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  امان معاشر

 ٢٠١٢ اگست ٠٩
  

                              
  

  خبرنگارنشريۀ زن ۀ اختصاصی تاريخیمصاحب

  )ی قرآنامعن (نويسندۀ کتاب بی ھمتایبا 
  – ٢بخش 

  !"د باشدتمام علم غيب در قرآن نيست و نمی توان"

  

و جناب شما در جاھای »  مردمۀ يعنی ورای عقل روز مر؛غيب«:عنوان دارد) معنای قرآن(فصل دوم کتاب  :معاشر

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

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

  .شود اين تحميل شده است و می

با من » معنای قرآن« يک فرھنگی با وزن را که پس از خواندن کتاب ۀين رابطه تبصرا اجازه دھيد در:افتخار

منطقی و ساينتفيک بر قرآن نگرش «: در آغاز کتاب نوشته ای: ايشان فرمودند. تماس گرفت؛ خدمت عرض نمايم

  ! استنگرشی از قرآن بر قرآن؛ من که ديدم سراپا »مبين

باشد؛ به جايش؛ اما  که لينز ديد و نگرش؛ منطقی و ساينتفيک و جھانشناسانه در تمامی استقامت ھا می خوب اين

 شما فرموديد؛ فقط توسط مواردی مانند آنچه. دوست بسيار روشن و عزيز؛ به اصلی دقيق و کليدی متوجه شده بودند

 يا  علم غيب ھمه :اين من نيستم و لينز بينش و نگرش من نيست که حکم دھد. گردد خود قرآن تثبيت و تسجيل می

  .تواند باشد آن نيست و نمیقردر  علم آفريدگاری
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يقت توسط ده ھا اگر کتاب معنای قرآن خصوصاً ھمين بخش متذکره را کامل خوانده باشيد؛ متوجه شده ايد که اين حق

جمله توسط آيات  ويل و تفسير متفاوت خود قرآن مبين اثبات و مبرھن ساخته شده است ؛ منأ محکم و غير قابل تتآي

  : ذيلۀمتبرک

 :االنعامۀاز سور

 أَتَّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ قُْل َھْل يَْستَِوي قُل الَّ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ّهللاِ َوال أَْعلَُم اْلَغْيَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملٌَك إِنْ  

  ﴾۵٠األَْعَمى َواْلبَِصيُر أَفاَلَ تَتَفَكَُّروَن ﴿

 غيب نزد من است و هللاهاى  گنجينهگويم  بگو به شما نمى ]ای پيامبر

جز آنچه را آه به ؛ ام فرشتهگويم آه من  دانم و به شما نمى نيز نمى

؛ بگو آيا نابينا و بينا يكسان است. آنم  نمىشود پيروى  مىوحىمن 

 )۵٠(آنيد آيا تفكر نمى

 :االعرافۀاز سور

وُء إِْن  ا إاِلَّ َما َشاء ّهللاُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب الَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّنَِي السُّ  قُل الَّ أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َوالَ َضّرً

  ﴾١٨٨الَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر لِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ﴿أَنَاْ إِ 

براى خودم اختيار  ]که همان ميشود؛ من[ بخواهد هللابگو جز آنچه 

به  خير بيشترى دانستم قطعاً  سود و زيانى ندارم و اگر غيب مى

من . رسدبآسيبى خودم  به  نمی گذاشتم و هرگز اندوختم مىخويش 

؛ آورند گروهى آه ايمان مىدهنده و بشارتگر براى  جز بيم

                                                             )١٨٨(نيستم

 ):از زبان حضرت نوح(هودۀاز سور

ي أَْعيُنُُكْم لَن يُْؤتِيَُھُم ّهللاُ َوالَ أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن ّهللاِ َوالَ أَْعلَُم اْلَغْيَب َوالَ أَقُوُل إِنِّي َملٌَك َوالَ أَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدرِ 

  ﴾ ٣١َخْيًرا ّهللاُ أَْعلَُم بَِما فِي أَنفُِسِھْم إِنِّي إًِذا لَِّمَن الظَّالِِميَن ﴿

دانم   پيش من است و غيب نمىهللاهاى  گويم آه گنجينه و به شما نمى

 آسانى آه ديدگان شما به ۀام و در بار گويم آه من فرشته و نمى

 به هللا. دهد هرگز خيرشان نمىهللا گويم  نمى؛ نگرد ر آنان مىخوارى د

من در ] اگر جز اين بگويم[تر است  آنچه در دل آنان است آگاه

 )٣١(آن صورت از ستمكاران خواهم بود

 :)اسرائيل( االسراءۀاز سور

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي ٨۴بِيالً ﴿قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ُھَو أَْھَدى سَ  وِح قُِل الرُّ ﴾ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

