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  پيشگفتار

  
  First class( نه تنها  بخت ديدن دوره هاي دانشگاه هاي فرست كالس؛ من 

و نيز  هاروارد و شيكاگو و مماثل هاي انگليسي و جرمني و غيره آنها ئيل و   چون)
 در كشور مألوف را نداشته ام بلكه  ا�
	������ مدارس اختصاصي عالي چون

خود هم فرصت تحصيالت عالي فقيرانه و از جمله تحصيل ساينس و رياضيات 
 .ابتدايي برايم ميسر نبوده است 

  --- --- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -: پا ورقي 
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ولي ؛ عالوه بر مطالعات و تمرين هاي آموزشيي ديگر؛ من دوره هاي چهار 
را با تمام پشتوانه هاي البراتواري آن ) تاپ يونيورستي (گانهء يك سوپر اكادمي 

ديدم كه طئ كردن اين دوره ها براي محصالن و فارغان دانشگاه هاي فرست كالس 
  ! رحمانه ناميسر است مزبور بي

در ظرف اين چهار دوره كه درست چهار دهه را هم در بر ميگيرد ؛ به جاي 
  و تمدناينكه مثالً مانند ويل دورانت نگارندهءارجمند تاريخ هاي بالنسبه عجوالنهء

 نزد من جهان ؛ من در جهان برآيم و سياحت و تحقيق و كاوش كنم مرتباً فلسفه
ا و كي و كجاي خويش را به من چنان عرضه داشت كه از آمد و چون و چند و چر

  .بسياري نظر ها در ساير حصص خويشتن را چنين عريان به تماشا نمي گذارد 
درسمستر اول اين سوپر اكادمي كه طبعاً دورهء آمادگي بود ؛ رويهمرفته به 
اساسات بينش و منطق و رياضي و سياست ها و باور ها و سنت ها و عنعنه ها و 

در پايان دههء اين .  ورود كسب كردم  واقعي و جريان هاي ادعاييجريان هاي
  . ها را يافته بودم مضاد ها و ضد گفتن و توان ديدن چرا ؛ پرسيدنسمستر قابليت 

تا حدود تعيين »  زينه براي تقرب به جهان شناسي ساينتفيك 101« اثر 
ء همين سمستر هم حساب »امه پايان ن« تواند   بازتاب همين دوره است و ميءكننده
  .شود 

در سمستر دوم و دورهء دوم بود كه ماركسيزم ـ لنينيزم خواندم و شاهد 
ماركسيزم خواني ها و ماركسيزم داني ها و ماركسيزم پرستي ها و ماركسيزم ستيزي 

  .ها شدم 
عجيب ترين و عبرت انگيز ترين و آموزنده ترين و بالنوبه پر فاجعه ترين 

همين مكتب . ـ لنينزم اين دوره همانا  مكتب و مشرب حفيظ اهللا اميني بود ماركسيزم 
منجر شد با اينكه ) يعني انقالب كبيرگاو(و مشرب بود كه واقعاً  به انقالب كبير ثور 

  .باشد ) يعني انقالب كبيرشير ( گويا مقصد داشت كه انقالب كبير اسد 
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« ها و پرده نشينان » نسكي برژي« اين مكتب و مشرب از آنجا كه حسب نبوغ 
خالقانه طراحي گرديده بود و سخت عامالنه پشتيباني و كارگرداني مي شد » النگلي 

«  را به  »افغانستان«  عصر حجري اي موسوم به  سنت وعقلتا جزيرهء قبيلوي 
جهاني را تمام و كمال به اين  » جنگ سرد« تبديل كند  و » ويتنام شوروي 

ز نمايد ؛ حتي شكسته نفسي بود كه انقالب كبير گاو ناميده شد كشور فلكزده متمرك
در واقع انقالب اكبر گاو ميش وحشي بود كه نه در گذشتهء روزگار مثالي داشت  . 

  .و نه در آيندهء زمان همانندي خواهد يافت 
حفيظ اهللا امين و شركاي آگاهش كه غالباً از تعداد انگشتان بيشتر نبودند و حتي 

 در آن زمره نبود ؛ چنان نقش عظيمي نورمحمد تره كير تراشيدهء آنان رهبر كبي
 تصادف مي كرد ؛ احتماالً 19قرن به در تاريخ جهان ايفا كردند كه اگر زمانشان 

نمي گذاشتند كه پيشبيني ماركس داير بر تحقق همزمان انقالب سوسياليستي در 
له به اين دليل كه آنان طبقهء سراسر جهان سرمايه داري نيز روي كاغذ بماند ؛ منجم

راكه از نزد مؤمنان ماركس مفقود شده  »  پرولتاريا«سچه و دورانساز و  بالريب  
  :بود ؛ در جاي ديگركشف و مبرهن كردند 

ـ در صفوف اردو هاي عشايري ـ قبايلي اي ماقبل فئوالي در 
  !» جهان سوم « افغانستان و سراسر كشور هاي 

نويني را هم براي پياده كردن انقالب سوسياليستي و آنان شيوهء كامالً 
كمونيستي كشف و به اعال درجه تكامل دادند كه هرگز در مخيلهء ماركس نرسيده 

بود بلكه شامل  » ضد انقالب« بود  و آن نه تنها محو فيزيكي و بي چون و چراي 
ن   هم از آ300كميته ميشد كه » مصرف كنندگان بي مصرف « محوكردن تمام 

  .سخن رانده ولي در ساز و كارش در مانده بود 
افغانستان فقط ) آنوقت( ميليون نفوس12 بنابر همين شيوهء داهيانه بايست از 

» به هركس به قدر نيازش « يك ميليون نفر باقي ميماند تا همه نعمات مادي و معنوي 
  !برسد و كمونيزم كامل هم برقرار گردد 
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لز و لنين و استالين و مائو و هيتلر و پولپوت خالصه آنان دست ماركس و انگ
همه و همه را از پشت بسته بودند و ايدئولوژي انقالب جهاني سوسياليستي را غنا و 

  !تكامل بي مانندي بخشيده و در كمال و جمال تام متحقق ساختند 
 نگذاشت كه افغانستان ارتش سرخمگر؛ ضد انقالب كرملين با نيروي 

سكي ـ اميني به جامعه بي طبقهء يك ميليون نفريي كمونيستي هم سوسياليستي برژين
  .برسد 

امنيت ملي اياالت ) وقت ( خير؛ مقابلتاً ايده آل خيال گونهء برژينسكي مشاور 
متحده امريكا و خواب و خيال ويليام كيسي ها و ضياءالحق ها و تركي الفيصل ها 

  .طلق يافت حقيقت م» ويتنام شوروي ساختن افغانستان « يعني 
« و » ستارهء سرخ انقالب كبير ثور « هويداست كه از هر دري وارد كارنامهء 

آن شويم ؛ ناگزيريم بر نبوغ و قهرماني خارق العادهء » ! شاگرد وفادار رهبر كبير
سياسي ، نظامي ، تئوريكي و پراكتيكيي او صدقنا و آفرين بگوئيم ولي هدف اينجا 

 آيا امكان دارد ؛ در ساير حصص جهان نيز همچو بلوغ آن نبوده  بلكه اين است كه
  !و نبوغي بروز كند ؟

ولي تا كنون كه تنها هموطن من ؛ بدين » ! چشم بخيل كور « :  البته بايد گفت 
معراج ها رسيده و فقط در وطن من اين تجارب وقوع يافته و من خواهي نخواهي 

  !شاهد و ناظرش بوده ام 
» كمك انترناسيوناليستي «ر از چون و چراي حادثه ؛ پس از اين ها ؛ صرف نظ

در فضاي افغانستان بال گسترد ؛ ظاهراً براي دفع توطئهء سي آي اي و آي اس آي و 
امپرياليزم امريكا و ضد انقالب جهاني  ؛ ولي در واقع دقيقاً در مطابقت با همين توطئه 

  .آغاز گشت »مرحلهء نوين انقالب كبير ثور « ؛ 
ص تير باران يا كارد باران شده اي در حال مرگ ؛ به درمانگري وقتي شخ

ميرسد ؛ ديگر نمي پرسد كه درمانگر چه كاره است و چه دين و آئين و فلسفه 
نجات از مهلكه را غنيمت بزرگي مي يابد و لذا درمانگر و . وسياست و اخالقي دارد 
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خويش سپاسگذارش كند و به خاطر احياي اميد زنده گيي  ناجي را استقبال مي
  .ميشود 

؛ براي » مرحلهء نوين انقالب ثور« حادثهء مداخلهء نظامي اتحاد شوروي وآغاز 
درست (  ؛ داراي يك چنين معنايي بود زمانِ بخصوصبسياري از افغانها در آن 

مانند اوايل مداخلهءنظامي اياالت متحدهء امريكا در برانداختن استبداد و توحش 
بايست كه در مدت زمان هرچه كوتاهي مداخلهء نظامي از خارج ولي مي ) طالباني 

پايان يابد و به مردم هرچند بدوي افغانستان امكان داده شود كه خود دربارهء 
  .سرنوشت برهم و درهم شدهء خود تصميم ارضا كننده اي بگيرند 

  مگر كسي ميگذاشت ؟
  ته شود ؟مگر قرار نبود  در افغانستان انتقام ويتنام از شوروي گرف

جهاني در همين سر زمين ؛ بزرگترين » جنگ سرد « مگر براي يكطرفه كردن 
  سرمايه گذاري ها صورت نگرفته بود ؟ 

اينها ؛ البته در آن زمان پرسش هايي نبود كه من بتوانم از خود يا از ديگري 
و اما سؤال . بكنم ؛ ولي پرسش هاي تاريخ چنين بوده است و چنين خواهد بود 

 اين مي بايست باشد كه اينك ماركسيزم ـ لنينيزم برژنيفي ـ كارملي با اين بعدي
  مسايل وخيم و كوه مانند چگونه برخورد ميكند ؟
  :برخورد هم در شعار و هم در عمل چنين شد 

اكنون كه افغانستان از كمك انترناسيوناليستي بيدريغ اتحاد شوروي ـ اين دژ « ـ 
 در جهان ـ برخوردار گرديده است ؛ ديگر هيچ تسخير ناپذيرصلح و سوسياليزم

  »! نيروي اهريمني نميتواند انقالب ثور را به عقب برگرداند 
بدينگونه برژينسكي ها از كشتهء نبوغ و دهاي خويش ثمر  ديگر باره خرمن 

تمام كردند و همه جهات را فقط به ساز خود رقصانيدن گرفتند و حتي تقريباً 
  .و بريژنيف و كارمل و شعور و شعارشان بسيج ساختند  را عليه شوروي جهان
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من كه در اول هاي اين سناريو دچار توهم ميشدم كه شايد شوروي چنان 
ابرقدرت است و ايدئولوژي ماركسيزم ـ لنينيزمِ سبك بريژنيفي ـ كارملي چنان 

 را از پا در اندازد ـ در آنصورت تمام جهانجادوي علمي و عملي ؛كه ميتواند 
ـ هنوز چند صباح نگذشته ! قالب سوسياليستي سراسر جهاني هم متحقق خواهد شد ان

به حقايقي دست يافتم كه ممكن نيست تحت شرايط ديگر بدانها اينهمه آسان دست 
  .يافت 

 اتفاقاً در همين روز گار شانس دو سفر كوتاه برايم ميسر گرديد كه اولي در 
  . راگ و براتيسالوا بود ماسكو و كييف و لينينگراد و دومي در پ

 ميداشته است ؛ از همچو چشم بصيرتوقتي آدمي ؛ چشم بينا و به ويژه 
عمده ترين اين . اتفاقات ؛ برداشت هايي خارق العاده اي ميشده است صورت بپذيرد 

  :برداشت ها براي من از دو زمينه بود 
   ؛ و شنيدمرهبران شورويـ در سرزمين شورا ها چند جوگ كه در بارهء 

  !ـ در كشور چكوسلواكيا اسطورهء نوشابهء بخروفكا 
ـ كشف كردم كه جهان ! بدينگونه به طرز باورنكردني ـ حتي براي خودم 

  ادعايي و شعاري صلح و سوسياليزم يعني چي و يعني از كجا تا به كجا ؟ 
در همين حال نيز مبرهن شده رفت كه داعيه آزادي و حقوق بشر و جامعهء 

جانب ديگرِ براي مردم افغانستان كه از سوي ... الم محمدي و عدل الهيمدني و اس
بشريت  و بشر واصالً ملل متحدگوش فلك را كر ميساخت ؛ و نيز »جنگ سرد « 

   يعني چي ؟ موجود
افغانستان ـ شايد به مراتب فراتر از ميل و غريزهء برژينسكي ها و الن دالس ها و 

ضياءالحق هاي پاكستاني و وهابيون عربستان و جان فوستر دالس هاي امريكايي و 
« مبدل گرديد و ديگر » ويتنامي براي شوروي  «  ـيا» تلك خرس «  ـ ديگران به

ماند ؛ چرا كه به نماينده  » سرد« تنها براي امريكايي ها و اروپايي ها  » جنگ سرد
ه رهبري و قوماندهء گي از جانب آنان ؛ آگاهانه و نا آگاهانه و چار و ناچار افغان ها ب
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 جنگ گرم« مستقيم دشمن تاريخي خود ـ پاكستانِ ميراث خوار استعمار انگليس ـ 
را به پيش مي بردند ؛ ولي شوروي ها تا خرخره در باتالق اين جنگ آتشين و » 

  ! تباهي آور گرفتار آمده بودند 
عظيم   تبليغاتاياالت متحدهء امريكا و شركايش مؤفق شده بودند ؛ به زور

انقالب ثور و كارنامه هاي باند ! خودشان ، پيامد هاي مرحلهء كهن  جهانشمول
حفيظ اهللا امين ، سياست و كياست بدفرجام ايدئولوگ هاي بريژنيفي ـ كارملي ؛ 

«  را ؛ از جنگ براي براي خودشانبنشانند و جنگ ) ج ( اهللاخويشتن را به جاي
هويت و قداست  » جهاد في سبيل اهللا «هم فراتر برده به » آزادي افغانستان 

را و غير اسالمي ببخشند و حتي شمار بزرگي از جهاديان ساير كشور هاي اسالمي 
  .نيز در جمع مزدوران جنگي در همين استقامت بسيج نمايند 

درين گير و دار  زعيم عظيم ابر قدرت شوروي ؛ خالف انتظار من و بعضي هاي 
كشور من بلكه در سرزمين پهناور شورا ها هم به نظر مي آخر نه تنها در . ديگر مرد 

آمد كه چندان كسي به پيرشدن و ازكار افتادن و سرانجام مردن رهبراعتنا و شايد 
باور ندارد ؛ چرا كه در واقع بريژنيف حتي پيش از اقدام خطير لشكر فرستادن به 

  ! نبوده است  زندهافغانستان آنقدر ها
ـ لنينزم سبك بريژنيفي و خيلي از سبك هاي قايم و حاكم  با اين هم ماركسيزم 

ديگر در جهان براي جوان و سالم و تنومند نگاهداشتن مغز سيستم و نظام يعني مقام 
  . رهبري ؛ تئوري و عملكرد واقعي نداشت 

چنانكه بر همين مبنا دو سالخورده و بيمار محترم ديگر پي هم  به جاي بريژنيف 
ز مرده رفتند ؛ بدينگونه زمان ها و انرژي هاي زيادي درين برههء نشستند و پي هم ني

حساس سرنوشت شوروي و جهان ؛ براي دفن و كفن و جابجا كردن هاي آنان هدر 
صلح و « به ويژه اثرات مخرب رواني اين جريانات بر سنگر هاي دفاع از . رفت 

  . چشمگير بود » سوسياليزم 
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 گرباچف رسيدند و نوبت به جوانتري موسوم به   به اتمام تا اينكه پيران پير
  .رسيد 

در » ستون پنجم «  به مثابهء يلتسين قضاوت در مورد گرباچف و سپس 
مخصوصاٌ با اسناد و اعترافاتي كه اخيراً از اولي  داخل حزب و دولت شوروي
 ؛ اما هرچه بود با زعامت گرباچف خيلي از يخ ها منتشر شده ؛ آسانتر گرديده است 

منجمله توهم پيروزي . شكست و خيلي از دگم ها و تابو ها آسيب پذير گشت 
  .فرو ريخت » ويتنام گشته « نظامي در افغانستانِ 

 با اينكه كارمل تالش داشت به بدعت ها و ارتداد هاي گرباچفي لبيك گويد ؛ 
. اما شايد توفيق حاصل نگرديد و شايد هم سيماي جوانتري مفيد تشخيص داده شد 

  .رويهمرفته با احتياط و مرحله وار  دكتور نجيب اهللا به جاي كارمل نشست 
اين جابجايي با ضايعات جدي در آرايش نيرو ها و اوضاع رواني همراه بود ؛ با 

 ثمراتي داشت ؛ شوروي نسبتاً آبرومندانه حضور نظامي در تدبر و تفكراينهم 
 مدت زمان بالنسبه درازي با اتكاي افغانستان را پايان داد و رژيم دكتور نجيب اهللا

  . نظامي بر خودش دوام آورد 
  اين امر به چه معنا بود ؟

مسلماً بدين معني كه يك همچو سياست و كياست نا به هنگام ؛ هرگاه به هنگام 
اتخاذ مي گرديد ؛ ميتوانست » مرحلهء نوين انقالب ثور « منجمله دريكي دوسال اول 
 سرنوشت اتحاد شوروي و هم سرنوشت جهان غير از هم سرنوشت افغانستان ، هم

ولي عمدتاً ايدئولوژي زده گي و رهبر زده گي و استبداد . آن باشد كه پيش آمد 
توتاليتاري و شايد هوس هاي ماورايي استراتيژيك ؛ مانع از همچو سياست و كياست 

  .مي گرديد 
 ملل « ه نام  بتوهمي و حتي مجازيتا اينجا نقش و كارنامه هاي يك جهت

هم توجه بر انگيز بود ؛ از سالها مذاكراتي ميان شوروي و امريكا و رژيم » متحد 
تحت به اصطالح سر پرستي ملل متحد ادامه داشت و گويا » ژنيو« كابل و پاكستان در
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اخيراً به اعتبار ابتكارات گورباچف ثمري داده و به انعقاد توافقنامه كه خروج قواي 
  .جدول زمانبندي شده امكان ميداد ؛ منجر گرديده بود شوروي را طئ يك 

 ولي تمام مطلب در حول و حوش اين مذاكرات و توافقنامه فقط خروج قواي 
تمام جانب پاكستان نيز با ضمانت اياالت متحده امريكا و در واقع . شوروي نبود 
  متعهد به تعهداتي در جهت احترام به استقالل و حاكميت ملي وجهان بشري

اعادهء صلح و ثبات در افغانستان و قطع مداخالت منجمله به صورت پايان دادن به 
تمويل و تجهيز طرف ديگرِ جنگ ؛ شده و خود ملل متحد قيموميت يك پروسهء 

  .  را بر عهده گرفته بود گذار از جنگ به صلح
 در افغانستان به وجود خالي قدرتظاهراً ملل متحد تپش و تالشي داشت كه 

يد و گويا در اين تالش توفيق يافت كه دكتور نجيب اهللا را به سوي استعفا و ترك نيا
  !!قدرت كشانيد 

 نجيب اهللا هم مانند بخش هايي از مردمان افغانستان و دنيا باور كرده بود كه ملل 
  ! و قادر به امري چنان خطير است قايم بالذاتمتحد ؛ چيزي 

و پالنها و شعار هايش در ميان نمي بود ؛ ولي نتيجه چيزي شد كه اگر ملل متحد 
پالنها و شعار هاي ملل متحد دست در دست ساير . به احتمال اغلب چنان نمي شد 

فكتور ها داده حكومت كابل را از هم پاشيد  و فاجعهء مزمن افغانستان ؛ با وخامت 
  . باور نكردني حاد و داراماتيك شد 

ر افغانستان قرون وسطايي  بلكه در اتحاد در همين حال ثابت گرديد كه نه تنها د
 سال ماركسيزم ـ لينيزم آموخته هم 70و »  پيشرفته « جماهير شوروي سوسياليستي 

همه چيز ؛ يا سياه است يا سفيد ، يا خوب است يا خراب ، يا محبوب است يا مردود 
  !يا مرده باد ! ، يا زنده باد 

ده از سيستم  و نظام سياسي ـ اقتصادي ا وقتي سبك و قرائت به اعتياد بدل شگوي
ابرقدرت دوم جهان اينجا و آنجا ، به اين دليل و آن دليل درست كار نميدهد ؛ باز 
بيني بر آن و انطباق دادن آن با واقعيت هاي زمان كاري نيست ؛ فقط بايد بربادش 
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كرد ، درست مانند آنكه آدم هاي معروض به سرما خورده گي يا ال اقل مرغان 
  .  گرفتار شده به انفلونزاي مرغي را فقط بايد اعدام كرد  و مدفون ساخت 

و وارثان دومين امپراتوري قدر » دژ تسخير ناپذير صلح و سوسياليزم « صاحبان 
صرف نظر از بهانه ! ) كه حتي خويشتن را ابر قدرت اول مي پنداشتند ( قدرت عالم 

 سال و بلكه 70شان دادند و يكشبه ها و توجيهات ؛ چنين خواري و خفت از خود ن
  !بيشتر عقب نشستند 

مردماني چنين تن به خواري و ذلت سپرده ؛ » ضد انقالب « گذشته از روح 
طبيعي است كه ديگر؛ بارِ مالمت و محكوميت را به دوش چند متفكر و حتي يك 

خدايي  بگذارند و ناگزير ماركس و لنيني را كه تا ديروز به مقام انديشمند بنياني
برداشته بودند ؛ اكنون هيچ و پوچ و ابله و ديوانه قلمداد كنندو همصدا با ايدئولوگ 

  .را بخوانند   » پايان تاريخ« كمپ مقابل سرود 
پايان نيافته بود ؛ پرسشي ديگر از سوي خداوند » تاريخ « ولي از آنجا كه دنيا و 

  :خرد بر تارك زمان حك گرديد 
  ت ؟چيس» تاريخ « اصالً ـ 

من با كمترين تعمقي كه پيرامون اين پرسش غول آساي منطقي به عمل آوردم ؛ 
معنا نداشت و ندارد ؛ چه رسد » تاريخ « ؛  » بشر « رسيدم ؛ چراكه بدون  »  بشر«به 

  !آن  » پايان« و » شروع « به آغاز و انجام يا 
 امروز به دارد و ما» تاريخ « حتي اگر جنگل و اقيانوس و سنگ و ستاره هم 

شيوه هاي باستانشناسي و زمين شناسي و كيهان شناسي از گذشته سه چهار ميليارد 
 ميليارد سالهء آنها آگاهي هاي نسبي داريم ؛ همه چيز تمام و كمال 7/14ساله و حتي 
هيچ موجود حيهء ديگر ـ چه رسد به .  ميشود بشرو مفهوم » بشر « مربوط به 

 و كالنچيزي نميداند و حتي در عالم هستي پدر » يختار« موجودات غيرحيه ـ  از 
  ! خود را نمي شناسد كالنمادر

  در همين حال متحير از آن بودم كه ماركس چه بود تا ماركسيزم چه باشد ؟
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شود ؛ و بشر » ماركسيزم » اين يعني چه كه بشري انديشه هايي بپروراندو نامش 
كاهد يا برآن بيافزايد ؛ نام اين ديگر ديگر كه همانها را حالجي كند و چيزي از آن ب

و چون سومي آمد كه ناگزير مي آيد سخن به ماركسيزم ـ ! شود ماركسيزم ـ لننيزم 
  .لنينيزم ـ استالينيزم برسد 

  !باز به ماركسيزم ـ لنينيزم ـ استالينيزم ـ خروسچوفيزم 
  !م باز به ماركسيزم ـ لنينيزم ـ استالينيزم ـ خروسچوفيزم ـ بريژنيفيز

  !باز به ماركسيزم ـ لنينيزم ـ استالينيزم ـ خروسچوفيزم ـ بريژنيفيزم ـ اندروپوفيزم 
باز به ماركسيزم ـ لنينيزم ـ استالينيزم ـ خروسچوفيزم ـ بريژنيفيزم ـ اندروپوفيزم ـ 

  !زم ـچرنينكوئي
يزم ـ باز به ماركسيزم ـ لنينيزم ـ استالينيزم ـ خروسچوفيزم ـ بريژنيفيزم ـ اندروپوف

  !چرنينكوئيزم ـ گر باچفيزم 
تصورش وحشتناك است كه مثالًطئ يك هزاره ؛ چه توماري از اين سلسلهء 
زنجيري ايجاد ميشود و طئ يك ميليون سال اين تومار سر به چندين كيلومترخواهد 

  . زد 
 از ماركس و در آن  پيشتازه هرگاه بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم اين زنجير

 را هم بدينگونه طول زنجير به جانب پس ؛ . هم تداوم داشته است سوي ماركس 
   !افزود طول زنجير به جانب پيش بائيست بر

  ـ راه است يا گمراهي ؛ خرد است يا بي خردي ؟ ! همينآيا اين ـ فقط 
  مگر نوابغي چون ماركس و دنباله هاي آنچناني را ؛ ديگر مادرِ دهر نزاده است ؟ 

كپلر وگاليله و نيوتن و اغورث و ارشيمدس و بطليموس وو فيث مگر ارسطو 
و ابن سينا و البيروني و ابن  موزارت و بتهون و زكرياي رازي  لئوناردو واينشتاين و
ـ البته در عرصه هاي ديگر دانش و هنر و فهم و فرهنگ بشري كساني ...خلدون 

  همپايهء ماركس نيستند و نبودند ؟
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رسطوئيزم و كپلريزم و گاليله ايزم ـ نيوتنيزم ـ  چرا درين عرصه ها مثالً ا
  قطار و رديف نميشود ؟.... اينشتاينيزم 

درست است كه مكتب هاي اقتصادي و ايدئولوژيكي ـ فلسفي پيش از ماركس 
ها مشخص مي شده و اين ؛ باصطالح رسم » ايزم « و همزمان با او نيز بدينگونه با 

؛ گمراهي نابغه و رهبركشاف و جهانشناس و م گمراهي عااما آيا. زمانه بوده است 
دنياگشا را كه به ويژه مدعي است و چنانكه تجارب عيني و تاريخي نشان داده حق 

است ـ نه فرضيات محض ، تخيالت شاعرانه ، » علم « هم دارد كه انديشه اش 
  نظريات و حدسيات فيلسوفانه ـ توجيه ميكند ؟ 

ان هارا كه به مرحلهء واقعي بلوغ و نبوغش ـ هممگر خود ماركس ؛ تعاليمش را 
  « ؛اش هاي نوجواني و جواني» آزمون و خطا «مربوط است ـ نه به تمرينات و 

  ناميده ؟ » ماركسيزم
ايمان  و اسطورهبه  » ايزم« معلم و علم گستر با افزودهء » ماركسِ « آيا 

   تغيير جهت و ماهيت نداده است ؟ كوركورانه
ء اتحادجماهير شوروي سوسياليستي ثابت نمي كند كه آنچه  سال تجربه70آيا 

 » ماركس« ش بوده است نه  » ايزم« مردم از ماركسيزم برداشت كرده اند ؛ همان 
  اش ؟

نميتوان بدين پرسش ها و پرسش هاي پيشتر به طور نهايي و ريشه اي پاسخ داد 
  !  را دريافت  بشر را شناخت وبشرمگر اينكه 

»  ؟ بشر چيست« شته در زير ثقل سهمگين پرسش سترگ من باكمرِ خم گ
  . وارد سمستر سوم و دوره سوم آن سوپر آكادمي ميشوم 

  !با پرسش و آنهم پرسشي چنين مهيب و عظيم وارد آموزشگاه شدن 
  !وارد آموزشگاهي يونيورسال 

  !وارد آموزشگاهي همه جهاني و همه زماني 
  !وارد سوپر اكادمي 



 16 

  !  پروفيسور با استاداني سوپر
با استاداني همه دان و همه توان ؛ واالترين نماينده گان اهللاِ قادر مطلق ـ آفريننده 

  !و گرداننده و نگهدارنده و برفرازندهء زمين و آسمانها و آنچه در آنها هست 
استادان اشرف و افخم من در اين سمستر كه نماينده گان بي شك و شبهه و بي 

هللا قادر مطلق اند ؛ برضد تمامي كافران و ملحدان سرنگون ريب و بي چون و چراي ا
شده و خدا شرمانده و اهللا زده ؛ نخست به بيت شريف و خانه يگانهء اهللا مشرف مي 

  .شوند 
اُم «  ـ در صحراي عربستان همان بيت العتيق ازلي و ابدي اهللا كه  در دل 

از كم يك ميليون مسلمان  ـ موقعيت دارد و ساليانه كم مكهء معظمهيعني » القري 
با طواف آن فقط حج فرضي ادا ميكنند و نعمت بيحد و بي قياس بزرگ و جليلي 
است كه بشري ، آفريده اي ، موجود حيه اي توفيق يابد به اين عاليترين و بي همتا 

ء )يا نبخشاينده (ترين خانهء آفريدگار و هست كننده و به وجود آورنده و بخشاينده 
  !!! شود خود شرف ياب

باري ؛ استادان زبر دست اين سوپر اكادمي و اعال يونيورستيي من ؛ طئ 
« تشريفات ملكوتي به همت و معيت حضرت نواز شريف رئيس معظم دار الخالفهء 

تشريف فرما گرديده و در ) جل جالله (  به بيت شريف اهللا پاكستان= »قلعهء اسالم 
ن متبرك شده به فتح مبين جهاد في سبيل اهللا آن اداي سوگند ميدارند كه در افغانستا

 را متحقق سازند ؛ با هم نستيزند و ممثل اخوت اسالمي و عدالت شريعت اهللا؛ 
  !!الهي درين بخش زمين باشند 

 تا دنيا ببيند كه اسالم يعني چي و جهاد اسالميي في سبيل اهللا يعني چي و آدم 
و پرستندهء اهللا ارحم الراحمين بودن بودن و اوالدهء حضرت آدم صفي اهللا و بنده 

يعني چي و در نتيجهء جهانيان دو پا و بسيارپا بدانند كه راه فالح و رستگاري فقط 
 و احكام آخرين كتابِ مقدس اهللا اكبر در قرائت عربستاني و »اسالم ناب محمدي«

 خانه پاكستاني و اساساً انگليسي و امريكايي آنست ؛ همان اهللا اكبر جلت عظمته كه
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اش در عربستان و قلعه اش در پاكستان ميباشد و اينك افغانستان را هم به يمن خون 
  .  پاك شهداي جهاد في سبيل اهللا متبرك فرموده و بركات بخشوده است 

به ويژه براي من چه شور انگيز و الهامبخش است كه كار هاي سرنوشتيي وطن 
 استان ـ سر زمين پاك ، پاكدر ! آري . و سرزمينم در پاكستان سامان مي گيرد 

سرزمين مقدس ؛ سر زمين مطهر ـ يعني تنها ساحتي در زمينِ اهللا كه پاك پاك پاك 
بنامد  » پاكستان «است و مثلش در تمام هستي نيست و اال كس كه ديوانه نبود آنرا 

  .  بداند پاكستانو 
ك حضرت آدم ـ جد اين احتماالً سرزمين نادره ايست كه در هنگام برداشتن خا

« اكرم ما ـ فرشته گان مأمور قادر نشدند آنرا دريابند و در نتيجه از جايي ديگر مشتي 
 به حضور ذات ذو الجالل بردند و لجنخاك گنديدهء بويناك يا =  » حما مسنون

 »روB% ا���A« طبق [  جد مارا لجن گنديدهآن جناب كبريايي هم از همان 
» صلصال كالفخار«   به ]سال زحمت ديگر 40 با[موده  خمير فر]سال زحمت 40 با

را » صلصال كالفخار«  كبريايي خويش ؛ اين روحمبدل كردند و با دميدن چيزي از 
  .كرامت آدمي بخشيدند 

كه اگر ؛ خاك خمير حضرت جد اكرم ما از اين سرزمين ـ از اين !  هيهات 
قديس و چه صاحب فر و  شكوه و  استان ميبود ؛ ما اوالدهء بني آدم چه زيبا و پاك

معهذا باز هم جاي شكران و حتي جاي ركوع و . مي بوديم ... جالل و جبروت 
 در كنار و در همسايه گيي كشور ما تصادف » پاكستان « سجود است كه خاك پاك

  ! مداوماً شامل حال ما ميگردد !نموده و فيوضات اين نعمت بي بديل الهي

نخستين  و كمال و طهارت و ميمنت ؛ استادان جليل بدينگونه و با اين جالل
سومين دور آموزشيي من تشريف آورده و با بدرقه فرستاده گان و نماينده  سمستر

گان اهللا در پاكستانِ پاك و عربستان مقدس ؛ به كرسي هاي استادي نزول اجالل 
  .فرمودند 
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دند و تا هنوز ميدهند ايشان آنقدر دروس باال بلند و پر ژرفا و  پهناور به من دا
بي نظير بوده و هست ؛ اولين و مقدمترين اين درس ها همان » كون و مكان «كه در 

فهمانيدن معناي سوگند اسالمي در خانهء اهللا تبارك و تعالي و بر روي كالم مقدس 
 يوم 21900اوست كه فقط يك كاپيي آن به ما مسلمانان فرو فرستاده شده آنهم  

 ؛ باالخره با دستان حضرت  وحئ حضرت خاتم النبيينمقصدپس از رحلت 
تحويل مان گرديده است و اصلش در لوح المحفوظ ) رض(عثمان ذي النورين

  .عرش كبريايي جاويدانه بر جا ميباشد 
از آنجا  كه من با بار خم كنندهء پرسش معيني به اين سوپر اكادمي آمده ام و 

 از ميانهء كوچكترين بلور نمك در آسمان ؛چار و ناچار مي بايد از سوراخ سوزن يا 
 ستاره بشمارم ؛ به دقيق ترين وجهي از اين استادان بي نهايت عزيز به معنايي از 4000
  .همين دوره دست مي يابم » بسم اهللا «  در  سوگندواژهء 

و دهات باقيمانده از روس ها و   ايشان در كنار آنكه شهر كابل و شهر ها
خاطر اعتالي درك و دانش من و در عين حال  به خاطر اعالي را به  كمونيست ها

بر خاك يكسان » با بلدوزر انقالب اسالمي «  و نفاذ شريعت غراي اسالمي  ���� ا�
ميكنند و كمابيش هفتاد هزار آدم يا آدمك را تنها در كابل ؛ خوراك آزمايشگاه و 

هاي بريدهء زنان و دختران در سلسلهء كلكسيون هاي سينه البراتوار مي فرمايند ؛ 
  .را به صحنه مي آورند  » رقص مرده« افغان و خالقيت هاي معجزه آساي مماثل ؛ 

منجمله در دامنه هاي افشار سيلو جوانان تنومند و پر خوني را برگزيده آنگاه  
ديگ روغن را جوشان ساخته با تيغ تيز كله ها را در حال ايستاده مي پرانند ؛ دفعتاً بر 

بالنتيجه با عطوفت و رأفت بي نظير ؛ خون ريزي . دن بريده روغنِ بريان ميريزند گر
نمي « لذا جوان گردن بريده . را متوقف و از مرگ نابهنگام جلوگيري مي فرمايند 

  .  و بر عكس به رقص شادمانه و شور انگيزي مي پردازد » ميرد 
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اجرا  » رقص مرده«  يعني همان كه بشربالنتيجه من وسوسه ميشوم كه نكند 
ميكند و مخصوصاً توده هاي بشري يعني همين رقاصان پرشور كه ظاهراً سر هايشان 

  !!! شان واپس جابجا و در آن دوخته شده است ءنيز برگردن هاي بريده
شايد به همين دليل هم هست كه اين سياههء دو پا توهم ميكنند كه سوگند  و

يم الشأن ؛گويا توسط استادان عزيز من نقض اسالمي در كعبهءمكرمه و بر قرآن عظ
 پيش شاعر رك بسياردر حاليكه ! گرديده و آنان كعبه زده و قرآن شرمانده اند ؟

 ؛ نشان داده بود كه اين سوگند ها داراي كدام حدود و ثغور است ؛ آنجاكه گويي
  : يد فرمامي

  عهد كردم كه ديگر مئ نخورم در همه عمر        
   ز امشب و فردا شب و شب هاي ديگر     به جز ا

وانگهي مگر سرداران بزرگ و خلفاي متعدد اسالمي مهارت و شطارت 
. خداداده  در سوگند ها و وفاداري به سوگند ها را فراوان ثبت تاريخ نفرموده اند 

 اهللا عنهم اجمعين شهر هاي بزرگي را در قيد اين سوگند امان وانخيلي از ايشان رض
از ايشان را نخواهند ُكشت و پس از  » يك نفر« اومت باز نداشته اند كه داده و از مق

كه نسبت به  » يك نفر« تسليم شدن ايشان ؛ همه گان را سربريده اند ؛ به جز همان 
  !آن سوگند خورده بودند ؟

مجاهدان كبيري چون ابومسلم خراساني را ؛ هم اگر كشتند ؛ در خواب يا در 
  !ال مقيد به سوگندي نبودند حاالتي كشتند كه بدانح

 مگر افسوس كه كله بريده هاي بي مغز و مرده رقاصان از اين نزاكت هاي 
  ! ماورايي بويي نمي برند 

 آموزشي سمسترميتوانم عرض كنم كه درس هاي اين اساتيد ملكوتي و اين 
 براي من چنان عظيم و كثير و پر دامنه است كه ريگ هاي بيابان و ستارگان آسمان

   .هم نميتواند در قياس با آنها منحيث تشبيه و تخمين به كار رود 
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ولي مسلماً دروس و آموزش ها و آموزگاراني كه از قلعه اسالم و از اقدس 
ـ فيضان كند ؛ بدين !!! پاك استان االقداس الهي يعني سرزمين پاك پاك پاك ـ 

خود ابديت بي انتها و بيكرانه محدوده ها پايان پذير نمي تواند باشد و حقا كه مانند 
  .است 

بدينجهت در سمستر دوم اين دورهء آموزشي خيل فرشته گان و جمعي از 
و از بغل خرقهء مباركهء حضرت » سپين بولدك قندهار« معلمان ملكوت از طريق 

سرور كائينات كه اصالً عالم و آدم به سايقهء عشق خالق تعالي به ايشان آفريده شده 
  .تعالي تعليم و تعلم من نزول اجالل ميفرمايند است ؛ براي 

مقام و مرتبت اين استادان ملكوتي من چنان رفيع و جليل است كه در مقايسه با 
خوانده از »  شر و فساد «ذوات اقدس خويشتن ؛ اساتيد مقدس پيشين مرا عوامل 

م شايان احتراخويشتن آموزشگاه بيرون پرتاب ميكنند ولي البته من به همه استادان 
  . را تا امروز ادامه داده ام و تا ابد هم ادامه خواهم داد كافهء شان داشته و آموختن از 

رتبه اول و فوق  تنها به يمن ريش ها و عمامه ها و پكول هاي اين رهبران اعظم 
اسالمي هشتگانه و تحريك اسالمي يعني تنظيم هاي مجاهدان في سبيل اهللا رتبهء 

د به من توفيق داد تا قرآن مجيد مبارك ـ بيخ و بنياد اسالم و ؛ خداونطلباي كرام 
بخوانم و بدانم كه آفريننده و معبود من به من و ما  ترجمه جهاد ـ را ضمن تالوت با

 چه مهرباني ها فرموده است ؛ چونكه از موالناي رومي بلخي شنيده مغز قرآندر 
  :بودم كه 

  را بهر خران بگذاشتيم ما ز قرآن مغز را بر داشتيم     پوست  
راستش از ترجمهء اول و دوم و سوم آنقدر ها خوشم نيامد ؛ تا ترجمه هفتم را 

هم درك قرآن معظم بدانگونه كه اساتيد اعلم و اعظم من در باز. هم مرور كردم 
 نشد كه نشد ؛ دروس و عملكرد هاي ذوات ملكوتي خويش ارائه داده بودند ؛ ميسر

كه قرآن شريف به » لغت قريش « آموختم و بخصوص » ب سخن عر« لذا ناگزير 
  !اين زبان و لغت روشن و مبين نازل شده است 
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مطالعات و تحقيقات ايجاب كرد كه كتب مقدس ديگر اديان ابراهيمي را هم 
و صحف آدم تا ابراهيم « مـتأسفانه به دريافت . بيابم و دقيقاً بخوانم و بياموزم 

عليهيم التحيات و عليهيم التسليمات اجداد حنيف و » اسماعيل و اسحق و يعقوب 
عهد ( ؛ توفيق نيافتم ولي تورات و زبور مقدس و استادان و خود مان اشرف پيامبران 

مبارك را از منابع » عهد جديد «و انجيل هاي اربعه و ساير بخش هاي ) قديم 
  .مطمئينه دريافته و از آن ها كسب فيض كردم 

مكاشفهء يوحناي  در تورات مقدس و سفر خروج و يشسفر پيدا به ويژه 
ـ !  در انجيل مبارك هوش و عقل و خرد از سرِ آدمي ـ تا چه باشد آن آدمي رسول

» تخت نشين « مي پراند و در برابر جالل و جبروت حضرت يهوه صبايوت و اهللا اكبر 
   !!اعال عليين حقيقتاً كه زمين و زمان و آسمان ها به لرزه در مي آيد

چون استادان ملكوتي من مي فرمودند و در مĤخذي كه عنايت مي كردند آمده 
عليهيم (  پيغمبر 124000بود كه ذات اقدس ارحم الراحمين براي رهنمايي آدميان 

فرستاده اند ؛ ناگزير در تالش افتادم كه همهء آنان را و لو در حد اقل هم ) السالم 
  .كه شده ؛ مشرف شوم 

» جاهليت ها « يخ هاي متعدد دين ها و تمدن ها و توحش ها و  بدين سبب تار
حساب را را خواندم ؛ ولي آنسوي حضرت ابراهيم عليه الصوات و عليه السالم ؛ 

جل علي  »  ئيل« ؛ اما در اين سو؛ ذات كبريايي كه نزد حضرت ابراهيم  گم كردم
جل علي  » ه صبايوتيهو« شانه بوده اند ، نزد حضرت موسي كليم اهللا خويشتن را  

جل علي شانه ؛ به  » اهللا« شانه خوانده اند و باالخره نزد خاتم النبيبن عليه السالم 
راستي خيلي پيغمبران با كتاب و بي كتاب و با امت و بي امت و مرسل و غير مرسل 

  . فرستاده بوده اند 
مين منجمله من وقتي به جالل و جبروت و رحم و رأفت بيكران و ارحم الراح

جلت عظمته پئ بردم و ايمان راسختر » ئيل ـ يهوه صبايوت ـ اهللا اكبر « بودن ذات 
 آيزاك بن ابراهيم  اوالدهء پسريافتم كه ديدم ذات كبريايي با اينكه در مقطعي 
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ناميده بودند » اسيرِ ئيل يا بندهء ئيل =  اسرائيل « را كه خود ) يعقوب (يعني جيكوب 
عنايت به هزار سال ؛  چندخته اند ؛ بازهم پس از خود ساقوم برگزيدهء ؛ 

آنحضرت  بزرگداشت فرزندان اسماعيل بن ابراهيم پسر هاجر كنيز
 و حضرت خاتم االنبيا و اولين و آخرين سرو سردار آدميان ؛ بهترينِ عالم و فرموده

 سيد كونين را از تخمهء آن كنيز بزرگوار مبعوث داشتند و بدينگونه سزاي نافرماني
  !!ها و ناشكري هاي قوم بني اسرائيل راكف دست شان گذاشتند 

 سپتامبر 11 و9 باالخره استادان امجد من ؛ به ويژه پس از واقعات به هم پيوستهء 
  با  قدرت هاي با كتاب و بي كتاب و عموماً بي اهللا و اما معامالت در 2001

تصاميم الهي و ) جنگ سرد طرف ديگر ( اسالمنواز اشغال كنندهء افغانستان 
محمدي شكوهمند و پر بركتي اتخاذ كردند تا مرا وارد چهارمين سمستر اين سوپر 

  . اكادمي و يونيورسال يونيورستي بفرمايند 
نام داشت ولي ديگر مولوي و سعدي و حافظ  » جهان آزاد« اين سمستر عاليه 

را ترجمه نكرده » جهان آزاد « واژهء » سوگند اسالمي « و فردوسي و هيچكس مانند 
بود و آنچه ماركس المذهب و همقطاران و دنباله روانش گفته بودند كه سنديت 

  !الهي و محمدي نمي توانست داشته باشد 
  .بدينگونه من دچار يك مرحلهء آموزشي به مراتب شاق تر از سابقه ها شدم 

 2 پوينير  و1 و پوينير2و ويجر 1 البته اين ؛ شاق نبود كه بر بال سفاين ويجر 
پهناي منظومهء شمسي را در نورديدم ؛ همراه با يوري گاگارين و ولينتينا تريشكوا به 
ماوراي جو زمين رفتم و نيل آرميسترانگ و همسفرانش را در سفر به ماه بدرقه كردم 
؛ با سفاين ديگر تا زحل و مشتري و مريخ و ديگر سيارات و مهتاب هايشان 

 لينز هاي تلسكوب هابل و همطرازان آن تا ميليونها سال سرگرداني كشيدم ؛ از وراي
ي »كلمبيا «نوري به اعماق كائينات دويدم و حتي همراه با سرنشينان جوان و زيباي 

نگون بخت سوختم ؛ خاكستر شدم و دوباره چون ققنوسي سر از خاكستر بدر كردم 
.  
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 طانزا واين هم شاق نبود كه در محاصرهء اشعات و تحت ضربات امواج سر
را  » آب سنگين« درون كوره هاي اتومي رفتم ؛ غسل راديو اكتيفمرگبار 

 E=MC2تحمل كردم و انفجارات قيامت آساي اتومي را ديده به معناي فورمول 
بيرحم كه زمان و حرارت و ماده و » پالنك « همراه با . آلبرت آينشتاين پئ بردم 

ه ميكرد ؛ منجمله به سواري تلسكوب انرژي را تا آخرِآخر توته توته و ريزه ريز
ميلياردسال پيش در گذشتهء كائينات رفتم و در نهايي ترين بخش 7/13 به كوبي 

  درجهء كلوين به مرز ماوراي 10+33 ام حصه ثانيه و در حرارت 10-43ممكن زمان 
  . مطلق رسيدم انرژي و اقيانوس ديوانهء ماده

م و ماندم تا حرارت پائين آمده   زايمان هستي ماندمافوق دوزخ در همين 
هاي » ريز ذره « ) ماده و پادماده  ( انتي ماتيرو  ماتير طئ نبرد توصيف نشدني

 به شكل گيري آغازيدند ؛ با فرونشست بيشتر حرارت انواع كوارك دو كوارك
  الكترون و پروتونتايي و چند تايي به هم بافت خورده رفتند و به تشكيل

  اتوم ها ديوانه وار به اطراف پروتون چرخيدن گرفته اولينپرداختند ؛ الكترون
  . را بوجود آوردند هايدروژنعناصر دنياي مادي يعني 

 ابر و سحابي عظيم و عظيم شونده هايدروژن پنديده و پنديده رفت و سپس به 
كوه پيكر هاي هيواليي تقسيمات گرديده آنها هر كدام به چرخيدن در دور خويش 

 در بسياري از آنها ؛ يكي پئ ديگر غرمبهار انفجارات از درون .شروع كردند 
آغازيدن گرفت و سپس سراسر به كُره هاي آتشين توفاني مبدل شدند ؛ دراعماق 
آنها كوره هاي اتومي فعال شده بود و از واپاشي و درهم جوشي اتوم ها انرژي ها و 

ثي ميگشتند و شايد هم تششعات آزاد ميشدند ؛ سلسله اي از پروتون ها اخته و خن
 ميگرديدند ولي از ترس و لجاجت به پروتون هاي فعال ميچسپيدند ؛ آنان ـ ختنه

ايشان   جد امجد ما آدم عليه السالم كه نام گذاري پديده ها در انحصارءالبته به اجازه
  . ناميدند نوترون ـ خود را  استعنايت شده
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عناصر نوتر ايجاد ميگرديد ؛ در  بدينگونه بسته هاي سنگينتر بوجود مي آمد و 
نتيجه عالوه بر زايش نور و انرژي هاي گوناگون ؛ اجزاي جدول متناوب عناصر 

 .مندليف المذهب متحقق شده ميرفت 

غول هاي آتشين بيحد بزرگ اوليه نسبتاً زود زود مي مردند ؛ به طوريكه ازهم 
ابي هاي جديد فضا را مي پاشيدند و عناصر سبك و سنگين مركبهء شان به گونه سح

مي انباشت و باز رفته رفته به هيوالهاي خورد و بزرگي انقسام پيدا كرده  هريك به 
  .چرخيدن در محور هايي ادامه ميدادند 

 و كتله هاي مادي ؛ معلوم نيست به چه لعنتي گرفتارند كه هرگز ماده بيچاره 
  ! آسايش ندارند و هئ ميچرخند و ميگردند 

رشيد ها و ستاره ها و منظومه ها و كهكشانهاي نسل دوم و نسل در نتيجه ؛ خو
سوم پديد مي آمد و همين اكنون نيز پديد مي آيند و به نظر ميرسد كه در آتيه هاي 

 براي ما آغازِ آغازمتأسفانه چون . دور تر نيز همين جريان مداومت خواهد داشت 
  .نميتوانيم  هم چيزي گفته انجامِ انجامنامكشوف ماند ؛ در باره 

درين باره از پيامبران و امامان و اسقف ها و خاخام ها و مغ ها و مؤبدان و ( 
  ! )همرديفان و دنباله هايشان بپرسيد 

در جمع خورشيد ها و ستاره ها و منظومه هاي نسل سوم ؛ خورشيد و منظومهء 
را  زمين )طبق قرآن عظيم الشأن  ( شمسي ما هم پيدايش يافته رفت و منجمله

خلق فرمودند ؛ چنانكه آنرا با غلتانيدن گسترا نيدند و جل مجده حضرت اهللا تعالي 
مسطح ساختند و بر باالي آن آسمانها را بي ستون بر افراشتند ؛ و جهت آرام ساختن 

 )  اوتاد(زمين كه از ترس چون بيد ميلرزيد ؛ كوه ها را تراشيده و مانند ميخ ها 
=  عين حمئه «آمدن خورشيد در شامگاهان هم يك براي فرود . برآن كوبيدند 

  ...) 86ـ آيهء قرآن مجيد ـ سورهء مباركهء كهف(  مقدر كردند» چشمهء لجن سياه 
  .آنگاه ؛ من به پهناي بده بستان عجيب ديگر در زمين وارد شدم 

  . پيمودن اين مرحله هم آنقدر ها شاق نبود 
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يك قسم ! )  كه جدول ندارد مؤمن(  اتوم هاي عناصر جدول مندليف كافر 
شده ايم بايد » يونيزه « ما : خودشان ميگفتند . عشق و عاشقي را پيشه كردندكه نپرس 

آنان چنان با كمال . هم در كار نبود » بايدي « در حقيقت  . ازدواج و يار گيري كنيم 
ن را بي حيايي به يگديگر در مي آميختند كه احكام شرع و عزت قوم و قبيله و خاندا

  .هرگز مراعات نميكردند 
 كاربن با هايدروژن ازدواج ميكرد و در همان حال با ازوت و اكسيژن هم در 

آدم عليه السالم ـ گرچه هنوز پيدا نشده بودند ؛ با اينهم حسب مقدر ـ از . آميخته بود
درين ميان كاربن بي بي؛ فاحشه ترين .  گذاشت ماليكولـ  نام آنها را ! عدم 

 كرده صيغههم ده مرتبه همزمان ازدواج ميكرد و هم هزار جا خود را . ود فواحش ب
  . بود و هم با تمامي عاشقان راستين و دروغين ديگرش سر و سر و ماچ و بغل داشت 

آخر االمر اينان چنان در هم تا ب خورده رفتند كه كتله هاي متراكم يا موليكول 
آنها چنان سرِهم بر يكديگر . ا ساختند هاي زنجيري با اتوم هاي تقريباً بيشمار ر

مگرخيلي . پيچيده بودند كه ديگر اتوم هاي مياني از زمرهء ياران آنها خفه ميشدند
 براي مواد ضروري يا زايد از دخولي و خروجيزود توافق كردند كه مسير هاي 

شان به بيرون گشوده شود و بدينترتيب حالتي به وجود آمد ) كمپلكس ( مجموعهء 
 ميتابوليزم يا مبداء و مخرج سوخت و ساخت آدم عليه السالم آنرا مسير هاي كه

  .  ناميد 
ماليكول هاي زنجيري . درست شدن ميتابوليزم گپ را به جاي باريك كشاند 

ناميد ؛ در جريان داد و گرفت با طبيعت ) DNA(كه حضرت آدم اولين آنها را 
 خود را به وجود آورده مثل خود ؛ آزاد ؛ امكانات افزوده پيدا كردند و در بغل

چون خود نهايتاً پير ميشدند و محكوم به افساد و تجزيه بودند ؛ تصميم . رفتند 
 خود فرزند و مثلگرفتند كه تمامي تجارب و ماحصل سرگذشت خود را به 

 و عمر كوتاه را به طورآماده در تصرف داشتهميراث بگذارند تا آنها گذشته را 
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حضرت آدم . راب آن نگذرانند و به پيش و به جانب كمال بروند تكرار خوب يا خ
  . خواند ژنتيك ناميد و اين توارث را ژناين ارث را 

ولي اغلب اينها مرهون ازدواج سعيد بي بي اوليهء هستي هايدروژن خانم با دو 
را به » آب حيات «و » آب « كه ) H2O (رامرد فداكار از طايفهء اكسيژن خان بود  

  .  آوردند وجود
 ميليون سال نسل و نوع آب در زمين چنان فراوان گرديد كه سه چهارم 3در 
  .آنرا قوروغ كرد و بر فضا و سطح و زير خشكي ها هم بسط يافت  حصهء

از معاشقه هاي آب و نور و حرارت خورشيد تموجات و ابر ها و باران ها به 
 توأم است و يا يكسرش وجود مي آمدند و هرسو مي دويدند ؛ عشق كه با جنون

  . حتماً جنون ميباشد ؛ توفان ها و رعد و برق ها و تگرگ هارا هم باعث ميگشت 
اقيانوس هاي رويهمرفته در فضا ها و محيط هايي چنين كه اكثر آنها 

و  و نمك ها) تيزابي و قلوي (  نام گرفته و از ساير ماليكول هاي اسيد و باز بگوشتي
ها راز و نياز با پروتئين هارا آغاز كردند و به ) DNA(ده بودند لبريز ش.... منرال ها 

 هارا كروموزومموافقاتي رسيدند كه دنيارا ديگرگون كرد ؛ آنان با هم بدواً 
ساختند و بر مبناي اطالعات و جادو هاي مندرج درين كروموزوم ها نخستين 

  . آوردند  هاي نيمه و پوره و خورد و بزرگ را پديدسلولارگانيزم ها يا 
سلول ها نيز نتوانستند بالعموم تا ابد تاب و تحمل تنهايي را بياورند ؛ به ساخت و 
بافت هايي ميان هم پرداختند و يا هم از تكثير خود به اتحاديه ها و كنفدراسيون هاي 

بدينگونه موجودات چند سلولي تا چند تريليون سلولي به وجود . سلولي گذر كردند 
  .ها بزرگترين آنها شدند آمد كه ديناسور 

چيزي اساساً مهم و سازنده كه طئ سه ميليارد سال در جريان ايجاد نخستين 
 ها واقعيت يافته بود ؛ پديدهء جديدي در ديناسورتا  ) DNA(ماليكول هاي 
  . ناميده شد  » حيات« طبيعت بود كه 
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 داشتن ديناسور ها موجودات عجيبي شدند كه طبيعت توانايي سير كردن و رام
و چه به اثر فرود  » عدم تطابق با محيط« آنها را از دست داد ؛ لذا چه به دليل 

 فيصد موجودات حيهء 90آمدن يك شهاب سنگ بزرگ آسماني بر زمين ؛ اينها و 
 ميليون سال پيش ؛ از ميان رفتند و صرف يك اليهء نازك رسوبات خاكستري و 65

دات رسيده يا درون رحم و درون تخم از  ديناسور ها و ساير موجو فوسيلمقداري
  .آنها به ياد گار ماند 

كردند ؛ عده اي  آنگاه در جمع ده فيصد جانوراني كه زير قشر زمين زيست مي
 ؛ تغيير محيطپستاندار كوچك به فضاي آزاد طبيعت بر آمدن گرفتند و به دليل 

هم پا به ميدان كه انواع مختلف بوزينه ها و شادي ها  متحول شده رفتند تا آن
  .گذاشتند 

يهوه صبايوت يا اهللا قادر متعال ) حسب روايات اديان ابراهيمي (  درين هنگام 
 اي از جانب خود بيافرينند ؛ فرشته گان را دستور خليفهاراده فرمودند كه در زمين 

دادند كه بر زمين فرود بيايند و مقداري خاك به اعلي عليين حضور اوتعالي آماده 
دستور كبريايي حدوداً شش هزار سال پيش اجرا شد و فرشته گان مقداري  . بسازند
ذات اقدس . از جايي پيدا كرده و به بارگاه كبريايي بردند  ) حما مسنون( لجن 

گشت ؛ بر ) صلصال كالفخار(الهي آن لجن را خمير فرمودند و چون خشك و پخته 
  . م آفريده شد آن از روح خويش دميدند و بدينگونه آدم عليه السال

« حضرت باريتعالي از اين آفرينش به حدي شادمان گشتند كه بر خويشتن 
در همانحال تمام فرشتگان ملكوت را به . گفتند  » فتبارك اهللا احسن الخالقين

احتماالً محبت كبريايي بر آدم عليه . سجده كردن براي آدم عليه السالم امر فرمودند 
را به عذاب و خواري در روي  ديگر نمي خواستند اوالسالم چنان باال گرفت كه 

بنابر اين جنت را مقامش ساخته فقط . زمين به عنوان خليفه خويش هم گسيل دارند 
اما ابليس كه به دليل سجده نكردن بر . از تناول ميوه يك درخت منعش فرمودند 

 نوچه و الهي شده بود ؛ حضرت آدم حضرت آدم عليه السالم ملعون و مطرود دربار
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اينجا بود كه حضرت . ناپخته را فريب داد و همان ميوهء ممنوعه را برايش خوراند 
را محكوم به گذران پر مشقت در زمين  اهللا تعالي بر آدم عليه السالم قهر شدند و او

  .ساختند 
يونيورستي فرست » جهان آزاد « سمستر البته آموزش ها و اكتسابات من از 

م داير است ؛ پايان نگرفته و نميدانم پاياني دارد يا خير ؛ كالس كه در كشور خود
  !معهذا اينجا نقطهء عطف بسيار مباركي است 

فرود آمدن آدم عليه السالم بر زمين ؛ خواهي يعني  » هبوط«  با چرا كه
 و ديگر موجودات حيه و نباتات و هنخواهي خالفت مقدرهء الهي بر آن آغاز گرديد

  . ند ه ا عليه السالم و نسل و نوع ايشان قرار گرفتحيوانات ؛ مسخرِ آدم
رو برو شدن با  ؛ يباشمم از همان نسل و نوع) مي پندارم ( كه  براي من بدينجهت

و ناب ترين سند مفاهيم و معانيي قرآن مجيد آخرين كتاب مقدس اديان ابراهيمي 
آسان ه با اينك؛  و اوالدهء ايشان حضرت آدم جد امجد ما سرگذشت و سرنوشت

   .  است مبرمنيست ؛ بسيار مهم و 
به پارسي عرض كردم از ترجمهء اول و دوم و سوم اين كالم الهي چنانكه قبالً 

آنقدر ها خوشم نيامد ؛ لذا تا ترجمه  ؛ه بودالعه ام قرار گرفتطكه بدواً در معرض م
 و اعظم درك قرآن معظم بدانگونه كه اساتيد اعلمبازهم . هفتم را نيز مرور نمودم 

نشد كه من در دروس و عملكرد هاي ذوات ملكوتي خويش ارائه داده بودند ؛ ميسر
 ؛ كه قرآن شريف» لغت قريش « نشد ؛ لذا ناگزير سخن عرب آموختم و بخصوص 
 به اين زبان و لغت روشن و مبين مؤمن به اجداد و نياكان و مردمان دور و بر من ؛ 

  !نازل شده است 
 قرآن مجيد كه ساده گي هاي بيش از حد و يا رموز در جريان تحقيق در

 خان قاتل بيگ كه خود به اندازهء يك زاغ هم قابيلما آدميانِ كله خامِ اوالدهء 
 مي انگاشتيم ؛ حضرت رب العالمين دو لطف بي بديل  رموزعقل نداشت ؛آنهارا

  : خويش را شامل حال من فرمودند و آنها عبارت از اين بود كه مرا 
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كه حتي به خاتم النبيين صلي اهللا عليه و سلم ارزاني  » علم غيب «  مفهوم بهاوالً
  .نشده و فقط خاص ذات الهي باقي مانده بود ؛ منهمك ساختند 

دوم اينكه يك تعريف خاص و كامل و شامل از خود قرآن پاك فرا رويم 
ر مي آيد ولي از اين تعريف كه در سراپاي كالم اهللا مجيد به تأكيد و به تكرا. نهادند 

  :ديد بزرگترين علماي پيشين هم ظاهراً پنهان مي مانده عبارت است از آنكه 
قرآن كريم به زبان روشن عربي ؛ آنقدر سهل و ساده ساخته نازل گردانيده شده 

 بيسواد هم بتوانند در بارهء آن انديشه كنند و در فهم آن به باديه نشينانكه 
 وضاحت بيشتر بخشيده مثل هااً حقايق و احكام آن با مزيد. دشواري گرفتار نشوند 

 تصور و تخيلشده تا همه چيز در حد و سطح فهم و توان برداشت ذهني و قواي 
 باشد و بر پيامبر اُمي مكرم ؛كاري جز ابالغ اين آيات بينات قابيل زادهعامهء مردم 

و شرح كه در به ديگران ؛ تحميل و تكليف نشود ؛ از قبيل تفسير و قبض و بسط 
  . روزگار پسين به حق يا ناحق رايج شد 

بدينگونه قران كريم حتي با قواعد منطقي و استداللي و فلسفي و رياضي كه 
 ؛ به تعقيد و همكه و حواليي آن بود=  » اُم القري و حولها« دور از ذهن مردمان 

مض و  و خالصه از همه آنچه كه مطالب الهي را غاهپيچيده گي معروض نگرديد
شايد و  . ه است منزه گردانيده شدهميساخت» مبين « براي نسل قابيل عليه السالم غير 

چه بسا به يقين ؛ منجمله همين خصايص ؛ اين كالم ملكوتي را از ديگر كالم ها 
  . درست مينمايد  معجزهمشخص و متمايز ميكند و از آن

در بوده نميتوانست كه  سال پيش ؛  قا1400بدين معني ؛ ديگر بشري به ويژه در 
به اندازه يك آيهء كوتاه هم ؛ معادل و همسان آن از خود پديد آورد ؛ چرا كه بشر 
به همان نسبت كه از حضرت قابيل جد نادانتر از كالغ خود به دور شده بود ؛ ناگزير 
متوسل به صغرا و كبراي منطقي و جدل و استدالل كالمي و فلسفي و چند و چون 

 ميگرديد و اگر بسيار زور ميزد تا كالم را زيبايي و پخته گي بخشد نا ...رياضياتي 
  ! گزير به صنايع بديع و بيان و عناصر هنر شعري بائيست متوسل ميشد 
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 و بينات نيست ؛كتاب علم غيبلهذا من دريافتم كه اوالً قران مجيد كتاب 
ابيل عليه  براي اوالدهء آدم عليه السالم و قميسرات و متصورات و موجودات

  . است ةالصلوا
 و ثانياً چون آخرين كتاب الهي است از ماحصل تجارب وآزمون هاي هدايت 

تا بابا قابيل  » ميوهء ممنوعه« دلدادهء  ةواصمردمان گذشته ـ از بابا آدم عليه ال
نفساني و برادركش عليه السالم ـ و كارنامه ها و ماحصل دعوت هاي كامياب و 

لذا .  به اهل اصل و نسب آنان سرشار ميباشد ةين عليهيم التحياناكام پيامبران پيش
علم « مؤمنان و غير مؤمناني كه  در گذشته و حال ؛ قرآن كريم را چون كتاب 

فرض كرده و تالش ورزيده اند برآن تفاسير حدسي و ذهني و احياناً عقالني  » غيب
جاهالنه يا مغرضانه به تحريف تحميل كرده و آنهارا بر ديگران بار نمايند ؛ غافالنه و 

و وارونه سازي اين كالم مبين پرداخته موجبات گمراهي و تعصب و تحجر مؤمنان و 
  . غير مؤمنان را فراهم آورده اند 

پس ورد و « خالصه هيچ رمز و رخنه و اشارت و كنايت و به قول امروزي ها 
 كه آدم مؤمن و غير در قرآن مجيد وجود ندارد و وجود داشته نميتواند» رمز گشا 

 توانا سازد بلكه سخن عالم غيب و علم غيبمؤمن و عامي و عالم را به رد يابي 
  .قرآني چنان است كه از ذهن اعراب باديه نشين و مغاره نشين هم دور نباشد 

نيز در  »  غيب«؛ دريافتم كه خود مفهوم ) ج(رويهمرفته من به عون اوتعالي 
معيار و مالك اين . ي و بي نهايت مهم مي باشد قرآن كريم سزاوار دقت اساس

بنابرين .  در زمان نزول آيات بينات است مخاطبان الهي ذهنمفهوم مسلماً همان 
 در زمان و مخاطبان الهي؛ مطلق نيست و نسبت ناگسستني با » غيب « ؛ مفهومِ 

 براي ات مطلقاً غير قابل دسترسفقط شامل اطالع » غيب« يعني . مكان معين دارد 
بشر همه زمان ها و همه مكانها نبوده بلكه ضمناً به معناي امور و جريانات و اوضاع و 
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 پوشيده و همين مردم مخاطب در همين زمان معيناحوالي نيز هست كه بر 
  !  مستور بوده است 

  :توجه و تعمق به موارد زيرين براين مفاهيم و يافته ها  روشنايي كافي مي اندازد 

   :مورد يكم 

  فصل اول                         
  ء مردم زمان »عقل روزمره « قرآن و  
  

 يعني زمين و آسمانها سخن مي رود سماوات و ارضدر قرآن شريف فقط از 
 اعراب قواي مخيلهءو از خورشيد و ماه و ستاره گان نيز چنانكه تصورات و توان 

ا امكان ميدهد مطالب در  آنهعقل روزمرهءباديه نشين و به اصطالح امروزي ها 
 الهي مطرح نيست بلكه آنچه كه بشرِ آينده علم غيبميان است ؛ لذا اينجا نه تنها 

مكشوف خواهد از اين به بعد  دارد و مكشوفدر زمين و كيهان توانسته است 
  .داشت ؛ هم مد نظر نمي باشد 

دقت عاري از تعصب ، تحقيقي و علمي بر سوره سوره و آيه آيهء 
حقيقت بيين و رسا و روشن :  مارا به اين جهت راهبر ميشود كه مجيدقرآن 

قبايل بدوي عرب زبان است  روانيي  و ذهنيحدود توانايي هايدرينجا همانا 
ي اهللا جل جالله و نيز نه حدود توانايي هاي بشرِ حدود توانايي هانه 

بشر ؛ و يا هم ...كلداني و آشوري و ايراني و يوناني و مصري و رومي 
   !  ميالدي ؛ در كشف حقايق هستي و كائينات7پس از قرن 

درين زمينه به ويژه قرآن مجيد تا بدان حد صراحت مؤكد دارد كه احياناً اگر 
به زبان غير عربي مي بود بر پيامبر ناممكن ميشدكه آنرا ابالغ و مبارك اين صحف 
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عربي هم بالنوبه ) نوشتاري و ادبي و ( تفهيم دارد ؛ طبعاً نزول قرآن به زبان متكلف 
  .همان قدر دشواري ها ايجاد ميكرد 

 ؛  نوشتاري است نهگفتاريداراي بارِ قرائتي و » قرآن «  خود معناي دقيق 
 روايت و بيشتر هم آنرا ضبط 14منجمله به همان دليل نيز يك فرد مي تواند در 

به ويژه كه از . دارد حافظه كند و توسط تداوم تالوت ؛ مادام العمر در حافظه نگه
در زمان آغاز نزول قرآن شريف ؛ نه تنها صنايع و : لحاظ تاريخي مبرهن است 

مهارت هاي نوشتار و كتابت و چاپ و تكثير در سر زمين عرب وجود نداشت بلكه 
افراد باسواد ناقص و الفبا هاي وارداتي ناپخته هم انگشت شمار بودند و حضرت 

  . ؛ خود مدت ها پس از بعثت هم سواد نداشتند پيغمبر جليل القدر اسالم
اينكه قرآن مجيد روشنترين و بليغترين و بسيط ترين جمالت و مفاهيم را 
داراست و نيازمند هيچگونه شرح و بسط و صغرا و كبرايي در زمانش نبوده است ؛ از 

برخي از محققان در متن اين كالم مقدس . ب بسم اهللا تا ت تمت آن هويداست 
  ! ا اغالط اماليي و انشايي و نوشتاري كشف كرده اند ؟گوي

 بنگرند و ادبي يا نوشتاريمسلماً اين محققان معتاد اند كه بر هر متني با ديد 
در حاليكه . قيودي مانند دستور زبان و ضوابط تئوري ادبي را در آن جستجو نمايند 

����ة ن بدوي و آنهم گفتار براي مردما نوشتار  است نهگفتارقرآن شريف ؛ 

  . سال پيش از امروز و اندي1400 در ا���ب
در روز گار ما هم ؛ قرآنِ مبين ؛ نيازمند كدام تفسير من در آوردي نيست و 

فقط . هكذا دخالت هاي ناروا در ترجمه هاي آن ؛ كار قبيح و مغرضانه ميباشد 
مروزي كاري كه الزم و ضرور است براي فهم مفاهيم و مقاصد آن نزد مردمان ا

انجام بگيرد ؛ اين است كه تاريخ و جغرافياي سرزمين نزول قرآن و جهان پيرامونش 
 در يك و نيم هزار سال پيش هرچه روشن و بي غرضانه و بدون تعصب و تحريف

  .باز گشايي و مجسم و قابل درك و دريافت گردد ؛ حقايق 
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و خاك و غبار و به خاطر اينكه از روي اين واقعيت اظهر من الشمس تمام گرد 
هال و ارباب غرض و سياست و شيطنت به ابر هاي تيره زدوده شود كه طئ زمان ؛ ج

چنانكه وجود آورده اند ؛ يك سير شتابان در اين كالم مبين به عمل مي آوريم و 
 ؛ اين سير را از جهت سوره هاي به فهم و سابقهء ذهني عموم نزديكتر است

  :امه ميدهيم قصار به سوي سوره هاي طويل اد
  

  مدني و خانواده گي   هايكالم الهي در عرصه*
  
  :دقت مي كنيم » لهب« ـ به سورهء مباركهء 1

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                   
 �DEََو Dٍ'َ�َ F�ِا َأ,َ�َ /ْ�-Eَ �١�  Dَ�َ6ُْ� �5َُ�ُ� َو�5َ َآHَ I6َJْ�5َ�٢ َأ�Kَ  I�َ�ْ�َ

 Dٍ'َ�َ ًرا َذاَت�Oَ�٣� DِPَQَ�ْا %َ�َ����َ �ُEُ�٤ َوا5َْ�َأ� ,ٍ�َ�5 
#5 Sٌ-ْ�َ �9ِِ,َه� F(ِ �٥�  
 ثروتي كه ��١بريده باد دستان ابي لهب و نابود باد خودش 

 به زودي در دوزخ پر شرار بيافتد ��٢اندوخت هيچ به كارش نيامد 
�٣� طنابي از ليف خرما بر گردن  با��٤ و زنش هيزم كش آتش باشد 
�٥�    

اين آيات كريمه چه تقسيري كار دارد به جز از اينكه براي امروزيان روشن 
كنيم كه ابي لهب پسر كاكاي حضرت رسول اهللا مبارك بوده ؛ خود و زنش با 

  !شدت و حدت تحمل ناپذيري با آن حضرت خصومت مي ورزيده اند؟
مراه دوزخي ابدي نمي باشد و اين ؛ نام يا نام اصلي اين گ» ابي لهب «  حتي 

صفتي است كه حضرت سرور كائينات و فخر موجودات حبيب اهللا محمد مصطفي 
  !صلواة اهللا عليه بر اين زنديق گذاشته بوده اند 
  :اينكه در آيهء مباركه تأكيد ميگردد كه 

  ». با طنابي از ليف خرما بر گردن ،و زنش هيزم كش آتش باشد « 



 34 

 در يك صد و پنجاه   به باديه هاي عربستان را  راست ما و  بي كج  و ح به وضو
زني را مي بينيم كه بار هيزم بر دوش دارد ؛ بسته در طنابي از .  قرن پيش مي برد 

ولي . الياف خرما كه تقريباً يگانه ريسمان ميسر براي همه گان  در همين زمان ميباشد 
 ؛ مانند حالت چارپايان حمال هيزم استاينكه ريسمان ليف خرمايي بر گردن 

اين زن . او را نشان ميدهد به   نسبت بدترين حقارت و محكوميتوضع ؛ باركش
تحت شرايط چنين مقهوري و مجبوري نه تنها هيزم را كشان كشان حمل ميكند ؛ 

 و يار و عزيزش در آن همسربلكه اين هيزم را به آتشگاه مي برد تا فروزانتر گردد و 
  .ه برود سوخت

 لذا نشان . ميباشد تر از عذاب ابي لهب  اليم تر و شديد ؛ذابچه بسا اين ع
ميدهد كه زن ابي لهب در مخاصمت به اسالم و دعوت محمدي عنود تر  بوده و يا 
هم  بر نقش ويژهء زن كه ميتواند در تقويت و تشجيع مرد  داشته باشد ؛ نظر خاصي 

ولي به هر حال ؛ آيهء مباركه . توأمان القاء مينمايد در ميان است و يا هردو منظور را 
لهذا چيزي بيرون از زمان و مكان ؛ و .  پيوند دارد  مكان وزمانهمه جانبه با 

  !چيزي براي همهء زمان ها و همهء مكان ها نيست 
  

  :قريش قديسهء  ـ سورهء 2
                                    
  ا���ِ��ِ�ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ

��١ِ��َ��ِف ُ�َ�ْ�ٍ� �ـِ  �َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا  ��٢ِإ�َ��ِ)ِ'ْ� ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ
  )٤( ا��0ِي َأْ:َ.َ�ُ'� #5
 39ٍُع َو6َ5َ7ُ'� #5ْ
 3ْ4ٍَف ��٣ اْ�َ-ْ�ِ/

 الفتي كه در كوچ هاي ��١براي آنكه قريش با هم الفت گيرند 
) كعبه ( بايد يگانه خداي اين خانه  ��٢ني بر قرار ماند زمستاني و تابستا

 كه به آنها هنگام گرسنه گي طعام داد و از ترس و همان ��٣ را بپرستند
  )٤(خوف ايشان را ايمين ساخت 
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بازهم جز آنكه براي امروزيان ؛ تاريخ و سوابق خانهء كعبه را توضيح دهيم و 
ر از عوايد مستقيم و غير مستقيم ناشي از  سال پيش به غي1400اين حقيقت را كه در 

زيارت خانهء كعبه ؛ طايفهء قريش و ساير ساكنان اُم القري نان و آبي نداشتند و به 
 ؛ كس بر ساكنان اطراف و بيت عتيقاقتضاي اعتقاد بدويان دور و نزديك به اين 

متعرض نمي شد ؛ تفسير زيادي ضرورت  اكناف كعبه حتي در دور دست ها نيز
  !يست ن

ودند و هم در دنياي بيشتر ـبه راستي قريشي ها از بركت خانهء كعبه ؛ هم متنعم ب
  . وحشيي قديم ؛ امنيتي شگفتي آور داشتند

 ولي الزم به ذكر است كه طايفهء قريش نسبتاً به تازه گي صالحيت درباني 
  .شت كعبه و فرمانداري مكه را به دست آورده بود و لذا حريفاني در كمين هم دا

 سر برآوردهء خاندان قريش با قصي بن كالبحقيقت تاريخ اين است كه 
 اين صالحيت مهم را از چنگ خاندان به مفتتدبير و زيركي خاص ولي در واقع 

  :است و عبرت انگيزبني خزاعه بيرون كشيد و حكايت آن بسيار جالب و شنيدني 
ر دربان سالخوردهء  ميالد مسيح با دور انديشي دخت5 در قرن قصي بن كالب

اين زن فرزند بزرگ دربان بود و لذا . خزاعي كعبه را به عقد خويش در آورد 
حسب وصيت دربان پس از مرگ او بائيست دربان خانهء كعبه و فرماندار مكه ميشد 

مگر زن عجز نشان داده و از قبول امر خود داري نمود و دربان ناگزير به فرزند . 
خوانده ميشد ؛ توارث اين عهده را وصيت ) محترش ( و ود ـديگر خود كه پسر ب

  .كرد 
 ( محترش خزاعي جوان نااليق و بيخرد و عياشي بود ؛ لذا شوهر خواهرش 

 امتياز يك خيك شرابسرش راگرم ساخت و در بدل ) قصي بن كالب قريشي 
 كار درباني كعبه را از وئ گرفت كه اين رويداد  بر طايفهء خزاعه بسيار گران آمد و

  . به جنگ ها و نهايتاً به دادگاه كشيد و در فرجام هم قصي بن كالب برنده شد
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خوشبختانه تاريخ به روشني ثبت كرده است كه جد حضرت رسول اهللا مبارك 
قصي بن يعني عبدالمطلب پسر هاشم بود و هاشم پسر عبد مناف و عبد مناف پسر 

   .كالب
 حال به معني فرمانداري و قدرت بدينگونه صالحيت درباني كعبه كه در عين

حاكمهء مكه مكرمه بود ؛ به خاندان حضرت پيغمبر قريشي به ميراث رسيده ميرفت ؛ 
از درون ( و بني اميه ) از بيرون قريش ( در حاليكه ديگران منجمله طايفه بني خزاعه 

تاريخ « . چون رقباي خطرناك در كمين نشسته و مترصد فرصت بودند ) قريش 
ـ بخصوص 1384سالم ـ جرجي زيدان ـ انتشارات امير كبير ـ چاپ يازدهم تمدن ا

   »  13ص
 جامع و  تعريف شريفهء قريش يكءچنانكه به عيان مي بينيم ؛ رويهمرفته سوره

كامل عجيب از دين مقدس اسالم و دعوت حضرت محمد مصطفي بن عبداهللا بن 
  .بوده و ميباشد ) سالم اهللا عليه ( عبدالمطلب 

  
  : الغاشيه  شريفهء سورهء ـ3

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                
 %ِ�َWِ�Xَ�ْا Yُ�,ِ�َ َك�Eََأ Sْ�١َه�  %ٌ.َWِ�4َ 0ٍ[ِ5َ3ْ�َ \ٌ39ُ�٢ُو�  %ٌ-َ]ِ��O %ٌ�َ5ِ�Hَ�٣� 

�ْEَ�٤��Oَ I�ًَرا %ً�َ5ِ��َ   %ٍ�َOِ7 
ٍ�ْHَ 
ْ5ِ Îَ �ْEُ�٥� �ْ�� _ٍ��ِBَ 
aَ َ�ُ'ْ� َ:َ.�ٌم ِإ��� 5ِ
�٦�5ِ
 39ٍُع   F6ِXْ�ُ ��ََو 
ُ�ِ�ْ�ُ ��َ�٧�  %ٌ�َHِ��O 0ٍ[ِ5َ3ْ�َ \ٌ39ُ�٨ُو�  %ٌ�َBَِرا �'َ�ِ.ْ�َ�ِ
�٩�  %ٍ�َ�ِ�Hَ %ٍ�69َ F(ِ�١٠�  %ً�َJِ��َ �'َ�(ِ _ُ�َ�ْEَ ����١١�
 �9َِرَ�ٌ%  ٌ�ْHَ �'َ�(ِ�١٢� 

�Kُ �'َ�(ِ %ٌHَ�١٣ُ�ٌر �5ْ�ُ)3  %ٌHَ3Bُ3ْ�5 �١٤َوَأْآ3َاٌب�  %ٌ(َ3Aُ�ْ5َ ِرُق��َOَ�١٥َو� 
 %ٌhَ3iُ-ْ5َ jF�ِ�١٦َوَزَرا�  /َْ̂ �ِ4ُ �َوِإI�َ ا���َ��ء  ��١٧َأَ)َ�� mُ6�َُ�وَن ِإI�َ اSِ�ِ�ِ�ْ َآْ�َ

��١٨َآْ�َ� ُرِ)َ.ْ/   /ْQَPِKُ ���٢٠َوِإI�َ اoَ�ْْرِض َآْ�َ /َOَأ ��َ�O�٢١ 0َ5ُآ#ٌ� َ)0َآ#ْ� ِإ� 
 �ٍPِ�ْ�َ�ُ�ِ �'ِ�ْ�َHَ /َ�ْ���٢٢�  �َAََوَآ I��3َEَ 
َ)ُ�َ.0#ُ�ُ� ا���ُ� اْ�َ.0َاَب اoَ�ْْآَ-َ�  ��٢٣ِإ��� 5َ

�٢٤���٢٥ِإن� ِإ�6َ�ْ�َ ِإَ��َ�ُ'ْ�    �ْ'ُ�َ��َ�ِ �6َ�ْ�َHَ ِإن� ��hُ�٢٦�  
 آن روز در )1( به تو رسيده است ]قيامت[پشت پردهآيا خبر 

] ناچار[ )3(اند  برده] بيهوده[كه تالش كرده رنج  )2(هايى زبونند  چهره



 37 

 )5(اى داغ نوشانيده شوند  از چشمه )4(در آتشى سوزان درآيند 
نه فربه كند و نه گرسنگى را ] كه[ )6(خوراكى جز خار خشك ندارند 

از كوشش خود  )8(هايى شادابند  در آن روز چهره )7(باز دارد 
اى در آنجا نشنوند  سخن بيهوده )10(اند  در بهشت برين )9(دند خشنو

 )13(تختهايى بلند در آنجاست  )12(اى روان باشد  در آن چشمه )11(
و  )15(] چيده[و بالشهايى پهلوى هم  )14(و قدحهايى نهاده شده 

نگرند كه چگونه آفريده  آيا به شتر نمى )16(گسترده ] زربفت[فرشهايى 
ها كه  و به كوه )18(به آسمان كه چگونه برافراشته شده و  )17(شده 

و به زمين كه چگونه گسترده شده است  )19( نصب گرديدهچگونه 
بر آنان تسلطى  )21(اى  پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده )20(

 او را اهللاكه )23(و كفر ورزد  مگر كسى كه روى بگرداند  )22(ندارى 
 در حقيقت بازگشت آنان به سوى )24(د ب كنمعذبه آن عذاب بزرگتر 

  )26( ماست ءآنان به عهده] خواستن از[آنگاه حساب )25(ماست 
  

طوريكه در مورد سورهء مباركهء قريش ديديم ؛ اساس و هدف دين و دعوت 
لذا . يا پرستش خداي خانهء كعبه است  » َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا اْ�َ-ْ�ِ/« محمد رسول اهللا 

 واحد و احد و صمد خداياين ؛ قرآن مجيد مانند همين سورهء الغاشيه در سراسر 
است كه تعريف و تجليل و تكريم ميشود و اعراب به ايمان آوردن و ) ج(يعني اهللا 

  . تسليم به ذات اوتعالي فرا خوانده ميشوند 
 است و به آنان كه تسليم و مؤمن بيم و اميدقرآن شريف در اين راستا كتاب 

 عتيق كعبه ميشوند ؛ اميد بهشت برين و بر آنان كه نسبت به اين ذات خداي بيت
  .كافر ميگردند و كافر مي مانند ؛ هراس دوزخ را القاء و مستولي ميكند

چنانكه مي بينيم  بهشت و دوزخ درين سورهء مباركه با چه ساده گي و روشني 
يوم موت و معهذا چون بهشت و جهنم به بعث بعد ال. مشخص و مجسم شده است 
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 يعني زمان حشر مرده گان در قيامت موكول است ؛ قرآن مجيد بر هراسانيدن الدين
در دنيا نيز شديداً توجه و تأكيد دارد ؛ پيوسته مثل ) و خطاكاران و ظالمان (كافران 

هايي از هالك شدن هيبتناك اقوام نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعونيان وغيره در 
  . فر ورزي ها و بد اخالقي ها و ستم هاي آنها زده ميشود پئ نافرماني ها و ك

حالت كه حاوي آيات پس از هجرت يعني ـ  در سوره هاي مدني 
به اينهمه بيم دادن ها نيز اكتفا نميگردد  ـ  نبوت استوضعيت جنگيو اضطرار 

صادر )  و كيفر هاي گوناگون حدودو نيز ( » ...اقتلو « و » جهاد « و اوامر مؤكد 
مقابلتاً به مؤمنان و مجاهدان و مقاتله كنندگان في سبيل اهللا عالوه بر تمامي . يشود م

نعم جنت ها ؛ غنائيم جنگي و اسيران و كنيزان و مال و ملك و جايداد و سرزمين و 
  : منجمله در سورهء شريفهء الفتح ؛ مثالً .كشور مغلوبه و مفتوحه وعده ميگردد 

oْ�َ َ�ًة�iَِآ �َOِ�Xَ5ََو ��ً�qِ�َ اrً�rِHَ �َُوَآ�َن ا��� �'َOَ0ُ4ُ�١٩و� �َOِ�Xَ5َ �ُُآُ� ا���,َHََو 
 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ#� %ً�َ7 3َنqُ"َ�َِو �ْqُ6Hَ َأْ�ِ,َي ا���6ِس ��َآ�iَِ�ًة 0ُ4ُoْEَوqُ�َ Sَ�u.َ(َ �'َOَْ� َه0ِِ\ َوَآ

 ��ً�ِ̂ "َ�ْj5 �:ًَ�ا]ِ �ْqُ�َ,ِ'ْ�َ�٢٠َو�Eَ �ْ�َ َأَ��َط ا���ُ� ِ�َ'�  َوُأ4َْ�ى ,ْ�َ �'َ�ْ�َHَ ُروا,ِْ̂
��٢١َوَآ�َن ا���ُ� I�َHَ ُآFْWَ #Sٍء َ�ِ,�ً�ا   

 همواره نيرومند اهللاهاى فراوانى خواهند گرفت و  غنيمت] نيز[و 
وعده ] ديگرى[هاى فراوان   به شما غنيمتاهللا و )19(كار است  سنجيده

را براى شما ] پيروزى[و اين داده كه به زودى آنها را خواهيد گرفت 
پيش انداخت و دستهاى مردم را از شما كوتاه ساخت تا براى مؤمنان 

] هاى غنيمت[ و )20(اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند  نشانه
 بر آنها نيك اهللا] و[ايد  كه شما بر آنها دست نيافته] ى نيز هست[ديگر

  )21(واناست  بر هر چيزى تاهللاحاطه دارد و همواره 
ولي يادمان نرود كه هدف ما از رجوع به اين سوره هاي ملكوتي ؛ نشان دادن 

 صحرا هاي عربي بودن آنها در باديه نشينان و كامالً در خور فهم گفتاري بودن
اگر امروزه كمابيش درك اين سوره ها به آساني . يك و نيم هزار سال پيش ميباشد 
 و دور شدن ما از وقايع و مرور زمانء آن همانا ازمنهء گذشته نيست ؛ دليل عمده
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عالمات و طرز گفتار گذشته گان ميباشد ؛ با اينهم متن قرآن عظيم الشان از هر 
كتاب ديني و غير ديني گذشته تازه تر و روشنتر و فهما تر است و اين امر تا حدود 

شه باز و  كه مانند آسمان هميميباشدبااليي مرهون مزيت هاي زبان عربي قريش 
  .شفاف صحرا ؛ درخشش و توانايي ويژه اي داشته است 

 آيا نظر نميكنند به « در سوره شريفهء الغاشيه ؛ بر عالوه ؛ توجه به آيات
خلقت شتر كه چگونه آفريده شده است ، به آسمان كه چگونه بر 
افراشته شده است ، به كوه ها كه چگونه نصب گرديده اند و به زمين 

  . خيلي مهم ميباشد  » سطح گردانيده شده استكه چگونه م
هر فرد خردمند و با سواد و داراي معلومات آفاقي در دنياي امروز در مي يابد 

 سال پيش و 1400 شبانان كوچنده و بيابانگرد عقل روزمرهءكه اين آيات فقط بر 
مكهء ناگفته نماند كه خود .  همطرازان آنان در روز گار پسين مطابقت دارد و بس 

 سال پيش ؛ بياباني خشك با مردم اغلب چادر نشين در حالت 1400مكرمه هم در 
  .بيش نبوده است »  ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ� « كوچيگري يعني در حالت

  :فهء التحريم اشر ـ سورهء 4
  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                    

j3ٌر َ�� َأ�AُJَ �َُوا��� xَ9َِت َأْزَوا�Bَ�ْ5َ FXِ"َ-ْEَ xَ�َ �ُا��� �S�َُم �5َ َأ#�QَEُ �َ�ِ jF-ِ�6ا� �'َ
��١ر�ِ��ٌ�   

 �ُ�qِQَ�َْوا���ُ� 3ْ5ََ��ُآْ� َوُه3َ اْ�َ.ِ��ُ� ا �ْqُOِ��َ�َْأ %َ��QِEَ �ْqُ�َ �ُ�٢َ�ْ, َ)َ�َض ا����  
I�َِإ jF-ِ�6ا� ��Kََوِإْذ َأ �ِ�ْ�َHَ �ُا��� \ُ�َ'َyْْت ِ�ِ� َوَأoَ�-Oَ ����َ(َ �iً�,ِ�َ �ِ9َِأْزَوا zِ.ْ�َ 

 FَOِoَ�-Oَ َك َه0َا َ��َلoَ-َOَأ 

 َ�ْ.oَ�-Oَ ����َ(َ zٍَه� ِ�ِ� َ��َ�ْ/ 5َْHَ َ�َضHَْف َ�ْ.َ|ُ� َوَأ��Hَ
��٣اْ�َ.ِ��ُ� اْ�َ{ِ-�ُ�   

]َ ,َْ̂ qُ�ُ3�ُ�ُ /ْXََ�� َوِإن �mَEََهَ�ا Hََ�ْ�ِ� َ)ِ�ن� ا���َ� ُه3َ 3ْ5ََ��ُ\ ِإن Eَُ"3َ�� ِإI�َ ا���ِ� َ)
 �ٌ�'ِyَ xَ�َِذ ,َ.ْ�َ %ُqَ~ِ��َ�َ�َْوا 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�َْوَ[�ِ�ُ� ا Sُ��ِ-ْ9ِ�٤َو�  


� 5ُْ�ِ�َ��ٍت �6َ5ِsْj5ٍت َ�qُ6#5 َأن ُ�ْ-ِ,َ�ُ� َأْزَوا�9ً 4َْ�ً�ا �
qَُ̂ �Oَِ"�ٍت I�َHَ َر�jُ� ِإن َ:��
��Eَ�٥ِ~َ-�ٍت �Hَِ�َ,اٍت �Qَ~ِ�Kٍَت �hَ#َ-�ٍت َوَأ�qَ�ًْرا   

َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ
 36ُ5َ7ا 3�ُا َأqُ�َAُOْ� َوَأْه�Oَ �ْqُ��ًِرا َو3�ُُدَه� ا���6ُس َوا�uَQِ�َْرُة 
Aْ�َ3َن ا���َ� �5َ َأ5ََ�ُهْ� َو�اٌد َ�� َ�ْ.ُ,َWِ َ��ٌظJِ %ٌqَ~ِ��َ5َ �'َ�ْ�َHَ 5َُ�وَنsْ�ُ �5َ �٦َ.3�َُن�  

��٧َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ
 َآAَُ�وا َ�� Eَْ.َ"0ُِروا ا3ْ�َ�َْم ِإrَuْEُ ��َ�Oْوَن �5َ ُآEَ �ْ"ُ6ْ.َ�3�َُن   
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 �ْqُ6Hَ �َ#Aqَ�ُ َأن �ْqُjَر� I�َHَ ��ً3�ُ�O %ً�َ3ْEَ �ِا��� I�َ3�ُ3ا ِإEُ 36ُ5َ7ا 
َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ
qُEِ�[َ#�Kَ �F-ِ�6ي ا���ُ� ا�rِ}ْ�ُ ��َ ُر 3ْ�ََم�'َOْoَ�ْا �'َ"ِQْEَ 
ْ� َوُ�ْ,qُ�َ4ِْ� ��69ٍَت uْEَِ�ي 5ِ

 �6َ�َ �ْ�ِEْ3�ُ3َُ̂ن َر���6َ َأ �َ �ْ'ِOِ��َ�ْoَ�َِأْ�ِ,�ِ'ْ� َو 
َ�ْ�َ I.َ�ْ�َ �ْ3ُرُهOُ �ُ.َ5َ 36ُ5َ7ا 
َوا���0َِ
I�َHَ xَ�O�6َ�َ ِإ �ْAِJَْوا �Oَ3َرOُ �ٌ�,ِ�َ ٍءFْWَ #S�٨ ُآ�  

 aَ[ْ�َِواُهْ� 9ََ'�6ُ� َوoْ5ََو �ْ'ِ�ْ�َHَ �ْ�ُJَْوا 
َ�ِ̂ َ�� َأ�jَ'� ا�jF-ِ�6 �9َِهِ, ا��Aqُ�َْر َواْ�ُ��6َِ)
��٩اْ�َ�ِ��ُ�   

-ْHَ /َQْEَ �"َOَ3ٍح َوِا5َْ�َأَة 3�ٍُط َآ�Oُ ُ�وا ِا5َْ�َأَةAََآ 
َ�0ِ��#� ��ًiَ5َ �َُ�َب ا���Bَ 
ْ5ِ 
ِ�ْ,َ

 ا���ِ� Wَْ�ً]� َوSَ��ِ اْد4َُ�� ا���6َر 5ََ_ َ6ُْ'َ�� 5ِHَ ��َ6ِXْ�ُ �ْ�َ(َ ��َُه�"َOَ�}َ(َ 
ِ�ْQَ�ِ�]َ �Oَِد�-َHِ

 
��١٠ا�,�ا4ِِ��َ  

 36ُ5َ7ا ِا5َْ�َأَة ِ)3ْHَ�َْن ِإْذ َ��َ�ْ/ َرب# اْ�ِ
 6Hِ F�َِ,َك َ�َ�0ِ��#� ��ًiَ5َ �َُ�َب ا���Bََو �"ً�ْ

 
َ��ِ�ِ��m3َِْ̂م ا� 
 اْ�َ5ِ F6ِ#uOََو �ِ�ِ�َHَ3َْن َوHَ�ْ(ِ 
5ِ F6ِ#uOَ�6ِ% َوuَ�ْا F(ِ�١١�  
�6َ ِ)�ِ� 5ِ
 رjو�6َ�ِ َوَ[,�َ�ْ/ }ْAَ6َ(َ �'َ9َ�ْ(َ /ْ6َ�َ�َْأ F"َِ�اَن ا���ْHِ /َ6َ�َْو5َْ�َ�َ� ا

َ̂ 
 اْ�َ5ِ /ْOَِت َر�#َ'� َوُآُ"ِ-ِ� َوَآ���َ�ِqَ�ِ 
َ�"ِOِ��١٢�  
  

 براى تو اهللا چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را !اى پيامبر
 مهربان است ءآمرزنده] ست كه[؛ اهللا كنى  حالل گردانيده حرام مى

)1(  
هايتان را مقرر داشته است  سوگندگشودن ] راه[ براى شما اهللاقطعا 

  )2(شماست و اوست داناى حكيم    سرپرستاهللاو 
ا يكى از همسرانش سخنى نهانى گفت و همين كه و چون پيامبر ب

را بر آن مطلع ] پيامبر [اهللاگزارش داد و ] به زن ديگر[وى آن را 
عراض ا] ديگر[بخشى از آن را اظهار كرد و از بخشى ] پيامبر[گردانيد 

چه كسى : وى گفت ؛ خبر داد ] زن[را به آن ] مطلب[پس چون . نمود 
خبر داده است ]اهللا[مرا آن داناى آگاه :  گفت؛اين را به تو خبر داده 

�٣�  
 دلهايتان واقعاً] بهتر است[ توبه كنيد اهللابه درگاه ] شما دو زن[اگر 

 به يكديگر ]محمد رسول اهللا[ انحراف پيدا كرده است و اگر عليه او
 خود سرپرست اوست و جبرئيل و صالح  اهللا  در حقيقت ؛كمك كنيد
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] او[پشتيبان ] هم[ گذشته از اين فرشتگان و] نيز ياور اويند[مؤمنان 
  )4(خواهند بود 

ش همسرانى بهتر از رب ا هر آئينهاگر پيامبر شما را طالق گويد 
ه باكربيوه و ، دار  روزه، عابد ،  توبه كار ،فرمانبر،  مؤمن  ،مسلمان؛ شما 

  )5(به او عوض دهد 
آتشى كه ايد خودتان و كسانتان را از  اى كسانى كه ايمان آورده

فرشتگانى ] آتش[ بر آن  ؛حفظ كنيد  نگهاستسسوخت آن مردم و 
 به آنان دستور داده اهللا از آنچه  ؛اند] گمارده شده[سختگير ] و[خشن 

  )6(دهند  كنند و آنچه را كه مامورند انجام مى سرپيچى نمى
در واقع به آنچه ؛ ايد امروز عذر نياوريد  اى كسانى كه كافر شده

  )7(يابيد   كيفر مى ؛كرديد مى
  ؛اى راستين كنيد  توبهاهللايد به درگاه  اى كسانى كه ايمان آورده

تان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايى رب اميد است كه 
 اهللادر آن روز ؛ آن جويبارها روان است درآورد ] درختان[كه از زير 

 گرداند ه بودند خوار نمىو كسانى را كه با او ايمان آورد] خود[پيامبر 
: گويند  مى. نورشان از پيشاپيش آنان و سمت راستشان روان است  ؛

 نور ما را براى ما كامل گردان و بر ما ببخشاى كه تو بر هر چيز !يارب 
  )8( توانايى

] كه[ با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير ؛اى پيامبر
  )9(چه بد سرانجامى است جاى ايشان در جهنم خواهد بود و 

ن لوط را مثل زو  ن نوح زاند   براى كسانى كه كفر ورزيدهاهللا
 ما بودند و به ءهر دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته] كه[آورده 

 اهللا مقايسه باآنها در ] شوهران[آنها خيانت كردند و كارى از دست 
با داخل شوندگان  گفته شد ]از سوي اهللا به آن زنان[  و ساخته نبود

  )10(داخل آتش شويد 
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  همسر فرعون را مثل آوردهاهللاند  و براى كسانى كه ايمان آورده
اى برايم بساز و مرا  خانه  پيش خود در بهشت!يا رب :  آنگاه كه گفت ؛

برهان  از فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر 
)11(  

 خود رافرج همان كسى كه  ]مثل آورده[؛ و مريم دخت عمران را 
 رب و سخنان   دميديم  از روح خودآن و در   نگاه داشت]پاكيزه[

  )12(رداران بود ب  و از فرمان هاى او را تصديق كرد  و كتاب خود
شأن نزول و يا تاريخچهء آيات متبركهء اين سورهء ملكوتي آن است كه 

ي كريم پيدا كرده بوده ؛  نظر به احترامي كه به حضرت نب مصر حاكم وقتمقوقس
هدايايي به خدمت آن جناب ارسال ميدارد ؛ در جمع اين هدايا كنيز خوبرو و 
پريوشي به نام ماريه قبطيه هم بوده كه مطابق رسم و عرف زمانه به رسول اهللا صلي 

و از جانب اهللا تعالي همخوابه شدن با كنيزان حالل  و سلم تعلق ميگرفته هعلي
    .وده استگردانيده شده  ب

درين موقع حضرت سيد كونين حضرت بي بي عايشه بنت حضرت ابوبكر و 
م اجمعين را در يهرت عمر فاروق رضوان اهللا تعالي عليحضرت حفصه بنت حض

  .حبالهء نكاح داشته اند 
 شايد هدايا حيني مواصلت ميكند كه حضرت فخر كائينات در منزل حضرت 

و كرشمه  با ناز) ص(صه از حضرت محمد لذا حضرت حف. بوده اند ) رض(حفصه 
حضرت ختم مرتبت . را به ايشان واگذار نمايند ) ماريهء قبطيه ( مي خواهند كه كنيز 

 به ساده گي سخن خانم عزيز خود را مي پذيرند و آنگاه حضرت بي بي حفصه  نيز
دلير تر شده به حضور جناب رسول اهللا ميفرمايند كه چون ملكيت كنيز از ايشان 

حضرت سرور .  بخورند كه متعرض او نشوند سوگندمنتقل گرديد ؛ لذا حضرت 
   . و اداي سوگند مي فرمايندكائينات اين سخن خانم را نيز رد نمي كنند
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ولي قضاي روزگار چنان ميشود كه حضرت رسول اهللا عليه السالم  با ماريه 
 ميكنند و حضرت همخوابه گيـ اين خوب خوبان و زيباي زيبايان روزگار ـ قبطيه 

حفصه از موضوع آگاه شده ؛ حضرت سيد المرسلين را به خالف عهد و عدم پابندي 
 خويش متهم ساخته و علي الرغم خواست رسول اهللا مبارك ؛ موضوع را سوگندبه 

واده گي را به جاي تحمل ناپذيري ـميان گذاشته جنجال خان با حضرت عايشه نيز در 
  .ميرسانند 

حضرت رسول مقبول خويش را در ؛  اهللا تعالي جل جالله اينجاست كه ذات
  .آيات اين سورهء مباركه را نازل ميفرمايند ؛ وضع دشوار يافته 

 چنانكه مي بينيم آيات شريفه ؛ به هيچگونه تفسير و تأويل ديگر ضرورت ندارد 
  . دريافت كامل بوده است  و در زمانش براي همه گان در خور فهم و

 توجه ديگر در لحن اين آيات رباني آنست كه حتي به طور غير نكته مهم قابل
مستقيم ولي نافذ و صريح ؛ ازواج مطهرات پيامبر اكرم نسبت رويهء غيرقابل قبول 

 ميگردند يعني كسانيكه كافرانجمع  براي آنحضرت ؛ تهديد به محاسبه شدن در
  !!ليه ازواج مطهرات آري ؛ جهاد ع. كند  جهادپيامبر مجاز و مأموراست كه با آنان 

   همه ميدانيم كه سر و آخر جهاد از كجا تا به كجاست ؟؟
 چرا براى خشنودى !اى پيامبر« ولي نكتهء هنوز مهمتر اينجا همانا خطابيهء 

  . ميباشد » ؟كنى  براى تو حالل گردانيده حرام مىاهللاهمسرانت آنچه را 
ده گي است و لذا قوانين شرايط در يك و نيم هزار سال پيش ؛ شرايط دوران بر

و نظامات برده گي بر جوامع حاكم ميباشد و اهللا تعالي هم ذاتي است كه بر قوانين 
 زمان دخل و تصرف پيش هنگام نمي كند و لذا اين قوانين را  ريشه دار و نيرومند

رسمي و مرعي نگه ميدارد و در نتيجه واجب االجرا بودن آنها همانند احكام نوين 
  . الهي است 

بدينجهت عدم حرمت همخوابگي با كنيزان همزمان  با همسران ؛ براي مردان ؛ 
به معناي آن است كه اين عمل توسط خود اهللا تعالي ؛ حالل گردانيده شده لهذا 
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حرام قرار گرفتن آن  ذريعهء سوگند و هيچ تعهد و جبر و اكراه ديگر ؛ ممكن 
  . نميشود 

 ها نوع دام ها و احشام حالل است و حاال مثالً در روزگار ما خوردن گوشت ده
 ؛ سوگند ديگر مجبور شود كه در قيد ءاگر كسي تحت جبر و اكراه يا به مالحظه

ت كه اين امر به ؛ روشن اس خوردن اين يا آن نوع گوشت حالل را برخود حرام كند
  !اي حالل نمي انجامد حرام شدن گوشت ه

گي ؛ قوانين و نظامات مرد ساالري اينجا عالوه بر مقررات سخت و سمج برده 
   . استوده و عين حكم را  دارـنيز  مطرح ب

تن براي مرد ؛ يز حالل است ؛ چند و چندين زن گرفچنانكه همخوابگي  با كن
   غالم خود  با زلهء طبيعي ترين حكم را داراست ؛ در حاليكه  زن  ابداً نمي تواندنم

؛ مجازات ر آن واحد داشته باشد د؛ همخوابه گردد و يا بيش از يك شوهر 
اندكترين تخلف از اين قوانين و نظامات تبعيضي صاف و ساده براي زن ؛ مرگ و 

 سال پيش به هيچ وجه 1500اين رسوم و قوانين در . آنهم به فجيع ترين اشكال است 
 به شمار ميرود  ؛ جهان معلوممختص به عربستان نيست بلكه قوانين و موازين سراسرِ

 هم ازلي به نظر مي آيد و هم ابدي   زمان ـ  عين حال ـ حسب عقل ميسر درو در
  .معلوم ميگردد ؛  لذا در اساس خود ؛ حتي پرسشي را بر نمي انگيزد 

و اما در مورد اصول و قوانين ساينتفيك چه ميتوان گفت ؛ منجمله وقتي چنين 
  :احكامي در بين است 

نى را كه با او ايمان آورده و كسا] خود[ پيامبر اهللادر آن روز « 
نورشان از پيشاپيش آنان و سمت راستشان   ؛گرداند بودند خوار نمى

 نور ما را براى ما كامل گردان و بر ما !يارب : گويند  مى. روان است 
  »ببخشاى كه تو بر هر چيز توانايى

دم  مي زنند ؛ »  قرآن و ساينس « ابلهان و اسفهان  مغرض و مريضي كه  از  
به حساب آورده  تخطئه ميكنند و » تئوري داروين « اينجا حتماً  فيزيك  نور  را  هم 
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معنا و تعريفي ا ز درون معدهء شان  بيرون آورند كه تابع » نور« يا ناگزير اند از  
  . قوانين فيزيك نور  نباشد 

 قطعاً معلوم و مبرهن است كه اينجا نوري كه قرآن از آن سخن ميگويد ؛ نور در
فيزيك نور يعني نور خورشيد و خورشيد ها نيست و لذا به لحاظ فيزيكي معنا و 

ولي قرآن ياوه نمي . اين مقوله اصالً تابش و انعكاس تابش نيست . مصداق ندارد 
بافد و البد دليل و مورد و حتي ضرورتي دارد كه بدينگونه آياتي در آن بروز ميشود 

  . نزول مي يابد  و
 سال 1500 در  همان هن و ذهنيات مخاطبان قرآنهمان ذو اين جز 

در ساير بخش هاي قرآن و نيز ديگر كتب مفدسهء ابراهيمي به همچو . پيش نيست 
 و ضد قوانين طبيعت زياد بر ميخوريم و علت العلل همه اين تعابير ضد فيزيك نور
يتي از  در جزيرة العرب ؛ هنوز نمي دانستند كه نور خاص قرآن است كه تا روزگار 

خورشيد هاست و از فعل و انفعال هستوي در كوره هاي اتومي ي اين جرم هاي 
  . شگفت انگيز به وجود مي آيد و ساطع و پخش و پاشان ميگردد 

م الكتاب اديان ابراهيمي ـ  خداوند چنانكه در سفر پيدايش تورات ـ اين اُ
« : اوند ميگويد شب ميشود يعني شب آفريده ميشود و خد» ! شب شود « : ميگويد

هم در قرآن و هم تا حدودي در ؛ خيلي ها دير . روز به وجود مي آيد »  روز شود 
تورات مي بينيم كه روز و شب چيز هايي مربوط و منوط به وجود يا عدم خورشيد 

  !ند گردمي 
 به حقيقت هاي فراوان تري منجمله در همين زمينه و به همين سياق  رفته رفته

  !دست مي يابيم 
ولي آنچه مزيد بر اين ها ؛ در مورد سورهء شريفهء التحريم و آيات ديگر مشابه 
آن ؛ بايد حسب دريافت هاي روانشناسانه و جامعه شناسانه و تاريخي مد نظر داشت ؛ 

زرگي در حيات پيامبر ميباشند و انگر  بحرانات بـاين است كه در حقيقت اينها نماي
  .واهيم پرداخت لذا  بعد ها جداگانه به آنها خ
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  :االحزاب اقدسهء  ـ سورهء 5
  

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                           
 
َ�� َأ�jَ'� ا�oَ#� S�ُ jF-ِ�6ْزَواxَ9ِ ِإن ُآ6ُ"
� Eُِ�ْدَن اQَ�َْ��َة ا�,Oْjَ�� َوِز�6ََ"َ'� َ)َ"َ.�َ�ْ�َ

Kَ �
qُ�ْ#�Kََوُأ �
qُ.ْ#"5َ�٢٨َ�اً�� 9َِ��ً�� ُأ�  
 �
qُ65ِ �6َ�ِِتQْ�ُ�ْ�ِ �,Hَ3َ�ُ� َوا�,�اَر ا4ِ��َْ�َة َ)ِ�ن� ا���َ� َأKُِ�ْدَن ا���َ� َوَرEُ �
َوِإن ُآ6ُ"

 ��ً�mِHَ �٢٩َأ9ًْ�ا�  
.ْBِ اْ�َ.0َاُب �'َ�َ �ْHَ�|َ�ُ %ٍ6َ#�-َj5 %ٍ$َ�ِ�Aَ�ِ �
qُ65ِ ِتoْ�َ 
5َ #F-ِ�6َ��ء ا�Oِ ��َ 
ِ�ْAَ

��٣٠َوَآ�َن َذI�َHَ xَ�ِ ا���ِ� َ�ِ��ً�ا   
 �Oَ,ْ"َHَْوَأ 
ِ�ْEَ��5َ َأ9َْ�َه� �'َEِsْjO �Qً�ِ�]َ Sْ�َ.ْEَ3ِ�ِ� َوKَُوَر �ِ���ِ �
qُ65ِ /ْ6ُْ̂ �َ 
َو5َ

��٣١َ�َ'� ِرْزً�� َآِ��ً��   
�Eا�6#َ��ء ِإِن ا 
َ#5 ,ٍ�َoََآ �
"ُ�ْ�َ #F-ِ�6َ��ء ا�Oِ ��َ _َ�َPْ�َ(َ 3َِْ̂ل �ْ��ِ 
َ.ْ|َ}ْEَ ��َ(َ �
"ُ�َْ̂

��٣٢ا��0ِي ِ)F َ�ْ�ِ-ِ� 5ََ�ٌض َوُ�ْ�َ
 3ْ�ًَ�� �5ْ.ُ�وً)�   
 
َ�Eِ7َ��َة َو��ا� 

 j�-َEََج ا�uَ�ِْهِ���ِ% اoُ�ْوI�َ َوَأِ�ْ�ََ9ْ��-َEَ ��ََو �
qُEِ3�ُ�ُ F(ِ َوَ�ْ�َن

3Kَُ�ُ� ِإ�Oَ�� ُ�ِ��ُ, ا���ُ� 0ْ�ُ�ِِهqُ6Hَ Dَُ� ا��aَ9ْ# َأْهSَ اْ�َ-ْ�ِ/ ا��rَآ�َة َوَأِ:ْ.َ
 ا���َ� َوَر
��٣٣َوPَ�ُ'#َ�ُآْ� PْEَِ'�ً�ا   

 �Aً�Pِ�َ ِإن� ا���َ� َآ�َن %ِ�َqْQِ�ْ7َ��ِت ا���ِ� َوا 
ْ5ِ �
qُEِ3�ُ�ُ F(ِ I�َ"ْ�ُ �5َ َواْذُآْ�َن
�4َ�٣٤ِ-�ً�ا   

Oِ�ََ̂"�ِت ِإن� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ
 َواْ� 
 َواْ�َ�"ِOِ�َ̂ 
 َواْ�ُ��6َ5ِsِْت َواْ�َ�6ِ5ِsْ�ُ�ِْت َوا��َ�ِ�ْ�ُ

 َواْ�َ{�Wَِ.�ِت َ�.ِWِ�}َ�ِْ�َ�اِت َوا���َوا� 
َوا����ِدِ��َ
 َوا����ِدَ��ِت َوا����ِ�ِ��َ

(ِ�Qَ�ِْ~َ��ِت َوا���َوا� 

 ُ)ُ�و9َُ'ْ� َواْ�ُ�َ"َ�,#ِ��َ
 َواْ�ُ�َ"َ�,#َ��ِت َوا����ِ~ِ��ََ�mِ
 ��ً�mِHَ َ�ًة َوَأ9ًْ�اAِXْ�5 �'ُ�َ �ُا��� �,Hًَ�ا َوا��0اِآَ�اِت َأ�iِا���َ� َآ 
َوا�mَ(ِ�Qَ�ِْت َوا��0اِآِ��َ

�٣٥�  

 َوَ�� 6َ5ِsْ5ٍُ% ِإَذا َ�َ|I ا���ُ� َوَر3Kُُ�ُ� َأ5ًْ�ا َأن 3qُ�ََن َ�ُ'ُ� ٍ5ِsْ�ُ�ِ َو�5َ َآ�َن


َْ̂, j5 ��ً��َBَ �SBَِ-��6ً اْ�ِ{َ�َ�ُة 5ِْ (َ �ُ�َ3Kُا���َ� َوَر �ِ.ْ�َ 
��٣٦ َأ5ِْ�ِهْ� َو5َ  
3ُُ̂ل 0ِ���ِي َأOَْ.َ� ا���ُ� Hََ�ْ�ِ� َوَأHَ /َ�ْ.َOَْ�ْ�ِ� َأxَ�ْ�َHَ xْ�ِ5ْ َزْوxَ9َ َوا�Eِ� ا���َ�  Eَ َوِإْذ

�َس َوا���ُ� َأj��َ َأن I|َ�َ ����َ(َ \ُ�$َ}ْEَ َوxَ�ِAْOَ F(ِ FAِ}ْEُ �5َ ا���ُ� 5ُْ-ِ,�ِ� َوI$َ}ْEَ ا��6

 َ�َ�ٌج ِ)F َأْزَواِج َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْا I�َHَ 3َنqُ�َ ��َ Fْqَ�ِ �'ََزْ�ٌ, 5#6َْ'� َوَ:ً�ا َزو��6َ9َْآ

 ��ً3.ُAْ5َ �َِوَ:ً�ا َوَآ�َن َأ5ُْ� ا��� �
��٣٧َأْدHَِ��ِ~ِ'ْ� ِإَذا َ�َ|3ْا 6ْ5ُِ'  
�َHَ 3ْ�َ4َا ��5 َآ�َن 

 َ�َ�ٍج ِ)�َ�� َ)َ�َض ا���ُ� َ�ُ� �6Kَُ% ا���ِ� ِ)F ا���0َِْ5ِ #F-ِ�6ا� I

ُْ̂,وًرا  5ِ�٣٨
 َ�ْ-Sُ َوَآ�َن َأ5ُْ� ا���ِ� َ�َ,ًرا �5�  
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�ِ IAََوَ�� َ�ْ{َ$3َْن َأَ�ً,ا ِإ��� ا���َ� َوَآ �ُOَ3ْ$َ}ْ�ََ��ِت ا���ِ� َو�Kَ3َن ِرXُ#�-َ�ُ 
����ِ� ا���0َِ
 �-ً��ِ�َ�٣٩�  


 ر�3Kَُل ا���ِ� َوEَ�4ََ� ا��6ِ-�#�َ
 َوَآ�َن ا���ُ� qِ�ََو �ْqُ�ِ�9َ#ر 
��5 َآ�َن Qَ5ُ��ٌ, َأَ�� َأَ�ٍ, #5
 ��ً��ِHَ ٍءFْWَ #Sqُ�ِ�٤٠�  

��٤١َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ
 36ُ5َ7ا اْذُآُ�وا ا���َ� ِذْآً�ا َآ�iًِ�ا   
qْ�ُ \ُ3Qُ#-Kَ�٤٢َ�ًة َوَأِ[�ً�� َو�  


 ا�jmُ�َ��ِت ِإI�َ ا�3j6ِر َوَآ�َن َ#5 �qُ9َ�ِ}ْ�ُ�ِ �ُ"ُqَ~ِ��َ5ََو �ْqُ�ْ�َHَ F#��َ�ُ ُه3َ ا��0ِي

 َرِ��ً�� َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ��ِ�٤٣�  

Kَ �ُOَ3ََْ̂��ٌم َوَأHَ,� َ�ُ'ْ� َأ9ًْ�ا َآِ��ً��  ���QِEَ�٤٤ُ"ُ'ْ� 3ْ�ََم َ�ْ�  
��٤٥ِ-jF ِإ��O َأْر�6َ�ْKََك �Wَِهً,ا َو5َُ-$#ً�ا َو�0ِOًَ�ا َ�� َأ�jَ'� ا��6  

��٤٦َوَداHًِ�� ِإI�َ ا���ِ� ِ�ِ�ْذOِِ� َوKَِ�ا�6ِj5 �9ًً�ا   

 oَ�ِن� َ�ُ'� #5َ
 ا���ِ� َ)ْ|ً�� َآِ-�ً�ا َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ�٤٧َوَ�$#ِ� ا�  


 َوَدْع َأَ�ِ̂ 
 َواْ�ُ��6َِ)َ��ِ(ِ�qَ�ْا _ِPِEُ ��ََوِآ�ً�� َو �ِ�����ِ IAَا���ِ� َوَآ I�َHَ Sْ3َآ�Eََذاُهْ� َو
�٤٨�  

 �
5ِ
 َ�ْ-Sِ َأن 3j��َEَُه �
ُْ̂"ُ�3ُه ��:َ ��hُ �6َ5ِِتsْ�ُ�ْا �ُ"ُQْqَOَ 36ُ5َ7ا ِإَذا 
َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ
Kََو �

 Hِ,�ٍة j,"َ.ْEَوOََ'� َ)َ�"#ُ.3ُهْ5ِ �
'ِ�ْ�َHَ �ْqُ�َ ��َ(َ ��ً��ِ9َ ��ًَ�اKَ �
���٤٩#3�ُُه  

 xَ6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5ََو �
َ�� َأ�jَ'� ا�jF-ِ�6 ِإ��O َأxَ�َ �6َ�ْ�َ�ْ َأْزَواxَ9َ ا����Eَ7 FEِْ�َ/ ُأ39َُرُه
Eِ��َ�4َ َو�6َ�َِت xَ�ِ�4َ َو�6َ�َِت xَEِ���Hَ َو�6َ�َِت xَ#�Hَ َو�6َ�َِت xَ�ْ�َHَ �ُ5ِ��� َأَ)�ء ا��� xَ

ا����FEِ َه�9َْ�َن xَ.َ5َ َوا5َْ�َأًة 6َ5ِsْj5ً% ِإن َوَهَ-ْ/ F-ِ�6��ِ �'َ�َAْOَ# ِإْن َأَراَد ا�jF-ِ�6 َأن 
 F(ِ �ْ'ِ�ْ�َHَ �6َBْ�َ(َ �5َ �6َ�ْ�ِHَ ,ْ�َ 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ُْدوِن ا 
5ِ xَ�� %ً�َ�ِ�4َ �'َQَqِ6"َ�ْ�َ

Oُ��َ�َْأ /ْqَ�َ5َ �5َ3ًرا ر�ِ��ً�� َأْزَوا9ِِ'ْ� َوAُJَ �َُ�َ�ٌج َوَآ�َن ا��� xَ�ْ�َHَ 3َنqُ�َ ��َ�ْqَ�ِ �ْ'ُ
�٥٠�  

 ��َ(َ /َ�ْrَHَ 
ْ��5ِ /َ�ْXَ"َ�ْا 
5َ
 Eََ$�ء َو5َِ xَ�ْ�َِوي ِإsْEَُو �
5َ
 Eََ$�ء 6ْ5ُِ' F9ِ�ْEُ

� َوَ�� rَQْ�َن� َو'ُ6ُ�ُHَْأ ��َ̂ Eَ َأن IOََأْد xَ�َِذ xَ�ْ�َHَ �6َ9َُح �
'ُjُآ� �
'ُ"َ�ْEَ7 ��َ�ِ 
َ�ْBَ�ْ�َ

 ��ً��ِ�َ ��ً��ِHَ �َُوَآ�َن ا��� �ْqُ�ِ3�ُ�ُ F(ِ �5َ �ُ�َ.ْ�َ �ُ�٥١َوا����  
 �
'ُ6ُ�ْ�ُ xَ-َuَHَْأْزَواٍج َو3ْ�َ َأ 
ْ5ِ �
َ�� xَ�َ jSQِ�َ ا�6#َ��ء 5ِ
 َ�ْ.ُ, َوَ�� َأن Eََ-,�َل ِ�ِ'

6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5َ ٍء ر�ِ��ً-� ِإ���FْWَ #Sُآ I�َHَ �َُوَآ�َن ا��� xَ�٥٢�  
 �َ�ْJَ ٍم�.َ:َ I�َِإ �ْqُ�َ َذَنsْ�ُ ِإ��� َأن #F-ِ�63�ُ4ُا 3�ُ�َُت ا�,ْEَ ��َ 36ُ5َ7ا 
َ�� َأ�jَ'� ا���0َِ


 ِإَذا ُد�Hُِ"ْ� َ)�ْد3�ُ4ُا َ)ِ�َذا َ:ِ.ْ�ُ"ْ� َ)�Oَ"ِ$ُ�وا َوْqِ�ََو \ُ�Oَِإ 
َ��ِyِ�Oَ 
َ��ِOِoْ"َ�ْ5ُ ��َ

 ا�Qَ�ْ# َوِإَذا َ5ِ F�ِQْ"َ�ْ�َ ��َ �َُوا��� �ْqُ65ِ F�ِQْ"َ�ْ�َ(َ �F-ِ�6ِذي ا�sْ�ُ َآ�َن �ْqُ�ِِإن� َذ Yٍ�,ِQَ�ِ
qُ�ِ3�ُُْ̂� َو3�ُ�ُِ�ِ'
� َو�5َ  5ِ
 َوَراء �uَ�ٍِب َذqُ�ِْ� َأْ:َ'ُ�ِ� �
oَKَْ�ُ"ُ�3ُه
� 3�ُoَKْ�(َ �Hً�"َ5َُه

�َن qُ�َْ� َأن sْEُُذوا َر3Kَُل ا���ِ� َوَ�� َأن 3Qُqِ6Eَا َأْزَوا9َُ� 5ِ
 َ�ْ.ِ,ِ\ َأَ�ً,ا ِإن� َذqُ�ِْ� َآ�َن َآ
 ��ً�mِHَ �ِ6َ, ا���Hِ�٥٣�  

 ��ً��ِHَ ٍءFْWَ #Sqُ�ِ 3ُ\ َ)ِ�ن� ا���َ� َآ�َنAُ}ْEُ َأْو �[ً�ْWَ وا,ُ-ْEُ �٥٤ِإن�  
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  اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد: اى پيامبر به همسرانت بگو
] خوش و[را بدهم و ] تان ) اجوره(هرمبدلهء [ چيزي مناسب  بياييد تا ؛

  )28(خرم شما را رها كنم 
پس به راستى ؛  وى و سراى آخرتيد ء و فرستادهاهللاو اگر خواستار 

  )29( براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده گردانيده است اهللا
 هر كس از شما مبادرت به كار زشت آشكارى  ! پيامبراى همسران

 همواره آسان اهللا بر  ؛ و اين عذابش دو چندان خواهد بود؛ كند 
  )30(است 

 اش را فرمان برد و كار شايسته كند  و فرستادهاهللاو هر كس از شما 
و برايش روزى نيكو فراهم خواهيم  دهيم   پاداشش را دو چندان مى؛

  )31(ساخت 
اگر ؛ نيستيد ] ديگر[شما مانند هيچ يك از زنان ! سران پيامبر اى هم

ه در دلش بيمارى س ك پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آنكسرِ
  )32( شايسته گوييد سخنانو ؛ است طمع ورزد 
روزگار آرايشگري هاي هايتان قرار گيريد و مانند  و در خانه

داريد و زكات بدهيد و  ا برپ مكنيد و نماز يي راآجاهليت قديم خود 
رجس خواهد   فقط مى؛ اهللاش را فرمان بريد   و فرستادهاهللا
زه منبزدايد و شما را پاك و  ] پيامبر[آلودگى را از شما خاندان هر

  )33(گرداند 
هاى  در خانه] آميز[حكمت] سخنان[ و اهللاو آنچه را كه از آيات 

و آگاه   همواره دقيق  اهللا در حقيقت؛ شود ياد كنيد  شما خوانده مى
  )34(است 

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان 
پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و  عبادت

دار و  دهنده و مردان و زنان روزه زنان فروتن و مردان و زنان صدقه
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كنند   را فراوان ياد مىاهللا مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه
و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است   آنان آمرزش] همه[ براى ؛ اهللا

)35(  
اش به   و فرستادهاهللاو هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون 

 اهللا باشد و هر كس  اختيارىكارى فرمان دهند براى آنان در كارشان
هى آشكارى گرديده  دچار گمرااش را نافرمانى كند قطعاً و فرستاده

  )36(است 
 بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو اهللاكه ]زيد[و آنگاه كه به كسى 

گفتى همسرت را پيش  مى؛ به او نعمت داده بودى ] نيزاي پيامبر ؛ [
عشق خودت به همسر او [ آنچه ]لي[ پروا بدار واهللاخود نگاه دار و از 

كردى و از   خود نهان مىدر دل؛  آن بود ء آشكاركنندهاهللارا كه  ]
پس چون .  بترسى هللاترسيدى با آنكه سزاوارتر بود كه از ا مردم مى

و او را ترك [كام برگرفت ] زينب =  كه عشق تو بودزن[زيد از آن 
در مورد ازدواج ] در آينده[وى را به نكاح تو درآورديم تا  ]گفت

گناهى ؛تند چون آنان را طالق گف؛ مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان 
  )37( صورت اجرا پذيرد اهللانباشد و فرمان 

] اين[ براى او فرض گردانيده گناهى نيست اهللابر پيامبر در آنچه 
فرمان بوده و ] معمول[ست كه از ديرباز در ميان گذشتگان  اهللا ا سنت
  )38( است] توانايى و متناسب با[ مقرر ء همواره به اندازهاهللا

 ؛ترسند  كنند و از او مى  را ابالغ مىاهللا ى ها همان كسانى كه پيام
كند   براى حسابرسى كفايت مىاهللا  بيم ندارند و اهللاز هيچ كس جز 

)39(  
 و اهللا ءولى فرستاده؛ شما نيست پدر هيچ يك از مردان محمد 

  )40(همواره بر هر چيزى داناست اهللا خاتم پيامبران است و 
  )41(يادى بسيار ؛  را ياد كنيد ؛ اهللايد  اى كسانى كه ايمان آورده
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  )42(به پاكى بستاييد  و صبح و شام او را 
فرستد تا شما را از   كه با فرشتگان خود بر شما درود مىذاتياوست 

 و به مؤمنان همواره مهربان است  ها به سوى روشنايى برآورد تاريكي
)43(  

د ؛  رسن]اهللا[ديداربه كه  شان روزىپذيرايي اي تحيت مؤمنان و
 آماده باكرامتبراى آنان پاداشى  ]اهللا[خواهد بود و ]الهي[سالم

  )44(كرده است 
دهنده   و هشدار گواه و بشارتگر] متبه س[ ما تو را !اى پيامبر

  )45(فرستاديم 
  )46(و چراغى تابناك   به فرمان او اهللاكننده به سوى  و دعوت

بخشايشى فراوان  اهللاو مؤمنان را مژده ده كه براى آنان از جانب 
  )47(خواهد بود 

 اعتماد اهللاو كافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر 
  )48(كند   كفايت مىاهللا] چون[كن و كارسازى 

به نكاح خود كه اگر زنان مؤمن را ! ايد  اى كسانى كه ايمان آورده
  ؛داديد پيش از آنكه با آنان همخوابگى كنيد طالقشان وليدرآورديد 

هرشان را  پس م ؛اى كه آن را بشماريد نيست دهع آنها ءديگر بر عهده
  )49(بدهيد و خوش و خرم آنها را رها كنيد 

شان را  ) هرم( اجوره  ما براى تو آن همسرانى را كه  !اى پيامبر
 ملك غنيمت جنگى از ]اهللا[را كه ] كنيزانى[حالل كرديم و ؛ اى  داده

هايت و دختران دايى   تران عمويت و دختران عمهتو قرار داده و دخ
اند و زن مؤمنى كه  هايت كه با تو مهاجرت كرده تو و دختران خاله

در صورتى كه پيامبر بخواهد او را  ؛ به پيامبر ببخشد] داوطلبانه[خود را 
ويژه توست نه ديگر مؤمنان ] اين ازدواج از روى بخشش[به زنى گيرد 

 چه  مملوكتكنيزانو منكوح ه در مورد زنان  كعلم داريمما نيك ؛ 
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 همواره اهللا پيش نيايد و حرَج و زحمتيايم تا براى تو   كردهفرض ها
  )50( مهربان است ءآمرزنده
خير انداز و هر أخواهى به ت ها را كه مى  هر كدام از آن زننوبت

خواهى پيش خود جاى ده و بر تو باكى نيست كه هر  كدام را كه مى
طلب كنى اين نزديكتر است براى ] باره دو[اى   كه ترك كردهكدام را

شان به آنچه به  اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى
داند و   مى اهللا اى خشنود گردند و آنچه در دلهاى شماست آنان داده

  )51( همواره داناى بردبار است اهللا
زنان  با  آنانمبدل كردنزنان و نيز ] گرفتن[از اين پس ديگر 

ترا به اعجاب اندر ها  بر تو حالل نيست هر چند زيبايى آن؛ ديگرى 
  )52( همواره بر هر چيزى مراقب است اهللا و كنيزان  به استثناىكند

ايد داخل اتاقهاى پيامبر مشويد مگر  اى كسانى كه ايمان آورده
ه آنك بى] آن هم[طعامى به شما اجازه داده شود ] خوردن[آنكه براى 
 ولى هنگامى كه دعوت شديد داخل  ؛شدن آن باشيد فراهم در انتظار 

آنكه سرگرم سخنى  گرديد و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد بى
دارد  از شما شرم مى] لى[رنجاند و شما پيامبر را مى] رفتار[ اين  .گرديد

] پيامبر[و چون از زنان . كند  شرم نمى] گويى[و حال آنكه خدا از حق
اين براى دلهاى شما . شت پرده از آنان بخواهيد  خواستيد از پچيزى

 را برنجانيد و اهللاتر است و شما حق نداريد رسول  و دلهاى آنان پاكيزه
چرا ؛ او به نكاح خود درآوريد ] مرگ[زنانش را پس از ] نبايد [مطلقاً

  )53(بزرگ است ] گناهى[ همواره اهللانزد ] كار[كه اين 
ات متبركه نازل شده از لوح المحفوظ اعلي عليين ؛ هم جز در مورد اين آي

وضاحت بخشيدن به شأن نزول و سابقهء تاريخي آنها نه تنها تأويل و تفسير اضافي 
ضرورت نيست بلكه خود اين آيات بينات حقايق عظيمي را در عين ايجاز و اختصار 

  . بيان ميكند 
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نامي پسر خواندهء حضرت  زيديك مورد از اين سوابق تاريخي اين است كه 
 دختر عمهء رسول اهللا مبارك ازدواج زينب سرور كائينات بوده و در حالي با

به هر . نافرجام داشته است كه خود رسول مقبول هم عاشق آن موجود دلربا بوده اند  
حال  زيد خانم خود را طالق ميگويد ؛ آنگاه رسول اهللا مبارك به سايقهء عشق نهان 

 ـ خانم مطلقهء پسر خوانده يا فحواي آيات كريمه هويداستچنانكه از ـ 
  .دختر عمهء خويش ؛ را در عقد نكاح خود ؛ در مي آورند 

 درين مورد نيز ؛ هم زنان پيشين حضرت رسول اهللا عليه التحيات و هم جمعي از 
مردمان ديگر ابراز نارضايتي مينمايند و بر عالوه پيامبراكرم را از جهت اينكه گويا 

  .عروس يا خانم فرزند خود را به زني گرفته ؛ مورد مالمت قرار ميدهند 
 مردمان بدوي اوايل اسالم فرزند خوانده و برادر خوانده عقل روز مرهء در 

مساوي به فرزند و برادر اصلي تلقي ميشده و لذا از پرداختن به همچو موارد ؛ آنان 
استگاري كردن حضرت رسول اهللا از چنانكه در موقع خو. اكراه و امتناع داشته اند 

از اين بابت ) رض(بي بي عايشه ؛ پدر بزرگوار شان حتي حضرت ابوبكر صديق
 خوانده اند ؛ لهذا نكاح دختر برادر برادر متعجب ميشود كه رسول اهللا مبارك او را

  !به برادر اشكال ندارد ؟
ديگري  ؛ امر برادري ديني تا آنكه حضرت پيغمبر وضاحت مي بخشند كه 

 ولي در مسايل ازدواج و تمام مسلمانان برادر هم ميباشنداست و در حقيقت 
  .  حساب نميشوندبرادران تنيموارد مناسبات ديگر لزوماً چون 

درين مورد بخصوص هم حضرت رسول اهللا در وضع دشوار قرار ميگيرند 
در  ـ كه يگانه حد عقل ممكن جامعهء آنوقت ميباشد ؛ عقل روزمرهچونكه با 

  . تقابل قرار گرفته اند 
گفتني است كه پيامبر اكرم اسالم پس از وفات حضرت خديجهء كبرا ؛ از تعدد 

ها نيل به  زوجات مقاصد و آمال گوناگون داشتند ؛ البته يكي از عمده ترين آن
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وارث مواريث معنوي آنحضرت   بود كه بتوانند عصاي پيري و فرزندان ذكور
  .گردند 

ي پسري واضحاً پس از جوانمرگ شدن پسران شان كه ثمر  دغدغه و درد ب
.  كبري بود ؛ پيامبر خاتم را سخت مي آزرد ءهمسري ايشان  با حضرت خديجه

 الكوثرءظريفه  وچنانكه حضرت رب العالمين به وسيله نازل فرمودن سورهء شريفه
  :ايشان را تسلي مي بخشند 

  ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ� ِ�ْ�ِ� ا���                              
 �َhَ3ْqَ�ْ�6َ�َْك اPَHَْأ ��O�١ِإ� �ْQَOَْوا xَ#��َ�ِ #S�َ(َ �٢� �ُ"َ�ْoَ�ُْه3َ ا xَ[َOِ�Wَ �٣ ِإن��  

رب  پس براى )1(ديم عطا كركوثر ]  حوض!ائ محمد [ما تو را 
 توست دشمندر حقيقت اين  )2(قربانى كن ] شتر[ نماز گزار و خويش

  )3( ميباشدتبار   بىع النسل وكه مقطو 
ولي خيلي از ازدواج هاي رسول اهللا مبارك كه عموماً با زنان بيوه است ؛ با 
تقاضا و خواهش هاي مكرر زنان و خاندان هاي آنان صورت ميگيرد و بعضاً حتي 

وقتي توجه كنيم كه چاريار كبار حضرت رسول اهللا همه به . در اسم باقي ميماند 
هم با آنحضرت پيوند استوار يافته بوده اند ؛ به حكمت ازدواج هاي طريق وصلت ها 

  .محمدي بهتر پئ مي بريم 
 اهللا عليه ة حضرات ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهم ُخسران حضرت محمد صلوا

  . شده بودند و حضرات عثمان و علي رضي اهللا عنهم داماد هاي حضرت خاتم النبين 
ي اهللا عليه يك دختر ابوسفيان دشمن خوني منجمله حضرت رسول اهللا صلوات 

خود و اسالم را حيني كه بيوه شد ؛ حسب چنين حكمتي از جايي چون حبشه 
  .فراخوانده و با وي ازدواج فرمودند 

روشن است كه منويات ژرف رسول اهللا مبارك براي همه گان منجمله همسران 
و ناگزير اسباب بگو پيشترينه شان نمي توانست قابل درك و احساس آسان باشد 

مگو ها ميشد ؛ اينجاست كه ذات ذو الجالل اهللا تعالي ؛ فرستادهء محبوب خود را 
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توسط آيات متبركهء فوق نصرت ميفرمايند و تقريباً به كليه موارد سوء تفاهمات 
  !عمده پايان مي بخشند و آنهم با چه صراحت و روشني و برش و قاطعيتي 

صورت آشنايي با زبان  جمهء روان فارسي ـ و درآيات متبركه چنان كه در تر
قرآن در اصل ـ مي بينيم ؛ كوچكترين محلي براي چون و چرا و شرح و حدس و 
گمان ندارد ؛ تفسير بردار نيست به ويژه كه تصريح ميگردد مواردي هست كه پيامبر 

وسط آيهء هكذا ت. از ابراز آن حيا ميكند ولي اهللا جل جالله در بيان حق شرمي ندارد 
زنان  با  آنانمبدل كردنزنان و نيز ] گرفتن[از اين پس ديگر (شريفهء 
حتي به سنت اعراب پيش از اسالم كه زنان ) بر تو حالل نيست ؛  ديگرى

 با دقتي كه حضور . ميكرده اند ؛ نيز صراحتاً اشاره مي نمايد مبادلهخويش را باهم 
  : بار ديگر توجه نمائيد ذهن ما را در برابر كالم معبود ما مي طلبد

 xَ6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5ََو �
َ�� َأ�jَ'� ا�jF-ِ�6 ِإ��O َأxَ�َ �6َ�ْ�َ�ْ َأْزَواxَ9َ ا����Eَ7 FEِْ�َ/ ُأ39َُرُه
 xَEِ��َ�4َ َو�6َ�َِت xَ�ِ�4َ َو�6َ�َِت xَEِ���Hَ َو�6َ�َِت xَ#�Hَ َو�6َ�َِت xَ�ْ�َHَ �ُ5ِ��� َأَ)�ء ا���

