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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  جاويد
 ٢٠١۴ اپريل ٠۴

 

  باز ھم در مورد دعای بد و نفرين
  

من در ھمان  . من طرف توجه تان قرار گرفت وبه جوابم پرداختيدۀ  خوشحالم که نوشت.داکتر صاحب محترم سالم

 قبلی اظھار اميدواری کرده بودم شما با پاسخی روشن  برمن وصد ھا چون من که از راز  ورمز قرآن چيزی  ۀنوشت

 تان  بحث ديگری را آغاز کرديد که از آن ۀ نوشتیالم در ابتداؤشما به جای جواب به س. زياد نمی دانيم ، منت بگذاريد 

  :وشتيد  شما ن،در گذشتن برايم مقدور نيست

 ی تعالی چون جاويد به نزد ما مسلمانان صرف ذات بار-عبدالجاويد ( خواستم درمورد نظر برادرم معظم جاويد یم«

 ۀاوالً ساکت بمانم و آن را مانند بحث غنا بخشيده به قضاوت خوانند.)  که بھتر است پيشوند و يا پسوند داشته باشداست

  » : دارمیم وعرض ادب اينک سطور چند را خدمت شما تقديم م بگذارم، اما به خاطر تجديد احترامعظم

دانيد که وقتی  فارسی است وشما بھتر می/  اين کلمه  دری .عبدالجاويد اسم من جاويد است ونه ،داکتر صاحب محترم

العزيز والجبار ما می خواھيم از آدم آزاد وآزاده بنده بسازيم در زبان عربی الف والم در سر کلمه می آيد مانند القادر و

برای کلمه ھای فارسی  شود  عبد ـ القادر يا به طرز گويش ما عبدالقادر وعبدالعزيز وغيره ، در زبان ما و که با عبد می

ھر اسم خاص که به ذوق ما برابر  اگر ما ھر قدر کوشش کنيم چنين چيزی درست نيست اگر ما در پھلوی ھر صفت و

مراد نزديکتر کند پيشوند عبد را سرش کنيم  اسمای خداوند که مسلمانان به آن باور بار معانی آن ھم ما را به  بود و

 ٢٠٠  تای آن در قرآن مستقيماً  ذکر شده است  وبعضی از محققان تا ٨۵" عالمان دين " ۀ  است و به گفت٩٩دارند که

من در ابتداء .  ھزار ھا  خواھد  زد   که آن ھم به زبان عربی است يافته اند سر بهیمورد از اين نام ھا را در احاديث

عربی اضافه نمودن الف والم آن را  ست يا عربی که داکتر صاحب با پيشوند عبد  ومامردد شدم که جاويد دری خود 

  . ساخته است 

داکتر صاحب چرا پيشوند وپسوند ھای  محمد، غالم وعبد نصيب ماست وشما ھم اين پيشوند را به نام من اضافه کرده 

کنند آن ھم  در مورد نامھای خدا يا اسماء هللا الحسنی حتا پيامبر اسالم  عربھا ندرتاً تنھا از پيشوند عبد استفاده می. داي

نامگذاری کرد  نه و ابراھيم قاسم  طيب و بدون پيشوند گذاشت  وآن ھا را طاھر و باالی فرزندانش نام ھای ساده و

  .  بدون بنده ويا غالم بودن ،دگانش ھم حسن وحسين وغيره نامگذاری شدنوا عبدالطاھر وعبدالطيب وعبدالقاسم  و

نام برده دار را در عقب آن  در کشور ما وقتی عربھا مستقر شدند مانند برده داران ديگر  نام ھای مارا گذاشتند عبد و

کا عين پروژه ھزار سال در امري. ذکر می کردند تا تشخيص گردد که اين برده ھا غالم کدام سردار وفاتح عربی است 

کردند مانند   تطبيق گرديد که در آن جا ھم برده ھا را به نام اربابان شان نامگذاری می١٨قرن   و١٧بعد در قرن 
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کنيدی وغيره تا اگر فرار کنند دوباره از روی نام امريکائی اش که به ھويت اصلی اش تبديل شده بود  به  جانسون و

