
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٥ می ٢٣

  

 درتاريخ بشريتمسخ انسانھـا 
 

: از مسخ عبارت: عمل آورده اند، ھمين است کهه مۀ مسخ محققين بُ که در اکثريت کتب لغت از کلیمطابق به تعريف

  ).٢٥٦  ۀ صفح٦قرآن جلد   قاموس. (باشد شکل قبيح آن میه تغيير شدن شکل وصورت انسان ب

 ورند که  مسخ به چند نوع می آمسخ معتقد اند واستدالل میۀ   از علماء بر انواع مختلفـیناگفته نبايد گذاشت که تعداد

ئيد کثيـری از فالسفه و دانشمندان بزرگ اسالمی أالبته مورد قبول وت يکی از انواع مسخ ،  تناسخ  است که که ،باشد

  .باشد وآن عبارت از  مسخ روحی و معنوی انسانھا است نيـز می

برخی . استالخره در اعتقادات دينی ما يعنی دين مقدس اسالم وجود داشته امسخ در داستانھای عامه، در افسانه ھا و ب

   از اولی آن،تغيير شکل و دگرديـسی افراد و اجسام از شکل اوليه به شکلی بدتر: گويند از علماء در تعريف مسخ می

  .شودی َمسخ گفته م

  قرآنی اصطالح در و است تر زشت صورت به صورتی از شدن تبديل معنای به لغت در »مسخ « گفتيم   که طوری

 نازل وباغی ياغی ونافرمان )خاص گناھان( گناھکار ھای امت و اشخاص بر که شود می گفته  عذابی از نوعی به مسخ

  شود می ومقرر

بلکه تنھا شکل ) گيرد يعنی تغيير ژينتکی صورت نمیشود  در مسخ روح از بدن جدا نمیقابل تأکيد مجدد است که 

ر تعلق گروح از بدن جدا شده به بدن يا جنين ديکند به اين معنا که مسخ با تناسخ که درآن   ظاھری بدن انسان تغيير ميـ

ونه نيست گکند و اين در مسخ تنھا شکل ظاھری بدن تغيير می. يرد و در مسخ چنين نمی شود، تفاوت وجود داردگمی 

ًکه نفس انسان به ميمون و شادی تبديل شود بلکه افراد مسخ شده با حفظ روح بشری فقط صورتا ھمچون ميمون و خوک 

  . نافـرمانی وبغاوت خويش از اوامر هللا و رسول برسندبه نوعی به جزای اعمال تا به نوعی کيفر ببينند و می شوند

  . دانند  جزای اعمال انسانھا را به روز قيامت موکول میء از علمایبخش

  : در مثنوی معنوی آمده است

  .ُ بزم مقبول جای مرتد نيست–ُمسخ در امت محمد نيست 

ل سر گتواند و   فکری و روانی انسانھا که اين اشرف المخلوقات که به باال ھا رسيده میمورد مسخبه ھرصورت آن در 

تواند جھت و سمت نزولی داشته باشد و دارد  تواند درعمل ديديم که به اين تير صعودی می سبد تمام مخلوقات  شده می

ی ئدترين مخلوقات روی زمين مبدل شده به کار ھارسد و اين بھترين مخلوقات روی زمين به ب که به اسفل السافلين می

  .ندنيستپردازد که وحشی ترين حيوانات نيز به آن ارتکاب آن قادر  می

  ! محترمۀ خوانند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 که قبل از اسالم مورد غضب الھی قرار گفته اند ومسخ گرديده اند مراجعه  یاگر به داستان  ھای قرآنی در مورد ملل

ن موضوع  مسخ شدن انسان ھا را نسبت نافـرمانی از فرمان أاھيم يافت که قرآن عظيم الشيم، به وضاحت تام در خوئنما

 بشری ذکر نموده اند که ۀن برای پند وعبرت نسل ايندأدر آيات متعددی از قرآن عظيم الش) خوک و شادی(لھی به شکل ا

اين حوادث به ) ١٦٦ تاعراف آيـۀ  سورو ٦٥ تبقره آيـۀ سور  و ٦٠ ت مائده آيۀسور(  ۀ متبرکتاز آنجمله در سه آيـ

  .تفصيل ومثال ھای عبرت دھنده بيان گرديده است

َقل ھل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه هللا و « : فرمايد می ) ٦٠ تالمائده آيـۀ سور(ن در أقرآن عظيم الش ُ َّ َُّ ٍَّ ََ ََ ُْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ً ُ َ ِ ْ ُ ِّ ُ ْ ْ ُ

ِغضب عليه و جعل م ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّنھم القردة و الخنازير و عبد الطاغوت أولئك شر مكانا و أضل عن سواء السبيل َ ُّ ٌِّ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ َ َ ُ َ َ َُ َّ ْ ْ ُ ُ ْ« .  