Eَِأن ا���� jF-ِ�6ِإْن َأَراَد ا� #F-ِ�6��ِ �'َ�َAْOَ /ْ-َ6َ5ًِ% ِإن َوَهsْj5 َوا5َْ�َأًة xَ.َ5َ َه�9َْ�َن F
 F(ِ �ْ'ِ�ْ�َHَ �6َBْ�َ(َ �5َ �6َ�ْ�ِHَ ,ْ�َ 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ُْدوِن ا 
5ِ xَ�� %ً�َ�ِ�4َ �'َQَqِ6"َ�ْ�َ

�ْqَ�ِ �ْ'ُOُ��َ�َْأ /ْqَ�َ5َ �5َ3ًرا ر�ِ��ً�� َأْزَوا9ِِ'ْ� َوAُJَ �َُ�َ�ٌج َوَآ�َن ا��� xَ�ْ�َHَ 3َنqُ�َ ��َ
�٥٠�  

 ��َ(َ /َ�ْrَHَ 
ْ��5ِ /َ�ْXَ"َ�ْا 
5َ
 Eََ$�ء َو5َِ xَ�ْ�َِوي ِإsْEَُو �
5َ
 Eََ$�ء 6ْ5ُِ' F9ِ�ْEُ
 
َ�ْBَ�ْ�َن� َوrَQْ�َ ��ََو �
'ُ6ُ�ُHَْأ ��َ̂ Eَ َأن IOََأْد xَ�َِذ xَ�ْ�َHَ �6َ9َُح �
'ُjُآ� �
'ُ"َ�ْEَ7 ��َ�ِ

 ��ً��ِ�َ ��ً��ِHَ �َُوَآ�َن ا��� �ْqُ�ِ3�ُ�ُ F(ِ �5َ �ُ�َ.ْ�َ �ُ�٥١َوا����  
 �
'ُ6ُ�ْ�ُ xَ-َuَHَْأْزَواٍج َو3ْ�َ َأ 
ْ5ِ �
َ�� xَ�َ jSQِ�َ ا�6#َ��ء 5ِ
 َ�ْ.ُ, َوَ�� َأن Eََ-,�َل ِ�ِ'

��٥٢ ا���ُ� I�َHَ ُآFْWَ #Sٍء ر�ِ��ً-� ِإ��� xَ6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5َ َوَآ�َن  
شان را  ) هرم( اجوره  ما براى تو آن همسرانى را كه  !اى پيامبر

 ملك غنيمت جنگى از ]اهللا[را كه ] كنيزانى[حالل كرديم و ؛ اى  داده
هايت و دختران دايى   تو قرار داده و دختران عمويت و دختران عمه

اند و زن مؤمنى كه  ا تو مهاجرت كردههايت كه ب تو و دختران خاله
در صورتى كه پيامبر بخواهد او را  ؛ به پيامبر ببخشد] داوطلبانه[خود را 

ويژه توست نه ديگر مؤمنان ] اين ازدواج از روى بخشش[به زنى گيرد 
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 چه  مملوكتكنيزانو منكوح  كه در مورد زنان علم داريمما نيك ؛ 
 همواره اهللا پيش نيايد و ج و زحمتيحرَايم تا براى تو   كردهفرض ها
  )50( مهربان است ءآمرزنده
خير انداز و هر أخواهى به ت ها را كه مى  هر كدام از آن زننوبت

خواهى پيش خود جاى ده و بر تو باكى نيست كه هر  كدام را كه مى
طلب كنى اين نزديكتر است براى ] باره دو[اى  كدام را كه ترك كرده

شان به آنچه به  روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگىاينكه چشمانشان 
داند و   مى اهللا اى خشنود گردند و آنچه در دلهاى شماست آنان داده

  )51( همواره داناى بردبار است اهللا
زنان  با  آنانمبدل كردنزنان و نيز ] گرفتن[از اين پس ديگر 

 اندر كندترا به اعجاب بر تو حالل نيست هر چند زيبايى آنها ؛  ديگرى
  )52( همواره بر هر چيزى مراقب است اهللا و كنيزان به استثناى

رآن مبين كتاب مقدس مؤمن به ماست ؛ از سوي اهللا جل علي شانه قاينها معناي 
 كه  همه فكر و ذكر و اعتقاد و اعتماد مان بر آن ذات راسخ است و نازل گرديده

 خاتم پيامبران و بهترين عالم خطاب به رسول اهللا مبارك ميباشد كه ايمان داريم
   . استند

فرمايند كه زنان منكوح براي پيامبر كدام ها  همه جانبه تصريح مي) ج(اهللا تعالي 
 چرا كه شرط نكاح حر و آزاد .  كدام ها اند و زناني كه نكاح بر آنان منتفي است ؛

ت ؛ اما كنيز اس) زن و مرد(  رضا بودن و فراهم بودن ايجاب و قبول طرفين  و كفو و
كه آزاد نيست و بيشتر از طريق غنائيم جنگي به اسارت و ملكيت در مي آيد ؛ حق و 

صاحب غالم و كنيز  داراي حق جميع . آزادي انتخاب و ايجاب و قبول ندارد 
  !تصرفات بر اوست 

اهللا و محمد و . توجه داريد كه اينها جزء قوانين و نظامات پيش از اسالم هستند 
  :قرآن ؛ درينجا  دو انتخاب  دارند اسالم و 
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ها بر   به نبرد عليه آن نظامات و قوانين پيش از اسالم را رد و طرد كرده  -1
  .خيزند 
حتي .  اين نظامات و قوانين را به رسميت بشناسند و مرعي االجرا نگه دارند -2

ه تداوم ها نيز  اساساً به معناي ابقا و تسليم ب مختصر تعديالت و اصالحات در آن
  .آنهاست 

چنانكه در سراسر قرآن مجيد ديده ايم و مي بينيم ؛ قيام و انقالب عليه برده 
 عالم حيات تا حدود ،چرا كه عالم هستي ، طبيعت . داري به طور قطع مطرح نميشود 
جوامع بشري كه . داراي نظامات و قوانين تكاملي اند وحوش و باالخره عالم بشري 

رحله كودكي را ميگذرانند ؛ حسب ناموس تكامل ميسر نيست مانند فرد كودك ؛ م
جامعهء كودك ـ چه .  كه شرايط و امكانات بلوغ و پخته سالي را  داشته باشند 

عربي و چه غير عربي ـ به ولي و وصي و قيم و چيز هاي مماثل نياز 
  . دارند واضح و ترديد ناپذير

بازتاب و كنش و واكنش عالم از اين نظر جنگ و تمامي تبعات آن ؛ كه اصالً 
 كنش .وحش ميباشد ؛ به ناگزير خاصيت كودكانه و جوامع كودك مانده هم هست 

« عاليتر و گويا  اسير كشي  و اسيرخواريكنش كه اندكي از برده گيري
 قرن پيش 15ميباشد ؛ از مرحلهء تكاملي ايكه همچو جوامع به ويژه در » انساني تر 

  . پذير باقي ميماند داشته اند ؛ انفكاك نا 
 دارد ؛ در همچون  لذا هر دين و دعوتي كه حتماً خرد تشخيص زمان را با خود

شرايط قدعلم ميكند ؛ قادر نيست با ايجابات سرسخت زمان و مرحلهء مشخص 
در صورت . تكامل اجتماعي و روحي و فرهنگي بشر سر ستيز ناشيانه داشته باشد 

  .هم مي شكند چنين ناشيگري شكست ميخورد و در
 مسيحي و در سرزمين بدوي مانده 7اسالم محمدي كه مقدر بود ؛ در قرن 
 زمان پنچه دهد يعني در قعر  مجبرهء جزيرة العرب بر پاگردد ؛ نميتوانست با نيروي

تاريكي شب ؛ خورشيد را به تمام و كمال در آسمان باال كند و در عمق ژرفاي 
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تموز پرميوه و پر نعمت را در سراسر شبه جزيره يخبندان شتا ، بهاران گل افشان و 
  !نابود كردن برده گي كه به ضريب قياس ناپذير سخت تر از اينها بود . پهن نمايد 

  بدينجهت حتي در قرآن مبين تصور و تخيل اينهم وجود ندارد كه گويا روزي
  . دنيا بدون برده گي رسمي و قراد دادي و قانوني خواهد بود هم

ال طئ جنگ هايي كه پيش مي آمد فقط محمد پيامبر  و مسلمانان در همين ح
از مخاصمان مغلوب شان غنيمت و كنيز و اسير و برده نمي گرفت بلكه عين قانون بر 

  .پيروان محمد و خود محمد نيز حاكم و جاري بود 
و اما اين مورد ؛ عالوه بر قوانين و نظامات عام برده گي ؛ چيز منحصر به اعراب 

  :جزيره است شبه 
زنان  با  آنانمبدل كردنزنان و نيز ] گرفتن[از اين پس ديگر « 
ترا به اعجاب اندر ها  بر تو حالل نيست هر چند زيبايى آن؛  ديگرى

  » )52( همواره بر هر چيزى مراقب است اهللا و كنيزان  به استثناىكند
  و عمدتاً در جامعه و فرهنگي كه زن مقام حيوان خانه گي ، ماشين چوچه كشي

ت مردانه را دارد ؛ مبادله كردن او به همان اندازه بديهي اوسيلهء پاسخ گويي به شهو
   . است كه مبادله كردن حيوانات خانگي ؛ اثاث البيت و ساير مايملكات

 محمد  علوي يقرآن و فرستندهءعلوي ي اين خطاب و دستور  فرستندهء 
وقت  (رواج نيمه حيواني ـ آنهم بعد از اينرسول اهللا است كه ايشان را از اين رسم و 

ـ  منع ميكند ؛ يعني پيش از اين هر اتفاقي افتاده مباح و معقول و مقبول بوده !) ـ  زمان
  !است 

 حتي چنانكه مي بينيم اين منع هم محدود  به پيامبر است و بس و در قبال 
هم اينجا به ظهور استثناءاتي كه خاصاً به ايشان لطف گرديده ؛ يك منع استثنائي 

  .ميرسد 
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ولي اين منع هنوز شامل ساير پيروان محمد و دعوت او نميشود ؛ چراكه عملي 
شدن آن ممكن نيست كما اينكه اگر امروز دستوري داده شود كه پول ها و امالك 

  ؟!؛ تصور نمائيد به كدام عاقبتي مي انجامد  كنيدمتعهء تان را نمي توانيد مبادله و ا
 ؛ جان به استثناي كنيزان استأكيد بر اينكه آن منع و محدوديت با اينهم ت

سختي هنوز هم نيرومند تر قوانين و نظامات برده گي را مي نمايد ؛ يعني شرايط 
طوريست كه حتي منع و تحديد حقوق كنيز داري و برده داري بر پيامبر هم عواقب 

  !الً به مخاطره اندازد ماً و يا كس ق را اصالً خود اسالماست سوء دارد و ممكن 

   
  

  :�ء ا���را��� ـ ��ر�ء ٦
  

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                
�3Kُ�١َرٌة َأ�6َ�ْrَOَه� َوَ)�6َBْ�ََه� َوَأ�6َ�ْrَO ِ)�َ'� 7َ��ٍت َ��#�6ٍَت ��َ.��0َEَ �ْqُآ�ُ�وَن  

9ْ�(َ FOِا�rَوا� %ُ�َOِا�rا� F(ِ %ٌ(َ0ْ4ُُآ� ِ�ِ'َ�� َرْأoْEَ ��ََواِ�ٍ, 5#6ُْ'َ�� 5َِ]َ% 9َْ�َ,ٍة َو �Sوا ُآ,ُ�ِ
 
َ#5 %ٌAَ~ِ�:َ ��َ'ُ�َ0َاHَ ,ْ'َ$ْ�َ�ْ36ُ5َِن ِ�����ِ� َوا3ْ�َ�ِْم ا4ِ��ِْ� َوsْEُ �ْ"ُ6ا���ِ� ِإن ُآ 
ِد�ِ

 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ�٢ا�ْو 5ُْ$ِ�َآً% َوا��rاQُqِ6�َ ��َ %ُ�َOَِ'� ِإ��� َزاٍن َأْو ا��rاqِ6�َ ��َ FOُِ� إ��� َزاOَِ�ً% َأ 
 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْا I�َHَ xَ�ِ5ُ�٣ْ$ِ�ٌك َوُ��#َم َذ�َوا���0َِ
 35ُ�ْ�ََن اْ�ُ�Qَْ��6َِت 3Eُoْ�َ �ْ�َ ��hُا  

'َWَ �ْ'ُ�َ 3�ُا-َْ̂ Eَ ��َ9َْ�َ,ًة َو 
َ�Oِ��َhَ �ْاء َ)�9ِْ�ُ,وُه,َ'َWُ %ِ.َ�َْرoَ�ِ �ُُه xَ[ِ�ََدًة َأَ�ً,ا َوُأْو�
3َُ̂ن  Kِ�Aَ�ْ�٤ا���٥ِإ��� ا���0َِ
 3�ُ�Eَا 5ِ
 َ�ْ.ِ, َذxَ�ِ َوَأْ[3Qُ�َا َ)ِ�ن� ا���َ� 3AُJٌَر ر�ِ��ٌ�   


 ��ُ'ْ� Wَُ'َ,اء ِإ��� َأAُOُ�ُ'ْ� َ)َ$َ'�َدُة َأَ�ِ,ِهْ� َأْرَ�qُ�َ �ْ�َ35ُ�ْ�ََن َأْزَوا9َُ'ْ� َو 
ُ_ َوا���0َِ
 

 ا����ِدِ��ََ�ِ�َ �ُ�Oَداٍت ِ�����ِ� ِإ�'َWَ�٦�  
َواْ�َ{�5َِ�ُ% َأن� َ�ْ.6ََ/ ا���ِ� Hََ�ْ�ِ� ِإن َآ�َن 5َِ

��٧ا�qَ�ِْذِ��َ
 َوَ�ْ,َرُأ   

 ا�qَ�ِْذِ��ََ�ِ�َ �ُ�Oَداٍت ِ�����ِ� ِإ�'َWَ _َ�ََأْر ,َ'َ$ْEَ 6َْ'� اْ�َ.0َاَب َأْنHَ
�٨�َوSُ|ْ(َ ��َ3ْ�َ ا���ِ�  ��٩َ% َأن� Dَ|َJَ ا���ِ� Hََ�ْ�َ'� ِإن َآ�َن 5َِ
 ا����ِدِ��َ
 َواْ�َ{�5َِ� 

 �ٌ�qِ�َ �3اٌبEَ �ََوَرْ�َ�ُ"ُ� َوَأن� ا��� �ْqُ�ْ�َHَ�١٠�  �ْqُ6#5 %ٌ-َ�ْHُ xِ(ْ�ِ�ْ��ِ �9َُؤوا 
ِإن� ا���0َِ

 اhْ�ِ�ِْ� َوا��0ِي َ�� ��Wَ \ُ3-ُ�َQْEَا ��Sْ�َ �qُ ُه3َ 4َْ�ٌ� َ5ِ Dَ�َ"َا5ِْ�ٍئ 5#6ُْ'� ��5 اْآ #Sqُ�ِ �ْqُ��

 �ٌ�mِHَ 0َاٌبHَ �ُ�َ �ْ'ُ6ْ5ِ \ُ�َ-ِْآ I��3َEَ�١١�
� اْ�ُ�36ُ5ِsَْن  َ�yَ \ُ3�ُ"ُ.ْ�ِKَ 3َْ�� ِإْذ
 
ٌ�-ِj5 xٌ(ْ4َْ�ً�ا َو3�ُ��َا َه0َا ِإ �ْ'ِ�ِAُOoَ�ِ �6َ5ُِتsْ�ُ�ْ�١٢َوا�� �9َُؤوا oَ�ِ �ِ�ْ�َHَْرَ�َ.ِ% 3ْ�ََ� 

�Wُ�١٣َ'َ,اء َ)ِ�ْذ َ�ْ� 3Eُoْ�َا ِ���$jَ'َ,اء َ)oُْوَ�ِ]6Hِ xََ, ا���ِ� ُهُ� ا�qَ�ِْذ3�َُن   Sُ|ْ(َ ��َ3ْ�ََو
�ٌ�mِHَ 0َاٌبHَ �ِ�(ِ �ْ"ُ|ْ(َ�5َ َأ F(ِ �ْqُ���َ�َ َوا4ِ��َْ�ِة ��َOْj,ا� F(ِ �ُ"ُ�َ�َْوَر �ْqُ�ْ�َHَ �ِا��� 

�١٤�  �ُOَ3-ُ�َQْEََو �ٌ�ْHِ �ِ�ِ �qُ�َ aَ�ْ�َ ��5 �qُ3َاِه(ْoَ�ِ 3�ُ3َُ̂ن Eََو �ْqُ"ِ6َ�ِ�ْoَ�ِ �ُOَ3ْ�̂ �َEَ ِإْذ
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 �ٌ�mِHَ �ِ6َ, ا���Hِ 3َ�١٥َه�#�6ً َوُه�  �َ��qَ"َ�O 3ُن �6َ�َ َأنqُ�َ ��5 �"ُ�ْ�ُ \ُ3�ُ"ُ.ْ�ِKَ َو3ْ�ََ�� ِإْذ
َ�ِ.qُmُُ� ا���ُ� َأن Eَُ.3ُدوا ِ�ِ�iِْ�ِ� َأَ�ً,ا ِإن ُآ6ُ"�  ��١٦ا ُ�ْ'َ"�ٌن �mِHٌَ� ِ�َ'0َا xَOَ�Qَ-ْKُ َه0َ

 
َ�6ِ5ِsْj5�١٧�  
  
اى است كه آن را نازل و آن را فرض گردانيديم و در  سوره] اين[

) ناگفته نمانده(تذكار شده  شما تا برآن آياتى روشن فرو فرستاديم 
 اهللامرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به به هر زن زناكار و  )1( باشد

 نسبت به آن دو دلسوزى اهللادين ] كار[و روز بازپسين ايمان داريد در 
مرد  )2(نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند 

زناكار جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد و زن زناكار جز 
حرام ] امر[زنى نگيرد و بر مؤمنان اين مرد زناكار يا مشرك را به 

دهند  و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى )3( گرديده است
آورند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچگاه   نمىچهار گواهسپس 

مگر كسانى كه بعد  )4(شهادتى از آنها نپذيريد و اينانند كه خود فاسقند 
 ءآمرزندهاهللا ح آمده باشند كه البته توبه كرده و به صال] بهتان[از آن 

دهند و جز  و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى )5(مهربان است 
 اهللاچهار بار به ] بايد[ندارند هر يك از آنان ] ديگر[خودشان گواهانى 

]  در دفعهسوگند[و  )6( از راستگويان است سوگند ياد كند كه او قطعاً
 بر او باد اگر از دروغگويان  اهللا لعنت] يدشوهر بگو[پنجم اين است كه 

 اهللاشود در صورتى كه چهار بار به  كيفر ساقط مى] زن[و از  )7(باشد 
] سوگند[و  )8( از دروغگويان است اًاو جد] شوهر[سوگند ياد كند كه 

و  )9(از راستگويان باشد ] شوهرش[ بر او باد اگر اهللاپنجم آنكه خشم 
كار  پذير سنجيده   توبهاهللابر شما نبود و اينكه  اهللا  اگر فضل و رحمت

داستان [در حقيقت كسانى كه آن بهتان  )10(] شديد رسوا مى[است 
را شرى ] تهمت[ آن  .اى از شما بودند آوردند دسته] در ميان[را ] افك

  .است ] بوده[براى خود تصور مكنيد بلكه براى شما در آن مصلحتى 
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 حسب]  در اين كار دست داشتهكه[براى هر مردى از آنان  
رأس و  آن كس از ايشان كه ]به[  و استكيفر گناهى كه مرتكب شده 

 )11( جزا داده خواهد شد ميباشد سخترين ] بهتانگران و بهتان[منشاء
را شنيديد مردان و زنان مؤمن گمان نيك ] بهتان[چرا هنگامى كه آن 

چرا چهار گواه بر  )12(به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى آشكار است 
اند  را نياورده] الزم[پس چون گواهان ؛ نياوردند ] بهتان[آن ] صحت[

 و رحمتش در دنيا اهللاو اگر فضل  )13(  دروغگوياننداهللاينانند كه نزد 
آنچه در آن به دخالت پرداختيد ] سزاى[ به و آخرت بر شما نبود قطعاً
را از زبان ] بهتان[ه آن نگاه ك آ)14(رسيد  به شما عذابى بزرگ مى

هاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد  گرفتيد و با زبان يكديگر مى
] امر[پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن  گفتيد و مى مى
نگفتيد ؛ چرا وقتى آن را شنيديد ] گر نه[و  )15( بس بزرگ بود اهللانزد 

تو ] !الها[سخن گوييم ] موضوع[براى ما سزاوار نيست كه در اين 
دهد كه هيچ  تان مى  اندرز اهللا)16(اين بهتانى بزرگ است ؛ منزهى 

  )17(تكرار نكنيد ؛  اگر مؤمنيد  ؛گاه ديگر مثل آن را
 ـ اين است كه از زمان !و نه تفسير در رابطه به اين آيات كريمه توضيح ـ 

ضرت سيد االبرار مان ح عصر حضرت ابراهيم عليه السالم تا زساطيريمطلقاً ا
 دارند ؛ اقوام و قبايل سامي اغلب چادر نشين تاريخي اسالم كه شخصيت پيامبراكرم

به خصوص اهالي شبه جزيرهء . و دامدار و شاغل با رمه ها و گله هاي مواشي بودند 
كوچ ( » ر��% ا�$"�ء و ا����« عربستان به عبارت رساي قرآن كريم در حالت 

درين ميان اگر جنگي پيش مي آمد . روزگار ميگذشتاندند ) يهاي زمستاني و تابستان
؛ افراد و به ويژه سران و رهبران جنگ همراه با زنان و كودكان و اعضاي فاميل 

البته هدف اين نبود كه زنان و كودكان هم بجنگند . خويش به ميدان جنگ ميرفتند 
 به دوشي و بلكه سنت و رسم چنين بود و احتماالً اين سنت از حالت خانه
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  ناگزير مي كوچيگري ناشي ميشد و فرهنگ بدوي و مصلحت هاي عيني آنرا
  .ساخت 

حسب همين سنت در غزوهء بني مصطلق ؛ همسر نازدانهء رسول اهللا مبارك ؛ 
 بوده و  همسفر حضرت پيامبر) رض ( حضرت اُم المؤمنين بي بي عايشهء صديقه  
نگ مذكور ؛ حادثهء ناگواري اتفاق مي حين بازگشت كاروان نبي كريم از ميدان ج

  . افتد 
همينكه كاروان عزم حركت ميكند حضرت بي بي عايشه به عجله وارد هودج 
خود ميگردد ولي بالفاصله در مي يابد كه زيور آالتي از خود را ؛ جاگذاشته است ؛ 

  .ميگردد  به شتاب از هودج ميجهد و به محلي كه نشسته بود ؛ بر
 ؛ كاروان حركت كرده و خيلي هم فاصله گرفته بوده است ؛ چون باز مي آيد

حضرت بي بي عايشهء صديقهء طاهرهء طيبه ؛ به تصور اينكه مؤظفان هودج متوجه 
غيابتش شده دنبالش خواهند آمد ؛ همانجا مي ماند ولي كاروانيان خاطر جمع از 

  .ميرسند  منزل مي كنند و به مدينهء منوره اه است ؛ طئآنكه همه چيز روبر
قضا را جواني به نام صفوان هم به داليلي از كاروان رسول اهللا مبارك باز مانده 
بوده و چون با حضرت اُم المؤمنين بي بي عايشه رضوان اهللا تعالي عنه مواجه ميشود ؛ 
از تنها برجا ماندن ايشان در دل صحرا حيران مي گردد و الجرم شتر خود را مي 

مكرمه  را بر آن سوار كرده به سوي مدينهء منوره حركت خواباند و حضرت بي بي 
تمام شب را » پخته و آتش « مينمايد ؛ فاصله به حدي است كه آن دو جوانِ همانند 

  . منزل ميزنند و فردا صبح وارد مدينهء منوره  ميشوند 
كساني كه با اين واقعيت حيرت انگيز مواجه ميگردند ؛ بالطبع گرفتار حدس و 

 گوناگون ميشوند ؛ ولي عده اي در تبليغ و بزرگ ساختن اين رويداد بي گمان هاي
اندازه جسارت ميكنند و موضوع را به بهتان خطيري عليه همسر نوجوان و جميله و 

  .حسينهء رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم مبدل ميدارند 
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 روايات حاكي است كه خود حضرت سرور كونين و سيد االنبياي و المرسلين 
نيز ظنين و مشتبه ميشوند و هم از درون و هم از بيرون تحت فشار واقع مي گردند تا 

 رأي حضرت علي بدان  جاييكه با حضرت علي كرم اهللا وجهه مشورت ميفرمايند و
مي رود كه سرور كائينات با طالق دادن حضرت عايشهء صديقه  بار اتهامات را از 

  . دفع شدني نيست  بدور كنند و اال اين معضله رفع و خود
اينجاست كه اهللا جل جالله بازهم به نصرت حبيب خود و خانوادهء ايشان اراده 
فرموده اين آيات شريفه را نازل ميدارند و از جمله ؛ خود ذات كبريايي بر بي گناهي 
  و پاكدامني و معذور بودن حضرت بي بي عايشه اُم المؤمنان گواهي ميدهند و خاطر

كامالً آسوده ساخته و فتنه جويان و بهتان گران و حتي تمام مؤمناني رسول مقبول را 
. را كه گرفتار توهم شده و زير تأثير آن بهتان بزرگ رفته بودند ؛ سرزنش مي دارند 

بر اساس فرمان الهي بهتانگران ؛ حسابي حد زده ميشوند و با مجازات اشد مقابل 
  .ميگردند  

چه ؛ ديگر صراحت و روشنايي آيات الهي با تصريح همين شأن نزول و تاريخ
گردد كه كوچكترين محلي براي تفسير و تأويل ييشتر به جا نمي  چنان مبرهن مي

  .ماند 
به خاطري در اين ؛  كه اين آيات اهللا تعالي جلت عظمته دـانـفته نمـناگ

مثال )  قرآن مجيد منبطق بر عقل روزمرهء مردم بودن( زمينهء بخصوص 
به نزديكترين موضوعات و مسايل در خانواده و معاشرت با اطرافيان آورده شد كه 

رابطه دارد و بنابر اين براي بيشترين بخش هاي اجتماع اعم از مرد و زن و پير و 
  .جوان قابل درك و قضاوت آسان ميباشد 

 البته آيات اهللا اكبر جل جالله در موارد مسايل هستي و آفرينش و جنگ و 
 هم براي مردمان خبره و ذيدخل در  ايب اجتماعي و بشريصلح و فرايض و وج

بخش هاي مربوط داراي عين صراحت و بالغت است ولي مسلماً براي آناني كه در 
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همچو زمينه هاي بخصوص ؛ دخالت و تجربه و حضور ذهن ندارند ؛ درك و 
  .قضاوت به آساني موارد باال نمي تواند باشد 

نه و سياسي از همچو موارد است كه جمعي درست با سوء استفاده هاي مغرضا
دين جالب و اسالم فروش دكانهاي اهللا فروشي و دين فروشيي ابليسي باز كرده و 

هزاران  توده هاي سادهء ملل مسلمان را مي چاپند ؛ تحميق و استحمار ميكنند و 
 مذهب و فرقهء منافق را به وجود آورده اسباب افتراق و پسماني و ضعف و ذلت را 

  . در عالم اسالم فراهم ساخته اند و بيش از پيش فراهم ساخته ميروند 
اسالم ؛ از نظر فكري از آنجا آغاز ي اين مصايب درگسترهء ديانت ملكوتي 

 يا  و سلطه جويان اجنبي مزدور دربار هاشده است كه براي عدهء مزورِ 
 » حق« تان شماري ابله و اسفهء قلمزن و سخنور و واعظ و مبلغ توسط قدر قدر

ي ديگرگونسازي و شرح و تصحيح و تكميل كالم اهللا مجيد يعني گويا تفسير
آياتي كه حتي خود پيامبر خاتم نياز . آيات مبين رب العالمين داده شده است 

تفسيري بر آنها را نديد و كسي مانند حضرت ابوبكر صديق تا حدي بر اصالت و 
 شخصيتي چون حضرت عمر فاروق هم سالمت آنها ايمان و احترام داشت كه وقتي

از ايشان تقاضا نمود كه بنابر نياز هايي ؛ دستور  برجمع آوري و تدوين آيات الهي 
  :بدهد ؛ مصرانه ميگفت 

 به كاري كه حضرت رسول اهللا اقدام نكرده و در زمينه وصيتي 
  ! نفرموده اند ؛ چگونه اقدام كنم ؟

و مأخذ يدان ريخ تمدن اسالم اثر جرجي زجمله تااريخ اسالمي منكتب معتبر تبه ( 
  ). مراجعه شود هاي آن 

                       
   :كالم الهي در عرصه هاي اختصاصي تر*
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ء مردمان »عقل روز مره «  ؛ عقل ظاهر بين = عقل شكليدر جمع فاز هاي 

ضرور نيست كه درين فاز ها حتماً . هر زمان ؛ مقامي فراگير و گسترده اي دارد 
شباني بيابانگرد و چادر نشين يا مغاره نشين وجود داشته باشد ؛ پروفيسوران اعلم و 

و   (اعظمي به ويژه متخصص يا فيلسوفان و انديشه گران و انديشه بافاني اليق و ساحر
هم درين گستره تشريف دارند ؛ هميشه تشريف داشته اند و شايد هم  ) !!عالمه 

ئيكه بدبختي و شئامت و لئامت بخشي از بشر نه هميشه تشريف خواهند داشت تا جا
مولود ساده لوحي و بالهت و سفاهت توده هاي بشري بلكه محصول انديشه هاي 

 ها و فيلسوفان و سفسطه بافان و طراران انديشه ورز و انديشه سوز كم عده عالمه
  . ولي پر تأثير در ميان آنهاست 

 هجرت 15يح و اواسط قرن  ميالد مس21تا عصر كنوني كه دههء اول قرن 
شت سر مي نهيم ؛ با تأسف ؛ وضع عمومي در جهان حضرت محمد مصطفي را هم پ

  .  ميباشد عالم عاقله اين عقل مسلط بر » عقل روزمره« بشري چنان است كه 
گاهي ممكن است دچار اين توهم شد كه تمامي موجودات دوپا  و  بشر وارهء 

 »بشر « نخواهند بود و احتماالً آنچه عموماً نوع حيات يكروي زمين ؛ شاملين 
ناميده ميشود ؛ حتي بيشتر از ده ها نوع موجود حيه در سطوح تكاملي گوناگون است 

 ؛ نام يك نوع بخصوص موجود حيه نبوده بلكه نام يك مجموعه »بشر« و بنابر اين 
نه گان از موجودات حيه نظير مجموعهء پرنده گان ، ماهيان ، خزنده گان ، بوزي

  .وغيره ميباشد 
چرا كه علي الوصف دو پا بودن و هزاران خصوصيات مشترك اناتوميك و 

عين داشتن ؛ همهء اين موجودات داراي ... و ژنتيك و مورفولوژيك هيستولوژيك 
  . نيستند عكس العملي و  عمليو توان فعاليت دماغي و سطح شعور

زار تا يك هزار سال پيش به با در نظر داشت همين حقيقت كه در گذشتهء دو ه
؛ مگر نميتوان پرسيد كه كتابي مراتب برجسته تر و همه گير تر بوده است 
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 با چه لحن و كيفيت فكري و توان  كي ها رامانند قرآن مجيد بائيست 
  مورد خطاب قرار ميداد ؟انديشه اي 

 است و در سطح همسان انديشه بشر   هرگاه فرض بر اين مي بود كه بشر همه
اي و اخالقي و رفتاري قرار دارد ؛ احتماالً ديگر لزومي نداشت كه بر آنان كتاب 

چنانكه به محض ظهور عالئيم ورود بشر به . هدايت و پيامبر هدايتگري فرستاده شود 
يك فاز برتر عقالني و هوشي و معرفتي ؛ اين سلسله قطع گرديد يعني پس از قرآن 

جودات محمد مصطفي صل اهللا عليه و سلم  و پس از حضرت فخر موكتابيكريم ؛ 
  . نيامد پيامبري

اين ديگر ما نيستيم كه مخاطبان و طرز و كيفيت خطاب قرآني و حدود و ثغور 
و زبان آن را تعيين و تثبيت بداريم ؛ خود قرآن كريم نه تنها به طور همه جانبه 

و چرايي آن تأكيد نمايانگر و مبين اين خطاب است بلكه بار ها و بار ها بر چگونگي 
  : روشنتري نيز مي ورزد  روشن و
  

  :از سورهء شريفهء ابراهيم 
  

�6َ�ْ 5ِ
 ر�3Kٍُل ِإ�� ِ�ِ�َ��ِن 5ِ3ْ�َِ� ِ�ُ�َ-�#َ
 َ�ُ'ْ� َ)ُ�ِ|jS ا�ّ�ُ� 5َ
 َ�َ$�ء Kََو�5َ َأْر
 �ُ�qِQَ�ْا rُ�rِ.َ�ْء َوُه3َ ا�$َ�َ 
��٤َوَ�ْ'ِ,ي 5َ  

  
] حقايق را[ نفرستاديم تا  به زبان قومشجزو ما هيچ پيامبرى را 

گذارد و هر  راه مى  هر كه را بخواهد بىاهللاپس  . براى آنان بيان كند
  )4( و اوست ارجمند حكيم  ؛كند كه را بخواهد هدايت مى

***                                                                
  :از سورهء مباركهء فصلت 
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3�ُ�َ̂ا (ُ ��َ3ْ�َ�Eُ��َ7 /ْ�َ#ُ� َو3ْ�َ 9ََ. �� ����ِuَHَْأ �Oً7�ْ�ُ \ُ�6َ�ََُْه3َ ء Sْ�ُ �F�ِ�َHََو �F�ِuَHَْأ
 I�ًHَ �ْ'ِ�ْ�َHَ 3ََوْ�ٌ� َوُه �ْ'ِOِ7َذا F(ِ 36ُ5َِنsْ�ُ ��َ 

 36ُ5َ7ا ُهً,ى َو�AَWِء َوا���0ََِ�0ِ���ِ

��٤٤ ُأْوَ�ِ]xَ �6َ�َُدْوَن 5ِ
 �qَ�5ٍن َ�ِ.�ٍ,   
  

قطعا ؛  گردانيده بوديم غير عربىقرآنى ] اين كتاب را[و اگر 
غير عربى و كتابى ؛ روشن بيان نشدههاى آن   چرا آيه: گفتند  مى

  !؟ عرب زبان] مخاطب آن[
اند رهنمود و  ى كه ايمان آوردهئ]عرب ها[براى ] كتاب[بگواين  

وشهايشان آورند در گ ى كه ايمان نمىئ]عرب ها[درمانى است و  
برايشان نامفهوم است و  ]با وصف عربي بودن[سنگينى است و قرآن 

  )44( دهند آنان را از جايى دور ندا مى] گويى[
 اهميت درجه اول پيدا ميكند ؛ چنانكه رابطهء اهللا تعالي با  زبانطبعاً درينجا

حيوانات هم .  برقرار باشد زبان بشريموجودات غير بشري نميتواند توسط يك 
بان ها و ابزار هاي افهام و تفهيم خود را دارند و لذا رابطهء شان با خالق جل جالله ز

  .در چوكات همان زبان ها و ابزار هاي ارتباطي ويژهء سامان ميگيرد 
 برعكس پيام هاي او تعالي براي بشر ؛ جز در زبان ويژه همان كتلهء ويژهء 

صوصاً چنانكه گفتيم رب العزت بشري در همان زمان و مكان معين نبوده است و مخ
توسط زبان جانوران  با بشر سخن نگفته و از بشر هم دعا و نيايش و رابطه با ذات 
خويش را در زبان جانوران و حتي زبان هاي بيگانه و تحميلي غير قابل فهم بشري اي 

  . ديگر نمي طلبد 
آزمايش سهل و اين حقيقت ؛ در خانواده و ميان والدين و فرزندان قابل تجربه و 

  . جالب ميباشد 
اما .  زبان آمده است   ساله دارند كه تازه سر3ِ -2مثالً پدر و مادري ؛ كودك 

و اين جا و آنجا  » مأم مم« مي گويد و فعل خوردن را  » پأپ په« هنوز غذا را مثالً 
  .»  جا جا «را 
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ت ساخته  لهذا پدر و مادر ؛ در عين اينكه تالش ميكنند زبان كودك را درس
 با كودك سخن بگويند و زبان كودك بروند اما تا مدت ها ناگزير اند كه به 

  .افهام و تفهيم بدارند 
 درين راستا ؛ لطيفهء بسيار جذاب و زيبايي ساخته شده و ميان مردم دهان به 

  : دهان مي گرددكه عبارت است از 
« شخص سالخوردهء اجل رسيده ؛ حيني كه حضرت عزرائيل براي 

روحش مي آيد ؛ از چنگ وئ فرار ميكند و خود را ميان » قبض 
  .كودكاني مخفي ميسازد كه در حال غذا خوردن استند 

قابض االرواح عليه السالم بر او ندا داده مي پرسد كه اينجا چه 
  ميكني ؟

  »! پأپ په مأمم « : شخص به زبان اطفال پاسخ ميدهد كه 
  :ي گويد حضرت عزرائيل در همان لحن و زبان م

  !! » جاجا « كن كه مي رويم » مأم مم « ات را » پأپ په  « 
حقيقت در همه خانواده ها ميان كودكان و اولياء چنين است و در همچو موارد 

 سطح كودكان تنزل دهندبزرگان ناگزير اند كه خود را از نظر زبان و لهجه به 
ان برآورده ناشده باقي مانده و اال كودكان مطالب آنان را نمي فهمند و لذا مقاصد ش

  .حتي روابط ايشان با كودكان قطع ميگردد 
 كه خود را از نظر زبان و بسا چيز هاي قادر  اند و نهمجبوراما كودكان نه 

 و مسؤل و زمينه ساز افهام و تفهيم و نهايتاً تعليم سطح بزرگان باال ببرندديگر به 
  ! و تربيت بزرگان شوند 
  ! ميباشد ابلهانهشمداشت منتها درجه لذا چنين توقع و چ

با اندك تعميم نتيجهء اين تجارب ميتوان دريافت كه چرا زبان و لهجه و طرز 
خطاب قرآن كريم همسطح زبان و لهجه و درجهء برداشت قبايل كوچي و شبان 
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است نه همسطح زبان و ادبيات انكشاف يافته و عرب  پيش 1500پيشه و بيابانگرد 
  .بي يا غير عربي ادبي معاصر عر

جمعي غير مؤمن بر قرآن معموالً چنين پرسش ها مطرح ميكنند كه چرا اين 
كتاب مقدس از نظر ادبي و نوشتاري اينهمه بسيط و ساده بوده و مطالب عوامانه در 

توقعِ خوابيده در عقب اين . آن نه اينكه بسيار است بلكه بسيار هم تكرار ميگردد 
قرآن كتاب اهللا تعالي باشد ؛ بايد آيات آن نه فقط سبك پرسش ها آنست كه هرگاه 

  !و بافت ادبي و اكادميك بلكه مميزات فوق بشري داسته باشد ؟
و نيز كتله بزرگ مؤمنان كم دانش و نادان و متعصب و متشدد ؛ دعوي جلبي 

 به واقع هم مبينهاي مغرضانه و ابلهانه دارند كه گويا زبان و بيان و مفاهيم  قرآن 
بوده حتي عاليترين سطح دانش هاي كيهاني و بيولوژي موليكولي ؛   وق بشرف

همه و همه درين ... بيوتكنولوژي ، فيزيك نور ، فيزيك اتومي ، مكانيك كوانتومي
  !!كالم مقدس وجود دارد 

 است كه به چنين جاهالن و مغرضان و قرآن مجيدتوجه فرمائيد اين خود 
   :ل  پاسخ ميدهد ابلهان با رسايي و قاطعيت كام

  :از سوره مباركهء الشعرا 
 

 
��١٩٢َوِإSُ�rِ6"َ�َ �ُ�O َرب# اْ�َ.�َ�ِ��َ 
ُ�5ِoَ�ْوُح اjَل ِ�ِ� ا��rَOَ �١٩٣� xَ-ِ�ْ�َ I�َHَ 
 
��١٩٤ِ�َ"3qَُن 5َِ
 اْ�ُ�0ِ6ِر�َ 
ٍ�-ِj5 �F�ِ�َHَ �١٩٥ ِ�ِ�َ��ٍن� 
 َوِإFAِ�َ �ُ�O ُزُ�ِ� اoَ�ْو�ِ��َ

�١٩٦�  Sَ�~َِ�اKِْإ F6ِ�َ ء��َ�َHُ �ُ�َ�َ.ْ�َ 7َ�ً% َأن �ْ'ُ�� 
qُ�َ �ْ�َ�١٩٧َأَو� �ْ'ُ�� 
qُ�َ �ْ�ََأَو 
 Sَ�~َِ�اKِْإ F6ِ�َ ء��َ�َHُ �ُ�َ�َ.ْ�َ 7�١٩٧َ�ً% َأن� 
َ��ِuَHْoَ�ْا zِ.ْ�َ I�َHَ \ُ�6َ�ْ�rOَ 3ْ�ََو 

�١٩٨�6ِ5ِsْ5ُ �ِ�ِ 3اOُ��5 َآ� �'ِ�ْ�َHَ \ََُ̂�َأ (َ  
َ��١٩٩� َآF(ِ \ُ�6َqْ�َKَ xَ�ِ0َ 3�ُ�ُِب 
 
َ�5ِ�ِuْ�ُ�ْ�٢٠٠ا�  

   
 روح االمين )192(يان است عالم ربوحى ] قرآن[و راستى كه اين 

هشداردهندگان باشى ] جمله[ تا از )193(آن را بر دلت نازل كرد 
آن در كتابهاى پيشينيان ] وصف[ و )195( به زبان عربى روشن )194(
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 نيست كه واضح آيا براى آنان اين خود دليلى )196(آمده است 
 و اگر آن را بر برخى از )197(اسرائيل از آن اطالع دارند  علماى بنى

 ه ميشد ؛خواند ] به عرب ها [و  )198(كرديم   نازل مىغير عرب زبانان
  پيشه اين گونه در دلهاى گناه)199( آوردند به آن ايمان نمى

  )200(يم بر راه مى ]بهانه گير[گان
***                                                                 

  :از سورهء مباركهء القمر 
  


5ِ Sْ'َ(َ �ِ7�َُْ̂ن 0��ِ#ْآ َْ̂, �Oَ�ْ���َ اْ� ��١٧ ِآj5�0�ٍ َوَ�  
اى  ندهآموزايم پس آيا   آسان كردهشو قطعا قرآن را براى آموز

  )17(هست 
  . سورهء القمر نيز به تأكيد ؛ تكرار ميگردد 40 و32 ،22اي اين آيت در شماره ه

  :بازهم از سورهء كريمهء فصلت 
  

3ٍَْ̂م َ�ْ.َ�ُ�3َن  #� ����ِ�َHَ �Oً7�ْ�ُ �ُEُ��َ7 /ْ�َ#�(ُ �٣ِآَ"�ٌب�  
  

 قرآنى است به زبان  ؛كتابى است كه آيات آن به روشنى بيان شده
  )3( ننددا مى ]اين زبان را[ كه قومي براى عربى

***  
  

  :از سورهء شريفهء الشوري 
  

َُ̂�ى َو5َْ
 3ْ�ََ�َ'� َو0ِ6Eَُر 3ْ�ََم  َوَآxَ�ِ0َ َأْو�6َ�ْ�َ ِإHَ �Oً7�ْ�ُ xَ�ْ�ََ�ِ���� �#ُ"0ِ6َر ُأم� اْ�
 َو�Wَ 3ْ�َء ا���ُ� ��٧اuَ�ْْ�ِ_ َ�� َرF(ِ �ٌ��ِ(َ �ِ�(ِ Dَ�ْ ا�6uَ�ِْ% َوَ)ِ��ٌ� ِ)F ا���ِ.�ِ� 

.َuَ�َ �F�َِو 
5َ
 َ�َ$�ء ِ)F َرْ�َ�ِ"ِ� َوا���mِ�ُ�3َن #5 �'ُ�َ �5َ Sُ4ِ,ْ�ُ 
qِ�َُأ�5ً% َواِ�َ,ًة َو �ْ'ُ�َ
 �ٍ��ِOَ ��َ�٨َو�  
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 اُم القري  وحى كرديم تا  به سوى توقرآن عربىو بدين گونه 
هشدار دهى و از روز ؛  آنند پيرامون را كه ]اعرابي[و ] مردم مكه[

 ]آنگاه كه[ ى هراسانب؛ كه ترديدى در آن نيست ] خلق[گردآمدن 
خواست قطعا   مىاهللا و اگر )7(گروهى در بهشتند و گروهى در آتش 

به  ]كساني را[چون اراده كند  ليكن  ؛گردانيد  مىامتى يگانهآنان را 
  )8(آورد و ستمگران نه يارى دارند و نه ياورى  مى خويش در حمتر

 حقيقتاً هم چنان صريح و روشن و شفاف است كه اين آيات اهللا رب العالمين
اما در فراسوي . به معجزه مي ماند و به كوچكترين تفسير و تأويل ضرورت ندارد 

  :آيات كريمه ؛ دو مسأله قابل پرسش است 
  اول اينكه حدود و ثغور زبان تا كجاست ؟

  دوم اينكه آيا قرآن كريم  براي مردم غير عرب زبان هم هست يا خير ؟
 به علم  زبانشناسيدر مورد پرسش اول ؛ خوشبختانه بايد گفت كه امروز

مجرب و متكي بر اسناد و اثباتيه هاي جهاني و تاريخي و باستانشناسي مبدل گرديده 
است و بر اساس اين علم ؛ اين يا آن زبان بشري فقط شماري ازكلمات وواژه ها و 

محموله هاي فرهنگي  يا بار هاادا هاي متفاوت از زبان ديگر نيست بلكه شامل 
  و امثالدر اين ميان.  بيشمار مختص به خويش ميگردد  روانيو تاريخي و

 اهالي يك  رواني وسابقه هاي ذهني و پيشداوري ها و  روايات وحكم
  .   كلمات معين دارد  لغويزبان حتي قوت فراتر از معنا هاي

در . است » مادر دهكده ها « در زبان پارسي  » اُم القري« مثالً معناي لغوي 
زبان عربي نيز اساساً همين معنا را دارد ؛ ولي در جريان زنده گاني اساطيري و 
تاريخي اقوام و قبايل عرب ؛ اين تركيب معناي مجازي و اشاره اي يي نيرومند تر از 

  . معناي تحت اللفظي خود پيدا كرده است 
  در آن خانهء كعبهيا  »  بيت العتيق«چون دهكدهء مكه به دليل وجود 

حيثيت و اهميت و حرمت و شرافت غير قابل مقايسه با ديگر دهات عربي يافته است 
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 «و از فيض آن در ابتدا دهات ديگر و سپس شهر هاي ديگر ايجاد شده رفته اند ؛ لذا 
  .  شده است مكه مكرمهنام رسايي براي » اُم القري 

xَ�ِ َأْو�6َ�ْ�َ ِإHَ �Oً7�ْ�ُ xَ�ْ�ََ�ِ���� �#ُ"0ِ6َر ُأم� َوَآ0َ «به همين دليل درآيهء كريمهء

 F(ِ �ٌ��ِ(َ�6ِ% َوuَ�ْا F(ِ �ٌ��ِ(َ �ِ�(ِ Dَ�َْر ��َ _ِ�ْuَ�ْ0ِ6َر 3ْ�ََم اEُ3ْ�ََ�َ'� َو 
َُ̂�ى َو5َْ اْ�
  .  مي باشد و بس مكه مكرمهو فقط فقط و فقط » اُم القري « هدف از  » ا���ِ.�ِ�

ه وضوح كامل در مي يابيم كه قرآن مجيد اختصاص به باشنده گان بدينگونه ب
  نيز ـ را» حوالي  «حدود اين. يعني پيرامون آن دارد » حولها «  مكه و سرزمين

چرا .  معين ميدارد در زمان نزول قرآن كريم پهناي زبان عربيبه درجهء اول ـ 
 قرآنى  ؛هكتابى است كه آيات آن به روشنى بيان شد « كه قرآن مجيد

   »دانند مى ]اين زبان را[ كه قومياست به زبان عربى براى 
اگر آن را بر   « :قرآن مجيد كتابي است كه ذات فرستندهء آن مي فرمايد

ه خواند ] به عرب ها [و  ؛كرديم   نازل مىغير عرب زبانانبرخى از 
  ». آوردند  به آن ايمان نمىميشد ؛

«  هللا تعالي جل علي شانه تأكيد ميفرمايند كهقرآن مجيد كتابي است كه بازهم ا

: گفتند   مىقطعاً؛  گردانيده بوديم غير عربىقرآنى ] اين كتاب را[اگر 
] مخاطب آن[غير عربى و كتابى ؛ روشن بيان نشدههاى آن  چرا آيه

   »!؟ عرب زبان
معناي ديگر آيات شريفهء فوق اين است كه قرآن شريف ؛ اگر غير عربي مي 

 نمي توانست )ء آن زماني (ترجمهرفاً ترجمهء تحت اللفظي يا اصوالً بود ؛ ص
آنرا چنان روشني و صراحت ببخشد كه در حال نزول آن به اصل زبان عربي همان 

ل موضوع را از نظر دانش زبان شناسي گفته آمديم ـيـدل. روشني و صراحت را دارد 
احياناً قرآن نزماني ي آكه حسب آن در صورت غير عربي بودن ؛ هرنوع برگردان 

محموله ها و مفاهيم و  به عربي نمي توانست حامل صد فيصد بار ها وغير عربي ؛ 
افاده هاي اساطيري و تاريخي و فرهنگي گويش هاي اقوام و قبايل عرب باشد ؛ لهذا 
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 حتي . گردد  عربياساساًقرآنِ ممكن نبود كه براي آنان حايز اثرمندي و برش 
ن كتب سطح عالي و يا ادبيات داستاني و شاعرانهء پارسي ؛ پشتو ؛ امروز هم برگردا

اردو ؛ انگليسي ، فرانسوي وغيره به زبان عربي كار شاقي است ، توانايي و اخاطهء 
را مي  و عرب ها كامل بر تمامي تاريخ و فرهنگ ديرينسال اهالي ي اين زبان ها 

  ! طلبد 
 و زبور و انجيل با قرآن كريم به همين دليل نيز هست كه كتب مقدس تورات

آن كتاب ها در كلمه كلمه و سطر سطر خود بار ها و . تفاوت هاي ژرف دارند 
محموله ها و مفاهيم اسطوره اي و تاريخي و فرهنگي و اخالقي و سياسي و غيره 
اقوام غير عرب سامي بخصوص يهوديان را باز تاب ميدهند و از همين لحاظ حتي در 

  .ه ها بازهم راز آلود و ابهام آميز و بعضاً بي معني جلوه ميكنند دقيق ترين ترجم
و اما در مورد پرسش دوم ؛ بايد گفت كه اصوالً تمامي ارزش ها و معنويات 
اساطيري و غير اساطيري بشر ؛ به كليهء افراد بشر در همه زمان ها و مكان ها متعلق 

 تاريخي قبايل و اقوام و ولي تفاوت هاي جدي ميان كتب و آثار معنوي و. است 
ملت ها و نژاد هاي گذشته و امروز جهان ـ هم به استقامت افقي و هم به استقامت 

چرا كه قبايل و اقوام و ملت . عمودي ـ وجود دارد و نمي تواند وجود نداشته باشد 
ها داراي سرگذشت ها و تجارب مختلف اند و لهذا احساسات و سنن و اخالقيات و 

  .اور هاي متفاوتي را اندوخته اند و مي اندوزند ارزش ها و ب
بدينجهت بهره گيري اقوام و ملت هاي مختلف از ثروت ها و مواريث معنوي 

هرگونه اعمال .  باشد عادالنه و مشتاقانه و آگاهانه و  داوطلبانههمديگر بائيست
  !فشار و جبر و زور و قوهء قهريه ؛ ظالمانه و مردود و محكوم است 

قرآن مجيد و دين اسالم تا چه اندازه موافق اين اصول اينكه  
يعني در فراسوي جغرافياي » اُم القري و حولها « بنيادي در بيرون از 

  ـ بر خالف اديان پيشين ـزبان عربي گسترش يافته است ؛ خوشبختانه
با تحقيقات واقعبينانه و علمي و همه جانبه در كه  تاريخ مستند و روشني دارد
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توان بر كليه حقايق امر وقوف يافت و مؤمنان و غيرمؤمنان همه را به يكسان آنها مي
 ولي متأسفانه اين كار در حيطه مباحث تأليف و تحقيق حاضر  .روشنايي قرار داد در 

  .نيست 
عقل  به جهت ثبوت هرچه مؤكد تر اينكه قرآن مجيد كتابي مبتني بر لذا

وده ؛ هست و ميباشد ؛ تعدادي از  مخاطبانش در زمان و مكان معين بروزمرهء
 را طرف دقت قرار ميدهيم و اما پيشاپيش آفرينش و  هستيآيات الهي در مورد

بايد به ياد داشته باشيم كه گذشته گان اعراب و غير اعراب همه اين خطاب هارا از 
راي  اتكا دارد نه بر صغرا و كب ايمانطريق پيامبران دريافت كرده اند و همه چيز بر

  .به و آزمون و خطا وغيره طقي و فلسفي و تحقيق و تجرمن
 يا مؤمنان نزد فرستندهء قرآن مجيد چنين حيثيت دارند و ايمان آورده گان 

  :نه بيشتر و نه هم كمتر 
 F(ِ 3�َُنEِ�َ̂ �ُ %َ�6uَن� َ�ُ'ُ� ا�oَ�ِ �'ُ�ََوَأ3َ5ْا �ْ'ُ�َAُOَأ 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْا 
ِإن� ا�ّ�َ� اWَْ"َ�ى 5َِ

Kَ 
7�ُِْ̂ن َو5َْ ̂�� ِ)F ا�"�3َْراِة َواSِ�uِO�ِ َواْ� �َ �ِ�ْ�َHَ ا,ًHْ3�َُن َو"َْ̂ ُْ̂"3�َُن َوُ� ِ-�Sِ ا�ّ�ِ� َ)َ�
 �ُ�mِ.َ�ْ3ُْز اAَ�ُْه3َ ا xَ�ِا��0ِي َ��َ�ْ.ُ"� ِ�ِ� َوَذ �ُqُ.ِ�ْ-َ�ِ ُ�وْا$ِ-ْ"َKْ�(َ �ِ�ّا� 
َ5ِ \ِ,ِ'ْ.َ�ِ I(ََأْو

�ـ ا�"�١١١��3   
اينكه بهشت ] بهاى[به  از مؤمنان جان و مالشان را  اهللا قتدر حقي

جنگند  همان كسانى كه در راه خدا مى؛  خريده است براى آنان باشد
به عنوان وعده حقى در تورات و ] اين [ .شوند كشند و كشته مى و مى

 به عهد اهللاز ] بهتر[ست و چه كسى ] اهللا[ انجيل و قرآن بر عهده او
ايد شادمان  اى كه با او كرده معاملهپس به اين . ر است خويش وفادارت

  ) ـ ا�"111��3(باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است 
اين خود قرآن عظيم الشأن و وحئ نازل شده از لوح المحفوظ كبريايي است 

يعني مؤمنان همانهايي اند كه در بدل .  را تعريف و تبيين ميكند مؤمنانكه 
 اند ؛ فروختهخويشتن را به اهللا تعالي جل جالله ؛ ن  به ايشاتخصيص بهشت

 ايست شادماني آور ؛ چرا كه هيچ طرف معاملهء ديگر مانند اهللا صديق و معامله
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 بر تعهد خويشتن وفادار نيست و وفادار بوده نميتواند ؛ لهذا اين عظيمترين ؛وثيق 
  !پيروزي ممكن است 

  :هم تقويت ميشود كه اين استحكام كالم رباني با ارشاد ديگري  
 �qُ�ْ�َHَ �ٌ��ِ�َ �ْj"6ِHَ �5َ �ِ�ْ�َHَ rٌ�rِHَ �ْqُ�ِAُOَأ 
َْ̂, �9َءُآْ� َر3Kٌُل #5ْ �َ


 َرُؤوٌف ر�ِ��ٌ� َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ��ِ�١٢٨��3"ـ ا� �   
شما    آمد كه بر او دشوار استتان خود براى شما پيامبرى از قطعاً

ريص و نسبت به مؤمنان دلسوز شما ح] هدايت[ به  ؛در رنج بيفتيد
� ـ ا�"128��3(مهربان است   

مستحكم در نتيجه مزيد بر الطاف اهللا تعالي و ايمان بر آن ؛ پيامبرِ اهللا يعني 
 هم از خود تان ـ و نه از بيگانه كنندهء آن عهد و معامله شما با ذات كبريايي

فريب خورده گي و ( ج اعم از بشر و غير بشر ـ برگزيده و فرستاده شده كه تحمل رن
شمارا ندارد و برعكس نسبت به هدايت درست تان حريص و نسبت ) گمراه شدن 

  .به كوايف حال و آيندهء تان سخت دلسوز و رئوف ميباشد 
 است و اهللا ]در دايرهء مشيت رباني[ موجود مختارولي با اينهم چون بشر 

 نميكند ؛ تصرف و تحديد تعالي هرگز اين اختيار ازلي را كه بر بشر عنايت كرده
لهذا مسايل همه و همه يكسره به همين گونه سامان نمي گيرد و تفاوت ها و 

  :استثناءات كم نه كه فراوان هم هست 
 
َأَآ�َن ��6��ِِس uَHًَ-� َأْن َأْو�6َ�ْ�َ ِإI�َ َرSٍ9ُ 5#6ُْ'ْ� َأْن َأ0ِOِر ا���6َس َوَ�$#ِ� ا���0َِ


 36ُ5َ7ْا َأن� َ�ُ'ْ� ٌ�-ِj5 �ٌ�ِ��َ�َ ُ�وَن ِإن� َه0َا(ِ�qَ�ْ6َ, َر�#ِ'ْ� َ��َل اHِ �٢َ�َ,َم ِ[ْ,ٍق �ِإن�  
َر��qُُ� ا�ّ�ُ� ا��0ِي 4ََ�َ� ا���َ��َواِت َواَ�ْرَض ِ)Kِ F"�ِ% َأ���ٍم ��hُ اKَْ"3َى I�َHَ اْ�َ.ْ�ِش 

ْذOِِ� َذqُ�ُِ� ا�ّ�ُ� َر�Hْ�(َ �ْqُjُ-ُ,وُ\ َأَ)َ� 0َEَآ�ُ�وَن ُ�َ,�#ُ� ا5ْ�ََ� �5َ 5ِ
 �AِWٍَ_ ِإ�� 5ِ
 َ�ْ.ِ, ِإ
�٣aO3� ـ  �    

آور است كه به مردى از خودشان وحى  آيا براى مردم شگفت
اند مژده   ده و به كسانى كه ايمان آوردههشداركرديم كه مردم را 

كافران ؛  نيك است ء كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقهبخش
 است اهللا شما رب )2(گرى آشكار است جادو قطعاً] مرد[ اين  :گفتند
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سپس بر عرش استيال ؛  آفريد روزها و زمين را در شش  كه آسمان
كند شفاعتگرى جز پس از اذن او  را تدبير مى] آفرينش[كار ؛ يافت 
 به تذكر آيا . پس او را بپرستيد ؛  شما رب  اهللا اين است؛ نيست 

  )a ـ �3O3(يد فهم نمى
عده اي قُرص و محكم ايمان مي آورند و بر . آري ؛ همه گان يكسان نيستند 

ايمان خود پاي مي افشارند و اما عدهء ديگر حتي از اين حقيقت كه پيامبر الهي از 
جمع خودشان بر انگيخته شده حيرت زده اند و غير مؤمنان يا كافران پيامبر الهي را 

  .گر مي پندارند  فردي جادوآشكارا 
 در آدمي است كه بر او پيامبر فرستاده اختيار در واقع اصالً با نظر داشت اصل

ولي چنانكه بر . ميشود و اوامر و نواهي و هدايت و روشنگري ضرورت مي افتد 
 مؤثريت دارد و تخويف و تشويق و  بيم واميد و  نُكن وبُكنكودكان تنها 

 تجسم و تمثيل و حكايتوداً استدالل و احتجاج انتزاعي ؛ بيهوده بوده فقط حد
ميتواند به القاءات در آنان كمك نمايد ؛ كار هدايت و سامان بخشي ُخلقيات و 

 ـ كه از نظر عيني و تكاملي مانند شبان ـ رمه اياخالقيات بشر اوليه و بشر دوران 
كودكان اند ـ امر چنان پيچيده و خطير ميباشد كه صرف از عهدهء اهللا تعالي و 

  .اولوالعزم او ميتواند ـ آنهم به دشواري ـ به در آيد پيامبران 
دشواري هدايت مردمان اوليه فقط منحصر به تعادل بخشيدن خوي و خصلت و 
اخالق و اطوار آنان نيست بلكه سامان بخشيدن گسترهء انديشه و جهانبيني آنان به 

سيده كه مراتب سخت تر ميباشد ؛ چرا كه حد رشد عقلي و دماغي ايشان بدانجا نر
 هستي و پديده هاي آنرا دريابند و به پيچيده گي ها و غوامض ماهوي جريانات

  .اجزا و روابط آنها با كُل جهان راه ببرند 
بر آنان تابانيده شود » علم غيب « درين حال حتي اگر مقدار اندكي از حقيقت و 

. ود ميگردند ؛ ديده گان ناتوان شان كور ميگردد  ؛ از هوش مي روند و چه بسا ناب
ولي در عين حال نزد آنان طبعاً پرسش هاست كه هستي و حيات و بشر چه سان 
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آفريده شده ؛ عاقبت آن چه ميشود و هدف و غايت زنده گي و زنده بودن پر مشقت 
  ؟؟؟از مصايب و آالم و آفات و مظلوميت ها چه هست  و پر

 وحي و الهام و  اينجاست كه به ويژه در يكي دوهزار سال آنسوتر جز اهل
اشراق نميتوانند پاسخي عام پذير و شبان پسند ارائه كنند و بافت اين پاسخ ها نيز جز 

  .  بوده نميتواند  مطلقاً اساطيري و خيال انگيز و اغما آور
چنان بافت مي يابد ) و تبعات و حواشي آنها(همان است كه نظام اين پاسخ ها 

ا زمينه ها و اسباب تعيين كنندهء آنها نه  باشد و لذچرا و چون و پرسشكه مانع 
 بلكهـ » علم غيب آفريدگار « و به ويژه » علم « و نه ـ ُكنه نا دست يافتني حقايق 
و عنعنات و باور ها و توهمات و » عقل روزمرهء مردم « امكانات و واقعيت هاي 

  .اند توقعات ذهني و رواني و مشتهيات غريزي آنهاست ؛ و جز اينهم بوده نميتو
درست از اين نظرگاه است كه به حكمت و تدبير و معني و مراد چنين آيات 

  :كريمه ميتوان پئ برد 
  I�َHَ 3َى"َKْا ��hُ َأ���ٍم %ِ�"Kِ F(ِ ا�ّ�ُ� ا��0ِي 4ََ�َ� ا���َ��َواِت َواَ�ْرَض �ُqُِإن� َر��

 
َ�ْ.ِ, ِإْذOِِ� َذqُ�ُِ� ا�ّ�ُ� َر�Hْ�(َ �ْqُjُ-ُ,وُ\ َأَ)َ� اْ�َ.ْ�ِش ُ�َ,�#ُ� ا5ْ�ََ� �5َ 5ِ
 �AِWٍَ_ ِإ�� 5ِ
� ـ �0َEَ�٣aO3آ�ُ�وَن     
؛  آفريد روزها و زمين را در شش   است كه آسماناهللا شما رب

شفاعتگرى . كند  را تدبير مى] آفرينش[كار ؛ سپس بر عرش استيال يافت 
. پس او را بپرستيد ؛  شما رب  اهللا اين است؛ جز پس از اذن او نيست 

  ) ـ يونس3(يد فهم  نمىبه تذكر آيا 
. جداً الزم است به خاطر سپرد كه اين آيت الهي منحصر به قرآن مجيد نيست 

نيز به عين ) تورات (  هزار سال پيش رب العزت در كتاب بزرگ ديگر خويش چند
 زبان و سنن و ترتيب ارشاد فرموده بودند ؛ با اين تفاوت كه منطبق بر عقل روزمره و

عنعنات و روايات  مردمان آنزمان ؛ رب العالمين اسم ذات مبارك خويش را يهوه ؛ 
  .يهوه صبايوت و ئيل جلت عظمته ابالغ داشته بودند 
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بر خالف تفاسير مشتي جهال معروف به علما ؛ آفرينش عالم در شش يوم همانا 
غرافياي اطراف مديترانه و  ساعتهء حوالي خط استوا و اساساً ج24به معناي شش روز 

  .  و الطايالت ديگر شش دوران و شش هنگامدرياي سرخ است ؛ نه 
يعني مغز و اس و اساس تورات به » ده فرمان « روشنترين ثبوت اين حقيقت را 

چنانكه يكي از فرامين دهگانهء الهي كه در الواح حضرت موسي عليه . دست ميدهد 
 ؛ روز سبت است ؛ اين مي باشد كه روز شنبه ؛ السالم منقوش گردانيده شده بوده

روز مبارك ، روز تعطيل و روزآرامش و عبادت است و كار كردن درين روز 
حرمت و كراهت و ممنوعيت دارد ؛ چرا كه آفريدگار عالم پس از شش روز 
آفرينش شاق و شگرف جهان و حيات و بشر ؛ درين هفتمين روز آسايش اختيار 

. غدغه و وسوسه بوده كناره گزيده  و  استراحت فرموده است نموده و از هرچه د
 ؛ روز جشن خلقت هستي و حيات و بشر است و روزيست كه رب روز سبت

  !العالمين كمال و جمال و جبروت كبريايي خويش را گرامي داشته است 
سبت ـ « بنا بر اين شش روز آفرينش عالم و آدم يكجا با روز مقدس و مجلل 

  .در تقويم عبراني و عربي و عجمي » هفته « رت ميشود از همان عبا» شنبه 
در عصر ما غالباً به هر دليلي پرسش ميشود كه چطور ممكن است عالمي بدين 

اين پرسش از آنجا ناشي ميشود . بزرگي و پهناوري در شش روز ساخته شده باشد 
ر حاليكه اهللا علي اهللا را نيز مانند خود و در حد خود تصور مينمايد ؛ د؛ كه بشر 

العظيم آفرينش هستي را چنانكه چينايي ها و برخي امم اهل تشكيك و ترديد افاده 
 ُكن فيُكن« نه بلكه توسط امر آفريدگاري ... ميدارند ؛ توسط چكش و بيل و كلند 

يعني اهللا تعالي فقط ماهيت و شمايل هرشئ را مد نظر گرفته . خلق فرموده است » 
يعني موجود شده و فقط همين  » فيكن« يعني موجود شو و لذا  » ُكن« فرموده اند ؛ 

  !اميده است ججريان شش روز مكمل به طول ان
ََ̂�َ� 3Oًُرا َوَ�,�َرُ\ �6َ5َِزَل ِ�َ"ْ.َ�ُ�3ْا Hََ,َد  ُه3َ ا��0ِي Sَ.َ9َ ا�$�ْ�Bِ aََ��ء َواْ�

3ٍَْ̂م َ�ْ.َ�ُ�3َن ا���6ِ#َ
 َواQِ�َْ��َب �5َ 4ََ�َ� ا�ّ�ُ� َذxَ�ِ ِإ��   ـ ٥ �Aَ�ُ #�Qَ�ْ��ِ�Sُ# ا�َ��ِت ِ�
aO3��  
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اوست كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد و براى 
 اينها ؛ اهللا سالها و حساب را بدانيد ء تا شمارهساختآن منزلهايى معين 

زبان [ كهقوميرا براى آيات خود ] اهللا[؛ را جز به حق نيافريده است 
  )5(كند   به روشنى بيان مىدانند مى ]ن راقرآ

نيست ؛  » دانش تجربي و تحقيقي دارند« به معناي  » مي دانند« اينجا 
 است كه توانايي دانستن زبانيبلكه هدف چنانكه در آيات متعدد ديگر ديديم ؛ 

  .آيات الهي در آن نازل شده است 
نيست و مطرح بوده مطرح » علم غيب « و » علم «  لذا در تمام اين آيات 

غير قابل نميتواند ؛ چونكه تمام سعي و تأكيد بر اين است كه بر مسايل غامض و 
درين .  ؛ پاسخ هاي آرامبخش و ايمان ساز داده شود دسترس ذهن بشر آنزمان

 ميسر نيست ؛ لذا   تفكر سازندهوتعقل مرحلهء خامي و نارسايي ذهني و رواني ؛ 
 تاريخاً بشرِها  نده ؛ وسواس و هراس و تبعات آندر غياب پاسخ هاي تسكين ده

  .  را تباه ميكند كودك
 ��َ�ِ �ٌ��َHَ �َ�ِّإن� ا� �[ً�ْWَ #�Qَ�ْا 
َ5ِ F6ِXْ�ُ �َ �
�m��6 َإن� ا�yَ ُ�ُهْ� ِإ��iََو�5َ َ�"�ِ-ُ_ َأْآ

�ـ �Aْ�َ�٣٦aO3َ.3�َُن 
7�ُُْ̂ن َأن Aْ�َُ"َ�ى 5ِ 
  َو�5َ َآ�َن َه0َا اْ�qِ�َُدوِن ا�ّ�ِ� َو 
 
5ِ
 ر�ب# اْ�َ.�َ�ِ��َ �ِ�(ِ Dَ�ِْب َ� َر�"َqِ�ْا Sَ��ِAْEََو �ِ�ْ,َ�َ 
 َأْم �Eَ�٣٧ْ�ِ,�َ� ا��0ِي َ�ْ�َ

#5
 ُدوِن ا�ّ�ِ� ِإن ُآ6ُ"ْ�  �"ُ.ْPَ"َKْا 
3�ُ3َُ̂ن اْ)َ"َ�اُ\ 3Eُoْ(َ Sْ�ُْا 3�ُ�َِرٍة iْ#5ِ�ِ� َواْد3Hُْا 5َِ �َ

��٣٨ َ[�ِدِ��َ  

] ولى[كنند   پيروى نمىگمان جز از ]ازگروه هاي مردم[و بيشتر
 اهللاآرى ؛ گرداند  نياز نمى از حقيقت بى] آدمى را[گمان به هيچ وجه 

 و چنان نيست كه اين قرآن از جانب )36(كنند داناست  به آنچه مى
آنچه پيش ] كننده[بلكه تصديق ؛ به دروغ ساخته شده باشد ] و [اهللاغير 

باشد و توضيحى از آن كتاب است كه در آن ترديدى  ز آن است مىا
گويند آن   مى] بر كساني كه [ )37( جهانيان است رباز ] و[نيست 
براي [  بياوريد و شاى مانند  سورهچنين باشد ؛بگو اگر ؛  است يندروغ
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 ـ 38(خوانيد بتوانيد فرا   مىاهللا را جز سيهر ك ] كمك درين كار
  )يونس

» گمان « يفهء باال مصداق ديگري بر گفته هاي پيشتر ميباشد ؛ درينجا آيهء شر
نيز عبارت از تشوشات خلل آور بر ايمان و ايقان است كه ثمرش همان تشديد ترس 

گمان به هيچ «فرمودهءلذا . و نگراني و اضطراب و بيماري و بيكاره گي است 
المي و ايماني دارد و  ؛ معناي ك» وجه آدمي را از حقيقت بي نياز نميگرداند

 ؛ همانا حقيقت ايماني است و نه حقيقت بر آمده از حقيقتاين جا . نه فراتر از آن 
  .جستجو و تجربه و تحقيق وكشف از ديدگاه علوم ساينسي 

 وجود دارد تجربه و  امتحان وآزمايشدرين آيهء مباركه اتفاقاً دعوتي براي 
 «  ترديد داريد پساهللا تعالي آيات آن اينكه اگر در حقيقت و درستي قرآن وو

 را جز سيهر ك ]براي كمك درين كار[ بياوريد و شاى مانند سوره
   »خوانيدبتوانيد فرا   مىاهللا

  ء بشر»عقل روزمره « ولي اين چلينج براي آزمايش و تجربه را هم همان حدود 
ت و تجاربي از زمان تعيين ميكند نه حدود قدرت هاي بيكران اهللا تعالي و يا آزمايشا

  .قماش اعصار پسين و زمان ما 
نه تنها در زمانيكه تازه بشر سرِ زبان آمده و نظر به داليل خاصي زبان عربي از 
ممتاز ترين زبانهاي بشري شده است ؛ بلكه در همه اعصار پسين و عصر كنوني بافت 

ي نه دو كالمي سخنوران و شاعران و واعظان تكرار ناپذير مانده است ؛ جهان بشر
ويكتور  و نه دو شكسپير ؛ نه دو موالنا توانسته به هستي آورد ؛ نه دو حافظ
  ...  فروغ فرخزاد دو و نه بليتيس نه دو ، هوگو

وانگهي مگر ممكن است ؛ سوره ها و آيات كالم الهي توسط شخص عامي يا 
هم شاعر و سخنور بشري در مشابهت كامل موضوعي و مضموني و ويراستاري 

  !ه تكراراً ساخته شود ؟وغير
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اما اين بينش و استنتاج علمي و تاريخي در دوران نزول قرآن مجيد نه وجود 
لذا به خصوص در غياب اين . داشته است و نه ميتوانسته است وجود داشته باشد 

بينش و دانش ؛ چلينج فوق الذكر ؛ فيصله كن ترين و قانع كننده ترين چلنج بوده 
  ! است 

3ٍَْ̂م ُه3َ ا��0ِي  qُ�َ Sَ.َ9َُ� ا���36ُqُ�ْ"َ�ِ Sَ�ْْا ِ)�ِ� َوا��6َ'�َر 5ُْ-ِ�ً�ا ِإن� ِ)F َذxَ�ِ �َ��ٍت �#
� ـ ��٦٧aO3َ�ْ�َ�ُ.3َن   

اوست كسى كه براى شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز 
ند ا اشنو براى مردمى كه ] امر[بى گمان در اين ؛ ] گردانيد[را روشن 

 ) ـ يونس67(ست  موجود اام  آيات

عقل « به وضوح هرچه تمامتر مالحظه ميشود كه اگر معيار و مقصد و ضرورت 
ء مردمان زمان نبود ؛ بدون كوچكترين شك و شبهه اهللا تعالي ميتوانست  »روز مره

و عميقتري از روز و شب درينجا برشمارد و حتي از  اوصاف و تعريف هاي عاليتر
ين كه داراي شش ماه شب و شش ماه روز ميباشند ؛ و از اينكه محالتي در كرهء زم

  .؛ تفصيالتي ارائه فرمايد  آراميددر شب شش ماهه نميتوان فقط 
 I�"�َ ا���6َس \ُ�ِqْEُ /َOoَ(َ9َِ��ً.� َأ �ْ'ُjاَ�ْرِض ُآ� F(ِ 
5َ 
َ5َ� xَjء َر��Wَ 3ْ�ََو

 
َ�6ِ5ِsْ5ُ 3ْاOُ3qُ�َ�٩٩ �
 ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�ِ� َوSُ.َuْ�َ ا��aَ9ْ#  َو�5َ َآ�َن ِ�َ5ِsْEُ َأن aٍAْ6َ
3�َُِ̂ن  .ْ�َ �َ 
� ـ �I�َHَ�١٠٠aO3 ا���0َِ  

 در زمين است قدر نفوس كه هر خواست قطعاً  تو مىربو اگر 
 ناگزيرآيا تو مردم را  ]برخالف[پس ؛ آوردند  همه يكسر ايمان مى

 اهللا كس را نرسد كه جز به اذن  هيچ)99( ايمان بياورندكنى كه  مى
رِجس را نصيب كرده  نمى انديشندبر كسانى كه ] اهللا[ و  ايمان بياورد

  ) ـ يونس100( .است 
 مردمان زمان در چه حد و سطحي است عقل روزمرهءاينجا عيان ميگردد كه 

 و ناگزير آيا تو مردم را «كه حتي پيامبر الهي مورد خطاب و عتاب قرار ميگيرد كه 
  »ايمان بياورند ؟ كنى كه   مىمجبور
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 آدمي است ؛ آنچه كه رب العالمين ؛ خود به ارادهء اختيار منافي اجبارچراكه 
  . بالغهء خويش در خلقت بشر نهاده است 

اگر ايمان آوردن مردمان ؛ هدف و مقصد و مراد ذات رباني بود كه مسأله را از 
لهذا . ه كتب و پيامبران نمي ماند همان هنگام خلقت يكطرفه كرده بود و حاجتي ب

 شوند قانعهمه كتاب هاي مقدس و كليه پيامبران الهي براي آنست كه مردمان زمان 
 هم براي بقا و تكامل خود شان است نه براي ايمانبياورند و تازه اين  ايمانتا 

  . لذتي براي رب العالمين  فراهم گشتن كدام عزت و
�َواِت َواَ�ْرَض ِ)Kِ F"�ِ% َأ���ٍم َوَآ�َن I�َHَ �ُWُ�ْHَ اْ�َ��ء َوُه3َ ا��0ِي 4ََ�� ا���َ�

 
3َُ̂�
� ا���0َِ ِ�َ�ْ-3َ�ُُآْ� َأ�qُjْ� َأْ�َ�ُ
 Hََ�ً� َوَ�ِ]
 ُ�ْ�َ/ ِإ3hُ3.ُ-ْ�5 �qُ�Oَن 5ِ
 َ�ْ.ِ, اْ�َ�3ِْت َ�َ�
 
ٌ�-ِj5 �ٌQْKِ ُ�وْا ِإْن َه0َا ِإ��Aَـ ه3د�٧َآ�   

آفريد و عرش او بر  روزشش ها و زمين را در  ه آسمانو اوست ك
يك نيكوكارتريد و اگر بگويى   تا شما را بيازمايد كه كدام؛ آب بود 

اند  قطعا كسانى كه كافر شده؛ شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد 
  ) ـ هود7(جز سحرى آشكار نيست ] ادعا[خواهند گفت اين 

�َواِت Eَ ,ٍ�َHَ �ِ�ْXَ�َِ�ْو��hُ �'َOَ اKَْ"3َى I�َHَ اْ�َ.ْ�ِش َوKَ{�َ� ا�ّ�ُ� ا��0ِي َرَ)َ_ ا���َ�
َ̂�ء  �ِ�ِ �qُ��.َ�َ ا�َ��ِت Sُ#�Aَ�ُ �َ5ْ�َا �ُ#�,َ�ُ I���َj5 Sٍ9َ�َ ِ�يuْ�َ �Sُآ �َ�ََ̂ ا�$�ْ�aَ َواْ�

� �٢َر�#36ُ�ِ3Eُ �ْqَُن �(ِ Sَ.َ9ََوُه3َ ا��0ِي 5َ,� اَ�ْرَض َو  #Sُآ 
َ'� َرَواFَKِ َوَأOَْ'�ًرا َو5ِ
3ٍَْ̂م  
 F$ِXْ�ُ ا���Sَ�ْ ا��6َ'�َر ِإن� ِ)F َذxَ�ِ َ��َ��ٍت �#ِ�ْ6َhْا 
ا��iَ�َ�اِت Sَ.َ9َ ِ)�َ'� َزْو9َْ�ِ

�  ـ ا��H,�٣َ�َ"�qAَُ�وَن   
هايى كه آنها را  ها را بدون ستون است كه آسمان] همان [اهللا

نگاه بر عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را رام آ، ببينيد برافراشت 
] اهللا [ ؛دهند هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مى؛ گردانيد 
را به روشنى بيان ] خود[كند و آيات  تدبير مى] آفرينش[در كار 

و اوست ) 2(تان يقين حاصل كنيد رب  كه شما به لقاى ؛ باشدنمايد  مى
و در آن كوهها و رودها نهاد و از هر گونه كه زمين را گسترانيد 

قطعا ؛ پوشاند   روز را به شب مى ؛اى در آن جفت جفت قرار داد ميوه
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 ـ 3( وجود دارد آياتيكنند  براى مردمى كه تفكر مى] امور[در اين 
  )الرعد

َ̂�َل #iَب ا��Qَُء ا���I$ِ6ْ�ُاْ�َ-ْ�َق 3ْ4ًَ)� َوَ:َ�ً.� َو �ُqُ��ِ�ُ �١٢ ُه3َ ا��0ِي � َوُ�َ�-#ُ� 
5َ
 َ�َ$�ء  �'َ�ِ Dُ��ِ�ُ(َ �َHِ3َا��ا� SُKِ�ْ�َُو �ِ"ِAَ�4ِ 
ْ5ِ %ُqَ~ِ�َ�َ�َْوا \ِ,ِ�ْQَ�ِ ,ُHْا���

�  ـ ا��H,١٣ �َوُهْ� �uَ�ُِد3�َُن ِ)F ا�ّ�ِ� َوُهWَ 3َِ,�ُ, اْ�ِ��Qَِل   
 نماياند را براى بيم و اميد به شما مى]الماسك[ كه برق ذاتياوست 

 و فرشتگان   رعد به حمد او)12(كند  و ابرهاى گرانبار را پديدار مى
د و با آنها فرست ها را فرو مى گويند و صاعقه از بيمش تسبيح مى] جملگى[

 در حالى كه آنان در  ؛دهد هر كه را بخواهد مورد اصابت قرار مى
  ) ـ الرعد13(كيفر است  كنند و او سخت  مجادله مىاهللا ءباره

�}Kََوا��6َ'�َر َو Sَ�ْا��� �ُqُ�َ �َ�}Kََو 
ََ̂�َ� َد7ِ~َ-�َ � ـ ا��H,��٣٣ qُ�َُ� ا�$�ْ�aَ َواْ�  
و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند براى شما رام گردانيد و شب 

  ) ـ الرعد33 (مسخر شما ساخت ] نيز[و روز را 
توانايي هاي تمام اين مراتب و احتجاجات فقط با عقل روزمره يعني حدود و 

  .عقلي مردمان زمان رابطه دارد و به همان مبنا مستدل ميشود و بس 
و اال رام شدن خورشيد و ماه و روز و شب بدين مفهوم كه آنها تابع امر و 

 ؛ خود خالف قوانين طبيعت يعني قوماندهء بشر گرديده باشند و ياهم گرديده بتوانند
ر مؤمن و پيامبر و ولي و نقيب و ساحر و برضد جبر هاي الهي است ؛ بشر مؤمن و غي

آقا و سلطان و امپراتور و نابغه و نادره هيچكدام ابداً قادر نبوده اند و قادر نيستند كه 
( به اندازهء يك ميليونم ثانيه هم در سير و حركت هريك از آحاد نظام شمسي 

ات ديگر  روز در مناطق معين زمين و سيار سيستم فلكي خورشيدي و منجمله شب و
  .دخل و تصرفي به عمل آورند ) 

 �'َj�yُِر ُأُآُ�َ'� َد7ِ~ٌ� ِو�'َOْ�َا �'َ"ِQْEَ 
3َُ̂ن uْEَِ�ي 5ِ Sُiَ�5 ا�6uَ�ِْ% ا��ِ"F ُوHَِ, اْ�ُ�"�

 ا���6ُر َ��ِ(ِ�qَ�ْا I-َْ̂ Hُ3َْ̂ا و� �Eا 
َْ̂-I ا���0َِ Hُ xَ�ْEِ�٣٥,Hـ ا�� �  

از ] اين است كه[ وعده داده شده وصف بهشتى كه به پرهيزگاران
 اين  .اش پايدار است ميوه و سايه؛ آن نهرها روان است ] درختان [زير 



 83 

اند و فرجام كافران آتش  است فرجام كسانى كه پرهيزگارى كرده
  ) ـ الرعد35(است ] دوزخ[

 بر جسته گي اقليمي و جغرافياييمالحظات » عقل روزمره « اينجا در حيطهء 
   .عياني دارد

 از زير العرب ؛ تصوير بوستاني كه ة در صحرا هاي غالباً خشك و سوزان جزير
 ؛ عاليترين گيرايي و شگفت انگيزي را داراست درختان آن نهر ها روان است

؛ چنانكه در اين آيهء مباركه و ده ها آيهء ديگر قرآن كريم بر اين منظره تأكيد 
؛ درست نقطهء كامالً  
 QْEَِ"َ'� اOْ�ََ'�ُرuْEَِ�ي �695ِت H,ن  .خستگي ناپذير ميشود 

مقابل صحراهاي شنزار و خشك و سوزان است و لذا وصف جهت متضاد جنت ؛ 
و  اغلب به مثابهء جايگاه هميشه آتشناك و پر شرار ؛ صورت مي بندد دوزخيعني 

بيم و وحشت و  مرتبه از آتش همراه با190رويهمرفته در قرآن مجيد نزديك به 
uْEَِ�ي 5ِ
 QْEَِ"َ'� �69ت H,ن آن سخن ميرود و تقريباً به همين اندازه از مرارت 

  .و معادل هاي آن اOْ�ََ'�ُر
#5
 َ�ْ-xَ�ِ َو9ََ.�6َ�ْ َ�ُ'ْ� َأْزَوا�9ً َوُذر#��ً% َو�5َ َآ�َن 3Kُ�َ�ٍِل َأن  �ًKُ�6َ�ْ ُرKََأْر ,َْ̂ َوَ�

qُ�ِ �ِ�ِّإ�� ِ�ِ�ْذِن ا� %ٍ�َ��ِ FَEِoْ�َ ِآَ"�ٌب Sٍ9ََأ #S�٣٨,Hـ ا���  
رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنان و ] نيز[ پيش از تو و قطعاً

 اهللافرزندانى قرار داديم و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن 
  ) ـ الرعد38( كتابى است برهه اي براى هر  ؛اى بياورد معجزه

؛ دوران در شرق ميانه ) تم از آدم تا خا( به طور يك قاعده  ؛  زمان پيامبران 
  . است معجزه طلبي و معجزه

 ( منطق و حتي با آزمايش و تجربهبا اين خطه  هنوز سطح عقل و تفكر بشر 
  . فاصلهء عظيمي دارد ... ) قياس و استقراء و استدالل و استنتاج 

 موجود است و رابطهء سخت بسيط و كم ژن ايماندر ژنوم بشر عموماً چون 
را به جهت   محيط پيرامونش و آفات و بليات و ناماليمات آن نيز اوتوان بشر با
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رود ؛ لذا توجه و   يعني يافتن اتكاي رواني و تكيه و توسل به آن هل داده ميايمان
تكيه بر صاحب و مالك و آفريننده و پناه دهنده و مدد رسان تقريباً براي همه گان 

ـ چه در شرق ميانه و  هميشه يامبرپ امر مسلمي است ؛ ولي طرف قبول قرار گرفتن
  . با معضالت و دشواري هاي گوناگون مواجه ميباشد چه بيرون از آن ـ 

نيز سير بسيار كند صحرا هاي شرق ميانه چون قواي كالم و افهام و تفهيم بشر 
تكاملي دارد ؛ لذا كالم و نيروي  سحر سخن هم تا حدود ناچيزي مؤثر مي افتد ؛ 

مادي و داشتن قدرت حاكمه براي مجاب كردن توده ها مؤثر ترين البته داد و دهش 
ابزار هاست كه اكثراً در آغاز ؛ پيامبران ؛ نه اينكه از آنها برخوردار نيستند بلكه اين 

  .ابزار ها بر ضد شان نيز به كار ميرود 
البته معجزات در آن .  خواسته ميشود معجزه پيوسته مدعيان پيامبريلذا از 

 ـ به تناسب اعصار پسين ـ يا مهارت هاي جادويي بسيط اند و يا بيشتر بر زمانه ها
از آنها دليل ثبوت  پذيرش عوام شايعات و افسانه ها و تصادفات بنا دارند و

پيامبران و دعوت هايشان است ؛ اما رفته رفته سطح شعور بشري ارتقا مي يابد و 
  .بيشتر ميشود سختگيري آنها در پذيرش موارد معجزه اي بيشتر و 

رويهمرفته حضرت محمد مصطفي پيامبر خاتم از اين نظر در وضع بسيار 
اند ؛  » دوران تاريخي« تنها پيامبر : ايشان كه ميشود گفت . حساسي قرار دارد 

در نصوص قرآن كريم ؛ تنها خود اين كتاب مقدس . اتكا بر معجزات ندارند 
 است ؛ ولي بيشتر تأكيد بر چنين معجزهء حضرت خاتم االنبياء وانمود گرديده

اى   معجزهاهللاهيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن  «احكام است كه 
  » بياورد

اهميت »  كتابى استاي  برههبراى هر « دوام اين آيهء مباركه يعني 
 بخش يابراي هر برهه ( را  »  لكُلِّ أَجلٍ«با اينكه تمام مترجمان . بيشتري دارد 

اهللا  نميكنند ، معهذا احدي نميتواند منكر آن شود كه تأكيد حضرت ترجمه ) زمان
قرآن  و آنهم ترجيحاً بر كتاب بيش از همه چيز و منجمله بيش از معجزه ؛ بر تعالي
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ظر از ده ها مورد ديگر ؛ آيهء شريفه ايكه به دنبال نچنانكه صرف .  است مجيد
  : حقيقت باقي نمي گذارد همين آيت آمده است ؛ كوچكترين محل ترديد بر اين 

  ) ـ ا��H,٣٩(��3Qا� ��5$�ء و �i-/ و 6H,\ ُام ا��"�ب 
هرچه را خواهد [نابود ميسازد اهللا هرچه را خواهد و ثابت ميكند 

  ) ـ الرعد39لوح الحفوظ ـ كتاب يعني ( ؛ نزد اوست اُم الكتاب ]
ظ كبريايي و قرآن مجيد معتبر ترين نماي آيات الهي است كه در لوح المحفو

  .وجود دارد 
) صل اهللا عليه وسلم(وضع حساس حضرت پيامبر خاتم سيد االنبياء والمرسلين 

با صراحت و روشني بيشتر منعكس » الحجر« منجمله در اين آيات سورهء مباركهء 
  :گرديده است 

��٦َو3�ُ��َْا َ�� َأ�jَ'� ا��0ِي rOُ#َل Hََ�ْ�ِ� ا�0#ْآُ� ِإ36ُuْ�َ�َ xَ�Oٌن  %ِqَ~ِ��َ�ْ��ِ �6َ�EِoْEَ �5َ 3ْ�� 
 
��٧ِإن ُآ6َ/ 5َِ
 ا����ِدِ��َ 
َ��ِmَ6j5 3ْا ِإًذاOَُو�5َ َآ� #�Qَ���ِ ِإ�� %َqَ~ِ��َ�ُْل ا#r6َOُ �5َ 

�٨�
 �6َ�ْ�rOَ ا�0#ْآَ� َوِإ3mُ(ِ�Qَ�َ �ُ�َ ��Oَن ُQْOَ ��O�٩ ِإ�(ِ xَ�ِ-ْ�َ 
5ِ �6َ�ْKََأْر ,َْ̂ Wِ Fَ�ِ_  َوَ�
 
#5
 ر�3Kٍُل ِإ�� َآ�3Oُْا ِ�ِ� َ�ْ�َ"ْ'rُِؤوَن ��١٠اَ�و�ِ��َ �'ِ�Eِoْ�َ �5َ�١١ َو� xَ�ِ0ََآ 

 
َ�5ِ�ِuْ�ُ�ْ3�ُ�ُِب ا F(ِ �ُqُ�ُ�ْOَ�١٢� 
��١٣ َ� 36ُ5ِsْ�َُن ِ�ِ� َوَ�ْ, �6Kُ /ْ�َ4َُ% اَ�و�ِ��َ 

 ا���َ#5 ��ً��َ �'ِ�ْ�َHَ �6َQْ"َ(َ 3ْ�َ3ْا ِ)�ِ� َ�ْ.39ُ�َُن َوj�mَ(َ �١٤َ��ء�3�ُ�َْ̂ا ِإqKُ ��َ�O#َ�ْت  �َ 


 3ْ�ٌَم 3Qُ�ْ�5ُروَن ُQْOَ Sْ�َ �Oَُر���١٥َأْ�َ�َْ̂, F(ِ �6َ�ْ.َ9َ ا���َ��ء ُ�ُ�و�9ً َوَز����6َه�   َوَ�
 
َ��ِyِ��6��ِ�١٦�
 اKَْ"َ�َق ا���ْ�َ_ ِإ��  )��١٧ َو�6َmْAِ�ََه� 5ِ
 ُآ�Pَ�ْWَ #Sٍن ر��9ٍِ� ِ5َ

 
ٌ�-ِj5 ٌب�'َWِ �ُ.َ-َEْoَ(َ�١٨� �'َ�(ِ �6َ"ْ-َOَوَأ FَKِ�6َ�َْ̂ ِ)�َ'� َرَوا  َواَ�ْرَض 5ََ,ْد�Oََه� َوَأْ�
5ِ�١٩
 ُآFْWَ #Sٍء 3ْ�5ُزوٍن �uQـ ا�  �  

 نازل شده است به يقين تو ايتو گفتند اى كسى كه قرآن بر
آورى  ها را پيش ما نمى گويى چرا فرشته  اگر راست مى)6(اى  ديوانه

فرستيم و در آن هنگام  فرشتگان را جز به حق فرو نمى ]ما اهللا[ )7(
 ]پيامبر[ترديد ما اين قرآن را به   بى)8( نيابند يديگر مهلت ]گستاخان[

 و به يقين پيش از تو )9( نگهبان آن خواهيم بود ايم و قطعاً نازل كرده
 و هيچ پيامبرى )10(فرستاديم ] پيامبرانى[ينيان هاى پيش در گروه] نيز[

گونه آن همان )11(گرفتند  برايشان نيامد جز آنكه او را به مسخره مى
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به ] كه [)12(دهيم   راه مى]كفار مكه[را در دل بزهكاران] استهزا[
 مداومت ميورزندپيشينيان ] و رسم[راه  برآورند و   ايمان نمى]قرآن[
گشوديم كه همواره از آن باال  مان بر آنان مىو اگر درى از آس )13(

 ما حتيايم  بندى شده گفتند در حقيقت ما چشم  قطعا مى)14( رفتند مى
 در آسمان ]اهللا[ و به يقين ما)15(ايم  هگشت جادومردمى هستيم كه 

 و آن را از )16(برجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستيم 
مگر آن كس كه دزديده  )17(ى حفظ كرديم ا شده  هر شيطان رانده

 و زمين را )18(كند  گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى
اى  هاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده گسترانيديم و در آن كوه

  ) ـ الحجر19(در آن رويانيديم 
 ميبدينگونه در واقع قرآن مجيد در قبال معجزه خواهي مردمان جداً مقاومت 

  :فرمايد  نمايد تا جائيكه مي
كه آنان از  گشوديم دري هم در آسمان مي حتي اگر منحيث معجزه ؛ 

 بازهم اين اعجاز عظيم ايمان شان را بر نمي انگيخت بلكه مي آن باال ميرفتند
  . گرفتار آمده ايم جادو است و حتي ما به چشم بنديگفتند كه اين 

يد ؛ نه مبين علم غيب الهي بلكه تصاويري كه در پنج آيهء بعدي مي آ
احتجاجاتي بر اساس عقل روزمرهء مردم زمان است ؛ مردماني كه جز با همين 

شوند و قوت ذهني اي باالتر در ايشان ممكن نبوده  تصاوير و روايات مجاب نمي
  .است سراغ گردد 

در همين سلسله روايات در مورد خلقت آدم و تبعات آن نيز مي آيد ؛ كه علي 
شود  هزار سال بازهم به گونهء تورات در قرآن مجيد تكرار ميچندلوصف گذشتن ا

تفاوت چندان زيادي  جغرافياي اديان ابراهيميدر ست كه  او معناي آن اين
 و حدود و سطوح عقلي آنان رونما عصر قرآن و عصر توراتميان مردمان 
  :نگرديده است 
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�6َْ̂ اO�َِ��َن 5ِ
 َ[ْ�َ��ٍل �َ4َ ,َْ̂ 
 َ�َ�ٍ� 36ُ�ْ�5ٍن َوَ�ْ�٢٦ #5�uQـ ا�� َوا�uَ�ْن� 
5ِ
 ��Oِر ا���ُ�3ِم  Sُ-ْ�َ 
5ِ \ُ�6َْ̂ �َ4َ�٢٧� 
 َوِإْذ َ��َل َر�qَ~ِ�َ�َ�ْ�ِ xَjِ% ِإF#O �4َِ�ٌ� َ�َ$ً�ا #5

��٢٨َ[ْ�َ��ٍل #5ْ
 َ�َ�ٍ� 36ُ�ْ�5ٍن َ̂ (َ F�ِوjر 
5ِ �ِ�(ِ /ُ}ْAَOَ�3ْ�ُ"ُ� َوKَ 3ْا َ�ُ�  َ)ِ�َذا.ُ
 
َ�,ِ9ِ�Kَ�٢٩� ِإ�� ِإaَ��ِ�ْ َأI�َ َأن 3qُ�ََن 5ََ_ ��٣٠ َ)uَ�ََ, اْ�َ��ِ~qَُ% ُآ�jُ'ْ� َأ9َْ�ُ.3َن 

 
��٣١ا����9ِِ,�َ 
��٣٢ َ��َل َ�� ِإxَ�َ �5َ aُ��ِ�ْ َأ�� 3qُEََن 5ََ_ ا����9ِِ,�َ 
َ اَل َ�ْ� َأُآ

5ِ �ُ"َْ̂ �َ4َ �ٍ$َ-َ�ِ ,َuُKْoَ#� 36ُ�ْ�5ٍن �ٍ�َ�َ 
��٣٣ َ[ْ�َ��ٍل #5ْ xَ�O�ِ(َ �'َ6ْ5ِ َ��َل َ)�4ُْ�ْج 

��٣٤َر�9ٌِ�  
 َ��َل َرب# َ)FOِ�ْmِOoَ ِإI�َ 3ْ�َِم ��٣٥ َوِإن� xَ�ْ�َHَ ا���ْ.6ََ% ِإI�َ 3ْ�َِم ا�,#�ِ
��٣٦ُ�ْ-َ.3iَُن  
َ��ِmَ6�ُ�ْا 
َ5ِ xَ�O�ِ(َ �٣٧ َ��َل� َ��َل ��٣٨ِ/ اْ�َ�ْ.3�ُِم ِ I�َ 3�َِم ا3َ�ْْ�

 
 ِإ�� Hَِ-�َدَك ��٣٩َرب# ِ�َ�� َأF6ِ"َ�ْ3َJْ ُ�َز�6َ#
� َ�ُ'ْ� ِ)F اَ�ْرِض َو�6�َ3ِJْ�ُُ'ْ� َأ9َْ�ِ.�َ
 
�6ْ5ِ�٤٠ُ'ُ� اْ�ُ�ْ{َ�ِ��َ �ٌ�ِ̂ "َ�ْ5ُ �F�َHَ �٤١ َ��َل َه0َا ِ[َ�اٌط� xَ�َ aَ�ْ�َ ِدي�-َHِ ِإن� 

�ْKُ �ْ'ِ�ْ�َHَ 

 ا�Xَ�ِْو�ََ5ِ xَ.َ-َ�Eا 
��Pَ�٤٢ٌن ِإ�� 5َِ 
 َوِإن� Hِ3ْ�َ�َ �َ�6'َ9َُ,ُهْ� َأ9َْ�ِ.�َ
�٤٣�3�ٌُْ̂م  
 ِ)F ��69ٍَت ��٤٤ َ�َ'� Kَْ-َ.ُ% َأ3َ�ْاٍب �#Sqُ# َ��ٍب rْ9ُ �ْ'ُ6ْ#5ٌء �5َ�ِ̂  ِإن� اْ�ُ�"�

��٤٥َو3�ُHٍُن  
��٤٦ اْد3�ُ4َُه� ِ�َ�َ�ٍم �6ِ5ِ7َ �SJِ 
 َوF(ِ �5َ �6َHْrَOَ ُ[ُ,وِرِه� #5ْ
 
َ��ِ�ِ�َ̂ "َj5 ُ�ٍرKُ I�َHَ �Oً�٤٧ِإ3َ4ْا� 
 َ� َ�َ��َOَ �'َ�(ِ �ْ'ُj�Dٌ َو�5َ ُه� �9ِ�َ}ْ�ُ�ِ �'َ6ْ#5َ

�٤٨�  
 از گلى سياه و بدبو آفريديم  ؛و در حقيقت انسان را از گلى خشك

 )27(دود خلق كرديم   بى و پيش از آن جن را از آتشى سوزان و)26(
من بشرى را از :  تو به فرشتگان گفت ربهنگامى را كه ] ياد كن[و 

 پس وقتى آن را )28( از گلى سياه و بدبو خواهم آفريد  ؛گلى خشك
درست كردم و از روح خود در آن دميدم پيش او به سجده درافتيد 

  جز ابليس كه)30( پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند )29(
 اى  :فرمود ]اهللا[ )31(كنندگان باشد  خوددارى كرد از اينكه با سجده

 گفت من )32(كنندگان نيستى  ابليس تو را چه شده است كه با سجده
از گلى سياه و ؛ آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك ]اليق[

بيرون شو ] مقام[فرمود از اين  ]اهللا[ )33(اى سجده كنم  بدبو آفريده
:  گفت )35( و تا روز جزا بر تو لعنت باشد )34(اى  شده  ه تو راندهك

 برانگيخته خواهند شد مهلت ده ]اينان[ پس مرا تا روزى كه!يارب 
 )38( معلوم زمانهء  تا روزِ)37(يافتگانى  فرمود تو از مهلت ]اهللا[ )36(

] ان را اينهم گناهان[ ساختى من گمراه به سبب آنكه مرا !يارب   :گفت
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 مگر )39(آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت   برايشان مى ؛در زمين
 اين راهى است  :فرمود ]اهللا[ )40(بندگان خالص تو از ميان آنان را 

 در حقيقت تو را بر )41(] شود منتهى مى[به سوى من ] كه[راست 
 مگر كسانى از گمراهان كه تو را پيروى نمي باشدبندگان من تسلطى 

كه ] دوزخى [)43( آنان دوزخ است ءگاه همه  وعده و قطعاً)42(كنند 
وارد [براى آن هفت در است و از هر درى بخشى معين از آنان 

 )45(سارانند   ها و چشمه گمان پرهيزگاران در باغ  بى)44(] شوند مى
 و آنچه )46(با سالمت و ايمنى در آنجا داخل شويد ] به آنان گويند[

 مي زدائيم و  باشدهاى آنان  در سينهراكه ] انىهاى نفس و شائبه[كينه 
 نه رنجى در آنجا )47( مي نشينند بر تختهايى روبروى يكديگر برادرانه

  )48(شوند  رسد و نه از آنجا بيرون رانده مى به آنان مى
پيش از آنكه وارد بحث ديگر شويم ؛ بار ديگر و شايد بار بار درخور تأكيد 

ي زميني و آسماني هميشه و در همه حال ؛ با توجه است كه گويش ها و خطاب ها
 سامان  مخاطبانسطح عقلي و نيروي برداشت و تحليل و دريافتبه 

ابلهانه ترين سخن اين است كه دعوي يا قبول نمائيم پدري چون نيوتن يا . ميگيرد 
آينشتاين وقتي با فرزندان يكي دو ساله خويش صحبت ميكند ؛ فرمول هاي غامض 

 را با آنان در ميان گذارد ؛ يا كسي چون موالناي نسبيت و يا عموميجاذبهء 
...) با بشنو از نئ چون حكايت ميكند ( رومي بلخي با چنين كودكي مثنوي معنوي را 

  !زمزمه كند و بس 
 نيوتن و اينشتاين و همانند ها در حاليكه چنين كنند بالهت تحمل ناپذيري را 

خورد سال و كوچك دماغ شان با آنان چون هيوالها مرتكب ميشوند و تازه فرزندان 
  .و بيماران وحشتناكي مقابله خواهند كرد نه مانند پدران و مربيان مهربان 

لذا نيوتن و اينشتاين و همانند هاي آنان مطلقاً ناگزير اند كه با كودكان خويش 
 شاهزاده و بگويند و احياناً افسانه هاي ديو و پري و» آللو« شوند و بر آنان كودك
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شاهدخت و وصلت هاي جادويي آنان با غريب بچه گان و غريب دختران عجيب و 
خيالي را در ميان گذارند و اسباب بازي هاي عروسكي برايشان تدارك نمايند ؛ 
يعني ناگزيرند با مخيله هاي نورس فرزندان كوچك بازي هاي لذت بخش و گوارا 

 كار خويش را به اكمال نرسانيده و آنان ملتكاچراكه هنوز ناموس به راه اندازند ؛ 
   .برخوردار نشده اند... از قوا و ملكات عاليه تفكر و تحليل و محاسبه و استنتاج 

 كنند و به دقت نياز  »و خشك  تر « نيوتن و اينشتاين هكذا مجبوراند كودكان را
  .نا قرار دهند  آنان را در يابند و عمالً مورد اعتءها و ناراحتي ها و مطالبات ويژه

...  مانند نيوتن و اينشتاين كم اكتشافاني دهاي و نبوغدرين برهه و گستره ؛ 
 است و آنان غالباً هيچدر زمين و كيهان و طبيعت و ماوراي طبيعت تقريباً در حكم 

ناگزير هم هستند كه از پيره زن مجرب كوچه و محله تبعيت نمايند تا از عهدهء 
ر آماده كردن و خوراندن و پيامد ها و شرايط همچو كودكان خويش منجمله شي

  .امور بتوانند بدر آيند 
متأسفانه بشر ـ و احتماالً تمامي موجودات حيه ـ آنقدر ها توان درك و دريافت 

 را ندارند ؛ چرا كه اين چيز ها شامل اشيا و اشكال جريان تكامل و بعد زمان
  .نها در ذهن نقش نمي بندد مجسم بال واسطه نيستند و تصاوير مجرد از آ

 لذا بشر در مرحلهء عقل شكلي و ظاهربين كه بدبختانه تا همين امروز هم عقل 
روزمرهء توده هاي عظيم افراد در كشور هاي عقبمانده و پيشرفته بر همين نوع عقل 
مبتني و متكي است ؛ بر آنچه آناً مي بينند ؛ حكم و تحكم ميكنند و حتي علي الرغم 

 ، گذشته » آن« كنوني با  » آن« ؛ عوي هاي پر طمطراق ؛ قادر نيستند داشتن د
 را اكنونامروز را با روز سپري شده و اين دور و برهه را با دور و برهه طئ گشته و 

! ) و ارتباط درست و دقيق و كامل ( خوانده ميشود ؛ ارتباط تاريخبا تمام آنچه كه 
  .دهند 

 فرد مفروض بشر آناً سنگ و سنگ بقه و يا پري بر مبناي اين سطح عقلي نه تنها
... ها و زمين و كوه و دريا و فرشته ميشود ؛ بلكه بزرگان و پيامبران و آسمان
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همينگونه كه هستند آناً پديدار شده اند ؛  مثالً آدم اسميت فقط همان شخصيتي است 
 مانفيست را نوشته است ؛ كارل ماركس همان است كه كاپيتال و» ثروت ملل « كه 

را به وجود آورده ؛ چنگيز و هيتلر همانها اند كه عالمي را به خاك و خون كشيده 
يعني اينان زماني نطفه نبوده اند ، وقتي در حالت جنين به سر نمي برده اند ؛ ... اند 

ايامي را در بيچاره گي و بي پناهي و ناداني كودكي به سر نياورده اند ؛ دوران هاي 
بيماري هاي محيط و نيك آموزي از نيك انديشان  و اطيل وخرافاتاببدآموزي از 

كم عده و دوران هاي آزمايش و خطا و اُفت و خيز و اشتباه و بد باوري و غلط 
   .نداشته اند... انگاري و حتي تب و هذيان و بيماري 

در عقل شكلي كه عقل روزمرهء عمومي اساساً منبعث از آن است ؛ سياه سياه 
د سفيد ، خوب خوب است ، بد بد است ، بلند بلند و پست پست ، زنده است ، سفي

  ....گي زنده گي است و مرگ مرگ
دارد ؛ ذات و سرشت و اندازه و تقدير ازلي و  » آن« هرچه هرفرد ـ در همان 

جرم و خطا از گوشت و پوست و جوهر مجرم و خطاكار جدا . ابدي اش ميباشد 
  !كار و معصوم و بي تخطياپذيري هم از نيكومعصوميت و خطاننيست و نيكي و 

همين عقل و بينش است كه صرف نظر از ساير جا ها ؛ خود را بر كتب مقدس 
چرا كه مخاطب كتب مقدس جز كسان داراي همين حد و . تحميل كرده است 

  !سطح عقلي نيستند و نبوده اند 
  : را خاطر نشان ميكنيم  درين سلسله براي اكنون دو مورد

   :نخست
  : به اين آيهء مباركه بار ديگر دقت فرمائيد 

 
َ��ِ�ِ�َ̂ "َj5 ُ�ٍرKُ I�َHَ �Oًِإ3َ4ْا �SJِ 
�ـ ا��uQ �٤٧َوF(ِ �5َ �6َHْrَOَ ُ[ُ,وِرِه� #5ْ  
مي هاى آنان است   در سينه را كه]هاى نفسانى و شائبه[و آنچه كينه 

  )47( ندمي نشين بر تختهايى روبروى يكديگر برادرانه زدائيم و 
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بدون شك اين ؛ يكي از فراز هاي وصف جنت و جنتيان در قرآن كريم است ؛ 
  . ميباشد و بس مرداناما به وضوح مي بينيم كه حرف بر سر 

آيا ايجاب علم غيب اهللا تبارك و تعالي سخن را چنين ساخته است يا عقل 
  روزمرهء كودكان و كودك مانده گان دوران مردساالري ؟

ست با اتكا فقط به همين آيت وارد مقصود گرديم ؛ پس لطفاً به شايد كافي ني
« مي باشد يعني  » ا365s����Oن ا34ة« ياد آوريد كه در سراسر قرآن كريم سخن از 

و حتي همين امروز هم نام پر غرور حركت  »  هم اندبرادر) مسلمان ( مؤمنان 
برادران ست ؛ يعني ا  »اخوان المسلمين« بنياد گرايي اسالمي جهاني در اساس 

   !مسلمان
بحث كافي در اين مورد مستوجب نگارش و تأليف كتاب هاي قطور فراواني 
است ولي منظور ما اينجا فقط برمال ساختن رابطهء نصوص مقدس و الجرم استفاده 

 در هزار و هزاران سال پيش عقل روزمرهء مردمهاي درست و نادرست از آنها با 
  .ن حاضر است و بدبختانه در همين زما

در اينهم شك نيست كه قرآن كريم باالترين حقوق و مناصب ممكن در زمانش 
 دو نيمهء ديگر هر اند و نيمهء نفوس بشريت كه هميشه  مادران وزنانرا به 

را در بطن و آغوش خود مي پرورند ؛ تثبيت و عنايت كرده است ؛ معهذا ممكن 
ي نابهنگام به معنويات و روان مرد نبوده است كه دست رد آشكار و ضربت انقالب

لذا حتي درين آخرين كتاب مقدس الهي هم . ساالرانه حاكم در زمان وارد آورد 
   !حاصل جمع مردان و اجتماعجامعهء مؤمن و مسلمان عبارت است از 

لذا زنان در مقام زايده اي از اجتماع و حتي بيرون از اجتماع باقي مانده اند و اين 
  . دارد  وضع برده گي و برده گانشباهت تام با 

  :دوم  
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 معطوف تسهيل شرايط برده گيميدانيم كه تمام هم و غم قرآن مجيد بر 
 ؛ آزاد سازي برده گان را جزء عبادات عاليه قرار داده استميباشد و 

معهذا بر نظام و قوانين برده داري آشكارا متعرض نميشود و چيز هايي مانند قيام برده 
حتي روش با كنيزان . و حتي كراهيت برده داري را مطرح نمي سازد گان و حرمت 

حسب ) ص(يا زنان برده را براي كسي چون حضرت پيغمبر خاتم محمد مصطفي 
  :قوانين و نظامات برده داري معين ميفرمايد كه بار ديگر بر آن رجوع مي كنيم 

xَ9ََأْزَوا xَ�َ �6َ�ْ�َ�َْأ ��Oِإ jF-ِ�6ا� �'َjَأ� ��َ xَ6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5ََو �
 ا����Eَ7 FEِْ�َ/ ُأ39َُرُه
 xَEِ��َ�4َ َو�6َ�َِت xَ�ِ�4َ َو�6َ�َِت xَEِ���Hَ َو�6َ�َِت xَ#�Hَ َو�6َ�َِت xَ�ْ�َHَ �ُ5ِ��� َأَ)�ء ا���

 َأَراَد ا�jF-ِ�6 َأن ا����FEِ َه�9َْ�َن xَ.َ5َ َوا5َْ�َأًة 6َ5ِsْj5ً% ِإن َوَهَ-ْ/ F-ِ�6��ِ �'َ�َAْOَ# ِإْن
 F(ِ �ْ'ِ�ْ�َHَ �6َBْ�َ(َ �5َ �6َ�ْ�ِHَ ,ْ�َ 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ُْدوِن ا 
5ِ xَ�� %ً�َ�ِ�4َ �'َQَqِ6"َ�ْ�َ
َأْزَوا9ِِ'ْ� َوqَ�َ5َ �5َْ/ َأْ�َ��3qُ�َ ��َ�ْqَ�ِ �ْ'ُOَُن xَ�ْ�َHَ َ�َ�ٌج َوَآ�َن ا���ُ� 3AُJًَرا ر�ِ��ً�� 

� ـ ا��rاب�٥٠  
شان را ) هرم( اجوره  ما براى تو آن همسرانى را كه  !يامبراى پ

 غنيمت جنگى از ]اهللا[را كه ] كنيزانى[حالل كرديم و ؛ اى  داده
هايت و   تو قرار داده و دختران عمويت و دختران عمهكولمم

اند و  هايت كه با تو مهاجرت كرده دختران دايى تو و دختران خاله
در صورتى كه  ؛ به پيامبر ببخشد] لبانهداوط[زن مؤمنى كه خود را 

 ءويژه] اين ازدواج از روى بخشش[پيامبر بخواهد او را به زنى گيرد 
و منكوح  كه در مورد زنان علم داريمما نيك ؛ توست نه ديگر مؤمنان 

 حرَج و زحمتيايم تا براى تو   كردهفرض ها چه  مملوكتكنيزان
  ) ـ االحزاب50 (ربان است  مهء همواره آمرزندهاهللاپيش نيايد و 

 �
'ُ6ُ�ْ�ُ xَ-َuَHَْأْزَواٍج َو3ْ�َ َأ 
ْ5ِ �
َ�� xَ�َ jSQِ�َ ا�6#َ��ء 5ِ
 َ�ْ.ُ, َوَ�� َأن Eََ-,�َل ِ�ِ'
� ـ ا��rاب�٥٢ِإ��� xَ6ُ��ِ�َ /ْqَ�َ5َ �5َ َوَآ�َن ا���ُ� I�َHَ ُآFْWَ #Sٍء ر�ِ��ً-�   

زنان  با آنان مبدل كردننيز زنان و ] گرفتن[از اين پس ديگر 
به اعجاب اندر  ترا ها  بر تو حالل نيست هر چند زيبايى آن؛  ديگرى

 ـ 52(بر هر چيزى مراقب است   همواره اهللاو ؛   كنيزان به استثناىكند
   )االحزاب
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دليل امر آن نيست كه در علم غيب اهللا تعالي جل جالله برده گي و برده داري 
عقل روزمرهء جامعهء هنوز ت ؛ بلكه دليل همان است كه امور ازلي و ابدي اس

 ؛ برداشت سخن و اقدام فراتر از اين را كودك مانده و منحط بشرِ وقت
  .نداشته است 

اينجاست كه نه بر حسب اتفاق بلكه جبراً و قانوناً درك و دريافت معاني و 
 مصادق آيات رب العالمين و بخصوص آيات قرآن پاك بدون درك و دانش

 ، سير تكاملي بشريت و فراز و نشيب هاي آن اصالً ميسر نيست و جز اين ؛ تاريخ
هم كوچكترين محل » خركاري « كه با » پرپر خواندن « است و » ماليي « همان 

  .مقايسه ندارد 
و اال چطور است كه پيامبران اولي العزمي چون موسي كليم اهللا ؛ عيسي روح اهللا 

نمي خواهند يا نمي توانند كه پديدهء ننگين و فوق و محمد قريشي حبيب اهللا 
وحشيانهء برده گي را حتي مذمت و تحريم كنند ؛ ولي كساني چون اسپارتاكوس به 
قيام عليه آن بر ميخيزند و كساني چون ابراهام لينكن رسماً و قانوناً آنرا منسوخ قرار 

  ميدهند ؟؟
هام لينكن ها هم اگر همعصر دليل امر اين است كه همين اسپارتاكوس ها و ابرا

و همركاب و همداستان آن پيامبران اولي العزم بودند ؛ مطلقاً نميتوانستند كاري و 
 ؛ تاريخدرست در زمان اينها بود كه . حتي انديشه اي درين راستا به سامان رسانند 

 هاي سه ناممكن را براي بر انداختن برده داري فراهم ساخت و  امكانات وشرايط
  . گرديد ممكنو دو هزار و يكهزار سال پيش هزار

  :  مورد  دوم 

  ومد                       فصل 

  »عقل روزمره «  يعني وراي »غيب «        
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  :از سورهء شريفهء االنعام 

  
 �َ5َ F#Oِإ �ْqُ�َ َو� َأ3�ُُل Dَ�ْXَ�ْا �ُ�َHْا�ّ�ِ� َو� َأ 
ُ~ِ7rَ4َ 6ِ,يHِ �ْqُ�َ َأ3�ُُل �� S�ُ ِإْن xٌ

��٥٠َأ�Eِ-ُ_ ِإ�� I�َ3�ُ �5َ ِإSْ�ُ �F�َ َهSْ َ�ْ�َ"3ِي اI�َHْ�َ َواْ�َ-ِ��ُ� َأَ)َ� �qAَ"َEَُ�وَن  
#5
 ُدوOِِ� َو�F�ِ َوَ�  �'ُ�َ aَ�ْ�َ �ْ'ِ#َر� I�َُ�وْا ِإ$َQْ�ُ 3َن َأن(ُ�}َ�َ 
َوَأ0ِOْر ِ�ِ� ا���0َِ

3َُ̂ن  �"�َ �ْ'ُ��.َ�� _ٌ�AِWَ�٥١� َوَ� PْEَُ�ِد ا���0َِ
 َ�ْ,3Hَُن َر��ُ'� Xَ�ْ��َِ,اِة َواْ�َ.ِ$F# ُ�ِ��ُ,وَن 
#5
 FْWٍَء  �'ِ�ْ�َHَ xَ�ِ��َ�ِ 
#5
 FْWٍَء َو5ِ �5َْ �'ِ�ِ��َ�ِ 
ْ5ِ xَ�ْ�َHَ �5َ �ُ'َ9َْو

 
َ��ِ�ِ��mا� 
��٥٢َ)َ"Pُْ�َدُهْ� َ)َ"3qَُن 5َِ'ُ|َ.ْ�َ ��6"َ(َ xَ�ِ0َء  َوَآ�sُ3�3ُْ̂ا َأَه �َ#� zٍ.ْ-َ�ِ �
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 نزد من است و اهللاهاى  گنجينهگويم  بگو به شما نمى ]اي پيامبر[
جز آنچه را كه ؛ ام  فرشتهگويم كه من  دانم و به شما نمى  نيز نمىغيب

؛ بگو آيا نابينا و بينا يكسان است . كنم   نمىشود پيروى  مىوحىبه من 
 [آناني را كه از محشور شدن در پيشگاه و) 50(كنيد  آيا تفكر نمى

 اهللا ازكه غيربده  ] متيقن كننده[ اهللا مضطرب اند ؛ هوشدار] بازپرسيي
 ]نامتزلزل و استوار[؛ تا پرهيزگار ر و شفيعى نيست و ياشانبراى 
خوانند   خود را بامدادان و شامگاهان مىرب و كسانى را كه) 51(شوند

از حساب آنان چيزى بر . مران ؛ از خود خواهند   خشنودى او را مىو
؛ مبادا  آنان نيست ءچيزى بر عهده] نيز[ تو نيست و از حساب تو ءعهده

و بدين گونه ما برخى را ) 52( از ستمكاران باشى با طرد كردن آنان



 95 

 بگويند آيا اين ] خود خواهان متكبر[تا به برخى ديگر آزموديم نسبت 
] حال[ به اهللاآيا ؛  است برتري بخشيدهاز ميان ما  را اهللا ]بيچاره گان [

و چون كسانى كه به آيات ما ايمان ) 53(سپاسگزاران داناتر نيست 
تان رحمت را بر خود مقرر ؛ رب  بگو درود بر شما  ؛دارند نزد تو آيند

 كار بدى كند و آنگاه به توبه و نادانى هر كس از شما بهكرده كه 
و اين گونه آيات ) 54 ( مهربان استء پس وى آمرزنده ؛صالح آيد

 ]جانبه ههم[كنيم تا راه و رسم گناهكاران  بيان مىتفصيلرا به ] خود[
؛  اهللاكه غير از از اينام  بگو من نهى شده ]اي پيامبر[) 55(روشن شود 

هاى شما  من از هوس بگو . بپرستم خوانيد   را كه شما مىخداياني
بگو ) 56 (بيرون نشوميافتگان  راهشمار  گمراه و از تاكنم  پيروى نمى

بي شما  واست دليل آشكارميگويم با  رب خويشاز جانب هرچه من 
در  خواستاريد به شتابكه آنچه را ] ليو [ آنرا تكذيب ميكنيددليل

 آشكاريست كه حق را  ناهللا   جز به دستصالحيت.  نيست اختيار من
بگو اگر آنچه را با ) 57( است  و فيصله كننده او بهترين داور؛كند  مى

 ميان من و شما كار به انجام قطعاً  ؛نزد من بود؛ شتاب خواستار آنيد 
و ) 58(ستمكاران داناتر است ] سرنوشت[ به اهللا مگر تنها.  رسيده بود

  راو آنچه داند نمى را آن] كسى[ تنها نزد اوست جز او كليدهاى غيب
  ؛افتد داند و هيچ برگى فرو نمى  مى]فقط اهللا[ در خشكى و درياست

هاى زمين و  اى در تاريكي  و هيچ دانهمطلع استآن از]  اواينكه[مگر 
  )59(است ] ثبت [كتابى روشنهيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در 

***  
ه هر مؤمن اين خطاب ها به حضرت محمد رسول اهللا است و نه ب

. يا مال يا عامي ؛ و به همين دليل نيز اهميت تعيين كننده پيدا ميكند 
  :دقت كنيد 

  ؛گويم  به شما نمى  بگو ]اي پيامبر به مردم و مجادله گران[
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   ، نزد من استاهللاهاى  گنجينه
   ،دانم  نيز نمىغيب

  ،ام فرشتهگويم كه من  به شما نمى
   ،كنم پيروى نمىشود   مىوحىجز آنچه را كه به من 

   ... نيستدر اختيار من خواستار آنيد به شتابآنچه را 
نميدانم و آنچه ميدانم به  » غيب« فشردهء همه سخنان برين الهي همين است كه 

  .ميشود » وحي«من 
 ميشود ؛ وحي در باال ديديم كه آنچه به پيامبر الهي آنهم در فرصت هاي معين 

مثالً نه تنها عقل روز مرهء مردم .  است نعقل روزمرهء مردم زمادر حدود 
آنزمان بلكه عقل روزمرهء اكثريت توده هاي بشري زمان ما حتي در كشور هاي 

صبحگاهان طلوع   خورشيد:خيلي مدرن و صنعتي هم ؛ چنين مي پندارد كه
ميكند و بر روي چت آسمان راه ميرود و شامگاهان در چونان ناكجايي 

 ؛ غروب مي نمايد ؛ مي خوابد ، استراحت كه از آن طلوع كرده است
  .مي كند وغيره 

با وصف اين كه  به ويژه در روزگار نزديك ما تلويزيون در سراسر دنيا تقريباً 
كرهء همه گاني شده و قريب تمامي چينل هاي تلويزيوني در شبانه روز ده ها بار 

مين زير پاي شان  را نمايش ميدهند ؛ معهذا براي اغلب افراد سخت است كه ززمين
واني چون تفاوت ا تصور نمايند ؛ آنان علي الوصف اينكه با حقايق فركره ويرا 

و هر كجا كه به هنگام هاي روز و شب در مناطق مختلف زمين مواجه ميشوند 
؛ اما قادر نيستند در ذهن گرداگرد بنگرند ؛ آفاق را كامالً به شكل دايره مي بينند 

 ربط دهند ؛ در نتيجه تصور زمين به وي بودن زمينكرخود اين حقايق را به 
 تصور غالب در ميان اكثريت افراد بشر و مسطح و گسترانيده شدهصورت چيز 

  .حتي شمار زيادي از تحصيل كرده گان و متخصصان اين يا آن عرصه ميباشد 
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از اين گذشته تصورآنكه زمين ؛ يكي از كوچكترين سيارات در منظومهء 
 ؛ و منظومهء شمسي ؛ خود بخش عمدهء آن يا اصل جهان شمسي است و نه

است و » راه شيري « يك جزء بسيار بسياركوچك و حاشيه اي در كهكشان 
يكي از چهارصد ميليارد كهكشان مشابه در كيهان كه تاكنون » راه شيري « كهكشان 

 فيصد مردم جهان 99 يا 98كشف و محاسبه شده است ؛ ميباشد ؛ حتي از ذهن 
��r9ة  سال پيش در صحرا هاي 1500چه رسد به مردم ؛  است به دورني كنو

   .ا�.�ب
بدينگونه اينكه عناصر مركبهء زمين و اتموسفير آن شامل بيش از يكصد عنصر 

جدول دوره اي يا » مندليف «  جدول انكشاف يافتهء مندرج دركشف شدهء 
نش فيزيك وكيميا  عنصر ديگر است كه توسط بشر پيشرو در دا20 و حدود عناصر

؛ به طريق  البراتواري ساخته شده است ؛ حتي از ذهن حدوداً نيم دانشمندان و 
پروفيسوران جهان كنوني به دور ميباشد ؛ چه رسد به مردمان عوام امروزي و مردمان 

  . سال قبل 2000 – 1000بدوي و غارنشين و به اصطالح جاهل و وحشي 
ه ؛ چگونه تطور و تكامل يافته و چگونه به  چيست ؛ از كجا آغازيدحياتاينكه 

 ميليارد 400 ميليارد ضرب در400 رسيده است و هكذا اينكه آيا ممكن است در بشر
منظومهء خورشيدي و ستاره اي مكشوف و معلوم در علم كنوني بشر پيشرو ، فقط 

  باشد ؛ از مسايليميزبان حياتزمين كه حيثيت يك ذره در برابر عالم را دارد ؛ 
نيست كه حتي در گروه هاي متخصص و متبحر در شقوق مختلفهء دانش هاي 

و آنگاه آيا مي توان همچو دانستني . امروزي قابل تصور و تبيين رسا و روشن باشد
در  » ر��% ا�$"�ء و ا����« را از چوپانان غارنشين يا چادر نشين داراي حالت  ها

 سال پيش توقع كرد و 1400م در آنه»  اُم القري و حولها « العرب ، درةجزير
  انتظار داشت ؟

  .  باشد مثبتجواب حتي به طريق كودكانه نميتواند 
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حاال مسأله اينست كه قرآن مجيد براي هدايت همان مردم در همان زمان نزول 
و يا فته و حضرت رسول اكرم از ميان همان مردم برخاسته و با همان مردم مخاطب 

پس آيا ارشادات . وايي همان مردم مؤظف بوده اند و براي رهبري و پيشمصاحب 
 همان قوت عقلي و توان ذهنيبايست متناسب با قرآن مبين و رسالت نبي كريم 

  مردم مي بوده يا متناسب با دانش هاي امروز ، فردا و فردا هاي هنوز آنسوتر ؟
  اهللا تعالي ؟؟؟» علم غيب  « يا حتي شامل تمامي

 يا مغرض و منافق هميشه وجود داشته اند  و  جمعي متعصب و متحجر مؤمن
: وجود دارند و چه بسا دست به شمشير و قدرت و حاكميت اند كه  مي فرمايند 

   !كالم الهي در هر حال فوق دانش هاي بشري است
اين است كه چون ! ) منافق به مفهوم شرعي(  دليل اين ابلهان يا مغرضان منافق 

 ؛ هيچگاه نميتواند صرف نظر از زمان و مخاطباناهللا فوق بشر است ؛ كالم او 
نه چندان اتفاقاً .  باشد صرف نظر از زمان و مكانپائين تر از دانش هاي بشر 

توجه . پاسخ اين گروه غالباً ددمنش در همين آيات متبركه باال داده شده است 
  :فرمائيد 

  بازهم خطاب به پيامبر ؛
 وخوانند  شامگاهان مى خود را بامدادان و ربكسانى را كه ـ 

از حساب آنان چيزى بر . مران ؛ از خود خواهند  خشنودى او را مى
با تا ؛  آنان نيست ءچيزى بر عهده] نيز[ تو نيست و از حساب تو ءعهده
   .ايشان از ستمكاران باشىطرد 
 بگو درود  ؛چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيندـ 

 كه هر كس از شما به را بر خود مقرر كرده تان رحمت؛ رب بر شما 
 ء پس وى آمرزنده ؛ كار بدى كند و آنگاه به توبه و صالح آيدنادانى

 كنيم تا راه   بيان مىتفصيلرا به ] خود[ و اين گونه آيات  .مهربان است
  .روشن شود  ]همه جانبه[ رسم گناهكاران  و
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 و مؤمنان به او را صرف نظر از مگر جز به معناي اين است كه ياد كننده گان اهللا
ها ؛ محترم بشمار و بر كم و كاست فهم   آنفرهنگيي و عقليحدود توانايي هاي 

 محدود شده است و  مكان و زمانافراد بشر توسط . و فراست آنان سخت مگير 
هر كس حالت ايده آل و آرماني را از همه گان نميتوان انتظار داشت و القصه كه 

 در دعوت عامي ؛ وقتي پاي  استعقل روزمرهارد كه همان  اي دتوان ذهني
ميان است ؛ همان عقل روزمره را بايد رعايت كرد و مانند داوطلبانِ هميشه كم عدهء 

  . و امتحانات تثبيت سويه از آنها پرداخت » كانكور ها «دانشگاه ها نبايد به گرفتن 
 ***  

پرستانه ، جسم پرستانه ، يعني شكل پرستانه ، شكلك (  ذهنيت بت پرستانه
 و  كه اسالم و پيامبر گرامي اش ؛ در حقيقت مأموريتي جز مبارزه! ) صورت پرستانه 

كه اهللا نيز به سان يكي از بت هاي پيروزي بر آن ندارند و نداشته اند ؛ تصور ميكند 
يا مخصوصاً به سان يك بشر و بشر نماي بزرگ جثه و » عصر جاهليت « كعبه در 

ر و چنين و چنان ؛ يك بت جاندار و صاحب نفس است و تشنه و گرسنهء بالدا
عبادات و قرباني ها و چه و چه آدم هاي حقير و ذليل و ناچيز اين دنيا ميباشد و 

مقرر داشتن فرايض و عبادات ؛ همان ستاندن قيمت و  هدفش از فرستادن پيامبران و
  ! كه به بشر ارزاني گرديده است نعمت هايي است بدلهء استعداد زنده گاني و ساير

تصوري بدين حد و خاصيت ؛ جز انعكاس زمين و خاصيت هاي زميني و بشري 
و متأسفانه نوع بشر از اين .  نيست ماوراي طبيعتو فرا تر از آن بر » آسمان «بر 

  . منجالب حمق و سفاهت جز در استثناءات نادر تا كنون نتوانسته است بيرون جهد 
يك كُل قابل محاسبه قادر نشده است ؛ بيانديشد و باور كند كه حتي بشر در 

آفرينندهء هستي ـ كه چه به نام اهللا و چه به نام هاي ديگري خوانده شده است و 
 ميشود ـ در عالمِ وجود ؛ فقط حيواني موسوم به آدم يا بشر نيافريده بلكه مجموعه

ذات هستي بخش ؛ مزد خلقت اگر قرار بود كه آن . موجودات حيه را آفريده است 
خود را از مخلوقات باز ستاند ؛ عين فرايض و وجايبي را كه بر نوع بشر مقرر داشته 
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بود ؛ و عين همسان هاي فرستاده گاني را كه بر بشر مبعوث داشته  بود ؛ بر ساير 
  .جانوران نيز مقرر ميداشت و مي گماشت 

ه ذات آفريدگار با ديگر البته ما به قطعيت صد در صد گفته نميتوانيم ك
فقط در تمام هستي مشتي مخلوقات خويش مطلقاً رابطه و بده و بستاني ندارد و 

جانور موسوم به بشر يا آدمي را پيش انداخته است كه هله ؛ شكر گذار و قدر شناس 
  !باش و حساب پس بده 

ها خردمندانه تر اينست كه رابطهء خالق و مخلوق در هر كجا وجود دارد ؛ منت
خالق هستي عين تكاليفي را كه بر بشر مقرر ميفرمايد ؛ بر جانور ديگر چون بوزينه و 

يا   درجهء تكامليآنان غالباً مناسباتي متناسب با . روا نمي دارد ... زاغ و زنبور
  . خود با خالق دارند كيفيت خلقتي

 اطفال تازه حتي تكاليف بر بشر هم ابداً يكسان نبوده است ؛ چنانكه كودكان و
نابالغ تقريباً از همه چيز به استثناي احترام و اطاعت معقول از پدر و مادر ؛ حرمت 
گذاري به بزرگان و رعايت شماري از اداب خانواده گي و اجتماعي معاف اند ؛ 
هكذا پيران بسيار كهنسال ؛ افراد بيمار و معيوب و معذور و مسافر و محبوس و برده 

تكاليف شرعي ثروتمندان و قدرتمندان نسبت . ار ميباشند از بسا تكاليف شرعي بركن
  .به افراد مشابه ولي نادارتر و ضعيف تر از آنها بيشتر و سنگين تر است 

اما مورد عمده تر و منطبق تر بر بحث كنوني اين است كه چون بشر پيوسته در 
 ذهني و يك سطح و سويهء تكاملي و خلقتي نبوده دايماً تكامل جسماني و عقالني و

مغزي ميكرده است ؛ بدينجهت نيز مناسبات خالق با بشر نظر به زمان و درجه و 
  . به هم ميرسانيده است تفاوت مرتبهء تكاملي اش

بدون درك و دريافت و احساس اين حقيقت بنيادي ؛ ادعا ها از دينداري و 
ده چرند منزجركننخداشناسي و حتي از بشر بودن و مقام و ارج انساني داشتن 

  ! بيش نيست اي
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ل ميباشد و نيز جزء تمامي خصوصيات كُل و امر معروف است كه جزء تابع ُك
كُل تمامي خصوصيات جزء را داراست ؛ در هرجا كارايي اين قانون ها ختم شود ؛ 

  . ديگر تعلق جزء از كُل و تعلق كُل از جزء پايان مي يابد 
ابي ها و كرات  آهن يا سحصر طبيعت مانند كوه هايمثالً در هركدام از عنا

هايدروژني تا كوچكترين اتوم هاي آنها كه با چشم غير مسلح ديده شده نميتواند ؛ 
 است ولي به مجرديكه به هم جوشي يا از هم پاشيده گي هايدروژن يا آهنهمان 

 روي داد و اتوم تجزيه گرديد و يا به اتوم ديگري مبدل شد ؛ از آهن بودن اتومي
  .ودن ساقط ميشود يا هايدروژن ب

در اثر عوامل و فعل و   همچنان كتله هاي عظيم عناصر هم يا به مرور زمان و يا
انفعاالت فوق العاده طبيعي تغيير ماهيت ميدهند و به كتله هاي عنصر ديگر مبدل 
ميگردند ؛ منجمله يورانيوم باالخره به سرب تبديل ميگردد و در آنصورت طبعاً با 

يي كه به اين مرحله نرسيده اند شباهت خصوصيات خويش را از كتله ها و اتوم ها
  . دست ميدهد 

منجمله . رابطه فرد و جامعه نيز تا حدود غالبي داراي همين قانونمندي هاست 
همانگونه كه فرد بشر خاصتاً پس از نطفه بندي مراحل متنوعي را طئ ميكند كه 

بشري هم مراحل نطفه اي ، جنيني تكرار پروسه ميليونها سالهء تكامل است ؛ جامعهء 
؛ كودكي ، طفلي ، نوجواني ، جواني ، ميان سالي ، پخته سالي و پيري را داراست و 
هكذا مختصاتي چون تندرستي ، توانمندي ، غرور ، مبارزه طلبي ، پريشاني ، درمانده 

  .را تجربه ميكند  گي ، بحران و بيماري ها
فريدگار اعلم و اكبر و محيط بر هستي بلكه روابط و مناسبات ذات آنه تنها لذا 

روابط و مناسبات فرد اندك صاحب خرد و بينا و مدبر ممكن نيست كه در همه 
حاالت گروهي و اجتماعي بشري با آن همسان باشد ؛ منجمله مثالً با كودكان نوزاد 

   . را به كار گيرد…و افراد پخته سال روزگار ديده عين روش و منش و زبان و بيان 
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 اهللا كه افادهء همان خالق بشر و هستي است ؛ بنابر همين نياز و ضرورت و 
واقعيت ؛ با ابناي بشر در اعصار گوناگون مناسبات و اوامر و نواهي گوناگون ولي 

