ آفریده است ()36
و نشانهاى [دیگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست] از آن برمىكنیم و به ناگاه آنان
در تاریكى فرو مىروند ()37
و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژهء خود روان است .تقدیر آن عزیز دانا]هللا[ این میباشد ()38
و براى ماه منزل هایى معین كردهایم تا چون شاخك خشك خوشهء خرما برگردد ( )32نه خورشید
را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر كدام در سپهرى شناورند ()41
و نشانهاى [دیگر] براى آنان اینكه ما نیاكانشان را در كشتى انباشته سوار كردیم ()41
و مانند آن براى ایشان مركوبها[ى دیگرى] خلق كردیم ( )42و اگر بخواهیم غرقشان مىكنیم و
هیچ فریادرسى نمىیابند و روى نجات نمىبینند ( )43مگر رحمتى از جانب ما [شامل حال آنها گردد] و
تا چندى [آنها را] برخوردار سازیم ()44
و چون به ایشان گفته شود از آنچه در پیش رو و پشت سر دارید بترسید امید كه مورد رحمت
قرار گیرید [نمىشنوند] ()41
و هیچ نشانهاى از نشانههاى پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینكه از آن رویگردان شدند ()46
و چون به آنان گفته شود از آنچه هللا به شما روزى داده انفاق كنید كسانى كه كافر شدهاند ـ به
آنان كه ایمان آوردهاند ـ مىگویند آیا كسى را خوراک دهیم كه اگر هللا مىخواست [خودش] وى را
خوراک می داد؛ شما جز در گمراهى آشكارى [بیش] نیستید ()47
و مىگویند اگر راست مىگویید پس این وعدهء [عذاب] كئ خواهد بود ()48
جز یك فریاد [مرگبار] را انتظار نخواهند كشید كه هنگامى كه سرگرم جدالند؛ غافلگیرشان كند
( )42آنگاه نه توانایى وصیتى دارند و نه مىتوانند به سوى كسان خود برگردند ( )11و در صور
دمیده خواهد شد پس بناگاه از گورهاى خود شتابان به سوى رب خویش مىآیند ( )11مىگویند :اى
واى بر ما چه كسى ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟
این است همان وعده هللا رحمان و پیامبران راست مىگفتند ()12
[باز هم] یك فریاد است و بس و بناگاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند ( )13دراین روز بر كسى
هیچ ستم نمىرود جز در برابر آنچه كردهاید پاداشى نخواهید یافت ()14
در این روز اهل بهشت كار و بارى خوش در پیش دارند ( )11آنها با همسرانشان در زیر سایهها
بر تختها تكیه مىزنند ( )16در آنجا براى آنها [هر گونه] میوه است و هر چه دلشان بخواهد ()17
از جانب رب مهربان [به آنان] سالم گفته مىشود ( )18و اى گناهكاران! امروز [از بىگناهان]
جدا شوید ()12

اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نكرده بودم كه شیطان را مپرستید زیرا وى دشمن آشكار
شماست ( )61و اینكه من ]هللا[ را بپرستید این است راه راست ( )61و [او] گروهى انبوه از میان شما
را سخت گمراه كرد آیا تعقل نمىكردید ()62
این است جهنمى كه به شما وعده داده مىشد ( )63به [جرم] آنكه كفر مىورزیدید اكنون در آن
درآیید ()64
امروز بر دهان هاى آنان مهر مىنهیم و دست هایشان با ما سخن مىگویند و پاهایشان بدانچه
فراهم مىساختند گواهى مىدهند ( )61و اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان مىگیریم تا در راه
[كج] بر هم پیشى جویند ولى [راه راست را] از كجا مىتوانند ببینند ( )66و اگر بخواهیم هرآینه ایشان
را در جاى خود مسخ مىكنیم [به گونهاى] كه نه بتوانند بروند و نه برگردند ()67
و هر كه را عمر دراز دهیم او را [از نظر] خلقت فرو می كاهیم [و شكسته می گردانیم] آیا
نمىاندیشند ()68
و [ما] به او ]محمد[ شعر نیاموختیم و سزاوار وى جز اندرز و قرآنى روشن؛ اینگونه چیز ها
نیست ( )62تا هر كه را [دلى] زنده است بیم دهد و گفتار [هللا] در باره كافران محقق گردد ()71
آیا ندیدهاند كه ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریدهایم تا در تملک آنها باشد ( )71و
آنها را براى ایشان رام گردانیدیم که بر برخى سوار میشوند و از بعضى مىخورند ( )72و از آنها
سودها و نوشیدني ها دارند پس چرا شكرگزار نیستید ()73
و غیر از هللا؛ خدایانى را به پرستش گرفتند تا مگر یارى شوند ([ )74ولى اینگونه خدایان]
نمىتوانند آنان را یارى كنند و آنان خودشان براى [آن خدایان] چون سپاهى احضار شدهاند ()71
پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مىكنند مىدانیم ()76
مگر آدمى ]عرب بیابانی[ ندانسته است كه ما او را از یک نطفه آفریدهایم؛ وانگاه چنین
ستیزهجویى آشكار]نسبت به هللا[ شده است ( )77و آفرینش خود را فراموش كرده براى ما مثلى آورده
که چه كسى این استخوانهای پوسیده را زندگى مىبخشد ()78
بگو همان ذات كه نخستینبار آنها را پدید آورد و اوست كه به هر [گونه] آفرینشى داناست ()72
همو كه برایتان در درختسبز و تر استعداد سوختن نهاد كه از آن [چون نیازتان افتد] آتش
مىافروزید ()81
آیا ذاتی كه آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست كه [باز] مانند آنها را بیافریند؟ آرى اوست
آفرینندهء دانا ()81
چون به چیزى اراده فرماید كارش این بس كه مىگوید :باش! پس [بىدرنگ] موجود مىشود
( )82پس [منزه و] پاك است آن ذات كه ملكوت هر چیزى در دست اوست و به سوى اوست كه
بازگردانیده مىشوید ()83
***************
به طور یک کل؛ عقل یا خرد آدمی را در دو مرحله عمومی باید مد نظر داشت:
 1ـ مرحلهء طبیعی و ناگزیر خرد پریشان (پراگنده ـ آشفته)
 2ـ مرحله کمال یابنده و کمال یافتهء خرد بسامان یا عقل سامانمند.
قطعا ً روشن است که در مرحلهء خرد بسامان ارتباط برقرار کردن ،افهام و تفهیم و ابالغ و ارشاد
کار دشواری نیست و فقط همین قدر نیازمندی دارد که به راستی خطاب کننده و مخاطب هر دو؛ حد
متعادلی ازعقل بسامان داشته باشند.
اما در مرحله خرد پریشان و بی انتظام و بی سیستم ـ به ویژه در بدوی ترین حاالت ـ ارتباط یافتن
و افهام و تفهیم و ارشاد و تبلیغ شاق ترین کار میباشد و اصوالً چنانکه بشر قادر نیست با چارپایان
افهام و تفهیم کند؛ افهام و تفهیم با کودکان نارس و افراد و اقوام و ملت ها و امت های «کودک مانده»

و گرفتار «عقب مانده گی ذهنی» قریبا ً از ناممکنات است؛ مگر اینکه نصرت هللا تعالی را دارا بود و
به سطح و سبک و سیاق سورهء بی نهایت شریف و مبارک و شفا بخش «یس» سخن گفت و ابراز
مقصد کرد!
بی گمان افراد دارای خرد بسامان و دانش دین و دنیا؛ ولو که قرآن کریم را منحیث المجموع یک
معجزه قبول نکنند؛ قادر نیستند که از معجزه بودن سورهء شگرف «یس» مبارک انکار نمایند.
دقت فرمائید :
سوگند به قرآن حكمتآموز ( )2كه قطعا ً تو از [جمله] پیامبرانى ( )3بر راهى راست ([ )4و
كتابت] از جانب آن عزیز مهربان ]هللا[ نازل شده است ( )1تا قومى را كه پدرانشان بیم داده نشدند و
در غفلت ماندند؛ بیم دهى ( )6گرچه گفتهء [هللا] در بارهء بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه اکثراً
ایمان نخواهند آورد (] )7گویا[ ما در گردن هاى آنان تا چانههایشان غل هایى نهادهایم به طورى كه
سرهایشان را باال نگاه داشته و دیده فرو هشتهاند ( )8و [ گویا ما] فراروى آنها سدى و پشت سرشان
سدى نهاده و پردهاى بر [چشمان] آنان فرو گستردهایم در نتیجه نمىتوانند ببینند ( )2و آنان را چه
بترسانی [و] چه نترسانی به حالشان تفاوت نمىكند ؛ ایمان نمی آورند)11( .
چنانکه میدانیم سوگند برای بشر آخرین شانس اتمام حجت است؛ اما بشر که معموالً اسیر نفس
اماره و شهوت و جنون میباشد؛ خیلی امکان دارد که مثالً مانند رهبران مجاهدان افغانستان به دروغ
قسم بخورد .ولی اینجا هللا تعالی جل مجده است که قسم میخورد؛ و آنهم بر قرآن عظیم الشأن و
بدینگونه هیچ شک و شبه ای بر اینکه حضرت محمد مصطفی اولین و آخرین پیامبر بنی اسماعیل؛
پیامبر راستین و هادی صراط المستقیم میباشد؛ برجا نمی گذارد .هللا تعالی تصریح میفرمایند که قوم
مورد خطاب یعنی اعراب بنی اسماعیلی که بر خالف یهودیان بنی اسرائیلی تاکنون پیامبر برایشان
نیامده و هدایت نشده اند؛ اکثراً هدایت شدنی نیستند.
اینجا دو معضله در مورد این قوم مطرح میباشد:
اوالً اینکه حضرت اسماعیل فرزند نخست حضرت ابراهیم خلیل هللا بودند ولی بر عکس؛ عنایات
بیشمار الهی بر اوالدهء حضرت اسحق(اسرائیل) دومین پسر حضرت ابراهیم یعنی بنی اسرائیل معطوف
گردید؛ آنان لقب پرصولت و بی همتای قوم برگزیده هللا تعالی را که قبل از این «یهوه صبایوت» نامیده
میشدند و نزد بنی اسرائیل همچنان «یهوه صبایوت» اند؛ دریافت کردند.
دوم اینکه مخصوصا ً در سورهء مبارکهء یاسین؛ هللا تعالی از این قوم محروم از عنایات خویش
(کم از کم در هزارسال) با چنین انزجار یاد مینمایند و لقب قوم برگزیده را که اصالً به ایشان نمی
بخشایند .و عالوتا ً میفرمایند که «لَ َقدْ َح هق ا ْل َق ْول َعلَى أَ ْك َثره ْم َفه ْم َال ی ْؤمنونَ ﴿ ﴾7یعنی هر آئینه قول
]هللا[ درمورد آنان تحقق یافته است و اکثراً ایمان نخواهند آورد».
این قول هللا ؛ کدام است؟
غالبا ً همان که در مورد حضرت اسماعیل در تورات (آیهء 12باب شانزدهم سفر پیدایش) فرموده
اند که «و او مرد وحشی خواهد بود؛ دست وئ به ضد هرکس و دست هرکس به ضد او» و لذا اینک
تیره و ساللهء او هم ماالمال از یک چنان وحشی گری اند!
میتوان در مطالب غضب آلود البالی آیات شریفهء 7و 8و 2و11؛ این حکمت الهی را هم حدس
زد که دلیل عدم توجه ذات الهی تا این زمان بر این قوم نیزهمین پسر کنیز بودن جد ایشان بوده است و
اال مشکل است دلیل دیگری پیدا کرد که چرا برای نبی کریم خاطر نشان میشود؛ رسالت داری تا قومى
را كه پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند؛ بیم دهى ()6
سخت است از جمع این پدران؛ خود حضرت اسماعیل را مستثنی ساخت؛ چه در آنصورت حضرت
اسماعیل می بائیست خود؛ پیغمبر باشد و همین سلسله در اوالدهء او؛ چنانکه درمورد حضرت اسحق و

اوالده اش صدق نموده؛ ادامه یابد .اگر چنین می بود پس اعراب بنی اسماعیل نباید قومى شمرده میشد
كه پدرانشان بیم داده نشدند و در غفلت ماندند!
و انگهی به چه دلیل و علت بیم داده نشدند و از هدایت ربانی بی نصیب ماندند .باز وانگهی چرا
حاال که قرار است توسط حضرت محمد بیم داده شوند و هدایت گردند؛ از قبل خاطرنشان میگردد که
آنان اکثراً در ضاللت باقی میمانند؛ چه ایشان را بیم دهی و چه بیم ندهی؛ به حال ایشان تفاوت نمی کند.
گویی چنانکه تنذیر و هدایت تو به حال وحوش جنگل تفاوتی نمی کند!
مگر معنای حقیقی ی آیهء مبارکه غیر از این؛ چه میتواند باشد؟!
ولی اینهم ناگفته نماند که این قوم از نظر تاریخی دارای مشخصات کامالً استثنایی به لحاظ جیو
پولیتیکی (جغرافیایی ـ سیاسی) بوده اند .آنان در دل صحرا های شنزار و پر فرود و فراز و غالبا ً گرم
و تفتان از رویداد های معمول و تکاندهنده و تحرک بخش و آموزندهء جهان آنروز برکنار بودند.
حتی هیچ یک از جهانگشایان و ماجراجویان چون سکندر مقدونی و دیگر حمله آوران مثل
امپراتور های ایران و روم آهنگ تصرف سرزمین یا تاخت و تاز بر آنان را نکردند .عمدتا ً به این دلیل
که بیابانهای این شبه جزیره ظاهراً چیزی نداشت که جهانگشایان را وسوسه کند و به هرحال دشواری
های سوق الجیشی و نگهداشت مناطق و مردمان این سرزمین؛ در ساده ترین محاسبات مانع همه گونه
سوقیات بدین مناطق میشد تا جائیکه حتی نیرو های امنیتی امپراتوری های همسایه (ایران و روم) به
تعقیب چندان جدی ی چپاولگران عرب که معموالً بر متصرفات آنها شبیخون میزدند؛ نیز نمی پرداختند
و رفتن در اعماق صحرا ها را ناعاقالنه ترین امر تشخیص میدادند.
بدینگونه وضع کامالً ویژهء جغرافیایی و سوق الجیشی؛ سکون و رکود در وضع عمومی معیشتی
را ایجاد میکرد و لذا حالت بدویت و ایستایی عقلی و فرهنگی بر آنان تداوم پایداری می یافت.
البته منکری ندارد که این قوم در چوکات همان بدویت عمومی خویش؛ بازهم جزایر مدنی و
فرهنگی بخصوصی در میان خود داشتند .منجمله منطقهء بالنسبه خوش آب و هوای عدن مدنیت های
قابل توجهی را در خود پرورانیده بود و رویهمرفته در سراسر عربستان زبان و شعر و شاعری رقت و
دقت و توانایی شگرفی یافته و عالوه بر دامداری به عنوان تأمین کننده اصلی حیات آنان؛ تجارت هم
رونق کمی را دارا شده بود.
بنابر اینها خود سری و خود رائی و انضباط ناپذیری مخصوصا ً در بیرون از سازمان سنتی قبیله؛
مشخصهء غالب اعراب غیور و متعصب قدیم بود و رویهمرفته جز دغدغه های ایمانی که چه بسا
منشای ژنتیکی دارد؛ نقطهء اشتراک مهمی در میان آنان برجسته گی نداشت و آنهم به اعتبار قبایل
متعدد و بیشتر در حال مخاصمت؛ ال اقل میان  361مرکز مؤمن بها متشتت شده بود.
چه بسا با رعایت همین حقیقت و واقعیت؛ بر حضرت محمد رسول هللا (ص) هدایت ربانی صادر
میگردد که به این قوم حکایت مردم آن قریه را تمثیالً روایت کن که ما (هللا) دو تن از رسوالن خود را
بر ایشان فرستادیم ولی آنان تکذیب کردند و آنگاه آنان را با فرستادن پیامبر سومی قوت بخشیدیم مگر
بازهم آن قوم خود خواه و وحشی رد کردند و پیامبران مارا به شگون بد گرفته تهدید به سنگسار کردن
نمودند؛ ولی رسوالن ما به ایشان گفتند :هللا تعالی میداند که ما فرستادهء اوئیم و جز هدایت شما وظیفه
ای نداریم.
درین گیر و دار مردی از جای دوری در شهر؟ آمد و مردم سرکش را مالمت و مذمت نموده گفت:
باید که این رسوالن را پیروی کنید؛ ما چرا آفرینندهء خود را نپرستیم؟ اینک من به ایشان ایمان
آوردم؛ اقرار مرا بگیرید.
چنانکه در اغلب ترجمه ها آمده است؛ آن مرد به سزای ایمان آوردن کشته شد و هللا تعالی او را
وارد جنت ساخت .موقع داخل شدن به جنت؛ آن مرد با آه و حسرت گفت :ای کاش؛ قوم من میدانستند
که هللا در بدل ایمان و شهادت به خاطر آن؛ مرا چه مرتبتی بخشیده و چه مقدارعزیز داشته است!؟

میتواند این مثل کنایه از آن باشد که قوم بنی اسماعیل هم قبالً مانند مردم همان قریه و بلکه بدتر
از آنان بودند؛ لذا فایده ای نداشت که بر ایشان یک یا چند پیامبر پیشتر از این؛ فرستاده شود و همین
حاال هم که اکثراً همچون قبل میباشند!
ً
به راستی نابخردی ی بنده ـ یعنی آنگاه که اختیارات قبال عطا شده برای خویش را؛ نادرست مورد
استفاده قرار میدهد ـ حتی صبر هللا ارحم الراحمین را هم به سر میرساند؛ چنانکه این ذات جلیل در
آیهء( )31چنین ابراز افسوس میفرماید :وا حسرتا (دریغا) بر این بندگان؛ هیچ رسولی بر آنان نیامد
مگر آنكه او را ریشخند مىكردند.
شاعری گفته است:
همینست وهمینست وهمین است
اگر فردوس در روی زمین است
به همین فحوا بائیست گفت و ایمان داشت که:
همینست وهمینست وهمین است
اگر اعجاز قرآن مبین است
دو تا مرد ناگهان در میان یک قوم بدوی و خود رأی اظهار پیامبری میکنند؛ قوم چون می بینند؛
ظاهراً ایشان هیچ برتری و منطق و حجت قابل توجه متفاوت از خود آنان ندارند؛ این مدعیان را نمی
پذیرند؛ ولی مرد سومی هم به کمک شان می آید و دعوت را دسته جمعی تکرار میکنند؛ مردم جدی
میشوند و میگویند:
پیامبران که نیستید و نمی توانید باشید چونکه بشر معمولی همانند خودمان به نظر می آئید؛ ولی
شاید جادو گران و موجودات مؤذی و خطرناک دیگری باشید و خود و ادعا و عمل تان عاقبت شومی
را متوجه ما سازد؛ لذا از نظر ما گم شوید و اال سنگسارتان خواهیم کرد .و اما مدعیان پیامبری
بدینگونه حجت را بر همه تمام میکنند:
سلونَ ﴿َ ﴾16و َما َعلَ ْی َنا إاله ا ْل َبالَغ ا ْلمبین ﴿﴾17
َقالوا َر ُّب َنا َی ْعلَم إ هنا إلَ ْیك ْم لَم ْر َ
یعنی گفتند :رب ما میداند که ما فرستاده گانش به سوی شما هستیم و وظیفه ای جز ابالغ آشکار
هدایات ربانی بر شما نداریم.
به وضوح این اتمام حجت نهایی است؛ یعنی اگر شما نمیدانید و قبول ندارید؛ حضرت رب و هللا
تعالی میداند؛ لذا یا گردن نهید یا از ذات هللا تعالی بپرسید؛ اگر احیانا ً آن ذات اقدس مارا تأئید نکرد؛
آنگاه خواهید توانست از دعوت ما رها شوید!
چونکه مبرهن است و منجمله در آیهء صریح قرآن عظیم الشان ﴿ 11ـ الشوری﴾ قاطعانه تصریح
شده است که هللا تعالی با هیچ بشری جز توسط پیامبر یا از ورای پرده  ...سخن نمیگوید؛ مسلم است
که این قوم بدبخت قادر نمیشود؛ چگونگی امر را از پیشگاه ذات هللا تعالی جویا شود .در نتیجه دو راه
بیشتر پیش روی ندارد:
یکی اطاعت بیچون و چرا از پیامبران و
دوم :معروض شدن با مجازات بی امان.
ولی هللا ارحم الراحمین یک شانس خارق العادهء دیگر نیز به این قوم اعطا می فرماید و آن
عبارت است از:
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و [در این میان] مردى از دورترین جاى شهر؟ دوان دوان آمد [و] گفت :اى مردم! از این
فرستادگان پیروى كنید ( )21از كسانى كه پاداشى از شما نمىخواهند و خود [نیز] بر راه راست قرار
دارند پیروى كنید ( )21آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفریده است و [همه] شما به سوى او بازگشت

مىیابید ( )22آیا به جاى او خدایانى را بپرستم كه اگر [هللا] رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه
شفاعتشان به حالم سود مىدهد و نه مىتوانند مرا برهانند ( )23در آن صورت من قطعا ً در گمراهى
آشكارى خواهم بود ()24
سپس خود این مرد به پیامبران ایمان می آورد؛ ولی قوم از دیدن اینهمه عجایب غیر قابل درک و
انتظار که احتماالً برایشان توطئه آمیز و فریبکارانه نیز جلوه میکند؛ بر آشفته میشوند .به هر حال؛
چنانکه مترجمان قید کرده اند و از فحوای آیات پیهم نیز هویداست؛ مرد ایمان آورده؛ توسط قوم شهید
ساخته میشود مگر در عوض؛ به بهشت الهی رهنمایی میگردد.
سپس نوبت احتجاجات بسیار بسیار محکم الهی فرا میرسد که محاکمهء بیرحمانهء قوم تمثیل شده؛
ولی در واقع محاکمهء بیرحمانه همین قوم بنی اسماعیل است:
پس از [شهادت] وى (یعنی مرد به بهشت رفته!) هیچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نیاوردیم و
[پیش از این هم] فرو فرستنده نبودیم ( )28تنها یك فریاد بود و بس و بناگاه [همه] آنها سرد بر جاى
فسردند ()22
دریغا بر این بندگان؛ هیچ فرستادهاى بر آنان نیامد مگر آنكه او را ریشخند مىكردند ()31
مگر ندیده اند كه چه بسیار نسل ها را پیش از آنان هالك گردانیدیم كه دیگر آنها به سویشان باز
نمىگردند ( )31و قطعا ً همهء آنان در پیشگاه ما احضار خواهند شد ()32
و زمین مرده برهانى است براى ایشان كه آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم كه از آن
مىخورند ( )33و در آن [زمین] باغهایى از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمهها در آن روان
كردیم ( )34تا از میوهء آن ها و [ازآنچه] با دستان خود عمل میاورند بخورند آیا باز [هم] سپاس
نمىگزارند ()31
پاك و منزه است [هللا] كه از آنچه زمین مىرویاند و [نیز] از خود آدمی و از آنچه او نمىداند همه
را ]جفت جفت[ آفریده است ()36
و نشانهاى [دیگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست] از آن برمىكنیم و به ناگاه آنان
در تاریكى فرو مىروند ()37
و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژهء خود روان است .تقدیر آن عزیز دانا ]هللا[ این؛ میباشد ()38
و براى ماه؛ منزل هایى معین كردهایم تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد ()32
نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر كدام در سپهرى شناورند
()41
و نشانهاى [دیگر] براى آنان اینكه ما نیاكانشان را در كشتى انباشته سوار كردیم ()41
و مانند آن براى ایشان مركوبها[ى دیگرى] خلق كردیم ( )42و اگر بخواهیم غرقشان مىكنیم و
هیچ فریادرسى نمىیابند و روى نجات نمىبینند ()43
مگر رحمتى از جانب ما [شامل حال آنها گردد] و تا چندى [آنها را] برخوردار سازیم ( )44و چون
به ایشان گفته شود از آنچه در پیش رو و پشت سر دارید؛ بترسید؛ امید كه مورد رحمت قرار گیرید
[نمىشنوند] ()41
و هیچ نشانهاى از نشانههاى پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینكه از آن رویگردان شدند ( )46و
چون به آنان گفته شود از آنچه هللا به شما روزى داده انفاق كنید كسانى كه كافر شدهاند ـ به آنان كه
ایمان آوردهاند ـ مىگویند آیا كسى را خوراک دهیم كه اگر هللا مىخواست [خودش] وى را خوراک می
داد؛ شما جز در گمراهى آشكارى [بیش] نیستید ()47
و مىگویند اگر راست مىگویید پس این وعده [عذاب] كئ خواهد بود (] )48همانا این قوم[ جز یك
فریاد [مرگبار] را انتظار نخواهند كشید كه هنگامى كه سرگرم جدالند؛ غافلگیرشان كند ()42

از قبل بار بار تشریح و تصریح کرده آمدیم که ما نمی توانیم و نباید در آیات الهی «علم غیب» او
تعالی را جویا شویم و انتظار داشته باشیم .بلکه آیات متبرکه مشحون از حکمت بالغهء الهی در منظور
داشتن نیروی عقلی و توان ذهنی مخاطبان است.
نیز (در کتاب معنای قرآن) ثابت کردیم که ذات الهی فقط تا هنگامی بر نوع بشر؛ پیامبران و کتب
مقدس فرستاده است که این نوع کمال یافتهء حیه؛ مرحلهء کودکی و نوجوانی خود پیش از بلوغ در
مقیاس تاریخ را می گذشتانده اند و مانند یتیمان و نابالغان به ولی و مربی و معلم و آموزگار و تنبیه
کننده و تشویق کننده نیاز غیر قابل اغماض و اشد داشته اند.
لذا علی الظاهر و بخصوص تا هنگامیکه کلیت سوره ها و جزوات و بافت های کامل کتب مقدس را
دقیقا ً درنیابیم؛ ما دراغلب آیات شریفهء متفرقه فقط عقل و اندیشه و امید و بیم مردمان اولیه را می
بینیم.
مثالً امروزه پروفیسوران و متخصصان زمین شناسی و کیهان شناسی و بخصوص دانشمندان در
قوانین منظومهء شمسی و نتایج و تبعات آنها چون روزها و شب ها و فصل ها و بارنده گی ها و
خشکسالی ها و مسایل حیات وحش در خشکی ها و بحر ها ،مسایل خسوف ها و کسوف ها و زلزله ها
و آتشفشان ها و آب های منجمد و آب های گرم وغیره مسلما ً از دریافتن آیاتی با این معانی در قرآن
مجید شوکه میشوند:
و نشانهاى [دیگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست] از آن برمىكنیم و به ناگاه آنان
در تاریكى فرو مىروند ( )37و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژهء خود روان است .تقدیر آن عزیز دانا
]هللا[ این؛ میباشد ( )38و براى ماه؛ منزل هایى معین كردهایم تا چون شاخك خشك خوشهء خرما
برگردد ( )32نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر كدام در سپهرى
شناورند ()41
ضرور نیست با این نخبگان دانش و معرفت روزگار ما که خوشبختانه در یک کل؛ روزگار بلوغ
نیرومند نوع بشر میباشد؛ پیرامون چون و چرای اقوام بدوی مورد خطاب قرآن مجید و سایر کتب
مقدسه پیش از آن؛ مباحثه کنیم؛ کافیست آنان دوران های کودکی و نوجوانی خود را به یاد آورند که آیا
پدران و مادران و اطرافیان و مربیان ایشان در آن هنگام خویشتن را از لحاظ لهجه و ادای کلمات و
طریقه های افهام و تفهیم؛ به سطح کودکی و نوجوانی آنان پائین نمی آوردند؟!
این محترمان باید حافظه های خود را تداعی کنند و در آن شروع از نخستین آللو و ناز و نوازش
و خطاب و تنبیه و تشویق که میشده اند تا هر جا که به قناعت میرسند؛ تفحص نمایند .همه گان به
نیکویی هزاران مورد را درخواهند یافت که بزرگان به خاطر نزدیک شدن به آنان مصنوعا ً خود را
کودک ساخته و ادای کودکانه در آورده و مفاهیم را به طریق کودکانه ارائه داده اند که به هیچ وجه با
ارائه های علمی و اکادمیک همخوانی ندارد و نمیتوانسته و نمیتواند همخوانی داشته باشد.
همچنان این پیشروان دانش و شناخت امروز؛ مسلما ً خود هم همین اکنون صاحب فرزندان کودک و
نوجوان و اطرافیان عقبمانده از لحاظ ذهنی نسبت به خویش اند؛ لذا کافیست که به برخورد های لفظی
و طرز تکلم و ارتباط برقرار کردن خود با اینان دقیق شوند!
آیا خودشان ناگزیر نیستند با کودکان؛ کودک گردند و با دیگران حتی با تمثال های غیر علمی و
توهمی به گفت و گو پرداخته؛ منجمله خود را از دست آنان به طریقی رهایی بخشند؟!
آری؛ همیشه مستمع و مخاطب؛ تعیین کنندهء سطح و کیفیت خطاب و بیان بوده و هست:
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد
غنچهء خاموش بلبل را به گفتار آورد

ـ3ـ
* دومین بنای مسلمانی ی قرآنی؛ انفاق است!
(بخش  )2سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن

َم َثل عمیق و گویایی داریم که:
«...مالیی نیست که پرپر بخوانی؛ خرکاری هم دریای علم است!»
مصایب و گمراهی هایی که قرون متمادی به اصطالح "جهان اسالم" را در خود غوطه ور نموده
و به موازات تحوالت تمدنی ی بشریت؛ به طور روز افزون حدت و شدت می یابد؛ به لحاظ ایدئولوژیک
و نظریاتی؛ ماحصل مستقیم همان «مالیی ی پرپر خوانی» است.
مخصوصا ً مردمان هردم شهید و بیگناه و بیدفاع کابل و والیات افغانستان؛ طی چند هفته اخیر ابعاد
جدید و جدید تر این توحش و بربریت ناشی از «پرپر خوانی» اسالم و مسلمانی را با گوشت و پوست
و استخوان و اعماق روح و روان خود بیش از پیش احساس و درک و دریافت نمودند.
جنایت کبیر ضد انسانی «جهادی» های جنت رو! طالبان و آی.ایس.آی و جمهوریه اسالمیه
پاکستان؛ در مزدحم ترین منطقهء مکروریان سوم؛ نمونه واپسین ولی نه آخرین بود.
اینکه در سازماندهی و راه اندازی ی این سلسله توحش و بربریت؛ از تسهیالت علمی و
تکنولوژیک عصر حاضر به دقیق ترین وجوه کار گرفته میشود؛ چیزی در مفهوم حزن انگیز «پرپر
خوانی» اسالم و مسلمانی؛ به طور اعم در  14قرن؛ و به طور اخص در دوران «بازی شیطانی» از
قرن  12بدینسو در شرق میانه؛ و نزدیک به چهل سال اخیر در افغانستان؛ تفاوتی نمی آورد.
بنده؛ بنا ندارم وارد مباحث سیاسی ،استخباراتی ،مسایل «ستون پنجم» و کان و کیف بازی های
ارگ نشینان ،مافیا ها وغیره شوم .رضامندانه اذعان میدارم که این ماموریت را خیلی از دست
اندرکاران قلم و مطبوعات و رسانه...که به سرطان «پرپر خوانی» اسالم و مسلمانی؛ مصاب نیستند و
مستقیما ً اجیر آی.ایس.آی و شبکه های ابلیسی ی فراتر نمی باشند؛ بسیار عالی و به طور روز افزون
هم عالیتر؛ انجام میدهند!
دغدغه بنده؛ کشف و تشخیص و برمال سازی واقعیت ،حدود ،ابعاد و مضافات مرض مدهش
سرطان «پرپر خوانی» اسالم و مسلمانی است!