ّآيا شما را از كسانى كه موقعيت و پاداش شان نزد هللا  برتر از اين است، با خبر كنم؟ كسانى كه خداوند آنھا را از : بگو(

ى قرار داده، و ئ آنھا، ميمونھا و خوكھاو از) و مسخ كرده،( خشم خويش قرار داده، رحمت خود دور ساخته، و مورد

  ).   ّاند موقعيت و محل آنھا، بدتر است و از راه راست، گمراه ترند پرستش بت كرده

مت  اقرآنی داشته ومطابق روايات قرآنی مسخ در ۀ  ابيم که  مفھوم وحقيقت مسخ ريشـ ي متذکره در میت در آيـًءبنا

  .وقوع پيوسته استه  الھی ببغاوت ھای بشری از فـرمان ھای قبلی بشری نسبت نافرمانی  و

  : عرض برسانمه  بايدولی خدمت خوانند گان محترم ب

شدگان زندگی طوالنی نداشتند، وحيات شان برای چند روزی  بود و بعد از مدتی   از اين   طبق روايات اسالمی ، مسخ

  .دش صورت کل مسخ فقط در يک نسل خالصه میه  و ب آمد لى ھم از آنھا به وجود نمى و نس رفتند دنيا مى

ًيوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا«ت آيـۀروايت است که حضرت معاذ روزی از پيامبر صلی هللا عليه و سلم دربار ْ َ َ ُ ُْ َ َ َِ ُّ ِ ْ ُ َ ْ َ «

عمل آورد ،  ه الی بؤس) ١٨ تنبأ آيۀ سور( )!يدئآ مى) به محشر(ود و شما فوج فوج ش دميده مى» صور«روزى كه  

 بسيار بزرگ ومھمی سؤال کرديد،  سپس ألۀمس: شما از : پيامبر صلی هللا عليه وسلم در جواب حضرت معاذ فرمود

  : زيادی کردند و فرمودندۀآنحضرت صلی هللا عليه  وسلم گري

حشور می کند و آنھا را از سائر مسلمين متمايـز می ُخداوند متعال ده گروه از امت مرا به صورت غيرانسانھای ديگر م

آنھا که به شکل ميمون ھستند اشخاصی بودند که ... نگ و گشکل ميمون يا خوک، بعضی کور يا سازد، بعضی را به 

قابل تذکر ... مردم را مسخره می کردند وبه تمسخر مردم می پرداختند وآنھا که به شکل خوک اند حرام می خورند و

از امت اسالم برداشته ) که مسخ يکی از آنھاست(ه به برکت حضرت محمد صلی هللا عليه  و سلم ھرگونه عذابی است ک

ْو ما كان هللا ليعذبھم و أنت فيھم،« شده است  ِْ َ ْ َ َ َُ َُ َِّ ِ ُ َّ تا تو در ميان آنھا ھستى، خداوند آنھا را مجازات نخواھد !) اى پيامبر(ولى  َ

  )٣٣ تانفال آيـۀ سور ().كرد

بنابر ارتکاب  را در مورد مسخ  شدن تعدادی ازقوم  بنی اسرئيل که ه این داستان عبرت دھندأھمچنان قرآن عظيم الش

   بقره،ۀشکل شادی وخوک مبدل شده اند در سوره  ونافرمانی مسخ شدند ، وشکل انسانی خود را از دست داده وبگناه

  .دارد  چنين بيان می)  ١٦٦ـ١٦٣ و نيز آيات ٦٥- ٦٦آيات (

  : فرمايد ن میأقرآن عظيم الش

، به  قوم بنی اسرائيل فرمان داد که در روزھای شنبه به  پروردگار با عظمت ما برای ابتال ، امتحان و آزمايش 

  .نپردازند ) ماھيگيری (شکارماھی 

شرعی ـ به ۀ  با حيلـءتداشکنی حکم الھی بناء نمودند در اب ولی اين قوم از اطاعت فرمان الھی سر باز زدند وبر قانون

ھا  ھای شنبه در حوضچه ھا را روز ماھی(ھا و کندن جوی چه ھا  ،  شکار  خود را شروع کردند  کندن حوضچهۀ وسيلـ

