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و شميره   ٥ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٢/ ١١/ ٢٠٠٩  تاريخ                                                                                                       ناصرپورپير
   

  رشياسالم و شم
  صبر از سايت حق و

  چهارمبخش 
 
آن ها هنوز بر مسلمان و غير  دارد که حکمت استقرارقرآن فصيح و کبير، چند انحنای عبور نشده ی لفظی وجود  در

و غيره » يس«، »الم«، »ص«، »ن«، »کهيعص«همچون  مسلمان آشکار نيست و در راس آن ها حروف مقطعه،
بوده اند،  انبوه کنجکاوانی که به آن توجه کرده اند و به دنبال گشايش قصد کاربرد آن قرار می گيرد که علی رغم

مقصود از نصب اين نشانه های منفرد و مرکب از  مز اين غمزه در بيان الهی پی نبرده و ادراکتاکنون کسی به ر
انحناهای  بررسی اين. قرآن، با وجود انبوهی از گمانه ها، تاکنون ميسر نبوده است  سوره از٢٩حروف، بر مدخل 

 .رساند ، بسيار مدد خواهد»اسالم و شمشير«لفظی قرآن، به بحث ما در موضوع 
در قرآن است، که تا امروز معنای محکم آن  انحنای دوم، در تعداد نسبتا قابل اعتنايی از کلمات و ترکيبات عربی آمده

به  الفاظ، تصورات و تعيين هايی قرار داده اند که نه فقط نزد مترجمين و مفسرين بر کسی معلوم نيست و غالبا بر اين
گزينه ها، موجب و مورد يقين کسی   ارائه شده در باب اين گونهوحدت نمی رسد، بل و مهم تر اين که توضيحات

خواننده از اشارات روشن قرآن و يا برداشت نادرست از اين يا آن آيه  نيست، اما در مقاطعی منجر به انحراف توجه
مونه بسنده می اين جا به چند ن اگر بخواهم تنها از ساده ترين آن ها مثال آورم، به شماره کثير است، پس در .می شود

 :کنم
مفسرين کتاب مقدس برای آن معنای . انجيل عرضه شده است اين ترکيب را در تورات نمی يابيم و با :روح القدس

اقنوم سوم از اقانيم  روح القدس«: بيش تر به چنين شروحی برگزار کرده اند، که نارسا و مبهم است منفرد نداده اند و
تکرار شده، که سه بار آن در اشارات به مسيحيت و در زمره  يب چهار بار در قرآناين ترک. »...ثالثه ی الهی است 
قرآن معرفی  سوره ی نحل به عنوان حامل آيات١٠٢مريم مقدس آمده و يک بار هم در آيه ی  ی عطايای الهی به

ا روح القدس مذکور روح القدس پيشين در قرآن و ب فهم کرده اند که با سه» جبرئيل«شده، و مترجمين و مفسرين به 
 ، بيش از اين توان برداشت نيست و مفهوم و يا»روح القدس«باب معنای ترکيب  در. در انجيل متفاوت می شود

 .مفاهيم اين ترکيب، همچنان نزد خداوند مکتوم است
معنای است بدون قيد کوه، که » طور«قرآن مجيد، مجرد  اين واژه را نام کوهی گرفته اند و حال آن که در :طور

نام و آغاز  اهميت اين لغت در قرآن، از اختصاص سوره ای با. الهی از بيان آن پنهان است لغوی ندارد و منظور
به عنوان نام » طور«مترجمين همه جا تبيين  مفسرين و. »و کتاب مسطور. و الطور«: تبيين می شود» قسم به طور«

از جمله  داشته اند، که هرکجا اشاره به کوه نامعينی در قرآن آمده،چنان تمام شده پن کوه را چندان جدی گرفته و کار را
چنان که بخواهند سقط نامی برای کوه  ، در پرانتز های معروف شان،»اعراف« سوره ی مبارکه ی ١٧١در آيه ی 

 «طور«جرد و در مقابل، هر کجا هم به واژه ی م!!! به دنبال آن افزوده اند را» طور«را به خداوند ياد آوری کنند، 
واقع امر تاکنون تشخيص معنا و  اما در!!! معرفی کرده اند» کوه طور«برخورده اند، با بينش فرضی خود، آن را 
 .لغت در قرآن ميسر نبوده و در زمره ی اسرار بيان الهی قرار دارد مقصود و اشاره ی روشن خداوند از بيان اين