همه گان چار و ناچار معترف اند که اس اساس اسالم و مسلمانی؛ قرآن مجید میباشد و بیشترین
ها هم اذعان دارند که مشکالت عدیده حاد و مزمن جهان اسالم؛ باالخره به کان و کیف فهم مسلمانان و
پیشوایان شان از «معنای قرآن» مربوط است!
ولی غالب غالب عوام و خواص و حتی منورین؛ با حیرت و عجب و اغما و بالتکلیفی؛ گویا انتظار
دارند که «دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند»؛ کمابیش چیز هایی مانند رؤیای «امام زمانی» در
سر می پرورانند و لم میدهند!
اینگونه چشمداشت از ته روانی های دور از دسترس تعقل و اندیشه؛ مایه میگیرد و آن این است
که باور ماتحت الضمیر ما به طبقهء سنتی ی دین گویان و دین خویان معطوف و منحصر میباشد؛ همان
مال و محدث و مفسر و متشرع و فقیه و مفتی و باالخره امام و امام حاضر و امام غایب!
در حالیکه ـ به غیر از استثناءات ناچیز در حد توتیا ـ این طبقه خود؛ «بخش عمده مشکل» است
و نه حتی «بخش ناچیز راه حل»!
من؛ فلسفه نمی بافم و بر بنای کدام دستاورد دیگر معرفت جهانی و جهانشمول بشری سنجش و
قضاوت نمی کنم؛ "سنگ محک" و "تیزاب سلطانی" برای این کشف و تشخیص همانا قرآن مبین متفق
علیه همه مسلمانان است!
شما در دو بخش گذشته این بحث()1؛ در آئینه خود قرآن؛ سیمای تاریخی و سقف تکامل معیشتی
و عقلی ی مخاطبان این کتاب مقدس و حدود زمانی و مکانی آیات آن را دیدید و دریافتید و به عون هللا
در آینده بیشتر و بهتر و روشنتر می بینید و در می یابید.
سیستم های اندیشه و تعقل و تدبر بشری؛ هرکدام میتود(روش) های ویژه ای را دارا اند .سیستم
اندیشه و تعقل مالیی و شرعیاتی یا به اصطالح «علم الکالمی» ـ اگر بتوان در موردش واژه های
«اندیشه و تعقل» را به کار برد ـ ؛ از اساس بر بنای چنان میتودی باال آمده است که امکان نمیدهد به
معنای حقیقی قرآن و سایر کتب دینی پی برد .دم خروس این میتود را جناب دکتور یونس در مقاله
مورد اشاره شان در بخش پیشتر بحث جاری؛ به خوبی نشان داده اند .بار دیگر تعمق بفرمائید:
«انسان قادر نیست که زبان خداوند (قرآن) را از زبان عربی انسانی خودش ترجمه کند .زیرا
انسان این قدرت را ندارد که زبان خداوند را ترجمه کند ...اگر انسان قادر میشد که زبان خداوند را
ترجمه کند ،به یقین این قدرت را پیدا میکرد که یک آیه از خود بسازد زیرا زبان انسان و زبان خدا
یکی میشد .بلی قرآن ترجمه نه میشود و اما تفسیر میشود».
حاال بگذریم از اینکه خود آقا دکتور یونس در عین مقاله؛ «تفسیر» را کار کسی میداند که عقلش
باالتر از صاحب زبان و کالم ـ یعنی پیغمبر و نیز خداوند ـ باشد ولی این اصل میتودیک کالمی یعنی
"خدامحور" پنداشتن قرآن و "زبان خدا" دانستن زبان قرآن؛ علنا ً بر ضد نصوص محکم خود قرآن
است؛ طور نمونه:
سان َق ْومه لی َب ِّینَ لَه ْم َفیضل ُّ ه
شاء َو َی ْهدي َمن َی َ
هللا َمن َی َ
شاء َوه َو ا ْل َعزیز
ول إاله بل َ
َو َما أَ ْر َ
س ْل َنا من هرس ٍ
ا ْل َحكیم ﴿ 4ـ ابراهیم ﴾
و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان كند؛ پس هللا هر
كه را بخواهد بىراه مىگذارد و هر كه را بخواهد هدایت مىكند و اوست ارجمند حكیم ( 4ـ ابراهیم)
****
َ
َ
ب فیه فر ٌ
یق في
َو َك َذل َك أ ْو َح ْی َنا إلَ ْی َك ق ْرآ ًنا َع َرب ًهیا لِّتنذ َر أ هم ا ْلق َرى َو َمنْ َح ْولَ َها َوتنذ َر َی ْو َم ا ْل َج ْمع َال َر ْی َ
شاء ه
شاء في َر ْح َمته َو ه
هللا لَ َج َعلَه ْم أ هم ًة َواحدَ ًة َولَكن یدْ خل َمن َی َ
السعیر ﴿َ ﴾7ولَ ْو َ
ا ْل َج هنة َو َفر ٌ
الظالمونَ
یق في ه
یر ﴿ 8ـ الشوری﴾
َما لَهم ِّمن َول ٍّي َو َال َنص ٍ

و بدین گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كردیم تا ام القری [مردم مكه] و ]اعرابی[ را كه
پیرامون آنند؛ هشدار دهى و از روز گردآمدن [خلق] كه تردیدى در آن نیست؛ بهراسانى ]آنگاه که[
گروهى در بهشتند و گروهى در آتش ( )7و اگر هللا مىخواست قطعا آنان را امتى یگانه مىگردانید؛
لیكن چون اراده کند ]کسانی را[ به رحمت خویش در مىآورد و ستمگران نه یارى دارند و نه یاورى(8
ـ الشوری)
****
و اگر [این كتاب را] قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم؛ قطعا مىگفتند :چرا آیههاى آن روشن بیان
نشده؛ كتابى غیر عربى و [مخاطب آن] عرب زبان ؟!
بگو این [كتاب] براى ]عرب ها[ئى كه ایمان آوردهاند رهنمود و درمانى است و ]عرب ها[ئى كه
ایمان نمىآورند در گوشهایشان سنگینى است و قرآن ]با وصف عربی بودن[ برایشان نامفهوم است و
[گویى] آنان را از جایى دور ندا مىدهند ( 44ـ فصیلت)
می بینید که هللا تعالی به چه صراحت و روشنی و تأکید مؤکد؛ زبان قرآن را؛ زبان قوم مورد
خطاب یعنی اعراب اعالم میدارد و با دقت تمام راه های این توهم را که مبادا زبان قرآن؛ زبان ملکوتی
پنداشته شود؛ می بندد ولی طرز تلقی و تحکم و تحجر مالیی؛ اصالً به این حقایق ره نمی برد .البته
شرح چرایی موضوع «مثنوی هفتاد من کاغذ» می طلبد.
منجمله میتود اندیشه و بینشی که بر مبنای آن دکتور یونس و همردیفان میفرمایند زبان قرآن؛
زبان خداست و بنده قادر نیست آنرا ترجمه و فهم کند؛ العیاذ باهلل؛ خداوند را به جایگاه یک مرد عرب
تنزل میدهد و حتی این حقیقت ساده را هم از نظر می اندازد که اوتعالی؛ غیر از قرآن عربی؛ قبالً
صحیفه ها و کتاب هایی به اقوام دیگر؛ به زبان های همان اقوام نیز فرستاده بوده است که طبق
روایات ابوصفیانی ـ اموی ی مورد اعتقاد دکتور یونس و همقطاران شان میتواند تا  124111زبان
مختلف غیر عربی هم برسد.
عالوتا ً بر اساس این میتود و طرز تلقی یا همان "پرپرخوانی"؛ قرآن حاوی تمامی آیات و امر و
نهی ذات رب العالمین برای تمامی زمانها و مکانها و برای تمامی بشریت بوده و دیگر تا قاف قیامت؛
همین است و همین است و همین! و آنهم غیر قابل ترجمه و غیر قابل فهم عوام و حتی خواص؛ که
صرف بایستی تفسیر شود و تفسیر گر هم باید کم از کم عقل برابر با خود خداوند داشته یا ـ چه میدانم ـ
اولیاؤ هللا! باشد!!
مالحظه میفرمائید که چرت است و چرند است و جنون!
ولی بدبختانه؛ از اساس چنین بوده؛ چنین است و هیچ امیدی فراتر از این نمیتوان از اکثریت مال و
منبری و شرعیاتی و حدیثی و تفسیری  ....داشت .چرا که معارف نامنهاد اسالمی را ـ صرف نظر از
عمد و قصد و نفوذ و سمت و سو دهی دشمنان شقی و پایدار حضرت پیامبر اسالم؛ یعنی ابوصفیان و
امویان ـ همان مردمان مخاطب قرآن با "وسع" عقالنی و درجه بس پائین تکاملی معاشی شان؛ تنظیم
کرده و اساسات آنرا در قرون  1تا  3هجری بنا نهاده اند و پس از آن در بهترین حاالت تقلید کور و
تعبد و تحجر بی بهره از عقالنیت و منطق و تفکر؛ جاری و ساری بوده است؛
و در حاالت بد و بدتر از مدعیان مالیی و دین دانی و قرآن فهمی؛ اراذیل و اوباشی وصف ناپذیر
همانند آنچه خود قرآن؛ تمثیل کرده است؛ درست شده که تجربه های عینی در اوضاع متالطم سی ـ
چهل ساله افغانستان هزاران تای آنها را افشا و برهنه و رسوا ساخته و افشا و برهنه و رسوا ساخته
می رود:

انسلَ َخ م ْن َها َفأ َ ْت َب َعه ال ه
ش ْی َطان َف َكانَ منَ ا ْل َغاوینَ ﴿171ـ االعراف﴾ َولَ ْو
ي آ َت ْی َناه آ َیات َنا َف َ
َوا ْتل َعلَ ْیه ْم َن َبأ َ الهذ َ
ش ْئ َنا لَ َر َف ْع َناه ب َها َولَك هنه أَ ْخلَ َد إلَى اْلَ ْرض َوا هت َب َع ه ََواه َف َم َثله َك َم َثل ا ْل َك ْلب إن َت ْحملْ َعلَ ْیه َی ْل َه ْث أَ ْو َت ْتر ْكه َی ْل َهث
ص لَ َعلهه ْم َی َت َف هكرونَ ﴿176ـ االعراف﴾
ص َ
هذل َك َم َثل ا ْل َق ْوم الهذینَ َك هذبو ْا بآ َیات َنا َفا ْقصص ا ْل َق َ
وب اله َی ْف َقهونَ ب َها َولَه ْم أَ ْعینٌ اله ی ْبصرونَ ب َها َولَه ْم
یرا ِّمنَ ا ْلجنِّ َوالنس لَه ْم قل ٌ
َولَ َقدْ َذ َر ْأ َنا ل َج َه هن َم َكث ً
ضل ُّ أ ْولَئ َك هم ا ْل َغافلونَ ﴿172ـ االعراف﴾
َآذانٌ اله َی ْس َمعونَ ب َها أ ْولَئ َك َكاْلَ ْن َعام َبلْ ه ْم أَ َ
و خبر آن كس را كه آیات خود را به او داده بودیم براى آنان بخوان كه از آن عارى گشت؛ آنگاه
شیطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد ( )171و اگر مىخواستیم قدر او را به وسیلهء آن [آیات] باال
مىبردیم؛ اما او به زمین [=دنیا] گرایید و از هواى نفس خود پیروى كرد .از این رو َم َثلش؛ َم َثل آن
سگ است که به او حمله هم کنی زبان خود را از کام بدر میکند و اگر رهایش هم بسازی زبان خود را
از کام بدر میکند؛ چنین است َم َثل گروهى هم كه آیات ما را تكذیب كردند؛ پس این داستان را [براى
آنان] حكایت كن باشد به فکر آیند (176ـ االعراف)
و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را [گویی] براى دوزخ آفریدهایم [چرا كه] دلهایى دارند كه
با آن [حقایق را] دریافت نمىكنند و چشمانى دارند كه با آنها نمىبینند و گوشهایى دارند كه با آنها
نمىشنوند؛ آنان همانند چهارپایان اند و بلكه گمراه تر؛ [آرى] آنها همان غافل ماندگانند (172ـ
االعراف)
لطفا ً برای دریافت هرچه عمقی تر یک بخش از حقایق مورد نظر؛ این ویدیوی جذاب و مستند و
متقن حیرت انگیز را هم بشنوید و تماشا بفرمائید:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PG7nvbuIfEY
از میتود اندیشه و بینشی که مالیی ی "پرپر خوانی" و عواقب فجیع آنرا بر اسالم و مسلمانان
تحمیل کرده است و میکند؛ سخن گفتیم.
ولی به محض اینکه میتود و روش تحقیق و تفکر و تعقل در قرآن؛ درست و بائیسته گردد؛ قرآن
نه تنها سیما و سقف عقالنی و حد تکاملی مخاطبان خویش در زمان و مکان معینه را نشان میدهد
بلکه خواننده و داننده خویش را؛ به انبوه نامحدود آیات آفریدگاری در کتابی بیحد عظیم و کبیر او تعالی
یعنی طبیعت و کائینات و هستی رهنمایی میدارد و در حقیقت ترجمه عالمانه و تفسیر عامالنه و
هنرمندانه این آیات و این کتاب است که راه های دین و دنیا را به قسم نامحدود؛ هموار و پیمودنی
میگرداند.
ً
عجالتا به آیات  33تا  46سوره مبارکه "یس" که در بخش پیشتر هم از نظرتان گذشته است؛
دقت بفرمائید.
بنده عمداً ترجمه این آیات را در بخش قبلی به گونه سنتی؛ گذاشته بودم که طی آن همه جا با دقت
عجیبی واژه «آیت» که در اصل عربی موجود است به چیز هایی مانند "برهان" و "نشانه" وغیره
برگردانده میشود تا استفاده کننده گان از ترجمه؛ متوجه نگردند که قرآن؛ پدیده های طبیعت و کائینات
و هستی زنده و غیر زنده همه را «آیات» خداوندی می نامد و به طرز ممتد و مصرانه؛ توجه و تعقل و
تفکر راجع به آنها را امر و ارشاد مینماید:
یل
َوآ َی ٌة لههم ْاْلَ ْرض ا ْل َم ْی َتة أَ ْح َی ْی َناهَا َوأَ ْخ َر ْج َنا م ْن َها َح ًهبا َفم ْنه َیأْكلونَ ﴿َ ﴾33و َج َع ْل َنا فی َها َج هنا ٍ
ت من هنخ ٍ
ب َو َف هج ْر َنا فی َها منْ ا ْلعیون ﴿ ﴾34ل َیأْكلوا من َث َمره َو َما َعملَ ْته أَ ْیدیه ْم أَ َف َال َی ْ
َوأَ ْع َنا ٍ
شكرونَ ﴿ ﴾31س ْب َحانَ
اج كله َها م هما تنبت ْاْلَ ْرض َومنْ أَنفسه ْم َوم هما َال َی ْعلَمونَ ﴿َ ﴾36وآ َی ٌة لهه ْم الله ْیل َن ْسلَخ م ْنه
الهذي َخلَ َق ْاْلَ ْز َو َ

ار َفإ َذا هم ُّم ْظلمونَ ﴿َ ﴾37وال ه
ش ْمس َت ْجري لم ْس َت َق ٍّر له َها َذل َك َت ْقدیر ا ْل َعزیز ا ْل َعلیم ﴿َ ﴾38وا ْل َق َم َر َقد ْهر َناه
ال هن َه َ
َم َنازل َ َح هتى َعادَ َكا ْلع ْرجون ا ْل َقدیم ﴿َ ﴾32ال ال ه
ش ْمس َین َبغي لَ َها أَن تدْ ر َك ا ْل َق َم َر َو َال الله ْیل َ
سابق ال هن َهار َوكل ٌّ
في َفلَكٍ َی ْس َبحونَ ﴿َ ﴾41وآ َی ٌة لهه ْم أَ هنا َح َم ْل َنا ذ ِّر هی َته ْم في ا ْلف ْلك ا ْل َم ْ
شحون ﴿َ ﴾41و َخلَ ْق َنا لَهم ِّمن ِّم ْثله َما
َی ْر َكبونَ ﴿َ ﴾42وإن هن َ
ین ﴿﴾44
صری َخ لَه ْم َو َال ه ْم ین َقذونَ ﴿ ﴾43إ هال َر ْح َم ًة ِّم هنا َو َم َت ً
شأْ ن ْغر ْقه ْم َف َال َ
اعا إلَى ح ٍ
َوإ َذا قیل َ لَهم ا هتقوا َما َب ْینَ أَ ْیدیك ْم َو َما َخ ْل َفك ْم لَ َعلهك ْم ت ْر َحمونَ ﴿َ ﴾41و َما َتأْتیهم ِّمنْ آ َی ٍة ِّمنْ آ َیات َر ِّبه ْم إاله
َكانوا َع ْن َها م ْعرضینَ ﴿﴾46
و زمین مرده؛ آیتی است براى ایشان كه آن را زنده گردانیدیم و دانه از آن برآوردیم كه از آن
مىخورند ( )33و در آن [زمین] باغهایى از درختان خرما و انگور قرار دادیم و چشمهها در آن روان
كردیم ( )34تا از میوهء آن ها و [ازآنچه] با دستان خود عمل میاورند بخورند آیا باز [هم] سپاس
نمىگزارند ()31
پاك و منزه است [هللا] كه از آنچه زمین مىرویاند و [نیز] از خود آدمی و از آنچه او نمىداند همه
را ]جفت جفت[ آفریده است ()36
و آیتى [دیگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست] از آن برمىكنیم و به ناگاه آنان در
تاریكى فرو مىروند ()37
و خورشید به [سوى] قرارگاه ویژهء خود روان است .تقدیر آن عزیز دانا ]هللا[ این؛ میباشد ()38
و براى ماه؛ منزل هایى معین كردهایم تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد ()32
نه خورشید را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى جوید و هر كدام در سپهرى شناورند
()41
و آیتى [دیگر] براى آنان اینكه ما نیاكانشان را در كشتى انباشته سوار كردیم ()41
و مانند آن براى ایشان مركوبها[ى دیگرى] خلق كردیم ( )42و اگر بخواهیم غرقشان مىكنیم و
هیچ فریادرسى نمىیابند و روى نجات نمىبینند ()43
مگر رحمتى از جانب ما [شامل حال آنها گردد] و تا چندى [آنها را] برخوردار سازیم ( )44و چون
به ایشان گفته شود از آنچه در پیش رو و پشت سر دارید؛ بترسید؛ امید كه مورد رحمت قرار گیرید
[نمىشنوند] ()41
و هیچ آیتى از آیات پروردگارشان بر آنان نیامد جز اینكه از آن رویگردان شدند ()46
بدینگونه بر خالف؛ توهمات مغز سرطانی ی کور مالها ـ چه رسد به مال نقطی ها و مال جهادی ها
و مال طالبی ها و مال داعشی های ابجد ندان ـ؛ آیات پروردگار ،فقط سطر ها و جمالت مندرج در قرآن؛
نیست بلکه کافه نمود ها و نماد ها و قوانین و ضوابط و جبر ها و تصادفات طبیعت و هستی هم است و
گناه کبیره " تکذیب آیات" الهی و "کفر" قسمیکه اندکی باالتر دیدیم و َم َثل ارتکاب کننده گان آنرا؛ َم َثل
آن سگ خواند که به او حمله هم کنی زبان خود را از کام بدر میکند و اگر رهایش هم بسازی زبان
خود را از کام بدر میکند؛ شامل انکار کننده گان حقایق و دقایق و رمز و راز هستی بیجان و جاندار هم
میگردد.
با اینکه درین آیات قرآنی؛ همچنان حدود "وسع" عقل و برداشت و هضم مخاطبان بیابانگرد و
اهل رمه و آغیل مکه قدیم ـ و نه حتی تمام عربستان کهن؛ مد نظر است و بدینجهت اینکه "کشتی" هم
به نحوی آفریده الهی و پدیده طبیعی خوانده شده؛ شاید به لحاظ ذهن مخاطبان باشد که هنوز مصنوع
دست بشر بودن آنرا نمی دانستند و باور نداشتند؛ معهذا اغلبا ً پیام الهی از تعبیر فوق؛ فراتر از افسانه
و اغفال کودکانه می باشد و آن اینکه شهکار های عقل و دانش و تخنیک و هنر و عشق و اخالق

آدمی؛ نیز آیات الهی حساب میشوند .چرا که آدمی؛ آن موجود متعالی است که هللا تعالی به مناسبت
ار َك ه
سن ا ْل َخالقینَ " "( )2گفته است!
هللا أَ ْح َ
آفرینش آن؛ بر خویشتن " َف َت َب َ
به این مبنا بالفرض اگر قرآن کریم؛ در زمان ما نازل میگردید؛ مطمینا ً طیارات و سفاین و ریل و
تحت البحری و انترنیت و رادیو و تلویزیون و کمپیوتر و مبایل و کلیه دستاورد های بارز ساینس و
تکنولوژی و هنر های انسانی؛ نیز حتی مقدم بر کشتی و مرکوب های دیگر؛ تذکار و تجلیل می یافت.
"احسن الخالقین" یعنی بهترین خلق کننده گان؛ بدین معنی نمیتواند باشد که هللا تعالی؛ شرکای
دیگری هم در امر خلقت جهان؛ برای خویش قایل شده است؛ بلکه از آنجا که این تعبیر به "خلقت آخر"
یا آفرینش بشر مربوط و منوط است؛ معنای روشنش این ،میگردد که آفریده ای خلق شده است که در
جریان تکاملش؛ موجودی خالق میشود و در حدود اذن و اراده خداوندی؛ پدیده های فراوانی "خلق"
مینماید.
لذا به اعتبار افراد خالق بشری (مخلوق خلق کننده) است که باریتعالی؛ خویشتن را احسن
الخالقین؛ (بهترین خلق کننده گان و ایجاد گران) می خواند و به همین برهان؛ خالقیت های بشری؛ تمام
و کمال خلقت های آفریدگار است که یکی از آفریدگانش ـ اوالده آدمی ـ را سبب و وسیله آنها گردانیده
است.
درین راستا؛ بازهم عندالموقع بروز رسانی ها و آشکار سازی های فراوانتر خواهیم داشت و
گندیده گی درون "یک نخود کله و یک من دستار" را بیشتر و بیشتر نشان خواهیم داد.
حاال وضاحت هایی در مورد متباقی آیات سوره شریفه "یس":
دومین بنای مسلمانی ی قرآنی؛ انفاق است؛ مقدم بر نماز:
و چون به آنان گفته شود از آنچه هللا به شما روزى داده انفاق كنید كسانى كه كافر شدهاند ـ به
آنان كه ایمان آوردهاند ـ مىگویند آیا كسى را خوراک دهیم كه اگر هللا مىخواست [خودش] وى را
خوراک می داد؛ شما جز در گمراهى آشكارى [بیش] نیستید ( )47و مىگویند اگر راست مىگویید پس
این وعده [عذاب] كئ خواهد بود (] )48همانا این قوم[ جز یك فریاد [مرگبار] را انتظار نخواهند كشید
كه هنگامى كه سرگرم جدالند؛ غافلگیرشان كند ()42
نخستین برداشت میسر از این آیات مبارکه این است که علی الوصف برابر عقل و ذهن مخاطبان
بودن یا موافق به یک اصطالح پیداگوژی «مخاطب محور بودن» قرآن مجید؛ بازهم آثاری از علم غیب
و مظاهری از دانش الهی در این کالم مقدس اینجا و آنجا لزوما ً تبارز دارد .از جمله همین آیات
مبارکهء  47و  48سوره شریفهء یاسین سخت قابل دقت میباشد.
اصالً شک نیست که این آیات هم از لحن و طرز بیان منطبق بر توان عقلی مخاطبان زمانه
برخوردار میباشد ولی در ورای مفاهیم آن؛ حدود مقدرات الهی را به روشنی میتوان دریافت؛ البته
مشروط بر اینکه عاقل و بالغ و صحتمند و نافذ جمیع تصرفات امور شرعیه خویشتن بوده و در عین
حال عنصر عقل (یا خ َرد) مان در حوزه «خرد بسامان» کمابیش توفیق ورود یافته باشد .با عقل
پریشان اصالً راه بردن به جایی میسر نیست!
به هرحال در آیه های  47و  48مراتب آتی را داریم :
ـ از اموال خود که هللا برایتان داده است؛ انفاق کنید!
ـ چرا به کسی نفقه دهیم که هللا اگر میخواست خودش اورا رزق میداد؟!