  ).وردند آھا را از آب بيرون می  انداختند و روزھای بعد آن و يا ھم جالھا  به دام می
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ی شان ئھسته پر روآھسته آمان الھی را گناه را کوچک شمردند ، وبنی اسرائيل در بدوامر اين بغاوت و نافرمانی از فر

وضع  گرفت ودر نھايت امر در شکستن فرمان الھی جسارت بيشتر از خود  نشان دادند و در برابر فرمان الھی قوت می

  .داد مفھوم  امر بالمعروف ونھی از منکراھميت خويش را ازدست  در جامعه به مرحله ای رسيد که

طور علنی وبا بی ه  که باالخره بدفرمايد بنی اسرئيل به اين نافرمانی خويش به مرحله ای رسيدن ن میأقرآن عظيم الش

ی در روز ھای شنبه  به صيد ماھی مشغول شدند و از اين راه مال و ثروت فراوانی برای خود فراھم نمودند ، ئپروا

شدند و در غير روز شنبه  روز شنبه در روی آب آشکار می) دگارھا و به دستور پرور برای امتحان آن(زيرا ماھيان 

که عذاب سخت الھی فرود آمد و گناھکاران و کسانی را که  اين بود تا اين) ١٦٣،  اعراف(آمدند  ھا می کمتر به سراغ آن

شود   استفاده میاز مجموع آيات قرآن.  (امر به معروف و نھی از منکر را فراموش کرده بودند ، به کام خود فرو برد

ً، تنھا مربوط به گنھکاران بود و مجازات ديگران احتماال ھالکت و  که ھر دو گروه مجازات شدند، ولی مجازات مسخ

  .، ھر چند گنھکاران نيز چند روزی پس از مسخ شدن ـ طبق روايات اسالمی  ـ ھالک شدند نابودی بوده است

  ! محترم ۀ خوانند

ند كه مسخ به معنى مسخ روحانى و دگرگونى صفات اخالقى است، به اين معنى كه صفاتى تعدادی از مفسران   معتقد

ھمانند ميمون يا خوك در انسانھاى سركش و طغيانگر پيدا شد، رو آوردن به تقليد كوركورانه و توجه شديد به 

  .   در آنھا آشكار گشت،رانى كه از صفات بارز اين دو حيوان بود پرستى و شھوت شكم

فرض مثال از نظر جسمی ه که انسان اگر ب عرض رسانيم ، بادرنظرداشت  اينه  خدمت اين تعداد از مفسران بايد بولی

 به يك حيوان   يك حيوان نشود به طور يقين از نظر روحی و معنوی ممكن است مسخ شود وتبديل تبديل   به مسخ نشود و

  .  آن بدی  وجود نداشته باشد ، حيوانی بهحيوان شود كه در عالم از شود و بلكه تبديل به نوعی 

گويد ، يعنی از  سخن می) ١٧٩ . ت اعراف ، آيۀسور(»  بل ھم اضل « فرمايد   ن میأکه قرآن عظيم الش طوری

  . تر ھستند مردمی كه از چھارپا ھم پست

  ر روحی تبديل به يك حيوانً انسان واقعا از نظ شود می کند که  الی در ذھن برخی از انسانھا خطور میؤزيادتر وقت س

  . شود ؟ در جواب بايد گفت بلی ، چون شخصيت انسان به خصائص اخالقی و روانی اوست

اگر خصائص اخالقی و روانی يك انسان ، به خصائص و اخالقی يك حيوان درنده مبدل شود ، خصائص و اخالقی يك 

 مسخ و ً حقيقتا تر از بدترين حيوانات درنده ، يعنی روحش بدیً ، او واقعا مسخ شده است و درمواردرا فراگيرد یچھارپا

  . تبديل به يك حيوان شده است

 اينگونه باشد،  اگرانسانی.  دارد و انسان ممكن است تمام خصلتھايش خصلتھای خوك باشد  جسم خوك با روح آن تناسب

 يك خوك است و غير از اين چيزی ً ، واقعابين و در ملكوت  حقيقت از انسانيت منسلخ شده و در معنی و باطن و نزد چشم

  . نيست

گرد  تعدادی از انسانھا با اعتراض به مفھوم مسخ بدين عقيده اند که مسخ خالف قانون تكامل و موجب بازگشت و عقب

در خلقت است، در جواب شان بايد گفت که استدالل ومنطق شان دراين مورد ، درست ومنطقی نمی باشد ، زيرا قانون 

ل مربوط به كسانى است كه در مسير تكاملند، نه آنھا كه از مسير انحراف يافته و از محيط شرائط اين قانون به كنار تكام

