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ھر اعتقادی که بنيادش بر درک نادرست از روابط علت
و معلول باشد ،خرافات دانسته می شود!
از روزی که "ھاشميان" نادان نظريات و سخنان من را که در دو مقاله :يکی" :حقيقت چيست" و ديگری" :باز ھم چند
نظر پيرامون بی چارگی انسان در برابر سرنوشت و جبر" ،و يک نظر در دريچۀ ابراز نظريات "افغان جرمن" ،ابراز
شده بود ،سفسطه خواند ،می خواستم پيرامون اين سخن و سخنان ديگرش که در متن حاوی اين سخن آمده است،
توضيحاتی الزم ارائه کرده با اتکاء به منطق قرآن و دين "ھاشميان" و گردانندگان "افغان جرمن" بی خبر از دين ،و
طالبان نکتائی دار و بی نکتائی ،بی دينی و بی خردی اين آدم پرمدعای درون خالی را نمايان سازم ،اما اشارات غالباً
دوستانۀ برخی از ھم وطنان ما به نکاتی چند ،که من را اخالقا ً مجبور به گفتن پاسخ می سازد )چون از يک طرف روی
اين ھم وطنان بسيار نازک است و احترام ھر يک واجب و از طرفی بايد به نزاکت ھای اجتماعی و اصول ثابت
مطبوعاتی توجه داشت( ،سبب شده است که تا حال به اين مقصد دست پيدا نکنم ـ متأسفانه!
ھم وطنانی که به آن ھا ھيچ جوابی داده نمی شود ،شامل دو دسته ھستند :يکی :مانند جناب "بيکمراد تاش" که اصالً
نيازی به جواب ندارند ،چرا که خود صاحب ھوش سرشار و قريحۀ به نھايت عالی ھستند و قادرند با قدرت طبيعی و
کسبی پوشيده ترين مسائل را درک کنند و از طرفی اگر نظری ارائه می کنند ،تنھا برای توضيح مزيد مطلب است ،نه
به دليل ابراز فضل ،يا بحث را حق و ناحق به درازا کشاندن و برای مطالبۀ پاسخ ،زيرا اين چنين اشخاص افکار انسان
ھا را اگر در صد پرده ھم پيچانده شود ،به يک تعبير بو می کشند؛ و دوم :آن ھائی که خود ھم نمی دانند چه می خواھند
بگويند.
برای چنين افرادی ،گرچه بايد ،به حکم اخالق و قواعد مطبوعاتی جواب گفته شود ،ولی چون درک اين ھا آن قدر از
برخی مسائل ظريف ،يا پيچيده که مستلزم پرداختن به مطالب از مو نازک تر می باشد ،ضعيف است )يا اينست که
غرض دارند و يا مريض ھستند( که اگر ھزار بار يک مسأله را توضيح کنيد ،بازھم يا سر شان باز نمی شود و يا به
حکم اخالق و مغز بيمار شان به نا حق و به صورت پيگير سبب درد سر می شوند.
اما کسی که در اين جا توضيحاتی به وی ارائه می شود ،مربوط به دسته ای است که اگر توضيحی مستند و علمی برای
شان داده شود ،نه اين که آن را درک می کنند ،که بدون ترديد خشنود ھم می شوند .از اين رو است که من ھم به چند
نکته غرض توضيح مزيد به او و به امثال او ،ضمن رعايت کامل احترام به ھمۀ آن ھا ،اشاره می کنم:
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 (١ھستی مطابق قانونی عمل می کند .اين قانون بر روی روابط علت و معلول و مبارزۀ اضداد استوار گردانيده شده
است .ھمانگونه که ھيچ دختری ،تا با مردی ھمبستر نشود ،صاحب فرزند نمی شود ،يا ھيچ مردی تا با زن يا دختری
ھمبستر نشود ،پدر نخواھد شد ـ نارسائی ھای اين دو جنس در صاحب فرزند شدن استثناء است! حرارت آفتاب سبب
صعود بخار آب به ھوا می شود و سردی ھوا سبب ريزش باران و ...ھمه روابط علت معلولی اند.