ـ پس ما که نفقه نمیدهیم گمراه نیستیم شما که مارا به آن امر میکنید؛ علنا ً گمراه هستید!
ـ اگر ما با امتناع از انفاق سزار عذاب شویم؛ کو آن عذاب؟
مالحظه میشود که تمام معضله؛ در جملهء «هللا برایتان داده است»؛ مضمر میباشد .عقل روزمره
که پیوسته فازی از عقل پریشان و آشفته؛ میباشد؛ چون فقط میتواند اشکال را ببیند و دریابد؛ داد و
دهش هللا را هم مانند داد و دهش بشر آنچنانکه به تصویر در می آید؛ می پندارد.
خوب است که در همچو موارد اصالً انکار از این اصل به عمل نمی آید که کجا و چطور ما را هللا
داده است؛ ما که با زحمت و لیاقت و هنر و مهارت خود همه چیز را به دست آورده ایم؟!
شاید اینکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک ...برای آنچه ما کسب میکنیم عمالً و علنا ً در کار
اند؛ عقل روزمره را تا حدودی از این جهت متقاعد میکند؛ ولی واقعا ً دشوار است دریافته شود که همه
آنچه اسباب داد و دهش الهی برای ما بوده برای دیگران هم هست و آنگهی آنان چرا محتاج ما باشند؛
پس چون اراده هللا در بین است؛ واضحا ً خود هللا نخواسته است که به ایشان چیزی نصیب کند؛ پس به
آنکه هللا نداده؛ ما چرا بدهیم؟
مال حظه میشود که منطق نیرومندی است؛ مگر اینکه ما در معنای داد و دهش هللا بیشتر غور
کنیم.
هللا رب العالمین فرداً فرداً به هر بشر و حتی گروه گروه و قوم قوم و ملت ملت و امت امت به نوع
بشر عطایای جداگانه نمی بخشد .حتی داد و دهش رب العالمین نوعا ً نوعا ً در میان انواع موجودات حیه
هم قسمت نمیشود.
مثالً به باران توجه و تعمق کنید:
آیا ممکن است مقداری معینی از قطرات باران به یک فرد بشر ،به یک قوم ،به یک ملت و حتی
اختصاصا ً به نوع بشر یا کدام نوع موجود حیهء دیگر قسمت و قباله شده باشد؟!
برعکس رب العالمین تمامی ذرایع و امکانات و استعداد ها و توانمندی ها را با تناسب و ترتیب
در وجود هر فرد بشر ،هر فرد موجودات حیه و نیز در زمین و آب و هوا و قوانین و ضوابط جاری و
حاکم در سراسر طبیعت نهاده است.
لذا بشر و هر موجود حیه ـ اگر هرچه از طبیعت ـ به هر نحوی فراچنگ میآورد؛ همانا داد و دهش
رب العالمین است .حتی ما اگر با جادو گری و چشم بندی هم چیزی را از کسی یا جایی می ربائیم
باالخره از استعداد عطا کردهء رب العالمین ـ منتها به طرز ناباب و نادرست و نا زیبا و ناصواب ـ
استفاده کرده ایم.
ولی تمام فعل و انفعاالت که برای گردش روزگار و از جمله تأمین رزق موجود حیه در پدیده ها و
منابع و جریانات و عملکرد های طبیعی صورت میگیرد؛ فقط یک خطی و همیشه مثبت و بی ریسک و
بی خطر بیش و کم برای بشر یا دیگر موجودات حیه نیست.
اینجاست که عوامل و اسباب مختلف؛ استعداد ها و امکانات را در همه جا و همه چیز و همه کس
متفاوت می سازد .از وقوع خرابی در فصل و سیالب و زلزله گرفته تا بیماری ها و آفات زراعتی و
دامی و بشری؛ وضع را چنان میسازد که عده ای کم یا بیش نتوانند رزق کافی برای خویش گرد آوری
کنند و یا داشته های خود را تدریجا ً یا به ناگهان در آب و آتش و افساد و تجزیه و سرقت و جنگ
وغیره از دست بدهند( .البته بحث بی لیاقتی ها و تنبلی ها و نادانی ها و بیکاره گی ها و بدکاره گی ها
و تجاوزات و چور و چپاول پنهان و عیان  ...از این محدوده بیرون است)
اینجاست که نیاز به انفاق به وجود می آید .چون قرآن مجید مطابق عقل روزمرهء مردم زمان
است؛ چنین که ما امروز وارد صغرا و کبرا و تجزیه و تحلیل میشویم؛ در آن زمان وارد اینگونه

مباحث نمیشود و بیشتر ـ چه بسا در حد بیش از  21درصد ـ فقط به تنذیر و تخویف و یا تولید امید و
ایقان بر اجر و پاداش اتکا میکند.
ً
از یکطرف بنابر اهمیت و ضرورت؛ انفاق را حتی به نوعی قرض دادن به هللا (مثال درآیهء  11ـ
الحدید) تشبیه و تجلیل میدارد و از سوی دیگر از نزول عذاب های مخوف بر استنکاف کننده گان از
انفاق بیم میدهد .این بیم دادن در سورهء محمد ـ آیهء اخیر()38؛ صورت عجیب و فوق العاده ای هم
به خود میگیرد:
هللا َفمنكم همن َی ْب َخل َو َمن َی ْب َخلْ َفإ هن َما َی ْب َخل َعن هن ْفسه َو ه
سبیل ه
هللا ا ْل َغن ُّي
هَاأَنت ْم هَؤ َالء تدْ َع ْونَ لتنفقوا في َ
َوأَنتم ا ْلف َق َراء َوإن َت َت َوله ْوا َی ْس َت ْبدلْ َق ْو ًما َغ ْی َرك ْم ث هم َال َیكونوا أَ ْم َثالَك ْم ﴿38ـ محمد﴾
شما [اعراب] همان [قومى] هستید كه براى انفاق در راه هللا فرا خوانده شدهاید پس برخى از شما
بخل مىورزند و هر كس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و [گرنه] هللا بىنیاز است و شما
نیازمندید و اگر [از انفاق] روى برتابید [هللا] جاى شما را به قومی غیر از شما خواهد داد كه مانند شما
نخواهند بود( 38ـ محمد)
درینجا واضحا ً اعراب بنی اسماعیلی که امتیاز الهی بعثت پیامبر خاتم از میان شان ،عطیهء قرآن
عربی و تعالیم اسالمی به ایشان عنایت شده در قبال استنکاف از انفاق و بخل ورزی هایشان؛ به حدی
تهدید میشوند که همهء این عنایات از آنها ستانده شده و به قوم دیگری داده خواهد شد؟
بدینگونه عیان است که هدف غایی ی انفاق قرآنی خیلی ها بزرگتر و پردامنه تر از طعام دادن
تصادفی و سرسری به مساکین است .ولی نه تنها توده های مردم عادی مسلمان به کنه آن پی نبرده اند
بلکه منم گویان زورکی و نیز اندیشمندان واقعی که در عرصه انتظامات شرعی و فقهی و حقوق و
وجایب ...هم تالش نموده اند؛ ره به جایی نبرده اند و یا هم نخواسته اند؛ ره به جایی ببرند.
این مسئاله در مورد تنظیم و ترتیب؛ "پنج بنای مسلمانی"( )3در اهل تسنن و بناهای چند و چندین
گانه که در سایر مذاهب و ف َرق مرعی داشته شده؛ به طرز عجیبی آشکار است.
طبق نصوص متعدد قرآن مجید و منجمله آنچه در باال آمد؛ انفاق؛ دومین بنای مسلمانی ی قرآنی
میباشد؛ حقیقتی که اخیراً توسط کاوشگر و متتبع ژرفنگر قرآن؛ جناب شفیع عیار نیز تثبیت و طی
برنامه های تلویزیونی و ستالیتی مدلل و متقن شان اعالم گردیده است!
برعالوه ارشاد ملکوتی اخیر الذکر در سوره محمد؛ که از محکمات قرآن مجید میباشد؛ جای هیچ
گونه شک و تردید و دغدغه ای باقی نمی گذارد که این کالم مقدس اختصاص کامل به یک قوم معین
یعنی اعراب بنی اسماعیلی در یک و نیم هزار سال قبل دارد و تحمیل آن بر اقوام دیگر خاصتا ً با جبر و
زور و در قالب محضا ً عربی و شبان ـ رمه ای قدیم آشکارا مردود میباشد.
فعالً از گفتنی های مزید درین استقامت میگذریم.
درک اینکه چقدر تنذیر و تبشیر ـ بیم دادن و امیدوار ساختن ـ در قرآن مجید به ویژه در سورهء
مبارکهء یاسین برای مخاطبان مشخص آن در یک و نیم هزار سال پیش؛ دقیق و درست و متناسب و
به هنگام بوده است؛ نیازمند حضور همه جانبهء ذهن ما در همان زمان و در میان همان مردم است.
توجه فرمائید وقتی افق امید و پاداش بزرگ به مطابعت کننده گان و مؤمنان و متقیان ارائه
میگردد؛ چنین مناظری تصویر میشود:
در این روز (روز موعود نهایی) اهل بهشت كار و بارى خوش در پیش دارند ( )11آنها با
همسرانشان در زیر سایهها بر تخت ها تكیه مىزنند ( )16در آنجا براى آنها [هر گونه] میوه است و
هر چه دلشان بخواهد ( )17از جانب رب مهربان [به آنان] سالم گفته مىشود ()18

مسلما ً برای کسانیکه حاضر یا قادر نیستند؛ سوای محیط و ماحول و امکانات زیست کنونی؛
واقعیت های زمان پیشین را در تصور آورند؛ این مناظر جذابیت زیاد ندارد.
راستی مخصوصا ً برای کسیکه در محیط یخبندان قطبی زیست میکند و تمام عمر در آرمان یک
لحظه درخشش و گرمای خورشید؛ دور از وز وز باد و سوز و گزش کوالک است؛ تکیه زدن با
همسران بر تخت ها زیر سایه ها فاقد جاذبه میباشد و اما این تصویر؛ آرمان سیری ناپذیر مردمان
صحراهای سوزان حوالی استواست که حتی اینک در قعر زمستان ناگزیراند با باد بزن ها و پکه های
برقی و ایرکاندیشن ها هوا را برای خود گوارا نمایند.
در یک و نیم هزار سال آنسوتر که خبری از اینهمه عمارت و سقف و زیر زمینی و بلند منزل و
سردکن و ایرکاندیشن مختلف النوع نبود؛ تصور نمائید که سایهء سرد کنار آبشار و برخورداری از
میوه ها و سایر خوراکی های طرف آرزو به این مردمان بدوی گرفتار عسرت و محرومیت شدید و
تحت شرایط مداوما ً کباب شدن چه نعمت و آرمانی بود.
و بالمقابل:
این است جهنمى كه به شما وعده داده مىشد ( )63به [جرم] آنكه كفر مىورزیدید اكنون در آن
درآیید ( )64امروز بر دهان هاى آنان مهر مىنهیم و دست هایشان با ما سخن مىگویند و پاهایشان
بدانچه فراهم مىساختند گواهى مىدهند ( )61و اگر بخواهیم هر آینه فروغ از دیدگانشان مىگیریم تا در
راه [كج] بر هم پیشى جویند ولى [راه راست را] از كجا مىتوانند ببینند ( )66و اگر بخواهیم هرآینه
ایشان را در جاى خود مسخ مىكنیم [به گونهاى] كه نه بتوانند بروند و نه برگردند ()67
آری! هراس جهنم برای مردمان طبیعتا ً دارای حیات و روزگار جهنمی؛ تصویر نکبت بیحد و بی
قیاس است؛ در حالیکه برای محکومان به گذران در یخچال های قطبی؛ یا چیز غیر قابل درک است یا
حتی دلپذیر و خواستنی میباشد .آنان تا چشم شان کار میکند یخ می بینند و سرمای منجمد کننده را
تجربه میکنند؛ اگر در آن حال کوه هایی از آتش را هم در نظر آورند و احیانا ً خود را نیز میان آنها
تصورکنند؛ بازهم احساس خوش آیندی را تجربه خواهند نمود و رویهمرفته ترس و هراس و عذاب
استوائیان را حس نخواهند کرد.
مردمی که مخاطب قرآن اند؛ همراه با درجهء شعور و سطح و مرحلهء زنده گانی شان توسط خود
قرآن کریم منجمله در همین سورهء یاسین شریف؛ تصویر جاویدانه یافته اند:
آیا ندیدهاند كه ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریدهایم تا در تملک آنها باشد ( )71و
آنها را براى ایشان رام گردانیدیم که بر برخى سوار میشوند و از بعضى مىخورند ( )72و از آنها
سودها و نوشیدني ها دارند؛ پس چرا شكرگزار نیستید ()73
و سپس با برجسته کردن اسطورهء آفرینش خود ایشان؛ حجت خود را بر این مردم تمام میکند:
مگر آدمى ]= عرب شبان پیشه بیابانی[ ندانسته است كه ما او را از یک نطفه آفریدهایم؛ وانگاه
چنین ستیزهجویى آشكار]نسبت به هللا[ شده است ( )77و آفرینش خود را فراموش كرده براى ما مثلى
آورده که چه كسى این استخوان های پوسیده را زندگى مىبخشد ( )78بگو همان ذات كه نخستینبار
آنها را پدید آورد و اوست كه به هر [گونه] آفرینشى داناست ( )72همو كه برایتان در درختسبز و تر
استعداد سوختن نهاد كه از آن [چون نیازتان افتد] آتش مىافروزید ( )81آیا ذاتی كه آسمانها و زمین
را آفریده توانا نیست كه [باز] مانند آنها را بیافریند؟ آرى اوست آفرینندهء دانا ( )81چون به چیزى
اراده فرماید كارش این بس كه مىگوید :باش! پس [بىدرنگ] موجود مىشود ( )82پس [منزه و] پاك
است آن ذات كه ملكوت هر چیزى در دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانیده مىشوید ()83

**********
هیچ می دانی خرد به یا روان
آدمی را عقل باید در بدن

من بگویم تا بداری استوار
ور نه جان در کالبد دارد حمار

(در بخش بعدی؛ با تحلیل و بررسی سوره متبرکه "الرحمن" به حضور عزیزان خواهم آمد .لطفا ً
بیحوصله نشوید و به دیگران نیز؛ این را توصیه کنید 14 .قرن طی بازی با تکه پاره ها و شقه های
قرآن؛ و مزج و خلط و مغالطه آنها با احادیث و روایات دروغین و جعلی؛ روز و روزگار اسالم و
مسلمانان را سیاه و تباه کرده اند؛ همت کنید تا این کالم مؤمن بهی خودمان و همکیشان مان در کلیت
و تمامیت با صحیح ترین میتود؛ بررسی و تدقیق گردد و راه از چاه تمیز گردد!
زاهد؛ ار رندی حافظ نکند فهم چه باک
دیو؛ بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند)
++++++++++
رویکرد ها:
1ـ
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟
-http://www.kokchapress.com/index.php/society/culture/3189آیا-پیامبر-اسالم-کاتب-حدیث-و-
حافظ-حدیث-داشت؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html
ـ سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
http://www.vatandar.at/eftkhar161.htm
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مُضْ َغ ًة َف َخلَ ْق َنا ْالمُضْ َغ َة عِ ظامًا فك َس ْونا ال ِعظا َم لحْ مًا ث َّم أنشأناهُ خلقا آخ َر فت َب َ
و به یقین انسان را از عصارهاى از گل آفریدیم ( )12سپس [در مرحلهء تکثر و زاد و ولد] او را [به صورت]
نطفهاى در جایگاهى استوار قرار دادیم ( )13آنگاه نطفه را به صورت خون بسته درآوردیم؛ پس آن خون بسته را [به
صورت] گوشت پاره گردانیدیم و آنگاه گوشت پاره را استخوانهایى ساختیم؛ بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم؛ آنگاه
ِین» = بهترین آفریننده گان است
آفرینشى دیگر و آخر[مختص به آدمی] را اراده کردیم؛ آفرین باد برهللا كه «أَحْ َسنُ ْال َخالِق َ
﴿14ـ المؤمنون﴾
 3ـ کلمه طیبه ،نماز ،روزه ماه رمضان ،ذکات ،حج خانه کعبه
این ترتیب بناهای مسلمانی؛ بر حدیث ها ابتنا دارد که متإسفانه اشکاالت انبوهی بر آنها وارد بوده و میباشد؛ منجمله
همه فرق و مذاهب؛ آنرا به یکسان رعایت نمیکنند و مثالً "جهاد" را به آن می افزایند .اما دقت مقایسوی در متن قرآن؛
نشان میدهد که جایگاه انفاق؛ خیلی ها باالست تا جاییکه نام دوم اسالم قرآنی را بایستی "دین انفاق" گذاشت .انفاق؛ غیر از
ذکات و صدقه فطر و قربانی است و مستقیما ً به معنای نفقه دادن نیازمندان؛ از دیگدان و دسترخوان یا گدام و دکه  ...اهل
استطاعت میباشد و با تمثال بسیار باشکوه " قرض دادن به هللا" عظمت آن مورد تأکید قرار گرفته است.

ـ4ـ

آیا قرآن؛
از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟
(بخش سوم) سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن

هموطنان شریف مسلمان؛
خواننده گان ارجمند؛
جوانان؛ ـ صاحبان فردای وطن جهل و بربریت کوبیده مان!
لطفا ً توجه داشته باشید که نصب العین این سلسله مباحث پاسخ یافتن به یک سلسله سواالت کلیدی
زمان ماست که از مخالفت های اخوانی ها؛ وهابیون و سلفی های بربری وطنی ی مان با تصویب
قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان؟؛ نشئات کرده است!()1
طبق معتبر ترین و مستندترین بخشبندی های تاریخ و سرگذشت  1میلیون ساله بشر؛ روزگار
نزول قرآن کتاب مقدس مسلمانان؛ به عصر بربریت میانی در مکه و شبه جزیره عربستان؛ مصادف
میباشد که عمده ترین شاخصه آن شمشیر است.
پیش از آن در عصر توحش؛ سالح تعین کننده نیزه و تیر و کمان بود و سپس در عصر تمدن
سالح های آتشین؛ جایگزین سالح های اعصار توحش و بربریت گردید .البته این بحث بسیار طوالنی،
بسیار مهم و بسیار دلچسپ است ولی اینجا مجال پرداختن به آن را نداریم.
صرف میخواهم توجه داشته باشید که توده های مخاطب قرآن مجید در یک و نیم هزار سال پیش؛
به لحاظ مرحله تکامل معیشتی و عقالنی؛ مانند سایر هم عصر های تاریخی شان در سراسر گیتی؛
"بربر ها" بودند ـ بربر های عرب ـ و تعیین کننده ترین شاخصه ها و خصوصیات مردمان عصر
بربریت را داشتند.

بدین برهان؛ تحریک سلفی و متفرعات آن اخوانیت ،وهابیت ،طالبانیت ،القاعده ،داعشیت و
جریانات تکفیری؛ همه به لحاظ منطق تاریخی ،بازگشت کننده گان به سلف یعنی ارتجاع کننده گان به
"عصر بربریت" استند و لذا تاریخی ترین نام و عنوان آنها؛ همانا بربرهای امروزی میباشد.
یکی از شاخصه های خیلی زنندهء بربر های امروزی؛ طرز نگاه شان به زن و همسر و جنس
دختر میباشد که گاه هم خیلی ها افراطی تر از بربر های سلف است؛ چنانکه بربر های عرب سلف شاید
هرگز اینگونه برخورد و پیشامد با زن و همسر و منکوحه نداشته باشند که بربر های امروزی ثبت
تاریخ عصر تمدن در قرن  21مینمایند:

به گزارش پیام آفتاب به نقل از سایت پارسینه ،یک تازه داماد لیبیایی ،این عکس را با افتخار در
مراسم عروسی اش انداخته است.
بر روی پالکارد نوشته شده است« :امشب ،شب عروسی من است .من آماده ام تا همسرم را به
مجاهدین [شورشیان سلفی] در سوریه هدیه دهم تا بشار اسد را ساقط کنند».
از زمان آغاز ناامنی و جنگ در سوریه ،علمای وهابی و سلفی با صدور فتوایی که به «جهاد النکاح»
مشهور شده است؛ از زنان جهان عرب خواسته اند تا با رفتن به سوریه و قرار دادن خود در اختیار
شورشیان مسلح مخالف دولت سوریه؛ نیاز جنسی آنان را برآورده کنند و سهمی در این جنگ داشته
باشند)2(.
****
لطفا ً ادامه بحث را دنبال فرمائید:
الروح ْاْلَمین ﴿َ ﴾123علَى َق ْلب َك ل َتكونَ منَ
ب ا ْل َعا َلمینَ ﴿الشعرا ـ َ ﴾122ن َزل َ به ُّ
َوإ هنه َل َتنزیل َر ِّ
ین ﴿َ ﴾121وإ هنه لَفي زبر ْاْلَ هولینَ ﴿ ﴾126أَ َولَ ْم َیكن لهه ْم آ َی ًة أَن َی ْعلَ َمه
ا ْلمنذرینَ ﴿ ﴾124بل َ
ان َع َرب ٍّي ُّمب ٍ
س ٍ
علَ َماء َبني إ ْس َرائیل َ ﴿َ ﴾127ولَ ْو َن هز ْل َناه َعلَى َب ْعض ْاْلَ ْع َجمینَ ﴿َ ﴾128ف َق َرأَه َعلَ ْیهم هما َكانوا به م ْؤمنینَ
﴿﴾122

و راستى كه این [قرآن] وحى رب عالمیان است (122ـ الشعرا) روح االمین آن را بر دلت نازل
كرد ( )123تا از [جمله] هشدار دهندگان باشى ( )124به زبان عربى روشن ( )121و [وصف] آن در
كتابهاى پیشینیان آمده است ( )126آیا براى آنان این خود دلیلى واضح نیست كه علماى بنىاسرائیل از
آن اطالع دارند ( )127و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مىكردیم ( )128و ]به عرب
ها] خوانده میشد؛ به آن ایمان نمىآوردند()122
****
در علم روانشناسی؛ "فوبیا" بیماری ای شایع و مزمن و تقریبا ً العالجی است که قریبا ً همه افراد
بشری بیش و کم به آن مصاب اند .فوبیا؛ ترس از هیوالهای اوهام خویشتن است.
ولی نباید مغالطه کرد؛ که خود "ترس"؛ بیماری نیست؛ برعکس ترس عینا ً مانند تب؛ قابلیت بس
مهم سیستم دفاعی ی جسمانی و روانی ماست.
ترس از قرار گرفتن در برابر خطر واقعی و یا انعکاساتی که خطر آفرین جلوه میکنند؛ به وجود
می آید.
ترس از انعکاسات اخیر الذکر ولو اینکه قطعا ً غیر واقعی بوده اشتباه بصری و یا دماغی؛ موجب
خطرناک تلقی گشتن آنها شده باشد؛ هم فوبیا و مرض محسوب نمی گردند؛ چرا که این انعکاسات؛ تازه
اند و از بیرون مغز و ضمیر مان؛ بر ما بازتاب می یابند.
برعکس فوبیا؛ ترس از توهمات و تصوراتی است که در درون ،یعنی در مافی الضمیر ما ،وجود
دارند و درست مانند آنچه در رؤیا ها و کابوس ها می بینیم در بیداری نیز ما را رها نمیکنند.
یکی از فوبیا های مهم و همه گیر(اپیدیمیک) خاصتا ً در کشور های عقب مانده ،منزوی و
نامتمدن؛ "ترس از دانستن" است؛ و این مورد؛ با نداشتن همت و التفات و امکانات و تسهیالت برای
دانستن و دانا شدن؛ یکی نیست!
بدترین و فاجعه بار ترین نوع فوبیای "ترس از دانستن"؛ فوبیای دانستن در باره باور هاست که
ما از نوزادی به بعد با آنها بزرگ شده ایم؛ و چه بسا آنها را به مثابه حقایق مطلق بر رخ آدم وعالم
کشیده ایم و به لحاظ آنها عشوه به ماه و ناز بر ستاره  ...فروخته ایم.
ترس از دانستن در باره باور ها؛ مختص به باور ها و منابع باورهای صرفا ً دینی و مذهبی نیست.
باور های قومی و قبیلوی و خونی و خاندانی و نژادی و جنسیتی (باور های مرد ساالرانه) ....حتی
نیرومند تر از باور های دینی و مذهبی اند و چه بسا همان باور های قومی و قبیلوی و خونی و
خاندانی و نژادی و جنسیتی ....است که مانند مورد طالبان و داعشیان و دیگر اکستریمیست های
مذهبی نما؛ عبا و قبا و رنگ و روغن مذهبی زده میشوند.
ولی به هرحال؛ فوبیای دینی و مذهبی یعنی ترس مزمن و مرموز و مرضی از دانستن در باره
باور ها و مدعیات مقدس یا مقدس پنداشته شده؛ نیز واقعیتی انکار ناپذیر است.
این است که ما از دانستن در باره اینکه کتاب مقدس ما قرآن؛ چه دارد ،چه ندارد ،چه معنی
میدهد ،چه معنی نمیدهد ،به زمان(عصر) و مکان(جغرافیا) ،به قوم و فرهنگ و جهانبینی خاص وغیره
مربوط هست؛ نیست؛ می ترسیم و بسا که خیلی ها بد می ترسیم!
توجه و دقیقا ً توجه کنید؛ در قرآن مجید مؤکداً آمده است که:
َولكل ِّ أ هم ٍة هرسول ٌ َفإ َذا َجاء َرسوله ْم قض َي َب ْی َنهم با ْلق ْسط َوه ْم الَ ی ْظلَمونَ ﴿ 47ـ یونس﴾
و هر امتى را پیامبرى است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان
ستم نرود ( 47ـ یونس)

*****
و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] براى آنان بیان كند؛  4( ...ـ
ابراهیم)
****
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
ْ
ِّ
َ
ب فیه فر ٌ
یق في
َو َك َذل َك أ ْو َح ْی َنا إل ْی َك ق ْرآ ًنا َع َرب هیا لتنذ َر أ هم الق َرى َو َمنْ َح ْول َها َوتنذ َر َی ْو َم ال َج ْمع ال َر ْی َ
ا ْل َج هنة َو َفر ٌ
السعیر ﴿7ـ الشوری﴾
یق في ه
و بدین گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كردیم تا ام القری [مردم مكه] و ]اعرابی[ را كه
پیرامون آنند؛ هشدار دهى و از روز گردآمدن [خلق] كه تردیدى در آن نیست؛ بهراسانی 7(...ـ
الشوری)
*****
َ
سان َك لَ َعلهه ْم َی َتذ هكرونَ ﴿ 18ـ الدخان﴾
س ْر َناه بل َ
إ هن َما َی ه
در حقیقت [قرآن] را بر زبان تو آسان گردانیدیم تا [همزبانانت] تذکراتش را دریابند ( 18ـ الدخان)
*****
َ
َ
صلَ ْت آ َیاته َء أ ْع َجم ٌّي َو َع َرب ٌّي قلْ ه َو للهذینَ آ َمنوا هدًى َوش َفاء
َولَ ْو َج َع ْل َناه ق ْرآ ًنا أ ْع َجم ًهیا له َقالوا لَ ْو َال ف ِّ
ان َبعی ٍد ﴿  44ـ فصیلت)
َوالهذینَ َال ی ْؤمنونَ في َآذانه ْم َو ْق ٌر َوه َو َعلَ ْیه ْم َع ًمى أ ْولَئ َك ی َنادَ ْونَ من هم َك ٍ
*****
و اگر [این كتاب را] قرآنى غیر عربى گردانیده بودیم؛ قطعا مىگفتند :چرا آیههاى آن روشن بیان
نشده؛ كتابى غیر عربى و [مخاطب آن] عرب زبان؟! 44( ...ـ فصیلت)
و باالخره:
و راستى كه این [قرآن] وحى رب عالمیان است (122ـ الشعرا) روح االمین آن را بر دلت نازل
كرد ( )123تا از [جمله] هشدار دهندگان باشى ( )124به زبان عربى روشن ( )121و [وصف] آن در
كتابهاى پیشینیان آمده است ( )126آیا براى آنان[عرب ها] این خود دلیلى واضح نیست كه علماى
بنىاسرائیل از آن اطالع دارند ( )127و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مىكردیم ()128
و ]به عرب ها] خوانده میشد؛ به آن ایمان نمىآوردند()122
اینجا به پهلو های دیگر مفاهیم آیات متبرکه؛ درنگ نمی کنیم صرف این تصریح و تبیین بیحد
مؤکد که اگر قرآن؛ غیر عربی می بود و بر برخى از غیر عرب زبانان نازل میشد؛ عرب ها برآن ایمان
نمی آوردند؛ طرف مداقه ماست.
هر جمله حکمی ،خبری وغیره؛ همزمان معنای برعکس خویش را به مانند سایه با خویشتن حمل
میکند؛ مثالً اینکه میگوئیم خربوزه؛ شیرین است این معنا را سایه وار داراست که میوه یا چیز دیگری
تلخ ،شور ،ترش  ...است .لهذا این حکم و فرمایش الهی که:
و اگر قرآن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مىكردیم و ]به عرب ها] خوانده میشد؛ به آن
ایمان نمىآوردند؛

