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سید ذوالمجد عالمشاهی

گردن زدن و قرآن کریم ؟
ما در دنیای معیار های دو گانه زندکی می کنیم  .کاری در یک جای دنیا بسیار خوب و همان کار در جای
دیگر دنیا بسیار بد و وحشی گری تلقی می شود  .حکایت ما  ,حکایت یک بام و دو هواست .هوای بام یکیست اما
صالح دید این که چه کسانی لحاف را سر خود کش کنند و چه کسانی نکنند هوای بام را دو گانه می سازد.
کله بریدن در شرق میانه و افغانستان با کله بریدن در اروپا مصداق لطیفۀ باالست .در وسایل ارتباط جمعی
همه ما دیده ایم که طالبان و داعش با شمشیر سر می برند و بسیار دیده شده که جالد و یا رفیقش با لب های
خندان با سر و یا سر های بریده عکس یادکاری می گیرند و عکس ها را در وسایل ارتباط جمعی به نمایش می
گذارند .این عمل زشت هر گاه در سوریه و عراق به هزار هزار تا هم رخ بدهد عین د موکراسی خواهی  ,آزادی
خواهی  ,مبارزه برای حقوق زن و کودک و جامعه د موکراتیک است .
اما هوای گوشه دیگر بام  ,سال پار که کله یک معلم فرانسوی بریده شد در فرانسه غوغا شد و البته که
در شعار ها و تبصره ها و تحلیل ها مانند همیشه قرآن پاک و محمد مصطفی آماج حمالت بود .در این یادداشت
کوتاه خواهیم دید که قرآن کریم این دستور را نداده است و حضرت رسول رحمت ،دست به این عمل زشت نبرده
است  .داعش آفریده دست غرب است و نیک آگاهند که از کدام مکتب فقهی پیروی می کند ,و همان زمان قرار
شد که کی ها جیب های شان را باید پر کنند ,کی ها به آن ها تعلمیات نظامی بدهند ,کی ها به آنها از راه ترکیه
اسلحه برسانند .اوباما و کلینتن داستان خلق این گروه را گفتند و از همکاری اروپا و کانادا برای برپایی دموکراسی
در سوریه تمجید کردند.ترمپ هم آن را نه تردید بلکه تایید کرد .راز سکوت و تحمل شان هم در همین نکته است
 .اکثر جنگجویان داعش از اروپا ,امریکا ,شمال افریقا ,چچنیا ,ایغور ,ازبکستان ,ترکیه و افغانستان از راه ترکیه
عضو ناتو به این دو کشور رفتند  .داعشی های که از خارج به ترکیه آمدند و وارد سوریه و عراق شدند و تعداد
شان به گفته منابع غربی سر به هفتاد هزار جنگجو زد
دوست نازدانه غرب  ,عربستان سعودی ,به یاری و همراهی اروپا و امریکا عضوی کمیسیون حقوق بشر
ملل متحد است و این نشانگر این که هرچند که حامی داعش و طالب باشی و با کمک ما غربی های بشر دوست!
در یمن قتل عام مسلمانان برپا کنی  ,باز هم می توانی به اصطالح حافظ حقوق بشرباشی .دستگاه های جاسوسی
شان این را هم می دانند که اکثر آن عکس های یادگاری متعلق به جنگجویانی است که یا تابعیت اروپایی یا اجازه
اقامت در اروپا را دارند و تابستان ها از برای رخصتی به فرانسه و هسپانیه و آلمان و انگلستان می روند تا
استراحت کرده باشند .همه این ها را می دانند و اما معیا ر شان یک بام و دو هوا است و در سایه گسترده وسایل
ارتباط جمعی شان جنایت وخباثت اجیران به اصطالح( دموکراسی خواه طرفدار حقوق زن و کودک ) را بسیار خوب
جلوه می دهند چون به نفع شان است و البته اگر در فرانسه اتفاق بیافتد آنگاه بسیاربد جلوه میدهند چون بنفع شان
نیست.
اگراز طرفدران داعش و طالب یا از خود شان پرسیده شود که چرا چنین می کنید ؟ می گویند قرآن گفته!
و شما می پرسید همین را گفته ؟! جواب می دهند تو می فهمی یا من عرب زبان و یا تو می فهمی یا فالنی ! و
اگرباز هم اصرار کنید شاید بگویند  :آیت  4سوره محمد  ( :فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب  ( )...هنگامی
که با کافران روبرو شدید گردن هایشان را بزنید  ).اما آیا ترجمه ایت همین است وهمین را می گوید ؟ بخش اول
این آیت در باره جنگ دفاعی است و جنگ کشتن و کشته شدن دارد و بخش دوم آن در باره اسیران جنگی و
برخورد با آن هاست  .ببنیم این دو دستور چگونه است؟
بخش اول  .الف ) درهنگام رویارویی با " کفار" .در این جا از فعل " لقی" استفاده شده که لقا و مالقات
هم از همان ریشه است یعنی لشکر کفار روبروی شما است تا با شما جنگ کند و شما هم باید جنگ کنید  ,پس
این جنگ دفاعی است و نه تهاجمی و اساسا جنگ تهاجمی در قرآن و سنت رسول هللا نداریم و جنگ این چنین
هرگز در روزگار حضرت رسول مکرم اتفاق نیافتاده است .