بار به عنوان اشاره به عنايت مخصوص خداوند در تامين  و هر سهاين ترکيب هم، که سه بار در قرآن  :من و سلوی
چنان که  از خروج از مصر آمده، بدون معنای لغوی باقی مانده است و مفسرين و مترجمين، غذای بنی اسراييل، پس

ره نافهمی موجود در درک کامل معانی پا دخالت در بيان قرآن را موجب بزرگ انگاری خويش بگيرند و نخواهند به
  همراه داستان هايی-» گز انگبين«و » عسل«تا » بلدرچين«اين دو واژه، از  ای از لغات قرآنی گردن نهند، برای
آيا نبايد از آن ها بپرسيم که اگر خداوند  . حدسياتی آشکارا فضوالنه آورده اند-شيرين تر از اين انتسابات بی بنيان 

 اراده فرموده بود، به چه جهت ذکر مستقيم لغات شناخته ی» سلویمن و «عرضه ی  بيان عسل و يا بلدرچين را در
نديده است؟ تا نتيجه ی معلوم به دست   سوره ی محمد می خوانيم، صالح١۵آن را، چنان که در مورد عسل در آيه ی 
 ی را، نمیاين نام گذاری بر آن عنايت ويژه بر قوم يهود، به هنگام سرگردان آيد که ما معنای مورد نظر خداوند از

بر آن مردم ناسپاس، چنان که صراحت  از اين دريچه شايد بتوان به اين فرض رسيد که مائده ی ارسالی خداوند. دانيم
 .که طبيعتا نام شناخته شده ی زمينی نداشته و هنوز هم ندارد دارد، هديه ای رسيده از آسمان بوده است،

 ی بدون معنا مانده، توجيهات به راستی حيرت آوری موجود استترکيب، که به کل اين در توضيح :سبعا من المثانی
آشفته و نامربوط است، که ذهن  که هيچ کدام جز اطناب و اخالل نيست، جز بر سرگردانی دامن نمی زند و چندان

، فقط يک بار «کوثر» اين ترکيب نيز، درست همانند لغت. کند جست و جو گر را از دنبال کردن مطلب منصرف می



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لو، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ لـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

، و در آيه ی »و القرآن العظيم سبعا من المثانی و لقد آتيناک«:  سوره ی حجر٨٧قرآن عظيم آمده است، در آيه ی در 
در مورد نخست، خداوند چنان بخششی را به پيامبر . »لربک و انحر فصل .الکوثر انا اعطيناک«: اول سوره ی کوثر

ديگر با ارزش تر است و در  ی بعد، از تمام دارايی هایيادآوری می کند که همپای قرآن و به وصف آيه  واال مقام
. که با مقياس سپاس از خداوند و انجام قربانی پاسخ داده می شود مورد دوم، به عطيه ی پايين دست تری اشاره است،

مبر عطيه و يا عطايای ويژه ی الهی، به پيا ، تنها می توان و بايد گفت که«من و سلوی» درست همانند اين جا نيز،
و  متمايز و نوشناخت و مخصوص بوده است، که به طور طبيعی، زبان معمول و معهود برگزيده اش، چندان ممتاز و

 .نساخته بود متعارف و آشنای عرب، به علت نبود پيشينه، برای آن خطاب و وصفی نداشته و
آتشی با » سوره ی بقره، ٢۴آيه ی به همين ترتيب ما هنوز نمی دانيم آتشی که خداوند بر کافران مقرر کرده و در 

که  «صور» توصيف می شود، چه گونه پديده ای است، منظور خداوند از دميده شدن در «هيزم انسان ها و سنگ ها
در اين  صور در ده آيه ی قرآنی، به اصرار و تعدد و تکرار، وقوع آن قطعی شده را نمی دانيم و با معنی لغوی

ترکيبات تنها نزد خداست و ما را به مقوالت و  م و آگاهی نسبت به اين اوصاف و القاب واشارات آشنا نيستيم، زيرا عل
فقدان  کند که زبان عرب به زمان نزول قرآن، در شناسايی و نام گذاری آن، به سبب مراتب مرموز آسمانی هدايت می
ری، بايد گفت که هر حدس و مخفی کا در اين صورت و بدون تعارف و مجامله و. سابقه ی قبلی، عاجز بوده است

کنايات، جز پريشان نويسی شخصی و در مواردی دخالت ناموجه در متن و  حاشيه و پرانتز گذاری بر اين کلمات و
هدايت معنايی بندگان  قرآن مبارک نيست، زيرا بدون شک بيان الهی در قرآن مبين و فصيح و عظيم، از مفهوم