این معنای برعکس را مانند سایه با خود دارد که:
و اگر که قرآن را بر عرب زبانان نازل مىكردیم و ]به غیرعرب ها] خوانده میشد؛ به آن ایمان
نمىآوردند
این فرموده را که از حالت تحت الفظی بیرون آوریم؛ بدون شک چنین میشود که قرآن عربی برای
غیر عرب زبانان ـ حد اقل در  14قرن قبل ـ دانستنی و پذیرفتنی نبوده و نبایستی می بوده است!
این در حالیست که قرآن نه تنها به زبان عربی بوده بلکه به زبان عربی مبین؛ یعنی به زبان فوق
العاده ساده و روشن و عام فهم و بیسواد فهم و چوپان و بیابانگرد فهم ...در آورده شده بوده و عمداً
و قصداً به سطح و سویه اینان "آسان" گردانیده شده بوده است.
با تمام اینها نیز خود قرآن؛ حاکیست که بیشترین عرب ها ـ کم از کم دفعتا ً و به راحتی ـ به آن
ایمان آورده نتوانستند؛ و نه تنها ایمان نیاوردند بلکه به جنگ ها و مقابله ها و مقاتله های بسیار شدید
علیه آن پرداختند!
عمده ترین و تعیین کننده ترین عامل درینجا؛ همانا فوبیای ترس از دانستن در باره باور هاست.
چنین نبود که قرآن؛ تمامی باور ها و اعتقادات پیشین عرب ها را رد و نفی میکرد؛ منجمله به این
برهان ساده که قرآن "در حقیقت؛ بر زبان پیامبر امی و محروم از سواد نوشت وخوان؛ آسان گردانیده
شده بود تا [همزبانان امی و محروم از سواد نوشت وخوانش] تذکرات آنرا تمام و کمال دریابند"؛
زیرا درین آوان سواد نوشت وخوان در "ام القری" (مکه) و حوالی آن در پائین ترین سطح قرار
داشته و تازه به تازه عده ای انگشت شمار؛ آنهم از طریق سفر های تجارتی به شام یا بغداد و توابع
آنها به الفبا ها و خط های خیلی بسیط آشنا شده بودند و چنانکه به مدد کتاب «تاریخ تمدن اسالم»
نشان داده ایم؛ حتی تا دهه ها پس از مرگ حضرت محمد؛ نیز این خط ها و الفبا ها فاقد نقطه و زیر و
زبر و پیش و تنوین و خیلی ضروریات دیگر بودند.
دانشمندان خبره؛ یکی از شگرد های این آسان سازی را؛ "گفتاری" و نه "نوشتاری" بودن قرآن
میدانند که سخن دقیقی است ولی این؛ به هیچ وجه کافی نیست.
درست است که صورت گفتاری و شنیداری ی بیان و تبلیغ عام فهم تر و توده گیر تر میباشد؛ ولی
اگر همین طرز سخن گفتن هم محتوایی نا آشنا و متفاوت با ذهنیات مسلط مردم داشته باشد؛ دریافت و
هضم آن "آسان" نه که ممکن هم نیست!
لهذا محض امر "آسان گردانیدن" قرآن برای فهم اعراب عصر برده گی و بربریت (ماقبل تمدن)؛
رعایت دقیق و موی به موی "جهانبینی" مسلط بر آنها را الزامی میگرداند .این جهانبینی به ناگزیر
وهمی و اساطیری است و بر بنای آن؛ زمین مرکز عالم است ،مسطح و یک رویه است ،بر آب و بر
سر شاخ گاو ماهی قرار دارد که حین شور خوردن ماهی دچار زلزله میشود.
آفتاب از گوشه شرقی زمین بر میخیزد ،روی چت آسمان باالی زمین راه میرود و در گوشه شرقی
ی زمین در یک "عین حمئه"(چشمه سیاه گل آلود) غروب میکند( .)3باالی زمین هفت طبقه آسمان
قرار دارد که در آنها فرشته گان و  124111پیغمبر گذشته و ارواح یا زنده شده گان پس از مرگ؛ به
سر میبرند و هللا اکبر در باالی باال با عرش و کرسی و لوح و قلم...تشریف دارد.
ولی جهانبینی مردم عرب آنزمان؛ همه اش؛ همین نیست .این جهانبینی با خود عرف ها و قرار داد
ها و اخالقیات و بکن نکن ها و حرام و حالل ها و وجایب و حقوق و مکافات و مجازات و خالصه
شریعت و طریقت دارد .مانند تعدد زوجات؛ تبادله و خرید و فروش و به قمار زدن زنان؛ حقیر و بی
حق و حقوق داشتن آنها؛ ننگ دانستن تولد دختران تا سرحد زنده به گور کردن شان...
این جهانبینی با خود باور ها و عقاید و مراسم و مناسک و مکانها و زمانها برای اجرا و تبارز و
تجلیل و تقدیس آنها دارد.

ـ مانند کعبه و آداب و رسوم حج که تمام و کمال پیش از اسالم و پیش از قرآن وجود داشته و
معمول و مرسوم بوده است و قرآن هیچ چیزی به اساسات آن نه افزوده و نه از آنها چیزی کاسته
است؛ حتی توتم (پیشابت) شهاب سنگ "حجراالسود" را مورد اما و اگری قرار نداده است.
ً
ـ مانند قوانین و مقررات برده داری و کنیز داری که قرآن به آنها همچون چیز های کامال طبیعی و
ازلی و ابدی نگریسته است .و ...و ....و....
بسیار مهم است در نظر گیریم که قرآن از علمای بنی اسرائیل ذکر و تجلیل میکند؛ ولی به علمای
بنی اسماعیل (اعراب قوم حضرت محمد) هیچگونه اشارتی ندارد و برعکس طی تأکیداتی چون:
سان َك لَ َعلهه ْم َی َت َذ هكرونَ ﴿ 18ـ الدخان﴾
س ْر َناه بل َ
إ هن َما َی ه
اساسا ً توده های عام مردم را مورد توجه و تمرکز قرار میدهد و بدینگونه حتی اصحاب نزدیک
پیامبر را نیز قشر "علما" حساب نمیکند و اصالً یک چنین قشر و طبقه ای مورد خطاب قرآن نیست؛
چرا که در واقعیت جامعه مربوط هم چنین قشر و طبقه ای موجودیت ندارد.
قرآن در آیاتی از راسخان در دانش یا الوااللباب سخن گفته است که بیشتر بار آرمانی دارد و
صرف گویا مقداری متشابهات تأویل پذیر قرآن؛ در حد توان و صالحیت آنها دانسته شده است ،ولی
هیچ آیت و سوره ای مختص به اهل دانش و تحقیق یا خواص و باالتر از مردم عادی و توده نمیباشد.
اگر چندی که قبل از بعثت حضرت محمد و نزول قرآن؛ کوشنده گان در راه توحید و تعالیم بهتر و
عالیتر در شبه جزیره عرب وجود داشتند؛ منجمله آنان پسر خدا بودن حضرت عیسی را رد میکردند.
آنان اهل مطالعات در شقوق مختلف عیسویت و ادیان ماقبل بوده و تعالیمی را تحت عنوان دین حنیف
ترویج میکردند .نام خدای واحد نزد اینان عمدتا ً بنا بر ملحوظات زبان عربی؛ "یهوه" نبود بلکه در
ساحتی "هللا" ،در ساحتی دیگر "الرحمن" و در جایی هم "الرحیم" بود.
آیه صدر قرآنی ((بسم هللا الرحمن الرحیم))؛ منجمله هرسه نام محترم نزد دسته جات مختلف حنفا
را وحدت بخشید و آنان را تحت تعالیم کتاب مقدس جدید متحد ساخت.
رمز و راز این را که چرا هللا تعالی طبقه خاصه علما و روحانیون را نه؛ بلکه عامه مردم را به
"دانستن" و تعقل و تفکر ...ممتد و مکرر در مکرر فرا میخواند و حتی امر و تکلیف مینماید و قرآن
را به همین غایت "آسان" و "مبین" گردانیده است؛ درین مختصر مجال گشودن ندارد ولی یک چیز
مانند آفتاب؛ و حتی برتر از آفتاب؛ روشن است که قرآن ایمان "دانسته" و با سنجش و عقل و فکر از
مخاطبانش طلب مینماید و به نظر میرسد که در پی مداوای بیماری فوبیای ترس از دانستن بوده؛ است
و میباشد.
اصالً؛ صرف نظر از سایر مالحظات و ضرورت ها و جبر ها ...انسان بودن به معنای «دانستن»
است؛ البته در حال حاضر؛ دانستن با میتود های قراردادی عموم بشری و همه جهانی اعتبار دارد و
بس!
یعنی که دیگر؛ طرز و شیوه دانستن؛ دلبخواه هرکس نیست و هیچ حقی در حقوق بشری؛ وجود
ندارد که بر مبنای آن هرکس طوری "بداند" که دلش میخواهد!!
چه بخواهیم و چه نه؛ فوبیای ترس از دانستن؛ ما را به گودال جهل و تاریکی و سیاهی پرتاب
میکند؛ تا جائیکه از مرز های قرار دادی و شناخته شده و مورد احترام «انسان بودن» پرت میگردیم.
بدبختانه بازهم "دانستن" کار دارد که ما و بسیاری گذشته گان ما در یک چنین گودالی زاده شده
ایم ،بزرگ شده ایم و عمر گذرانده ایم!
آری؛ دانستن کار دارد؛ دانستن ،دانستن ،دانستن !...از گهواره تا گور!
*******

انسان؛ مخیر به دانستن نیست؛ محکوم به دانستن است چرا که در او؛ ملکه و استعداد عقل و
خرد؛ افزود شده؛ و همین افزوده او را از سایر حیوانات متمایز کرده است.
در مباحث گذشته؛ در پیوند با مسأله عقل و خرد؛ سامانمندی و تناسب و تراتب و یا حاالت
برعکس آن؛ ایضاحاتی داشتیم ولی باید فراموش نکرد که در عین حال غریزه هم توأمان عقل و خرد
با بشر؛ هست و لذا نمیشود آن را در محاسبه نگرفت.
در واقع همان کشش های غریزی است که قسما ً با امکانات فراهم کردهء عقل و خرد اولیه؛ در
بشر ضریب های باالیی پیدا میکند و موجب میشود که بشر به زیست نباتی و جانوری قانع باقی نمانده
در دامان طبیعت و در ماورای طبیعت افزون خواه و آرمان خواه گردد.
شک نیست که همین افزون خواهی و آرمان جویی بشر؛ باالخره موجب تکامل و تعالی ی نوع
بشر و منجمله سبب شگوفایی  23مدنیت قدیم و تمدن صنعتی و تکنولوژیک عظیم عصر حاضر گردیده
است؛ اما بخصوص در اوایل؛ افزون خواهی و آرمان پرستی موجب اشتباهات بدبختی آور و فالکتبار
بیشتری میشد و رویهمرفته از نوع بشر؛ موجود حیهء گناه کار و خطاکار و گمراه  ...رقم میزد و
تصویر میکرد.
چنانکه دیدیم قرآن مجید و کتب تقدس یافته پیش از آن؛ همه و همه با یک چنین بشری سر و کار
دارند و از یک چنین بشری تصویر و تصور کامالً روشن و مشخص به دست می دهند:
عالوه بر اینکه سورهء مبارکهء یاسین درین عرصه؛ از محکمات شاخص قرآن مجید است اما
گسترده گی موضوع به حدی است که همه سوره ها و آیات قرآنی به نحوی از انحا خواهی نخواهی به
آن تماس می یابد؛ و یکی از سوره های شاخص دیگر؛ همانا سورهء مبارکهء «الرحمن» می باشد که
پس از سورهء شریفهء یس مورد استفاضهء کافهء مسلمانان است؛ در مواردی حتی مقام و اهمیت این
سوره مبارکه باالتر از سوره شریفه یاسین هم متبارز میگردد.
مثالً در ختم ها و نماز ها؛ حینی که قاریان و امامان به تالوت سوره «الرحمن» می پردازند؛
آشکارا احساس غرور و کبریای ویژه می نمایند؛ و ای بسا که توسط تالوت های سوره بسیار مسجع و
آهنگین «الرحمن» است که ذواتی بر فضل و علو مقامات و درجات خویشتن تأکید میگذارند.
بنده به مراتب شاهد بوده ام و یقینا ً عزیزان دیگر هم؛ کمابیش تجربه مرا دارند؛ آنانی که
رواندرمانی ی قرآنی می کنند؛ در مورد های خیلی مهم و مشکل یا با ارزش...؛ بیشتر سوره
«الرحمن» تالوت و بر درمانجویان "چوف" و دَم می نمایند.
اینک به عون اوتعالی شرف مطالعهء این سوره واالی قرآنی را هم می یابیم:
(این انالیز بدیع ،بی پیشینه و حیرت انگیز را در بخش آینده مرور خواهید فرمود)
++++++++++++
رویکرد ها :
 1ـ قسمت های پیشینه این بحث:
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟
-http://www.kokchapress.com/index.php/society/culture/3189آیا-پیامبر-اسالم-کاتب-حدیث-و-
حافظ-حدیث-داشت؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html

ـ سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
http://www.vatandar.at/eftkhar161.htm
ـ آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوندی در کتابی برتر سخن نمیگوید؟
http://voiceofwomenafg.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html
 2ـ /http://payam-aftab.com/fa/news/22971داماد-لیبیایی-:عروسم-را-به-شورشیان-سوری-هدیه-می-
کنم!-/جهادالنکاح-ادامه-دارد
ب َوإِمَّا أَن
ْن إِمَّا أَن ُت َع ِّذ َ
 3ـ َح َّتى إِ َذا َبلَغَ َم ْغ ِر َ
مْس َو َج َد َها َت ْغرُبُ فِي َعی ٍ
ْن َح ِم َئ ٍة َو َو َج َد عِ ن َد َها َق ْومًا قُ ْل َنا َیا َذا ْال َقرْ َنی ِ
ب ال َّش ِ
ِیه ْم حُسْ ًنا ( 68ـ الکهف)
َت َّتخ َِذ ف ِ
تا آنگاه كه [ذوالقرنین] به غروبگاه خورشید رسید كه [خورشید] در چشمهاى گلآلود و سیاه غروب مىكند و نزدیك
آن طایفهاى را یافت؛ فرمودیم اى ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب مىكنى یا در میانشان [روش] نیكویى پیش مىگیرى
( 68ـ الکهف)

ـ5ـ
بازتاب تصورات آرمانی ی بدوی های شبه جزیره
بیابانی عرب!
(بخش چهارم) سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
یکی از عزیزان که صاحب اطالعات و معلومات بزرگی استند و مخصوصا ً همه آثار دکتور
شریعتی ،دکتور سروش و آثار مهم روشنفکران دینی دیگر را خوانده اند؛ در واکنش به این بحث؛ طی
ایمیل برایم نوشتند که " شما با نوشته اخیر همه را متعجب ساختید!"
به دالیل معلوم از ایشان خواستم که مطلب خود را روشنتر کنند؛ در جواب نوشته اند:
" من فقط میخواستم بگویم که شما دارید هر روز کشف تازه ء نسبت به دین و تاریخ میکنید یعنی
متن حاوی تاریخی بودن آیت قرآنی را نشان میدهد و در عین حال میتواند آیاتی فراتاریخی باشد یعنی
ذاتی و جهان الشمول و هکذا ....من در رابطه معلومات و آگاهی کافی ندارم"
برحسب تصادف و تقریبا ً همزمان؛ خانم جوانی طی تماس تلیفونی فرمودند که:
"مطالعه؛ مشغولیت همیشه گی من است و بیشتر آثار مذهبی چون کیمیای سعادت ،قصص االنبیا،
تفسیر ها ،حدیث ها ،تاریخ های اسالم مثل روضت الصفا و سیرت رسول هللا را میخواندم؛ وقتی شنیدم
که شما کتابی به نام «معنای قرآن» نوشته اید؛ حیران شدم؛ همان کس که به من خبر داد یک قسم
دیگر بود؛ این طور گفت:
ـ خبر نداری؛ افتخار «عین به قرآن دست زده!»؛
وقتی فهمیدم منظورش کتاب است که شما نوشته اید؛ پرسیدم این کتاب را میخواهم بخوانم؛ گفت:
«چه؟! میخواهی گور و ایمان خود را بسوزانی ،خوده گمراه کنی؟! ،او کدام عالمه و اولیا خو نیس که
معنای قرآنه بدانه؛ خدا میدانه ،چه کفر گفته باشه!؟»
این عزیز فاضله و عالمه ام؛ باالخره فرمودند که طی  41روز اخیر؛ کتاب «معنای قرآن»( )1را
دوباره و با دقت زیاد خوانده و همینک ختم کرده اند .در نتیجه ده ها سوال شان که طی مطالعه اول؛
پیدا شده بوده حل گردیده و با تعجب به اینجا رسیده اند که چطور در همه این زمانه ها؛علما و مشایخ
و امامان و دیگر دانشمندان؛ به اینهمه حقایق ساده در قرآن و در مورد هر آیت آن متوجه نشده اند؟؟*
نهایتا ً ایشان ضمن تعارفات و تبصره های ویژه؛ انگیزه تماس شان را؛ ابراز سپاس و تبریک
نسبت به این کار بزرگ و در عین حال سراغ گرفتن از جلد دوم کتاب «معنای قرآن» وانمود فرمودند.
و من هم عجالتا ً ایشان را مخصوصا ً به بحث جاری رجعت دادم)2(.

با اینکه درین بحث؛ به دالیل معلوم نمیتوانم اسامی دوستان فرهیخته را بگیرم؛ ولی از ایشان
سخت ابراز سپاس میکنم .اصالً توان گفتن ندارم که مخصوصا ً این دو مورد؛ چقدر ها برایم انرژی و
الهام بخشیده است!
*******
لطفا ً به ادامه بحث ،یعنی به معنا و انالیز سورهء متبرکه «الرحمن» و موارد مشابه آن؛ دقت
فرمائید؛ البته میتوانید اصل عربی سوره و ترجمه بالفاصله آنرا؛ پس از متن "انالیز"؛ بخوانید و در
آنها غور مزید فرموده؛ در حالیکه خواستید؛ این بنده عاجز رب العالمین و خواننده گان محترم را در
جریان نظر و نقد و داوری خویشتن قرار دهید:
ب ْسم ه
الرحیم
الر ْح َمن ه
هللا ه
نسانَ ﴿َ ﴾3عله َمه ا ْل َب َیانَ ﴿ ﴾4ال ه
ان ﴿َ ﴾1وال هن ْجم
الر ْح َمن ﴿َ ﴾1عله َم ا ْلق ْرآنَ ﴿َ ﴾2خلَ َق ْال َ
ه
ش ْمس َوا ْل َق َمر بح ْس َب ٍ
َ
َ
ْ
َ
یزانَ ﴿ ﴾7أ هال َتط َغ ْوا في ا ْلم َ
ض َع ا ْلم َ
َوال ه
یزان ﴿َ ﴾8وأقیموا ا ْل َو ْزنَ
الس َماء َرف َع َها َو َو َ
ش َجر َی ْسجدَان ﴿َ ﴾6و ه
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
با ْلق ْسط َو َال ت ْخسروا ا ْلم َ
ض َع َها ل ْْل َنام ﴿ ﴾11فی َها فاك َهة َوال هن ْخل ذات ْاْل ْك َمام ﴿﴾11
ض َو َ
یزانَ ﴿َ ﴾2و ْاْل ْر َ
َ
َ
ِّ
َ
ال َكا ْلف هخار ﴿﴾14
ص ْل َ
نسانَ من َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َكذ َبان ﴿َ ﴾13خلَ َق ْال َ
الر ْی َحان ﴿ ﴾12فبأ ِّ
صف َو ه
ب ذو ا ْل َع ْ
َوا ْل َح ُّ
ص ٍ
َ
َ
ِّ
َ
ب ا ْل َم ْ
ب ا ْل َم ْغر َب ْین ﴿﴾17
شرق ْین َو َر ُّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َكذ َبان ﴿َ ﴾16ر ُّ
ار ﴿ ﴾11فبأ ِّ
ج ِّمن هن ٍ
َو َخلَ َق ا ْل َجانه من همار ٍ
َ
َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾18م َر َج ا ْل َب ْح َر ْین َی ْل َتق َیان ﴿َ ﴾12ب ْی َنه َما َب ْر َز ٌ
ي َآالء َر ِّبك َما
خ هال َی ْبغ َیان ﴿ ﴾21فبأ ِّ
َفبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾23ولَه ا ْل َج َوار ا ْلمن َ
شآت في
ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾21ی ْخرج م ْنه َما اللُّ ْؤلؤ َوا ْل َم ْر َجان ﴿َ ﴾22فبأ َ ِّ
ان ﴿َ ﴾26و َی ْب َقى َو ْجه َر ِّب َك ذو ا ْل َج َالل
ا ْل َب ْحر َك ْاْلَ ْع َالم ﴿َ ﴾24فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾21كل ُّ َمنْ َعلَ ْی َها َف ٍ
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْرض كل ه َی ْو ٍم ه َو في َ
شأْ ٍن ﴿﴾22
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾28ی ْسأَله َمن في ه
َو ْال ْك َرام ﴿َ ﴾27فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾32یا َم ْع َ
ش َر ا ْلجنِّ
س َن ْفرغ لَك ْم أَ ُّی َها ال هث َق َالن ﴿َ ﴾31فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾31
َفبأ َ ِّ
ي
ان ﴿َ ﴾33فبأ َ ِّ
اس َت َط ْعت ْم أَن َتنفذوا منْ أَ ْق َطار ه
َو ْالنس إن ْ
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْرض َفانفذوا َال َتنفذونَ إ هال بس ْل َط ٍ
َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان
اس َف َال َتن َتص َران ﴿َ ﴾31فبأ ِّ
ار َون َح ٌ
َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾34ی ْر َ
سل َعلَ ْیك َما ش َوا ٌظ ِّمن هن ٍ
َ
َ
﴿َ ﴾36فإ َذا ان َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾38ف َی ْو َمئ ٍذ هال ی ْسأل َعن
الس َماء َف َكا َن ْت َو ْردَ ًة َكالدِّ هَان ﴿َ ﴾37فبأ ِّ
ش هقت ه
َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾41ی ْع َرف ا ْلم ْجرمونَ بسی َماه ْم َفی ْؤ َخذ بال هن َواصي
نس َو َال َجانٌّ ﴿َ ﴾32فبأ ِّ
َذنبه إ ٌ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾42هَذه َج َه هنم الهتي ی َك ِّذب ب َها ا ْلم ْجرمونَ ﴿َ ﴾43یطوفونَ َب ْی َن َها
َو ْاْلَ ْقدَام ﴿َ ﴾41فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما
اف َم َقا َم َر ِّبه َج هن َتان ﴿َ ﴾46فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾41ول َمنْ َخ َ
آن ﴿َ ﴾44فبأ َ ِّ
یم ٍ
َو َب ْینَ َحم ٍ
ي َآالء َر ِّبك َما
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾42فیه َما َع ْی َنان َت ْجر َیان ﴿َ ﴾11فبأ َ ِّ
ان ﴿َ ﴾48فبأ َ ِّ
ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾47ذ َوا َتا أَ ْف َن ٍ
ش َب َطائن َها
ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾11فیه َما من كل ِّ َفاك َه ٍة َز ْو َجان ﴿َ ﴾12فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾13م هتكئینَ َعلَى فر ٍ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾11فیهنه َقاص َرات ه
الط ْرف لَ ْم َی ْطم ْثهنه
دَان ﴿َ ﴾14فبأ َ ِّ
منْ إ ْس َت ْب َر ٍق َو َج َنى ا ْل َج هن َت ْین ٍ
ي َآالء َر ِّبك َما
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾17كأ َ هنهنه ا ْل َیاقوت َوا ْل َم ْر َجان ﴿َ ﴾18فبأ َ ِّ
نس َق ْبلَه ْم َو َال َجانٌّ ﴿َ ﴾16فبأ َ ِّ
إ ٌ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
ه
ْ
َ
ه
َ
َ
ي آالء َر ِّبك َما تكذ َبان ﴿َ ﴾61ومن دونه َما َجنتان
سان ﴿ ﴾61فبأ ِّ
سان إال ال ْح َ
ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾12هلْ َجزاء ال ْح َ
ض َ
اخ َتان
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾61فیه َما َع ْی َنان َن ه
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾63مدْ هَا هم َتان ﴿َ ﴾64فبأ َ ِّ
﴿َ ﴾62فبأ َ ِّ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾62فیهنه
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾67فیه َما َفاك َه ٌة َو َن ْخل ٌ َور همانٌ ﴿َ ﴾68فبأ َ ِّ
﴿َ ﴾66فبأ َ ِّ
ور ٌ
َخ ْی َر ٌ
ي َآالء َر ِّبك َما
ات في ا ْلخ َیام ﴿َ ﴾72فبأ َ ِّ
ور هم ْقص َ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾71ح ٌ
سانٌ ﴿َ ﴾71فبأ َ ِّ
ات ح َ
ف
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾71م هتكئینَ َعلَى َر ْف َر ٍ
نس َق ْبلَه ْم َو َال َجانٌّ ﴿َ ﴾74فبأ َ ِّ
ت َك ِّذ َبان ﴿ ﴾73لَ ْم َی ْطم ْثهنه إ ٌ
اسم َر ِّب َك ذي ا ْل َج َالل َو ْال ْك َرام ﴿﴾78
ار َك ْ
ي َآالء َر ِّبك َما ت َك ِّذ َبان ﴿َ ﴾77ت َب َ
ان ﴿َ ﴾76فبأ َ ِّ
يح َ
ض ٍر َو َع ْب َقر ٍّ
خ ْ
س ٍ
[هللا] رحمان ( )1قرآن را آموزش داد ( )2انسان را آفرید ( )3به او بیان آموخت ( )4خورشید و
ماه بر حسابى [روان] اند ( )1و بته و درخت [ برایش ] سجده میکنند ( )6و آسمان را برافراشت و

