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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

 
  امان معاشر

  ٢٠١٢ اگست ٠٨

                                 

 

 

   اختصاصی تاريخی خبرنگارنشريۀ زنۀمصاحب

 )معنای قرآن(کتاب بی ھمتای ۀ با نويسند
  

 بزرگ و ۀ کانادا با جناب محترم محمد عالم افتخار نويسندچاپ زن ۀمجلاز رفتم  تا به نمايندگی اخيراً تصميم گ

شان؛ صحبت مختصری داشته باشم تا از ديد ايشان مقام و حقوق و حيثيت زن » معنای قرآن« کتاب ۀمعروف در بار

 من و ۀی پيدا شد که پيشتر در کلم پرسش ھای بسيارن کتاب را طور مقدماتی مرور نمودچو. در قرآن را دريابم

 آنالين توانستم مصاحبه ای انجام دھم که پيشتر تصور و ۀبه ھر صورت طی چند جلس. ھمکارانم نمی گشت

چون صحبت با دانشمندی متبحر؛ آنھم در موضوع نازک و حساس معنا و محتوای قرآن مقدس . انتظارش را نداشتم

  :دارم وبت ھای ھفته وار تقديم می بخش تقسيم و به ن٢را به  باشد؛ آن می

  

  !"متولد نشده اند» معنای قرآن«ھنوز در افغانستان؛ خوانندگان کتاب " – ١بخش 

  !محترم عالم افتخار

ال ھای خود را شروع ؤميتوانم س. آرزو دارم گرمای ھند باالی تان به خير بگذرد. سالم و احترام بنده را قبول نمائيد

  کنم؟

  : محمد عالم افتخار
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فقانه وخوابانيد؛ و م جناب امان معاشر؛ گزارشگر فھيم و جسور که پيوسته تير پرسش ژورناليستيک را به ھدف می

  ! و سِرفرصت به کشف اطالعات و تقديم آنھا به مخاطبان تان می پردازيد

  !من؛ در خدمت شماستم

با ترجمه » معنی قرآن«ر شما از چه ھا بوده است؟ منظو» معنی قرآن«ليف کتاب أانگيزه ھای شما در ت :معاشر

ھای تحت الفظی قرآن که به زبان فارسی رقم رقم است و اخيراً شنيدم که در پشتو ھم يکی دو ترجمه شده ؛ چه 

  تفاوت دارد؟

اگر از تعداد انگشت شمار دوستان اينجانب و تعداد . باشد  راستش اين پرسش شما برای من غير منتظره می:افتخار

پسران افغانستان؛ بگذريم؛ من معتقد شده بودم که ھنوز  دختران و جوان ا ارزش و آينده دار از جوانخيلی کم ولی ب

خواھم نخست از شما  لھذا من می. خاصتاً در سرزمين افغانستان به دنيا نيامده اند» معنای قرآن«خوانندگان کتاب 

  ين باره افتاديد؟ابپرسم که چطور به فکر صحبت در

را نديده و » معنای قرآن«تخار عزيز؛ بايد خدمت تان اعتراف کنم که من ھم تا اين اواخر کتاب تان جناب اف :معاشر

 که تحت نام اسالم و جھاد و یليکن اوضاع و حوادث. ستاکه شنيده بودم چنين کتابی در انترنيت  نخوانده بودم با اين

  به خود می–م باالتر از وحشيگری و بربريت  و چه بگوي-قرآن در کشور ما روان است و ھر روز اشکال فجيعتر 

مخصوصاً از ديدن ويديوی تيرباران زن . گيرد؛ خواه مخواه آدم حساس و با فکر را به انديشه و پرسش می اندازد

در حضور ماليان و مسلمانان طالبی در غوربند جگرم تکه تکه شد و دود از دماغم بر آمد؛ ) نجيبه(جوان بيدفاع 

 و مسلمانزاده بودن خودم ھم شرميدم و حتی چيز ھای مانند اين شعر خواجه شيراز ھم نتوانست  از مسلمانعين