ھيچ چيزی در ھستی ،تأکيد می کنم ،ھيچ چيزی ،بدون اين گونه ارتباط و بدون پيروی از اين قانونی که خدا يا ھر نامی
که بر او می گذاريد ،وضع نموده است ،رخ نمی دھد .قصۀ باردار شدن مريم ،يا مادر مانی در حکايت ھای ايرانيانی
که معتقد به دين مانی ھستند ،يا زنی که در يکی از داستان ھای مذھبی ھندی ،بدون ھمبستر شدن با مردی صاحب
فرزند می شود ،حکاياتی ھستند ،در ھر جائی که ذکر آن ھا رفته باشد ،غير قابل باور و ناشدنی ،زيرا خالف قانونی
است که خدا آن را برای حفظ نظم در نظام ھستی وضع نموده است و خدا ھيچ گاه به کاری دست نمی زند که خالف
قوانين وضع کردۀ خودش باشد .در غير اين خدا خصلت ھائی پيدا می کند ،مانند خصلت ھای انسان ھای بلھوسی که
يک روز به يک کاری دست می زنند و روز ديگر به کار ديگری؛ يا به خدائی که نمی داند چه کند و چه نکند!
در اعتقادات يھودی ـ مسيحی آمده است که خدا بعد از غرق ساختن انسان ھا در طوفان نوح ،آن گاه که نوح از اين کار
ابراز ناخوشنودی می کند ،با نوح ھمنوائی کرده و وعده می کند که در آينده به چنين کاری دست نخواھد زد.
خدائی که بعد از غرق ساختن ھدفمندانۀ مردم در طوفان نوح ابراز پشيمانی می کند ،خدائی نيست که بايد پرستيده شود،
زيرا اين خدا ازعواقب کارش که بايد بد بوده باشد ،چون پشيمانی نمايانگر گرفتن نتيجۀ نادرست يا بد از کاری است ،يا
از پس و پيش کارش اطالع ندارد ،يا انسان ھا روی افکارش اثرگذار ھستند ،و يا اين که متلون و دمدمی مزاج است .که
نبايد چنين باشد ،چون اگر می بود ،نظم جھان ھستی تا امروز ادامه پيدا نمی کرد.
پيامبر اسالم بار ھا در برابر سؤال مخالفينش که انتظار معجزه از وی را داشتند به وضاحت اظھار دشته بود که او نمی
تواند معجزه )امر خارق العاده( کند ،يعنی معجزه را نفی می کند ،اما علی ،داماد و چھارمين خليفۀ مسلمانان در نھج
البالغه ،....،نوشته می کند که پيامبر بنابر درخواست مخالفينش درختی را از ريشه بيرون کرده از جايش به سوی خود
خواند ،بعد از آن ،آن درخت را به دو نيم تقسيم کرد ،بعد ھر دو نيمۀ درخت را دو باره به ھم يکی ساخت و بعد آن را به
جای اولی اش فرستاد .زنده ساختن مرده به دست عيسی و ...ھمه کار ھائی ھستند خالف قوانينی که خدای برای بر پا
داشتن نظام ھستی وضع نموده است .اين ھا ھمه ساختۀ ذھن بشر است که برای اعتبار بخشيدن بيشتر به پيامبران )و
امامان و برخی از عرفاء( ،آن ھا را جامۀ تفکر و خواست خدائی پوشانيده اند.
به ھوا پريدن ،ناپديد شدن کعبه ،به روی آب راه رفتن ،صدھا انسان گرسنه را با يک قرص نان سير کردن و قصه ھائی
از اين دسته و رسته ھمه خرافات اند ،يعنی اعتقاد داشتن به اموری که وقوع آن ھا خالف قوانينی است که خدای عالم
ايجاد نموده است.
کسی تا امروز نديده است که بزی انسان بزايد ،چرا که رابطۀ علت و معلول و قانونی که خدا وضع کرده است ،سبب
می شود که از بز ،بز و از انسان ،انسان به وجود بيايد ،نه عکس آن!