ترازو را وضع کرد ( )7تا مبادا از اندازه درگذرید ( )8و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش
[چیزی] مكاهید ( )2و زمین را براى مردم وانهاد ( )11در آن میوه [ها] و نخلها با خوشههاى غالف
دار ( )11و دانههاى پوستدار و گیاهان خوشبوست ( )12پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار
میکنید ()13
انسان را از گل خشكیدهاى سفال مانند آفرید ( )14و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد ()11
پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()16
رب دو مشرق است و رب دو مغرب ( )17دو بحر را [به گونهاى] روان كرد [كه] با هم برخوردنی
اند ([ )12ولی] میان آن دو حد فاصل [نهاد] كه به هم تجاوز نمىكنند ( )21پس كدام یك از نعمتهاى
رب تان را انکار میکنید ()21
از هر دو [دریا] مروارید و مرجان حاصل می آید( )22پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار
میکنید ()23
و او راست در دریا سفینههاى بادباندار بلند همچون كوهها ( )24پس كدام یك از نعمتهاى رب
تان را انکار میکنید ()21
هر چه بر [زمین] است فانىشونده است ( )26و[تنها] ذات باشكوه و انعام بخش رب تو باقى می
ماند ( )27پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()28
هر كه در آسمانها و زمین است از [هللا] درخواستی دارد و او هر زمان در حالتی است ( )22پس
كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()31
اى جن و انس فراغت پرداختن به شما هم میرسد ( )31پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار
میکنید ()32
اى گروه جنیان و انسیان اگر مىتوانید از كرانههاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه كنید؛ پس
رخنه كنید [ولى] چنین سلطه را ندارید ( )33پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()34
بر سر شما شرارههایى از [نوع] تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از جایی] مدد دریافته
نمی توانید ( )31پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()36
آنگاه كه آسمان از هم بشكافد و چون چرم سرخ گردد ( )37پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را
انکار میکنید ()38
در آن روز هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود ( )32پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را
انکار میکنید ()41
تبهكاران از سیماها شناخته مىشوند و از پیشانى و پاي [به جهت عذاب] کش میگردند( )41پس
كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()42
این است همان جهنمى كه تبهكاران آن را دروغ مىخواندند ( )43آنگاه میان [آتش] و میان آب
جوشان سرگردان باشند ( )44پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()41
و كسی را كه از [قرار گرفتن] در پیشگاه رب خویش حذر داشته اند دو بوستان [نصیب] است
( )46پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()47
[ بوستانهایی ]كه داراى شاخسارانند ( )48پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()42
در آن دو [باغ] دو چشمه روان است ( )11پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید
()11
در آن دو [باغ] از هر میوهاى دو گونه است ( )12پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار
میکنید ()13
[چنان نیک فرجامان] بر بسترهایى از حریر ضخیم تكیه میزنند و هر میوه [از] آن دو باغ [به
آسانى] در دسترس شان است ( )14پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()11

در آن [باغها دلبرانى] فروهشتهنگاهند كه هیچ انس و جنى پیش ازاین با آنها آمیزش نکرده است
( )16پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()17
زیبا همانند یاقوت و مرجانند ( )18پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()12
مگر پاداش احسان جز احسان است ( )61پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید ()61
و غیر از آن دو [بوستان] دو باغ [دیگر نیز] هست ( )62پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را
انکار میکنید ()63
كه از [شدت] سبزى سیهگون جلوه میکنند ( )64پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید
()61
در آن دو [باغ] دو چشمه همواره جوشان است ( )66پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار
میکنید ()67
در آن دو بوستان میوه و خرما و انار است ( )68پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید
()62
در آنجا [هم زنانى] نكوخوى و نكوروي [حاضر] اند ( )71پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را
انکار میکنید ()71
حورانى نگهداشته شده در [دل] خیمهها ( )72پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید
()73
هیچ انس و جنى پیش از این با آنها جماع نکرده است ( )74پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را
انکار میکنید ()71
[آنان هم] بر بالشهای [حریر] سبز و فرشهای عبقری تكیه زدهاند ( )76پس كدام یك از نعمتهاى
رب تان را انکار میکنید ( )77بسی خجسته است نام رب پر جالل و با اکرام تو ()78
***********
انالیز:
چنانکه می بینیم درین سورهء شریفه که  78آیه دارد؛  31آیه فقط تکرار مؤکد آیهء واحد «پس
كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید؟!» میباشد .
قبالً (در کتاب معنای قرآن) به تأکید گفته آمدیم که قرآن مجید شعر نیست و تصنیف موسیقی نیز
نمی باشد؛ لذا این آیهء مبارکه شبیه یک ترجیع بند در صنعت شعری نیست که تکرار می شود تا
هارمونی و موسیقائیت آنرا تأمین کند؛ بلکه این آیه به خاطری  31مرتبه در میان  78آیت الهی تکرار
می شود که مفهوم و پیام آن اهمیت خارق العاده دارد.
بشر گناهکار در ترمینولوژی ادیان ابراهیمی؛ همان منکر نعمت های هللا تعالی ( صرف نظر از
اسامی متعدد که دست کم در قرآن؛ حاوی همین مفهوم واحد میباشد) ،ناسپاسگذار به این نعمات ،تخطی
کننده از اوامر الهی و شریک گیرنده به آن ذات احد است که در نتیجهء آن نعمت ها و فرصت های
حیاتی و ماورا حیاتی نیک و سعد که عطیهء الهی است؛ و نیز امتحان وعقاب و عذاب که از اراده های
اوست؛ به چیز هایی غیر از این ذات الشریک؛ نسبت داده میشود.
وقتی غریزه مطرح بحث باشد؛ وضع طوریست که موجود زنده از خود اختیار ندارد و چون مختار
نیست در برابر تصورات و اعمالش مسؤول نمی باشد ولی بشر؛ موجود مختار است و درست به همین
دلیل نیز هست که در کتب مقدس؛ آفرینش بشر کامالً به طور جداگانه خاطر نشان میگردد.

رویهمرفته آیه های نخستین سورهء شریفهء «الرحمن» با معنای [هللا رحمن] انسان را آفرید ،به
او بیان آموخت و نیز قرآن را آموزش داد؛ همینگونه مستدل میشود.
اما این انسان عام در مقام مخاطب؛ در عالم واقع؛ انسانی خاص و دارای صفات و توانایی ها و
ناتوانی های معین می باشد؛ چنانکه در مناسبات اجتماعیی او تازه داد و ستد به وجود آمده و اجناس و
امتعهء قابل تبادله با وزن کردن؛ سنجش می شود .لهذا ترازو؛ یک عنصر بی نهایت مهم و شاخص
این دوران و این مرحله از مناسبات بشری است؛ به همین دلیل ترازو دار شدن بشر؛ مترادف با
افراشتن آسمان ها در هنگام خلقت؛ می آید.
بدین قرار آیهء «و زمین را برای مردم وانهاد» حاکی از این است که مردمان نسبتا ً به تازه گی؛
شروع کرده اند؛ از زمین حاصل گرفتن و جریان طوری پیش میرود که زنده گانی عمومی به جای
شکار و تکیه بر علوفه و برگ و بار و میوه های آمادهء طبیعی؛ وابسته به محصول در آوردن از
طبیعت به طریق زراعت و فالحت گردد( .با اینکه اینجا؛ طرح؛ جمعی و کلکتیفی است؛ معهذا آغاز
اندیشه مالکیت خصوصی بر زمین را نیز میتوان از همین آیات استنتاج نمود).
دو بحر غالبا ً عبارت از بحیرهء سرخ و بحیرهء مدیترانه است که در حوالی عربستان بزرگ قرار
گرفته و با قطعه خاک حایلی از هم جدا میگردد و اما اینکه از این دریا ها لؤلؤ و مرجان به دست می
آید؛ حاکی از این است که زیبایی شناسی و تجمل دوستی مردمان مخاطب در حد معینی رشد کرده و یا
هم این اشیای تجملی؛ تجارت خوب و درآمد باالیی برای آنان دارد)3(.
حوالت این آیه به دریا ها و ابحار دور دست جهان که برای اعراب آنزمان؛ قابل تصور هم نبوده
است؛ منطقی و درست نیست و از این گونه حواله ها؛ پرابلم های عقالنی و علمی ی الینحل و اکثراً
شرم آوری پدید می آید؛ وانگهی مگر دروغ و ریا و منافقت؛ بزرگترین حرام ها و گناه ها در قرآن
نیستند؟!
به دالیل معلوم؛ بنده اینجا ریفرنس نمیدهم که همچو حوالت ها چه افتضاحاتی به بار آورده است!؟
در همین جا یک بار دیگر؛ گفتنی است که ما در آیات الهی بر خالف کالم های بشری لزوما ً خود
خطاب کننده و متکلم یعنی علم غیب و ابهت و عظمت واقعی هللا تعالی را نمی بینیم بلکه تنها میتوانیم
وضع و مقام و موقعیت مخاطبان کالم هللا را بیابیم.
اصالً اعجاز کالم الهی اینست که با نیرو و جبروت محیر العقول با مخاطبانی گسترده در پائین ترین
سطوح و کمترین توانایی های ذهنی و عقلی ارتباط برقرار مینماید و پیام و الهام روشن و شفاف
میرساند.
و اال؛ کی میتواند مدعی شود و ثابت کند که در زمان نزول قرآن عظیم الشان؛ در علم غیب الهی
معلوم نبود که در زیر خاک شبه جزیرهء عربستان؛ بحر عظیم نفت وجود دارد که با لؤلؤ و مرجان و
سایر محصوالت بحرین یاد شده اصالً مقایسه پذیر نیست و اگر قرار بود که ذات الهی؛ خویشتن خویش
را بیان فرماید؛ بیچون و چرا از ذخایر عظیم نفت و معادن و منابع ناگشودهء دیگر یاد بمراتب بیشتر
می فرمود.
در بارهء سفینه های بادباندار بلند...؛ در بخش دوم بحث ( و بیشتر در کتاب معنای قرآن؛ مبنی بر
اینکه به لحاظ ذهن مخاطبان این مصنوعات بشری در شمار نعمات طبیعی آمده است؛ و به لحاظی؛
آنچه بشر هم خلق و تولید میکند؛ خلقت احسن الخالقین باید دانسته شود که یکی از مخلوقاتش را سبب
و وسیله آنها گردانیده است) سخن گفته ایم؛ اما نکتهء قابل تأمل دیگر درین سورهء مبارکه و سورهء
مستقل «الجن» و جاهای دیگر قرآن مجید؛ این است که آنقدر ها هم انسان به تنهایی مورد خطاب و
عتاب نیست؛ بلکه در مواردی جن ها هم که از آتش آفریده شده اند؛ مانند انسان مورد خطاب و تنبیه
قرار میگیرند.

در نتیجه می بایستی جن ها هم دارای اختیار باشند و فراتر از آن بهره ای از عقل و هوش را
مانند بشر داشته و البد همه آنچه را که از عقل و هوش بشری در دنیا نتیجه گردیده و پدید آمده است و
می آید؛ آنان نیز بروز داده باشند و بروز بدهند.
چندان مسأله ندارد که بگوئیم چنین چیزی در عالم واقع نبوده است ،نیست و نخواهد بود .لذا
اینجا نیز جز اصل مسلم و مبرهن «مخاطب محور بودن قرآن عظیم الشان» چیزی نمیتواند صورت حل
معما را به دست دهد.
برین مبنا جن ها؛ واقعیت مجازی اند که در باور ها و روان های اعراب و مردمان دشت های
شرق میانه ـ و فراتر از آن ـ دارای ریشه های بسی کهن و پرتوان میباشند و به همین اعتبار آیات
الهی چنانکه در موارد برده گی ،زنان وغیره دیدیم و می بینیم؛ نابهنگام در صدد تردید و تلعین این
باور بر نمی آید و در برابر؛ اینگونه برخورد اعجاز آمیز عتاب و تنبیه را نسبت به آن موجودات ذهنی
مخاطبان نیز؛ اتخاذ میکند.
جالب است که جن و انس (بشر) درین سورهء مبارکه و جاهای دیگر قرآن پاک؛ همزمان مورد
حشر و مواخذه و باز پرس قرار میگیرند؛ بنابرین می بایستی در میان جن ها هم مانند انسانها؛
صالحان و عاصیان و جنتیان و دوزخیان وجود داشته باشد؛ اما در بوستان های جنت ـ آنچنانکه انسان
های صالح و آمرزیده مورد الطاف و عنایات قرار میگیرند ـ از جن ها خبری نیست.
شاید هم بتوان دلیل امر را در آن جست که چون جن ها جنسا ً از آتش اند؛ لهذا در هر حال جایگاه
آنان دوزخ ـ یعنی آتشگاه! ـ میباشد  .درین صورت اصل حشر و مواخذه و باز پرس آنان همسان با
بشر؛ چه معنا پیدا میکند؛ مگر نه این است که مواخذه و باز پرس ناگزیر به مجازات و مکافات منجر
میشود؟!
با اینهم در سورهء قدسیهء «الکهف» آیه ای هست که در آن ابلیس از جنس جن خوانده شده؛ و
این افزون بر آنچه است که ذات فرشته گان در مجموع از آتش میباشد:
س َق َعنْ أَ ْمر َر ِّبه أَ َف َت هتخذو َنه َوذ ِّر هی َته
یس َكانَ منَ ا ْلجنِّ َف َف َ
س َجدوا إ هال إ ْبل َ
اسجدوا آلدَ َم َف َ
َوإ ْذ ق ْل َنا ل ْل َم َالئ َكة ْ
سل ه
لظالمینَ َبد ًَال ﴿ 11ـ الکهف﴾
أَ ْول َیاء من دوني َوه ْم لَك ْم َعد ٌّو ب ْئ َ
و [یاد كن] هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم؛ آدم را سجده كنید پس [همه] جز ابلیس سجده كردند
كه از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید؛ آیا [با این حال] او و نسلش را به جاى من؛
دوستان خود مىگیرید و حال آنكه آنها دشمن شمایند و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند ( 11ـ
الکهف)
بدینگونه جن ها در شمار مالئیک و فرشته گان می آیند .با در نظر داشت اینکه ابلیس پیش از
مطرود و ملعون شدن؛ فرشتهء مقرب و باتقوی و با دانش ها و فضایل بوده و بزرگترین معلم مالئیک
به شمار میرفته است؛ اینجا مفهوم جن بیشتر پیچیده گی پیدا میکند ولی با آنهم تصور شده میتواند که
حوالت این نسبت به ابلیس هم اساسا ً به اعتبار ذهن و باور مخاطبان بوده باشد.
فرموده هایی چون "ابلیس و نسل او" و نیز "حوریانی که هیچ  ...جنی با ایشان نزدیکی)نکاح و
جماع) نکرده است" هم بازتاب هایی از خصوصیات بشری درین موجودات مجازی یا غیرمادی است.
چرا که هیچ شرح و بیان و ادعا و ثبوتی ارائه نمیشود که موجودات آفریده شده از آتش هم؛ مانند بشر
و سایر موجودات حیه "کاربن بیز" (خاکی!) زاد و ولد نمایند و عین اندام ها و غرایز و شهوات ...را
داشته باشند.

اگر احیانا ً چنین می بود حاال در عالم واقع هم الاقل به طور نمونه موجوداتی پیدا میشد که از
نزدیکی و همخوابه گی ی جن و انس ،شیطان و انسان یا موجود حیه مشابهی به وجود آمده باشند!؟
مجموعه علوم بیولوژیک بسیار پیشرفته معاصر که توسط تکنولوژی های مربوط نه تنها اثبات
شده اند؛ بلکه حتی اعجاز میکنند؛ از چنین موجوداتی خبر و اثر ندارند!
بر عالوه؛ همین احکام که جن و فرشته از "آتش" و "آدمی" از خاک است؛ به فیزیک ذهن
مخاطبان تعلق دارد که در آن روزگار معتقد به  4عنصر در طبیعت بودند:
1ـ آب؛  2ـ باد؛  3ـ خاک؛  4ـ آتش.
در حالیکه امروزه ثابت و مسلم شده است که طبیعت حد اقل از  121عنصر کامالً متفاوت و دارای
خصوصیات کامالً متمایز از هم؛ تشکیل گردیده است!
هللا تعالی با علم محیط و محاط خویش؛ ممکن نیست و نمی بایستی ممکن باشد که چنین باور
وهمی بدوی در حد  4عنصر؛ داشته بوده باشد!
در سورهء مبارکه «الرحمن» که سورهء مدنی است و در سال های پس از هجرت نازل شده است؛
تصویر سیما و خصوصیات مخاطبان طوریست که در آنها غریزه به مراتب از عقل نیرومند است و
جامعهء مردساالر مخاطبان هم؛ به غرایز شکمی خویش منهمک میباشد و هم به غرایز جنسی؛ درین
حد که بالفاصله پس از اشباع غرایز شکمی ـ خوردنی ها و نوشیدنی ها ـ غرایز جنسی سربلند میکند و
برای اطفا و ارضای این غرایز؛ جنت ـ که همان بوستان و باغ پارسی است ـ سرشار از حوری ها و
زنان خوشخوی و خوبروی میشود که تاکنون انس و جنی با آنان نزدیکی)نکاح و جماع) نکرده است
یعنی به قسم کامالً طاهره و باکره و تشنه و مشتاق معاشقه و هماغوشی در خدمت مردان وارد شونده
به جنت قرار دارند.
آیا این حوریان؛ عبارت از زنان و دختران و دختر بچه گان حشر شده پس از مرگ و رستگار شده
و اهل بهشت گردانیده شده اند؟
در آیات قرآنی؛ چنین تصریح وجود ندارد و برعکس؛ این تخیل را به وجود می آورد که "حوریان
نگهداشته شده در خیمه ها"اصالً به مثابه جزو نعمات جنت آفریده شده و دوران زندگانی و مرگ
دنیایی را از سر نگذرانیده اند!
"دو بوستان پرشاخساران که دو چشمه در آنها روان است" و "دو باغ دیگر" هم که باز؛ دو
چشمه در آنها خروشان میباشد و "از شدت سبزی سیه گون جلوه میکنند" اینجا تصویر یا نمای همه
بهشت وانمود گردیده که در ذهن توسعه یافته بشریت امروزی خیلی ها خورد و ناچیز می آید؛ ولی
یقینا ً در ذهن مخاطبان قرآن در پانزده قرن پیش عربستان بدوی؛ چنین نمی آمده است.
حتی در مواردی برای نوازش غرایز همجنس گرایان مرد؛ غلمان ها ـ پسران خوشخوی و
خوشروی آماده معاشقه و جماع لواطی ـ هم به بساط های بهشت افزوده میشود:
كلوا َوا ْ
ین
ش َربوا هَنی ًئا ب َما كنت ْم َت ْع َملونَ ﴿ ـ الطور ﴾12م هتكئینَ َعلَى سر ٍر هم ْ
ور ع ٍ
صفو َف ٍة َو َز هو ْج َناهم بح ٍ
ان أَ ْل َح ْق َنا به ْم ذ ِّر هی َته ْم َو َما أَلَ ْت َناهم ِّمنْ َع َملهم ِّمن َ
ئ
ش ْي ٍء كل ُّ ْ
امر ٍ
﴿َ ﴾21والهذینَ آ َمنوا َوا هت َب َع ْته ْم ذ ِّر هیتهم بإی َم ٍ
ش َتهونَ ﴿َ ﴾22ی َت َن َ
ب َرهینٌ ﴿َ ﴾21وأَ ْمدَدْ َناهم ب َفاك َه ٍة َولَ ْح ٍم ِّم هما َی ْ
سا هال لَ ْغ ٌو فی َها َو َال
ازعونَ فی َها َكأْ ً
س َ
ب َما َك َ
َتأْثی ٌم ﴿َ ﴾23و َیطوف َعلَ ْیه ْم غ ْل َمانٌ لهه ْم َكأ َ هنه ْم ل ْؤلؤٌ هم ْكنونٌ ﴿﴾24
[به جنتی شده گان گفته میشود] به [پاداش] آنچه به جاى مىآوردید بخورید و بنوشید گواراتان باد
([ )12آنان] بر تختهایى ردیف هم تكیه زدهاند و حوران درشتچشم را همسر آنان گردانیدهایم ( )21و

كسانى كه مؤمن بوده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروى كردهاند فرزندانشان را به آنان ملحق
خواهیم كرد و چیزى از كار[ها] شان را نمىكاهیم هر كسى در گرو دستاورد خویش است ( )21با [هر
نوع] میوه و گوشتى كه دلخواه آنهاست آنان را مدد [و تقویت] مىكنیم ( )22در آنجا جام [شراب] از
دست هم مىربایند [و بر سرش همچشمى مىكنند] كه در آن نه یاوه گویى است و نه گناه ( )23و براى
[خدمت] آنان غلمان [پسربچه] های مروارید گونه آماده است كه بر گردشان همىگردند ()24
عین همین مفاهیم و تصاویر در آیات 11تا  26سورهء طیبهء "الواقعه" نیز وجود دارد و از جمله
آیهء  17و 18چنین است :
ب َوأَ َبار َ
ین ﴿ 18ـ الواقعه ﴾
َیطوف َعلَ ْیه ْم و ْلدَانٌ ُّم َخلهدونَ ﴿ ﴾17بأ َ ْك َوا ٍ
س ِّمن همع ٍ
یق َو َكأْ ٍ
بر گردشان [خوبرو]ـ پسرانى جاودان [به خدمت] مىگردند ( )17با جامها و آبریزها و پیاله[ها]یى
از بادهء ناب ( 18ـ الواقعه)
آری متأسفانه وضع مخاطبان از نظر تکامل اجتماعی و روانی و اخالقی در حدی نازل (و در عین
حال انحرافی) میباشد که از زن و دختر باکره و غلمان خوبروـ پسر؛ جز به حیث بازیچهء عیش و دفع
شهوت؛ توقع و تصویر دیگر ندارد .لذا مخاطب محوری قرآن مبین؛ موجب میشود که بر موضوع همین
گونه بپردازد.
اینکه زنان هم انسان اند و آفریدگان هللا تعالی با غرایز و مشتهیات کامل؛ و رسیدن به مردان
جوان و ایده آل؛ عشق و خواست آنان هم می باشد؛ مانند موارد واقعیت غیر قابل درک زمین و کرات و
اجرام سماوی و برده گی و دفینه ها و نعمات مستور و یا نادسترس برای مخاطبان؛ مسکوت میماند.
حالت مخاطبان قرآن مبین؛ حتی تصریح این حقیقت اعظم را که زن؛ مادر و پرورندهء کلیه افراد
بشر است و بدون وئ نسل و نوع آدمی ممکن نیست ادامه یابد؛ چنانکه باید؛ میسر نمی سازد.
تصویر محیط هایی با بالش های مخمل سبز و فرش های عبقری و بستر هایی از حریر ضخیم در
عشرتکده های جنت؛ بیانگر آن است که این سطح تزئین و تجمل منازل در میان مردمان اغلب شبان و
کوچنده و بیابانگرد؛ هنوز کامالً استثنایی و ناگزیر مورد آرزومندی و حسرت آتشین بوده است.
با تمام اینها یک محاسبهء سر انگشتی هم نشان میدهد که در سراپای سورهء مبارکهء «الرحمن»
حتی ده هزارم حصه 1فیصدم از نعمات و ثروت ها و فرصت ها و استعداد هایی که در محیط زیستی ی
بشر (و نه در مقیاس همهء جهان!) و در تن و دماغ و روان او آفریده شده؛ تذکار نیافته است.
چنانکه از هزاران نوع میوه نیم کرهء شرقی زمین؛ صرف خرما و انگور و انار مورد تذکر قرار
گرفته و گل ها و پرنده گان و انوار و الوان و آواز های زیبا و گاز های حیاتبخش چون اکسیژن یا در
مجموع هوای جانبخش ...و حتی زیبایی های معنوی و روانی حوری ها و غلمان ها وغیره اصالً
اشارتی نمونه وی را هم نصیب نگشته اند ....و با این وصف؛ پیهم و پیهم تأکید میشود که:
«پس كدام یك از نعمتهاى رب تان را انکار میکنید؟!»
چرا؟ فقط و تنها به این دلیل که قرآن مجید «مخاطب محور» یعنی «عرب محور» است و آنهم در
یک و نیم هزار سال پیش؛ و بیشتر از این؛ برای آن مخاطبان نه الزم است و نه قابل درک و دریافت؛
و لذا افزون گویی زاید است و بر صراحت و سالست پیام های الهی اثر خوب ندارد!
چنانکه وصف جنت در سوره های دیگر قرآن کریم نیز با تفاوت های اندک؛ عین تصاویر را
داراست منجمله:

ار ِّمنْ
َم َثل ا ْل َج هنة الهتي وعدَ ا ْلم هتقونَ فی َها أَ ْن َها ٌر ِّمن هماء َغ ْیر آس ٍن َوأَ ْن َها ٌر من له َب ٍن له ْم َی َت َغ هی ْر َط ْعمه َوأَ ْن َه ٌ
َخ ْم ٍر له هذ ٍة لِّل ه
ص ًهفى َولَه ْم فی َها من كل ِّ ال هث َم َرات َو َم ْغف َرةٌ ِّمن هر ِّبه ْم َك َمنْ ه َو َخال ٌد في
س ٍل ُّم َ
شاربینَ َوأَ ْن َها ٌر ِّمنْ َع َ
ال هنار َوسقوا َماء َحمی ًما َف َق هط َع أَ ْم َعاءه ْم ﴿11ـ محمد﴾
َم َثل بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغى است كه] در آن نهرهایى است از آبى كه
[رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جویهایى از شیرى كه مزهاش دگرگون نشود و رودهایى از بادهاى
كه براى نوشندگان لذتبخش میباشد و جویبارهایى از انگبین ناب و در آنجا از هر گونه میوه براى آنان
[فراهم] است و [از همه باالتر] آمرزش پروردگار آنهاست [آیا چنین كسى در چنین باغى دلانگیز]
مانند كسى است كه جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردش داده مىشود [تا] رودههایش را از
هم فرو پاشد ﴿11ـ محمد﴾
**********
و اینک یکی از سوره های شاخص دیگر قرآنی "الغاشیه" که امیدوارم با مرور و مداقه برآن؛
همه گان به طور قانع کننده و آرمانی به نهایات هدف این بحث واصل گردند:
ب ْسم ه
الرحیم
الر ْح َمن ه
هللا ه
ارا َحام َی ًة ﴿ ﴾4ت ْس َقى
صلَى َن ً
َهلْ أَ َتا َك َحدیث ا ْل َغاش َیة ﴿ ﴾1وجوهٌ َی ْو َمئ ٍذ َخاش َع ٌة ﴿َ ﴾2عاملَ ٌة هناص َب ٌة ﴿َ ﴾3ت ْ
وع ﴿ ﴾7وجوهٌ َی ْو َمئ ٍذ هناع َم ٌة
س لَه ْم َط َعا ٌم إ هال من َ
منْ َع ْی ٍن آن َی ٍة ﴿ ﴾1له ْی َ
یع ﴿َ ﴾6ال ی ْسمن َو َال ی ْغني من ج ٍ
ضر ٍ
ٌ
ً
س ْعی َها َراض َی ٌة ﴿ ﴾2في َج هن ٍة َعال َی ٍة ﴿ ﴾11هال َت ْس َمع فی َها َالغ َیة ﴿ ﴾11فی َها َع ْینٌ َجار َیة ﴿ ﴾12فی َها سر ٌر
﴿ ﴾8ل َ
َ
َ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
صفو َفة ﴿َ ﴾11و َز َراب ُّي َم ْبثو َثة ﴿ ﴾16أ َف َال َینظرونَ إلَى
وعة ﴿َ ﴾14و َن َمارق َم ْ
اب هم ْوض َ
وعة ﴿َ ﴾13وأ ْك َو ٌ
هم ْرف َ
َ
َ
ف سط َح ْت ﴿َ ﴾21ف َذ ِّك ْر إ هن َما أ َ
نت
ف رف َع ْت ﴿َ ﴾18وإلَى ْاْل ْرض َك ْی َ
الس َماء َك ْی َ
ف خل َق ْت ﴿َ ﴾17وإلَى ه
ا ْلبل َك ْی َ
ه
َ
م َذ ِّك ٌر ﴿ ﴾21له ْس َ
اب ْاْل ْك َب َر ﴿ ﴾24إنه إلَ ْی َنا
ص ْیط ٍر ﴿ ﴾22إ هال َمن َت َولهى َو َك َف َر ﴿َ ﴾23فی َع ِّذبه هللا ا ْل َع َذ َ
ت َعلَ ْیهم بم َ
سا َبه ْم ﴿﴾26
إ َیا َبه ْم ﴿ ﴾21ث هم إنه َعلَ ْی َنا ح َ
آیا خبر پشت پرده]قیامت[ به تو رسیده است ( )1در آن روز چهرههایى زبونند ( )2كه تالش كرده
رنج [بیهوده] بردهاند ([ )3ناچار] در آتشى سوزان درآیند ( )4از چشمهاى داغ نوشانیده شوند ()1
خوراكى جز خار خشك ندارند ([ )6كه] نه فربه كند و نه گرسنگى را باز دارد ()7
در آن روز چهرههایى شادابند ( )8از كوشش خود خشنودند ( )2در بهشت بریناند ( )11سخن
بیهودهاى در آنجا نشنوند ( )11در آن چشمهاى روان باشد ( )12تختهایى بلند در آنجاست ( )13و
قدحهایى نهاده شده ( )14و بالشهایى پهلوى هم [چیده] ( )11و فرشهایى [زربفت] گسترده ()16
آیا به شتر نمىنگرند كه چگونه آفریده شده ( )17و به آسمان كه چگونه برافراشته شده ( )18و
به كوهها كه چگونه نصب گردیده ( )12و به زمین كه چگونه گسترده شده است ()21
پس تذكر ده كه تو تنها تذكر دهندهاى ( )21بر آنان تسلطى ندارى ( )22مگر كسى كه روى
بگرداند و كفر ورزد ()23كه هللا او را به آن عذاب بزرگتر معذب كند ( )24در حقیقت بازگشت آنان به
سوى ماست ()21آنگاه حساب [خواستن از] آنان به عهدهء ماست ()26
یادمان نرود که هدف ما از رجوع به این سوره های ملکوتی؛ نشان دادن گفتاری بودن و کامالً در
خور فهم بادیه نشینان صحرا های عربی بودن آنها؛ در یک و نیم هزار سال پیش میباشد.
اگر امروزه کمابیش درک این سوره ها به آسانی ازمنهء گذشته نیست؛ دلیل عمدهء آن همانا مرور
زمان و دور شدن ما از وقایع و عالمات و طرز گفتار گذشته گان میباشد؛ با اینهم متن قرآن عظیم