چنانچه طئ حدوداً شش هزار سال . متكامل و تعالي يابنده داشته است 
ت براي اقوام و قبايل مختلف پيغمبر داراي سويه ها و مأموريت هاي متفاو124000

بشري مي فرستد كه آخرين آنان ؛ بر ترين و باال رتبه ترين و بلند مقام ترين ايشان 
  .پيامبر اكرم اسالم سيدنا محمد مصطفي صلي اهللا عليه و سلم است 

مگر نه اين است كه پيامبران پيشين كالم ها و مأموريت هاي بسيط تر و در 
مگر پيامبر بسيار اولعزم و جليل القدر . د تر داشته اند حوزه هاي به مراتب محدو

 سبت يا خاندان آن ؛ محدود 12حضرت موسي كليم اهللا ؛ فقط به قوم بني اسرائيل و 
منحصر » ده فرمان « نبوده اند و تقريباً كالم و كتاب ايشان در اساس به چوكات 

رات موسي عليه السالم را نبوده است  و هكذا ده ها پيامبر ديگر بني اسرائيل كه تو
  !بسط داده اند  يك سير گام به گام كامل شونده و تعالي يابنده را طئ ننموده اند ؟

تورات را تغيير بدهند كالم » واو « آيا حضرت عيسي روح اهللا بدون اينكه يك 
و ماموريت پيشرفته تر و متعالي تر را عرضه نداشته اند و آخر االمر مگر پيامبرخاتم 

  !  السالم اين سير پيشرونده و تكاملي را بازهم تعالي نبخشيده اند ؟عليه
  آيا در اين سير تكاملي عيان و بدون حاجت به جدل و بيان ؛ 

  بشر و جهان است كه تغيير پذيرفته رفته ؛ خالق  يا  اهللاـ اين
  ! ؟عالم مخلوق و  بشرـ يا

ت تكامل يافته تر امروز اين پرسش را اگر در جنگل مطرح و به زبان حيوانا
ترجمه كنيم ؛ مخصوصاً جانوراني چون اورانگوتان و ژيبون و بوزينه هاي آدم نما 

 و عالم مخلوقبه فوريت و بي تأمل پاسخ خواهند داد كه تغيير و تطور و تكامل در 
 و متحول و متغييرخالق منجمله در بشر است كه روي داده است و روي ميدهد ؛ 

    !ند باشد  نيست و نميتوامتكامل
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اما به راستي چرا پيامبران و صحف و كتب الهي از ساده به جانب مركب ؛ از 
پائين به جانب باال و از ادنا به طرف اعال سير كرده و به دنبال هم يك نوع مأموريت 

  را كمال بخشيده اند ؟ 
 و توان برداشت و گرفت عقل روز مرهاگركالم الهي متناسب به سطح 

فرستادن و صحف و   پائين و باال نشده است ؛ پس دليل اينهمه پبامبرمردمان هر زمان
  كتب گوناگون نازل كردن چه خواهد بود ؟

توسط همان يك كتاب و » خاتم « تا » آدم « آيا نمي شد كه همهء بشريت از 
  يك دين و يك پيامبر ارشاد و هدايت شوند ؟ 

ترين كتاب الهي و معجزهء بيائيد اندكي ديگر هم به آيات بينات آخرين و كامل
  :نادرهء پيامبر خاتم ؛ قرآن مجيد دقت ورزيم 

***                                                                 
  
  

  ) :از زبان حضرت نوح ( از سوره متبركهء هود 
  


 ا�ّ�ِ� َوَ� َأHَْ�ُ� اDَ�ْXَ�ْ َوَ� ُ~ِ7rَ4َ 6ِ,يHِ �ْqُ�َ َوَ� َأ3�ُُل َوَ� َأ3�ُُل xٌ�َ5َ F#Oَأ3�ُُل ِإ
 
َ�
 Eِsْ�َُ�ُ'ُ� ا�ّ�ُ� 4َْ�ً�ا ا�ّ�ُ� َأF(ِ ��َ�ِ �ُ�َHْ َأAُOِ�ِ'ْ� ِإF#O ِإًذا ��ِ�َ �ْqُ6ُ�ُHَْدِري َأrْEَ 
َ�0ِ���ِ

 
َ��ِ�ِ��m�٣١ا��   
  

 پيش من است و غيب اهللاهاى  گويم كه گنجينه و به شما نمى
 كسانى كه ديدگان ءام و در باره كه من فرشتهگويم  دانم و نمى نمى
هرگز خيرشان اهللا گويم  نمى؛ نگرد  در آنان مىبه خوارى شما 
اگر جز اين [تر است  به آنچه در دل آنان است آگاه  اهللا. دهد  نمى

  )31(من در آن صورت از ستمكاران خواهم بود ] بگويم
                                              ***         

  :از سورهء متبركهء النحل         
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َوِإَذا َ�,��qَ�5 %ً�َ7 �6َ�َْن 7َ�ٍ% َوا�ّ�ُ� َأr6َ�ُ ��َ�ِ �ُ�َHْ#ُل 3�ُ��َْا ِإ�Oَ�� َأSْ�َ �ٍ"َAْ5ُ /َO َأْآiَُ�ُهْ� 

��١٠١َ� َ�ْ.َ�ُ�3َن #-iَ�ُ�ِ #�Qَ�ْ��ِ xَ#ر�� 
ُُ̂,ِس 5ِ َ/ ا���0َِ
 36ُ5َ7ْا  �rOَ Sْ�َُ�ُ� ُروُح اْ�
 
3�ُ3َُ̂ن ِإ�Oَ�� ُ�َ.�#ُ�ُ� َ�َ$ٌ� �#َ��ُن ��١٠٢َوُهً,ى َوُ�ْ$َ�ى ِ�ْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ �َ �ْ'ُ�Oَأ �ُ�َ.ْOَ ,َْ̂  َوَ�

 
ٌ�-ِj5 �F�ِ�َHَ َوَه0َا ِ�َ��ٌن �F�ِuَHْوَن ِإَ�ْ�ِ� َأ,ُQِ�ْ�ُ �١٠٣ا��0ِي�  
  

 به آنچه به اهللايم و و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياور
گويند جز اين نيست كه تو  مى؛  است داناتركند  تدريج نازل مى

 بگو آن را روح القدس از )101 (دانند انبلكه بيشتر آنان ] نه[بافى  دروغ
اند   به حق فرود آورده تا كسانى را كه ايمان آوردهرب توطرف 

 و نيك )102(استوار گرداند و براى مسلمانان هدايت و بشارتى است 
  ؛آموزد بشرى به او مىگويند جز اين نيست كه  دانيم كه آنان مى مى

غير دهند  نسبت را به او مى] اين[ كسى كه زبان] نه چنين نيست زيرا[
  )103(به زبان عربى روشن است ] قرآن[ است و اين عربى

*                                                                   **  
  ) :اسرائيل (  االسراء ءاز سوره شريفه

� �ً�-ِKَ ُه3َ َأْهَ,ى 
ْ�َ�ِ �ُ�َHَْأ �ْqُj��َ(َ �ِ"ِ�َِآ�Wَ I�َHَ Sُ�َ.ْ�َ �Sُآ Sْ�ُ٨٤ xَOَ3�ُoَ�ْ�ََو �
#5
 اْ�ِ.ْ�ِ� ِإ�� َ�ِ��ً� � �"ُ�Eَِو�5َ ُأو F#َأ5ِْ� َر� 

 ا��jوِح Sِ�ُ ا��jوُح 5ِِْHَ٨٥�  

كند و  خود عمل مى] روانى و بدنى[س بر حسب ساختار بگو هر ك
و در باره ) 84( باشد داناتر است  يافته هدايت   شما به هر كه راهرب

از  من است و به شما ربفرمان ] سنخ[پرسند بگو روح از  روح از تو مى
  )85( داده نشده است دانش جز اندكى

                                               ***  
  :از سورهء االعراف 

 F#ر�� 
5ِ �F�َِإ I�َ3�ِ �5َ _ُ-ِ�Eَأ ��َ�Oِإ Sْ�ُ �'َ"َ�ْ-َ"َ9ْ3�ُ��َْا 3ْ�ََ� ا %ٍ�َ��ِ �'ِEِoْEَ �ْ�َ َوِإَذا
3ٍَْ̂م 36ُ5ِsْ�َُن  � ٢٠٣ ا��Hاف �َه0َا َ�َ��ِ~ُ� 5ِ
 ر��#qُْ� َوُهً,ى َوَرْ�َ�ٌ% �#  

خود ]يات راآ[گويند چرا  نياورى مى و هر گاه براى آنان آياتى 
  وحى به منرب ام من فقط آنچه را كه از  بگو ؛ دى فراهم نكر
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 ربرهنمودى است از جانب ] قرآن[اين . كنم   پيروى مى ؛شود مى
رحمتى است   و   هدايت آورند  و براى گروهى كه ايمان مى شما

  )ا��Hافـ 203(
                                    ***                             

  :از سورهء يونس 
3�ُ 6ْ5ُِ� 5ِ
 7�ْ�ٍُن َوَ� Eَْ.َ�3�َُن 5ِْ
 Sٍ�َHَ ِإ�� ُآ��6 "ْEَ �5ٍَن َوoْWَ F(ِ 3ُنqُEَ �5ََو
َ̂�ِل َذر�ٍة ِ)F اَ�ْرِض  iْ#5 
5ِ xَ#ر�� 
Hَ ُبrُ.ْ�َ �5َ3َن ِ)�ِ� َو|ُ�AِEُ 3ًدا ِإْذ'ُWُ �ْqُ�ْ�َHَ


 َوٍ�-ِj5 ِآَ"�ٍب F(ِ َو� َأْآَ-َ� ِإ�� xَ�َِذ 
5ِ �َXَ]ْا���َ��ء َوَ� َأ F(ِ �َ�٦١aO3� ـ �  
از ] اى آيه[ و هيچ ي نباشحال در هيچ ]اي رسول ما بدان كه[
 مگر اينكه ما عملي اقدام نكنيد هيچ به ]و تو و امت[تالوت نكني قرآن 

اى نه در زمين و نه در  زن ذرهو  هم.مشاهده مي كنيم  را شما هماندم
 تو پنهان نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى ربآسمان از 

  )ـ �aO3 61( باشد] درج شده [كتابى روشنست مگر اينكه در ا
***                                                               

  :از سورهء ابراهيم 
5ِ3َْ̂ �ِ IKَ35ُ 3َْن َوِإْذ َ��َلHَ�ْ(ِ 7ِل 
ِ� اْذُآُ�وْا Oِْ.َ�َ% ا�ّ�ِ� qُ�ْ�َHَْ� ِإْذ َأ�uَOُآ� #5ْ

3Kُ �ْqُOَ35ُ3�ُ�ََء اْ�َ.0َاِب َو3Qُ#�0َ�َُن َأ�6َ�ْءُآْ� َوَ�ْ�َ"3�ُQَْن Oَِ��ءُآْ� َوِ)F َذ�qُ�ِ َ��ء 
 �ٌ�mِHَ �ْqُ#ر�� 
#5�٦��ْEُ�ْqَWَ 
[ِ�َ �ْqُjذ�َن َر�oَEَ َوِإْذ  F�ِ0َاHَ ِإن� �ْEُ�ْAََآ 
 َ�ِز�َ,qُ�Oْ� َوَ�ِ]

 ,ٌ�,ِ$َ�َ�٧� �F6ِXَ�َ �َ�ّاَ�ْرِض 9َِ��ً.� َ)ِ�ن� ا� F(ِ 
 َوَ��َل IKَ35ُ ِإن AُqْEَُ�وْا َأOُ"ْ� َو5َ
 ,ٌ��ِ�َ�٨�5ِ
 َ�ْ-qُ�ِْ� 3ْ�َِم 3Oٍُح َو�Hٍَد َوhَُ�3َد َوا�� 
5ِ
 َ�ْ.ِ,ِهْ�  َأَ�ْ� oُ-َOَ �ْqُEِoْ�َ ا���0َِ 
َ�0ِ

 ��Oَأْ)3َاِهِ'ْ� َو3�ُ��َْا ِإ F(ِ �ْ'ُ�َ,ِ�ْوْا َأj�6َِت َ)َ�د#�-َ�ْ��ِ �'ُ�ُKُُر �ْ'ُEِْإ�� ا�ّ�ُ� �9َء �ْ'ُ�ُ�َ.ْ�َ �َ
 Dٍ��ِ5ُ �ِ�ْ�َ�6َ ِإOَ3Hُ,ْEَ ���#5 �xWَ FAِ�َ ��Oَوِإ �ِ�ِ �"ُ�ْKُِأْر ��َ�ِ �Oَ�ْAَ�٩َآ�Kُُر /ْ�َ��َ  �ْ'ُ�ُ

#5
 ُذqُ�ِ3Oُْ� َو4sَ�ُ#َ�ُآْ�  �qُ�َ �َAِXْ�َ�ِ �ْ3ُآHُ,ْ�َ ا���َ��َواِت َواَ�ْرِض �ِ:ِ�(َ �xWَ �ِ�ّا� F(َِأ
ِإI�َ َأI���َj5 Sٍ9َ 3�ُ��َْا ِإْن َأOُ"ْ� ِإ�� َ�َ$ٌ� Eُ �6َ�ُiْ#5ِ��ُ,وَن َأن ُEَ�j,وHَ �Oَ��� َآ�َن َ�ْ.ُ-ُ, 

Eُoْ(َ �Oَ7َ��ُؤ 
ٍ�-ِj5 ٍن�Pَ�ْ�ُ�ِ �Oَ3�١٠� �ْqُ�ُiْ#5 �ٌ$َ�َ ِإ�� 
ُQْ�O ِإن �ْ'ُ�ُKُُر �ْ'ُ�َ /ْ�َ��َ 
5َ
 َ�َ$�ء 5ِْ
 Hَِ-�ِدِ\ َو�5َ َآ�َن �6َ�َ َأن �Pَ�ْ�ُ�ِ �qُ�َEِoْ�Oٍن ِإ�� ِ�ِ�ْذِن  I�َHَ j

� ا�ّ�َ� َ�ُ�qِ�ََو

��١١ُ�36ُ5ِsَْن ا�ّ�ِ� َوI�َH ا�ّ�ِ� َ)ْ�َ�َ"3َآ�Sِ اْ� �Oَا�ّ�ِ� َوَ�ْ, َهَ,ا I�َHَ Sَ3َآ�"َOَ َو�5َ �6َ�َ َأ�� 
�ـ ا��اه��Kُ�١٢ُ-�6َ�َ َو6َ�َْ�ِ-َ�ن� I�َHَ �5َ 7َذْ�ُ"ُ��Oَ3 َوI�َHَ ا�ّ�ِ� َ)ْ�َ�َ"3َآ�Sِ اْ�ُ�َ"3َآ#3�َُن   

   نعمت :هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت] به خاطر بياور[و 
ا بر خود به ياد آوريد آنگاه كه شما را از فرعونيان رهانيد  راهللا
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داشتند و پسرانتان را سر  كه بر شما عذاب سخت روا مى] همانان[
براى شما از ] امر[گذاشتند و در اين  بريدند و زنانتان را زنده مى مى

تان اعالم كرد رب  و آنگاه كه )6( بود آزمايشى بزرگتان رب جانب 
شما را افزون خواهم كرد و اگر ] نعمت[سپاسگزارى كنيد كه اگر واقعا 

 و موسى گفت )7(خواهد بود  ناسپاسى نماييد قطعا عذاب من سخت
 اهللاگمان  اگر شما و هر كه در روى زمين است همگى كافر شويد بى

 بر دهان] به نشانه اعتراض[ دستهايشان را )8(است ] صفات[ نياز ستوده بى
موريت داريد كافريم و أد ما به آنچه شما بدان مهايشان نهادند و گفتن

 پيامبرانشان گفتند )9(خوانيد سخت در شكيم   آنچه ما را بدان مىبه
او ؛ ها و زمين ترديدى هست   آسمانء پديد آورندهاهللامگر در باره 

اى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و تا  كند تا پاره شما را دعوت مى
جز بشرى مانند ما نيستيد  شمالت دهد گفتند زمان معينى شما را مه

 پس براى ما پرستيدند باز داريد خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مى مى
 پيامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشرى مثل )10(حجتى آشكار بياوريد 

نهد و ما   بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منت مىاهللاشما نيستيم ولى 
 براى شما حجتى بياوريم و مؤمنان بايد تنها اهللاذن را نرسد كه جز به ا

 توكل نكنيم و حال آنكه ما را به اهللا و چرا بر )11( توكل كنند اهللابر 
هايمان رهبرى كرده است و البته ما بر آزارى كه به ما رسانديد  راه

 12( توكل كنند اهللاكنندگان بايد تنها بر  شكيبايى خواهيم كرد و توكل

  )ـ ا��اه��
***                                                              

 مردم زمان نمي شنويم بلكه عقل روز مرهءبدينگونه ما نه تنها سخني فراتر از 
از دانش جز به شما «  :تأكيد روشن وصريحي نيز ميگردد حد عقلي بدين 

   »  داده نشده استاندكى
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عقل  و ديكر كتب مقدس مطابق علي الوصف آنكه سطر سطر قرآن مجيد
يك سطح معين عقل   است ؛ اما چون بازهم كافهء مردم حتي درروزمرهء مردم

روزمره نيز قرار ندارند ؛ وعظ و تبليغ پيامبران با اعتراض ها و انتقاد هاي پاسخ طلب 
جز بشرى  شما «اين و آن مواجه ميشود ؛ اگر در مورد پيامبران پيشين ميگفتند كه 

 باز پرستيدند آنچه پدرانمان مىخواهيد ما را از  ما نيستيد مىمانند 
در مورد پيامبر خاتم حضرت محمد مصطفي اين اتهام را نيز وارد كردند »   !داريد
را بشري دانشمند و جهانديده چون سلمان فارسي يا كدام يار غير عربي  كه او

  عقل روزمره فقط ديگرش آموزش ميدهد و در پاسخ اين اتهام هم در قرآن مجيد
 دارد حال زبان غير عربيبه چالش كشيده ميشود و آن اينكه فرد مورد اشاره ؛ 

  . است  زبان عربي روشنآنكه قرآن كه پيامبر مي آورد ؛ به
 معلوم ميشود كه در سطح عقلي آن زمان ؛ ترجمه پذيري زبان ها و اينكه افراد 

زبان شخص ديگري را بياموزند و با داراي زبان هاي مادري متفاوت هم ميتوانند ؛ 
  .وي رابطهء فكري و عقيدتي قايم نمايند ؛ هنوز گنجايش نداشته است 

نكتهء مهم كه بايد به خاطر داشت اين است كه نه تنها دانايي و توانايي اهللا جل 
 مردم زمانه هاي دور و نزديك قابل قياس نيست عقل روز مرهءجالله هرگز با 

 عقل روزمرهء النبيين صل اهللا عليه و سلم به هيچوجه در سطح بلكه به ويژه خاتم
 عقل مردم نبوده بلكه برعكس از همه جهات مسلط بر كوايف و حدود و ثغور اين

 نيز به مراتب فراتر از اين حد عشره مبشرهبوده اند و حتي ياران نزديك شان چون 
البته  ( ثر و مبتكريو سطح عقلي قرار داشته انديشمندان و شخصيت هاي مدبر و مؤ

  .  ثابت شده اند !)نه لزوماً همه خوب
 ؛ بر پيامبر خاتم خود را واقعيت سرسخت همان عقل روزمرهمعهذا 

اختيار سود و براى خودم « تحميل ميكرده و در نتيجه سخناني از اين دست كه 
به خويش  خير بيشترى دانستم قطعاً  ندارم و اگر غيب مىزيانى
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چون پاسخ  »  .رسدبآسيبى خودم  به  نمي گذاشتمو هرگز  اندوختم مى
  .كارا و حتي دندانشكن بر دغدغه ها و ترديد هاي مردم عمل مي نموده است 

ـ حضرت محمد مصطفي نه اساطيري شخصيت و كارنامه هاي تاريخي ـ 
پيامبر گرامي اسالم ؛ ايشان را يك نابغهء كم بديل سياسي و نظامي و مردم شناس و 

شناس و سازمانده و زعيم چندين بعدي ثابت كرده است و به همين دليل هم روان
هست كه ايشان قادر ميشوند از مشتي قبايل بدوي و متفرق و تشنه به خونِ هم در 
صحرا هاي خشك و سوزان در چنان سطح شعور اجتماعي و درجهء عقلي و فكري 

  . دگرگون كند ؛ نيروي متحد و منسجمي پديد آورند كه دنياي باستان را
تقريباً يكي از نخستين ثبوت هاي بزرگ اينكه اكثر ياران نزديك پيامبر نيز 
داراي سطح عقل و فكر و فرهنگ فراتر از عقل روزمرهء مردم شبه جزيره بوده اند ؛ 

 دفاعي در قبال حمله آوران بر مدينه منوره خندقتبارز تدبير نظامي ـ تاريخي حفر 
  .ارسي ثبت تاريخ اسالم و جهان شده است پاست كه از حضرت سلمان 

با اينهم مسلم است كه جهان بشري منحيث المجموع در روزگار ظهور اسالم و 
 قرار عقل روزمرهاديان ابراهيمي ديگر با تفاوت هاي اندكي در همان مرحلهء 

درست است كه نوادري صاحب عقل هاي اشراقي و منطقي و تجربي هم در . داشت 
ان وجود داشتند و از جمله ؛ انديشمندان و فالسفه و منطقيون يونان باستان دنياي باست

حتي آثار بزرگي پديد آورده و اكادمي ها بنياد كرده بودند ؛ معهذا همه اينها در 
وضع عامهء قبايل و طوايف و اقوام طوري بود كه حتي با عقل . حكم استثناءات بود 

 نه تنها سرِ  عقل تجربي  وعقل منطقي ؛ مشايي و اشراقي و جدلي
سازگاري نداشتند بلكه آن ها را غريب و باطل و خطرناك پنداشته عليه آن ها مي 

  . ستيزيدند 
 دارند ؛ چنين غير همه جانبهخيلي ها كه بينش و قضاوت يكجانبه و ال اقل 

حكم و افاده ميدهند كه گويا ستيز عليه پيشروان خرد بشري محضاً توسط طبقات 
 حكام و سلطه داران اقتصادي و سياسي انجام ميگرفته است و انجام ميحاكمه ، 



 109 

اين تلقي تنها يك رويهء حقيقت است ولي رويهء ديگر حقيقت كه به داليل . گيرد 
  . ميباشد درجهء رشد عقلي عامهء جهان بشريبنيادي تعيين كننده است ؛ 

شفه و تجربه كه در چنانكه فيضان تقريباً استثنايي تفكر و منطق و جدل و مكا
يونان باستان خوش درخشيده بود ؛ چون دولت مستعجلي خيلي زود فروكش كرد تا 
جاييكه عقل روزمرهء عمومي توان آنرا هم نداشت كه آثار آن جوشش فكري را كه 
به اوضاع بالنسبه استثنايي اجتماعي ـ اقتصادي و منجمله با دموكراسي هاي شهري 

ر داشت ؛ طور شائيسته حراست كند و چه بسا كه خصمانه يونان آنزمان پيوند آشكا
چنانكه ارزش هاي فكري و عقلي بسيار شگرف . در جهت محو كردن آنها كوشيد 

يونان باستان كم از كم در هزار سال قبل از ميالد و در بيش از يك و نيم هزار سال 
 در دوران پيش از اسالم ؛ در مغاك خاموشي و فراموشي رفت و با ستثناي اينكه

خالفت هاي اسالمي عباسي به همت متفكران عمدتاً غير عرب مسلمان اندكي مورد 
توجه قرار گرفت ؛ ديگر تا عصر نوزايي و رونسانس در اروپا به سان چيز هاي 

  .متروك و گمشده اي برجا ماند 
بحث و فحص بيشتر درين راستا عجالتاً مورد ندارد ؛ ولي مسلم آنست كه پيامبر 

نبوغ اسالم ؛ چنين نبود كه تسليم عقل روزمرهء عامه باشند بلكه به طرز شگفت پر 
انگيزي در مي يافتند كه در همين حوزهء تنگ و تاريك و بي نظم و قاعدهء عقلي 
چطور و با چه ذرايعي ميتوان عمل كرد ؛ نيرو هاي متفرق و متضاد و در حال 

يد ، نگه داشت ، گسترده ساخت ، كشمكش هاي بي پايان را گرد آورد ، انتظام بخش
توانايي داد ، ميان آنان تقسيم كار و تقسيم وظايف به وجود آورد و محركات و 
انگيزه هاي مادي و معنوي  دور و نزديك متداوم در آنان ايجاد كرد و رويهمرفته به 

و فرهنگ بدوي موجود ؛ نظم و بساط و فرهنگ و ) مناسبات (جاي نظم و بساط 
  .نش نو تر را پيروز و مسلط ساخت اخالق و م

با اينهم چنانكه پيشتر ها ديديم حتي شخص حضرت پيامبر نيز گهگاه در پيچ و 
تاب هاي عقل روزمرهء مردم در اين يا آن عرصه به دشواري هايي مواجه ميشدند و 
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آنگاه اهللا جل علي شانه توسط آيات بينات قرآن مبين ايشان را مساعدت نموده و در 
لذا جز اهللا جل جالله ؛ هيچ شخصيت . از مخمصه ها توفيق عنايت مي فرمودند عبور 

و سمبول و نيرويي به طور كامل بر عقل روزمرهء بشر آنروز محيط و مسلط نبود و 
  .نمي توانست محيط و مسلط باشد 

ويژه گي برجستهء دين مقدس اسالم و قرآن مجيد در اين نيز هست كه در 
به معناي اخص  ( تاريخي به مرحلهء  اساطيريي از مرحلهءبرههء عبور عالم بشر

در . مصادف ميباشد و اين تصادف چيز بي اهميت و كم اهميتي نيست ) كلمه 
چرا بايد توان دريافت كه   يك جهانبيني غير جانبدارانه و آزاد انديشانه مييپرتو

  .  باشد دين اسالم آخرين اديان و پيامبر بزرگوار اسالم بايد پيامبر خاتم
عبور جوامع بشري از مرحله اساطيري به مرحلهء تاريخي به معناي آغاز  پاگيري 

 به مراحل باالتر و ژرفتر عقلي عمدتاً مرحلهء عقل عقل روزمرهدوران گذار از 
ذار توأم با بطائت بوده اما ـــــــــــبا اينكه اين دوران گ.   است منطقي و تجربي

  .بشر است »  مكتوب مرحلهء تاريخ «   آغازبه هر حال آغاز آن ؛ همان
 در ميان بشر نيست ؛ اسطوره لزوماً به معناي پايان  تاريخولي چنانكه آغاز

آغاز مرحلهء عقل اشراقي و فلسفي و منطقي و تجربي هم لزوماً به معناي پايان دوران 
 از» ن ديوار چي« حتي خود عقل روزمره منحيث المجموع با . عقل روزمره نمي باشد 

در ميان عقل . منفك نميشود ) ساينتفيك ( عقل اشراقي و فلسفي و منطقي و تجربي 
روزمرهء مردم هم هميشه عناصري از مراحل عقلي پيچيده تر  و كمال يافته تر وجود 

  . است كه در چنين عقلي حاكم ميباشد روزمره گيدارد ؛ ولي حالت و خاصيت 
عقل  نمي توان ادعا كرد كه 21ن  حتي امروز در پايان دههء نخست قر

معهذا واقعيت اين است .  بر عامهء بشريت چيره نيست و حكومت نميكند روزمره
 ؛ به ويژه كه توسط تكنولوژي هاي نوين در منطقي و تجربيكه عناصر عقل 
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زمين و فضا به طرز تعيين كننده پشتيباني ميشود ؛ قوت مقاومت ناپذير كسب كرده 
  . چيره گردد عقل روز مرهبر رود كه  است و مي

پديده هاست و در واقع صور يا بينش بر شكل عقل روزمره اساساً مبتني بر ديد 
 هوش و فراست ميباشد كه كودك پس از چشم ءبه مقياس بدوي ؛ همان مرحله

اين مرحله در كودكان عموماً تا . گشودن بر جهان قادر به كسب آن شده ميرود 
  .ب ناپذير و هم غالب است گي ؛ هم اجتناه شش سال

چون پي بردن به مضمون و ماهيت پديده ها با بينش شكلي و آنهم در مراحل 
 از وراي ماهيتو مضمون  بدوي كامال غير ممكن ميباشد ؛ لهذا زماني كه آثارِ

  . برخورد مي كند  اشكال  نمودار مي شود ؛ عقل روزمره با اين آثار نيز مانندشكل
ها  ن از آثار برجستهء ماهيت زمين كه در زلزله ها و آتشفشانتوا درين راستا مي

كه به گونهء رعد و برق )جريانات فضايي و آسماني ( نمودا ر ميشود و از ماهيت جو 
  . و ابر و باد و بارش و توفان خود نمايي ميكند ؛ ياد كرد 

هء  هم هست ؛ لذا منجمله زلزله در آن ؛ به مثابمجردچون بينش شكلي ناگزير 
توهمي جدا از زمين ؛ تصور ميشود و به همين گونه رعد و ) پديده ( يك شخصيت 

زمستان و ( برق ، خسوف و كسوف ، طلوع و غروب ، شب و روز ، سرما و گرما 
، آرامش و توفان ، صلح و جنگ ، غنا و فقر ، نيكي و بدي ، زيبايي و ) تابستان 

  !مرگ و باالخره زنده گي و ... زشتي ، خير و شر 
 و عقل شكلي به ويژه سنگ هاي آسماني كه بر زمين سقوط كرده اند ؛ نزد 

ماوراء الطبيعي عجيب و  مردمان بدوي به گونهء اشكال عقل روزمرهء
  . در آمده اند داراي آثار و پيامد هاي عقيدتي ماندگار سرسختي

در رژيم عقل روزمره سلطه دارد ، ) استاتيك ( به همان نسبت كه شكل 
اين حالت را در وضع عقلي كودك عادي .  بيشتر و شديد تر است مجردصورات ت

  .عمدتاً تا سه ساله گي به وضوع هرچه كامل ميتوان ديد 



 112 

 به همين دليل هم هست كه براي قايم كردن رابطه و افهام و تفهيم با كودك 
مقاصد و  و تصوير و تجسم پيشامد نمائيم و »اكت«ناگزيريم هرچه بيشتر با اشاره و 

  . به وي ارائه كنيم شكل دادهمنويات و احساسات خويش را به نحوي 
تر و  چه مصوران را  هرــي براي كودكــه آثار آموزش بي جهت نيست ك

تر تدوين ميكنند و از ساده ترين ، با اغراق ترين و جذاب ترين مثل ها و  رنگين
 و آثار انيمشن دوست داشتني فيلم ها.  زمينه كار ميگيرند  حكايات و افسانه ها در

ترين آثار هنري براي كودكان است و از انواع هنر ؛ نقاشي و مجسمه سازي تقريباً 
  .هنر اصلي در ميان كودكان ميباشد  

  و انرژي ومگما و  جاذبهتوان مفاهيمي چون نمي؛ رويهمرفته به كودك 
 و يزيكيقوانين ف و ديناميك هاي ديگر ؛ ترمو ديناميك و  نسبيت ووزن

  . وغيره را طرح و تفهيم كرد تعامالت كيمياوي
  . قرار دارد  جايگاه كودكاً در ـره عينـبشر محصور و محدود در عقل روزم

«  است و درين مرحله بشري مرحلهء ناگزير كودكي  مرحله اساطيري 
  . ناميسر بوده و تقريباً معنا ندارد  » آگاهي

 سروكار دارد و خود مجرد با اشكال همانگونه كه عقل كودك و عقل روزمره
 ميباشد ؛ لهذا نماد هاي اشكالاز سيالن كميت هاي خورد و بزرگ عبارت 

گردد ؛ نيز به گونهء  ماهوي را كه به ناگزير گهگاه يا دايماً از پديده ها ساطع مي
ها و بافت ها و منتاژ هاي » كمپيوت «و از . ـ در مي آورد  ! و نه مفاهيماشكال ـ 

كال در كارخانهء ذهن فردي و جمعي به اساس انگيزه هاي ترس و اميد و طمع و اش
ميل و هوس و خشم و نارضايتي و احساس حقارت و بيچاره گي و محروميت و 

و چه در ) رؤيا(  ـ چه در خواب اشكال فرا طبيعي و توهميمظلوميت وغيره 
  .پديد مي آيد )  اسطوره ( بيداري 
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سيار و هم تجارب پيشينه فراوان مي باشد و هم به درين راستا ؛ هم سخن ب
  .فراواني ميتوان به تجارب و آزمايش ها دست يازيد 

 قايل  روحشايد تجربه بي نهايت بزرگ در مقياس همهء بشريت همان تصور
ها ارباب االنواع انجاميده  شدن در تمامي اشياست كه به گزينش و پرستش ميليون

هم به پديده ها و عناصر طبيعي محدود نمانده و به شكل است و تازه ارباب االنواع 
  . در آمده است هم  ها بت

 شكل گرفته در  تصوربخشيدن بهتجسم  در واقع هيچ چيز ديگر غير از بت
به همين دليل هم ؛ رسامي و نقاشي . درون ذهن بشر نبوده است و نميتواند باشد 

دومين هنر بشر ) ت سازي  يا همان ب(نخستين هنر بشر و هيكلتراشي يا مجسمه سازي 
  .است 

 ( ابزار تعميم عالمات مفاهمهء بشري يعني خط ايضاً به همين دليل نيز 
  . رسامي و نقاشي ناشي شده و تكامل كسب كرده است  از ) دومين سيستم عالمات 

رشد و نيز به دليل بت پرستي با در نظر داشت مضرات و خطرات تفرقه آور 
ه در حيطهء همان فاز عقل اوليه ـ است كه ميالن به سوي پرستش خداي  ـ البتعقلي

واحد و در عين حال خداي دور از ديد ولي محسوس و ساري و جاري در همهء 
چرا كه . جهان ؛ به وجود مي آيد و به تدوين و گسترش اديان توحيدي منجر ميشود 

اوليه ؛  به پرستش ارزش يابي  و مقايسهدر نتيجهء رشد عقلي و پيدايش عناصر 
گرفتن و خدا فرض كردن بت ها و رب النوع هاي متعدد ؛ مبتذل و غلط و باطل 

  .جلوه ميكند 
بدين داليل و براهين ؛ توقع اينكه كتب مقدس و منجمله قرآن عظيم الشان فراتر 
از عقل روزمرهء مردمان زمانِ مربوط بوده و با دانستني ها و علوم هزاران سال پس از 

طور مثال . ش انطباق داشته باشند ؛ توقع باطل ، غير علمي و غير ساينتفيك است خوي
 سال پيش افالطون و در 3000از سر برآوردگان خرد و علوم مابعد عقل روزمره ؛ در 

  .عصر كنوني آينشتاين را در نظر ميگيريم 
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 عقل افالطون ؛ انديشمند كبير يونان باستان گرچه به تمامي ؛ نتوانسته بود از
روزمره مستقل شود و شايد هم نمي توانست ؛ معهذا مصدر انديشه ها و ايده ها و 

اين نادرهء جهان . لي قرار گرفت كه عقل روزمره در آنها حاكميت مطلق نداشت مُث
باستان كه چندين قرن پيش از ظهور دين اسالم به دنيا آمده بود ؛ چه به اثر نبوغ 

ل استعداد و خرد و خالقيت هاي ـ و چه به دليكبيرعقلي استاد بزرگش سقراط 
معنوي خودش ؛ به مانند خورشيدي در تاريكي هاي جهان باستان تابيد و به افق هايي 

  . ره گشود كه حتي امروز براي بشريت تازه گي و شور و الهام بخشي دارد 
شايد مظهر سمبوليك سترگ وداع با عقل روزمره و اعالم تولد عقل فلسفي و 

: اللي در ميان نوع بشر اكادمي نامور افالطون بود كه بر سر درِ آن نگارش يافت استد
  »!  آنكس كه هندسه نميداند ؛ وارد نشود «

 بدينگونه آموزشگاهي در دنيا پديد آمد كه كودكان و كودك مانده گان نمي
  . نمي دانستند » هندسه « چرا كه آنان . توانستند و نمي بايست وارد آن شوند 

ا اينكه هندسه در واقع علم اشكال و سطوح و ظواهر و محسوسات است ؛ ب
معهذا اصول و پرنسيب هاي آن فراتر از عقل روز مره ميباشد چرا كه باالخره بر 
رياضيات و محاسبات مبتني است يعني بر تجريدات معنوي و غير شكلي و مفاهيم و 

  .وت يافته ايست ـاعداد اتكا دارد و داراي منطق و نظام آزموده و ثب
. بدينگونه شرط دانستن هندسه ؛ شرط گذار كردن از مرحلهء عقل روزمره بود 

توانستند دانش ابتدايي  ولي در واقع از ميليون ها فرد بشر فقط عدهء انگشت شمار مي
  . در هندسه داشته و بخت دخول در اكادمي افالطون را  پيدا نمايند 

 متعالي تر شاگرد پر نبوغش ارسطو وارد فاز البته اكادمي افالطون با اكادمي
شگفت آورِ ديگر به پيش گرديد و با قدم هاي ارسطو ؛ بشريت ؛ به مرحلهء كبير و 

اما عقل روزمره و نيرو هاي محافظه كار متكي . خطير ساينتفيك بناي ورود گذاشت 
بشريت بر آن ؛ همچنان بر جهان بشري مسلط بودند و در حيطهء بود و زيست عامهء 

  .ل ناپذير داشتند ـهنوز و براي هزاران سال ديگر سلطهء خل
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 توانستند مانور كنند و  بودند كه ميپيامبراندر گسترهء عقل روز مره ؛ اين 
سخن اول و تعيين كننده را به ميان بكشند نه فيلسوفان و متفكران خيلي پيشتاز و 

  . انتزاعي انديش چون سقراط و افالطون و ارسطو 
 «كردند بلكه شرط داشتن  را مطرح نمي »  هندسه« پيامبران شرط دانستن زيرا
به ذات ئيل و يهوه و اهللا را در ميان مي گذاشتند ؛ چون عامهء جهان بشري  » ايمان

 است ؛ ظواهر و سطوح و اشكالدر مرحلهء عقل روزمره بود كه انديشه مبتني بر 
 پروردگار همهء عالمِ اشكال و ماوراي لذا تنها ذات يا محوري به مثابهء آفريدگار و

توانست چون مركز و مصدر تمامي پديده ها و روابط و جريانات ظاهراً  آن ؛ مي
مجزاي آنها جلوه كند و آنگاه خير و شر و خوشبختي و بدبختي و نيك فرجامي و 

  . همه و همه به همين مركز اتصال يابد ... بد فرجامي 
قع كودكانه به اين پروسه ها ؛ خود به معناي دهن كجي هاي ناشيانه و در وا

جهل مركب ؛ ايدئولوژي زده گي و گمراهي در قبال حقيقت و واقعيت عالم بشري 
هيچ فرد و نيروي مستبد و متفرعن و خود رأي بشري قادر نبوده است و قادر . است 

نخواهد بود كه بر خالف مراحل عيني و جبري رشد و تكامل فكر و خرد و فرهنگ 
بشري سكاندار كشتي عالم بشري گردد و نقش تعيين كننده در پيش يا پس راندن 

  .اين كشتي ايفا نمايد 
  . است  »  نسبيت« و اينشتاينمثال ديگر 

ناگفته نماند كه باور به نسبيت و قوانين عمومي آن در ُكل ، به آينشتاين محدود 
ي فراواني قبل از اينشتاين فالسفه و حتي دانشمندان تجربي و طبيع. و منحصر نيست  

 گرايي در جهانبيني و فلسفهء علم و فلسفهء تاريخ فايق آمده بودند و اگر مطلق؛ بر 
  .  بود نه ماده و پديدهء مادي حركتمطلقي برجا مانده بود ؛ همانا 
 ثابت شده بود و به نسبت پديده اي ميتوانست نسبيسكون قطعاً يك مفهوم 

 باز خود در مفروض ساكني حركت تند تر مي بود و آن معنا داشته باشد كه دارا
ولي خالقيت ها و كشفيات و . مقياس پديده بزرگتر و بطي السير تر ؛ متحرك بود 
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 و مفهوم سرعت نور» ثابت «  با   ها رانسبيتخدمات اينشتاين اين است كه رابطه 
هء دقيق ـتثبيت و فرموله كرد  و  رابط» cepais-taime  فضا ـ زمان« جديد 

قسم  » تبديل ماده و بقاي انرژي « قانون را به دوام رژيـان  و رمـج
  . رياضيكال و ساينتفيك فورمولبندي نمود 

ت خود دچار بن بست شده بود ؛ آفاق فدر نتيجه فيزيك كالسيك كه در پيشر
ت و ساير علوم بشري نيز جهش هاي ـاوري را در برابر خود گشوده يافـگستردهء پهن

  . را نصيب شدند سترگي
نه فقط وقتي از اينشتاين و نسبيت بلكه اصوالً وقتي از علم به معناي ساينتفيك 

 عقل روز مره و منجمله از عقل شكليآن سخن ميگوئيم ؛ بدين معناست كه از 
علم راستين در حيطهء عقل روزمره معنا و موجوديت ندارد ؛ معهذا . فراجهيده ايم 

 كانال علم از همان كانال عقل روزمره باالخره وارد نبايد فراموش كرد كه بشر
  . ميگردد 

دين به تمام و كمال فقط در حيطهء عقل روزمره معنا و موجوديت دارد و بدين 
تواند ؛ ولي در  نبوده است و علم بوده نمي) به مفهوم بشري  (سبب دين ابداً علم 

 وجود دارد و مي) ري به همان مفهوم بش( عين حال علمِ دين و حتي ساينس دين 
و آن عبارت است از دين شناخت و و بايد وجود داشته باشد تواند وجود داشته باشد 

  !فلسفهء دين و معرفت ساينتفيك از دين و اديان در كُل 
  : به چند آيت از آيات متبركهء ديگر قرآن مجيد منهمك ميشويم 

  
� َوْ�ً�� َأْو 5ِ
 َوَراء �uَ�ٍِب َأْو SَKِ�ْ�ُ َر3Kًُ�� َو�5َ َآ�َن ِ�َ-َ$ٍ� َأن �qَ�ُ#َ�ُ� ا���ُ� ِإ��

 �ٌ�qِ�َ �F�ِHَ �ُ�O�5َ َ�َ$�ء ِإ �ِOِِ�ِ�ْذ Fَ�ِ3�ُ(َ�٥١� �Oَ�ِ5َْأ 
 َوَآxَ�ِ0َ َأْو�6َ�ْ�َ ِإxَ�ْ�َ ُروً�� #5ْ
'ْ�O 3ًراOُ \ُ�6َ�ْ.َ9َ 
qِ�َُب َوَ�� اْ�ِ��َ��ُن َو�"َqِ�ِْري �5َ ا,ْEَ /َ6�5َ ُآ 
ِ,ي ِ�ِ� 5َْ
 �Oَ$�ء 5ِْ

 �ٍ�ِ̂ "َ�ْj5 َ�اٍط]ِ I�َي ِإ,ِ'ْ"َ�َ xَ�Oَوِإ �Oَِد�-َHِـ ا�$3ر��٥٢ �  
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وحى يا ] از راه[ با او سخن گويد جز اهللاو هيچ بشرى را نرسد كه 
 به اذن او هر چه   و رستدـفـاى ب  فرستاده  يااز فراسوى حجابى

 و )51(كار   سنجيدهءرتبهم آرى اوست بلند .وحى نمايد  بخواهد 
 سوى تو وحى كرديم تو   به مان همين گونه روحى از امر خود

ولى آن را نورى ] كدام است[دانستى كتاب چيست و نه ايمان  نمى
 آن راه ء از بندگان خود را بخواهيم به وسيلهيگردانيديم كه هر ك

نى ك و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدايت مى نماييم  مى
  ) ـ الشوري52(

***  
 xَ�ِاًدا َذ,َO3�َُن َ�ُ� َأ.َuْEََو 
ِ�ْ5َ3ْ�َ F(ِ ْرَضoَ�ُْ�وَن 0ِ����ِي 4ََ�َ� اAُqْ"َ�َ �ْqُ�6~َِأ Sْ�ُ

 
��٩َربj اْ�َ.�َ�ِ��َ  �'َEَ3ِْ�َ'� َوَ��َرَك ِ)�َ'� َوَ�,�َر ِ)�َ'� َأ3َ�ْا(َ 
5ِ FَKَِرَوا �'َ�(ِ Sَ.َ9ََو
َ̂�َل  ��١٠َأ���ٍم 3َKَاء �#����ِ~ِ��َ
 ِ)F َأْرَ�َ.ِ%  ��hُ اKَْ"3َى ِإI�َ ا���َ��ء َوِهFَ ُد�4ٌَن َ)

 
َ�.ِ~ِ�:َ �6َ�ْEََأْو َآْ�ًه� َ��َ�َ"� َأ �Hً3ْ:َ ��َ"ِ~ْْرِض ِاoَ�ْ�ِ�١١َ�َ'� َو�  _َ-ْKَ �
ََ̂|�ُه (َ

 َوَأْوF(ِ I�َ ُآKَ #Sَ��ء َأ5َْ�َهِ�ْ5َ3ْ�َ F(ِ َواٍت��َKَ �َ��ِ��َ�َ�ِ ��َOْj,َوَز����6 ا���َ��ء ا� �

ِْ̂,�ُ� اْ�َ.rِ�rِ اْ�َ.ِ��ِ� Eَ xَ�َِذ �mًAْ�ِ/�١٢َو��3ر\ء )K ـ�  
  

 آفريد  روزبگو آيا اين شماييد كه واقعا به آن كه زمين را در دو
 رباين است ؛ دهيد   همتايانى قرار مى ورزيد و براى او  كفر مى
ها نهاد و در آن خير  كوه] لنگرآسا[از فراز آن ] ينزم[و در  )9(جهانيان 

گيرى  فراوان پديد آورد و مواد خوراكى آن را در چهار روز اندازه
 )10(است ] و متناسب با نيازهايشان[درست  براى خواهندگان] كه[كرد 

آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به ] آفرينش[سپس آهنگ 
 آمديم ؛پذير  فرمان :آن دو گفتند؛ يد ئه بيا خواه يا ناخوا: زمين فرمود

 مقرر داشت و روزهفت آسمان در دو ] به صورت[ها را  پس آن )11(
دنيا را ] اين[آن را وحى فرمود و آسمان ] مربوط به[در هر آسمانى كار 

مقدر اين است . نگاه داشتيم ] آن را نيك[ها آذين كرديم و  به چراغ
  )سورهء فصلتـ 12( آن نيرومند دانا ساختهء
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***   
 َواoَ�ْْرَض َ)�6َWْ�ََه� َ)6ِْ.َ� ��٤٧َوا���َ��ء �6َ�ْ6َ�ََه� oَ�ِْ�ٍ, َوِإKِ3�ُ�َ ��Oُ.3َن 

� ـ ا�0ار��ت�٤٨اْ�َ��ِهُ,وَن    
گمان ما  شتيم و بىپا داو آسمان را به قدرت خود بر

ه گسترانند[ايم و چه نيكو   و زمين را گسترانيده)47(گستريم ]آسمان[
  ) ـ الذاريات48(دگانيم نناگستر]از

***  
 �-ً'ُWُا َو,ً�,ِWَ �Kً�َ�َ /ْ[َ�ِ5ُ َه��Oَ,ْ9َ3َ(َ �6َ�ْ ا���َ��ء�َ�َ ��O�٨َوَأ
uـ ا� �  

يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و  بر آسمان دست] جن ها [ و ما 
  ) الجن- 8( يافتيم شهابتيرهاى 

  
و كتب مقدس كه از حضرت آدم تا پيامبر قرآن مجيد به طور اخص و صحايف 

هيچ   «خاتم سالم اهللا عليهيم اجمعين نازل گرديده درحالي مطرح ميباشد كه
وحى يا از فراسوى ] از راه[ با او سخن گويد جز اهللابشرى را نرسد كه 

  »...حجابى
 حرفي داشته باشيم ؛ ميسر علم غيب و علم الهيبدون اينكه ما در مورد 

 را اعتبار علم و ساينس بشري ؛ فراسوي حجاب يا از راه وحيان نيست كه سخن
مشاهده و دريافت با حواس پنجگانه داده بتوانيم چرا كه علوم ساينسي فقط بر 

 محقق ميگردد ؛ حتي از آنجا كه ممكن و تجربه با ابزار هاي مادي و طبيعي
رز علمي و ـ طود ؛ بهـته شـنيست ذات اهللا توسط بشر با امكانات ساينسي درياف

است كه  » ايمان «  ا  فقطـود ؛ اين جـنم  تـثابوان آن ذات  را ـ نمي ت ساينتفيك
 كند فقط اثبات بشر قادر نيست چنان ذاتي را  ديگر به عبارهء.  عمل ميكند 

  . باشد مؤمنتواند بر آن  مي
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ها ممكن نيست  فرو تر از اين ؛ كتب و صحايف مقدس و كليه محتويات آن
 ساينتفيك داشته باشد ؛ مثالً چگونه ميتوان به اعتبار علم و ساينس بشري ؛ثبوت 

  :مفاهيم اين آيات را تثبيت كرد 
  آفريد روززمين را در دو به آن كه بگو آيا اين شماييد كه واقعاً  «

رب عالم اين است ؛ دهيد   همتايانى قرار مى ورزيد و براى او كفر مى
  )9 (ها

 و در آن خير فراوان ها نهاد كوه] لنگرآسا[ آن از فراز] زمين[و در 
] كه [گيرى كرد مواد خوراكى آن را در چهار روز اندازهپديد آورد و 

  )10(است ] و متناسب با نيازهايشان[درست   براى خواهندگان
پس به آن و ؛ آسمان كرد و آن بخارى بود ] آفرينش[سپس آهنگ 
پذير  فرمان: آن دو گفتند ؛ د  ناخواه بيايي خواه يا: به زمين فرمود 

  )11 (آمديم
 مقرر داشت و در روزهفت آسمان در دو ] به صورت[ها را  پس آن

دنيا را به ] اين[آن را وحى فرمود و آسمان ] مربوط به[هر آسمانى كار 
مقدر نگاه داشتيم اين است ] آن را نيك[ و ها آذين كرديم چراغ

  » )12(ا ـ آن نيرومند دانساختهء
عدم امكان ثبوت ساينتفيك ؛ به معناي آن نيست كه نميتوان و يا نبايد به ولي 
علم بشري قادر نيست و امكانات آن را در دسترس ندارد .  داشت ايماناين آيات 
ها   را از تجربه و آزمون بگذراند و بالنتيجه از ثبوت آنمحضاً ايمانيكه موارد 

را نه بلكه ناتواني و  اً رد و بطالن آنهاـمزوـاما در عدم ثبوت آنها نيز ل. سخن بگويد 
پرداختن به مسايل ايماني در نارسايي خود را اذعان ميدارد و اين واقعيت را كه 

  !حوزهء صالحيت علم و ساينس نيست 
ها تا حدودي   باقي مي ماند كه با آنقواعد و نظامات منطقيبدينگونه صرفاً 

اهميت  استقراء  وقياسدرين زمينه  . ميتوان به صغرا و كبرا و استنتاج پرداخت
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ويژه مي يابد ؛ البته قياس و استقراء در محوطهء مطالب ايماني و منجمله در محوطهء 
  .)و ديگر متون مقدس ( خود قرآن مجيد 

 مسلماً از مقايسهء بخش ها و آيات مختلفه ميتوان به نتايجي دست يافت كه البته 
  ! بار صد درصد علمي و ساينتفيك  دارد و نه اعتمحضاً منطقياعتبار 

ما آن را قرآنى عربى قرار ،  ...هيچ كژى قرآنى عربى بى« مثالً 
] قرآن[اين  ، را بر زبان تو آسان گردانيديم] قرآن[در حقيقت  ، داديم

 است] كتاب موسي  [ءكننده كتابى است به زبان عربى كه تصديق
 اب مقدس ويژهء قومي به ناممنطقاً فقط به همين معناست كه اين كتوغيره ؛ 
  : توجه فرمائيد . افهام و تفهيم ميكنند عربي است كه به اعراب
  

ِ̂�ُ�3ا ِإَ�ْ�ِ�  "َKْ�(َ ,ٌ�ِِإَ�ٌ� َوا �ْqُ'ُ�َِإ ��َ�Oَأ �F�َِإ I�َ3�ُ �ْqُ�ُiْ#5 �ٌ$َ�َ �Oََأ ��َ�Oِإ Sْ�ُ
 
� ـ )��/�٦َواAِXْ"َKُْ�وُ\ َوَوSٌ�ْ �#ْ�ُ�ْ$ِ�ِآ�َ  

 كه شود جز اينكه به من وحى مى من بشرى چون شمايم بگو
 به سوى او بشتابيد و از او پس مستقيماً؛  يگانه است خداي شما خداي

  ) ـ فصلت6(آمرزش بخواهيد و واى بر مشركان 
***  


 ا��SِKُj َو�5َ َأْدِري F�ِ Sُ.َAْ�ُ �5َ َوَ�� qُ�ِْ� ِإْن َأ�Eِ-ُ_ ِإ�ُْ#5 �Hً,ْ�ِ /ُ6�5َ ُآ Sْ �5َ ���
 
ٌ�-ِj5 �ٌ�0ِOَ ِإ��� �Oََو�5َ َأ �F�َِإ I�َ3�ُـ ا��^�ف�٩ �  

دانم با من و با  نمىپيامبران نودرآمدى نبودم و ] ميان[بگو من از 
شود  جز آنچه را كه به من وحى مى؛  اى خواهد شد شما چه معامله

 ـ 9(نيستم ] بيش[اى آشكار  كنم و من جز هشداردهنده پيروى نمى
  )االحقاف
***  

7�ُِْ̂ن 5ِ
 ُآSٍiَ5َ #S ��َ.��ُ'ْ� َ�َ"0َآ�ُ�وَن  َْ̂, �6َ�ْ�َBَ ��6��ِِس ِ)F َه0َا اْ� ��٢٧َوَ�  �Oً7��ُ
3َُ̂ن  � ـ ا�Jَ ����ِ�َHَ�٢٨�5rْ�َ� ِذي 3َHٍِج ��َ.��ُ'ْ� َ�"�  
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و در اين قرآن از هر گونه مثلى براى مردم آورديم باشد كه آنان 
هيچ كژى باشد كه آنان راه تقوا پويند  قرآنى عربى بى )27(پندگيرند 

  ) ـ الزمر28(
***  

3�َُِ̂ن ِا .ْEَ �ْqُ��.َ�� ����ِ�َHَ �Oً7�ْ�ُ \ُ�6َ�ْ.َ9َ ��O�٣� �F�ِ.َ�َ �6َ�ْ,َ�َ ِب�"َqِ�ُْأم# ا F(ِ �ُ�Oَوِإ 
 �ٌ�qِ�َ�4ف�٤rـ ا� �  

 و همانا )3( كنيدتعقل ما آن را قرآنى عربى قرار داديم باشد كه 
به نزد ما سخت واال و پر ] لوح محفوظ [=كه آن در كتاب اصلى 

  ) ـ الزخرف4(حكمت است 
***  

� ـ ا�,�4ن�٥٨َِإxَOِ��َ�ِ�ِ \ُ�Oَ�ْ���َ ��َ�O َ�َ.��ُ'ْ� َ�َ"0َآ�ُ�وَن   
 ]زبانانت هم[تا را بر زبان تو آسان گردانيديم ] قرآن[در حقيقت 

  ) ـ الدخان58( ش را دريابندتذكرات
***  

َو5ِ
 َ�ْ-ِ�ِ� ِآَ"�ُب IKَ35ُ ِإ�5ً�5َ َوَرْ�َ�ً% َوَه0َا ِآَ"�ٌب j5َ�,#ٌق �#Hَ �Oً��ََ�ِ���� �#0ِ6�َُر 
 
َ�6ِ�ِQْ�ُ�ْ�ِ 3ا َوُ�ْ$َ�ى�ُ�َyَ 
� ـ ا��^�ف�١٢ا���0َِ  

رحمتى بود و ] مايه[پيش از آن كتاب موسى راهبر و ] حال آنكه[و 
است تا ] آن [ءكننده كتابى است به زبان عربى كه تصديق] قرآن[اين 

اى   مژده  براى نيكوكاران اند هشدار دهد و  كسانى را كه ستم كرده
  ) ـ األحقاف12(باشد 

 :حاكيست ) اندكي بعد تر مي آيد و (  اين آيات را بائيست با آيات ديگر كه 
ان قومي فرستاده ما هيچ پيامبري جز به زبان قومش نمي فرستيم ، تا مي

اي از خود ايشان بر نيانگيزيم ؛ به عذاب ايشان نمي پردازيم وغيره 
قياس نمائيم ؛ استنتاج منطقي بزرگي به دست مي آيد كه اهللا تعالي جل علي شانه به 

 اهميت عظيمي قايل است و به راستي هم در هزار و دو هزار سال قبل قوم و زبان



 122 

ي همانا اقوام و متكلمان با زبان هاي جداگانه بزرگترين واحد هاي تجمعات بشر
  .بوده اند 

 ميتوان به روشني 2 با آيات رديف 1به همين لحاظ از مقايسهء آيات زير رديف 
 ـ در با كدام نوع مخاطبان  و صراحت تام استنتاج كرد كه قرآن عظيم الشأن

  :كدام سطح معيشتي و عقلي و اجتماعي و اخالقي ـ طرف است 

    ـ1رديف
  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                      

��١ِ��َ��ِف ُ�َ�ْ�ٍ� �ـِ  �َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا  ��٢ِإ�َ��ِ)ِ'ْ� ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ
  )٤( ا��0ِي َأْ:َ.َ�ُ'� #5
 39ٍُع َو6َ5َ7ُ'� #5ْ
 3ْ4ٍَف ��٣ اْ�َ-ْ�ِ/

 الفتي كه در كوچ ��١ء قريش با هم الفت گيرند ]قبيله[آنكه براي 
( بايد يگانه خداي اين خانه  ��٢هاي زمستاني و تابستاني بر قرار ماند 

ن كه به ايشان هنگام گرسنه گي طعام داد و هما ��٣ را بپرستند) كعبه 
  )٤(از ترس و خوف آنان را ايمين ساخت 

***  
َُ̂�ى َو5َْ
 3ْ�ََ�َ'� َو0ِ6Eَُر 3ْ�ََم َوَآxَ�ِ0َ َأْو�6َ�ْ�َ ِإَ�ْ� Hَ �Oً7�ْ�ُ xََ�ِ���� �#ُ"0ِ6َر ُأم� اْ�

 َو�Wَ 3ْ�َء ا���ُ� ��٧اuَ�ْْ�ِ_ َ�� َرF(ِ �ٌ��ِ(َ �ِ�(ِ Dَ�ْ ا�6uَ�ِْ% َوَ)ِ��ٌ� ِ)F ا���ِ.�ِ� 
5َ
 َ�َ$�ء ِ)F َرْ�َ�ِ"ِ� Sُ4ِ,ْ�ُ 
qِ�َُأ�5ً% َواِ�َ,ًة َو �ْ'ُ�َ.َuَ�َ �F�َِو 
 َوا���mِ�ُ�3َن #5 �'ُ�َ �5َ

 �ٍ��ِOَ ��َـ ا�$3ر��٨َو �  
  

 اُم القري  وحى كرديم تا  به سوى توقرآن عربىو بدين گونه 
هشدار دهى و از روز ؛   آنندپيرامون را كه ]اعرابي[و ] مردم مكه[

 ]آنگاه كه[ ى هراسانب؛ كه ترديدى در آن نيست ] خلق[گردآمدن 
خواست قطعا   مىاهللا و اگر )7(تند و گروهى در آتش گروهى در بهش

به  ]كساني را[چون اراده كند  ليكن  ؛گردانيد  مىامتى يگانهآنان را 
 ـ 8 (آورد و ستمگران نه يارى دارند و نه ياورى  مى خويش در حمتر

  )الشوري
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***  
3�ُ�َ̂ا 3ْ�ََ�� ُ)�#َ�ْ/ �� ����ِuَHَْأ �Oً7�ْ�ُ \ُ�6َ�ْ.َ9َ 3ْ�ََو �ُEُ��َ7 ََُه3َ ء Sْ�ُ �F�ِ�َHََو �F�ِuَHَْأ

 I�ًHَ �ْ'ِ�ْ�َHَ 3ََوْ�ٌ� َوُه �ْ'ِOِ7َذا F(ِ 36ُ5َِنsْ�ُ ��َ 

 36ُ5َ7ا ُهً,ى َو�AَWِء َوا���0ََِ�0ِ���ِ
   )ـ )���/  ٤٤ �ُأْوَ�ِ]xَ �6َ�َُدْوَن 5ِ
 �qَ�5ٍن َ�ِ.�ٍ, 

  
قطعا ؛ يده بوديم  گردانغير عربىقرآنى ] اين كتاب را[و اگر 

غير عربى و كتابى ؛ روشن بيان نشدههاى آن   چرا آيه: گفتند  مى
  !؟ عرب زبان] مخاطب آن[

اند رهنمود و  ى كه ايمان آوردهئ]عرب ها[براى ] كتاب[بگواين  
آورند در گوشهايشان  ى كه ايمان نمىئ]عرب ها[درمانى است و  

يشان نامفهوم است و برا ]با وصف عربي بودن[سنگينى است و قرآن 
  ) ـ فصيلت44(دهند  آنان را از جايى دور ندا مى] گويى[

***  
%ٌ�َ7 #5
 ر��#ِ� ِإ�Oَ�� َأOَ/ 0ِ65ٌُر َوSqُ�ِ# 3ْ�ٍَم  �ِ�ْ�َHَ َلrِOُ�وْا �3ْ�َ ُأAََآ 
3ُُ̂ل ا���0َِ َوَ�

�ـ ا��H,٧ �َه�ٍد   
  

ار از طرف اى آشك گويند چرا نشانه اند مى و آنان كه كافر شده
براى اى و  تو فقط هشداردهنده] اى پيامبر[ش بر او نازل نشده است بر

  )ـ الرعد7( هر قومى رهبرى است
***  

#5
 َ�ْ-xَ�ِ َو9ََ.�6َ�ْ َ�ُ'ْ� َأْزَوا�9ً َوُذر#��ً% َو�5َ َآ�َن 3Kُ�َ�ٍِل َأن  �ًKُ�6َ�ْ ُرKََأْر ,َْ̂ َوَ�
� ـ ا��H,�٣٨ِ� Sqُ�ِ# َأSٍ9َ ِآَ"�ٌب FَEِoْ�َ ِ��َ�ٍ% ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�  

رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنان و ] نيز[و قطعا پيش از تو 
 اهللافرزندانى قرار داديم و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن 

  ) ـ الرعد38( كتابى است برهه اي براى هر  .اى بياورد معجزه
***  

�6َ�ْ 5ِ
 ر�3Kٍُل ِإ��Kَء َو�5َ َأْر�$َ�َ 
 ِ�ِ�َ��ِن 5ِ3ْ�َِ� ِ�ُ�َ-�#َ
 َ�ُ'ْ� َ)ُ�ِ|jS ا�ّ�ُ� 5َ
 �ُ�qِQَ�ْا rُ�rِ.َ�ْء َوُه3َ ا�$َ�َ 
� ا��اه��  ـ٤ �َوَ�ْ'ِ,ي 5َ   
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] حقايق را[ نفرستاديم تا جز به زبان قومشو ما هيچ پيامبرى را 
راه    هر كه را بخواهد بىاهللا] گويي [ پس ؛ براى آنان بيان كند 

كند و اوست ارجمند حكيم  گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى مى
  ) ـ ابراهيم4(

***  
ِْ̂�ِ� َوُهْ� َ� mْ�َُ�ُ�3َن  �ْ��ِ �'ُ6َ�ْ�َ Fَ|ِ�ُ �ْ'ُ�ُ3Kُ3ٌل َ)ِ�َذا �9َء َرKُُأ�5ٍ% ر� #Sqُ�َِو� 

٤٧aO3� ـ �  
  
 پس چون پيامبرشان بيايد ميانشان به هر امتى را پيامبرى استو 

  ) ـ يونس47 (الت داورى شود و بر آنان ستم نرود عد
  

***  
 �ِ�ِ3Kَُر I�َHَ �ُ�َّل ا�rَOَوَأ9َْ,ُر َأ�� َ�ْ.َ�ُ�3ْا ُ�ُ,وَد �5َ َأ ��ً�AَOًِ�ا َوAُْآ j,Wََ�اُب َأHْ�َا

 �ٌ�qِ�َ �ٌ��ِHَ �ُ�ّـ ا�"�٩٧��3َوا��   
�5ً�َXْ5َ �ُAِ6�ُ �5َ 0ُ}ِ�"�َ 
 َوَ�َ"َ���ُ� qُ�ُِ� ا�,�َواِ~َ� Hََ�ْ�ِ'ْ� َد7ِ~َ�ُة َو5َِ
 اHْ�ََ�اِب 5َ

 �ٌ��ِHَ _ٌ��ِKَ �ُ�ّ�٩٨ا���3ِْء َوا��
 ِ���ّ�ِ� َوا3ْ�َ�ِْم ا�4ِِ�  ُ5ِsْ�ُ 
َو5َِ
 اHْ�ََ�اِب 5َ
�ْ'ُ�� %ٌ�َ�ْ�ُ �'َ�O3ِل َأ� ِإKُ6َ, ا�ّ�ِ� َوَ[3َ�َاِت ا���Hِ ُ�ُ�َ��ٍت �ُAِ6�ُ �5َ 0ُ}ِ�"�َ4ُِ�ُ'ُ� َو,ْ�ُKَ 

� ـ ا�"�٩٩��3ا�ّ�ُ� ِ)F َرْ�َ�ِ"ِ� ِإن� ا�ّ�َ� 3AُJٌَر ر�ِ��ٌ�   
3َُ̂ن َو5ِْ
 َأْهSِ اْ�َ�ِ,�6َِ% 5ََ�ُدوْا I�َHَ ا��Aَ#6ِق َ�  
 اHْ�ََ�اِب �6َ5ُِ)َ#5 �qُ�َ3ْ�َ 
َو5ِ��ْ

��hُ 
ِ�ْEَ���5 �'ُ�ُ#0.َ6ُKَ �ْ'ُ�ُ�َ.ْOَ 
ُQْOَ �ْ'ُ�ُ�َ.ْEَ �ٍ�mِHَ 0َاٍبHَ I�َوَن ِإj�١٠١ ُ�َ�د� 
َو4َ7ُ�وَن اHَْ"َ�ُ)3ْا 3Pُ�َ4َ �ْ'ِ�ِ3Oُ0ُ�ِْا Hََ�ً� َ[��Qً�ِ َو�Kَ �َ4َ7#ً]� I�َHَ ا�ّ�ُ� َأن َ�ُ"3َب 


 َأ3َ5ْاِ�ِ'ْ� َ[َ,َ�ً% PَEُ'#ُ�ُهْ� َوrَEُآ#�ِ'� �Hَ�١٠٢َ�ْ�ِ'ْ� ِإن� ا�ّ�َ� 3AُJٌَر ر�ِ��ٌ� ْ0ْ4ُ 5ِ 
 �ٌ��ِHَ _ٌ��ِKَ �ُ�َّوا� �ْ'ُ�� 
ٌqَKَ xَEَ�َ]َ ِإن� �ْ'ِ�ْ�َHَ #S]َـ ا�"�١٠٣��3ِ�َ'� َو�  

  
تر و به اينكه  سخت] انشهرنشيناز [ در كفر و نفاق )نشين باديه(ب اعرا

؛  ندانند؛ اش نازل كرده   بر فرستادهاهللا كه ر] شريعتي[حدود 
  )ـ التوبه97(است  درست كار داناى اهللاسزاوارترند و 

هزينه ] اهللادر راه [كسانى هستند كه آنچه را اعراب و برخى از آن 
هاى بد  دانند و براى شما پيشامد مى] براى خود[خسارتى ؛ كنند  مى
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 شنواى داناست اهللا و باد بر آنان ]مصيبت[ پيشامد بد. برند  انتظار مى
 و روز بازپسين هللااند كه به   كسانىآن اعراباز ] ديگر[و برخى  )98(

  وسيلهء واهللا تقرب نزد ءكنند مايه ايمان دارند و آنچه را انفاق مى
 تقرب آنان ءمايه] انفاق[ اين ؛ هر آئينهدانند  پيامبر مىنيك دعاهاى 

آورد كه  مي خويش در  ايشان را در جوار رحمتاهللابه زودى . است 
  ) ـ التوبه99 ( مهربان است ء آمرزندهاهللا

 هستند منافقند و از ]هم[  كه پيرامون شماآن اعراباز و برخى 
تو آنان را ؛ اند  بر نفاق خو گرفته] اى نيز عده[ مدينه ]شهر[ساكنان

شناسيم به زودى آنان را دو بار عذاب  ما آنان را مى؛ شناسى  نمى
 گروه )101(شوند  سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى؛ كنيم  مى

به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با انى هستند كه اخير كس
 توبه آنان را اهللا  اميد است ؛ اند ديگر كه بد است درآميخته] كارى[

 بگير زكاتاز اموال آنان  )102( مهربان است ء آمرزندهاهللابپذيرد كه 
؛  كن ي خيرشان سازى و برايشان دعا ء زهمن آن پاك و ءتا به وسيله

 شنواى داناست اهللاآرامش است و سبب نان زيرا دعاى تو براى آ
  )ـ التوبه103(

   ـ2رديف
  

ر��qُjُ� ا��0ِي qُ�َ F9ِrْ�ُُ� اF(ِ xَ�ْAُ�ْ اْ�َ-3Xُ"َ-ْ"َ�ِ �ِQْْا 5ِ
 َ)ْ|ِ�ِ� ِإ�Oُ� َآ�َن qُ�ِْ� َرِ��ً�� 
  % ـ ا��Kاء�٦٦

 است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت در ذاتي شما رب
چرا كه او همواره به ؛  بجوييد ]رزق[ از فضل او براى خود تاآورد مى

  ) ـ االسراء66(شما مهربان است 
***  

 َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن � �٢٤ َوَ�ُ� ا3َuَ�ْاِر اْ�ُ�6َ$�ُت ِ)F اْ�َ-Qِْ� َآ�Hْoَ�َْ��ِم 
�٢٥
�ـ ا����  
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 )24(  كوههادار بلند همچون هاى بادبان و او راست در دريا سفينه
  ) ـ الرحمن25(؟ يد انكار ميكنتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى 

***  
 xَ�َِذ F(ِ ِإن� �ِEِ��َ7 
ْ#5 �qُ�َ�ِ�ُ�ِ �ِ6ِ�ِْ.َ�ِ/ ا��� �ِQْ-َ�ْا F(ِ ِ�يuْEَ xَ�ْAُ�َْأن� ا �َEَ �ْ�ََأ

� ـ �^��ن�٣١َ��َ��ٍت �#Sqُ# َ[-��ٍر 3qُWٍَر   
گردند تا   در دريا روان مى اهللا تيها به نعمتاى كه كش آيا نديده
 در اين قطعاً. خود را به شما بنماياند ] قدرت[هاى  برخى از نشانه

 ـ 31(ست  نمايان ها آيت براى هر شكيباى سپاسگزارى ] قدرت نمايى[
  )لقمان

***  
 �ِOِ3Pُ�ُ F(ِ ���#5 �qُ�ِ̂ �ْjO ِم َ�ِ.ْ-َ�ًة�.َOْ�َا F(ِ �ْqُ�َ ْ�ٍث َوَدٍم ��َ-�6ً َوِإن�(َ 
ِ�ْ�َ 
5ِ

 
 َو5ِ
 hََ�َ�اِت ا�Sِ�}ِ�6 َوا�6َHْ�َِب Eَ"�ِ{0ُوَن � ـ ا�٦٦SQ6 �ً�ِ�4َ�� �Xً~ِ�Kَ ِ��$��ِرِ��َ
3�َُِ̂ن  3ٍَْ̂م َ�ْ. #� %ً�َ� xَ�َِذ F(ِ ً�ا َوِرْزً�� �6ً�َ�َ ِإن�qَKَ �ُ6ْ5ِ�٦٧� I�َِإ xَjَر� I�ََوَأْو 

��٦٨ ا�Eِ{0ِي 5َِ
 اuِ�َْ-�ِل �Eً3�ُ�ُ َو5َِ
 ا�$�uَِ� َو3Wُ�ِ.ْ�َ ���5َِن ا�SِQْ�6 َأِن  
5ِ F�ُِآ ��hُ
 �ِ�(ِ �ُOَُأ3َ�ْا �ٌ�ِ"َ}ْj5 َ�اٌبWَ �'َOِ3Pُ�ُ 
ُآS# ا��iَ�َ�اِت َ)�Sَ-ُKُ Fqِ�ُKْ َر�#xِ ُذُ�ً� َ�ْ{ُ�ُج 5ِ

َ̂ #� %ً�َ� xَ�َِذ F(ِ ء ��6��ِِس ِإن��AَWِ ُ�وَن�qAَ"َ�َ 3ْ�٦٩ٍم�  
#5
 3Pُ�ُِن ُأEَ �َ �ْqُEِ�'َ�5ْ.َ�ُ�3َن Wَْ�ً]� َوqُ�َ Sَ.َ9َُ� اْ���ْ�َ_  �qُ9َ�َ4َْوا�ّ�ُ� َأ 

��٧٨َواَ�ْ�َ��َر َواَ�ْ)ِ]َ,َة َ�َ.��qُ$ْEَ �ْqُُ�وَن   
�ُ9ُ 
#5 �qُ�َ Sَ.َ9َ�6ً َوqَKَ �ْqُEِ3�ُ�ُ 
#5 �qُ�َ Sَ.َ9َ �ُ�َّوا�  �Eً3�ُ�ُ ِم�.َOْ�َ3ِد ا

 �hً�hَِرَه� َأ�.َWَْأْ[3َاِ)َ'� َوَأْوَ��ِرَه� َوَأ 
Oَ3jA}ِ"َ�ْEََ'� 3ْ�ََم qُ6ِ.ْyَْ� َو3ْ�ََم ِإqُ"ِ5َ��َْ� َو5ِْ
 
ٍ��ِ I�َِإ �Hً�"َ5َ�٨٠َو�
 اuِ�َْ-�ِل َ#5 �qُ�َ Sَ.َ9ََو �ً�َyِ �َ�َ4َ ���#5 �qُ�َ Sَ.َ9َ �ُ�َّوا� 

qُKَoْ�َ �qُ�ِْ̂� َآOِ j�"ِ�ُ xَ�ِ0َْ.َ�َ"ُ� َأْآ6َ Eَ Sَ��َِ�اKََو ��Qَ�ْا �ُqُ�ِ̂ Eَ Sَ��َِ�اKَ �ْqُ�َ Sَ.َ9ََو �Oً�
� ـ ا�Eُ �ْqُ��.َ�َ �ْqُ�ْ�َHَ�٨١SQ6ْ�ِ�ُ�3َن   

  
شكم ] البالى[ براى شما عبرتى است از آنچه در و در دامها قطعاً

كه نوشانيم   ناب به شما مىشيرى؛  از ميان سرگين و خون  ؛آنهاست
 ء درختان خرما و انگور بادهء و از ميوه)66(براى نوشندگان گواراست 

] ها[ در اينقطعاً؛ بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد  مستى
 تو به رب و )67(ى است آيت هاي  ؛كنند براى مردمى كه تعقل مى

 درختان و از ها و از برخى اى كوه زنبور عسل وحى كرد كه از پاره
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هايى براى خود درست كن  كنند خانه مى] سازى و چفته[آنچه داربست 
ها بخور و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه   سپس از همه ميوه)68(

آن شهدى كه به رنگهاى گوناگون است ] شكم[از درون ] آنگاه[بپوى 
راستى در اين ؛  در آن براى مردم درمانى است  ؛آيد بيرون مى

] قدرت الهى [ءنشانه؛ كنند  براى مردمى كه تفكر مى] زندگى زنبوران[
   )69(است 
 دانستيد چيزى نمىاز شكم مادرانتان در حالى كه  شما را اهللاو 

 باشد  ؛ها قرار داد ها و دل و چشمها بيرون آورد و براى شما گوش 
آرامش  ءهايتان را مايه   براى شما خانهاهللا و )78(كه سپاسگزارى كنيد 

را در ] ها[هايى نهاد كه آن قرار داد و از پوست دامها براى شما خانه
 ركيابيد و از پشمها و ُك روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبك مى

ها وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است  ها و موهاى آن
م هايى فراه  از آنچه آفريده به سود شما سايهاهللا و )80(] قرار داد[

هايى قرار داده و براى شما  ها براى شما پناهگاه آورده و از كوه
كند و  حفظ مى] و سرما[پوشهايى مقرر كرده كه شما را از گرما  تن
اين . نمايد  يى كه شما را در جنگتان حمايت مى]ها زره [=پوشها  تن

] به فرمانش[ كه شما باشد. گرداند  گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى
  ) ـ النحل81( نهيد گردن

 به طرزي همه جانبه و 1مگر نه اين است كه آيات متبركهء آمده در رديف 
شفاف و ترديد ناپذير نشان ميدهند كه مخاطب قرآن عظيم الشان  قوم معيني است 

قرآن كريم حتي از وصف و تمثيل جزء جزء و اليه اليهء . كه اعراب ناميده ميشود 
را گرد و باديه نشين است يا شهر نشين ؛ فراتر نمي رود و اين قوم ـ اعم از اينكه صح

»  اُم القري و حولها «عالوه بر اينكه جغرافياي رسالت حضرت رسول اكرم  را 
يعني مكه مكرمه و حوالي آن نشان ميدهد ؛ در مورد جريانات درون و بيرون مدينهء 
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خاطر نشان ميسازد قرآن مجيد مؤ كد در مؤكد . منوره نيز صراحت بي نظيري دارد 
   .هر برههء زمان را كتابي و هر قومي را پيامبري استكه 

 بيانگر آن است 2مقايسهء اين آيات شريفهء رباني با آيات ارائه شده در رديف 
كه قرآن كريم بينش ها و باور ها و سنن و فرهنگ همان قوم مشخص را در نظر 

شبان پيشهء عرب  و حتي شهر نشينان چنانكه از آنجا كه بيابانگردان . دارد و الغير 
بدوي آنان كشتي راني بلد نيستند و قايق هاي بادبان دار را جز به طريق روايت و خبر 

مصنوعات بشري همانند  نشنيده و نديده اند ؛ كشتي ها و قايق هاي بادبان دار كه از
ده  ؛ همرديف فرآوربه اعتبار ذهنيات آنانطياره و ريل در عصر حاضر  است ؛ 

وانمود .... هاي طبيعت چون درخت خرما و انگور و ابر و باد و مه و خورشيد
بر اينكه چگونه از ميان سر گين و خون حيوانات ؛ شير گواراي نوشيدني . ميگردند 

) در حد همان اعراب ( به آنان  ارزاني ميگردد و اينكه دام ها چگونه رام بشر 
آنها نصيب شان شده است ؛ مثال هاي گرديده و استفاده از خدمات و محصوالت 

  . بارز در اين آيات ملكوتي ميباشد 
با دريغ و درد و تأسف بيكران بايد خاطر نشان ساخت كه هم بشرواره هاي 
پيشين و هم امروزين بي هيچ دليل و برهان مدعي يا معتقد اند كه نه چنين نيست ؛ 

ميباشد ؛ لذا اين ظواهر ) ج( اليگويا به دليل اينكه قرآن مجيد كتاب و كالم اهللا تع
 ؛ آيات بيناتمسلم و روشن و عيان ؛ هدف اصلي آن نيست بلكه در پشت اين همه 

كسي قادر نيست آنها  » !مفسران كرام« معاني و مقاصد ديگري نهفته است و جز 
به معناي تمام كائينات است چراكه »  اُم القري و حولها «مثالً . را ادراك نمايد 

جل مجده خداي تمام كائينات است و اعراب و مدينه وغيره نيز مطلقاً به معناي اهللا 
قومي و شهري معين نيست و پيامبر آخر الزمان عليه السالم پيامبر براي اعراب نه بلكه 

  .براي تمام عالم ها و كونين ميباشد 
  چرا چنين است ؟
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ظيم الشان بر شبه  و اندي سال كه از فيض نزول اسالم و قرآن ع1400و چرا در 
جزيرهء عربستان ميگذرد ؛ تا كنون كسي حاضر و قادر نيست با اين پرسش بنياني رو 

  :برو شود كه آيا 
 و به علم غيب ذات خودـ اهللا جل علي شانه به مثابهء آفريدگار كائينات ؛ 

 ملكوتي خود را در كتاب هاي آسماني و هستي شناسي و جهانبينيسخن بشري 
  جهانبينيو » علم اندك« رآن كريم مدنظر دارد و مطرح ميسازد يا از جمله در ق

   بشر مورد خطاب در زمان و مكان معين را ؟؟؟هوشي و توان عقليو 
 وقتي دعوي كنيم و يا بپذيريم كه ذات اهللا تعالي همه آنچه را كه در بيكرانه گي

 ذريعتاً تحويل اوست ؛ درون كتاب هاي آسماني ريخته به پيامبران داده وعلم غيب 
 نزد اهللا تعالي بر جا غيبي علمبشر كرده است ؛ نتيجهء منطقي آن ميشود كه ديگر 

نمانده و اينك آنچه به اصطالح علماي كتب آسماني و خاصتاً عالمان قرآن مجيد 
  .  است  مساويميدانند ؛ با تمام دانسته ها و علوم غيب الهي

نطقي ايجاب مي كند تعميم دهيم ؛ اگر اين نتيجه گيري را طوري كه قواعد م
حاصل آن مي شود كه فالن و به همان آيت اهللا و آفت اهللا و مولوي و عالم دينِ 

  . دارد علم ؛  درست به اندازهء خود اهللا تعالي  (!)مسند نشين پيغمبر
 از اين نظر حتي سخن به اينجا ميرسد كه خود اين عاليجنابان ؛ تمام و كمال 

اند ؛ چرا كه اهللا تعالي كدام بت و مجسمه و كوه و آسمان و  ذات اهللا تعالي
و ماوراي آن است و غالباً جز » جان جهان « نبوده بلكه معنويت متعال و ... آفتاب 
 بيحد و بي قياس نيست كه تنها مقدار اندك آن به علم لدوني و علم غيبهمان 

  .بشر ـ و نه جانور ديگرـ ارزاني شده است 
يتوان هنوز بسيار گسترده و عميق بحث نمود ولي نه عالم و نه عامي درين راستا م

 خويش را چه در علم غيباي وجود دارد كه بتواند مدعي گردد ؛ اهللا تعالي تمام 
البالي كتب مقدس و چه بيرون از آن در وجود اوليا و نقبا و امثالهم به عالم بشري 
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 » و اهللا اعلم بالصواب« و » و اهللا اعلم « جمالت رباني . منتقل كرده است 
تقريباً به سان يك تكيه كالم مؤكد و فيصله بخش در سراسر قرآن عظيم الشأن به 

  . كرات تكرار ميگردد 
اساساً معجزه بودن و الهي بودن كتب مقدسه و مخصوصاً قرآن مجيد در اين 

  وتوان هوشي و  جهانبينياست كه پيام ها و تعاليم خود را در همان چوكات
مخاطبان در زمان و مكان معينه ارائه و تثبيت و تعميل مي دارد و چنين توانايي عقلي 

 نوابغ و شعرا و سخنوران همان عصر و زمان مورد نظر سراغ يد قدرتبه ويژه در 
  ..شدني نبوده است 

  : اينجاست كه مدلل ميشود 
 دنيا آسمان اين سخن ميگويد و از زمين مسطحـ  چرا قرآن عظيم الشان از 

 ، از كشتي هاي بادباندار ، از دام ها و  آذين بسته شده استچراغ هاكه با 
احشام و درختان و روئيدني ها با ثمرات و حاصلدهي هاي چنين و چنان ، از رعد و 
برق و زلزله و توفان و باران به همان نهج قابل تصور و پذيرش براي عامهء مردم 

، از خضر و ) چشمهء سياه گل آلود (  حمئهغروبگاه خورشيد در عينزمانه ، از 
شش  خلقت دنيا و مافيها  درذو القرنين ، از اصحاب كهف و غار لوحه دار ، از 

  و ... و ... و  » سبت  روز « و شنبه  يا روزهفتم و از روز روز
 Sَ.ِ9ُ ��َ�Oا���ْ-ُ/ِإqُQْ�َ�َ xَ3ْا ِ)�ِ� َوِإن� َر��Aُ�َ"َ4ْا 
ُ� 6َ�ْ�َُ'ْ� 3ْ�ََم  I�َHَ ا���0َِ

5َ��َِِ̂% ِ)�َ�� َآ�3Oُْا ِ)�ِ� َ�ْ{َ"3Aُ�َِن  � ا�SQ6ـ  ١٢٤ �اْ�  
 آن اختالف كردند مقرر ءشنبه بر كسانى كه در باره] بزرگداشت[

ها در باره چيزى كه   پروردگارت روز رستاخيز ميان آنگرديد و قطعاً
  )ا�SQ6ـ 124 ( داورى خواهد كرد ؛ كردند در مورد آن اختالف مى

  ساعته اطراف استوا و24تقويم قرآني ابداً چيزي فراتر از تقويم روز هاي 
 نيست ؛ چرا كه تنها همين تقويم گردش مهتابمديترانه و ماه هاي مرتبط با دورهء 

  . بود و بس عامه فهم و نمايان براي مخاطبان قرآن كريم 
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 ساحات زمين وجود  با اينكه فصل هاي چهار گانه در طبيعت اكثريت مطلق
 در شكل انديش و شكل بين؛ اما شبانان بيانگرد ) دارد وجود و (داشت 

در يك و نيم هزار سال آنسوتر تقريباً بالعموم ... صحراهاي عربي و عبراني و كنعاني
  .دو فصل بيشتر نمي ديدند و احساس نمي كردند 

اهللا در آن زمان مخاطبان يعني (  همينگونه به دليل تقويم قمري ؛ ماه ها نزد اهللا 
  تا مي355 يا 354شد ؛ و روز هاي سال   شمرده ميحرامها   تاي آن4 تا بود و 12) 

  .گرديد ؛ لذا فصل ها مرتبط به سال قمري بوده نمي توانست 
ِإن� Hِ,�َة ا�$jُ'3ِر 6Hَِ, ا�ّ�ِ� اWَ �َ$َHَ �6َhْْ'ً�ا ِ)F ِآَ"�ِب ا�ّ�ِ� 3ْ�ََم 4ََ�َ�  
َ̂�#ُ� َ)َ� mْEَِ�ُ�3ْا ِ)�ِ'
� َأqُ�َAُOْ� ا���َ� �َوات َواَ�ْرَض 6ْ5َِ'� َأْرَ�َ.ٌ% ُ�ُ�ٌم َذxَ�ِ ا�,#�ُ
 اْ�

 
َ�ِ̂ qُOَ3�ُEِ�َْ̂� َآ�)�ً% َواHَْ�ُ�3ْا َأن� ا�ّ�َ� 5ََ_ اْ�ُ�"�  )�٣٦َو3�ُEِ��َْا اْ�ُ�ْ$ِ�ِآ�َ
 َآ�)�ً% َآَ�� ُ�
 ِ)F اjS|َ�ُ �ِAْqُ�ْ ِ�ِ� ا���0َِ
 َآAَُ�وْا �5ً�Hَ �ُOَ3#�Qِ�ُ َوOَ35ُ#�Qَ�ُُ� ِإ�Oَ�� ا�F�ِ�6ُء ِزَ��َدٌة

 �ْ'ِ�ِ��َHْ3ُء َأKُ �ْ'ُ�َ 
�5ً�Hَ �#3َ�ُاِ:sُوْا Hِ,�َة �5َ َ���َم ا�ّ�ُ� َ)3j�Qِ�ُْا �5َ َ���َم ا�ّ�ُ� ُز�#َ
 
َ��ِ(ِ�qَ�ْ3ََْ̂م ا    %�"��3 ـ ا٣٧ �َوا�ّ�ُ� َ� َ�ْ'ِ,ي اْ�

ها و زمين را   از روزى كه آسماناهللاها نزد   شماره ماه  در حقيقت
چهار ] دوازده ماه[خدا دوازده ماه است از اين ] علم[آفريده در كتاب 

بر ] چهار ماه[اين است آيين استوار پس در اين .  حرام است] ماه[ماه 
ى با شما چنانكه آنان همگ؛ همگى با مشركان بجنگيد خود ستم مكنيد و 

 جز اين نيست كه )36( با پرهيزگاران است اهللا و بدانيد كه جنگند مى
 ءفزونى در كفر است كه كافران به وسيله] هاى حرام ماه[جابجا كردن 

] ديگر[شمارند و يكسال   آن را يكسال حالل مى ؛شوند آن گمراه مى
است  كرده حرام اهللاهايى كه  دانند تا با شماره ماه آن را حرام مى

حالل ] بر خود[ حرام كرده اهللاموافق سازند و در نتيجه آنچه را 
 گروه اهللا زشتى اعمالشان برايشان آراسته شده است و  ؛گردانند

  ) ـ التوبه37(كند  كافران را هدايت نمى
كوچ هاي زمستاني و تابستاني قبايل عرب (  » ر��% ا�$"�ء و ا����« ين ابنابر

  وغير محسوسعين در آنها بسته گي نداشت و دوران به ماه ها و روز هاي م) 
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هنگام و هنگامهء اين كوچ ها و جابه ؛ ) براي عرب ها ( سال خورشيدي مرموز
  .جايي ها را تعيين مي كرد 

« هميشه يا در و نمي تواند  نيز نمي توانست حج و  قربان ورمضان بدينگونه 
  .» صيف « باشد يا در » شتا 

 طبيعت بود گردش ماوراء ديد وابسته به) ن و تابستان زمستا(  شتا و صيف 
؛  نام » روز  «  كه ردم ؛ در حاليـ م چشم و  مخيله  به ولي روز و ماه و سال وابسته

از تمام » سال « و » ماه « شد ؛  آفتاب دانسته مي» غروب « و » طلوع  «   ميان فاصله
در ...)  هالل تا هالل و بدرتا بدر (عالم طبيعي ؛ تنها و فقط به تناوب بخش نوراني 

  .مهتاب پيوند مي يافت 
  :شود  هكذا اينجاست كه مدلل مي

 عديدهء قبايل بدوي عرب را يا به طرزي روايات و مناسكـ چرا قرآن مجيد 
دست ناخورده يا هم با تعديالت اندك صحه ميگذارد و بخشي از شريعت اسالم 

ي كه پاياني بر آن متصور نيست ؛ مقابل  چون واقعيتبرده گيقرار مي دهد ، بر 
 جبري و سرسخت وابسته به آن را مرعي االجرا نگه قوانين و عرف هاميشود ؛ 

ميدارد و فقط بر فضيلت و ثواب  آزاد سازي برده و كنيز و پيشه كردن روش هاي 
  .نيك در قبال آنان اتكا و تأكيد مينمايد 

كنند كه گويا پيامبر  امروزه توهم ميكسانيكه بدون تعقل و خرد ورزي الزمه ؛ 
بزرگ اسالم و حتي ذات اهللا تعالي در مواردي مانند مقدس نگه داشتن حجراالسود 

تجويزات توجيه ) قبل از اسالم ( و اغلب اجزاي مناسك حج به طرزكمافي السابق 
 در همين ايام و دوران جهانبيني مخاطبانناپذير داشته اند ؛ فقط از اصل بنياني 

 را در زمان مادي و معنوي و قدرت قاهرهء  تكاملافل مي مانند و نيروي مجبرهءغ
  هدايتيكارِ و سياستبينشي كه اگر حتي امروز مبناي . زمينه از نظر مي اندازند 

  . با توده هاي بشري قرار گيرد ؛ جز ناكامي و فاجعه به بار نمي آورد 



 133 

تب مقدس و مخصوصاً به طريق فرض و قضيهء منطقي اگر طرح كنيم كه ك
 جهانبيني و چگونگي عقالني و هوشيقرآن عظيم الشأن ؛ هرگاه مبتني بر توان 

مردم زمان نمي بود و مثالً در دوسه هزار سال پيش ؛ به جاي زمين مسطح از زمين 
 سه چهارم بودن خشكه ها و يك چهارماز كروي يا بيضوي سخن ميگفت ؛ 
ميزد ؛ از يخبندان هاي عظيم و كوهساران حرف بودن آب هاي اين سيارهء فلكي 

در آب ها و » مثلث برمودا « منجمد قطبي ؛ از پديده هاي فوق العاده راز ناك چون 
آتشفشان ها و سونامي هاي عظيم و وخيم ناشي از طبقات تكتونيك و مگما تفصيل 

ن از منظومهء شمسي و موقعيت خيلي ناچيز زمين در اي، و در همين حال ... ميداد
سخن به ميان مي آورد و از ميليارد ها كهكشان در معلق در فضاي بيكران نظام 

كيهان با ميليارد ها خورشيد ومنظومهء ستاره اي برتر و بزرگتر از خورشيد منظومهء 
 بودن و خارج پيش از وقتشمسي بحث مي كرد ؛ وغيره ؛ اينهمه به علت و دليل 

 بشر زمان بودن ؛ واقعاً به چه سرنوشتي  يياز دايرهء جهانبيني و كمال عقلي و هوش
  منتج ميگرديد ؟

  پيراموني و اشكال منعكسه ازتصاوير طوايف و قبايل رمه مانندي كه جز 
 زادهء آنرا در مخيله نداشتند و در مخيله آورده نمي توانستند ، مگر قادر توهمات

 ؛ مگر ميتوانستند بودند كه به كيهانشناسي امروزين پي ببرند و بر آن تمكين كنند
) DNA(فورمول هاي مكانيك نيوتن و اينشتاين را بفهمند ؛ مگر توان داشتند كه از 

و كروموزوم و سلول و ارگانيزم هاي چند و چندين سلولي و اينهمه فعل و انفعاالت 
  ... شيمياوي ، هورموني ، انزايمي و نظاير آن دركي به هم رسانند؟؟،الكتريكي 

ميباشد ؛ لذا ـ هر گاه »  !نه  « ها به ساده گي و روشنيي كامل مسلماً همه جواب
بگذريم از ذات اكبر و اقدس اهللا تعالي ، در حاالتي كه حتي بشر خردمندي مطرح 

 جهانبيني و توان هوشي و عقلي آنانباشد آيا او نسبت به مخاطبان خويش ؛ 
  ؟دانش و نبوغ و دهاي خويشتن را را در نظر ميگيرد يا 
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 حال قياس كنيد حالت ابلهان يا مغرضان حيوان كاالنعام را  كه در كتب درين
كوانتم  وفيزيك ذراتمقدسه و منجمله در قرآن مجيد ؛ دانش هاي تمام و كمال 

 را هم يافته و اعالم داشته اند و اين كتب را منابع اصلي وآسمانيي مكانيك
  !!...ند و مي دانند  نيز ميخوان...ژنتيك و بيو شيمي ، بيولوژيي ماليكولي

بنده وقتي در چنين مقاطعي سهمناك و دهشت بر انگيز قرار مي گيرم ؛ بيشتر 
اين استنتاج عقالني و منطقي و  عقيدتي در من غلبه ميكند كه اصالً ـ كم از كم در 

براي رسته اي اسمي عام  يگانه از موجودات حيه نيست بلكه  نوععصرما ـ بشر نام
انواع ...  و پرنده و خزنده حشرهميباشد كه مانند بوزينه و از جانوران بخصوص 

فقط با اين تفاوت كه انواع موجودات حيهء ديگر عمدتاً توسط . مختلف دارد 
تفاوت هاي اناتوميك ، ساختماني و هيستولوژيك شان تفكيك ميگردند ؛ ولي 

از هم  ايشان روان و مغزضاد شتر توسط عملكرد هاي متفاوت و مت بيانواع بشر
  . تميز و تفكيك ميشوند و بايد تميز و تفكيك شوند 

چه بس پرابلم ها كه اساساً از همين سوء تفاهم برخاسته است كه انواع  چندين 
 در اناتومي ايشان ؛ نوع اشتراكات نسبيگونه اين موجود حيه را فقط به اعتبار 

  .واحدي به حساب آورده اند و به حساب مي آورند 
 نداريم بشر به نام نوعي واحد خود ا في الواقع در جهان امروزينِ بنا براين م
خوانده ميشوند ؛ درست » بشر «  داريم كه  متعدد وانواع پر شاخهبلكه يك رسته 

 ، گاو ، خرس ، سگ ، پشك شادي ، شيير ؛ ببر ؛ كفتارمانند رسته ها يا خاندان هاي 
  . ، موش ، مگس ، زنبور وغيره سطاؤو ، زاغ، 

ته افراد بشري در گذشته هاي دور و دور تر داراي اينهمه تفاوت هاي رواني و الب
عقالني و دماغي و رفتاري و اطواري هنگفت و بي تناسب و متضاد و آشتي ناپذير 
باهم نبودند ؛ طرز هاي معيشت بسيط و قريباً همسان در شرايط زنده گاني مغاره 

 قرون وسطيواسط دوراني كه به نام نشيني و كوچيگري و دامداري يا فالحتي تا ا
بخشبندي شده است ؛ سطح ذهني و فرهنگي و اطالعاتي بالنسبه نزديكي را ميان 
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عامهء افراد بشري و حتي ميان عامهء افراد متعلق به طبقات اجتماعي متفاوت و متضاد 
  .شكل ميداد و ثابت نگه ميداشت 

؛ اندك ) فرا شكلي  ( انتزاعي تعداد افراد انديشمند و خوانا و داناي اطالعات 
 نوع واحديلذا در چنان روزگاراني اينكه  همه گونه هاي بشري رويهمرفته . بود 

چنانكه آياتي با مفاهيم و موضوعاتي زيرين نه . ل اغماض بود ـبه حساب آيند ؛ قاب
گرفت بلكه بسان حقايق تازه و شگفتي آور نيز  تنها همه جانبه مورد تمكين قرار مي

  :ي ميشد تلق

    
 
ٌ�-ِj5 �ٌ��ِ4َ 3َِ�َذا ُه(َ %ٍAَPْjO 
 َواOْ�ََ.�َم �  3Kر\ء ا�SQ6 ـ٤ �4ََ�َ� اO�َِ��َن 5ِ

ََ̂'� qُ�َْ� ِ)�َ'� ِدْفٌء َو�6َ5َِ)ُ_ َوoْEَ �'َ6ْ5ُِآ3�َُن  �َ4َ�٥� َوqُ�َْ� ِ)�َ'� 9ََ��ٌل ِ��َ
 3Qُ��ِEَُن 
��٦َوِ��َ
 3�ُ�َ�ْEََن hَْأ Sُ�ِQْEََو  aِAُO�َِإ�� ِ�ِ$�# ا �ِ�Xِ�ِ��َ 3ْاOُ3qُEَ �ْ�� ,ٍ�َ�َ I�َِإ �ْqُ�َ�َ̂

 َواْ�َ{Sَ�ْ َواْ�ِ-�Xََل َواQَ�ِْ��َ� ِ�َ"ْ�َآُ-3َه� َوِز�6ًَ% َوَ�ْ{ُ�ُ� �5َ ��٧ِإن� َر��qُْ� َ�َ�ُؤوٌف ر�ِ��ٌ� 
 �9َِ~ٌ� َو�Wَ 3ْ�َء َ�َ'َ,اُآْ� َأ9َْ�ِ.�َ
  َوI�َHَ ا�ّ�ِ� َ�ْ�ُ, ا���ِ-�Sِ َو6ْ5َِ'���٨َ� Eَْ.َ�ُ�3َن 

�٩�   
F(ِ Îَ اَ�ْرِض َرَواFَKِ َأن qُ�ِ ,َ��ِEَْ� َوَأOَْ'�ًرا َوEَ �ْqُ��.َ�� �ً-ُKُْ'َ"ُ,وَن  ��١٥َوَأْ� 

وَن  َأَ)َ�
 َ�ْ{ُ�ُ� َآَ�
 �� َ�ْ{ُ�ُ� َأَ)� 0َEَآ�ُ���١٦َو�5َ�Hٍَت َوuْ�6���ِِ� ُهْ� َ�ْ'َ"ُ,وَن 
�١٧�  

 ]ازخود[ آنگاه وآفريده ]ناچيز[اى  انسان را از نطفه]اهللا [
چارپايان را ]اهللا[و ) 4(است ]درست كرده[جويى آشكار مخاصمت 

 و سودهايى است و از اگرم] وسيله[ در آنها براى شما  ؛براى شما آفريد
از ] آنها را[و در آنها براى شما زيبايى است آنگاه كه ) 5(خوريد  آنها مى

و ) 6(بريد  به چراگاه مى] آنها را[گردانيد و هنگامى كه  مى چراگاه بر
ها  نابرند كه جز با مشقت بد ى مىهايبارهاى شما را به شهر

و اسبان و ) 7( شما رئوف و مهربان است رب قطعا  ؛توانستيد برسيد نمى
تجملى ] براى شما[ها سوار شويد و  تا بر آن] آفريد[تران و خران را شا
اهللا  ء و نمودن راه بر عهده)8(آفريند  دانيد مى و آنچه را نمى] باشد[
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 خواست مسلماً مى] اهللا[ است و اگر جك] ها راه[ست و برخى از آن ا
  )9(كرد  مى ]يكسان[همه شما را هدايت 

شما را نجنباند  ]زمين[هايى استوار افكند تا  در زمين كوه ]اهللا[ و 
 و )15(تا شما راه خود را پيدا كنيد ] قرار داد[ها  و رودها و راه

يابى  راه] قطبى [ءو آنان به وسيله ستاره] ديگر نيز قرار داد[هايى  نشانه
چون كسى است كه ؛ آفريند   كه مىآن پس آيا )16(كنند  مى
  )ـ النحل17(! در نمي يابيد؟ ] هم [ن تذكرات راياآيا ؟ آفريند  نمى

ت بينات نازل شده از اعلي عليين ؛ فورمول به راستي آيا كسانيكه در چنين آيا
 بمب و انرژي هستوي را مي بينند و توسط آنها فيزيك ذراتها و تعامالت 

البراتوار هاي  به كيهان ميفرستند و يا اقمار مصنوعيدرست ميكنند ؛  اسالمي
 با  مساوي  راه مي اندازند ؛ ميتوانندبيز هاي مهندسي ژنتيك و الكترونيكي
بشري باشند كه تنها درين كالم رب جليل ؛ خطاب فهما و هر چه بسيط همان نوع 

گردانيده شده با شبانان خيلي خيلي بدوي صحرا هاي عربستان كهن را در مي يابند و 
  !ال غير؟

واقعيت اين است كه گذشته ؛ گذشته است و دوراني كه بخواهيم نخواهيم 
 شمرده ميشدند ؛ سپري  نوعيك بودند ونسبتاً به درستي يك نوعموجودات دوپا 

 دارند كه حتي اختالف متضاد و انواع مختلفاينك موجودات دوپا . شده است 
و تضاد شان شديد تر و بحراني تر و عالج ناپذير تر از پاره اي موجودات چهار پا و 

  !هشت پا و بسيار پا ست 
پيش از همه واقعيت ها و داليل و براهين ـ آنهم در خود كالم هاي آسماني و 

همه و بيش از همه در قرآن عظيم الشان ـ مبين و موئيد همين امر است كه حضرت 
 تنها تا زماني چه به طريق وحي ا�� ا��6س و ��5 ا��6س و رب ا��6سعليم و اعلمِ 

 ميكرد كه اين ابنا نكن و بكن  ميگفت وسخنو چه به طرق ديگر با ابناي بشر 
.  نياز فطري و ناگزير داشتند ولي و والم و سرپرست بودند و به كودك و طفل
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 نسبي در سطح عمومي ميسر آمد ؛ رب اجل و اكبر بلوغاما به مجردي كه 
جوالنگاه استعداد و خرد آدمي را باز گذاشت و ختم پيامبري و رسالت از طرف اهللا 

به همه چيز درين راستا ختم گرديد و بشر . بر آدمي را  اعالم و مرعي داشت ) ج(
 اش وا گذاشته شد كه حين قدم توانايي هاي فطري و استعداد ها به وخود 

  . شده ميرفت   از آن برخورداربلوغ نوعيگذاشتن به مرحلهء 
 در گذشته هاي دور ـ  زمان نزول قرآن عظيم الشان نيز ـ گروه هاي با اينهم 

  :بازهم آيات كريمه . سخت مختلف و متضاد وجود داشته است 
'ِ�ْ�َHَ SُEُْن َوا�Pَ�ْ�$ا� �ُ.َ-َEْoَ(َ �'َ6ْ5ِ �َ�َ�َO�(َ �6َEِ��َ7 \ُ�6َ�ْEَ7 ا��0َِي oَ-َOَ �ْ

 
� �١٧٥َ)�qََن 5َِ
 ا�Xَ�ِْو�َ I�َ�6ُ� َأ4َْ�َ, ِإqِ�َ�6َ َ�َ�َ)ْ.�6َُ\ ِ�َ'� َو[ْWِ 3ْ�ََو 
�ْ�َHَ Sْ�ِQْEَ ِإن Dِ�ْqَ�ْا Sِiَ�ََآ �ُ�ُiَ�َ(َ \َُه3َا _َ-َ�Eُ�ْآُ� اَ�ْرِض َوا"ْEَ َأْو Yْ'َ�ْ�َ �ِ

 �ْ'ُ��.َ�َ �َ�ََ̂ 3َِْ̂م ا���0َِ
 َآ3�ُ�0ْا �6َEِ��َ��ِ َ)�ْ�ُ�ِ� اْ� َ�ْ�َ'Y ذ�Sُiَ5َ xَ�ِ اْ�
�ـ ا��Hاف�١٧٦َ�َ"�qAَُ�وَن   

َُ̂'3َن  Aْ�َ �� 3�ُ�ٌُب �ْ'ُ�َ aِO�َِوا #
uِ�ْا 
َْ̂, َذَرْأuَ�ِ �Oََ'�6َ� َآ�iًِ�ا #5َ  َوَ�
�ِ xَ[ِ�َُ�وَن ِ�َ'� َوَ�ُ'ْ� 7َذاٌن �� َ�ْ�َ�ُ.3َن ِ�َ'� ُأْو�ِ-ْ�ُ �� 
ٌ�ُHَْوَ�ُ'ْ� َأ �'َ

�ـ ا��Hاف�١٧٩َآ�Oْ�ََ.�ِم Sْ�َ ُهْ� َأjSBَ ُأْوَ�ِ]xَ ُهُ� ا�Xَ�ِْ)3�َُن   
و خبر آن كس را كه آيات خود را به او داده بوديم براى آنان 

آنگاه شيطان او را دنبال كرد و از   ؛بخوان كه از آن عارى گشت
] آيات[ آن ءخواستيم قدر او را به وسيله و اگر مى) 175(گمراهان شد 

گراييد و از هواى نفس خود ] دنيا[= اما او به زمين  ؛برديم باال مى
سگ است كه به او حمله هم ل آن َث م؛ش مَثل از اين رو .پيروى كرد

 و اگر رهايش هم بسازي زبان خود  بدر ميكنداز كام كني زبان خود را
 كه آيات ما را همگروهى ؛ چنين است مَثل بدر ميكند از كام را 

به  باشدحكايت كن ] براى آنان[پس اين داستان را ؛ تكذيب كردند 
   )ـ االعراف176(فكر آيند 

براى دوزخ ] گويي [ و در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را 
دريافت ] حقايق را[هايى دارند كه با آن دل] چرا كه[ايم  آفريده
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بينند و گوشهايى دارند كه با  نمى كنند و چشمانى دارند كه با آنها نمى
] آرى [؛ تر  بلكه گمراهاند و آنان همانند چهارپايان  ؛شنوند  آنها نمى

  )ـ االعراف179(ماندگانند   آنها همان غافل
ياكدام فيلسوف و اهل منطق و بدينگونه در طبقه بندي ايكه ـ نه توسط ما و 

 صورت ميگيرد ؛ در دو نهايت توسط قرآن مجيدمجادله و مناظره بلكه دقيقاً ـ 
گله ها يا اجتماعات موجودات دوپا ؛ دو قشر كامالً متضاد وجود دارد ؛ در حاليكه 

 مي باشد ؛ در در زمانشيك قطب همان آدمي يا انسان جميل و خليق و كامل 
 ) َآ�6ْ7ََ��ِم 4َْ+ ُه1ْ َأَ/+. (يعني سگ مانند ها و  ) َآَ�َ,ِ+ اْ�َ*ْ�ِ'( د ب ديگر افراـقط

  .موجود اند ) چهارپايان ( يعني انعام گونه ها و بدترها از انعام 

البته در قرآن شريف طبقه بندي يا قشر بندي آحاد بشر به انحاي ديگري نيز 
؛ ولي عجالتاً بسيار جالب و موجود است كه در زمانش به آنها خواهيم پرداخت 

 » انعام گونه ها« و  » سگ مانند ها« داراي ژرف ترين ارزش است كه بدانيم  
  !كيانند ؟

بايد پيش از همه خاطرنشان ساخت كه مخاطبان قرآن عظيم الشأن حين نزول 
( آن ؛ قبايل شبان پيشهء عرب مي باشند كه حتي بخش قسماً شهر نشين شدهء آنان 

  . به سر مي برند )ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ� (ز ؛ طبق ارشاد الهي در حالتني) قريش 
 موجود بسيار مفيد و  سگ  به ويژه درين دوران حيات شبان ـ رمه اي ؛ مسلماً

نان و رمه ها و غژدي ها و خيمه هاي آنان مي باشد ؛ تا چوپاياور فداكار و وفادار 
(  به مقام آدم هاي قهرمان ايمان انيسگ شبجائيكه در اساطير كهنتر حتي 

  .باال مي رود  ) اصحاب كهف
بنابرين سگ به طور عام نمي تواند هدف تمثيل نفرين آميز و مشمئيز كنندهء 

  :  است سگ خاصهدف فقط و فقط . آيهء مباركهء فوق در اين زمينه باشد 
  ـ سگ وحشي ؛

   ـ سگ هار ؛
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  ! ـ سگ ديوانه  
هم به داليلي داراي استعداد و امكانات » گ هارس« و » سگ وحشي « چون 

باقي مي ماند كه داراي مرض » سگ ديوانه « بهبود و بهُشد مي باشد ؛ پس فقط 
  .خطرناك و مرگ آوري هم هست 

به ويژه كه در بشر منتقل شود ؛ حتي در عصر امروز  » مرض سگ ديوانه « 
  .درمان آساني ندارد 

چنين است كه مثَل فرد طرف اشاره ؛ مثال سگي چنانكه فحواي كالم الهي نيز 
  ... است كه 

بناميم ؛  » سگ مانند« لهذا نمي توانيم ؛ اين موجود را به راحتي و بي پروا 
ناگزير صفت و مشخصهء سگ مذكور نيز بايد تثبيت گردد و حسب دريافت باال 

 مقدس سگ مورد نظرِ كالم رباني به جز يك سگ ديوانه نيست و خود اين كالم
  :هويت مربوط را ارائه مي دارد 

   َآَ�Sِiَ اDِ�ْqَ�ْ ِإن Yْ'َ�ْ�َ �ِ�ْ�َHَ Sْ�ِQْEَ َأْو Eَْ"ُ�ْآُ� َ�ْ�َ'Yـ 

زبان از كام  ]هم[ ور شوى  اگر بر آن حمله] كه[ سگ است ـ مانند چنان
   .زبان از كام برآورد] هم[ برآورد و اگر آن را رها كنى 

« نيستند بلكه دقيقاً  » سگ مانند ها« به ساده گي  ) Dِ�ْqََآَ�Sِiَ اْ�( لذا افراد 
  .مي باشند  » سگ ديوانه مانند ها

ولي سخت جالب و نهايت آموزنده اين است كه فرد طرف بحث قرآن كريم ؛ 
از آغاز فرد بد و داراي اين عنوان و موقف پست و پليد نبوده است ؛ چرا كه او به 

 گي يافته تا آيات رب العالمين برايش وحئ گردد جايي رسيده بوده كه شائيسته
 كرده ؛ انحراف نفساني ُگماما سپس او خود را . يعني به پيغمبري برگزيده شود 

 مسؤليت نه چون  ؛ چون امتياز و برتري و جاه و جالل ديدهامانت الهينموده ؛ بر 
خود را باخته و وظيفه و فريضه ؛ و بر زمين و جاذبه هايش تسليم گشته و عقل و خرد 

  . فرعون و حتي ابليس شده است  شداد و يعني همانند نمرود و 
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ـ هم وجود  » باريكتر از مو« : اينجا نكتهء فوق العاده ظريف ـ و ميشود گفت 
هما تر از مردم روزگار ـنان مخاطب قرآن كريم فچوپانكته ايكه احتماالً براي . دارد 

  :دقت كنيد . ما بوده است 
   Wِْ]�6َ َ�َ�َ)ْ.�6َُ\ ِ�َ'� َو3ْ�َـ 
   .برديم باال مى] آيات[ آن ءخواستيم قدر او را به وسيله  و اگر مىـ

چنين : به زبان فلسفي اين ميشود كه ) تيز ( اين  برنهاد ) انتي تيز( برابر نهاد 
   !نخواستيم

  پس سنتيز چه از آب در آمد ؟
  ! اي گشت مثال سگ ديوانهاينكه او ؛ 

 كرديم يا» سگ ديوانه «  او را چون )اهللا ( ما آن است كه آيا اكنون پرسش 
   ؟خودش

 و اساطير مقدس ماقبل آن ؛ همين مركز ثقل دانش قرآنبه نظر ميرسد كه 
  !جاست 

عالوه بر اين در قرآن مجيد بار ها و بار ها به آيه هايي بر ميخوريم كه مشعر 
  : است 

  .خواستيم به راه مي آورديم ـ اگر ميخواستيم گمراه ميكرديم و اگر مي
  .ـ كساني را به راه مي آوريم و كساني را گمراه مي گذاريم 

  : و حتي آياتي هم هست مبني بر اينكه 
  . مي نهيم  مهرـ چنين و چنان بر قلب كافران و منافقان

احتماالً در عصر شبان ـ رمه اي مردم اكثراًٌ معاني اين آيات را ميدانسته اند و اال 
اما به طور حتم و يقين در عصر ما . ائيست به اشكال و اطوار ديگري نازل گردد مي ب

دليل و .  مي باشند اضداد حل ناشدنياين آيات براي اكثريت مطلق مردمان 
 نيست ؛ در دور افتاده گي ما از زمان و عصر فرهنگيي نزول نفسِ آياتعلت آن در 
   .استقرآن كريم 
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ل و برهان همين نيست ؛ در عصر ما آحاد مردم ـي حتي همين امروز هم تمام دل
آزادي فطري فكر مي كنند ؛ چرا كه  بد فكر مي كنند يا كمتر فكرعامه يا 
 مي تحميلبر آنان  » فكر كردن « را از دست داده اند ؛ امروزه در واقع كردن
  ! شود 

 شده و و از خود بيگانه) غافل مانده ( اينك عقل شكلي و ظاهر بينِ واپس مانده 
  :  بي خبر ميگويد دنيااز خود و از 

 هنري ندارد ، زحمتي نكشيده و مفت و راه يافته اگر اهللا هدايت كرده ؛ پس 
  .رايگان روضهء رضوان و رحمت الهي را نصيب شده است 

بالمقابل اگر اهللا گمراه كرده ؛ پس گمراه را گناه و تقصيري نيست ؛ او كار 
مگر به ارادهء اهللا ؛ پس عتاب و عذاب  وانسته است بكند  و يا هم نميت خالفي نكرده

  .كردنش ظلم آشكار است 
مي بينيم كه در اينجا آنچه هم مدعيان دين و دانش فراموش ميكنند و از نظر مي 

  ! آدمي است انتخاب و اختيار اندازند و هم معاندان و مخالفان آن ؛ اصل
يسه ناپذير تفكيك ميدارد نه اناتومي آنچه حيوان ماقبل بشر را از بشر به طور مقا

بدن و ارگانيزم اوست و نه خصوصيات ميتابوليك و تعامل با محيط و تنازع بقا و 
  .قابليت هاي توليد مثل او 

 حتي يك قورباغه ـ حيني كه تسليخ شود ؛ ديده مي شود كه تقريباً ـ تمامي 
  اشرف مخلوقات است ؟پس بشر چرا اكمل و . اندام هاي مشابه به بشر را داراست 

و برابر )  نوشته هم شده است  قسماًو( درين زمينه ميتوان به ُتن ها كتاب نوشت 
تحقيق و مطالعه هم شده است قسماً و ( چندين هزار عمر آدمي تحقيق و مطالعه كرد 

ولي آنگاه در آخرين تحليل ؛ مشخصه و مميزهء بنياني بشر نسبت به ساير جانوران ) 
 در عاليترين سطوح متصوره به مقياس انواع انتخاب و اختيارودن همان دارا ب

  .حيات مي باشد 
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؛ مسلماً ميگويند كه اراده و ... مي پالند» مو « آنانيكه با عناد جنون آميز در خمير 
  .اختيار هم اختيار ويژهء بشر نيست ؛ جانداران ديگر هم اراده دارند و البد 

حيات يك . مورد برنيامده و بر نخواهد آمد ابداً خردمندي در صدد رد اين 
پروسه تكاملي است و حتي تمامي اساطير نيز مبتني مي باشد بر تكاملي بودن سيرِ 

   .مكان و زمانحيات و بشر در 
 DNA در موجود زنده حتي از نخستين ماليكول بنياني حيات يعني اراده

  : زنده يعني حيات و موجود : نمودار ميگردد و در نتيجه ميتوان گفت 
انتخاب « با » انتخاب « اين . (  و انتخاب) قابليت كنش و واكنش ( اراده 

  ! )يكي نيست » طبيعي 
 صفر اما اراده و انتخاب در مراحل بسيط و اوليه حيات چيزي اندك فراتر از

 درصد محاسبه گردد 5تا  1است و در مراحل متكاملِ نزديك به بشر ؛ ميتواند فرضاً 
 تا 40 بي نهايت عميق و پهناوري ميكند و به حدود  ي  بشر جهش كيفيو اما در

  .  درصد ميرسد 50
البته مبرهن است كه حد برخورداري و بهره گيري بشر از استعداد ها و توانايي 
هايش در راستاي اختيار و انتخاب توسط محيط و جامعه و عالم بشري متأثر ميگردد 

 ؛ همانند آقاها و توانايي هاي مشابه و مشتركش با  علي الرغم استعداد برده چنانكه
  .صاحب برده ؛ آزاد و مختار نيست 

 ولي اهداف آيات قرآني در زمينهء هدايت و گمراهي و گناه و صواب در 
  .وراي اين قيود و تأثيرات جبري اشراف دارد 

  :فشردهء ارشادات قرآني اينست 
 بر گمراهي و بر عصيان اصرار در حالي بر عمل زشت و) فرد مفروض : ( الف 

  .ميكرد كه نيكي و بدي و راه و چاه را هم به روشني دريافته بود 
شده به قدر توانايي عمل نكرد و راه نرفت ؛ و از استعداد به وديعت گذاشته : ب 

  .در خود ؛ بهره نگرفت 
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  .در حدود معيني از توانايي و استعداد ؛ عمل كرد و به راه آمد : ت 
حد اعالي استعداد و توانايي عمل كرد و راه هاي نامكشوف را كشف در : ث 

  .و ناهموار ترين هايش را در نورديد 
 كه به افراد بشر اعطا انتخابتا اينجا ؛ ما به استعداد ها و اختيارات و امكانات 

ها توسط خود افراد ؛ سر و كار  و مرز به كارگيري يا عاطل گذاري آن شده و حد
  :در قرآن مجيد گفته ميشود داريم ؛ اما 
  . اراده مي كرديم اينطور مي شد و آن طور نمي شد ) اهللا (  اگر ما 

پيش از اينكه به فرمايشات الهي مستقيماً تماس بگيريم ؛ اندكي به زمين و به 
  :ملموسات و محسوسات و تجارب روزمرهء خويش توجه ميكنيم 

وظايف و رعايت مجموعهء فرضاً كارمند متخصص يك رشته ؛ پس از انجام 
ديگر؛ نهاد يا . ميشود  )$ 1000(  افغانيگي 50000مقررات ؛ مستحق معاش معينهء 

مؤسسه اي كه به وي معاش پرداخته در مورد اينكه با معاشش چه كند ؛ بر او نه امر و 
شخص از . نهي اي ميكند و نه از كان و كيف عمل او تفتيش به عمل مي آورد 

 كامل انتخاب  واختيار و تصرفعاش نسبت به آن داراي حق لحظهء دريافت م
  .است 

  :اكنون حاالت آتي ممكن است پيش آيد 
ها  ـ شخص با محاسبهء خردمندانه مايحتاج خود و فاميل خود به تدارك آن1

  .مي پردازد و از اضافه گي قدري پس انداز هم ميكند 
ست ؛ پول را در راه هاي  ـ شخص با اينكه ميداند مايحتاج خود و فاميلش چي2

  .ناباب صرف ميكند و از جمله ممكن است در قمار ببازد 
 ـ شخص احتماالً گرفتار كيسه بر و دزدي از قماش ديگر ؛ شود و نه تنها پول 3 

  .معاش كه چيز هاي ديگر خود را هم از دست بدهد 
ون  ـ شخص ممكن است اين پول را مفقود كند و يا در حوادث غير مترقبه چ4

  .آتش سوزي تلف نمايد 
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 روشن است كه مورد اول ؛ كمال مطلوب مي باشد ؛ در مورد دوم ؛ فرد 
مورد سوم سهم كم يا .  خويش استفادهء بد نموده است انتخابو  اختيار ازتوانايي

بيش از غفلت و بي خبري و بي احتياطي در قبال ثروت خود را در بر دارد ؛ ولي 
 از حوزهء هرگونه توانايي و استعداد مربوط به اختيار و مورد چهارم غالباً بيرون
  .انتخاب خودش ميباشد 

در مورد چهارم غالباً مؤسسهء مربوط و يا ديگر نهاد هاي اجتماعي و اشخاص 
در جبران قسمي يا كلي خسارهء شخص اقدام ميكنند ؛ در مورد سوم اين اقدام بسته 

  .ي و بيكاره گيي خود شخص  غفلت و بي عرضه گءگي خواهد داشت به درجه
ولي مورد دوم را هيچكس بر شخص مورد نظر نخواهد بخشود و نسبت به 

 البته اينكه به حال زارِ. باخت خود خواسته اش ترحم و دلسوزي نخواهد داشت 
  .كسان تحت قيموميت او عطوفتي بر انگيخته شود ؛ سؤال جداست 

 را شادمان و راضي ساخته است اما مورد اول ؛ نه تنها خود شخص و اطرافيانش
. ؛ بلكه مردم دور و بر  و به اصطالح دوست و دشمن بر او آفرين و تهنيت ميگويند 

در نتيجه او فراتر از ثمرات خود پول كه درست مصرف شده است ؛ اجر هاي 
منجمله همين معقوليت و مهارت و شطارت . معنوي متعددي را هم حاصل ميكند 

 از او فرد برازندهء اجتماعي بسازد و صالحيت ها و مقامات اجتماع ميتواند رفته رفته
  . تا حد زعامت در سطح كتله هاي بزرگ به وي اعتماد گردد 

معلوم است كه داخل جوامع آشفتهء بشري جريانات به همين ساده گي نيست 
  .ولي رگه هاي جريانات عمدتاً داراي همچو سمت و سويي است 

  :به دو مقولهء ظاهراً متضاد سر و كار داريم به هرحال ؛ اينجا ما 
  مشيت اعليـ 1
   انتخاب و اختيار ـ استعداد كنش و واكنش بشر يا2

 را هم امر لحظه و مشيت اعليآناني كه طرز تفكر لحظه اي و مقطعي دارند ؛ 
حسب اين طرز تفكر ؛ در مثل فوق ؛ مؤسسهء كارفرماي آن . مقطع مي پندارند 
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 بايد مسايل  ؛ و اراده ميكرد كه كارمندش بدبخت نشودواستميخمتخصص ؛ اگر 
خريد و تدارك مايحتاج او و فاميل او را هم خود انجام ميداد ؛ در آنصورت ممكن 
بود ؛ پول او بيمورد مصرف نشود ؛ به سرقت نرسد و حتي توسط آفت ديگر از ميان 

  .نرود 
رده است لذا لزوماً نيت پس وقتي كه او را با پرداخت پول معاش به خود رها ك

  !!خير و رواداري و ارادهء مساعدت با او را نداشته است 
مي بينيد كه اين طرز تلقي چه قدر ابلهانه جلوه ميكند ولي با تفاوت اندكي در 

  .معادله همين تلقي ابلهانه ؛ ديگر ابلهانه نبوده بلكه دقيق و به مورد نيز ميباشد 
خود بنابر جبر وظيفه باالي فاميل ؛ ند مذكور براي اين منظور فرض كنيد كارم

 سالهء او به دنبال معاش فرستاده ميشود ؛ 6 ـ 5كودك  نيست و از سوي فاميل ؛
  .مؤسسه پول را به اين طفل مي سپارد و بدترين اتفاقاتي كه ياد كرديم وقوع مي يابد 

يرنده و تسليم گ.  نيست اعطا كردن و تسليم كردنتنها ؛ مي بينيم كه مسأله 
طفل .  اختيار و انتخاب داشته باشد اهليتعطا پذير اهميت اساسي دارد ؛ بايد او 

 غيره داراي چنينذير و ناتواني هاي عيني و شرعي وكوچك ؛ زن و مرد داراي معا
 نرسيده اهليتن تكامل فردي و اجتماعي هنوز به اين يانو نيستند و يا طبق قاهليت

  .اند 
 تعالي مداوماً ميفرمايد كه اگر ميخواستيم ولي با اينحال چرا اهللا

كسان همه مؤمن و درستكار مي شدند ؛ و اگر ميخواستيم همه را امتي 
  و هركي را بخواهيم هدايت مي كنيم ... واحد مي گردانيديم  و

  هركي را بخواهيم گمراه مي گذاريم ؟ 
  :توجه كنيد 


 َو� َوَ��َل ا���0َِ
 َأWَْ�ُآ3ْا �Wَ 3ْ�َء ا�ّ�ُ�ُQْ�O ٍءFْWَ 
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خواست نه ما و نه   مىاهللا اگر  :و كسانى كه شرك ورزيدند گفتند
او ] حكم[پرستيديم و بدون  پدرانمان هيچ چيزى را غير از او نمى

چنين رفتار كردند ] نيز[پيش از آنان . شمرديم  چيزى را حرام نمى
است ] اى وظيفه[ بر پيامبران ]يت الهيهدا[آيا جز ابالغ آشكار] لى[و
 اهللا] تا بگويد[ برانگيختيم پيغمبري در ميان هر امتى و در حقيقت )35(؟

 پس از ايشان كسى است  ؛بپرهيزيد] فريبگر [=را بپرستيد و از طاغوت 
هدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او ] او را [اهللاكه 

مين بگرديد و ببينيد فرجام بنابراين در ز؛ سزاوار است 
 ( بر هدايت آنان] چه[ اگر )36(كنندگان چگونه بوده است  تكذيب

گمراه  كسى را كه اهللاولى ؛  حرص ورزى )گمراهي برگزيده گان =
كنندگانى نيست  كند و براى ايشان يارى هدايت نمى؛ ذاشته است گ
  ) ـ النحل37(

زان در واقع بهانه مي آورند درين آيهء كريمه ؛ مسأله روشن است ؛ شرك ور
اهللا تعالي خاطرنشان ميسازد كه . آنان گمراه نمي شدند  » اگر اهللا ميخواست« كه 

 :همسان هاي آنان در اعصار پيشين هم چنين بهانه ميكردند و آنگاه تصريح ميكند 

  اهللا چه وظيفه دارند ؟» خواست « مگر پيامبران جر ابالغ 
متقابل قرار داده  » ابالغ پيامبران« با  » خواستاگر اهللا مي« اينجا بهانه 

  .  آدمي است اختيار چيزي كه درينجا سخت برجسته گي دارد ؛ همان. ميشود 
« چون آدمي صاحب اختيار آفريده شده ؛ لذا اهللا با اينكه خالق بشر است ؛ 

 ؛ در تعميل  وتحميل ميكند نه ابالغ خود را» خواست و هدايت و امر و نهي 
  مشيت اعلي را به جايجبـريكه عقل گمراهان ظاهراً  بدين جا نمي رسد ؛ آنـان حال

رد خـود از اختيار اعالي اهللا مشيت را معكوساً به جاي » اختيار « و ســوء كاربـ 
 و معموالً درين امر از ظواهر معناي آياتي چون .تعالي در ذات خلقت قرار ميدهند 
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 حرص )گمراهي برگزيده گان  = (بر هدايت آنان] چه[ اگر «آيهء
كند و  هدايت نمى؛ ذاشته است گمراه گ كسى را كه اهللاولى ؛ ورزى 

  .متمسك ميشوند  ) ـ النحل37(كنندگانى نيست  براى ايشان يارى
پيشتر ها تصريح كرده آمديم كه عقل شكلي و مقيد به ظواهر ؛ همه پديده هاي 

آن پديده ها ؛ بالذات آيات الهي هستند و ميدانيم كه همه . هستي را جدا جدا ميبيند 
آيات قرآني را هم جدا جدا و مجزا از هم ببيند ؛ لذا عجب نيست كه اين عقل آشفته 

هم پديده هاي طبيعت و هم آيات قرآن مبين به طرزي در حاليكه ! ) و مي بيند( 
   !د هاي متقابل و متناوب و زنجيري دارن رابطهبيحد عميق و كثيرالجوانب با هم

مثالً كسانيكه بر چنين آيت تمسك كردند ؛ فراموش ميكنند و يا هم اصالً نمي 
بافت ها و ) و در ساير جا هاي قرآن مجيد( خواهند توجه داشته باشند كه قبل بر اين 

  .پيام هاي آيات مشابه و مترادف ديگر چگونه ميباشد 
حل است و قبل بر آن  سورهء مباركهء الن37چنانكه ديديم اين آيه ؛ آيهء شماره 

اگر اين ؛ آيهء قرآني است ؛ آيا آن ديگر ؛ ميتواند .  وجود دارد 36طبعاً آيهء شماره 
  آيهء غير قرآني يا از جانب غير اهللا باشد ؟

 فقط ممكن است يك جانور واقع در ردهء بسيار پائين تكاملي ؛ بر حسب 
باشد ؛ و اگر احياناً اين »  ! نه« تصادف درينجـا بانگي از خود بيرون دهد كه هموزن 

  !!جانور قيافهء آدمگونه داشته باشد ؛ هم ؛ ما نبايست دچار غلط فهمي شويم 
  : تمركز ميداريم 36به هرحال ؛ بر آيهء ماقبل يعني شماره 

 را اهللا] تا بگويد[ برانگيختيم پيغمبري در ميان هر امتى و در حقيقت
 پس از ايشان كسى است كه  ؛زيدبپرهي] فريبگر [=بپرستيد و از طاغوت 

هدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او ] او را [اهللا
بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام ؛ سزاوار است 

  )36( چگونه بوده است كنندگان تكذيب
  . است اختيار آدمي و جبر الهيبه وضوح معلوم ميشود كه مسأله بر سر 
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 ؛ به ذات خود داراي اين معنا مي باشد كه ميان هر امتيپيامبر برانگيختن  
 جبر الهيجائي كه .  است ؛ رسالت دارد  مختاراين پيامبر در حوزه اي كه اُمـت

 بي يكسره و قطعاً» نهي « و » امر« و » ابالغ « و » رسالت « و » پيغمبر « حاكم باشد ؛ 
نست كه در آني معين ساحه اي مثالً وقتي مشيت اعالي خالق تعالي اي. معني ميشود 

  كند ؟ » روز « از زمين شب باشد ؛ مگر پيغمبر و كتاب قادر است آنرا 
وقتي مشيت و قانون اين است كه خورشيد به طرز معين و مشخص طلوع كند و 
غروب نمايد ؛ آيا پيامبري و كتابي و امر و نهي اي بر خود خورشيد ميتواند مورد 

  داشته باشد ؟
جبر غريزي تحت شرايط و حاكميت ) جز بشر ( موجودات حيه وقتي ساير 

 است ؛ زيست و تنازع بقا ميكنند ؛ آيا گسيل پيغمبر و امر و مشيت الهيكه همان 
  نهي و كتاب هدايت بر آنها معني و مورد  مي يابد ؟

 و اختيار  بُكنيبدين معني نيست كه تو اختيارداري » بُكن و نُكن« آيا نفس 
چنين  و يا نُكن و بُكنآيا جنابي كه بر يك سنگ داد ميزند كه .  نُكني داري
  ! ؛ يك ابله و ديوانه است يا يك پيغمبر خالق تعالي ؟چنان نُكنو ُكن 

  :به آيت قرآني دقت كنيم 
 را اهللا] تا بگويد[ برانگيختيم پيغمبري در ميان هر امتى و در حقيقت

   ؛بپرهيزيد] فريبگر [=بپرستيد و از طاغوت 
مگر جز بدين معناست كه شما اختيار اين را داريد كه اهللا را بپرستيد و يا به 

به همين دليـل كه اختيار برگزيدن خير و شر و راه و چاه و گناه . طاغوت بنده باشيد 
براي شما ارزاني شده ؛ پيغمبر و كتاب و هدايت برايتان ... و صواب و جهل و علم 

ـ اين توانايي » اختيار«هتر است ؛ بدانيد و در ناداني مي فرستيم كه آنچه را به شما ب
  :و اما اين ديگر چه معني دارد كه . بي نظير خود ـ را براي تباهي خود به كار نبريد 

هدايت كرده و از ايشان ] او را [اهللا پس از ايشان كسى است كه 
  ؛كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است 
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ود و تمسخر آميز ميباشد ؛ به راستي مسخره است مسلماً اينجا لحن كالم طنز آل
مثالً به جاي اينكه . كه موجود مختار عاقل و بالغ ؛ اختيار و توانايي خود را در نيابد 

دست ها و پاها و مهارت هاي فكري خود را به كار انداخته ميوه را از درخت بگيرد 
  : و بخورد ؛ چشم بر آسمان دوخته و بفرمايد كه 

  !ان كه داده اي ؛ سهمش هم را جويده و آماده در آن بيانداز الهي ؛ ده
  . درين زمينه حكايت جالب يك نوكر تنبل و احمق شنيدني است 

حسب اين حكايت اربابِ نوكر چندين بار پيهم متوجه ميشود كه 
  :نوكر در بستر هئ نالش كرده ميرود ؛ كه 

  ! آب ، آب ، آب 
  :گويد كه و شايد هم به جر يا به خفيه مي ( 

  ! )تشنه ام آبم ده ! خدايا 
ارباب كه برخوي و بوي نوكر هم وارد است ؛ باالخره بي طاقت 
  !ميشود و بر وئ نهيب ميزند كه هاي فالني ؛ برخيز و براي من آب بيار 

ارباب . خيزد و به ارباب آب حاضر ميكند  مي نوكر چاالك بر
  :ميگويد 

  !ـ هله ؛ خودت بنوش ؛ هله 
. ان اكيد است نوكر ناگزير اطاعت ميكند و مي نوشد چون فرم

  !سپس ارباب بر وئ دستور ميدهد كه حاال برو  و آرام بخواب 
مگر ذات خالق تعالي از بنده گاني اينچنيني نبايد بيزار و متنفر و مشمئيز باشد و 

  نبايد آنان را مورد تمسخر قرار دهد ؟
از آنان كسي است كه اهللا او : ايد پس واضحاً به طنز است كه قرآن كريم ميفرم

هرگاه پردهء طنز را از روئ كالم آنسو بزنيم ؛ معناي روشن آن ... را هدايت كرده 
تنبالن و احمقان و ابلهان توهم ميكنند كه راه يافته گان را خود اهللا « چنين ميشود كه 
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 اختيار و تعالي توفيق بخشيده است ؛ نه اينكه آنان خود از خرد و فهم و فراست و
  »!انتخاب خويش استفاده كرده باشند 

  :و 
  ؛از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است 

  :بازهم با گرفتن پردهء طنز ؛ معناي شفاف آتي عرض اندام ميكند 
وقتي موجود مختار و فهيم و هوشمند ؛ خود را به خواب يا به كوري و كري « 

  »!  آب گرم است ميزند ؛ چون قروت ؛ سزايش همان... 
بدينجهت ؛ به خاطر عام فهم ساختن همچو آيات رباني ؛ به صوابتر است كه 

و معادل هاي آن در  » گويي«يا  » گويا« حين ترجمه در زبانهاي غير عربي ادات 
برگردان آيه افزوده شود ؛ چرا كه برخالف مردمان زمان نزول قرآن كريم ؛ مردمان 

  ! هل درك و دريافت طنز و كنايه نيستند زمان ما چندان كه بايد ؛ ا
عاليترين ثبوت اينكه دو جزء فوق آيهء متبركه بار طنزي دارد ؛ جزء سوم آيه 

  :است كه بالفاصله مي آيد و ميگويد 
 چگونه كنندگان تكذيبفرجام ؛ بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد 

  ؟ !بوده است

 موجودي است كه توان بدون ذره اي ترديد كس يا » تكذيب كننده « 
اهللا است : پس وقتي گفته ميشود . واختيار براي تصديق كردن و تكذيب كردن دارد 

كه هدايت ميكند و يا بي راه ميگذارد ؛ به تصديق توفيق ميدهد يا به تكذيب وادار 
است و لهذا » ... گويا ، پنداري ؛ گويي « ؛ جمله في النفسه داراي ادات ... ميكند 

  ! ت طنزي و نيشدار و كنايه آميز جمله ايس
چرا كه در جاي و مكان و ميان مردم و امتي كه از ازل بنابر مشيت اعلي گمراه 
و بيراه ساخته شده و يك وضع جبري بر قرار باشد ؛ اصالً نه هدايت و هدايتگر معنا 

  .دارد و نه پيغمبر و كتابي ؛ و منجمله قرآن مجيد 
  : هنوز مسأله دارد ؛ ببينيم 37هء با تمام اينها بازهم شايد آي
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 حرص )گمراهي برگزيده گان  ( =بر هدايت آنان] چه[ اگر  «
كند و  هدايت نمى؛ ذاشته است گمراه گ كسى را كه اهللاولى ؛ ورزى 

   .كنندگانى نيست براى ايشان يارى
.  بحث شان بود 36 ؛ همان هايي اند كه در آيهء گمراهي برگزيدگاناين 
  :دن اداتي كه گفته آمديم ؛ معنا عام فهم مي شود به طوريكه لذا با افزو
هدايت نمي ] ديگر[ اهللا كسي را كه گمراه گذاشته است ، ] پنداري[ولي  ... 