  :تسکينم دھد

 !یئرداگر مسلمانی ھمين است که حافظ دارد     وای اگر از پی امروز بود؛ ف

 ما ھم يوم البد  عمرۀ؛ آخرت است؛ مگر تا که می بينيم؛ در ھمين دنيا و چار روز»فردا«به گمانم منظور خواجه از 

 که دعوای کاملترين دارد و يک کتاب به یاين چرا؛ يک دين. ترين است؛ عين در کل دنيای اسالم يوم البد ترين است

نام قرآن شريف و مبين و مجيد و حميد و ھزار صفت بی مانند ديگر؛ کارش در عمل اينجاھا کشيده و به کجا ھای 

  !ديگر خواھد کشيد؟

  رسيديد؟» معنای قرآن« رفع و کاھش اين درد و الم به کتاب و به خاطر: افتخار 

ی و اسالمی ديدم و شنيدم؛ دردی را دوا نکرد؛ ئرشاد و نشرات و تلويزيون ھای مال ھرچه وعظ و تبليغ و ا:معاشر

 ی از روشنفکران دينی خواندم ولی ھنوز گنگس و گيچ شده میئ قرآن را مرور کردم؛ چيز ھاۀترجمه پشت ترجم

) ٢(»معنای قرآن«را خوانده کتاب » )١!(توان و بايد اندازه گرفت را می" اسالميت"ميتری که با آن  «ۀم تا مقالرفت

  را دانلود کردم و خوانده و يافته رفتم که سرو آخر اين فتنه ھا از کجا تا به کجاست؟

  !ال حل است؛ ديگر من چه بگويم؟ؤکه يافتيد؛ س) با خنده (:افتخار

شيد؛ منظورم را رسانده نتوانستم؛ فقط ھمين را يافتم که ما مسلمانھا با فھم قرآن و دين بدترين مشکل  می بخ:معاشر

را داريم و نادانی ھا و بد دانی ھا، جھالت ھا، رسوم و عنعنات جاھلی خود را قرآن و اسالم تصور کرده و در يک 

  .رويم گمراھی شوم و وحشتناک پيش می

    وجود دارد و مسلط است؟وھم قرآن؛ ».. فھم قرآن« يعنی که به جای :افتخار

  ؟!چرا برداشت من؛ درست نيست) متردد (:معاشر
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 به حدی درست و رساست که مرا به حسرت انداختيد که کاش؛ نام کتاب مورد نظر را ھمين طور سليس و :افتخار

  !گذاشتم می» فھم قرآن«رسا 

؛ يک حقيقت ملموس و موجود و در دسترس ما کتاب يک ۀ مثاببه» فھم قرآن«به ھرحال؛ کتاب معنای قرآن؛ ھمان 

  !آدم ھا و آدمواره ھاست

گی به قطعيت  سال٢۵ خود تان آمد که من کم ازکم در سنين ۀ تأليف و نگارش اين کتاب ھم در ھمان فرمودۀو انگيز

نادانی ھا و بد دانی ھا، جھالت  بدترين مشکل را داريم و فھم قرآن و دينما مسلمانھا با « متوجه شدم و دريافتم که 

 ھا، رسوم و عنعنات جاھلی خود را قرآن و اسالم تصور کرده و در يک گمراھی شوم و وحشتناک پيش می

  . ».رويم

خورد   قرآن؛ نه تنھا به ھيچ دردی نمیتحت الفظی شما ۀو به فرمود» یئعلما«ی و ئ مالۀبه نظر اين کمينه؛ ترجم

 قرن کامل از زمان تدوين قرآن به دور افتاده ايم؛ وھم آفرين تر و گيچ کننده ترھم است ١۵بلکه خاصتاً اکنون که ما 

ست؛ عدم اينگونه ترجمه از وجودش ھزار ا ھم؛ ھمين باشد که اغلب !ترجمه ۀو اگر مقاصد مترجم و تمويل کنند