الشان از هر کتاب دینی و غیر دینی گذشته تازه تر و روشنتر و فهما تر است و این امر تا حدود باالیی
مرهون مزیت های زبان عربی قریشی میباشد که مانند آسمان همیشه باز و شفاف صحرا؛ درخشش و
توانایی ویژه ای داشته است.
چنانکه در سوره شریفهء الغاشیه؛ محیط سوزان دوزخ ،با از آب چشمه داغ نوشانیده می شوند و
خوراکی جز خار خشک ندارند؛ دوزخ را بسیار زیاد به صحرا های سوزان خود عربستان ماننده نشان
میدهد و دوزخیان را آدم های بدبختی که درین صحرا ها محکوم به گذران شده اند؛ ولی هنوز میتوانند
در حد شتران؛ خار خشک و آب چشمه داغ پیدا نمایند!
برعالوه؛ توجه به آیات «آیا نظر نمیکنند به خلقت شتر که چگونه آفریده شده است ،به آسمان که
چگونه بر افراشته شده است ،به کوه ها که چگونه نصب گردیده اند و به زمین که چگونه مسطح
گردانیده شده است» خیلی مهم میباشد.
هر فرد خردمند و با سواد و دارای معلومات آفاقی در دنیای امروز؛ در می یابد که این آیات فقط بر
عقل روزمرهء شبانان کوچنده و بیابانگرد  1411سال پیش و همطرازان آنان در روز گار پسین تر
مطابقت دارد و بس .ناگفته نماند که خود مکهء مکرمه هم در 1411و اندی سال پیش؛ بیابانی خشک
با مردم کم شمار اغلب چادر نشین در حالت کوچیگری یعنی در حالت «ر ْحلَ َة ال ِّ
الص ْیف» بیش
ش َتاء َو ه
نبوده است.
مخاطب محور بودن قرآن کریم؛ بیشتر هم از رسیده گی به شهوات غریزی مردانه؛ در باغ های
بهشت مبرهن میباشد:
نه تنها در بشر و آدمی بلکه در اغلب گیاهان و نباتات و حیوانات تقسیم جنسیتی وجود دارد و
رغبت متقابل جنس نر به جنس ماده و برعکس؛ طبق سلسله ای از قوانین و تعامالت طبیعی؛ تولید و
محقق میگردد و غایت آن؛ ادامه نسل موجودات حیه است.
وقتی ضرورت یا امکان ادامه نسل وجود نداشته باشد؛ بائیستی کارکرد تعامالت و انگیزش های
جنسی؛ از بین برود .و حتی خود آلت ها و دستگاه های جنسی؛ تحت شرایط اختتام اَمر ادامه نسل؛
دیگر معنایی ندارند؛ خاصه که به باور عموم که بنده از کودکی تا کنون می شنوم؛ در بهشت؛ ضرورت
ادرار و مدفوع و عرق  ...هم منتفی میباشد!
به هرحال معلوم است که در جنت؛ امر ادامه نسل وجود ندارد؛ پس وسایل و ابزار و امکانات آن
یعنی شور و لذت جنسی و امر معاشقه و همخوابگی و جماع؛ چرا باید حتی با قوت و وسعت بیشتر از
دنیا؛ وجود داشته باشد؟!
و اگر؛ این همان شور و جذبه و لذت متقابل جنسی برای لقاح تخمک توسط سپرم است و هورمون
های تستسترون و پروجسترون؛ عملیه ها را ممکن میسازد؛ که به انعقاد نطفه و باالخره پیدایش جنین
و تولد طفل منجر میشود؛ دیگر تکرر دوران های زنده گانی و مرگ نسل ها از سر گرفته شده است.
درین صورت زنده گانی جاوید بهشتی؛ چه میشود؟
پس آیا این مناظر؛ جز برای رعایت خاطر ذوقزده و نوازش غرایز سرکوفته محرومان جنسی و یا
دارنده گان هیستری ی شهوات در بدویان بربری(ماقبل تمدن)؛ بوده است و میتوانسته است بوده
باشد؟!
آیا حتی اغذیه و اشربه و بساط های مخملین و عبقری نیز در همین حکم نمی آید؛ یعنی در سلسله
تصورات آرزویی و آرمانی ی بدویان شبه جزیره بیابانی و حاره ای ی عرب؟؟!
(تا بخش بعدی)...

+++++++++++++
رویکرد ها :
 1ـ کتاب معنای قرآن (جلد اول) را از اینجا دانلود فرمائید:
http://ariaye.com/ketab/eftekhar/eftekhar4.pdf
 2ـ ـ قسمت های پیشینه این بحث:
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟
-http://www.kokchapress.com/index.php/society/culture/3189آیا-پیامبر-اسالم-کاتب-حدیث-و-
حافظ-حدیث-داشت؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html
ـ سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
http://www.vatandar.at/eftkhar161.htm
ـ آیا قرآن از آیات بیشتر خداوندی در کتابی برتر سخن نمی گوید؟
http://voiceofwomenafg.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html
ـ اگر قرآن غیر عربی می بود؛ عرب ها به آن ایمان نمی آوردند!
http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/1799-2013-06-23-14-31-59
* 3ـ منجمله در قبال ابراز تعجب خانم محترم یاد شده در اول؛ "که چطور در همه این زمانه ها؛علما و مشایخ و
امامان و دیگر دانشمندان؛ به اینهمه حقایق ساده در قرآن و در مورد هر آیت آن متوجه نشده اند؟؟" عجالتا ً بخشی از این
مقاله را هم مرور فرمائید:
اندیشیهای-بشر-و-پیش-درآمدی-بر-هنر-

/http://payam-aftab.com/fa/news/23020شمهای-از-هنر-
ابراهیمی-/رضا-مهریزی

.....حال که شمه ای از هنر اندیشی های بشر را نشان دادیم .بهتر است سراغ خودمان در تمدن
مدرن اسالم و ایران بیاییم .
متاسفانه ما در تمدن متقدم اسالم و ایران و در فلسفه اسالمی به دلیل کم کاری گذشتگان و فضای فقه
زده جامعه سنتی  ،میراث چشمگیر و قابل توجهی نداریم و لذا نیازمند تامل و تفلسف جدی در عرصه
هنر هستیم .
به نظر می رسد که برای رونق هنر اندیشی و فلسفه هنر  ،چاره ای نیست جز اینکه ابتدا خود را از
سنگینی سیطره فقه رها کنیم و فکر را جایگزین فقه گردانیم تا شاید بتوانیم کاری کنیم  ( .باید اذعان
کرد که حذف هنر از یک تمدن  ،با هر بهانه و دستاویزی که باشد  ،بسان پاشیدن اسید در صورت یک
انسان است که وی را کریه المنظر می سازد و لذا تمدن بی هنر و یا کم هنر نیز تمدنی زشت و مشمئز
کننده و کریه می باشد ) .
البته باید هنر را از سیطره فقه نجات بخشید و نه از لوای اسالم  .زیرا به نظر می رسد که راه رهایش
و گشایش ما توجه به عقالنیت آزاد قرآنی و حتی عقالنیت آزاد ابراهیمی و فروگذاری فقه فرقه ای
است؛ جای تعجب و تأسف است که فقه و آیات االحکام که کمتر از  ۹درصد قرآن را به خود اختصاص
داده امروز به  ۰۱۱درصد و حتی هزار درصد قرآن و اسالم تبدیل شده اند و این یکی از عوامل عقب
افتادگی مسلمین است) .یکی از هنر اندیشی هایی که از دل همین عقالنیت آزاد قرآنی بیرون می آید؛
اندیشه «خدا مانندگی انسان در عین خدا بندگی و خدا بندگی او در عین خدا مانندگی»است؛ («ص ْب َغ َة هللاه
سن منَ ه
هللا ص ْب َغ ًة َو َن ْحن لَه َعابدونَ  ۰۳۱سوره بقره  :رنگ خدایی بخود بگیرید و چه رنگی
َو َمنْ أَ ْح َ

بهتر از رنگ خدا و {بگویید} ما تنها او را پرستش میکنیم»)در مدار این اندیشه انسان مسلمان مدرن
می تواند همانند خدا به ایجاد نمایی و آفرینشگری بی محدودیت و گسترده در همه عرصه ها و از جمله
هنر دست زند و نه تنها دیگر مانعی برای هنرهایی چون مجسمه سازی و صورتگری و موسیقی نیست
بلکه هر چه آزادانه تر و جدیدتر به ایجاد نمایی هنری دست زند به خدا شبیه تر و نزدیک تر شده
است؛ چرا که خدا خود اولین و بزرگترین هنرمند است ( چه مجسمه ساز و چه معمار و چه صورتگر
و … چرا که خود فرمود  « :ه َو ه
ص ِّور لَه ْاْلَ ْسماء ا ْلح ْسنى  ۴۲سوره حشر  :او
هللا ا ْلخالق ا ْلبارئ ا ْلم َ
خداوندی است خالق  ،آفریننده ای بی سابقه  ،و صورتگری ( بی نظیر ) برای او نامهای نیک است»).
گر چه باید توجه داشت که این خداگون شدن به معنای تقلید و محاکات افالطونی از طبیعت نیست بلکه
به معنای آفرینش کامال بدیع و بی سابقه همانند خداوند است زیرا خدا خود نو و بدیع آفرین است» َبدیع
الس َم َاوات َواْلَ ْرض  ۰۱۰سوره انعام  :پدیدآورنده بىسابقه و بىالگوى آسمانها و زمین است.
ه
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پیامبران عصر حجر؛
چگونه شریعتی را تنفیذ می کردند؟!
(بخش پنجم) سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن

طوریکه مؤکداً خاطر نشان ساخته بودم نصب العین این سلسله مباحث؛ پاسخ یافتن به یک سلسله
سواالت کلیدی زمان ماست که منجمله از مخالفت های اخوانی ها؛ وهابیون و سلفی های بربری وطنی
ی مان با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان؟؛ نشئات کرده است!()1
طبق معتبر ترین و مستندترین بخشبندی های تاریخ و سرگذشت  1ملیون ساله بشر؛ روزگار نزول
قرآن کتاب مقدس مسلمانان؛ به عصر بربریت میانی همراه با برده داری؛ در مکه و شبه جزیره
عربستان؛ مصادف میباشد که عمده ترین شاخصه آن؛ شمشیر است.
پیش از آن در عصر توحش؛ سالح تعین کننده؛ نیزه و تیر و کمان بود و سپس در عصر تمدن سالح
های آتشین؛ جایگزین سالح های اعصار توحش و بربریت گردید .البته این بحث بسیار طوالنی ،بسیار
مهم و بسیار دلچسپ است ولی اینجا مجال پرداختن به آن را نداریم.
عالوتا ً در بخشبنبدی های تاریخ ـ باستانشناسی؛ دوران بسیار طوالنی ای هست به نام «عصر
حجر» که خود به دوره ها و برهه های زیادی تقسیم میگردد .البته که قرآن؛ اثر عصرحجری نیست
ولی به حد کافی از هدایت مردمان اعصار دور توسط هللا تعالی؛ به وسیله پیامبران سخن میگوید که
مسلما ً شامل عصر حجر نیز میگردد!؟
طبق روایات اسالمی؛ شماره پیامبران گذشته الهی  124111تن بوده است که بدین حساب میتواند
بیش و کم یکصد هزار تن آنها پیامبران دوران بیحد طوالنی «عصر حجر» بوده باشند؛ پس بسیار
جالب و مهم است دریابیم که پیامبران عصر حجر چگونه شریعتی را تبلیغ و تنفیذ میکردند و امر به
معروف و نهی عن المنکر در نزد آنان عبارت از چه چیز هایی بود؟

آیا همه این پیامبران؛ مرد و مذکر بودند و یا با در نظر داشت اینکه در حواشی عصر حجر نظام
خانواده گی و طایفه ای مادر ساالری وجود داشته ،در بسا اوقات ابویت (پدری) قطعی نبوده و بنابرین
نسب اوالد از طرف زن تعیین میگردیده و اعتبار داشته است؛ پیامبران زن نیز وجود داشته اند؟
عمده ترین واقعیت مبرهن شده در مورد عصر حجر این است که در سراپای آن؛ خط و کتابت وجود
ندارد؛ لهذا پیامبران الهی درین عصر نمیتوانسته اند؛ صحیفه و کتاب داشته باشند و ناگزیر می
بائیستی به طور شفاهی و عرفی با مردمان ارتباط دشوار برقرار نمایند.
عصر حجر به مقیاس تاریخی و تکاملی؛ دوران کودکی نوعی ی بشر؛ بوده بنابرآن؛ پیامبران می
بایستی همچون دایه ها با این آدمیان و آدمیزاده گان برخورد حمایتی و تربیتی پیشه میکرده اند.
اینکه شریعت های پیامبران الهی در مورد بشر اولیه عصر حجر؛ چنین بوده؛ نبوده؛ برای ما معلوم
نیست؛ اینکه آن آدمیان کودک مانند غالبا ً معصوم که بار عظیم مشقات تکاملی نوع بشر را بدوش
کشیده و انسانیت را وارد دوران «تاریخ مکتوب» و مدارج باالی دیگر کردند؛ در یوم الدین ـ روز
حساب و کتاب و داوری و عدل الهی چه مقام و منزلتی خواهند داشت؛ نیز در پرده غیب است.
اما چیزی که معلوم است این است که آنان؛ هیچگاه قادر نشدند کلمه طیبه بخوانند؛ نماز اقامه کنند،
روزه بگیرند ،زکات بدهند و از همه مهمتر؛ غایی ترین عبادت هللا تعالی را در خانه کعبه شریفه اداء
نمایند!؟
برعالوه مجموعه تحقیقات باستانشناسی؛ اثبات میکند که شریعت آمیزیش و نکاح و جماع زن و
مرد؛ درین دوران هیچ وجه مشترکی با آخرین شریعت الهی یعنی دین مقدس اسالم نداشته است!
بدواً آمیزش ها حالت گله ای داشته و هیچ استنایی هم میان خواهر و برادر و کافه آنان که بعد ها
«محارم» تلقی گشتند؛ موجود نبوده است .درین سپیده دمان زنده گانی بشری یا عصر حجر قدیم؛
خانواده ،مالکیت خصوصی و چیز هایی مانند دولت و معبد و ملزومات آنها به مفهوم امروزی و
اسالمی موجود نبوده است.
بیائید با استفاده از منابع قابل دسترس در مورد وضع این برهه از زیستار نیاکان مان معلوماتی
بیاندوزیم تا بهتر دیده بتوانیم که آیا آنان هم تابع یک شریعت ازلی و ابدی و ال یتغییر و تعدیل ناپذیر
بوده اند؟
آیا چنین چیز فرازمانی و فرامکانی و بدون دخل و ربط به وضع تاریخی و تکامل معاشی و عقلی
مردمان؛ میتواند وجود داشته باشد و ممکن و میسراست که وجود داشته باشد؟؟
توجه میفرمائید که اکتساب چنین معلوماتی؛ استنتاج های نهایی مان از این بحث را ریشه ای و قانع
کننده و قطعی میگرداند:
"منظور از پارینه سنگی یا عصر حجر قدیم یا عصر سنگ قدیم ) (Palaeolithicدوره ای است
که در طول آن تنها صنعت بشر؛ ساخت ابزارهای سنگی بوده و در میان ابزار هایی که مورد استفاده
قرار می داده اند مثل شاخه درخت ،استخوان و ...استفاده از سنگ غلبه داشته است.
این عصر حدود  2/1میلیون سال قبل در آفریقا آغاز می شود و حدود  12هزار سال قبل از میالد به
پایان می رسد.
عصر پارینه سنگی که اصطالحی مبتنی بر تاریخ فرهنگی است؛ خود به سه دوره تقسیم می شود:
الف) پارینه سنگی تحتانی ) 2/1 (Lower P.میلیون سال قبل تا  121هزار سال قبل؛
در این دوره دو گونه انسان زندگی می کردند:
. 1هوموهابیلیس ها در آفریقا.

آنها از راه مردارخواری و جمع آوری مواد غذایی آماده در طبیعت زندگی می کردند .فرهنگ
ابزارسازی آنان را که قدیم ترین ابزارسازها هستند؛ الدوان می نامند .در این فرهنگ ابزارسازی؛
اطراف سنگ را به منظور تیز کردن آن می تراشند.
هوموهابیلیس در همین عصر انقراض می یابد.
 .2هوموارکتوس ها که فرهنگ ابزارسازی آنان؛ آشولین نام دارد.
هوموارکتوس ها تا عصر بعدی پارینه سنگی نیز به زندگی ادامه دادند .آتش برای اولین بار توسط
آنها مورد استفاده واقع شد و موفق به پخت غذا شدند.
کشف آتش و پخت غدا؛ نشان از کانون خانه و مکانی دارد که دور آن جمع می شده اند.
هوموارکتوس اولین انسان مهاجر است که با مهاجرت از آفریقا؛ فرهنگ و زندگی را در سایر
مناطق گسترش داد .هوموارکتوس زندگی خود را از طریق شکار حیواناتی همچون گوزن ،اسب ،بچه
کرگدن ،گاو نر ،گاو کوهاندار ،گراز وحشی ،کفتار و گرگ می گذراند.
نیزه ابزاری است که اولین بار توسط هوموارکتوس ساخته شد .همچنین شواهدی از هم نوع خواری
میان ارکتوس ها دیده شده است .دلیل این امر را مسائلی همچون قحطی یا عقیده به انتقال ویژگی افراد
از طریق خوردن مغز آنها عنوان کرده اند.
الگوی زندگی بشر در این دوره مطلقا مبتنی بر زندگی در غار هاست و بشر خود اقدام به برپا کردن
پناهگاه نمی کند.
اما حدود  121هزار سال قبل؛ مقدمات ساخت پناهگاه اولیه فراهم آمد و ابزارسازی بشر نیز رشد
کرد ،به دلیل همین تغییرات؛ پایان عصر پارینه سنگی تحتانی را در همین زمان می دانند.
ب) پارینه سنگی میانه ) ۰۴۱ (Middle P.هزارسال قبل تا  41/31هزار سال قبل
از مهم ترین وقایع این عصر؛ یخبندان "وورم" است که  81تا  71هزار سال قبل در بیشتر مناطق
نیمکره شمالی زمین اتفاق افتاد.
در این دوره سه گونه انسان زندگی می کردند:
 .1هوموارکتوس ها که احتماال با ظهور یخبندان منقرض شدند.
 .2هوموساپینس های قدیم .مهم ترین آنها نئاندرتال ها بودند که فرهنگ ابزارسازی آنها را
موسترین می نامند.
در این فرهنگ برای اولین بار از استخوان و چوب برای ساخت ابزار استفاده می شود.
الگوی معاش نئاندرتال ها مبتنی بر سکونت در غارها بوده است .احتماال شروع آیین ها هم مربوط
به همین گونه است .نئاندرتال ها؛ مردگان خود را به خاک می سپردند و به نظر می رسد این کار با
آیین خاصی مثل قراردادن استخوان حیوانات و ابزارها و گیاهان در قبر همراه بوده است.
آنها همچنین این توانایی را از خود بروز دادند که از پوست حیوانات پوشاک تهیه کنند .در واقع
دوره زندگی آنان دوره بسیار سرد و خشکی بوده است و شاید به همین دلیل نوعی ثبوت و عدم
نوآوری در ساخت ابزارهایشان به چشم می خورد که ممکن است ناشی از عدم جابه جایی و ثابت بودن
مکان زندگی آنان هم باشد.
برای نئاندرتال ها دو گونه الگوی معاش تصور کرده اند:
اول اینکه آنها نوعی زندگی خانوادگی داشته اند که در آن مردان و زنان بدون فرزند شکار می کرده
اند و برای مادران و کودکان و ضعیف تر ها می آورده اند.
دوم اینکه مردان دوره گرد بوده و فقط برای تولید مثل به خانه بر می گشتند .در نبود آنها زنان
خودشان آذوقه تهیه کرده و از فرزندان نگهداری می کردند .زنان نئاندرتال هم به اندازه مردانشان قوی
بوده اند.

احتماال نئاندرتال ها از معلوالن و سالخوردگانشان نگهداری می کردند و با توجه به همکاری و کار
گروهی بین نئاندرتال ها و سایر شواهد؛ آنها توانایی گونه ای سخن گفتن را داشته اند .نئاندرتال ها هم
مانند ارکتوس ها؛ هم نوع خواری می کرده اند.
 .3هوموساپینس ساپینس ها هم در همین دوره بودند که البته در نقاط مختلف زمین؛ زمان ظهور
آنها فرق می کند .قدیمی ترین تاریخ ظهور آنها مربوط به آفریقا و جدیدترین آن مربوط به اروپاست.
آنها در مناطقی مثل لوانت با نئاندرتال ها همزیستی داشته اند که به نظر می رسد آمیزشی میان آنها
صورت نگرفته باشد .سوزن های عاجی نشانگر دوخت لباس توسط این گونه میباشد .تدفین
هوموساپینس ساپینس آیینی تر است.
ج) پارینه سنگی فوقانی ) ۳۱/۲۱ (Upper P.هزارسال قبل تا  12هزار سال قبل
یخبندان وورم که در دوره قبل آغاز شده بود؛ اواخر این دوره به پایان می رسد .ابزارسازی بشر در
این دوره؛ استاندارد می شود و از لحاظ جنس و نوع؛ تنوع فراوانی در آن به وجود می آید.
برای اولین بار استفاده از تله ،تیر و کمان ،تور و قالب آغاز می شود .تنها گونه بشری این دوره
یعنی هوموساپینس ساپینس دست به آفرینش های هنری می زند .اعتقادات آیینی کامال شکل گرفته
است.
با افزایش جمعیت؛ زندگی بشر میان غارها و پناهگاه های طبیعی به همراه پناهگاه های مصنوعی
ساخت بشر؛ تقسیم می شود.
در آفریقا از چوب وگل ،در اروپا از استخوان و پوست جانوران بزرگ؛ سرپناه می سازند .در این
دوره برای اولین بار شرق سیبری ،استرالیا ،آالسکا و شمال کانادا مسکونی می شود.
هنرهای این دوره عبارتند از :نقاشی درون غارها»...
فشرده ای در باره عصر حجر از ویکی پیدیا:
"عصر سنگ یا عصر حجر دورهای است که در آن ساخت وسایل کار و مبارزه از سنگ؛ در
راستای تکامل انسانی گسترده شده و زندگی انسانی از شرق آفریقا به سراسر جهان پراکنده گردید .این
دوره با پیشرفت کشاورزی ،رامکردن دامها ،و گداختن سنگ مس و فلزکاری به پایان رسید .از آنجا که
نوشتن را آغاز تاریخ میدانند ،عصر سنگ در دوره پیش از تاریخ جای میگیرد .یعنی خط و نگارش
در عصر سنگ وجود ندارد.
اصطالح عصر سنگ را نخستین بار رومیان و چینیان باستان به کار بردهاند .با این حال در سال
 ۰۱۰۹کریستیان یورگنسن تامسن ،نخستین موزهدار موزه ملی دانمارک ،به هنگام ساماندهی مجدد
اشیای موزه اش ،تصمیم گرفت آنها را براساس مواد معمول بهکار رفته در زمان ساخت شان بچیند.
تامسن آثار موزه اش را سه بخش کرد :عصر سنگ ،عصر مفرغ و عصر آهن.
عصر سنگ کهن یا دوره پارینهسنگی بیش از یک میلیون سال به درازا کشید و در درازای این
زمان تغییرات آب و هواییای رخ داد که اثر بسیاری بر تکامل انسان گذارد.
دوره نوسنگی یا عصر سنگ نو با کاربرد کشاورزی شناخته میشود ،برای این ویژگی؛ گاه این
دوره را انقالب نوسنگی نیز میخوانند .همچنین کوزهگری در این زمان گسترش یافت و زیستگاههای
انسانی بزرگتری همانند اریحا و چاتال هویوک پدید آمد .نخستین فرهنگهای نوسنگی در ۱۱۱۱
(پیش از میالد) در هالل بارور آغاز شدند .از آنجا بود که کشاورزی و فرهنگ به کرانه مدیترانه ،دره
سند ،چین و جنوب شرقی آسیا گسترده شد.
به دلیل گسترش کشاورزی و نیاز به خرمن و فرآیند کاشت ،ساخت و تراش ابزارهای سنگی که به
کار تیزکردن ،ساطوریکردن ،بریدن و تیشهزدن میآمد گسترش یافت .نخستین گواهیها برای