  .كند 
» اهللا كسي را هدايت كرده و يا گمراه گذاشته است «  اما در عين حال ؛ مفهوم 

نايي آنرا كه خواه هدايت شوند و به عبارتي ديگر؛ اين ميباشد ؛ كه اهللا استعداد و توا
خواه گمراه گردند ؛ در خميره و ذات آنها نهاده است لذا آنها مختار و مخير اند ؛ و 
وقتي خود نخواستند هدايت را بپذيرند و گمراهي را بر گزيدند ؛ و تالش هاي 

  .پيامبرانه هم سود نبخشيد ؛ حرص ورزيدن زياد براي راهنموني آنان بيهوده ميباشد 
به همين دليـل است كه اهللا تعالي در حاالت عادي ؛ پيامبر و مؤمنان به قرآن 
مجيد را دعوت بر صبر و گذشت و حوصله مندي ميدارد ؛ ولي در حاالت غير 

 به سركشي هاي وخيم و مخل مختار بودنعادي كه استفاده از استعداد خلقتي 
لومان و بيكسان و بيدفاعان امن و نظم عامه و تجاوز برحقوق و منافع مؤمنان و مظ

منجر ميشود ؛ ذات الهي بر معروضان به تجاوز و تعرض ؛ حق و صالحيت و هدايت 
بازپرس و مجازات خاطيان تا سرحد قتال با آنان را هم ميدهد كه پسانتر در زمينه 

  .بيشتر سخن خواهيم گفت 
  : شنيدني است اختيار آدمي و جبر الهيو اما هنوز حديث 

Wَ 3ْ�َء َو�$َ�َ 
5َ
 َ�َ$�ء َوَ�ْ'ِ,ي 5َ jS|ِ�ُ 
qُِأ�5ً% َواِ�َ,ًة َو� �ْqُ�َ.َuَ�َ �ُ�ّء ا��
ُ�
� Hَ��� ُآEَ �ْ"ُ6ْ.َ�3�َُن oَ�ْ"ُ�َ�٩٣َوSQ6ـ ا� �  

؛ داد   قرار مىامتى واحد شما را  همهءخواست قطعاً  مىاهللاو اگر 
 را بخواهد وهگرهر  ]چنين اراده نكرده است لذا در زمان واحد [ولى 
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و از آنچه انجام ؛ كند   را بخواهد هدايت مىگروهو هر ميگذارد بيراه 
  ) ـ النحل93( سؤال خواهيد شد  حتماً؛ يد هد مى

. مسأله درينجا ـ ال اقل براي زمانه و طرز تفكر ما به روشنايي مورد باال نيست 
ه كتله هاي  و حكمت هايي هست كه اهللا تعالي همسبب هامعهذا صراحت دارد ؛ 

بشر را امتي واحد نساخته و طور همزمان و با كيفيت برابر بر همه نور هدايت نتابانيده 
 و امت همين حاال از هدايت برخوردار شده است و كدام قوملذا اينكه كدام . است 

و اينجا صالحيت پرسش بر كسي يك ني ؛ مربوط به اراده و مشيت اهللا تعالي است 
؛ ه تمامي علم غيب الهي بر همه گان حاصل شدني نمي باشد داده نشده است چونك

قرار گرفته اند ؛ از قرآني كه طرف هدايت عرب ها مخصوصاً لي آدميانو
   .ي تر مورد بازپرسي قرار ميگيرندجد و بيشتركنش ها و اعمال خود 

  :به آيت ديگر با بافت كالمي ديگر توجه كنيم 
3ََْ̂م َذ�Ooَ�ِ xَ�ُِ'ُ� ا3j-Qَ"َKْْا   اQَ�َْ��َة اْ�,I�َHَ ��َOْj ا�4َِ�ِة َوَأن� ا�ّ�َ� َ� َ�ْ'ِ,ي اْ�

 
َ��ِ(ِ�qَ�ْ�١٠٧ا�ُوَ�ِ]xَ ا���0َِ
 َ:َ-َ_ ا�ّ�ُ� I�َHَ 3�ُ�ُِ�ِ'ْ� َوKَْ�ِ.ِ'ْ� َوَأْ�َ��ِرِهْ� أ 
�ـ ا��١٠٨SQ6َوُأوَ�ِ]xَ ُهُ� ا�Xَ�ِْ)3�َُن   

 اهللا هر آينهترى دادند و زيرا آنان زندگى دنيا را بر آخرت بر 
  بر دلاهللاند كه  آنان كسانى )107(كند  گروه كافران را هدايت نمى

ـ 108(ند  اهر نهاده و آنان خود غافالنشان م و ديدگانها ها و گوش 
  )النحل

اشاره بر كساني )  و قبل برآن 106( در آيات پيشتر متصل به همين آيات مباركه 
ن و ايمان آوردن كفر و طغيان اختيار كرده اند ؛ آنانند است كه پس از هدايت يافت

با كه حيات دنيا يعني افراط در لذات حيواني و شهواني را بر حيات متعادل و 
چون .  اُخروي ترجيح داده و بلكه عوض كرده اند ايجابات حيات وت در دنيامعنوي

 تعالي با  لذا اهللادر خلقت بشري براي آنان اختيارِ اين انتخاب داده شده
آنان نمي پردازد ؛ و اجباري  آنها ؛ به هدايت نا متعارف حوزهء اختيارمداخله در 
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پس چنين به نظر ميرسد كه اهللا تعالي بر دل ها و گوش ها و ديده گان آنها مهر نهاده 
  !باشد ؛ در حاليكه حقيقتاً آنان خويشتن ؛  غافالن و خود گم كرده گان اند 

 براي عامه فهم شدن و جلوگيري از بيشتر در مي يابيم كه اينجا به وضوح  لذا
كه مستلزم جهانشناسي (  ميخواهددقت و ابتكار و خالقيترجمه  ت ؛مغالطه در تفاهم

و تاريخ شناسي و زبانشناسي و فرهنگ شناسي صد درصد علمي و بي تعصب و بي 
  :)تحجر است 

 اهللا  آينههر زيرا آنان زندگى دنيا را بر آخرت برترى دادند و 
 هدايت )؛ به جبر ي را كه به اختيار كفر را بر گزيده اندگروه(كافران 

ها ها و گوش   بر دلاهللا )پنداري [ اند كه  آنان كسانى )107(كند  نمى
ـ 108(ند  ا آنان خود غافالن]لي[ و]باشد [هر نهادهشان م و ديدگان

    )النحل
 ترجمهء همچو آيات ت كه حينالزامي اسـ ال اقل در عصر كنوني ـ بدينجهت 

  :بر متن افزوده شود ؛ بدينگونه » ... ، پنداري ، گويي گويا  « الهي ؛ توضيحيهء
شان  و ديدگانها ها و گوش   بر دلاهللا ]گويا[ اند كه آنان كسانى

ند ا آنان خود غافالن]لي[هر نهاده وم.   
لماً پرسش هاي علي الوصف ايضاحاتي كه انجام داديم پرسش هاي فوقاني ؛ مس

 ما نميتواند بر آنها فيصله بخش باشد ؛ و منطقيكوچكي نيستند و پاسخ هاي تعقلي 
فقط به خود قرآن كريم رجوع ميكنيم و پاسخ مورد نظر را مي براي اتمام حجت لذا 

  :يابيم 
  

�Sْ�ُ�٢٥ ِإْن َأْدِري َأHَ3Eُ ��5 Dٌ��ِ�َُ,وَن َأْم Sُ.َuْ�َ َ�ُ� َر�#F َأ5ًَ,ا Hَ  ��َ(َ Dِ�ْXَ�ْا �ُ�ِ�
�Jَ I�َHَ �ُ'ِmْ�ُ�٢٦ْ�ِ-ِ� َأَ�ً,ا   �ِ�ْ,َ�َ 
ِ�ْ�َ 
5ِ xُ�ُ�ْ�َ �ُ�O�ِ(َ 3ٍلKُر� 
5ِ I|َEَاْر 
ِإ��� 5َِ

 ِ�َ�ْ.َ�َ� َأن َ�ْ, َأ3Xُ�َ�ْا ِر�Kََ��ِت َر�#ِ'ْ� َوَأَ��َط ِ�َ�� َ�َ,ْ�ِ'ْ� ��٢٧َو5ِْ
 Aِ�ْ4َِ� َرَ[ً,ا 
�Sُآ I�َ�ًْدا َوَأ,َHَ ٍءFْWَ �٢٨
uـ ا� �  

م رب ايا    نزديك است ؛ كه وعده داده شده دانم آنچه بگو نمى
كسى را بر  است و داناى نهان ]اهللا[ )25(براى آن زمانى نهاده است 
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 جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه )26( كند غيب خود آگاه نمى
سرش نگاهبانانى   ت و از پشيبراى او از پيش رو]  هم در اين صورت[

 خود را ربهاى  پيامآيا تا معلوم بدارد كه  )27(بر خواهد گماشت 
 است كسانبدانچه نزد ] اهللا[و ابالغ داشته و ميدارد ؛  ]به درستي[

 ـ 28 ( كرده است  عددي محاسبهبه دقتاحاطه دارد و هر چيزى را 
  )الجن

  ! آري 
خود را بر احدي نمايان  » غيب «علم است و او  » داناي نهان«  تنها اهللا تعالي 
حتي بر چنين . بر بهترين پيغمبرش ) مسلماً در حد ناچيزي ( نمي سازد ؛ مگر 

  .پيغمبري هم از پس و پيش مترصداني ميگمارد 
ما اگر چيزي به مصداق عقل و خرد داشته باشيم ؛ در همينجا به پاسخ پرسش 

ن اينست كه ما ـ مخصوصاً ـ به و آ. هاي آنهمه غامض و بزرگ خود رسيده ايم 
ايي ـ دانآشكار هار ـ و ب هاشكلر ـز بـسال پيش ج... مثابهء بشرِ هزار و دوهزار

خود را بر احدي نمايان نمي  » غيب«  است و او علم اهللا » داناي نهان« داريم ؛ ـن
 نمي يدانايز به اندازهء ضرورت ـسازد اال بر بهترين پيامبرش ؛ كه همو را نيز اوالً ج

  آنچه«لهذا همين پيامبر هم نميداند كه .  ميگيرد ترصدبخشد و ثانياً به شدت زير 
 براى آن زمانى رب العالمينيا    نزديك است ؛ كه وعده داده شده

  »! ؟نهاده است
  :دارد  جبروت بخصوصي و اما آيات مباركهء زيرين

3�ُ3ُ̂ا ��65َ7 � �٢ َوُهْ� َ�� Aْ�َُ"36َُن َأDَ�ِ�َ ا���6ُس َأن ُ�ْ"َ�ُآ3ا َأن َ�   
 �

� ا���ُ� ا���0َِ
 َ[َ,3�ُا َوَ�َ�ْ.َ�َ��َ�َ.ْ�َ�َ(َ �ْ'ِ�ِ-ْ�َ 
5ِ 
َْ̂, َ)َ"��6 ا���0َِ َوَ�

 
�Kَ �Oَ3ُ̂ء �5َ ��٣ا�qَ�ِْذِ��َ  َأْم Dَ�ِ�َ ا���0َِ
 َ�ْ.َ�3�َُن ا����#َ]�ِت َأن َ�ْ�ِ-
� ـ ا�.�6-3تqُQْ�َ�٤ُ�3َن    
شوند  رها مى»  ايمان آورديم « :  پنداشتند كه تا گفتندانمردمآيا 
و به يقين كسانى را  )2 (؟ گيرند  قرار نمى) و امتحان (  آزمايشو مورد 
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اند   آنان را كه راست گفتهاهللاكه پيش از اينان بودند آزموديم تا 
  آيا كسانى كه كارهاى)3(معلوم دارد ] نيز[معلوم دارد و دروغگويان را 

 چه  ؟ اينانپيشى خواهند جست ]اهللا[پندارند كه بر ما  كنند مى بد مى
   )ـ ا�.�6-3ت 4(! كنند  مىزشتي داورى 

ما به قرآن  : ادعاي اينكهآيا محض ؛ با وجود چنين ارشاد و هوشدار ملكوتي 
بيسوادي و نادانيي مطلق به زبان   در حالـايمان داريم ...) اسالم ، اهللا ، پيامبر(
و معاني و احكام و حدود و اوامر و نواهي مندرج در قرآن ) ي عرب(

به راستي آيا سواد و كتابتي .  پايان كار دين و دينداري است ـ مجيد عربي
 چي را پس امتحاننياموخته و كتاب و درسي تحليل و حالجي و هضم نكرده ؛ 

  خواهيم داد ؟
  رد ؟ عمل كمطابق قرآن ؛ چگونه ميشود دانش دقيق قرآنبدون 

 ندارد ؛ دانش و تخصص تخنيكي آيا كسي كه ميخانيك نيست يعني 
را بسازد ، ... ميتواند يك وسيلهء تخنيكي چون تراكتور و طياره و كمپيوتر و ماهواره 

  راه ببرد ، يا مرمت و بازسازي كند ؟
آغاز  !  بخوان يعني»!أاقر« سخت شگفت انگيز است سرنوشت دعوتي كه با 

 انجاميده است و جالب تر !باال بگذارو  ببوس و بپيچاندان دير به ود نه چنـشده ب
 در حالي  با امر مؤكد) ص(آيات قرآني بر محمد عربي قريشير معني تر اينكه پو 
  ! نازل شدن گرفت كه آن حضرت سواد خواندن و نوشتن نداشتند »!أاقر«

و كما اينكه مسلماً در عقل شكلي ؛ اين حقيقت قرآني تناقض حل نشدني دارد 
 بخوان ؛ تماشا گران را م و بگوييماگر امروز كاغذ نوشته اي را بر بيسوادي پيش كني

ر خواهيم كرد ؛ در آن مورد نيز يك چنين توهمي خلق ميشود ؛ ـُاز خنده روده ب
  !د و بر زبان نمي آيد ؛ داليل ديگر دارد گرداينكه ظاهر نمي

  :مورد تعمق قرار ميدهيم  به هر حال ؛ باري بخشي از آيات مبدأ را
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��١اْ�َ�ْأ Kْ��ِِ� َر�#xَ ا��0ِي 4ََ�َ�   �ٍ�َHَ 
��٢ 4ََ�َ� اO�ِ�َْ��َن 5ِْ xَjاْ�َ�ْأ َوَر� 
��٣اoَ�ْْآَ�ُم  �ِ�ََ̂ �ْ��ِ �َ��Hَ �٤ ا��0ِي� َآ��� ِإن� اO�ِ�َْ��َن ��٥ ��Hََ� اO�ِ�َْ��َن �5َ َ�ْ� َ�ْ.َ�ْ� 
 IXَPْ�َ�َ�٦��7�٧ُ\ اI6َXْ"َKْ  َأن ر�  

 خون بسته] پارچه[ انسان را از )1(ت كه آفريد رب ابخوان به نام 
را  همان كه قلم )3(است ] كريمان[تو كريمترين رب خوان و ب )2(

 و[دانست  آنچه كه انسان نمى] آموختن[ )4( ]ساخت[ ن علمآموختابزار
همين كه ] مخصوصاً [ )6(د شو  مىحقا كه انسان سركش )5(] نمي داند
  )7(پندارد نياز  بىخود را 
 بر پيامبر عرضه شده است ؛ اين »اقرأ«كه با امر  شريفه ات نخستين آيايندر 

 خواندناستعداد هم  و اختيار حكمت الهي موج ميزند كه پيامبر و امتش هم
و دانستن آنچه هستند كه نمي دانند و براي مدد در د و هم مكلف به خواندن ـدارن

 و استي مباركسترگ و عنصر  »  قلم«كه از گهواره تا گور دوام دارد ؛ اين امر 
 مي » خواندنيقرآن يعني  «  نيزل نام كتاب مقدس مسلمانـمنجمله به همين دلي

  .باشد 
 انگيز ديگر درين آيات نخستين ؛ برجسته كردن سير يو چيز جالب و شگفت

  .و دانايي اوست تكاملي آفرينش جسم انسان و همزمان سير تكاملي خرد 
 است و نيز مخاطبان زمانهخرين حد توانايي عقلي آمسلماً به دليل ؛ اين 

 از !) موجود بالغ و رسيده (ها كه آغاز پيدايش انسان  آن لهجهء  ولفظمطابق 
 به سرحد  اينكه موجودي از علق ـ ذره اي از خون بسته ـ. مطرح شده است  »  علق«

 ؛ به به مثابهء يك سير معجزه آساي تكامل آفرينشي؛ انسان رسانيده شده و ميشود 
نيز خاطرنشان وصيف ميگردد ولي بالفاصله ـ اهللا يعني كريمترين كريمان تحق كرمِ

 براي» ] ساخت[ ن علمآموخترا ابزار قلم «كريم ذات همان ميگردد كه 
 و متعاقباً به طرزي معجزه آسايي  »]نمي داند و[دانست   كه انسان نمىآنچه«
  : را برجسته ميسازد در بشر » خود گم كرده گي « 
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همين كه خود را ] مخصوصاً [ )6(د شو  كه انسان سركش مىحقا
  )7(نياز پندارد  بى

****  
 قادر شده اند ؛ منافقين است كه چطور تر آوريهم شگفت اين وصف هنوز اما با

تعويذ و   شدنيكلمهد؛ به  است دانستني را كه بالفاصله مستلزم خواندني
 ـ آنهم در سرزمين هاي عربي و غيرعربي به يكسان ؛  شدنيتالوتو  شدني

فهم و آگاهي و دانايي و مواد براي تفكر و  ءتبديل سازند و قرآن را به مثابه
احاديث   و»ار االنواربح«ن بردارند و در عوض ترهاتي چون نا ؛ از ميان مسلماعمل

هم را بر آنان بار نمايند و افسار توده هاي جعلي و روايات تقلبي به نام سنت و امثال
گره بزنند... سني و شيعي ومراجع تقليدم مسلمان را به د.   

وجود  ) 68سورهء (م الشأن سورهء مستقلي به نام القلم ظيفراتر از اين در قرآن ع
 بر مي آيد ؛ اين سوره زماني در مكه دارد و چنانكه از فحواي آيات مباركهء آن

 شده است كه مخالفان و مخاصمان حضرت پيامبر اسالم ؛ ايشان را متهم مكرمه نازل
  .كرده اند   ميجنون داشتن و ديوانه بودنبه 

پيش ميان بيابان هاي شبه جزيرهء عربستان 1400حقا كه چنين اتهامي نه تنها در 
بلكه حتي امروز در متمدن ترين شهر هاي جهان اتهام سخت و هولناكي است و به 

كه سخن و داعيهء نوي دارند ؛ مورد پذيرش زود هنگام توده  سبت به كسانيويژه ن
  .هاي عوام قرار ميگيرد 

 القلم ءرسول اهللا و دعوت اسالمي ؛ سوره محمددر چنين وضعيت وخيم براي 
  :نخستين آيه هاي اين سوره مباركه چنين است . نزول مي يابد 

ََ̂�ِ� َوPُ�ْ�َ �5َُ�وَن   َوِإن� 9ْoَ�َ xَ�ًَ�ا �O�٢َ/ 6ِ�ِْ.َ�ِ% َر�#36ُuْ�َ�ِ xٍَن  �5َ َأ��١ن َواْ�
�Jَ�٣ْ�َ� 5َْ�36ٍُن  �ٍ�mِHَ �ٍ�ُ4ُ I�.َ�َ xَ�O�٤ َوِإ���٥ َ)َ�ُ"ْ-ِ�ُ� َوُ�ْ-ِ�ُ�وَن  �ُqُ#��oَ�ِ 

��٦اْ�َ�Aُْ"3ُن   
تو به لطف ] كه [)1(نويسند  سوگند به قلم و آنچه مى؛ نون 

خواهد   منت گمان تو را پاداشى بى  و بى)2(ى پروردگارت ديوانه نيست
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 به زودى خواهى ديد و )4( و راستى كه تو را خويى واالست )3(بود 
دستخوش ] يا دشمنانت  تو[ كدام يك از شما ] كه [)5(خواهند ديد 

  )6(جنونيد 
ها ابراز   مواردي كه در باال نسبت به آن از كليد هاي گشودن رازِبسياري

هاي  در چگونه گي ترجمه كردن قرآن كريم به زبان شگفتي كرديم ؛
   . به وضوح مشاهده ميشودغير عربي

ََ̂�ِ� َوPُ�ْ�َ �5َُ�وَن« ترجمه همين آيهء شريفهء ها يكي از آن  .  است » ن َواْ�
به ترجمه ايكه وزارت شئون اسالمي و اوقاف و تبليغ و ارشاد كشور عربستان 

ه منوره از جانب مجمع ملك فهد بيرون داده ؛ در مدين)  هـ ق 1417سال ( سعودي 
  : شده است برگرداناين آيهء مباركه چنين 

   » ن ، قسم به قلم اعلي و به آنچه مي نويسند فرشته گان« 
هركوري ميداند كه اين آش شور است ؛ اگر اين متن را واپس به عربي 

  :برگردانيم ؛ آنچه حاصل مي آيد شبيه اين است 
» �ِ�ََ̂    »Pُ�ْ�َ �5َُ�وَن�5~�%  َوا���H  ن َواْ�

 دكانداران اسالم رسمي و ظاهري و حاكم ؛ اين بوده تعصب داعيه و قرچ ترين
 مصئون تحريفو هست كه در ميان كتب آسماني تنها قرآن مجيد است كه از 

 از ميان نسخ ـ سال پس از رحلت حضرت پيامبر اسالم 20و با اينكه درست مانده 
تدوين و تكثير گرديده و نسخه هاي   ها و خاطرات قاريان دستچين ومتعدد و حافظه

لوح « موبمو عين همان متن اين متن  ـ متباقي به امر حكومتي سوختانده شده است
  . ميباشد كبريايي » المحفوظ

ولي آيا مواردي از چنين ترجمه ؛ شويم » معقوالت «  با اينكه ميل نداريم وارد 
تحريف خود شنيع ترين و گمراه كننده ترين صورت ... ا تفسير ه :ها و حسب آن 

  ؟! مجيد نيست قرآن
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آنچه مي « و نسبت دادن بيان  » قلم «بر »  اعلي«هدف از افزودن صفت 
به   ظاهراً چيز خيلي ديندارانه و تعلق خاطر بيشتر »فرشته گان « به » نويسند 

بوديت به اهللا و عنايت و عاعلي عليين و ملكوت است و در نتيجه مظهر كمال ايمان 
از اين كار مجوز ولي پرسش اينجاست كه  . به نظر مي آيد قرآن مبين خالصانه بر

  كجا شده است ؟
 ميان آيات قرآني يك چنين چيزي قابل استخراج و استنباط ارتباطاتآيا در 

؛ ! ؟؟؟ وجود دارد امروزيء مكه و مدينه كه شايد دراست و يا در نسخ معتبر تر 
  !؟ آيات داراي چنين تفصيالت و اضافاتي است اصل

 مكه و مدينه هم بيرون  از خودمتني كه   درين صورت  به كدام داليل در
ولي خواننده گان فارسي ؛ نيست موجود ) عربي ( آن اضافات در قسمت اصل آمده

نه هاي ديگر دنيا بايد معناي آيت را چنين بدانند و بپذيرند و  زبان و شايد تمام زبان
گويا ست و بسياري ترجمه هاي ديگر هم موضوع را محول به  آنچنانكه اصل ؛ خود

  نكرده است ؟ » فرشتگان« و  » اعلي« 
نچه وحي كرده ؛ چيزي از آاگر قرآن مجيد كالم اهللا است و چنانكه اهللا ؛ جز 

نميدهد پس واضحاً هيچ بنده به شمول پيغمبر قادر علم غيب خود بر احدي تحويل 
باندازهء يك حرف و يك حركت هم كاست و افزود  كه بر كلمات الهي نيست
  .  نمايدايجاد 

؛  وزارت شئون اسالمي سعودي   و اين مترجم مجمع ملك فهد ؛ آنگاه
الهي چنين و محكم  مختصر ولي مهم ءيك آيه را كه حتي در صالحيت آن

نمايد ؛ از ) ـرانه تصرفات مشركانه و كاف: و به ادبيات وهابي ( تصرفات گستاخانه 
  !كجا كرده است ؟؟

براي آنكه به اهميت و وخامت اين تعرض بر حريم قرآن كريم پي ببريم ؛ بايد 
 شريفه اين بافت و كلمات را ءآيه.به معاني دو ترجمه از اين آيت دقت كافي نمائيم 

  : دارد 
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  »  ن َواْ�َ=1ِ�َ َوَ�� َ�ْ>ُ;ُ�وَن«
  :در اين حدود است )  ترجمه هاي ديگر اغلب و نيز( ترجمهء پارس قرآن 

  » نويسند سوگند به قلم و آنچه مى. نون  «
  :و ترجمهء دربار خادم حرمين شريفين چنين 

   » ن ، قسم به قلم اعلي و به آنچه مي نويسند فرشته گان« 
 دارد و اگر معناي عام» نويسند سوگند به قلم و آنچه مى « مسلم است كه

را نيز  ها به انسان هم نداشته باشد ؛ قلم و نوشتن ميان انسانمفهوم زميني و مختص 
درين صورت است كه قلم و نوشتن .  حد اقل نفي نميكندو شامل ميگردد 

  .ها سوگند ياد فرموده است  انساني هم عظمت مي يابد چرا كه خالق تعالي به آن
 ءهـفـ شريء رههمين سو  در ات الهي همـان آيـي و دروني ميــ ذات  روابط اما از

رف ط كه  اهل قلموقلم مي آيد كه   در سراسر قرآن مجيد بر و هم» القلم « 
 بيشتر مربوط است تا سفليو عالم  سوگند رب العالمين قرار گرفته است ؛ با انسان 

   .علويعالم با 
  :اين آيات شريفه را مطالعه نموديم »  علق «ء قبالً ما در سوره مباركه

jْآَ�ُم اْ�َ�ْأ َوَر�oَ�ْا xَ�٣� �ِ�ََ̂ �ْ��ِ �َ��Hَ �٤ ا��0ِي���٥ ��Hََ� اO�ِ�َْ��َن �5َ َ�ْ� َ�ْ.َ�ْ�   
ميسر ساخت ؛ بخوان كه رب اكرم تو ؛ آموختن آنچه را كه انسان نمي دانست 

  .ذريعهء قلم 
   : زير نظر ماست  آياتي بدين قراراكنون 

ََ̂�ِ� َوPُ�ْ�َ �5َُ�وَن  ��١ن َواْ�O36ٍُن  �5َ َأuْ�َ�ِ xَ#�٢َ/ 6ِ�ِْ.َ�ِ% َر��   
قسم به قلم و آنچه نوشته ميشود كه تو اي پيامبر ؛ از يمن نعمت 

    .مجنون نيستي ) چنانكه دشمنانت دعوي و تبليغ ميكنند ( رب خويش ؛ 
در دوام حتي چلينج داده ميشود كه همه خواهي ديد و دريافت كه از شما كدام 

كه در اثر تحقيق و باشدتواند  مگر معنا جز اين مي. است يك به ديوانه گي نزديك 
 دانش آشكار تر شده ميرود كه ديوانهء واقعي دشمنان پيامبر اند و ءتجربه و توسعه
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و درين راه قلم و اهل قلم و كار تحقيقي و اثباتي و تعليمي ـ نه تفتيني ـ آنان . بس 
ن كريمان يعني اهللا تعالي حتي فيصله بخش است ؛ چرا كه كريمتري اهميت دارد و

  .  ده استفرمو سبب سازي را براي انسان كرم اين
 جنون و ره آورد هاي آن در مقابل واژهء   قلمخود اين واقعيت قرآني كه

  .في نيست بلكه ژرفترين معاني را دارد دقرار داده ميشود ؛ نه فقط سخن تصا
و كشف  دانستن و اختيارِتوانايي انديشيدن  به خاطري انسان است كه تنهاانسان 

كردن و ساختن ابزار و توليد كردن مايحتاج و برگزيدن شيوهء زنده گي خود را 
 قلم در عالم جانوري .است  »قلم « يك كلمه   اين امر دروسيلهء بنيانيي و دارد

  .  كه معنا هم ندارد  نهتقدس
 آن فرمايشات الهي را بادر عالم فرشته گان قلم در حدي مطرح است كه 

مينويسند كه اغلب برترين آن همان قرآن مجيد است و اينكه نامه اعمال افراد بشري 
را به نگارش ميگيرند يك امر غير خالقانه و غير تحقيقي و ميخانيكي است ؛ چراكه 

 رافرشته عقل و عشق و احساس و قدرت مفهوم سازي تجريدي و پرداخت تصويري 
   .شر اعطا شده است ندارد و چنين نعمات الهي تنها به ب
 اسم فعل و ابزار است و يسطرون اسم واسطه قلم چنانكه ديديم و مي بينيم ؛

  . هم  فعل و كار بر ضرورت دارد وفاعل هم  ابزاروواسطه ؛ حسب قواعد نحوي 
 فاعل ؛ كاربر قلم نباشد ؛ قلم هاي ءاگر در عالم سفلي بشر ـ انسان ـ به مثابه

د به توته ني و س چه ربيش نيستند؛ توته فلز هاي هرزي الماس و طال و پالتين هم 
 كاربرِبه معناي بزرگداشت  بنابر اين تجليل قلم خود بخود ...چوب و پر و پالستيك 

    !ميباشديعني نويسنده و محقق و مترجم و نگاره پرداز هنري  قلم
   . مفعول است و هم فاعل هم متقاضي  ؛نيز »يسطرون «

 شاعر و هنرمند مترجم و نگارنده و نويسنده و محقق وان هم  »يسطرون«  فاعل
 مطالب كالمي و معرفتي و علمي و فراورده هاي  :محصول يعني مفعولاست و 

   .ميباشدگوناگون هنري 
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 و اسم اسم معني است ؛ نه شئ مادي و ملموس و اسم ذاتاسم بر عالوه قلم 
  . ي ه ارمزي و استعار

است ؛ موجود غير مادي  آنكه فرشته باشد كه لذا فاعل و كاربر قلم بيش از
 و ثبوت يافتهء ا و در عين حال داراي استعداد آشكارموجود مادي كه ميباشدبشر 

  .قلم ميباشد ي كاربري 
 را هم افزود كه حقيقت مطلقاً انكار ناپذير تاريخيدرين سلسله بايد اين 

 از قلم فقط تصور يك مردماني بودند كهآن ؛ مخاطبان قرآن مجيد در زمان نزول 
م چرا كه حتي بهترين آنان و بهترين عاَل. شئ حيرت انگيز و معجزه آسا داشتند 

 به بهترين بودن و بنابر بودصلي اهللا عليه و سلم آنروز كه حضرت محمد مصطفي 
توانست  پيامبري الهي مبعوث گرديد ؛ سواد نوشت وخوان نداشت يعني هنوز نمي

  . باشد كاربر قلم
 و  قلم»عصر جاهليت « نزد عقل روزمرهء عامهء مردمان قبايل بدوي عرب لذا 

 يعني نگارش و كتابت طبعاً رمز و قدرت ماوراء الطبيعي جلوه ميكرد و يسطرون
نزد خود گم كرده گان ( مانند امروز ؛ اشيا و مفاهيم پيش پا افتاده و حتي تحقير شده 

كتاب اهللا بود و كاربر قلم صرف فرشته و ل كتاب ؛ فقط ـبه همين دلي. ود ـنب) بشري 
  ! تعالي خالقحتي خود 

اينكه اعراب جاهلي ؛ قصايد هفت گانهء شاعران خود را بر در خانهء كعبه 
ها معجزات نزول  آويخته و مي پرستيدند ؛ به دليل همين توهم و باور بود كه آن

  .يافته از ملكوت و منبع آفرينش ميباشد 
 عرض اندام ميكرد ؛ تا بدان حد اسباب ؛ شاعريله  قبييك اينكه چون در

 آمده جماعت آنت آن قبيله ميگشت كه قبايل ديگر با تحايف و هدايا نزد امباه
  . ود ـل بـجشن ميگرفتند ؛ به همين دلياين شانس را  را مباركباد ميگفتند و قدوم شاعر

 حين حيات ت در عنفوان ديانت اسالم وـابـاما خوشبختانه قلم و سواد و كت
كه نه تنها خود پيامبر اسالم   ؛ تا جايياز آسمان به زمين آمدحضرت نبي كريم 
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عمدتاً مربوط به (  اسراي با سواد جنگي آزادياهل قلم و كتابت گرديد بلكه 
هر نفرشان بايد را مشروط به آن ساخت كه ) اهالي امپراتوري هاي ايران و روم 

رت قلم برداشتن و مها و نوشتن و  تن عرب بيسواد را سواد خواندن10
  .كاربري قلم بياموزد 

 در عالم بشري توسعهء عظيم و سرسام آوري يافته است ؛ قلم  قلمامروزه مفهوم
 گري است كه ميان دو انگشت يك فرده ديگر نه فقط همان ابزار نگارش و نگار

تب و بشر قرار گرفته و بر صفحه اي كش ميشود ؛ بلكه مطابع غول آساي چاپ ك
و نگاره پردازي و پخش ؛ ابزار هاي الكترونيكي نگارش در سراسر جهان روزنامه ها 

 بسيار بسيار پيشرفته و بغرنج ايكسري و التراسوند و سيتي اسكن هايين  و ماش ؛و نشر
ها و انواع كمپيوتر ها و تليفون ها و ماهواره هاي مخابراتي و  و همرديف هاي آن

 ؛ در واقع همه و همه كهء محير العقول تمام جهاني انترنيتتلويزيوني و باالخره شب
 است كه ذات نازل كنندهء قرآن مجيد در يك و نيم هزارسال پيش بدان قلم همان

ورد و ذريعهء اين سوگند رباني بر ـحد آنرا بزرگ ميدارد كه به آن سوگند ميخ
. ي ميگذارد خردمند بودن و سليم العقل بودن پيامبر گرامي خويش تأكيد ملكوت

زيرا كه قلم پيوند ناگسستني با خرد و عقل دارد و جنون حالتي است 
  . و فرآورده هاي آن منقطع ميگردد  كه دماغ بشري از قلم

» جاهليت «  قرن پيش ـ آنهم خطاب به قبايل عرب15ِاينكه اهللا رب العالمين در 
 معناي اينست كه آن ذات ؛ مسلماً به اينگونه با تجليل و تقدير از قلم متذكر ميگردد

 مفهوم قلم تا روزگار ما و تا ءكبريايي توسط علم غيب خويش اينهمه بسط و توسعه
  .آينده هايي را كه هنوز حتي براي ما قابل تخيل هم نيست ؛ ميدانست و ميداند 

؛ حتي در همين جران و متعصبان فرومانده ح ولي اينكه دربار سعودي و ساير مت
 الهي را چنين بيباكانه يا منافقانه تحريف و تخطئه ميكنند ؛ چيز عصر و زمان كالم

  .ديگريست 
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همان چيزيست كه »  ن َواْ�َ=1ِ�َ َوَ�� َ�ْ>ُ;ُ�وَن« در حاليكه بپذيريم معناي آيهء 
 حرمين شريفين ملك فهد بيرون داده اند ؛ به اين نتيجه منجر ميشود !نوكران خادم

گان در ناكجا ها با آن ه فرشتكه د ؛ چيزيست كه اصالً قلم با بشر ربطي ندار
شيخ هاي از قرآن خود را هم فقط به گوش  و بيشترمينويسند و نوشته هاي بيرون 

 ميان اهللا تعالي و وساطت و مشتي تيكه داران عرب» جاهلي « ماقبل 
   .تا ابد نيز قضا از همين قرار خواهد بود گويا در همين امروز ميخوانند و  مسلمانان

منافقت و عوامفريبي اي در اين سطح ؛ دهشت انگيز و مصيبت آور است و 
دو مقوله شنيع در جهان امروز  »مسلمان « از رفته رفته  كه  استمنتج به آن شده

  :درست شود 
  جاهل و وامانده و لومپن : 1
  تروريست و دهشت افگن:  2

 قرآن آدم يعني چراكه در.  قرآني است  اين سطح منافقت ؛ كفرِگذشته از آن ؛
 مخلوق الهي است كه آن ذات ؛ فقط پس از خود ـ ءابوالبشر ؛ همان موجود نادره

و  وحتي مانند خود ـ فرشته گان را مأمور سجده كردن به اين موجود عاليمقام ساخت
 را   ؛ معلم ملكوت و داناي دانايان فرشته گاندر بدل تمرد از همين سجده

  ! ملعون و رجيم گردانيد
را خورده »  ميوهء ممنوعه « كه آدم هم مرتكب گناهي شده و است درست اين

طوق لعنت از  و اال ؛را مجدداً نازلتر از فرشته نساخته  ا اين گناه مقام اوـاست ؛ ام
  . واپس به جاه و مقام اوليه اش بر ميگشت او گردن ابليس برداشته ميشد و 

ارهء ذات الهي قلم فرشته گان است  مورد اشوانگاه به فرض اينكه قبول كنيم قلمِ
« و تعدد و تنوع ابزار » قلم « ؛ بائيست همين اكنون ميليارد ها برابر انكشافات مفهوم 

 رخ  نيزدر عالم فرشته گانو تنوعات انكشافات در عالم بشري ؛ » يسطرون 
 داراي مطابع و كمپيوتر ها و انترنيت و متفرعات ماليكداده باشد و 
  . شده باشند ها  آني كميتاً و كيفيتاً قياس ناپذيرعلمي و ساينس
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ساجد بر بشر ) به طور يك قاعده ( ولي حقيقت قرآني اينست كه نه تنها فرشته 
تكامل و در نتيجه فرو مقام تر از بشر است ؛ بلكه كيفيت آفرينشي آن طوريست كه 

   . و توانايي اشتباه كردن ندارد نيست ؛ چونكه مختار نميكند
در  اين حتي اگر قلمزني و نامه گاري اي هم به فرشته نسبت داده مي شود ؛ بنابر

  . ميباشد و بس رابطه به بشر
 14درين راستا طي مقايسهء مقام اقتصادي ، علمي و تكنولوژيك (  

به بازهم  كنوني ميليون مسلمان در جهان1400بيش ازميليون يهود و 
 )ين مجلد هم1حاشيهء نمبر ! تفصيل سخن خواهيم گفت 

  

  مسوفصل                    
  قرآن مجيد ـ 

   هستي و جهانعين مخاطبان و ذهن
  

در اديان ابراهيمي ـ آنهم از ديد قرآن مجيد ـ چهار كتاب مقدس اساسي و مهم 
  :است 

  .تورات ؛ زبور ، انجيل و قرآن 
 در يك مجلد مندرج ميباشد و به» عهد قديم « اما تورات و زبور تحت عنوان 

معروف است » عهد جديد « انجيل كه به نام . اعتباري كتاب واحد به حساب مي آيد 
؛ اجزاي متعدد دارد و از جمله انجيل متي ، انجيل يوحنا ، انجيل مرقس و انجيل لوقا 
در واقع روايات چهارتن از حواريون و پيروان حضرت عيسي از زندگاني و تعاليم و 

  . به صليب كشيده شدن وئ ميباشد 
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 در مورد اناجيل ادعا ميشود مريم مجدليهافزوده هاي ديگري هم چون انجيل ( 
منجمله نسخهء  قرآن مجيد ازكه شبيه ادعا ها در مورد موجود بودن نسخ ديگر 

ميباشد و اما آنقدر ها در كان و كيف بحث ما علي ابن ابي طالب حضرت مخصوص 
  )مؤثر نيست 

ميباشد ؛ در تورات و زبور و » اهللا «  شريف نام معبود و آفريدگار كه در قرآن
» سردار لشكر ها « و » سردار « است كه بعضاً » يهوه صبايوت « و » يهوه « انجيل 

  .ترجمه ميگردد 
مثالً اسم خاصي داريم به .  را ترجمه كرد اسامي خاصاما علي القاعده نبايد 

 كه چون به پارسي ؛ خيلي عجيب و بيمورد و بي معني است » خالد مشعل« قسم 
بخوانيم  » چراغ هميشه گي يا جاودان چراغ« در باره اش سخن ميگوئيم او را 

 هاي زيا چي » تلپاتي ديوه« و زمانيكه به پشتو پيرامونش سخن ميگوئيم ؛ وئ را به 
  ....مماثل تغيير دهيم 

 به» اهللا « كه در متون پارسي سخت نادرست و احتماالً مغرضانه است بدينجهت 
تعويض شود ؛ ولي چنانكه مي بينيم ...وغيره » Good«، در متون انگليسي به » خدا « 

هند و تركيه و در تمامي ترجمه هاي فارسي از قرآن كريم اعم از اينكه در ايران و 
تبديل  » خدا« به » اهللا « ؛ ... پاكستان صورت گرفته و ميگيرد يا در عربستان سعودي 

ناروا و بي دليل و غير موجه را بشگافيم در تحيل نهايي به وقتي اين بدعت . ميشود 
عجالتاً به داليل . ثبوت مي رسد كه عمل شرك آلود و اهللا ستيزانه اي بيش نيست 

  :عاميانهء چند در زمينه توجه فرمائيد 
« را ترجمه كرد  ؛  بايست محمد رسول اهللا نيز به گونهء » اهللا «  وقتي بتوان 

خواندني ي « ترجمه شود ،  قرآن مجيد هم به گونه  » ستوده پيامبر خدا
، كعبهء شريفه به  » زاده گان بندهء خدا« ، بني اسرائيل به گونهء  » سترگ
،  » پدر دختر باكره« ، ابوبكر به گونهء  » خانهء چارگوشهء نيكو« گونهء 

 ...  »پدر پشك« ريره به گونهء هابو
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  نيست؟ » اله االاهللاال « وانگهي مگر كلمه طيبهء اسالمي 
     !؟؟ »  خدامگرخدايي نيست « آيا ميتوان گفت ؛ 

  !  » اهللا مگر خدايينيست « : يا اينكه بائيست گفت 
  !آرزومندم خوانندهء درست خرد ؛ ژرفاي هدف بنده را دريافته باشد 

» خدا « و » ُخت آ « ارسي و پهلوي پبه هر حال طبق قوانين و ضوابط ادبيات 
  . ميباشد اسم معني و اسم عام نيست بلكه برعكس اسم ذات و اسم خاص

 ـ در برابر اموال مالك ـ در برابر ثروت و مواشي ـ ، صاحب معناي خدا ؛ 
 ـ در برابر برده و غالم ـ است ؛ چنانكه در نام هاي كد خدا آقامنقول ـ و  عمدتاً غير

انش و فضل ؛ خداي  كنيز ، خداي دوند غالم ، خداوند، خداوندگار بلخ ؛ خدا
جان و خرد ؛ خداوند ملك و رعيت ثروت و مكنت ، خداوند تاج و تخت ، خداوند 

  .غيره به وضوح ديده ميشود و
هاي هندو و آريايي  و بيشتر در زبان(  خديو كه باوند خدا و خدابدينگونه 

انه در ادبيات پارسي كهن ، پارسي ميهم معناست ؛ » شيوا و ودا  و ديوياو  ديواا ب
اساساً به معناي آفريدگار نبوده ولي به )  پارسي دري :در زمره ( و پارسي امروزين 

مرور از استقامت روايي و عاميانه به طور مجازي به اين مفهوم كاربرد پيدا كرده 
هر ديني همان كلمهء مركزي است كه دين پيرامونش  چون رمز اساسي. است 

 است ؛   »اهللا« دين مقدس اسالم دين هويت و تشخص كسب ميكند ؛ بدين لحاظ 
  ايزد « وسي دينـ دين مج  و اند» هوه ـ ي«ودي و مسيحي دين هاي ـهـدين هاي ي

   .ي زرتشت ميباشد  »اهورامزدا« است كه اساساً » 
 كه تخفيف »اهللا «  و اسم نكره از لحاظ صرف و نحو »خدا « بر عالوه 

  . ست  ااسم معرفه ؛  ميباشد»ال اله « يافتهء
در گسترهء زبان به ويژه عجيب و حيرت انگيز در تاريخ دين اسالم (!) تصادف 

 خود  ؛اهللا اين است كه در واقع به عوض ترجمه و برگردان شائيستهء كالمِپارسي 
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شده  برگردان  و به اسم نكره و عام و غير مشخص !)(ترجمه »  اهللا «
   . است

اين عمل دنبالهء حركت تاريخي ميتوان در اين زمينه چنين حدس زد كه 
اموي و عباسي  فيزيكي و معنوي سنگين اعراب ءمقاومت اقوام آريايي در برابر سلطه

از اين نظر . است كه منجر به ايجاد مذاهب و فرق تشيع در اسالم گرديده است 
شگرد   »خدا «پهلوي ـ پارسينكرهء م سبه ا» اهللا  « يعربيمعرفهء تعويض اسم 
  . بيحد بزرگي به حساب مي آيد ءبي ـ تاريخي ظقرمندانهسياسي ـ مذه

هر آدم داراي عقل سليم ؛ امروز ميداند كه برگردان تحت اللفظي بر عالوه 
كلمات و اصطالحات و .  نيست  ترجمهمتون هنري و شعري و اساطيري و ايماني ؛

وجود دارد كه در اين گونه متون ... تعبيرات و تشبيهات و استعارات و امثال و حكم 
؛ هركدام ؛ پشتوانهء عظيم و راز آلود باور ها و سنت ها و عادات و عنعنات و 

  با  را  خصوصيات تاريخي و فولكوريك و روايي و داستاني وغيرهء اهالي زبان اثر
  .خود حمل ميكند 

هزاران سال ميان  كه هرچند اسم عام است ولي در » حجر االسود« مثالً به 
و  » سنگ سياه« :  است ؛ نمي توان گفت گرديدهاختصاصي اعراب يك مفهوم 

ترجمه  » سنگ سپيد« به ساده گي » حجر االبيض « ه ـك بسنده كرد ؛ در حالي
به شهاب سنگ معين فرود آمده از آسمان اطالق » حجر االسود « چرا كه . ميشود 

  . است قرار گرفتهشده كه طئ نسل هاي بيشمار مورد پرستش بوده و جزء مقدسات 
  : را جستجو مي كنيم  به آيات قرآني مراجعه و منظور


 ِإَ�ٌ� Jَْ�ُ� ا���ِ� ْ%ِ5َ��َِ̂ 5َ Sْ�ُ َأَرَأْ�ُ"ْ� ِإن Sَ.َ9َ ا���ُ� qُ�ْ�َHَُ� ا���5َ�ْKَ Sَ�ًْ,ا ِإI�َ 3ْ�َِم اْ�
ُ� qُ�ْ�َHَُ� ا��6َ'�َر 5َ�ْKًَ,ا Sْ�ُ َأَرَأْ�ُ"ْ� ِإن Sَ.َ9َ ا��� ��qُ�Eِoْ�َ�٧١ ِ�ِ|َ��ء َأَ)َ�� Eَْ�َ�ُ.3َن 


 ِإَ�ٌ� Jَْ�ُ� ا���ِ� 36ُqُ�ْEَ Sٍ�ْ�َ�ِ �qُ�Eِoْ�ََن ِ)�ِ� َأَ)َ�� Eُْ-ِ�ُ�وَن ْ%ِ5َ��َِ̂ 5َ ��٧٢ِإI�َ 3ْ�َِم اْ� 
َ.��qُْ� َو5ِ
 ر�ْ�َ�ِ"ِ� qُ�َ Sَ.َ9َُ� ا���Sَ�ْ َوا��6َ'�َر ِ�َ"36ُqُ�ْا ِ)�ِ� َوِ�َ"ْ-َ"3Xُا 5ِ
 َ)ْ|ِ�ِ� َوَ�

�ـ ا�^��٧٣ �qُ$ْEَُ�وَن   
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 را بر شما شب تا روز رستاخيز اهللاپنداريد اگر   چه مى ! هان : بگو
آيا ؛ آورد   براى شما روشنى مىخدا كدامين اهللاجاويد بدارد جز 

 تا روز قيامت اهللاپنداريد اگر  چه مى!  هان  : بگو)71(د ي نداريياشنو 
 براى شما شبى خدا كدامين اهللاجز ؛  را بر شما جاويد بدارد روز
از رحمتش  ]اهللا[ و )72(يد ائبين اآيا ن؛ آورد كه در آن آرام گيريد  مى

] در آن يك[بياراميد و ] يك[ را قرار داد تا در اين روز و شببرايتان 
  )73(باشدكه سپاس بداريد ؛ بجوييد ]  خودرزق[بخشى او   از فزون

اين آيات شريفهء نازل شده از اعال بودن ؛ عالوه بر مظهر ثبوت تحليل باال 
عليين كبريايي گواه ديگري بر آن حقيقت بنيادي است كه در كالم رباني ؛ اصل 

 مخاطبان آن در زمان توان عقاليي و فرهنگي ـ تاريخي ذهنيت : تعيين كننده
  .) ج( بيكران اهللا تعالي علم غيبنزول مي باشد و نه 

 است ؛ از معلومقوانين و ضوابط طبيعت تا نهايت  چرا كه در علم غيب الهي ؛ 
 در شب يا روزشدن  » جاويد« آنجمله چنانكه علوم جديد به ثبوت رسانيده اند ؛ 

چنين توقف ممكن . حكم متوقف گشتن حركت كُره زمين به دور خودش ميباشد 
زماني ودگردد كه در آنصورت ؛ ـ؛ ناب)  آناً يا  (در دم ؛ نيست مگر اينكه زمين خود

خود را در  » رزق« باقي نمي ماند كه بشر و ديگر موجود حيه يا  » تا روز قيامت« 
  .برايش معنا داشته باشد  » آراميدن« آن بجويد يا 

ان تصاوير و تداعي هاي جريانات دماغ هاي ــــلذا كالم الهي از طريق هم
  .است كه پيام هاي ويژه را منتقل ميكند ) عقل روز مره ( بدوي 

 است و آنهم به صورت ها و  العربةجزير شب و روز اينجا روز و شب ؛ 
لذا اين روز و شب نيز ؛ .  معناهايي كه در ذهن مردم شبان پيشهء بدوي وجود دارد  

. با وصف اسم هاي عام بودن ؛ چيز هاي اختصاصي شده نزد اعراب آن زمان ميباشد 
د ديگر قبايل و گروه هاي بشري نز »  شبوروز « بنابر اين به معناي صد در صد 

 اهالي ي ممالك چون  جنوب زمينوقطب هاي شمال منجمله در 
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در .  ديگر سيارات منظومهء شمسي نيست  نيست ؛ به معناي روز و شبِناويياسكند
 ؛ وجود و معنا  اصالً روز و شب  و ساير خورشيد ها كه   ما »سوالسيستم « خورشيد

ريم ؛ روز در ـگيـ بروزاي ـعنـها را به م ي خارق العادهء آنايــ روشن رـو اگ. دارد ـن
  ! ميباشد ـ مادام العمر   معناي  به  ـ البته  »جاويد جاويد« ها  آن

 هستيِ تمام عين  است نهذهن مخاطبانلذا هدف آيات متبركه فقط و فقط 
   !جهانو 

*  
F(ِ ْرِض ِإ���oَ�ْا���َ��ء َوا F(ِ %ٍ-َ~ِ�Jَ 

 َو5ِ �5ٍَْ�-ِj5 �٧٥ ِآَ"�ٍب�7�َُْ̂ن   ِإن� َه0َا اْ�

F6ِ�َ I�َHَ j�ُ̂ ِإKَْ�اِ~�Sَ َأْآiََ� ا��0ِي ُهْ� ِ)�ِ� َ�ْ{َ"3Aُ�َِن  �َ�٧٦�َوِإ�Oُ� َ�ُ'ً,ى َوَرْ�َ�ٌ%  
 
َ�6ِ5ِsْ�ُ�ْ#��٧٧�ِْ̂|qْQُ�ِ �'ُ6َ�ْ�َ Fِ�ِ� َوُه3َ اْ�َ.rُ�rِ اْ�َ.ِ��ُ�  �َ xَ�٧٨ ِإن� َر���(َ  Sْ3َآ�"َ

 
�I�َHَ�٧٩ ا���ِ� ِإI�َHَ xَ�O ا�Qَ�ْ# اْ�ُ�ِ-�ِ ��j�ا� _ُ�ِ�ْEُ ��ََو IEَ3ْ�َ�ْا _ُ�ِ�ْEُ ��َ xَ�Oِإ
 

 Bََ��َ�ِ"ِ'ْ� ِإن Eُْ�ِ�ُ_ ِإ��� ��٨٠ا�,�Hَjء ِإَذا َو��3ْا 5ُْ,ِ�ِ��َHَ Fِ�ْ.ُ�ِْدي ا�'َ�ِ /َOَو�5َ َأ 

(َ �6َEِ��َ��ِ 
ُ5ِsْ�ُ 
3َُْ̂ل Hََ�ْ�ِ'ْ� َأ�6َ9ْ�َ4ْ َ�ُ'ْ� َدا��ً%  ��٨١ُ'� j5ْ�ِ�ُ�3َن 5َ َوِإَذا َوَ�َ_ اْ�

 اoَ�ْْرِض �qَEُ#ُ�ُ'ْ� َأن� ا���6َس َآ�3Oُا �6َEِ��َ��ِ َ�� 36ُ�ِ3�َُن َ#5�٨٢S�6ـ ا� �  

 در آسمان و زمين نيست مگر اينكه در كتابى )نهانىو (غيب و هيچ 
گمان اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشتر   بى)75(است ] درج[روشن 

و به   )76(كند  اش اختالف دارند حكايت مى آنچه را كه آنان در باره
در حقيقت  )77(راستى كه آن رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است 

 كند و اوست  تو طبق حكم خود ميان آنان داورى مىرب
 آشكارا توكل كن كه تو اهللابر  ]!اي پيامبر[پس  )78(ناپذير دانا  شكست 

گردانى و به كران  ردگان را شنوا نمى البته تو م)79( ميباشيحق بر
  و راهبر )80(توانى بشنوانى  چون پشت بگردانند اين ندا را نمى

 تو جز كسانى  ؛شان نيستى از گمراهى] ءگمراهانو بازگرداننده[كوران 
توانى بشنوانى   نمىم اند ؛تسلياند و  هاى ما ايمان آورده آيت را كه به 

 واجب گردد  ]اعراض كننده گان[ بر ايشان] عذاب[و چون قول  )81(
آوريم كه با ايشان سخن   زمين براى آنان بيرون مى اى را از جنبنده

  ) ـ النمل82 (ند كردهاى ما يقين ن آيت به ] چنانكه بايد [چراگويد كه 
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آن عظيم الشان ؛ سرشار از ساده گي اين آيات متبركه نيز همانند ساير آيات قر
  . و روشنايي است ولي داراي پس منظر بزرگ اساطيري و حدوداً تاريخي ميباشد 

واقعيت اين است كه از جمله چهار كتاب مقدس اديان ابراهيمي ؛ اولين 
ميباشد ؛ پس از  » ده فرمان«  است ؛ تورات كه هستهء مركزي آن همان تورات

يوت اثر ذات خويشتن را به گونه شعلهء آتش از عقب بته اي اينكه حضرت يهوه صبا
ودي ـهـ نشان ميدهد و با اين پيامبر اولو العزم ي) ! وهـكليم اليه ( = به موسي كليم اهللا
خويش را خطاب به قوم بني اسرائيل حك شده در دو » ده فرمان « سخن ميگويد ؛ 

حاوي قرار دادي ميان حضرت محتواي اين الواح ؛ . لوح سنگي ؛ به وي ميسپارد 
وه و بني اسرائيل است ؛ بدين معني كه به شرط وفادار بودن و وفادار ماندن بني ـهـي

 خود قوم برگزيدهءوه آنان را ـهـاسرائيل به اين فرامين كبريايي ؛ ذات متعال ي
و سرنوشت موعود جاويدانه ياري  » سرزمين موعود «   به شمرده و جهت نيل

  .ميكند 
وره مباركهء النمل ؛ اساطير بني اسرائيل از همينجا تا دوران حضرت در س

قصص ثمود و صالح و لوط و عواقب ( سليمان ، حكايت ملكه سبا و دنباله هاي آن 
تذكار ميگردد كه خيلي ها نزديك به ) نافرماني هاي عشيره ها و قريه هاي آنان 

  ؛  و در ادامه ؛ آياتمندرجات تورات انكشاف يافته طئ هزاران سال مي باشد
  . براي حضرت پيامبر اسالم مي آيد تسلي بخش و سرانجام احتجاجي

 ؛ مبرهن است كه حضرت محمد مصطفي پيامبر اسالم واقعيت تاريخيدر 
ود مقيم مدينه و منحيث المجموع با كليمي ها و عيسويان به مثابه اهل ـهـبا طوايف ي

  . مندانه پيگير و خستگي ناپذيري داشتند ب الهي ؛ مناسبات روادارانه و هدفُكُت
غايهء نبي كريم آن بود كه يهود و نصارا چنانكه در كُتب مؤمن بهاي ايشان 

هست ؛ و قرآن ) رهبر و نجات دهندهء واپسين  ( هادي خاتماشاراتي بر ظهور 
مجيد و تعاليم خود پيامبر اكرم ؛ مندرجات كتب و مراتب اساطيري آنان را هم صحه 
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 در آيند و اين آئين را به مثابهء دين همه در زير لواي اسالمذارد ؛ لذا مي گ
  . از همان منبع وحئ واحد و مشترك ؛ به رسميت بشناسند  نهاييكامل و

ود كه حضرت ـانه بماز به حدي خوشبينانه و مصمـدر آغ؛ ه ـاين مساعي جميل
وديان را ـهـثيت قبلهء يدر اورشليم را كه عمدتاً حي » بيت المقدس «  پيامبر اسالم

 هم قرار دادند ؛ ولي علي الوصف سياستمداري ها قبلهء مسلمانانداشت ؛ به حيث 
 و در به رسميت نشناختند طرفه ؛ يهوديان عمالً اسالم را يكو ديپلوماسي هاي 

  . مواردي به ستيز عليه آن برخاستند ؛ پيشامد عيسويان نيز تقريباً همچنان بود 
 صل اهللا عليه و سلم با تأثر و تأسف خويشتن را درين امر لذا حضرت محمد

همان بود كه قبلهء مسلمانان را از بيت المقدس به جهت كعبه و . عظيم ناكام يافتند 
  .ر گشتاندند و غزوات سختي مخصوصاً با يهوديان پيش آمد ـمسجد الحرام ب

.  است آيات تسلي بخش الهي منجمله در سورهء النمل بدين حقايق معطوف
هاست  ها و آثار و مرتبات آن آيات شريفه اقتباس شده در باال ؛ ادامهء همان داستان

  :لطفاً بار ديگر به مفاهيم آيات كريمه دقت كنيد ؛ همه چيز را در خواهيد يافت .  
ان و زمين نيست مگر اينكه در ـ در آسم)نهانىو ( ب ـايـغو هيچ 

گمان اين   بى)75(است ] درج[ ) لوح المحفوظ كبريايي= ( كتابى روشن 
اش  بيشتر آنچه را كه آنان در باره ) يهوديان(  اسرائيل بنيقرآن بر 
يعني كاملتر از تورات يا كامل كنندهء كتاب ( كند   دارند حكايت مىاختالف
و به راستى كه آن رهنمود و رحمتى براى   )76( )وديان استـهـمؤمن به ي
 تو طبق ربدر حقيقت  )77( مي باشد  )ارابه شمول يهود و نص ( مؤمنان

 كند و اوست داورى مى ) كه به راه نيامدند(  ميان آنان  ؛حكم خود
حق  برآشكاراتو  توكل كن كه اهللاپس بر  )78(ناپذير دانا  شكست 

گردانى و به كران چون  ردگان را شنوا نمى البته تو م)79( ميباشي
و [وران   و راهبر ُك)80( بشنوانى توانى شت بگردانند اين ندا را نمىپ

 تو جز كسانى را كه به  ؛شان نيستى از گمراهى] ء گمراهانبازگرداننده
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و  )81(توانى بشنوانى   نمىتسليم اند ؛اند و   هاى ما ايمان آورده آيت 
 واجب گردد )ود ـهـمتعصب مانده گان ي=  ( بر ايشان] عذاب[چون قول 

آوريم كه با ايشان سخن  نان بيرون مىاى را از زمين براى آ جنبنده
 ـ 82 (!؟ند كردهاى ما يقين ن آيت به ] چنانكه بايد [چراگويد كه 

  )النمل
 را ـ اصل تعرض ناپذير بودن اختيار آدميعالوتاً اين آيات شريفه ؛ 

د و خويشتن را كور ـحتي هنگاميكه بر يك هدايت و غايت كبير ُقدسي پشت ميكن
 از رسالت  ودينبالنتيجه . ه نيرومندترين وجهي مسجل ميسازد و كر مي اندازد ـ ب

  اكراه و جبر بدون پيشوايي و رهنمايي است و ابالغسوي اهللا تعالي ؛ فقط 
   !اعمال زور و تفتيش عقايدفيزيكي و رواني ، 

 ؛ به مختارسپس داوري و تصميم در بارهء نيات و اعمال بنده گانِ 
  !س رب العالمين تعلق دارد و ب

  ذهنيتاينكه آيات الهي در قرآن عظيم الشان و تمام كتب مقدس ؛ مبتني بر
 هستي و جهان ؛ در آيات كريمهء آتي با روشنايي عينمخاطبان است و نه مبتني بر 
  :بازهم بيشتر متبارز ميگردد 

ً̂� َأِم ا���َ��ء �6َ�ََه�  �ْ4َ j,Wََأ �ْ"ُO�٢٧َأَأ����٢٨ َرَ)َ_ qَ�ْKََ'� َ)�3�َاَه   �َPَJَْوَأ
َأ4َْ�َج 6ْ5َِ'� �5َءَه�  ��٣٠َواoَ�ْْرَض َ�ْ.َ, َذxَ�ِ َدَ��َه�  ��٢٩َ�ْ�َ�َ'� َوَأ4َْ�َج �QَBَُه� 

��٣٢َواuِ�َْ-�َل َأْر�Kََه�  ��٣١َو�Hَ�ْ5ََه�   �ْqُ5ِ�.َOْoَ�َِو �ْqُ�� �Hً�"َ5َت�٣٣�Hـ ا��6ز �  
آن را برپا كرد ] هللا [يا آسمانى كه  آيا آفرينش شما دشوارتر است

و  )28(درست كرد ]  معينءبه اندازه[سقفش را برافراشت و آن را  )27(
 و پس از آن زمين را با )29( گردانيد روشنشبش را تيره و روزش را 

و  )31( را از آن بيرون آورد آبش و چراگاهش )30(غلتانيدن گسترد 
 شما و داماده براى استف] تا وسيله [)32(ها را لنگر آن گردانيد  كوه
  ) ـ النازعات33  ( باشد تان هاي
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 زمين و آب و چراگاهبه روشنايي آفتاب معلوم است كه درين آيات مباركه 
مطرح ميباشد ؛ آيا اين آيات شريفه مخاطبي جز  تانشما و دام هاي  براي

   ؟چوپانان عرب زبان است ؛ جز عربي دارد و چون زبان هم چوپانان
نيز فقط منطبق بر فهم و توان ذهني و فرهنگ  ) 29 و 28 و 27 ( لذا آيات اوليه

  . همين طبقه مردم زمانه ميباشد 
*  

 ��5 �ٍQُ�َْأ %ُ.َ-ْKَ \ِ,ِ.ْ�َ 
5ِ \ُj,�ُ�َ �ُQْ-َ�َْ�ٍة َأْ�َ��ٌم َواuَWَ 
َو3ْ�َ َأF(ِ ��َ�O اoَ�ْْرِض 5ِ
qِ�َ rٌ�rِHَ �َْت َآِ�َ��ُت ا���ِ� ِإن� ا���,َAِOَ �ٌـ �^��ن��٢٧ �  

 بحر را هفت بحرو اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و 
است كه اهللا  قطعا  . پايان نپذيرداهللا سخنان  ؛ديگر به يارى آيد

  ) ـ لقمان27(ناپذير حكيم است  شكست
اينجا نيز به وضوح تمام حدود عقلي و معلوماتي همان مردمان شبه جزيرهء 

 با در نظر داشت امكانات زمان ؛ اكثريت مطلق آن مردم عرب مطرح است ؛ چرا كه
 در آفاق ديار خويش آگاه نيستند ؛ مديترانه  يا بحيرهءدرياي سرخجز از وجود 

لذا برايشان ارشاد تمثيلي ميشود كه هفت بحر ديگر مشابه با بحري كه شما تصورش 
ن را كه شما  گردد و تمام درخت هاي آن بخش زميمدادرا داريد ؛ يكجا شده و 
  .  شود ؛ بازهم براي نگارش سخنان اهللا تعالي ناچيز ميباشد قلمتصور كرده ميتوانيد ؛ 

ياد مان نرود كه اين آيات قدسي در ضمن ثابت كنندهء ترديد ناپذير ادعاي 
اساساً مفاهيم  » يسطرون« و  »  قـلـم«حسب آن پيشتر ما بوده و خواهد بود كه 

  !مفاهيم ملكوتي و ماوراء الطبيعي زميني و بشري اند و نه 
  :مي يابيم  هكذا مخاطبان آيات زير را همچنين در

 xُ�ْAُ�ِْ�َي اuْ"َ�ِر�ْ�َ�ِ"ِ� َو 
#5 �qَُ̂ َو5ِْ
 Eِ��َ7ِ� َأن SَKِ�ْ�ُ ا��#َ��َح 5َُ-$#َ�اٍت َو�0ِ�ُ�ِ
� ا��ومـ5ْoَ�ِ�٤٦ِ�ِ\ َوِ�َ"ْ-َ"3Xُا 5ِ
 َ)ْ|ِ�ِ� َوَ�َ.��qُ$ْEَ �ْqُُ�وَن    

ا���ُ� ا��0ِي SُKِ�ْ�ُ ا��#َ��َح َ)ُ"F(ِ �ُPُ�ُ-ْ�َ(َ ��ً�QَKَ �ُ�iِ ا���َ��ء َآْ�َ� َ�َ$�ء 
َوuْ�ََ.ُ�ُ� ِآ�Aً�َ َ)َ"َ�ى ا3َ�ْْدَق َ�ْ{ُ�ُج 5ِْ
 4َِ��ِ�ِ� َ)ِ�َذا َأَ[�َب ِ�ِ� 5َ
 َ�َ$�ء 5ِْ
 Hَِ-�ِدِ\ 

� ـ ا��وم�٤٨ِإَذا ُهْ� َ�ْ�َ"ْ-ِ$ُ�وَن   
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فرستد تا بخشى  ور را مى آبادهاى بشارتاين است كه  ز آيات اهللا
از رحمتش را به شما بچشاند و تا كشتى به فرمانش روان گردد و تا از 

   ) ـ الروم46( كه سپاسگزارى كنيد ؛ باشدبجوييد ] روزى[فضل او 
انگيزد و  مى فرستد و ابرى بر  است كه بادها را مىذاتي همان اهللا

؛ گرداند  گستراند و انبوهش مى سمان هر گونه بخواهد مىآن را در آ
آيد و چون آن را به هر  بينى باران از البالى آن بيرون مى پس مى

 ـ 48(كنند  ناگاه آنان شادمانى مىه ب؛  از بندگانش كه رسانيد گروه
  )الروم

  
  
   است ؛بيان و خطاب آيا قرآن مجيد *

  ؟موسيقي و شعر يا 
  

 سال نبوت ناگزير گشت 23ضرت پيامبر اسالم طئ تاريخ حاكيست كه ح
 شركت نمايد و طبعاً جنگ ) غزوه 26به روايات ديگر در  (  جنگ18شخصاً در 

 هايي هم اتفاق افتاد كه حضرت رسول شخصاً در آنها حضور نداشتند و از دور آن
  . را هدايت و فرماندهي ميكردند  ها

 در حاليكه قرآن مجيد ؛ جز ابالغ و  اينهمه جنگيدند ؛بزرگ اسالم چرا پيامبر
ن محول و تكليف ايشابشارت دهي و هوشدار دهي ؛ هيچ امر ديگر را بر عهدهء 

  نكرده بود ؟
  !چي ؟» جهاد « و اما 
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زماني بر مسلمانان فرض ميشود » جهاد اصغر « حسب نصوص متعدد قرآن كريم 
درين . قرار گيرند كه آنان مورد تعدي و تعرض مسلحانه و زورگويانهء ديگران 

 ولي حاال با فرض كردن اينكه  ؛گستره بعد تر بحث مستقل مفصلي خواهد آمد
  : هاي نبوي همه صبغهء جهاد داشتند ؛ بحث كنوني را دوام ميدهيم  جنگ

 حضرت ؟ سال تاريخ اسالم پس از رحلت1400تا كه زمانه به ياد دارد ؛ طئ 
 حفظ و تالوتيم شنيده ميشود ؛ چيزي كه در مورد قرآن كر) ص(محمد مصطفي 

زمامداران خالفتي و سلطاني و حكومتي اسالم .  آن است بوسيدن و »ختم«و 
 هاي زيباي تالوت» ! عاشق سينه چاك « قريب در تمام نيم كرهء شرقي ؛ پيوسته 

قرآن كريم بوده اند و هزاران جايزهء طاليي و داراي امتيازات مادي هنگفت هميشه 
افظان و تالوت كننده گان برجستهء قرآن مجيد داده شده است ولي تا به قاريان و ح

 و  فهممسابقه اي براي  نشنيده است كه …همين امروز گوش فلك و ملك و بشر
اين رهگذر جايزه و  قرآن كريم بر پا و به كسي ازتفسير  و حتي تحليل و درك

  .مكافاتي داده شده باشد 
 و موسيقي» ُنت « كريم كدام كتاب  بدين جهت چنين مي نمايد كه قرآن 

  .  ديگر چيزي  است و نه چيزي بيشتر ياخوش رقصي و خوش خواني
  :؛ چشم را بسته و دهان را گشوده است كه هم  شاعريدر همين حال 

  يتيمي كه ناكرده قرآن درست    ُكُتب خانهء هفت ملت بشست
 و نه قرآن نه معناي داند و  را مييتيمكامالً هويداست كه اين جناب نه معناي 

ب خانه هفت ُتُك را ؛ تا چه رسد به معناي كتابخانه و نه معناي كتابمعناي 
 اني و تجربي و تحقيقي بشرـلي و ايمـامي آثار و مواريث عقـكه عبارت از تم ملت

  !بشر است  » بشربودن« ر ـ دال ب ودـو نهايتاً همه هست و ب
يامبر اسالم است ؛ شخصيتي كه تا به  حضرت محمد پ»يتيم « ـ منظور آغا از 
 كامل جسماني و روحاني نرسيد و صاحب زن و بلوغبه  يعني چهل ساله گي
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ب خانهء ُتُكفرزندان نشد ؛ اصالً به پيامبري مبعوث نگرديد تا چه رسد به شستن 
  ؟  !هفت ملت

 صدو چند سال تا زمان هجرت به مدينه ؛ نهايتاً 13 طئ )ص(حضرت محمد 
 ـ كه  رابي تعقلفقط تا اينجا بيت اين شاعر .  ـ و نه مؤمن كامل ـ يافت نفر مؤيد

 بايد  ـ !چه سزايي برايش ميدهد اندكي بعد خواهيم ديد خود قرآن مجيد 
  … ساله كه 53يتيم چنين تصحيح كرد كه 

ناكرده «  فرمودند ؛ ؟  ساله گي هم كه حضرت شان از جهان رحلت63 تا حتي
 سال از مرگ حضرت 20پس از   داشتند و سر انجام تشريف  » قرآن درست

  ؛شد»  قرآن درست «گويا ؛ خالفت عثمان رضي اهللا عنه دوران در ميانهء  ؛ ) ص(
لذا تا بدينجا بيت جناب شاعر . يعني گرد آوري و ترتيب و تدوين و تكثير گرديد 

  :بايست چنين اصالح گردد 
  …» قرآن درست ناكرده«  سالهء از دنيا رفته كه 63يتيم  

ناكرده قرآن درست «  سالهء از دنيا رفتهء 63اما طبق مستندات تاريخ ؛ آن  يتيم 
 خالفت شانه بودند كه به عمال ـنه ؛ بلكه اين حضرت عمر فاروق رضي اهللا عن» 

منجمله در مصر و ايران دستور دادند تا كتابخانه هاي عظيم اين مراكز سترگ تمدن 
 (!)لذا شعر مبارك. هزار ساله را بسوزانند و در آب بشويند  8 – 7و دانش و هنر 

  :مسلماً چنين ميشود كه 
  »ناكرده قرآن درست «  سالهء از دنيا رفته كه 63يتيم 

ين جانشينش كتب ـ به امر دوم و به دست   ؛از مرگيك دهه پس 
  ! بسوخت و بشست  صرـخانهء ايران و م

 پيامبر است يا وحي بالفصل اهللا ذهنياتتراوش  و تخليقوانگهي آيا قرآن مجيد 
  رب العالمين ؟

 ببينيم خود قرآن كريم در همين رابطهء قطعاً مشخص چه تذكار و توضيحي 
  :دارد 
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3َُْ̂ل َر3Kٍُل َآِ��ٍ�  �َ �ُ�O�٤٠ِإ���Qـ ا� �3َِْ̂ل 36ُ5ِsْEُ �5َ ��ً��ِ�َ �ٍHِ�Wََن   َو�5َ ُه3َ ِ�
�٤١��ِ�َ 
3َِْ̂ل َآ�ِهٍ ���٤٢ً�� 0َEَ �5َآ�ُ�وَن  َوَ�� ِ� 
#5
 ر�ب# اْ�َ.�َ�ِ��َ Sٌ�rِ6Eَ �٤٣� َو3ْ�َ 

 Sَِ��ِو�oَ�ْا zَ.ْ�َ �6َ�ْ�َHَ �3ََ̂ل Eَ�٤٤� 
ِ��ِ�َ�ْ��ِ �ُ6ْ5ِ �Oَ0ْ4َoَ�َ �٤٥� �ُ6ْ5ِ �6َ.ْPََ̂ �َ ��hُ 
 
َ�Eِ3َ�ْ�٤٦ا� 
َ�rِ9ِ��َ �ُ6ْHَ ,ٍ�ََأ 
ْ#5 �qُ65ِ ��َ(َ �٤٧�  

گفتار شاعرى و) 40( بزرگوار است رسولي گفتار  قطعاً]قرآن[كه 
] كه[و نه گفتار كاهنى ) 41(داريد ] به آن [ين ايمانكمتر] كه[نيست 
رب اى است از جانب  فرودآمده] پيام) [42 (مي آموزيد] از آن[كمتر 

 بر ما بسته بود ]ازخود [  ها اى گفته پاره] ـ پيامبراو[و اگر ) 43 (العالمين
دست ] ميكند ش با اسيردر گرماگرم جنگ كه شمشير زن ون چ [)44(

 رگ ]چون محكوم ؛ از گردن [سپس) 45(گرفتيم  راستش را سخت مى
  او] عذاب[و هيچ يك از شما مانع از ) 46(كرديم  قلبش را پاره مى

  )47 (ه نمي توانستيدشد 
 نيز ودشرك آل ؛  و مداح بدينگونه شعر شاعر كوتاه بين و احساساتي و متملق

  و  به پيامبر صرف نظر از درك غلط ـ  هست ؛ چرا كه قرآن مجيد و تبعات آن را ـ 
 40 اعتبار بعثت از   به  جل جالله نسبت ميدهد و حتي به پيامبر هم كه اهللا به نه

مدت ها پيش از آن ؛ يعني به  ساله گي به بعد رسول اهللا خوانده ميشود ؛ نه بلكه 
  . مربوط ميسازد ) ص(حمد  حضرت مصباوت و كودكي

قبال ميكند يا نه ؛ اصالً مهم تديگر ؛ اينكه چنين جفنگ تهوع آوري راكس اس
نيست ؛ ولي مهم اين است كه شاعر در عقب جفنگ شنيع خويش ناگزير بر 

 و مفهوم و دانستنيخطاب و بيان و :  بزرگي اذعان ميكند كه قرآن حقيقت
 است ؛ چرا كه كتب خانهء هفت ..و .. رهنمود و مشكل گشا و دوا و درمان و

ها سرشار از دانش  ملت ؛ فقط حاوي بت ها و تملقات بر ارباب االنواع نبودند ؛ آن
هاي طب و علوم منطق و بشر شناسي و جهانشناسي و مهارت هاي زراعتي و حرفه 

حساب و رياضي و حقوق و  نيز و مهندسي و ي و اخالقي و دفاعيوي و جنگ
ها گونه تجربه و تخليق ديگر بشري و از جمله حاوي كتاب هاي  ماحصل ميليون
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 فيصد 70ها را تصديق و تجليل ميكند و بيش از  د كه قرآن كريم آنـمقدسي بودن
  !هاست   همان كتاب ها يا مشابه به آنمنطبق باآيات و قصص و روايات آن 

 » ت ملتب خانهء هفُتُك« حاوي هزاران برابر » قرآن « بايستي پس مسلماً 
 كه ديگر بوده باشد» حل المسايل « و و دارو و درمان دانش و دها و معنا و هدايت 

   !!!ب خانه هفت ملت بي نياز گردانيده است ُتانس و جنس را از ُك
مانند آنچه اسكندر » كتب خانه هفت ملت «ولي با اينهم شستن و سوختن 

ضرت عمرو بن  و حمقدوني صدها سال پيش از حضرت محمد و حضرت عمر
افتخار و آيا سالم اهللا عليهيم اجمعين ؛ نسبت به كتاب كبير اويستا انجام داد ؛ ...عاص

   دارد ؟توحش و جهلنازشي جز در 
  :  توجه كنيد خود قرآن عظيم الشان راجع به كتاب هاي پيشينيان چه ميفرمايد 

I�َHَ ِإْ�َ�اِه�َ� َوِإSَ�Hِ��َKْ َوِإSْ�ُ �َQَKْ ��65َ7 ِ���ّ�ِ� َو�5َ ُأrِOَل �6َ�ْ�َHَ َو�5َ ُأrِOَل 
 
3َُ̂ب َواKْ�ََ-�ِط َو�5َ ُأوIKَ35ُ FَEِ َوI�َ�Hِ َوا�3j�-ِ�6َن 5ِ
 ر��#ِ'ْ� َ� �AَOُ#ُق َ�ْ�َ َوَ�ْ.


 َ�ُ� 5ُْ�ِ�ُ�3َن ُQْOَان ٨٤ و ـ ا�-^�\١٣٦ �َأَ�ٍ, 5#6ُْ'ْ� َو��H ـ 7ل �  
زل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و  و آنچه بر ما نااهللا بگو به 

اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده و آنچه به موسى و عيسى و 
ديم و ميان هيچ ايمان آورشان داده شده رب از جانب ] ديگر[انبياى 

 ٨٤ـ البقره و136(گذاريم و ما او را فرمانبرداريم  يك از آنان فرق نمى

  ) ـ 7ل H��ان
*   


 اqِ�َْ"�ِب َوHَ �6ً�ِ�ْ'َ5َُ�ْ�ِ� َوَأ�6َ�ْrَO ِإَ�َ5ِ �ِ�ْ,َ�َ 
َ�ْ�َ ��َ#� ��ً#,�َ5ُ #�Qَ�ْ��ِ َب�"َqِ�ْا xَ�ْ
 �6َ�ْ.َ9َ �Sqُ�ِ #�Qَ�ْا 
َ)��qُ�ْ 6َ�ْ�َُ'� ِ�َ�� َأrَOَل ا�ّ�ُ� َوَ� Eَ"�ِ-ْ_ َأْه3َاءُهْ� Hَ��� �9َءَك 5َِ

�Wَ 3ْ�ََو6ْ5َِ'��9ً َو %ًHَ�ْWِ �ْqُ65ِ �5َ F(ِ �ْ3َ�ُُآ-ْ�َ#� 
qِ�َُأ�5ً% َواِ�َ,ًة َو �ْqُ�َ.َuَ�َ �ُ�ّء ا�
3ُ̂ا ا�َ{ْ�َ�اِت ِإI�َ ا� �qُ[ُ#-6َ�ُ(َ �.ً��ِ9َ �ْqُ.ُ9ِ�ْ5َ ِ�َ�� ُآ3Aُ�ِ"َ}ْEَ �ِ�(ِ �ْ"ُ6َن  -ِ"َKْ�(َ ُآ��Eَ7

� ـ ا���~,\�٤٨  
يم در را به حق به سوى تو فرو فرستاد] قرآن [=و ما اين كتاب  

هاست پس  هاى پيشين و حاكم بر آن كننده كتاب حالى كه تصديق
از  نازل كرده حكم كن و اهللاآنان بر وفق آنچه ]پيروان[ميان 
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  ؛آمده پيروى مكن ]فرود[ كه به تو يقتحقاز ] با دور شدن[هواهايشان 
ايم و اگر  شريعت و راه روشنى قرار داده] ها امت[براى هر يك از شما 

تا شما را ] خواست[داد ولى  شما را يك امت قرار مى  خواست  مىاهللا
پس در كارهاى نيك بر يكديگر ؛ در آنچه به شما داده است بيازمايد 

 ءآنگاه در باره؛ ست اهللا اشما به سوى ] همه[بازگشت ؛  سبقت گيريد
 ـ 48(آگاهتان خواهد كرد ]اهللا[كرديد  آنچه در آن اختالف مى

   )مائده
*  

َُ̂�ى َو5َْ
 َوَه0َا   ِآَ"�ٌب َأ�6َ�ْrَOُ\ 5َُ-�َرٌك j5َ�,#ُق ا��0ِي َ�ْ�َ
 َ�َ,ْ�ِ� َوِ�ُ"0ِ6َر ُأم� اْ�
ـ  ٩٢ �3ْ�ََ�َ'� َوا���0َِ
 36ُ5ِsْ�َُن 4ِ���َِ�ِة 36ُ5ِsْ�َُن ِ�ِ� َوُهْ� 3mُ(ِ�Qَ�ُ �ْ'ِEِ�َ]َ I�َHََن 

�ا�O.�م  

كتاب هايي ؛و  فرستاديم و اين خجسته كتابي است كه ما آن را  فر
 [ اُم القرا ] مردم [براي اينكه را كه پيش از آن آمده تصديق ميكند  و  

 به مؤمنان ؛  هوشدار دهي؛  و كساني را كه پيرامون آن اند ]مكه = 
نماز هاي خود از  آنان د ون آوريمبه اين كتاب نيز ايمان  ؛آخرت 

  )ـ االنعام 92(  مي كنند حافظتم
 در هيچ كجاي قرآن مجيد حتي به طريق اشاره هم آيه اي وجود رويهمرفته

  .ندارد كه كتاب هاي پيشينيان شسته شود و يا طعمهء آتش گردد 
قرآن چرا سؤال عظيم و جابرانه و غضبناك تاريخ و زمان اين است كه  اما 
ء بيهوده سازنده و محو دارندهو اين دانش و دهاي تمام جهاني و تمام مكاني مجيد ـ 

هم  آن سال ؛ 1400در اين  ـ تمامي عالم  در واقع  يعنيب خانه هفت ملتُتُك
فقط  فقط و  مردمان نا آشنا به زبان عرب ؛اعراب و  ميان  تفاوت وتمايزبدون 
 و  شود و براي خوش خواني و بانگ برآوردن و مرده خاك كردن  ميتالوت

  ؟مجالس ترحيم كارايي دارد 
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با آرندهء قرآن مجيد حضرت محمد مصطفي و جنگ اصمات خ م همه  آيا آن
  و بانگ وتالوتكه و غزوات زمان حيات پيامبر محضاً به خاطر همين بود ها 

 يا را به  مقاتله ميكشاند نانآ همين چيز  ونداشتند تحمل ان ديگررا قرآن نواي
اور ها و ــگوني هاي كه در نظام بمعاني و اصول و احكام و اصالحات و دگر

شت ها و اخالق و مراودات و حقوق و مكلفيت هاي فرد و گروه و عموم مطرح معي
  رد ؟؟ـك مي

 بوده يا زنده گي و برنامهء عملزول ؛ ـ قرآن كريم عمدتاً در زمان ن آيا
  ؟!... دستاري كه بر سري بسته ميشود و شمشيري كه بر كمري مانند روزگار بعد ؛ 

است و به عمل سپردن  فهميدنجيد براي آيات قرآن ممثالً اين ـ و ساير ـ آيا 
  : ؟ پوز دادن و قواره كشيدن و رقص و  دهلك ودنبك و تغني و سرايشيا براي 
  

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                
��١ِ��َ��ِف ُ�َ�ْ�ٍ� �ـِ  �ُ-ُ,وا َرب� َه0َا َ)ْ�َ�ْ. ��٢ِإ�َ��ِ)ِ'ْ� ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ
  )٤( ا��0ِي َأْ:َ.َ�ُ'� #5
 39ٍُع َو6َ5َ7ُ'� #5ْ
 3ْ4ٍَف ��٣ اْ�َ-ْ�ِ/

الفتي كه در كوچ هاي * براي آنكه قريش با هم الفت گيرند 
را ) كعبه ( بايد يگانه خداي اين خانه * زمستاني و تابستاني بر قرار ماند 

 گي طعام داد و از ترس و ن كه به ايشان هنگام گرسنههما * بپرستند
  *خوف ايشان را ايمين ساخت 

 ؛ درواقع آغاز دعوت قرآني و تعريف جامع و قاطعي از اين ء متبركهسوره  اين
  .دعوت و از دين مقدس اسالم ميباشد 

باالخره به تحقق صلوات اهللا عليه رسالت حضرت محمد رسول عربي قريشي 
« ي انجامد و اهللا تعالي جل مجده يعني  مفاهيم اين سورهء ملكوتي مو كمال تمام

 بت ديگر اين بيت 360ـ به تنهايي و بدون شراكت و دخالت  » رب هذا البيت
با اساسات و مناسك اً ـعمدت »  فليعبدو«ر ـعتيق ـ مورد پرستش قرار ميگيرد و ام

  :زيرين مداومت مي يابد 
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 Sِ�-ِKَ ا���Hَ وَنj,�ُ�َُ�وا َوAََآ 
ِ� َواْ�َ�uِ�ِْ, اQَ�َْ�اِم ا��0ِي 9ََ.�6َ�ُْ\ ِإن� ا���0َِ

 0َHَاٍب َأِ��ٍ� ْ0ِْ�ُ� 5ِOُ �ٍ�ْmُ�ِ ٍد�Qَ�ْ�ِ�ِ �ِ�(ِ ُ�ِ�ْد 
��6��ِِس 3َKَاء اْ�َ.�ِآُ� ِ)�ِ� َواْ�َ-�ِد َو5َ

�٢٥�ْ� َ�ْ�ِ"Fَ  َوِإْذ �3�َْأ�Oَ ِ�ِ�ْ�َ�اِه�َ� �qَ5ََن اْ�َ-ْ�ِ/ َأن ��� Eُْ$ِ�ْك Wَ F�ِْ�ً]� َوَ:'#

 َوا��jآ�ِ_ ا��3uُjِد َ��ِ~ِ�َ̂ 
 َواْ�َ�Aِ~ِ��P��ِ�٢٦� َوَأذ#ن ِ)F ا���6ِس 3Eُoْ�َ # Qَ�ْ��َِك ِر�9ًَ�� 

 �ٍ��ِHَ � (َ #Sُآ 
5ِ 
َ�Eِoْ�َ �ٍ5ِ�Bَ #Sُآ I�َHَ�٢٧َو�ِ�َ�ْ$َ'ُ,وا �6َ5َِ)َ_ َ�ُ'ْ� َو0ْ�َُآُ�وا  
 �5ْ.�5َ3�ٍُت I�َHَ �5َ َرَزَ�ُ'� #5
 َ�ِ'�َ�ِ% اOْoَ�َْ.�ِم َ)3�ُqُا 6ْ5َِ'� اKَْ� ا���ِ� ِ)F َأ���ٍم

 �َ�ِ̂ Aَ�ْا aَ~ِ�-َ�ْ�٢٨َوَأْ:ِ.ُ�3ا ا�ُْ̂|3ا iَAَEَُ'ْ� َو3�ُ�ُْ)3ا 0ُOُوَرُهْ� َو�3�P�َ�ُْ)3ا  �َ�ْ ��hُ 
 َ)ُ'6Hِ �ُ�� �ٌ�ْ4َ 3ََ, َر�#ِ� َوُأِ���ْ/  َذxَ�ِ َو5َ
 ُ�َ.m#ْ� �5َ�ُ�ُِت ا���ِ���٢٩ِ��ْ�َ-ْ�ِ/ اْ�َ.ِ"�ِ� 


 اoَ�ْْو�hَِن َوا9َْ"6ُِ-3ا 3ْ�ََل ا�jrوِر َ5ِ aَ9ْ#9َْ"6ُِ-3ا ا���(َ �ْqُ�ْ�َHَ I�َ"ْ�ُ �5َ ُم ِإ����.َOْoَ�ْا �ُqُ�َ
�٣٠� 4َ ��َ�Ooَqَ(َ �ِ�����ِ ِ�ْك$ْ�ُ 

 ا���َ��ء �Aَ6َ�ُء ِ���ِ� Jَْ�َ� 5ُْ$ِ�ِآ�َ
 ِ�ِ� َو5ََ5ِ ��

 �ٍ�QِKَ ٍن�qَ5َ F(ِ �ُ�#3ِي ِ�ِ� ا��'ْEَ َأْو �ُ�ْ�Pا� �ُAُPَ}ْ"َ(َ�٣١� �ْ#m.َ�ُ 
 َذxَ�ِ َو5َ
3�ُُِ̂ب  3َْ̂ى اْ� Eَ 
5ِ �'َ�O�ِ(َ �ِا��� �َ~ِ�.َWَ�٣٢� ��hُ I���َj5 Sٍ9ََأ I�َ�6َ5َِ)ُ_ ِإ �'َ�(ِ �ْqُ�َ 

��٣٣َ.ِ"�ِ� j�Qِ5ََ'� ِإI�َ اْ�َ-ْ�ِ/ اْ� �5َ I�َHَ �ِا��� �َKْ0ْ�َ�ُِآُ�وا ا �qً�َ65َ �6َ�ْ.َ9َ %ٍ�5ُأ #Sqُ�َِو 
 
��٣٤َرَزَ�ُ'� #5
 َ�ِ'�َ�ِ% اOْoَ�َْ.�ِم َ)ِ�َ�ُ'qُْ� ِإَ�ٌ� َواِ�ٌ, َ)َ�ُ� َأKِْ�ُ�3ا َوَ�$#ِ� اْ�ُ�ْ{ِ-ِ"�َ 

ِ̂�ِ�F ا���َ��ِة ا���0َِ
 ِإَذا ُذِآَ� ا���ُ� َو9َِ�ْ/ 3�ُ�ُُ�ُ'ْ� َو ا����ِ�ِ��َ
 I�َHَ �5َ َأَ[�َ�ُ'ْ� َواْ�ُ�
3َُ̂ن  Aِ6�ُ �ْ�٣٥َو5ِ��� َرَز�6َ�ُْه� �ٌ�ْ4َ �'َ�(ِ �ْqُ�َ �ِا��� �ِ~ِ�.َWَ 
#5 �qُ�َ َواْ�ُ-ْ,َن 9ََ.�6َ�َْه� 

Oِ�ََ̂_ َ)�ْذُآُ�وا اKَْ� ا���ِ� Hََ�ْ�َ'� َ[3َاف� َ)ِ�َذا َو3�ُqُ(َ �'َ�ُ36ُ9ُ /ْ-َ9َا  6ْ5َِ'� َوَأْ:ِ.ُ�3ا اْ�
َ�
 �6َ�ََل ا���َ� 5ُ3Qُ�َُ'� َوَ�� ��٣٦َواْ�ُ�ْ.َ"�� َآ�Oَ�ْ�}Kَ xَ�ِ0ََه� qُ$ْEَ �ْqُ��.َ�َ �ْqُ�َُ�وَن  

3َْ̂ى qُ65ِْ� َآKَ xَ�ِ0َ{�َ�َه� qَ"ُ�ِ �ْqُ�َ-#ُ�وا ا���َ� I�َHَ �5َ َهَ,ا 
 �6َ�َُ�ُ� ا�"�qِ�َُآْ� ِد�5َُؤَه� َو
 
َ�6ِ�ِQْ�ُ�ْ�٣٧َوَ�$#ِ� ا�
 ا���0َِ
 36ُ5َ7ا ِإن� ا���َ� َ�� jDQِ�ُ ُآ�S �34َاٍن ِHَ _ُ(ِِإن� ا���َ� ُ�َ,ا 

��٣٨َآ3Aٍُر   �ٌ�,َِ̂ 3�ُEَ�ََ̂ن yُ �ْ'ُ�Ooَ�ِِ�ُ�3ا َوِإن� ا���َ� Oَ I�َHَْ�ِ�ِهْ� َ� �ُ 
��٣٩ُأِذَن �0ِ���َِ 
3�ُ3ُ̂ا َر��6َj ا���ُ� َو3ْ�ََ�� َدْ)ُ_ ا���ِ� ا���0َِ
 ُأ39ُ�ِ4ْا 5ِ
 ِدَ��ِرِهْ� Xَ�ِْ�ِ� َ��� ِإ��� َأن َ� 

 �ُKْ5َْ/ َ[3َا5ُِ_ َوِ�َ�ٌ_ َوَ[3َ�َاٌت َو9ِ��َ5َُ, 0ْ�َُآُ� ِ)�َ'� ا#,'ُ�� zٍ.ْ-َ�ِ �'ُ|َ.ْ�َ ا���6َس
3َِ̂ي� rٌ�rِHَ ا���ِ� َآ�iًِ�ا َو6�َ�َُ�َ�ن� ا���ُ� 5َ
 6�َُ�ُ�ُ\ ِإ  ا���0َِ
 ِإن ��٤٠ن� ا���َ� َ�

 
ِHَ 3ْا'َOََآ�َة َوَأ5َُ�وا ِ��ْ�َ�ْ.ُ�وِف َو�r3ُا ا�Eَ7َ��َة َو��ْرِض َأ35ُ��َا ا�oَ�ْا F(ِ �ْ��6ُه�q�5
َْ̂, َآ�0َ�ْ/ َ�ْ-َ�ُ'ْ� َ���٤١اْ�ُ�qَ6ِ� َوِ���ِ� �Hَِ�َ-ُ% ا35ُoُ�ِْر  3ُْم 3Oٍُح َو�Hٌَد  َوِإن 0qَ�ُ#3�َُك َ)

��٤٣َو3ْ�َُم ِإْ�َ�اِه�َ� َو3ْ�َُم 3�ٍُط  ��٤٢َوhَُ�3ُد   IKَ35ُ َوُآ0#َب 
َوَأْ[�Qَُب 5َْ,َ�َ
 �ِ�qِOَ َآ�َن �َ�ْqَ(َ �ْ'ُEُ0ْ4ََأ ��hُ 
َ��ِ(ِ�qَ�ْ�ِ /ُ�ْ�َ5ْoَ(َ�٤٤�#5
 َ�ْ�َ�ٍ% َأْه�6َqْ�ََه�  
#�oَqَ(َ 

4َ Fَ'ِ(َ %ٌ�َ�ِ�yَ Fٍَ� �5ِ$�ٍ, َوِه�َوَ�ْ %ٍ�َ�P.َj5 �ٍ[ْ�َِو �'َWُِ�وHُ I�َHَ %ٌ�َ��٤٥ِو� َأَ)َ�ْ� 
 ��َ �'َ�O�ِ(َ �'َ�ِ 3�َُِ̂ن ِ�َ'� َأْو 7َذاٌن َ�ْ�َ�ُ.3َن َ�ِ��ُ�وا ِ)F اoَ�ْْرِض َ)َ"3qَُن َ�ُ'ْ� 3�ُ�ٌُب َ�ْ.

j�ا� F(ِ F"ِ3�ُُُ̂ب ا�� 
 I�َ.ْEَ اْ�qِ�َُر َو��َ�ْoَ�ْا I�َ.ْEَ �٤٦ُ,وِر�  xَOَ3�ُuِ.ْ"َ�ْ�ََو
� j,.ُEَ ���#5 %ٍ6َKَوَن ِ�ْoََآ xَ#6َ, َر�Hِ �5ً3ْ�َ َوِإن� \ُ,َHْا���ُ� َو �َ�ِ}ْ�ُ 
��٤٧ِ��ْ�َ.0َاِب َوَ� 

#5
 َ�ْ�َ�ٍ% َأ5َْ�ْ�ُ/ َ�َ'� َوِه��hُ %ٌ�َ�ِ�yَ Fَ َأEُ0ْ4ََ'� َوِإ�F�َ اْ�َ�ِ��ُ�  
#�oَ�٤٨َوَآ��َ Sْ�ُ  �
 
ٌ�-ِj5 �ٌ�0ِOَ �ْqُ�َ �Oََأ ��َ�Oا���6ُس ِإ �'َj٤٩ �َأ� Qـ ا� �  
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 و مسجدالحرام كه آن اهللاگمان كسانى كه كافر شدند و از راه  بى
ايم  نشين يكسان قرار داده را براى مردم اعم از مقيم در آنجا و باديه

] حقاز [ به ستم  هر كه بخواهد در آنجا] نيز[كنند و  جلو گيرى مى
 ]ما اهللا[ و چون )25(چشانيم  منحرف شود او را از عذابى دردناك مى

چيزى را با من ] بدو گفتيم[ را معين كرديم »بيت « براى ابراهيم جاى 
كنندگان و  كنندگان و قيام را براى طوافم خانه اشريك مگردان و 

 و در ميان مردم )26(كنندگان پاكيزه دار  سجده] و[كنندگان  ركوع
شتر  بر هر] سوار[پياده و ] زايران[تا بانگ برآور حج ] اداى[ى برا

تا  )27( آيند به سوى تو روى آورند الغرى كه از هر راه دورى مى
بهائيم  را در روزهاى معلومى بر اهللا خويش باشند و نام منافعشاهد 
ها بخوريد و به   پس از آن ؛ كه روزى آنان كرده است ببرندچارپا

 خود را  تن سپس بايد آلودگى)28(ند بخورانيد  مستمءدرمانده
] كعبه [=عتيق بيت   بر گرد آن  وبه نذرهاى خود وفا كنندبزدايند و 

و هر كس ] آنچه مقرر شده[اين است  )29( به جاى آورند طواف
 است و براى شما عزت رب اش را بزرگ دارد براى او نزد اهللامقررات 

يعني ميته و ( شود شما خوانده مىها حالل شده است مگر آنچه بر  دام
ها دورى كنيد و از گفتار باطل  ت پس از پليدى ب)خون مسفوح 

 باشيد نه اهللا در حالى كه گروندگان خالص به )30(اجتناب ورزيد 
 چنان است  ؛ شرك ورزداهللا و هر كس به  او] براى[گيرندگان   شريك

اند يا باد    را ربودهاو] شكارى[كه گويى از آسمان فرو افتاده و مرغان 
كه  آنانو ] اهللافرايض [ اين است )31(او را به جايى دور افكنده است 

 )32( را بروز ميدهند  پاكي قلوب شان  ؛دن را بزرگ داراهللاشعاير 
سپس جايگاه   ؛ هايى است تا مدتى معين سود] ها دام[براى شما در آن 

 )33( است] كعبه[=هن  كءدر خانه] ها و ساير فرايض كردن آن قربانى[
كه چارپا حيوانات را بر اهللاو براى هر امتى مناسكى قرار داديم تا نام 
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 اهللا شما خداي] بدانيد كه[پس ؛ ياد كنند شده ها گردانيده  روزى آن
 فروتنان را بشارت ]يا محمد[ او گردن نهيد و] فرمان[يگانه است پس به 

يابد و   هايشان خشيت شود دل ياد اهللا] نام[همانان كه چون  )34(  !ده
گانند و برپا دارندگان  شان آيد صبر پيشه سر بر هر چه بر] آنان كه[

فربه شتران  و )35(كنند  ايم انفاق مى نمازند و از آنچه روزيشان داده
ها براى  در آن؛  قرار داديم اهللاشعاير ] جمله[ را براى شما از قرباني

ها در حالى كه برپاى  آنكردن رنح را بر اهللاشما خير است پس نام 
ها بخوريد و به  و چون به پهلو درغلتيدند از آن ببريد؛ اند  ايستاده

ها را  اين گونه آن؛ بخورانيد ] ى غير سائل[و به بينوا] سائل[تنگدست 
 گوشت] نه[ هرگز )36( كه شكرگزار باشيد باشدبراى شما رام كرديم 

تقواى ] اين[لى ؛ و رسد نمي اهللا به  هايشان ها و نه خون هاى آن
ها را براى شما رام كرد  آن] اهللا[ اين گونه  .رسد شماست كه به او مى

 را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و اوتا 
اند   از كسانى كه ايمان آوردهاهللاقطعا  )37( دهيدنيكوكاران را مژده 

به  )38(پاسى را دوست ندارد  هيچ خيانتكار ناساهللاكند زيرا  دفاع مى
  ؛داده شده است] قتال[ رخصت جنگ بر آنان تحميل شدهكسانى كه 

 آنان سخت كردن بر پيروزاهللا و البته اند مورد ظلم قرار گرفتهچرا كه 
هايشان بيرون رانده   همان كسانى كه بناحق از خانه)39( تواناست
و ؛ ست اهللا ا ما رب  :گفتند جز اينكه مى] آنها گناهى نداشتند[شدند 
ها و   صومعه ؛كرد  بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع نمىاهللاگر 

شود  ها بسيار برده مى  در آناهللاها و مساجدى كه نام  كليساها و كنيسه
كند  او را يارى مى] دين[ به كسى كه اهللا شد و قطعاً سخت ويران مى

 همان )40(ست ناپذير ا  سخت نيرومند شكستاهللا ؛دهد  يارى مى
دارند و  كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى

دارند و از كارهاى ناپسند   مى دهند و به كارهاى پسنديده وا زكات مى
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 و اگر تو را )41(است اهللا دارند و فرجام همه كارها از آن  باز مى
 به تكذيب  ]يزن[ پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود تكذيب كنند قطعاً

اهل ] همچنين[و  )43(قوم ابراهيم و قوم لوط ] نيز[ و )42(پرداختند 
 پس كافران را مهلت دادم سپس  ؛موسى تكذيب شد نيزو ؛ مدين 

و چه بسيار  )44(بنگر عذاب من چگونه بود ؛ ها را گرفتم  آن] گريبان[
] هاريه ق[آن ] اينك[ ستمكار بودند هالك كرديم و  اهلشها را كهقريه 

  متروك و كوشكيشها چاه] چه بسيار[سقفهايش فرو ريخته است و 
هايى داشته  اند تا دل  آيا در زمين گردش نكرده)45( بر افتاده يشها

در حقيقت ؛ هايى كه با آن بشنوند  باشند كه با آن بينديشند يا گوش
 و )46(هاست كور است  هايى كه در سينه ها كور نيست ليكن دل چشم
كنند با آنكه   با شتاب تقاضاى عذاب مى]منكران! اي محمد [واز ت

از [يك روز   اش را خالف نمى كند و در حقيقت  وعدهاهللاهرگز 
  و چه )47(شمريد  از آنچه مى  مانند هزار سال استرب تونزد ] قيامت
 ستمكار بود سپس  اهل آن كه مهلتش دادم در حالى كهقريهبسا 

 ]يامحمد[)48(به سوى من است همه و فرجام را گرفتم هاآن ] گريبان[
 ـ 49( اى آشكارم شداردهندهمن براى شما فقط ه!  اى مردم  :بگو

  )الحج
درين آيه هاي قدسي ؛ عالوه بر تحديد و انحصار عبادات و قرباني ها و خضوع 

»  ِ/َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا اْ�َ-ْ�  «يعني تحقق كاملِ امر» اهللا تعالي « و خشوع به 

   :ميباشد   توجه طلبو فوق العاده مهم نكات آتي هم

   ؛شتر الغرى بر هر] سوار[پياده و ] زايران[ ـ1
  ؛ »َ�ِ'�َ�ِ% اOْoَ�َْ.�ِم «  يا حيوانات ـ قرباني كردن 2
   ؛شعاير اهللا به حيث قرباني در جمع شتران فربه ـ نحر كردن 3
تكذيب  و سركوبي دادن قريه هاي سركش و  كردنـ عذاب 4

   ؛كنندهء پيشين
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  باخواست عذابِ به چالش كشيده شدن پيامبر توسط منكران با ـ 5

   ؛شتاب
   آنان ؛گرفتن گريبان دادن ستمكاران و سپس مهلتـ  6
ها   صومعه ؛كرد  بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع نمىاهللاگر  ـ 7

 برده ها بسيار  در آناهللاها و مساجدى كه نام  و كليساها و كنيسه
   ؛شد  سخت ويران مى؛ شود  مى

  مياعراب از آنچه است كه يك روز قيامت مانند هزار سالـ  8
  شمارد ؛
  !نيست  هوشدار دهنده يكـ حضرت محمد رسول اهللا نهايتاً جز  9

باشد ؛ هرگز شك بردار  البته اينكه قرآن مجيد معجزهء بي بديل اهللا تعالي مي
 ؛ با چنين دقت و همه جانبه نيستته و شيطاني قادر هيچ بني بشر و فرش . نمي باشد

 توهمات و تصورات  وعاليق  وحوايج و ژرفاي غرايز و سطوح عقليگي 
مخاطبان خويش را احاطه كرده و اينگونه كالم خويشتن را برآنان نزديك و قابل 

 .لمس و احساس بسازد 

يشود كه اهللا تعالي با به عين اليقين دريافته م» قريش « چنانكه در سورهء بنياني 
» ِ��َ��ِف ُ�َ�ْ�ٍ��ـ« ميباشد ؛ دعوت حنيف اسالم را با رب العالميناينكه بدون شك 

 جز بهدر آغاز آغاز مينهد ؛ در حاليكه تمام متفكران و انديشمندان بشري تاكنون 
 و يا تكيه بر عناصر ماهوي انتزاعي دور از ذهن روح يا ماده تقدم كلياتي مانند

نوع بشر ؛ نپرداخته يا از طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتي گفته اند و يا هم به عامهء 
رفته ـديگر پرداخته و رويهم» ايزم«و آن » ايزم«نژاد و منطقه و تمدن و توحش و اين 

  .ي از پيش نبرده اند زياد مهم هيچ كار
  ميجاللهمه آن عظمت و  با كه ذات كبريايي  سخت اعجاب انگيز است

   :دفرماين
��١ِ��َ��ِف ُ�َ�ْ�ٍ� �ـِ «   �َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا  ��٢ِإ�َ��ِ)ِ'ْ� ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء َوا���ْ�ِ
   »)٤( ا��0ِي َأْ:َ.َ�ُ'� #5
 39ٍُع َو6َ5َ7ُ'� #5ْ
 3ْ4ٍَف ��٣ اْ�َ-ْ�ِ/
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 از طوايف مكهكامالً مسلم است كه در هنگام نزول اين آيات متبركه ؛ در ميان 
الهي است بالغهء صرف حكمت  ؛ اين زيسته اند ؛ لذا ل ديگر عرب هم ميـقبايو 

ل وارث درباني و ـ ـ نظر به اينكه قريش بالفع قرار ميدهدمحور  را» قريش « كه 
 و اال ذره اي اشكال باشد ـ  مي ـ َه0َا اْ�َ-ْ�ِ/ـ  هـفـتصرفات بر كعبهء شري ساير

  �6ِ�َ 7دِمِ��َ��ِف�ـِ  ؛ِ �Oسِ��َ��ِف�ـِ ؛  Hََ�ٍبِ��َ��ِف�ـِ: بفرمايد ) نعوذ باهللا ( نداشت كه 

  .و حتي در دايرهء بازهم گسترده تر از قلمرو الهي 
 تـر جلـدرين هم شكي نيست كه پشتوانهء همه حكمت هاي اهللا عليم و خبي

باشد ؛ ولي در همه جا عيان است كه آن  بيكران او تعالي مي » علم غيب« ه ـتـعظم
همسان با بيقراري نيمچه مالها و نيمچه ـ را خويش  »علم غيب « گانه نه تنها ذات ي

به رخ بشر عصيانگر و خود گم كرده و از خود راضي ـ ... عالم ها و نيمچه شاعر ها 
 زمانه احتراز مردمزد ـهم ن  ناچيزي از آنءنميكشد ؛ بلكه دقيقاً از برمال شدن شمه

كه چرا آن ذات ـ ي با اشاره هم افشا نكرده است منجمله به هيچ صورت ـ حت. دارد 
چار گوش جليل براي خويشتن در دل صحراي خشك و لم يزرع عربستان خانه 

و ده ها هزار منطقهء خوش آب و هوا و درست كرده  را ء مكرمهسخت بسيط كعبه
 ذات كبريايي و هزاران هزار  پر نعمت و بركت و سبز و خرم در قلمرو بالمنازع

  ندسي زيبا و واال و پر شأن و شوكت را از نظر انداخته است ؟طرح مه
  .اين مورد مسلماً فقط و فقط به علم غيب آن ذات يگانه مربوط ميباشد  

 َوَأذ#ن ِ)F ا���6ِس 3Eُoْ�َ # Qَ�ْ��َِك ِر�9ًَ�� َوI�َHَ ُآS# « همچنين است آيهء شريفهء

�ٍ��ِHَ � (َ #Sُآ 
5ِ 
َ�Eِoْ�َ �ٍ5ِ�Bَ«  
تا بانگ برآور حج ] اداى[ در ميان مردم براى ]!اي ابراهيم [

 آيند  شتر الغرى كه از هر راه دورى مى  بر هر ]سوار[پياده و ] زايران[
  . به سوى تو روى آورند

اينكه در آن زمانهء بخصوص بانگ حضرت ابراهيم خليل اهللا ؛ در چقدر ساحه 
يشتر از فاصله ميان دو مسجد عادي منتشر ميگرديد ؛ حدس زده شده ميتواند كه ب
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تقويت كنندهء صوت چون بلند گو ها و راديو هاي  هنوز ابزار زيرا كهنخواهد بود ؛ 
مطرح نبود و نفوس افراد بشري هم نهايت كم بوده ... ها تلگراف ها و تلويزيون و ها 

ر و ـلي طبعاً امردند ؛ لذا اهللا تعاـقريه اي به سر مي بيا واحه و مغاره ، و هر گروهي در 
مي بينيم كه بازهم به چه طرز   .خواست بيرون از امكانات زمان و مكان نفرمود 

  :فرمايند  حيرت انگيز بر حضرت ابراهيم مي
شتر الغرى كه از هر  بر هر] سوار[پياده و ] زايران[تا  بانگ برآور 

  .  روى آورند  سوى تو   به آيند راه دورى مى
ديگر چون اسپ و قاطر ياد آور نميشود زيرا كه  ةِ الْأَْنعامِبِهيمحتي درينجا از 

 ؛ آنهم شتر ند رفت و آمد ميكرد عرب ها اغلب فقط با همان كشتي صحرا يعني شتر
برد  الغر ؛ چرا كه شتر هاي فربه براي مسابقات شتر جنگي و سفر هاي اعزازي كار

ه باني حج از شعايراهللا قرار دادرا براي قر ها  آنرب العالمينت هم ــداشت و در نهاي
   .بود

 الهي است علم غيببدينگونه بدون شك قرآن مجيد متكي بر بحر بيكران 
 ء شبه جزيره و چند سال پيش1400ِ مردمان ء»عقل روزمره« ولي قطعاً منطبق بر 

ن باب مثال در علم غيب ذات الهي معلوم بود كه چند صد  و اال م ؛عربستان ميباشد
 ه نمي كعبتنها پاي پياده و سوار بر شتر هاي الغر عازم زيارتنه  مردمان سال پس ؛

 كار عالوتاً هم مورد سواري قرار ميدهند ؛  را ديگر  بِهيمةِ الْأَْنعامِ انواعبلكه ؛شوند 
رو زميني و   آهنِهاي قطار ، كشتي هاي غول پيكر،به سواري عراده جات ماشيني 

و بسا عجايب ديگر  لسير و راحت بخش و غرور انگيز طيارات سريع ازير زميني ،
   .ميرسد 

لم غيب الهي معلوم است كه پس از زمان ما چه تحوالت و همچنان در ع
نه ) ج(حادث ميشود ؛ ولي اهللا اكبر ها  سير و سفر عرصهء  درديگر از جمله انقالبات 

 توان ذهنيو  عقل روزمرهبلكه دقيقاً حدود و ثغور پهنا و ژرفاي علم غيب خود 
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شبه جزيره را در كالم كبريايي خويش مد نظر شبان پيشهء  قبايل قواي بينشو 
   .د و بس ندار

 سال نزول تدريجي و آرام قرآن مجيد 23به همين دليل هم هست كه طئ همان 
؛ آيات ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه پيدا ميشود و منجمله قبلهء مسلمانان از بيت 

آنهم در  در مكه معظمه تغيير مي يابد هشريفت كعبهء به سم؛ يم المقدس در اورشل
  . است  »دوران جاهليت   «حاليكه هنوز بيت شريف مملو از بت هاي پليد

زمانه اوضاع  در در متن كالم رباني به خاطري وقوع مي يابد كه؛ اينهمه 
حيحات اما اين موضوع بدينمعني نيست كه تغييرات و تص. تغييرات حادث ميگردد 

 اتفاق بيافتد ؛ چون ذات الهي در علم غيب خود ميدانند » لوح المحفوظ«  دروندر 
 از   راكه چه زمان چه چيز به چه ترتيب عوض ميشود ؛ بدين لحاظ همه موارد الزم

  . لوح المحفوظ مندرج فرموده اند  همان ازل در
در نظر  بيش بها وربه شتران فو مخصوصاً  َ�ِ'�َ�ِ% اOْoَ�َْ.�ِمهكذا قرباني كردن 

قرار معلوم تا قبل از . چوپانان بدوي ابهت و عظمت ارضا كننده و روحبخشي دارد 
مردمان پسران و دختران خويش را به پاي معبودان و ارباب االنواع ؛ اين دوران ها 

  رده اند و در آنصورت اين احساس كه ديگرـك مختلف كه داشته اند ؛ قرباني مي
؛ در ايشان پديد مي آمده يا تقويت ميشده  رفتار نخواهند شدغضب آنان گبه 

  .است 
 امر فرمودن در ا به همين سلسله ذات اهللا واحد هم حضرت ابراهيم خليل اهللا را ب

زمينهء قرباني كردن پسر شان مورد آزمايش قرار ميدهندكه حضرت ابراهيم از اين 
 ضمن قبولي مراتب عبادت  ؛ انهامتحان سخت الهي كامياب بدر ميشود و ذات اهللا يگ

را  آنان ؛ گوسفند نري از غيب خدمت حضرت ابراهيم ميفرستند تا به جاي پسر آن
و در درجه اول چه بسا به همينگونه رسم قرباني كردن اوالدهء بني آدم . د قرباني نماي

  .ميگردد تعويض با قرباني كردن حيوانات چارپا بني اسرائيل و بني اسماعيل 



 190 

شبه جزيره و مسلماً فراتر از آن ؛ بدوي  مردمان عقل روزمرهء اين در بنابر
 يافتن اطمينان روحي و آرامش ضمن دگر مناسك عبادي ؛ قربانيبدون انجام 
ات متعدد ؛ ناميسر معلوم ميشده است ؛ ـ بد دنيوي و اخروي و آفات و بلياز سرنوشت

ترتيبات و تشريفات مناسب ؛ وجيبهء لذا اهللا تعالي قرباني كردن را با نظم و سامان و 
ساليانه قرار ميدهند ؛ ولي خاطر نشان ميسازند كه ذات ايشان به گوشت و خون 

 مردم را از اين طريق بها و اجرو تقواي قرباني نيازي ندارند و تنها صدق و اخالص 
  .ميدهند و پذيرا ميگردند 

سر قرآن مجيد از عذاب اما اينكه نه تنها در سورهء مباركه الحج بلكه در سرا
در طوفان و آتش و زلزله كردن مردمان سركش و گنهكار و ستمگار و ياغي و باغي 

 تا هراس و انضباط در  براي آن استمثال ها زده ميشود... و تگرگ و صاعقه 
حتي ؛ بدينجهت مخاطب قرآن كريم هرچه ريشه دار شود  كودك مانندمردمان 

 مورد تأكيد ء آينده نيزلهي در هر زمان و هر لحظهاحتمال نزول عذاب هاي شديد ا
  . قرار ميگيرد 

كافران و منافقان و گنهكاران تا هنگام هاي نامعين ين حال از مهلت دادن همدر
رود و آنگاه بهشت و جهنم به حيث  و باالخره تا قيامت و روز جزا سخن مي

  .سرنوشت نهايي تصوير ميگردد 
 دوران عقل روزمره مردمان نابالغنزد روشن است كه عذاب هاي اخروي 

 اغلب دور از ذهن است ؛ چون بر مفاهيم فوق العاده انتزاعي متكي  ؛مورد بحث
ميباشد ؛ لهذا بيم دادن از عذاب هاي بالفصل دنيوي بيشتر به عقل و احساس مردم 
نزديك است خاصه كه در زلزله ها و طوفان ها و آتش سوزي ها و امراض مهلك و 

 گرماي سخت و ساير حوادث طبيعي مثال همچو موارد مذكوره در آيات سرما و
  . رباني زياد درك و احساس ميشود 

دوران خاصي كريم با اينهم دوران ظهور دين مبين اسالم و نزول قرآن 
يث المجموع وارد تحوالت عميق ذهني و عقلي و رواني  كه بشريت منحاست
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سلطهء ل آغاز گرديده و ديگر  در يك ُكبلوغ نوع بشرمرحله . ميگردد 
 و درون بين و عقل ماهوي دارد شكست بر ميدارد و »عقل شكلي « بالمنازع 

و هوشدار كشاف وارد عرصه ميگردد ؛ بدينجهت قرآن مجيد نهايتاً به همان تنذيرها 
 و بهشت و دوزخ متكي ميشود ط رستاخيز و محاسبه اعمال و صرا بر اساس روزها 

 پيامد هاي سوانح طبيعي آنقدر ؛ردد ـل كه كم كم قابل درك ميگـيمنجمله به اين دل
  !ودن و بيگناهي آدم ها رابطه ندارد ـب ها به گنهكار 

معهذا قرآن عظيم الشان منحيث آخرين كتاب الهي و تصديق كننده و تكميل 
اما در كتب . دهد  دو جنبه تأكيدات خود را دوام مي  كتاب هاي پيشين بر هرءكننده
ر پيش از زمان قرآن شريف بوده است بسياكه از آنجا يعني تورات ؛ س پيشين ـ مقد

 استو روز جزا و سرنوشت ابدي بهشت يا دوزخ خيلي كمرنگ  ؛ تصاوير آخرت 
و هوشدار ها و تأكيدات تنذيري عمدتاً به سوانحي مانند طوفان نوح ؛ تباهي هاي 

 ؛ نازل شده بر آنان اي ديگرسدوم و عموره و غرق شدن فرعونيان در رديف بالي
 در ولي از تورات ندارد ؛ زياد متفاوتيو انجيل هم از اين نظر وضع متكي ميباشد 

 طرح از ترينكتب مجوسيان يعني آئين زرتشت و دنباله هاي آن است كه نيرومند
 و نيز ظهور )فرشتگان  ( و امشاسپندان )ل صراط ـپ(  و دوزخ و چينوات پهل تبهش

بر جسته گي دارد هايي ـ تخمهء زرتشت به حيث مهدي موعود و ناجي نسوشيانت از
؛ لذا قرآن مجيد منحيث كتاب كامل و نهايي همه اين تدابير هدايتي و تربيتي را در 

  .را به مراتب مي افزايد   آنهاتأثيرخود منعكس نموده و كمال و 
) زرتشت(م آريايي بسيار قدي استناد و رعايت قرآن مجيد بر آئين اويستا و پيامبر

به حدي است كه وقتي از رخصت جهاد دادن براي مؤمنان در برابر متعرضان و 
متجاوزان بد دين و بي دين تذكار به عمل مي آورد بالفاصله اين جنگ و ستيز 

 بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع اهللاگر : مذهبي را چنين مستدل ميدارد 
 در اهللاها و مساجدى كه نام   و كنيسهها   و كليساها  صومعه  ؛كرد نمى
    ؛شد  سخت ويران مى؛ شود  ها بسيار برده مى آن
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 ترسايي  رهبانانكدهءخلوت و دير مغانآري ؛ صومعه كه به معناي 
ميشود ؛ منجمله در » صوامع « زرتشتي است و جمع آن در عربي  آتشكده هايو

 كليسا و كنيسه و مسجد درج  الحج با اين دقت و حرمت حتي مقدم برءسوره مباركه
  .گرديده و از تدبيرات الهي براي صيانت و حفاظت آن سخن رفته است 

... نام اهللا در صوامع   : شده استضمناً به خاطر سپردني است كه گفته 
  .بسيار برده ميشود 

مسلم اينست كه در صومعه ها از ايزد و يزدان سخن ميرود ؛ چنانكه در كليسا و 
پس معلوم است كه اهللا اسم رب العالمين در قرآن . وه و يهوه صبايوت كنيسه از يه

ل اين اسم ـود و نصاري بديـهـمجيد و در زبان و فرهنگ عربي ميباشد ؛ در فرهنگ ي
با اينهم بر مسلمان  . فرهنگ آريايي ايزد و يزدان استهمان يهوه صبايوت و در 

  .بگويد و بس » اهللا «  كه ب و غير عرب ارجح و افضل همان خواهد بودعر
عالوتاً تاريخ گواه است كه رفتار اسالمي با صومعه ها و كليسا ها و كنيسه ها 

ود ـو ناب آتش زدنوجه چبه هياند ها در احاطه مسلمانان قرار گرفته  هنگاميكه آن
با تغييراتي كم و بيش به گي ها نبوده بلكه همه  آنكردن و حتي بي حرمت ساختن 

غالباً داراي گنبد هاي خورد و افته اند ؛ چنانكه مساجد مسلمانان مساجد تبديل ي
در . د ـ انعـصوامد هاي ــبزرگ طاليي يا طاليي رنگ ميباشد كه ياد آور گنب

يا راه » آتشدان  «  ربـا معـاره همانـو من  ستاره هاـمند داراي ـن حال مساجـعي
  .رو آتش ميباشد 

 جهان باستان بنا هاي بزرگي به نام كعبهء روز وـ حتي در نقاط مختلف جهان ام
زرتشت وجود داشته و وجود دارد كه توجهات و مطالعات و تحقيقات بخصوص را 

ها با كعبهء شريفه در مكه مكرمه با دقت و  ل شباهت اسامي آنـمي طلبد تا دالي
  !مسؤليت روشن گردد 

د و نه از موزارت ؛  نه ُنت سمفوني بتهوفن وجود دار مالحظه ميفرمائيد كه اينجا
نه از راگ ها و تصنيف هاي هندي خبري است و نه از هارمونيزاسيون هاي موزيك 
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 تعلم و تعليم و هدايت و هوشدار و ارشاد و  معنا چيزهمه ...رقص هاي عربي 
  !است 

 تصوري هست  قرآن مجيد ؛ كمترقريب در همه دنياي باصطالح پيروياما چرا 
  زي باشد ؟ چي نوا وآواكه قرآن جز 

  :  كه ندنفرموده ااهللا تعالي خود مگر ! هان 
��E�E �ًO7�� S�E؟ و ر  

 قرآن شريف و متكاي مسابقات تالوت و خوشخواني سر در اين شعارِ
 و نوا و آوا و مغازله ميباشد كه قرآن شريف گويا براي عنعنه و رسماساسي اين 

هم در سراسر  آن؛ هاست سنجش توانايي حنجره ها و كام ها و حلقوم ها و ريه 
از كودك خورد سال تا ( عالم و نزد اهالي كامالً غير عرب زبان 

   !)باالترين سالخورده گان 
وحي ميرسانيده و ) ص(  اكرم به پيامبر امين گو اينكه وقتي حضرت جبرئيل

 بر ميداشته اند و با تمام بانگوده اند ؛ ـحتي ذات الهي چون اراده بر وحي ميفرم
 فرياد ميزنند و بانگ؛ چنانكه قاريان و تالوت گران  ميكشيده اند ياد فرقوت

  ! )نعوذ باهللا . ( ميكشند 
 در سخن و پيامگو اينكه قرآن شريف الحان مرغان و غلغلهء جنگل هاست نه 

  ! بشر  درك وفهم بشري براي ءعالمات مفاهمهسيستم 
 )مكي(  سورهءكهء مباراز آيات » و رتيل قرآناً ترتيال« به هرحال شعار 

ل زيادي اين سورهء مباركه را كه ـاجازه دهيد به دالي. است ه شده ـ گرفتالمزمل
  :  قرآن مجيد است ؛ باري مكمالً مطالعه كنيم 29 آيه بوده و متعلق به جزء 20حاوي 
  

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                             
�r�ُ�ْا �'َjَأ� ��َ Sُ#5�١���٢ ُ�ِ� ا���Sَ�ْ ِإ��� َ�ِ��ً��  ��ً��ِ�َ �ُ6ْ5ِ �ُْ̂ Oَأِو ا �ُAَ�ْOِ �٣� َأْو 

 ��ً�Eِ�ْEَ 7�َُْ̂ن ��٤ِزْد Hََ�ْ�ِ� َوَرSِ#E اْ� ��ً�ِ̂ hَ ��ً3ْ�َ xَ�ْ�َHَ Fِ̂ �ْ6ُKَ ��O�٥ ِإ� Sِ�ْا��� %َ[َWِ�Oَ ِإن� 
��٦ِهFَ َأj,Wَ َوْطًءا َوَأ3َ�ُْم ِ��ً��  ��ً�3ِ:َ �Qً-ْKَ َا��6َ'�ِر F(ِ xَ�َ �٧ ِإن�� �َKَْواْذُآِ� ا 
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 ��ً�"ِ-ْEَ �ِ�ْ�َِإ Sْ�"-َEََو xَ#�٨َر�� َربj اْ�َ�ْ$ِ�ِق َواْ�َ�Xِْ�ِب َ�� ِإَ�َ� ِإ��� ُه�E�(َ 3َِ{0ُْ\ َوِآ�ً�� 
�٩�3�ُ3َُ̂ن َواْهuُْ�ُهْ� َهuًْ�ا 9َِ��ً��  �َ �5َ I�َHَ �ْ-ِ]ْ�١٠ َوا� 
َ��ِ#0qَ�ُ�َْوا FOَِوَذْر 

��١١ُأوF�ِ ا��6ْ.َ�ِ% َو5َ'#ْ�ُ'ْ� َ�ِ��ً��  ��ً�Qِ9ََو ��ً�qَO�١٢ ِإن� َ�َ,�6َ�ْ َأ� %ٍ��Jُ َوَ:َ.��5ً َذا 
��١٣َو0َHَاً�� َأِ��ً��  ��ً�'ِ�5 �-ً�iُِل َآ�-َuِ�ْا /ِOَُل َوَآ��-َuِ�ْْرُض َواoَ�ْا �ُ9ُ�ْEَ �١٤ 3ْ�ََم� 

��Oِ ��ً3Kُ3َْن َرHَ�ْ(ِ I�َ�6َ�ْ ِإKََآَ�� َأْر �ْqُ�ْ�َHَ ِهً,ا�Wَ ��ً3Kَُر �ْqُ�ْ�َ�6َ�ْ ِإKَ�١٥ َأْر� 
��١٦َ)َ.َ�3ْHَ�ْ(ِ Iُن ا���3Kَُل َ)�Oَ0ْ4َoَُ\ َأ0ً4ْا َوِ��ً��  �5ً3ْ�َ �ْEُ�ْAَ3َُ̂ن ِإن َآ �"Eَ �َ�ْqَ(َ 

 �-ً�Wِ ا3ِ�ْْ�َ,اَن Sُ.َuْ�َ�١٧� ِإن� َه0ِِ\ �PِAَ6�١٨ٌ� ِ�ِ� َآ�َن َوAْ5َ \ُ,ُHُْ.3ً��  ا���َ��ء 5ُ
 ��ً�-ِKَ �ِ#َر� I�َ0َ ِإ}َ�Eء ا�Wَ 
�0ْEَ�١٩ِآَ�ٌة َ)َ� Fِiَ�ُhُ 
5ِ IOَ3ُُ̂م َأْد Eَ xَ�Oَأ �ُ�َ.ْ�َ xَِإن� َر�� 


 ا���0َِ
 xَ.َ5َ َوا���ُ� ُ�َ#5 %ٌAَ~ِ�:ََو �ُiَ�ُhَُو �ُAَ�ْOَِو Sِ�ْا��� 
َ̂,#ُر ا���Sَ�ْ َوا��6َ'�َر Hَِ�َ� َأن ��
 IBَ�ْ�5 �qُ65ِ 3ُنqُ�َKَ َأن �َ�ِHَ 7�ُِْ̂ن 
 اْ�َ5ِ �َ���َEَ �5َ ْ�َ�ُؤوا�(َ �ْqُ�ْ�َHَ 3ُ\ َ)َ"�َب�ُQْEُ
 F(ِ 3�َُنEِ�َ̂ َو4َ7ُ�وَن َ�ْ|3�ُ�َِن ِ)F اoَ�ْْرِض َ�ْ-َ"3Xَُن 5ِ
 َ)ْ|Sِ ا���ِ� َو4َ7ُ�وَن ُ�

�-ِKَ �َ3ا ا���Bُ�ِ�َْآ�َة َوَأ�r3ا ا�Eُ7َ��َة َو��6ْ5ُِ� َوَأِ��ُ�3ا ا� �َ���َEَ �5َ ا���ِ� َ)�ْ�َ�ُؤوا Sِ
 �َmَHْ6َ, ا���ِ� ُه3َ 4َْ�ً�ا َوَأHِ \ُو,ُuِEَ �ٍ�ْ4َ 
ْ#5 �qُ�ِAُOoَ�ِ 35ُا#,َ̂ Eُ �5َ�6ً�َ�َ َو �Bً�ْ�َ

��٢٠َ� 3AُJٌَر ر�ِ��ٌ� َأ9ًْ�ا َواAِXْ"َKُْ�وا ا���َ� ِإن� ا���  
  

 به پا خيز شب را )1( ]!محمد[اى جامه به خويشتن فرو پيچيده 
از آن را بيش  نيمى از شب يا اندكى )2( در بخش كمتر آنمگر 

بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان ] نصف[ يا بر آن )3( كاهش ده
نازل  ) فرماني گران (قول ثقيل در حقيقت ما به زودى بر تو )4(

در آن  [دقت كالم لي ودشوار تر است برخاستن شب  قطعاً)5(كنيم  مى
 )7( است مشغله ها بسيارتو را در روز ] و [)6( باشد مي بيشتر ] هنگام

 )8( خود را ياد كن و تنها به او بپرداز رب نام ]لذا عمدتاً شب هنگام[و
ارساز  جز او نيست پس او را كيخداوند  ؛ خاور و باختررب] اوست[

گويند شكيبا باش و از  مى ]معاندان[ و بر آنچه )9(خويش اختيار كن 
را با  ]اهللا[ن و م )10(فاصله بگير  آيندخوش ه طرزي بآنان 

 در )11(اندكى مهلت ده  برايشان  وكنندگان توانگر واگذار تكذيب
 و غذايى گلوگير و )12( دوزخ ]عذاب[زنجيرها وست حقيقت پيش ما
ها  ها به لرزه درآيند و كوه  روزى كه زمين و كوه)13(عذابى پر درد 

گمان ما به  بى ]!مردمان عرب اي [ )14(به سان ريگ روان گردند 
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اى كه گواه بر شماست روانه كرديم همان گونه كه  سوى شما فرستاده
فرعون به آن فرستاده ] ولى [)15(اى به سوى فرعون فرستاديم  فرستاده

 پس اگر )16( سختى فرو گرفتيم  كيفررا بهعصيان ورزيد پس ما او 
كه )قيامت ـ برابر با هزار سال قمري ( فر بورزيد چگونه از روزى ـك

 آسمان از )17( توانيد كرد كنارهخويش را؛ گرداند  كودكان را پير مى
  قطعاً)18( انجام يافتنى است اهللاوعده و افد گشميدر هم ] روز[آن ] بيم[

 خود راهى ربت تا هر كه بخواهد به سوى  اسرهنمودي] آيات[اين 
داند كه تو و   مىرب تودر حقيقت  ]يامحمد[ )19(در پيش گيرد 

دو سوم از شب يا نصف آن يا اند ؛ گروهى از كسانى كه با تو نزديك 
است كه شب و روز را اهللا خيزيد و  مى بر] به نماز[يك سوم آن را 

؛ هرگز حساب آن را نداريد ] شما[داند كه  مى] او[كند  گيرى مى اندازه
شود  هر چه از قرآن ميسر مى] اينك [.مرحمت فرمود پس بر شما 

داند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند بود و   مىاهللا  .بخوانيد
 هستند و اهللا رزقدر پى ] و[كنند  ديگر در زمين سفر مى] اى عده[
ميسر ] قرآن[هر چه از نمايند پس   پيكار مىاهللاديگر در راه ] گروهى[

 اهللا و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به بخوانيدشد 
در ن را ؛ هما براى خويش از پيش فرستيد عمل صالحه چنددهيد و هر

 طلب آمرزش كنيد اهللا با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت و از اهللانزد 
  )20( مهربان است ء آمرزندهاهللاكه 

اين سوره مباركه از سوره هاي نخستين نازل شده  به نظر ميرسد كه واضحاً
 حضرت پيامبر برحضرت محمد است ؛ و مربوط به زماني است كه حسب روايات ؛

 لرزش و ارتعاش و يخ بيشترين  وحئ الهي دچارطليعهءگام معروض شدن با هن
  .يدند گرفته گي مي شدند و ناگزير لحاف و نمد يا چپن ضخيم برخود مي پيچ

ثلث ، نيمه يا دو ثلث شب را به قيام و نماز دستور كبريايي حاكي از اينكه 
 شمرده شمرده ، آهسته آهسته و ]دريافته اي[ قرآن را ]آنچه از[بگذران و طئ آن 
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براي امر و ) فرمايد چنانچه خود اهللا تعالي مي(نرم نرم بخوان ؛ بدين معناست كه 
 را توانا مي ور ميگردي ؛ لهذا چنين رياضتي تومسؤليت به مراتب سنگين تري مأم

 و به صورت احسن بر دريابيكند و جهت اينكه متباقي ارشادات الهي را به نيكويي 
  .مخاطبان برساني ؛ آماده ميسازد 

شب داست كه اينجا و در سراسر قرآن كريم ؛ شب به معناي ناگفته پي
 قطب يا شمالشب در قطب  ميباشد نه حوالي خط استوا و عربستان

  ... .جنوب كرهء زمين
به همين معناي ـ   »و رتيل قرآناً ترتيال« اينك جداً توجه طلب است كه چرا 

 براي ـ  آيه هاي دريافته از قرآن را تكرار نما شمرده شمرده ، آهسته آهسته و نرم نرمِ
  يك چنين رياضت و آماده باشي ضروري است ؟

   ؟ مفهومومعنا  و محتوا سرا بر ست ي نواوآوا  و  شكلمسأله بر سر
مطرح ميباشد ؛ نهايت ابلهانه است كه ادعا شود ؛ » بني آدم « تا جابي كه زبان 

تداعي و تازه كردن و ؛ و جمالت كرار و تأكيد بر يك سلسله كلمات تهدف از 
  .باشد و بس  ها مي  آنآهنگ و صدا و قيافه و شكلتازه نگهداشتن 

وف ابتدايي بر شاگردان وظيفه مي سپارد كه فالن حتي زماني كه يك معلم صن
هايي اش اين ـكنيد ؛ هدف ن  بر ازل يا حكايت را ـتك بيت يا رباعي يا ضرب المث

بلكه تالش او معطوف بر اين است كه شاگردان نيست كه اطفال فقط طوطي شوند 
  . برسند اـ معنهايتاً بهـن

 اين پرسش خود بخود قامت  زيرا پس از به حافظه سپردن كلمات و جمالت ؛
   ؟ها يعني چي اينمي افرازد كه 

گزيده و داراي توانايي  برشخصيتولي اينجا شاگردان صنوف ابتدايي نه ؛ بلكه 
 سال پيش است 1500 دوران شبان ـ رمه اي ها و امكانات خارق العاده در ميان بشرِ

 دارد كه بني بشري رسالت  ـ نيستيخالق و صاحب هستي و اهللا تعالي ـ كه از طرف 
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د ؛ پيش از همه براي بشر ميكنو سير و سفر دارد را كه در جغرافياي معين اسكان 
  .  شدن و بشر بودن هدايت نمايد 

راتر و ضمناً در اين آيات متبركه نكات بيش بهايي وجود دارد كه از حقايق ف
سيار  ب عناصر و مفاهيم روز وشب! آري  . يداردحتي ماورايي هستي حكايت م

اين دو مقوله و مفهوم ميتواند بر ما آشكار سازد . ت اند مهمي در نظام هستي و طبيع
كه دانش و احاطهء بشر و معبودانش بر واقعيت هستي يعني چي و يعني از كجا تا به 

  كجا ؟
فقط مورد تذكر  » و رتيل قرآناً ترتيال« در همين جا بايد به خاطر سپرد كه 

 ءقرآن مجيد در سوره. لمزمل و آيهء بخصوصي از آن نيست ه در همين سورهء ايافت
دارد و تقريباً هيچ  و صريحتر و روشنتري از اين مفهوم پرده بر ميـالفرقان حتي به نح

 :جايي را براي منافقت باقي نمي گذارد 

7�ُُْ̂ن 9ُْ�َ�ً% َواِ�َ,ًة َآ0َِ� sَ(ُ �ِ�ِ /َ#-iَ6ُ�ِ xَاَدَك َوَ��َل ا���0َِ
 َآAَُ�وا rOُ ��َ3ْ�َ#َل Hََ�ْ�ِ� اْ�
��ً�Eِ�ْEَ \ُ�6َ�ْ�Eن�٣٢ َوَر���Aـ ا��  

 ]محمد[چرا قرآن يكجا بر او : و كسانى كه كافر شدند گفتند  
 ؛ اي ما آن را به تدريج نازل كرديم[اين گونه ؛ نازل نشده است 

بر [به آرامى  آن استوار گردانيم و آن را ءتا قلبت را به وسيله] محمد
  )32( خوانديم] تو

مراجعه در دسترس بود ؛ اركه ـبـهء مـ كه از اين آيء پارسيدر چندين ترجمه
 بر گردان شده  »نرمي«  و  »آهسته گي«  به همه جا   »ترتيالً « لغت گرديد ؛ 

آهسته « ي ها ناهمان مع » ترتيل« است ؛ در فرهنگ هاي لغات هم در برابر لغت 
كه مقيد به همان آهسته » با لحن خوب و خوش «  آمده و گاهي» نرمي « و » گي 

  . گي و نرمي ميباشد ؛ نيز درج گرديده است 
 سال طبعاً به آنچه در 1400  درازايالبته مسلم ميباشد كه لغت نامه نويسان ما در

بر همين .  رايج بوده نمي توانسته اند بي توجه باشند غالب و عنعنهء حاكم و رسم
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با بانگ و نواي خوش و با « در رديف ساير معنا ها مشخصاً مبنا عده اي از آنان 
  .را هم قيد نموده اند » تجويد درست خواندن قرآن 

 و تالوتهكذا مالحظه فرمائيد كه آيا قرآن عظيم الشأن خود ؛ ميان 
   قايل هست يا چطور ؟  تمايزي)و دانستن (  انديشيدن

3�َُِ̂ن اqِ�َْ"�َب َأَ)َ� Eَْ"3�َُن َأqُ�َAُOْ� َوَأOُ"ْ� َأ5ُoْEَُ�وَن ا���6َس ِ��ْ�ِ-�# َو3ْ�َ6Eََن .ْEَ 
� ـ ا�-^�\�٤٤   

و خود را فراموش دهيد   فرمان مى]دين نيك [آيا مردم را به نيكى 
 در بارهء هيچ[آيا  ميكنيد ؛ تالوترا ] اهللا[با اينكه شما كتاب ؛  كنيد مى

  ) ـ البقره44(انديشيد   نمى]معاني آن 
و داراي بافتي بسيار  آهنگين ،كالم مسجع در زبان عربي ه قرآن مجيد در اينك

 و تصنيف براي تغني وشعر ولي نه تنها ؛ هيچ شكي وجود ندارد ؛ ميباشد زيبا 
ر هاي ـابراز تنفن جهت داراي اخطار ها و تكذيب ها و ـ كه از اينيستموسيقي 

  . تكان دهنده اي هم هست 
  : كه ما چه ميخواهيم بگوئيم رساند  توجه به آيات آتي مي

  *  
 
ٌ�-ِj5 ِإْن ُه3َ ِإ��� ِذْآٌ� َو7�ْ�ٌُن �ُ�َ FXِ-َ6�َ �5َ�6َُ\ ا�$#ْ.َ� َو�ْ��Hَ �5َ�٦٩َوa� ـ �  

جز ارشاد و  شعر نياموختيم و در خور وى ]محمد [به او] ما[و  
  ) ـ ياسين69( نمي باشد همچو چيزها  قرآن مبين ؛

*  
3�ُ3َُ̂ن َأِ~   ) ـ الصافات36 (��6 َ�َ"�ِرُآ3ا 36ُuْ�5 �ٍHِ�$َ�ِ �6َ"ِ'َ�ِ7ٍن َوَ�

آيا ما براى شاعرى : گفتند   مى] نسبت به محمدكافرانلي [و 
  ) ـ الصافات36 ( !؟مان برداريم   هايخدادست از  ؛ ديوانه
 *  

  ) ـ الشعراء224 (َوا�$jَ.َ�اء َ�"�ِ-ُ.ُ'ُ� ا�Xَ�ُْووَن
  ) ـ الشعراء224 (كنند  و شاعران را گمراهان پيروى مى
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*   
ها در قرآن عظيم الشأن هدايت صريح و قاطع عملي و رفتاري و  فراتر از اين

 عنعنه و عنعنه سازنده گاناخالقي وجود دارد كه ممكن نيست خوش آيند 
ز نام بانگ و آوا كشيدن و چيغ و فرياد ناخراش و ناتراش بر آوردن ا پذيرفته گان

  .و از آيات كالم الهي باشد 
پاره  خود اين كالم مقدس همانهايي اند ؛ كه  به تعريف منافقان ؛ در واقع 

اي از آيات قرآني را كه به مذاق و منفعت شان برابر است ؛ قبول 
دارند و پيوسته مورد نقل و استناد و دستاويز قرار ميدهند ولي با تمامي 

را پنهان نگه  ها ريزند ؛ آنـير آيات بگذرايع سعي ميكنندكه از سا
ل و تفسير هاي مكارانه و دروغين و ـ تأوي؛ه به اجبارـ و در صورت مواجهدارند

  .ها به عمل آورند  شيطاني از آن
  ) سورهء آل عمران كه اندكي پستر مي آيد 188 و 187 ، 7مثالً در آيات ( 

هء ابزار هاي رد بيباكانبا كار بچنانكه در روزگار ما اعمال اين منافقان  مخصوصاً 
 مباركهء اتر ؛ مشاهده ميشود ؛ دقت به آيـ صوت در مساجد و منابءتقويت كننده

  :آتي را براي همه مسلمانان راستين حتمي ساخته است 
 jDQِ�ُ ��َ �َْرِض 5ََ�ً�� ِإن� ا���oَ�ْا F(ِ �ِ�ْEَ ��َ4َ,�َك ��6��ِِس َو �ْ#.�َEُ ��ََو

5ُ �S١٨ (ْ{َ"�ٍل َ)ُ{3ٍر ُآ �5ِ
 َ[xَEِ3ْ ِإن�   zْ|ُJَْوا xَ�ِ$ْ5َ F(ِ ,ْ�ِ�َْوا
 �ِ��ِQَ�ْ3ُْت ا�3َاِت َ�َ]ْoَ�ْا �َqَOـ �^��ن�١٩َأ  �   

رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه ] به نخوت[و از مردم 
خود و منش  رفتارو در  )18(دارد   خودپسند الفزن را دوست نمىاهللا
ساز كه بدترين آوازها بانگ خران   آهستهرو باش و صدايت را  ميانه
  )19(است 
 و شعرچرا قرآن مجيد جز به گونهء ؛  اينكه در نهايت لـل و تعليـ تحليبه

هم بدينگونه هاي لرزاننده و  ـ آن نوا و آوا و بانگ و دكلمه و تصنيف موسيقي
 انگيز و ننگين و و نتايج دهشتمعمول نگشت ؛ خواهيم رسيد ... گوش خراش 
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هرچه عيانتر خواهيم ديد را ضاللت بار اين واقعيت مخوف تاريخ دين مقدس اسالم 
 و تعقل و تفكر و انديشيدن و علم؛ ولي پيش از آن ضروري است كه مقام 

دراين كالم مقدس نيز    ـ بيش از آنچه تاكنون ديديم ـ رافهماندن و فهميدن
  :جويا شويم 

  
 �6َ�ْKَا�0#ْآِ� ِإن ُآ6ُ"ْ� َ� َو�5َ َأْر Sَ3�ُْا َأْهoَKْ�(َ �ْ'ِ�ْ�َِإ F�ِ3jO �ً�9َِإ�� ِر xَ�َ-ْ�َ

�ـ ا�O-���٧ Eَْ.َ�ُ�3َن   
كرديم گسيل  جز مردانى را كه به آنان وحى مى] نيز[و پيش از تو 

) پژوهندگان كتابهاى آسمانى (اهل الذكر  از دانيد نمىاگر ؛ نداشتيم 
  )نبيا ـ اال7(بپرسيد 
*   

�6َ�ْ 5ِ
 َ�ْ-xَ�ِ ِإ�� ِرF�ِ3jO �ً�9َ ِإَ�ْ�ِ'ْ� َ)�3�ُoَKْْا َأْهSَ ا�0#ْآِ� ِإن ُآ6ُ"ْ� َ�Kََو�5َ َأْر 
 ِ��ْ�َ-�#�6َِت َوا�jrُ�ِ� َوَأ�6َ�ْrَO ِإxَ�ْ�َ ا�0#ْآَ� ِ�ُ"َ-�#َ
 ��6��ِِس rOُ �5َ#َل ِإَ�ْ�ِ'ْ� )�٤٣ Eَْ.َ�ُ�3َن

 ا���0َِ
 qَ5َُ�وْا ا����#َ]�ِت َأن َ�ْ{ِ�َ� ا�ّ�ُ� ِ�ِ'ُ� اَ�ْرَض ��٤٤ َ�َ"�qAَُ�وَن َوَ�َ.��ُ'ْ�َ5ِoَ(ََأ 

 �َ Yُ�ْ�َ 
� ـ ا�٤٥SQ6 � َ�ْ$ُ.ُ�وَنَأْو Eِoْ�ََ�ُ'ُ� اْ�َ.0َاُب 5ِْ  
كرديم  جز مردانى كه بديشان وحى مى] هم[پيش از تو ]ما اهللا[ و 

 كتابهاى آسمانى پژوهندگان از دانيد مىنپس اگر ؛ گسيل نداشتيم 
و ] فرستاديم [ها نوشته آشكار و داليلبا ] زيرا آنان را [)43(جويا شويد 

اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى 
يا آ )44(  بينديشند كه آنانباشد دهى و  توضيحايشان نازل شده است

 آنان را اهللايمن شدند از اينكه ؛  ديشندان مىكسانى كه تدبيرهاى بد 
 عذاب برايشان  شان نميرسد ؛شعوردر زمين فرو ببرد يا از جايى كه 

  ) ـ النحل45(؟ بيايد 
*  

 �ِ�ِ xَ�َ aَ�ْ�َ �5َ �ُْ̂ Eَ �ََو �ٌ�ْHِ �ُ6ْHَ َآ�َن xَ[ُِأو� jSاَد ُآsَAُ�َْ� َوا�ِإن� ا���ْ�َ_ َواْ�َ-َ
��اء ـ ا�sُ�ْ5َ�٣٦Kوً�   
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 ندارى دنبال مكن زيرا گوش و چشم و  علم و چيزى را كه بدان
  ) ـ االسراء36 (قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد 

*  
 ـ �٣َو5َِ
 ا���6ِس 5َ
 �uَ�ُِدُل ِ)F ا���ِ� Hِ �ِ�ْXَ�ِْ�ٍ� َوَ�"�ِ-ُ_ ُآ�Pَ�ْWَ �Sٍن �5ِ��ٍ, 

� الحج   

كنند و از   مجادله مى علمى بدون هيچاهللاو برخى از مردم در باره 
  ) ـ الحج3(نمايند  هر شيطان سركشى پيروى مى

*  
 �ٍ�6ِj5 َوَ�� ُهً,ى َوَ�� ِآَ"�ٍب �ٍ�ْHِ �ِ�ْXَ�ِ �ِا��� F(ِ ِدُل�uَ�ُ 
 ـ �٨َو5َِ
 ا���6ِس 5َ

� الحج   

 و دانش بدون هيچ اهللا كه در باره ندى اانمردم كس] ميان[ و از 
  ) ـ الحج8(د نپرداز  روشنى به مجادله مىهيچ رهنمود و كتاب بى

*  
3�َُِ̂ن  .ْEَ �َ(ََب َأ�"َqِ�ْ3�َُن ا"ْEَ �ْ"ُOَوَأ �ْqُ�َAُO3ْ�َ6َن َأEَ5ُُ�وَن ا���6َس ِ��ْ�ِ-�# َوoْEََأ

� ـ ا�-^�\�٤٤   
؛  كنيد و خود را فراموش مىدهيد  آيا مردم را به نيكى فرمان مى 

 ] در بارهء معاني آن هيچ[آيا  ميكنيد ؛ وتتالرا ] اهللا[با اينكه شما كتاب 
  ) ـ البقره44( انديشيد نمى

*  
 َأَ)َ�� َ�َ"َ,��ُ�وَن � �٢٣ُأْوَ�ِ]xَ ا���0َِ
 َ�َ.6َُ'ُ� ا���ُ� َ)oََ[��ُ'ْ� َوَأI�َHْ َأْ�َ��َرُهْ� 

 �'َ�ُ�Aَ�ْ3�ُ�ٍُب َأ I�َHَ 7�َُْ̂ن َأْم �  ـ Q5�,�٢٤اْ�   
گوش [آنان را لعنت نموده و اهللا ] گويي [اينان همان كسانند كه

آيا به  )23(هايشان را نابينا كرده است  ايشان را ناشنوا و چشم] دل
هايى نهاده شده  شان قفل هايـبر دل] مگر[يا  انديشند آيات قرآن نمى

  ) ـ محمد24( ؟است
*  
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ُ� ��6��ِِس َوَ� Oَ3�ُ"ُqْEَُ� َ)6ََ-0ُوُ\ َوِإَذ َأ0َ4َ ا�ّ�ُ� �iَ�5َِق ا���0َِ
 ُأو3Eُْا اqِ�َْ"�َب َ�ُ"َ-��66ُ#

� )�١٨٨َوَراء yُُ'3ِرِهْ� َواWَْ"َ�ْوْا ِ�ِ� aَ[ْ-ِ(َ �ً��ِ�َ �ً6�َhَ �5َ َ�ْ$َ"ُ�وَن -َ�َQْEَ �َ 

'ُ�6-َ�َQْEَ �َ(َ 3�ُْا.َAْ�َ �ْ�َ ��َ�ِ وْا,ُ�َQْ�ُ 3َن َأنj-Qِ�ُ3ْا و�Eَ3�ُ�ََن ِ�َ�� َأAْ�َ 
ْ� ِ�َ��Aََزٍة ا���0َِ
�ـ 7ل H��ان#5�١٨٨َ
 اْ�َ.0َاِب َوَ�ُ'ْ� 0َHَاٌب َأِ��ٌ�     

 از كسانى كه به آنان كتاب داده شده اهللاهنگامى را كه ] ياد كن[و 
 براى مردم بيان نماييد و] به وضوح[ بايد آن را پيمان گرفت كه حتماً

د و در برابر سر خود انداختن  را پشت] عهد[ آن ليكن  ؛كتمانش مكنيد
  كردندىپليد تجارتچه بهايى ناچيز به دست آوردند و ] خيانت [ آن 

شادمانند و دوست ه كردار زشت خود  كه بآنان البته گمان مبر )187(
مورد ستايش قرار ها وجود ندارد  اوصاف پسنديده كه در آندارند به 
 از عذاب  گمان مبر كه براى آنانقطعاً ]چنان خواهند ماند مه[ ؛گيرند 

ترين دردناكمحكوم به ] آنان [نجات وجود دارد ؛ ] الهي راه و امكان [
  ) ـ آل عمران188(اند  عقوبت
*  

ُه3َ ا��0َِي َأrَOَل xَ�ْ�َHَ اqِ�َْ"�َب 6ْ5ُِ� 7َ��ٌت qَQْj5َ��ٌت ُه
� ُأمj اqِ�َْ"�ِب َوُأ4َُ� 
ٌ¢ َ)َ�"�ِ-ُ.3َن Eَ �5ََ$�َ�َ� 6ْ5ُِ� اْ�ِ"�Xَء اAِ�ْْ"6َِ% 5َُ"َ$�ِ�َ'�ٌت َ)��5oَ ا���0َِ
 )F 3�ُ�ُِ�ِ'ْ� َزْ�

3�ُ3َُ̂ن ��65َ7 ِ�ِ�  َواْ�ِ"�Xَء oْEَِو�ِ�ِ� َوoْEَ �ُ�َ.ْ�َ �5َِو�َ�ُ� ِإ�� ا�ّ�ُ� َوا���اKُِ{3َن ِ)F اْ�ِ.ْ�ِ� َ�

 6Hِِ, َر�#�6َ َو�5َ �0�َآ�ُ� ِإ�� ُأْو3�ُْا ا�ْ�َ-�ِب ْ#5 �Sانـ�٧ُآ��H 7ل �   

اى از  پاره. را بر تو فرو فرستاد ] قرآن [= كه اين كتاب ذاتياوست 
ها اساس كتابند و  آن؛ است ] صريح و روشن [=آن آيات محكم 

 اما كسانى كه در دل] پذيرند ويلأكه ت[ند  اديگر متشابهات] اى پاره[
به دلخواه [ويل آن أجويى و طلب ت هايشان انحراف است براى فتنه

راسخان  و اهللاويلش را جز أكنند با آنكه ت از متشابه آن پيروى مى] ودخ
گويند ما بدان ايمان آورديم همه  مى] آنان [ ؛داند كسى نمى در دانش

ُأْو3�ُْا ا�ْ�َ-�ِب   ماست و جزرباز جانب ] چه محكم و چه متشابه[

 آل ـ 7(ها نمي توانند برسند آن] عمق معاني[به  )بلند خردصاحبان (
  )عمران
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*  
5ِ
 ِ�ِ.ْ�ِ�ِ� Sْ�َ َآ3�ُ�0ْا ِ�َ�� َ�ْ� 3Pُ�Qِ�ُْا  
 َوَ���� oْEَ �ْ'ِEِoْ�َِو�ُ�ُ� َآxَ�ِ0َ َآ�0َب ا���0َِ

 
َ��ِ�ِ��mا� %ُ-َ�ِ�Hَ َآ�َن ��ـ ��٣٩aO3َ�ْ-ِ�ِ'ْ� َ)�mُOْ� َآْ�َ   
 آن احاطه نداشتند و هنوز علمبلكه چيزى را دروغ شمردند كه به 

كه پيش از آنان بودند ] هم[كسانى . آن برايشان نيامده است ويلأت
تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ] شان را پيامبران[همين گونه 

  ) ـ يونس39(ستمگران چگونه بوده است 
*  
3�َُِ̂نِن� ��Wَ ا�,�َواب� 6Hَِ, ا�ّ�ِ� ا��j�j اْ�ُ-qُْ� ا���0َِ
  إ    )�AOل � ـ ا�٢٢ َ� َ�ْ.