فھم ھرکجای عالم که بخواھيد؛ به اينگونه ترجمه ھا نه در افغانستان و ايران و پاکستان بلکه در . مرتبه شرف دارد

  کنند و کمک نخواھند کرد؟  کمک نکرده اند؛ کمک نمیقرآن

  ! جناب افتخار:معاشر

تبت يدا ابی «داند؛ به زير شود؛ حاال مثالً بھتر نيست کسی که زبان عربی نمی  شما عجيب معلوم میۀبه من؛ فرمود

  ؟ »بريده باد دستان ابی لھب«بخواند » لھب

 نيست؛ باز بايد ترجمه قابل فھم؟ ھم »بريده باد دستان ابی لھب«خوب؛ می بينيد . ثال خوبی انتخاب کرديد م:افتخار

 کدام شخص ياوه گوی و چرند باف يا ھرشخص ياوه سرا و پوچ -  بريده باد دست ھای پدر لھو و لھب«: شود

  »!گوی

 اين به اصطالح ترجمه ۀ ايشان را نداند؛ از ھمۀ قبيلآيا کسی که تاريخ زنده گانی خود پيامبر اسالم و خاندان و قوم و

  ؟ !فھمد چه میھا 

که ھمينگونه ترجمه ھا  کشد؛ طوری چنين ترجمه ھا حتی قرآن را از کتاب حايز معنا ھای دينی و مقدس بودن می

  ! فيصد به اراجيف کودکانه و مضحک و شرم آور تبديل کرده است۵٠تورات و انجيل را کم از کم 

  :گذرانيم  را از نظر میت تحت الفظی تمام آيۀببنيد؛ ترجم. شود  نيز وضعيت ھمانطور میاينجا

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ِم ي       بِْسِم هللاَّ

الَةَ اْلَحطَِب  َواْمَرأَتُهُ ﴾٣﴿ْصلَى نَاًرا َذاَت لََھٍب ي سَ ﴾٢﴿ َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب ﴾١﴿ لََھٍب َوتَبَّ یَدا أَبِ يتَبَّْت   ﴾۴﴿َحمَّ

َسٍد ي جِ یفِ    ﴾۵﴿ِدَھا َحْبٌل مِّن مَّ

خ پر  به زودی در دوز﴾٢﴿ ثروتی که اندوخت ھيچ به کارش نيامد ﴾١﴿بريده باد دستان ابی لھب و نابود باد خودش 

  ﴾۵﴿ با طنابی از ليف خرما بر گردن ﴾۴﴿ و زنش ھيزم کش آتش باشد ﴾٣﴿فتد شرار بي

که برای امروزيان روشن کنيم که ابی لھب پسر کاکای حضرت  سيری کار دارد به جز از اينف تاين آيات کريمه چه

ابی «حتی ! رسول هللا بوده ؛ خود و زنش با شدت و ِحدت تحمل ناپذيری با آن حضرت خصومت می ورزيده اند؟

مد مصطفی صلواة هللا نام اصلی اين گمراه دوزخی ابدی نمی باشد و اين؛ نام يا صفتی است که حضرت مح» لھب

  !عليه بر اين زنديق گذاشته بوده اند
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ن به زبان ساده و سليس عربی نازل گرديده است و نه تنھا برای مردم آکه در تأليف شما خواندم قر  قسمی:معاشر

 سال پيش عربستان بلکه برای عوام و کوچی ھا و بيابانگردان و مغاره ١۴٠٠صاحب سواد و دانش وقت يعنی 

ی ھای ترجمه ھم؛ قرآن ما، کتاب ئچرا و لو با ھمين نقص ھا و نارساپس .  ھمان زمان قابل فھم بوده استنشينان

 ٩٩/٩٩شود و بيش از  مروج وطن ما ساده ترجمه نشده و به مردم آموختانده نمی دين ما و سند ايمان ما به زبانھای