مردم ما ،تقريبا ً ھمۀ مسلمانان جھان را ،باور اينست که ،تعويذ ،که در آن کلمات يا عبارات و يا آياتی از قرآن نوشته
شده است ،سبب رفع بيماری يا موجب گشادگی در کار بستۀ مردمان می گردد .اگر واقعا ً اين طور می بود ،آيا پيامبر
اسالم برای گشودن بسياری از مشکالتش از کلمات ،عبارات و يا از آيات قرآن استفاده نمی نمود .اگر اين طور می
بود ،از مکه از ترس جان فرار نمی کرد .در غار حرا پنھان نمی شد و ...او خود قرآن زنده بود .نه تنھا به تعويذ رجوع
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و استخاره و استفاده از آيات قران برای دفع خطر و شر استفاده نکرد ،که چنين کاری را گناه و خالف دستاتير اسالمی
نيز خواند.
گفته می شود که اين نوع افکار ـ افکار به ھوا شدن عرفاء و امثال اين ھا ـ برای رشد اسالم و برای قوت دين است و
بايد آن را تقويت کرد .نه عزيزم ،چنين تفکراتی بودند که ما را به جای ھدايت به سوی سعادت دينوی و اخروی ،گمراه
ساخت و دچار بدبختی ھای بی حساب و غيرقابل عالج نمود.
شايد کسانی اين سخنان را از روی خوش باوری يا از روی نيت نيک گفته باشند ،و شايد کسانی مانند مجددی و امثالھم،
اين دجاالن مردارخور ،اين چنين سخنان را اسالمی بدانند ،اما واقعيت اين است که مجددی ھا و گيالنی ھا و ...با اين
سخنان و فريب مردم می خواھند بيخ ما را باز ھم بکنند .مگر قرآن جادو جنبل و تفال زدن و استخاره را منع نکرده
است ،حتی استخاره کردن با استفاده از کالم قرآن را؟
ترويج خرافات بر طبق برنامه و اھدافی صورت می گيرد که غيرخدائی و غيرانسانی و بسيار مضر به حال جامعه و
مردم است .غير از ضرر ھيچ سودی ندارد ،حتی برای دين ھم سود ندارد ،زيرا با رشد دانش و آگاھی ھای دينی و
دنيائی مردم ،مردم متوجه خيلی از حرف ھا می شوند که نتيجۀ آن زير سؤال رفتن دين وعمال دينی و دنيائی دينخويانی
بر سر قدرت است.
آقائی به نام "غالم حضرت" از رشد بحث ھای غيردينی در فيسبوک ھا صحبت نموده است .ايشان فکر می کنند که
نوشته ھای اشخاصی مانند من چنين وضعيتی را به وجود آورده است .شايد اين نظر تا حدودی درست باشد ،اما اين آقا
ھيچ گاه نخواسته دليل اصلی اين قضيه را که در بطن اعمال خالف دينی سردمداران دين نھفته است ،يا ببيند و يا بگويد.
به جامعۀ خود و به اين ھمه ديندار بر سر اقتدار ،ھر کدام پروفيسور و دکتر و عالمه و چه و چه ،نگاه کنيد ،و به
کارنامه ھای آن ھا! با چنين وضيعت و فضيحتی کدام انسان به دين پای بند می ماند؟
وقتی خداشناسانی مانند "ربانی" و "سياف" و پيشوايان دينيی مانند "مجددی"" ،گيالنی و "کيان" ھا که بايد از اسالم
بيشتر از ھمه اطالع داشته باشند و نظر به ادعای خود شان بيشتر از ھمه از اسالم اطالع دارند ،چنين اند که می بينيم،
چگونه از مردم انتظار داريد به اسالم معتقد و پايبند بمانند؟؟!!
تعجب می کنم به منطق و استدالل برخی از انسان ھا که ھمه چيز را به چشم خود می بينند ،ولی باز ھم به کنه مطالب و
مسائل و حقايقی که مانند آفتاب روشن اند ،پی نمی برند!