موجودیت بازرگانی در این دوره در دست است .کاالهای گوناگون صدها میل آنسوتر برده میشدند.
یک نمونه خوب برای یک دهکده دوره نوسنگی اسکارا بری در جزیره اورکنی در اسکاتلند است.
این اجتماع دارای بسترهای سنگی ،طاقچه سنگی و حتا آبریزگاهی خانگی و پیوسته به یک جوی
بوده.
خوراک مردمان این دوران از سوی شکارچیان و گردآورندگان گیاهان؛ و از گوشت جانوران فراهم
میگشت.
پژوهشها نشان میدهد که دوسوم انرژی مورد نیاز مردمان آن دوران از گوشت به دست میآمد.
گمان برده میشود که نخستین مصرف شراب که از ترششدن انگورهای وحشی ساخته شده بوده
در این دوره رخ داده باشد.
دو میلیون سال پیش در شرق آفریقا نخستین سازه انسانی پدید آمد که عبارت بود از ستونهایی
سنگی که شاخههای درختان را مانند بام نگاه میداشتند .سازه سنگی گرد سادهای که در ترا آماتا در
نزدیک نیس فرانسه یافتشده به ۱۱۱هزار سال پیش باز میگردد .جز این سازههای سنگی دیگری که
زیستگاه مردمان آن دوران شمرده میشده در جایجای جهان یافت شدهاست .شماری از آنها در پی
میآیند:
ـ ساختاری سنگی چادر مانند در درون غاری در نزدیکی گروت دوالزاره در نیس فرانسه
ـ ساختاری سنگی با بامی از چوب بافت شده در دولنی وستونیتسه چکسلواکی ،از ۴۳سال پیش از
میالد مسیح
ـ کلبههای بسیاری ساخته شده از استخوان ماموت در اروپای خاوری و سیبری
ـ چادری از پوست جانوران از  ۰۱هزار ۰۱هزار سال پیش از زایش عیسی در پالتو پارن فرانسه
ـ نیایشگاههایی دارای چند اتاق و یا تک اتاقه و دارای چندین ستون ،از آسیا تا اروپا
در دوره پارینهسنگی نگارههای بر روی دیواره غارها کمیابهستند .این نقشها در برگیرنده
جانورانی مانند گربهسان و کرگدن میباشد .نمونه این اثرها را میتوان در غار شووه دید .سنگ
نگارههای این غار به ۳۰هزار سال پیش از میالد باز میگردند .غار آلتامیرا در اسپانیا به  ۰۲تا ۰۴
هزار سال پیش از میالد باز میگردد و نقاشیهای آن در بردارنده نگاره هایی از گاومیش کوهاندار
آمریکاییاست».
و اما در مورد زن و ازدواج و خانواده:
«تا اوایل سالهای  ۰۱٨۱چیزی به اسم تاریخ خانواده وجود نداشت .در این زمینه علوم تاریخی
هنوز کامال تحت تأثیر "پنج کتاب" موسی بود [انجیل عهد عتیق] .شکل پدرساالری خانواده ،نه تنها
بطور ضمنی بصورت قدیمیترین نوع خانواده پذیرفته شده بود ،بلکه همچنین  -بعد از کنار گذاشتن
چند-همسری  -این نوع خانواده ،با خانواده بورژوایی کنونی یکی تلقی شده بود ،گویی در حقیقت
خانواده ابداً مشمول تکامل تاریخی نشده است.
حداکثر چیزی که پذیرفته شده این بود که ممکن است یکی دوران روابط جنسی مختلط
[ Promiscuousیا روابط جنسی بی قید و بند] در زمانهای اولیه وجود داشته بوده باشد .البته باید
گفت که عالوه بر تک-همسری ،چند-همسری شرقی و چندشویی هندی و ت هبتی هم شناخته شده بودند،
ولی این سه شکل در هیچ توالی تاریخی قرار داده نمي شدند و بصورت جداگانه در کنار یکدیگر قرار
میگرفتند.
بر این حقیقت واقف بودند ،و نمونههای جدیدی هم هر روزه آن را روشنتر میکرد ،که در میان
پارهای از مردمان عهد کهن ،و در میان پارهای از انسانهای وحشی کنونی ،نسب نه از پدر ،بلکه از

مادر برده میشود و بنابر این فقط تبار از طرف زن معتبر شناخته میشود .و اینکه در میان بسیاری از
مردمان کنونی ،ازدواج بین گروههای بزرگتر مع هینی  -که در آن زمان بررسی دقیقی از آن نشده بود -
ممنوع بود ،و اینکه این رسم را در تمام نقاط جهان میتوان مشاهده کرد.
ولی کسی نمیدانست که چگونه از آن نتیجهگیری کند،
مطالعه تاریخ خانواده از سال  ۰۱٨۰با انتشار "حق مادری" نوشته باکوفن آغاز شد .مؤلف ،در
این اثر ،این احکام را میدهد:
1ــ بشر در ابتدا در یک حالت اختالط جنسی زندگی میکرد ،که مؤلف ناخرسندانه آن را "هیتاریسم"
میخواند؛
 2ـ چنین اختالطی باعث میشود که ابو هیت [اینکه کی پدر است] بکلی غیر قطعی باشد ،و بنابراین
اصل و نسب فقط از طریق زن – بنابر این بر حق مادری  -قابل تشخیص باشد؛ و دیگر اینکه این امر،
در ابتدا در مورد تمام مردمان عهد کهن صادق بوده است؛
 3ـ بالنتیجه از بین والدین نسل جوان ،تنها زنها که بمثابه مادر بطور قطعی مشخص بودند ،از
توجه و احترام زیادی از این جهت برخوردار میشدند ،که بنا بر برداشت باکوفن ،این تا حد حکومت
مطلق زنان (  Gynecocracyزن ساالری) پیش رفت؛
 4ـ گذار به تک-همسری که در آن زن منحصراً به یک مرد تعلق دارد ،متضمن نقض مقررات
مذهبی اولیه بود (یعنی در حقیقت عمال نقض حق سنتی کهن مردان دیگر نسبت به همان زن)
کتاب حجیم باکوفن به آلمانی نوشته شده بود ،یعنی به زبان ملتی که در آن زمان کمتر از هر ملت
دیگری ـ درست مانند ملت کنونی افغان ـ به وضع ماقبل تاریخ خانواده کنونی عالقمندی نشان میداد.
بنابر این؛ او ناشناخته ماند.
فرد بعدی که در این رشته در سال  ۰۱٨١ظاهر شد ،ابداً نامی از باکوفن نشنیده بود.
این جانشین ،ج .اف .مکلنان  J.f. Mclennanبود.
مکلنان ،در میان بسیاری از مردمان وحشی ،بربر ،و حتی متمدن عصر کهن و جدید ،یک نوع
ازدواج را مییابد که در آن داماد ،به تنهایی یا به همراه دوستانش ،مجبور است تظاهر کند که عروس
را از دست وابستگانش بزور مي رباید.
این رسم باید از بقایای رسم گذشتهای باشد که در آن مردان یک قبیله زنان خود را از قبیله دیگری
در واقع به زور میگرفتند .وگرنه این "ازدواج از طریق ربودن ]" [marriage by abductionاز
کجا مایه میگرفت؟
تا زمانی که مردان تعداد کافی زن در قبیله خود مییافتند ابدا لزومی به این کار نبود .ولی غالبا در
میان مردمان عقب مانده مشاهده میکنیم که گروههای خاصی وجود دارند (که در حوالی سال ۰۱٨١
هنوز با خود قبیله یکی گرفته میشدند) که ازدواج داخلی در بین آنها ممنوع است ،بطوری که اجبارا،
مردان زنان خود ،و زنان شوهران خود را در خارج از گروه انتخاب میکنند ،در حالی که در میان
دیگران این رسم وجود دارد که مردان یک گروه مع هین مجبورند که زنان خود را فقط از درون گروه
خود برگزینند.
مکلنان گروههای نوع اول را برون-همسر ، Exogamousو نوع دوم را درون-همسر
Endogamousمینامد و بدون اینکه درد سر بیشتری بخود بدهد ،یک آنتیتز سخت و سفت بین
"قبایل" برون-همسر و درون-همسر قائل میشود.
گرچه بررسیهای خود او در مورد برون-همسری ،این حقیقت را درست جلوی چشم او میگذارد که
در بسیاری از  -اگر نه در غالب ،یا حتی در تمام  -موارد ،این آنتیتز فقط در پندار او وجود دارد،
معهذا او آن را اساس کل تئوری خود قرار میدهد .بر این مبنا او معتقد است قبایل برون-همسر ،زنان

خود را فقط از خارج انتخاب میکنند؛ و در حالت جنگ مداوم بین قبایل که مشخصه توحش است ،این
کار فقط با ربودن میسر است .
شایستگی مکلنان این است که توجه را به شیوع و اهمیت فراوان چیزی که آن را برون-همسری
مینامد ،جلب کرده است .ولی او به هیچ وجه کاشف وجود گروههای برون-همسر نبود و مهمتر این
که ،آن را درک نکرده بود .عالوه بر یادداشتهای قدیمیتر و پراکنده بسیاری از ناظرین که منابع
مکلنان بودند ،التام (مردمشناسی توصیفی )۰۱١۹ ،بدقت و درستی هر چه بیشتر این نهاد را در میان
ماگارهای  Magarsهندی توصیف کرد و اعالم نمود که این امر در تمام نقاط جهان عموما وجود و
شیوع داشته است  -عبارتی که بوسیله خود مکلنان نقل شده است.
و لوئیس مورگان نیز حتی در سال  ۰۱٨١در نامههایش درباره ایروکوییها Iroquoisدر آمریکن
ریویو ) ) American Reviewو در سال  ۰۱١۰در "اتحادیه ایروکوییها" ثابت کرد که این
مسأله در این قبیله وجود داشته است و آن را بدرستی توصیف کرد.
این هم از شایستگی مکلنان است که تشخیص داد سیستم رسیدن به نسب از طریق مادر ،سیستمی
است که در ابتدا وجود داشته است ،گرچه همانطور که بعدها خود ذکر کرد باکوفن قبل از او به این
تشخیص رسیده بود .ولی در اینجا نیز او ابداً صریح و روشن ادای مطلب نمي کند ،دائما از
"خویشاوندی فقط از طریق زنان" سخن میگوید و مرتبا این عبارت را  -که در مورد مراحل اولیه
صحیح است  -در مورد مراحل بعدی تکامل هم بکار میبرد؛ در صورتی که گرچه نسب و توارث هنوز
منحصرا از طریق تبار زن مشخص میشوند ،خویشاوندی از طریق تبار مرد نیز تشخیص داده شده و
عنوان گردیده است.
در این اثنا فاکت های بیشتر و بیشتری روشن شدند که دیگر در این طرح تر و تمیز نمي گنجیدند.
مکلنان فقط سه شکل ازدواج را میشناخت  -چند-همسری ،چند -شویی و تک-همسری.
ولی هنگامی که توجه به این نکته معطوف شد ،دالیل همواره فراوانتری بدست آمد مبنی بر اینکه
در میان مردمان عقب مانده شکل هایی از ازدواج وجود داشت که در آن یک گروه از مردان به طور
اشتراکی صاحب یک گروه از زنان میشدند ،لوبوک (در منشأ تمدن )۰۱١۱ ،تشخیص میدهد که این
ازدواج گروهی ("ازدواج اشتراکی") یک حقیقت تاریخی است.
بالفاصله بعد در سال  ،۰۱١۰مورگان با اسناد جدید و از بسیاری جهات تعیین کننده ،ظاهر شد.
او قانع شده بود که سیستم خویشاوندی عجیبی که در میان ایروکوییها حاکم بود ،در میان تمام
بومیان ایاالت متحده هم وجود داشت و بنابراین در سرتاسر یک قاره گسترده بود.
بنابراین او حکومت فدرال آمریکا را وادار کرد که درباره سیستمهای خویشاوندی مردمان دیگر ،بر
مبنای پرسشنامه و جداولی که خود او وضع کرده بود ،به جمعآوری اطالعات مبادرت ورزد ،و از روی
جوابها به کشف این نکات نائل آمد:
1ـ اینکه سیستم خویشاوندی سرخپوستان آمریکا در میان قبایل بیشمار دیگری در آسیا ،و در شکل
تعدیل یافتهای در آفریقا و استرالیا هم حاکم بود؛
 -۴اینکه آن سیستم بوسیله یک شکل ازدواج گروهی در هاوایی و در جزایر استرالیا ،که اکنون در
حال نابودی بود ،کامال قابل توضیح بود؛
3ـ اینکه به هر حال در کنار این شکل ،در همان جزایر ،یک سیستم خویشاوندی دیگر هم وجود
داشت که فقط بر مبنای یک شکل ازدواج گروهی از این هم بدویتر ،که اکنون از بین رفته بود ،قابل
توضیح بود.
او مدارک جمعآوری شده و نتیجهگیریهای خود را از آنها ،در کتاب سیستمهای همخونی و
خویشاوندی سببی ،در سال  ۰۱١۰منتشر کرد و از آنجا بحث را به عرصه بینهایت وسیعتری کشاند.

او با شروع از سیستمهای خویشاوندی ،شکلهای خانواده منطبق با آنها را از نو ساخت و به این طریق
راه جدیدی برای بررسی ،و چشمانداز بسیار وسیعی به ماقبل تاریخ بشریت گشود.
در اثر عمده مورگان ،جامعه باستان ( Ancient Society )۰۱١١چیزی که مورگان آن را در
سال  ۰۱١۰بطور مبهم حدس میزد ،با احاطه هر چه بیشتر تکامل یافته است .درون-همسری و برون-
همسری آنتیتز یکدیگر نیستند ،تاکنون هیچ" قبیله" برون-همسر ،در جایی شناخته نشده است.
ولی در زمانی که ازدواج گروهی هنوز شایع بود  -و این به احتمال زیاد در همه جا ،در این یا آن
زمان وجود داشته است  -قبیله شامل گروههای چندی بود که از طریق خونی ،توسط مادر به هم
وابسته بودند  -تیرهها  -که ازدواج بین آنها اکیدا ممنوع بود ،بطوری که گرچه مردان تیره میتوانستند
زنان خود را از درون قبیله خود بگیرند و این کار را هم علیالقاعده میکردند ،ولی مجبور بودند که
آنها را از خارج از تیره خود انتخاب کنند .به این طریق خود تیره اکیدا برون-همسر بود ،قبیله که
شامل تمام تیرهها میشد اکیدا درون-همسر بود.
معهذا مورگان به این قانع نبود .تیرههای سرخپوستان آمریکا باعث پیشرفت تعیین کننده دیگری در
زمینه بررسی او شدند .او کشف کرد که تیره بعدی  -که بر مبنای حق پدری سازمان یافته بود و ما آن
را در میان مردمان متمدن عهد کهن مشاهده میکنیم  -از تکامل شکل بدوی تیرهای بوجود آمده است
که بر مبنای حق مادری سازمان یافته بود.
تیره یونانی و رومی که برای همه مورخین گذشته بصورت معمایی جلوه میکرد ،اکنون بوسیله تیره
سرخپوستان آمریکایی تبیین میشد ،و به این طریق بنیان جدیدی برای کل تاریخ جوامع اولیه یافته شد .
کشف مجدد تیره حق مادری اولیه ،بمثابه مرحله م هقدم تیره حق پدری در میان مردمان متمدن ،در
زمینه تاریخ جوامع همان اهمیتی را داراست که تئوری تکامل داروین برای زیستشناسی ،و تئوری
ارزش اضافی مارکس برای اقتصاد سیاسی .این کشف ،مورگان را قادر ساخت که برای اولین بار طرح
یک خانواده را بریزد که در آن الاقل مراحل کالسیک تکامل  -روی هم رفته ،بطور موقت ،تا آنجا که
میزان اسناد موجود اجازه میداد  -تثبیت گردند.
بدیهی است که این امر ،دوران جدیدی را در برخورد با تاریخ جوامع اولیه باز میکند .تیره حق
مادری ستون قائمی شده است که کل عمل بر محور آن میچرخد .پس از کشف آن میدانیم که
بررسیهای خود را در چه جهتی انجام دهیم ،چه چیزی را بررسی کنیم و چگونه نتیجه بررسیهای
خود را طبقهبندی نماییم .در نتیجه ،پیشرفت در این زمینه بسیار سریعتر از زمان مورگان شده است .
(تا بخش نهایی )...

++++++++++++++++++
رویکرد ها :
 1ـ کتاب معنای قرآن (جلد اول) را از اینجا دانلود فرمائید:
http://ariaye.com/ketab/eftekhar/eftekhar4.pdf
 2ـ ـ قسمت های پیشینه این بحث:
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟

-http://www.kokchapress.com/index.php/society/culture/3189آیا-پیامبر-اسالم-کاتب-حدیث-و-
حافظ-حدیث-داشت؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html
ـ سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
http://www.vatandar.at/eftkhar161.htm
ـ آیا قرآن از آیات بیشتر خداوندی در کتابی برتر سخن نمی گوید؟
http://voiceofwomenafg.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html
ـ اگر قرآن غیر عربی می بود؛ عرب ها به آن ایمان نمی آوردند!
http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/1799-2013-06-23-14-31-59
ـ بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب
http://www.firouzkoh.com/read.php?id=1072
ضمنا ً به اطالع میرسانم که خوشبختانه این سری تحلیالت و سایر آثار این کمترین؛ در ویب سایت های متعدد افغانی
اقبال نشر می یابند و سایت هایی چون رسانه نور؛ آنها را در صفحات اختصاصی منسجم نموده و به شکل پی دی ایف
خدمت عزیزان همیشه حاضر و مهیا دارند:
http://nuroddin.de/artikel%20von%20aleme%20eftekhar/werken%20von%20aleme%20efte
khar.htm

ـ7ـ
نتیجه گیری ها از بحث:
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست ،نیست؟

با درود بر شما.
اخیراً شماری از کادر ها و فعاالن و شاید هم رهبران ح.د.خ.ا که برایم عزیز و محترم اند؛ طی
نشست هایی خصوصی و معمولی در جرمنی؛ کار ها و آثار بنده را مورد مباحثه قرار داده به این نتیجه
رسیده اند که آنها برای اکنونی ها و این زمانی ها قابل فهم و استفاده نیستند و شاید برای مردمان 55
سال بعد فهمیدنی و مفید واقع گردند.
ایشان بر عالوه ابراز نگرانی فرموده اند که در  55سال بعد شاید هم آنقدر ها؛ ادبیات و گفتار و
نوشتار دیگر گونی یابد که باز؛ نوشته های امروزی من؛ به چیز هایی چون نگارش های خط میخی اولیه
و غارنگاره ها مبدل گردد.
در هرحال؛  55سال بعدی ها اندیشمند و نویسنده وغیره خود را میداشته باشند .تصور میکنم این
ارزیابی ها خیلی جدی است و لهذا آرزومندم در مورد رهنمایی ام فرمائید تا...
نمونه ای از نظر های دریافتی:
Bad az salaam, Ayakash aenra 35 sal qabel kase dar jalasayee ba
buzurgan H.D.K.A. mashwara medad,ke awzaee Afghanistan,barayee
!"anqelabe saour" hamada nest wa shayad baese qatle amha showad
Wali hanch ra shuma emroze mefarmahed jebae Eftekhar, waqean baraee
aemroz ast,wa agar nagehed,50 sal bad nafreen meshawed.
( بعد از سالم  .ایکاش  35سال قبل کس در جلسه ای به بزرگان ح.د.خ.ا مشوره میداد که اوضاع
افغانستان برای "انقالب ثور" آماده نیست و شاید باعث قتل عام ها شود!
ولی آنچه را که شما امروز میفرمائید جناب افتخار؛ واقعا ً برای امروز است و اگر نگوئید؛ 55
سال بعد نفرین می شوید).
* دومین بنای مسلمانی ی قرآنی؛ انفاق و سومین بنا؛ تعقل است!

* قرآن؛ منطبق بر وسع عقالنی مخلوق میباشد نه بر علم غیب بیکران خالق!
* آیات خداوندی صرف مندرجات کتب مقدس نبوده بلکه تمام هستی؛ و پدیده ها و جریانات آن
است و حتی خالقیت های بشری نیز؛ آیات الهی محسوب میشوند!
* زمان و مکان؛ از جمله آیات خداوندی ی مقدم و مؤثر بر قرآن است!
* تعدد پیامبران در زمانها و مکانهای مختلف؛ دلیل تغییرات و تطورات در وضع عقلی و معاشی
بشر است نه در وضع خداوند!
* احکام مدنی ی قرآن؛ بر وضع زمانی و مکانی ی معین انطباق دارد نه بر همه زمان ها و مکان
ها!
چنانکه احکام قرآن؛ در مورد برده ها و کنیزها؛ به علت از میان رفتن "برده داری" در قرون
اخیر؛ کان لم یکن گردیده و در مورد اوضاع و مناسبات پیچیده و بی سابقه طبقات جدید اجتماعی در
عصر تمدن صنعتی؛ نمیتوان از قرآن؛ احکام و رهنمود ها انتظار داشت!
* قرآن؛ تکلیف سایر زمانها و مکان ها را با احاله بر عقل و علم؛ یعنی ممیزه آدمی از دیگر
جانوران؛ معین کرده است!
ولی "جای تعجب و تأسف است که فقه و آیات االحکام که کمتر از  ۹درصد قرآن را به خود
اختصاص داده امروز به  ۰۱۱درصد و حتی هزار درصد قرآن و اسالم تبدیل شده اند و این؛ یکی از
عوامل عقب افتادگی مسلمین است"!
* زبان قرآن؛ زبان بنده و بشر میباشد؛ چنانکه زبان سایر کتاب های مقدس؛ زبان های بنده و
بشر است؛ "عرب زبان" و "عرب" خیال کردن خداوند؛ جهل و جنون شوم مالیان و متکلمان است!
*********
در ابتدای بحث عرض کرده بودم که قرار است به کمک ذات هللا متعال؛ به این پرسش ها که توسط
دوستی از کابل فرستاده شده؛ 1پاسخ های قرآنی و علمی و انسانی پیدا نمائیم:
آیا درست است که:
1ـ لت و کوب کردن زن توسط شوهر؛ یک حکم خداوند و نص قرآن است لهذا اینکه قانون منع
خشونت علیه زنان گفته که اگر شوهری زنش را لت و کوب کند تا سه ماه زندانی خواهد شد؛ برضد
حکم خدا و قرآن است.
2ـ اینکه قانون مذکور برای ازدواج دختران؛ سن ( 11یا شانزده) ساله گی را قید کرده و متخلف از
آنرا مجرم دانسته؛ به معنای مجرم دانستن پیامبر اسالم میباشد که بی بی عایشه را در شش ساله گی و
صغارت نکاح کرده بودند.
داشتن مرد؛ تاکید دارد؛ خالف
3ـ اینکه قانون؛ تعدد زوجات را مشکل ساخته و بیشتر به یک زن
ِ
امرهللا و کفر است؛ خداوند برای مرد مسلمان  4زن را امر فرموده است.
 4ـ قانون منع خشونت علیه زنان؛ قانون خارجی هاست که میخواهند برای اهداف استعماری خود
جامعه افغان و زن افغان را تغییر بدهند.
 5ـ قانون ما؛ قرآن است ،دموکراسی و قانون های ساخت بشر همه مردود و کفری میباشد.
این سوال ها و سایر پرسش ها از همین گونه؛ را به اشکال و میتود های مختلف میتوان بررسی
کرد ،به آنها پاسخ هایی داد که تعداد بیش و کم آدمیان را بتواند قانع و راضی نماید؛ ولی اگر بخواهیم
آنها را به طور ریشه ای حل و فصل کنیم؛ باید مسأله را قسم کلیدی و بنیادی مطرح نمائیم:

ـ آیا قرآن؛ دارای مخاطب مشخص و زمان و مکان معین بوده است یاخیر؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "مرور زمان" و "تغییر مکان" هست ،نیست؟
قرار اطالعات؛ پرسش های پنجگانه باال؛ از فحوای خطبه نماز جمعه مولوی محمد ایاز نیازی
استاد پوهنحی شرعیات و خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل نشئات کرده بوده که از تلویزیون
نور متعلق به تنظیم جمعیت اسالمی هم پخش گردیده است .اتفاقا ً برخی از فرمایشات جناب نیازی که
گفته میشود از مرکز تعلیمات عالی "االظهر" دکتورا نیز دارند؛ طی برنامه ستالیتی  114محترم شفیع
عیار مورد نقد ارزنده قرار گرفته است:
http://www.youtube.com/watch?list=UUSBn0GRI9ET7TMh1eHXWDQ&feature=player_detailpage&v=YOUQp-ZyHJ4
به طور کلی گرایشات فکری و عقیدتی بشری؛ در دو سوی متضاد و متقابل میالن دارد.
 1ـ گرایش به گذشته و سلف:
این گرایش که اساسا ً کودکانه است؛ از احساس بیچاره گی و نیاز به تقلید و اتکا به پدران و
نیاکان؛ نشئات میکند .بر مبنای این گرایش؛ تمام عقل و دانش و فضیلت و توانایی و توانایی بخشی
 ....را گذشته گان داشته اند؛ گذشته؛ آرمانی و ایده آل بوده است؛ لذا باید به سلف و اسالف نظر داشت
و اقتدا کرد و در جهت باز آوردن و باز ساختن بهشت گم شده و از دست رفته قدیم و سلف کوشید و
الغیر.
 2ـ گرایش به آینده و ترقی و تعالی:
این گرایش؛ آشکارا حاکی از بلوغ عقالنی است و بر این واقعیت استوار است که گذشته؛ ولو که
محاسن بسیار هم داشته؛ گذشته است .گذشته را نمی توان باز گشتاند و مرده گان ـ ولو پیامبرـ را نمی
توان زنده گردانید .لذا از گذشته و گذشته گان باید درس گرفت و به سوی آینده؛ شتافت.
گرایش عمومی تاریخ نوع بشر؛ مؤید گرایش دومی اندیشه و اعتقاد است .با همه شکست و
ریخت ها و خطا ها و مصایب و فجایع ...جوامع بشری سیر پیشرونده ،مترقی و متعالی داشته اند و
می توانند و باید داشته باشند!
اما میتود و سیستم تعلیم و تربیت دینی منجمله اسالمی؛ متأسفانه قریب تمام و کمال؛ بر گرایش
نخستین مبتنی بوده است و مبتنی میباشد .و این حکم تنها بر جریان افراطی موسوم به "سلفیه" و
متفرعات آن؛ محدود نیست و لهذا تعجبی ندارد که عالیترین و معاصر ترین مراکز تعلیمی اسالمی هم؛
کسانی با طرز دید و بینش جناب مولوی دکتور محمد ایاز نیازی؛ بیرون دهند.
طوریکه منجمله در مقاله «آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟» و در گزیده
هایی از "تاریخ تمدن اسالم" نشان دادیم؛ عظیمترین فاجعه در تاریخ اسالم؛ فاجعه «جعل حدیث» بوده
است .با اینکه در همان اوایل اسالم هم؛ این جریان شدیداً به افتضاح کشیده و بر این فاجعه وقوف
نسبی حاصل شده بوده است که ریفورم "صحیح" سازی احادیث؛ ثبوت بزرگ آن است؛ معهذا نتوانسته
است تمامی پیامد های شوم آن؛ رفع و دفع گردد2.
از آن جمله احادیثی که مبانی کلیدی ایدئولوژی طبقات حاکمه اسالمی را سفت می کرده اند؛ به حد
کافی باقی و مقبول و مطاع نگهداشته شده اند" .خیر الناس قرنی ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم
یجیء اقوام تسبق شهادة احدهم یمینه و یمینه شهادته" گویا حدیث خیریه و قول بیچون و چرای پیامبر
اسالم است که چنین معنی میدهد:

«بهترین مردم (مردمان) قرن من هستند؛ سپس کسانی که در پی ایشان میآیند و سپس دیگرانی که در
پی آنان میآیند .پس از ایشان ،مردمانی میآیند که گواهی هر یک ،سوگندشان و سوگند هر کدام
گواهیشان را نقش میکند»
مفاد این حدیث؟؛ گویا نشانگر برتر بودن سه نسل از دیگر مسلمانان است :صحابه یعنی کسانی که حتی
یکبار هم که شده با پیامبر اسالم دیدار و صحبت کوتاهی کرده اند ،تابعین یعنی پیروان صحابه؛ و
تابعین تابعین.
طراحان ایدئولوژی حاکمه اسالمی از سوی دیگر ،هر قرن و نسل را معادل صد سال گرفتهاند و کالً
دوران سلف را معموالً سیصد سال میپندارند.
این حدیث نه فقط آشکارا مخالف قرآن و سیرت رسول هللا است بلکه تاریخ رسمی اسالم هم به شدت
بطالن آنرا اثبات نموده و نشان داده است .یکی از متفکران روشن بین اسالمی در مورد سلفیان؛
سخنانی دارد که متأسفانه با اندکی تفاوت؛ بر کل جریان بینش و روش متحجرانه "مولوی" سازی و
"مال" پروری اسالمی نیز انطباق می یابد .توجه فرمائید:
به عقیدهی اسالمبولی ،سلفیگر در پی آن است که جامعه های گذشته سلطهی خویش را بر آیندگان
هموار کنند؛ گویی گذشتگان ،زندگانی در بدن آیندگان ،و پدران ،زندگانی در اجساد فرزندان هستند.
به باور اسالمبولی":سلفیان چون فهم کتاب (قرآن) و سنت را مقید به فهم صحابه کردهاند ،به جمود
عقلی گرفتار شدهاند؛ به گونهای که اگر با یکی از آنها مذاکره کنی ،دائما ً به زبان «ابن تیمیه» سخن
میگوید و پیوسته برای تو از سخنان گذشتگان نقل میکند .آنان مذهبشان را بر عقل استوار نمیکنند،
بلکه تکیهگاهشان را نقل قرار میدهند؛ از اینرو ،از بحث عقلی و مناظرهی فکری میگریزند و تنها بر
مسائلی تکیه میکنند که نصی قطعی یا ظنی بر آن اقامه شده باشد .آنچه در نظر آنان پسندیده است،
قیل و قال گذشتگان است و آنها زبان گذشتگان اند و در رابطه با عقل و نقل ،میگویند که نقل؛ اساس
هر فکر و اندیشهای است و عقل ،چیزی جز تابع و خادم نقل نیست( .سامر اسالمبولی« ،تحریر العقل
من النقل» ص )172
و اما تاریخ های رسمی اسالمی مبین آن است که "خود سلف و طبقات مختلف آن نیز در حوزههای
مختلف ـ که در پی میآید ـ این گونه از گذشتگان و سلف خود پیروی نمیکردند:
 )1مسائل اجتماعی :زندگی صحابه ،تابعین و تابعین تابعین ،هرگز به یک صورت نبود و در همان
نیمهی نخستین قرن اول تغییرات بنیادینی در آن به وجود آمد .در مکه ،بیشتر مسلمانان با لباس
دوخته آشنا نبودند ،اما در مدینه با آن آشنا شدند و حلههای یمنی و غیر عربی فاخر بر تن کردند .در
حالی که در صدر اسالم ،مسلمانان جز خرما و گوشت شتر و گوسفند ،چیز دیگری را نمی شناختند؛ بر
اثر فتوحات و ارتباط با دیگر ملتها ،انواع خوراکیها و آشامیدنیها در میانشان رایج شد.
در حالی که در ابتدا خانه هایشان با خشت و گل ساخته شده بود ،اما رفته رفته از مصالح دیگر نیز در
ساخت آنها استفاده کردند؛ و در حالی که بسیاری از این تحوالت در زمان خود رسول خدا(صلهی هللا
علیه و آله و سلهم) انجام شد ،آن حضرت هرگز به این امور هشدار ندادند و از این مسائل نیز استقبال
کردند.
ه
ه
خود پیامبر(صلی هللا علیه و آله و سلم) در مکه و حتی در مدینه انگشتر به دست نمیکردند ،اما
هنگامی که شنیدند پادشاهان نامهای را که بر آن مهر نخورده باشد نمیخوانند ،انگشتری از نقره
انتخاب کرد که عبارت «محمد رسول هللا» در سه سطر بر آن نقش شده بود ،و از آن پس ،با این
انگشتری نامهها را مهر میکردند.
در دورههای بعد نیز مسلمانان هرگز چنین مسلکی را نپذیرفتند و همواره در مسائل اجتماعی خود،
همگان با شرایط روز جامعه پیش میرفتند.