كند اما اگر نقائصى در وجود او پيدا شود، ممكن   رشد و نمو مىًاند، فى المثل يك انسان سالم در سنين طفوليت مرتبا رفته

 از دست ً فكرى و جسمانى خود را تدريجای و نمو لكه رو به عقب برگرددش متوقف گردد بياست نه تنھا رشد و نمو

   .بدھد

اند، يعنى چون  ولى در ھر حال بايد توجه داشت كه مسخ و دگرگونى جسمانى متناسب با اعمالى است كه انجام داده

زدند و جمعى با  نى خدا مىرانى دست به طغيان و نافرما ھواپرستى و شھوتۀھاى گنھكار بر اثر انگيز اى از جمعيت عده
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تقليد كوركورانه كردن از آنھا، آلوده به گناه شدند، لذا به ھنگام مسخ، ھر گروه به شكلى كه متناسب با كيفيت اعمال او 

  .شده است بوده ظاھر مى

 ولى در سخنى نيست،) خوكھا(به ميان آمده است و از خنازير ) ميمونھا(البته در آيات مورد بحث تنھا سخن از قردة 

بعضى قرده و ( از جمعيتى به ميان آمده است كه به ھنگام مسخ به ھر دو صورت فوق بحثمائـده ۀ  سور٦٠ تآي

 است كه  اصحاب سبت ھمين ۀنيز در بار ت بعضى از مفسران، آن آيۀتغيير چھره دادند، كه به گفت) بعضى خنازير

دادند به ميمون تغيير  گوش بسته كه اكثريت را تشكيل مىپرستشان به خوك و جوانان مقلد چشم و  پرست و شھوت شكم

   .چھره دادند

شنويم و شايد بعضی خيال كنند اينھا  ما اينھا را كمتر می. رسد   انسان مسخ شده میۀپس انسان معيوب ، گاھی به مرحل

 واقعيت وحقيقتی است که نمیمجاز است و شايد بسيار دير به اين واقعيت پی ببرند ، ولی نبايد فراموش کنند که اين يک 

  . توان از آن انکار کرد 

  :گردد اعمالی که موجب مسخ می

شرک به هللا،  :ن  اعمالی که موجب مسخ انسانھا در امت  قبلی گرديده است عبارت از أمطابق تعريف  قرآن عظيم الش

  .جمعی ه  قتل ھای دستۀقتل عام و يا ھم مساعد ساختن زمين زنا با محارم، و

که روزی آمدنی کرد مسخ ظاھری  نشده آند ولی نبايد فراموش  تر مواردد چه ديده شده است که اين اشخاص در زيااگر

  .خرت به بدترين شکلی آن مسخ و مجازات خواھد شدآاست که در اين دنيا ويا آنھم در روز 

ايج آن وحال ملت اسالم و مسلمين ی از عبرت  و پند نسلھای گذشته و نتئبا درنظر داشت تشريحات، تفاسير و قصه ھا 

ه شده، در ی از پند و عبرت برای ماست تا به مسؤوليت و وجايب خويش متوجئبه صورت مشخص و واضح درسھا

خويش دقت نموده و با دقت نقادانه سھم خويش را در عدم دقت ھا ۀ  در گذشته، حال و آيند،شدهفکر و ذھن خويش مسخ ن

نگرديده شده و خود زمينه ساز مسخ فزيکی و عتاب و قھر الھی  مسخ روانی و فکری نوو اشتباھات خويش متوجه شده 

  . خويش را در آمان قرار دھيم

برماست تا با طلب توبه و مغفرت از اشتباھات به صورت راستی ودرست به آن متوجه شده و در صدد اصالح خود و 

 که برای پند و عبرت برای بشريت و مسلمانان ارايه شده در غير آن ازين قصه ھای قرآنی. يمئديگران ادای رسالت نما

  . به صورت درست و به موقع بياموزيم

و درين دنيا کوتاه ) وتواصوا بالحق( بياموزيم، مطابق حق عمل کنيم و آنچه در توان داريم برای ديگران بياموزانيم 

  .رديمگاطرافيان در ھردو دنيا ابتالء و امتحان چنان ادای رسالت کنيم که سبب صالح و فالح  خود و 

داخلی موجب خطاء و اشتباھات بزرگ و ۀ  نبايد مسخ شد و به عمق مسخ فکری و روانی خويش با عدم نقد و عدم تذکيـ

  . بزرگتر شد

  . الھی ما را ھدايت نيکی فرما و در ما توان درک حق و راستی را قوت بده

  آمين يا رب العالمين

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنترداکالحاج 

    جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان
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