به نوشتۀ آقای "بيکمراد تاش" ،اين مرد به نھايت خردمند ،که به تاريخ  ٢٠١۶/٠١/٣٠در دريچۀ ابراز نظريات پورتال
"افغان جرمن" نشر شده است ،مراجعه کنيد و ببينيد که ايشان در مورد اشتباه ،که کار انسانی است ،چه می گويند! من
بخشی از نوشتۀ ايشان را به اجازۀ شان در اين جا نقل می کنم:
"مثال ھائی که آقای سديد از برخی خرافات ياد آور می شوند با دين ھيچ رابطه ای ندارد مثل داستان رفتن کعبه نزد
"رابعۀ عدويه" که با ھيچ منطق انسانی پذيرفتی نيست خصوصا ً برای پيروان دينی که بارھا قرآن برای شان گفته است
 :أفال تعقلون؟ .آفالتعلمون؟ يا ايشان را » أولی األلباب« و » اولو االبصار« يا خداوندان خرد و دانائی و بينائی خوانده
إنما َ َأنا َ َ
است .قرآن بر بشری بودن پيامبرش تأکيد دارد و می فرمايد ْ ُ :
إلي .الکھف  ،آيت  ١١٠بگو
مثلكم ُ َ
بش ٌر ِ ْ ُ ُ ْ
يوحى ِ َ ﱠ
قل ِ ﱠ َ
برای ھمه که من بشری است ]ھستم[ چون شما و بر من وحی خداوندی می آيد .و ھم چنان می گويد  :و لکم فی رسول
ﷲ أسوة حسنة« وبرای شما در فرستاده خدا سرمشق نيکو است يعنی او الگوی شما است  .و زندگی پيامبر ھم ھمين
جنبۀ بشری او را بازتاب می دھد تا سرمشق و نمونه برای امت او باشد  .از ترس مشرکان مجبور به ھجرت می شود،
ابوبکر را می گويد مرکوب سواری تھيه کند  ،او را می گويد يک راه بلد را پيدا کند تا آن دو را به يثرب برساند  .در
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جنگ احد دندانش شھيد می شود .در جنگ خندق از گرسنگی بر شکم سنگ بسته می کند-".ويراستاری از پورتال
"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"-
زمانی در بارۀ انسان بودن پيامبران و اين که آن ھا ھم در معرض خطا قرار دارند ،بر بنياد آياتی از قرآن مطالبی،
مانند آنچه جناب "بيکمرادتاش" اشاره فرموده اند ،نوشته بودم .در اين مقال يک بار ديگر به چند آيتی ھم مانند و ھم
معنی در نوشته ھای قبلی ،برای اين که مطالب بعدی را در روشنی آن ھا به گونۀ مستدل تر بررسی کنيم ،تماس می
گيرم:
اول ــ سورۀ ضحی ،از آيت  ۶تا :١١
ـ آيت :۶
"آيا ترا يتيم نيافت و پناه داد؟"
ـ آيت :٧
"و تو را گم شده يافت و ھدايت کرد".
ـ آيت :٨
"و تو را فقير يافت و بی نياز نمود".
ـ آيت :٩
"حال که چنين است يتيم را تحقير مکن".
ـ آيت :١٠
"و سؤال کننده را از خود مران".
ـ آيت :١١
"و نعمت ھای پروردگارت را بازگو کن ـ به ياد آور".
توضيح علت نزول اين آيات و تأويل ) مراد و منظور و معنی آن ھا( تا زمانی که آيات  ١تا  ۵اين سوره را مطالعه
نکنيم مشکل است .برای دست يافتن به اين منظور آيات  ١تا  ۵را نيز ذيالً نقل می کنيم:
ـ آيت :١
"سوگند به پرتو افشانی خورشيد".
ـ آيت :٢
"قسم به شب زمانی که ھمه جا را فرا گيرد".
ـ آيت :٣
"پروردگارت تو را ترک نکرد و مورد خشم قرار نداده است".
ـ آيت :۴
"و ھر آئينه آخرت برای تو از دنيا بھتر است".
ـ آيت :۵
"و البته بزودی پروردگارت به توعطا کند تا خشنود شوی".