در اینجا این پرسش مطرح میشود :در حالیکه خود مسلمانان قرنهای نخستین اسالم ،به پیروی از
روش سلف خود پایبند نبودند ،چگونه امروز مسلمانان باید به روش سلف در حوزهی مسائل اجتماعی
عمل کنند؟
 )2حوزهی اعتقادی :مشکالت عقیدتی در صدر اسالم ،با رجوع به پیامبر(صلهی هللا علیه و آله و سلهم)
حل و فصل میشد و نیازی به مباحث عقلی در مسائل اعتقادی نبود؛ اما پس از آن حضرت ،شرایط
کامالً دگرگون شد؛ ورود اندیشههای بیگانه و القای شبهههای جدید که به علت فتوحات در میان
مسلمانان رواج یافته بود از یکسو ،و نیازها و اقتضائات جدید از سوی دیگر ،موجب عقلگرایی و
توجه به استدالل و مباحثههای علمی شد و در نتیجه ،اختالف دیدگاهها و قرائتهای مختلف به وجود
آمد.
افرادی همانند «عبدهللا بن عباس» به رد شبههها در مسائل مستحدثه پرداختند؛ مسائلی که نه تنها در
گذشته سابقهای نداشت ،بلکه اگر در دوران صحابه مطرح میشد ،آنان مسلمانان را از این مباحث نهی
میکردند .تابعینی همانند «حسن بصری»« ،عمر بن عبدالعزیز»« ،عطاءبن ابیرباح»« ،سلیمان بن
یسار» و «طاووس بن کیسان» نیز رسما ً وارد مباحثی شدند که هرگز در زمان صحابه مطرح نشده
بود .کتاب «االسماء و الصفات» بیهقی پر از مناظرهها و استداللهای منطقی است که در زمان رسول
خدا(صلهی هللا علیه و آله و سلهم) نبوده است.
 )3حوزهی فقه :در دوران پیامبر(صلهی هللا علیه و آله و سلهم) چندان نیازی به مباحث عمیق فقهی نبود
و با مراجعهی مستقیم به ایشان ،پرسشهای مسلمانان در فروعات فقهی پاسخ داده میشد؛ اما در
دورههای بعدی ،به دلیل وجود مسائل مستحدثه ،فقیهان بزرگی ظهور کردند و فتواها ،احکام و مسائل
تازهای مطرح کردند که هیچ یک از این مسائل به ذهن صحابه نیز خطور نمیکرد .دستور عمر بن
عبدالعزیز مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در «منا» به علت ازدیاد زائران«(،الطبقات الکبری» ،ج
.1ص  )268فتوای فقیه تابعی مشهور «عبدالرحمن ابیلیلی» مبنی بر پذیرش گواهی کودکان بر ضد
یکدیگر در بارهی جراحات یا پاره کردن لباس«( ،المبسوط» ،ج  3ص  )113از جمله مواردی است
که در زمان صحابه سابقهای ندارد.
 )4حوزهی سیاسی :در حوزهی سیاسی نیز چنین است .در حالی که به ادعای اهل سنت ،پیامبر(صلهی
هللا علیه و آله و سلهم) زمام امور مسلمانان را به خود آنان واگذاشت تا ایشان ،خود برای سرنوشت
خویش تصمیم بگیرند[،شیعه این نظر را ندارد] خلیفهی اول ،به سیرهی پیامبر(صلهی هللا علیه و آله و
سلهم) عمل نکرد و اختیار خالفت را به خود مردم واننهاد و عمر را به جای خود برگزید (استخالف)؛
عمر نیز هنگام مرگ به سیرهی پیامبر(صلهی هللا علیه و آله و سلهم) و ابوبکر عمل نکرد و شورایی را
برای انتخاب خلیفه مشخص نمود (شورا)؛ علی (ع) توسط انبوه مردم به خالفت برگزیده شد و معاویه
از راه «استیال» و «غلبه» به قدرت رسید و پس از وی نیز «وراثت» ،راهکار انتقال قدرت و تعیین
خلیفه شد.
در جنگهای جمل ،نهروان و صفین هر دو طرف ،به عقیدهی اهل سنت ،صحابه بودند .در این میان
کدام یک بر حق ،و کدام یک بر باطلند؟ آیا امکان دارد دو طرف بر حق باشند ،در حالی که در برابر هم
قرار دارند؟
[ابواالعلی مودودی ،در کتاب «خالفت و ملوکیت» ،چگونگی تبدیل خالفت به سلطنت را در دوران
خلیفهی سوم ،به دقت بررسی کرده است:18( .ـ) همچنین ر.ک(:12ـ)]

چنانکه دیده میشود ،از همان ابتدا ،صحابه هرگز مقید به پیروی از یک دیگر نبودهاند ،و در هر
مرحله روشی را برگزیدهاند .در چنین وضعیتی ،چگونه ممکن است آیندگان با چند قرن فاصله و با
شرایط و مقتضیات جدید ،موظف باشند در همهی زمینهها ،حتی در امور اجتماعی ،از سلف پیروی
کنند؟ همچنین چگونه از آنان تقلید کنیم ،در حالی که خود به چنین امری تن در نداده اند؟"
کمینه این مطالب کلیدی را عمداً خود انشاء ننموده و از مقاله ((مفهوم شناسی سلف ،سلفیگری و
سلفی)) منتشره در بخش اطالعات هفته گی سایت آریایی به نقل از پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت
شناسی ،اقتباس نمودم تا منجمله برای عزیزانی که در فهم نوشته های من مشکل دارند و ضرور
میدانند که من باید شخصا ً برای تفهیم آنها خدمت شان برسم؛ زحمت نباشد.
طبعا ً آرزومندم که برای خوانش و فهم این اقتباسیه هم؛ ضرورت به احضار نویسنده و مؤلف آن پیش
نیاید!
اما این یاد دهانی را ضروری میدانم که افق نظر من؛ محدود به حدود نگارش باال نیست .صحابه و
تابعین و تابعین تابعین و امامان و محدثان و مفسران ...قرن  1و  2و  3هجری که تقریبا ً منطبق بر
قرن  7و  8و  2میالدی ـ برهه آغازین «قرون وسطی» در تاریخ عمومی بشرـ میشود؛ قبل از همه
آدم های زمان خود بوده و در بهترین حاالت هم؛ محدودیت های شدیدی در بهره های هوشی و عقلی و
کیفیت بینش و دانش خود داشته اند.
یکی از شهکاری های آنها؛ همانا تدوین و تنظیم «بنا های مسلمانی» است که گویا پنج تاست :کلمه
طیبه ،نماز ،روزه ،زکات و حج!
این ترتیب و تنظیم در قرآن وجود ندارد؛ لذا می بایستی ایشان همین سلسله مراتب و حدود را از
مطالعه و فهم قرآن؛ برداشت نموده و مسلمانان را مکلف و محدود به آنها فرموده باشند .در حالیکه
قرآن به اعمال و اوصاف دیگری به مراتب بیشتر از نماز و روزه و زکات و حج تأکید و ارشاد دارد.
منجمله "انفاق" را عمل اعالیی به مثابه «قرض دادن به هللا» بر می شمرد و تجلیل میکند و حتی قوم
حضرت محمد را تهدید میدارد که هرگاه آنها از انفاق که به آن فراخوانده شده اند؛ امتناع بنمایند؛ جای
و مقام شان به قوم دیگری داده خواهد شد.
چنین تجلیل و متقابلتا ً چنین تهدید سخت در مورد هیچ یک از پنج بنای مسلمانی مهندسی کرده سلف
یاد شده در قرآن وجود ندارد.
لذا یک بنای مسلم ،متداوم ،شباروزی یعنی توقف ناپذیر اسالم قرآنی؛ همانا " انفاق " میباشد!
تفصیل و ثبوت را در (بخش دوم) سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن می یابید.
هکذا قرآن با تأکید و تکرار بی حد و حصر؛ مسلمانان را به "تعقل و تفکر" امر میکند؛ این ارشاد
قرآنی ـ تاجایی که بنده وقوف دارم؛ در همه کتب مقدسه دیگر نظیر و همتا ندارد .هوشدارها و اخطار
های قرآنی در باره عقل ستیز ها و عقل گریز ها و عقل بر اندازها به حدیست که آنان را نه تنها از
دایره اسالم منحیث دین قرآنی ـ نه دین حدیثی! ـ بلکه از دایرهء انسان هم بیرون میکند و منجمله به
حکم قرآن؛ نادان مسلمان نیست و هیچ بهانه ای هم درین حکم؛ تعدیلی و تخفیفی داده نمیتواند:
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و هیچ نفس (بشری) را نرسد كه جز به اذن هللا ایمان بیاورد و [هللا] بركسانى كه تعقل نمی کنند؛
پلیدی را نصیب می سازد 111(.ـ یونس)

آیا در مورد کدام یک از بنا های مسلمانی مهندسی فرموده "سلف" و "سلف صالح" چنین تهدید و
توبیخ و تقبیح قرآنی وجود دارد؛ آیا میتوان آیه ای به فحوای همانند باال در مورد نماز و روزه و حج
پیدا کرد؛ مثالً:
ـ قطعا بدترین جنبندگان نزد هللا كران و الالنىاند كه نماز نمی خوانند
ـ قطعا بدترین جنبندگان نزد هللا كران و الالنىاند كه روزه نمی گیرند
ـ قطعا بدترین جنبندگان نزد هللا كران و الالنىاند كه حج نمی کنند
یا به لحاظی :
ـ قطعا بدترین جنبندگان نزد هللا كران و الالنىاند كه جهاد نمی کنند
لطفا ً احتجاجات افزونتر درین راستا را در مقاله اینجانب با فرنام «به حکم قرآن؛ نادان مسلمان
نیست!  3مالحظه فرمائید.
ولی افزودنی است؛ ثروت عقل و تعقل را که قرآن؛  11قرن قبل؛ چنین تذکار و تجلیل کرده و بنایی
از مسلمانی قرار داده بود؛ روشنفکران اروپایی پس از رونسانس؛ در عصر موسوم به "روشنگری" و
مشخصتر "عصر خرد" یعنی قرن ( 18سه قرن پیش) باز کشف نمودند که منتج به ترقیات عظیم علمی
در قرون بعدی گردید.
پدیده های ساینتفیک و تکنولوژیک که اکنون تمام دنیا را پر کرده و برعالوه آنرا مانند دهکده ای
به هم اتصال بخشیده؛ ره آورد این کشف دورانساز است.
لهذا آیا پرسیدنی نیست که چرا سلف؛ آنهم سلف صالح؛ این آیات مشدد الهی را نادیده گرفته؛ تعقل
و تفکر و تدبر را نه تنها از بنا های مسلمانی ندانسته اند؛ بلکه اصالً "تعقل" را از اسالم منفک
فرموده و یا نهایتا ً چنانکه در باال دیدیم عقل را خادم و تابع "نقل" (قال فالن و قال فالن )...قلمداد
نموده اند؟
در حالیکه نماز و روزه و حج؛ از جمله عبادات "اعراب جاهلی" هم بوده و توسط قرآن مجید مرعی
و معمول نگهداشته شده است؛ ولی انفاق و تعقل؛ اعمال و اوصاف و اخالق نوین و بدیع قرآنی می
باشد.
بدبختانه محدودیت فکری و عقالنی سلف اسالمی؛ و بر عالوه دسایس غریزی و وحشیانه در
راستای جهانگشایی چپاولگرانه و بربری و اتکای محض به شمشیر و نه قرآن؛ اسالم و مسلمانان را
از همچو ظفر تاریخی و انسانی محروم ساخت و هنوز که هنوز است؛ مسلمانان در همان باتالق ساخته
و پرداخته سلف آنچنانی دست و پا میزنند.
لطفا ً روشنگری ها و احتجاجات را در سایر موارد استنتاجی؛ که در دیباچه مقاله آمده است؛ طی
بخش های مختلف و متواتر بحث؛ با سرنامه ها و لینک های زیرین دنبال فرمائید:
ـ آیا پیامبر اسالم "کاتب حدیث" و "حافظ حدیث" داشت؟
-http://www.kokchapress.com/index.php/society/culture/3189آیا-پیامبر-
اسالم-کاتب-حدیث-و-حافظ-حدیث-داشت؟
ـ آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست؛ نیست؟
http://www.ariaye.com/dari10/siasi/eftekhar7.html
ـ سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن
http://www.vatandar.at/eftkhar161.htm
ـ آیا قرآن از آیات بیشتر خداوندی در کتابی برتر سخن نمی گوید؟
http://voiceofwomenafg.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html
ـ اگر قرآن غیر عربی می بود؛ عرب ها به آن ایمان نمی آوردند!

http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-32/1799-2013-06-2314-31-59
ـ بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب
http://www.firouzkoh.com/read.php?id=1072
ـ پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟!
http://pendar.forums1.net/t4022-topic
گفتنی است که در سایت های آریایی ،وطندار و رسانه نور تمامی مقاالت یکجایی در صفحات ویژه
اینجانب؛ قابل دسترس میباشند.
و اما یک مالحظه کوتاه دیگر:
جناب دکتور فرید یونس (با دکتور یونس برنده جایزه صلح نوبل اهل بنگالدیش اشتباه نشود) که
میتوان گفت از مالیان روشنبین و مترقی اند؛ در دفاع از طرح و تصویب و مفاد قانون منع خشونت
علیه زنان؛ قرار گرفته و طی مقاله ای در ویبسایت هایی چند؛ نوشتند:
« با کمال تأسف خبر شدیم که قانون منع خشونت علیه زنان از شورای نمانیدگان افغانستان به
خاطر اینکه مخالف شرعیت اسالم است!!! ،رأی نگرفت .درین جا اول باید بگوئیم که نمایندگان نادانی
خود را از شرعیت اسالم بر مال کردند و باعث شرم ملت شدند.
زن و مرد در اسالم از نگاه مدنی حقوق مساوی دارند .درین مضمون کوتاه چند مطلبی عمده را که در
کتاب تساوی جنسی در اسالم منتشره سال  2112به زبان انگلیسی نوشتهام ،خدمت خوانندگان گرامی
تقدیم میکنم».
درین سلسله مطالب خیلی خوب از ایشان میخوانیم تا جاییکه « یک دلیل که مسلمانان شدید
عقبمانده شدهاند برای این است که دانشمندان اسالمی آرزو ندارند مقتضیات عصر را در نظر گیرند و
با قافله تمدن جهانی بدون از دست دادن ارزشهای فرهنگی خود مطالب را طوری تحلیل و تفسیر کنند
تا جوابگوی نیازمندی های مسلمانان در عصر حاضر باشد.و واقعا ً ما خود به دست خود برای دشمنان
اسالم راه را برای انتقاد باز می کنیم».
اما وقتی ایشان خود؛ جای همان «دانشمندان اسالمی» قرار می گیرند؛ اینگونه فرمایشات می
آورند:
ـ با اینکه پیغام خداوند به زبان عربی است و اما انسان قادر نیست که زبان خداوند (قرآن) را از
زبان عربی انسانی خودش ترجمه کند...چون انسان به جای اینکه قرآن را تفسیر کند،از زبان عامیانه
عربی انسانی به ترجمه پرداخته است و نتیجه اینکه باعث اشتباهات بزرگ شده است .طور مثال در
اکثر تفاسیر ،تفسیر آیه  116سوره بقره را چنین نوشتهاند “ هر حکمی را نسخ کنیم ،و یا آن را به
دست فراموشی بسپاریم “ (طور مثال به تفاسیر فوالدوند ،کابلی ،حسینی و سیرت نگاه کنید) .مفسر یا
بهتر بگویم “مترجم” هرگز فکر نکرده است که خداوند فراموش نه میکند و خداوند فراموشکار
نیست .اصل تفسیر به « تعویق میاندازیم» می باشد.
مثال دیگر ترجمه کالم خدا از زبان انسان کلمۀ “اضربوهن” میباشد که همه “زدن” ترجمه
کردهاند ،یعنی زنان تانرا اگر به سخن شما گوش ندادند ،بزنید .در حالیکه درین جا «جدا شدن» معنی
میدهد نه زدن( .ختم نقل قول دکتور یونس)
آیه  116سوره بقره چنین است:
َ
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نس َها" استعمال شده است .حاال سوال اين
مالحظه ميفرمائيد که در آيه مبارکه؛ کلمات" نَن َ
س ْخ" و " نُ ِ
است که آيا محترم دکتور يونس کدام ديکشنری يا "فرهنگ لغات" زبان خداوند! را در دست دارند که در

آن مصدر های اين کلمات «نسخ و نسيان» برخالف زبان عربی انسانی؛ به "تعويق انداختن"؛ و
نيز“اضربوهن” «جداشدن» وانمود گرديده باشد؟
آيا در آن ديکشنری يا لغتنامه؛ صدها مورد افسانوی و اساطيری و توهمی اعراب يک و نيم هزار سال
قبل که به اعتبار «ذهن مخاطبان» و وسع عقالنی آنها در قرآن آمده؛ هم به معانی و مصاديق متفاوتی
درج است؟ اگر که چنين باشد؛ احتماالً مقام جناب دکتور يونس برابر با پيامبر اسالم خواهد بود و ايشان
به منبع وحی هم اتصال خواهند داشت!
درين صورت؛ چه اشکال دارد که همان ديکشنری يا لغتنامه يا رهنمای زبان خداوند! را به اختيار خلق
ّللا بگذارند تا همه معضالت گذشته و آينده به يکباره گی حل؛ و دنيا گل و گلزار شود!
ولی ميدانيم که بدبختانه چنين نيست و اينهمه الطايالت که ناگزير کفر آميز و شرک آلود نيز ميباشد؛ از
اساسات ماليی نشئات ميکند که خشت اول آن در سلف؛ کج و معوج نهاده شده و تا ثريا هم کج و معوج
رفته است و بيش از پيش هم کج و معوج رفته راهی است!
قرآن؛ به زبان بنده و در سطح فرهنگ بنده است و اصل «مخاطب محور» بودن و «بنده محور» بودن
است که تناقضات و عجايب و غرايب را که روز تا روز بيشتر و بيشتر در آن آشکار ميشود؛ توجيه و
حل و فصل مينمايد نه پرپر خوانی های ماليی ولو روشن بينانه و عصری و مدرن!....
+++++++++++
رويکرد ها :
 1ـ نامه وارده در مورد بدين مضمون بود:
" برادر عزیز و محترمم جناب محمد عالم افتخار نویسنده توانای کتاب های درخشان معنای قرآن و
گوهر اصیل آدمی!
اسالم علیکم  .دعاگوی تان استم .از روی نوترین مقاله تان در باره حدیث و اسالم دانستم که ماشاءهلل
صحتمند و توانا استید.
روز پیشتر راستش به تشویق و اصرار کسی برای ادای نماز جمعه به مسجد شریف غازی محمد
اکبرخان رفته بودم .نمیدانم خداوند این نماز را قبول میکند یانی .چرا که آنجا عطر و رایحه عبادت نبود
بلکه بوی گند سیاست اخوانیت و آی ایس آی مشام جان را خراش می کرد.
خلص یک آخوند به زعم خودش و هللا اکبر گویان نوکر یا فریب خورده و احمق شده اش برای ما
خطبه نماز جمعه دادند .این خطبه برای من تمام دوران اغتشاش ضد امانی و شر و فساد پیشاطالبی و
طالبی و القاعده ای را دو باره زنده کرد.
آخوند علیه قانون منع خشونت علیه زنان گپ زد ؛ همان گپ هارا که پیشتر نوکران معلوم الحال آی
ایس آی و پاکستان در ولسی جرگه زده بودند و مشتی محصالن تحریک و تطمیع شده با باال کردن بیرق
های دشمنان در حال جنگ با دولت افغانستان و با شعار های بربری مرگ بر دموکراسی و حقوق بشر و
حقوق زن وغیره با زیر پا کردن قانون اساسی و همه نورم های ملی و کشوری سر داده بودند.
راستی این آخوند صراحتا ً از عمل ها و حرف ها و شعار های آن ها دفاع و تجلیل کرد؛ حرف هایش
ثبت تلویزیونی هم میشد؛ شاید جایی نشر شود.
برادر دانشمند و محققم !

من اینقدر شعور دارم که تشخیص دهم این جریانات با حوادث فجیع در فراه  ،ولسوالی سنگین هلمند ،
مرکز والیت تخار و باالخره داخل مسجدی در غزنی وغیره تا حمله بر مقر سازمان بیطرف بین المللی
آی او ایم در شهرآرای کابل همه و همه اجزای یک ستراتیژی اند که توسط آی ایس آی به نام غزوه
«خالد بن ولید»؛ عملیات بهاری طالبان وغیره علنا ً اعالم شده و برای آنها حد اقل یک سال آماده گی
گرفته شده است.
از این جهت نمیخواهم شما در مورد؛ تبصره سیاسی ـ نظامی کنید؛ این کار را خودم و کارشناسان
محترم فراوان ما خاصتا ً در ستیژ های عمومی و تلویزیونی کرده ایم و میکنیم و کامال از عهده اش بر
می آییم.
من در چند مورد نظرات محققانه شما را میخواهم بدانم که این آخوند شارلتان و امثال او با سوء
استفاده از نادانی مردم در مورد مسایل دینی و خصوصا ً معنای قرآن و حدیث؛ مثل همین خطبه شیطانی
طرح هیجانی میکنند و با نعره های تکبیر هم گویا تائید حاضران را دریافت میدارند:
1ـ زدن زن توسط شوهر یک حکم خداوند و نص قرآن است لهذا اینکه قانون منع خشونت علیه زنان
گفته که اگر شوهری زنش را لت و کوب کند تا سه ماه زندانی خواهد شد ؛ برضد حکم خدا و قرآن
است.
2ـ اینکه قانون مذکور برای ازدواج دختران سن ( 11یا شانزده) ساله گی را قید کرده و متخلف از
آنرا مجرم دانسته ؛ به معنای مجرم دانستن پیامبر اسالم میباشد که بی بی عایشه را در شش ساله گی و
صغارت نکاح کرده بودند.
3ـ اینکه قانون؛ تعدد زوجات را مشکل ساخته و بیشتر به یک زن داشتن مرد تاکید دارد؛ خالف
امرهللا و کفر است؛ خداوند برای مرد مسلمان  4زن را امر فرموده است.
 4ـ قانون منع خشونت علیه زنان؛ قانون خارجی هاست که میخواهند برای اهداف استعماری خود
جامعه افغان و زن افغان را تغییر بدهند.
 5ـ قانون ما؛ قرآن است ،دموکراسی و قانون های ساخت بشر همه مردود و کفری میباشد.
جناب افتخار عزیزم!
من این مسایل را به خاطری به شما محول میکنم که یقین دارم تنها شما قادر به حل درست قرآنی و
علمی و انسانی آنها در میان دوستان و آشنایانم استید؛ اینکه شما در مقاله اخیر تان اعالم فرموده اید که
این مسایل را حاال هزاران دانشمند و متفکر افغانستان و پاکستان و بیرون از آنها به نیکویی از روی
تجارب سی چهل ساله کشور و منطقه دانسته و دریافته اند؛ به بزرگواری و وسعت اطالعات شما مربوط
است.
هان  .یک عرض را ناگفته نگذارم اگر سخن گفتن درین موارد را فعالً در مالی عام الزم نمی بینید؛
لطف کرده فقط برای خود من توضیحات مختصری لطف نمائید .من شدیداً زیر فشار روحی استم و
کابوس های ترسناک می بینم ؛ کابوس های تکرار چند و چندین باره تاریخ.
نادانی چیز بسیار بد و خطرناک است؛ ما نتیجه های نادانی توده مردم در مورد ساده ترین احکام و
اصول دین را از همه ملت های روی زمین در طول تاریخ ،بیشتر دیده ایم و دیده راهی استیم.
من و امثال من؛ هنوز بسیار که زور بزنیم؛ به تاریکی و سیاهی و نادانی؛ لعنت می فرستیم ولی یقین
دارم که شما به جای لعنت فرستادن؛ به توفیق آفریدگاری میتوانید شمع بیافروزید.
به همکاری که چند صباح کوتاه با شما داشتم پیوسته مباهات میکنم و آرزومندم از تقصیرات و بیعقلی
های من در آن هنگام بگذرید.
با عرض حرمت و آرزوی عمر دراز پر از کشف و روشنگری تان.
کابل ـ  4جوزای 1332
امضا  ("....محفوظ )

 2ـ لطفا ً به اثباتيه ها و احتجاجات غنی تر در مورد فاجعه جعل حديث؛ درينجا نيز مراجعه فرمائيد:
http://www.ariaye.com/eftekhar.html
 3ـ http://www.ariaye.com/dari9/siasi2/eftekhar13.html