گرچه . ی يا نام ھای بومی شان به جانسون وکنيدی وغيره تبديل شده است ئام ھای افريقاامروز ن .صاحبش مسترد گردد

 سالھاست که بر دی که به زورمسلمان شدنئبساط برده داری وغالم بودن وبنده بودن ھم در امريکا وھم در کشور ھا

  . ا ازبين برود  ت، اما تأثيرات فرھنگی آن وقتی با دين گره بخورد سالھا کار است،چيده شده است

واگر ادعا شود که اين نامھا به برده بودن ارتباطی ندارد ونام ھای خداوند است ، زنان ھم بنده ھای خدا ھستند پس چرا 

مانند حميده و رحيمه وکريمه وغيره گذاشته می شود زيرا در ) پرستنده( برای زنان نامھای بدون عبد يا عبده به معنی

  .تنھا مردان شان که بنده باشند برای برده داران آن زمان  کفايت می کرد  است واسالم زن جز مايملک مرد 

اين نام غير   غيرروشن  وو ديگر نا خوانا تفارسی است  يا به عبار/دانند که نام من دری ضمناً داکتر صاحب می

  .خوانا ونا روشن را نسزد که با نام ھای روشن وخوانای خدای عالميان برابری کند

  :فرمايد ورۀ فصلت خداوند میدر س

لَْت آيَاتُهُ ۖ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ ۗ    ﴾٤٤ ﴿.....َولَْو َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميًّا لَّقَالُوا لَْواَل فُصِّ

   »!؟ی عربیغمبري از پیقرآن عجم! ست؟ي روشن ناتشيچرا آ«: گفتند ی حتماً مميداد ی قرار می عجمی آن را قرآنھرگاه

   :فرمايد ا در سورۀ الشوری میي و

ِعيِر   لَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِيًّا لِّتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن َحْولَھَا َوتُنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع اَل َرْيَب فِيِه ۚ فَِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوفَِريٌق فِي السَّ َوَكَذٰ

﴿٧ ﴾  

 آن را انذار رامونيو مردم پ]  مّکه [= »یالقر امّ « تا مي کردیرا بر تو وح] اي و گوحيفص [= ی عربی گونه قرآنني او«

 در ی گروھ؛ی بترسانستي در آن ندي و شّک و تردشوند ی در آن روز جمع مقي که ھمه خالی و آنھا را از روزیکن

  »! در آتش سوزانیبھشتند و گروھ

ه زبان عجمی  ونا خوانا نام ھای خداوند ھم به ھمين زبان  گويا وقتی قرآن به زبان گويای عربی نازل گرديده  نه ب

 اين نام ناروشن چه به درد تان می.ايمان ندارم  ی  باور وئوفصيح درستتر است نه نام دری  من که به ھيچ دين وخدا

  . در جمع نامھای خداوند  شامل می سازيد  سازيد و خورد  که با پيشوند عبد  آن را مزين می

و برای  ليونھا دالر از عرب سعودی  کمائی  کرديرسول شمشيری وقتی نامش را به عبدالرب شمشيری تغيير داد معبدال

م  مانند خودم آزاد زيسته  وبندگی وغالمی نکرده است به عبد  ببخشد من نامم را که در طی عمرمن اگر کسی دنيا را

  .            وغالم تبديل نخواھم کرد 

  : شته داکتر صاحب از ترجمه وتفسير ياد آور شده اند  وچنين نگاشته اند در قسمت بعدی نو

    تذکر است که متن  قرآن کريم  ترجمه نمی شود بلکهجاويد ، الزم به. وحال که در اين بخش نوشتۀ برادر محترم ع  « 

 که قدرت وضعف می تواند گفت که تفسير مفسرين نه ترجمۀ مترجمين وبرای توجيه مشابه خدمت شما عرض شود

 » ومسايل واصطالحات معين در زندگی ما فھم وسعيتر از آن دارد که ما تصور ميکنيم 

  . تعريف  ترجمه وتفسير را در فرھنگ  ببينيم که چه است

  :لغتنامه دھخدا 

  بيان کالمی از زبانی به زبان ديگر

تر کردن   روشنی براگري داني به بیاني بلي و تبدلي تحواي گر؛ي به زبان دی از زبانی نوشتاراي گفتار دني گردان:مهتَْرجُ 

