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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۱۱/۰۲/۲۰۱۸        مسعود فارانی 

 
 .چون بین خدایم و خودم حایل نمی پذیرم...

 ــ احد هللا

 ی که در رشته ساینس  تحصیالت عالی دارند ودر همین رشته مدت مدیدی م جناب میر احمد علی یحیارجمنددوست 
مصطفی  جناب  داکترقلم از  را مضمونی ، ایشان ایفای وظیفه کرده است ]معلم[استاددر لیسه استقالل منحیث را 

ده وهم از از نویسن لهذا همفیض زیاد بردم. مضمون  برایم فرستاده بود که از آن «  خدای من» معنون به آریامل 
 اظهار امنتان دارم. مضمون دلچسپۀ آن فرستند

 

بحث  شکسته است وغیر مستقیم در بین روشنفکران را یقبل ازهمه باید عرض شود که جناب آریامل تابوی ضد دین
سهل انگاران  ،فلسفی را براه انداخته است تا آنانیکه بدون دلیل ندانسته به دین پشت  پا زده بودند با این تابو شکنی

  را به میدان بحث  به مصاف می طلبد. که این بزرگی ایشان در شرایط موجود عمل است ارزنده و قابل قدر.
چون واین موضوع را چنین شروع عالی میدهد. ) می چرخد خداوند شناخت  روی جناب آریامل  مضمون محتوای 

« وقت»   ؟است« نور » آیا  ذات حق  که ادامه میدهدسربلند با  ( به گفته هایشبین خدایم و خودم حایل نمی پذیرم
نوری پیمایش فاصله های سماوی  با اندازه های  تاوبه ادامه آن   ؟است« حقیقت»   ؟است« انرژی»  ؟است

توجه هر زمینه سخن می زند. این نوشته در ذات خود صفای دارد که  همیندر ر زیبا اشعا و...و...   توأم با 
د که نمی ک بیانناگفته همچنان  بخود جلب می کند. در شرایط کنونی  را و محقق  باریک بین  خواننده آزاد اندیش 

استوار  ، عینیاتبرویت با تشخیص  ُدرست،  ذهنی وسلیقوی ارزیابی کرد بلکه نباید را  مردمحاد مربوط به  مسایل 
 . مسئوالنه قلم زد مردم  جامعه وبه اوضاع  مرتبط  وسیعتحقیقات بر
 

 مغرضدر ایام جوانی بر اثر تأثیرات نشریات نخواهند بود که  چنین مضامین عالقمند تنها کسانیدر قسمت مخالف، 
اصل  بدون مراجعه به  ،القایی سخیف به وسیلۀ آن افکارندانسته و  مغز شویی شده اند مجوسی ویهودی ی فارسها

به خواب آنها را  است  که تلقینی   کسب کامالً آنها  شیوۀ کارکه این د. نه اپرداختبه نفی دین  دین از دین  وشناخت 
  .است متوقف شده فکری آنها ارادۀ  ازینرو  القایی فروبرده است، 

 

سبب شد تا دین بدست کسانی بیافتد که بنفع  بیگانگان،  بنام روشنفکر در گذشته نه چندان دور طیف ل اعمابدبختانه   
کوتاه نظر هم مردم را به تلقین شده  طیف از جانب دیگر همین . رندیگب بدستبوسیلۀ  مراگز دینی زمام جامعه را 

کمک به جامعه خدمت و وهم راه کمک روشنفکران حقیقی را برای   فرار کردنداز جامعه بال دادند وهم خود شان 
ای یعنی بجای زدودن اندیشه ه  ،زیرا طیف بنام روشنفکر توطئه استعماری را درک کرده نتوانستند ،در کـُل بستند

آنچه که استعمار قرار گرفتند. فعاالنه   (دیننمودن با تحقیر )ندانسته در خدمت اندیشه های استعماری   ،استعماری
واجیران فراوان واسلحه مدرن برای نابودی کشور های اسالمی  یدالرهای  در مسخ و تحریف دین  با دم ودستگاه 

برای کوبیدن  بیگانگان نیز افتاد.  هجامعه دربست بدست گماشتگان بیگانقصد داشت به آرزوهایش رسید و در نتیجه 
قبل از جریانات اخیر دین مصلح و مهربان  وخیرخواه جامعه  کهواز دین  دین اینبار از راه دین وارد میدان شدند