ب ) رقاب جمع است و مفرد آن "رقبه" و ریشه آن " رقب " ( ره قه به ) .فعل " رقب" یعنی حفظ
کردن همراه با ترصد و توجه جدی  .از اسامی خداوند یکی هم" رقیب" است یعنی خداوندی که در عین حفاظت
و توجه جدی مترصد امور هم است  .در زبان عربی یک لغت دارای معنای اصلی و معناهای بسیار مجازی است .
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این لغت هم از این قاعده استثنا نیست  .معنا های مجازی آن یک جای بلند است که از آن جا به پایان توجه و
کار ها ترصد شود و دیگر معنای آن انتظار و شرافت است و چند معنای دیگر و در اصطالحات نظامی هم به کسانی
که در صف اول لشکر می جنگند " رقیب الجیش " گفته می شود.
پس "رقبه " چطور "گردن" شده است ؟ گردن حافظ سر است  ,جای آن در باال ست  ,وسیله
ارتباطی بدن با سر و دارای اهمیت بسیار است و معنا های شمرده شده در باال برای "رقب" را درخود دارد یعنی
حفاظت که نگهدار سر می شود و در جایگه باالی بدن است و مترصد احوال بدنی  .با این شباهت های گردن با
معانی مجازی " رقب"  ,گردن هم رقبه شد .اما لغت اصلی گردن " عنق " و جمع آن " اعناق" است و فعل
سر بریدن به شکل داعشی طالبی همان " ذبح " است که در مورد حیوانات استفاده می شود .معنای مجازی دیگر
رقبه "برده " است که لغت اصلی آن " رق" است اما چون گویا به گردن وی که جای بسیار مهم است ریسمانی
انداخته شده و او از اختیار مهمترین عضو بدن محروم شده است پس به برد گی رفته است و رهایی او از بردگی
نه به این معناست که یک ریسمان از گردن او برداشته شود.
کلمه های آشنای ما مانند :رقیب  ,مراقبت  ,رقابت و برج مراقبت هم از همین ریشه اند .توجه داریم که
اگر کسی با کسی رقابت داشته باشد به این معنا نیست که همیشه متوجه گردن اوست ,و یا اگر کسی مراقبت کسی
را بکند همیشه باید به گردن او بچسپد و یا مامور برج مراقبت تنها و تنها به گردن های مردم نظر داشته باشد
و کار مراقبت شاهراه سالنگ نظر افگندن به گردن های مسافران باشد.
دیدیم که در عالم معانی مجازی " رق" که لغت اصلی" برده" است " رقبه" شد و " عنق" هم که اصال
گردن است "رقبه " شد .مفاهیم مجازی به عاریت گرفته می شوند تا معانی دیگر را انتقال بدهند .پس در این
جا " رقبه" نه گلوگاه بلکه دارای همان مفهومی است که به عاریت گرفته است  .برگردیم به آیت پاک با این ترجمه
معنایی ( حاال که لشکری از کفار به مصاف شما آمده است  ,شما هم باید بجنگید و در اولین گام  ,با همان های
کارزار کنید که در اوج اهمیت اند  ,بر لشکر نظارت و تو جه دارند و وجود شان برای لشکر دشمن حکم گردن
برای سر را دارد ) .می بینیم که "ذبح" استفاده نشده و نیک آگاهیم که خداوند با کسی تعارف ندارد و اگر اراده
می فرمود همان کلمه استفاده می شد.
و اینک بخش دوم آیت پاک ( حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوقا فاما منا بعد و اما فدا حتی تضع الحرب اوزارها)
(( تا هنگامیکه آن ها را درهم کوبیدید  ,پس اسیران را محکم ببندید .سپس یا بر آنان منت بگذارید ( و آزاد شان
کنید ) یا در برابر آزادی از آنان فدیه بگیرید تا هنگامیکه جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد)).
می بنییم اسیران جنگی بسته می شوند پس کله های شان بریده نشده و چون زنده هستند بعدا یا با مهربانی
اسیر گیرنده و یا با پرداخت فدیه آزاد می شوند .اما آیا داعش و طالب چنین می کنند ؟ آن ها اسیر و غیر اسیر
مسلمان را سر می برند.
این فرمان به سربازانی است که در جنگ دفاعی با کفار استند  .اما طالب و داعش با کی می جنگند؟ جنگ
شان تهاجمی است یا دفاعی؟ آیا جنگ شان با کفار است ؟! اگرهم درعالم رویا با کفار بجنگند دستور قرآنی همین
است  .اما تمام جنگ این ها با مسلمانان افغانستان  ,سوریه و عراق است و چپ و راست گردن می زنند.
برگردیم به آغاز سخن ,مسلمان مؤمن معیارهای دوگانه ندارد ,کله بریدن پیروان هر دین و آیین درهر جای دنیا
ناروا و زشت است  .بد ,بد و خوب ,خوب است چون ارزش ها اخالقی فارغ ازمکان و زمان اند .مؤمن حتما خدای
را در هر صحنه حاضر می بیند و از همین جاست که عبد می شود و به صراط مستقیم الهی راه می کوبد.
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