  باشد؟ ھا میدانند که محتويات کتاب دينی شان چه  فيصد مردم ما اصالً نمی

  ! شود؟ می ناميم شده است و می» اسالم«آيا چنين کاری در کدام جای ديگر عالمی که  :افتخار

که دين و ايمان و جان و مال و ناموس خلق هللا را کم از کم ازعصر اموی ھا به اينسو در قبضه و  اصالً طبقه ای

ودی توانسته اند به سخن رسای دکتور شريعتی يھ.... تصرف گرفته و به مدد کعب االحبارھا و ابوھريره ھای 

 وھم دين و قرآن   به جای فھم دين و قرآن؛مذھبضد به وجود آورند و بر اساس اين » مذھب عليه مذھب«دراسالم 

باط و استبداد خويش نھادينه کنند؛ دور از ضر توده ھای زير سحر و افسون و انرا د» !ترس از دانستن«و فوبيای 

 درختی را که بر باالی آن نشسته اند و مانند کرم ابريشم از آن تغذيه ۀنين غلطی بکنند و خود تنتصور است که چ

ترس از «بود و نبود اينان وابسته به جھل و نادانی و بد دانی توده و از برکت فوبيای . کنند؛ اره کرده بروند  می

  !در افراد ميليونی مردم است» دانستن

 زن شايد بيشتر ضرورت دارد ۀ عزيز مجلۀرا خوب نمی فھمم؛ خوانند» س از دانستنتر« ببخشيد؛ فوبيای :معاشر

  . که مفھوم آن روشنتر شود

باشد و مراد از آن چنان ناھنجاری و اختالل روانی است که بيمار  فوبيا؛ اصطالح علمی در روانشناسی می :افتخار

  .  داردترس مزمناز چيز ھای موھوم يا ناموجود يا عوضی گرفته؛ 

در نظام کودک پروری و تلقينات بر جوانان و نوجوانان ما اين بيماری مانند ويروس ھای سياه زخم و ايدز و 

که متقاعد شد يک مسلمان است؛ مسلمان بودن ھمه  که ھر نوچه مسلمان ھمين شود؛ تا جائی طاعون سرايت داده می

آفت و مصيبت استی در مسلمانی داشتن باالترين شومی و چيز در دنيا و آخرت است و مسلمان نبودن و حتی کم و ک

بيشتر و  به زعم خودش(باشد؛ ديگر خواندن و دانستن  ی و عذاب در دنيا و آخرت میئو بد بختی و سياه رو

را امر وحشتناک می پندارد؛ حتی تغيير کوچک در طرز لباس و غذا خوردن و ساير سنت ھای ) متفاوت تر دانستن

  .می پندارد» کفر«پيشوا ھای مورد نظر را پدر و مادر و 

 ھا و مال ھايشان در برابر پديده ھای فنی یو چل! راس ھا در توده ھای مسلمانمثالً عکس العمل ھا و ترس و ھ

جديد مانند کمود و ملزومات تشناب ھای مدرن، راديو و تلويزيون، کامپيوتر و ربات، مبايل ، ريل و طياره و 

  . عات چون سفر انسان به ماھتاب وغيره را در نظر آوريدخودرو، اخبار و اطال

را که به وجود آورده اند بر  طالبانيزم و  جھاديزم ھمين. است» ترس از دانستن« آنھا تبارزات ھمان فوبيای ۀھم

ای بيشتر بر. ابتنا دارد... ی ھا و چيچينی ھائو پاکستانی ھا و عرب ھا و افريقادر افغانھا » ترس از دانستن«فوبيای 

و کتاب دگروال ) ٣(»بازی شيطانی«خواھم بگويم لطفاً کتاب رابرت درايفوس  که من چه می و بھتر دريافتن اين

  !را مروری بفرمائيد» تلک خرس«محمد يوسف 

جنگ صليبی يا جھاد « ين راستا کتاب جذاب و جامع و عام فھم داريد يعنی اشما خود ھم در!  افتخار عزيز:معاشر