هنوزهم بیدار نشده اند   بنام روشنفکرنما هاطیف بدبختانه  .که برادر بجان برادر افتادشد وضع موجود بهبود مبدل 
 .اند نفرو رفتدر حال  شان بیشتر بخواب القاییوبرعکس 

  

ده کرست درُ تشخیص  فرا گرفته بودند جوالنه عکه در زمان صباوت بنابه سلیقۀ   جوانان ها را این انگیزه 
سنین کهولت  درتا هنوز هم را  دید بستهاز آن  توان خارج شدن اند که تا کنون افکار نارس آن  غرق. نتوانستند

 (شان با نقد جان) که کار صحیح وانسانی را   ندکه تا لحظه انتحار متیقن ا ،انتحاری های طالب مثلآنها . ندارند
 قوۀ چون  .اعتقاد خام  را تا هنوز هم دارندهمین روشنفکران بنام نیز از اندیشه دوران صباوت  دنانجام می ده

الک نچه یکی ازین  ان شاید جلب توجه نکند چنیواعنچنین برای آنها پس  .سلب شده است نتفکیک ازایشاو شناخت 
چیزیکه نفی شده است.  می اندازند،در میان خدا را بحث دین  و ضرورتی است که برایم گفت که این چه  نشین ها 

 است که تازه به اندک  خاص وجزئی در مراحل شناخت چیز های هنوزگفتم که علم  تلقین شدهبجواب این 
جبر است که دست به ساختن  وو بر اساس آن قانونمندی  پیدا می کند ییآنها اشنا درونیجبر وقوانین ظواهر
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 فرسنگ  ییهنوزهم فرسنگهااز علت پیدایش پدیده ها  مگریزهای میزند که از چگونگی آنها تاجایی آگاه شده است. چ
 د. نفاصله دار

است که از آن درفضای کلی گویی وعام فلسفه  یاولمرحله  . می گیردعلم در ذات خود  در مرحله سوم  قرار 
علم  در مرحلۀ سوم و  است تثبیت ناشده در حالت حدسیات  هنوزتیوری  زاده می شود و تیوری در مرحله دوم 

 . یعنی از تخیالت به اتخاذ می کندبخود  ربیجت حالت  و می گیردقرار اشیاء  شناخت خاص وجزئی است  که  در 
ت یاست که تثب تجربیراه پیدا میکند و در البراتواردر محدودۀ جزئی به البراتوار تجربی تئوری از  و  تئوری

اندیشه ها و تئوری ها در  د.یبدست می آآنهم بشکل خاص وجزئی  در محدودۀ تجربه یک پدیده چگونگی شناخت از 
سخن می زند ولی علت پیدایش و در محدویت تجربه جبر و قانونمندی پدیده ها شناخت محدود  هبفقط  محدودۀ علم 

زیرا . ونه هم تائید کرده است هستی خداوند را نه رد ش وعلم تا کنون ازینرو دان نمیداند.تا هنوزوجوه ذاتی آنهارا 
این چیزیست که قرآن مشعر آن است. پس برای شناخت وادراک خداوند نسبت عاجز از شناخت هردو حالت است. 

ای  که مورد تأئید فالسفه فلسفی متن قرآن مراجعه کرد متن فلسفی بهتر است به  ، به تمام فرضیه ها و نظریات
اگر جواب سوال خود را نیافتیم آن گاه باید به دریافت  ؟ قرآن درین مورد چه نظر دارد  . گرفته است قرار *بزرگ 
می دارد مستقیم ارتباط به بحث حاضر که به ترجمه دقیق کلمات قرآنی رفت. بخاطری آسانی کار دیگر انشاد 

 مندان کرام درذیل تقدیم می کنیم:عالق( را به احد( ودیگری )هللا) اسمدو کلمه  قرآنی  را یکی  پردازیم.

 ، شاز نظر قرآن  (احد )  و (  هللا) ضح شدۀ اکلمات و
کاملترین و بارز ترین نامیست که اشاره  به خداوند  در عربی برگزیده  شده است. گرچه این کلمه قبل از َللاه کلمۀ 

بناً برای اشاره به ذات  بودنزول قرآن دربین اعراب موجود بوده است، چون  وسعت معنایی آن بدون نقص 

 .می شود را قبولدار سمیاین اسم با ماسالم نیز (َللاه )از اسم موجود مناسب بنام   پروردگار

 بوده است  که سه ریشه دارد.اَْل اِله  در اصل این کلمه چرا که 
 مثل انعکاس تصویریست که میدانند. این امر للَا ، هست وبود  شانرا از همه آفریده هایعنی   "اِلهبه  "  مساوی 1 