  .مفھوم سخن

  ) ناظم االطباء. (گريزبان ده  بی از زبانی کالماني ب:ترجمه 
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 ريام). ٤٣ ص بي چ ادیھقي بخيتار. (بازفرستاد ...  آن راست کردهیترجمه ھا و ستهي فرمانھا بخواسته و فرونگر

 گفت ري آمد امانيپاه  بگشاد ونامه بخواند، چون بطهيو خر... د و نامه بستد تخت ششيخواجه بونصر را آواز داد پ

 و سوگندنامه را استادم عتينسخت ب). ٢٩١ ص بي چ ادیھقي بخيتار. ( تا ھمگان را مقرر گرددترجمه اش بخوان

  ).٢٩٥ ص ضاً ي ایھقي بخيتار. (باي چون د راستیترجمه ا کرده بود یپارس

 اي ی کردن کالمانيب .  برگرداندنگري دیزبانه  بی را، از زبانی نوشته ااي یگفتار) مص مرکب (:ترجمه کردن 

   .گريزبان ده  بی را از زبانیعبارت

 و آنچه د که از بغداد آورده بودنی عھدنامچه ای و فارسی ، تازشيخط خوه  آن بري پس دوات خاصه آوردند و در ز

 عرضه ريتذکره نبشته آمد و خواجه ابونصر بر وز). ٢٩٥ ص بي چ ادیھقي بخيتار. (استادم ترجمه کرده بود نبشت 

 ضاً ي ایھقي بخيتار.(مجلس سلطان ھر دو بخواند سخت پسند آمده  بی و تازیھر دو را ترجمه کرد به پارسکرد و آنگاه 

  ).٣٧٨ ص ضاً ي ایھقي بخيتار. ( کردترجمه یبونصر مشکان نامه بخواندو به پارس). ٢٩٧ص 

   گريزبان ده  بی را از زبانی عبارتاي ی کردن کالمانيب.  برگرداندن گري دیزبانه  بی را از زبانینوشته ا اي یگفتار

  وحال ببينيم که تفسير را فرھنگ ھا چه نوع بيان کرده است

   ظھور و کشفیمعنه ب» فسر« است از لي مصدر باب تفعريکلمهٔ  تفس

 کردن و واکردن دايپ.  سخن ی نمودن معناني و آشکار کردن و بدايپ. د را روشن کنیآنچه که معن.  کردن دايھو. ريتفس

.  کردن دايپ. گشاده کردن . گزارش  . انيشرح و ب . یزي و آشکار ساختن چانيب . مل و با لفظ کردن مستعدهيخبر پوش

   .  کردندايآشکار ساختن و ھو یمعنه در اصل ب.  رایشرح کردن غامض

 و گري دیزبانه  بی از زبانی کردن سخنانيشرح کردن و ب. ترجمه کردن .  کردن سخن دايآشکار و ھو.  کردن ريتفس

  :  روشن و آشکار یزبانه  غامض را بی کردن سخنحيتوض اي

بين ترجمه وتفسير تفاوت  بسيار است  ترجمه سخنی را از يک زبان به زبان ديگربيان کردن و تفسير  شرح دادن يک 

صورت گرفته " عالمان دين  "يا  اگر ما تمام ترجمه ھای قرآن را که توسط  مال ھا و.ردد سخن تا اصل معنی اشکار گ

مگر عرب ھم . يا مفسر را به جای آيات قرآن پذيرفته ايم " عالمان دين"ئيم  پس ما تا امروز تنھا نظر تفسير فرض نما

خداوند در سوره ھای مختلف قرآن از .  از فھم اصطالحات قرآن سر در نمی آورند  به ھمين مشکل ما گرفتار است و

در اين . فصلت  فرموده اند که اين قرآن به زبان عربی فصيح وگويا است ٤٤ الشوری ويا سورۀ ٧جمله در سورۀ 

يا يک عجم دو زبانه پيدا نشده است که برای ما قرآن را   سال يک عرب که به ھر دو زبان تسلط داشته باشد و١٤٠٠