  )۴(»!هللافی سبيل 

 خانه؛ خلموک  درِ ۀگوسال« را به خاطری متذکر نشدم که برای بسياری ھا  با سپاس از حسن نظر شما؛ آن :افتخار

  !يعنی زياد دلکش و جالب و در حساب آمدنی نيست» باشد می
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  !"دھنوز به دنيا نيامده ان» معنای قرآن«خواننده ھای کتاب "به ھمين دليل ھا فرموديد؛ !  ايوای:معاشر

جناب معاشر؛ زياد تأثر به خود راه ندھيد؛ مخصوصاً تأثرات در حد اندوه ھای ديرينده؛ آدم را از پای می  :افتخار

متأسفانه نه دنيا و نه جوامع بشری تمام و کمال بر اساس آمال نيک و آرزو ھا و عاطفه ھای ما سمت و سو . اندازد

  !ه کار دارد تا تغيير مطلوب نمايد يا باز سازی و بھسازی شودخيلی چيز ھا ھنوز عمر نسل ھا را ب. نمی يابد 

مطلق نيست ولی به ھرحال بدبختانه !" ھنوز به دنيا نيامده اند» معنای قرآن«خواننده ھای کتاب "اين سخن ھم که 

  سن کرده؛ ھنوز بر اکثريت بزرگ جوانان و نوجوانان مان غلبهۀصرف نظر از تود» !ترس از دانستن«فوبيای 

باشد و اين  مگر به خصوص از نيم قرن به اينسو اين فوبيا و امثال آن در حال ريزش و تضعيف و فنا شدن می. دارد

حقيقت را؛ شما از جمله در خصومت ھيستريک و ديوانه وار پاسداران سياھی و جھل و تاريکی با مکتب و دانش و 

  ! سی سال ديديد و ھنوز می بينيدينادر... دانشور و رسانه ھا و ابزار ھای اطالعات عمومی 

االت ؤباشد و س  زن میۀت تحرير مجلأال ھای ديگرم را که از طرف ھيؤ جناب افتخار؛ اجازه دھيد س:معاشر

  .حتمی است؛ خدمت تان عرض بدارم

  !خيلی دلچسپ است ؛ لطفاً ھرچه زود تر! چه عجب :افتخار

   )مردم ما سوته مسلمان است(که   اينضرب المثل معروف در کشور ما وجود دارد و آن :معاشر

که امروز  دين اسالم چه گونه به افغانستان آمد؛ آيا مردمان آن زمان ما قرآن را خوانده و دانسته مسلمان شدند مثلی

  شوند؟ تعدادی کتاب ھای علمی را خوانده و دانسته عالم و دانشمند و باورمند و متخصص می

   زن از اين پرسش چيست؟ۀت تحرير مجلأد ھيدانم مقص می! جناب معاشر: افتخار

اين پرسش؛ خيلی ھا کليدی است و دادن پاسخ سھل و ساده و آسان به آن؛ خواب است و خيال است و محال است و 

  .جنون

خصوص ايران؛ خواسته اند به اين پرسش کليدی ه چندان کم روشنفکران امروزی در افغانستان و بدانم تعداد ن می

 و قرآن اينان به زعم خود؛ ديده و دريافته اند که گويا اعراب تجاوزات وحشيانه کردند و دين. مايندپاسخی فراھم ن

 اند؛ که و از اين دريافت نتيجه گرفته. اوت و شقاوت بر مردمان ما تحميل نمودندسخود را به زور شمشير و ق

ه و بھترين و درست و درست ترين و ھا بِ ی ما چون آئين زردشت و ميترائيسم و ھمانند ئمعتقدات و باور ھای آبا

را ... ی ئرا بر انداخت و دين و آئين اھوراگزين و گزين ترين و ابدی و ازلی بود؛ لھذا چاره اين است که آئين عرب 

  ! و افتخار و نازش و بالش نمودءبازيافت و برآن اتکا

ول حتی نوابغ بشری گرفتار ھمين توھم خيلی ھا به شم» تمدن«اين؛ چيزی نو و تازه نيست؛ در گذشته ھای عصر