وقتی به تاريخ اسالم و زندگی پيامبر نگاه کنيم ،گذشته از شکل و محتوای صحبت خدا با پيامبر و اشارۀ خدا به يتيم
بودن و فقير بودن و گم بودن )ضال ،که می توان آن را به گونه ھای مختلف تفسير و تأويل نمود( پيامبر ،می بينيم که
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اشتباھی در کار بوده که سبب انقطاع و تأخيرسلسلۀ نزول قرآن ،قبل از فرود آمدن سورۀ ضحی به پيامبر ،شده بود،
اشتباھی که موجبات تأثر و اندوه و پريشانی وی و ناخشنودی خدا را فراھم ساخت.
دالئل ناخشنوی پيامبر می تواند مسائل عديده بوده باشد ،اما ياد آوری از "يتيم"ی در آيات  ۶تا  ١١سورۀ ضحی که بعد
از يک دورۀ ناخشنودی و پريشانی پيامبر نازل شد ،بالترديد يکی از علل اين ناخشنودی وی ،وعتاب خداوند به پيامبر
بوده است ،که طبعا ً موجبات ناخشنودی خداوند را سبب شده بود .درغير آن نه خداوند برای مدتی از پيامبر اعراض يا
دوری می کرد و نه خدا به او در اين سوره که بعد از مدتی دو باره فرستاده شده بود ،با آن لحن صحبت می نمود.
چه چيزی سبب ناخشنودی کسی از کسی ديگری می شود؟ جواب :نافرمانی؛ بی اعتنائی ،در برابر کسی ايستادن ،کاری
را به درستی و مطابق ھدايت انجام ندادن ،سستی در انجام دستور يا دستورالعملی ،عمل کردن مطابق ميل و خواھش
خود ،تنبلی ،غفلت ،اشتباه ،مخالفت ،ضديت ،دشمنی و ...ھر چيزی که از اين ميان سبب ناخشنودی خدا از پيامبر شده
باشد ،در يک ارزيابی حداقلی ،سھو و اشتباه خوانده می شود.
دوم ــ آن جا که خداوند در بخشی از آيت  ٢سورۀ فتح می گويد ... " :تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد".
روشن است که:
١ـ امکان ارتکاب گناه برای پيامبر بر طبق اين عبارت از آغاز زندگی وی تا وقت رحلتش وجود دارد .قيود "گذشته" و
"آينده" بيان گر اين برداشت نگارنده است.
٢ـ گناه اشکال و انواع و مراتب گونه گون می تواند داشته باشد ،سھو و خطا و اشتباه خفيف ترين اشکال و مراتب آن
است .از اين آيت به وضوح فھميده می شود که نه تنھا اشتباه ،که حتی گناه ھم می تواند از پيامبران سر بزند!
سوم ــ آنجا که در آيت  ١سورۀ تحريم خطاب به پيامبر می گويد:
"اى پيامبر ،چرا آنچه را خدا براى تو حالل كرده ]بر خود[ حرام مىكنى؟ ]با اين كار[ خشنودى ھمسران خود را
مىخواھى ،و خدا آمرزگار و مھربان است".