  .ترجمه کند

  را ندانيم که تکه ما معنای يک آي يگر مسلمانان ادعا دارند که قرآن برای رھنمائی تمام بشريت است زمانیازطرف د

دست ھای ابولھب بريده باد يا نابود باد واين عالمان دين که عمر خود را در اين راه صرف کرده اند از ترجمه کردن 

پس معلوم است که برای .  برای اجتماع سودمند واقع شوند  بروند تایيک آيت عاجز ھستند بھتر است پی يک کار ديگر

  .ومردم اطراف آن است» اّم القری« فرمايد که اين قرآن برای مردم مکه  ی ما نيست  چنانچه خود خداوند میئرھنما

لَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآنًا َعَربِيًّا لِّتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرٰى َوَمْن َحْولَھَا وَ  تُنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع اَل َرْيَب فِيِه ۚ فَِريٌق فِي اْلَجنَِّة َوَكَذٰ

ِعيرِ    ﴾ ٧  ﴿َوفَِريٌق فِي السَّ

 آن را انذار رامونيو مردم پ]  مّکه [= »یالقر امّ « تا مي کردیرا بر تو وح] اي و گوحيفص [= ی عربی گونه قرآنني او

 در ی گروھ؛ی بترسانستي در آن ندي و شّک و تردشوند یم در آن روز جمع قي که ھمه خالی و آنھا را از روزیکن

  ! در آتش سوزانیبھشتند و گروھ
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مبری را جز به زبان قومش نفرستاديم  تا حقايق رابرای ما ھيچ پيفرمايد که  در سورۀ ابراھيم از اين ھم واضح تر می

ت يت است ادعای پوچ وتوخالی است مگر آيکنند که قرآن برای تمام بشر که مسلمانان ادعا می واين. آن ھا اشکار کند 

  . ابراھيم بر اين ادعای شان خط بطالن نمی کشد ۀچھارم سور

  سورۀ ابراھيم

هُ َمن يََشاُء َويَْھِدي َمن يََشاُء ۚ َوھَُو اْلَعِزيُز  ُسوٍل إاِلَّ بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَيَِّن لَھُْم ۖ فَيُِضلُّ اللـَّ َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

  ﴾٤اْلَحِكيُم  ﴿

 آنھا آشکار سازد؛ سپس خدا ھر کس را بخواھد یبرا)  راقيحقا( تا م؛ي را، جز به زبان قومش، نفرستادیامبري پچيما ھ

  . استمي و او توانا و حککند؛ ی متيھدا)  بداندستهيو شا(گمراه، و ھر کس را بخواھد ) و مستحق بداند(

زر را و سيم  توانند  اما دست ھای شان بسته است  وراه روزی  و م داده میشود که مترجمان کار خود را انجا ديده می

ھيچ عاقلی بر روی خود نمی بندد وبھترين گريز در عرب وعجم ھمين است که قدرت فھم ما قاصر است  وھيچ کس 

زبان وحی شده زبان ما که عربی نيست  اما زبان عربھا عربی است وقرآن به ھمين . نمی تواند قرآن را ترجمه کند 

نمی  دانند  و است  آن ھا ھم به مشکل ما گرفتار ھستند  ونمی توانند قرآن را بفھمند وبايد به تفسير رجوع کنند يا می

   . وراه پول در آوردن مسدود نگرددخواھند که ديگران از مضمونش آگاھی حاصل کنند

آن ھم چون با قانع نشده ام، » قياس مع الفارق« عنوان به ارتباط دعای بد از جانب خداوند، ھرچند به استدالل شما زير

تحت دالل به جای پاسخ، طفره رفتن از بحث می باشد، بيش از اين برای گرفتن جواب شما را متوجه شده ام که آن است

  .فشار قرار نمی دھم

 زبان  دری که آيا می توانيم آن را با تمنا دارم تا در باره نام ھای" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " از متصديان پورتال 

عبد بنويسيم ودر رديف نام ھای خداوند  قرار دھيم ؟ اگر امکان داشته باشد معلومات ارائه بدارند بر من منت خواھند 

  .گذاشت 

  

 

  

 

 