  .شده اند

  ! سياسی چون راسيزم گرديده است–ھمين امر موجب پيدايش مکاتب فلسفی 

  پس چاره چيست؟!  عجب:معاشر

  :افتخار

شناخت واقعی و دقيق و درست از خود بشر و مدنظر گرفتن حتمی حقايق و واقعيات تاريخ در زمانھای دور و  

  .ا و تئوری ھا و فلسفه ھانزديک در استنتاج ھ

جوگران سرگذشت بشر و طرق تطور و تکامل جوامع و فرھنگ ھا و  و  زحمات فراوان که جستۀدر سلسل

نّی در ينظم مع د تاين فرد متخصصی بود که کوشياول لوئيس مورگاندنبال ھم انجام داده اند؛ ه اخالقيات طی قرون ب

 خصوصی و يتلکامنشاء خانواده، م«ر مسلم؛ کتاب بيحد مھم خود به نام يکی از نواد. خ انسان وارد کنديماقبل تار
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او در مورد اھميت يافته ھا و نظريات . را اساساً برحسب کشفيات و تعيين ھای مورگان نگاشته است» دولت

که مطالب اضافی مھمی باعث لزوم   مگر در صورتی-توان انتظار داشت که  یم«: نمايد که کيد میأمورگان ت

  ».باقی بماند ن به قّوت خوديبندی او ھمچن  طبقه-راتی شود ييتغ

و دوران تاريخ مکتوب » ماقبل التاريخ«شامل (مورگان از نقطه نظرچشم انداز خود؛ سير تطور تاريخ عمومی بشر

  : را به سه دوران اصلی تقسيم ميکند) شود ؛ مشخص میپيدايش خطکه با 

  !)که بيحد طوالنی است(  دوران توحش – ١

  !)که بازھم کوتاه نيست(  دوران بربريت -٢

  . دوران تمدن -٣

او ھر . پردازد یبه سومی م ت و تمدن، به اولی و دومی و گذار آني توحش، بربرۀان سه دوران عمدياو طبعاً از م

م يی تقسئالانی و باينی، ميئدا شده به مراحل پايمعاش پ ليد وسايشرفتی که در تولين دورانھا را بر حسب پيک از اي

 ».کند یم

 سخت و ثقيل نشود؛ صرف ھمينقدر خاطر مزاج و نازنين افغان  عزيز نازکۀکه عرايضم به خوانند به لحاظ اين

اصالً و ابداً دردی از درد ھای ی و اتنيکی ه ئ تنگ و تاريک بومی و قبيلۀرجعت محض به گذشت سازم که نشان می

 اين يا آن قطعه خاک و اين يا آن ۀگذشت  خاص و ممتاز درۀ جدا بافتۀکند؛ چرا که ھيچ تافت بشری را درمان نمی

؛ وجود نداشته است تا در آن تعامالتی کامالً ويژه انجام گيرد و یه ئ قبيل–اص خونی و خاندانی و قومی گروه خ

  .نتايجی کامالً ويژه  از آنھا به دست آيد

؛ از خوانندگان را چه عرض کنم؛ لطفاً مطلب را به بخشيد؛ ھنوز سر من خالص نشده می!  جناب افتخار:معاشر

  .طريقی ساده و قابل فھم بفرمائيد

:  راھی که تمام جوامع بشری کمابيش طی کرده به دست داريم بدينگونهۀببيند؛ حاال يک نقش! چشم.  خوب:افتخار

مراحل (مدن دوران ت) یئ باال-  ميانی-مراحل پائينی (ريت دوران برب) یئ باال- ميانی -مراحل پائينی(وحش دوران ت

  )یئ باال- ميانی- پائينی 

زنند و بسياری ماھيتاً در بربريت جازده اند؛ که   توحش دست و پا میۀبدبختانه بعضی جوامع ھنوز در مرحل( 