  ﴾٨۵َوَما أُوتِيتُم مِّن اْلِعْلِم إاِلَّ قَلِيالً ﴿

 ربآند و  خود عمل مى] روانى و بدنى[بگو هر آس بر حسب ساختار 

و در ) ٨۴( باشد داناتر است  يافته هدايت  شما به هر آه راه

 من است و ربفرمان ] سنخ[پرسند بگو روح از  تو مىباره روح از 

 )٨۵( داده نشده استاز دانش جز اندآىبه شما 
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بلی ؛ متوجه شده ام که نه تنھا اين مورد توسط خود آيات متعدد قرآن اثبات شده است بلکه ثابت شده  :معاشر

که اعراب ھمان  کنند و ھم اين  می افھام و تفھيمعربی است که به  اعراب قومی به نامۀکه اين کتاب مقدس ويژ

لذا  .وقت در کدام حد عقلی و اخالقی و روانی قرار داشته اند؛ توسط آيات خود قرآن آشکار و ثابت شده است

  .ال بعدی برومؤاجازه دھيد به س

  ! مھربانی کنيد:افتخار

اثبات » بنده محور «و امتحان الھی را» مخاطب محور« شما قرآن را - در فصل ھای چھارم و پنجم  :معاشر

باشد؛ چرا که دکانداران دين و قرآن؛  فرموده ايد که برای من و ديگر خوانندگان کتاب بسيار ھيجان انگيز می

خدا « عکس قرآن را ه سواد و عقالنيت نشان نداده اند بلکه بۀکه من می بينم نه تنھا به اين درج تا جائی

لطفاً اين مفاھيم را تا . کنند تلقی و تبليغ و تحميل می»  محورهللا«و امتحان الھی را که دوصد فيصد » محور

  !جای ممکن به خوانندگان مجله ما وضاحت ببخشيد

 ۴جناب معاشر؛ اين پرسش تان از ھمه سخت تر است؛ من ناگزير بايد ھمان متون مکمل فصل ھای   :افتخار

باشند؛   آن حد وضاحت بخشيدن به اين مفاھيم که ذاتاً تخصصی و فنی میدر کمتر از.  را اينجا بياورم۵و

ھم وقتی به خوبی ھضم و » معنای قرآن«تقريباً ناممکن است و تازه؛ محتويات و احتجاجات اين دو فصل 

  .از سر و طور منظم و دقيق مطالعه و يا تدريس شود) جلد اول(توانند که کتاب معنای قرآن فھميده شده می

 ۀال اخير خود را در رابطه به مسئالؤاگر اجازه باشد س. من خبرنگار نشريه زن استم! جناب عالم افتخار :اشرمع 

  .زن ياد آور شوم

  !ال بسيار سخت نباشدؤ مھربانی کنيد؛ اميد س:افتخار

  جايگاه زن در قرآن چگونه بيان شده است؟ :معاشر

ی اعراب؛ و اگر از حق نگذريم ه ئ نيمه وحشی قبيل وحشی و سنتی وۀدانم مقام و حقوق و حيثيت زن در جامع می

توانسته باشد که حاال در اسناد معاصر بشری مانند اعالميه   سال پيش؛ طوری نمی١۵٠٠در ھيچ کجای دنيای 

  .جھانی حقوق بشر تسجيل گرديده است

يش؛ دقيقاً مقام و حيثيت و  خالق و جھانی انديش و تاريخی اندۀمنظور من اين است که شما به حيث تحقيق کنند

د سياسی و نفسانی که ص خوش بينی و بدبينی و نيات و مقاحقوق زن را در قرآن مقدس ما چگونه يافته ايد؛ بدون

شود و به حکم و امر و نھی بيچون و  متأسفانه در ديگر راويان و مفسران و معبران؛ از خود قرآن؛ پيشتر ظاھر می

  .گردد چرا تبديل می

 ھر دو ۀبا صدھا سالم و صدھا درود به زنان و مادران افغانستان و جھان؛ که به وجود آورنده و پرورند :افتخار

  .باشند  بشريت يعنی ھم زنان آينده و ھم مردان آينده میۀنيم

کشف و اثبات اين حقيقت منافقانه پنھان ساخته » معنای قرآن«يکی از اھداف بزرگ من در طرح و نگارش کتاب 

زمان و که قرآن مبين خاصتاً و تمامی کتب مقدس و غير مقدس در سراسر عالم بشری عموماً بيرون از شده است 

  . و لھذا بيرون از جبر ھا و محدوديت ھای زمان و مکان نيستندمکان

بودن کالم الھی به ھمين معناست که صاحب اين کتاب در آن؛ باالتر ازسطح و سويه و قدرت فھم و » بنده محور«

اليکلف هللا اال . ( مشخص معين سخن نگفته و تعيين تکليف نکرده استۀ و برداشت مردمان ھمان زمانفراست