شرح شأن نزول اين آيت قرار يک نظر تاريخی چنين است:
"پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( گاه كه نزد "زينب بنت جحش" ھمسر خود می رفت ،زينب او را نگاه مى داشت و
ازعسلى كه تھيه كرده بود خدمت پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( مى آورد .اين سخن به گوش "عايشه" رسيد و بر او گران
آمد ،مى گويد :من با "حفصه" ھمسر ديگر پيامبر قرار گذاشتيم كه ھر وقت پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( نزد يكى از ما
آمد ،فوراً بگوئيم آيا صمغ "مغافير" خورده اى؟!" )"مغافير" صمغى درختی بود که بوى نامناسبى داشت( و پيامبر
)صلی ﷲ عليه و آله( مقيد بود كه ھرگز بوى نامناسبى از دھان يا لباسش شنيده نشود ،بلكه به عكس اصرار داشت
ھميشه خوشبو و معطر باشد! به اين ترتيب روزى پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( نزد "حفصه" آمد ،او اين سخن را به
پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( گفت ،حضرت فرمود :من "مغافير" نخورده ام ،بلكه عسلى نزد زينب بنت جحش نوشيدم و
من سوگند ياد مى كنم كه ديگر از آن عسل ننوشم )نكند زنبور آن عسل روى گياه نامناسبى و احتماالً مغافير نشسته
باشد( ولى اين سخن را به كسى مگو )مبادا به گوش مردم برسد ،و بگويند چرا پيامبرغذاى حاللى را بر خود تحريم
كرده و يا از كار پيامبر در اين مورد و يا مشابه آن تبعيت كنند و يا به گوش زينب برسد و او دلشكسته شود( .ولى
سرانجام او اين راز را افشاء كرد ،و بعداً معلوم شد اصل اين قضيه توطئهاى بوده است .پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله(
سخت ناراحت شد و آيات فوق نازل گشت و ماجرا را چنان پايان داد كه ديگر اين گونه كارھا در درون خانۀ پيامبر
)صلی ﷲ عليه و آله( تكرار نشود .در بعضى از روايات نيز آمده است كه پيامبر )صلی ﷲ عليه و آله( بعد از اين
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ماجرا يك ماه از ھمسران خود كناره گيرى كرد و حتى شايعۀ تصميم آن حضرت )صلی ﷲ عليه و آله( نسبت به طالق
آن ھا منتشر شد ،به طورى كه سخت به وحشت افتادند و از كار خود پشيمان شدند) ".نقل از سايت اينترنتی "تبين"(.
واقعيت اين داستان ھر چه بوده باشد ،مھم در تحليلی که قرار است در اين نوشته صورت بگيرد ،اينست که چيزی را
که خدا حالل دانسته حرام خواندن ،يا آن را تحريم کردن ،کاری است خالف امر خدا و به گونه ای اگر نگوئيم خود را
باالتر از خدا قرار دادن ،می توانيم به سادگی بگوئيم :خود را برابر با خدا قرار دادن ،که کفر مطلق است!!
چيزی را که خدا حالل دانسته حرام دانستن ،بر اساس گفتار خدا در آيت مذکور "گناه" است؛ باال تر از اشتباه ،اما
خداوند که نسبت به پيامبر نظر خاصی دارد ،به او بشارت می دھد که خدا آمرزنده و مھربان است و ترا می بخشد!
به معنی ديگر تو ھم از گناه زنانت درگذر و آن ھا را به خاطر يک گناھی که زياد بزرگ و مھم ھم نيست طالق مده و
رسم طالق زنان را از سوی مردان ،که بدون آن ھم مانند آب خوردن است ،زياد تر سھل نساز!!
چھارم ــ ماجرای موضع گيری پيامبر به نفع يک مرد مسلمان متمول و قوم خويش دار که مرتکب دزدی شده بود ،ولی
چون متمول و قوم خويش دار و از نزديکان پيامبر بود ،مورد عنايت پيامبر قرار گرفت.
پيامبر در قضاوتی که در اين مورد نمود ،فرد بی گناھی را مؤاخذه و سرزنش کرد و حکمی خالف وی صادر نمود که
شرح کامل آن در آيات  ١٠۵و  ١٠۶سورۀ نساء آمده است ـ البته مطابق تفسير نمونه ،جلد يک ،صفحۀ :۴۴٨
آيت :١٠۵
"در شأن نزول اين آيت و آيت بعد نقل شده كه :طايفه بنى ابيرق طايفه اى نسبتا معروف بودند سه برادر از اين طايفه به
نام »بشر« و »بشير« و »مبشر« نام داشتند» ،بشير« به خانۀ مسلمانى به نام »رفاعه« دستبرد زد و شمشير و زره و
مقدارى از مواد غذائى را به سرقت برد ،فرزند برادر او به نام »قتاده« كه از مجاھدان بدر بود جريان را به خدمت
صلى ّ
پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله عرض كرد.