 انديشند نمىاند كه   كران و الالنىاهللادترين جنبندگان نزد قطعا ب
   ) ـ انفال22(

*  

 ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�ِ� َوSُ.َuْ�َ ا�َ5ِsْEُ َأن aٍAْ6َ�ِ َو�5َ َآ�َنaَ9ْ#� 
3�َُِ̂ن I�َHَ ا���0َِ .ْ�َ �َ 

�١٠٠aO3� ـ�  
 ايمان بياورد و اهللاهيچ كس را نرسد كه جز به اذن ] گويي [ و 

 ـ 100(. د ساز را نصيب مي يپليد  نمي كنند ؛تعقل كسانى كهبر] هللا[
  )يونس

ـ ؛عقل تبي  و نادانبه خصوص در آيهء متبركهء اخير ؛ قطعاً مبرهن است كه 
 با ايمان  . و مؤمن و مسلمان بوده نمي تواند  نيستمسلمان و مؤمن د ــچنانكه باي

مبارك است كه عاقالنه و خردمندانه د ناگسستني دارد و وقتي معتبر و ـ پيونتعقل
 توأم باشد ؛ سقم و صحت با تحقيق و مطالعه و كنجكاوي و اطمينان يافتن از وده ب

 ميراث گذشته گانِيدن بيچون و چرا به پچسو  كورانهايمان كورچرا كه 
 حكام جبار و ارباب زور و زر و ماتُكحَت و تحميالت و يا معذور و مجبور

 نبوده مؤمن بهابه و قدر شناسي نسبت  احترام ؛ ظلم و بيدادچپاول و غارت و 
   .است هم  بلكه اهانت و دشنام بر آن
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  !نادان ؛ مسلمان نيست ! آري 
  حتي در منطق طفالنه هم ؛

  به چه دليل ؟ چرا ؟ 
   به چه علت ؟

  ! است  كتاب به اين دليل روشنتر از آفتاب كه اسالم  دينِ

  !  دارد  كتاب ب كه  مسلمانيبه اين علت روشنتر از آفتا

 نمي تواند ؛ كتاب خوانده ندارد كتابت وخوان  و نوشت  آنكه سواد  
مي  0 = گردد  0  – و يا  مانند  هر عددي كه مي شود 0 = 2 – 2 مانند ؛

يعني مسلمان  نيست ؛ .  است هيچ مساوي  به ؛ است  0 د ؛  او  نيز  مساوي  بهگرد
  ! نمي تواند مسلمان بوده

  : دليل ديگر 
  !بيهوده است ؛  اضافي است  كتاب و قرآن پس است ؛ مسلمان اگر نادان

 »اقراء ـ خواندن «  است ؟ چرا  سخن از قرآنو كتاب  پس چرا سخن از 
  براي  زن  و  مرد  است ؟ دانش وخوانش فرضيتاست  ؛  چرا سخن از 

  :علت ديگر 
 و حتي همه دوپايان پس همه  ؛ميتوان مسلمان بود قرآن و كتاب اگر بي
 دانش و كتاب خواني وقتي شرط .مسلمان اند بسيار پايان و چارپايان 



 205 

 اسالم چيزي را ميتوان گفت كه كسي يا به كدام علت ؛ در ميان نيستقرآن 
  نيست ؟ مسلمان نيست و

 :علت العلل 

 مشروط و قرآن ؛ به دانش و خوانش كتابوقتي مسلماني به دانش و خوانش 

  فرستاده قرآن و چرا  پيغمبر ؛  چرا  كتاب بوط نيست ؛ پس خداوند  ؛  چرا مر
 است ؟؟؟

اسالم  قرآن اسالم  و  كتاب شايد كافي است كه يك چند  نفر ديگر 
 !بخوانند  و  به  ما  بگويند كه چنين و چنان است 

كه  ايم  ؛  از كجا و از چه بدانيم  نادان و بيسواد وكور درين صورت ما  كه 

  اند ؛  اين نفر ها  درست فهميده  ؛  اين نفر ها راست ميگوينداين نفر ها 

 به حيث نيت فروختن ما  ما و  نيت سوار شدن ما را  و  نيت خركردن

  را ندارند ؟قدرت هاي شيطاني و شياطين به كنيز و  به حيث عسكر اجير

 اسالم  و  مسلمانان   و  دشمن قسم خوردهءشيطان رجيم و اصالً  اين نفر ها خود 

   چيست ؟تشخيص و ِ سنجشمحك.  نيستند  

نادان و بيسواد و بي كتاب و بي قابليت كتاب خواندن و كتاب  : نتيجه
دانستن و كتاب را حل و حالجي كردن ؛ مسلمان نيست ، مسلمان نبوده است و 

  !نمي توانسته است مسلمان باشد 
اين است و اين )  آئين هاي ديگر و( هء مسلماني ـــألـــ  اُم الفساد مس

 !خواهد بود 

   :قاري
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  !شخص ُكور و معذور است 

   :حافظ
لزوماً  نميداند كه چه جنس و گوهر و  محافظ و نگهدارنده و پهره دار است و

 .ثروتي را نگهداري ميكند ؛ فقط از دستي ميگيرد و  به دستي تحويل ميدهد 

داناي  ؛  مرتبهء  قرآن بودنحافظ   و قاري ي قرآن بودنبنابر اين  
  .  را  ندارد ي قرآن بودن

  :موالناي بلخ  ؛ صاحب مثنوي معنوي  ميگويد 
    بر دا شتيم   ما ز قرآن را مغز را                

  شتيم ان  بگذا پوست را  بهر َخر               
خران و پس داناي قرآن باشيم  و مغز قرآن را  از خود كنيم  و  پوست را  بهر 

 قرآن فروشان    دين فروشان  و  متحجران  و  متعصبان  و  ناكسان  و خسان  و
  !بگذاريم 

  يعني چي ؟  داناي قرآن بودن  اما  ؛

 بدانيم  و  از اين لحاظ  بايد  قرآن معنايشيعني اينكه ما آيات قرآن  را  با  

 وفقط معنا وند خدا.    بخوانيم  و  بدانيم    مليي خودوزبان مادري  را در 
 را وحئ كرده ـ ! معنا و مقصد در زمان و مكان مشخص ـ مقصد
  . نه زبان  و كالم  و موسيقيي عربي  يا  غير عربي را   است و

چونكه . و قاري و حافظ قرآن هم  باشد ـ است  و لكافر باهللا  نادان قرآن ؛ 
 حتي  نادانِ قرآن ؛.  چيست و چه گفته و چه هدايت ارسال داشته است اهللانمي داند 
.  است ولو كه قاري و حافظ قرآن هم باشد  )) ام ـحيوان كاالنع((  نيست ؛ انسان
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چون او  نمي داند كه  قرآن چيست و  از شعر و  نثر و  ديگر گفتار هاي عربي چه 
  فرقي دارد ؟

  هيچ فرقي از يك طوطي  يا  يك  تايپ ريكاردر ؛ قاري و حافظ قرآن 
  .ي دي و يك كامپيوتر ندارد يا  از يك س

 و  اهللانادان نه دين دارد  نه .   باش ؛  آنگاه همه چيز هستي   داناي قرآنفقط 
  نه ايمان ؛ چون نادان است و  نمي داند كه چه ؛ چه  هست ؟ 

  ! چيست ؟دانايي چيست و ناداني ؛ حتي نميداند كه نادان
 اگر   .  استكاالنعامحيواني  تقدير   نادان مردن فقط نادان زنده گي كردن و

زنده گي نكني  و  بار نبري   حيوان كاالنعام  نباشي  و چونحيوان كاالنعامميخواهي 

 به  قرآن و دينت را نميري  ؛حيوان كاالنعامو  خار نخوري و آخر هم چون 
معاني ي آن را در ظرف و  زبان مادري و مليي خود بخوان

   !بدان   آنزماني و مكاني ي

 نه  ونه قرآن است ؛ ه و كلمهء عربي ـهر حرف و  جمل !    را  دريابمعنا
  ! اهللا كالمِ

 زوالنه  برايت    افسار و  زنجير و) خدا و( اهللا  و دين وقرآن به نام 
هايي مي كشانند كه  اكنون  نه عقل خودت كار مي كند  ساخته اند ؛ و  تو را  به جا

  !  كار كرده استدر گذشتها  و  اجدادت ـو  نه عقل آب

ز و  معناي ـ نگهدار ؛  اما  در مغ  را وجدانتو عقيده و دين وقرآن  
  ! در پوست و كاه و خاشاك آن  آن ؛  نه 
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؛ چه  نكن ادعا را  مسلمانياگر بازهم  نمي داني و  نمي تواني بداني ؛  لطفاًٌ  

ي  و  دعوي به راه اندازمسلماني ي ديگرانخاصه كه در مورد چون و چراي 
 ر و انتحار و دهشت  و وحشت ب  به كارگيري  و انفجار  باروت  و تيغ و تير و بمب

  ؟! گردانيپا 
***  

   :ديديم  باري ؛ در قرآن عظيم الشأن

 ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�ِ� َوSُ.َuْ�َ ا�َ5ِsْEُ َأن aٍAْ6َ�ِ َو�5َ َآ�َنaَ9ْ#� 
3�َُِ̂ن I�َHَ ا���0َِ .ْ�َ �َ 

�١٠٠aO3� ـ�  
 ايمان بياورد و اهللا هيچ كس را نرسد كه جز به اذن ]گويي  [ و 

 ـ 100(.  را نصيب مي سازد يپليد  نمي كنند ؛تعقل كسانى كهبر] اهللا[
  )يونس

 گفته آمديم ؛ احتمال تعبير اختيار و جبردرينجا چنانكه در مورد مسايل 
روزي و  وجود دارد و اغلب شكل انديشان دي»اذن اهللا به «نادرست كلمات 

عقل فقط .  مي بينند آدمي» اختيار « و » تعقل « ق با را در ضديت مطل امروزي ؛ آن
 ؛ است كه درينجا نه تنها تضاد منطقي نمي يابد ؛ تماميت انديش و ماهيت ياب

   . حكمت منطقي هم پيدا ميكند بلكه
 و ذو و آبزيان گان و خزنده گانِه روشن است كه اهللا تعالي بر چارپايان و پرند

ذات اهللا جل جالله تنها و تنها .  نداده است ايمان دعوت؛ به عقل نارسيده معيشتينِ 
 است كه كتب مقدس فرستاده و پيامبران هدايتگر آدمي و انسان و بشر ايبر

 نيست كه اين قواره و هيكل با   بشر و آدمي و انسان فقط.ارسال داشته است 
 از  دماغِ بخصوص و مغز و خرد وتعقلبا هويت و شرافت را دارند بلكه دقيقاً 

  شدهمحقق در مورد بشر »اذن اهللا «  بنابر اين .اند  اين موهبت بر خوردار
هم در دماغ  بسته گي دارد كه آن » عقل« به ابزار  »  اذن«ميباشد ولي دريافت اين 

  .و سيستم عصبي بشر نهاده شده است 
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 اسباب تحقق  وامتيازا ـعني تنه يدماغ و ؛ عقل )بشر( پا  وقتي موجود  دو
 است ؛ به هيچ برباد داده تعطيل كرده و ايمان خويش را به نام و به بهانهء اختيار

  ! سزاوار نيست پليديو بد ترين  جسرِچيزي جز 
اگر اين مورد را چنانكه الزام آور است به سطح عاميانه وضاحت بخشيم ناگزير 

  .هستيم  »رزق «  به جاي »ايمان « از گذاشتن 
» رزق « باشد كه   قريباً سراپاي قرآن مجيد مشحون از اين آيات و ارشادات مي

رر و مقدر از جانب ذات الهي است و من باب مثال كسي قادر نيست آنچه ـچيزي مق
  . نمي باشد ؛ تصاحب يا تملك نمايد  رر ـرا مقدر و مق

معين و » رزق « ن اينجا عقل شكلي و ظاهر بين ؛ به اين توهم مي افتد كه چو
مقرر است ؛ تحت هر شرايطي ميرسد و لذا در گوشه اي بنشين و چشم بر آسمان 

  !!بدوز ؛ آنچه تقدير است آمدني است 
اين عقل  .  نميشود ولي عقل ماهيت ياب و جهانبين ؛ گرفتار چنين بالهت

ق اسباب رز در بشر مرهون  بالفاصله در مي يابد كه رزق مقدر و مقرر به ويژه
يا در ا را تمام و كمال در ذات بشر تعبيه كرده ـه  است كه رب العالمين آنآور

ل ماهيت ياب ؛ به ساده گي در مي يابد ـلهذا عق.  است قرار داده  محيط زيستي او
از برههء ؛  در بشر مشيت اعال ـ به طور يك كل و ـ  تقدير الهي و اذن اهللاكه 

كار ؛ فقط به  به بشرمانده  مربوط بخش و معين تكاملِ آفرينش ؛ محقق شده است
شگرف و معجزه هاي  اينهمه استعداد ها و توانايي  تقويت وممارست و اندازي

  .آسا ميباشد 
 قدر نمي شناسد و به بالهت و ،نمي يابد  خود را در » بشريت« بشري كه  لهذا
  !  است پليديو نجس   از هر حيوان طبيعتاً نجس ترن مي سپارد ؛ حتي ـسفاهت ت

 و  معني نه ؛ بلكهاحتجاجات فلسفي و احكامتوجه داشته باشيم كه اين ها 
  !باشد  ل از همه دين مقدس اسالم ميـ و قبماهيت دين
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   است ؟جادو و ذتعويآيا قرآن مجيد ؛ *
  

را در باال به  ها كه آيات كريمه و ايضاحات مربوط به آن مسلماً خردمنداني
ر كرده اند ؛ ميگويند ؛ ديگر جايي براي اين پرسش و مباحثه پيرامون آن دقت مرو

ل بفرمائيد ؛ از جهاتي ـ لطفاً تحم نيز ولي همين تحصيل حاصل را . نمانده است 
  .ي است اتتكرار احسن و مفيد ثمر

 و آيات قرآن بيش از ساير سوره ها » يس« همه ميدانند كه سورهء شريفهء 
 بركت و مؤفقيت  رد چشم بد و كسب  و جادوي درماني ،ويذتع مجيد به عنوان 

» چهل ياسين «  دارد ؛ بر عالوه بيماران مزمن و مرموز را استفاضهپيشه و كار موارد 
خوانند و مي  را مي  »ياسين« ميكنند و بر بيمارانِ در حال نزع نيز سوره مباركهء 

ايشان در موقع طالطم رهايي  و ايمان گرددل ـدمند تا عذاب جان كندن برايشان سه
  .از زنده گاني توسط شيطان دزديده نشود  
 شريفه را هم مورد دقت قرار دهيم كه آيا ءپس خيلي مهم است كه اين سوره

   نيز هست يا خير ؟ عملكرد وردكارب و مفهومي براي  معنا در آن
  

  ِ��ِ�ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���                                 
 a��١� �ِ�qِQَ�ْ7�ُِْ̂ن ا ��٢ َواْ� 
َ��ِKَ�ْ�ُ�ْا 
َ�ِ�َ xَ�O ِ�٣� �ٍ�ِ̂ "َ�ْj5 َ�اٍط]ِ I�َHَ 

�٤���٦ ِ�ُ"0ِ6َر �5ً3ْ�َ ��5 ُأ0ِOَر 7َ��ُؤُهْ� َ)ُ'ْ� �Jَِ)3�َُن ��٥ Sَ�rِ6Eَ اْ�َ.rِ�rِ ا���ِ��ِ�  ,َْ̂ �َ 
3َُْ̂ل I�َHَ َأْآiَِ�ِهْ� َ)ُ'ْ� َ� ���٧ 36ُ5ِsْ�َُن َ��� اْ� Fَ'ِ(َ �ً�َJْ�6َِ�ِ'ْ� َأHَْأ F(ِ �6َ�ْ.َ9َ ��Oِإ 
َْ̂�3Qَُن  j5 �'ُ(َ اَ�ْذَ��ِن I�َ�٨ِإ�
 َأْ�ِ,�ِ'ْ� Kَ,�ا َو5ِْ
 Kَ �ْ'ِAِ�ْ4َ,�ا ِ�ْ�َ 
 َو5ِ �6َ�ْ.َ9َ
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��٩َ)Jْoََ$�6َ�ُْهْ� َ)ُ'ْ� َ� ُ�ْ-ِ�ُ�وَن Eَ0َْرOَأَأ �ْ'ِ�ْ�َHَ 3َاءKَ0ِ6ْرُهْ� َ�  َوEُ �ْ�َ َأْم �ْ'ُ
 ِإ0ِ6Eُ ��َ�Oُر 5َِ
 ا�Eَ-َ_ ا�0#ْآَ� َوFَ$ِ4َ ا���ْ�َ�
 AِXْ�َ�ِ \ُ�ْ#$-َ(َ Dِ�ْXَ�ْ��َِ�ٍة �36ُ5ِsْ�ُ�١٠َن 


 F�ِQْOُ اْ�َ�IEَ3ْ َوDُ"ُqْOَ �5َ َ�,�35ُا َو�hَ7َرُهْ� َوُآFْWَ �Sٍء ��١١َوَأ9ٍْ� َآِ��ٍ� ُQْOَ ��Oِإ 
َْ̂�َ�ِ% ِإْذ �9َءَه� ��١٢َ�F(ِ \ُ�6َ�ْ ِإ�5ٍَم 5ُِ-�ٍ
 أْ�  َواBِْ�ْب َ�ُ'� iَ�5ً� َأْ[�Qََب اْ�

��١٣اْ�ُ�3�ُKَ�َْن  �qُ�ْ�َِإ ��O3�ُ�َ̂ا ِإ (َ Yٍ�ِ�iَ�ِ �Oَْز�r.َ(َ ��َ3�ُ�0ُهqَ(َ 
ِ�ْ6َhْ�6َ�ْ ِإَ�ْ�ِ'ُ� اKَِإْذ َأْر 
ْ��3�ُKَ�ْj5�١٤َن "ُO3�ُ��َا �5َ َأ  �ْ"ُOٍء ِإْن َأFْWَ 
5ِ 
 ِإ�� َ�َ$ٌ� �6َ�ُiْ#5 َو�5َ َأrَOَل ا���ْ��

 َو�6َ�ْ�َHَ �5َ ِإ�� اْ�َ-َ�ُغ ��١٦ 3�ُ��َا َر��6َj َ�ْ.َ�ُ� ِإ��O ِإ3�ُKَ�ْ�ُ�َ �ْqُ�ْ�ََن ��١٥ِإ�� 3�ُ0ِqْEََن 
 
��١٧اْ�ُ�ِ-�ُ�� 
[ِ�َ �ْqُ�ِ �Oَ�ْ��PَEَ ��O0َاٌب  3�ُ��َا ِإHَ ��6#5 �qُ�6���َ�َ�ََو �ْqُ�6�َ9ُ�ْ6َ�َ 6َ"ُ'3اEَ �ْ
��١٩ 3�ُ��َا َ:�ِ~ُ�ُآْ� qُ.َ5َْ� َأِ~
 ُذآ#Sْ�َ �Eُ�ْ َأOُ"ْ� 3ْ�ٌَم j5ْ�ِ�ُ)3َن ��١٨َأِ��ٌ�  
 َو�9َء 5ِْ

 
َ��ِKَ�ْ�ُ�ْ3ا ا.ُ-ِ�Eَ��َل َ�� 3ْ�َِم ا I.َ�ْ�َ Sٌ9ُاْ�َ�ِ,�6َِ% َر I�َ�ْ�٢٠َأ� �� 
 ا�Eِ-ُ.3ا 5َ
 َوF�ِ �5َ َ� َأHُْ-ُ, ا��0ِي َ)FOِ�َPَ َوِإَ�ْ�ِ� 9َ�ْEُُ.3َن �qُ�ُoَ�ْ�َ�٢١ْ� َأ9ًْ�ا َوُه� j5ْ'َ"ُ,وَن 

�٢٢� �[ً�ْWَ �ْ'ُ"ُHَ�AَWَ F#6Hَ 
ِXْEُ �� ��|ُ�ِ 
0ُ 5ِ
 ُدوOِِ� 7ِ�َ'ً% ِإن ُ�ِ�ْدِن ا���ْ�َ�}ِ�Eَأَأ 
0ُِ̂وِن ��٢٣ َوَ� 6�ُ 
ٍ�-ِj5 َ�ٍلBَ FAِ�� ِإًذا F#O�٢٤ ِإ� ِإKْ�(َ �ْqُ#��َ�ِ /ُ65َ7 F#Oَ�ُ.3ِن 

�٢٥���٢٦ Sَ��ِ اْدSِ4ُ ا�6uَ�َْ% َ��َل َ�� َ�ْ�َ/ F5ِ3ْ�َ َ�ْ.َ�ُ�3َن  F#َر� F�ِ �َAَJَ ��َ�ِ 
 
َ�5ِ�َqْ�ُ�ْا 
َ5ِ F6ِ�َ.َ9َ�٢٧َو�
5ِ �ِ5ِ3ْ�َ I�َHَ �6َ�ْrَOَو�5َ َأ  
َ#5 ,ٍ69ُ 
ْ5ِ \ِ,ِ.ْ�َ 
 
َ��ِrِ65ُ ��6�٢٨ا���َ��ء َو�5َ ُآ���٢٩ِ ن َآ�Oَْ/ ِإ�� َ[Qَ�ًْ% َواِ�َ,ًة َ)ِ�َذا ُهْ� 5ِ�4َُ,وَن  

#5
 ر�3Kٍُل ِإ�� َآ�3Oُا ِ�ِ� َ�ْ�َ"ْ'rُِؤون  �'ِ�Eِoْ�َ �5َ اْ�ِ.َ-�ِد I�َHَ �٣٠َ�� َ�ْ�َ�ًة� َأَ�ْ� 
ُُ̂�وِن َأ�Oُ'ْ� ِإَ�ْ�ِ'ْ� َ� 9ِ�ْ�َُ.3َن َ�َ�ْوا َآْ� َأْهَ� 
 اْ�ْ�6َ َ�ْ-َ�ُ'� #5qْ�٣١� ����� �Sَوِإن ُآ 

 َو7َ�ٌ% ��ُ'ُ� اoَ�ْْرُض اْ�َ�ْ�َ"ُ% َأ�6َ�ْ�َ�َْه� َوَأ�6َ9ْ�َ4ْ 6ْ5َِ'� �Qْ5ُ �6َ�ْ,َ�� _ٌ��ِ9َ�٣٢َ|ُ�وَن 

  َو9ََ.�6َ�ْ ِ)�َ'��٣٣َ�-�� َ)ِ�oْ�َ �ُ6ُْآ3�َُن ْ5ِ �'َ�(ِ �Oَ�ْ�u(َ�6ٍَب َوHَْوَأ Sٍ�}ِ�O 
� ��69ٍَت 5ِ

 �Qَ-ْKَُن ��٣٥ oْ�َ�ُِآ3�ُا 5ِ
 hََ�ِ�ِ\ َوHَ �5َِ�َ�ْ"ُ� َأْ�ِ,�ِ'ْ� َأَ)َ�� َ�ْ$qُُ�وَن ��٣٤اْ�ُ.3�ُِن 
���٣٦ َ�� َ�ْ.َ�ُ�3َن ا��0ِي 4ََ�َ� اoَ�ْْزَواَج ُآ��َ'� 6Eُ ���5ِِ-ُ/ اoَ�ْْرُض َو5ِْ
 َأAُOِ�ِ'ْ� َو5ِ�� 

 َوا�$�ْ�uْEَ aُِ�ي ��٣٧َو7َ�ٌ% ��ُ'ْ� ا���Oَ Sُ�ْْ�َ�ُ� 6ْ5ُِ� ا��6َ'�َر َ)ِ�َذا ُه� mْj5ِ�ُ�3َن 
ِْ̂,�ُ� اْ�َ.rِ�rِ اْ�َ.ِ��ِ�  Eَ xَ�َِذ �'َ�� ��َ̂ "َ�ْ�ُ�ِ�٣٨�ََ̂�َ� َ�,�ْر�Oَُ\ �6َ5َِزَل َ�"��Hَ Iَد   َواْ�

��٣٩َِ̂,�ِ� َآ�ْ�ُ.39ُ�ِْن اْ� �ُ�ِ�Kَ Sُ�َْوَ�� ا��� �َ�ََ̂  َ�� ا�$�ْ�FXِ-َ6�َ aُ َ�َ'� َأن Eُْ,ِرَك اْ�
��٤٠ا��6َ'�ِر َوُآ3Qُ-َ�ْ�َ xٍ�َ(َ F(ِ �Sَن  xِ�ْAُ�ْا F(ِ �ْ'ُ"َ��#�6َ�ْ ُذر�َ�َ ��Oَو7َ�ٌ% ��ُ'ْ� َأ 

�5َ َ���٤١اْ�َ�ْ$3Qُِن  �ِ�ِiْ#5 
#5 �'ُ�َ �6َْ̂ ��٤٢ْ�َآُ-3َن  َو4ََ� ��َ(َ �ْ'ُ�ْ�ِXْOُ oْ$َ�O َوِإن 
0َُ̂وَن  ��٤٣َ[ِ��َ� َ�ُ'ْ� َوَ�� ُهْ� 6�ُ 
ٍ��ِ I�َِإ �Hً�"َ5َ�٤٤ ِإ��� َرْ�َ�ً% 5#��6 َو� Sَ��ِ َوِإَذا 

3ُ̂ا �5َ َ�ْ�َ
 َأْ�ِ,�qُْ� َوEُ �ْqُ��.َ�َ �ْqُAَ�ْ4َ �5َْ�َ�ُ�3َن  �E�٤٥َ�ُ'ُ� ا�'ِ�EِoْEَ �5ََو  
ْ#5 %ٍ�َ7 
ْ#5 �
 
َ�Bِ�ِ.ْ5ُ �'َ6ْHَ 3اOُ7�٤٦َ��ِت َر�#ِ'ْ� ِإ��� َآ��3ُ̂ا 5ِ��� َرَزqُ�َْ� ا���ُ�  AِOَأ �ْ'ُ�َ Sَ��ِ َوِإَذا 

 F(ِ ِإ��� �ْ"ُO3ْ َ�َ$�ء ا���ُ� َأْ:َ.َ�ُ� ِإْن َأ�� 
5َ �ُ.ِPْOُ36ُ5َ7ا َأ 
َ��َل ا���0َِ
 َآAَُ�وا �0ِ���َِ

 Bََ��ٍلٍ�-ِj5 �٤٧� 
3�ُ3َُ̂ن I"َ5َ َه0َا اHْ3َ�ُْ, ِإن ُآ6ُ"ْ� َ[�ِدِ��َ  mُ6�َ �5َُ�وَن ��٤٨ َوَ�

��٤٩ِإ��� َ[Qَ�ًْ% َواِ�َ,ًة 0ُ4ُoْEَُهْ� َوُهْ� َ�ِ{�#ُ�3َن  I�َ3ِْ[َ�ً% َوَ�� ِإEَ 3َن.ُ�Pِ"َ�ْ�َ ��َ(َ 
ا ُه� #5َ
 ا9ْoَ�َْ,اِث ِإI�َ َر�#ِ'ْ� 3�ُ�ِ6�ََن  َوF(ِ �َAِOُ ا��3jِر َ)ِ�َذ��٥٠َأْهِ�ِ'ْ� 9ِ�ْ�َُ.3َن 

�٥١��6َ 5ِ
 �Oَ,ِ�َ�ْ�5 َه0َا �5َ َوHََ, ا���ْ�َ�ُ
 َوَ[َ,َق iَ.َ�َ 
 3�ُ��َا َ�� َو5َ �6َ�َ�ْ
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 ِإن َآ�Oَْ/ ِإ��� َ[Qَ�ًْ% َواِ�َ,ًة َ)ِ�َذا ُهْ� Qْ5ُ �6َ�ْ,َ�� _ٌ��ِ9ََ|ُ�وَن ��٥٢اْ�ُ�3�ُKَ�َْن 
�٥٣� ِإن� ��٥٤َ)�3ْ�َ�َْم َ�� Wَ aٌAْOَ �ُ�َmْEُْ�ً]� َوَ�� rَuْEُْوَن ِإ��� �5َ ُآEَ �ْ"ُ6ْ.َ�3�َُن  

��٥٥َأْ[�Qََب ا�6uَ�ِْ% ا3ْ�َ�َْم ِ)SٍXُWُ F َ)�ِآُ'3َن  I�َHَ َ��ٍلyِ F(ِ �ْ'ُ9ُُهْ� َوَأْزَوا 
���٥٧ 3Hُ�,�َ ��5َن  َ�ُ'ْ� ِ)�َ'� َ)�ِآَ'ٌ% َوَ�ُ'��٥٦اoَ�َْراِ~sُqِ�"5ُ xِوَن  
 Kََ��ٌم 5ِ ��ً3ْ�َ

��٥٩ َوا5َْ"�ُزوا ا3ْ�َ�َْم َأ�jَ'� اْ�ُ�35ُ�ِuَْن ��٥٨ر�ب� ر�ِ��ٍ�  F6ِ�َ ��َ �ْqُ�ْ�َِإ ,ْ'َHَْأَ�ْ� َأ 
 
ٌ�-ِj5 و�,ُHَ �ْqُ�َ �ُ�Oَن ِإ�Pَ�ْ�$وا ا�,ُ-ُ.ْEَ ��� 7�٦٠َدَم َأن�َ�اٌط  َوَأْن اHُْ-ُ,وFOِ َه0َا ِ[

 �ٌ�ِ̂ "َ�ْj5�٦١�3�َُِ̂ن  .ْEَ 3اOُ3qُEَ �ْ�َ(ًَ�ا َأ�iِ9ِِ-��� َآ �ْqُ65ِ �SBََأ ,َْ̂  َه0ِِ\ 9ََ'�6ُ� ��٦٢ َوَ�
��٦٤ اْ[3ْ�ََه� ا3ْ�َ�َْم ِ�َ�� ُآAُqْEَ �ْ"ُ6ُ�وَن ��٦٣ا��ِ"F ُآHَ3Eُ �ْ"ُ6ُ,وَن  �ُ"ِ}ْOَ ا3ْ�َ�َْم 
6َ�ُ#�qَEَُأْ)3َاِهِ'ْ� َو I�َHَ 3َن-ُ�ِqْ�َ 3اOَُأْر9ُُ�ُ'ْ� ِ�َ�� َآ� ,ُ'َ$ْEَ��٦٥ َأْ�ِ,�ِ'ْ� َو� َو3ْ�َ 

3ُ̂ا ا��#َ�اَط َ)I�Ooَ ُ�ْ-ِ�ُ�وَن  -َ"َKْ�(َ �ْ'ِ6ِ�ُHَْأ I�َHَ �6َ�ْ�َPَ�َ ء�$َOَ�٦٦� َوOَ 3ْ�ََ$�ء 
��٦٧ُ.3َن َ�َ�َ�ْ{�6َُهْ� Oَ�qَ5َ I�َHَِ"ِ'ْ� َ)َ�� ا3Hُ�Pَ"َKْا 5ُِ|��� َوَ�� 9ِ�ْ�َ \ُ�ْ#�.َOُ 
 َو5َْ

3�َُِ̂ن   َو��Hَ �5َْ��6َُ\ ا�$#ْ.َ� َوFXِ-َ6�َ �5َ َ�ُ� ِإْن ُه3َ ِإ��� �F(ِ �ُ�ْ#q6َOُ�٦٨ اْ�َ{ْ�ِ� َأَ)َ�� َ�ْ.
 
ٌ�-ِj5 �٦٩ِذْآٌ� َو7�ْ�ٌُن� 
َ��ِ(ِ�qَ�ْا I�َHَ 3َُْ̂ل ��٧٠ 0ِ6�ُ�َِر 5َ
 َآ�َن َ���� َو��Qِ�َ اْ� 

Hَ ���5ِ �ْ'ُ�َ �6َِْ̂�َ�ْ/ َأْ�ِ,��6َ َأ3qُ�ِ�5َ �'َ�َ �ْ'ُ(َ �5ً�.َOَْن َأَوَ� �َ4َ ��O�٧١ْ� َ�َ�ْوا َأ� َوَذ���6َ�َْه� 
 َوَ�ُ'ْ� ِ)�َ'� �6َ5َِ)ُ_ َو5ََ$�ِرُب َأَ)َ�� ��٧٢َ�ُ'ْ� َ)ِ�6َْ'� َرُآ3ُ�ُ'ْ� َوoْ�َ �'َ6ْ5ُِآ3�َُن 

 َ�� َ�ْ�َ"�Pُِ.3َن ��٧٤وِن ا���ِ� 7ِ�َ'ً% َ�َ.��ُ'ْ� 6�َُ�ُ�وَن  َوا�Eَ{0ُوا 5ِ
 ُد��٧٣َ�ْ$qُُ�وَن 
 َ)َ�� xَOrُQْ�َ 3ْ�َُ�ُ'ْ� ِإj��ِ�ُ �5َ �ُ�َ.ْOَ ��Oوَن �Oَ�٧٥ْ�َ�ُهْ� َوُهْ� َ�ُ'ْ� Qْj5 ,ٌ69َُ|ُ�وَن 

��٧٦َو�5َ ُ�ْ.36ُ�َِن  %ٍAَPْjO 
5ِ \ُ�6َْ̂ �َ4َ ��Oَ��ُن َأO�ِ�َْأَوَ�ْ� َ�َ� ا  
ٌ�-ِj5 �ٌ��ِ4َ 3َِ�َذا ُه(َ
�٧٧�َُ̂� َ��َل 5َْ
 F�ِQْ�ُ اْ�ِ.�mََم َوِهFَ َر�5ٌِ�  �ْ4َ Fَ�ِOََو ��ًiَ5َ �6َ�َ َ�َبBَ�٧٨ َو� Sْ�ُ 

 �ٌ��ِHَ �ٍ�ْ4َ #Sqُ�ِ 3ََه� َأو�َل ��5ٍَة َوُهoَ$َOا��0ِي َأ �'َ��ِQْ�ُ�٧٩� 
َ#5 �qُ�َ Sَ.َ9َ ا��0ِي 
4ْoَ�ْا �ِuَ�$3ِ�ُ,وَن ا�Eُ �ُ6ْ#5 �"ُOًرا َ)ِ�َذا َأ�Oَ �ِ|َ�٨٠� َأَوaَ�ْ�َ ا��0ِي 4ََ�َ� ا���َ��َواِت 

َ̂�ِدٍر I�َHَ َأْن َ�ْ{ُ�َ� I�َ�َ �'ُ�َiْ5ِ َوُه3َ اْ�َ{���ُق اْ�َ.ِ��ُ�   ِإ�Oَ�� َأ5ُْ�ُ\ ِإَذا ��٨١َواoَ�ْْرَض ِ�
3َُ̂ل َ�ُ� ُآْ
 َ)3qُ�َُن  َ)ُ�ْ-�Qََن ا��0ِي ِ�َ�ِ,ِ\ 3qُ�َ5َُت ُآFْWَ #Sٍء ��٨٢ َأَراَد Wَْ�ً]� َأْن َ�

��٨٣َوِإَ�ْ�ِ� 9َ�ْEُُ.3َن   
  

 تو از  كه قطعاً)2(آموز   سوگند به قرآن حكمت)1(] ياسين[/ يس
از جانب آن عزيز ] و كتابت [)4( بر راهى راست )3(پيامبرانى ] جمله[

داده  درانشان بيمپتا قومى را كه  )5(نازل شده است  ]اهللا[مهربان 
ـ پيش از اين در بني اسماعيل هيچ   دهىهشدار  ؛نشدند و در غفلت ماندند

شان محقق   بيشترءدر باره] اهللا [ء گفتهگرچه )6( پيغمبري مبعوث نسده بود ـ
ما در  ]گويي[ )7( وردآنخواهند ايمان  اكثراًگرديده است در نتيجه 

ايم به طورى كه   نهادههايى لهايشان ُغ  هاى آنان تا چانه گردن
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روى  فرا] ما[ و )8(اند  هشته شان را باال نگاه داشته و ديده فرو  سرهاي
آنان ] چشمان[اى بر  سرشان سدى نهاده و پرده  ها سدى و پشت آن

] و [بترساني و آنان را چه )9(توانند ببينند  ايم در نتيجه نمى فرو گسترده
هشدار  )10( ايمان نمي آورندكند   به حالشان تفاوت نمىنترسانيچه 

] اهللا[است كه كتاب حق را پيروى كند و از ] سودمند[تو تنها كسى را 
به آمرزش و پاداشى پر ] چنين كسى را [حذر كندرحمان در نهان 
 و  سازيم يم كه مردگان را زنده مىا]اهللا[ آرى ما)11(ارزش مژده ده 

كنيم و هر  شان درج مى ]و اعمال[اند با آثار  آنچه را از پيش فرستاده
مردم آن ] داستان [)12(ايم  شمرده اى روشن بر چيزى را در كارنامه

نگاه كه دو آ )13(زن بل َث را كه رسوالن بدانجا آمدند براى آنان مقريه
آن دو را دروغزن پنداشتند تا با ] لى[تن سوى آنان فرستاديم و

گفتند ما به ] والنرس[پس ؛ تاييد كرديم ] آنان را[سومين ] فرستاده[
گفتند شما ] دهناباوران آن  [)14(ايم  سوى شما به پيامبرى فرستاده شده

 شما جز  رحمان چيزى نفرستاده و] اهللا[جز بشرى مانند ما نيستيد و 
 به سوى ً كه ما واقعاًداند  ما مىرب :  گفتند)15(پردازيد  دروغ نمى

جز رسانيدن ] اى وظيفه [ و بر ما)16(ايم  شما به پيامبرى فرستاده شده
شما را به شگون بد ] حضور[ پاسخ دادند ما )17(نيست ] پيام[آشكار 
 عذاب كنيم و قطعاً نداريد سنگسارتان مى ايم اگر دست بر گرفته

 شومى شما : گفتند] رسوالن  [)18(دردناكى از ما به شما خواهد رسيد 
هم حمل به [ند ده) و تعليم (  اندرزبا خود شماست آيا اگر شما را 

مردى از ] در اين ميان[ و )19(شما قومى اسرافكاريد ] شگون بد ميكنيد
از اين !  اى مردم : گفت] و[دورترين جاى شهر دوان دوان آمد 

خواهند   از كسانى كه پاداشى از شما نمى)20(فرستادگان پيروى كنيد 
ا كسى  آخر چر)21(بر راه راست قرار دارند پيروى كنيد ] نيز[و خود 

يابيد  شما به سوى او بازگشت مى] همه[را نپرستم كه مرا آفريده است و 
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رحمان بخواهد به ] اهللا[ آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر )22(
توانند مرا  دهد و نه مى من گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم سود مى

واهم بود  در گمراهى آشكارى خ در آن صورت من قطعاً)23(برهانند 
سرانجام وئ  [)25(مرا بشنويد ] اقرار[تان ايمان آوردم رب  من به )24(

 اى  :گفت؛گفته شد به بهشت درآى ] وه ابه جرم ايمان كشته شد و ب
 چگونه مرا آمرزيد و در رب من كه )26(دانستند  كاش قوم من مى

وى هيچ سپاهى از ] شهادت[ پس از )27( عزيزانم قرار داد ءزمره
فرستنده نبوديم  فرو] پيش از اين هم[ن بر قومش فرود نياورديم و آسما

ها سرد بر جاى  آن] همه[ تنها يك فرياد بود و بس و بناگاه )28(
اى بر آنان نيامد مگر  هيچ فرستاده؛  دريغا بر اين بندگان )29( فسردند

ها  اند كه چه بسيار نسل   مگر نديده)30(كردند  آنكه او را ريشخند مى
 ها به سويشان باز  گردانيديم كه ديگر آنهالك پيش از آنان را

 آنان در پيشگاه ما احضار خواهند شد ء همه و قطعاً)31(گردند  نمى
 برهانى است براى ايشان كه آن را زنده گردانيديم رده مزمينِ و )32(

 باغ] زمين[ و در آن )33(خورند  و دانه از آن برآورديم كه از آن مى
ها در آن روان    قرار داديم و چشمهانگوررختان خرما و هايى از د

 با دستان خود عمل مياورند] آنچهاز[و ها  آن ء تا از ميوه)34(كرديم 
كه ] اهللا [منزه است و  پاك)35(گزارند  سپاس نمى] هم[بخورند آيا باز 

د دان نمىاو  و از آنچه آدمياز خود] نيز[روياند و  از آنچه زمين مى
براى آنها ] ديگر[اى   و نشانه)36( است آفريده]جفت جفت [همه را 

ناگاه آنان در ه  و بكنيم مى از آن بر] مانند پوست[شب است كه روز را 
 خود ء قرارگاه ويژه]سوى[ و خورشيد به )37(روند  تاريكى فرو مى

 و براى ماه )38( باشد مي اين ]اهللا[ تقدير آن عزيز دانا .روان است
 خرما ء چون شاخك خشك خوشهايم تا ن كردههايى معي منزل

نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى  )39( برگردد
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براى آنان ] ديگر[اى   و نشانه)40( و هر كدام در سپهرى شناورند جويد
 و مانند آن )41(اينكه ما نياكانشان را در كشتى انباشته سوار كرديم 

 و اگر بخواهيم )42(خلق كرديم ] ىى ديگر[براى ايشان مركوبها
بينند  يابند و روى نجات نمى رسى نمى كنيم و هيچ فرياد غرقشان مى

 آن[و تا چندى ] ها گردد آنحال شامل [ مگر رحمتى از جانب ما )43(
 و چون به ايشان گفته شود از آنچه در )44(برخوردار سازيم ] ها را

مورد رحمت قرار گيريد سر داريد بترسيد اميد كه   پيش رو و پشت
هاى پروردگارشان بر آنان  اى از نشانه  و هيچ نشانه)45(] شنوند نمى[

  و چون به آنان گفته شود)46(نيامد جز اينكه از آن رويگردان شدند 
به ـ اند  كسانى كه كافر شده به شما روزى داده انفاق كنيد اهللاز آنچه 

 كه خوراك دهيمكسى را آيا گويند   مى ـاند آنان كه ايمان آورده
 شما جز در ؛ خوراك مي دادوى را ] خودش[خواست   مىاهللاگر 

گوييد  گويند اگر راست مى  و مى)47(نيستيد ] بيش[گمراهى آشكارى 
را ] مرگبار[ جز يك فرياد )48( خواهد بود ئك] عذاب [ءپس اين وعده

ان كند  غافلگيرش ؛انتظار نخواهند كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند
توانند به سوى كسان خود   دارند و نه مىتوانايى وصيتى آنگاه نه )49(

هاى   و در صور دميده خواهد شد پس بناگاه از گور)50(برگردند 
اى واى بر : گويند   مى)51(آيند   خويش مىربخود شتابان به سوى 

 اهللاين است همان وعده ؟ مان برانگيخت  ما چه كسى ما را از آرامگاه
يك فرياد است و بس ] باز هم [)52(گفتند  حمان و پيامبران راست مىر

روز بر كسى هيچ ين ادر )53(و بناگاه همه در پيشگاه ما حاضر آيند 
 )54(ايد پاداشى نخواهيد يافت  رود جز در برابر آنچه كرده ستم نمى

 آنها با )55(در پيش دارند  كار و بارى خوش در اين روز اهل بهشت
در آنجا براى  )56(زنند  تكيه مىها  ها بر تخت ن در زير سايههمسرانشا

 رب از جانب )57( هر چه دلشان بخواهد و ميوه است] هر گونه [ها آن
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از [ امروز !  و اى گناهكاران)58(شود  سالم گفته مى] به آنان[مهربان 
مگر با شما عهد نكرده  ! اى فرزندان آدم )59(جدا شويد ] گناهان بى

 و )60( شيطان را مپرستيد زيرا وى دشمن آشكار شماست كهبودم 
گروهى ] او[ و )61(را بپرستيد اين است راه راست  ]اهللا[ن اينكه م

 اين )62( كرديد تعقل نمىانبوه از ميان شما را سخت گمراه كرد آيا 
ر ـفـآنكه ك] جرم[ به )63(شد  است جهنمى كه به شما وعده داده مى

هر هاى آنان م  امروز بر دهان)64(آن درآييد ورزيديد اكنون در  مى
گويند و پاهايشان بدانچه فراهم  هايشان با ما سخن مى نهيم و دست مى
 و اگر بخواهيم هر آينه فروغ از )65(دهند  ساختند گواهى مى مى

راه [بر هم پيشى جويند ولى ] كج[گيريم تا در راه  ديدگانشان مى
 و اگر بخواهيم هرآينه ايشان را )66(ند توانند ببين از كجا مى] راست را

كه نه بتوانند بروند و نه ] اى به گونه[كنيم  در جاى خود مسخ مى
 مي خلقت فرو] از نظر[و هر كه را عمر دراز دهيم او را  )67(برگردند 

 ]محمد[به او ] ما[ و )68( انديشند آيا نمى] گردانيم مي و شكسته[ هيمكا
اينگونه چيز ها ؛ ى جز اندرز و قرآنى روشن  وسزاوار نياموختيم و شعر

در ] اهللا[ دهد و گفتار هشدارزنده است ] دلى[ تا هر كه را )69(نيست 
اند كه ما به قدرت خويش   آيا نديده)70(باره كافران محقق گردد 

  و آن)71( دها باش  آندر تملكايم تا  براى ايشان چهارپايانى آفريده
و از  شوند  مي سوار  برخىكه برنيديم ها را براى ايشان رام گردا

ها دارند پس چرا  ها سودها و نوشيدني  و از آن)72( خورند بعضى مى
به پرستش گرفتند تا را خدايانى  ؛ اهللا و غير از )73(شكرگزار نيستيد 
توانند آنان را يارى  نمى] خداياناينگونه ولى  [)74(مگر يارى شوند 

اند  چون سپاهى احضار شده] خدايانآن [براى  خودشان كنند و آنان
 پس گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه )75(

 ندانسته است ]عرب بياباني[ مگر آدمى )76(دانيم  كنند مى را آشكار مى
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جويى   ستيزه؛ وانگاه چنينايم  نطفه آفريدهيك كه ما او را از 
 هو آفرينش خود را فراموش كرد )77(شده است  ]نسبت به اهللا[آشكار

 را پوسيده يها  چه كسى اين استخوانكه هبراى ما مثلى آورد
 را پديد ها بار آن  كه نخستينذات بگو همان )78(بخشد  زندگى مى

همو كه برايتان  )79(آفرينشى داناست ] گونه[آورد و اوست كه به هر 
]  نيازتان افتدچون[ نهاد كه از آن استعداد سوختن  و ترسبز  در درخت
 كه آسمانها و زمين را آفريده توانا ذاتيآيا )80( افروزيد آتش مى
 )81( دانا ءآرى اوست آفريننده؟ ها را بيافريند  مانند آن] باز[نيست كه 

 پس !باش  :گويد چون به چيزى اراده فرمايد كارش اين بس كه مى
 كه اتذپاك است آن ]  ومنزه[ پس )82(شود   مىموجود] درنگ بى[

ملكوت هر چيزى در دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانيده 
  )83(شويد  مى

  
به اندازه يك زاغ هم ) همچون قابيل ( گفتيم بني آدم گرچه در آغاز خلقت 

نداشته است ؛ معهذا در تداوم تكامل به  ردخ رسيده و به همين وسيله از عالم   ردخ
زي همسان و همزمان نيست ؛ از طبيعت و  چيردخولي . جانوري مستقل شده است 

 و تعامل با محيطرد در  آن مي آيد ولي خود خاستعداد و ظرفيتخلقت تنها 
 بيحد  است كه متحقق ميشود ؛ اما طئ پروسه هاي پيهمِعمل زنده گي و اجتماع
  .و حساب 

هاي  و داراي انتظام و توانايي بسامانرد ؛ ناگزير مراحل لذا نخستين مراحل خ
به مدد تابش و رد از اينجا مي آغازد كه همه جانبه نيست ؛ همه چيز در دايرهء خ

ها در چشم منعكس ميشود و بال   ؛ تصوير آن آفتاب بر پديده هابازتاب نورِ
البته . فاصله توسط مغز دريافت و در معرض فعل و انفعاالت ناشمردني قرار ميگيرد 

يي از هم زيگنال ها و پيام ها) لمسي ( يي شنوايي و بساواحواس بويايي و چشايي و 
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با تمام اينها را غنا مي بخشند ولي  فرستند كه چه بسا تصاوير   به مغز ميپديده ها
  .  ؛ مقام تعيين كننده ميباشد  تصويرمقام

پراگنده گي در دماغ  در نخستين مراحل عقلي ؛ تصاوير اشيا و جريانات با
قادر   كودكو  شخص بدوي ديگر هم سرازير ميگردد و حتي به مدد حواس

را نسبت به همديگر و نسبت بخود و  ها رابطه ها و ضابطه هاي آنشود كه  نمي
 ندارند و در جسميت ؛ چرا كه رابطه ها و ضابطه ها زياد نسبت به هستي دريابد

  . ها ساطع نميشود   نيرومند از آن نتيجه تصوير
رنده و انحراف دهنده در  باز دااستبداديمزاحمت نيرومند اما اگر 

تاب ز ؛ از بااشدوده و تحركات و جنبش هاي ضروري موجود ب نبپيش
 تغييرات و تحوالت و تطورات ءهاي تصاوير انبوه طئ زمان هاي متفاوت و مقايسه

 سامان يابي به جهت پريشان بدواً ردخ... ها و احساس اثرات يكي بر ديگر  در آن
 در ادامه همين پروسه است كه باالخره كار به نظم و سيستم حركت ميكند وو 

 باالتر ء و در مرحلهتوليد و باز توليد مايحتاج زيستي اوليه و توليد دانش ها
توليد و باز توليد احتياجات و نعمات و فرصت هاي آرماني و معنوي و 

 و توليد و كار ء در پروسهدانشديگر .  ميرسد  فرازيبايي شناسانه و تجملي
 تر شده ميرود و متقابالً ر و اعتماد آفرينـت دقيقتر و پر توان ... مصرفو  رتقسيم كا

  . سخت مدد رسان ميگردد توليد و كار ثمري باحاصلي و ر بهبود و پرب
در دو مرحله عمومي بايد مد را رد آدمي عقل يا خ؛ ل بنابر اين به طور يك ُك

  :نظر داشت 
   ) ـ آشفتهپراگنده ( نرد پريشاخمرحلهء طبيعي و ناگزير  ـ 1
  .سامانمند عقل  يا  بسامانردخـ مرحله كمال يابنده و كمال يافتهء  2

 ارتباط برقرار كردن ، افهام و رد بسامانخقطعاً روشن است كه در مرحلهء 
تفهيم و ابالغ و ارشاد كار دشواري نيست و فقط همين قدر نيازمندي دارد كه به 
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 داشته باشند عقل بسامان  ازمتعادليحد ؛ ر دو راستي خطاب كننده و مخاطب ه
رد پريشان و بي انتظام و بي سيستم ـ به ويژه در بدوي ترين حاالت ـ ؛ اما در مرحله خ

ارتباط يافتن و افهام و تفهيم و ارشاد و تبليغ شاق ترين كار ميباشد و اصوالً چنانكه 
م و تفهيم با كودكان نارس و بشر قادر نيست با چارپايان افهام و تفهيم كند ؛ افها

عقب مانده  « و گرفتار »كودك مانده «و امت هاي افراد و اقوام و ملت ها 
بود و   را دارا اهللا تعالي نصرت مگر اينكه؛ اممكنات است ن قريباً از  »گي ذهني 

» يس « به سطح و سبك و سياق سورهء بي نهايت شريف و مبارك و شفا بخش 
  !د كرد سخن گفت و ابراز مقص

دين و دنيا ؛ ولو كه قرآن كريم را رد بسامان و دانشِبي گمان افراد داراي خ 
معجزه قبول نكنند ؛ قادر نيستند كه از معجزه بودن سورهء  منحيث المجموع يك 

  .مبارك انكار نمايند » يس « شگرف 
ذا آه ؛ متأسفانه كه در همين حال هم ؛ همه چيز كاميابانه اتفاق نمي افتد و ل

  !ناگزير ؛ چيزي كه نميشود ؛ نميشود 
  : دقت فرمائيد 

پيامبرانى ] جمله[ تو از  كه قطعاً)2(آموز  سوگند به قرآن حكمت
نازل  ]اهللا[از جانب آن عزيز مهربان ] و كتابت [)4( بر راهى راست )3(

داده نشدند و در غفلت   تا قومى را كه پدرانشان بيم )5(شده است 
شان محقق   بيشترءدر باره] اهللا [ءگفته گرچه )6( هى دهشدار  ؛ماندند

ما در  ]گويا[ )7( آوردنخواهند ايمان  اكثراًگرديده است در نتيجه 
ايم به طورى كه  هايى نهاده لشان ُغ هاي  هاى آنان تا چانه گردن

] ما گويا [ و )8(اند  سرهايشان را باال نگاه داشته و ديده فرو هشته
] چشمان[اى بر  سرشان سدى نهاده و پرده   پشتها سدى و فراروى آن

 و آنان را چه )9(توانند ببينند  ايم در نتيجه نمى آنان فرو گسترده
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. ايمان نمي آورند  ؛كند  به حالشان تفاوت نمىنترسانيچه ] و [بترساني
)10(  

 اتمام حجت است ؛ اما بشر كه  شانس براي بشرآخرينسوگندچنانكه ميدانيم 
باشد ؛ خيلي امكان دارد كه مثالً مانند  ر نفس اماره و شهوت و جنون ميمعموالً اسي

ولي اينجا اهللا تعالي جل مجده . رهبران مجاهدان افغانستان  به دروغ قسم بخورد 
آنهم بر قرآن عظيم الشأن و بدينگونه هيچ شك و شبه اي ؛ و است كه قسم ميخورد 

 بني اسماعيل ؛ پيامبر راستين  امبربر اينكه حضرت محمد مصطفي اولين و آخرين پي
فرمايند كه  اهللا تعالي تصريح مي. و هادي صراط المستقيم ميباشد ؛ برجا نمي گذارد 

بني يهوديان  كه بر خالف اعراب بني اسماعيليقوم مورد خطاب يعني 
شان نيامده و هدايت نشده اند ؛ اكثراً هدايت شدني   براي  تاكنون پيامبراسرائيل
  .نيستند 

  : اينجا دو معضله در مورد اين قوم مطرح ميباشد 
اوالً اينكه حضرت اسماعيل فرزند نخست حضرت ابراهيم خليل اهللا بودند ولي 

 حضرت اسحق دومين پسر حضرت ابراهيم ءعنايات بيشمار الهي بر اوالده؛ بر عكس 
 وم ـقو بي همتاي  پرصولتل معطوف گرديد ؛ آنان لقب ـيعني بني اسرائي

و نزد بني ناميده ميشدند »  يهوه صبايوت«  اهللا تعالي را كه قبل از اين ء گزيدهبر
  .؛ دريافت كردند اند  » يهوه صبايوت« اسرائيل همچنان 

از   اهللا تعالي از اين قوم محرومِ ؛ ياسينء اينكه مخصوصاً در سورهء مباركهدوم
مينمايند و لقب قوم  با چنين انزجار ياد )كم از كم در هزارسال(عنايات خويش 

3َُْ̂ل «  و عالوتاً ميفرمايند كه .برگزيده را كه اصالً به ايشان نمي بخشايند  َْ̂, َ��� اْ� �َ

مورد آنان  در ]اهللا[ قول يعني هر آئينه �I�َHَ�٧ َأْآiَِ�ِهْ� َ)ُ'ْ� َ�� 36ُ5ِsْ�َُن 
  ».تحقق يافته است و اكثراً ايمان نخواهند آورد 

  ت ؟كدام اس؛ قولاين 
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 باب شانزدهم 12آيهء (كه در مورد حضرت اسماعيل در تورات مسلماً همان
 ؛ دست وئ به ضد  خواهد بودمرد وحشي و او«  فرموده اند كه )سفر پيدايش 

يك  او هم ماالمال از ء تيره و ساللهلذا  اينك  و»هركس و دست هركس به ضد او
  !وحشي گري اند چنان 

اين ؛ ١٠و ٩و ٨و 7ء  شريفهاتبالي آيالمطالب غضب آلود ميتوان در 
ل عدم توجه ذات الهي تا اين زمان بر اين قوم ـحكمت الهي را هم حدس زد كه دلي

 پيدا يل ديگرـ جد ايشان بوده است و اال مشكل است دليپسر كنيز بودنهمين  نيز
تا قومى را كه   رسالت داري ؛كرد كه چرا براي نبي كريم خاطرنشان ميشود

  )6(  بيم دهى ؛داده نشدند و در غفلت ماندند   بيمپدرانشان
 را مستثني ساخت ؛ حضرت اسماعيلخود ؛ از جمع اين پدران است سخت 

پيغمبر باشد و همين سلسله در ؛ چه در آنصورت حضرت اسماعيل مي بائيست خود 
. اوالدهء او ؛ چنانكه درمورد حضرت اسحق و اوالده اش صدق نموده ؛ ادامه يابد 

 كه شمرده ميشدقومى  نبايد چنين مي بود پس اعراب بني اسماعيل اگر
   ! داده نشدند و در غفلت ماندند  پدرانشان بيم

 بيم داده نشدند و از هدايت رباني بي نصيب  ل و علتـ به چه دلي و انگهي
 المرسلين بيم داده االنبياء وقرار است توسط سيدكه وانگهي چرا حاال باز . ماندند 
 هدايت گردند ؛ از قبل خاطرنشان ميگردد كه آنان اكثراً در ضاللت باقي شوند و

شان تفاوت  ايچه ايشان را بيم دهي و چه بيم ندهي ؛ به حالميمانند ؛ 
چنانكه تنذير و هدايت تو به حال وحوش جنگل تفاوتي نمي گويي   .نمي كند

  !كند 
 !؟مگر معناي آيهء مباركه غير از اين ؛ چه ميتواند باشد 

ولي اينهم ناگفته نماند كه اين قوم از نظر تاريخي داراي مشخصات كامالً 
آنان در دل صحرا هاي شنزار و پر فرود و . استثنايي به لحاظ جيو پوليتيكي بوده اند 
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فراز و غالباً گرم و تفتان از رويداد هاي معمول و تكاندهنده و تحرك بخش و 
  .آموزندهء جهان آنروز بركنار بودند 

و ديگر  سكندر مقدوني حتي هيچ يك از جهانگشايان و ماجراجويان چون 
ايران و روم آهنگ تصرف سرزمين يا تاخت و تاز بر  هاي امپراتور مثلحمله آوران 

هاي اين شبه جزيره چيزي نداشت كه  ل كه بيابانـعمدتاً به اين دلي. آنان را نكردند 
ي هاي سوق الجيشي و نگهداشت جهانگشايان را وسوسه كند و به هرحال دشوار

 بدين سوقياتمناطق و مردمان اين سرزمين ؛ در ساده ترين محاسبات مانع همه گونه 
به ) ايران و روم ( مناطق ميشد تا جائيكه نيرو هاي امنيتي امپراتوري هاي همسايه 
ا شبيخون ميزدند ؛ ـتعقيب چندان جدي چپاولگران عرب كه معموالً بر متصرفات آنه

  . د ـنمي پرداختند و رفتن در اعماق صحرا ها را وخيمترين امر تشخيص ميدادن نيز
 در ركود و سكون؛  جغرافيايي و سوق الجيشي ءبدينگونه وضع كامالً ويژه

 و عقليايستايي  و  بدويتوضع عمومي معيشتي را تأمين ميكرد و لذا حالت
  . بر آنان تداوم پايداري مي يافت فرهنگي

دارد كه اين قوم در چوكات همان بدويت عمومي خويش ؛ بازهم البته منكري ن
منجمله منطقهء بالنسبه . جزاير مدني و فرهنگي بخصوصي در ميان خود داشتند 

مدنيت هاي قابل توجهي را در خود پرورانيده بود و   عدنخوش آب و هواي 
  رقت و دقت و توانايي شاعري وشعر و  زبانرويهمرفته در سراسر عربستان

  به عنوان  تأمين كننده اصلي حيات آنان ؛ دامداريشگرفي يافته و عالوه بر
  .  هم رونق خوبي را دارا شده بود تجارت

ها خود سري و خود رائي و انضباط ناپذيري مخصوصاً در بيرون از  بنابر اين
رفته ـقديم بود و رويهمغيور و متعصب سازمان سنتي قبيله ؛ مشخصهء غالب اعراب 

دغه هاي ايماني كه چه بسا منشاي ژنتيكي دارد ؛ نقطهء اشتراك مهمي در جز دغ
ميان آنان برجسته گي نداشت و آنهم به اعتبار قبايل متعدد و بيشتر در حال 

  .  مركز مؤمن بها متشتت شده بود 360مخاصمت ؛ ال اقل ميان 
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 حضرت فخركائينات و افضل ر بچه بسا با رعايت همين حقيقت و واقعيت ؛
هدايت رباني صادر ميگردد كه به اين قوم حكايت مردم ) ص(موجودات رسول اهللا 

دو تن از رسوالن خود را بر ايشان ) اهللا (آن قريه را تمثيالً روايت كن كه ما 
با فرستادن پيامبر سومي قوت را فرستاديم ولي آنان تكذيب كردند و آنگاه آنان 

شي رد كردند و پيامبران مارا به شگون وحخود خواه و بخشيديم مگر بازهم آن قوم 
اهللا : ؛ ولي رسوالن ما به ايشان گفتند بد گرفته تهديد به سنگسار كردن نمودند 

  . اوئيم و جز هدايت شما وظيفه اي نداريم ء كه ما فرستادهتعالي ميداند
شهر آمد و مردم سركش را مالمت و جاي دوري در درين گير و دار مردي از 

  :فت مذمت نموده گ
را   خودهءدنن بايد كه اين رسوالن را پيروي كنيد ؛ ما چرا آفري

  .نپرستيم ؟ اينك من به ايشان ايمان آوردم ؛ اقرار مرا بگيريد 
چنانكه در اغلب ترجمه ها آمده است ؛ آن مرد به سزاي ايمان آوردن كشته شد 

مرد با آه و آن ؛ موقع داخل شدن به جنت . را وارد جنت ساخت  و اهللا تعالي او
اي كاش ؛ قوم من ميدانستند كه اهللا در بدل ايمان و شهادت به خاطر : حسرت گفت 

  ؟!عزيز داشته است  مقداري بخشيده و چه ت مرا چه مرتب ؛آن
مانند مردم همان قبالً ميتواند اين مثل كنايه از آن باشد كه قوم بني اسماعيل هم 

 ايده اي نداشت كه بر ايشان يك يا چند پيامبرقريه و بلكه بدتر از آنان بودند ؛ لذا ف
  ! ميباشند  قبل از اين ؛ فرستاده شود  و همين حاال هم كه اكثراً همچونترپيش

 ايقبالً عطا شده بر اختيارات  بنده ـ يعني آنگاه كه يراستي نابخردي به
هم ا  اهللا ارحم الراحمين رنادرست مورد استفاده قرار ميدهد ـ حتي صبرِ؛ را خويش 

 :ابراز افسوس ميفرمايد  چنين )30(به سر ميرساند ؛ چنانكه اين ذات جليل در آيهء
بر آنان نيامد مگر آنكه ي رسولهيچ ؛ بر اين بندگان ) دريغا ( وا حسرتا 

  .كردند  او را ريشخند مى
  :شاعري گفته است 
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  استن هميوهمينست وهمينست  اگر فردوس در روي زمين است 
  :ائيست گفت و ايمان داشت كه به همين فحوا ب

  همين است  وهمينست وستهمين     قرآن  مبين  است  اعجاز اگر
 پيامبري ميكنند ؛ قوم ظهاراخود رأي دو تا مرد ناگهان در ميان يك قوم بدوي و

ايشان هيچ برتري و منطق و حجت قابل توجه متفاوت از خود ظاهراً بينند ؛  چون مي
ولي مرد سومي هم به كمك شان مي آيد ؛ ن را نمي پذيرند ان ندارند ؛ اين مدعياآن
  : را دسته جمعي تكرار ميكنند ؛ مردم جدي ميشوند و ميگويند دعوتو 

 همانند خودمان به بشر معموليچونكه  كه نيستيد و نمي توانيد باشيد انپيامبر
  و موجودات مؤذي و خطرناك ديگري باشيدانشايد جادو گرولي ؛ د ـنظر مي آئي

از نظر ما گم شويد و و خود و ادعا و عمل تان عاقبت شومي را متوجه ما سازد ؛ لذا 
و اما مدعيان پيامبري بدينگونه حجت را بر همه تمام . اال سنگسارتان خواهيم كرد 

  :ميكنند 
��١٧ُغ اْ�ُ�ِ-�ُ
  َو�6َ�ْ�َHَ �5َ ِإ�� اْ�َ-َ���١٦ 3�ُ��َا َر��6َj َ�ْ.َ�ُ� ِإ��O ِإ3�ُKَ�ْ�ُ�َ �ْqُ�ْ�ََن   

 كه ما فرستاده گانش به سوي شما هستيم رب ما ميداند : گفتند يعني
  . بر شما نداريم هدايات رباني و وظيفه اي جز ابالغ آشكار

دانيد و قبول نداريد  به وضوح اين اتمام حجت نهايي است ؛ يعني اگر شما نمي
از ذات اهللا تعالي بپرسيد ؛ يد يا  لذا يا گردن نه ؛داند ؛ حضرت رب و اهللا تعالي مي
 ما رها دعوترا تأئيد نكرد ؛ آنگاه خواهيد توانست از  اگر احياناً آن ذات اقدس ما

  !شويد 
 ـ �٥١ صريح قرآن عظيم الشان ءچونكه مبرهن است و قبالً در آيه

... آورديم كه اهللا تعالي با هيچ بشري جز توسط پيامبر يا از وراي پرده �ا�$3ر�
ز نميگويد ؛ مسلم است كه اين قوم بدبخت قادر نميشود ؛ چگونگي امر را اسخن 

  :در نتيجه دو راه بيشتر پيش روي ندارد . د پيشگاه ذات اهللا تعالي جويا شو
   وانيكي اطاعت بيچون و چرا از پيامبر
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  .معروض شدن با مجازات بي امان : دوم 
گر نيز به اين قوم اعطا  ديءرحم الراحمين يك شانس خارق العادهولي اهللا ا

   :ميفرمايد و آن عبارت است از 
 
َ��ِKَ�ْ�ُ�ْ3ا ا.ُ-ِ�Eَ��َل َ�� 3ْ�َِم ا I.َ�ْ�َ Sٌ9ُاْ�َ�ِ,�6َِ% َر I�َ�َْأ 
��٢٠َو�9َء 5ِْ 

��٢١ا�Eِ-ُ.3ا 5َ
 �� qُ�ُoَ�ْ�َْ� َأ9ًْ�ا َوُه� j5ْ'َ"ُ,وَن  FOِ�َPَ(َ ا��0ِي ,ُ-ُHَْأ �َ F�ِ �5ََو 
��٢٢ِإَ�ْ�ِ� 9َ�ْEُُ.3َن َو F#6Hَ 
ِXْEُ �� ��|ُ�ِ 
0ُ 5ِ
 ُدوOِِ� 7ِ�َ'ً% ِإن ُ�ِ�ْدِن ا���ْ�َ�}ِ�Eَأَأ 

0ُِ̂وِن  �Wَ �ْ'ُ"ُHَ�AَWَ�٢٣ْ�ً]� َوَ� 6�ُ 
ٍ�-ِj5 َ�ٍلBَ FAِ�� ِإًذا F#O�٢٤ ِإ�  
] و[مردى از دورترين جاى شهر دوان دوان آمد ] در اين ميان[و 

 از كسانى كه )20(از اين فرستادگان پيروى كنيد !  اى مردم : تگف
 پيروى بر راه راست قرار دارند] نيز[خواهند و خود  پاداشى از شما نمى

شما به ] همه[ آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و )21(كنيد 
 آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه )22(يابيد  سوى او بازگشت مى

رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم ] اهللا [اگر
  در آن صورت من قطعاً)23(توانند مرا برهانند  دهد و نه مى سود مى

  )24(در گمراهى آشكارى خواهم بود 
 مي آورد ؛ ولي قوم از ديدن اينهمه ايمانسپس خود اين مرد به پيامبران 

نيز توطئه آميز و فريبكارانه تماالً برايشان احل درك و انتظار كه ـعجايب غير قاب
 و از  چنانكه مترجمان قيد كرده اند ؛ هر حالبه. لوه ميكند ؛ بر آشفته ميشوند ج

 شهيد ميشود و بال فاصله به  ؛ ايمان آورده مردفحواي آيات پيهم نيز هويداست ؛
  .بهشت رهنمايي ميگردد 

فرا ميرسد كه محاكمهء سپس نوبت احتجاجات بسيار بسيار محكم الهي 
بيرحمانهء قوم تمثيل شده ؛ ولي در واقع محاكمهء بيرحمانه همين قوم بني اسماعيل 

  : است
هيچ سپاهى از ! ) يعني مرد به بهشت رفته ( وى ] شهادت[پس از 

فرستنده  فرو] پيش از اين هم[و  آسمان بر قومش فرود نياورديم 
ها سرد بر  آن] همه[و بناگاه بس   تنها يك فرياد بود و )28(نبوديم 
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اى بر آنان نيامد  هيچ فرستاده؛  دريغا بر اين بندگان )29( جاى فسردند
 اند كه چه بسيار نسل  مگر نديده)30(كردند  مگر آنكه او را ريشخند مى

 ها به سويشان باز  گردانيديم كه ديگر آنهالكها را پيش از آنان 
ر پيشگاه ما احضار خواهند شد  آنان دء همه و قطعاً)31(گردند  نمى

 گردانيديم زنده برهانى است براى ايشان كه آن را رده مزمينِ و )32(
 باغ] زمين[ و در آن )33(خورند  و دانه از آن برآورديم كه از آن مى

ها در آن روان   قرار داديم و چشمهانگورهايى از درختان خرما و 
 با دستان خود عمل مياورند ]آنچهاز[و ها  آن ء تا از ميوه)34(كرديم 

كه ] اهللا [و منزه است  پاك)35(گزارند  سپاس نمى] هم[بخورند آيا باز 
داند  نمىاو  و از آنچه آدمياز خود] نيز[روياند و  از آنچه زمين مى

ها  براى آن] ديگر[اى   و نشانه)36( است آفريده]جفت جفت [همه را 
ناگاه آنان در ه  و بكنيم مىاز آن بر] مانند پوست[شب است كه روز را 

 خود ء قرارگاه ويژه]سوى[ و خورشيد به )37(روند  تاريكى فرو مى
؛  و براى ماه )38( ؛ ميباشد اين ]اهللا[  تقدير آن عزيز دانا .روان است

  تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگرددايم هايى معين كرده منزل
 و بر روز پيشى جويدنه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب  )39(

براى آنان اينكه ما ] ديگر[اى   و نشانه)40(هر كدام در سپهرى شناورند 
 و مانند آن براى ايشان )41(نياكانشان را در كشتى انباشته سوار كرديم 

كنيم   و اگر بخواهيم غرقشان مى)42(خلق كرديم ] ى ديگرى[ مركوبها
 مگر رحمتى )43(بينند  يابند و روى نجات نمى رسى نمى و هيچ فرياد
برخوردار ] ها را آن[و تا چندى ] ها گردد آنحال شامل [از جانب ما 

سر    و چون به ايشان گفته شود از آنچه در پيش رو و پشت)44(سازيم 
 و )45(] شنوند نمى[اميد كه مورد رحمت قرار گيريد ؛ بترسيد ؛ داريد 

ن نيامد جز اينكه از آن هاى پروردگارشان بر آنا اى از نشانه هيچ نشانه
 به شما اهللا از آنچه  و چون به آنان گفته شود)46(رويگردان شدند 
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به آنان كه ايمان ـ اند  كسانى كه كافر شدهروزى داده انفاق كنيد 
 اهللا كه اگر خوراك دهيمگويند آيا كسى را   مى ـاند آورده

 شما جز در گمراهى  ؛خوراك مي دادوى را ] خودش[خواست  مى
گوييد پس اين  گويند اگر راست مى  و مى)47(نيستيد ] بيش[آشكارى 

فرياد جز يك ]همانا اين قوم[ )48( خواهد بود ئك] عذاب[وعده 
 ؛ را انتظار نخواهند كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند]مرگبار[

  )49(غافلگيرشان كند 
نبايد در آيات از قبل بار بار تشريح و تصريح كرده آمديم كه ما نمي توانيم و 

بلكه آيات متبركه . او تعالي را جويا شويم و انتظار داشته باشيم  » علم غيب« الهي 
 توان ذهني و نيروي عقلي بالغهء الهي در منظور داشتن حكمتمشحون از 

پيامبران و ؛ نيز ثابت كرديم كه ذات الهي فقط تا هنگامي بر نوع بشر . مخاطبان است 
 و  كودكيءمرحله؛  حيه ءكمال يافتهنوع  كه اين كتب مقدس فرستاده است

 را ميگذشتانده اند و مانند در مقياس تاريخ نوجواني خود پيش از بلوغ
تشويق  و تنبيه كننده و آموزگار و معلم و مربي و ولييتيمان و نابالغان به 

  .ر قابل اغماض و اشد داشته اند ي نياز غكننده
يكه كليت سوره ها و جزوات و بافت هاي لذا علي الظاهر و بخصوص تا هنگام

رقه فقط عقل و ـنيابم ؛ ما دراغلب آيات شريفهء متف كامل كتب مقدس را دقيقاً در
  .انديشه و اميد و بيم مردمان اوليه را مي بينيم 

مثالً امروزه پروفيسوران و متخصصان زمين شناسي و كيهان شناسي و بخصوص 
و ها  و شب ها ها چون روز ي و نتايج و تبعات آن شمسءدانشمندان در قوانين منظومه

فصل ها و بارنده گي ها و خشكسالي ها و مسايل حيات وحش در خشكي ها و بحر 
و آب هاي منجمد و ها  و آتشفشان  ها و زلزله ها و كسوف هاها ؛ مسايل خسوف

آب هاي گرم وغيره مسلماً از دريافتن آياتي با اين معاني در قرآن مجيد شوكه 
   :ميشوند
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از ] مانند پوست[شب است كه روز را براى آنها ] ديگر[اى  و نشانه
 و خورشيد )37(روند  ناگاه آنان در تاريكى فرو مىه  و بكنيم آن برمى

 ]اهللا[  تقدير آن عزيز دانا .روان است خود ء قرارگاه ويژه]سوى[به 
 چون  تاايم هايى معين كرده منزل؛  و براى ماه )38( ؛ ميباشداين 

 سزد كه به  نه خورشيد را )39(  خرما برگرددءشاخك خشك خوشه
 و هر كدام در سپهرى شناورند ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد

)40(  
ضرور نيست با اين نخبگان دانش و معرفت روزگار ما كه خوشبختانه در يك 

وام بدوي  ميباشد ؛ پيرامون چون و چراي اقبلوغ نيرومند نوع بشرروزگار ؛ ل ُك
مورد خطاب قرآن مجيد و ساير كتب مقدسه پيش از آن ؛ مباحثه كنيم ؛ كافيست 

هاي كودكي و نوجواني خود را به ياد آورند كه آيا پدران و مادران و  آنان دوران
از لحاظ لهجه و اداي كلمات و را اطرافيان و مربيان ايشان در آن هنگام خويشتن 

 آنان پائين نمي آوردند  سطح كودكي و نوجوانيبهطريقه هاي افهام و تفهيم ؛ 
  !؟

را تداعي كنند و در آن شروع از نخستين   اين محترمان بايد حافظه هاي خود
 و ناز و نوازش و خطاب و تنبيه و تشويق كه ميشده اند تا هر جا كه به قناعت آللو

يافت كه همه گان به نيكويي هزاران مورد را درخواهند . ميرسند ؛ تفحص نمايند 
 ساخته و اداي كودكبزرگان به خاطر نزديك شدن به آنان مصنوعاً خود را 

كودكانه در آورده و مفاهيم را به طريق كودكانه ارائه داده اند كه به هيچ وجه با 
د همخواني ـتوان توانسته و نمي ارائه هاي علمي و اكادميك همخواني ندارد و نمي

  .داشته باشد 
مسلماً خود هم همين اكنون ؛   دانش و شناخت امروزپيشرواناين همچنان 

 عقبمانده از لحاظ ذهني و اطرافيان نوجوان و  كودكصاحب فرزندان
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نسبت به خويش اند ؛ لذا كافيست كه به برخورد هاي لفظي و طرز تكلم و ارتباط 
  !برقرار كردن خود با اينان دقيق شوند 

 و با ديگران حتي با گردند كودك آيا خودشان ناگزير نيستند با كودكان 
را حاصل  ها  يا قناعت آن ؛ به گفت و گو پرداختهتوهمي و غير علميتمثال هاي 

  !؟دارند و يا خود را از دست آنان به طريقي رهايي بخشند 
 تعيين كنندهء سطح و كيفيت صحبت و مخاطب و مستمعآري ؛ هميشه 

 زير از جمله ؛ همين حقيقت رـا بوده ؛ هست و خواهد بود و شعـخطابه و بيان م
  :كند  آزمون شدهء علمي را تبيين مي

    كار آورد  مستمع  صاحب سخن را بر سرِ
    غنچهء خاموش   بلبل  را  به  گفتار آورد               

  :ولي به نظر ميرسد كه در مورد آيات آتي وضاحت هاي بيشتر لزوم دارد 
ه شما روزى داده انفاق  باهللاچون به آنان گفته شود از آنچه و 
گويند   مى ـاند به آنان كه ايمان آوردهـ اند  كسانى كه كافر شدهكنيد 

وى را ] خودش[خواست   مىاهللا كه اگر خوراك دهيمآيا كسى را 
 و )47(نيستيد ] بيش[ شما جز در گمراهى آشكارى خوراك مي داد ؛

اهد  خوئك] عذاب [ءگوييد پس اين وعده گويند اگر راست مى مى
 را انتظار نخواهند ]مرگبار[فرياد جز يك ]همانا اين قوم[ )48(بود 

  )49(شان كند   غافلگير ؛كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند
 عقل نخستين برداشت ميسر از اين آيات مباركه اين است كه علي الوصف برابرِ

 دنمخاطب محور بو«  اصطالح پيداگوژي  يكيا موافق بهو ذهن مخاطبان بودن 
 دانش الهي در اين كالم مظاهري ازقرآن مجيد ؛ بازهم آثاري از علم غيب و » 

سوره  48و  47 ء مباركهاتاز جمله همين آي. مقدس اينجا و آنجا لزوماً تبارز دارد 
  .شريفهء ياسين سخت قابل دقت ميباشد 
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 هم از لحن و طرز بيان منطبق بر توان عقلي ات اصالً شك نيست كه اين آي
 را طبان زمانه برخوردار ميباشد ولي در وراي مفاهيم آن ؛ حدود مقدرات الهي مخا

به روشني ميتوان دريافت ؛ البته مشروط بر اينكه عاقل و بالغ و صحتمند و  نافذ جميع 
 مان در )يا خرد  (  و در عين حال عنصر عقلهء خويشتن بودشرعيهامور تصرفات 

 اصالً راه عقل پريشانبا . ه باشد ـق ورود يافتتوفيكمابيش   »خرد بسامان« حوزه 
  !بردن به جايي ميسر نيست 

  :مراتب آتي را داريم  48و  47  هايبه هرحال در آيه
  ! ؛ انفاق كنيد اهللا برايتان داده استـ از اموال خود كه 

  !؟ اورا رزق ميدادخودش اگر ميخواست ـ چرا به كسي نفقه دهيم كه اهللا 
دهيم گمراه نيستيم شما كه مارا به آن امر ميكنيد ؛ علناً  نميفقه ـ پس ما كه ن

  !گمراه هستيد 
  ـ اگر ما با امتناع از انفاق سزار عذاب شويم ؛ كو آن عذاب ؟

؛ »  اهللا برايتان داده است«  ءمالحظه ميشود كه تمام معضله ؛ در جمله
؛ ته در روز عقل روزمره كه پيوسته فازي از عقل پريشان و آشف . ميباشدمضمر 

 را ببيند و دريابد ؛ داد و دهش اهللا را هم مانند داد  اشكالميباشد ؛ چون فقط ميتواند
  . در مي آيد ؛ مي پندارد  تصويركه به  آنچنانبشرو دهش 

و موارد اصالً انكار از اين اصل به عمل نمي آيد كه ـخوب است كه در همچ 
 مهارت خود  ت و لياقت و هنر و زحم  اهللا داده است ؛ ما كه با راكجا و چطور ما

  !؟به دست آورده ايم را همه چيز 
براي آنچه ما كسب ميكنيم عمالً ...  و فلك شايد اينكه ابر و باد و مه و خورشيد

ولي ؛ كند   ؛ عقل روزمره را تا حدودي از اين جهت متقاعد مي اند در كارو علناً 
 اسباب داد و دهش الهي براي ما بوده واقعاً دشوار است دريافته شود كه همه آنچه

 و آنگهي آنان چرا محتاج ما باشند ؛ پس چون اراده اهللا براي ديگران هم هست
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 است كه به ايشان چيزي نصيب كند ؛ اهللا نخواستهخود  در بين است ؛ واضحاً
  پس به آنكه اهللا نداده ؛ ما چرا بدهيم ؟

 وداد اينكه ما در معناي مگر ؛ مال حظه ميشود كه منطق نيرومندي است 
اهللا رب العالمين فرداً فرداً به هر بشر و حتي گروه گروه .  بيشتر غور كنيم  اهللادهش

حتي داد . و قوم قوم و ملت ملت و امت امت به نوع بشر عطاياي جداگانه نمي بخشد 
  .شود  دهش رب العالمين نوعاً نوعاً در ميان انواع موجودات حيه هم قسمت نمي و

  : توجه و تعمق كنيد بارانالً به مث
،  به يك قوم ، آيا ممكن است مقداري معيني از قطرات باران به يك فرد بشر 

 ديگر قسمت و ءجود حيهوبه يك ملت و حتي اختصاصاً به نوع بشر يا كدام نوع م
  !قباله شده باشد ؟

توانمندي و استعداد ها  و  امكانات وذرايع برعكس رب العالمين تمامي 
را با تناسب و ترتيب در وجود هر فرد بشر ، هر فرد موجودات حيه و نيز در زمين  ها

  . و آب و هوا و قوانين و ضوابط جاري و حاكم در سراسر طبيعت نهاده است 
  و هر موجود حيه ـ اگر هرچه از طبيعت ـ به هر نحوي فراچنگ ميبشرلذا 

ما اگر با جادو گري و چشم حتي . آورد ؛ همانا داد و دهش رب العالمين است 
 رب ءاز كسي يا جايي مي ربائيم باالخره از استعداد عطا كردهرا بندي هم چيزي 

  .استفاده كرده ايم ـ ا زيبا و ناصواب ـمنتها به طرز ناباب و نادرست و نـ العالمين 
گار و از جمله تأمين رزق موجود فعل و انفعاالت كه براي گردش روزولي تمام 

ديده ها و منابع و جريانات و عملكرد هاي طبيعي صورت ميگيرد ؛ فقط حيه در پ
 بيش و كم براي بشر يا ديگر يك خطي و هميشه مثبت و بي ريسك و بي خطرِ

  .موجودات حيه نيست 
را در همه جا و  امكاناتو  استعداد ها اينجاست كه عوامل و اسباب مختلف 

ع خرابي در فصل و سيالب و زلزله از وقو.  مي سازد  متفاوتهمه چيز و همه كس
سازد كه عده  وضع را چنان مي؛  بشريگرفته تا بيماري ها و آفات زراعتي و دامي و 
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اي كم يا بيش نتوانند رزق كافي براي خويش گرد آوري كنند و يا داشته هاي خود 
البته  ( .را به ناگهان در آب و آتش و افساد و تجزيه و سرقت وغيره از دست دهند 

كاره و ناداني ها و بيكاره گي ها و بدبحث بي لياقتي ها و تنبلي ها 
از اين محدوده ...  و تجاوزات و چور و چپاول پنهان و عيان گي ها

   )بيرون است
چون قرآن مجيد مطابق عقل .  به وجود مي آيد  انفاقاينجاست كه نياز به

 كبرا و تجزيه و تحليل مي مردم زمان است ؛ چنين كه ما امروز وارد صغرا و ءروزمره
شود و بيشتر ـ چه بسا در حد بيش از  وارد اينگونه مباحث نمي ؛ در آن زمان يمشو
  درصد ـ فقط به تنذير و تخويف و يا توليد اميد و ايقان بر اجر و پاداش اتكا مي90

قرض دادن به طرف بنابر اهميت و ضرورت ؛ انفاق را حتي به نوعي  از يك. كند 
 تشبيه و تجليل ميدارد و از سوي ديگر از نزول ) ـ الحديد11ثالً درآيهء م ( اهللا

 اين بيم دادن در .بيم ميدهد از انفاق عذاب هاي مخوف بر استنكاف كننده گان 
  ؛ صورت عجيب و فوق العاده اي هم به خود مي)38(سورهء محمد ـ آيهء اخير

  :گيرد 
3ُ̂ Aِ6"ُ�ِ 3َْنHَ,ْEُ َ��ءsَُه �ْ"ُOَه�َأ Sْ}َ-ْ�َ 
�5
 َ�ْ-َ{Sُ َو5َ �qُ6�ِ(َ �ِا��� Sِ�-ِKَ F(ِ ا

ََ̂�اء َوِإن Eََ"3ْ��3َا َ�ْ�َ"ْ-ِ,ْل �5ً3ْ�َ  Aُ�ْا �ُ"ُOَوَأ jF6ِXَ�َْوا���ُ� ا �ِ�ِAْ�O 
Hَ Sُ}َ-ْ�َ ��َ�O�ِ(َ
 �ْqُ�َ�iَ5ْ3ا َأOُ3qُ�َ ��َ ��hُ �ْْ�َ�ُآJَ�٣٨�  

 فرا اهللا كه براى انفاق در راه هستيد] مىقو[همان ] اعراب[شما 
ورزند و هر كس بخل   ايد پس برخى از شما بخل مى خوانده شده

نياز است و شما   بىاهللا] نه گر[ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده و 
 غير قوميجاى شما را به ] اهللا[روى برتابيد ] از انفاق [ نيازمنديد و اگر 

  )38( واهند بوداز شما خواهد داد كه مانند شما نخ
درينجا واضحاً اعراب بني اسماعيلي كه امتياز الهي بعثت پيامبر خاتم از ميان 

عطيهء قرآن عربي و تعاليم اسالمي به ايشان عنايت شده در قبال استنكاف از ، شان 
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ها  شوند كه همهء اين عنايات از آن انفاق و بخل ورزي هايشان ؛ به حدي تهديد مي
  وم ديگري داده خواهد شد ؟ستانده شده و به ق

برعالوه اين ارشاد ملكوتي كه از محكمات قرآن مجيد ميباشد ؛ جاي هيچ گونه 
شك و ترديد و دغدغه اي باقي نمي گذارد كه اين كالم مقدس اختصاص كامل به 

 بني اسماعيلي در يك و نيم هزار سال قبل دارد و تحميل باعرمعين يعني اقوم يك 
و شبان ـ رمه اي قديم  در قالب محضاً عربي اصتاً با جبر و زور وآن بر اقوام ديگر خ

  .آشكارا مردود ميباشد 
   .بگذريم عجالتاً 

 عاقله يعني جهان بشري هنوز هم اسلوب هاي تربيه و اداره و قومانده در عالمِ
  :بيش از دو نوع كلي نيست 

  اقناعي : الف 
  اجباري : ب 

ابيني هم ترويج و ن يك حالت تلفيقي و بيمساعي فراواني به عمل آمده است تا
اين روش ؛ منتها »  مثالً سنتراليزم دموكراتيك اقناعي ـ اجباري« معمول شود 

را شق سوم محاسبه   نيست كه بتوان آن در حدي حايز نتايج تجربي و مسلمهنوز 
طلوب البته احتمال اينكه اين شيوه باالخره به شق سوم و نهايتاً به تنها نحو م. كرد 
   .مي باشدو رهبري مبدل شود ؛ منتفي ن اداره 

 به هر حال ؛ در ميان كودكان ـ خاصتاً كودكان مناطق عقب مانده و قبيلوي ـ  
؛ اسلوب تقريباً غير ممكني است ؛ لذا  تربيه و رهبري و قومانده اسلوب اقناعي

رد ؛ وضع در دا رد  درين عرصه خواهي نخواهي كار باجباراسلوب اساساً مبتني بر 
 دارند ؛ نيز عقب ماندگي عقلي و ذهني؛ ل مختلف ـكه به دالي مورد كتله هايي

  .عيناً مانند وضع در ميان كودكان است 
 ، در حيطه هاي كوچك ؛ ميان دوستان بسيار خردمند  اقناعيرويهمرفته روش

يل  ميان شركاي كار و تجارت كه به دال،بسيار شفيق دلبسته گان و ميان عاشقان 
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 برابر اند و ميان فاميل هاي داراي سطح عالي  و ضرر مختلف داراي اتوريته و نفع
  .ثبات رواني و عصبي و مقام باالي فرهنگي وغيره مروج و مؤفق ميباشد 

 امن و نظم عامه و بخصوص در قواي انتظامي و اما در دولت و ادارات مسؤلِ
 ؛ متناسب به است  اجباراً مبتني برژاندارمري و اردو ؛ اسلوب كار ماهيتاً و نهايت

به حقانيت و صالحيت و مدنظر داشتن  الزامي ميشود كه فرمانبران ؛ اجبارءدرجه
 و مؤمن  ؛منافع و توانايي هاي خود شان از طرف رؤسا و فرماندهان و كار فرمايان

  . قرار گيرند برده گي باشند و يا هم در انضباط شاقي چون معتقد
 حتي قبالً پيدايش و تحفظ و تقويت  ؛اجبار روش   شدن بنابر اين عملي

. در ابعاد مختلف است   حذر و ترسنيازمند  مي طلبد و هكذا   را باور و ايمان
چنانكه در نظام عسكري تخلفات نسبتاً كوچك به سختي ـ تا سرحد اعدام لحظه اي 

طلوب امر و  ولي در عين حال به مقابل اطاعت م.ـ مجازات ميشود » صحرايي « و 
پاداش و ؛  وظايف محوله ءنهنامخصوصاً انجام از خود گذرانه و فداكارانه و قهرما

  .مكافات نيز داده ميشود 
 مجازات و مكافات دقيق و درست و متناسب و به هنگام متقابالً ايمان و باور و 

  . و دسيپلين را استحكام مي بخشد  بالنتيجه نظم
ـ در قرآن مجيد  دادن و اميدوار ساختن ر ـ بيم درك اينكه چقدر تنذير و تبشي

 در يك و نيم هزار سال   ياسين براي مخاطبان مشخص آنءبه ويژه در سورهء مباركه
حضور همه نيازمند ؛ دقيق و درست و متناسب و به هنگام بوده است پيش ؛ 

  .است   در همان زمان و در ميان همان مردمجانبهء ذهن ما
فق اميد و پاداش بزرگ به مطابعت كننده گان و مؤمنان و توجه فرمائيد وقتي ا

  :متقيان ارائه ميگردد ؛ چنين مناظري تصوير ميشود 
در  كار و بارى خوش  بهشت اهلِ )روز موعود نهايي ( در اين روز

تكيه ها  ها بر تخت ها با همسرانشان در زير سايه  آن)55(پيش دارند 
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هر چه دلشان  و ميوه است] هر گونه [ها در آنجا براى آن )56(زنند  مى
  )58(شود  سالم گفته مى] به آنان[ مهربان رب از جانب )57( بخواهد

مسلماً براي كسانيكه حاضر يا قادر نيستند ؛ سواي محيط و ماحول و امكانات 
 در تصور آورند ؛ اين مناظر جذابيت واقعيت هاي زمان پيشين رازيست كنوني ؛ 

كند و  براي كسيكه در محيط يخبندان قطبي زيست ميصوصاً مخراستي .  ندارد زياد
وز باد و  دور از وز  ؛درخشش و گرماي خورشيدلحظه تمام عمر در آرمان يك 

فاقد  سوز و گزش كوالك است ؛ تكيه زدن با همسران بر تخت ها زير سايه ها 
هاي   آرمان سيري ناپذير مردمان صحرا؛ هرگونه جاذبه ميباشد و اما اين تصوير

 با باد بزن ها و پكه اند زمستان ناگزير در قعراينك سوزان حوالي استواست كه حتي 
  .براي خود گوارا نمايند  هاي برقي هوارا

زير زمين در يك و نيم هزار سال آنسوتر كه خبري از اينهمه عمارت و سقف و 
سايهء  سردكن و ايركانديشن مختلف النوع نبود ؛ تصور نمائيد كهو بلند منزل و 

طرف هاي سرد كنار آبشار و برخورداري از ميوه ها و ساير خوراكي 
اني ـچه نعمت و آرم  كباب شدنمداوماًبه اين مردمان بدوي تحت شرايط  آرزو
  : و بالمقابل .بود 

آنكه ] جرم[ به )63(شد  اين است جهنمى كه به شما وعده داده مى
هاى   بر دهان روز ام)64(ورزيديد اكنون در آن درآييد  فر مىـك

شان  گويند و پاهاي شان با ما سخن مى هاي نهيم و دست  هر مىآنان م
 و اگر بخواهيم هر )65(دهند  ساختند گواهى مى بدانچه فراهم مى

بر هم پيشى جويند ] كج[گيريم تا در راه  آينه فروغ از ديدگانشان مى
 بخواهيم هرآينه  و اگر)66(توانند ببينند  از كجا مى] راه راست را[ولى 

كه نه بتوانند بروند و ] اى به گونه[كنيم  ايشان را در جاى خود مسخ مى
  )67(نه برگردند 
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هراس جهنم براي مردمان طبيعتاً داراي حيات و روز گار جهنمي ؛ ! آري 
تصوير نكبت بيحد و بي قياس است ؛ در حاليكه براي محكومان به گذران در 

ير قابل درك است يا حتي دلپذير و خواستني  ؛ يا چيز غيخچال هاي قطبي
آنان تا چشم شان كار ميكنند يخ مي بينند و سرماي منجمد كننده را تجربه . ميباشد 

 نيز كوه هايي از آتش را هم در نظر آورند و احياناً خود را  در آن حالميكنند ؛ اگر
نمود و ها تصوركنند ؛ بازهم احساس خوش آيندي را تجربه خواهند  ميان آن

   .هرگز حس نخواهند كرد را استوائيانرويهمرفته ترس و هراس و عذاب 
 شعور و سطح و مرحلهء زنده ء ؛ همراه با درجهندمردمي كه مخاطب قرآن ا

؛ تصوير  ياسين شريف ءگاني شان توسط خود قرآن كريم منجمله در همين سوره
  :جاويدانه يافته اند 
براى ايشان چهارپايانى ش اند كه ما به قدرت خوي آيا نديده

ها را براى ايشان رام   و آن)71( ها باشد  آندر تملكايم تا  آفريده
 و از )72( خورند و از بعضى مى ميشوند  سوار  برخىكه برگردانيديم 

  )73( پس چرا شكرگزار نيستيد  ؛ها دارند ها سودها و نوشيدني آن
 بر اين  ؛ حجت خود رانايشا  آفرينش خودءسپس با برجسته كردن اسطورهو 
  : تمام ميكند مردم 

نطفه يك  ندانسته است كه ما او را از ]عرب بياباني= [ مگر آدمى
شده است  ]نسبت به اهللا[جويى آشكار   ستيزه؛ وانگاه چنينايم  آفريده

 چه كه ه براى ما مثلى آورده و آفرينش خود را فراموش كرد)77(
 بگو همان )78(بخشد  دگى مى زنرا پوسيده يها كسى اين استخوان

] گونه[ را پديد آورد و اوست كه به هر ها بار آن   كه نخستينذات
استعداد   و ترسبز  همو كه برايتان در درخت )79(آفرينشى داناست 

 آيا )80( افروزيد آتش مى] چون نيازتان افتد[ نهاد كه از آن سوختن
ها  مانند آن] باز[كه ها و زمين را آفريده توانا نيست   كه آسمانذاتي
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 چون به چيزى اراده )81( دانا ءآرى اوست آفريننده؟ را بيافريند 
 موجود] درنگ بى[ پس !باش  :گويد فرمايد كارش اين بس كه مى

 كه ملكوت هر چيزى در ذاتپاك است آن ]  ومنزه[ پس )82(شود  مى
  )83(شويد  دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانيده مى

توان بسيار سخن گفت ؛ اما در  حواشي سورهء شريفه ياسين هنوز ميگرچه در 
خوانندهء بود  اميدوار شود حقيقت روشنايي و شفافيت كالم الهي به حديست كه مي

اركه در حد انتظار اين بحث ه معاني و اعجاز هاي اين سورهء مبنجوياي حقيقت به ُك
ن و سلسله اي از ناهنجاري هاي اما با در نظر داشت درازاي بعد زما. رسيده باشد 

ديگر ؛ ممكن است عده اي ساده بين و كوتاه انديش ؛ به ويژه تأكيد ما  در حول اين 
  : بيت را تعبير ناروا بكنندكه 

  ست و همين است  قرآن  مبين  است       همينست و همين اگر اعجاز
 1500حقيقت ر در فهم امروزين لهذا به خاطر اينكه براي عموم مساعدت افزونت

 نموده باشيم باري از موالناي بزرگ بلخ و يك متفكر برجستهء مغرب سال پيش
  .زمين هم در زمينه مدد ميگيريم 

را به سلك نظم آورده است  در مثنوي معنوي اين داستان مشهور   موالنا  ـ 1
  :كه 

  !اله  و اي  اي خدا:  به راه     كو همي گفت ديد موسي يك شباني را            
             تو كجايي ؛ تا شوم من  چاكرت       چاروغت دوزم  ، كنم  شانه  سرت

  !اي  محتشم   ؛   پيشت  آورم             جامه ات ُشويم ، شبِشهايت ُكشم      شير 
             گر ترا  بيماري اي  آيد  به پيش      من ترا غمخوار باشم همچو خويش

  ِبرُوبم  جايَكت ؛  خواب آيد   پايكَت       وقت   بوسم  ،  بمالم            دسَتكَت
   شام  و صبح   مدام       روغن و شيرت بيارم             گر ببينم خانه ات را من ؛

   نازنين  جغرات  هاي  ، هاي  روغنين       خمره ها              هم  پنيـر  و  نان 
  تو خوردن تمام  ، ز  دوام        از من آوردن يشت  بر           سازم و آرم  به پ

  !اي به يادت هئ هئ و هيهاي من !                  اي فداي تو  همه بز هاي  من 
  با كي هستي اي فالن :       گفت موسي زين نمط بيهوده ميگفت آن شبان           



 238 

   ...زمين  و چرخ  از او آمد پديد با آنكس كه ما را  آفريد       اين :            گفت 
حضرت موسي بر شبان بدوي مخلص و پاكيزه روان ؛ حسب ادامهء داستان 

ذات يهوه يا اهللا تعالي !  خشم ميگيرد كه هاي نادان و نا بخرد اي خالق خودش ؛جوي
خال و « ؛ رب العالمين عظيم الشان و جليل و كبير و پر جبروت است  ؛  نه همانند 

  !آدم حقير و گرسنه و محتاج شير و فالن و به همانت تو » عم 
و گناهي چنان عظيم است كه ممكن ـدر نتيجه ؛ گفتار تو كفر محض و ذكر ت

 جاهل ؛ عالمي از خشك و تر است غضب رب العالمين را بر انگيزد و جز تو كافرِ
  .در لهيب اين غضب تباه شود 

؛ ديگر  به هراس مي افتد بيچاره شبان ؛ از اين اظهارات حضرت موسي سخت
 دد و دام خويشتن را گم  پر صحراي تفتان بي بشر وقلب  دهان ميدوزد و در ولب

 نادم و  ولي مقابلتاً اهللا تعالي بر حضرت موسي خشم ميگيرد و او را از كرده. ميكند 
  .به توبه و عذر خواهي از شبان مذكور مكلف ميفرمايد 

ه ميشود ؛ همان است كه ما تاكنون بر آن تأكيد نتيجه ايكه از اين داستان گرفت
داشته ايم ؛ يعني حتي پيامبر اولو العزمي چون موسي كليم اهللا هم قادر نيست مطابق 
توان عقلي و برداشت ذهني و رواني افراد بدوي بشر كه علي العموم در سنين عقلي 

ش و واكنش تبارز كودكانه ـ كودكانه به مفهوم بسيار ابتدايي ـ به سر ميبرند و كن
چونكه مانند ذات اهللا تعالي . متين و بجاي و مطلوب بزند  ميدهند ؛ سخن موزون و

مانند و سرشار از عاشقه مادي باين قدرت را ندارد كه در وراي اين ذكر و ادا هاي ع
 را بيابد و بالنتجه آنچنان منزهو جنون ؛ صفاي قلب و ضمير و سوز و گداز مقدس 

  . شود  كه در داستان تمثيل ميكند  برخورد مي
و اما شنيدني است كه قرآن مجيد از خود حضرت موسي چه تصويري به دست 

  :ميدهد 
 IKَ35ُ ��َ xَ6ِ��ِ�َ�ِ xَ�ْEِ �5َ�١٧َو � �'َ�ِ jَوَأُه� �'َ�ْ�َHَ oُ3َآ�Eََي َأ��َHَ Fََ��َل ِه 

�  ـ :�F�ِ6َJَ I�َHَ�١٨ َوFَ�ِ ِ)�َ'� �5َِرُب ُأ4َْ�ى   
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  : گفت)17(و اى موسى در دست راست تو چيست ] اهللا پرسيد [
دهم و با آن براى گوسفندانم برگ  اين عصاى من است بر آن تكيه مى

  )ـ طه18(آيد  مى مى تكانم و كارهاى ديگرى هم براى من از آن بر
سين به طرز خاص قريباً مبين در مجموع و سورهء شريفهء يامخاطبان قرآن 

و از و نه شبيه شباني مانند حضرت موسي ؛ اند » شبان موالنا « ين مردماني شبيه هم
  . برآنان افضليت هاي سترگي هم دارد » موالنا  شبان «جهات زيادي 

ها حاصل صغرا و كبرا  شايد و بايد ديگر قابل تصريح و ياد دهاني نباشد كه اين
 استاد و  نيست كه سمتو شخصيت هايي نگارنده يا حتي مراجع تصور و توهمو 

اين نتيجه و تصوير و توضيح و تبيين خود . دارند داشته اند و الهامبخش بر نگارنده 
  : مبين است ؛ بار ديگر به اين آيات شريفه دقت بفرمائيد » يس « قرآن كريم و 

پيامبرانى ] جمله[ تو از  كه قطعاً)2(آموز  سوگند به قرآن حكمت
نازل  ]اهللا[نب آن عزيز مهربان از جا] و كتابت [)4( بر راهى راست )3(

داده نشدند و در غفلت    هشدارتا قومى را كه پدرانشان )5(شده است 
 بيشترشان محقق ءدر باره] اهللا [ء گفتهگرچه )6(  دهىهشدار  ؛ماندند

ما در  ]گويا[ )7( آوردنخواهند ايمان  اكثراًگرديده است در نتيجه 
ايم به طورى كه  ى نهادههاي لهايشان ُغ هاى آنان تا چانه گردن

] ما گويا [ و )8(اند  سرهايشان را باال نگاه داشته و ديده فرو هشته
اى بر  سرشان سدى نهاده و پرده   سدى و پشت ها فراروى آن

 و آنان را )9(توانند ببينند  ايم در نتيجه نمى آنان فرو گسترده] چشمان[
ايمان نمي   ؛كند  به حالشان تفاوت نمىنترسانيچه ] و [بترسانيچه 

  )10(. آورند
  :و يا 

براى ايشان چهارپايانى اند كه ما به قدرت خويش  آيا نديده
ها را براى ايشان رام   و آن)71(  آنها باشددر تملكايم تا  آفريده
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 و از )72( خورند و از بعضى مى ميشوند  سوار  برخىكه برگردانيديم 
  )73( شكرگزار نيستيد پس چرا؛ ها دارند  ها سودها و نوشيدني آن

  : هم خوانده بوديم كه النحل ءوقبل براين در سورهء مباركه
] وسيله[ها براى شما   در آن ؛چارپايان را براى شما آفريد]اهللا[و 
ها براى شما  و در آن) 5(خوريد  ها مى  و سودهايى است و از آناگرم

و هنگامى كه گردانيد  از چراگاه برمى] ها را آن[زيبايى است آنگاه كه 
برند  هاى شما را به شهرى مى و بار) 6(بريد  به چراگاه مى] ها را آن[

 شما رئوف و رب  قطعاً ؛توانستيد برسيد نمى ناكه جز با مشقت بد
ها سوار  تا بر آن] آفريد[تران و خران را شو اسبان و ا) 7(مهربان است 

  )8(آفريند  مىدانيد  و آنچه را نمى] باشد[تجملى ] براى شما[شويد و 
ه مخاطبان قرآن مجيد ـد كـانـد و تذبذبي مي مـرديـجاي چه ت؛ در نتيجه 

 قومي كه پدرانشان بيم داده نشدند و در غفلت ماندند «  راد ازـم د وـكيانن
  !باشند ؟ چه مردمي ؛ با كدام شيوهء معيشتي و سطح عقلي و فكري مي» ؛ 

اينجا وجود » پل صراط« رنده شبيه  و ب برجستهو »باريكتر از مو« ولي يك نكتهء 
شبان « قبول ميداريم كه نيز فرمايد و ما  و آن اينكه وقتي اهللا تعالي قبول مي. دارد 
نه تنها مؤمن كه عاشق ذات الهي است و لهذا مقام و معصوميت و شرافت بي » موالنا 

و فهم و دانش بديلي دارد ؛ آيا همه همرديفان وئ از لحاظ عقلي و فرهنگي و سواد 
مكان و  اوضاع اقتصادي و اجتماعي  صرف نظر از شرايط زمان وديني و دنيوي 
   باشند ؟ است در مقام اوممكن و ميسر

چراكه صرف در يك مقطع . ميباشد » ! نه « پاسخ اين پرسش قريباً به طور مطلق 
زه و كوتاه و گذراي تكاملي است كه ممكن بوده ميان بشر ؛ چنين روان هاي پاكي

  .مرواريد گونه وجود داشته باشد 
فقط در رابطهء شخصي و خصوصي » ساده و معصوم «  و انگهي اين شبان 

 و به مجرديكه بنا بر اين باشد كه وئ اش با آفريدگار است كه اصالت دارد
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 كنند ؛ !  همچون او بيانديشند و عمل و ذكر و عبادتتا كند ناگزيرديگران را 
 ساده و معصوم و مخلص ذات كبريايي ؛ مبدل دـعابود و ش معادله بر عكس مي

مفتضح و شنيع و قبيح شياطين  سياست تحميل و تعميلجهت ي درميشود به ابزار
  !زمان 

تفصيالت و شواهد و درين استقامت احتماالً در جلد دوم ( 
  ! )مستندات الزم  درج خواهد شد 

در صالحيت و توانايي چرا كه اين شخصيت حقيقي يا حكمي فقط و فقط همانق
عرضه دارد و آن ذات هم تنها ـ اهللا تعالي ـ دارد كه خويشتن را بر آفريدگار خويش 

. به نيروي اعجاز الهي مراتب خلوص وئ را دريابد و مورد قبول و رحمت قرار دهد 
اما اين شخص و شخصيت از همه امكانات رهبري و رهنمايي و اقناع و ارشاد 

 رجز خواني ها و   ميباشد و حتي همنوعان او ؛ ازرهبي بههمنوعان خويش 
توانند كه در صورت صدق و صفا  الطايالت وئ ؛ ابداً چيزي را برداشت كرده نمي

   . دريابد  را آن و سوز و گداز ؛ ذات رب العالمين قادر است ؛
برهان قاطع اين حقيقت اعظم همانا ؛ حضرت موسي ؛ همنوع و همرديف يگانه 

اوست كه پيامبر الو العزم اهللا تعالي ميباشد ولي چنانكه مبرهن شد ؛ اصالً و بي مثال 
درك و احساس  ن بعد هم ممكن نيست  نتوانسته بود و مرا درك و احساس كرده او

  .تواند جا كرده بشايان و بر

« كتر الكسيس كارل است كه در كتاب ااز متفكران غرب ؛ منظور د ـ 2
به واقعيت ها و حقايق عيني و ذهني مورد نظر  » تفكراتي در بارهء زنده گي

اين كتاب وي كه در . يري دارد  كمنظجا اشارات و تحليالت ژرف و صايبدرين
 يعني جنگ جهاني دوم و در اواخر عمر 20قرن فاجعهء بشري بزرگترين ماگرم گر

اين شخصيت نگارش يافته ؛ علي الرغم اينكه عمر كارل براي تفصيل و صيقل كاري 
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اما اعتبار كتاب و مطالب آن نزد ما به . ن بقا نكرده ؛ برندهء جايزه نوبل شده است آ
  .جايزهء نوبل ربطي ندارد 

اين  ]  طبيعياطاعت از قوانينلزوم [ در فصل دوم اين كتاب با عنوان 
  :ارزيابي را مي يابيم 

ا با ؛ راه خود ر جانوران اگر چه از خود و از محيط خود آگاهي ندارند... « 
به نظر ميرسد زنده .... دقت شگفت انگيزي در دالن پيچاپيچ حقيقت پيدا ميكنند 

 يكي ميتود.  رشد در جهان برگزيده است  و گي دو راه مختلف براي خود نمايي 
   .هوش و ارادهري ـ است و ديگ غريزه

 داراي يك نوع آگاهي فطري از جهان آدميجميع موجودات زنده به استثناي 
اين غريزه وادارشان ميكند خود را به شكل مطمئيني در نظام .  ميباشند خودازو 
 موجوداتي طفق . آنها آزاد نيستند كه مرتكب اشتباه شوند. بيعت جاي دهند ط

 و در نتيجه دچار لغزش شوند برخوردارند ممكن است ردخكه از موهبت 
وامع پيشرفته اي حشرات حتي ده هزار سال پيش مانند امروز در ج.  پذيرند تكامل

  . بسر مي برده اند
 در حيوانات عاليتر چون ميمون ها ، فيل ها و سگ ها در اطراف غرايز شان 
حاشيه اي از هوش ديده ميشود ؛ ولي در اعمال اساسي زنده گيشان هميشه غريزه بر 

گز در مواظبت از توله هاي  زن ؛ يك سگ ماده هربر خالف. ست هوش حاكم ا
د ؛  كئ بايد آشيانه هاي خود را بسازنپرنده گان ميدانند. باه نميشود خود مرتكب اشت

زنبوران هم ميدانند غذايي كه مناسب ملكه ، كارگران و سربازان كندو ميباشد كدام 
ها  حيوانات مانند انسانچون غريزه به صورت اتوماتيك كار ميكند ؛ . است 

ها كور  آن . آزاد نيستند كه بر طبق هوس هاي شان زنده گي كنند
ما با  بق ميكنند كه سلول هاي اعضاي بدنطكورانه خود را با محيط همچنان من

حيوان و . ساج هماهنگ ميشوند نشرايط فيزيكوشيميايي خون و مايعات موجود در ا
  . محيط را ميتوان تشبيه كرد به يك سيستم كامالً متعادل فيزيكي 



 243 

 غريزهها  دند ؛ راهنماي اصلي آن به سر ميبر توحشزمانيكه نياكان ما در حال
بدون .  گرديد غريزهتحليل رفتن تدريجي   باعث بهخود آگاهيپيدايش  .ود ـب

شك هنوز حاشيه اي از غريزه در هوش انساني ديده ميشود ولي قدرت آن به حدي 
انسان مانند گرگ نميتواند راه خود را .  مارا كامالً اسير دنياي خارج نمايد نيست كه
ك رهنما در جنگل پيدا كند ؛ همچنين نميتواند با نگاه اول بين دوست و بدون ي

او از اتوماتيسم تروپيسمها و . دشمن فرق بگذارد و يا مرده را از زنده بازشناسد 
  . رفلكس ها نجات يافته است 

بر اوست كه بين .  شود اشتباهد مرتكب ـ گشته كه بتواناين امتيازاو داراي 
نچه را آ؛   و در آن گام برداردبرگزيندرا يكي تيارش هست  كه در اخيراه هاي

كه اكنون مي بايست وئ براي هدايت زنده گي خود انتخاب كند ؛ تالش خود 
  غريزه به عنوان يك رهنما كمتر از ذهن ولي  ؛ ميباشدشآگاهانهء ذهن خود

  »...ل اعتماد است ـقاب
 داشته باشند ؛ اما هدف ما شايد خوانندگان به نكات زيادي درين متن عالقمندي

  :س كارل است كه ميگويد يا تماس با اين تيز شگرف الكسـدرينج
ها   به سر ميبردند ؛ رهنماي اصلي آنتوحش زمانيكه نياكان ما در حال «
.  گرديد غريزه باعث به تحليل رفتن تدريجي خود آگاهيپيدايش . ود ـ بغريزه

 تكاملنتيجه   شود و دراشتباه كه مرتكب  داراي اين امتياز گشت] بشر آن بنابر [
   » ! پذيرد

الكسيس كارل متفكر و انديشمند ساينتفيك است و در عين حال به دين و 
 بر  او. حيت اوليه به ويژه در قرن چهارم ميالدي تعلق خاطر سزاوار احترامي دارد يمس
 ليبرال هايي كه بشر را به موجودي اقتصادي خالصه ميكنند ؛ اعم از» ايزم « 

 قانون 3 و رويهمرفته معتقد به اصالت نمايدمي وزينيانتقاد دموكراسي و ماركسيزم 
  .است » زنده گي«بژهء ومتصل به هم در رابطه به سوژه و ا
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 و قانون  توليد مثل ست ؛ قانون دومي قانون بقاحفظ  قانون اولي ؛ قانون 
  . است روانيعقلي و تعالي  قانون تكامل و  )به نوع بشر دارد  كه انحصار( سومي 

به هر حال چه در تفكرات الكسيس كارل و چه در انديشه هاي بيشماري كه 
تاكنون متفكران ديگر بشري از هر استقامت صورت داده اند ؛ عقل و خرد و تفكر 

  . در مادهء جاندار طبيعت داراي مبداء آغاز و روند تكاملي داراز مدتي ميباشد 
آفريده شد ؛ كه اطير مبرهن است كه آدمي ؛ آنگاه حتي در قديمي ترين اس

چه به نام ايزد و يزدان و چه به نام ـ ذات رب العالمين .  بيش نبود عاديور ـيك جان
لطف و عنايت و يژه براي اين موجود ـ يهوه و يهوه صبايوت و چه به نام اهللا تعالي 

د و خطا و صواب ا صاحب اختيار خوب و بـي مختاررا  فرمود و در گام اول او
    . ساختخويشخويشتن 

ت خلقت او ؛ ذات اهللا تعالي بر ـود عالي را كه  به مناسبـوجـ اين م ؛بدين منظور
داد و فرمود  ؛ در بهشت جا   گفت» فتبارك اهللا احسن الخالقين «  نـويشتـخ

 ميوه مشخص نخوري كه بر يك ولي از ؛كه از همه ميوه ها و نعمات بهره گير
  .ستم ميكني خويشتن 

امر و ود كه تابع ـ خالق متعال ؛ موجود حيه اي بات مخلوقيكي از نادربدينگونه 
 آفريده شده بود و قادر بود حسب خواست الهي عمل مختارگرديد ؛ چرا كه نهي 

  .كند و يا هم بر عكس آن 
با اين تفاوت كه عمل حسب امر معروف اهللا تعالي اجر و پاداش بزرگ داشت و 

  !ز اين امر و هدايت مجازاتي سخت رد اـتم
با در نظر داشت اينكه آدم به عنوان خليفة اهللا تعالي در روي زمين آفريده شده 

 باشد كه طئ  ؛ جز اين چه ميتوانستبود ؛ لهذا حكمت قرار دادن او در بهشت
 تجربه اي كبير ؛ او به استعداد اختيار و انتخاب در خود ؛ متوجه گردانيده شود تا بعداً

  !انه داشته باشد ن استعداد منحصر به فرد تالش جاودبراي تكامل اي
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 قرار داده ميشود و دستور مي يابد كه  آزمونبنابر همين است كه او در معرض
  .  نزديك نشود ؛ فقط يك درخت در بهشت ءميوهبه 

 ؛ ولي حكمت بودد ؛ معلومِ معلوم ااز قبل در علم غيب الهي آنچه اتفاق مي افت
 و هم اين امر مهم هم توانايي مختار بودن خويش را دريابد كه آدم خود رفتين ابر 

راي بهزيستي و تكامل از اين استعداد به نحوي احسن ، ب را كه و ظريف و حياتي
  .   اني ي خويش بهره گيردعقالني و وجد

 اندك بي چرا كه اين استعداد شمشير يست دو دم و آنهم به شدت بران ؛ و با
   .ي باعث هالكت و تباهي ي آدم و آدميت ميشود احتياط
اولين زدن  نافرماني از آدم  و خوردن ميوهء تحريم شده بر او ؛ به مثابهء  لذا سر 

و گناه كه با اين   تا آدم از اشتباه  گرديد  برجستهئوو بزرگترين اشتباه و گناه 
   . ساخته شودذر حبر ريال راحتي هر زمان وقوع آن ممكن است 

يرون كردن مجازات گونه ء او از بهشت جهت متبارز نگه داشتن جاويدانهء اين ب
؛ پيش از خلقت او  و اال فرستادن آدم بر زمين چون خليفه الهي شدامر سترگ تدبير 

   !!!مقدر  بود 
 اهت دوري بابدر شبه عبارهء ديگر ساير مخلوقات چنان دترمينه شده بودند كه 

كنش و ( م غريزه و طبق نقشهء غريزي اكنش و ريكشن ت و كمپيوتر فقط به حكربا
جبر و قانون معين و مقدر  ميكردند و قدرت آنرا نداشتند كه خالف )واكنش 

  . بود شده مستثنا )  در دين  آدم(ولي تنها بشر ؛ حركتي نمايند 
 وارد  انتخاب واختيارگسترهء و به  گشتهغريزه آزادمطلق  اسارتاو از 

 در آغاز ها از ملكهء اختيار نمي توانست چنان بهره ا بال فاصله وـام .ه بود گرديد
ود ـ شده بمختارسيس كارل الك ءگيردكه از اشتباه بري باشد و چه بسا كه او به گفته

   . مرتكب اشتباه گردد تا
  : در آيات كريمه قرآن شريف نيز مي يابيم را عين مفاهيم 

-ْ�َ 
َْ̂, �Oَ,ْ'ِHَ ِإI�َ 7َدَم 5ِ �ـ :�Fَ�ِ6َ(َ Sُ�١١٥ َوَ�ْ� �5ًrْHَ �ُ�َ ,ْuِOَ َوَ�  
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فراموش ] لى آن را[ و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم و
  )ـ طه115(نيافتيم ] استوار[ او عزمى  دركرد و

'َ6َ�ْ�ِQْ�َ َأن 
َ�ْ�َoَ(َ ِل�-َuِ�ْْرِض َواoَ�ْا���َ��َواِت َوا I�َHَ %َOَ�5َoَ�ْ�6َ اBْ�َHَ ��Oِإ �
 ��ً3'ُ9َ �5ً3�ُyَ َآ�َن �ُ�Oَ��ُن ِإO�ِ�ْ6ْ5َِ'� َوَ�َ�َ�َ'� ا 
َْ̂ AَWْاب�٧٢َوَأrـ ا���  