.  وقتی کسی در برابر آئینه نباشد دنبینمی در آیینه   (ان) یعنی آفریدگارش از خداخود را  انعکاس آفریده ها   اِلۀ
وجودی  آفریده شدۀ  "اِله"  یا  مخلوقخالیست.  پس چیزیکه  در آیینه ظاهر میشود واضح است که درون آیینه  

 از لحاظ جزء در کـُل وکـُل در جزء است که  وحدت الوجوداوست  که در برابر آئینه  موجود است.  این همان 
  شده است.  شناختهی لسفف
 به اضافه همزه شده است. «  حیران ماندن» بمعنی  « ولۀ » مشتق شده از  کلمه   "اِله" : مساوی به 2

بسوی  فزعو   ترس؛ بیم؛ هراساست که در عربی  مردم در حالت   پناهگاه و  اعتماد نقطه   "اِلهبه " مساوی: 3

 گردد. ها او پناه میبرند.  پناه به کسیکه سبب دوری از اضطراب ونا آرامی
 حیرت است «  للَا »  جهان  حیران کنندۀاست و دومی یعنی  « للَا »  هست وبود جهانپس معنی اولی   یعنی دلیل 

حیرت چیزیست که انسان قادر به شناخت شده نمیتواند  یعنی عاجز شدن انسان از درک  اصل چیزی است که اورا 
خود بخود در برابرش مجذوب گردد.  پس  حیرت زدهسبب می شود که شخص   حیرت زدگیواین  زده می سازد

،  پس  این جامع ترین  و مکمل ترین  و عاجز است که حیران شده باقی مانده است«  للَا » انسان از توانایی درک  
را   ج ()« للَا » کلمۀ است که  تا هنوز بشر توانسته است  بخدا  در فلسفۀ دین بارز ترین توصیف از عظمت خداوند

 . شده باشدخداوند از وصف کامل «  للَا » یک کلمه  ایجاز.  در هیچ زبانی با این وسعت  آنهم درداده استنسبت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (أَحد  )  للَاُ  ُهوَ  قُلْ ( أَحد  ) کلمۀ
 است أََحد    للَاُ او مساوی  أََحد    للَاُ  هُوَ ـــ     بگومساوی قُْل    ترجمه این  آیت  ـ

 استللَاُ أََحد  ــ اوبعید وبدور  مساوی  مساوی ضمیر اشارۀ  ُهوَ 
دوری شأن  »  مساوی به ُهوَ   و دیگری« دوری مکان» مساوی به  ُهوَ در زبان عربی دو معنی دارد  یکی    ُهوَ 

 معنی دارد. «  ومنزلت
دوری شأن  » نیست و  به مکان مقید« للَا »که  قابل قبول نیست بخاطری  «  دوری مکان»پس درین آیه شریفه 

شود درین   به مکان مقید« للَا »است که منظور اصلی قرآن را افاده میکند. اگر   قابل قبولبخاطری «  ومنزلت
محدود می گردد پس  چنین   زمان ومکاندر چوکات « للَا » است  یعنی   زمانناگزیر مقید به  مکانصورت  

الیتنهایی فارغ از محدوده « للَا »که  همه جا  حضور داشته باشد  و یا  ی باشد« للَا »چیزی محدود شده  نمیتواند 
به « للَا « » شأن ومنزلت»نادرست است  پس صحیح آن اینست که   «  دوری مکان»باشد. ازینرو  زمان ومکان
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عاجز «  للَا »در شناخت مطلق  و مخلوقات دیگر  است  که انسان گانه(چند ) حواس  دور از دسترسی  ادراکات
است. چنانچه  انسان درین عصر تکنالوژی مدرن  به چیز های بر می خورد  که جز توصیف  ظاهری آن  از  
شناخت عوامل اصلی آن هنوز هم عاجز است  و از ادراک اشیای بسیار عادی  نیز محروم است چه رسد به  

 «. للَا » شناخت 
از  دسترسی «  للَا » یعنی .  را ندارد« للَا » هیچ مخلوقی توانایی درک  وشناخت  ترجمه صحیح آن اینست که :

 ( استأََحد  ) پسبه دور است  چون ادراکات  مخلوقات 
 می پردازیم که دکانداران دین  غلط آنرا در ترجمه وتفسیر مغالطه کرده اند، توجه کنید.  (أََحد  )حاال به ترجمه کلمه  