صلى ّ
برادران سارق وقتى باخبر شدند ،يكى از سخنوران قبيلۀ خود را ديدند كه با جمعى به خدمت پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله
صلى ّ
بروند و با قيافۀ حق به جانب سارق را تبرئه كنند و قتاده را به تھمت ناروا زدن متھم سازند .پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله
طبق وظيفه »عمل به ظاھر« شھادت اين جمعيت را پذيرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار داد ،قتاده كه بيگناه بود از
اين جريان بسيار ناراحت شد و به سوى عموى خود بازگشت و جريان را با اظھار تأسف فراوان بيان كرد ،عمويش او
را دلدارى داد و گفت :نگران مباش خداوند پشتيبان ما است .آن وقت بود که اين آيت و آيت بعد نازل شد و اين مرد
بيگناه را تبرئه كرد و خائنان واقعى را مورد سرزنش شديد قرار داد و به پيامبر ھم وحی شد که از خائنان حمايت نکند:
صلى ّ
تفسير :از خائنان حمايت نكنيد -در اين آيت خداوند نخست به پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله توصيه مى كند كه ھدف از
فرستادن اين كتاب آسمانى اين است كه اصول حق و عدالت در ميان مردم اجراء شود ،مى فرمايد» :ما اين كتاب را به
حق بر تو فرستاديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته است در ميان مردم قضاوت كنى« ) ِ ﱠإنا َ ْ َ ْ
الكتاب ِ ْ َ ﱢ
لتحكم
أنزلنا ِ َ ْ َ
إليك ْ ِ َ
بالحق ِ َ ْ ُ َ
أراك ﱠ
ﷲُ(.
َْ َ
اس ِبما َ َ
بين النﱠ ِ
صلى ّ
سپس به پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله ھشدار مى دھد ،مىگويد» :ھرگز از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمائى« )َو ال
َُْ
خصيما ً(
تكن ِ ْ ِ ِ َ
للخائنين َ ِ
صلى ّ
گر چه روى سخن در اين آيت به پيامبر ّ
ﷲ عليه و آله است ولى شك نيست كه اين حكم يك حكم عمومى نسبت به
تمام قضات و داوران مى باشد ،و به ھمين دليل چنين خطابى مفھومش اين نيست كه ممكن است چنين كارى از پيامبر
صلى ّ
ّ
ﷲ عليه و آله سر بزند!) بازھم تالش برادران اھل تشيع برای نشان دادن عصمت پيامبران ،تا عصمت امامان را
تثبيت کنند(.
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آيت :١٠۶
صلى ّ
در اين آيت خدا به پيامبر ّ
استغفر ﱠ
ﷲَ(.
ﷲ عليه و آله دستور مىدھد كه »و از پيشگاه خداوند طلب آمرزش نما« ) َو ْ َ ْ ِ ِ
إن ﱠ
كان َ ُ
»زيرا خداوند آمرزنده و مھربان است« ) ِ ﱠ
رحيما ً(".
ﷲَ َ
غفوراً َ ِ
پنجم ـ آيت  ۵۵سورۀ غافر " :پس صبر كن كه وعدۀ خدا حق است و براى گناھت آمرزش بخواه و به سپاس
پروردگارت شامگاھان و بامدادان ستايشگر باش".
ششم ـ آيت  ١٩سورۀ محمد" :پس بدان که معبودى جز » ّ
ﷲ« نيست; و براى گناه خود و مردان و زنان با ايمان استغفار
کن .و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را مى داند".
و آيت دوم سورۀ عبس .و ده ھا آيت ديگر که ھمه نشان از عتاب مستقيم يا غيرمستقيم خدا نسبت به پيامبر دارد ـ به دليل
اشتباه يا گناه.
اکبر گنجی ،يکی از پژوھشگران پرکار ،عميقا ً آشنا به قرآن ،نويسنده و تحليل گر امانت دار و صاحب نام در مقاله ای
تحت عنوان "محمد ،مخاطب عتاب ھای تند االھی" نوشته می کند که در قرآن  ۶۴خطاب مستقيم و  ۴٣خطاب
غيرمستقيم از جانب خدا به پيامبر اسالم وجود دارد .يقينا ً در اين  ١٠٧خطاب بيشتر از آنچه من در باال بدان اشاره
نموده ام ،عتاب وجود دارد!