ها  ها و زمين و كوه را بر آسمان] الهى و بار تكليف[ما امانت  
 از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك ؛ مگرعرضه كرديم 

ستمگرى ] بت به خود نس[راستى او . انسان آن را برداشت ] لى[شدند و
  )72(نادان بود 

در مورد اجتنابش از نزديك مورد اول اشارت به پيمان الهي با آدم 
  . ميباشد» ميوهء ممنوعه « شدن به 

  پدرم روضهء رضوان به دو گندم  بفروخت                      
   !مـروشـنا خلف باشم  اگر من  به  جوي نف                     

به گونهء باال حلهء شعر  را  مورد نخستينمضمونكه زي حافظ شيرا
 چنين دگردر چكامهء زيباي را  پوشانيده است ؛ مضمون مورد دوم 

  :پرورده است 
       ؛د ـار امانت نتوانست كشيـان بـآسم                     

  قرعهء فال  به  نام  من  ديوانه  زدند                      
نيست ؛ در درون اين   مفهوم بشر در خارج دايرهء مسألهء بشربنابر اين 

  :بشر داريم دو تا ل دايره است ؛ در درون دايره به طور يك ُك
  .ـ البته در فاز هاي متنوع خرد پريشان  با يكي بشرِ
  .در فاز هاي متنوع  ـ بازهم خرد بسامان با دوم بشرِ

ثناءات تروز هم نه تنها در اقليت است كه در شمار اسمورد دوم ؛ حتي همين ام
 است آرمانهنوزروي اين برهان ؛ بشر داراي خرد بسامان در حد كمال ؛ . ميباشد 

   !واقعيتتا 
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سال پيش في الواقع جز آنچه كه  ... 1500 ، 2000 ، 3000 ، 4000پس بشر 
  !ه ميتوانست باشد ؟چديديم و گفته آمديم ؛ 
؛ از يكطرف موجود سخت بيچاره و سرگشته ايست   ؛نوع اولمسلماً بشري از 

  و از سوي ديگرميباشد و آشفته نابسامان؛  خرد  تكاملي اش يعني »جديد« ءملكه
با سامانه هاي غريزي ساير موجودات حيه تفاوت  و برهم خورده غريزي اش نظام

   .يافته استاساسي 
 اعتماد غريزي در تنازع بقا درخور و اين بشر در حاليكه از اتوماتيسم قابل اتكا 

رد واند به خـاز اينكه بتديگر  شده هنوز مدت ها و به دارازاي هزاران سال نفكم
    . باشد ميدور متكي گردد ؛ خود 

خود « نا چرا كه سامانه هاي غريزي محصول ده ها ميليون سال تعامل 
 و ارثي كانال سطتو و اساساً بوده محيط زيستيموجودات حيه با  ء»آگاهانه 
هاي  ولي عقل و خرد ؛ محصول تجربه  ؛يابد  از نسلي به نسلي انتقال ميژنتيكي
است  هاي افراد و نسل هاي بشري »  و خطاايشآزم «و  »  خود آگاهي«مبتني بر 

   .حقق ميگردد ت مدماغكه توسط 
همهء هستي و و نيز بسيار پهناور ميشود  محيط زيستيمصداق  و درينجا معنا

 به شمول كنش و واكنش افراد و كتله هاي خودجريانات و تطورات و تحوالت آن 
  . تحت اين عنوان عظيم گرد مي آيد ؛بشر

هم باالخره وارد محفظه هاي اطالعات ژنتيكي و خرد  اينكه عناصري از عقل 
پيدا كند ؛ در دراز مدت علماً انتقال ارثي در كروموزوم ها گرديده و مانند غريزه 

تاكنون چنين حالتي وقوع نيافته است ؛ لهذا عقل كه با ميدانيم كه في نيست ولي منت
 اطالعات فرهنگي و باالخره ءابطه ميباشد ؛ رويهمرفته در گنجينهر بشري در دماغ

بالترتيب طور فزاينده اين علمي و ساينتفيك فراهم مي آيد و نسل هاي آينده 
اطالعات كسب ؛  از اين گنجينه  ـهنداگر بتوانند و بخوا ـ سعادت را دارند كه
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رد خويشتن را كمال و كارايي و تعالي ببخشند و خود نيز كرده و با آن سامانه هاي خ
   . بيافزايند  بشريبالنوبه به غناي اطالعات و ثروت هاي فرهنگي و علمي

موجود كه  به همان پيمانه  با وي مخاطب است ؛ ادياني كه  بشرمگر 
ناچيز تري و اطالعات ؛ درك و شناخت  ميباشدجهان بقه اي در نودرآمد و كم سا

 .مرعوب و محكوم نيرو ها و جريانات طبيعت است  بيشتر و بيشتر و لهذا شتهاز آن دا
هايي به  ط و آشفتهء عقلي براي بشر درين مرحله ارمغانتبتوانايي هاي ناقص و نامر

  :ل ميدهد ـت متضاد هرا در دو استقام بار مي آورد كه منحيث المجموع او
 ه هايــدغــدغرگ و ــدريافت هراس از م ؛ رگــكشف م استقامت  ؛يكي

  .آن سوي مرگ  و» منظرهء مرگ « 
يستن زخوش امكان و اقدامي براي   و توسل به هرلذت جويياستقامت ؛ دوم 

  .و دم غنيمتي 
اري هاي دشوهم نيرومند است ؛ لهذا ؛ ضعيف و غريزه ؛ از آنجا كه هنوز عقل 
كشنده و منقرض كننده است و هم غفلت و حد ؛  آن زيستن و تيره گي عاقبت

  . عواقب تباه كننده دارد ناشناسي و تجاوز و ستيزه جويي
از مرگ غريزه  ؛ كاشف مرگ استعقل ؛ ين شكي نيست كه تنها ا در

  وه هاي ناشي از مرگـدغـزي دغـريـغاً ـــصرف ؛ لهذا براي موجودات خبر ندارد
  .  آن سوي مرگ بي معناستو» منظرهء مرگ « 

 بر عالوه عقل انگيزه هايي چون زياده خواهي و حرض و آز را قمچين ميكند 
 مرگ و ء دغدغهخالف خواند برزنده گيافراط ا را ـهـكه ميتوان همه آن

  . است تفريط زنده گي كه حيات جاويدانجستجوي 
ي محدود و معين از نعمات طبيعي با بهره گيري ها) اب عقل يدر غ(  غريزه 

 . را جز در اندازه هاي ناچيزي بر نمي انگيزد ترپسان  وپساندغدغهء اشباع ميشود و 
لهذا تقريباً كليه دشواري ها و سرسامي ها و سركشي هاي بشر از حدود طبيعت و 
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  ؛رد رابطه دارد و بايد در پيوند با عقل و خردـفطرت و خلقت ؛ به عقل و خ
  . ندي و تناسب و تراتب پيدا كند سامانم

  راو لذا نميشود آن عقل و خرد با بشر هست غريزه هم توأمانِدر عين حال ولي 
امكانات كه با است  كشش هاي غريزيدر واقع همان  . در محاسبه نگرفت

 موجب ورد اوليه ؛ در بشر ضريب هاي بااليي پيدا ميكند ـ عقل و خفراهم كردهء
 در دامان طبيعت و يست نباتي و جانوري قانع باقي نماندهزكه بشر به  ميشود

  . گردد آرمان خواه و افزون خواهدر ماوراي طبيعت 
شك نيست كه همين افزون خواهي و آرمان جويي بشر ؛ باالخره موجب 

 و صنعتي قديم و تمدن مدنيت 23تكامل و تعالي نوع بشر و منجمله سبب شگوفايي 
گرديده است ؛ اما بخصوص در اوايل ؛ افزون عظيم عصر حاضر تكنولوژيك 

خواهي و آرمان پرستي موجب اشتباهات بدبختي آور و فالكتبار بيشتري ميشد و 
 رقم مي ... موجود حيهء گناه كار و خطاكار و گمراه ؛رويهمرفته از نوع بشر 

  .كرد  زد و تصوير مي
همه و همه با يك  قرآن مجيد و كتب تقدس يافته پيش از آن ؛   ديديم چنانكه 

دارند و از يك چنين بشري تصوير و تصور كامالً روشن و  چنين بشري سر و كار 
  :مشخص به دست مي دهند 

ت شاخص قرآن محكماعالوه بر اينكه سورهء مباركهء ياسين درين عرصه ؛ از 
   و آيات قرآني  به حدي است كه همه سوره ها مجيد است اما گسترده گي موضوع

يكي از سوره هاي و اس مي يابد ؛ ـبه آن تمواهي ـنخا خواهي ـ انحزبه نحوي ا
پس از سورهء  كه باشد مي »  الرحمن « ءاركهـورهء مبـسا ـهمان؛ شاخص ديگر 

 عون اوتعالي شرفه شريفهء يس مورد استفاضهء كافهء مسلمانان است ؛ اينك ب
   :ء آن را مي يابيممطالعه
  

  ���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�ِ�ْ�ِ� ا                     
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7�َُْ̂ن ��١ا���ْ�َ�ُ ��٤ ��Hََ�ُ� اْ�َ-َ��َن ��٣ 4ََ�َ� اO�ِ�َْ��َن ��٢ ��Hََ� اْ� aُ�ْ�$ا� 
ََ̂�ُ� Qُ�ِْ�َ-�ٍن  ��٦ َوا�uْ�6ُ� َوا�$�uُ�ْ�َ �ُuََ,اِن ��٥َواْ� _َBََوا���َ��ء َرَ)َ.َ'� َوَو 

3ْ��٧اْ�ِ��rَاَن XَPْEَ اِن  َأ���rَ��ِ�ْا F(ِ �٨ا�ِْ̂�ِ� َوَ�� Eُْ{ِ�ُ�وا   َوَأِ��ُ�3ا ا3َ�ْْزَن ِ��ْ�
 ِ)�َ'� َ)�ِآَ'ٌ% َوا�Sُ}ْ�6 َذاُت اoَ�ْْآَ��ِم ��١٠ َواoَ�ْْرَض َو�Oَoَ�ْ�ِ �'َ.َBَِم ��٩اْ�ِ��rَاَن 

�١١���١٢ َواjDQَ�ْ ُذو اْ�َ.ْ�ِ� َوا����Qَ�ُْن Eُ ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ  0#َ��ِنqَ�١٣� �َ�َ4َ 
 َ)ِ-oَي# ��١٥ َو4ََ�َ� ا�uَ�ْن� 5ِ
 ��5ِرٍج #5
 ��Oٍر ��١٤اO�ِ�َْ��َن 5ِ
 َ[ْ�َ��ٍل َآ�Aَ�ْ{��ِر 

�7�١٦َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  
ِ�ْ�َ�ِXْ�َ�ْا jَوَرب 
��١٧ َربj اْ�َ�ْ$ِ�َ�ْ�ِ ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ 
َِ̂��ِن �0qَEُ�١٨#َ��ِن  "َ�ْ�َ 
ِ�ْ�َQْ-َ�ْ�١٩ 5ََ�َج ا� َ)ِ-oَي# ��٢٠ 6َ�ْ�َُ'َ�� َ�ْ�َزٌخ ��� َ�ْ-Xَِ��ِن 

��٢٢ َ�ْ{ُ�ُج 6ْ5ُِ'َ�� ا��sُ�ُsْj َواْ�َ��9َ�ُْن �7�٢١َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ 
��٢٤ِ)F اْ�َ-Qِْ� َآ�Hْoَ�َْ��ِم  َوَ�ُ� ا3َuَ�ْاِر اْ�ُ�6َ$�ُت �0qَEُ�٢٣#َ��ِن  ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ 

 Hََ�ْ�َ'� َ)�ٍن �0qَEُ�٢٥#َ��ِن ْ5َ jS�٢٦ ُآ�Îَ َو9ُْ� َر�#xَ ُذو اuَ�َْ��ِل َواْ�ِ�ْآَ�اِم   َوَ�ْ-

�٢٧���٢٨ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن oَ�ْا���َ��َواِت َوا F(ِ 
5َ �ُ�ُoَ�ْ�َ  3ْ�ٍَم �Sْرِض ُآ
ََ̂��ِن ��٣٠ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٢٩ُهoْWَ F(ِ 3ٍَن  �iا� �'َjَأ� �ْqُ�َ ُ�ُغAْ6َKَ 

�٣١�
# َواaِO�ِ�ْ ِإِن اPَ"َKْْ.ُ"ْ� َأن ��٣٢ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن uِ�ْ5َْ.َ$َ� ا ��َ 
 َ)ِ-oَي# �����٣٣َ��َواِت َواoَ�ْْرِض َ)�0ُAُOوا َ�� 0ُAُ6Eَوَن ِإ��� �Pَ�ْ�ُ�ٍِن 0ُAُ6Eَوا 5ِْ
 َأ�Pَ�ِْر ا

 3َWُ ��َqُ�ْ�َHَ SُKَ�ْ�ُاٌظ #5
 ��Oٍر َو�QَOٌُس َ)َ�� 6Eََ"ِ�َ�اِن �7�٣٤َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن 
�٣٥���٣٦ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن /ِ�̂ $َOَوْرَدًة َآ��,#َه�ِن  َ)ِ�َذا ا /ْOَ�qَ(َ ا���َ��ء 
�٣٧�
 َذOِ-ِ� ِإaٌO َوَ�� �9َن� ��٣٨ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن Hَ ُلoَ�ْ�ُ ��� 0ٍ[ِ5َ3ْ�َ(َ 
�٣٩���٤٠ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  0ُ4َsْ�ُ(َ �ْ35ُ�َِن ِ�ِ��َ��ُهuْ�ُ�َْ�ُف ا.ْ�ُ 

 َه0ِِ\ 9ََ'�6ُ� ا��ِ"0qَ�ُ F#ُب ��٤٢ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن �3َ�٤١اِ[F َواoَ�ْْ�َ,اِم �6���ِ
��٤٤ 3Pُ�َُ)3َن 6َ�ْ�ََ'� َوَ�ْ�َ
 َ�ِ��ٍ� 7ٍن ��٤٣ِ�َ'� اْ�ُ�35ُ�ِuَْن  ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ 

َ̂�َم َر�#ِ��0qَEُ�٤٥#َ��ِن  ��٤٧ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٤٦ �69ََ"�ِن  َوِ�َ�ْ
 �4ََف 5َ 
��٥٠ ِ)�ِ'َ�� �6َ�ْHَِن uْEَِ�َ��ِن ��٤٩ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٤٨َذَوا�Eَ َأْ)�6ٍَن  

�٥٢ ِ)�ِ'َ�� 5ِ
 ُآS# َ)�ِآَ'ٍ% َزْو�9َِن ��٥١َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن �َ)ِ-oَي# 7َ��ء  

 َداٍن ��٥٣َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ِ�ْ"َ�6uَ�ْا I6َ9ََ�ٍق َو-ْ"َKِْإ 
ْ5ِ �'َ6ُ~ِ�Pَ�َ ُ�ٍش(ُ I�َHَ 
َ�[ِqِ�"5ُ 

�٥٤���٥٥ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  aٌOِإ �
'ُiْ�ِPْ�َ �ْ�َ ْ�ِف�Pَ�اُت ا�]ِ��َ �
'ِ�(ِ 

� ا3�ُ��َ�ُْت َواْ�َ��9َ�ُْن ��٥٧ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٥٦ن� َ�ْ-َ�ُ'ْ� َوَ�� �9َ'ُ�Ooََآ 

�٥٨���٦٠ َهrَ9َ Sْاء اْ�ِ�ْ�َ��ِن ِإ��� اْ�ِ�ْ�َ��ُن ��٥٩ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  
��٦١َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  ��َ'ِOُِدو 
��69َ�٦٢َ"�ِن  َو5ِ ��َqُ#ي# 7َ��ء َر�oَ-ِ(َ 

 ِ)�ِ'َ�� �6َ�ْHَِن ��٦٥ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٦٤ 5ُْ,َه��5َ"�ِن �0qَEُ�٦٣#َ��ِن 
 ِ)�ِ'َ�� َ)�ِآَ'ٌ% َوSٌ}ْOَ َوُر��5ٌن ��٦٧ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن �Oَ�٦٦|��4ََ"�ِن 

�٦٨�
� 4َْ�َ�اٌت ِ�َ��ٌن ��٦٩ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  َ)'ِ�(ِ �٧٠� َ)ِ-oَي# 7َ��ء 
ُْ̂�3َراٌت ِ)F اْ�ِ{َ��ِم ��٧١َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن   َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن ��٧٢ 3�ٌُر �5

�٧٣�
� ِإaٌO َ�ْ-َ�ُ'ْ� َوَ�� �9َن� 'ُiْ�ِPْ�َ �ْ�َ �٧٤���٧٥ َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن  
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َِ̂�ي� ِ�َ��ٍن  -ْHََرْ)َ�ٍف 4ُْ|ٍ� َو I�َHَ 
َ�[ِqِ�"5ُ�٧٦� َ)ِ-oَي# 7َ��ء َر�#0qَEُ ��َqُ#َ��ِن 
�٧٧��Eَ�٧٨َ-�َرَك اKُْ� َر�#xَ ِذي اuَ�َْ��ِل َواْ�ِ�ْآَ�اِم    

  
 به او )3(سان را آفريد  ان)2(  دادآموزش قرآن را )1(رحمان ] اهللا[
ته و  و ب)5(اند  ]روان[ خورشيد و ماه بر حسابى )4( آموختبيان 

 و آسمان را برافراشت و ترازو را )6( سجده ميكنند] برايش [ درخت 
 برپا   و وزن را به انصاف)8(  تا مبادا از اندازه درگذريد)7( وضع كرد

هاد ـنوارا براى مردم  و زمين )9(مكاهيد ] چيزي [ داريد و در سنجش 
   و دانه)11(هاى غالف دار  ها با خوشه و نخل] ها[ در آن ميوه )10(

پس كدام يك از نعمتهاى  )12(دار و گياهان خوشبوست  هاى پوست
اى سفال مانند   انسان را از گل خشكيده)13( انكار ميكنيدتان را رب 

س كدام يك پ )15( و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد )14(آفريد 
 دو رب و مشرق است دو رب )16( انكار ميكنيدتان را رب از نعمتهاى 

ند ا نيبا هم برخورد] كه[روان كرد ] اى به گونه[ را بحر دو )17( مغرب
كنند  كه به هم تجاوز نمى]نهاد  ] ميان آن دو حد فاصل] ولي [  )19(
ز هر دو  ا)21( انكار ميكنيدتان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى )20(
 پس كدام يك از )22(آيد  مي  حاصل مرواريد و مرجان] دريا[

هاى   و او راست در دريا سفينه)23( انكار ميكنيدتان را رب نعمتهاى 
تان رب پس كدام يك از نعمتهاى  )24(ها  دار بلند همچون كوه بادبان

[  و)26(شونده است  است فانى] زمين[ هر چه بر )25( انكار ميكنيدرا 
پس كدام  )27( ماند مي باقى رب تو نعام بخش ذات باشكوه و ا]تنها 

ها و   هر كه در آسمان)28( انكار ميكنيدتان را رب يك از نعمتهاى 
 است حالتيهر زمان در ي دارد و او  درخواست]اهللا [ زمين است از 

 اى جن و )30( انكار ميكنيدتان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى )29(
 پس كدام يك از نعمتهاى )31( هم ميرسد به شما ت پرداختنفراغانس 
توانيد از   اى گروه جنيان و انسيان اگر مى)32( انكار ميكنيدتان را رب 
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 پس رخنه كنيد  ؛ها و زمين به بيرون رخنه كنيد هاى آسمان كرانه
تان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى )33( چنين سلطه را نداريد] ولى[

  تفته آهن و مس فرو] نوع[هايى از    بر سر شما شراره)34( انكار ميكنيد
 پس )35( مدد دريافته نمي توانيد] جايياز [فرستاده خواهد شد و 
 آنگاه كه آسمان از )36( انكار ميكنيدتان را رب كدام يك از نعمتهاى 

پس كدام يك از نعمتهاى  )37( گردد سرخشكافد و چون چرم بهم 
 در آن روز هيچ انس و جنى از گناهش )38( نيدانكار ميكتان را رب 

 انكار ميكنيدتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )39(پرسيده نشود 
به جهت [ شوند و از پيشانى و پاي   شناخته مىها  از سيماتبهكاران )40(

انكار تان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى )41( ميگردندكش] عذاب 
جهنمى كه تبهكاران آن را دروغ  اين است همان )42( ميكنيد

و ميان آب جوشان سرگردان ] آتش[ميان آنگاه  )43(خواندند  مى
 و )45( انكار ميكنيدتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )44(باشند 

در پيشگاه رب خويش حذر داشته دو  ]قرار گرفتن  [ را كه ازيكس
انكار تان را  ربپس كدام يك از نعمتهاى  )46( است ]نصيب [ بوستان 
 پس كدام يك )48(كه داراى شاخسارانند ]هايي  بوستان[  )47( ميكنيد

دو چشمه روان ] باغ[ در آن دو )49( انكار ميكنيدتان را رب از نعمتهاى 
 در )51( انكار ميكنيدتان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى )50(است 

 يك از پس كدام )52(اى دو گونه است  از هر ميوه] باغ[آن دو 
بر ] نيك فرجامان چنان [  )53( انكار ميكنيدتان را رب نعمتهاى 
به [آن دو باغ ] از[ ميوه هرند و زن ميتكيه از حرير ضخيم بسترهايى 

تان رب پس كدام يك از نعمتهاى  )54(است شان در دسترس ] آسانى
 نگاهند كه هيچ  شتهفروه] ها دلبرانى باغ[ در آن )55( انكار ميكنيدرا 

پس كدام  )56(ده است كرنآميزش ها   آناين با انس و جنى پيش از
ياقوت و همانند  زيبا )57( انكار ميكنيدتان را رب يك از نعمتهاى 
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 )59( انكار ميكنيدتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )58(مرجانند 
پس كدام يك از نعمتهاى  )60(مگر پاداش احسان جز احسان است 

] ديگر نيز[دو باغ ] وستانب[ و غير از آن دو )61(  ميكنيدانكارتان را رب 
 كه )63( انكار ميكنيدتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )62(هست 

پس كدام يك از نعمتهاى  )64( جلوه ميكنندگون  سبزى سيه] شدت[از 
دو چشمه همواره جوشان ] باغ[ در آن دو )65( انكار ميكنيدتان را رب 

 در )67( انكار ميكنيدتان را رب ام يك از نعمتهاى پس كد )66(است 
پس كدام يك از نعمتهاى  )68( ميوه و خرما و انار است  بوستانآن دو
 نكوخوى و نكوروي] زنانى هم [ در آنجا )69( انكار ميكنيدتان را رب 

 انكار ميكنيدتان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )70(ند ا] حاضر[
پس كدام يك از  )72(ها  خيمه] دل[ در  شدهنگهداشته حورانى )71(

 ا بن هيچ انس و جنى پيش از اي)73( انكار ميكنيدتان را رب نعمتهاى 
تان را رب پس كدام يك از نعمتهاى  )74(ده است كر ن جماعها آن

 هاي سبز و فرش] حرير [  هاي بر بالش] آنان هم [ )75( ميكنيد انكار
انكار تان را رب م يك از نعمتهاى  پس كدا)76(اند   تكيه زدهعبقري
  )78(و با اكرام تو  رب پر جالل نام استخجسته بسي  )77( ميكنيد

 آيه فقط تكرار مؤكد 30 آيه دارد ؛ 78چنانكه مي بينيم درين سورهء شريقه كه 
 »! ؟انكار ميكنيد تان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى  «آيهء واحد

  .ميباشد 
 نيست و تصنيف موسيقي نيز نمي شعرآمديم كه قرآن مجيد  قبالً به تأكيد گفته 

 در صنعت شعري نيست كه تكرار ترجيع بندباشد ؛ لذا اين آيهء مباركه شبيه يك 
 مرتبه 30 به خاطري  اين آيهموسيقائيت آنرا تأمين كند ؛ بلكههارموني و مي شود تا 

  .يت خارق العاده دارد تكرار مي شود كه مفهوم و پيام آن اهمالهي  آيت 78در ميان 
( اهللا تعالي هاي ت ؛ همان منكر نعم ابراهيمي در ترمينولوژي اديان گناهكاربشر 

، ناسپاسگذار به اين )صرف نظر از اسامي متعدد كه حاوي همين مفهوم واحد ميباشد 
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 شريك گيرنده به آن ذات احد است كه در ، تخطي كننده از اوامر الهي ونعمات 
سعد كه عطيهء الهي  ت ها و فرصت هاي حياتي و ماورا حياتي نيك ونتيجهء آن نعم

به چيز هايي غير از عقاب و عذاب كه از اراده هاي اوست ؛ امتحان وو نيز است ؛ 
  .اين ذات الشريك نسبت داده ميشود 

  مطرح بحث باشد ؛ وضع طوريست كه موجود زنده از خودغريزهوقتي 
 نمي باشد ولي مسؤلدر برابر افكار و اعمالش نيست مختار  ندارد و چون اختيار

؛ كه در كتب مقدس  هست ز است و درست به همين دليل نيموجود مختار؛ بشر 
  .ر نشان ميگردد ـآفرينش بشر كامالً به طور جداگانه خاط

انسان را ] اهللا[با معناي  »الرحمن «  آيه هاي نخستين سورهء شريفهء رويهمرفته
  . همينگونه مستدل ميشود ؛ش داد زموخت و نيز قرآن را آموآفريد ، به او بيان آ
و داراي  خاص  ؛  انسانيدر عالم واقع در مقام مخاطب ؛  عاماما اين انسان

باشد ؛ چنانكه در مناسبات اجتماعيي او   مي معينصفات و توانايي ها و ناتواني هاي
 كردن سنجش وزن با  به وجود آمده و اجناس و امتعهء قابل تبادلهداد و ستدتازه 
 عنصر بي نهايت مهم و شاخص اين دوران و اين مرحله ؛ يك ترازو شود ؛ لهذا مي

 بشر ؛ مترادف با افراشتن ر شدنل ترازو داـ است ؛ به همين دليياز مناسبات بشر
  . خلقت ؛ مي آيد هنگامدر ها آسمان 

 است كه حاكي از اين » نهاد و زمين را براي مردم وا« آيهء بدين قرار 
 و جريان از زمين حاصل گرفتنشروع كرده اند ؛ ؛ نسبتاً به تازه گي مردمان 

علوفه و برگ و طوري پيش ميرود كه زنده گاني عمومي به جاي شكار و تكيه بر 
 آمادهء طبيعي ؛ وابسته به محصول در آوردن از طبيعت به طريق بار و ميوه هاي

   .زراعت و فالحت گردد 
عبارت از بحيرهء سرخ و بحيرهء مديترانه است كه در حوالي  غالباً دو بحر

خاك حايلي از هم جدا ميگردد و اما اينكه از عربستان بزرگ قرار گرفته و با قطعه 
اين دريا ها لؤلؤ و مرجان به دست مي آيد حاكي از اين است كه زيبايي شناسي و 
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اين اشياي تجملي  مخاطب در حد معيني رشد كرده و يا هم نتجمل دوستي مردما
  .تجارت خوب و درآمد بااليي براي آنان دارد

 كالم برخالفدر همين جا يك بار ديگر ؛ گفتني است كه ما در آيات الهي 
خطاب كننده و متكلم يعني علم غيب و ابهت و عظمت  لزوماً خود بشريهاي 

عيت مخاطبان وضع و مقام و موقتوانيم   را نمي بينيم بلكه تنها ميواقعي اهللا تعالي
 با اصالً اعجاز كالم الهي اينست كه با نيرو و جبروت محير العقول.  را بيابيم كالم اهللا

مخاطباني گسترده در پائين ترين سطوح وكمترين توانايي هاي ذهني و عقلي ارتباط 
  .رساند  نمايد و پيام و الهام روشن و شفاف مي برقرار مي

 كند كه در زمان نزول قرآن عظيم الشان ؛ و اال كي ميتواند مدعي شود و ثابت
 عربستان بحر عظيم نفت ءود كه در زير خاك شبه جزيرهـدر علم غيب الهي معلوم نب

وجود دارد كه با لؤلؤ و مرجان و ساير محصوالت بحرين ياد شده اصالً مقايسه پذير 
و چرا از نيست و اگر قرار بود كه ذات الهي خويشتن خويش را بيان فرمايد ؛ بيچون 

بمراتب بيشتر مي فرمود ذخاير عظيم نفت و معادن و منابع ناگشودهء ديگر ياد  .  
؛ پيشتر سخن گفته ايم ؛ اما نكتهء قابل تأمل ... در بارهء سفينه هاي بادباندار بلند

و جاهاي ديگر قرآن مجيد اين » الجن « ديگر درين سورهء مباركه و سورهء مستقل 
انسان به تنهايي مورد خطاب و عتاب نيست ؛ بلكه در مواردي است كه آنقدر ها هم 

جن ها هم كه از آتش آفريده شده اند ؛ مانند انسان مورد خطاب و تنبه قرار ميگيرند 
  عقل باشند و فراتر از آن بهره اي ازاختيار؛ در نتيجه مي بايستي جن ها هم داراي 

ه از عقل و هوش بشري در دنيا  را مانند بشر داشته و البد همه آنچه را كهوشو 
  .بروز داده باشند و بروز بدهند  نتيجه گرديده و پديد آمده است و مي آيد ؛ آنان نيز

نبوده است ،  نيست و در عالم واقع چندان مسأله ندارد كه بگوئيم چنين چيزي 
 قرآن مخاطب محور بودن« لذا اينجا نيز جز اصل مسلم و مبرهن . نخواهد بود 

برين مبنا جن ها . را به دست دهد  چيزي نميتواند صورت حل معما» شان عظيم ال
واقعيت مجازي اند كه در باور ها و روان هاي اعراب و مردمان دشت هاي شرق 
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 و به همين اعتبار  داراي ريشه هاي بسي كهن و پرتوان ميباشند ـو فراتر از آنـ  ميانه
وغيره ديديم و مي بينيم ؛ نابهنگام در  زنان ،آيات الهي چنانكه در موارد برده گي 

اينگونه برخورد اعجاز آميز  ؛ در برابر ويد و تلعين اين باور بر نمي آيد صدد ترد
  .  ؛ اتخاذ ميكند  نيزنسبت به آن موجودات ذهني مخاطبانعتاب و تنبيه را 

 مباركه و جاهاي ديگر قرآن ءدرين سوره) بشر( جالب است كه جن و انس 
 قرار ميگيرند ؛ بنابرين مي بايستي باز پرس و مواخذه و حشرن مورد پاك همزما

جنتيان و دوزخيان وجود ها صالحان و عاصيان و  در ميان جن ها هم مانند انسان
د اما در بوستان هاي جنت ـ آنچنانكه انسان هاي صالح و آمرزيده مورد داشته باش

ل امر را ـ شايد هم بتوان دلي . از جن ها خبري نيستـالطاف و عنايات قرار ميگيرد 
تش اند ؛ لهذا در هر حال جايگاه آنان آدر آن جست كه چون جن ها جنساً از 

 باز پرس و  مواخذه وحشردرين صورت اصل  . ميباشدـ  ! گاهآتشيعني دوزخ ـ 
 مگر نه اين است كه مواخذه و باز پرس ؛ ؛ چه معنا پيدا ميكند همسان با بشرآنان 

   ! منجر ميشود ؟مكافات و ازاتمجبه  ناگزير
 از جنس ابليس آيه اي هست كه در آن »الكهف « ء با اينهم در سورهء قدسيه

 و اين افزون بر آنچه است كه ذات فرشته گان در مجموع از  خوانده شده  ؛جن
  :آتش ميباشد 

aَ��ِ�ْوا ِإ��� ِإ,ُuَ�َ(َ وا ِ��َدَم,ُuُKْا %ِqَ~ِ��َ�َ�ْ�ِ �6َ�ْ�ُ َوِإْذ 
ْHَ �َ�َAَ(َ #
uِ�ْا 
 َآ�َن 5َِ
 ��ً,َ�َ 
َ��ِ�ِ��m��ِ aَ[ْ�ِ و�,ُHَ �ْqُ�َ �َْوُه FOُِدو 
َأ5ِْ� َر�#ِ� َأَ)َ""�ِ{0ُوOَُ� َوُذر#��َ"ُ� َأْوِ�َ��ء 5ِ

�٥٠�� ـ ا��'   
هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد ] ياد كن[و 
جن بود و از فرمان ] گروه[ند كه از جز ابليس سجده كرد] همه[پس 

او و نسلش را به جاى من ] با اين حال[پروردگارش سرپيچيد آيا 
بد گيريد و حال آنكه آنها دشمن شمايند و چه  دوستان خود مى

 ) ـ الكهف50( جانشينانى براى ستمگرانند
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ه نظر داشت اينكبادر .  بدينگونه جن ها در شمار ماليك و فرشته گان مي آيند 
 فضايل  وفرشتهء مقرب و باتقوي و با دانش ها؛  ابليس پيش از مطرود و ملعون شدن

 بيشتر پيچيده  جنبوده و بزرگترين معلم مالئيك به شمار ميرفته است ؛ اينجا مفهوم
حوالت اين نسبت به ابليس هم گي پيدا ميكند ولي با آنهم تصور شده ميتواند كه 

  .خاطبان بوده باشد اساساً به اعتبار ذهن و باور م
كه سورهء مدني است و در سال هاي پس از » الرحمن « در سورهء مباركه 

هجرت نازل شده است ؛ تصوير سيما و خصوصيات مخاطبان طوريست كه در آنها 
غرايز  نيرومند است و جامعهء مردساالر مخاطبان هم به  عقل به مراتب ازغريزه
 اش ؛ درين حد كه بالفاصله يز جنسيغرا و هم به ميباشد خويش منهمك شكمي

نسي سربلند ميكند ج و نوشيدني ها ـ غرايز  هاخوردنيبا پس از اشباع غرايز شكمي ـ 
 ـجنت ـ كه همان بوستان و باغ پارسي است ؛  غرايز نو براي اطفا و ارضاي اي

 ميشود كه تاكنون انس و خوبروي و زنان خوشخوي و حوري هاسرشار از 
م كامالً طاهره و باكره و تشنه و مشتاق سزديكي نكرده است يعني به ق نني با آناجن

 حتي در . جنت قرار دارد وارد شونده بهمعاشقه و هماغوشي در خدمت مردان 
 ـ پسران خوشخوي و غلمان ها مرد ؛ گرايانمواردي براي نوازش غرايز همجنس 

   : هم به اين بساط افزوده ميشود  خوشروي ـ
�َWْ3�َُن ُآ3�ُا َوا�َ.ْEَ �ْ"ُ6١٩ �3�ُا َه�6ًِ]� ِ�َ�� ُآ� %ٍ(َ3Aُ�ْ�5 ُ�ٍرKُ I�َHَ 
َ�[ِqِ�"5ُ 

 
ٍ�Hِ 3ٍرQُ�ِ �٢٠َوَزو��6َ9ُْه�� �ْ'ِ�ِ �6َْ̂ Qَ�ُْذر#��ُ"ُ'� ِ�ِ��َ��ٍن َأ �ْ'ُ"ْ.َ-َ�E36ُ5َ7ا َوا 
 َوا���0َِ

#5 �'ِ�ِ�َHَ 
��٢١ FْWٍَء ُآjS ا5ِْ�ٍئ ِ�َ�� َآDَ�َ َرِه�ٌ
 ُذر#��َ"ُ'ْ� َو�5َ َأَ�ْ"�6َُه� #5ْ 

��٢٢َوَأ5َْ,ْد�Oَُه� �Aَ�ِِآَ'ٍ% َوQْ�ٍَ� 5#��� َ�ْ$َ"ُ'3َن  �'َ�(ِ 3ٌXْ�َ ��� �Kًoْ3َن ِ)�َ'� َآHُ�6ََز"َ�َ 
 �ٌ�hِoْEَ ��َ�٢٣َو�� ا�3Pرـ�٢٤ َو3Pُ�َُف Jِ �ْ'ِ�ْ�َHَْ�َ��ٌن ��ُ'ْ� َآ36ُqْ�5 sٌ�ُsْ�ُ �ْ'ُ�Ooٌَن   

آنچه به جاى ] پاداش[به ] به جنتي شده گان گفته ميشود[
هايى  بر تخت] آنان[ )19(آورديد بخوريد و بنوشيد گواراتان باد  مى

چشم را همسر آنان  حوران درشتاند و  رديف هم تكيه زده
ها را در   و فرزندانشان آنمؤمن بوده و كسانى كه )20( ايم دهيگردان
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ند فرزندانشان را به آنان ملحق خواهيم كرد و ا ايمان پيروى كرده
 دستاورد خويش كاهيم هر كسى در گروِ شان را نمى ]ها[چيزى از كار

هاست آنان را  ميوه و گوشتى كه دلخواه آن] هر نوع[ با )21(است 
 از دست هم ]شراب [ در آنجا جام)22(كنيم  مى] و تقويت[مدد 
كه در آن نه ياوه گويى است ] كنند و بر سرش همچشمى مى[ربايند  مى

مرواريد  هاي] پسربچه[غلمان آنان ] خدمت[ و براى )23(و نه گناه 
  ) ـ الطور24(گردند  است كه بر گردشان همىگونه آماده 

سورهء طيبهء الواقعه نيز وجود  26 تا10عين همين مفاهيم و تصاوير در آيات 
  :چنين است 18 و 17دارد و از جمله آيهء  

Hَ 3ُفPُ�َ وَن,ُ��}َj5 �١٧َ�ْ�ِ'ْ� ِوْ�َ,اٌن�  
ٍ�.ِ�5 
oَ�ِْآ3َاٍب َوَأَ��ِر�َ� َوَآoٍْس #5
�١٨ �  ـ ا�3ا�.� 

ها و  با جام )17(گردند  مى] به خدمت[بر گردشان پسرانى جاودان 
   ) ـ الواقعه18( ناب ءيى از باده]ها[ و پياله آبريزها 

تماعي و رواني و اخالقي در آري متأسفانه وضع مخاطبان از نظر تكامل اج
جز به و غلمان كه از زن و دختر باكره ميباشد ) و در عين حال انحرافي ( حدي نازل 

مخاطب لذا .  عيش و دفع شهوت توقع و تصوير ديگر ندارد ءحيث بازيچه
اينكه زنان .  قرآن مبين موجب ميشود كه بر موضوع همين گونه بپردازد محوري

و رسيدن به مردان ؛ گان اهللا تعالي با غرايز و مشتهيات كامل هم انسان اند و آفريد
واقعيت غير قابل  جوان و ايده آل عشق و خواست آنان هم ميباشد ؛ مانند موارد

يا  و دفينه ها و نعمات مستور وبرده گي درك زمين و كُرات و اجرام سماوي و 
حتي تصريح ؛ ن مبين حالت مخاطبان قرآ. دسترس براي مخاطبان ؛ مسكوت ميماند نا

 كليه افراد بشر است و بدون وئ نسل ءمادر و پرورنده  ؛اين حقيقت اعظم را كه زن
  . ميسر نمي سازدچنانكه بايد ؛  و نوع آدمي ممكن نيست ادامه يابد ؛

تصوير محيط هايي با بالش هاي مخمل سبز و فرش هاي عبقري و بستر هايي از 
 مبين آن است كه اين سطح تزئين و تجمل حرير ضخيم در عشرتكده هاي جنت ؛
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منازل در ميان مردمان اغلب شبان و كوچنده  و بيابانگرد ؛ هنوز كامالً استثنايي و 
  .ناگزير مورد آرزومندي و حسرت آتشين بوده است 

 ءبا تمام اينها يك محاسبهء سر انگشتي هم نشان ميدهد كه در سراپاي سوره
 از نعمات و ثروت ها و فرصت ها و استعداد هايي  حتي يك فيصد»الرحمن«ء مباركه

و در تن و دماغ و روان او ) ! در مقياس همهء جهان و نه(كه در محيط زيستي بشر 
 نيم كرهء شرقي زمينچنانكه از هزاران نوع ميوه . آفريده شده تذكار نيافته است 

ان و انوار و صرف خرما و انگور و انار مورد تذكر قرار گرفته و گل ها و پرنده گ
 زيبا و گاز هاي حياتبخش چون اكسيژن يا در مجموع هواي و آواز هايالوان 

و با اين وصف ؛ پيهم و پيهم . جانبخش وغيره اصالً اشارتي را هم نصيب نگشته اند 
   :تأكيد ميشود كه 

  »! انكار ميكنيد ؟تان را رب  پس كدام يك از نعمتهاى «
عرب « يعني » مخاطب محور« كه قرآن مجيد چرا ؟ فقط و تنها به اين دليل 

است و آنهم در يك و نيم هزار سال پيش ؛ و بيشتر از اين ؛ براي آن » محور
 زايد افزون گوييل درك و دريافت ؛ و لذا ـمخاطبان نه الزم است و نه قاب

  ! بر صراحت و سالست پيام هاي الهي اثر خوب ندارد واست 
با تفاوت هاي اندك نيز يگر قرآن كريم چنانكه وصف جنت در سوره هاي د

  : تصاوير را داراست منجمله عين
 
ٍ-َ�� 

 َوَأOَْ'�ٌر 5ٍِKِ7 �ِ�ْJَ ��5ء 
3َُ̂ن ِ)�َ'� َأOَْ'�ٌر #5 Sُiَ5َ ا�6uَ�ِْ% ا��ِ"F ُوHَِ, اْ�ُ�"�

َأOَْ'�ٌر #5ْ
 َj5 Sٍ�َHَ�I�A َوَ�ُ'ْ� ��ْ� َ�َ"��Xَْ� َ:ْ.ُ�ُ� َوَأOَْ'�ٌر #5ْ
 4َْ�ٍ� ���0ٍة �#�$��ِرِ��َ
 َو
3ُ̂ا �5َء  Kُا���6ِر َو F(ِ ,ٌ�ِ�4َ 3َُه 
5ِ
 ُآS# ا��iَ�َ�اِت َوAِXْ5ََ�ٌة #5
 ر��#ِ'ْ� َآَ�ْ �'َ�(ِ

�Pََ̂_ َأ5َْ.�ءُهْ�  (َ ��ً��ِ�َ�١٥,�Q5 ـ�  
چون باغى است [ل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده َثم
برنگشته و ] رنگ و بو و طعمش[آن نهرهايى است از آبى كه در ] كه

اى  هايى از باده اش دگرگون نشود و رود هايى از شيرى كه مزه جوي
 و جويبارهايى از انگبين ناب و باشد مي بخشكه براى نوشندگان لذت
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] از همه باالتر[است و ] فراهم[در آنجا از هر گونه ميوه براى آنان 
] انگيز آيا چنين كسى در چنين باغى دل[هاست  آمرزش پروردگار آن

مانند كسى است كه جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردش 
  )ـ محمد15(هايش را از هم فرو پاشد  روده] تا[شود  داده مى

                   
  فصل چهارم                

  قرآن مجيد» مخاطب محوري«
  
  : موضوع  درستي و نادرستي ي*
بنده « به مفهوم عامتر به معناي   در مورد كالم اهللا» خاطب محوري م« 

و به زبان قرآن  »  محوريخالق« است كه نقطهء مقابل و معكوس  » محوري
  .ميباشد » محوري اهللا « مقدس 

 در »شاگرد محور« ـ معادل » بنده محور « پس اگر بالفرض اين كتاب آسماني 
» اهللا محور « و » خالق محور  « ناگزيرربيه ـ نباشد ؛ ميتود هاي پيداگوژي و تعليم و ت

  .»استاد محور «  و » معلم محور« با  ؛ مشابهاست 
به چه » خطيب محور « و هكذا » استاد محور « و » معلم محور « لذا نخست ببينيم 

  ؟معناست 
 خوشبختانه در روزگار ما نمونه هاي مثال گويا كه حتي ارزشي برابر با تجربه 

  :به دو مثال توجه مي كنيم . رد ؛ فراوان است دا
   راديويي و تلويزيوني برنامه هاي  :يكي
  .  هاي تلويزيوني و انترنيتي آموزشگاه و مكاتب :ديگر
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  ؛ راديو را سويچ و تلويزيون را روشن ميكنيم ؛ روي فريكونسي هاي معينوقتي
 دريافت يا هنري فراوان  هاي طبيعيتورگوينده گان و خوانندگان و نوازندگان و اك

 به اين مطالب و آوا ها و نواها از مراكز معيني توسط امكانات تكنولوژيكي. ميشود 
ها نيز ابزار  گيرنده گان آن. ل و به فضا پخش ميگردند ـيامواج الكترومقناطيسي تبد

هاي تكنولوژيك اند كه امواج را مجدداً به حالت نخست بر گشتانده و ديداري و 
  . ي ميسازند شنيدار

.  لزوماً رابطه ندارند مراكز پخشاستفاده كننده گان اينسويي از اين ابزار ها با 
 ؛ ننده داشته باشدشنونده و بييست كه نزيون روشن شد حتمي يحتي وقتي راديو و تلو

  .هئ ميگويد و نمايش ميدهد ) درصورت دوام جريان برق و سالمت تكنيكي ( 
 عمل  به اين معني كه نيست ؛»مخاطب محور« اياننده ها  لذا اين گوينده ها و نم

«  آنها  . مي باشد نمخاطبنبودن و عاليق و اوضاع و احوال  شان مشروط به بودن و
  .  اند»  نمايش دهنده محور « و»گوينده محور«؛ » فرستنده محور 

جاري است و اين  چنانكه مثالً در كانالي تعريف و تمجيد يك رژيم سياسي
وانمود ميكند ؛ ...  را خدايي و آسماني و جاوداني و عادل و با خير و سعادت رژيم

شود و تعريف   تغيير كانال ؛ همه چيز ديگرگون ميءكمهدادن بر د اما به مجرد فشار
و تمجيد ؛ جايش را به تقبيح و تخريب و افشاگري و دعوت مردم به قيام عليه همان 

در . ميدهد » ...  عادل و با خير و سعادترژيم خدايي و آسماني و جاوداني و «
آن اصالً انديشه و كردن در مورد تغيير نه نه تغيير نموده و » مخاطب  «حاليكه 

   .وجود داردمحاسبه و تدبيري 

  :به مورد بعدي توجه مي كنيم 
د گرفته تا رياضيات و اعدامعموالً خيلي بلديم كه آموزش و پرورش از الفبا و 

  : دو طرف دارد  ؛اي علوم در مدارس و دانشگاه هاعاليترين ستيژ ه
   .آموزگار؛  و دوم آموزنده؛ نخست 
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اين بوده كه » جهان سوم «  رايج ترين حالت تاكنون به ويژه در كشور هاي 
 فعاليت ميكرده اند و با هم عين زمان و مكاندر ) شاگرد( آموزگار و آموزنده 

  . داشته اند حضوري و فيزيكيروابط 
ر فضا هاي ل ميشود كه مدارس و دانشگاه ها داكنون تقريباً عادي و معمواما 
مخصوصاً از طريق خود آموزي مواد درسي و دريافت . گردند پياده بمجازي 

؛ شاگردان و محصالن قرار  )و ماهوارهبه وسيلهء انترنيت ( مساعدت ها از راه دور 
  .ي واقعي انجام ميدهند است همان تعليم و تحصيلي را كسب كنند كه در فضا ها
 آموزشي و تحصيلي  نتايج در نتيجهء تست ها و امتحان ها ـ آنهم از راه دور ـ

معلوم ميگردد و كاميابان اين دوره هاي آموزشي و تحصيلي به سان آموزندگان و 
ديپلوم ها و مدارج علمي كسب مينمايند كه در سراسر جهان ؛ محصالن حضوري 
  .اعتبار يكسان دارد 

استادان به طور فيزيكي غايب اند و حتي مشاهدهء سيما و ها سلماً در چنين فضا م
نيز ؛ اصالً و ابداً با تماس ها در تصوير تمام بعدي آنان از طريق كامپيوتر و تلويزيون 

رويهمرفته در غياب فيزيكي استاد و آموزگار ؛ . فضاهاي واقعي مقايسه پذير نيست 
همين وضع برترين نمونه و .  دارد اصالت و اقعيتواين شاگرد و محصل است كه 

  .تعليم و تربيت ميباشد » شاگرد محوري « تمثال 
چرا كه . شود   در همين چوكات خالصه نمي »شاگرد محوري« اما مفهوم 

هركس ، در هر سن و سال و موقعيت اجتماعي و اقتصادي و مخصوصاً فرهنگ و 
يوتر و انترنيت نميتواند از عهدهء اين گونه ؛ فقط با دسترس يافتن به كمپ سطح سواد

درست مانند مراكزي با فضا هاي واقعي ؛ درين فضا هاي . رآيد دتعليم و تربيت ب
  . ميتوانند شامل شوند و به نتيجه برسند افراد همسويهمجازي هم 

 با اينكه تمام مواد درسي و ممد درسي و مساعدت هاي ديگر درين فضا ها از 
كه است اقعي پيگيري و كنترول ميشود ؛ معهذا اين شاگرد و محصل مراكز معين و
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ه نمايش ميگذارد و  را برد خودشدر مو و چون و چند و چرا خودسر انجام 
  .اثبات ميكند 

شاگرد محوري مختص به راه هاي دور و فضاهاي مجازي و انترنيتي نيست ؛ در 
ميتود ارجح و ديگر ؛ » ي شاگرد محور«  فضاهاي واقعي هم ميتود پيداگوژيك خود

خود را در ميان يا در و هنرمندانه اً ستاد ؛ عمدافضل ميباشد و در ين حالت ؛ معلم و ا
و توبيخ و عقب شاگردان قرار ميدهد و نه با امر و نهي و ديكته و قرائت و تالوت 

 د و در خودر خويشتن بودند هيجانِ ـبلكه با تحرك بخشيدن و توليتعجيز 
به پيش ميرود و لذا نه اينكه نصاب تدريسي را تطبيق ميكند ؛ وزندگان جوشيدنِ آم

 در جهت رشد و را ها آنبلكه تمامي استعداد ها و ظرفيت هاي شاگردان را كشف و
 .بالنده گي استقامت ميدهد 

كند و مي شناسد  تا اعماق كشف مي درين ميتود استاد رفته رفته شاگردانش را 
خيلي  .ا همان كيفيت بشناسند نيست كه شاگردان استاد را ب ميسر ؛ ولي حتمي و نيز

؛ در سياق كالسيك كلمه » استاد « از شاگردان حتي ممكن است چيزي را به معناي 
احساس نكنند و در عوض ؛ هميشه با دوست و رفيق و همنشين جذاب ؛ خويشتن را 

 و عظمت غير قابل ؛ در حاليكه اصالً متوجه تفاوت عظيم اندوخته هارويارو بيابند 
  .مقايسهء شخصيت استاد با خود و همرديفان خود نباشند 

تقريباً چيزي » استاد محوري« و » مدرس محوري « و » معلم محوري « اما 
است و بنابرين از لحاظ بنيان فلسفي و روانشناسي ؛ » محوريمرجع تقليد « مترادف 

د و ديكته پذيري ـايي تقلينشان دهندهء اينست كه آموزنده گان فقط داراي توان
  :پنداشته ميشوند و اگر صريحتر سخن بگوئيم 

 يا قرار بر اين است كه حقيقتاً آموزنده گان دچار عقب مانده گي هاي ذهني و 
د و يا آموزگاران توانايي توأم كردن تعليم و تعلم با آزادي دادن به ـعقالني ان

  .د نآموزنده گان را ندارابتكارات و نظريات و به طور كلي به سهم گيري 
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 و  هستاصل آموزگار است و آنچه كه او» آموزگار محوري «  لذا در سيستم 
  . ميكند عمل و  ميگويد

در چنين سيستم ؛ نه تنها به همه گان در يك صنف بلكه به تمام صنوف داراي 
مثالً در همه صنف هاي پنجم ابتدايي در سراسر يك ( عين درجه عددي و مكانيكي 

صد متون هم به ااني و مقموزگار خوانده ميشود و مععين متون توسط آ) ور كش
   .ميگردد  سليقه و صوابديد آموزگار تعبير و تفسير

در يك قاعده غالب آموزنده گان ناگزير اند همان طرز خوانش و طرز تعبير و 
  . دهندبها را پس  تفسير آموزگار را از بر كنند و در امتحانات همان

« و طوطي و » حافظ « و » قاري « تم به طور يك قاعده آموزنده گان را  اين سيس
ها  ها با ختم امتحانات از حافظه ضبط كرده  به  بار ميĤورد و حد اكثرِ» مال نقطي 

ظان با رياضت كشي هاي متداوم در مگر اينكه مانند قاريان و حاف؛ محو ميگردد 
  .يت شده برود تكرار قرائت و تالوت ؛ حافظه ها تازه و تقو

و كه در حد آموزشگاه هاي بسيار عالي هم باشد ؛ آموزگاران ـدرين سيستم ول
اند كه تبارز و تشخص دارند و شاگردان حتي به نام همان آموزگاران مشخص 

د ؛ چنانكه شاگران هگل ؛ چوچه هگل ها اند ؛ شاگردان فوير باخ ؛ چوچه نميشو
  ....فوير باخ ها 

  . گردند  شانخودشوند باالخره  اً افراد پرنبوغ قادر ميدرين سيستم استثناء
حدودي همان چوچه   زماني هم تاود و مدتـرل ماركس كه شاگرد هگل ب كا

 ؛ يكي از نمونه هاي برجسته درين راستاست كه باالخره قادر شد هگل حساب مي
قتصادي ا تئوريك ينبه نقد و رد بسياري از آموزه هاي هگل گرديد و خود ؛ نظام نو

  .و فلسفي پديد آورد 
سيستم آموزگار محوري عالوه بر اينكه از رشد به هنگام استعداد هاي آموزنده 

همه دان و « و گيري ميكند ؛ اين تلقي و توهم را با خود دارد كه آموزگار ـگان جل
است و در درس و تلقين و تعبير و تفسير او ذره اي خطا و اشتباه وجود » همه توان 
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اين تلقي و توهم مانع تكامل و تعالي شخصيت و دانش و مهارت خود . ندارد 
  !آموزگاران نيز ميگردد 

« و » مالمحوري « همان سيستم » آموزگار محوري « بي انعطاف ترين سيستم 
ديني است ؛ درين مدارس نظرات باصطالح در مدرسه هاي » آخوند محوري 

 ميباشد مطروحه ممنوع و حرام وسدرانتقادي و پرسش و تشكيك و ترديد در مورد 
يك مدرسه اهل تشيع پرسيده نمي تواند كه چرا اينهمه بد و   طور مثال شاگرد در.

بيراه بر اهل تسنن بسته ميشود و هكذا در مدارس اهل تسنن شاگرد قادر نيست ؛ 
  . اختالفات با تشيع را خواستار شود  يريشه يابي علمي و تاريخي

سش ها و استفهام هاي نادر و محتاطانه ؛ يك نوع پاسخ پر؛  در بهترين حالت 
راوي از فالن و بهمان و يا چنان گفته فالن و بهمان امام كه دارد و آن اين است 

  است و يا اين و آن آيت قرآني به همين معناست كه مانقل قول كردهپيامبر چنين 
  . مي فرمائيم تفسير

 ر استـفـك » معقوالت « رار دادنورد پرسش قـموع و ـممن؛ و ديالـوگ  جدل 
  !   » مباح الدم و واجب القتل بودن «  و مجازات كفر هم

روش ناگزير رفتار » آموزگار محوري «با در نظر داشت سير تكامل بشري ؛ 
ها در شيب و فراز زنده گاني اوليه بوده است ؛  و محتاجان به آن؛ دانايان و مجربان 

را در ميان كودكان » شاگرد محوري «  پيداگوژيك چنانكه بسيار مشكل است ميتود
 ميچرا كه تحقق اين ميتود پيش از همه مستلزم حد معيني از بلوغ عقلي .  پياده كرد 

 و الزامي است كه شاگردان بر قدرت فعاليت ديناميك ذهني دست يافته باشند باشد
را داراست ؛ اما هء كامل بشر ـقياف و اال شاگرد با اينكه به بركت مواريث ژنتيكي

بيشتر در چنگال غريزه است تا عقل ؛ يعني به جانوراني چون بوزينه شباهت بيشتر 
   .به مقياس زمان و مكاندارد تا به يك بشر كمال يافته 

 عقلي صرف نظر به لحاظ ـ و نابالغ  خورد سالمتناسب به همان واقعيت ؛ شاگرد
؛ آموزگار را  است يرذپتقليد  و جويدتقل  ـ و چه بسا اساساًـ  بيشتراز سن و سال ـ
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كنش ها و واكنش هاي خود مي بيند و بر مي آموخته ها وچون الگوي تمام عيار در 
  . گزيند 
 نيست و در بهترين حالت آئينه ايست كه سيما و وجنات خودشواقع ؛  دراو 

   .شود   ديده و خوانده ميئ در وآموزگار
يك نيست ولي ارتباط ـ اعم از دور يا البته منظور اينجا كدام بحث پيداگوژ

«  ميباشد و لذا منحيث ارتباط به بحث جزءاليتجزاي جوهر هستينزديك ـ 
قرآن عظيم الشأن است كه وارد » اهللا محوري « يا » درستي يا نادرستي بنده محوري 

 يك پيش درآمد و مقدمه و اال رابطه ءاين صغرا و كبرا شديم و آنهم صرف به گونه
ت مستقيم و بالواسطه اي ميان اين دو مفهوم اخير با مفاهيم پيداگوژيك و شباه

اهللا قادر متعال را با هيچ آموزگار و فيلسوف و ؛ تر ازهمه فراو . باالتر وجود ندارد 
  !دانشمند و نابغهء بشري نميتوان قياس كرد 

  :ذات اهللا تعالي خود در قرآن مبين ميفرمايد 

ٌ% ِإ��� ا���ُ� �Qَ-ْ�ُ(َ �Eَ,َ�َAَ�ََن ا���ِ� َرب# اْ�َ.ْ�ِش ِ�َ ���Hَ�3Aَُن 3ْ�َ َآ�َن ِ)�ِ'َ�� 7ِ�َ'
�٢٢�� ـ ا�O-���٢٣ َ�� oَ�ْ�ُُل Sُ.َAْ�َ ���Hَ َوُهْ� 3�ُoَ�ْ�َُن   

  
وجود ] ديگر[ خدايانى اهللاجز ] زمين و آسمان [=ها   اگر در آن

 عرش رب  اهللاه استپس منز  ؛شد تباه مى] زمين و آسمان [داشت قطعاً
دهد چون و چرا  انجام مى] اهللا[در آنچه  )22 (كنند از آنچه وصف مى

ـ 23 (سؤال خواهند شد ] مخاطبان قرآن [=آنان ] لى[راه ندارد و
  )االنبيا

پس ذاتي چنين يگانه و قدر قدرت ؛ آيا ممكن است تمام و كمال در البالي 
 هر  وقدس اول و آخر بگنجد ؟ تا ماچند سورهء قرآن مجيد و يا حتي تمامي كتب م

 ذات رب العالمين را بيابيم و  ؛مقدسيا ُكُتب بشر مؤمن و غير مؤمني درين كتاب 
ق به قومي معين در يك و ـي كه انحصار و تعل واحدكتاب مقدسبخصوص درآنهم 

  :باز هم خود قرآن مبين : نيم هزار سال پيش دارد 
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 �Oً7�ْ�ُ \ُ�6َ�ْrَOَأ xَ�ِ0َُث َوَآ,ِQْ�ُ 3َُ̂ن َأْو �"�َ �ْ'ُ��.َ�َ ,ِ�Hِ3َ�ْا 
Hََ�ِ���� َوَ[��ْ)5ِ �ِ�(ِ �6ََ
��١١٣َ�ُ'ْ� ِذْآً�ا   I|َْ̂ 7�ُِْ̂ن 5ِ
 َ�ْ-Sِ َأن ُ� �ْ��ِ Sْuَ.ْEَ ��ََو j�Qَ�ْا xُ�ِ�َ�ْا���ُ� ا I�َ�.َ"َ(َ

 ��ً�ْHِ FOِر�ب# ِزْد S�َُوْ�ُ�ُ� َو xَ�ْ�َـ :��١١٤ِإ�  
   

ها   نازل كرديم و در آن از انواع هشدارعربىن گونه قرآنى و اي
راه تقوا در پيش گيرند يا ] مخاطبان عرب[ آنان تاسخن آورديم 

 اهللا  مرتبه است پس بلند )113 (حاصل آيد تازه براى آنان آموزشي
پيش ؛ ]  قضاوت و حكم در بارهء آن [رآن ـدر قو ؛ رواى بر حق ـفرمان

 شتاب  ؛ پايان يابد]هر مخاطبينيز و ؛ اي پيامبر [ تواز آنكه وحى آن بر 
  )ـ طه114 (بر دانشم بيفزاى !يارب  و بگو مكن
قبول اينكه وحئ قرآن مجيد حسب همين فرمودهء اهللا تعالي بر حضرت  فرض با

ون ـ در حد كافي ـ  افزدانشيافته ؛ و  » پايان «محمد مصطفي صل اهللا عليه وسلم 
 سال از 20بوده است و شايد مهمتر از آن ؛ پس از  دهنصيب آن حضرت گردي
 توسط همه آنچه به حضرت شان وحي شده بودهرحلت آن حضرت ؛ 

حضرت عثمان و خالفت او به تمام و كمال تدوين و تكثير گرديده و به ما رسيده 
 چه در حد آيه هاي منفرد و چه  ـ؛ قضاوت و حكم در بارهء قرآن مبيناست  

مشروط و مقيد به ادراك و در نظر داشت ؛  به امر اهللا تعالي ـ منحيث كتاب كامل
 و سرتاسري ـ يعني از قرآن كاملو پيش از احاطهء كامل بر  آن ميباشدقر تمامت

 ـ هرگونه داوري ؛ شتابزده و غلط و مغرضانه و جاهالنه و آغاز تا پايان وحئ
  .ود ـوده است و خواهد بـنتيجتاً گمراهانه ب

علم كه ما از آن به ـ ينكه ذات اهللا و تمامي علم بيكران او تعالي  مورد ا؛اما 
 ـ مندرج و منحصر به قرآن مبين نشده است و نميتواند به اين تعبير ميكنيم غيب

ه تمامي كتب مقدس عالم مندرج و منحصر شود ؛ از اين آيه ـكتاب مقدس و حتي ب
  :ثبات ميگردد كريمه به ژرفترين و درعين حال عام فهم ترين مفهوم ا

 ��5 �ٍQُ�َْأ %ُ.َ-ْKَ \ِ,ِ.ْ�َ 
5ِ \ُj,�ُ�َ �ُQْ-َ�َْ�ٍة َأْ�َ��ٌم َواuَWَ 
َو3ْ�َ َأF(ِ ��َ�O اoَ�ْْرِض 5ِ
 �ٌ�qِ�َ rٌ�rِHَ �َْت َآِ�َ��ُت ا���ِ� ِإن� ا���,َAِOَـ �^��ن�٢٧ �  
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 بحر را هفت بحرو اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و 
است كه اهللا  قطعا  . پايان نپذيرداهللا سخنان  ؛ه يارى آيدديگر ب
  ) ـ لقمان27(ناپذير حكيم است  شكست

حساب ميباشد ؛ بازهم  تازه ؛ سخنان يا كلمات الهي كه اينهمه بيكران و بي
 محال محالبا چنان فرض اگر تواند بود ؛ حتي  تمامت ذات اهللا تعالي نمي

بشر «  يو در اختيار بشر قرار گيرد ؛ بازهم سخنانسخنان انشاء گردد اين  هم يمحال
 . ميباشد ديگري ء است ؛ چونكه خطاب به بشر و نه موجود حيه و غير حيه»محور

 سخندان و سخنگو و ناطقمتعلق به مخلوق صرف كلمات و سخنان اهللا چرا كه 
  :برعالوه . او بوده ميتواند و بس 

6ِ5ِsْ�ُ�ْ��5 َآ�َن ا�ّ�ُ� 0َ�َ�َِر ا  Dِ#��Pا� 
َ5ِ Yَ�-ِ}َ�ْا rَ��ِ�َ Iَ�"�َ �ِ�ْ�َHَ �ْ"ُO�5َ َأ I�َHَ 
َ�
5َ
 َ�َ$�ء َ)�36ُ5ِْا  �ِ�ِKُjر 
5ِ F-ِ"َuْ�َ �َ�ّا� �
qِ�ََو Dِ�ْXَ�ْا I�َHَ �ْqُ.َ�ِPْ�ُ�ِ �ُ�َّو�5َ َآ�َن ا�

Hَ �ٌ9َْأ �ْqُ�َ(َ 3ُْ̂ا �"Eَ36ُ5ِْا َوsْEُ َوِإن �ِ�ِKَُوُر �ِ�ّ���ِ �ٌ�mِان �١٧٩��H ـ 7ل(  
كه شما بر آن هستيد ] حالى[ بر آن نيست كه مؤمنان را به اين اهللا 

بر آن ] درعين اينكه [ اهللا و نسازدواگذارد تا آنكه پليد را از پاك جدا 
لى از ميان فرستادگانش هر ؛ و از غيب آگاه گرداندنيست كه شما را 

 و پيامبرانش ايمان اهللا پس به. ه تر ميدارد گزيد را بخواهد بريك
بياوريد و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد براى شما پاداشى بزرگ 

  )ـ آل عمران �179خواهد بود 
كند ؛ زيرا كه  امر و نهي نمي  سخن و كلمهاهللا تعالي با ساير مخلوقات توسط 

بي مدد كلمه و سخن بر سايرين جاري و حاكم ) دترمينزم غريزي ( ارادهء الهي 
  !اشد ميب

كبرياي آن ... اينكه تمامت ذات اهللا تعالي و صفات و اقتدار و جبروت 
تواند ؛  ذوالجالل ؛ حتي در حالت چنان يك فرض محالي هم به بشر هويدا شده نمي

  :ت آتي صراحت قاطعي دارد كه از محكمترين محكمات قرآن مجيد است يدر آ
��� َوْ�ً�� َأْو 5ِ
 َوَراء �uَ�ٍِب َأْو SَKِ�ْ�ُ َر3Kًُ�� َو�5َ َآ�َن ِ�َ-َ$ٍ� َأن �qَ�ُ#َ�ُ� ا���ُ� ِإ

 �ٌ�qِ�َ �F�ِHَ �ُ�O�5َ َ�َ$�ء ِإ �ِOِِ�ِ�ْذ Fَ�ِ3�ُ(َـ ا�$3ر� �٥١�  
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وحى ] از راه[جز ؛  با او سخن گويد اهللاو هيچ بشرى را نرسد كه 

 اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد  يا فرستادهيا از فراسوى حجابى
  )ـ الشوري 51(كار   سنجيدهءمرتبه آرى اوست بلند .وحى نمايد 

؛  بر عالوه نهايي ترين لطف و شفقت و عطا و نعمت ذات الهي در آن دنيا
 برون از  احد و اقدسِ ديدار كبريايي به صالحان و متقيان پرستندهء آن ذاتنمودن

بل وصف و حدس ؛ بنده با نيل  به اين ديدار غير قا. درك و قياس كنوني ما ميباشد 
گان نيكبخت ابدي در فواصل پيمايش ناپذير از زمان بيهوش ميشوند و در مستي و 

  .مدهوشي سرمدي به سر ميبرند 
بدين دليل اصالً متصور نيست كه ذات الهي ؛ خويشتن را در البالي كتب 

  .نمايان سازد ها و در كمترين مقياس ـمقدس و ل
ه و ـصالً كاغذ و كتاب و كتابخانه و مطبعا؛  منجمله در آن صورت محال 

ممكن نيست چنان جبروت و جالل و جمال را بر بتابند ؛ همه البد در دم ... ر ـكامپيوت
آتش ميگيـرند و حتي اين آتش كه في المثـل باالتر و باالتر و باالتر از تشعشات 

ليه و چه بسا به دنياي خاكي و فراتـر از آن را نيز به ذرات اوهسته اي خواهد بود ؛ 
  !انرژي ي مطلق مبدل خواهد كرد 

سخنگويان بشري واعظان و  نويسنده گان و شاعران و قلمزنان و برعكسِدرست 
يسازند بلكه به شدت مبالغه و كه نه تنها تمامت خود را در كالم خويش عيان م

چه كه هستند كنند تا بهتر و پاكتر و دانسته تر و پر بار تر از آن گ و تزوير نيز مينيرن
ذات الهي صرف مخاطبانش را در كالم منعكس ميسازد و در روان  ؛؛ جلوه نمايند 

  .مخاطبان تحوالت بار مي آورد 
 اهللا تعالي قابل تأمل است ؛ چرا كه بنده گان  »آيات«   معنا و مصداقبدينگونه

 سال پيش ميان 1500اً كودك و كودك ماندهء شبان پيشه و غيرِ آن در ـعمدت
حراهاي نادسترس و در خود محصورِ شبيه جزيرهء عربستان ؛ آيت هاي الهي را ص
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يه گان ايشان در اعصار پسين و امروز اچون بخشي از ذات الهي مي پنداشتند و همپ
 وجود اهللا بخشي از آيتهر ؛ اين پندار كودكانه  بنابر. هم چنين پندار هايي دارند 

 را متبلور خش بزرگي از ذات الهيباست و لهذا مجموعه بزرگي از آيات ؛ 
  . ميسازد 

به اندازهء البته ناگزير و باصطالح طبيعي است كه درك هر كس از ذات اهللا 
و شايد پيامبراني ـ ـ انديشمندان  و روي همين حقيقت عقل و توان ذهني اوست

چون كنفونسوسيوس گقته اند ؛ كه با هر فرد بشر يك خدا به جهان مي آيد و همراه 
  .  او نيز از جهان ميرود با

وهم كودكانهء هركدام ما از ذات اصالً در خيال ـهدف واضحاً همان ت
ابداً انطباق ندارد و انطباق داشته آن نگنجيدني رب العالمين است كه با خقيقت غيبي 

  !نميتواند 
حكيمانه ـ تا جائيكه اذهان و توانائي هاي بشري مطرح ميباشد ـ اين سخن ! آري 

د ناپذير است ؛ اينكه ذات اهللا تعالي احد و صمد و بي كفو و بي مثال ميباشد ـو تردي
است و اينكه تصور و توهم فرد فرد بشر در بارهء همين ذات  يك حقيقت ؛ 

حقيقت ها تفاوت دارد ؛  ؛ درسـت به اندازهء تمامي افراد و هركدام از آن كبريايي
   .بي چون و چراي ديگر
به معناي اثر و نشانه است ؛ تصادفاً تنها جمالت  » آيت« ؛ چنانكه مبرهن ميباشد 

  .قطعهء قطعهء قرآن مجيد و ساير كتب مقدسه يگانه و تنها آيت هاي الهي نيستند 
و و مرغ و ماهي و گل و گياه برگ و درخت  هرموجود حيه و غير حيه ؛ هر 

موج و هرو ز اتوم ول و اتوم و ذرهء فروتر ايكوه و سنگ و ستاره و هر سلول و ماليك
الي ـحتي ذات اهللا تع در سراسر هستي آيات اهللا تعالي ميباشد و حتي و حتي واشعه 

موسي كليم اهللا و عيسي روح اهللا و  تنها به پيامبران بشري چون ابراهيم خليل اهللا و
محمد حبيب اهللا وحي نميكند ـ آنهم به وساطت سمبولي ملكوتي چون فرشته و 

ئيل ـ بلكه چنانكه قرآن عظيم الشان بار ها صراحتاً خاطر نشان مخصوصاً حضرت جبر
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ميسازد ؛ وحي رب العالمين به سوي كليه موجودات  ذيروح و غير ذيروح جاري 
است ؛ از مورچه و زنبور عسل كه مستفيد و مستفيض از وحي رب العالمبن ميشوند 

  !ها  ها و مافيهاي آن تا زمين و خورشيد و ماه و اختران و آسمان
  :مالحظه كتيد 

 َر�xَj ِإI�َ ا�SِQْ�6 َأِن ا�Eِ{0ِي 5َِ
 اuِ�َْ-�ِل �Eً3�ُ�ُ َو5َِ
 ا�$�uَِ� َو5ِ��� َأْوI�ََو 
��٦٨َ�ْ.3Wُ�َِن  
5ِ
 ُآS# ا��iَ�َ�اِت َ)�Sَ-ُKُ Fqِ�ُKْ َر�#xِ ُذُ�ً� َ�ْ{ُ�ُج 5ِ F�ُِآ ��hُ 

� َأ3َ�ٌْ�ِ"َ}ْj5 َ�اٌبWَ �'َOِ3Pُ�ُ xَ�َِذ F(ِ ء ��6��ِِس ِإن��AَWِ �ِ�(ِ �ُOُُ�وَن �َ�ً%ا�qAَ"َ�َ 3ٍَْ̂م #� 
�٦٩SQ6ـ ا� �  

ها و از برخى  اى كوه كرد كه از پاره وحى  تو به زنبور عسلربو 
هايى براى  كنند خانه مى] سازى و چفته[درختان و از آنچه داربست 

 رب خودهاى   راهها بخور و    سپس از همه ميوه)68(خود درست كن 
 آن شهدى كه به رنگ] شكم[از درون ] آنگاه[را فرمانبردارانه بپوى 

.  در آن براى مردم درمانى است  ؛آيد هاى گوناگون است بيرون مى
 آيتكنند براى مردمى كه تفكر مى] زندگى زنبوران[راستى در اين 

  )69(است ] قدرت الهى[
  


7َ�َو9ََ.�6َ�ْ ا���Sَ�ْ َوا��6َ'�َر ِ�ْ"َ �Oَ3ْQَ�َ(َ %َ�َ7 �6َ�ْ.َ9ََو Sِ�َْ�ًة 7َ�َ% ا����ا��6َ'�ِر 5ُْ-ِ 
ِ�َ"ْ-َ"3Xُْا َ)ْ|ً� #5
 ر��#qُْ� َوِ�َ"ْ.َ�ُ�3ْا Hََ,َد ا���6ِ#َ
 َواQِ�َْ��َب َوُآFْWَ �Sٍء َ)���6َ�ُْ\ 

 �ً��ِAْEَاء�١٢�Kـ ا��   
 آيتگون و   تيره شب راآيت قرار داديم آيت دوو شب و روز را 

فضلى از پروردگارتان ] در آن[بخش گردانيديم تا  روز را روشنى
را بدانيد و هر ] عمرها و رويدادها[بجوييد و تا شماره سالها و حساب 

�ـ ا��Kاء�١٢چيزى را به روشنى باز نموديم   
***  

 
ْHَ �َْوُه �yً3AُQْ�5 �Âًْ Kَ َو9ََ.�6َ�ْ ا���َ��ء�'َEِ��َ7Bُ�ِ.ْ5ُ  ء3�٣٢َن��-Oـ ا��  
 از ]منكران [آنان] لى[ را سقفى محفوظ قرار داديم وآسمانو 

�ـ ا�O-��ء�٣٢كنند   آن اعراض مىهاىآيت ] مطالعه در[  
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ت  از حضر آيتيفقطـ ما براي  ـ بدينگونه حتي تمامي هستي بيكران و بيقياس
 آن بي ذاتاز  بخشياست ؛ و نه در حساب  ذوالجالل و االكرام رب العالمينذات 
  .ل و بي مثال و در بزرگي و جالل و جبروت بيرون از وهم و خيال ـبدي

به هر صورت ؛ نه تنها فرد بشر بلكه كافهء آحاد موجود آدمي نام در طئ قرون 
و تمامي دانش و دها و مهارت و ؛  پس از خلقت  با ذات خالق تعالي و اعصارِ

اين حكم .  كمترين جاي مقايسه ندارد  علي العظيمخالق شطارت آدمي با علم غيبِ
 صادق است بلكه به درجه ـو آينده هاي هنوز غير قابل تصورـ نه تنها براي امروز 

  .بر گذشته و تاريخ سپري شدهء آدمي صادق ميباشد اول 
  : حسب فرمايش قرآن مجيد آفرينش آدمي چنين متحقق گرديده است 

�َKُ 
�6َْ̂ اO�ِ�َْ��َن 5ِ �َ4َ ,َْ̂ 
 َوَ�ٍ�:ِ 
#5 %ٍ�َ��١٢� F(ِ %ًAَPْOُ \ُ�6َ�ْ.َ9َ ��hُ َ�َ�اٍر 
 
ٍ�qِ�5�١٣� �5ً�mَHِ %َXَ|ْ�ُ�ْ�6َْ̂ ا �َ}َ(َ %ًXَ|ْ5ُ %ََ̂ �6َْ̂ اْ�َ.َ� �َ}َ(َ %ًَ̂ �َHَ %َAَPْj6�6َْ̂ ا� �َ4َ ��hُ 

 ��ًQْ�َ َم�mَ.ِ�ْا �Oَ3ْ�َqَ(َ�َ4َ7 �ً̂ �ْ4َ \ُ�Oَoْ$َOَأ ��hَُرَك ا�-َ"َ(َ  �ُ���
َ�ِ̂ ـ �١٤ َأْ�َ�ُ
 اْ�َ{�ِ�
�ا��365sن  

  

در [  سپس )12(اى از گل آفريديم  و به يقين انسان را از عصاره 
اى در جايگاهى  نطفه] به صورت[او را ] مرحلهء تكثر و زاد و ولد 

 درآورديم ؛ خون بسته آنگاه نطفه را به صورت )13(استوار قرار داديم 
 گردانيديم و آنگاه گوشت پاره] رتبه صو[ را خون بستهپس آن 

ها را با گوشتى  هايى ساختيم ؛ بعد استخوان  را استخوانگوشت پاره
را اراده ] مختص به آدمي[ ديگر و آخرپوشانيديم ؛ آنگاه آفرينشى 

بهترين آفريننده =  » سنُ اْلَخالقينَ أَح«كرديم ؛ آفرين باد براهللا كه 
�ـ المؤمنون�14گان است   
لهء تصوير الهي از سير آفرينش بشر ؛ كليه مراحل ديگر پيدايش بشر با در سلس

 وقتي بشر به مرحلهء يك جانور تكامل يافته ميرسد لذاساير جانوران يكسان ميباشد ؛ 
��hُ َأ�Oَoْ$َOُ\ «  : فرمايد  رود و چنانكه خود مي  ميتر فرا او؛ ارادهء الهي در مورد 

�َ4َ7 �ً̂   .رساند  ميرا به تحقق »  4َْ�
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��hُ  «بالنده گي و كمال يافته اند ؛ ؛ از لحاظ علوم مربوط كه تاكنون در زمينه 

�َ4َ7 �ً̂ �ْ4َ \ُ�Oَoْ$َOايوليشن ميباشد كه در گوهر به معناي همان جهش ژنتيكي يا »  َأ
   .گرديده است او متبارز  DNAوجود آدمي يعني 

مدار هاي دمي فراتر از اين واقعيت دقيقاً به همان معناست كه گوهر آ
  .  پيدا ميكند فرا غريزي ؛ مدار يا مدار هايي اتوماتيسم غريزي

 .اكنون نخستين لحظات خلقت آدمي را با دقت هرچه تمامتر در تصور آوريد 

همانند هاي  بشر جاندار متعارف بود كه  ؛مدار ماورا غريزي پيش از پيدايش 
يزي زيسته و خود را نسبتاً به راحتي در محيط ها سال را با نظام متعادل غر ميليونآن 

   .ند و وفق ميدهندزيستي خويش وفق ميداد
بال تغيير هم و كه نظام غريزي پيشين ـ ـ ولمدار فرا غريزيپيدايش   اينك با

 در تطابق با محيط و عمل و گذشته بشر حالت بالنسبه متعادل و معمول  ـدومانده ب
متزلزل   اتوماتيسم غريزيديگر.  ده يافت دگرگون ش؛  با آن را عكس العمل

    .ه بوددكر و حيات بي دغدغهء حيواني براي بشر پايان پيدا گشته
در چنين مرحله جز خالق متعال ؛ احدي از موجودات زميني و آسماني 

؛ يك بيماري نميدانست و نمي توانست بداندكه اين دگرگوني در جاندار مورد نظر
مت شروع انقراض نوعي است و يا كدام چيز ديگر وخيم العالج است ، يك عال

  !؟؟
 به شدت گرفتار بحران گرديده بود ؛ حتي غرايزش بشر شدهخود جاندار 

كرد ؛ چون ديده بر محيط زيستي و جهان پيرامون ميگشود ؛ ترس   نمي درست كار
  از همه انواع جانداران ديگر كه بي خيال در،گرفت  و اضطراب سراپايش را فرا مي

 زدند و از نعمات آمادهء طبيعت با ولع و لذت بهره مي پيرامونش جست و خيز مي
  .بردند ؛ خويشتن را متفاوت مي يافت 

در حاليكه مجموعهء جانداران ديگر در مورد پديده ها و جريانات خورد و 
 پرسش مي ديد و سيلي از راز ناكرا بزرگ هستي بي تفاوت بودند ؛ او همه چيز 
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ممكن نبود او اين حقيقت را مگر  .ها بر دماغش هجوم مي آورد   آنها در بارهء
 روان غريزي و گذار كرده ردخ در وئ به مرحله فراحيواني يعني هوشدريابد كه 

  . گرديده است روح خود آگاه و دنياشناسدر او مبدل به 
 دهشت انگيز و غير قابل برداشت بود ؛ به ويژه كه  پيش آمده برايشوضع؛ لذا 

 مرگقانونمندي و چاره ناپذير بودن از همه اولتر لكات تازه پديد آمده در بشر ؛ م
ادر به دريافت و حتي قود كه هيچ جاندار ديگر ـن چيزي بـرا كشف كرد و اي

 كه منجر به تنازع بقا و گريز و جان عليهاحساس آن نبود ؛ بيم غريزي از خطرات 
 فاني بودن و مرگاز و يافتهء بشر ء معين ميشد ؛ به هيچ صورت با درك مبارزه

 د ؛ بشر نه تنها ذات خود بلكه دنيا را فاني و ميرا و بيمي توانست باشقابل قياس ن
  .دوام يافته بود 

هايي چند ـ يا تقريباً  ماه ها و سالبراي   براي لحظاتي چند ـ به سخن امروز آيا
  ؟اشتهمه دشوار الزم بود و ارزشي د براي هيچ ؛ تنازع بقاي آن

 رفته رفته با همان عقل بدوي بر خويش نهيب زد و يا تسلي داد كه نبايد ؛بشر
  ! ؛ همين باشد  هست و بودءهمه

 به ويژه تناوب روز و شب و گرما و سرما و بهار و خزان و دو باره و چندين باره 
تناوب هاي پديده ها و درختان و گياهان و ساير و گل و ميوه آوردن برگ و بار 

داد كه حدس و گمان  نات هستي بر دماغ نورس او ؛ بازتاب هايي عبور ميجريا
  .ت ميكرد ـمثبت و تسلي دهنده اش را تقوي

حالت مغروق بي پناهي را در بحر ؛ طور تكاملي تبشر كه با معروض شدن به 
 پيدا كرده بود ؛  اطراف خودو بالياي  طبيعتو دشواري ها ناپيدا كردان حوادث 

كه بود زد و همين جا  دست و پا مي؛  نجات ءافتن تكيه گاه و راه و چارهطبعاً براي ي
  .و محكم چسپيد زد  رسيد و بر آن چنگ ريسمان ايمانبه 

سال هم قادر هزار ها ده  بالفاصله و حتي پس از هزاران نسل و اين موجود؛ ولي 
ها و پيوند ود ؛ مجموعهء رابطه ها و پيوند هاي خود با جهان و مجموعهء رابطه ـنب
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ل را با همديگر و با ُك... هاي جنگل و مغاره و ده و دشت و كوه و دريا و صحرا 
كه در محالت مجزا از هم اقوام جداگانه  حتي نژاد ها و قبايل و. هستي كشف نمايد 

 نسبت هاي و روابط همنوعيند و در تنازع بقا بودند ؛ قادر نبودند زيست ميكرد
   . را دريابند ي و فطريهمسطحي شان در فاز تكامل

 در بشر به يـوعـهمنروز هم درك و احساس ـه حتي همين امـكـكما اين
( وي و قومي ـواده گي و قبيلـي و خانـونـر از درك و احساس همخـمراتب نحيف ت

  .ميباشد ) ناسيوناليستي ( ي ـلـمباالخره و ) كي ـيـنـات
م ا بود كه گرداننده گي نظروشنوقتهء بشر بالنسبه ـنزد خرد آنولي اين اصل 

ها يا بيرون از  و تغيير و تطور پديده ها به نيرو هاي ناشناخته اي جز خود آنپويا 
بدينجهت حيات و خير و شر هر فرد يا كتلهء بشري هم . بسته گي دارد ؛ ها  خود آن

  .به يك چنين نيروهايي متعلق است  
 انجاميد كه در رباب االنواعا اين روند سرانجام به گزينش و تكيه و توكل بر 

از تقريباً تمام پديده هاي طبيعت به ويژه پديده هاي بيشتر فعال و اثر گذار روي ـآغ
 انگاشته شدند و مورد ستايش و پرستش و وعنرب الرد و قبيله و قوم ـزنده گاني ف

  .ذورات و قرباني ها قرار گرفتند ـ نتقديم
پرستش و ويژهء  يجايگاه ها و د هانماآهسته آهسته براي ارباب االنواع ؛ 

 براي ستايش و پرستش فردي و دسته مناسك و  اوقاتر گرفته شد وـقرباني در نظ
  .تعيين گرديد جمعي 

ها نزد تمام كتله هاي بشري   ولي ارباب االنواع و مناسك و مراسم مربوط به آن
 ها منجر به نه فقط همسان و واحد نبود بلكه تفاوت هاي شديد داشت و اين تفاوت

اختالفات عقيدوي و ايماني شده تا سرحد جنگ ها و كشت و كشتار هاي يكديگر 
   .دامنه پيدا ميكرد 
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را مورد  زيرا بسياري افراد بشر به اينكه ارباب االنواع منتخب خود يا نياكان خود
ها نذر ها و قرباني ها پيشكش نمايند ؛ منجمله به دو علت  پرستش قرار دهند و به آن

  :اكتفا نميكردند و نميتوانستند اكتفا كنند 
 به رضا و رحمت و شفقت  ؛تمام پرستش ها و قرباني هاوصف يكي اينكه با 

ل نمي آمدند و چه بسا با حوادث و تصادفات ـمورد انتظار از ارباب االنواع خود ناي
  .بد وضع شان خرابتر هم ميگشت 

ل ـ اقوام و قباي ساير ديگر توسطدوم اينكه مي پنداشتند پرستش ارباب االنواعِ
« گويا دور و نزديك موجب ناراحتي و خشم ارباب االنواع خودشان ميشود كه 

  !ترين و شائيسته ترين ارباب االنواع سزاوار پرستش ميباشد » برحق 
 خويش ميدانستند كه بساط پرستش ارباب االنواع هاي وظيفهء ايمانيلهذا 

  .را تابع ارباب االنواع خويش سازند ديگر را براندازند و همه گان 
حيات ؛ نواع كردند كه اگر كشته شوند ارباب اال درين راستا تصور مي 

دهد و اگر زنده  به ايشان بدل مي با شكوه ديگر معاديا رسعادت ابدي  و پجاودان
  .بمانند نيز خوشنودي ارباب االنواع خود را در حد اعال كمايي كرده اند 

 به   هم وبهـرين ضمن اموال و امالك اقوام و قبايل مغل واضح است كه د
در دوران  ( ها را يا مي كشتند تصرف شان در مي آمد و مردان و زنان و كودكان آن

ساختند و اين ها همه را   و يا كنيز و غالم خويش مي!)خوردند  آدمخواري مي
 با وجدان خويش  به حساب آورده و» برحق « ارباب االنواع و عطاياي مراحم 

    .گرفتند  آسوده زنده گاني آرام يا جنگي آينده را در پيش مي
ه هاي بشري ت متذكره ميان كتلاينكه پروسه ها و جرياناتفصيل اين رويداد ها و 

 مالكيت و دولت و طبقات اجتماعي حاكم و محكوم   به پيدايش و استحكامهچگون
   .نيست نوني ما مباحث كء در حوصلهمساعدت كرد ؛و برده و آزاد 

روز ـاز تا امـ از آغ ـ اديانجامعتاريخ تواند به   خوانندهء جوياي حقيقت مي
و هكذا تاريخ هاي ، تاريخ هاي ديگر تحقيقـي و علمي ي دين ها و مذاهب   ـ! 
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 و منجمله مبتني بر تحقيقاتطور علمي و بيطرفانه همچنان كه  انـان باستـجه
  . ؛ رجوع نمايد نگارش يافته باشد باستانشناسي

 در زنده گاني و تكامل  ايمانولي آنچه درين راستا اهميت اساسي دارد ؛ نقش
   .ميباشد  ردخبشر و ديالكتيك آن با 

 تمام كشفيات و تحقيقات ساينتفيك مشعر است كه افزودهء تكاملي در بشر يا 
از ـفني رد يع در دماغ او معطوف به رشد و بالنده گي خغريزي مدار فراپيدايش 

  . است  ودهـب هوش فرا حيواني
اينكه دانشمندان و محققان و انديشمندان گوناگون بخصوص طئ تاريخ معاصر 
بشري عوامل مختلف و گاه متضاد را در صورت يافتن اين جهش ژنتيكي تعيين 

را در زمينه برجسته كرده است ؛ »   كار« ماركس  كارلكننده دانسته اند و منجمله
  .  مباحثهء ما نيست عجالتاً طرف

و وقوع د نرس به هر حال درين نقطه به هم مي  دو هراما ديد علمي و ديد  ديني 
بشر لذا در اينكه . دارند  چنين اتفاقي را در مورد بشر طور همسان تائيد و تأكيد مي

 ؛ هيچگونه رد ورز شدنـردمند و خـذار به خـگعبارت است از   بشر بودن و شدن
  .  وجود ندارد مناقشه و جدلي

 بشر به  با هم همراه  » ايمان« با اينحال واقعيت بزرگ و انكار ناپذيري به نام 
ق و ـبيش از توافبه ويژه در قرون اخير رد دنيا آمده است و تضاد و تعارض آن با خ

مورد سوء بهره برداري دزدان و » ايمان «  و در موارديكه  ميباشد آنهمساني اش با 
 غالباً حاكم در جوامع بشري قرار گرفته ء ستم پيشه گان خود گم كردهچپاولگران و

رد بشري است است ؛  مدعيات و شعار هاي ايماني نه تنها منحيث الجموع ضد خ
    . ميباشد آن هم ءبلكه تعطيل كننده و زايل كننده
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با اينكه داستان بشر منحيث المجموع در تاريخ هستي عجيب ترين و رويهمرفته 
؛ در قلهء اين عجايب و غرايب   ؛ معهذا داستان ايماناست انگيز ترين داستان شگفت

  .قرار دارد
 واصل ريسمان ايماناز يكسو عقالً و علماً مسلم ميباشد كه اگر بشر به 
 فرا رفتن تنازع بقا پس از ءنگرديده و به آن متوسل نشده بود ؛ نمي توانست در پويه

 دوام آورد و به گمان اغلبِ اغلب به خيل  ؛مدار هاي اتوماتيسم غريزياز 
   .مي پيوست ان ؛ ـاز جهجانوران غرق شده در تالطمات روزگار و منقرض گشته 

به حدي براي بشر حياتي و مهم و سرنوشت ساز بود كه طبق ؛ ثروت ايمان 
 فراهم يبر روي كروموزوم هاي بشرآن » ژن « قوانين ژنتيك ؛ شرايط پيدايش 

  .به طريق نوعي در بشر هستي و مداومت يافت ن گرديد و اين ژ
ود نه مستلزم ـ و خرد ورزي بخردمنديولي در همين حال بشر بودن مستلزم 

  !ايمان داشتن يا نداشتن 
   به حساب آورد ؟ رد خ را چيزي كامالً برضد ايمانپس آيا ميتوان 

بيش اين پرسش ؛ محققاً اساسي ترين پرسش در معارف بشري بوده ؛ هست و 
  . از پيش خواهد بود 

ميليون نوع موجود حيه ايكه 30رد رويهمرفته در واقعيت اين است ؛ چنانكه خ 
 شده است ؛ صرف و صرف منحصر به بشر ميباشد ؛ ايمان ءدر طبيعت كشف و احصا

  ردخنيز قطعاً و مطلقاً ويژهء بشر است و هيچ موجود حيهء ديگر نه چيزي به مصداق 
   .ايمان به مصداق دارد و نه چيزي

  رد ؟ است يا خاصللذا پرسش پسين اين ميشود كه ايمان 
انه مورد تائيد بي چون و چراي اديان هم هست ؛ ـتـاز نظر تاريخي كه خوشبخ

به وقوع پيوست ؛ اولين امتيازي كه ميسر » خلقت ديگر يا آخر « در موجود حيه ايكه 
  . ود ـ بياد گيري اسماشد ؛ 

  !آري 
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  گيري  ـ ياد 1
   ـ اسما 2

ياد گيري ؛ به معناي خرد يافتن است و نه ايمان داشتن و مؤمن بودن رد و خ.  
و اما ؛ اسما ؛ يعني كليه پديده هاي كائينات را با اشاره و عالمهء قرار دادي 

  .  است در اوج ردخخاص خاطر نشان ساختن و معرفي كردن كه جمال و كمال 
  . خواهد بود مقدم  است و  مقدم بودهايمان بر ردخپس 
   چرا و چگونه پديد آمد ؟ايماناما 

ي اسمارد پيدايش يافت و موجودي قادر گشت پديده هاي هستي را به وقتي خ
معرفي بدارد ؛ درين زمره واقعيت هايي به نام موسوم كند و جداگانه و فهما و معيني 

قريب همه پديده هاي به وضوح آشكار ميشد كه .  نيز در ميان آمد  انجام وآغاز
كردند و در اين ميان  ام پيدا ميـهستي از نقطه اي آغازيده بودند و به نقطه اي انج

كشف آغاز و انجام خويشتن را هم خود اين موجود آگاه شده و دانا شده 
    . رددمحو گرد و يمبو هول انگيزي متوجه شد كه خيلي زود بايد ـ و به نحكرد

هاي جذاب و زيبا و  ؛ آرزو ها و آرمان و دانا شوي به راستي يعني چي ؛ آگاه
   يا  كه فردابه آن منتهي شودفقط   باشكوه كشدار و زمانبر فراوان پيدا كني ولي همه

  ؟!ي گردود ـابـو ند بميري ـپس فردا باي
اميد به معادو ؛  و تكيه و توكل ايمانرد بشري ؛ خود به لزوم اينجا بود كه خ 

بدينجهت علي الرغم استقالل . رد و ايمان را پديد آورد ـ پي بدزنده گاني جاويو 
كه  هم هست ه همين سببرد است و بايمان فرزند خ؛ نسبي و تضاد هاي ظاهري 

  . ديده ميشود  رددر يك وحدت ديالكتيكي با خايمان   ؛خپيوسته و در سراسر تاري
داردرد ندارد ؛ ايمان هم نموجوديكه ـ در عامترين مفهوم ـ خ.   

  .دو منحصر و مختص به بشر بوده ، هست و خواهد بود  رد و ايمان هر خلذا
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ه دادن با ـرد بشري در جريان كار و مبارزه براي زنده گي و پنجچون خ
ا مي يابد ؛ ـا و پهنـا و ژرفـا سازگاري هاي طبيعت نسل پي نسل غنـناماليمات و ن
خصلت ايستا دارد ؛ هرچند گاهي ل كليشه هاي ايماني كه عموماً ـضرورت تعدي
رعكس آن باالخره ـد و اين تعديل چه به طور مسالمت آميز و چه بـپيش مي آي

  . متحقق ميگردد
درين سلسله بوده و هست كه ايمان از تعلق خاطر و وابستگي و پرستش و نيايش 

گانهء اعتقاد و اتكا به خالق يتا و ارباب االنواع به پديده ها و مظاهر معين طبيعت 
 دهستي و حيات و آدمي دگرگون شده رفته است و آخرين دين يا واپسين دستاور

 ما مسلمانان جهان   بشر همانا تعاليم و مندرجات قرآن كريم مؤمن به يايماني
  .ميباشد 

قرآن مجيد و دين مقدس اسالم هاي پيش گفته ؛  زمينه لذا تعجبي ندارد كه در
كه بخش اساسي و تعيين كنندهء آن ه است را به دست داد عظيمترين ثبوت ها

  .ر مان گذشتـتاكنون از نظ
مؤمن به مسلمانان  ا عبارت از اين است كه آيا قرآن مجيد ـ ـبحث حاضر مولي 

  ؟»خالق محور « است يا » بشر محور = مخلوق محور «  به راستي  ـ
و تحليلي باشد ؛ تبعات اجتهادي » خالق محور « هرگاه اين كتاب مقدس به واقع 

بشر = مخلوق محور « و استنتاجي آن كامالً به عكس آنچه ميگردد كه در صورت  
  .د باشد ـودن آن ميتوانـب» محور 

 واپسين بلكه اولين كه قرآن مجيد نه مبرهن كرده آمديمروشنتر از آفتاب 
اهللا  اولين پيامبركتاب مقدس الهي و حضرت محمد مصطفي صلي عليه و سلم نه 

پيش از حضرت محمد . باشد   مي ذات كبريايينآپيامبر آخرينبلكه جل مجده 
در زمانه هاي پيامبر براي هدايت اقوام گوناگون بشري  123999 پيامبر يا 124000
  . فرستاده شده بوده است متفاوت 
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معلوم و مسلم است كه حضرت محمد عربي قريشي واالترين و محبوب ترين و 
كريم ايشان از همه  ميباشد و طبق نصوص قرآن تعالي مطلوب ترين پيامبر ذات خالق

لذا  ؛ ندوده ار و مؤفقانه تر مردمان را به راه راست هدايت ميفرمـپيامبران پيشين بهت
وب ـپس چرا اين ذات جليل القدر و محبوب و مطلميتواند پرسشي در ميان آيد كه 

يدهء ذات الهي به و مؤفق بالفاصله پس از خلقت بشر براي هدايت اين موجود برگز
  عالم هستي تشريف فرما نگرديدند ؟

شكالي داشت و يا بعثت شان به آيا خلقت ايشان در آن هنگام براي خالق تعالي ا
  پيامبري داراي مانعي بود؟

بدهيم ؛ قدرت آفريدگاري ذات اهللا تعالي را » ! آري «اگر به اين پرسش پاسخ 
 و چند 1400كه نعوذ باهللا خالق تعالي فقط نفي كرده ايم يعني پاسخ ما چنين ميگردد 

 يافت كه يك پيامبر كامل و كمال مطلوب در ميان بشر مبعوث !سال پيش توفيق
 تجربه درين راستا انجام داده ولي نتيجه مورد نظر را 123999دارد و قبل بر آن 
  ! حصول نكرده بود 

مخلوقات و ؛ ن اي نتيجه ايكه از چنين صغرا و كبرا حاصل ميشود اين است كه
 باشند ؛ بلكه اين ؛ خالق تطور و تكامل و  تحولمنجمله بشر نيست كه در حال

 كند ؛ تكامل مي يابد ؛ پخته تر و توانا تر مي تغيير مي) نعوذ باهللا ( تعالي است كه 
فرستد و پيامبران  شود و از اين جهت با مرور زمان كتاب هاي كاملتر براي بشر مي

   . مي انگيزد بهتر و برتر ؛ بر
هم چندان مسأله نداشته باشد ؛ تعالي شايد نزد عقل هاي معيني اين حالت خالق 

چنانكه انبوه عظيمي از كتب تفسيري و تحليلي و توجيهي ـ چه در دين اسالم و چه 
؛ ولي همه  ر همين طرز ديد و جهانبيني و خدا شناسي استـ مبتني ب ـ در اديان ديگر

 و محدثان و ثقات مؤلف كتب مزبور احياناً از ابتدا و انتهاي اين نمااين بزرگان و اما
  .ديد و باور غافل و يا نسبت به آن بي اعتنا بوده اند 
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 باشد ؛ دگرگوني و تغيير و تكامل و تحولخالق و آفريدگاري كه در حال 
 آغاز گرديده و به دنبال تحوالت و تغييرات و نقطهء صفرياز يك خود مسلماً 

  !!!رود   مي نيستي و فنا باالخره به سويتكامالت
  آيا يك ذات يا وجود تغيير يابنده و رو به كمال ؛ ميتواند خالق هستي باشد ؟

  ! هرگز و ابداً ،نه 
مطلقاً دگرگوني   خالق ـ الاقل در قياس با هستي و پديده ها و جريانات آن ـ

رآن مجيد بهترين بيان را در ق» اخالص «  متبركهء ء و در اين راستا سورهناپذير است
  :به دست داده است 

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                  

 ��ُ� ُآ3ًAُا ��٣ َ�ْ� َ�ِ�ْ, َوَ�ْ� 3�َُ�ْ, ��٢ ا���ُ� ا���َ�ُ, �Sْ�ُ�١ ُه3َ ا���ُ� َأَ�ٌ, qُ�َ �ْ�ََو 

��٤َأَ�ٌ,   
 واست زاده ه  ن)2(] ثابت متعالى[ صمد اهللا )1( يگانه اهللا  بگو اوست 

  )4( نيست يي براي او موجود و هيچ همتا)3(شده است  زاده نه
 زاده  نهواست زاده ه  ن« كه باشد ميبه خصوص اينكه اهللا جل جالله ذاتي 

؛ كه آن ذات با هيچ پديدهء مخلوق خود همسان را دارد ين معني هم»  شده است
اري جمسلط و وانين و جبر هاي حاكم بر پديده هاي هستي بر او  و هيچگونه قهدبون

حئ ودن او با ـ يعني زندهء جاويد است ولي حئ بقيوم و حئاو . اري نيست سو 
ميتابوليزم ( ه نظامي مادي چون سوخت و ساخت ـكه ب ( بودن موجودات زنده و بشر

گونه  هيچ؛ حايزرابطه دارد ) وشيدن و هضم كردن و اطراح نمودن ـخوردن و ن= 
  اليموت ؛ و   بشر و ديگر موجوداتميرا بودن و  فانيءبه اندازه شباهتي نيست  و

    . ا در ميان استـ اينجيياـا و پرپهنـژرف پري ـ؛ تفاوت بودن ذات الهي جاويدانو 

  
  پيامد هاي منطقي و اجتهادي*
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 Gْ�ِ�َ 1ْ�َ َو1ْ�َ «ي با وصفيه ها  تعالي  قصور در زبان بشري است كه اهللا اصالً اين

Gْ�َ��ُ «  ، » وصيف قرار ميـو امثال آن مورد تعريف و ت» حئ و قيوم ال گيرد و ا
را  زبان و كلمات بشر قادر نيست كه خالق تعالي و رب العالمين هرگز

  !بيان نمايد 
 را كه از سر ناچاري در مورد رب» وئ  « و» او «  ضمير منجمله همين
 است ؛ سخن ما را  »بشرمانند بودن « ءي بريم  و حاوي ي افادهالعالمين به كار م

چه با اين ادات ضميري  و اشاره اي ما رب العالمين را  .  ميكند  شرك آلودماهيتاً  
  .شبيه بشر و شبيه خود مان  القاء و ارائه ميكنيم 

 درين رابطه اكنون قياس فرمائيد كه در اكثريت مطلق  ترجمه هاي قرآن 
 تفسير ها و كتب به اصطالح اسالمي مانند نقل و نبات تكرار شده مي رود شريف و

 كه ما را آفريده آنكس...  كه زمين و آسمان آفريد  آنكس... است كسيخدا  « كه 
  .» ...است 

 آشفته خرد يا مـغـرض و دين برانداز  مداحانبر عالوه به آنهـمـه شعـر و  نثـر 
 بس سالطين و امامان و   چه و  نساخته  چه هارا  عالم  ءد كه آفرينندهـنظر كني
نفرموده    مدح  و تملق ذات آفريدگاري حتي برتر از مانند آفريدگار و   راماليان 

  ؟!اند 
يكي از خطرناك ترين دشمني ها با معارف ايماني  بعد ها خواهيم ديد كه 

   .اشدبوده است و مي ب» مـداحـي« پديدهء شوم و ضد بشري اي موسوم  به 
«  كه قرآن مجيد و تمام كتب مقدسه استوت مؤكد ديگر مبني بر اين ـواين ثب
  . » خطيب محور « و » خالق محور «  و نه است» مخاطب محور« و » بنده محور 

و ( فقط بدين معني است كه اهللا تعالي مانند بشر »  Gْ�ِ�َ 1ْ�َ َوGْ�َ��ُ 1ْ�َ« چنانچه 
  .  توليد مثل شده است  خودل نميكند و نهتوليد مث) موجودات حيهء ديگر

 دارد در اذهان بشري ايجاد مي) وارونه ( اين سخن صرف يك تصور نگتيف 
است كه در بشر » وراثت ژنتيكي « و » ل ـتوليد مث« قانون جبر و كه اهللا تعالي ماوراي 
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  ساخته نميمفهوماين كلمات ؛ به هيچ وجه ولي . و موجودات حيه ديده ميشود 
 يا روان جسمپس اهللا تعالي چگونه ذات يا موجوديتي است ؛ مثالً آيا با   :واند كهت

  ....و .... و....؛ و  دوري دارد يا خيروبشري مشابهت نزديك 
مي  ميسر نطور مستقيمبدينگونه اهللا شناسي و خدا شناسي به طريق كتب مقدسه 

در   نسبيشناختوان  و فقط با خود شناسي و جهانشناسي و هستي شناسي ميتباشد
  . اهللا تعالي و خالق كائينات پيدا نمود مورد

 چون گذشته گان ما و چه به دليل جبر تكاملي بدين جهت بشر ـ چه به دليل 
 چون معاصران ما ـ به هر ميزاني كه از خود شناسي غفلت و تنبلي و تعصب و تحجر

مان پيمانه از نزديكي به و جهانشناسي و هستي شناسي بهرهء كمتر داشته باشد ؛ به ه
و آيات خالق عالم به دور است    و احساس و دريافت مظاهر نسبيشناخت!  

دل داليلي دارد كه عقل « : انديشي گفته است ف هذا چنانكه دانشمند ژرعم
  »ازآن بي خبر است 

يك ماشين تلمبه و پمپاژ خون » قلب « به معناي » دل « قبالً بايد تصريح كرد كه 
 احساسي و ايماني كه ، عقلي ، موجود زنده ميباشد و با توانايي هاي هوشي در بدن

بيماري چنانچه با . ها در دماغ است ؛ هيچگونه نسبت واقعي ندارد  مراكز تمام آن
آلزايمر و آسيب هاي فلج كنندهء دماغ و مرگ مغزي كه لزوماً به معناي ايست قلبي 

و يا در شق و ايمان باقي نمي ماند رد و عـنيست ؛ هيچگونه هوش و احساس و خ
يك مؤمن با غير مؤمن و برعكس ؛ ايمان و عشق و عاطفهء  صورت پيوند قلبِ

  .صاحب نخستين قلب به شخص دوم منتقل نميشود 
 ولي دل و قلب مجازاً به ويژه در رابطه با عشق و ايمان و ساير عواطف ؛ مركز 

ن نيز اين است كه اين ارگان رئيسهء مهم و چه بسا اساسي وانمود ميگردد و دليل آ
 با دقت شگرف و ظرافت و حساسيت بي نظير در برابر تمام پيام هاي احساسي و بدن

گردد ؛ واكنش نشان ميدهد و آناً حركات آن  عاطفي كه از دماغ صادر مي
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را حسب نياز اندام ... گردد تا خون و انرژي و اكسيژن دستخوش تغييرات الزمه مي
  . ها برساند  ه آنهاي ديگر ب

كند و بدينجهت  نمي) به معناي خواب (  زنده هرگز استراحت برعالوه قلبِ
  ! را در قبال جريانات خواب و رؤيا نيز از خود بروز ميدهد  عين واكنش ها

توان  كه ميميباشد » ايمان « در سخن فوق ؛ بيشتر » دل « به هرحال ؛ منظور از 
  :را چنين هم نوشت  آن

  » ازآن بي خبر است عقل داليلي دارد كه نايما « 
ل ـبه موازات همين مفهوم بايد گفت كه اغلب سخنان كتب مقدس فقط با دالي

 كه منطق و تجربه از اهم آنمستقيم ايماني ميتواند توجيه شود و با ابزار هاي عقل 
  !هاست ؛ توجيه پذير نيست 

  . دقت مي كنيم » اهللا اكبر « مثالً به مفهوم نعرهء تكبير اسالمي 
كنند ؛ با معناي لغوي آن هيچگونه  آنچه مسلمانان از اين تركيب برداشت مي

 است كه بدترين شرك آميزحتي از نظر مفهوم لغوي اين تركيب . همخواني ندارد 
  .باشد  گناه ديني در اديان توحيدي و خاصتاً اسالم مي

 بزرگتر   خداي مسلمانان ـاينست كه اهللا ـ» اهللا اكبر « دقيق ترين معناي لغوي 
  !است 

؛ از بشر ؛ از  بزرگتر است از چهكند كه اهللا  در نتيجه بالفاصله پرسش ايجاد مي
  ؟... و پديده هاي آن جهان موجودات زنده ؛ از

رب العالمين با مخلوقات و   اهللا وولي به لحاظ منطقي درست نيست كه نسبت 
هرگونه نسبتي به همسانان و ؛ چون توابع و نشانه ها و آيات آن مطرح گردد 

بدين مفهوم ميشود كه اهللا » اهللا اكبر «  و بس ؛ لذا باشد ميل احاله ـهمرديفان قاب
  .نسبت به خدا يا خدايان ديگر بزرگتر است 

از لحاظ عقلي و منطقي مستلزم قبول شركا و مشابهان با » اهللا اكبر «  پس نفس 
  .ميباشد ) ج(اهللا تعالي 
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نيز حتي با برجسته گي بيشتر » فتبارك اهللا احسن الخالقين «  در آيهء عين مورد
يا بهترينِ خالق ها و آفريننده گان  احسن الخالقيناز آنجا كه اهللا . نمايان است 

ها به   دارد منتها آن اً خالقين همرديف اهللا تعالي نيز وجودـميباشد ؛ پس عقالً و منطق
  . نيستند احسنش ن و آفريدر كار خلقتاندازهء اهللا تعالي 

 اينجا نيز به لحاظ قوانين منطقي ممكن نيست قدرت خالقهء الهي با توانايي هاي 
ناچيز خالقه و ايجادگرانهء بشر يا طبيعت مقايسه شود كه در آنصورت مسأله به 

  ! شدت مبتذل و ابلهانه ميگردد
 همان سخن تناقضات و نارسايي هاي لغوي در همچو موارد را شايد بتوان با

بنده تر از آن همين است كه ما درست حكيمانهء باال به اغماض گرفت ؛ ولي 
 كالم هاي مقدس را در نظر داشته باشيم و اين مخاطب محوري و محوري

تنگ و تاريك هاي ق تعالي جز در چوكات ـحقيقت اعظم ديني و ايماني را كه خال
با او سخن نگفته و   ه ايدوران شبان ـ رمهاي بشري  و ناقص و نارساي زبان

ا همين ابزار هاي ناقص و ـ مقدور هم نبوده است كه جز ب  ـ به لحاظ بشر ـقرار و
سخن  ـ !علم غيب و حكمت بالغهء او تعالي   به تناسب ناقص و ناتوان ـ ناتوان 
  .بگويد 

 داليلي دارد كه ايمان« همان سخن ژرف يعني  داشتن به استثناي ملحوظ 
زبان عبري شبانان بني اسرائيلي و زبان   ؛ مدعي شدن اينكه»  خبر است  ازآن بيعقل

عربي باديه نشينان بني اسماعيلي ؛ زبان خود ذات الهي ميباشد ؛ جهل زشت ـ و به 
   !اعتبار ديني ـ كفر مطلق است

  پس آيا ميتوان پرسيد كه زبان خالق كائينات عبارت از چه خواهد بود ؟
  !ميتوان ؛  بلي 
... اسخ هم از نظر ايماني و هم از نظر عقلي اين است كه زبان و ادبيات ولي پ

 كهر بالهت پتواند مبتني باشد بر اين توهم  قايل شدن به خود خالق تعالي فقط مي
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آن ذات كبرياي بيچون و بي مثال و نگنجيدني در انديشه و خيال ؛ هم سرانجام 
   ؟! خواهد بود همانند بشرچيزي 

 كريمهء اخالص بلكه تمام قرآن مجيد و تمام هءورسم نه تنها اين گونه توه
  :سازد ؛ دقت كنيد  مفاهيم مقدس ديگر را بي معني و بيهوده مي


 ��ُ� ُآ3ًAُا ��٣ َ�ْ� َ�ِ�ْ, َوَ�ْ� 3�َُ�ْ, ��٢ ا���ُ� ا���َ�ُ, �Sْ�ُ�١ ُه3َ ا���ُ� َأَ�ٌ, qُ�َ �ْ�ََو 
��٤َأَ�ٌ,   
 واست زاده ه  ن)2(] ثابت متعالى[ صمد اهللا )1( يگانه اهللا  بگو اوست 

  )4( نيست يي براي او موجود و هيچ همتا)3( زاده شده است نه
 يعني همانند و كفورساند كه اهللا تعالي هرگز و ابداً  قطعاً مي) 4 (ءبه ويژه آيه

عالمات  و  زبانا ندارد ؛ آيا چنين ذاتي ممكن است مانند بشرـو همتمشابه 
  !؟داشته باشد ه مشخص فاهم

ل به زبان و اعداد و عالمات بر كليه امواج و ذرات س اوتعالي بي نياز و بي تو
فرمانرواست و اگر بر فرض محال فضا و اَبر فضا  وها  رات و كهكشانعالم تا ُك

زبان قايل شويم ؛ آن زباني است كه هم ذره و اشعه ) جل علي شانه(بتوانيم بر خالق 
ها و مافيها ؛  و هم آسمان... د و هم سنگ و كوه و آهن و فوالد را ميدان و موج آن

ل و در هر و در يك كلمه تمام هستي در ُكها موجود حيه  و ميليونهم جن و فرشته 
  .جزء خويش 

 يا چينايي ، انگليسي يا روسي ،ا عربي باشد ي آيا چنين زباني ميتواند عبري اينك
  ؟؟؟....و.... و. ..و، فرانسوي يا اسپانيولي سانسگريت 

  !!نه خير ، اصالً و ابداً نه 
رد ـ در مفهوم گشاده و وسيع آن ـ اين است كه مؤمنان و مجتهدان اما حكم خ

 كه كتاب هاي مقدس چاره اي جز اين نداشته اندديني و مذهبي تقريباً هميشه 
د و  بشري تصور و تقبل نماينءو ماورا» خالق محور « و منحيث المجموع اديان را 

قريب همه آنچه نگاشته اند و تأليف و تصوير و تبليغ كرده اند ؛ در همين استقامت و 
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و اگر كسي فراتر از اين انديشيده و انديشه اش را جز به   بوده استزاويهاز همين 
گرديده و حتي زنده  گونهء رمز و استعاره برون داده است علي القاعده سربه نيست

  .زنده سوختانده شده است 
 لذا ورود به بحث هايي درين راستا ها هنوز نيازمند طرح مقدمات افزون تر 
« است و يكي از موارد بسيار مهم ديگر درين مقدمات همانا انهماك به مسأله 

  !ميباشد  » امتحان الهي
  

                          فصل پنجم
  
   : »امتحان الهي « 

  ؟است »  بنده محور «يآيا مفهوم
  ؟ » اهللا محور« يا                         

  
در سطور باال به حد كافي روشن كرديم كه ايمان چرا و چگونه به وجود آمد و 

اگر بخواهيم جمع بندي اي از مباحث باال به . با خرد چگونه نسبت و رابطه اي دارد 
ه بشر اوليه زماني به صحنهء هستي ظهور نمود ك: دست بدهيم عبارت ميشود از اينكه 
 رها شده و نظام ژنتيك اتوماتيسم غريزيبرخالف ساير جانوران از متابعت 

به وجود آمده بود ) عمدتاً در قشر خاكستري آن ( غش مدار هاي جديدي در دما
  . هوش فراگير و خود شناسي و جهانشناسي بود  ايجاد گربالقوه كه



 289 

اسر تاريخ ماحصل ما بلكه انديشمندان بشري در سرلو االلباب معاصر وا نه تنها 
ناميده اند  » خرد«  دماغي بشر را  و منحصر به فردافزوده مدار هاي جديد كاركرد 

  . مي نامند  خردو
ملكات افزودهء .  نبوده است و نخواهد بود  اتوماتيكولي خرد مانند غريزه

ند بوده ا) به مفهوم اخص ( ژنتيكي فقط ايجاد گر زمينه ها و امكانات فرا رويي خرد 
 طئ عمل و عكس العمل ساليان و نسل هاي پيهم بشري ردخو مي باشند ؛ اما خود 

به وجود آمده و به سوي غنا و ؛ با طبيعت و با محيط زيستي و با آحاد بشر در جامعه 
  . رود  كمال رفته است و مي

بدينجهت خرد اوليه ابداً قادر نبود و قادر نميتوانست باشد كه همه چيز را در 
 آزموده و تجربيا و پهناي هستي كشف كند و به تمامي پرسش ها پاسخ هاي ژرف

 كوتاه و وـ رد اوليه به كشف مرگ و ميرايي ولي در چنين حالي همان خ. بيابد 
 و آن اين كشف در آن شرايط.  نايل گرديد  ـپردرد و پر عذاب بودن زنده گاني

  . دي نداشت شنده پيامجز وحشت و نوميدي و اضطراب ُكروزگار ؛ 
ر چوني و چرايي اين دغدغه و مسأله فرض گرديد و ـين پاسخي كه بعمده تر

  : اين بود و هست كه  ؛اقبال عمومي يافت
 بي حد بزرگ در سركشي از امر گناهآنچه در بشر اتفاق افتاده ارتكاب يگ 

  . خالق تعالي بوده است 
Sْ َأُد�uَWَ I�َHَ xَjَ�ِة اْ�ُ{ْ�ِ, َو3َKْ3َ(َ I�َ-ْ�َ ��� xٍ�ْ5َُس ِإَ�ْ�ِ� ا�$��Pَ�ُْن َ��َل َ�� 7َدُم َه

� ا�O-��ء�١٢٠   
 آيا تو را به !  اى آدم:  گفتهپس شيطان او را وسوسه كرد 

  ) االنبياء120(؟!مايم نشود راه ن درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى
دارد  برهن مياين آيهء شريفه نه تنها حقايق پيش گفته را به كاملترين صورت م

بلكه دغدغهء گريز از فاني بودن و جاويدانه ماندن را در اولين پلهء خرد بشري 
شود  ر زمينهء همين دغدغهء بزرگ است كه آدمي وسوسه ميـد و ب سازبرجسته مي
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» گناه اوليه «  نيل به جاودانه گي بخورد و مرتكب اُميد را به »ميوهء ممنوعه « تا 
  .گردد مي 

 است و از اين رهگذر تا جايي رب العالمينمورد قهر ديگر ي بدينجهت آدم
عذاب كشيده و خواهد كشيد كه با توبه و تضرع و عبادت و رياضت و قرباني و 

  .مورد غفران قرار گيرد و در جوار رحمت الهي عز تقرب حاصل نمايد .. و .. انفاق و
 وحشت و د در دلبشر قادر گردي» اوليه گناه  « يدن انمحتمل فرض گرد با لذا
پس را   آمرزيده و وارستهمعاد و حيات بارقه هاي اميدي پيدا كند و ؛ عيني دهشت 

   . تصور نمايداز مرگ و در دنياي ديگر
اين ايده ها و انديشه ها باالخره منجر به تشكل اديان ابتدايي گرديد كه ستون 

رؤيايي و دل ـ قهرمان يا ـ ن نا و قهرمايآرماندنياي  به ايماناساسي و مركزي آنها 
اين پروسه طئ . بود صاحب و بخشندهء چنان دنيا انگيز و روحبخش و نيرو آفرين 

  . انجاميد توحيديهزاران سال نهايتاً به پيدايش و پاگيري اديان 
قرار گرفت مبنا  بر اين  رفتهرفته ؛فلسفهء اديان عموماً و اديان توحيدي خصوصاً 

 عالميا (  نيست بلكه دنيا مزرع آخرت » همه چيز«  دنيوي زنده گانيكه دنيا و 
 چند صباحي براي ي فاني و گذراو خالق هستي آدمي را درين دنيااست ) جاويدان 
گناه «در جهت پاك شدن از ي  و امكانات اختيارات رهنمود ها و وانهاده وامتحان
    .به وئ بخشوده است نيز فردي  ء نوعي و ساير معاصي»اوليه 

كند و آن دنيايش   دنيا سپري مياين را درايام امتحان الهيي فقط لذا آدم
محضاً  ؛ و در مواردي چون بخشي از مسيحيت (  هايش درين دنياست عملوابسته به

   ) !وابسته به ايمان و تسليم به پيشواي ديني اي مانند حضرت عيسي مسيح ميباشد
 داريم چنين ميشود كه هرگاه اين مفاهيم را در عبارات ايماني و كالمي بيان

ارتكاب گناه اوليهء نوعي را از لحظهء گنهگار خالق عظيم و كبير دنيا و بشر ؛ آدمي 
از بهشت بيرون افگند و محكوم به زيستن در زمين براي مجازات و تجديد تربيت ؛ 

در  اين موجود نوتا  به مرور آموزش داد ؛ را به حال خود رها نكرد ؛ ساخت ؛ اما او
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 خود متوجه  فردي و اجتماعيحسب درجهء رشد عقلينسل به دنبال نسل نوپا مد و آ
و به چوني و چرايي سرگذشت و سرنوشتش آگاه شده خالق هستي و كائينات شده 

  . برود
 تكامل  هاآنقدرـ طئ هزاران سال ـ  در آغاز )اوالدهء حضرت آدم ( البته بشر

ات كاملهء آن تصور كند ؛ به ذهن يافته نبود كه خالق تعالي را بالواسطه و با صف
و موقعيت و حد و حدود خويش را در قبال آن ذات دقيقاً پيدا   »بشناسد«  ،آورد 
  .نمايد 

از » برتر«   يا مرجعبه يك ذات بشر فقط با توهمات غبار آلود درين روزگار 
و به مي آورد  ايمان ـو مدد كننده  آفرينندهرب و ءبه مثابهـ خود و طبيعت در عالم 

عالي به نيروي علم غيب بيكران خود تاهللا  ولي مسلماً .رد ميك اعتماد و توكل آن
 داراي افق ديد و دانش گسترده ميشوند و متدرجاًميدانست كه افراد و جوامع بشري 

   .لذا نه چندان دير به درك و تصور و احساس ذات ربوبي نيز مؤفق ميگردند 
 124000ام حجت اين ادعا را در وجود كافيست تائيد و تصديق نهايي و اتم

جهت آموزش و هدايت قبايل و اقوام گوناگون »  آدم تا خاتم «پيغمبري بيابيم كه از
آدم تا ابراهيم عليهيم السالم و كتب موسي بشري آمدند و رفتند و هكذا در صحف 

ي تعال از بدوي ترين و مختصرترين حالت ها تا كليم اهللا تا محمد رسول اهللا يعني
   .يافته ترين و پر تفصيل ترين آنها ببينيم 

قرآن مجيد ـ در حوزهء ايماني عاليترين تصوير را از نخستين وضع عقل و خرد 
  .بشر به دست ميدهد 

 البته به داليل فراوان آنقدر ها الزم نيست به تصوير وضع و درجهء عقلي 
 اتكا كنيم ولي حضرت آدم و بي بي حوا ـ سمبول هاي نادره و تكرار ناپذير ـ

اوالدهء ايشان كه در كانال ژنتيكي تحت قوانين حاكم بر طبيعت زنده قرار گرفته و 
  . ميباشند  معياروالك  م؛ جداً ن طريق به دنيا مي آيندآاز 
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 و »هابيل« در سير تكامل عقالني بشر ؛ نقطهء صفريبدينجهت باعتبار ايماني 
  . ميباشند »قابيل«

بدواً ازحضرت آدم و بي بي حوا :  اديان ابراهيمي ميدانند  چنانكه تمام پيروان
شريعت . فرزندان دوگانه گي به دنيا مي آمدند كه يكي پسر و ديگري دختر مي بود 

 دومي برادردم عيه السالم چنان بود كه برادر اولي با خواهر دومي و آالهي در عصر 
  . اولي ازدواج نمايد  خواهربا

واهرش زيباتر و با ارزش تر از خواهر هابيل مي باشد ؛ كه مي پنداشت خقابيل  
  . بر اين شريعت شوريد و تصميم گرفت خود ؛ خواهرخودش را به زني بگيرد 

 رهنمايي ايشوقتي آدم صفي اهللا در فيصلهء اين منازعه در ماند ؛ خالق تعالي بر
 قرباني چونازد و فرمود كه هابيل و قابيل را به تقديم قرباني به پيشگاه الهي مأمور س

  .هركدام پذيرفته شد ؛ مسأله به نفع همو خاتمه يابد 
هابيل چوپاني ميكرد و بهترين گوسفندش را براي قرباني حاضر نمود ؛ ولي 
قابيل كه دهقاني داشت ؛ از بيكاره ترين بخش محصوالتش مقداري به قربانگاه 

ار گرديد و حضرت آدم در مراسم قرباني عالئيم قبولي قرباني هابيل آشك. آورد 
  . مسأله را به نفع هابيل فيصله كرد 

روي حسادت و وسوسهء غريزي برادر خويش هابيل را  اينجاست كه قابيل 
ميكشد ؛ ولي قادر نيست بداند كه با جسد برادر چه كند ؛ تا آنكه زاغي پيدا ميشود و 

 واپس روي آن خاك  زمين را كنده دانه يا الشه اي را در آن فرو ميكند وشبا منقار
  .ميريزد 

 يكسال )حضرت آدم  ( قابيل با مشاهدهء اين امر جسد برادر را كه از ترس پدر
از مشكل جانكاهي  بردوش خود هر طرف حمل ميكرد ؛ دفن خاك مينمايد و 

  . نجات مي يابد 
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اين؛ ذات اهللا سبحانه و تعالي اندكه در سورهء شريفهء المايدهء قرآن عظيم 
ب به حضرت سرور كونين ، بهترين عالم و حبيب ذات كبريايي محمد الشأن خطا

  :؛ در باره مي فرمايند )ص(عربي قريشي
                                         

  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                              
َ̂-�Sْ َواoَ-َOَ �ْ'ِ�ْ�َHَ SُEْ اFْ6َ�ْ 7َدَم �Qَ�ْ��ِ# ِإ 5ِ
 َأَ�ِ,ِهَ�� َوَ�ْ� ُ�َ" Sَ#-ُ̂ "ُ(َ �Oً��َ�ْ�ُ ��َ���َ ْذ

 
َ�ِ̂ َ̂-�Sُ ا�ّ�ُ� 5َِ
 اْ�ُ�"� "َ�َ ��َ�Oَ��َل ِإ xَ�6�َ"ُ�ْoَ�َ ا�4َِ� َ��َل 
َ5ِ�٢٧� �F�َِإ /َP�َ�َ 
[ِ�َ 
 xَ�َ"ُ�ْoَ�َ xَ�ْ�ََي ِإ,ِ�َ �ٍKِ�-َ�ِ �ْOَ�5َ َأ F6ِ�َ"ُْ̂ ��٢٨ِإF#O َأ�4َُف ا�ّ�َ� َرب� اْ�َ.�َ�ِ��َ
 َ�َ,َك ِ�َ" 

 
َ��ِ�ِ��mاء ا�rَ9َ xَ�ِِب ا���6ِر َوَذ�Qَ]َْأ 
ِإF#O ُأِر�ُ, َأن Eَُ-3َء F�ِhْ�ِ�ِ َوِإ3qُ"َ(َ xَ�ِhَْن 5ِْ
�٢٩� 
َ��ِKِ�}َ�ْا 
َ5ِ �َ-َ]ْoَ(َ �ُ�َ"ََ̂ Yَ ا�ّ�ُ�  َ)َ-َ.��٣٠ َ)Sَ"ْ�َ �ُ�ُAْOَ �ُ�َ /ْHَ�3Pَ َأ�4ِِ� َ)

Jَُ�اً�� َ�ْ-F(ِ YُQَ اَ�ْرِض ِ�ُ�ِ�َ�ُ� َآْ�َ� 3َ�ُاِري 3ْKَءَة َأ�4ِِ� َ��َل َ�� َوْ�َ�َ"� َأrْuَHَُت َأْن 
 

 ا���6ِد�5ََِ5ِ �َ-َ]ْoَ(َ F4ِ3ْءَة َأKَ َواِرَيoُ(َ َ�اِبXُ�َْه0َا ا Sَiْ5ِ �٣١َأُآ3َن�  

  
 اعراب مخاطب(  و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ايشان

؛ قربانيى پيش داشتند ] هر يك از آن دو[هنگامى كه ؛  بخوان  )خويش
] قابيل [ .پس از يكى از آن دو پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد

 فقط از اهللا :  گفت] هابيل [ .شترا خواهم ُك ]هابيل[ تو حتماً :  گفت
 دراز كنى تا خود را به سوى من  اگر دست)27(پذيرد  تقواپيشگان مى

چرا ؛ شم كنم تا تو را بُك من دستم را به سوى تو دراز نمى؛ شى مرا بُك
خواهم تو با گناه من   من مى)28(ترسم   مى ها جهاناهللاِ ربكه من از 

بازگردى و در نتيجه از اهل آتش باشى و ] اهللابه سوى [و گناه خودت 
 را به ]قابيل[ اش او]اماره[ پس نفس )29(سزاى ستمگران  ؛  اين است

 پس )30(شت و از زيانكاران شد  را ُكاوو ؛ قتل برادرش ترغيب كرد 
 تا به او نشان دهد چگونهكاويد   زاغى را برانگيخت كه زمين را مىاهللا

آيا عاجزم كه ؛ واى بر من : گفت ] قابيل[؛  جسد برادرش را پنهان كند
پشيمانان ] زمره[ از پس؛ مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم 

  )31(گرديد 
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  ـ حتي خواهر و برادر ـ بايد خاطرنشان سازيم كه كشتن و نابود ساختن همنوع
صرفاً به خاطر سدجوع و تغذيه ـ ميان جانوران عالي نه روي حسد و رقابت ـ يعني 

ر و گراز و برخي حيوانات بحري و يسگ و پشك و گرگ و شي بوزينه وچون 
  .شود  گان معمول است و به رأي العين ديده ميتعدادي از پرنده 

 لذا اينكه قابيل برادر خود هابيل را ميكشد مستلزم كدام توانايي عقلي نيست 
  دچار مضيقه ميآنسان؛ ولي سخت جالب است كه در برخورد با مشكل جسد او 

 دفن آن انديشه و عمل رايد و توانايي عقلي اش در حد يك زاغ هم نيست كه بگرد
  .ايد نم

 باشد  را حايز مياين تمثال قرآن مبارك نه تنها ارزش واالي ديني و ايماني
نفر  10يا  6 واقعاً در زمانيكه تمام نفوس آدميزاد. د بلكه ارزش سترگ علمي هم دار

ارند ؛ عقل از كجا رشد د مي بر   دامان طبيعت زمين را در  است و اولين گام ها
  !؟نمايد 

محصول عمل و عكس العمل و آزمون و خطا و ) وم اخص بازهم به مفه(  عقل 
 ؛ لذا  است و نسل پي نسله با هم همهحاد بشر در پيوندآتجربه و آزمايش اجتماعي 

 وضع عقلي هابيل و قابيل چندان مبالغه وجود ندارد ؛ حتي سخنان هابيل در تصويرِ
؛ نيز  م معلوم ميشودزمان نزول قرآن كري خطاب به قابيل كه تقريباً سخنان معاصر با 

 حدسياتي را به برادر ابراز ميدارد  ؛د كه هابيل با عقل اوليهگردتواند چنين توجيه  مي
 شده است و اال مبرهن است كه در آن زمان روايت مفهوميكه در قرآن مجيد 

   ! براي سخن گفتن به وجود نيامده بود كلماتحتي 
ندي زيادي با سرپناه ها و همان؛  ساختار هاي ايمانيو  ايمان به هرحال

ايمان و ساختار هاي ايماني دقيقاً پناهگاه روح و روان . بشري دارد ي مسكن ها
كه به علت فراجهيدن از اتوماتيسم باشد  ميحيه اي  موجودحساس و آسيب پذير 

  !مواجه گشته است نو يافته  غريزي به چالش هاي بيشمار
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 كوه و دشت و دريا  جنگل وي به چنانكه بشر روزانه پي كار و يافتن روز
سرگرداني ميكشد و با كار و مبارزه و در صورت لزوم با جنگ و ستيز مايحتاج 

ود و باش و استراحت و تجديد زيستي خود را فراهم مي آورد ؛ اما قرار گاه و جاي ب
 جاي دارو و درمانش خيمه وكلبه و منزل و مسكن معين و ثابتش عندالزوم و نيرو

 هم به چنين قرار گاه ها و مراكز استراحت و درمان و روان بشري و روح ؛ ميباشد
  . شفا نياز داشته است ، نياز دارد و نياز خواهد داشت 

 و  يكلس يعني روان ولي عقل و سامانه هاي عقلي ؛ نه تنها شباهت كامل با 
د به خودارد ؛ بلكه در بشر همين روان است كه ) در ارگانيزم  (   حياتءچرخه

را مفهوم عقل  . شود ميرسد و نام آن همانا خرد و عقل   ميآگاهي فوق غريزي
است و تمام معارف كمتر از اين حد تصور نمودن ؛ اشتباه بزرگي ) در مفهوم اعم ( 

  .سازد بشري به شمول دين و عرفان را آشفته مي
ايي گي و روشنه شاعري ژرف انديش و توانا اين مفهوم بنيادي را چنين به ساد

  :انتظام بخشيده است 

         روان يا  بهخردهيچ مي داني   
  من   بگويم   تا   بداري    استوار  
   بدن        در بايد   عقل آدمي را              
  حمار  در كالبد  دارد جان ورنه              

 عقل در بشر ـ را هم نپذيريم   در مورد بشرتكاملو كه خود اصل ـاما ـ ول
در حال تكامل واقعيتي حسب تمام نصوص مقدس پيشين و نصوص قرآن مجيد 

طراز اول ساينس و  بدينجهت حتي نميتوان گفت كه پيشروان  . بوده و هست
درجات خرد و  هم به نهايت تكامل عقلي رسيده اند ؛ اين عاليترين تكنولوژي امروز 
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ز ـ ج  ـ باشد  ها ميخصص ت در متفرق مخصوصاً كه بيشتر  ـ  نيزدانش در عصر ما 
  !ازي از تكامل عقالني بشر نيست ـف

اما چنانكه قبالً هم مبرهن كرديم ؛ تكامل و تطور در مورد خالق و آفريدگار ـ 
بنابر اين مقولهء امتحان .  دارد  ـ معنا و مورداو تعالي نه در ذات و نه در روح و علم 

   :باشد » خالق محور  «دـتوان الهي از دو نظر نمي
  . » امتحان«  معنا و مصداق كلمهء از نظر نفسِ: يكي 
وابسته به سطح ؛ اين امتحان  ر اينكه مناسك و تشريفات و مراحلاز نظ: دوم 

 تغيير  همان اندازه به كم از كم ؛ پيامبر 124000عقلي بشر هر زمان بوده به تناسب 
  .است تكامل يافته و رويهمرفته  تنوع كسب نموده ؛يافته 

  :دو مورد با اتكا به قرآن مجيد مي پردازيم   ل هرـ به تحلي تصراًمخ
 موجود . آدمي پيوند مي يابد »انتخاب« و »اختيار« با اصل امتحان الهياساساً 

در معرض  بي اختيار و تابع جبر هاي انحراف ناپذير غريزي مانند ساير جانوران 
  .د واقع شده نميتوان»  امتحان الهي «هم ـامتحان و آن

كه از محكمات قرآن مجيد است ؛ به طور يونس   )61(مباركهء سورهءهء آي
همه  ؛    چگونگي اعمال و جرياناتهمه جانبه ميرساند كه بدون امتحان و آزمايشِ

  :چيز براي خالق تعالي معلوم است 
 
3�ُ 6ْ5ُِ� 5ِ
 7�ْ�ٍُن َوَ� Eَْ.َ�3�َُن 5ِْ"ْEَ �5ٍَن َوoْWَ F(ِ 3ُنqُEَ �5َِإ�� ُآ��6 َو Sٍ�َHَ

َ̂�ِل َذر�ٍة ِ)F اَ�ْرِض  iْ#5 
5ِ xَ#ر�� 
Hَ ُبrُ.ْ�َ �5َ3َن ِ)�ِ� َو|ُ�AِEُ 3ًدا ِإْذ'ُWُ �ْqُ�ْ�َHَ
 
ٍ�-ِj5 ِآَ"�ٍب F(ِ َو� َأْآَ-َ� ِإ�� xَ�َِذ 
5ِ �َXَ]ْا���َ��ء َوَ� َأ F(ِ �َ�٦١َوaO3� ـ �  

از ] اى آيه[ و هيچ ي نباشالح در هيچ ]اي رسول ما بدان كه[
 مگر اينكه ما عملي اقدام نكنيد هيچ به ]و تو و امت[تالوت نكني قرآن 

اى نه در زمين و نه در  وزن ذره  هم . مشاهده مي كنيم را شما هماندم
 تو پنهان نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى ربآسمان از 

  )ـ �aO3 61( باشدمي]  درج ما  [كتاب روشنمگر اينكه در  ست ا
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و در (مختصر تغيير كلمات آمده   نيز با سورهء االنعام59همين مفاهيم در آيهء 
  : است )ساير نصوص قرآني نيز مفهوم و موجود