  )وسعھا
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 نظام غالمی و بردگیمثال روشن و اعالی اين مدعا ھمان طرز و حدود برخورد و تکليف ھای قرآن؛ در مورد 

  . است

خواسته است برای لغو و تقبيح و نفرين برده کردن يعنی چون زمانه و شرايط عينی و ذھنی آماده نشده بوده؛ قرآن ن

 داشتن اين موجود در قرآن مختص کرامت بودن و اشرف مخلوقاتکه حکم  انسان توسط انسان قيام نمايد؛ در حالی

حتی اين مورد از نظر کوتاه . گردد به اشراف و آزادگان نيست و شامل بردگان اعم از تمام نژاد ھا به يکسان می

ولقد کرمنا «و » اشرف المخلوقات«؛ در تضاد با عدالت قرآنی و احکام امروزی بين گذشته روزی ھای  امۀبينان

  .شود و خيلی احکام و اصول ديگر؛ معلوم می» بنی آدم

ولی در ھر حال جبر زمان و تحديد مکان و قوانين سرسخت تکامل عمومی و تکامل بشری واقعيت ھای نديده 

 قرآن و پيامبرروشن ترين و عام فھم ترين برھان اين مدعا ھم؛ خود مطرح بودن . ند بودگرفتنی نبوده اند و نخواھ

  ! مخلوقات و موجوداتۀباشد و نه برای ھم برای يک نوع مشخص موجود حيه يعنی بشر و آدميزاد می

ه تسھيل لھذا قرآن با قبول مصلحتی مشروعيت نظام غيرانسانی و ضمناً غير قرآنی برده داری؛ طور اصالحی ب

آزاد سازی غالمان را به يک بخش مھم عبادات بردگی و تشويق به آزاد سازی برده ھا و کنيزھا می پردازد و 

  .کند اسالمی تبديل می

 کنيزی عام ناشی از نظامات بردگی و کنيزی غير رسمی ناشی از مردساالری؛ به طرز اساسی و ۀازين رو مسئال

  . ماند ريشه ای ؛ حل ناشده باقی می

 جھان حل ناشده باقيمانده اند؛ ۀو اگر از اين کمينه می پذيريد؛ اين مسئاله ھا تا ھنوز که ھنوز است؛ در مقياس ھم

فقط تک و توک تغييرات شکلی در اينجا وآنجا عمدتاً در غرب ھست که آنھا ھم بی پرابلم ھا و معضالت جانبی و 

  .تازه به تازه نمی باشند

 مبارزات و جانفشانی ھا؛ مسايل ۀ جھان کنونی و آنھم در نتيجۀ تحت شرايط متحول شوندرود که رويھمرفته اميد می

  ! مذکور به طرف حل عمقی تر و بنيادی تر بروند

البته سوای اين مورد؛ زنان و مردان در قرآن از تساوی عام برخورد دار بوده و جز در مورد تفاوت طبيعی 

که حق حيات زن با مرد   نمی شناسد چناندرجه دومقرآن زن را آدم . تندجنسيتی؛ مشمول کدام تبعيض و امتياز نيس

  ! آن کامالً مساوی استۀو قصاص و بدل

گی بودن عام زنان در جوامع برده داری گی بودن و خان موارد تفاوت در ارث و شھادت و قضاوت؛ از تبعات پرد

 فکری آنان بر جريانات و قواعد و ۀو احاطباشد که به طور عينی موجب عدم رشد قوای ذھنی  و مردساالری می

  .گردد و خواھد گرديد  جوامع مذکور در مقايسه با مردان گرديده است، میۀقوانين و رسومات وغير

 اين حقايق سرسخت ۀامروز شما؛ ھم! جو نبرآئيد؛ افغانستان مدرن و دموکراتيک و مترقی و ھيچ جا به جست

  .رود ه بيان کرده و نشان داده میھمانند سنگ ھای خارا را لحظه به لحظ

کنم تا مسلمانان اعم از زنان و مردان معنا و جوھر قرآن را نفھمند؛ اصالً نمی فھمند که در  رويھمرفته عرض می

 ما ۀنزد جانان«ماند و  بنابرين فقط بازار شايعات و شيادی ھا گرم و گرمتر باقی می. آن چه ھست و چه نيست

  !!!گردد حاسبه میم» !کشمش و پندانه؛ يکی

به آرزوی عمر دراز و پربار و دستاورد ھای علمی و نبوغ آسای بيشتر تان جناب دانشمند . بسيار تشکر :معاشر

 صحبت شوم؛ دنيايم اينقدر ھا عوض می کردم که وقتی با شما ھم بزرگ افغانستان و عصر ما؛ ھيچ تصور نمی
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 تاريخی شما ھم –ت به شما و آثار پرجالل و غرورآفرين جھانی از غفلت و بيخبری جوانان و ھموطنانم؛  نسب. شود

  !..حيران استم و ھم شرمنده

  امان معاشر

  

  

  
  
 

 