پيامبران اين دو دين
شرح حال سائر پيامبران از روی قرآن يا از روی تورات و انجيل نيز گويای اين واقعيت است که
ِ
نيز بری از خطا نبوده اند.
ماجرای نافرمانی حضرت آدم .ماجرای عشق آلوده به گناهِ حضرت داوود نسبت به زن اوريا ،مادر سليمان و فراھم
ساختن زمينۀ قتل بی موجب اوريای بی خبر از ھمه چيز .ماجرای به سنگ زدن و شکستاندن لوايح حاوی فرامين خدا،
به وسيلۀ حضرت موسی ـ بی احترامی موسی به خدا .ماجرا ھای لوط و نوح و ...ھمه نمايانگر آن است که پيامبران
الھی ھم ،چون انسان بودند ،از خطا خالی نبودند! )در مذھب شيعه حتی امامان را مصون از گناه می دانند ،که من آن
را تالشی ناموفق برای اثبات چيزی که وجود ندارد ،می دانم ـ ھر قدرھم دليل بياورند(.
غرض از اين ھمه مثال و درد سر اين است که ،اگر پيامبران دارای عصمت کامل نيستند و می توان آن ھا را ،بر وفق
آيات قرآن ،جائزالخطا خواند ،چگونه نمی توان برعرفائی مثل "فريدالدين عطار"" ،ابراھيم ادھم" " ،مولوی" وغيره و
غيره خرده گرفت؛ و به چه دليل بايد از ھمۀ کار ھا و ھمۀ سخنان آن ھا يک سره دفاع کرد ـ حق که حق ،از ناحق
چرا؟
ولی از اين غرض ھم مھم تر اين غرض است که به قول يکی ازشعرای معاصر ــ سھراب سپھری" -چشم ھا را بايد
شست ،جور ديگربايد ديد ".آره ،بايد شست ،اما به گونۀ ھوشمندانی وظيفه شناس و باوجدان و مسؤول در برابر خود و
در برابر مردم خود ،و در برابر آينده!
 (١.٢.١بنابراين بر مصلحتی بودن افکار )تنھا در صورت لزوم( می توان مھر تأئيد گذاشت ،زيرا در جامعۀ استبداد
زده ای که کسی را يارای ايستادن در برابر قلدران دين خو و شاھان جبار و خونريزی که در پشت آن ھا قرار دارند،
دين خويان و شاھانی که با اندک حرفی حکم ارتداد و تکفير ھزاران انسان را صادر می کنند و در مھدور الدم )کسی که
کشتن وی موجب قصاص نمی شود( خواندن وی لحظه ای ھم درنگ نمی کنند ،ترويج افکار نسبتا ً آزاد عارفان ،البته
تنھا افکار انسانی عارفانه ،کاری بدی نيست ،اما سالم خواندن ھر فکر عرفاء ،مانند آنچه در باب کعبه و "رابعه" گفته
شد ،فکر نکنم درست باشد.
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 (١.٢.٢در اين جا می خواھم از فرصت استفاده کرده ضمنا ً اين نکته را ھم عرض کنم که بحث روی اموری که امکان
آن ميسر نيست ،يعنی خدا وقوع آن را به دست بشر ممکن نساخته است ،تنگ نظری نيست ،بلکه پذيرفتن يک حقيقت
مسلم است که ما آن را رابطۀ علت ـ معلولی می خوانيم که يکی از راه ھای به سعادت رسيدن مردم است .در اين رابطه
در صدر اين مقال به حد وافی صحبت شده است!
 (.١.٣به فکر من مھم اين است که ذھن انسان ھا را از خرافات پاک کنيد .اين کار به نفع جامعه است ،نه حمايت يا
ترويج خرافات!
 (١.٣.١من در يکی از نوشته ھايم کلمۀ "کيان" را به کار برده بودم ،يکی از ھم وطنان معنی آن را پرسيده اند .اين
کلمه جمع کلمۀ "کی" است که معانی متعددی دارد ،اما منظور من تنھا سه معنی آن بود:
١ــ پاک.
٢ـ محترم.
٣ـ بزرگ.
٢٠١۶/٠٢/٠١
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