 �ُُ̂ �ْEَ �5ََو �ِQْ-َ�ْاْ�َ-�# َوا F(ِ �5َ �ُ�َ.ْ�َِإ�� ُه3َ َو �'َ�ُ�َ.ْ�َ �َ Dِ�ْXَ�ْا �ُEِ�Aَ5َ \ُ,َ6Hَِو 
5ِ
 َوَر F(ِ ِإ�� aٍ�ِ��َ �ََو Dٍ:ِْت اَ�ْرِض َوَ� َر��َ�ُyُ F(ِ %ٍ�-�َ �َِإ�� َ�ْ.َ�ُ�َ'� َو %ٍ�َ

 
ٍ�-ِj5 م٥٩ �ِآَ"�ٍب�.Oـ ا��  
آن را ] كسى[ست جز او ] تعالي  [ و كليدهاى غيب تنها نزد او 
داند و هيچ   مى]تعالياو  [ در خشكى و درياسترا داند و آنچه  نمى

اى در   و هيچ دانهآگاه ميباشدآن از ] اينكه[افتد مگر   فرو نمىبرگى
  اوتاريكيهاى زمين و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتاب روشن

  ) ـ االنعام59(است ] ثبت[
قادر اند كه  » ُكن فيكون« اهللا تعالي جلت عظمته فقط با لفظ  و فراتر از آن

نجمله به حاالت مطلوب مندرج در قرآن  خويش و مءرا به حالت خواسته همه چيز 
ريايي مي ـچنانكه همين كالم الهي نزول يافته از لوح المحفوظ كب. مجيد در بياورند 

  :فرمايد 
3ُُ̂ل َ�ُ� ُآ
 َ)3qُ�َُن   �َ ��َ�O�ِ(َ َأ�5ًْا I|َ�َ �١١٧َ�ِ,�ُ_ ا���َ��َواِت َواَ�ْرِض َوِإَذا 

�ـ ا�-^�\  
و چون به كارى اراده ] است[ا و زمين ه  آسمانءپديد آورنده] او[

 فوراً [پس؛ باش ] موجود[ يعني»  ُآ
 َ)3qُ�َُن «: يد يگوفقط م؛ فرمايد 
  ) ـ ا�-^�\117( شود مى] موجود

***  
3َُ̂ل َ�ُ� ُآ
 َ)3qُ�َُن  �O َأن \ُ�Oٍَء ِإَذا َأَرْدFْ$َ�ِ �6َ�ُ3ْ�َ ��َ�O�٤٠ِإSQ6ـ ا� �  

: گوييم   كنيم همين قدر به آن مىوقتى چيزى را اراده] اهللا[ما 
  !باش 

  )ـ ا�SQ6 40(شود   مىموجوددرنگ  بى
آيا چنين ذات و قدرتي محتاج آنست كه بنشيند و تعقيب و ترصد كند كه فالن 

  !حيوان دوپاي آفريده اش ؛ چه ميكند و چه نميكند ؟
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ت در صورـ كات ميدهد و ز روزه ميگيرد ، ، ذكر ميگويد ند ،آيا نماز ميخوا
 قرباني تقديم  ،خمس مي پردازد ـ پيروزي در جنگ برحق و تحميل شده اي 

ميدارد ، حج مي رود و باالخره به لحاظ اهللا و از خوف اهللا با نفس خودش ، با اقارب 
  و دوستان و همنوعانش و ديگر مخلوقات  روش و كردار نيك پيشه ميكند  يا خير ؟

سطح عقلي پائين خود و جامعهء ل ـمتأسفانه اغلب گذشته گان يا به دلي
 و جباريت طبقات و هيأت هاي تفتيش عقايده دليل ترس از ـزمانشان و يا ب

 و بر مردمان سوار شده بودند و سوار پوشيدهحاكمه ايكه از دين و قرآن لباس 
هستند ؛ نتوانسته و يا نخواسته اند ؛ چنانكه سزاوار است به اين پرسش بپردازند و 

 دغدغه اي جز  فرض و قرار بر آن داشته اند كه اهللا تعالي گويا و ظاهراًعمالً 
 در اين  فرد  اين است كه كدام ءدنبال كردن افراد بشر ندارد و پيوسته در انديشه

  انجام ميدهد ؟كاري مكان چه آن يا آن لحظه ، در اين يا 
  . تكامل عقلي اهميت تعيين كننده دارد  تدرج اصل ؛در اين ميان

 سبب همان درجات   به يديم و ثابت كرديم كه خود قرآن مجيد وقتي د
 بشر محور و عرب محور و  ا بنده محور وـنازل عقلي و منطقي مردم زمانه نه تنه

 باشد ؛ حاال آيا از قاريان غير از اينوده است كه ـ ممكن نببلكهشبان محور است 
ست كاران با اين بخصوص از سيا(  راويان و معتقدان قرآن مجيد  و حافظان و
حضرت رسول امين در واقع چه انتطاري نا بهنگام  ؟پس از رحلت )كالم مقدس 
  !؟ميتوان داشت 

بودند ! ) و حاضر( نظر به سطح معين عقلي خود و جامعهء خود قادر آنان آيا 
 زبان بشري  لباس؛پس از وحئ شدن   تعاليكالم اهللا:د كه ن و قبول نمايندنديشبيا

 ، نيست بلكه تمامي فرهنگ كلماتمجموعهء  تنها زبان چون واست پوشيده 
با خود حمل و روحيات گوينده گان را ، سنت ها ، عادات ، اعتيادات باور ها 
 قابل   جداً؛بدوي معين  كالم الهي ؛ در ظروف زبان يك قوم فهم  لذا   ؛ميكند

  ! ؟ر استـتأمل و تدب
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و ( د و جامعهء خود قادرآيا آنان نظر به سطح معين عقلي خوو انگهي 
هدف الهي اين نبوده و نيست كه بشر :  د بيانديشند و قبول نمايندـودنـ ب! ) حاضر

آدم براي او را و دانش ملكوت بياموزد بلكه ميخواهد » علم غيب « شبان پيشه را 
  !؟ به بلوغ رساند اجتماعي شدن آموزش دهد و براي شدن

لكه تا همين امروز هم نميتوان به بليه هجري بدبختانه نه تنها در قرون او! خير 
    !راحتي چنين انتظاري داشت

پيامبر و  و نماينده گي از  دينعلمِ سطح عقلي مدعيان نيز كنونحتي همين ا
ذات الهي در همان سطح قرون اوليه قرار دارد و يا از روي سياست   حتي از خود

 بوده   همين سطح  به زدر جامعهء اسالمي ج وانمود ميگردد كه عقل و خرد 
  . اهللا و علم غيب و هست و نيست همان است كه آخوند ميفرمايد  لذا  .نميتواند 

  ! بيا و تماشا كن 
تكده بودن خانهء كعبه از بر ب  زماني قرار داريم كه بنا گويي حتي ما در

ا ر كياستي داير بر توحيد اديان ابراهيمي و متحد ساختن پيروان آنهـيكسو و بناب
 در اورشليم قرار داده قصيالمسجد ا انانپيرامون تعاليم اسالمي ؛ قبلهء مسلم

 متعصب و متحجر ماندن و مشكالت عقلي و غريزي پيروان ه دليل بليشده بود و
تصميم گرفته شد تا طبق ماهيت و تعريف اصلي ديانت يهوديت و عيسويت ؛ 

ن به اناقبلهء مسلم ») ٣ـ  ���� � َ)ْ�َ�ْ.ُ-ُ,وا َرب� َه0َا اْ�َ-ْ�ِ/ «اسالم يعني 
  .يعني خانهء كعبه بر گردانيده شود َه0َا اْ�َ-ْ�ِ/ جهت 

  : دقت فرمائيد  به آيات رباني درين مورد
  

 �ِ�ّ#� S�ُ �'َ�ْ�َHَ 3ْاOَُآ� F"ِا�� �ُ'ِ"ِ�َ-ْ�ِ 
Hَ �ْا���6ِس �5َ َو��ُه 
3ُُ̂ل ا��Aَjَ'�ء 5َِ �َKَ
Xْ�َ�ْاْ�َ�ْ$ِ�ُق َوا �ٍ�ِ̂ "َ�ْj5 َ�اٍط]ِ I�َء ِإ�$َ�َ 
 َوَآxَ�ِ0َ 9ََ.�6َ�ُْآْ� ��١٤٢ِ�ُب َ�ْ'ِ,ي 5َ

ُأ�5ً% َو3Oُ3qُ"َ#� �PًKَْا Wَُ'َ,اء I�َHَ ا���6ِس َو3qُ�ََن ا���3Kُُل Wَ �ْqُ�ْ�َHَِ'�ً,ا َو�5َ 9ََ.�6َ�ْ 
�"�َ 
ِْ̂-َ�َ% ا��ِ"F ُآHَ /َ6َ�ْ�َ'� ِإ�� 5َ �َ�َ.ْ6َ�ِ َِ̂-ْ�ِ� َوِإن اْ� Hَ I�َHَ Dُ�َِ̂ 6�َ 
ِ-ُ_ ا���3Kَُل 5ِ��

َآ�qَ�َ /ْOَِ-�َ�ًة ِإ�� I�َHَ ا���0َِ
 َهَ,ى ا�ّ�ُ� َو�5َ َآ�َن ا�ّ�ُ� ِ�ُ�ِ|�َ_ ِإ�َ��qُOَْ� ِإن� ا�ّ�َ� 
Dَj�َ̂ َوF(ِ xَ'ِ9ْ ا���َ��ء َ)#�3َ6ُ�َ���6���ِ�١٤٣ِس َ�َ�ُؤوٌف ر�ِ��ٌ�  Eَ َ�ىOَ ,ْ�َ  %ً�َ-ْ�ِ xَ�6�َ
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 \ُ�َPْWَ �ْqُ3ْا ُو3ِ9َُهj�3َ(َ �ْ"ُ6�5َ ُآ Yُ�ْ�ََ�اِم َوQَ�ْا ,ِuِ�ْ�َ�ْا �َPْWَ xَ'َ9َْه� َ)3َل# َو�Bَ�ْEَ
 ���Hَ Sٍ(ِ�Xَ�ِ �ُ�ّر��#ِ'ْ� َو�5َ ا� 
5ِ j�Qَ�ْا �ُ�Oَب َ�َ�ْ.َ�ُ�3َن َأ�"َqِ�ْ3ْا اEُُأْو 
َوِإن� ا���0َِ

��١٤٤ َ�ْ.َ�3�َُن /َOَو�5َ َأ xَ"َ�َ-ْ�ِ 3ْا.ُ-ِEَ ��5 %ٍ�َ7 #Sqُ�ِ َب�"َqِ�ْ3ْا اEُُأْو 
 َوَ�ِ]ْ
 َأEَْ�َ/ ا���0َِ
 �5َ ,ِ.ْ�َ 
ِ�َ"�ِ�ٍ_ ِ�ْ-َ�َ"ُ'ْ� َوzٍ.ْ�َ %َ�َ-ْ�ِ _ٍ�ِ�"َ�ِ �'ُ|ُ.ْ�َ �5َ َوَ�ِ]ِ
 ا�Eَ-ْ.َ/ َأْه3َاءُه� #5


 �9َءَك 5َِ
 اْ�ِ.ْ�ِ� ِإxَ�O ِإَذَ��ِ�ِ��mا� 
�ـ ا�-^�\�١٤٥ًا ��ِ�َ   
 xَ#ر�� 
5ِ j�Qَ�ْ�َ �ُ�Oَ�اِم َوِإQَ�ْا ,ِuِ�ْ�َ�ْا �َPْWَ xَ'َ9ْ9ْ�َ4ََ/ َ)3َل# َو Yُ�ْ�َ 
َو5ِْ

��١٤٩َو�5َ ا�ّ�ُ� Eَ ���Hَ Sٍ(ِ�Xَ�ِْ.َ�3�َُن  �َPْWَ xَ'َ9ْ9ْ�َ4ََ/ َ)3َل# َو Yُ�ْ�َ 
 َو5ِْ
�َQَ�ْا ,ِuِ�ْ�َ�ْا �ْqُ�ْ�َHَ 3َن ��6��ِِسqُ�َ ��[َ�ِ \ُ�َPْWَ �ْqُ3ْا ُو39َُهj�3َ(َ �ْ"ُ6�5َ ُآ Yُ�ْ�َاِم َو

 �ْqُ��.َ�ََو �ْqُ�ْ�َHَ F"ِ�َ.ْOِ ��Eِ�َُو FOِ3ْ$َ4ْ3ُْهْ� َوا$َ}ْEَ �َ(َ �ْ'ُ6ْ5ِ 3ْا�ُ�َyَ 
�u�ٌُ% ِإ�� ا���0َِ
�  ـ ا�-^�\Eَ�١٥٠ْ'َ"ُ,وَن    
  

اى كه بر  قبله خواهند گفت چه چيز آنان را از سفيهانبه زودى 
هر كه ؛ است اهللا  بگو مشرق و مغرب از آن ؟ آن بودند رويگردان كرد

 و بدين گونه شما را )142(كند  را خواهد به راه راست هدايت مى
 قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد امتى ميانه

؛ بر آن بودى ] چندى[را كه  ]د االقصي در اورشليممسج[اى  قبلهو 
كه از  را ]عمدتاً يهودي و مسيحي[ ىانمقرر نكرديم جز براى آنكه كس

؛ بازشناسيم بر او پشت ميكنند ؛  كه ان از آن كس ؛دنكن پيامبر پيروى مى
پئ برده بودند   هدايت اهللا]ُكنه[به جز بر كسانى كه ] اين كار[هر چند 

؛  بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند اهللا بود و سخت گران؛ 
به ! اي محمد [ ما )143(به مردم دلسوز و مهربان است ] نسبت [اهللازيرا 

تو ] باش تا[ پس  ؛نيميب گردانيدن رويت در آسمان را نيك مى] هر سو
به پس روى خود را ؛ اى كه بدان خشنود شوى برگردانيم  قبلهرا به 

 كن و هر جا بوديد روى خود را به سوى آن امسوى مسجدالحر
از ] تغيير قبله [ايندانند كه   در حقيقت اهل كتاب نيك مى ؛بگردانيد
كنند غافل نيست   از آنچه مىاهللادرست است و ] بجا و[شان رب جانب 

اى   اگر هر گونه معجزه] اول نشان دادءتجربهء حاصل از قبله[  و)144(
 نيز[كنند و تو   را پيروى نمى توءقبله] ازب[براى اهل كتاب بياورى 
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 نيستند و  يكديگرء قبلهپيروِ نيستى و خود آنان  آنانء قبلهپيروِ] ديگر
هاى ايشان  از هوس ] باز [آمده اگر ] حاصل[ كه تو را  علمىپس از

  )145( از ستمكاران خواهى بود پيروى كنى در آن صورت جداً
د را به سوى مسجدالحرام روى خو؛ از هر كجا بيرون آمدى  و 

حق است و از ] فرمان[ و البته اين بگردان ]خانهء كعبه در مكه معظمه [
از هر  و )149(كنيد غافل نيست   از آنچه مىاهللا تو است و ربجانب 

روى خود را به سمت مسجدالحرام ] به هنگام نماز[كجا بيرون آمدى 
ن بگردانيد تا هاى خود را به سوى آ  و هر كجا بوديد رويبگردان

 پس از آنان  ؛براى مردم غير از ستمگرانشان بر شما حجتى نباشد
خود را بر شما كامل گردانم و   بترسيد تا نعمت]اهللا[ و از من نترسيد 

  )ـ البقره 150( يابيددر درست را هار
چون ايمان و ساختار هاي ايماني و منجمله دين و مذهب همانند جايگاه ها و 

سكوني خصوصيت ايستا و غير پويا دارد ؛ لهذا تعصب و تحجر و ساختمان هاي م
حاالت روحي و رواني سازش ناپذير و بي مدارا كه در اين آيات كريمه به اهل 
كتاب پيشين يعني يهوديان و مسيحيان نسبت داده شده است ؛ چيز استثنايي و 

  .يكطرفه نيست و نمي تواند بود 
ا ـگر اديان و مقايسهء عالمانه و عادالنهء آنهتحقيق در تاريخ حقيقي اسالم و دي

 منسوب به كدام كدام دين سفيهانهايي د نشان دهد كه در چه هنگام ـهم ميتوان با
اين تحقيقات و  . ؛ چنين موقف ها و فجيع تر از آنها را اتخاذ نموده اند و مذهب

 آسمان فرياد هاي سوزناكي از اين دست چرا بر: سازد كه  مقايسه ها روشن مي
  :برآمده است 

  گر مسلماني همين است كه حافظ دارد  
  ؟!فردايي ؛   واي  اگر از پئ  امروز بود 

****  
  آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست   
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   عالمي از نو ببايد  ساخت  و ز نو آدمي
****  
  د  فهم چه باك   حافظ نكن رندي زاهد ار

  كه قرآن خوانندديو  بگريزد  از آن  قوم 
****  

    را  چو  آتش  دود  بودي اگر غم  
  جاويدانهجهان   تاريك   بودي  

   گر  بگردي  پاي  تا   سر  به گيتي 
   شاد مانهخردمندي         نيابي    

****  
  ر      شهدي شيخ با چراغ همي گشت گرد 

  آرزوست  ملولم  و  انسانمكز ديو و دد
      ي نشود  جسته ايم   ما     ميافت: گفتند 
  آرزوستآنكه يافت مي نشودآنم :گفت
****  

   ردون     ــرخ  گـر چـد بـ رسم ـاگر  دست
  از آن پرسم كه اين چون است وآن چون ؟

  ت       ـمـعـن  و  ازـ ن دـ ص  داده  اييكي را
  !يكي   را   قرص  جو  آلوده   در   خون ؟؟

  
را مسبب  ند و آنانميخوا » علماي سوء« يا آنچه سيد جمال الدين افغاني 

اسالم و بدبختي و اسارت و جهالت مسلمانان ميداند ؛ چه معني و   در فجيعانحرافات 
  . چه زمان ها مصداق دارد  دردر كجا ها و

  ؟انندچي  وانندكي» الرنس عربستان  «شيخ ها و مالياني چون
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  بازي شيطان « ي نظير هايبا اسناد و مدارك تكاندهنده و دهشت انگيز كت
DEVIL,S  GAME«چه ميگويد و حاكي از چه ميباشد ؟   

ناميده است ؛  » مذهب عليه مذهب« آنچه انديشمندي چون علي شريعتي 
 » پايان اجتهاد در اسالم«  و آنچه در قرن چهارم هجري چه چيزي را افاده ميكند

   ؟؟... و...و...و  ، از كجا نازل شده استعنوان گرديده است ؛ چه معني دارد
  ؟؟؟؟؟؟ در جهان امروز بيانگر چه چيز هايي اند ؟فاكت ها و  ارقامالخرهبا

است يا » بنده محور « ا يك مسأله داريم كه امتحان الهي ــهــينجا تن اولي ما در
  ؟» خالق محور « 

  :يم رـنگبر ـژرفت
  

�ْHَ َأ���ٍم َوَآ�َن %ِ�"Kِ F(ِ اْ�َ��ء َوُه3َ ا��0ِي 4ََ�� ا���َ��َواِت َواَ�ْرَض I�َHَ �ُWُ
 
3َُ̂�
� ا���0َِ ِ�َ�ْ-3َ�ُُآْ� َأ�qُjْ� َأْ�َ�ُ
 Hََ�ً� َوَ�ِ]
 ُ�ْ�َ/ ِإ3hُ3.ُ-ْ�5 �qُ�Oَن 5ِ
 َ�ْ.ِ, اْ�َ�3ِْت َ�َ�

 
ٌ�-ِj5 �ٌQْKِ ُ�وْا ِإْن َه0َا ِإ��Aَـ ه3د�٧َآ�  
 آفريد و يومها و زمين را در شش   كه آسمانقدرتي و اوست 

يك    كه كدام بيازمايد را]مخاطبان قرآن [ تا شما؛  بر آب بود عرش او
اگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته ] اي پيامبر[نيكوكارتريد و 

] ادعا[ اين  :اند خواهند گفت  كسانى كه كافر شده قطعاً ؛خواهيد شد
  ) ـ ه3د7(جز سحرى آشكار نيست 

  
جهانشناسي همه  انبيني وشماري از روشنفكران عصر كنوني كه با تأسف جه

 زوايايي به واقعيت هاي ديني مي نگرند كه  جانبهء ساينتفيك ندارند و ناگزير از
عناصر تعيين كننده اي چون زمان ، تاريخ ، ژنتيك ، جامعه شناسي ساينتفيك ، 
روانشناسي فردي و اجتماعي و اتنيكي ، زبانشناسي علمي و تئوري هاي بالنسبه ثبوت 

گيرند ؛  را به نحوي از انحا و به درجه اي از درجات ناديده مي... ات و هنريافتهء ادبي
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را كودكانه و بي معني  گذارند و آن بر آياتي از قماش باال به ساده گي دست رد مي
  . وانمود كرده سزاوار مكث علمي و فلسفي و منطقي نمي دانند 

 و »علماء سوء« قع با اينكه مسؤل حقيقي چنين برداشت ها و پر خاش ها در وا
 ديروزي و امروزي در عالم اسالم اند ؛ اما مسؤليت علمي و ابوسفيانيحاكمان 

 غنيمت عالم بشري ضمن اداي د كه بر اين فرهيخته گانِـايجاب ميكنما بشري 
 »عد چهارم ب « زمان به مثابهء احترام خاطرنشان گردد كه لطف نموده به ويژه عنصر

گردنه و تروريستان شستشوي مغزي و اعمال دزدان سرِباشند هستي را مد نظر داشته 
شده به وسيلهء شياطين زمان را از اصل و جوهر دين مقدس اسالم و سند بنيادي آن 

  .قرآن مجيد سوا بسازند 
 علمي و تكاملي ـ مفاهيم مكانيكي بلكه به مفهوم اجتماعي ـ تاريخي   به البته نه

 وده است وب و حيات بخش بشري   ، باشكوهدين و آموزه هاي ديني ثروت شگرف
 هاي محافظت كنندهدون ـبه راحتي ميتوان گفت و اثبات كرد كه ب. ميباشد 

 و تمام آنچه  گشتنوع بشر به گمان اغلب منقرض مي؛ اديان ايماني و ازجمله 
  .ود ـمدت ها پيش از ميان رفته ب  ؛امروز به نام بشريت داريم 

 سال پيش ميان صحراهاي خشك و سوزان 1500 در به راستي بدون اينكه ما
ِرْ�َ�َ% ا�$#َ"�ء «عربستان و ميان چوپانان مغاره نشين و چادر نشين داراي حالت 

� مذكور حضور ذهني و عقلي پيدا كنيم ؛ دشوار و شايد هم ءشبه جزيره»  َوا���ْ�ِ
شش ها و زمين را در   كه آسمانقدرتيو اوست «  يم كهناممكن است بدان

  بيازمايد را]مخاطبان قرآن [ تا شما؛  بر آب بود   آفريد و عرش اويوم
   يعني چه ؟»...يك نيكوكارتريد  كه كدام

 به ويژه كه در نظر بگيريم غالب مترجمان محترم اين آيه را چنين ترجمه 
 )دوران(هنگام ها و زمين را در شش   كه آسمانكسيو اوست « : ميفرمايند كه 
  » ...يك نيكوكارتريد   كه كدام بيازمايدرا ا شماـت؛  او بر آب بود آفريد و عرش
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در قبال اهللا تعالي ؛ حماقت يا جنايت سهمگيني  » كس« واقعاً استعمال واژهء 
 فقط چنانچه قبالً . وانمود ميدارد شبيه يك فرد بشراست ؛ چرا كه او تعالي را 

غماض است ؛ چون ديگر  كلمه باالجبار قابل ا» او « وضاحت داديم ؛ صرف ضمير 
  !و ضمير مناسب تر و بهتر ختي در مجموعهء زبان هاي دنيا نداريم 

ها و زمين را در شش يوم آفريد و  اوست كه آسمان« گذشته از اين مالحظه ؛ 
به حدي غير قابل فهم است كه ناگزير رد آن از قبولش آسانتر » عرش او بر آب بود 

 روايت از تورات آمده و يا منطبق بر تورات است و بايد  معهذا اين .به نظر مي آيد
به . مباني و حواشي آن در زبان و فرهنگ تواراتيان نيز مورد تحقيق قرار گيرد 

پايان خلقت هستي  و جشن تعطيلخصوص كه پس از اين شش يوم ؛ روز مقدس و 
رج در مي آيد كه بزرگداشت آن يكي از فرايض مند»  شنبه =   سبت« يعني روز ؛
  . اعطا شده به حضرت موسي كليم اليهوه يا كليم اهللا است » ده فرمان « 

روز آفريده شبانه  6 بر اينكه آسمان ها و زمين در  كاري نداريماينجا  خوب ؛ 
آيا عرش .  سهمگين است عرششد يا در شش ميليارد سال ؛ ولي پرسش در مورد 

   ؟باشد ميشاهان بشري از گونهء پادعبارت از تخت و متكاي نشيمن 
معلوم ميشود و آنهم البد استحكاماتي چيزي چنين يك  ء شريفهاز فحواي آيه

« مانند  بنابر اين عرش چيزي .تواند بر آب استوار بيايستد   مي نظير كشتي دارد كه
مادي به نظر مي آيد ؛ آيا در اين صورت راكب آن ـ عرش نشين ـ  كامالً  »عرشه 

   نمي يابد ؟واقعيتي مادينيز حكم يعني اهللا تعالي 
ويژه ه  پنداشتن خالق كائينات و عالم ملكوت در اديان ابراهيمي و بماده  مگر 

  دين مقدس اسالم و حتي در عقل و علوم پايه محلي دارد ؟
   :منجمله به اين آيهء شريفهء سورهء البقره توجه فرمائيد 

  
َ̂ �3jُم َ� 6َKِ \ُ0ُ4ُoْEٌَ% َوَ� 3ْOٌَم ��ُ� F(ِ �5َ ا���َ��َواِت ا�ّ�ُ� َ� ِإَ�َ� ِإ�� ُه3َ اjFQَ�ْ اْ�

 �ْ'ُAَ�ْ4َ �5ََأْ�ِ,�ِ'ْ� َو 
َ�ْ�َ �5َ �ُ�َ.ْ�َ �ِOِ6َْ,ُ\ ِإ�� ِ�ِ�ْذHِ _ُAَ$ْ�َ َذا ا��0ِي 
َوF(ِ �5َ اَ�ْرِض 5َ
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_َKِء َو�Wَ ��َ�ِ ِإ�� �ِ�ِ�ْHِ 
 ُآj�Kِ�ُْ� ا���َ��َواِت َواَ�ْرَض َوَ� َوَ� 3Pُ�Qِ�َُن ِ�َ$Fٍْء #5ْ
 �ُ�mِ.َ�ْا jF�ِ.َ�َْوُه3َ ا ��َ'ُmُAْ�ِ \ُوُدsُ�َـ ا�-^�\�٢٥٥�   

  
نه ، دارنده است   زنده و برپا ؛ست كه معبودى جز او نيستاهللا 

ها  آنچه در آسمان؛ گيرد و نه خوابى گران  خوابى سبك او را فرو مى
كيست آن كس كه جز به اذن او . ن اوست و آنچه در زمين است از آ
و  ]بنده گان [در پيش روى آنان را  آنچه  ؟در پيشگاهش شفاعت كند

 ؛ به چيزى از علم او] آدميان [داند و  سرشان است مى  آنچه در پشت
 و زمين را  ها  او آسمانكرسى. يابند  جز به آنچه بخواهد احاطه نمى

  مرتبت  و اوست واال و دشوار نيستها بر ا در بر گرفته و نگهدارى آن
  ) ـ البقره255 (بزرگ بس 

  
ها و زمين ميباشد ؛ لذا قبل   مشكل اين است كه آب جزئي اليتجزا از آسمانباز

ها و مخصوصاً زمين چيزي به معناي آب وجود ندارد كه عرش  از آفرينش آسمان
 آب ماديدبالداشته هم باشد ؛ واگر چنين آبي وجود استوار كبريايي بر آن 

 همه ماوراء و لوح و قلمشنخواهد بود ؛ چونكه ذات اهللا تعالي و عرش و كرسي 
  !الطبيعي و غير مادي ميباشد

 بآچنان در سرتاسر قرآن عظيم الشأن از محل و چگونه گي   در هر حال ؛ 
  .خبري داده نشده است 

 براي آن مقدمه اي ) سورهء هود7( ءوانگهي تمام اين بخش هاي آيهء مباركه
خاطر نشان سازد كه همهء ) خاصتاً اعراب بياباني ( است كه اهللا تعالي خطاب به بشر 

 قرار گيريد و معلوم شود كه آزمايشها به منظوري واقع شد كه شما مورد  اين
   ؟! است نيكوكار تركدام يك تان 

  :اين را به خاطر داشته باشيد و به آيات مباركهء ديگر توجه فرمائيد 
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  ,ٍ�,ِ9َ �ٍ�ْ4َ 
ْ#5 aٍ-ْ�َ F(ِ �ُْه Sْ�َ و�ِلoَ�ْ�١٥َأَ)َ.�6َ��ِ ِ��ْ�َ{ْ�ِ� ا� �6َْ̂ �َ4َ ,َْ̂  َوَ�

 َأْ�َ�ُب ِإَ�ْ�ِ� 5ِْ
 َ�ْ-Sِ ا3َ�ِْر�ِ, ُQْOََو �ُ�ُAْOَ �ِ�ِ 3ُِسKْ3َEُ �5َ �ُ�َ.ْOََ��َن َوO�ِ�ْ�١٦ا� 


 اْ�َ�ِ��ِ
 َوِHَ َ��ِن#̂ I�̂ اْ�ُ�َ"َ� 
 ا�$#َ��ِل َ�ِ.�ٌ, َ�َ"َ�ِHَ�١٧�5ِ
 3ْ�ٍَل ِإ��� َ�َ,ْ�ِ�   �ُAِ�ْ�َ �5َ
 ,ٌ�"ِHَ Dٌ��ِـ ق�١٨َر �  

   
 بلكه آن] نه[؟ به تنگ آمديم ] خود[ از آفرينش نخستين ]ما اهللا[ مگر

 ايم   و ما انسان را آفريده)15(اند   جديد در شبههت از خلق]عرب ها [ها
كند و ما از شاهرگ  اى به او مى سهدانيم كه نفس او چه وسو و مى

كننده از  دريافت] فرشته[ آنگاه كه دو )16(به او نزديكتريم ] اوگردن [
هيچ سخنى را به لفظ ] آدمى [)17(اند   نشستهشراست و از چپ مراقب

ـ 18(] كند آن را ضبط مى[آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او  نمى در
  )ق

تا ه راستي هم دنيا و مافيها براي آن خلق گرديده بدينگونه به نظر ميرسد كه ب
مخلوقي به نام بشر وآدمي و انسان ؛ مورد آزمايش قرار گيرد و معلوم شودكه كدام 

  ! ر است ـيك از آنها نيكوكار ت
رگ گردن به آدمي نزديكتر  براي تحقق اين مهم با اينكه خود خالق تعالي از 

كه مراقبش است ساخته  پ و راست بر او مأموراست ؛ معهذا دو تا فرشته را هم از چ
هيچ سخني را به لفظ آورده نمي تواند مگر اينكه آناً حتي باشد تا جائيكه آدمي 

  .ثبت ميگردد » كرام الكاتبين « توسط 
ال  و ا (خوي و فكر و ذكر و عمل او ؛ شايد يگانه لق وبدينگونه آدمي و ُخ
بازهم تأكيد و تصريح . الق تعالي ميباشد مسأله خلقت و خ) برترين و حساس ترين 

  :ديگر 
  

 %َ�َOِ��َhَ ِم�.َOْoَ�ْا 
ْ#5 �qُ�َ َلrَO6ْ5َِ'� َزْو9ََ'� َوَأ Sَ.َ9َ ��hُ َواِ�َ,ٍة aٍAْ�O 
#5 �qَُ̂ �َ4َ
5ِ
 َ�ْ.ِ, yُ F(ِ �ٍ�ْ4َُ�َ��ٍت hََ��ٍث  �ً̂ �ْ4َ �ْqُEِ�'َ�53ِن ُأPُ�ُ F(ِ �ْqُُ̂ َذqُ�ُِ� ا���ُ� َأْزَواٍج َ�ْ{ُ�

��٦َر�qُjْ� َ�ُ� اْ�ُ�xُ�ْ َ�� ِإَ�َ� ِإ��� ُهEُ I�Ooَ(َ 3َْ�َ�ُ)3َن  �ْqُ6Hَ �F6ِJَ �َُ�وا َ)ِ�ن� ا���AُqْEَ ِإن 
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 ��hُ ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأ4َْ�ىrِEَ ��ََو �ْqُ�َ �ُBَ�ْ�َ ُ�واqُ$ْEَ َوِإن �َAْqُ�ِْدِ\ ا�-َ.ِ�ِ IBَ�ْ�َ ��ََو
 I�َوِر ِإ,ُj�0َ�ِاِت ا� �ٌ��ِHَ �ُ�O3�َُن ِإ�َ.ْEَ �ْ"ُ6ُآ ��َ�ِ �qُ[ُ#-6َ�ُ(َ �ْqُ.ُ9ِ�ْ�5 �qُ#�٧�5َر�rـ ا��  

  
 آن ]خود[ سپس جفتش را از؛  شما را از نفسى واحد آفريد ]اهللا [ 

شما را در . ها هشت قسم پديد آورد   و براى شما از دامايجاد كرد
در تاريكيهاى سه ] ديگر[شى پس از آفرينشى هاى مادرانتان آفرين شكم
 فرمان؛  شما رب  اهللا اين است .بخشود] مشيمه و رحم و شكم[گانه 
درگاه از [خدايى جز او نيست پس چگونه  ؛  لك هستيم] مطلق[ى روا

نياز  بى از شما سخت اهللافر ورزيد ـ اگر ك)6( گردانيد مي  بر]او ؛ روي
دارد و اگر سپاس    نمىپسندفران را  براى بندگانش ك] اولي[است و

  ديگرى] گناه[ بار مسئولي هيچ ]مگر[؛ پسندد  داريد آن را براى شما مى
آنگاه [  تان است ورب  به سوى  شما  بازگشت  باالخره  .دارد  نمى را بر

د كه او به راز كر خواهد آگاهكرديد   به آنچه مى  شما را]به طور نهايي
  )ا��5rـ 7( ست  دانادرون سينه ها

  
بدينگونه ذات اهللا تعالي با آنهمه جديت و دقت در آزمايش فرد فرد آدمي ؛ 

است ؛  بي نياز و كه شما همه كفر بورزيد ؛ اهللا سخت از شماـول: د ـاعالم ميفرماي
  شما...يعني اينكه اوتعالي به حمد و ثنا و سپاسگذاري و ستايش و نيايش و قرباني 

 كفر و گناه و بيراهي و بد اخالقي را آن ذاتاينقدر هست كه ولي . احتياجي ندارد 
  .بهترين و عاليترين مخلوق خويش روا نميدارد براي 

 حقا كه حيف است چنين مخلوقي كمال و جمال خود را به جاي آنكه صيقل 
ولي معلوم است كه اهللا تعالي با . كند و تعالي بخشد ؛ آلوده و زشت و تباه سازد 

آنقدر ها بي عاقبت هم را   نميكند ؛ اما اوسلب اعطا شده به آدمي را اختياراينكه 
 و گم كرده گيددر چنگال وسوسه هاي غرايز كور و جهل و خود سري و خو

  :منويات و كردار هاي ابليسي رها نميسازد 
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.ً��ِKَ \ُ�6َ�ْ.َuَ(َ �ِ��ِ"َ-ْ�O َأ5َْ$�ٍج %ٍAَPْjO 
�6َْ̂ اO�ِ�َْ��َن 5ِ �َ4َ ��Oً�ا ِإ����٢ َ�ِ� ��Oِإ 

��٣َهَ,�6َ�ُْ\ ا���ِ-�Sَ ِإ�Wَ ��5ِآً�ا َوِإ��5 َآ3Aًُرا  ��ً��َJَْوَأ ��َKِ��َKَ 
َ��ِ(ِ�qَ�ْ�ِ �Oَ,ْ"َHَْأ ��Oِإ 
� ـ ا���Oن�٤َوKَِ.�ً�ا   

آزماييم بدين   مختلطى آفريديم و او را مىء ما انسان را از نطفه
خواه  ما راه را به او نشان داديم )2(ديم جهت او را شنوا و بينا قرار دا

 ل و ُغ  ما براى كافران زنجيرها)3( شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس
� ـ ا���Oن�٤ايم  هاى سوزان آتش آماده كرده و شعله ها   

***  

 َوsَ�ُ 3ْ�َا0ُ4ِ ا���ُ� ا���6َس ِ�َ�� َآَ�ُ-3ا Eَ �5ََ�َك yَ I�َHَْ'ِ�َه� 5ِ
 َدا��ٍ% َوqِ�َ
 ـ 4sَ�ُ�٤٥#ُ�ُهْ� ِإI�َ َأI���َj5 Sٍ9َ َ)ِ�َذا �9َء َأ9َُ�ُ'ْ� َ)ِ�ن� ا���َ� َآ�َن ِ�ِ.َ-�ِدِ\ َ�ِ��ً�ا 

�:�(�   
 كرد اند مؤاخذه مى آنچه انجام داده] سزاى[ مردم را به اهللا و اگر 

گذاشت ولى تا  اى را بر پشت زمين باقى نمى  هيچ جنبنده]تاكنون[
] كار[ به ؛ اهللا چون اجلشان فرا رسددهد و   مهلتشان مىمدتى معين

  ) ـ فاطر45(بندگانش بيناست 
***  

َْ̂�ُؤوَن  �َ xَ[ِ�َْوoُ(َ �ِ6ِ��ِ�َ�ِ �ُ�َ�"َِآ FَEُِأو 
3ْ�ََم 3Hُ,ْOَ ُآ�S ُأ�Oٍَس 5ِ�5َ�ِ�ِِ'ْ� َ)َ�ْ
�ـ ا��Kاء�٧١ِآَ"�َ�ُ'ْ� َوَ� mْ�َُ�ُ�3َن َ)ِ"�ً�   

 را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا ]بازپرس [روز] ياد كن[
  ؛اده ميشودش به دست راستش د اعمال ءهر كس نامهبه خوانيم پس  مى

خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به   خود را مىءآنان كارنامه
  ) ـ االسراء71(شود    ستم نمىايشان

خالق « واند در آغاز اين بحث گفتيم ؛ مقولهء امتحان الهي از دو نظر نمي ت
  :باشد » محور

  . » امتحان« يكي از نظر نفسِ معنا و مصداق كلمهء 
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دوم از نظر اينكه مناسك و تشريفات و مراحل اين امتحان ؛ وابسته به سطح 
تغيير  مرتبه 124000 پيامبر كم از كم 124000ر زمان بوده به تناسب ـعقلي بشر ه

  . يافته است  رويهمرفته تكامليافته ؛ تنوع كسب نموده و 
  :اينك نتيجه گيري كالمي و منطقي 

 ـ اهللا تعالي جل جالله نظر به اينكه علم بيكران او بر همه ذرات و نيرو ها و 1
جريانات هستي و حال و احوال و سرشت و سرنوشت مخلوقات در سراسر زمان و 

اين ها محيط و مسلط است ؛ نيازي ندارد كه مخلوقي را به  مكان و در فراسوي آن
  !نيكو كار يا معني امتحان و آزمايش كند كه او بدكار است 

امتحان به اين معني حتي درمورد يك معلم و استاد صادق است كه از ابتداي 
تعليم و تحصيل با شاگردان و محصالنش بوده يا در هر حال شخص كامالً نوكار و 

ميدانند كه شاگردان اينگونه معلمان و استادان بدون امتحان ويژه . د نباشد ـنابل
  در كدام كدام درجات قرار مي و محصالن مؤفق شان كيانند و هر يككامياب
  .گيرند 

ليم و محصل ايجاب ع تحت تولي ميدانيم كه مصالح نظام آموزشي و خود افراد
  . ها طبق تشريفات ويژه اخذ گردد  ميكند كه امتحانات معين از آن

نه » استاد محور «  امري  ون هاي جهان مالهذا حتي امتحان در مكاتب و پوهنت
تلقي شود ؛ » استاد محور « است و تنها امتحاني كه ميتواند » شاگرد محور « بلكه 

امتحان كانكور شمول در مؤسسات اختصاصي و نهاد هاي تحصيالت عالي و قسماً 
امتحان هاي شمول در وظايف تخصصي معين است كه فقط هدف آن تثبيت سويهء 

  . داوطلب ميباشد  مورد نظر در ميان افرادمطلوب 
معلوم است كه امتحان و آزمايش الهي ؛ اوالً يك چنين خصوصيتي ندارد و 

مگر اهللا تعالي نعوذ باهللا قادر نيست كه ثانياً در صورت داشتن چنين خصوصيتي هم ؛ 
  !حدود و ثغور اهليت و صالحيت افراد را با علم غيب خويش تشخيص دهد ؟
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است و براي نياز بنده گان و » بنده محور « ان الهي ؛ صد فيصد و مطلقاً پس امتح
  .ها در ميان خود شان مطرح ميباشد  آموزش و سنجش خود آن

 اساساً هرنوع امتحاني كه بدنبال آموزش و تعليم و تربيت و امر و نهي مطرح  ـ2
ي و پرورش و ميباشد ؛ خود جزء مهم و ميتود فوق العاده مؤثر آموزش و باز آموز

  !باز پروري است 
و به دليل مطرح ـ  آموزنده و تربيت پذير چه بسا از امتحان و به دليل امتحان 

 ـ آنقدر عميق و وسيع و با ژرفا و پهنا مي آموزد و بودن و ناگزير بودن امتحان
را در حافظه ماندگار ميسازد كه قاعدتاً از روال عادي دروس و پرورش  آموخته ها

 با بهترين ميتود ها و تواناترين آموزگاران و پرورش دهنده گان نيز صورت و كهـول
  .گيرد ؛ چنان نمي آموزد و چنان بهره مند نميشود 

ژرفا و تعالي براي  لهذا امتحان الهي نيز ؛ بدون شك حاكي از حكمت بالغهء او
ل هدايت و آموزش و پرورش آدميان است كه به دليپهنا و ماندگاري بخشيدن به 

 نيازمند )زي ـيا فراجهيدن از نظام اتوماتيسم غري( مختار شدن در انديشه و عمل خود 
  .راهنمايي اند تعليم و تربيت و راهبري و 

امتحان الهي نه تنها بنده محور ميباشد ؛ بلكه شكل و ماهيت و حجم و  ـ 3
بدين . د اندازهء آن از يك زمان تا زمان ديگر و از يك قوم تا قوم ديگر فرق ميكن

 و باور ها و سنن  هامعني كه دقيقاً سطح فرهنگي ، عادات و عنعنات و طرز جهانبيني
 كما اينكه در مكاتب ابتدايي و مكاتب .محلي وغيره مشخصات را ملحوظ ميدارد 

عالي پرسشنامه هاي امتحانات يكسان نيست ؛ مسايل مطروحه در امتحان الهي براي 
وقتي ما به چنين آيتي بر ميخوريم  .گ تفاوت ميكند هر سن و سال و قوميت و فرهن

  .ه را به دقت بشناسيم ـ؛ فقط زماني ميتوانيم به كنه معاني آن برسيم كه مخاطبان آي
َوُه3َ ا��0ِي 4ََ�� ا���َ��َواِت َواَ�ْرَض ِ)Kِ F"�ِ% َأ���ٍم َوَآ�َن I�َHَ �ُWُ�ْHَ اْ�َ��ء 

3َُ̂�
� ا���0َِ
 ِ�َ�ْ-3َ�ُُآْ� َأ�qُjْ� َأْ�َ� 
 Hََ�ً� َوَ�ِ]
 ُ�ْ�َ/ ِإ3hُ3.ُ-ْ�5 �qُ�Oَن 5ِ
 َ�ْ.ِ, اْ�َ�3ِْت َ�َ�ُ
 
ٌ�-ِj5 �ٌQْKِ ُ�وْا ِإْن َه0َا ِإ��Aَـ ه3د�٧َآ�  
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 آفريد و يومها و زمين را در شش   كه آسمانقدرتي و اوست 
يك    كدام كه بيازمايد را]مخاطبان قرآن [ تا شما؛ عرش او بر آب بود 

اگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته ] اي پيامبر[تريد و  نيكوكار
] ادعا[ اين  :اند خواهند گفت  كسانى كه كافر شده قطعاً ؛خواهيد شد

  ) ـ ه3د7(جز سحرى آشكار نيست 
 قرن پيش يكي از صحراهاي نادر كم 15 مباركه اهالي عرب ءمخاطبان اين آيه

 »آب« كه مفهوم و تصوير ميباشدمحقق . هان است آب و علف و خشك و سوزان ج
نزد اهالي چنين صحرا با مفهوم و تصوير آن نزد اهالي كنار يك بحر و حتي نزد 

لذا در فرهنگ و روان اين مردم . اهالي يك منطقهء معتدله و مرطوب يكسان نيست 
نهايي آب جذابيت خارق العاده دارد و بهترين مصداق اين مدعا تصوير بهشت يعني 

  :ترين آرمان زيبا و باشكوه قرآني ميباشد 
5
 QE"'� ا�O'�ر «  ��uE ن,H بوستان هاي اعال كه از زيرِ= �69ت 

   »!آن جويبار ها روان است 
ها و زمين بر آب  بدينجهت اين سخن كه عرش الهي در هنگام خلقت آسمان
  مبتني بر اين باور بود ؛ معاني و صور خيال جذاب و با شكوهي دارد و نيز احتماالً

  .  زمين موجود بوده است  ها و سمانقومي است كه آب مقدم تر از آ ريشه دارِ
باالخره اينكه عرش الهي تقريباً مانند تخت و سرير پادشاهان بشري جلوه ميكند 

  .نيز به اعتبار ذهن و روان مخاطبان است 
عقل بسيط مرحلهء مخاطبان ؛ چنانكه قبالً به تفصيل مبرهن ساخته آمديم در 

 را دريابند حتي براي صد ها انتزاعيقدرت را كه مفاهيم اين  قرار دارند و شكلي
نسل ديگر هم شايد پيدا كرده نتوانند ؛ لذا ذات الهي ؛ با قدرت خالقهء بي مثال 

 هارا دريابند و احساس پيامخويش با آنان طوري سخن ميگويد كه از البالي آنها 
اقعيت هاي انتزاعي و معنوي مانند فرشته گان و عرش و كرسي و نمايند و از جمله و

  .د  مي سازخيلـم و صورـمان ـحتي ذات خويش را تا حدودي براي آن
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الوه بر همين آيهء مباركه ؛ در ساير آياتي كه آورديم نمونه هاي مثال را ععين 
  :به عنوان تكرار احسن مرور ديگر ميداريم ديديم و اينك 

نه ، دارنده است   برپا  و  زنده ؛عبودى جز او نيستست كه ماهللا 
ها  آنچه در آسمان؛  نه خوابى گران  گيرد و خوابى سبك او را فرو مى

 اذن   جز به كيست آن كس كه. و آنچه در زمين است از آن اوست 
] بنده گان [ در پيش روى آنان را  آنچه  ؟ در پيشگاهش شفاعت كند او

  ؛به چيزى از علم او] آدميان [داند و  است مىسرشان   و آنچه در پشت
 و زمين را  ها  او آسمانكرسى. يابند  جز به آنچه بخواهد احاطه نمى

  مرتبت  و اوست واال ها بر او دشوار نيست در بر گرفته و نگهدارى آن
  ) ـ البقره255 (بزرگ بس 

***  
 بلكه آن] نه[؟ به تنگ آمديم ] خود[ از آفرينش نخستين ]ما اهللا[ مگر

ايم   و ما انسان را آفريده)15(اند   جديد در شبههت از خلق]غرب ها [ها
رگ ـكند و ما از شاه اى به او مى دانيم كه نفس او چه وسوسه و مى

كننده از  دريافت] فرشته[ آنگاه دو )16(تريم ـبه او نزديك] اوگردن [
 به لفظ هيچ سخنى را] آدمى [)17(اند   نشستهشراست و از چپ مراقب

ـ 18(] كند آن را ضبط مى[آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او  درنمى
  )ق

***  

 آن ]خود[سپس جفتش را از؛  شما را از نفسى واحد آفريد ]اهللا [ 
شما را در .  پديد آورد هشت قسمها   و براى شما از دامايجاد كرد

هاى  يدر تاريك] ديگر[هاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى  شكم
�ـ ا�٧�5r �...بخشود ] مشيمه و رحم و شكم[سه گانه   

***  
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 بدين آزماييم مىما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را 
 خواه ما راه را به او نشان داديم )2( قرار داديم بينا و شنواجهت او را 

 لها و ُغ  ما براى كافران زنجير)3(شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس 
� ـ ا���Oن�٤ايم  هاى سوزان آتش آماده كرده  و شعلهها  

  
***  

 كرد اند مؤاخذه مى آنچه انجام داده] سزاى[ مردم را به اهللاو اگر 
گذاشت ولى تا  اى را بر پشت زمين باقى نمى  هيچ جنبنده]تاكنون[

] كار[ به ؛ اهللا شان فرا رسد چون اجلدهد و  مدتى معين مهلتشان مى
  ) ـ فاطر45( بندگانش بيناست

***  
شان فرا   را كه هر گروهى را با پيشواي]بازپرس [روز] ياد كن[
 اده ميشود ؛ش به دست راستش د اعمال ءهر كس نامهبه خوانيم پس  مى

خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به   خود را مىءآنان كارنامه
  ) ـ االسراء71(شود   ستم نمىايشان

  
ها   و براى شما از دام«  كه�ـ ا��٧�5rءبه ويژه اين بخش آيه مباركه

«  برهان قاطعي نه تنها مبني بر اين است كه امتحان الهي ». پديد آورد هشت قسم
تدبير كبريايي براي رهنموني و آموزش و تربيت هرچه مطلوب ك ـيو » بنده محور 

تر بنده گان و خاص براي آنان است بلكه حجت نيرومند ديگري مبني بر اين هم 
  . ت كه قرآن مجيد سراسر بنده محور و مخاطب محور ميباشد سه

و  شريفه اين است كه تا زمان نزول قرآن كريم ءمعناي همين بخش آيه
در صحراي شبه ورهء مكي الزمر كه به پيش از هجرت تعلق دارد ؛ سمخصوصاً 

  ! را مي شناخته اند و بس )حيوان چهارپا  ( هشت قسم دامجريزهء عربستان 
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 ،شتر : ه در ساير آيات قرآن كريم نام برده شده اين دام ها عبارت اند از چنانك
كه يا خورده مي يك چارپاي ديگر  ل ياـفيز، خر ، سگ و ـ گوسفند ، ب،اسپ ، گاو 

 درك و توان عقلي اعراببه اعتبار   لذا.شده و يا بار و سواري مي برده است
عدد و به طور مشخص ياد آنزمان است كه قرآن كريم از هشت قسم دام با 

ال اگر ميكند و امحور و مأخذ مي بود ؛  اهللا خالق متعالعلم غيب و خود 
ها قسم دام و چارپايان اهلي و غير  مسلما اين عدد هزاران و بلكه ميليون

  !راسر زمان و مكان را احتوا ميكرد اهلي در س
ن ساينتفيك ؛ به در اينجا خيلي به جا و بيحد جالب است بدانيم كه دانشمندا

 20كمك فرمول هاي ساينس و رياضي اندازهء مادهء ارگانيزم بشر را در قرن 
و عموماً ( بيشترين عنصر كه در تركيب بدن بشر. محاسبه و سنجش كردند 

وجود داردكاربن است و بعد مقاديركمي از ) موجودات زنده كه ما مي شناسيم 
؛ آكسيژن ؛ آهن وغيره در اين عناصر مختلف ديگر كيمياوي چون هايدروژن 

  . ساختمان سهم ميگيرند 
 آدمي ارگانيزم مركبهء  هاينتيجه محاسبهء دانشمندان اين است كه مجموع ماده

 سنت است و تحت 80با در نظر داشت قيم اين مواد در بازار جهاني معادل حدوداً 
 پوره )ميالدي 2000سال هاي حوالي  ( ه اي آن به يك دالرـهيچ عنوان ارزش مبادل

  .تقرب نميكند 
ولي آن فعل و انفعاالت و تركيبات و تناسبات و بافت ها و جريانات ديناميك 
، كه ميان ذرات و بسته هاي يوني ، اتومي ، ماليكولي ، سلولي ، هورموني ، انزايمي 

وغيرهء اين مواد آنچنان ناچيز و بي ارزش و هكذا ميان ارگانيزم نوروترانسميتري 
 و روان و حيات محيط زيستي وجود دارد و جاريست ؛ عبارت ميباشد ؛ از بشر و

   .  ردخباالخره 
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 سنت توانسته و ميتواند 80 اينكه چطور تودهء ماده اي به قيمت ادراكواقعاً 
 ـ برسد ؛ جز در حدود كامالًَ در موارد ايده آلبه كمال و جمال بشري ـ خاصتاً 

  .نسبي و مشروط ميسر نيست 
ختانه در عصر ما مواردي هست كه ميتوان در مقام قياس و استقراءاز خوشب

ها براي درك و شناخت نسبي ماهيت موجود حيه و منجمله  شناخت و ادراك آن
ره اندوزي شود ـهـ ب ؛ ما افراد بشرخود.  

 ءاين موارد عبارتند از فراورده هاي تكنولوژيك به ويژه ابزار هاي پيشرفته
  .ونيكي ـنتيكي و بيالكترونيكي ؛ سيبر

 100مثالً يك تليفون همراه چندين كاره با توان باال ؛ مجتمع موادي در حدود 
زينتي و گرانبها در آن به نجيبه و عناصر زات ـگرام است و ارزش مادي اش ـ اگر فل

 – 50- 30 سنت بيشتر نيست ولي ما آنرا به  10-5كار نرفته باشد ـ در بهترين حالت 
  .  بيشتر به طيب خاطر خريداري مي كنيم  دالر يا100

اين دستگاه كه روز تا روز هم وزن آن كم و كارايي و قابليت هاي آن بيشتر و 
و لوكال چند دهه پيش نه تنها  عاليتر شده ميرود ؛ به تناسب تليفون هاي سيم دار

مشتمل ر ميكند بلكه در عين حال جاي ابزار ها و خدمات چند هزار دالري را پ
كامرهء عكاسي ، دستگاه فيلمبرداري ، نمايشگر ويديويي ؛ مرتبات ضبط و پخش رب

صوت و سيستم ذخيره و كامپيوت اطالعات بسياري است كه در چند دهه پيش 
هم با حجم عظيم و وزن چند تن  را با ابزار هاي چند صد هزار دالري  خدمات آن

  . شد تأمين كرد  نمي
كمپيوتر ها ، ربات هاي فضانورد ، البراتوار هاي بدينگونه كامپيوتر ها ، سوپر 

 ، گسترش ، رشد نتيجهءپيشرفته و تلسكوب هاي آخرين سيستم را كه امروزه در
رد خالقهء بشري نصيب او گرديده است و روز تاروز نيز داراي ـتكامل و تعالي خ

ه به حجم و وزن كم و كارايي هاي معجزه آساي بهتر و برتر ميشوند ؛ در نظر گرفت
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 ؛ استعداد فعل و انفعاالت و مادهدقت هرچه تمامتر مطالعه كنيم ؛ در مي يابيم كه 
  .تركيب و ارگانيزاسيون بيحد و حصري را داراست 

خالق تعالي چنانكه قرآن شريف مشعر است از همين ماده ـ آنهم در حاليكه 
ت را خلق مشتي لجن سياه و بدبوي بيش نبوده است ـ آدمي و حتماً مجموعهء حيا

  . فرموده است 
همينك نيز موجود زنده و منجمله زيبا ترين و متناسب ترين و پر نبوغ ! آري 

ترين آن ؛ از نظر مادي ؛ جز همان مشتي لجن سياه بدبوي نيست ؛ ولي اين ؛ به كار 
 مادهافتادن هماهنگ و هارمونيك طبيعي و تاريخي استعداد هاي نهفته در ذات 

 در كادر زمان ت ذرات آن ؛ در اتوم ها و ماليكول هاي آن كهيعني در ذرات و تح
 چندين تريليون سلولي را به وجود آورده ء باالخره سلول ها و موجودات حيهو مكان

ه موجوديت نوع بشر را متحقق ـاند ؛ ميباشد كه معجزه هاي واقعي آفرينش و منجمل
ه استعداد هاي كم ـ سلسلفعال شدن و به كار افتادانهم و در نوع بشر ساخته اند 

  وانديشهسابقه و بي سابقهء ديگر در مقياس تاريخ حيات است ؛ كه معجزه هاي 
  .  را متحقق و ميسر ميسازد تمدن و فرهنگ و اخالق  وعشق و هنر و علم

وقتي نوع بشر كه هنوز جز در شماري از استثناءات ؛ يك موجود گيچ و 
 قرن 4 -3ميباشد ؛ رويهمرفته مثالً طئ ت و بيمار عقلي و روحي تمضطرب و متش

  وجود خود و هاي كشف شدهء مادهتوانسته است به آنهمه استعداد ها و امكانات
ها چنان  ابزار هاي محير العقول  از به كار گيري پيروزمندانهء آن طبيعت پئ برده و

 و د كه آفرينندهء هستي با علم بيكرانـدرست نمايد ؛ آيا ممكن است در تصور آي
محدوديت نشناس ازلي و ابدي اش ؛  چه خلقت هايي را سامان داده و سامان خواهد 

   !؟داد 
علي الوصف رياضيات و ـ آنهم نه بشر اوليه بلكه بشر همين امروز ـ نه ؛ بشر 

ز و اعصاب معيني كه حتي در بهترين ـمنطق و ساينسي كه در اختيار دارد و با مغ
آشكار است   حاضرزمان در ه كار انداخته نتوانسته ورا بـتوانايي هاي آن% 15حالت 
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نمي خواهد و نمي تواند حتي همين مقدار را هم به طور عموم به كار اندازد ؛ كه 
 به تصور و قياس چنان قدرت بالغه و تبعات آن نيست و در آتي نيز نخواهد  قادر

  .ود ـب
 آياتي در قرآن شود كه مثالً چنين  تصور و تحكم ميشور بختانهاينجاست كه 

مجيد و ديگر كتب مقدس نه به مقتضا و جبر عقل ناقص بندهء معيني در زمان و 
عين علم غيب ذات الهي  بلكه ؛ نازل شده تركيب يافته و اوضاع و احوال معيني 

  :است 
'ُqَ�َ5َْزاَ�َ"� ِإْن َأ 

 ِإن� ا���َ� ُ�ْ�xُ�ِ ا���َ��َواِت َواoَ�ْْرَض َأن rُEَوَ�� َوَ�ِ]ْ5ِ ��َ

� ـ )�:��٤١َأَ�ٍ, #5
 َ�ْ.ِ,ِ\ ِإ�Oُ� َآ�َن َ�ِ��ً�� 3AُJًَرا   
و اگر بيفتند  دارد تا نيفتند ها و زمين را نگاه مى  آسماناهللاهمانا  

 ـ 41( اوست بردبار آمرزنده  .دارد نمى ها را نگاه   آناحديبعد از او 
  )فاطر

به ذات الهي هم معلوم نيست كه در گو اينكه مانند همان بندهء نابالغ مخاطب ؛ 
؛ اصالً افتادن و نيافتادني ساحهء جاذبهء زمين چند كيلومتر آنسوتر يعني در ختم 

  ؟ !معنا ندارد 
  :يا 

 IKَ35ُ ��َ xَ6ِ��ِ�َ�ِ xَ�ْEِ �5َ�١٧َو�  �'َ�ِ jَوَأُه� �'َ�ْ�َHَ oُ3َآ�Eََي َأ��َHَ Fََ��َل ِه
5َ �'َ�(ِ Fَ�َِو F�ِ6َJَ I�َHَ ـ :���١٨ِرُب ُأ4َْ�ى�   

  
) 17 (؟و اى موسى در دست راست تو چيست ]اهللا تعالي پرسيد [ 

دهم و با آن براى  گفت اين عصاى من است بر آن تكيه مى
  بر گوسفندانم برگ مى تكانم و كارهاى ديگرى هم براى من از آن

  )ـ طه18 (آيد  مى
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در دست راست موسي چه نمي دانست كه ؛ گو اينكه ذات الهي به راستي خود 
  ؟!!هست و از آن چه كار گرفته ميشود 

 :اگر درست بگوئيم و ـ ه ـ جاهالنءاينجاست كه بدبختانه تصور باطل و عقيده
 علم غيب و بودء مسلط همين است كه گويا ذات باريتعالي تمام هست و   ـيهانهفس

 اي ريخته و مختصات و معجزات و توانايي هاي بيحد و حصر خود را درون صحيفه
مستور ل داده است و ديگر همين حيوان دو پاي ـ عجيب الخلقه تحويموجودبه اين 

قرآن مجيد ـ را نگاه هم يعني و كه ميان صحيفه ـ ـ عبا و قبا و ردا و عمامه ـ ولدر
 اينك صرفنكرده باشد ؛ مانند خود آن ذات ذوالجالل همه دان و همه توان است و 

و حكم و قضاوت همين بوزينهء و اراده )  و جهل مركب لضد عقدر واقع ( عقل 
  !!!پشم رفته است كه بايد بر همهء عالم جاري و ساري باشد 

و قرآن مجيد مال موروثي و انحصاري همين هاست اگر مسلماني همين است 
  :ها كجاست  پس معلوم نيست كه معناي آيات متبركهء زير چيست و مصداق آن

    
�ْ'ِ�ْ�َHَ SُEُْن َوا�Pَ�ْ�$ا� �ُ.َ-َEْoَ(َ �'َ6ْ5ِ �َ�َ�َO�(َ �6َEِ��َ7 \ُ�6َ�ْEَ7 ا��0َِي oَ-َOَ 

 
 َوWِ 3ْ�َْ]�6َ َ�َ�َ)ْ.�6َُ\ ِ�َ'� َو�6qِ�َُ� َأ4َْ�َ, �ـ ا��Hاف�١٧٥َ)�qََن 5َِ
 ا�Xَ�ِْو�َ
Sْ�ِQْEَ ِإن Dِ�ْqَ�ْا Sِiَ�ََآ �ُ�ُiَ�َ(َ \َُه3َا _َ-َ�Eاَ�ْرِض َوا I�ََأْو ِإ Yْ'َ�ْ�َ �ِ�ْ�َHَ 

 �َ�ََ̂ 3َِْ̂م ا���0َِ
 َآ3�ُ�0ْا �6َEِ��َ��ِ َ)�ْ�ُ�ِ� اْ� Eَْ"ُ�ْآُ� َ�ْ�َ'Y ذ�Sُiَ5َ xَ�ِ اْ�
�ـ ا��Hاف�١٧٦َ�َ.��ُ'ْ� َ�َ"�qAَُ�وَن   

   براى آنان  داده بوديم  به او  را و خبر آن كس را كه آيات خود
 شيطان او را دنبال كرد و از   آنگاه ؛بخوان كه از آن عارى گشت

] آيات[ آن ءخواستيم قدر او را به وسيله و اگر مى) 175(گمراهان شد 
گراييد و از هواى نفس خود ] دنيا[= اما او به زمين  ؛برديم باال مى

سگ است كه به او حمله هم ل آن َث م؛ش مَثل از اين رو . پيروى كرد
گر رهايش هم بسازي زبان خود كني زبان خود رااز كام بدر ميكند و ا

 كه آيات ما را همگروهى ؛ چنين است مَثل را از كام بدر ميكند 
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به  شد باحكايت كن ] براى آنان[پس اين داستان را ؛ تكذيب كردند 
   )ـ االعراف176(فكر آيند 

  
اما آيا در عمل  داده شده به اين ها آيات الهي كس منكر نيست كه! آري 

 گمراه نكرده و دنبال شرقي و غربي ايشان را هاي شيطانا چه مي بينيم ؛ آي
 خود در واقع از چه چيزي پيروي  هواي نفسز ازـآنان مگر ج. نساخته است 

سگ است كه به او حمله  «  ل همانـبنابرين مثل شان در عمل ؛ جز مَث. ميكنند 
كند و اگر رهايش هم بسازي  هم كني زبان خود را از كام بدر مي

  !؟ »كند   خود را از كام بدر ميزبان
  

َُ̂'3َن ِ�َ'�  Aْ�َ �� 3�ُ�ٌُب �ْ'ُ�َ aِO�َِوا #
uِ�ْا 
َْ̂, َذَرْأuَ�ِ �Oََ'�6َ� َآ�iًِ�ا #5َ َوَ�

 �� ُ�ْ-ِ�ُ�وَن ِ�َ'� َوَ�ُ'ْ� 7َذاٌن �� َ�ْ�َ�ُ.3َن ِ�َ'� ُأْوَ�ِ]xَ َآ�Oْ�ََ.�ِم ٌ�ُHَْوَ�ُ'ْ� َأ

jSBَُهْ� َأ Sْ�َ 3�َُن(ِ�Xَ�ُْهُ� ا xَ[ِ�َاف�١٧٩ ُأْو�Hـ ا��  
براى دوزخ ] گويي [ و در حقيقت بسيارى از جنيان و آدميان را 

دريافت ] حقايق را[هايى دارند كه با آن  دل] چرا كه[ايم  آفريده
هايى دارند  بينند و گوش نمى ها كنند و چشمانى دارند كه با آن نمى

 ؛ تر  بلكه گمراهاند و ن همانند چهارپايان آنا ؛شنوند  ها نمى كه با آن
  )ـ االعراف179(ماندگانند   ها همان غافل آن] آرى[

  
  بيشتر در كجاست ؟كريمه آيا مصداق اين آيهء 

 مگر اغلب دكانداران دين فروش و تفنگ بدست و زندانبان و چماقدار سوار 
هايى دارند كه با   دل«برگرده هاي مسلمانان عالم ؛ در عمل همان ها نيستند كه 

كنند و چشمانى دارند كه با  دريافت نمى] راقرآن مجيد حقايق [آن 
بينند و  نمى  ]ن عظيم الشأن را آقرروشن ترين آيات الهي در  [ ها آن

فرياد تظلم و انعكاسات ستم و بيداد و  [ ها هايى دارند كه با آن گوش
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محكوم و در بند و چور و چپاول و قتل و قتال ناحق مسلمانان مظلوم و 
لهذا مگر جز درمورد  [ ؛شنوند   نمى...)اسير زور آوران و جباران را 

آنان همانند  ]اينها به چه كساني اين فرمايش الهي صدق ميكند كه 
  ؟؟! »تر  بلكه گمراهاند و چهارپايان 

  
           

                       فصل ششم
   مقاتله و جنگ و جهادقرآن مجيد ؛ و 

  
 اما كسانيكه تا اينجا با ما همنظر و هم انديشه و ـ احتماالًـ هم باور شده اند ؛ در مورد و

آياتي چنين ؛  دچار تعجب و ترديد و پرسش هاي آزار دهنده خواهند بود ؛ مخصوصاً كه 
آنان از دايرهء منازعات و كشمكش هاي معمول بشري ؛ به هر دليلي دور و نسبت به آن ها بي 

   :  ند اطالع باش
ِ̂�ُ"ُ� ا���0َِ
 َآAَُ�وا َ)َ|ْ�َب ا��#َ��ِب َ�"�I ِإَذا َأhَْ{6ُ"ُ�3ُهْ� َ)ُ$,jوا ا�hَ3َ�َْق َ)��5�ِ ��65َ  َ)ِ�ذا َ�
�ُ-ْ�َ#� 
qِ�َ6ْ5ُِ'ْ� َو �َ�َ"َO��َ �َُو3ْ�َ َ�َ$�ء ا��� xَ�ِْ�ُب َأْوَزاَرَه� َذQَ�ْا _َ|َEَ I�"�َ 3َ َ�ْ.ُ, َوِإ��5 ِ)َ,اء

 �ْ'ُ�َ��َHَْأ �S|ِ�ُ 
� ـ Q5�,�٤َ�ْ.َ|zٍ.ْ-َ�ِ �qُ َوا���0َِ
 ُ�ِ"3�ُا ِ)Sِ�-ِKَ F ا���ِ� َ)َ�  
  

را ] يشان[ها  برخورد كنيد گردن اند  فر ورزيدهـپس چون با كسانى كه ك
استوار در ] اسيران را[پس ؛ از پاى درآورديد ] در كشتار[بزنيد تا چون آنان را 

و عوض از  [و يا فديه ]  و آزادشان كنيد [منت نهيد ] برآنان[سپس يا   ؛بند كشيد
] اهللادستور [ اين است  ؛ تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود] ايشان بگيريد

برخى تا ] فرمان پيكار داد[ولى ؛ كشيد  خواست از ايشان انتقام مى  مىاهللاو اگر 
اند   كشته شدهاهللاكسانى كه در راه  و بيازمايد] ديگر[از شما را به وسيله برخى 

� ـ Q5�,�٤كند  شان را ضايع نمى هرگز كارهاي] اهللا[  
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  :ويا 

 ِ)F اَ�ْرِض Eُِ��ُ,وَن Hََ�َض ا�,Oْjَ�� َوا�ّ�ُ� َ}ِiْ�ُ I�"�َ َ�ىKْ3َن َ�ُ� َأqُ�َ َأن �F-ِ6َ�ِ �5َ َآ�َن

 �ٌ�qِ�َ rٌ�rِHَ �ُ�ّ٦٧ �ُ�ِ��ُ, ا�4َِ�َة َوا��AOل ـ ا�  
  

اسيرانى ] براى اخذ سربها از دشمنان[ هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه 
شما متاع دنيا را ؛ ند ـبگيرد تا در زمين به طور كامل از آنان كشتار ك

ـ  67 (ناپذير حكيم است   شكستاهللاخواهد و   آخرت را مىاهللاخواهيد و  مى
  )ا�AOل

 مجيد نيازمند گشودن بحثي كامالً بر وجود چنين آيات مبين و محكم و متيني در قرآن
  .جـا و ناگزير تحت چنين عنواني است 

 ياد مان نرود ؛ بايد مكرراً مخاطب محوري قرآن عظيم الشأناگر بخواهيم اصل اصيل 
. خاطر نشان گردد كه مخاطبان قرآن مجيد فقط آناني نيستند كه صدقنا و آمنا مي گويند 

  . موعهء قبايل عربي ميباشند مخاطبان ـ ال اقل در ابتدا ـ مج
 به آساني تن   و مبرهن است كه اين قبايل شبان پيشهء غيور صحرايي آنقدر ها ولي مسلم

اگر . و نمي دادند  بـه داعيه هاي پيامبري حضرت محمد و اوامر و نواهي قرآني ندادند 
باقي » فرون الكا« بالفرض حضرت پيامبر و قرآن مجيد در همان حدود ايضاحات سورهء مكي 

حاكميت سياسي و مرسومات و عنعنات معتقدات و در نتيجه ميماند ؛ چاره اي جز پذيرش 
  :  و مماثل ها نبـود ؛ توجه فرمائيد ابوسفياني

  
  ِ�ْ�ِ� ا���ِ� ا���ْ�َ�ِ
 ا���ِ��ِ�                                     
�Sْ�ُ�١ َ�� َأ�jَ'� ا�qَ�ِْ)ُ�وَن -ُHْوَن  َ�� َأ,ُ-ُ.ْEَ �5َ ,ُ�٢� ,ُ-ُHْوَن �5َ َأ,ُ�ِ�Hَ �ْ"ُO�٣ َوَ�� َأ� َوَ�� 

 �ْjE,-َHَ ��5 ,ٌ�ِ�Hَ �Oَ�٤َأ� ,ُ-ُHْوَن �5َ َأ,ُ�ِ�Hَ �ْ"ُO�٥ َوَ�� َأ� � 
�qُ�َ٦ْ� ِد�qُ6ُْ� َوFَ�ِ ِد�ِ  
  

 )2(پرستم  پرستيد نمى مى] اين معبودان را كه شما[ من )1(بگو اى كافران 
 و نه آنچه را مورد پرستش شماست )3(پرستيد  پرستم شما نمى مى] من[ه و آنچ
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] لذا [)5(پرستيد   و نه آنچه را مورد پرستش من است شما مى)4(پرستم  من مى
  )6(دين شما براى خودتان و دين من براى خودم 

  

به راستي اگر چنين آيات و طرح و پيشكشي خطاب به كافران يعني مخالفان و معاندان 
 نمي داشت ؛ قرآن مجيد داراي نقص و كمبود  وجود دعوت حضرت محمد رسول اهللا 

  . اساسي مي بـود 
در  حاوي پيشنهاد همزيستي مسالمت آميز و رقابت » الكافرون « پيام سورهء متبركهء 

  يا جوانب مقابـل هم اين پيشنهاد را محترم ولي اينكه جانب . و فقدان خشونت ميباشد  صلح 
 دموكراتيك خوانده ميشود ؛ عمل ميكنند   كه امروز اسلوب ند و بر حسب چنين رويهميشمار

  .يا نه ؛ سخن ديگريست 
 باقي ميماند و   يك جانبه سير حوادث تاريخ اسالم نشان ميدهد كه اين طرح و پيشنهاد

 مينمايند  مكهسرزمينكافران و معاندان ؛ پيامبر اسالم و پيروان ايشان را ناگزير به مهاجرت از 
 واديآيندهء درباني مكه و حاكميت سياسي اين  و منجمله آنحضرت را از ميراث مشروع 

در شرايط   استعمال و تهديد  به استعمال قوهء قهريه يعني اين امر  با . محروم ميسازند 
  . انجام مي گيرد جنگي

تي شخصيت و نه ؛ وق  يا  صرف نظر از اينكه دعوت و داعيهء ديني را به حساب آوريم
و صلح  مأوا و مأمن خويش ميگردد ؛ از فضاي دموكراتيك  قوت بالنده اي ناگزير از ترك 

و سياسي خود خارج ميشود و ديگر آنچه بر همه حاكم   با مخالفان عقيدتي  آميز و همزيستي
  .و زنده گي است   و اوضاع تعيين تكليف مرگ شرايط جنگياست ؛ فضا و 

نظم كهن  باور و رسول اهللا و يا پيشواي قيام كننده گان عليه لذا هجرت حضرت محمد 
  !يعني شروع حالت جنگ و اضطرار 

بودند ؛  به اين حالت وخيم  ميتوان در مورد اينكه كي ها مقصر اصلي گذار اوضاع 
شرايط از حالت پرسش داشت و تحقيقات به عمل آورد ولي نسبت به اين واقعيت كه 
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توان شكي به  اصمت مسلحانه منتهي شد ؛ هرگز نميصلح آميز به تشدد و مخ
  .عمل آورد 

  

 �qُ65ِ ْرِض َ�� َ�ْ�َ"3ِيoَ�ْا���ِ� َوِ���ِ� �5َِ�اُث ا���َ��َواِت َوا Sِ�-ِKَ F(ِ 3ُ̂ا Aِ6Eُ َأ��� �ْqُ�َ �5ََو
5ِ
 َ�ْ-Sِ اAَ�ْْ"ِ� َوSَEَ��َ ُأْوَ�ِ]xَ َأmَHُْ� َدَر%ً9َ #5َ
 ا�� �َAَOَأ 
3ُ̂ا 5ِ
 َ�ْ.ُ, َو3�ُEَ��َا َوُآ��� �5ْ AَOَأ 
َ�0ِ

��١٠َوHََ, ا���ُ� اI6َ�ْQُ�ْ َوا���ُ� ِ�َ�� Eَْ.َ�3�َُن 4َِ-�ٌ� ,�,Qـ ا�  
  

ميراث ] حال آنكه[كنيد و  و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى
انفاق و ] مكه[كسانى از شما كه پيش از فتح آسمان ها و زمين به اهللا تعلق دارد 

درجه بزرگتر از ] حيث[يكسان نيستند آنان از ] با ديگران [اند جهاد كرده
اند و اهللا به هر كدام وعده نيكو   اند كه بعداً به انفاق و جهاد پرداخته كسانى

� ـ الحديد10(كنيد آگاه است  داده است و اهللا به آنچه مى  
  

مد و پيروانش در تمام طول بدينگونه به وضوح هرچه تمامتر مي بينيم كه حضرت مح
 به سر مي برند و مدينه از   فتح مكه و حتي پس از آن ؛ در حالت جنگي زمان هجرت تا

كسانيكه . شود و بيرون شده نميتواند  و نظامي بيرون نمي حالت يك اردوگاه و قلعه جنگي 
اند ؛ ميدانند  مكلفيت را گذشتانده اند و يا  به هر دليلي تحت نظام عسكري آمده ءحتي دوره
 خاصيت جنگياه هاي نظامي درس و انديشه و رأي زني و خالصه همه چيز گكه در باش

نابـود كردن فيزيكيي نفرات و دارد ؛ چرا كه غايه و علت العلل اردوگاه رزمي 
پرسونل دشمن ، خنثي كردن دسايس و عوامل نفوذي  و فتنه ها  و نيرنگ 

ماده بودن براي همچون وظايف   آن و آماده شدن و آ حصرهاي بيحد و
  .است 

 نتيجه پيروزي باشد يا  صرف نظر از اينكه مخصوصاً پس از هرجنگ و در گيري نظامي 
شكست ؛ دروس و تمرينات براي اعتالي مهارت ها  و  روحيات جنگي فزوني ميگيرد ؛ 

و  ي بررسي  و داليل شكست يا پيروز ارزيابي ها و سنجش هاي فراوان انجام ميشود ، علت ها
و ضعف ها همه جانبه رفع گردد ؛ ممكن است تصفيه ها در قدمه هاي  سعي ميشود خله ها 

صفوف قوت ها انجام گيرد ؛ سربازگيري هاي جديد سازمان  و رده هاي پائين تا   قومانداني
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داده شود و حتي اكتشافات نظامي و فنون و مهارت هاي نوين براي برخورد هاي احتمالي 
  .  و  شامالن اردوگاه با آن ها تجهيز گردند داركتآينده 

ات دوران صلح از برنامه ها ندر همچو حاالت بسا مواعظ و تبليغات و تلقي
 و قومي  احساسات و عواطف خانواده گي شود كه   مي حذف ميگردد و سعي

 فيصله   در شرايط سربلند  نكند و مزاحم اهداف مبرم... و قبيلوي و بشردوستانه 
  .نگردد » مرگ و زنده گي « كن 

و   در جهان قديم   وضعيت هاي جنگي و اردوگاه هاي نظامي بدينگونه به حساب تمامي
و همسنگران مهاجر و انصارش در اين   وضعيت پيامبر اسالم عصر امروز مبرهن است كه 

 در قرآن مجيد ؛ اغلب آيات حالت  بوده و آيات مدني  دههء اضطراري ؛ كامالً معمولي
  . و اضطرار ميباشد  جنگ

 و دعوت محمدي از تفكيك اين تفاوت عظيم   و مدعيان دين  چنانكه مؤمنان  ولي
 و  و پيام هاي آيات مكي فاحش را در مفاهيم  عاجز و غافل مانده و تفاوت هاي چه بسا 

 و   قاطي و پاطي كرده اند ؛ خيلي از غير مؤمنان  و آن ها را هميشه  به هيچ گرفته مدني
و اضطراري بسته و اعتراض   و جبري   بر حقايق چنين محتوم بدبينان و معاندان هم چشمان را

و  و نابود كردن  و بستن   سخن از كشتن  و داد و فرياد راه انداخته اند كه چرا در آيات مدني
 و چنان در ميان   و چنين نائيم جنگيغ و  اسير محكم در بند كشيدن و گردن زدن و انفال

  است ؟؟
 سال هجرت ؛ حضرت محمد 9 طوري بـود كه طئ  كه اوضاع  قبالً اشاره كرديم 

در  بدين حساب به طور  اوسط .   جنگ ناگزير شدند كه اشتراك نمايند 28 تا 26 در  شخصاً
  ! ماه  يك جنگ وجود  داشته است 4هر 

شعر و مغازله و ديگر به تعليمات و تبليغات صلح آميز و  آيا در چنين حالتي هنوز ميتوان 
  و چه و چه پرداخت ؟ و بشر دوستي  دوستي 

 و تمام جهاني خود را   و حتي فراعربي معهذا قرآن در همين حال هم گسترهء فراجنگي
 نورمال  دنيوي و اخروي  به  ارشادات و   نمي گذارد و پيرامون مسايـل حيات كامال خالي
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به تناسب آنچه در عالم واقع مي  يهمرفته رو.  آموزش هاي شگرف خويش ادامه مي دهد 
  ! قرآني واقعاً ناچيز است » خشونت آميز« گذرد آيات 
*****   

Oَ3�ُEِ�َُ̂'ْ� َأْو ُ�ْ�ِ�ُ�3َن  Eُ ,ٍ�,ِWَ ٍسoْ�َ F�ِ3ْ�ٍَم ُأْو I�َ3َْن ِإHَ,ْ"ُKَ َ�اِبHْoَ�ْا 
َ5ِ 
َ�Aِ��}َ�ُ�ْ#� S�ُ
��3َْ�ُ"� #5
 َ�ْ-0َHَ �ْqُ�ْ#0.َ�ُ Sُاً�� َأِ��ً�� َ)ِ�ن �PِEُُ.3ا qُEِsْ�ُُ� ا���ُ� َأEَ ��َ3ْ��3َا َآ"َEَ 9ًْ�ا �6ً�َ�َ َوِإن

�١٦��"Aـ ا�  
  

نشين اعراب بگو به زودى به سوى قومى سخت   ماندگان باديه به برجاى
زورمند دعوت خواهيد شد كه با آنان بجنگيد تا اسالم آورند پس اگر فرمان 

باز [شت كرديد بخشد و اگر همچنان كه پيشتر پ  پاداش نيك مىبريد اهللا شما را
  ) ـ الفتح16(دارد  روى بگردانيد شما را به عذابى پردرد  معذب  مى] هم

  

  !دعوت براي سرباز گيري و آماده گي هاي جنگي در آينده 
  

****  
��Aqُ�ْا I�َHَ اء�,Wِ5ََ.ُ� َأ 
ِر ُرَ�َ��ء Eَ �ْ'ُ6َ�ْ�ََ�اُهْ� ُرآ�ً.� �uKًُ,ا Qَj5��ٌ, ر�3Kُُل ا���ِ� َوا���0َِ

 F(ِ �ْ'ُ�ُiَ5َ xَ�ِ3ِد َذuُjا�� �ِhََأ 
َ�ْ-َ"3Xَُن َ)ْ|ً�� #5َ
 ا���ِ� َوِر3َBْا�Kِ �Oًَ��ُهْ� ِ)F ُو39ُِهِ'� #5ْ
"َKْ�(َ \َُزَر�(َ \ُoَPْWَ ْرٍع َأ4َْ�َجrََآ Sِ�uِO�ِ�ْا F(ِ �ْ'ُ�ُiَ5َ3ِ�ِ� ا�"�3َْراِة َوKُ I�َHَ 3َى"َKْ�(َ �َ�َXْ

ُ�ْ.Dُuِ ا�jrر�اَع �Xِ�َ�َِ� ِ�ِ'ُ� ا��Aqُ�َْر َوHََ, ا���ُ� ا���0َِ
 36ُ5َ7ا َوHَِ�3�ُا ا�����Qَ�ِِت AِXْ�5 �'ُ6ْ5َِ�ًة 
 ��ً�mِHَ �٢٩َوَأ9ًْ�ا��"Aـ ا�  
*****  

با همديگر ] و[محمد پيامبر اهللا است و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير 
 بينى فضل و خشنودى اهللا را خواستار مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى

هايشان است اين صفت ايشان   آنان بر اثر سجود  در چهره] مشخصه[ند عالمت ا
اى است كه جوانهء خود   است در تورات و مثل آن ها در انجيل چون كشته

هاى خود بايستد و دهقانان    و بر ساقه دهد تا  ستبر شود برآورد  و آن را مايه
كافران را  به خشم دراندازد ؛ اهللا به ] اهللا[آنان ] انبوهى[را به شگفت آورد تا از 
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اند آمرزش و پاداش  كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
  ) ـ الفتح29(است   بزرگى وعده داده

  

  !جهت اعتالي مورال و معتقدات حربي 
  

*****  
 
qُOَ3�ُEِ�َْ̂� َوَ� Eَْ.َ"ُ,وْا ِإن� ا�ّ�َ� َ� DQِ�ُ# اْ�ُ�ْ.َ"ِ,�َ �ُ 
��١٩٠َو3�ُEِ��َْا ِ)Sِ�-ِKَ F ا�ّ�ِ� ا���0َِ 

َْ̂"Sِ َوَ�  
 اْ�َ5ِ j,Wَ6َُ% َأ"ْAِ�َْأ39ُ�َ4ُْآْ� َوا Yُ�ْ�َ 
Âُِْ"ُ�3ُهْ� َوَأ39ُ�ِ4ُْه� #5ْ hَ Yُ�ْ�َ �َْواْ�ُ"3�ُُه
�َ̂ Eُ اءrَ9َ xَ�ِ0َ3�ُُآْ� َ)�ْ�ُ"3�ُُهْ� َآEَ��َ 3�ُُآْ� ِ)�ِ� َ)ِ�نEِ�َ̂ �ُ I�"�َ َ�اِمQَ�ْا ,ِuِ�ْ�َ�ْ6َ, اHِ �ْ3�ُُهEِ

 
َ��ِ(ِ�qَ�ْ�١٩١ا� َو3�ُEِ��َُهْ� َ�"�3qُEَ �َ Iَن ِ)ْ"%ٌ6َ ��١٩٢ َ)ِ�ِن اOَ"َ'3ْْا َ)ِ�ن� ا�ّ�َ� 3AُJٌَر ر�ِ��ٌ� 
�ِ 

 َو3qُ�ََن ا�,#�َُ��ِ�ِ��mا� I�َHَ َواَن ِإ��,ْHُ �َ(َ 3ْا'َ"َO�١٩٣ّ�ِ� َ)ِ�ِن ا�  ـ ا�-^�\

  
 ولى از اندازه درنگذريدجنگند بجنگيد   با كسانى كه با شما مىاهللاو در راه 

يافتيد   و هر كجا بر ايشان دست)190(دارد   را دوست نمىتجاوزكاران اهللازيرا 
چرا [ما را بيرون راندند آنان را بيرون برانيد آنان را بكشيد و همان گونه كه ش

در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ ] با اين همه[فتنه از قتل بدتر است ] كه
با مكنيد مگر آنكه با شما در آن جا به جنگ درآيند پس اگر با شما جنگيدند 

 هللا و اگر بازايستادند البته )191( كه كيفر كافران چنين است كشتار كنيدآنان 
اى نباشد و دين   با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه)192( مهربان است ءآمرزنده

 جز بر ستمكاران روا يورش  ؛پس اگر دست برداشتند.  شود اهللامخصوص 
  )193(نيست 

  

  هدايات در حاالت جنگ بالفعل
*****  

  .اينهـا از اهم آيات ندرتاً خشونت آميز در قرآن شريف ميباشد 
و   و جبر و فرض جنگ  چه وفرت خشونت ؛ همه مسايل و احكامچه ندرت خشونت و 

سال هايي كه نه تنها ؛ . رت محمد پيامبر ميباشد ض به ساليان هجرت ح قتال و جهاد مربوط
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 به اسالم قبول نداشتند بلكه  ديگران آن حضرت را به پيامبري و زعامت نهضت نوين موسوم
كردند و شديداً و با   آميز را هم تحمل نميتبليع و دعوت و ارشاد او در شرايط مسالمت

محمد و ياران اده از همه انواع دسايس ، فشار ها و اقدامات نظامي در صدد بودند كه فاست
   .او را  نيست و نابود كنند

 مسلماً محمد در ناگزيري تحت فشار تبهكارانه سران قريش به زعامت ابوسفيان و 
ه در موقعيت جنگي نسبت به حاكمان مكه و قبيلهء ابوجهل و غيره  مهاجر گرديد و آنگا

  . قريش واقع شد 
اما جريان روزگار جبهه متقابل و متخاصم محمد را به قدر قدرتان قريش محدود باقي 

 صاحب امتيازان ديگر قبايل عرب هم از رهگذر محمد احساس خطر  نگذاشت ؛ دير يا زود
ي سياسيون  و  نظاميان كار كشتهء قريش با تشويق و تحريك  و  رهبر كردند و مخصوصاً 

  .عليه او  وارد جنگ ها  و  غزوات گرديدند 
اكثر قبايل داراي عقايد . اين حالت در اواخر به اعراب بت پرست نيز محدود نماند 

نيز ستيزه گر شدند و با جنگجويان قريش به هم پيماني ) يعني اهل كتاب ( يهودي و مسيحي 
و جاسوسي و غدر و خيانت در قبال تعهدات و پيمان هاي موجود و تشريك مساعي نظامي 

  .ميان مسلمانان مدينه و خودشان متوسل گرديدند 
بيحد كه بايد در مورد آن  مهمترين واژه هايي شد)) كفر و كافـر  ((بدين ترتيب واژهء 
«  قرآني د تا حقيقتاً بتـوان احكامگردتحقيق و كاوش » مافوق دانش « خردمندانه  و در حد 

  . فالن و به همان حد  را مبرهن ساخت  تا» كشتار آنان « و » قتال از ايشان « ، » جهاد با كافران 
 پر دامنه و  كمي و كيفي بحث پيشين ما بنابر اهميت فوق العاده همين واژه ها از لحاظ 

   .ميباشد پرداختي كامالً مؤجز ؛هنوز ؛ گسترده بـود ، ولي اين 
در اوضاع جنگي مدينه و ))  كفر  و كافر (( زن و حجم و قد و قامت درست است كه و

كليساي  كاتوليك پنديده گي  و » محاكم تفتيش عقايد « و » جنگ هاي صليبي « بعد تر در 
شمشير « افزايش سرسام آوري يافته بود ؛ ولي اگر طبقات حاكمه مابعد آن را به سان 

 و ديگر انديشان الزم نميداشتند و فوق العاده مؤثر براي سركوب مخالفان سياسي » داموكليس 
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و كارا نمي يافتند ؛ علي الوصف اينهمه تكرار و تأكيد آن در قرآن ؛ اينك از واژه هاي 
فراموش شده چون شرايط حج ، عدل ، تقوي ، انفاق ، صدقه ، حقوق زن ، حق يتيم  ، حق 

همنوع ، حق جانور ، قصاص بيوه زن ، حق مستضعف ، حق مسافر ، حق همسايه ، حق 
حرمت .... جنايتكاران جنگي ، قصاص آدمكشان ، قصاص مرتكبان جرايم سنگين و متكرر 

رشوت ، ربا ، غصب و غارت ، حرمت قمار و شراب و فحشا ، حرمت مال و خون مؤمن ، 
 وفق بر بنا و برميگرديد  چه رسد  به  اينكه  ... و ... حرمت مال  و خون كافرِ غيرحربي  و 

 ؛ جريانات شريرانه  و بربرمنشانه اي چون القاعده  و طالبان به ميان آيد كه چنانكه ادعاي آن
ثابت كرديم  پيش از همه طوق لعنتي اند بر گردن اسالم  و دين و دينداري و لكه هاي ننگيني 

  ! اند بر دامان بشريت آغاز هزارهء سوم 
تي آدمي  در مقام  بيانگر و خطاب  وقعادت واقعاً  بد و تباهكننده اي است كه

؛ هرچه ميگويد ؛ گويا  به  ديگران مربوط است  كننده و قضاوت كننده  قرار ميگيرد 
 ؛ مخصوصاً  كه سخن  و حكم  و بيان ؛ تخطئه گرانه و به خودش هيچ رابطه اي ندارد

  . و محكوم كننده و تقبيح كننده باشد 
 القاعده و مماثل ها طوق لعنتي بر گردن اسالم  و طالبان ،: بدين منوال اينكه ميگوئيم 

ميباشد و » !بنده بيدخل« مؤمنان و لكهء ننگي  بر دامان بشريت اند ؛ انتباه اين است كه 
« مالمت و سالمت همه در زير عبا و قبا و ريش و پشم شيوخ عرب و مال ها و آخوند ها و 

گويند و عربده ميكشند و يا در كاخ هاي است كه هئ اسالم و دين و ايمان مي» عوام كانعام 
ثروتمندان و قدرقدرت هاست كه از هرجهت برعالم بشري حاكم  و مسلط  و قابض و ضابط  

  ! ميباشند 
گريبانگير همهء ماست و علل ريشه دار غالباً بد رواني  و بد فرهنگياين ! آري 

اخت  و در عين حال كاري از اما ديگر نميتوان با آن س. ناشناخته و مهجور و مرموزي دارد 
  !پيش برد 
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 چرا كه فقط  من و تو و ده تن و صد تن چنين نيستيم ؛ تمام شش مليارد آدم  روي زمين 
« لذا مسئول و محكوم  اصالً غايب و موهوم ميباشد  و ما هرچه مي كـوبيم . همين طور است 

  . و مشت  به هوا » ! آب به آونك ميكوبيم 
 ديانت و فرهنگ و باالخره چنين بشريت محكوم  به چنين اسالم ؛ چنين

  !!!مرگ محتوم  و نابودي ي قطعي است 
  :به يك ارگانيزم زنده دقيق شويد 

آيا همه اندام ها و اعضاء و اعصاب و رگ ها و سلول ها و مايعات و انزايم 
حياتيت در اين همزمان و باهم و همĤهنگ كنش و واكنش نكنند ؛ .... و ... ها و
  جود ميتواند ادامه يابد ؟مو

 اخالق ارگانيك كه بماند  ميتواند اسالميدر دنياي كنوني و دنياي فردا و پس فردا ؛
كه به تداوم يابد ي ميتواند فرهنگ و معنويت و  دين داشته باشد ؛نظام ارگانيكو 

بالنده  و ماندگاري و  بقاي شانسبشريت برسد و بر آن متكي شود و حياتيت ارگانيك
 مبدل گردد و ارگانيزم همانند ارگانيزم حيهدارد كه اگر نه به يك ؛ البد به چند  گي

در برابر  مسئوليت همان  امتياز ؛ و اساساًامتياز بدوند تا پئ مسئوليتهمه آحاد پئ 
  .  باشد انجام وظيفه و قرباني دادن براي حياتيت ارگانيزمارگانيزم  و 

 نيستند ؛ مرده اند ؛ سرطاني اند و نسج ها ، سلول و اندام هايي كه چنين
  !!!بايد عمليات شوند و محو و نابود گردند و هرچه زود تر ، بهتر 

ديديم  و منجمله در اين آيهء » الكافرون « اسالم محمدي همان است كه در سورهء 
  :مي بينيم » البقره « مباركه از سوره مدني ي 
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پس .  و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است در دين هيچ اجبارى نيست
 كفر ورزد و به اهللا ايمان آورد ؛ به يقين به دستاويزى هر كس به طاغوت

  )256(استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است و اهللا شنواى داناست 
  

عكس العمل هاي شخص حضرت  و عملهمان است كه در   اسالم محمدي
جميع احتماالت كه بعداً پيش محمد غالباً با محاسبهء . ديديم » فتح مكه «   در محمد

 ، به درامهء نظامي ـ با قبول احتمال قرباني شدن شخص خودشمد ؛ و منجمله  آ
 اسالم آوردن ابو  تن داد و هرچند با بي باوري تقريباً مطلق ؛ گويا» فتح مكه « سياسي ي 

 قريش و فراتر از قريش را پذيرفت  و از انجا كه  سفيان و سران آنهمه عنود و شقي و كين توز
غرايز شكمي  و زيرشكمي رهبري ميشدند ؛ همان غرايز شان را نيز با اهداي آنان از اساس با 

    ....نوازش كرد » عزت « مال  و منال  و مقام  و 
براي شناخت اسالم محمدي  ابداً به احاديث سرسام آور جاعالن مشهور و 

  غدرو  و  ابداً به مداحي هاي منافقانه و پر از اغراق و غلو. منفور نيازي نيست 
و تفتين و تخدير كه خود ؛ ننگ سخن و سنخنور و شاعر و هنرمند در كليت 

  .فرهنگ بشري است ؛ نيازي نمي باشد 
  ! براي شناخت اسالم محمدي اصالً و اساساً قرآن مبين كافيست 

 فقط  براي فهم دقيق و درست قرآن است كه  به  شناخت تاريخي ، 
فلسفهء متكي بر ساينس ، اسطوره   و  رياضي و  علوم پايه ، منطق احاطه بر 

شناسي ، بشر شناسي ، روانشناسي ، جامعه شناسي طبقاتي ، قدرت شناسي ، 
سياست ، دپلوماسي و حتي  ژنتيك  و كوانتم مكانيك  نياز مي باشد  كه 
خوشبختانه در عصر امروز امكانات دسترسي بر آن ها در پهنا و ژرفا خيلي 

 مفت يا ارزان به دست   به  همچون زردك و خياربزرگ است  ؛ ولي متأسفانه
  !نمي آيد 

براي شناخت اسالم محمدي ؛ متأسفانه دانش هاي كم و يك سويه و 
اين حكم فقط  منوط  به اسالم محمدي . تخصصي و تعمدي هم كار نميدهد 
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نيست ؛ اصالً  براي شناخت هيچ اليهء فرهنگ پيشينهء بشر منجمله هيچ دين و 
وره و نظام اخالقي و حقوقي ؛ دانش هاي كم و يك سويه و مذهب و اسط

 ؛ چه رسد به جهل كه همان خروار هاي تخصصي و تعمدي كار نميدهد
  !سفسطه است

حتي در سطح خواص و دانشمندان و » جهل « فهم واژهء متأسفانه 
  . نويسندگان و ژورناليستان  ما سخت پرابلماتيك است 

.  يف شدهء قرار دادي ي عمومي نيست واژهء تعر» جهل « يعني هنوز
است  » علم « دقيقاً معكوس واژهء » جهل « حتي كمتر كسي متوجه ميباشد كه 

هم نبايد زاده شود و » جهل«زاده نميشود ؛ بالنتيجه با » علم«و از اينكه بشر با 
  .» جهلي«دارد و نه » علمي«اصالً آدميزاد وقتي به دنيا مي آيد ؛ نه 

  . از كجا ميكند و جهل را از كجا ؟پس او علم را
و در يك  سطح كيفيتاً متفاوت  » مي آموزد« آدمي فقط  به خاطر اين آدمي است كه 

آنچه آدمي  و بشر مي آموزد ؛ از دو راه . دارد » آموختن « با ساير جانوران ؛ ملكه و استعداد 
  :.به دست مي آيد 

   .ش و خطا و پيروزي و شكست خودفت و خيز و آزمونيكي از ماحصل تجربه ها و اُ
دوم از آنچه نسل هاي گذشته از تجربه ها و اُفت و خيز و آزمون و خطا  و پيروزي و 
شكست خود ؛ اندوخته اند و براي نسل مابعد آموختانده اند يا به نحوي ديگر؛ باقي گذاشته 

  .اند 
ي دانستني صحيح و كامل يعن» علم « ولي هر آموزه و آموختني و پندار و برداشت ؛ لزوماً 

هر آموزه و . و درست از هستي  و جامعه  و بشر و آفريدگار نيست و نمي تواند باشد 
آموختني و پندار و برداشت ؛ به همانگونه كه ميتواند علم و دانش باشد ، به ضريب هاي خيلي 

جهل « وان باال ميتواند جهل و سياهترين فاز آن باشد كه بزرگان گذشته ء ما از آن به عن
  .تعبير نموده اند و در واقع سياهترين حالت انديشهء بشري است  » مركب
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انديشه است و تا روزگار ما نيرومند ترين و غالب ترين نوع انديشهء بشري » جهل « آري 
در دنياي كنوني و دنياي گذشته چلش دارد و چلش » جهل « ميباشد ؛ بدان گسترده گي كه 

براي آنكه وضع واقعيت جهان پيرامون .  ندارد و چلش نداشته است چلش» علم « داشته است 
تخديركنندهء توده هاي ميليوني بشر و بيشتر تسكين دهنده و آرامبخش » جهل « طوريست كه 

  . ميباشد 
جهل ؛ پس از بدنيا آمدن بشر ؛ در جريان . بنابر اين جهل ؛ از طبيعت با بشر نمي آيد 

 با تأسف كه .جهان پيرامون ؛ ساخته ميشود و توليد ميگردد كنش ها و واكنش هاي او با 
او چنان آفريده .  ؛ پس از تولد و يافتن قابليت انديشه ؛ توليد جهل است نخستين توليد بشر

به كشف و پس از اشتباه كردن هاي التعد و التفسي باالخره  » اشتباه كند« شده است كه 
  .ردد  نايل گ)علم (= حقيقت اشيا و جريانات 

 مخصوصاً طبفات حاكمه صاحب امتياز و حكام و سالطين و انواع ديكتاران تاريخ در 
به خرچ داده اند و ميدهند ؛ توليد انبوه جهل مساعي ي عظيم و وحشيانه و خسته گي ناپذير 

چون بدون فرو بردن توده ها تا خرخره در جهل نمي توانسته اند و نمي توانند  ؛ فرمانفرمايي 
 و غارتگري ها ، تجاوزات ، لشكركشي ها ، ظلم ها و ستم ها بر مردم و سركوبي هاي نمايند

  !!!ددمنشانهءآزاده گان و دگر انديشان را توجيه نمايند و مشروعيت ببخشند 
درين جمله تعابير و تفاسيري كه از دين و منجمله از قرآن و اسالم كرده اند و ميكنند ؛ پر 

شكيل ميدهد كه توده هاي عادي مردم و نيمچه دانشمندان از كنه تأثير ترين انواع جهل را ت
  .آنها بويي نمي برند 

لذا بخش اعظم و مسلط  و تعيين كنندهء فرهنگ يعني مجموعه محصوالت انديشهء 
  . و غليظ  و سياه  و كثيف است  » جهل مركب« و چه بسا  » جهل« بشري 

ن كه كمتر از دو صد هزار سال سابقه نوع كنوني يعني كاملترين نوع بشر در روي زمي
فقط  در ده هزارهء اخير به ندرت و به زحمت و قرباني دادن هاي بيحد دارد ؛ 

  .توانسته است ؛ كه مقداري شبه علم  و علم  توليد نمايد 
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چرا كه توهم  و تخيل كردن در بارهء اينكه مثالً يك قطره آب چگونه در آسمان درست 
ند باران و برف و ژاله پائين مي آيد ؛ مطلقاً حد و مرز و ضابطه و ماحطه ميشود و بر زمين همان

افراد بشر هم برابر به اندازه افراد و تعداد نفوس خود ميتوانند ؛ درين باره چرت . اي ندارد 
بزنند و خيال ببافند و هم حتي يك فرد ممكن است به اندازهء نََفس هاي خود  در همين رابطه  

  .ت گوناگون صورت دهد و بروز كند توهمات و خياال
همين گونه است كثرت توهمات و تخيالت پيرامون خسوف و كسوف و سيل و زلزله و 

  !و حتي خدا و آفريدگار و ماوراء الطبيعه .... خشكسالي و تر سالي  
جهل و علم عجالتاً مقدور نيست و ... البته باستانشناسي و روانشناسي و آسيب شناسي 

و اما حاال همين قدر بايد .  پرداخت بحث الزم  بيشتر خواهيم ها  در آينده به  درين گستره
كه بشر  قاعدتاً  فقط  وقتي  به علم مي پردازد  و علم توليد ميكند كه  بدانيم 

  .توهمات و باور هاي مبتني بر جهل در همان زمينه ؛ كار ندهد و جواب نگويد 
مرور نمائيد ؛ مبرهن مي گردد  كه آن علم  زماني   وقتي تاريخچهء هركدام  از علوم  را 

 به آن ايجاد نياز اشد رسيده است كه كاربرد انبوه و توليد انبوهبه باليدن و مخصوصاً  به 
گرديده  و باور ها  و توهمات موجود و پيشين در همان ساحه ؛ هم الجواب و بال استفاده  

  . يزي براي ارائه كردن  نداشته است بوده است و هم از نظر عمق و پهنا  اصالً  چ
طور مثال علم طب قديمي ترين علم است ؛ براي آنكه تدابير جادويي و مذهبي و عنعنوي 

رفع و دفع تمامي بيماري هاي آدمي ، جروحات ، شكسته گي هاي استخوان ، هاي به نياز 
ا بشر ناگزير پي  لذ؛جواب نمي گفته و مؤثر واقع نمي شده است ... ابسه ها ، تومور ها 

تشخيص و عالج و مداوا با پاد زهر ها و گياه ها و ميوه ها و مواد مؤثرهء طبيعي  بر مي آمده 
براي آنكه . در مقابل علم هاي سيبرنتيك و دانش هاي فضايي كامالً جديد اند . است 

حاسبات احساس نمي كرده اند و امور م به آن ها  مخصوصاً طبقات حاكمه در قديم ها  نيازي 
اصطالح هنوز كار زمين را نيكو ه و ارتباطات شان با همان طريقه هاي سنتي پيش ميرفته و نيز ب

  .نساخته بوده اند كه بر آسمان ها بپردازند 
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بدينگونه هرچه به  گذشته  تاريخ مي رويم علوم كمتر ، بسيط تر و كم عمق تر مي شوند 
باور ها  و اساطير مي باشد كه نميتوان نام  با ولي فرهنگ و انديشه هست و حاكميت در آن ها 

  . علم  بر آنها  نهاد 
باور ها و اصل . توان خواند  را يكسره جهل هم نمياصيل و منبع اما باور ها و اساطير 

اساطير در عرصهء بديهيات و دانستني هاي منبعث از تجربيات عام  بشري در حد خويش خله 
در عرصه هاي غير بديهي و ميتوان گفت . ا پر ميكرده اند هاي علمي در دوران هاي گذشته ر

 فراوان داشته اند كه  ؛ هم حدسيات و گمانه زني هاي صواب و ال اقل كمتر ناصوابغيبي؛ 
  .رويهمرفته فرصت هاي تداوم زنده گاني ي تكامل يابنده براي نوع بشر را  ميسر گردانيده اند 

بر عرضهء سيستم هاي اخالقي و حقوقي و عبادي  درين جمله نقش تاريخي اديان عالوه 
بر بشر ؛ اعطاي متكا هاي ايماني و توكلي بر اوست كه زمينه هاي ممكن ثبات روحي  و 
آرامش و صبر و شكيبايي وجداني را در تالطم  دهشت و وحشت  ناشي از ناماليمات طبيعت  

  .  و عدم شناخت و آشنايي با آن ؛ فراهم گردانيده است 
گونه حتي نطفه هاي علوم بعدي هم ـ ال اقل قسماً ـ  در درون همان باور ها و اساطير ؛ بدين

  به ويژه اديان. و مكاتب و سيستم هاي انديشه اي كه به وجود آورده اند ؛ منعقد شده است 
متصل بوده و با داعيان اصلي در ... تا زمانيكه به جوشگاه مراقبه و اشراق و وحي و الهام 

  . نسبتي نداشته اند » جهل «  با   ارشاد توده هاي عام بشري انهماك  داشته اند ؛ اغلبرهبري و
تا حدوث مسموميتي كه منجر به مرگ    اسالماين حكم در مورد  دين مقدس
  .  ؛ نيرومند ترين مصداق را دارد داعي آن حضرت محمد گرديد 

 سي ، نه بودا ،  نه زردشت ، اما چون آفتاب روشن است كه  نه محمد ، نه عيسي ، نه مو
و خالصه هيچ شخصيت صاحب دها و دعوت ديني  نو و نوتر ... نه الئوتسه ، نه كنفوسيوس 

در زمان خود ، در خاندان خود ، در ميان اوالد و ازواج خود ، در ميان نزديكترين مصاحبان 
جوره و بديل نداشته و ...  مراقبه و اشراق و وحي و الهامنيروي تفكر و تدبير وخود از لحاظ 

  . نمي توانسته است ؛ داشته باشد 



 336 

حتي اينگونه شخصيت ها همانند حكماي فلسفي چون ارسطو و افالطون ؛ سيستم 
آموزشي و تعليم و تربيت و تجديد تربيت نداشته اند ؛ تا دقيقاً اهل كار و متخصصان عملكرد  

  .ون آورند ها بير در جزئيات دعوت ها و آموزه هاي خود را از آن
 بر درستي و معيار و محك قضاوتخود آنان به مثابهء پس تا بوده اند 

 و در فرداي از دنيا رفتن آنان قاعده بر ات و عملكرد ها مطرح بوده اندننادرستي تلقي
اين بوده است كه هركس هرچه يافته ، هرچه دانسته ، هرچه اراده كرده ، هرچه تعبير نموده و 

حق و  داعيان از دنيا رفته ؛ به مثابهء داعيه و دعوت و آموزهء   را؛ همانهرچه تفسير نموده 
  . ده است ز ناحق جا 

نيروي قلمي و قدرت نويسنده گي ، توانايي وعظ و خطابه ، قدرت مجاب كردن ديگران  
 البته كه چيز هاي كمياب و با ارزشي به  ؛با منطق يا سفسطه و شعر و روايت و امثال و حكم

يرفته ولي تعيين كننده ترين عامل به كرسي نشاندن تعبيرات و تفسيرات و روايات و شمار م
  . بوده است  اقتصادي وقدرت سياسي  حكايات و نقل قول ها و احاديث همانا

 توجه منتقدان اسالم  و محمد ؛ اينجا با در نظر داشت همه اين واقعيت هاي ثابت و مسلم
برنامه ها و بيانيه هاي كتاب ها ، ر مورد نقد ها ، نوشته ها ، و مالحظاتي درا مي طلبيم و قرآن 
   ! بايست داشته باشيم ايشان 

ميدانيم كه به ويژه پس از حاكميت ددمنشانهء كليساي كاتوليك در اروپاي قرون وسطي 
جنگ «؛ حيني كه اين قدر قدرت خود گم كرده زير بار جنايات و جهل و كثافت خود چون 

« ، فروش بهشت ، » تفتيش عقايد ـ انگيزسيون « فوق وحشيانهء» محاكم«، » هاي صليبي
نوعروسان و انواع چور و چپاول و ظلم و بيداد به  فرو ريختن آغاز كرد ؛ تعداد » !تبرك

  . زيادي از انديشمندان فرصت يافتند كه به نقد دين و حاكميت ديني بپردازند 
 جنبه هاي تحقيقي داشتند ، سره و ناسره را از هم مسلماً شماري از اين نقد ها و باز بيني ها

يي مانند حضرت عيسي مسيح و يهوه  هاكردند و حد اقل حرمت و احترام الگو جدا مي
بز را از پاي خود آويزان ميكردند و « صبايوت را نگه ميداشتند و به اصطالح عاميانهء ما 
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دند و هنوز هستند كه وانمود ميكنند مگر خواه ناخواه عده اي هم بو»  گوسفند را از پاي خود 
  ! ؛ مسئول همه آن جنايات و كثافت كاري ها خدا و عيسي بن مريم است 

با كمال تأسف ؛ اين افراط و تفريط  در منتقدان اسالم  و محمد  و اهللا كه  به ويژه پس از 
ايات كليساي به وجود آمدن رژيم واليت فقيه در ايران و كشتار ها و بيداد هاي آن كه  با جن

كاتوليك در قرون وسطي پهلو ميزند ؛ زياد شدند و پس از ظهور طالبان و القاعده و قبل برآن 
الجزاير، قفقاز و غيره نيرومند ترين ، مجاهدان صليبي  در افغانستان ، آسياي ميانه ، شرق ميانه 

  .  را به دست آوردند داليل و براهين عوام پسند و دنيا پذير 
كنون به ويژه در انترنيت  و راديوـ تلويزيون هاي ستاليتي دين ستيزي و محمد بدينگونه ا

  .  به جاهاي باريك و وخيميي كشيده است  ستيزي و اهللا ستيزي
 و البد يماين دست نيست  اصالً و ابداً  در صدد رد و تخطئهء مطلق آثار و انديشه هايي ازما

 جرائيم دين فروشان ، خائينان به اسالم  و محمد و تا جائيكه اين آثار و كتب و برنامه ها مبين
تان قرآن  و خائينان به مردمان بيدفاع  و مستضعفي چون خلق هاي افغانستان و ايران و پاكس

اما وقتي آنان مثالً عوض سر دمداران منافق عربستان و  . ميباشد ، با آنها مشكلي نداريم
زمان حاضر و منافقان خونريز و جبار و تجاوزكار در ... پاكستان و رهبران القاعده و طالبان 

 آدرس   بهتاريخ اسالم ؛ تمام خشم و كين و عقد و عناد را در... اموي و عباسي و غزنوي 
پيامبر مقتول حضرت محمد و به مركز اعتقادي مسلمانان ذات اهللا تعالي  متوجه ميسازند و با 

 اهانت را به هوا باد ميكنند ؛ ديگر نميتوان و بيشترين دشنام و، كمترين منطق و دليل و برهان 
  . نبايد بي تفاوت بود 

حتي همين گونه موارد را هم ميتوان در محيط هاي اكادميك اغماض كرد ؛ چرا كه با 
اينگونه بيانات و افتراءات و عربده ها به شخص شخيص پيامبر بزرگ اسالم  و به ذات احد و 

  . صمد الهي هيچ آسيبي نمي رسد 
در عرصه هاي فرا اكادميك اصالً اين دانشنمدان پرمايه يا كم مايه ؛ پيش از لي مقابلتاً و

 به اهداف و مقاصد خود خيانت ميكنند و عوض دشمن سياسي ، هرچيز و بيش از هرچيز 
  . خود را ضربه ميزنند و خلع سالح ميكنند تكيه گاهخود و 
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اليت فقيه را خالي و آنرا سرنگون نموده مثالً آنان استراتيژي دارند كه زير پاي رژيم و
حال آنكه  برنامه ها و بيانات و اتهامات . رژيم آزاد و دموكراتيكي را در ايران بر پاي دارند 

شان به اهللا  و محمد ؛ همين نظامي را تقويت ميكند كه در صدد سرنگوني اش هستند و اين سو 
  .  سياه مذهب پوش و مذهب فروش  ميگردد ؛ نيز موجب تقويهء طالبان  و القاعده  و ارتجاع

او . اخيراً يكي از مخالفان مسلح رژيم جمهوري اسالمي ايران در بلوچستان به  دام افتاد 
كه عبدالحميد ريگي نام داشت و توسط گروهش ؛ عمليات تروريستي غالباً انتحاري انجام 

 به ساير موارد اينجا كار ميداد ؛ در جريان تحقيقات به چيز هاي زيادي اعتراف نمود كه
  .نداريم 

ولي ريگي در برابر اين سؤال كه او و گروهش چه ميكردند كه جوانان را براي انجام 
  :عمل انتحاري آماده ميساختند ؛ گفت 

هيچ كاري چون روانگرداني هاي مدرن ؛ تعليم و تربيت ويژه و حتي تطميع هاي آنچناني 
 كليب ها از مبلغان مذهبي متعلق به رژيم ايران را كه در انجام نميدادند ؛ فقط تعدادي ويديو

نماياندند مي فحش داده شده بود ؛ بر جوانان انتحاري   آن به صحابه و بزرگان اهل سنت داو و
جواني با يكي دو ويديو كليب و جواني ديگر با سه و چهار ويديوكليب . و مي شنواندند 

همان به ؛ سوق ميشد و آنچه برايش پالن گشته بود يكپارچه آتش ميگرديد و آنگاه به وظيفه 
  ! وقوع مي پيوست 

 و با چل و فن و نيرنگ استخباراتي اين بودهشايد اين اعترافات ريگي از ريشه نادرست 
حرف ها بر دهانش گذاشته شده باشد ؛ ولي اين احتمال حتي ذره اي از اين واقعيت كم 

  . است هداري همين پيامد توده ها اساسات اعتقادي  بر   متعرض شدن هاي آنچنانيكه نميكند 
 در جاده با گاو مقدس هندوان مواجه زمانياتل بيهاري واچ پاي صدر اعظم وقت هند 

شد ؛ توقف كرد و كليه همراهانش  كه مهمانان بلند پايه اي از كشور هاي خارجي بودند ؛ هم 
  . ناگزير متوقف گشتند 
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لذا همرهان كه مخصوصاً به گاو . جاده را رها كند گاو مقدس ساعت ها حاضر نشد ؛ 
اعتقاد نداشتند ؛ سخت ذله و بر آشفته شدند و بر صدراعظم اعتراض نمودند كه چرا اينهمه 

  . خرافاتي است و هم خود و هم ديگران را به نحوي از مزاحمت گاو خالص نميكند 
  :او در پاسخ گفت 
 مليون هندي در ميان است 700 حرمت خود و اصالً مليون هندي 700اينجا پاي اعتقاد 

  !كه من نوكر آنان استم 
 آقايان دانشمند و متبحر و متخصص و چه و چه ازبه نظر ميرسد كه اتل بيهاري واچپاي 

را ! كه بام تا شام پشت رسانه هاي همه گاني چون تلويزيون و راديو نشسته و راز هاي آفرينش
عقل و كمتر  مليون هندي بر مي شمارند ؛ 700ضعف تر از كشف و به ما و توده هاي حتي مست

  !  فهم و مغز و كله نداشته است 
  :خالصه كنيم 

رويد به تركستان  اين ره كه شما ميمتأسفانه ! دانشمند و همه دان و همه توان  آقايان 
!!! اين دانش و دانشوري نه كه بدترين مظهر جهل مركب و ظلمت و سياهي است . است 
ه شما ساده ترين حقايق در مورد حضرت محمد پيامبر اسالم و خيانت عظيمي كه به منجمل

وي شد و در نتيجه هم جانش را گرفتند و هم دين و دعوتش را ُكشتند و پوست كردند و در 
  !پوست آن كاه و كثافت تعبيه نمودند ؛ نميدانيد و نمي خواهيد بدانيد 

راه هاي طالب پروري و القاعده آفريني است در حد بحث كنوني ما ؛ اين يكي از همان 
و لذا مي بايستي هزينه اين برنامه ها و حق الزحمه اينگونه كتاب ها و تبليغات نيز بايد از همان 

  !  محلي تأمين شود كه از طالب و القاعده و مماثل ها تأمين ميشود
ين فتنه آفرينان در نتيجه مبارزان واقعي براي صلح و عدالت و آزادي و ترقي بايد برا

انترنيتي و ستاليتي قوياً  شك داشته و مزيداً در جهت افشا و خنثي ساختن آن ها و حد اقل 
  .ها سعي خسته ناپذير نمايند  كسب برائت خويش از آن

  
                )پايان جلد اول(                                                                  



 340 

 خست كتاب معناي قرآنء نحاشيه  

  

   ���H ,�Q5 ا)"{�ر              

   

 �Bء ر��\ru.5
؛ �� �9دو ¦��� 
 �� �.9�( �§

  ؟ ! ��7ن
     



 341 

  

و  به داليلي كابل رفته بودم .  خورشيدي بود 1388اواخر بهار سال 
به دليل تكاليف صحي . به عمل آورم   با اغتنام فرصت از دوستي ديدار   خواستم

 با آشنايي پيوند يافتم كه مرا  شور رفته بود و اما در همين رابطهبه خارج از ك
مركز در همان . يكـراست به مركز كمپاين انتخاباتي جناب حامد كرزي برد 

  . بازمحمد خان وكيل پارلمان از جوزجان بود  حوالي ؛ قرارگاه محترم
 به   مرا  عزيزآن .درينجا با چند شخص و شخصيت استخواندار مالقي شدم 

معرفي » گوهر اصيل آدمي «  نويسندهء كتاب هايي چون   و  ايشان ژورناليست
 اعالن توسط من در   يا  اطالعيه  يك  در همان روز  بر عالوه اتفاقاً .كرد 

 را از  مطبوعات كابل چاپ شده بود تا انديشمندان و عالقه مندان هموطن
احياناً مادي شان را مصروفيت هاي خود آگاهي داده همكاري هاي معنوي و 

  .همين اعالن هم در روزنامه اي پيش روي حضرات قرار داشت . جلب نمايم 
سايرين هم . افغانستان ميگفتند ...  رئيس حزب   را يكي از اعاظم حاضر

 من ؛ دكتور و ماستر حقوق و علوم   اما بيشتر با. چيزي كمي از ايشان نداشتند 
 و تهران گرم گرفتند كه سخت ممنون سياسي پوهنتون هاي مربوط در كابل

  .شان ميباشم 
:  هرچيز؛ از نواميس ارجمند دنياي ما دفاع نموده فرمودند  ايشان پيش از

 براي تعليم و تحصيل هر فرد ميليون دالر صرف  جهانيان احمق كه نيستند
  ؟!مينمايند 

حاال يك دهاتي بي تحصيل و بي مدرك بلند شود و بگويد كه من بدون  
به جهانشناسي ي ...  و   و اكادمي ها همه عمر گذشتاندن در پوهنتون هاآن

ساينتفيك رسيده ام ؛ حرف ديوانه واريست و به دليل اينكه همه جهان را صرف 
  .نظر از دين و فرهنگ شان اهانت ميكند ؛ قابل تحمل نمي باشد 

حث  براي ادامهء ب اينكه من چگونه توانستم حد اقل حوصله مندي شان را
ايشان قدري مرحمت فرمودند !  معما ست    هم حاصل دارم ؛ حاال براي خودم

.  نمي گويد   ياوه  ؛  روباه  بي قبالهء   هم اين دهاتي بي تحصيل و كه آنقدر ها
  .  من گوش سپردند   اندكي به  لذا
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  از ديد خود را خدمت» گوهر اصيل آدمي « وقتي حسب خواهش ايشان 
  : فرمودند   شان تعريف كردم ؛

 را يافته اي كه قرآن شريف 19 خودت همين عدد  ها ؛ كامالً درست است ؛ 
 عالم از   تمام  و  سال پيش نشان داده بود كه اساس آفرينش همان است1400
  !  شده است   ساخته19 عدد  همين

 رأس   در »بسم اهللا الرحمن الرحيم «  دادن كلمهء   قرار  با   متعال خداوند
 و عقبي چه   و دنيا  و آيـات قرآنـي نشان مي دهد كه اساس اسالم ها  سوره
  ؟!هست 

   و  نو  قطعاً   برايم   فرمودند كه   چيز هاي زيادي19 وصف عدد    در ايشان
:  ساختند كه   خر فهمم  DNA   با كشيدن تصويري از منجمله. شگفت انگيز بود 

  !ست ا) 19(اين معجزهء آفرينش حتي در شكل هم عيناً 
 ديگر   موجود  شايد   ديگر و وقتي از آن جلسهء ملكوتي بيرون شدم ؛ آدم

   شهر  در ! داشت   را  )19( شكل   و بود) 19( مي ديدم   هرچه  به   .  بودم شده
 بر در و   واليتي  شوراي هاي  و پوستر هاي كانديدا هاي رياست جمهوري

) 19(بود و از ) 19(مي نگريستم به هركي .  ميكرد   سنگيني ديوار هاي همه جا
  . رهبري ميكرد ) 19( به   و گفته بود

 شلوغ بود   .  ناشتايي بكنم  يا   و  شايد چايي بنوشم در رستورانتي باالشدم تا
 هم ساز   ؛  موزيكي كه پخش مي شد جذب گرديدم   به  و   ناگزير منتظر ماندم ؛

 گرل  . بودند   ها) 19( و )19( هاي گوناگون فقط    به طرز هاي و هم آواز
 مي  . موزيك در پردهء تلويزيون مي رقصيدند   با  و باي فريندي همراه فريند
. مي انجامد ) 19( به   و را ميسازد) 19( و تاب اندام هاي شان    ؛ تمام پيچ  ديدم
   وضعيت ها  در كه در پرده آمده ميرفت ؛ همه... و آبشار   درخت ها  و گل ها

   قيافه و هيچ خالصه هيچ جا ، در هيچ.  بودند  )19( متفاوت  ايو كيفيت ه
. نبود ) 19 (  فغان جز همان  و  حتي گريه  و  سرود  و  ساز  و  ريكشن  و اكشن

  !هيچي نبود ) 19(بود و غير ) 19(
 و از من پرسيده است كه البد چه  درين وقت گارسون رستورانت آمده

   :  ام من گفته رفته   و  ميل داريد
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)19 ...( ،)19 ...( ،)19....(  
يك وقت احساس كردم مرا با كش و كوك از رستوران بيرون كرده اند و 

  : به محافظي از شهر ميگويند 
    شفاخانهء علي آباد همين برادر ؛ سخت مريض است ؛ همين را تا! بادار 

  ؟! بگي كه كاريت ميشه   هم برسان ؛ اينه اي صد روپيه ره
   صرف اما. انطباق دارد ) 19( و با  است) 19( نظرم   به  بازهم هاتمام چيز 

  !... قابل تقسيم نيست 19 برابر نيست ؛ كامالً بر 19 به   افغانيگي ـ100صدي ـ 
   ميكنند ؛   وقتي در تاكسي سوارم  .شايد همين عالمت بيماري ي من است  

  :    ميگويم  سپاسگذاري  منحيث  البد به رستورانت واال
....19!!!   

                                                     ********   
 في   مبين جهاد  فتح  طئ دوران في المثل قصر هايي كه در ساليان اخير ؛

 به  فتح كاملِ كاملٍِ كامل جهاد پرافتخار مردم افغانستان: ببخشيد ! ( سبيل اهللا 
و نزول !) رين زبيگنيو بريژنسكي زعامت اَبرمرد يهودي و يهودي تر و يهودي ت

 سايـر   انــدر شيرپـور ،  در كشور ما ؛ اجالل في سبيل اللهي هاي جهان آزاد
   مناطق  و  در سميرا و دوبئ  هكـذا  و  واليات افغانستان  مراكز  ، حصص كابل

 زبدهء   دوستداران  و  قوماندانان  و   رهبران  از طـرف فـرست كالس ديگر دنيا
 مفشن   مطهر و  و تميز و   بر فلك كشيده اند ؛ خيلي زيبا  سر  في سبيل اهللا دجها
دنياي  «   و »جهاد« نظر معجزات   به  بر آن ها جز احتماالً ديگر نبايد .   اند

  ! نگريست   معجزات اهللا تعالي  نظر  به  نتيجتاً  و »آزاد
 و تباهيي   تخريب  به  و انتقامجويانه  بيمار و حسود  ذهن  با اينكه كه كسي

 فراتر از آن مسلماً گناه    و  قطعاً خيلي جاهالنه و ابلهانه است  ؛  فكر كند آن ها
  !!! ميسازد   مهدور الدم  را  وخيمي است كه بني آدم   و كفر كبيره

   و  دنباله روان  و  رشاد خليفه  رياضياتي كه جناب  و   عددي قصر هاي
بسم «  صديق افغان از   نابغهء رياضي خود مان ب به شمول جنا  همسويان شان

 به حد كافي پر   ساخته اند ؛ يك چنين حيثيتي دارند ،» اهللا الرحمن الرحيم 
   و  به كاملترين مفهوم كلمه جادويي و افسونگر مي باشند  اند ، جالل و زيبا
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 و   وهابيت   و  و اسالم بر اندازان چون سلفيه  محمد كشان  »! اسالم« براي 
 جهاديست هاي   و  پان اسالميست ها  و  و پاكستانيست ها  و الـقاعده  اخوانيت

 ساير دهليز هاي كميتهء   و ,CIA,ISI درون و بيرون   ؛ درون و بيرون افپاك
...  غنيمت اند  و  مطلوب  و جهاني خيلي مرغوب!) غيبي( و حكومت پنهان  300

   اين قصر هاي باشكوه  نيستند كه وا دار ر   هم  بيچاره تودهء عوام  بر عالوه و
  !  ببينند   باراني گزند  و  باد  جانپرور از   و  روحنواز و

 بندهء عاجز اهللا چيزي ساخته نيست تا   من  باالخره از دست اما چه كنيم كه
 بر  بنائي كه .  صيانت كنم » معناي قرآن«  زلزلهء   و  برابر توفان آن ها را در

  ! مي رود    برباد  به آساني  و چه   برباد است است ؛» باد«
؟ و » اسالم عزيز« مخلص اهللا و   و  سختكوش  واقعاً براي آن عزيزان دلم 

  !دوستداران مخلصتر و مؤمن تر او شان ميسوزد 
   به ويتــيمعنــ  هر  و  نداشتند كه اســـالم  متوجه تشـريـف اينكه آنان

 و   و توهمي و چيز هايي مماثل ؛  دروغين  بر اعداد   نه  و  دارد  بنياد » معني«
 محمد رسول اهللا منحيث دعوتگر تاريخي در   و  به حيث دين خردگرايانه قرآن

 مـعجـزه طلبـي   و  مـعجـزه جويي  ميكنند ؛ برابر آنچه كه مقاومت كرده اند و
  !هاست ؛ البته كه مشكل من نيست 

  :توجه بفرمائيد 
xُ�ِ5َْأ �� S�ُ 
 AْOَ F�ِAْ6َ�ًِ.� َوَ� ��Bَا ِإ�� �Wَ �5َء ا�ّ�ُ� َو3ْ�َ ُآ6ُ/ َأHَْ�ُ� اiَqْ"َKْ�َ Dَ�ْXَ�ْْ�ُت 5َِ

3ٍَْ̂م 36ُ5ِsْ�َُن  ��١٨٨اْ�َ{ْ�ِ� َوFَ6ِ��5َ �5َ ا��3jُء ِإْن َأOَْ� ِإ�� �0ِOٌَ� َوَ�ِ$�ٌ� �#  
اختيار سود و اى خودم  بر]كه همان ميشود ؛ من[بگو جز آنچه اهللا بخواهد 

و  اندوختم   قطعاً خير بيشترى به خويش مىدانستم غيب مى ندارم و اگر زيانى
من جز هشدار دهنده و بشارتگر براى . هرگز نمي گذاشتم به خودم آسيبى برسد 

  )188(آورند ؛ نيستم  گروهى كه ايمان مى
*****  

#5
 َ�ْ-xَ�ِ َو9ََ.ْ� �ًKُ�6َ�ْ ُرKََأْر ,َْ̂ �6َ َ�ُ'ْ� َأْزَوا�9ً َوُذر#��ً% َو�5َ َآ�َن 3Kُ�َ�ٍِل َأن FَEِoْ�َ ِ��َ�ٍ% َوَ�
��٣٨ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�ِ� Sqُ�ِ# َأSٍ9َ ِآَ"�ٌب ,Hـ ا��   

رسوالنى فرستاديم و براى آنان زنان و فرزندانى قرار ] نيز[و قطعا پيش از تو 
 براى هر  .اى بياورد  معجزهجز به اذن اهللانرسد كه  داديم و هيچ پيامبرى را 

  )38( كتابى است برهه اي
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*****  

�Sْ�ُ�٢٥ ِإْن َأْدِري َأHَ3Eُ ��5 Dٌ��ِ�َُ,وَن َأْم Sُ.َuْ�َ َ�ُ� َر�#F َأ5ًَ,ا  I�َHَ �ُ'ِmْ�ُ ��َ(َ Dِ�ْXَ�ْا �ُ�ِ�Hَ 
5ِ� Jَ�٢٦ْ�ِ-ِ� َأَ�ً,ا  xُ�ُ�ْ�َ �ُ�O�ِ(َ 3ٍلKُر� 
5ِ I|َEَاْر 

 َ�َ,ْ�ِ� َو5ِْ
 Aِ�ْ4َِ� َرَ[ً,ا ِإ��� 5َِِ�ْ�َ 


�٢٧� ـ �٢٨ ِ�َ�ْ.َ�َ� َأن َ�ْ, َأ3Xُ�َ�ْا ِر�Kََ��ِت َر�#ِ'ْ� َوَأَ��َط ِ�َ�� َ�َ,ْ�ِ'ْ� َوَأْ�َ�I ُآFْWَ �Sٍء Hََ,ًدا 
�
uا�  

يا رب ام براى آن   ؛ نزديك است   آنچه كه وعده داده شدهدانم نمىبگو 
كسى را بر غيب خود آگاه  است و داناى نهان ]اهللا[ )25(زمانى نهاده است 

براى ] در اين صورت هم [ جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه )26( كند نمى
تا معلوم ) 27( سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت  او از پيش روي و از پشت

] اهللا[ ؛ و  داشته و ميداردابالغ ]به درستي[بدارد كه آيا پيام هاى رب خود را 
بدانچه نزد كسان است احاطه دارد و هر چيزى را به دقت عددي محاسبه كرده 

  ) ـ الجن28( است 
*****  

  ) :از زبان حضرت نوح ( از سوره متبركهء هود 

   

 ا�ّ�ِ� َوَ� َأHَْ�ُ� اDَ�ْXَ�ْ َوَ� َأ3�ُُل ِإxٌ�َ5َ F#O َوَ� َأ3�ُُل ُ~ِ7rَ4َ 6ِ,يHِ �ْqُ�َ َوَ� َأ3�ُُل 
َ�0ِ���ِ
 
َ��ِ�ِ��mا� 
َ�
 Eِsْ�َُ�ُ'ُ� ا�ّ�ُ� 4َْ�ً�ا ا�ّ�ُ� َأF(ِ ��َ�ِ �ُ�َHْ َأAُOِ�ِ'ْ� ِإF#O ِإًذا ��ِ�َ �ْqُ6ُ�ُHَْدِري َأrْEَ�٣١�   

   
دانم و  هاى اهللا پيش من است و غيب نمى گويم كه گنجينه و به شما نمى

در آنان به خوارى  ديدگان شما ام و در بارهء كسانى كه  گويم كه من فرشته نمى
به آنچه در دل آنان  اهللا . دهد  گويم اهللا هرگز خيرشان نمى نمى نگرد ؛  مى

من در آن صورت از ستمكاران خواهم ] اگر جز اين بگويم[تر است  است آگاه
  )31(بود 

*****  

3َُْ̂ل َر3Kٍُل َآِ��ٍ�  �َ �ُ�O�٤٠ِإ����Qـ ا� �ٍHِ�Wَ 3َِْ̂ل  َوَ�� ��٤١ َ�ِ��ً�� 36ُ5ِsْEُ �5ََن  َو�5َ ُه3َ ِ�
3َِْ̂ل َآ�ِهٍ
 َ�ِ��ً�� 0َEَ �5َآ�ُ�وَن  �ِ�٤٢� 
#5
 ر�ب# اْ�َ.�َ�ِ��َ Sٌ�rِ6Eَ �٤٣� zَ.ْ�َ �6َ�ْ�َHَ �3ََ̂ل Eَ 3ْ�ََو 

 Sَِ��ِو�oَ�ْ�٤٤ا� 
ِ��ِ�َ�ْ��ِ �ُ6ْ5ِ �Oَ0ْ4َoَ�َ �٤٥� 
َ�Eِ3َ�ْ�6َ 6ْ5ُِ� ا.ْPََ̂ �َ ��hُ �٤٦�
 َأَ�ٍ, ْ#5 �qُ65ِ ��َ(َ 
 
َ�rِ9ِ��َ �ُ6ْHَـ ���Q�٤٧ ا��  

] كه[وگفتار شاعرى نيست ) 40(قطعاً گفتار رسولي بزرگوار است ] قرآن[كه 
مي ] از آن[كمتر ] كه[و نه گفتار كاهنى ) 41(داريد ] به آن[كمترين ايمان 

او ـ [و اگر ) 43(اى است از جانب رب العالمين  فرود آمده] پيام [)42(آموزيد 
چون شمشير زن كه در ) [44(بر ما بسته بود ] ازخود [ ها  اى گفته پاره] پيامبر
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سپس ) 45(گرفتيم  دست راستش را سخت مى] گرماگرم جنگ با اسيرش ميكند 
و هيچ يك از شما ) 46(كرديم  رگ قلبش را پاره مى] چون محكوم ؛ از گردن[

  ) ـ الحاقه47(د شده نمي توانستي  او ] عذاب[مانع از 
*****  

َو3ْ�َ َأن� �Kُ �Oً7�ْ�ُ#َ�ْت ِ�ِ� اuِ�َْ-�ُل َأْو P�ُ#َ.ْ/ ِ�ِ� اَ�ْرُض َأْو ُآ�#َ� ِ�ِ� اْ�َ�S�َ IEَ3ْ �#ّ�ِ� ا5ْ�َُ� 
ُل ا���0َِ
 َآAَُ�وْا 9َِ��ً.� َأَ)َ�ْ� oَ�ْ�َِس ا���0َِ
 36ُ5َ7ْا َأن ��3ْ َ�َ$�ء ا�ّ�ُ� َ�َ'َ,ى ا���6َس 9َِ��ً.� َوَ� rَ�َا

 �#5
 َداِرِهْ� َ�"�FَEِoْ�َ I َوHُْ, ا�ّ�ِ� ِإن� ا�ّ�َ� َ� ُ�ْ{ِ�ُ �-ً��ِ�َ jSQُEَ َأْو %ٌHَ6َُ.3ْا َ��ِر]َ ��َ�ِ �'ُ-ُ��ِEُ
�ا��H,�٣١اْ�ِ��َ.�َد   

شد يا زمين بدان قطعه قطعه  و اگر قرآنى بود كه كوه ها بدان روان مى
نه ] كرد باز هم در آنان اثر نمى[آمدند  ان بدان به سخن درمىگرديد يا مردگ مى

اند  چنين است بلكه همه امور بستگى به اهللا دارد ؛ آيا كسانى كه ايمان آورده
آورد و كسانى كه  خواست قطعا تمام مردم را به راه مى اند كه اگر اهللا مى ندانسته

رسد  اى به آنان مى ت كوبندهاند مصيب آنچه كرده] سزاى[اند پيوسته به  كافر شده
خود [آيد تا وعده اهللا فرا رسد ؛ آرى اهللا وعده  هايشان فرود مى يا نزديك خانه

  ) الرعد31(كند  خالف نمى] را
*****  

در قرآن مجيد بدان » غيب « اين مقاومت در برابر معجزه طلبي و پرسش از 
  : حد پيش ميرود كه ذات اهللا تعالي ميفرمايد 

  رفتند گشوديم كه همواره از آن باال مى ز آسمان بر آنان مىاگر درى ا 
 جادو ما مردمى هستيم كه حتيايم  بندى شده گفتند در حقيقت ما چشم قطعا مى

  الحجر)15(آيهء  .ايم هگشت

  نتيجهء منطقي و مسلم چه ميشود ؟

.  بر معجزه متكي نيست و بر معجزه نيازي ندارد   اينكه قرآن و اسالم حقيقي
  . كه قرآن كتاب انديشه و اسالم دين خرد ورزي و تعقل و تدبر است چرا

اگر احياناً معجزات ادعايي رشاد خليفه و ديگران حتي ذره اي : دوم اينكه 
حقيقت ميداشت ؛ پيش از همه خود قرآن مجيد آنرا صراحتاً و يا با اشارات عام 

در حاليكه سراپاي . فهم كه در شأن اين كتاب مبين است ؛ خاطر نشان ميساخت 
 پيهم و متواتر بر ضد يك  نه تنها چنين صراحت و اشارتي ندارد بلكه قرآن كريم 

  .مي رزمد   شديداً  مي باشد و با آن ها  چنين توهمات 
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جادوي « ، » دين عدد «  مدعيان معجزات رياضي ـ كه از اسالم  با تأسف كه
ش از همه به انحراف توجه و درست ميكنند و ـ پي » تعويذ ابجديه« و  » حروفيه

 مدد  معاني ي قرآن  و  به پيام ها   ديگران  و  سلب انهماك واجبي ي مسلمانان 
  :مشمول احكام چنين آيات رباني قرار ميگيرند  ميرسانند ؛ 
       *****   

َ� Oَ3�ُ"ُqْEَُ� َ)6ََ-0ُوُ\ َوَراء َوِإَذ َأ0َ4َ ا�ّ�ُ� �iَ�5َِق ا���0َِ
 ُأو3Eُْا اqِ�َْ"�َب َ�ُ"َ-�#�66ُُ� ��6��ِِس َو

� ا���0َِ
 3�ُ�َAْ�ََن ِ�َ�� )yُ�١٨٨ُ'3ِرِهْ� َواWَْ"َ�ْوْا ِ�ِ� aَ[ْ-ِ(َ �ً��ِ�َ �ً6�َhَ �5َ َ�ْ$َ"ُ�وَن -َ�َQْEَ �َ 


 اْ�َ.0َاِب َوَ�ُ'ْ� 0َHَاٌب َأِ��ٌ� َأ3Eَْا و�3j-Qِ�َُن َأن Qْ�َُ�ُ,وْا ِ�َ�� َ�ْ� Aْ�ََ.3�ُْا َ)َ� �Aَ�َ�ِ �ْ'ُ�6-َ�َQْEََزٍة #5َ
�١٨٨�    ـ 7ل H��ان

هنگامى را كه اهللا از كسانى كه به آنان كتاب داده شده پيمان ] ياد كن[و 
 ؛ كتمانش مكنيد براى مردم بيان نماييد و] به وضوح[گرفت كه حتماً بايد آن را 

بهايى ناچيز به ] خيانت [ سر خود انداختند و در برابر آن  را پشت ] عهد[ليكن آن 
 البته گمان مبر آنان كه به )187(  كردندچه تجارت پليدىدست آوردند و 

كردار زشت خود شادمانند و دوست دارند به اوصاف پسنديده كه در آن ها 
قطعاً گمان مبر ] همچنان خواهند ماند [ وجود ندارد مورد ستايش قرار گيرند ؛

محكوم به ] آنان [نجات وجود دارد ؛ ] اه و امكان الهي ر[كه براى آنان از عذاب 
  ) ـ آل عمران188(دردناكترين عقوبت اند 

*****  

 �ْ"ُOَوَأ �ْqُ�َAُO3ْ�َ6َن َأEَ5ُُ�وَن ا���6َس ِ��ْ�ِ-�# َوoْEَ3�َُنَأ"ْEَ �َ(ََب َأ�"َqِ�ْ3�َُِ̂ن ا .ْEَ �٤٤�    ـ ا�-^�\
و خود را فراموش دهيد  فرمان مى) دين نيك ( آيا مردم را به نيكى  
 ]هيچ در بارهء معاني آن [ ميكنيد ؛ آيا تالوترا ] اهللا[ ؛ با اينكه شما كتاب كنيد مى
  ) ـ البقره44(انديشيد  نمى

****  
 
3�َُِ̂نِإن� ��Wَ ا�,�َواب� 6Hَِ, ا�ّ�ِ� ا��j�j اْ�ُ-qُْ� ا���0َِ    ) ـ ا��AOل �٢٢ َ� َ�ْ.