  واحد( در تفاسیر و ترجمه ها متشابه  آورده اند که  کار نادرست است  چرا؟ بخاطریکه  واحدمعادل )( را أََحد  )
( شامل لست اعداد است و در زمره  اعداد قرار می گیرد  بطور مثال اگر یک باشد پس دو ـ سه ـ یک یعنی ) 

د.   هرچیزی که در نمحدوده لست قرار دارد یکسان اند.  یعنی در اعداچهار .... تا الیتهنایی  درقید لست منحیث 
(  واحدشامل اند.   پس تفسیر وترجمه  کلمه ) شقید لست باشد  تا الینتهایی  محدود به  شمارش اند  یعنی بشمار

( واحداست . زیرا خالق قرآن درهر زمینه دقت الزم را بخرچ داده است که  فرق بین ) نادرست( أََحد  برای استفاده )
 ( مشخص شده است.  اینکه مترجمین ومفسرین در تفکیک معانی این دوکلمه اشتباه میکنند جای تأمل دارد.أَحد  و )

. است  غیر قابل شمارش( أَحد  (   شمار میشود ولی )واحد(  نیست  زیرا  )واحد( مساوی )أَحد  به عبارت دیگر  )
است   یک« للَا » ر قابل شمارش.  اگر گفته شود که (  مشخص شود، مستقل  وغیأَحد  میتواند با) فقط« للَا » پس 

خارج شده شامل ( غیر قابل شمارش)« أََحد  »خطاب کنیم  از حالت   یکرا « للَا » مطلقا ًنادرست است زیرا  وقتی 
(  می أََحد  را )« للَا » د. در حالیکه قرآن شو د.  ویکی از اعداد به او منسوب میدگرلست  شمارش  اعداد  می 

 اعداد. از خارج  ،نویسد یعنی غیر قابل شمارش 
 بود یکی شروع میشوند  مراجعه میکنیم یعنی  أََحد    للَاُ  ُهوَ  قُلْ برای توضیح بیشتر به داستانهای قدیمه کهن که با 

یعنی ازبین رونده نیست    بودناست غیر قابل شمارش همیشه در حالت  وجوداشاره به    بودیکی   نبود.ویکی 
می شود (  أََحد  ) غیر قابل شمارش است.  پس اولی همانیک  هستی زوال ناپذیر   بودنمؤید   بودچرا که کلمه 

 نابودیعنی    نبوددومی با کلمه   یکیاشاره به  موجود ست قابل شمارش  که  نبودیکی ودومی منحیث عدد که  
مشخص شده است. البته ناقص بودن زبان دری و زبان  فارسی مجبور می سازد که  میرنده واز بین روندهشدنی  

 بود(   )خارج از اعداد نیست بنا ً  با کلمۀ  یکاستمداد  جوید. چون   بود ونبوداز کلمه  یکیبرای وضاحت  کلمۀ 
تضمین کرده باشد. درین زمینه کلمۀ خدا  تا جاییرا أََحد  داد خارج میکند که بتواند معنای  یک را مجازاً ازلست اع

   کافی نیست.أََحد   هللایا خداوند  در زبان منطقه ما برای توصیف  
 یدور از دسترس للَا بگو » به بسیار آسانی چنین  می رسیم که : «  أََحد    للَاُ  ُهوَ  قُلْ » پس به معنی درست آیه 

 «است.  و شناخت و غیر قابل شمارشبوده مخلوقات  اتکادرا

 ثابته ندارد وشی  مفهوم چون در کـُل کائنات  نیز  حقیقت. شده نمیتواند نورخدا پس  میرنده استچون شی  نوربر اساس قرآن 
در کــُل   حقیقتبازهم مثل زمان و میرنده است.  نورنیز مثل  یژانر. تکیه کرد حقیقت نمی توان بهنیست بازهم دام العمر ام

 و غیر قابل بوده  مخلوقات  اتکادرا یدور از دسترس للَا بهتر است گفته شود که : کائنات همسان  ودایم العمر نیست. 
 .تمت             است. و شناختشمارش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ رشد ابن ــ   یطوس نیرالدینص خواجهــ   (سیالرئ خی)شنایس ابنــ  یفارابنصر محمد بن محمد ابوــ   یبن اسحاق کند عقوبی:  *
 ودیگرانابن خلدون ــ ابن هیثم ــ  ــ خوارزمی البیرونی
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