  !)پرداختن به آنھا اينجا ممکن نيست

توانسته باشد که دوران ھای  ی خاک خاص نبوده و نمۀ من اين است که ھيچ جامعه و قوم و قبيله و قطعۀحرف ساد

؛ متمدن و آنھم در باالترين سطح به بشر شدنتوحش و بربريت را سپری نکرده و از ھمان لحظات شروع کردن 

  . تشريف داشته باشد

ور ميانه مصادف به  سال پيش را که در خا١٠٠٠ تا ١۵٠٠توانيم و حق نداريم؛ اتفاقات و رويداد ھای  لذا ما نمی

ی دوران توحش و گذار به دوران بربريت است؛ با طرز ديد و معيار ھای عقلی و حقوقی و اخالقی ئزمان فاز باال

  ! جھانی حقوق بشر و چيز ھای آرمانی تر از آن مورد ارزيابی و قضاوت قرار دھيمۀامروزی آنھم در سطح اعالمي

  ال ما چه ربط دارد؟ؤتوانم پرسان کنم که اين گپ به س  می:معاشر

دين اسالم چه گونه به افغانستان آمد؛ آيا مردمان آن زمان ما قرآن را « :ال شماست که ؤببنيد س. چرا؛ نی :افتخار

که امروز تعدادی کتاب ھای علمی را خوانده و دانسته عالم و دانشمند و باورمند  خوانده و دانسته مسلمان شدند مثلی

  »شوند؟ و متخصص می
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 و اوضاع افغانستان تحت شرايط حضور ٢١به اوضاع جھانی در قرن » ...که امروز مثلی«معلوم و مسلم است؛ 

 وژيک کشور پيشرفته و نسبتاً پيشرفته به لحاظ اقتصادی و تکنول۵٠امريکا و بيش از ...  فرھنگی- سياسی- نظامی 

 کنند و يا رد  مردم ھمه چيز را خوانده و دانسته قبولۀحتی در ھمين شرايط ؛ کامالً ميسر نيست که ھم. اشاره دارد

که شيادی عوامفريبی دارند می بينند و رويھمرفته با تھديد  مردم به دھان پيشوا ھای قومی و مذھبی و کسانی. نمايند

 ی را می پذيرند و به آن گردن میئ ھا چيزھاکالن پنداشته شده ھا و کالن ساخته شدهو تطميع و فريب و فرمان 

  !کنند  میجھادجمله به اصطالح عليه آن  منی را نمی پذيرند و ئگذارند يا چيز ھا

  !توان سخن گفت نمی» فھم«به طور عموم؛ ھنوز از چيزی به معنای اخص 

  !ال احمقانه بودهؤال ما؛ سؤ ببخشيد؛ به نظرم اصالً اين س:معاشر

که  ؛ فقط ؛ وقتیردال احمقانه وجود نداؤاصالً س دانيد؛ می. لطفاً اينقدر به عجله حکم نفرمائيد!  جناب معاشر:افتخار

  !احمقانه باشد: ال موجود است؛ نپرسيدن آن؛ شايد بتوان گفتؤس

و به ھمين لحاظ چنين بحث ! که پيشتر ھم عرض کردم؛ واقعاً کليدی و بزرگ و حتی داھيانه است ال؛ چنانؤاين س

  .ھای بزرگ و کليدی را برانگيخت

و جناب شما در جاھای »  مردمۀيعنی ورای عقل روز مرغيب؛ «:عنوان دارد) معنای قرآن(فصل دوم کتاب  :معاشر

 در آن علم غيب ۀباشد؛ ھم ديگر ھم تأکيد کرده ايد که قرآن کتاب بينات و واضحات برای مردم و آدميان وقت می

ين موارد لطفاً توضيحات عام فھم بدھيد چرا که من می بينم به مردم ما باور ھای خالف ادر. تواند باشد نيست و نمی

  )ادامه دارد. (شود ين تحميل شده است و میا

  امان معاشر

 

 