 ـ 22( انديشند نمىاند كه  زد اهللا كران و الالنىقطعا بدترين جنبندگان ن
   )انفال

*****  


 ِإ�� ِ�ِ�ْذِن ا�ّ�ِ� َوSُ.َuْ�َ ا�َ5ِsْEُ َأن aٍAْ6َ�ِ َو�5َ َآ�َنaَ9ْ#� 
3�َُِ̂ن I�َHَ ا���0َِ ـ �١٠٠ َ� َ�ْ.
�aO3�  

] اهللا[هيچ كس را نرسد كه جز به اذن اهللا ايمان بياورد و ] گويي [و  
  ) ـ يونس100(. نصيب مي سازد   را پليدي  نمي كنند ؛تعقل  كهبركسانى
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*****  

  !خوب 
هيچ نمي پرسيد كه اينجا سخن بر سر شخصيت جهاني چون رشاد خليفه 
است كه مدعي پيامبري است و حتي نام و پيامبري خود را از رياضيات قرآن 

ه را توسط استخراج كرده و بر عالوه مواردي چون دو آيهء اخير سورهء التوب
 و جمالت ساخت بشر ثابت نموده است كه وارد  رياضي و كمپيوتر آيات جعلي

  قرآن ساخته شده ؛ 

اينجا سخن بر سر رياضي دان مسلم آقاي كوروش جم نشان است و شما 
ميتوانيد محاسبات او را خود هم انجام داده حقانيت آن ها را براي خود معلوم 

  داريد ؛

 و آقاي مهندس جواد رحماني است  عبداهللا اريكاينجا سخن بر سر آقاي 
  ؛....اقليدس و ارشميدس عصر ما هستند   كه غالباً 

و باالخره اينجا سخن بر سر مبارك نابغهء مسلم رياضياتي ي دكتور نجيب 
رهبر و امير مؤمنان  و  اهللا آخرين رئيس جمهور الحادي ، رهبران معظم جهادي 

قدس ( قيامت يعني حضرت مال محمد عمر آخوند جهان از آدم تا خاتم و تا قاف
است ؛ يعني بر سر مبارك ماستر و پروفيسور علوم رياضي جناب ) سره شريف

صديق افغان كه افغانستان عزيز در پنجهزار سال تاريخ شكوهمندش به چه مشكل 
  .توانسته ايشان را به دنيا عرضه نمايد 

قامات و كرامات كافي نيست آيا فقط و فقط خود همين القاب و عناوين و م
 بر   را كه محاسبات و كشفيات آنان درست و برحق باشد و فضولي هاي ديگري

  نتابد؟

يك دهاتي ي بيسواد پشت كوه را كي مانده و اين ! بس كن ؛ آقا بس كن 
  . شاخه هاي بلند ؛ آنقدر بلند كه كاله ني ؛ كله از ديدن آن ها پائين مي افتد 

  »!ه ايته بخو پرده ايته بكو شول« آقا پس شو ؛ 
باز ؛ هرچه است ؛ اينها به نفع و به مصلحت اسالم است و از آنجائيكه اسالم 
مدام در يك جنگ پايان ناپذير با كافران قرار دارد و جنگ ؛ دروغ و خدعه را 

يك ني و « ، » !شتر ديدي ؟ نه خير « ! بزن  جايز مي سازد ؛ لذا خپ خود را 
  »؟!صد آساني 
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 طلسم   احتماالً حقيقي تر و ملكوتي تر متقاضي آنست كه اين ي فرمانول
 به حيث ادامهء آنچه علماي يهودي دربار ابوسفيان يا حاشيهء خالفت  وخيم

عثمان ذي النورين بر اسالم محمدي ساختند و بافتند و پينه و وصله كردند ؛ در 
 سراسر   و   معاويهطول خالفت متبركه جناب معاويه بن ابوسفيان ؛ يزيد اين

دوران اموي ؛ انحا و اطوار آن را دقيق تر و فريبنده تر و تخديري تر كرده 
رفتند تا جائيكه حتي علماي به اصطالح غير يهودي هم فقط در كانال ها و طرق 

 سنن بنياد هيشتهء همانان زاد و ولد كردند و آمدند و رفتند و چه   و  و شيوه ها
؛ بايد !  و نوا و ساز و سرود كشيدند و جهيدند و رقصيدند  ؛ آوايهودي ترا نهبسا 

  !در هم شكسته شود 
 به صيهونيزم رسيد و همه رشته ها و پيوند هاي تاريخي  طلسمي كه بعد هم

كامالً ساينتفيك و تكنولوژيك شد و » عالم اسالم « اولي الباب يهودي در اعماق 
ند تر مغزي ي اسالميون  شستشوي به مراتب نيروم  ،DNAحتي به مهندسي 

« گذشت تا جائيكه في المثل » دار االسالم « حاكم شونده و جهاد كننده در 
   را عالوه بر نوكران بومي صيهونيست ها خود »جهاد شكوهمند مردم افغانستان 

كه ... پاكستان و استخبارات عربستان سعودي ISIامريكا ،   CIAموساد اسرائيل و 
هونيستي اند ؛ طراحي و مهندسي و سازماندهي و رهبري تا اعماق استخوان صي

كردند ؛ علناً و در حد حس و فهم خران ؛ ابر صيهونيست زمان جناب زبگنيو 
  !!برژينسكي افتتاحش فرمودند و اينك فاتح حقيقي اش تشريف دارند 
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 �« ,O��O �"A¦�O » م�Kا ���H « ,�Q5 ء �|�ت�O��$و� S"� از a§ �ً]3�}5
 ه�� 34د را ��ز��K3E���6 »3د�E¬��ن ا��O��AK3 ؛ ه��$� و ه��$� و ه��$� 

 /Kا �"W'3د . دا� ��6H ء\,Oز�K و 
�6K 3ر|� 
»� ���E �� \�4-�ه� � (*)ا�
� 34رد\ �3دO, ؛ در ��ل ���B از ���H ا�Kم در �.|� د3Hت �E ,6¦3K ,�Q5ر�{

 : ���H �� /-�O �'3د ؛ ¬�6
 �K���� درK/ »�د\ ا�4�W  /K ه�

  ���/ �O����5ن 

  :در �57ر ¦��� 3AOس و �4�W ه�� 5^����3 9'�ن ا�5وز 
   
   

   3���5ن ١٤�AO                           � ه�� 9'�ن9�.�/ �'3د

  :�/ ه�� 5{"�� 9'�ن �در �E^����ت �� اO"$�ر 7ن ه� 
   3���5ن ٧�AO                                               در ا����5

��K7 ٥                                                     در�AO 3���5ن   

   3���5ن ٢�AO                                                     در ارو§�

  هrار ١٠٠�AO                                                    در ا)��^�

---------------------------------  

   ���5ــــــــــــ�رد ٥/١�AO                          : �O����5ن 9'�ن 9�.�/

  :E^����ت �� اO"$�ر 7ن ه� در ���/ ه�� 5{"�� 9'�ن 
��K7 ١                                                            در�AO ����5رد   

   3���5ن ٤٠٠�AO                                                           در ا)��^�

  ) 3��5ن �'3د٢در ��ا�� ( 3���5ن �AO ٤٤                              در ارو§�
  )rOد�� ��ا�� 3AOس �'3د (  3���5ن �AO ٦                        در ا����5

 D�E�E 
�,�:  
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  . �AO 7ن ��5��ن اK/ ١ 3AO �AOس د��O ؛ ٥از ه� 
  . �AO ��5��ن و39د دارد٢    �AO ه6,و١  Sدر 5^��
S��^5 3دا��١     در� �AO   ��5��ن و39د دارد٢ �AO .  

¦�AO  ) . ��3 ��5��ن و39د دارد ١٠٤   �AO �'3د�١   در ��ا��   ا�5
  !) ¦6AK3, ١٠٤¬3§�ن و ١

 ٥/١ 3���5ن �'3د� از ه� 9'/ �,ر�E ,6�E و �E ���."5 از E���5 ١٤و�� 
! 3O ؛ ¬�ا ؛ »� »�)� W,� ؛ �,�{/ (  ! 9'�ن W�-�5, ؛ ¬�ا ؟����5رد ��5��ن

  !!)ه�¬� 4,ا 34اK"� ه��ن W,\ اK/ و ه��ن �5$3د 

  :د�/ »�6, 
 ,6O�6ر�� 5.�[� 9'�ن ا��E 7ورد¦�ن�� �K �"$��:  


   �'3د       ـ �7-�ت ا�$6"��

   �'3د      ـ ز��O3, )�و�,

a«3د       ـ »�رل �5ر'�   

   �'3د     ـ §�ول K�3���3ن


   �'3د       ـ ��5"3ن )��,5

 ,6O�6ا� /��-: �]�H ن و 9'� ده6,¦�ن در�(�$« �"$��:  

   �'3د                                              ا�,اع »66,\ وا»��3�K�6ن ـ ��5��6
 رو��

���K س�O39 3��3   ـ§ 
� وا»��W�«                                                   3د'�   

�     �3نـ ¦��Eود ا��W�«  دوا�   ��O��$�                                                3د'�   

� ه��E�²/       ـ ��وچ ���-�گW�« B                                                     3د'�   

� دوا� a��AK           ـ §3ل ا����³W�«                                             3د'�   

   �'3د                                      3�Oرو�K  ��3�K35زO,\   ـ ا��� �5"����6ف

����Kر� ا,Oو»� §,ر     ـ ا,O3د                                                �3�36ژ�  ا'�  

µ�� ا§�          ـ ه�رون�E ��"6¦3«�H3د                                              ا�,ا'�   

� ـ ¦��3ر� §�3�6سW�«  3�"²�Kا�"O�« 3د                                    ا3²5ل'�   

� �Kز�5ن ¬$� ا��Oن             �/وا. ـ �9 W�«                                       3د'�  


  �'3د                                              §,را5-��3�3ژ�           ـ اK"3���6ه

�     ـ وا��3م »�ف »��W�« Kidney Dialysis                                      3د'�  

S�3O rن 39ا��¦,O�� �"$��  :   

 r��� �AO 39ا�W S�3O r,\ ١٨٠ 3���5ن �'3د� ١٤ �Kل از 9���ء ١٠٥:¶ 
  :اO, ا�5 


 r��9\ء ٣ ����5رد ��5��ن [�ف ٥/١ـ در E��م ه��
 ز�5ن از 9���ء E 
 ,Oا �"(�¦ S�3O . )ه� رو� \r��9 
��47 �«٩٠ �O�4 �� �K��K ت�m��5 ,��( 

�-H 
���W,W \داد �Oد� ا��ا(!  

  :��$"� ا4"�ا�E �« �E�Hر�� را ���XE داد 
   �'3د                 اr�5 ��6"Kور                            µ6 ¬�·����5و§�و�K  ـ

3»���¬��
   ـO6,                                  ر��"3ر��rK3د                     ��3 ا'�        



 352 

   �'3د                      §�"� ا�3�K"0                                    او§"���ل )�-� »�-S  ـ

   �'3د                      »�ر�a 7د��                                            ¬�اغ �Eا)���  ـ

   �'3د                    ��36 اK"��3س                                          S�"K a��6�"K  ـ

   �'3د                 ���7,ور »���                                                      7واز )���  ـ

   �'3د                         ا����� ����3A                                  �6ن ���5و)3ن��E  ـ

   �'3د                »�ر�3�r6�9 aرگ                            و�,��E 3· ر���ردر ـ 

  : در �uE �]�Hرت �O�'9  از W{��/ ه�� §� 3AOذ و §� �,رت

  �'3د                                      �uEرت §3�3       ـ را�� رو�

  �'3د                             �uEرت »3»�»�3                      ـ

   �'3د                                    §"�3ن ���3       ���3 اK"��3س ـ

   �'3د                             K"�ر\ء �a«3    ه�ورد a"�3�K ـ

   �'3د                         را\ اO,از ¦��K µ6��� �       S¦3¦ ـ

   �'3د                      ه�� د�S���5              �E3�²�«    S د�S ـ

   �'3د                                      اورا»S             �ر� ا����3ن ـ

  �'3د                                    )  DKNY(                دو�O»�ان ـ


 و رو��a6       ا��ف رو��a6 ـ��K��                          3د'�  

   �'3د                        د���6
 دوS��      aE3O ر���
 ��گ ـ

 �O�'9 �]�H ار در,�"K��K و ��A6W3ذ ، روAO �§ ه�� /��}W از:  
�u6��« ��Oار ز�,\ در ا����5           ـ ه�,�"K��K                 3د'�  

�3
ـ ر�¸�رد ��                 �"K3ر�O3� Sا� a�~3د                       ر'�   


§ a6��¦ 3د                در دو�/ ),رال ا����5         ـ ا�ن'�  


   �'3د                     در دو�/ ),رال ا����5            ـ 39زف ��-�5

   �'3د         وز�� �4ر�9 و 3E�6Kر در ا����5        ـ �6��,�5 ا�-�ا�/

  �'3د                     در دو�/ ),رال ا����5     »��² وا�
 ��¦�ـ 

  �'3د                                   در رو��K              ـ �5»��� ��"36�3

  �'3د                             در �6K§3ر                 ـ د��3, �5ر�Wل

a«�Kا a«�Kـ ا                ����"K3د                            در ا'�  

  �'3د                                  در ���"���O              ـ ��5��6
 د������

  �'3د                           در رو��K               ـ ��6�A §����»3ف

�E3د                                            در ا����5          ـ ��� ¦�3, وا'�   

3��²�K 9�               ـ 39رج a�~لر�E�§ 3د               '3ر'�   

   �'3د                                   در »��Oدا                        ه��ب ¦��� ـ

a�,65 ���§ ـ                         ��O3د                       در )�ا'�  

  �'3د                       در ���"���O                             ـ S���5 ه�ورد

�����« 3Oـ ��و              ����"K3د                                  در ا'�  


  �'3د                                     در ا����5              ـ را��ت رو��

 �O�'9 ه�� �O�Kء ر�]�H 3ذ درAO�� ص�}Wا:  
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  �'3د             �K ان ان                   ـ وا�� ����,زر

  �'3د                      3�Oزا� �� �K           ـ ��ر��را وا�"�ز 


 §K3/              ـ ��6�93 ���5"6W3د                  وا'�  

,�3O�¦ ��6ـ ه            
�r5 ���E                          3د'�  


 §K3/      ـ »"���6 ¦�اه�م"6W3د                     وا'�  

/����� ��K39 ـ           r���E ¹��3ر�O              3د'�  

 a«�5 ـ S�Oا�(             r���E ¹��3ر�O               3د'�  

  :از اW{�ص �$� دوK/ و 34��4ا\ �rرگ 
  �'3د                    ـ 39رج 3Kروس

  �'3د                    ـ وا�"� ا��6
 ��گ

  ¬�ا �'3د��ن �,رE�6, ه�"6, ؟* 

� ه�"6, ؟* �.B ن�O����5 ا�¬  

  :�� د��H S�,\ ا��6/ 
  :¬��3E . ��O�6, دا�O را از دK/ داد\ ا�� �y)�/ ) ��5��ن ه� ( �5 

 »$3ر ا�5�K و39د دارد »� در ه��ء O7'� )^� º٧ـ در E��م د���O ا�Kم 
ºــــــــــ�\ ٠٠$O3ه6"3ن (  دا§ ( ,W�� �5 3935د.  

  .دارد   داO$�\ و39د º٧٢٨ـ ا6E �5'� در ا���ت Q"5,\ء ا����5 
  .دارد   داO$�\ و39د ٠٧«٨ـ 6E'� در ه6,وK"�ن 

در E��م د���O ا�Kم ؛ �"� �� داO$�\ ه� و39د O,ارد »� و�¼\ ¦� 7ن را 
� ���ون از ( دا���H \�$O و در�9 اول »� در دº٠٠��Oدا�E ,W�� �"W �� ��� از 

  .و39د دارد ؛ ��ا��� O���, ) ا�Kم
 /�Q��5 ���O3اد� در دK�� انr�5 �� خ�O٩٠ %  �5ا /Kا:  

O3اد� در دK �� خ�O م ـ�K٠«��� ا % /��O �"$��.  
. K��5, % ١٠٠ »$3ر �� 9�.�/ �, ا»�O �Q��5 �iخ ��3Kاد� �� ١ºدر 

W�� �5, ؛ ��  % ٠ا�5 ا�
 ر�� در E��م »$3ر ه�� دارا� �, ا»3AO �iس ��5��ن 
H-�رت د�� ه�³ »$3ر ا�5�K ا� و39د O,ارد »� �Oخ �� 3Kاد� در 7ن 

١٠٠ % ,W��.  

 E.����ت ا�",ا�� را �� §���ن  )��, �5دم »$3ر ه�٩٨�$O �Q��5 �

 ,Oا \,�O�Kف . ر�] 
�$O ر�� در »$3ر ه�� ��5��ن 
 % º٠در ������ ا�
 ,W�-�5.  
»٠ % ,Oا \,W \�$Oدا S5�W 
�$O �Q��5 از 9�.�/ »$3ر ه�� . 
ا�5 ا�

  .W�-�5, % ٢ر�� �� :�ز ��5/ اr�O در »$3ر ه�� ��5��ن 
 �AO در ٢٣٠ ه��� �� �, ا»3AO �iس ��5��ن �� E.,اد داO$�6,ان در »$3ر

 ,K��5 �AO ا�5 . ه� �� 3���5ن:  
 �AO در �� 3���5ن �AO º٠٠٠ـ 6E'� در ا���ت Q"5,\ ا����5 ا�
 ر�� ��  
 /Kا.  
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 �AO در ه� �� 3���5ن /�Q��5 ���O١٠٠٠در د ��5"{ �� 
$�6�E �AO 
  :و39د دارد ؛ ا�5 ) )3ق ���3ر�� ( )�6 

 }"5 �AO�� �6( º٠ د�H ���Oب در ه� �� 3���5ن �AO )^� ـ در E��م
  .�Kاغ �5$3د 

را [�ف QE^�^�ت و §�$�)/ GDP (  ��H% ( ٢/٠د���O ا�Kم [�)ً� 
  :6��5, ا�5 

 /�Q��5 ���Oـ دº ) % GDP (  �� ٢ـº 
 ��ا�� د���O ا�Kم ـ را [�ف ا�
  .ا�5 6�5���, 

 �u�"O :  

 /�(�y م ¦�)"�ر »�-3د�Kا ���Oد ,W�-�5 �O��3, داE ا���!  
   

 /Kا �Oو�  دا�E ر و�$"Oان اr�5 �O��؛ ه �Oرا\ د�� ارز���� در�9ء دا .
  : W'�وO ,O$� �5$3د ؛ ا�5 ١٠٠٠ روز�5�O ��ا� ه� i5٢٣ً� در §�»�"�ن 

  . روز�5�O ��ا� ه� هrار �AO اK/ ٠٠«ـ ا�
 ر�� در »$3ر �6K§3ر 
AO ن ��ا� �� 3���5ن�"��O36ان »"�ب 65"$� �5$3د �٢٠٠٠ در »$3ر اH 

  :ا�5 
  . 36Hان »"�ب ��ا� ه��� 3���5ن K��5 �AO, ١٧ـ در 5�� ا�
 ر�� �� 

 �u�"O:  
 ,W�� �5 م�«�O �Oو دا ��H ر دادن�$"Oم در ا�Kا ���Oد!  

   
  :در »�ر ُ��د دا�O از ¦�O3ء د�� ؛ ¬�6
 ارز���� و39د دارد 

  ُ»S [�درات ا�
 »$3ر اK/ ؛ % ٩/٠ـ [�درات 3��6�Eژ� ���E از §�»�"�ن 

  K��5, ؛% ٢/٠ـ ا�
 ر�� در ���H"�ن K.3د� �� 

   W�-�5,؛ %٣/٠   ـ در »$3ر ه�� »�3/ ، �5ا»� و ا�ruا�� ا�
 ر��

  . )��, K��5, ٨¾ـ در ������ )^� در »$3ر �6K§3ر ا�
 ر�� �� 
� �Eز\ ه��
 ار��م ����E از [�A ه� »� در ����Kن §��
 در »$3ر ه�(

ا�5�K §�,ا�� ��)"� �� ا�3QE �-9 �hت �Eر�{� ، [6."� و W �6�W�5,ن ارو§� 
و ا����5 و ��Oز و �Eش ارو§�~��ن و ا����5~��ن ��ا� و[3ل �� ��زار ه�� 
 �5�Kوت ه�� ز�� ز�6�5 در »$3ر ه�� ا�h 3ص�وش ؛ 35اد �4م و �{�(

 ,W�-�5 /AO 3ن¬(.  

 �u�"O:  
�Kم و »$3ره�� ا�Kا ���Oو د ��H 53ً� در ���ر ¦��� �� »�رُ��د�H �5

  .دا�O ��A"6��K �O»�م ه�"6, 
  ¬�ا ؟
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�6
 و 35�5ز 6H�� �'3دK �6ن¸O7 3ذAO �"-ا�  ,��W م ؛�Kر�� ا�E �Kا�K در 
 /Kا S53اH و�� ��ز ه� )^� ��� از ,W�� ,65و��O /}K S5�H . ا[�� ه��ن S5�H

,H 5-� و 5^3ا�� و��§ ���H �¦�Q5ا ��E�36.5/ »3د 

 ا�"4�K و �9دو�� ���W د� و
��mH  در �"� �« ,W�-�5 �}ر��E ��H ه6, «١ :���ء,��O و ,Oاد\ ا,O \ن ا�9ز�� 

  .[�ف 35رد QE^�� و ��ز �K�6W ��ار ¦��د 
   

 �Bات ر��ru.5 ء�O��(ن �� ا�"Kدا:  
  

� �ا�S �� :�ز   �»3Hام »��O.�م« ه�³ ��W 7ن�� �« ,O3ا"��O \,W ��65 ه� 
از �3K ا� �� �'W �"W3O \3,\ در µ6K ؛ §K3/ ، اK"{3ان » د\ )��5ن « 3PKر\ء ا

 /Kا \,$O زل�O ���H ,�Q5 �� �: 3ر\ ا� ¬3ن . �� �3حPKو ا �r53935د� ر
 ¬�r    �� �|�ت �5{3اO,\ اO, و ¬��O�6 در رؤ�� S�~�-9 ا�5
 )^� �A5ه�� و�� را

  . W �5,\ اK/  ء §��5-� ا»�م وارد ��)�A5 �mه��  ه��� ه�»36W �5 aد ؛  
§��a²K �-5 ا�
 �A5ه�� در��)"� را �� A¦ S�W"�ر� �� د��ان ��وز �5,اد\ اO, و 
 ���O ���4 �}ا� �Kء و ر�$Oو �� ه� �� ا�5 و ا ,O���5د\ ا �m(�� �-B و �A� �� ن�O7

��گ  و �,و� 7ن ه� را �� رو� ¬�م و اK"{3ان ه�� §'
 و O,ر0J�« �ًEه��� ¬3ن 
 \��Jدر4/ �� §�§��وس و » �"W3O �5 « ,Oا .  

   �Kل :3ل »$�,\ �E ا���6 �� ���ت §��5-� �� :3ر »�٢٣�ً5رو�'��)"� ا�
 ���9ن 
 ,Oداد\ ا ��E�4 5$'3د.  

 3K35م  »ارE,اد«  ��   �5گ �O �� ه�6م و ��ور ��Oد����J �-5��§ � �O ا��� �� 
)^� در��� از ا�
 . ��4 �5$3د W,\ اK/ §�� �5 �7, و �4)/ 5��وف µ69 دا


 ��)� ��7ن »$"� �5$3د µ69٧٠٠ ه�E  . �"$« 3ر »�6, در ه��ء 7ن ه� ¬^,ر�E
   ���� O���5, ؟   �5$3د و ا[ً� ¬� �,ر از �O7ن

 در ��5 و �3ا�� 7ن ه� �P5ح ا�E  /K ا�
 ز�5ن �O����5 [�ف در �6�,5 و ���ً�
 a� و!  

�4 _AO �� ��4دا µ69 ء��E�4 از a§؛ /(   �E3E �« �5$3د �"}�Oا �� �E�'93E 
§�ر\ ه�� ��7ن از rOد ��)�mن و »�E-�ن و�� 9�_ 7ور� و در �u5, وا�, رK�� 65,رج 

 ,���O ���¦3�9 ه� �¦ �"Kاز ¬6, د �E دد�¦ ��i�E �7, . و ��O 
و�� د�� S�~�-9 ا�5
»-����� اK/ و  و ��7 ه� د��^ً� �Oزل W,\ از �Hش   3Kر\ ه� »� �� »a ��3, »,ام


 ؛ ��� ه� و ا�i5ل و ��� )3��3ر������K ام ه� ا�3ال,«  � ��}W �6ن}K �"� و 
 ,�Q5 ت�|�!  

 ز�, �
 ��h/ را »� از    �� ا[�ار �|�ت 6E ��H'� �69ب �A��4ء اول ـ 7ن ه�
���Q] �5 �ys5 /Kا �"Wو�� دا DE�« 7ن را 9�_ 7ور�   �3د\ و 5^�م�� �E ,Oز�K

 ,6«.  
3Eان و �"� ��365ت و �m��5ت �$�� : �,ود 3Eان �$�� ـ �93E »�6, وئ ه� در 

 »�ر ه��� ا�uOم   ـ!!! 3E �Oان ا�'� و �K   �E3��5ل §�� ���H"�ن ؛ و٠٠«١در 
 �O�"K7 �Eء �5گ �A��4 اول او��
 �O{� رK���5,ه, و رو�'��)"� �� �O{� ؛ و 

 \,W \�²د\   وئ  ��  و  �57دK  �5$3د.  
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 اول ؛ �|�ت H�� »� ا[�ار �A��4 �� �,�,Wء اول 9'/ 9�_ �� �5گ �A��4ء
  !7ور� ��7ن داW/ ؛ �A��4ء دوم �5$3د و �5]3ل ا�5 ��7ن 

 ��H 6, �� �١٠|�تO�5 زد\ �3د\ و ���E /(�4 �K�« �� \�5 �W ل و�K 
/K4"� ا�E �5 ���H �Kا�K �� م�Kو ا ,�Q5 �¬�§ 3ر ز��Eرا »� ا�²5ا �O7�� ؛ و��   

,W 
\ ��ا�� �²Kد\ �3د\ اO, ؛ �"� 35رد اH"�6 ��ار O,اد\ a§ ��O7 �E از »$"� E,و�
�O,W ا�
 ��7ن r9و 5"�و»�ت و ��5اث ه� �� �|�ت �A�� د4"�اO$�ن »� ��3\ء 
�|�ت O-� »��� �3د ؛ E.�� ���5د و ����Kن د�� در �O�4ء �|�ت �A�� Q5-3س 

 ,O���5.  
 ����/ ��W3E و ��i�E �5$, و ا¦�  �[����� ا�
 E,و�
 ؛ ا¦� درK/ �3د »� ��)

 �5��E �6"4�K و د��� /K3د »� ��ا� در-O �9"� از 7ن�H و �E 3د ؛ ه�³ »�ر� ه3ل-O
  . �93E و ا�Oژ� 3P.5ف ��5د�, 

  ه�O /$§ /A »� هA"�د §$/ 5
 و ر�Wد �A��4 و د�� 3Oا�¢ 5,5¢ ا�Kم �6Wس و
��E ��mH �Kر�� و د�
 و )�هµ6 �5ن ه� ��در ��O/ �� ا�
 §!! وا[W S,\ �� ا� 

 ,�3� �K�§!  

 و »$"
 �|�ت Q5�, و »3د���H �"53�� ��E 7ن "4�K م »� �� �5�3م�Kا

/Oًا از د��,�,W �69ب ؛ �Oدارا��Oد��6 ��»/   د S���W و �"K3§ دارا� /K��K �3K �� 
 W,ن  5.�اج W �K��K,ن و د����O  ��  �|�ت iH��ن »�د\ �3د ؛ �E ز�5ن �4)/

 ,�Kر .  
 5$�وران   و  وارد [�6�H �� ,O,W �6Q/ و �� §�وا�� �Eم» ���r«ا���AK3ن و 

 ر�E و )"� ا35ر د�
 �Kز� و  ا�Kم 7ورد\ و ا�Kم ��Oورد\ء �'3د� 5{�3[ً�
 ,6"(�¦ /Kا�,~3�3ژ� 7)���6 را ��� از §�� �� د .  

��� �� �|�ت در ¬�6
 �Wا�a§ �P از ���/ �Kل از �"O S-� »��� ؛ )$�ر ه
iH��ن وارد �5$3د »� ��7ن را E,و�
 و ��,�K /Kزد و �� �AEق و E$"/ ��ا~/ ه� و 

 ,$}� ��E�4 ه�� 5".,د 7ن �}�O.  

 د�� ه� S5�W »����3ن ��53"� ��ان E ,6¬ /��h 
ا�
 ��ر �Hو\ �� ز�, ا�

�O{�ء «»� ¦�K ) ��3ز� �O ، ,O3$�5{�ء §�$��6ء 3935د rOد �|�ت �A�� را 
�� دارا�{�)� S^"65 ���5زO, و �� �E»�دن و ���»�دن ه�� ) 34اO,\ �5$3د » 3H35د

 �« ,66��5 /Kدر ���'O ء�}�O ء ا�5م «د�� ؛�}�O « ن« و��iH �Q�5 « م�O
  . ���5د و 5"-��� ه�¬� ه�/ و �²K �E7 �� /��Oد\ �5$3د 

 ���u65 7ن و�� ��O ن,O�"43K ��6از ا� �"W0¦ »3دH35 ء�}�O « 
�"�}O 
ـ ا�
6K, ا�K�K رK�� �4)/ ا�5�K و �Eر�� ا�Kم ¬� »�اه/ و H�6W/ و 5.�� دارد ؛ 
ا�
 ا�5 �� ��»� از ا��6/ »� ه36ز »�� در �4)/ اO7 �5�K^,ر 5"�,ن O$,\ �3د\ »� 

� و �����B » �Oورت و اه��/ �W7ر « ,Q�� 3:]�ءE �� ت »6, ؛ و�Hو �5ا ,Oرا �,ا
  .� در ��5ن �3د\ اr� /Kر¦� ���H »�م ا

 /��O �Oا�O ��9 3[ً� ا»36ن�ر ه� 5{,^O7 �u6ه� ��ل ؛ ا� �� . �¸O7 �O�"}-W34
از ا�
 ز�5ن �� �., ��O�5 �9,\ �3د\ ؛ د�� O ���5$,\ اK/ »� 35رد دK"-�د ��ار 

   ا��� O�3د و ¦��د و 3E �5ان �� ه��
 ا�Kس �� §�� ر)/ و E.���� ا�Kم Q5�,� را
  . �د ��وز »

و�� در 9�_ �����5 »� :¶ 7ن ���/ و ¬�K ,6ل ���J/ ��7ن 5,ون ه�/ ؛ ��� 
 
از 5'�"��
 ه� ؛ ا��5ن 5,ا�4ت �9دو¦�ان �'3د� و ��J\ �� 7ن W�-�5, و O7¸� ا�
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�Oا�O را ��$"� و ��$"� دا5
 Or�5, ؛ ه��
 ru.5\ ه�� ر����H �B »�دن ا�
 و 7ن 
 /Kدر ��7ن ا.  
 
� H« در ه��Q�5 ن��i « ن��AK3ن و ا���iH ء�O�4 از �« ���W 7ن�� ��

 ,�6« �93E ه6,\ ا� و39د دارد ؛,O��E و D�uH ؛ ��7ء /Kون 57,\ ا���:  

 �
qِ�َُن َو��َ�ْ�َKُ �َAََن َو�5َ َآ��َ�ْ�َKُ xِ�ْ5ُ I�َHَ 
َوا�Eَ-ُ.3ْا Eَ �5َْ"3�ُْا ا�$�َ��ِ:�ُ

 ِ�َ-�Sَ�ِ َه�ُروَت ا�$�ْ��ِ:�َ
 َآAَُ�وْا ُ�َ.�#ُ�3َن ا�ِ�ْqَ�َ�َ�ْا I�َHَ َلrِOَو�5َ ُأ �َQْ#��6َس ا��


 ِ)ْ"AُqْEَ �َ(َ %ٌ6َْ� َ)َ�َ"َ.��ُ�3َن ُQْOَ ��َ�O3َُ̂� ِإ �َ I�"�َ ,ٍ�ََأ 
َو�5َُروَت َو�5َ ُ�َ.�#َ��ِن 5ِْ

 َأَ�ٍ, ِإ�� ِ�ِ�ْذِن �Aَ�ُ �5َ ��َ'ُ6ْ5ِ#3�َُن ِ�ِ� َ�ْ�َ
 اْ�َ�ْ�ِء َوَزْو9ِِ� َو�5َ ُه� ِ�ْ5ِ �ِ�ِ 
َ|�ر#�َ

َْ̂, Hَِ�ُ�3ْا َ�َ�ِ
 اWَْ"َ�اُ\ F(ِ �ُ�َ �5َ ا�4َِ�ِة  ا�ّ�ِ� َوَ�َ"َ.��ُ�3َن j�|ُ�َ �5َُهْ� َوَ� Aَ6�َُ.ُ'ْ� َوَ�
�ا�-^�\5ِ�١٠٢ْ
 4ََ�ٍق َوَ�ِ-ْ]Wَ �5َ aََ�ْوْا ِ�ِ� َأAُOَ�ُ'ْ� 3ْ�َ َآ�3Oُْا َ�ْ.َ�ُ�3َن   

�3دO, ] و درس ¦�)"�[��K��ن 34اO,\  ه� در 6P�K/ ] O7]�65¸� را آ� �P�Wنو 

 7ن �P�Wنq�� ,3رز�O �Aن آ����K و ,O�65[§��وى آ�د[ ,O,ا���¦ �Aآ� �� ه� �� آ

I5 �QK از[4357"6, و  �5دم r�O [ و�( S��� ه�روت و �5روت در �"W�( 7ن دو �� �¸O7
] �QK[ه�³ آa را E.��� ] )�W"�[�q6 7ن دو �� ا�] §��وى آ�دK�(],O"�د\ W,\ �3د 

I�O  �qO7 �5 ,Oاو[آ�د �� �-� [I5  �5 ,6"A¦]���Kو [ I$��57ز]��W ه�"��] ��اى a§ 
4357"6, آ� �� و���K 7ن  ¬�rه��W�( [I5 I"�[7ن ه� از 7ن دو ] �I[زO'�ر آ�)� O$3ى و

I�O 66, ه� ¬6, �,ون )��5ن 4,اqA�� I7ن  ��5ن �5د و ه���ش 9,ا� ���K6, �� و"�O3اE
4357"6, آ� ��ا�$�ن ز��ن داW/ و 3Kدى  ¬�rى I5] �4[�[�� ا�,ى ز��ن ��6O�K, و 

I�O ن�$�,�  �ً.P� و ,�O�K3د��ن[ر'� [ 
��W, ] 5"�ع[در��)"� �3دO, آ� ه� آa ��4,ار ا�
  )١٠٢(دا�O"6,  و\ آ� ¬� �, �3د O7¸� �� �9ن O,��4, ا¦� I5. اى O,ارد  در �47ت �'�\ 


 �9دو و �.�E و ��A�E ��7ء ��7ن در 35رد �9دو و �9دو¦�ان و 
ا�
 او��
 و ��47
 /��O �65ن از 7ن ه�s5 
"Wز�6�5 �3ت �9دو و �9دو¦�� . �9دو ¦� و ���0ر دا 
در ا�

 �Kل §a از ا�$�ن ه� �� ٣٠ـ٢٠ در ز�5ن �|�ت Q5�, و ��5�ً�  و ��ور �� �9دو
"K6,رE�O از دو 35رد �« /Kر�� �,� ا�E ؛ در 
� � ا�$�ن §�� از �5�3م W,ن وا§��

 /Kا ���« �-O 
ه� 36Hان ��5دد ؛ ��� ه� در 5.�ض �9دو� زن �'3د� ��ار ¦�)"
 �� E,ا��� و   ��,   و  ��5دد  §��D935 �«  �-5 �� اW"'��� و ¬6,�
 روز �� ���� �

  . O3$�5,   5,اوا  �9دو  رد �A��$Eت
5��§ �« /K���5 ا �O36�,� D�K7 ه� در ��ا�� �9دو ,�Q5 ر¦� ¬3ن �|�تr� �-

 ��O3¬ ؛ ,W�-�5 ��0§ /Kدر ه� ��ل �$� ا!  
 و 3�Hم ��J-� و �Eر�� و 3Kا�� و ا3Oاع 7ن ��²داز�� ��O�AKo"5  YQ ا¦� �� �9دو

��O�X� ���4 �B  و دور از ذه
 H��53 ��5دد ؛ و�� �� ه� ��ل ؛ �9دو ��� از 
  .وراد و �A��$Eت W,�,ًا روا�Oدان ا����K �� ��K�6W �5 �« /K ¬$� �6,� ه� و ا

در�
 9��� �9دو¦�� ه� �K3E اH,اد و ��وف و در را��P �� اH,اد و ��وف 
  .  اد��ن دارد  �E �ً-��^Eر�{� ��ا�� �Eر��

 
3�Hم ��A"6��K �� رو��h S5�« ���6W/ »�د\ اO, »� ��وف و اH,اد Y�Q65 دو�5
AE 5{���\ و ا)'�م و �"��K3ع �$�ـO اران ـ,O�9 ��'  ��"}5 S5��E ل�K ارانrه ¶: 

ا�36ع در ¦�W3 ه�� �A"5وت و از ه� ru5ا� 39ا5_ �,�� اK�Kً� از 3PEر و �E{�� ه� 
  .  ر�5�K و �W�^O §,�, 57,  از
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�3
 و §�,ا�� را �E 
و�� �5دم د�O3���5 �"� ��,� ���O ��ا�� �5 ��در O-3دO, ؛ ا�
  . ر �E ��Kر�� ��5��E 7ن �-�66, و در���6, در درون 39ا5_ �$�� و د

�0ا در ��$"� �Kز�5
 ه� �W ,6O�5ق ���H �O��5 و �'3د� � »'
 ��وف و اH,اد 
 ��Kو ا�.�-P�5ورا ا� � �O�.5 ه� و /��}W ,Oا »�د,�§ .  
  �A� 5.���ن »3د»�ن »� ��وف او��� را ��ا� 
�"�}O از �Eو\ ا�"��را�H ��

¦ �mO �� ن »3د»�ن�K7 ,6O�5 ه��� �O3 ) 
وار�r »�د\ ...) ا�u, ، ه3ز ، �3:� ، »��
 �O3¦ �mO 
�3دO, ؛ r�O 69-� ه�� ا�Kار r�57 §�,ا O�3د ؛ ¬O�6¸� ��وف �� D�E�E ا�

 ���O ��-Aا� �u�"O د� §�,ا »�د و در,H اد ��٢٨�/ ه��,H��6.5 ا �� ���H �(��  )
١ �E ١٠٠٠ (  ,W �"W���9ن . ه� §6,ا 
Q5|ً� 5{"� �� ����و� O ���H-3د\ ا�-"� ا�

 /Kز��ن ه� ه� ��)"� ا ���K در _�Kو دا�65 ه�� و.  
ا¦� �� ���K /��� SQ6�� S���5ء ��4oE در E,و�
 و ��i�E ��7ن د�/ »�د\ و ��ز 
¬�r ه��� H,د� و ��و)� �� ا[�Pح ru.5\ ر���B در :3ل و �Hض و )�ن و 

� را در �mO ¦���� ؛ ����W ن ��7ن��'� S�]د�� �5$��3 »� �� ��7ن اrO �u�"O 
 ا�
 /Kء )�9.� ��ر� [3رت ¦�)"� ا�O34رد ه�� �9دو¦�ا�� �,�Q5.  

O{�/ ���, �4:� ه�� را 3K7د\ »�د »� ذات ا� E.��� �� ��6.5 رب ا�.����
 ؛ ا�,ًا 
�'O7 ب و�H 3ذ ��� (  �� )�د.O ( وف�� 
�� )�د �9دو ¦� �Hب ��O/ و �� ه��

�O و ���O 3انE6, و �� »"��� ٢٨« ��O ���3O ز� و »"�ب�K ���« ؛ ���H ء�O�¦ 
 ,$}� ��O 3ر�5ت و ¬3»�ت(.  

u65��� �� �$� و زO-3ر ( و�¶ ا�'� »� �� ه�� ا��د و ا»�6ف :-�./ و ه�"�  
 S�H (... �5 ��$� ��J �� ��$� �9ر��/ ؛ ��"� �� در��)/ »66,\ء و�¶ �-�س ز��ن

و�¶ در S�W ؛ از ا�'�م �H�Wا�O و »$� �A5ه�� و �W3§ .  S, و �� )'� در �5 �7,
 �ا�����S ��ا� داO ���( ,6�$O,ارد و �O7\ ا�
 �H�W و داO$�6, اK/ »� ا�'�م و »$
)�اه� 57,\ را ؛ �� ز��ن در �5 7ورد و ��ا� 34د و ه��O��rن ���S در��)/ و )'� �5 

    .�Kزد 
/Kد�,�� ؛ در 
 �E ه��
 ا3Q5 \,6� �5 �« /Kر� ¬��O�6 در ��� از )�3ل §�$�

و 3Q5 D:�}5ر� »�م ه�� 5^,س را در �mO دا��W�� �"W و ا�
 �^�^/ ا�mH د��6 و 
 ا����O را »� ��4ـ� r9 ���.E در ¬3»�ت ه�� µ6E و �Eر�� و ���O و �Oر��K ز��ن


 AO"� و ��ار و ـ �� ��Qظ �$� ـ ه�� �$�� دوران W-�ن ـ ر�5 ا�}K 5^,ور   �� او 
 DK�6E �� 3انE�O و ���O 3ان ـE�O و ���O ار ه��rا� 
ه� O-3د\ اr9 �« /K �ـ� ه��

 ���.E ء او�X��� /��� و D�J ��H ! ,�3� 
}K ـ.  
ز��ن �O�-W ��-Hن ��6 ا�Kا~��� و ز��ن ���H ��د�� O$��6ن W �H,5,ن ا���6  

 /Wز S'9 ؛ ,W�-�5 �'؛ ز��ن 34د ذات ا� ���H��Kن §�$�ء ��6 ا�-W ر�-"Hـ و �� ا
/Kا ��P5 �A« د��6 ـ!   

  §a ��7 �5"3ان §��K, »� ز��ن ���4 »�~��6ت H-�رت از ¬� 34اه, �3د ؟
  !��� ؛ �5"3ان  

���S ... و�� §��K ه� از �mO ا����O و ه� از H �mO^�� ا�
 اK/ »� ز��ن و اد���ت 
��ه/ »� 7ن ذات W,ن �� 34د 3E �5 �^( ���.E ���4اW�� �6"-5 ,O, �� ا�
 3Eه� ُ§� 

 ,6O��ه �r�¬ م�uOا�K و ��4ل ؛ ه� �$�,Oدر ا �O,�u6O ل و�i5 �� 3ن و¸�� ����-«
  ؟ !�$� 34اه, �3د 
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ا�
 ¦3E �O3ه� 3K �'6E �Oر\ء »����ء ا�4ص ���� E��م ��7ن �u5, و E��م �A5ه�� 
  :5^,س د�� را �� �6.5 و ��'3د\ �K �5زد ؛ د�/ »�6, 


 ��ُ� ُآ3ًAُا َأَ�ٌ, ��٣ َ�ْ� َ�ِ�ْ, َوَ�ْ� 3�َُ�ْ, ��٢ ا���ُ� ا���َ�ُ, ��١َ�ٌ, Sْ�ُ ُه3َ ا���ُ� َأqُ�َ �ْ�َ�٤ َو�  
  /K3 او�  �O�� ١(ا�( ,�] ا� ]I��."5 /��h [)زاد\ )٢ �O و /Kزاد\ ا �O 

 /Kا \,W)٣( /��O و ه�³ ه�"��� ��ا� او 3935د )٤(  
� ا� E.��� ه�¦r و ا�,ًا »3A �.�6 ه��6O, و �P.ً� �5 رO�K, ») ٤(�� و�¼\ ��7ء 

5��
 ا6O�5 /K, �$� ز��ن و �5�Hت $5{�  �Eذا 
5$��� و ه�"ـ� O,ارد ؛ �6¬ ��7
  !)�ه�� داW�� �"W, ؟

او ��O �� ���.Eز و �� SK3E �� ز��ن و اH,اد و �5�Hت �� »��� ا35اج و ذرات  
)��O�5واK/ و ا¦� �� )�ض �Q5ل )|� و َاَ�� )|�  �E ���H ُ»�ات و »'�$�ن ه� و

 ���4 �� ��O3ا"�)�O�W ��H S9 ( و �.Wه� ذر\ و ا �« /Kا �O��3 ؛ 7ن ز��W S��� ز��ن
و ه� K7��ن ه� و �5)�'� ؛ ه� ... 35ج 7ن را �5,اO, و ه� µ6K و »3\ و 7ه
 و )�3د 

9
 و )�W"� و 3���5ن ه� 3935د ��� و در �� »��� E��م ه�"� در ُ»S و در ه� 
  .r9ء��34 

 �� ���6�¬ ، �Kرو �� ����Oا ، ,W�� ���H �� ��-H ,O�5"3ا �Oز�� 
ا��6¬ ��7 �6
  ؟؟؟....و.... و... ���O�K/ ، )�ا�3�O �� ا��3�O�²K و

  !! �O  �O ��4 ، ا[ً� و ا�,ًا
¦A"�� ؛ ا¦� �� ���K /��� SQ6�� S���5ء ��4oE در E,و�
 و ��i�E ��7ن د�/ »�د\ 

��� H,د� و ��و)� �� ا[�Pح ru.5\ ر���B در :3ل و �Hض و )�ن و و ��ز ¬�r ه
 S�]د�� �5$��3 »� �� ��7ن اrO �u�"O 
� را در �mO ¦���� ؛ �� ا���W ن ��7ن��'�

 /Kء )�9.� ��ر� [3رت ¦�)"� ا�O34رد ه�� �9دو¦�ا�� �,�Q5.  
 3m65م ه����O�35 �« �O3O ��� از �3ا)� و اوزان و ��3دات �Hو�B در ز��ن

 /A�5 ���6�5, و ���W : »�5ا /$« 
�."A5 
�."A5 
�."A5 «  ؛  
��3دات و �3اH, و ¬3»�ت �6,� ه�� از §�� W �"4�K,\ ـ »��$� ا� ـ در ه���ل 
ز��uO ه�� ¦�ا�O �� دK/ و §�� و ده�ن و ��u6\ء ¦6�3,\ و ���ن »66,\ و E.��� ده6,\ 

 /Kا .  
��E و دارا� روا�� §�¸�,\ء ر���E��B �� ��� »� ��)/ ه��� ¬�6
 H,د� و ¬3»

»"�ب 5^,س �O����5ن 9'�ن S��QE ¦�داW \,�O,\ ؛ ��ار ا:��Hت �Eر�{� O7^,ر ه� از 
 �� �ًE,�H 6, ه�� �9دو��(�E �O36و ا� /K57,\ ا ��O �� �5نrO7 اب�Hء ا\,'H

 ,O�K��5 ه� �� �P؛ را� ,Oن ه���ر �3د�O����5 �9د¦�ان �'3د� »� �� ���م.   
 µ�(ه�� »��5 در ¬3»�ت ه� و ¦�ا�A5 و D��P5 ار دادن�� �O36ا� �« /Kا �Bوا
و 35زا~�µ ر����H D93"�5 �E��B�� از دK"-�د ه� و §�� و §a و »� و ز��د »�دن 

 ,W �-�5 �O7�� 3ر\ ه��K ه�� ��7ت و 9��ت و.  

 �5$3د »� ¬�ا ��K �mO"��� ��5ن ��7ت ا»3K �iر\ Wرو �« �« �O36�,� ه��

���9 ��ران �5 ��رد و�� �,ون ا��u�"O ��6ء ��رO,¦� 3�.5م 3Wد ؛ .  O,ارد  ���O7 و39د
6E �O �ًO7'� ��ران �P_ �5$3د »� )�3H Sض ��5دد ؛ در ¦��5¦�م µ69 ؛ [�� و 
ر��/ و 3AH و دوK"� �� ��5ن �5 �7, و �,ون ا���6 ز3O ��P4 µOاW�� \,W �"4, ؛ 

  ... و...و...و.  �5 رو��E  ,O )�وه�� ��5ن rJا و �"�ل و 5^�

 �YQ ؛ ���, �Hو\ »��6 »� ا»"$�)�ت ر���E��B در ��E ���'O �� از ورود ��§

در ¦W0"� .  ��د�� Q65   /��O�� �� ر�Wد �A��4 و ذوات د��� »� �Oم ��7ن O7^,ر ه�
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 �� Sو)�� ، اه�� ، �A�ا34ان ا� ، \�H�W05ه-� ز��د� ¬3ن ا �K��K و ه� ¦�و\ ه��
 �-�uH 3د\ و ��ور ه���O 
��J\ 35از� �� ه��
 5-�6 ه� H^��, ر�$� دار� E,و�
 �K و ��A�E �� م�uOا �K �"�O3ا"O S�QE �9~��� 5^��5ت ��»�� ا�$�ن را �E ,Oورد\ ا�§

 ,O3د\ ا�O ا�$�ن 5-�درت �i«دن ا�« /��O ��.    
�� از ه� ز�5ن د�� و�� �� ا���6 ا�"���ت §�$��O �A"65 �ً5�« �"A/ و ا»36ن �

5-�ه
 �� K��5 �mO, »� ��7ن �A9 ,�Q5 ه�� )�9.� ا�r�O را W S�Q"5,\ اK/ ؛ 
���H 3[��ت ز��ن��6 و §'�6 و 4« �� �O��� �-��J �6  5.'0ا »��3اد� �9دو ¦�ان� 

 ه��� را »� O7'� ¦��3 �� �5\ و K"�ر\ ر�O�K,\ اO, �� ا�O��E ¹,O �� ¹�4 ����ن �5
  . �Kزد 

93E�3,  � )��5~�, و�� ا�"��ط »�6, »� 34د ز�� �4وار ه� 7وار )�و$O \,Orر� :    

 ٧٤:٣٠ و در ��7 اK/،   ��ف١٩“ ��� ا� ا����
 ا�����”9��� « 
  » .  )�W"� ه�"6,3K١٩ر\ �h,5 57,\ اK/ آ� �O�-'Oن 9'�6 

**************************  

 9�_ ٦٢٣٦ �ه�  ر�� را ��٦٥٥٥ �ه� و ru.5\ د�� ا��q6 ا¦� ر��
  : دارد١٩ �,K/ ���5, آ� 34د D��B ٣٨آH ،��6,د 

              ٢ X ٣+٢+¾( = ٣٨ = ١٩+¾) + (º+º+º+¾(  
   =  ١٩    X   ٦    : دارد١٩ ��7ن D��B �ه� ه��3POر آ� E.,اد 3Kر\

١١٤   
 ��9)^�  ��7ن را آ� �� ز��د آ��6 �� �ه� ا¦� E.,اد �93E �AP���7 آ�6, آ� 

 ا �� ه� 3Hض آ��6 د�� ¬�6
 روا��P و39د O{3اه, داW/،ه� ر 3Kر\
�a�H�� /��� �� �ًAP »� در ��� O �:�4$�ن !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(

 ,�~�5�A� /د�� ؛ د��« .  

�a�H�� /��� �� �ًAP »� در ��� O �:�4$�ن »�د�� ؛ د�/ 
,�~�5�A�!  

�a�H�� /��� �� �ًAP »� در ��� �4:� 
  !/ �O,�~�5�A$�ن »�د�� ؛ د�
 �« /��O 34د §� دارد« �5 ه��ن �K و  » �5غ دزد » ��� �W�� \,د�

   )؟» ه�� دا5
 ���ب را
***************************  

 D��B �� ه� ؛ �Pرا� 

 ؛ �� ���E S^���E �]�4١٩��م ا�"Wدا   �� 
�� در �mOداW�(  . /W"�ء O'-�ن و��J\ اK/ ��١٩ ا�Wر\ �� ... �3دن ١٩
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«oE د,H �� �O7�� 35لo5 ار �٧,اتrو ه  )�و��J\ ؛ �"� �5"3ان �� H,د ) ا�
 در دارد و ا¦� در ه�»,ام دو دو ٧ )��K�§ �"W داW/ ؛ ¬�ا »� دوزخ ١٩

 �� دK/ �5 �7, و �O ٢١ و ١٤و K�§ �"W�( �K �K,ار� »6, ؛ ��زه� اH,اد 
�4"��ن  ا���6 در 35رد 3K YQ� �« �^Kر\ء �h,5 �� 7ن اK/ ؛ Kا� . ١٩

 ,W�� ح�P5 د���!  
 �93E زه���:  

 و "ا�" و "���" H-,ا� ار�O,W �93"5 x, آ� در ¬'�ر آ��� ���7« 
"
  .  دارد  و39د�B را��P ر��١٨“ ا�����” و "ا����

 را��P  ١٩  و �� را��P د�� را ���7 5'6,س 39اد ر���K,� �O/ 7ورد\ اO, »� رو� ه�
  .�5$3د

�'Wارز �-K�Q5 �� د �آ�,H��-Aوف ا��� � ���H ) آ� در �,�� �� 7ن
,6"A�5 ,uا� (,�K7ن ر ��.  

*****************************  

��'Wارز 
   ���H � ��وف ا�H ��-A,د�زم �� 0Eآ� اK/ آ� ا�

�'W6, ارزO�5د�,H �
�E� وف�� ) Roman Numerals (آ�  ��ن /Kه�
/Kد\ �3د\ ا�A"K35رد ا.  

 ********************************  

١٩�'Wا����� و ارز 
  :3��5:��  ا�u,� ��ف ��� ا� ا����
¬�6ن �� �q,��، ) ��� ا� ا����
 ا����� (  ��ف ١٩¬'�ر آ��� و 

/Kد�,\ ا�¦ Sq$"5 FBر�� �"��K x� ���6�  

ا�
 S��� ��J  . S��� �"��K ا�uOم W�-�5,�آ� �� دا�O و ا���س �$�
�'Wس ارز�Kا �� ،��.E �,u���5, ا�ا� /K,� وف�� 
�  

 �E3�²5آ�6, �� آ� �.K ��W١٤ �"Wدا �"��� 
 ر�� د�� §�,ا آ�6, آ� ¬�6
  . ��ن §�� ��W,�E ,W��١٤ �,ا�O, ��7ن O��"3ا�O"� آ�ر §�X�-� ���3اد 

�"�O3ا"��O م �5دم 7ن ز�5ن ه���E �q�� آ�ر 
�6¬ ,O66,�اq�   

 Si5 ��آ�6, ¬'�ر آ� �.K �ً.ا�������� ا�(و ���~�, وا� 
 ) ا����
  . را��P ر��FB در 7ن ��W,���١٩ز�, آ�  

,W�� در 7ن ,uظ ��وف ا��Q� از �Bر�� �Pرا� �K �"� ��.  

ا�-"� �93E دا�W�� �"W, در 7ن ز�5ن ¬��qE ه� و39د 
�E3�²5ب و آ���� 
�W�5 �� ,Kر �¬ ،�"Wا,O.  
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  . آH ,�6-,ا� ار�x �5اBeyond probability ��7 �"W3O��.9   �� آ"�ب 
******************************************  

 ,6��5�A�5 :��'Wارز 
 � ��وف ا�H ��-A,د�زم �� 0Eآ� اK/ آ� ا�
 ���H�'W6, ارزO�5د�,H �
�E� وف�� ) Roman Numerals (آ�  ��ن /Kه�

/Kد\ �3د\ ا�A"K35رد ا.  
 ,�K�§ 3ان"��O �5 : د\ء�A"K؟»�35رد ا   

  ؟ �$�ـ 35رد ا�A"Kد\ء
   ؟؟���4 »�~��6تـ �� 35رد ا�A"Kد\ء 


 ه� ه�¸3 �E� ��7 در ز��ن a§ د\ء ���4 »�~��6ت �3د\ ؛�A"Kا¦� 35رد ا
4,ا و ���H ���4 و�Hب ه� و ) O.3ذ ���(�� ��, . ru.5ا�K �Eاغ �5$3د 


 و �36�E ه��E�  /K�E ؟! دو  
 ,6��5�A�5: ا����(  ��ف ١٩ ¬'�ر آ��� و 
¬�6ن �� ) � ��� ا� ا����

 /Kد�,\ ا�¦ Sq$"5 FBر�� �"��K x� ���6� ،��,q� و ا���س �Oآ� �� دا
�$��,W�-�5 م�uOا S��� ��J .  

  : )^� �� sKال 
3m65ر از دا�O و ا���س �$�� ؛ دا�O و ا���س »,ام �$� اK/ ؟ ��, �$�� 

   و هrار\ء 3Kم٢١»� ا[ً� از دا�O و ا���س �W~��"�ء �$� 5{�3[ً� در ��ن 
�Q5وم O',اW �"W,\ اK/ و �,����K36 ه� �Eش �5$3د ��ا� 5,ت ه36ز ��$"� در 

  ! ه��ن �u65ب ��� و �AKه/ ـ ¦�د ¦�\ ¦�� و ر�5 ـ O',ا3W �"Wد 

,6��5�A�5:  Si5 ��آ�6, ¬'�ر آ� �.K �ً.و ���~�, وا� ) 
��� ا� ا����
  . را��P ر��FB در 7ن ��W,���١٩ز�, آ�  ) ا�����

 �"� ��,W�� در 7ن ,uظ ��وف ا��Q� از �Bر�� �Pرا� �K.  

*********************************  

� داد\ اO, ؛ ٣ �� ١٩از » ! Q5|ً� ��ا� �5« ���~�, ؛ ��� »� �A}E 
 ��6�� �W�E . ,�6« ؛ ه3ش �O ن,W ش ��ا� 4,ا�E ! و 
�Eش ��ا� ��)"

  !H ���7-,ا� ار�� ا���ن راK/ »�دن �� �69ب H-,ا� ار�� و �� »"�ب 
ا�5 §�� از 7ن ؛ )^� �� §��K د�� ؛ ��7 �� راK"� ��7ء �A��Wء 

   ��ف اK/ ؟١٩ »��� و « »)��� ا� ا����
 ا�����(«

��ز �5 »� �9دو ¦� !  ��ف ��W, ١٩ »��� و «وار O �P4$�3, ؛ �5$3د 
 ��"��O ! /��O ؛ /��O ه�/ ؛ ه�/ ـ �« �r�¬!  

  : اr9ا� او��� اش ��ruE �5 »��6 �� ا�9ز\ ؛ ��7 را �� 
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 �K�Kب  :���/ ا)�PH (ـ ال �Kـ ال ـ ر���ن ـ ال ـ ر���  اـ ا ��  

 �A�E ـ ال :���/ در �Kـ ال ـ ر��� ـ ا�ب ـ ا 
  \ ـ ال ـ ر��

 ,�6« �93E ���6§ رش�O در:  
Be-esme llahe rrahmane rrahim  

 ���.E ف�� �K 6,» ال « [�فW�-�5 /5�] ��6از ا� �-Aا� 
 ؛ در�
O \,W �"W3O��"3اO, و در 3Hض از ا�h )$�ر O7 �,�,$E'� ��ف ه�� اول 

ا�5 در�
 �Oرش و ه� . �K ا�K 5$,د �5$3د و ��r¦�O د��O Sرش �5 ���, 
 �در 34د ���H و )�ر�K �5 ����6 »� »���ت ا�K و ا� و ر��
 �� �� ا�

-K در :�ز �4ص ��� از �« ,Oء 5�,ود\ دار\r�ه �� ���H رش�O ه�� �
   .�,ون »,ام د��S از ��� اO,ا4"� �5$3د و�� 5.,وم O���دد 

در A5 ��O�6¬ ���H'�53 را  » ���« ه�� �5,ا�A5 S^"�5 ���« �« ��Oد 
ادا »6, و39د O,ارد ؛ �'0ا ا�
 �� �E �6.� D«�5»�-� از ا�K و ��ف �6.5 

3�'§ S.( و �Kرش �� ا�O در �« /Kدار� ا �A�yدار و و ,Or�5  .  

) ا��(از ��� اO,ا4"� �5$3د �� H ��6.5,م )  ا��(ا���6 در �Oرش 
  .O �6.5,ارد » �Oم « �� 6E'��� در ه���O)�K ( �u« ³/ ؛ ¬�ا »� 

  ���« » �K « 3م «  �6.5 �5,ه, و 9�_ 7ن  »زه�« دار�� و���K «
 /K�6ن ��6.5 ��7ء 5-�ر»� را . اu���H �¦زهِ� ا� « ا ��... «-.E و 5^-3ل ��

  .)�35د\ اO, ؛ 7)��
 �Wن 
� ��)"�ء ه���O36 ؛ ا� �A}E از �ال ا�� S]ظ �3د\ و ا�� ه� در ا�Q

 �A�E » \ا� «,W�-�5  ء 5�,ود\ را ا���6 ؛\r�ه �� �» ا�� « در »��� ا�
 ����36� 
 در . اElah /K در ������ �O7 ,��� ����0²Oeleا در §�6¬ ���6

را ه�³ 7دم ��3Kاد� ا��Oر »�د\ O�� ) م(د ا�� §a از و39) ر��
 ( »���ء 
 ,O3اE .  

 �O36�,� ��Kاrahmn  ا� �Kا �� ,Kر �¬ /��O �Kا �u« ³در ه� !  

   ! ��ف١٩ اK/ و �O » ���« �O »��� ا� ا����
 ا�����« �0ا 

� ( ��ف «��7ء »���� �� �E7 D�E�E دارا� ��.E و �PH( ،» �Kا  )
  :W�-�5,  ��ف ٢٣را دارد ـ و »��� ٨  9�.ً� ���ـ »� )ذات و �6.5 

  ل ا\ ـ ال ـ رح م ا ن ـ ال ـ رح � ما  ب ـ اس م ـ ال

  ـ ب١

  ـ ا ٢

  ـ س٣
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  ـ م٤

  ـ ا٥

  ـ ل٦

   اـ٧
   ل ـ٨

  ـ ا٩

  ـ \١٠

   ـ ا١١

  ـ ل١٢ 

  ـ ر١٣

  ـ ح١٤

  ـ م١٥

  ـ ا١٦

  ـ ن١٧

  ـ ا١٨

  ـ ل١٩

  ـ ر٢٠

  ـ ح٢١

  ـ �٢٢

  ـ م٢٣

��.E و �PH �6��5 ��وف ,�«�E ه�»,ام ��� �� »��� را دارد و �
 �� ��6.5 
�$O�9 �ً|.� �« ,66��5 S�� ا� را �O�.5 ��7 
5{�3[ً� در�

  :9���ء »�S5 اK/ ؛ د�/ )��5~�, 
�6.5 دارد و ��ف ه��  » S«3E و SK3E �6��5 ��« د ر ��u6 ) ِب ( 
 ���.E)ت ) ال���« »\��O «  5.�)� «را  « �O�.5 و ���5زد �.�6 از ���6د ؛

 ,$}� �5 /�3^E و �}$E وت ���5زد و�A"5 د�� 7ن ه� را��5!  

 از ر����Bت اK/ ؛ اH,اد}K �"و ا�5 و�  �� ، �A65 و /-i5 دارا� ��ر 

 �6.� ���'O ,� �E ـ 
��Erر�� از ر��$Hر�� و �� ا�$Hا»µO�§ د,H « ) �ًi5
١٠ �A65 /��: �� »٣ ��O�h و ! )  ُام 
 ���S ؛» ��"�6ه� «ـ r� �Eر¦"��
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 ,W�-�5 �-K�Q5 . S5�« اد,Hه��� »� ه�� از ا �Bر�� /'u6�,�١ �E ٩ 
 ��H �5 ¬3ن�O ,�� و /��O �B�5$3د ؛ ر�� /Kا�« در �A��4 د�Wو » ر

  .ا�i5ل 7ن ���, ��ا�� ا4"��ص داد\ 3Wد 
را �"� 3E ��Oان دارا�  »��� ا� ا����
 ا�����« �����6
 ��7ء »���� 

�� 7ن �� ��ز� ه�� ا��'��O §�دا4/ ؛ ¬�ا »� ��»�ت  ��ف دا�O/ و �., ٢٣

 ه36ز ���/ ¦0ار� ���E و 
�36E ، ��§ ، ��0 ز�� ، ز��§�O ���AE 5'� و
O$,\ اO, و از K�Q5-� �� دور 6O�5 �5, ؛ در ������ O-3د 7ن ه� ��7 را �"� 

  !از ��7 �3دن و 9���ء ���H دارا� ��6.5 5${� �3دن �4رج 6��5, 
�E !! »�6, ��)"� ه�� ا�
 �rر¦�ن د�6$�6س و 4,ا §�E ��� /K�3ر 

\,W �-6§ ,� 
 و ��� ه�� ru.5\ ا� �57د\ »�د\ ¦� ا�$�ن ��ا�  »,ا�5
 §¹3 و §3چ ��»��ن ا��O��AK3 و وه��� و §�»�"��O و ا����O و   ا�Kِم

 �Oو ا��ا �O�"���H ار .. ا������5 و�Wور��/ ه� و ا�E و   و µ6ه�( ��
  ؟ !�5ن �5 ¬��ن ¹�4 و �4»$�� ¦�د�,\ اA] ���� /K/ ز

 �O 6,ان »� و¬ �O �O��4,ارا 
�6O /ه�� 
�� ا�6'� ¦��ن �5 رود ؛ ا�
 /W5,ت 34اه, دا \�E3« ��5, . ¬6,ان�A�5 ل,�� ��O�6¬:  

 /Kا ��'$E ر 9'�ن�-"H3ار    اK �4 �-".5   ,6�3¦ را !  
ر���B دا�Oن و ه��
 د��O و ه��
 §�$3ا��ن و ه��
 داO$�6,ان و 

 �Eاru.5 ن�AW�«!!!  

 » ,O�5 ��O در a�A5 /Kا��� در 9'�ن ا �E!«  
  �"4�K ��ا� �« /K��Oد 
و »�� ه� ا��� �� دO ��O�� �7, ؛ در ه��

  !!!�5$3د 

ا¦� ���H ا� �� )'� ا�
 5.ـ�� دار�, و ����5, 34د و )�زO,ان 34د را 
را �{3ا�O, و در »  [�S 7د�5¦3ه� ا« �"� ا���5ن ���� »�6, ؛ �APً� »"�ب 

  :5.�ض 34ا�O ��"� ¦�ن ��34 ��ار ده�, 
���K �ًAP/ ه�� 7ر���� و �3O, » ¦3ه� ا[�S 7د�5 « ��ا� در��)/ »"�ب 

روز را ��ز »�6, ؛ در �3O /��K, روز »�6ر ¬· [�QA ا[�� ��9 دوا5,ار 
\,W \ص داد���9ـ, »"�ب ا4" �K7ر���� در »�6ر  ��ا� ه� /��K و در  ·¬

»��� O��~�, و ه� �K �9, را �� 5.�)� و )) »"�ب (( [�QAء ا[�� ��
  .§�$A"�ر ه�� 7ن �� دK/ 7ور�, 

http://www.ariaye.com/ 
http://naweederooz.com/in/ 

 . �� ه3                                                                                         
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��اR4 ا��O�PQ و �Nر�Kً��� LM    در ُ�+ ؛ �ـ	ـ�د  (*) �� S� �6م ��V� W�ء �4رگ �T4 ا
 G6دار LXPYZ ]�د و �[\� 4�� . �V^ �6ماز �`>� از ز�� aق و  ا�Kcا Oه� ��<Z a��Vd�4ر 

و ا6>�6>�ز 4� ��P=س ��Nم �	�ن ؛ �P4ون �G�h اG6 و از ��O د��g �>�ن  داf6 و XTN,�ت �Nر�M>�ز 
�VTd رG4 �V^ aPاز ز�� ه� �P6 Oر��TP4 �T4 G/ و f��G و �,�]S و   را   و دG�j �P6ور و دد�d �4 

 G6د� ا��h S����.  

 k=[ Sl�6�� a؛ ا� �VXا� S<P6 د�	� Sُا� �4 �\]�� . ���Y�ُا�S ه�O زردLVl و �>L]P و  �
�>���ن �� ���رف �lن ه��ن ��XدO �� ادا��ء �	�د�S ا�S ؛ LVm 4� ��ا�VTP4 'N و �N G4 از 

 G�l�XP� و G6ن �4د� اh Oه� G��Po ا6=;�ب ه� و aر ا��V[�d د�	� .  

 ر���c Oد را   واژ� و �6م ـ! 6�VMXl�c L�  �� �4���c ـ از �	�V	�دO و  �	�د�pا ا���Y هGف از
 L��� G�`P� اGPo »م�P6�	Pr «  s�o ت�P6 1tا�� L�Z �� S�؛ LTM4 از XQ=�ء ���m�ء hن ��دم ا

 �4 OG�]� مK�و �Zا6�v��l 1Pw�ء �X��Po ا�Kم و �>����6ن L=P=m ؛ از ه��ن ��GPu دم 
	�ر ا
�N و G6ا �V<4 ��� نh �P�Z �<P��وز ��^`V<c a��V� Ld و �Nد�G و ا��MVر� را در  ا� ��PV و د
 G�  . ا�S��\c a ��ر از �cد �T6ن GP�6ه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :و ديگران حاال اندكي از معجزات رشاد خليفه 

 �6�$�§:   

ا�E^�ن )�  در »"�ب 3�K:�  د��O /K/، و�� از �uO7 »�از §�$��6 ا�
 3Oع ��34رد �� ��7ن ا:�ع ¬6,ا�O در
�� ا�
 ��ل �93E  .ا3E /Kان در��)/ »� ا�
 3B35ع ¬6,ان O D��J-3د\ �� ا�
 3B35ع §�دا3�H �5 ،�"4م ا�^�7ن

او اد�H »�د »� mO�� را در ��7ن . �J7ز W, ر�Wد �A��4 د�، �� اد�Hه�� 9٧٠��5,� �� ا�
 3B35ع در ده� 
�-69 
  .رود  W��ر �5ه�� ا�uHز� 7ن �� »$� O�3د\ »� و�¼¦� �4ص ��7ن �3د\ و ��� از �rر¦"��

�ا�Kار و ر35ز ��$"�� از  »$� را��P ر���B در ��7ن، W D935, ���4 از §¼وه$�ان ��5��ن ��ا� »$
H-,ا�  ���4 از �W¦�دان �� §��وان ر�Wد، ¬3ن. ��²دازO, ه�� ��7ن ��7ن �� �57ر¦��� از E.,اد ��وف و واژ\

���4 د�� از اO,�$�6,ان  �� ا�
 ��ل. O S���E�3دO,» H١٩,د «�� ¬�پ »"���، ���mOت او را در ��ب  7ر��
  .S^"�5 از ر�Wد §�دا���mO  ,6"4ت 9,�, ر���B واr�O �5�K �3دO, »� �� :�ح

 3Kر\ a§ ��3E از��O7 ر�Wد �E���mO ،�A��4 را ��� داد، �� ���ر¦��� از ه��ن ���mO ر���B، دو ��7 �47 از
�در��QE 7ن را��  ،/�Oدا \,W \ودr(و ا \,Wاو را [٣][٢] ,O3د 4,او�O �Hاد �ً"��'O ق و�i�5 3لK3د\ ر�O  م�O و /Kا

\,W ,« او در ��7ن /K6,. اO�5 5"3ن 05ه-� در »�6ر ��7ن ���K از 
�� 36Hان  ا��د�Y و �A��4 �-5��§ /6K ه�¸�6
\,W \داد /-�O ��.9 _��65��  ,�Q5 \5"3ن و 357ز 
ه�� 9.�� را  و در E|�د �� ��7ن ��د »�د و »$� وا�.�/ ا�

/�O��34 دا /��Kر ���yاز و.[»][º]  د و د���Wر ���mO ,^O �� وع�W �5�Kا 
�^^Q5 �E ,W D935 �5ا 
ا�
  [¾].ه���ران و §��وان ���mOت او O�3د\ و اد�Hه�� و� را ا��Oر »66,
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 �{�3ص ��O7 در ا�. S5�E اK/ 9,ا� از در�O �� �"Kدر���mO ،�"Kت ر���B در ���P ��7ن ���S ��ر�K و
اO, اS^"�5 �ً5�« �5 از ���mO ر�Wد  د�,¦�\ ر���B �� ��7ن §�دا4"� ��5ن، ���mOت د��� §,�, O,57, »� ا¦�¬� از

  [٧].ا�E /K»36ن 35رد E.�ض �A��}5 �,9ن وا�_ O$,\ 5',� ��زر¦�ن ���mOت. اO, و� �3د\ ١٩ و H,د

  ه� E DK�6E.,اد ��Eار واژ\ 

ه��� را در ��7ن �� [3رت  ، E.,اد د).�ت ��Eار واژ\H-,ا��زاق S(3O و H-,ا�.�� ��زر¦�ن §¼وه$�ا�O ¬3ن
  [١١][١٠][٩][٨]:اO, ه� �,�
 �Wح � از ا�
 واژ\��4. اO, ا� ��)"� و�¼\

 ��ر ��Eار W,\ »� ��ا�� º¾٣در ��7ن ) �� ��6.5 روز(» 3�َم«�� ¦A"� ا�
 §¼وه$�ان، واژ\  •
/Kل ا�K اد روزه��,.E.[ a�3O�§١] ،a�53� ا�����ن,-H[ a�3O�§٢] ت���mO �� �,^O اد�·  در

S�«3�  \واژ �« 
�S�«3  .اK/ اK/، §¼وه$� ا�uOم داد\ \ ��ر در ��7ن º,57¾٣» �3م«و ا�
 ا�A"Kد\ از a�53� ،S�«3�  ��"O ��. اK/  ه�� �A5د را در 6E �« ,�3¦ �"(�¦ �mO'� واژ\ �5

 ��ر ٧º«�� »�ر��د ) �� ز��ن ���H��J(ا���ت 5{"��  و ���PE 7ن �� دو »$� §���\ داد\
  [١٢].اK/ ��)"�  ا�
 واژ\ دK/ [٣§�a�3O ](E��م َا��Wل(

ه�� �Kل   ��ر ��Eار W,\ »� ��ا�� E.,اد �5\١٢در ��7ن ) �� Wَ «)\�5 ��6.5'�«واژ\  •
/Kا.[ a�3O�§»]  

ا�5�5ن  در ��7ن 57,\ »� ��ا�� E.,اد) ه� �� [3رت 9�_ و ه� �A5د( ��ر ١٢» ا�5م«واژ\  •
�.�W �� و /K���9 ا Y�,� ط دارد�-Eدر ��7 . ار �i5١٢ a� \3رK /Kو �5 ه�  «:57,\ ا

و �O7ن «: 57,\ ا3K /Kر\ ا�^�� ١«�� در ��7 » .ا�� ¬��r را در ا�5م روO _�9 ��6W�3د\
]�O3ن و ��راH�( [7 3ىK �� �« ��,O34ا �O�5�53ت �5را اHدوزخ د �E  /5��� 66,، و روز«

��O 6, ��رى���.»  
�� ه� ) ��6 زن�� 5.) [¾§�a�3O ]«ا�5اة«و ) �� ��6.5 �5د) [a�3O�§º ]«رS9ُ«ه��  E.,اد واژ\ •

  .اO,  ��ر 57,\«��٢ا��O, و ه�»,ام 

 واژ\ •�H اد,.E  ه��»�q~�5 «)ن�"W�( ��6.5 �� ( ن«و�P�W «و ه�»,ام  �� ه� ,O٨¾��ا�� 

  ( ��ر٨٨. (��ز ه� ��ا�� ه�"6, ا¦� 5$"^�ت �O7ن را ه� �� W��ر 7ور��،. اO, ��ر 57,\
  .اO,  ��ر ١١º\,57و ه�»,ام �� ه� ��ا��O, » �47ت«و » د��O«ه��  E.,اد واژ\ •
�� ه� ��ا��O, ) �� ��6.5 ¦�6ه�ن(» �K]�ت«و ) ه� �� ���O ��6.5(» ا��6�Qت«ه��  E.,اد واژ\ •

  .اO,  ��ر 57,\١٨٠و ه�»,ام 
�� ه� ��ا��O, و ) �� ��6.5 �5گ(» ا��3ت«و ) �� ��6.5 زO,¦�(» ا���Q\«ه��  E.,اد واژ\ •

  .اO,  ��ر º\,57«١ه�»,ام 

�Wر ���mO�A��4 د  

و §a از 7ن در » ، H \ru.5,د� در ��7نH١٩,د «�Oم  ا� 65"$� »�د �� 5^��� ر�Wد �A��4 ��5د� ١٩٧٢ در �Kل
 ه� و ��وف »"�ب ه�، واژ\ ه�، ���mO ��7 34د را �6-5 �� »$� �� را��P ر���B در E.,اد 3Kر\ [١٣]»"�ب 34د


 D�E�E اh-�ت »6, ��7ن  h-�ت ا�uHز و ���J$��او اr�O\ 34د را ا. را روO���� »�د ��7ن�,� �E ,O3دن ��7ن 34ا�
,6O��ه S�uOا /Kا ,O4,او ��$Oو ا /��O �$� /Kد �"W3O.  

 05»3ر در ١٩ اH �� �« /K,د ا� را در 5"
 ��7ن ��)"� ارE-�ط H,د� و�¼\ را���O و� ادO �H�3د »� �� ���ر¦��� از
  .��وف P^5.� ��� د�� از ا�Kس ���mO اوK/. ارE-�ط دارد (�h,5) «٧ 3Kر\

�J7  ,O3Wز �5 ��وف P^5.� ا� »� �� ا�
 ��ف از را در دو 3Kر\ «ق» او در �Wوع »�ر 34د E.,اد ��ف
 را ��رO �K�3د »� �u�"O ��ر�K او ا�
 �3د »� E.,اد ا�
 ��ف در ه� دو 3Kر\ («ق» و «3Wر�» ه�� 3Kر\(

ه��  »� ا�
 H,د �� E.,اد 3Kر\  ��ر در دو 3Kر\«١١اH �� �� ،/K-�رH3�u5 �Eً�   ��ر ��Eار W,\����º٧ن و 
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/Kا�� �3دن. ��7ن ��ا�� ا�� �(�: از �,u5^,ار ا�  ���«»,�u5 «) \3رK 7ن در ه��ن ا�",ا��� /A] �«»ق «
/Kد ) ا,H ��ºار »���   و ��ا��٧��E اد,.E 3ر\» ��7ن«�3دنK S« او در \,�^H ،د,H 
را ��  ه�� ��7ن �� ا�

  [«١].و39د �� را��P ر���B در ��7ن O /�3^E�3د


 ٢١ �E ١٩ر�Wد �� ��7ت �AAP5 \3رK �5 �6د"K9�� �5 ا�E �O36مرقُوم  :»6, »6, و 7ن را ا� کتاب * هُیشهد

5
 rOد�� ه�"6, 5$�ه,\ 3Wد*»"��� اK/ »� �� اH,اد �9�E: \,W �6�� )املقربون �� �« �O��« ���K3� �E[) 
�AAP5- 

٢١-٢٠][١º][١¾]  

�6
 �5 ¦�3, 5',� ��زر¦�ن )�زO, 5'6,س H-,ا�.�� ��زر¦�ن¬ �A��4 د�Wر ���mO ,���E ��:[١٧]  

اد�Hه�� ��:�� »�د و ���4  ه�¬6, �.,ه�(Q5^� 5���، در »$� », ر���B ��7ن » ر�Wد �m��5»�A��4ت 
 در 5١٩|�ب 5$"�¹ �3دن H,د . ��ر� را ��W7ر 4�K/اS��� ��J ���^� O) ه��� ��9 ¬3ن و ¬�ا دارد ��)"�
 O3W,، و [,ه� �Wه, �57ر� ��ا� اh-�ت ا�
 �O"� و ��Oت ر���J7 �.P^5 �Bز �5 ا� »� �� ��وف  3Kر\٢٩

...  و٠« و ٩ و 7٧ور� »� اH,اد  ���ت از 9��� روا�� ����ر()�اوا�K3E �« �O او �� �W¦�دا�P5 �Oح ¦�د�, 
,Oن) در ��7ن دار�$O�� �"� �« داد  ��O ا9"'�د »��� را ��W�� �"K34ا ��O7 �¬ ،3ان در ��ان �9 �� �9 »�دE 

��Oا,� S�47ن د�� ��.( D�E�E ب را در�Q]ا.  

 ���mO ت��~r9 �4��  

�5 �,6� �"Kد S�$5 ر���� �E \د�K 7ن را از�� �Bر�� ,« �A��4 د�W�3, »6, و �5 ر¦:  


  �^��� §�¸�,\ �� »��. 3Eان �O7ن را ��ر�K »�د و�K ���^��5 ����Kد\ 5$�ه,ا�E اK/ »� �,ون ه�³ �W�5
 34اه$�6, اK/ �{�:� ا�5 ا� ا�"��ح O,ارد، ��ر�K �^��� ز�� �� ه�³ و���K. �� را��S��� �O رو�/ اK/ ���ب

  [«١].دارد دا�W�� �"W, »� ه�� ا�6'� �� 5"
 ���H ا[�� ا�Wر\

١.  ��7 
�,ون ا�"��ب E$,�, ��وف ل ا� و ( ��ف دارد���١٩ ا�، "، 5.�وف �� )١:١(او��
  .(ر ا����
 و ر ا�����

  .¾3W١٩xد  3Kر\ دارد »� �5«7��١١ن  .٢
  .«3W١٩x٢٣د   ا�5 �« /K¾«٣¾u5�3ع ��7ت در ��7ن  .٣

ه�¸�6
 ] «٢٣¾+١١٢ =¾«٣¾3Wد  اW �5 �« /K��ر\ ¦0ار� O$,\) ��� ا�( ��7 ١١٢اK/ و  � W ��7\,W��ر\ ¦0ار «٢٣¾]
¾+»+٣+¾ �� /K١٩ ��ا��ا   

 دو ��ر ٢٧در3Kر\  (٩اK/، �� و39د �J-/ 35�5ز 7ن در 3Kر\   ��ر ��Eار W,\«���١١ ا�  .١
\,W ار��E /K١٩ = «١١و ) اx¾  

  .ا3K  /Kر\١٩، د��^� ٢٧ ا�B)� در 3Kر\  �E ��� ا�٩از �J-/ ��� ا� در 3Kر\  .٢
  ١٩x١٨ = ٢«٣) = ٩+١٠+١١+١٢+......+¾٢+٢٧ (٢٧ �E ٩ه� از  u5�3ع W��ر\ 3Kر\ .٣
، و ٢٧ه�¸�6
 ��5و� اu5 �� /K�3ع »���ت ��
 دو ��� ا� 3Kر\ ) ٢«٣(ا�
 u5�3ع  .٤

١٩ = ٢«٣x١٨  
٥.  ,W ��7ت 5.�و)� »� اول و�� 
�"�}O)º-واژ\ دارد١٩) ¾١:٩ .  
٦. 

 و�� ا��"�}O ١٩ = ¾٧ ��ف دارد و ¾٧ا�،   واژ\١٠x»  

 3Kر\¾3K٩ر\  .٧�"�}O �O�5ز D�E�E ,از د� �«   ،/K��7 دارد١٩ا .  

 3Kر\¾3K٩ر\  .٨�"�}O �O�5ز D�E�E ,7ن،   »� از د��� ��'"Oاز ا ،/K3ر\١٩اK 
�5 /Kا.  

 �.P^5 را ��وف ���mO ��]ا �}�)�O7�� �5) §�راف S��$E ر\ ده6, »� �� ���4 ا�Wد\ ا�K ���^� ن در�O7 ز
  :اO /K�3د\
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•  ،���H �دهS��$E  ,6 �5 را) ٢:١م، از . ل. 6O�5, ا(5{"�� » §�راف ���O7 ««��١ف 5{"�
  .��١٩x٣  º٧=٢٩+«١+«١ 3Wد u5�3ع ا�
 اH,اد 3K  .�5ر\ ��ار دارO,٢٩»� در ا�",ا� 

  :3Wد اK/ �5 در �O7ن 57,\» §�را)'�� ��7ن«ا� »�   3Kر\u5٢٩�3ع  •

٨¾=٨٢٢+ºرا)'�«١ («١+٨٢٢، و ٢+٣+٧+..........+٠�§ �H3�u5  (�5  3دW١٩، �� ¾٨٣x»».   


 3Kر\ §�راف دار  •�"�}O 
 3Kر\ �,ون §�راف ٣٨، )٨¾(و ��47
 3Kر\ §�راف دار ) ٢(��
  ١٩x٣٨. و39د دارد


 و ��47
 3Kر\ •�"�}O 
  .دار و �,ون §�راف و39د دارد  �H3�u5 §�راف١٩دار  ه�� §�راف ��

ن »  ��K,، اK",�ل O�3د »�١٩ 5|��� از ��١٣٣ا� H �� ��O7,د  3Kر\ ��� در» ن«ه�¸�6
 در W��رش E.,اد 
  [١٨].3W �"W3Oد «^�� و �P���5ون3Oن وا�» ه�، ���, ، »"��/ را�  در ��7ن«وا�^�� و �P���5ون

  � در ��7 ��� ا١٩روا�� ر��H �B,د 

  ا� در ��7ن ���mO روا�� ر��W3O: ��� ��7 �B"�ر ا[��

 
از .  در ��7ن را ادا�5 دادO,١٩§a از �5گ ر�Wد�A��4، §��وان و� »�ر K�Q5-�ت و اK"{�اج روا�� ر��H �B,د 

65"$� »�د »� در  )�ا�E از ا�"��ل ا� را �� �Oم  r9و\���١٩٩٢ از §��وان و�، »� در �Kل  H-,ا� 7ر�� 9���
  [١٩].اK/  در ��7 ��� ا� ا�Wر\ W,\١٩ را�H S^"�5 �P,د 7٣٥ن �� 

� ��7ن ��QE ��Hاد  

�O���§ ��7 34د، دو ���mO ��� د در�W��3 رE \3رK (��� 3ر\ �,ونK ا� (���mO �� �« از ��7ن را  µ6اش ه��ه
/�Oدا \,W ���QE ،3د-O . دو ��7 در 
ه�  »6,، و ا�
 ��7 و� را �5 z^O ١٩  E �9]3ر� »,٩او �H,5 �3د »� ا�

 W,\ و ا�
 ا�5 :-� ا�6Kد� 35رد �K  ,�,W /A��}5ل §a از �5گ E�« �K3E ,�Q5-�ن در 5,ح Q5�, ا)rود\١٩
D��Pا�� 
� ��H (ن�-E�« از ��� (\,W _د [٢١][٢٠].�3د وا� 
�� [�ا�/  §��5-� ا�Kم ر ��� از ا�
 ��7ت،ه�¸�6

�A��4 ا�
 دو ��7 را �5�O ��.9, و �O7ن را از  [٧§�a�3O ].اK/ 34اW \,O,\) ��� از اK��ء 4,اوO,(» ر���«
/K9�ٔ� ��7ن 34د �0ف »�د و��ا�E �E,�,9 ه��.  

  [٢٣][٢٢].�.,ه� د��ان روا�� د��� ه� »$� »�دO,.  را�Pٔ� ر���B ��ا� اh-�ت ا�
 اد�H ��)/١٧او 

  /�3دن ا��د�Y و 6K اد��H ر��K/ و 9.�� 

و� §a از ��� دادن ���mOت 34د  .ر�Wد �A��4 ادr�O ��-5��§ ��H »�د و �Oم 34د را از ��7ن اK"{�اج O�3د
اK/ و ا�
 وا�.ً� �'"��
  », W,\ ر�Wد �A��4 :��� ر���B �.36ان ا�K ر3Kل �i�5ق 4,ا در ��7ن از«ا�Hم O�3د 

��W7ر W,ن ru.5\ ��7ن » ز 7ن اK",�ل »�دو §a ا» 5.�)� ر3Kل 4,ا �� د��O، در H�� �E3�²5�« اK/ روش
�O�$O از ،�A��4 د�Wر �PK3ا� /Kاو /��K[«٢]«ه�� 5'� ر 
 a§ �« _-65 از ��7ن �,�Y و �A��4 /6K ه�¸�6

�� \,W \داد /-�O ��.9 _��65 ن ه�"6, را�O����5 ��]ا ,�Q5  
و در E|�د �� ��7ن دا�O/ و »$� وا�.�/ ا�
� ر��K/ ��34 دا�O/ 5"3ن و 357ز\��yاز و r�O ٢].ه�� 9.�� راº[¾٢][  

�"W3O و \,W رد �.�W �6 وK �-05ه S(�Q5 �3K ه�� و� از�Hاد �« ,W D-K 
ه�� او 5�36ع ا�Hم  ا�
  .ادS(�Q5 ��H 05ه-� ه� از W ����E �3K,¦�ن رد W,[ §�O3, �5د\][٢٧].3Wد

  ���mO ,^O ر�Wد
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\��K و �.�W م �� ا�5�5ن�Kاز §��5-� ا Y36ن در ا��د�«�E ،�4�� ,از د�  ���H 7ن را�� ،��-� ��K�AE ن و �� در�O7
�
 و §�Q5"�3 34ا6O \,O�3د\ »"��� ا�Kارr�57 و �O3¦��.5 و[W7ن را »"��� رو ���� ,Oا ,Oر. ا�h7 در 
 ه�¸�6

5"^,�5
، ه�¸�� از �rر¦�ن و �H���� ¬3ن ���O �934ا �� ���'� ��W  �6 و�B ه�¬6, �� [3رت �-��P5ـ r�O
�mO ا�$�ن، رو�� ��7ن r�O  ��. �ن �O7ن 5��O,\ �3دو روا�� ر���Q�3�E �5 �B در 35رد E.,اد ��وف و »���ت ��7ن


� �5 �� ه��K�E ر�'yن، ا�O7 ن�"Kا»� ��7ن �., از ذ»� دا�¬ ،/Kس ا�Kم  �5دم �� »6, »� ¬�ا ا��§ �� ��O7 ��9
�93E ��� 
ه��3P6ر در . »66, 9,ال �5 ا[�Qب »'� O3W, و �� E �K.,اد �5 ا� »3X$5 ،,66ل ��W�� D��P5 ا�

��7 
E.,اد�Wن را3Oزد\ Oـ�A ��ار » :اK/، در ��7ن 57,\ 35رد E.,اد �O�-'Oن دوزخ، »� اK"�6د ر�Wد �� ه��
¦�3,، )^�  در ��7 �., �5 ا��، ���� 34د ��7ن ¦�)"��O �,ان 9'/ »� ا�Kار و ر35ز� در ا�
 H,د در�mO  ،«داد��

  [¾] [٨§�a�3O ] r�O ا���ن �65s5ن را E^�3/ »�د\ ����W �� ا�
 3m65ر »� ¬3ن و ¬�ا� »�)�ان را��ا��r�O و

  )اقتباس از ويكي پيدياي فارسي ـ انترنيت ( 
  :منابع 

  .§,��� ا����O و��� •
•  scientist-Rashad Khalifa . The numerology of Dr  
  3QE ��Kل در ��7ن 5'6,س 5',� ��زر¦�ن •
  ���mO ,^Oت ا�uHز H,د� ��7ن •
�mOات �rر¦3اران د�� را در ه^"�ء §�� 34اO,�, و�� ��ا� §����� 3E)�ن O-3غ �69ب [,��  •

� 3�r�3�Eن ه�� 7~��6 و 7ر���O و 3�r�3�Eن ��5�Wن ���, �� 7ر�X(�5  ا�K9�'3ر� ا 
 ,�~�5�A� �.9ن �5ا�"�O�X(ا�-"� ��5�ً� ا. ا /K3 65"$� اKب �� ه��"���H ,�W34ر 
3Oار ا�

 
  .از ���K ��� §'�6 و ژر)�� 7ن �� د�/ �ز�5 7¦�ه� O,ارم ) ا)"{�ر. ع ( و�� 5

   

  

 د�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ان 
  

  

 ؟؟؟ru.5\ ر���B ��7ن

  

 

  ���H ,�Q5 ا)"{�ر

H36�ه��6:3ن ، ه�,��6ن و هr�rH ن� !   
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 /K4"� ا�K ه�»�� را �'� »�ر� ,O4,او �« ,K��5 �mO �� . �« �E r9�H 6,\ء� 
ا�
 ���W 4�6"� ام ؛ در ��7نW 34د را /Kو را ·¬ /K6.5ـــــ� ؟ �6.5؟ و  (((((((د 

3u"�9 �6��5 ؛ و�� د��ان در 7ن ¬�r ه�� د��� §���,\ و ��)"� ))))))) �6.5 ؟ 
 ��7ن ه� از 7ن ه� O ��-4,اr �"W ه��� اK/ »� ا�"��ً� [����D-ً� ا�J�¬ �'6اO, و 
K3ذ��� ( / ؛ ا.O . (!ور�B ار,"��� /��'O �� ان ��)"� ه��r�rH ��W �« /Kا 

r�O از �mO �0را�O, و §��ا35ن 7ن H Y�Q65-�دت �� اO,از\  د��ان در 35رد را 
 ��AE  ,�~�5�A�:  

  

D��P ز�� ه� )�د �O ��5��ن 65��A �� 34اO,ن 5
/Kا���ن ��5ورد »� ��ان »�م 4,ا ا  

  ¬� رK, �� ا)�اد� »� ��5��ن ه�"6,

 3Kر\ �h,5 57,\ ٧٤:٣٠ و در ��7 اK/،   ��ف١٩“ ��� ا� ا����
 ا�����”9��� 
   )�W"� ه�"١٩,6اK/ آ� �O�-'Oن 9'�6 


 ا��Oن اK/ 4,اوO, او را وارد 6q�5 ��6'9, آ� }K آ� ��3, ��7ن a١٩و ه� آ 
  .)�O �"W'-�ن 7ن ه�"6,

 �« ��Oد �5 �5,ا,Hد اول١٩,H   ) prime number ( /Kد. ا,H د اول,H� آ� /Kا 
,W�� ���^E S��� x� �� 34دش و �� �^(.  

ا)�اد �A�"}5 در ¦W0"� و ��ل K.� »�د\ اO, »� �� رr5ه�� ru.5ات ر���B ��7ن 
,O�-� �§.  

د� در ا�
 35رد ا�uOم داد و �� 35)^�/ در ¦W0"�، ��� از ا�
 ا)�اد §���� ه�� ز��
  .ر�K," در ا�
 35رد"ه�� ز��د� 

O$�ن آ� در ز�5ن ���B در E'�ان ز6q�5 �¦,O, ��   در ��K'�� ا���7��4 آ3رش �9
�u�"O �� x¬3ب آ��� 
�W�5 x� ا�,�Kر   

او W��ر\ ه� 3Kر\ را �� E.,اد ��7ت 7ن ��3رت . آ� W�� �5"3ا�O, 7ن را ا�Q"5ن آ�6,
  :� 9�_ آ�دز�
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 }��  ��h ادG�N  ر��� ��lر� 

 ١ + ٧ = ٨ زوج

 2 + 286 = 288 زوج

 3 + 200 = 203 ]�د

 4 + 176 = 180 زوج

 � + ١٢٠ = �١٢ ]�د

... ...  ...  ... 

... ...  ...  ... 

 ١١٣ + � = ١١٨ زوج

  �١١ + � = ١٢٠ زوج

 

��ر� ه�  ��{ �h� ه�  ��{ ]�ده� ��{ زوج ه� }�� 

�٢٣  ���� ��٢٣�  ���� 

 H,د ٥٧ H,د و )�ده� r�O �� ه��ن E.,اد �.�6 ٥٧ه�  ����93E S اK/ آ� E.,اد زوج
/Kا \ru.5 x� �~�'6E �� 34د 
  .W�-�5, آ� ا�

_�9 S]�� �¦د�� ا��6/ آ� ا \ru.5 �5٦٢٣٦ زوج را �� ه� 9�_ آ��6 �ه� ا 
 �5 /K,� �7���7, آ� ��5و Sاد آ,.E �� /Kن ���7ه�  ا.  

_�9 S]�� �¦ا �q6د�� ا� \ru.5 ���5, ٦٥٥٥ )�د را �� ه� 9�_ آ��6 �ه� و /K,� 
  . ��7ن�ه�  اK/ �� 9�_ آW S��ر\ 3Kر\�آ� ��5و

 ٣٨ 9�_ آH ،��6,د ٦٢٣٦ �ه�  را �� ر��٦٥٥٥ �ه� و ru.5\ د�� ا��q6 ا¦� ر��
 D��B ���5, آ� 34د /K,دارد�١٩ :  

٢ X ٣+٢+¾( = ٣٨ = ١٩+¾) + (º+º+º+¾(  

  ١١٤   = ١٩   X   ٦    : دارد١٩ ��7ن D��B �ه� ه��3POر آ� E.,اد 3Kر\

ه� را   3Kر\��9)^�  ��7ن را آ� �� ز��د آ��6 �� �ه� ا¦� E.,اد �93E �AP���7 آ�6, آ� 
  �� ه� 3Hض آ��6

،/W3اه, دا}O و39د �Pروا� 
  د�� ¬�6
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ه� r�O ��  و 3K D�E�Eر\و ا�
 O$�ن ده6,\ ا��6/ آ� E.,اد ��7ت ��7ن ه��
 اO,از\ 
  ه��
 D�E�E �3د\

,W�� ن��Oا /Kآ�ر د ,O3ا"��O 7ن�� �u�"O و در.  

  H-,ا� ار�O,W �93"5 x, آ����7

 و39د �B را��P ر��١٨“ ا�����” و "ا����
" و "ا�" و "���"در ¬'�ر آ��� 
  .دارد

  . را��P �5$3د ١٩  ه�و �� را��P د�� را ���7 5'6,س 39اد ر���K,� �O/ 7ورد\ اO, »� رو� 

�'Wارز �-K�Q5 �� د�آ�,H ��-Aوف ا��� � ���H ),6"A�5 ,uآ� در �,�� �� 7ن ا� (
,�K7ن ر ��.  

 ,uز�� ��٢٨وف ا� D�E�"� ارrه �E x� از D�E�"� ن �5,ه, آ��$O را ���H ف�� 
  : W�\,W��ر\ ¦0ار

,uد� ��وف ا�,H ��'Wارز  

 ١٠٠= ق  ٢٠= ك  ١= ا 

 ٢٠٠ = ر ٣٠  =ل  ٢= ب 

 ٣٠٠= ش  ٤٠= م  ٣= ج 

 ٤٠٠= ت  ٥٠= ن  ٤= د 

 ٥٠٠= ث  ٦٠= س  ٥= � 

 ٦٠٠= خ  ٧٠= ع  ٦= و 

 ٧٠٠= ذ  ٨٠= ف  ٧= ز 

 ٨٠٠= ض  ٩٠= ص  ٨= ح 

 ٩٠٠= ظ   ٩= ط 

 O =١٠٠٠=غ   ١٠ 

��'Wارز 
  ����H ��وف ا�H ��-A,د�زم �� 0Eآ� اK/ آ� ا�

�'W6, ارزO�5د�,H �
�E� وف�� ) Roman Numerals (د\  ��ن�A"Kآ� 35رد ا /Kه�
/K3د\ ا�.  
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١٩�'Wا����� و ارز 
  :3��5:��  ا�u,� ��ف ��� ا� ا����

 4>1 ارزش ا��l L4�Z OGY4ر� �mف

  ٢ ب ١

  �٠ س ٢

  �٠ م ٣

 

 ا� ١ ا �

  ٣٠ ل �

  ٣٠ ل �

٧ � �  

 

 ا��a�m ١ ا ٨

  ٣٠ ل ٩

  ٢٠٠ ر ١٠

  ٨ ح ١١

  �٠ م ١٢

  �٠ ن ١٣

 

 ا��1Pm ١ ا �١

  ٣٠ ل �١

  ٢٠٠ ر �١

  ٨ ح ١٧

١٨ O ١٠  

  �٠ م ١٩

 �Bر�� \ru.5” ا� ���
 “ا����
 ا�����
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¬�6ن �� ���K x� ���6� ،��,q"� ) ��� ا� ا����
 ا����� (  ��ف ١٩¬'�ر آ��� و 

/Kد�,\ ا�¦ Sq$"5 FBر��  

ا�
 S��� ��J ,W� . �� ،��.E S��� �"��K ا�uOم �5-�آ� �� دا�O و ا���س �$�

�'Wس ارز�Kا �,u���5,�ا� /K,� وف�� 
   ا�

  .�Wح 7ن �3Pر �4[� در ز�� O$�ن داد\ W,\ اK/� آ� ا:��Hت 35رد ��Oز ��ا

 �W��ر\ ��وف ���H ه� آ��� و ارزW'�“ ��� ا� ا����
 ا�����”¬'�ر آ��� 

,uا���'O7 :  

��{ O اOGY4ارزl	� G�Nاد �mوف ��lر� آ���ت

١٠٢ ٢/٦٠/٤٠ ٣  ب س م١

 ٦٦ ١/٣٠/٣٠/٥ ٤  ا ل ل �٢

٣٢٩ ١/٣٠/٢٠٠/٨/٤٠/٥٠ ٦  ا ل رح م ن٣

٢٨٩ ١/٣٠/٢٠٠/٨/١٠/٤٠ ٦ مO  ا ل ر ح ٤

 }��   ١٩   �	lارز }��

 . ��ف اK/١٩ ��� ا� ا����
 ا����� -١

E.,اد ��وف 7ن را  ا¦� W��ر\ D�E�E ه� آ��� را �����36، �., از ه� W��ر\ -٢

����36� 

,H٣«١٣٢  د¾»¾   �� /��� S��� ���5, آ� /K,�١٩/Kا .  

  ):W��"'� ��}$E  r5�� \,W �"W3O��ر\ D�E�E ه� آ��� ��ا(
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١٩ X   ١٩ X   ٣«١٣٢ =  ¾٨¾¾٣¾»¾  

٣- D��B ر\ 7ن از �47 �����36 ��ز��W �� آ���ت را D�E�E �¦دارد١٩ ا : 

46362413 = 19 X 2440127  

 7ن را §a از W��ر\ D�E�E 7ن �E.,اد ��وف ه� آ��� 9�_ ارزش ا��u�  �,u ا¦�-٤

 �� /��� S��� 0�١٩ار�� ��ز/Kا : 

110226633294289 = 19 X 5801401752331  

٥-,uا¦� ارزش ا� � S��� آ��� �0ار��، ��ز D�E�E \ر��W از a§ ه� ��ف را 

 �� /���١٩/Kا : 

1260402130305313020084050413020081040 =  

19 X 66336954126595422109686863843162160  

 ا¦� §a از W��ر\ D�E�E ه� آ��� ��[E _�9 S.,اد ��وف ه� آ��� را �� u5�3ع -٦

  7ن آ��� �0ار��� ا�u,�ه� ارزش

 D��B �6.  دارد��١٩ز.�:  

110527033354295 = 19 X 5817212281805  

(3 + 102 = 105),   (4 + 66 = 70),   (6 + 329 = 335),    (6 + 289 = 295)  

ـ ا¦� §a از W��ر\ D�E�E ه� آ��� E.,اد ��وف ه� آ��� را �� اu5 �(�B�3ع ٧

 D��B از 7ن �0ار�� ��ز S-� دارد��١٩وف آ���ت  
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1327313419 = 19 X 69858601  

(0 + 3 = 3),   (3 + 4 = 7),   (3 + 4 + 6 = 13),   (3 + 4 + 6 + 6 = 19)  

٨-W از a§ �¦ا ,u9�_ ارزش ا� S]�� ��ه� آ� D�E�E \ر�� � �(�B�� ه� آ��� را

  �-S از 7ن �0ار��� ا�u,�ه� u5�3ع ارزش

 D��B دارد �.��١٩�6ز :  

1102216834974786 = 19 X 58011412367094  

 = 66 + 102) ,(497 = 329 + 66 + 102) ,(786 = 289 + 329 + 66 + 102)  ¬3ن

168)  

,W�-�5.  

 را �-S از )��� ا� ا����
 ا����� ( ��ف١٩ ه� ��ف از �u, ا¦� ارزش ا�-٩

 W��ر\ D�E�E 7ن ��ف �0ار��

  : دارد �.��١٩�6ز D��B )  ر��� �,���5 /K,H٦٢,د ( 

 135012401181020093081 7563053041 34026012

 =19401810178162001530141  

19 X 113696858647 ...)  

 �4 آ$�,\ W,\ )��� ا� ا����
 ا�����(آ��� ز�� اH,اد 3��5ط �� ه� �x از ¬'�ر 

/K�4   .ا 
  . درك �qOت �., W�-�5 ,�A5,�»$� ��ا ا�
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 آ� ز�� 7ن �را در �47 ه� H,د) ١ و٢ و ٣ و ٤( ا¦� W��ر\ D�E�E ه� آ��� -١٠

  آ$�,\ W,\ اK/ ا�B)� آ��6 �4

  . دارد١٩آ� ��ز ه� D��B )  ر���H٦٦,د (�,H � ,���5 /K,د 9,�,

 3183092001081140125013 21430530657 140321602

= 411430152001681710184019  

19 X 113696855849 …)  

١١-�u� ��از ه� آ� a§ �¦ا � D�E�E \ر��W )3ع ارزش) ٤ و ٣ و ٢ و١�u5 ه�� 

,uرا �0ار��،) ٢٨٩ و ٣٢٩ و ٦٦ و ١٠٢( ه� آ��� �ا� 

  .رد دا١٩ ر��� �,K/ 34اه, 57, آ� ��ز ه� D��B H x�٧٣,د 

1143015200168132918309200108114012501366143053065710221602403

 =289710184019  

19 X 111369685843 …)  

 را در ٢٨٩ و ٣٢٩  و¾¾ و ١٠٢ ه� آ��� � ا�u,�ه�  در ا�
 ����5 ارزش-١٢

�393د ���5, آ� ��B-� از �  ر��� 9,�,٧٣ه� آ��� 0�5ار��، ��ز ه� H,د � ا�",ا

١٩/Kا . 

1143015200128918309200108114012501332914305306576602403216102

 =681710184019  

19 X 5379790738 …)  

  : �qOت ز�� را ����36�5)��� ا� ا����
 ا�����( ه�آ��� ���ا      -١٣
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 ���ا( ��ف W S�q$E,\ ٣از " ��� "  i5ً� آ��� ،E.,اد ��وف ه�آ���    -١

��}$Er5�� µO�� \,W �"W3O .(  

٢-    ,uآ��� ، ه� آ����9�_ ارزش ا� �ًi5   " ��� " 9�_ ارزش ��وف 7ن

١٠٢,W�-�5 .  

٣-    ,uآ���، ه� ��ف در ه� آ����ارزش ا� �ًi5 "  ���  " ب، س، (از ��وف

  S�q$E ¦�د�,\ ) م

D�E�E �� ٤٠ و ٦٠ و ٢  (آ� ارزش ه� ��ف  (,W�-�5.  

,uاد ��وف ه� آ��� 9�_ ارزش ا�,.E از a§ �¦ا� ,uه� �ه� آ��� و �., ارزش ا� 

 ��ف 7ن آ��� را �0ار��

  . دارد١٩ ر��� �393د ���5, آ� ��ز D��B H x�٤٨,د 

 =130200810402896130200840503296130305664260401023  

19 X 1632768634 …)  

در ا�
 a§ ����5 از E.,اد ��وف ه� آ��� ارزش ه� ��ف 7ن آ��� و �.,      -١٤
 ن را 9���36�5�_ ارزش ��وف 7

  . W�-�5,١٩ ر��� �,K/ �5 �7, آ� ��ز ه� F-��B از ٤٨آ� ا�
 ��ر ه� H,د 

 =289613020081040329613020084050664130305102326040  

19 X 1716000539 …)  

 �., �ه�     ا¦� W��ر\ D�E�E ��وف ه�آ��� را �� W��ر\ D�E�E ��وف آ���     -١٥
 9�_ آ��6
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  . W�-�5,��١٩, آ� ��ز ه� ��B-� از  ر��� �,�١٢�5 /K H,د

 =141516171819 + 8910111213 + 4567 + 123  

150426287722 =  

19 X 7917173038  

 ا¦� W��ر\ D�E�E ه� آ��� را §a از W��ر\ D�E�E ��وف ه� آ��� �0ار�� -١٦
  ر��� �,���5 /K,H٢٣,د 

   W�-�5,١٩آ� ��ز ه� ��B-� از 

123145672891011121331415161718194 =  

19 X 648135120479 …)  

را اول �����36 و E.,اد ) ٤ ("��� ا� ا����
 ا�����" ا¦� E.,اد آ���ت -١٧
 7ن را �., از 7ن ����36) ١٩(��وف 

,u9�_ ارزش ا� S]�� ,.� د  )٧٨٦ (�و,H ����36� ر��� �393د ٦ 7ن را 
  . W�-�5,���5١٩, آ� ��B-� از 

  ).$�,\ W,\ اE /K${�� ز�� 7ن اH,اد �4 آ���ا(

22094 X 19 = 786 19 4  

١٨ - �P١٧ ا¦� ر�� ه�� را�  D��B ����36� a�H�� ١٩ را /W34اه, دا . 

٣٦٢٠٦  x  ٦٨٧ ٩١ ٤   = ١٩  

را ) ١٩(آ� او��
 ��7 ��7ن اK/ �����36 و �., E.,اد ��وف 7ن   )��� ا� ا����
 ا�����(   ا¦� W��ر\ ��7- ١٩

���36� 

  . W�-�5,١٩ از � آ��� را �����36 ��ز ��B-و �., E.,اد ��وف ه�

١٧٤  X ١٩  X  ١٩  X  ١  ١٩  ٣٤٦٦     =  ١٩  
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 ���١٠, �93E داW/ »� ه� ��� از ا�
 ر��'� ا¦� �{3اه, در�K /K ��9 34د ��ار ¦��د ا�"��ل 7ن �� �� 
,W�-�5.  

 �E �A] 
  . را دارد٩¬3ن ا�"��ل ��

 �5 ¾ و ¾ S5�W ر�� ه�� ¾¾ W�� �5, و H,د ٢ و ٠ و ��١ ه��  S5�W ر١٠٢ H,د « در W��ر\  :��ا� �i5ل
,W��  

   W�� �5,، �0ا ا��5ن٩ و ٨ و ٢ S5�W ر�� ه�� ٢٨٩ W�� �5, و H,د ٩ و ٢ و ٣ S5�W ر�� ه�� ٣٢٩و H,د 

 �5 ١ / �١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.١º - (  �6 �� 3Eان ١٠( درK/ »�دن 7ن �� 3���5ن ����5رد�� �.�6 
,W��.  

 ��ر ١٩و39د دارد ��ا� ا���6 ار�����P5 �5 ���ب ا�u,  " ��� ا� ا����
 ا�����"»��� ا� »� در ا¦� ¬'�ر 

 �� ���^E S���١٩،,W��   

  . اK/١ / ١٩   �Bب در ١ / ١٩  ��ر١٩  ا��5ن 7ن

 �6.�٣٧º٨٩٩٧٣»º٧º»º٩º٨١٩٣٣ºº¾١ / ٠١  

/Kد)� ا��E �Bروا�� ر�� 
  ؟ �6q�5 �q( ��7, ا�

 ا�
 �اO��) ا�, �� آ��ل ��  ا�, و 34اK"� اO��)� آ�د\ �� ���4 �, ا¦� ا�3P6ر )�q آ6

  �^�^/ �rرگ را

 ,�Q5 6'� آ�رE �O و /Kص(آ� ��7ن آ�م 4,ا ا (،/��O م �5دم 7ن ز�5ن��E و  

���q �"� �5دم ا�
 ز�5ن ه� �� و39د آ�O �E3�²5��"3ا6O, ¬'�ر آ��� §�,ا آ66, آ� 

,W�� �"Wدا �Bا�6'�� روا�� ر��.  

¬ D��� روا�� ���, در 
  .��X … ,W 19 = ?4?3?2?1  3ن ��$"� ا�

�u� �6.� � د �4ص 7ن ¬'�ر آ��� و39د,H ,��� D�E�E \ر��W از a§ الsK /5�H

,W�� �"Wدا.  
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�-K�Q5 ���P5 ا�"��ل ����5 �ا ،\,W �E3�²5در ��ا��  ، ٢ آ� �� آ� x�١٨٩٧٥٣ 

,W�-�5 

   W�-�5, ����5ردx�٣٦ در آ�"� از  ، ٤ و ٢و ا�"��ل ����5 

  .آ�3���Eن W�-�5,   x�٦Ç٨٣٢ در آ�"� از   ،٥ و ٤ و ٢و ا�"��ل ����5 

 
 را��A] �ً-��^E �P ١٩در �u�"O ا�"��ل E��د)� �3دن ا�

/Kل ا�Q5 �6.�.  

 ��ن ١٤آ�ر �5دم   )�q آ�6, و 65��O�A �|�وت آ�6, آ� K�Q5 ��7-� ا�
 روا�� �اO,آ
 .�W x{�¬� رK, ��   اK/؟ §�� ���H"�ن

دهx� \,6 و39د ����ر ����ر دا�O و ����� آ� 4,ا ����O ,W/  ��7 ا�
 روا�� O$�ن 
  و ا�'� �3دن ��7ن را O$�ن O��,ه,؟) ص(Q5�, � و §��5-�

  

،/K7ن وا�.ً� آ�م 4,ا ا�� ,W آ� 3�.5م ���  

/Kرا\ در �E ,�6آ �q( و �$�,Oو در ��7ت 7ن ا ,�O7ن را �� د�/ ه� ¬� ��$"� �{3ا 
  .زO,¦� را §�,ا آ�6,

  ¬ru.5 ,6\ ر���B د��

 

 �K١٩»��� ا/Kر در ��7ن 57,\ ا��  

ه�  اول 3Kر\“ ��� ا� ا����
 ا�����” �,ون ���ب ا� آ� در )ا�(آ���         ·
/K19    ��ر �.�6    ٢٦٩٨ ،ا X 142/Kر 57,\ ا��. 
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 X 3 19 ��ر �.�6 4٥٧,ا اK/، � آ� ��� از [�Aت اQO��ر) ا����
(آ���         ·
  ��ر

��ر   X 6 19 ��ر �.١١٤�6آ� ��3رت [A/ 4,اوO, 57,\ ) ر���(و آ���         ·
/K57,\ ا  

ذ»� W,\ ) ص( [X�§ /A�-� ا�Kم  در 35رد 3Kر\ ٩:١٢٨��3Eآ��� ر��� (
,O4,او /A] در 35رد �O ،/Kا.(  

  �Oزل W,\) ص(�-�  ��7 اول 7ن او��
 �E��7 اK/ آ� �� §�3K٥Xر\ ��H آ�         ·

   ��7ن اK/3K٩٦ر\ O�5,\ �� �47 ��7ن �.3K �6ر\     ١٩ 

 آ��� دارد �O١٩زل W,\ ) ص( ��7 اول 7ن آ� او��
 �E��7 اK/ آ� �� §�X�-� ٥و 
  X 4 = 76 19 ��ف اK/ �.٧٦�6و 

·        ��H \3رK  19 ��ف �.�6 ��7٢٨٥ و   ١٩ X 15   ف دارد��.  

·       
 19      ��7 دارد �.٦�6اK/ و ) 3K١١٤ر\ ( 3Kر\ ��7ن 3Kر\ �Oس ��47
X 6 = 114  

 اK/ آ� �� �ا  ��7ن آ� �^��3 ��47
 3Kر\3K١١٠ر\ O�� 3Kر\         ·
�-�X�§)ص ( \,W زل�Oف دارد١٩ آ��� دارد و ��7 اول 7ن ١٩�� .  

) ص ( §�X�-� �� ��7ن آ� دو�5
 �E��7 اK/ آ�٦٨ ��7 اول 3Kر\ ��� 3Kر\ ٩        ·
 ،\,W زل�O19 � آ��� دارد آ� ��5و٣٨ X 2    ,W�-�5.  

�53
 �E��7 اK/ آ� �� §�X�-� ،  ��7ن٧٣ ��7 اول 3Kر\ 3K S5r5ر\ ١٠        ·K
  X 3 19 = 57آ��� دارد �.�6  �O٥٧زل W,\ آ� ) ص(

  )3K٤٢ر\  (�و در 3Kر\ 3Wر) 3K٥٠ر\ (در 3Kر\ ق “ ق”��ف         ·

 ��ر ��Eار W,\ اF6.� /K ٥٧ا�
 دو 3Kر\ ذآ� W,\ آ� در ��وف P^5.� اول 
19 X 3  

در E��م ��وف P^5.� ��7ن ا�
 روا�� ر���B و39د 
  . را��P اK/٢٠٠دارد آ� �,ود 
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 19 = 133 ��ر 57,\ ا�6.� /K ١٣٣) 3K٦٨ر\ (در 3Kر\ ��� “ ن”��ف         ·
X 7  

  :\ اK/ �.�6 ��ر 57,٢٨٥) 3K٣٦ر\ ( در 3Kر\ �a “ س”و “ �”��وف        ·
285 = 19 X 15  

3Kر\ ( ��ر و در 3Kر\ ���5 ٩٧) 3K٧ر\ (در 3Kر\ ا�Hاف “ ص”��ف         ·
   ��ر٢٦) ١٩ 

 = ١٥٢( ��ر 57,\ آ� 9�_ 7ن در 3K �Kر\ ٢٩) 3K٣٨ر\ (“ ص”و در 3Kر\ 
٢٩ + ٢٦+ ٩٧ ( �5,W��  

�6.�:  152 = 19 X 8  

39د دارد آ� و) ٤٦ �E 3K٤٠ر\ ه�� (§� در ��7ن ه3K /Aر\ §��
  .�Wوع �5$3د" م"و " ح"�� �� 

ه� �� ه� روا�� ر���uH �B-� دارO, آ� ru.5 r9 �5�O\  ا�
 3Kر\
/W3ان ¦0ا"��O �'O7 ��.  

 �5$3د آ� ٢١٤٧ا�
 ه3K /Aر\ را 9�_ آH ,�6,د “ م”و “ ح”ا¦� E.,اد 
  X 113 19 اK/ �� ���5و

را 9,ا 9�_ آ�6, و  O7'� �ه�“ م” ا�
 ه3K /Aر\ را 9,ا و �ه�“ ح”و ا¦� 
  �,K/ 57,\ را ��ه� 9�_ آ�6,� ه� �., ر��

  . �,K/ ١١٣,���5درK/ ه��ن H,د 

 ، و)٠ (و) ٨(و ) ٣(، H٣٨٠,د � 3m65ر از ر��'� H,د i5 /��Oً� ر��'�
  .W�-�5,) ٤( و  )٦( ، H٦٤,د � ر��'�

  �"�D�E“ م”و “ ح”در ا�
 ه3K /Aر\ E.,اد         ·

·        
5s5 \3رK در �(�J �� ) \3رK٣٨٠ و ٦٤   ،) ٤٠،  

  ،٢٧٦ و ٤٨  ،)3K٤١ر\ (در 3Kر\ )��/         ·
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  ٣٠٠ و ٥٣  ،) 3K٤٢ر\  (�در 3Kر\ 3Wر        ·

  ٣٢٤ و ٤٤  ،) 3K٤٣ر\ (در 3Kر\ ز�4ف         ·

  ١٥٠ و ١٦  ،) 3K٤٤ر\ (در 3Kر\ د�4ن         ·

·         ��h�9 \3رK 3ر\ (درK٢٠٠ و ٣١، ) ٤٥  

  . W�-�5,     ٢٢٥ و ٣٦  )3K٤٦ر\ (در 3Kر\ ا�^�ف         ·

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 
+ 36 + 225 = 2147  

= 19 X 113  

  :ا�
 اH,اد را �� ه� 9�_ آ���6  ا¦� ر��'����

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+
3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113  

 �5  /Kر��'� در 
 �� ٢١٤٧ �4رج ���/ � �.�6 ��5وS]�� ��6��١١٣ 9�_ ا�
١٩/Kا   

  ���6q ��ز) ٤٢ و ٤١ و 3K٤٠ر\ (��� ا¦� ه��
 آ�ر را �� 3K �Kر\ اول 

 �5   _�9 S]�� ��6��”3ر\�ه�“ م”و “ حK 
 E^��� آ��6 ١٩ه� را ا¦� ��   ا�
  .� 3Kر\ �5$3دا�
 K“ م”و “ ح ”� ��[S 9�_ ر��'����5و

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 X 59  

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59  

را 35رد ا�Q"5ن    ٤٦ و ٤٥ و «٤ و ٤٣ �ه�  3Kر\ �., �.3K �6ر\��٤ل ا¦� 
 �5 /K,� �Pرا� 
  .�7, ��ار ده�� ��ز ه��

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 X 54  

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54  
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 ١٠٤٥  را �� ه� 9�_ آ��6 ٤٣ و ٤٢ و 3K �K٤١ر\ “ م”و “ ح”��ل ا¦�         ·
  �5$3د

 �� ���^E ا�O7 �¦د ١٩آ� ا,H ��69�_ ر��'�٥٥ آ S]�� �� ���5, آ� /K,� � 
  . اK/���5و“ م”و “ ح”

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 X 55  

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55  

 را �� ه� 9�_ آ��6 ٤١ و ٤٦ و ٤٥ و ٤٤¬'�ر 3Kر\ “ م”و “ ح”��ل ا¦�         ·
   �,���5 /K,H١١٠٢,د 

“ ح ”� �,K/ ���5, آ� �� ��[S 9�_ ر��'�٥٨ H,د ١٩آ� �4رج ���/ 7ن �� 
  . اK/���5و“ م”و 

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 X 58  

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58  

 �E3�²5آ�6, �� آ� �.K ��W ر�� د�� §�,ا آ�6, آ� ���١٤ 
,6W�� �"W�4[�"� دا 
�6¬.  

 7ن ¬�6
 �ه�“ م”ه� و “ح”��� )�q آ�6, آ� ا¦� �{3اه�, هA/ 5^��� ����36, آ� 
,6W�� �"W�4[�"� دا.  

,��� �O�5؟ [�ف آ�د¬� ز  

هK /A{�6ا6q� �O, آ� ¬�6
 روا��P در � ��� )�q آ�6, ا¦� »�� �{3اه, �3Pر �Hد
�O �� ن دارد�q5ا ،,W�� �"W؟7ن و39د دا  

  :��5�A�5,) ص( 3Kر\ q6H-3ت �� §�X�-� ��٢٩:٤٨ �93E �� ا��q6 4,اوO, در ��7 

  � W36O"� �3د� و �� د3E�r�¬ /"K �-ً� آ"��� O{3اO,\ �3د" 


 ر3E /��K ه�"�q�5 xW ,6دO,¬3ن "4�K S:�� آ� در [,د �Oدر 7ن ��ل آ��"  
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/Wا,O 
"W3O ن و,O3اد 34اK �-�X�§ �6.�.  
 �E3�²5آ�6, �� آ� �.K ��W١٤ �E ,W�� �"Wدا �"��� 
 ر�� د�� §�,ا آ�6, آ� ¬�6

  . ��ن §�� ��W,�١٤,ا�O, ��7ن O��"3ا�O"� آ�ر §�X�-� ���3اد 

�6
 آ�ر �ن ه� O��"3اE �q���"�O��م �5دم 7ن ز5¬ ,O66,�اq�   

 Si5 ��آ�6, ¬'�ر آ� �.K �ً.ا�����(و ���~�, وا� 
 ���١٩ز�, آ�   ) ��� ا� ا����
,W�� در 7ن FBر�� �Pرا�.  

,W�� در 7ن ,uظ ��وف ا��Q� از �Bر�� �Pرا� �K �"� ��.  

ا�-"� �93E دا�W�� �"W, در 7ن ز�5ن ¬��qE ه� و39د 
�� ,Kر �¬ ،�"Wا,O�E3�²5ب و آ���� 
�W�5 .  

  . H-,ا� ار�x �5ا9.� آBeyond probability ��7 �"W3O�,�6   �� آ"�ب 

com.eHolyQuran@z 

�Bه�� ��ان »��� از د�,¦�\ ر�� \ru.5 : 

�Bد� و ر��,H ز�uHا.  

�� �O ل�K �K �93 �� ا���6 ��7ت ��7ن در :3ل ���/ وEر¦3ارr� �-5��§ و \,W زل  �"�Oدا ��O 
"W3O ن و,Oم ا�5ّ �3د\ و 34ا�Kا
  ؟.3EاO, داW�� �"W, ا�
 5��Q�Pت �� ��J از �^�3O ����.E /�Oرا�O ��7ن ¬� �6.5 � د��� �5 ا�uHز H,د� و ه��ه�6 ��5ن

� E ��B3E.,اد »��� و واژ\ E.,اد »��� و واژ\ رد�
  ١٤٥ )��گ(��ت  ١٤٥ )ز�Pm)LdG6ة ١
٢ ���r +�Z)WP6 ت ١٦٧ )��ر��P�)G4١٦٧ )��ر  
٣ �P6ت ١١٥ د�ch ١١٥  
٤ W�K� ن ٨٨�;Pl ٨٨  
٥ SX]� ٨٣ SZ�Q٨٣ ا  
�Gl)LVMت ٦( ١٠٢ �Xr ١٠٢  
  ١٦ )lh`�ر(P6KZ�  ١٦ )أl`�ر( �	� ٧
٨ �P�4ذ� ١١ ا��V�  ١١ ا
٧٧ ��S و �VT=�ت ٧٧ �	�1 و �VT=�ت ٩  
 �4ا�4 دو  ٢٣٤ ت���v ١١٧ ��Yزات ١٠

��S و�VT=�ت ٢٤ �6ر و �VT=�ت ١١ ٢٤  
١٢ +j)�g4( ا  ٣٣٢���j)G�Vvd( ٣٣٢  
١٣  �	l)���( ل    ١٢�� . ��� ا�S ا�lر� دارد4١٢� ا�a ��/�ع �� 
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��ل ا�lر� دارد   ٣٦٥ )روز(��م ١٤ Oاد روزه�G�N �4. 

/��K از \,W �"(�¦                         net.a55.www://http  

  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

O¸� در ��� و 5"3ن درون »"�ب 7ورد\ ا�� ؛ از 5^�و5/ ��7ن �� �H7و\ 
5-�
 در ��ا�� ru.5\ 34اه� ه� و ru.5\ :�-� ه�  ��7ت �E7 را r�O 35رد 

  :3Jر ��ار ده�, 

  
�rOَ 3ْ�ََو �ٌQْKِ ُ�وْا ِإْن َه0َا ِإ��Aََآ 
َ̂�َل ا���0َِ �َ �ْ'ِ�,ِ�ْoَ�ِ \ُ3�ُ�َ�َ(َ ٍس�:َ�ْ�ِ F(ِ ��ً�"َِآ xَ�ْ�َHَ �6َ�ْ
 
ٌ�-ِj5�٧�  

آ�د�� و �O7ن 7ن را �� دK"'�ى 34د ��a  ا¦� W3O I�3"q5"� �� آ��O 3E �� 0Jزل I5و 
I5 ,Oآ�دI5 آ�)�ان �.P�   
  )٧(� �qW7ر r�¬ [QK r9 /��Oى[¦A"6, ا�
  

َُ̂'3ُ\ َوِ)F 7َذاOِِ'ْ� َوْ�ً�ا َوِإن َ�َ�ْوْا  Aْ�َ 3�ُ�ُِ�ِ'ْ� َأِآ�6ً% َأن I�َHَ �6َ�ْ.َ9ََو xَ�ْ�َِإ _ُ�ِ"َ�ْ�َ 
َو�5 �'ُ6ْ5ِ
3ُُ̂ل ا���0َِ
 َآAَُ�وْا ِإْن َه �َ xَOَ3�ُِد�uَ�ُ ِإَذا �9َُؤوَك I�"�َ �'َ�ِ 36ُ5ِْاsْ�ُ �� %ٍ�َ7 �Sُآ �ُ�:ِ�Kَ70َ ِإ�� َأ

 
��٢٥اَ�و�ِ��َ  
  

I5 3 ¦3ش )�اE �� ن�O7 از I4�� ده6, و و]I���3¦  [\6,\ �5 �� د�'��$�ن §�دq(ا��  ه� ا
 I6�6K ن�$��'W3¦ 6, و در�'AO 7ن را �E]\و ] ا�� ��ار داد\ru.5 اى را  ا¦� ه�

I�O 66, �� 7ن ا���ن�-� ,O7ورI5 3E دrO I"آ� و� �uO7 �E  6�7I5 3 9,الE �� آ66,  , و
I5 ,O,ورز� �Aآ� آ IOآ��  
ه�ى §�$���6ن r�¬  /��Oى r9 ا)���O] آ"�ب[¦6�3, ا�

)٢٥(  
  

 F(ِ ��ً��Kُ اَ�ْرِض َأْو F(ِ �ً̂ AَOَ FَXِ"َ-ْEَ َأن /َ.ْPَ"َKِْ�ِن ا(َ �ْ'ُBَُ�اHِْإ xَ�ْ�َHَ �َ-َُوِإن َآ�َن َآ

 ا�uَ�ِْهِ��َ
 ا���َ��ء َ)َ"Eِoَْ�ُ'� ِ��َ�ٍ% َو3ْ�ََ5ِ �
Oَ3qُEَ �َ(َ اْ�ُ'َ,ى I�َHَ �ْ'ُ.َ�َuَ�َ �ُ�ّء ا��Wَ �٣٥�  

3EاI-^O IO در ز�5
 ��  ا¦� 3E ��I5 ¦�ان اK/ ] از ��7ن[و ا¦� ا�Hاض آ�دن �O7ن 
\ru.5 �E I�3u� ن��K7 در IOد���O  [��ا�$�ن ���ورى ] د��[اى
�6
 آ¬ a§[ �¦و ا 

§a زO'�ر از �Oدا�Oن 5-�ش ؛ 7ورد  ن را �� ه,ا�/ ¦�د 34I5اI5  �O7 �.P� /Kا�
)٣٥(  
  


� َأْآiََ�ُهْ� َ� qِ�ٍَل 7َ�ً% َو#r6َ�ُ َأن I�َHَ ِإن� ا�ّ�َ� َ��ِدٌر Sْ�ُ �ِ#ر�� 
#5 %ٌ�َ7 �ِ�ْ�َHَ َل#rOُ �َ3ْ�َ َو3�ُ��َْا
��٣٧َ�ْ.َ�ُ�3َن   
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 ,6"A¦ و\ru.5 ورد¦�رش �� او  ¬�ا�§ DO�9 اى از� /Kا \,$O زل�OI� 3  ,د��Eا� 

 ��$"� �O7ن O؛ اى �Wف )�و )�K",  ��در اK/ آ� §,�,\q���OداO� ,6)٣٧(  

  
6ُ5ِ
� ِ�َ'� Sْ�ُ ِإ�Oَ�� ا�َ��ُت 6Hَِ, ا�ّ�ِ� َو�5َ sْ�ُ�� %ٌ�َ7 �ْ'ُEْ�9َء 
[ِ�َ �ْ'ِOِ��َ�َْوَأْ�َ�ُ�3ْا ِ���ّ�ِ� 9َْ'َ, َأ

��١٠٩َذا �9َءْت َ� 36ُ5ِsْ�َُن ُ�ْ$ِ.ُ�ُآْ� َأ�Oَ'� ِإ  
/}K �� و \ru.5 �¦آ� ا ,O3¦6, 34ردK 3¦6,ه��$�ن �� 4,اK 
��E  ن�O7 اى ��اى

I5 3  ����, �"�� �,ان� ,O6'� در ا4"��ر ¦�وE اتru.5 ا�/KI5 �¬ ��W آ�   و ,�Oدا
  )١٠٩(7ورO,  ����, ��ز ا���ن ru.5 [I�O\ ه�[ا¦� 
  

�ْ�rOَ �6َ�O3ْا َو3ْ�َ َأOٍُء ُ�ُ-ً� ��5 َآ�FْWَ �Sُآ �ْ'ِ�ْ�َHَ �Oَ�ْ$َ�ََو IEَ3ْ�َ�َْوَآ��َ�ُ'ُ� ا %َqَ~ِ��َ�ْ�6َ ِإَ�ْ�ِ'ُ� ا

� َأْآiََ�ُهْ� uْ�ََ'3�َُن qِ�َ36ُ5ِْا ِإ�� َأن َ�َ$�ء ا�ّ�ُ� َوsْ�ُ�ِ�١١١�  


 )�K"�د�� و ا¦� �5د¦�ن �� �O7ن )�W"�ن را �� 3Kى �O7ن I5و ا¦� �5 }K �� 
I5 I5 ن ¦�د�O7 در ��ا�� �"Kد �"Kى را دr�¬ و ه� ,O,57 ز ه� ا���ن 7ورد���� 
I�O �q6ا� r9 ,Oا�7ورد I5 IOدا�O ن�W�"$�� I١١١(آ66,   �{3اه, و�(  
  

 ,Oد\ ا�« ��� ه���ل D��] �O�AKo"5 ��7ن از ا�ru.5 ��'6ات ر���B »� ����7ن »$
O.3ذ ��� �� � در 35رد �Oزل 35�A�5د و �� ا���6 ؛ ا:�ع O,اW"� اK/ وا� �"�� ��7 ا

� و ��W 3ر �3دن ��7نQ5 D:�}5 Sد�� �� �ً�"� �ً"��'O و /Kا \,��'( ��O ت��Bر��
 �« �'5 /}K 35رد 
ا���6 در ز�5ن rOول 7ن 5{�:-�ن ر��O �B��,ا�O"� اO, ؛ ا�

 /Kا \,O�5 3لAX5 ,6« را ��5��ن ���H م��E /�O؟؟؟؟!!!!!�5"3ا  
  !W�� ه� ���O,�$�, ؛ r�rHان و 

  