  .ز استناچيزش، در هر صورت و مقياسی، بی نيا
قرآن مجيد را جايگاه جلوه گری خويش  اين ها فقط مثال هايی اندک از مجموعه ای بود که به ما توجه می دهد تا

 از شناسايی مفهوم و معنايی در قرآن عاجزيم، به آن معترف شويم، خود را در نگيريم، از حد خود تجاوز نکنيم و اگر
دست آويزی برای آشوبگران فراهم  يم، با حدسياتی بی بنيان و بها،جای مدد کار و مصحح فرموده های الهی نپندار

امتداد عرب و اسالم ستيزی معمول خود، نزديک است که قرآن فصيح را  نسازيم که از مسير همين تفسيرات و در
  !!!شناخته اند ای از فارسيان بگويند، چنان که بی شرمانه، ابراهيم ستوده را، زردشت سپتمان هم، صحيفه

تازه گشوده ی فوق است و آن،  و باالخره آخرين انحنای لغوی قرآن، آشکارترين حجت بر صحت مدخل باز هم
است، که خداوند بالفاصله پس از به کار گيری هر يک از اين  دوازده لغت و ترکيب لغوی در ده سوره ی قرآنی

دريافت کنندگان آيه، علنا و آشکارا تذکر  ان وبه پيامبر بزرگوار، به بندگ «و ما ادراک؟» با قيد کلمات و ترکيبات،
ترکيبات عاجز خواهند ماند، چنان که در مواردی، برای ايجاد امکان ادراک  می دهد که در درک معنای آن لغات و

نکته ی . ترکيب ارائه می شود توضيح و تفصيل روشن تری برای آن کلمه و يا» و ما ادراک«تر، به دنبال تذکر  بيش
ترکيبات لغوی را، برای بار نخست، در سوره های کوتاه نازل شده در  مهم آن جاست که تمامی اين لغات ومکتوم و 
جديد تر، مکرر شده باشد،  يابيم و اگر هر يک از اين کلمات و يا ترکيبات، در متن قرآن و در سوره های مکه می

به گمان من . بيان قرآن را اعالم و آشکار می کندظرافت و دقت  را به دنبال ندارد، که خود» و ما ادراک«ديگر قيد 
ها، با دقت تمام، قابل تعيين  مطمئنی است که از مسير آن، تقدم و تاخر نزول برخی از آيات و شايد هم سوره اين شيوه

پس نخست به بررسی اين لغات . انطباق ندارد و يکسان نيست است، که غالبا با تشخيص های موجود و کنونی
  :ممشغول شو

و ما ادراک ما  .ما الحاقه. الحاقه«: تنها مورد کاربرد اين واژه را، در ابتدای سوره ای به همين نام می خوانيم :الحاقه
سپس سوره از نابودی دو قوم عاد و ثمود در اثر هشت شبانه  .«و از حاقه چه می فهمی؟ .حاقه، حاقه چيست .الحاقه

قرآن، عرب  آيا شدت و زمان زياد اين طوفان، که پيش از نزول. دو سهمگين، خبر می ده روز طوفان طوالنی
و آن تذکر عدم ادراک بندگان شده است؟ خنده دار تر  تجربه نکرده بود، تا بر آن نامی گذارد، اسباب آن ناميدن ناآشنا

 مفسرينی می مترجمين و اينک با وجود تاکيد قرآن بر عدم آگاهی بندگان نسبت به معنای حاقه، از اين نيست که
تشخيص » واقع شدنی و رخ دادنی«را، که » حاقه«ها معنی  شناسيم که به نازل کننده ی قرآن ياد آوری کنند که آن

 !!!اند داده اند، می دانسته
. البشر ان هذا اال قول. فقال ان هذا اال سحر یوثر » :می يابيم «مدثر« سوره ی ٢۴-٣٠اين واژه را در آيات  :سقر

پس گفت اين جز جادويی  .عليها تسعة عشر. لواحة للبشر. ال تبقی و ال تذر .و ما ادراک ما سقر .ساصليه سقر
رها نمی کند و باقی نمی  و از سقر چه می فهمی؟ .به سقر فرستاده خواهد شد. تاثيرگذار و جز سخنی از بشر نيست

از کسانی . جا نيز درست همان مراتب استدر اين . »نوزده است بر او. آدمی را می سوزاند و سياه می کند. گذارد
 به آن ها وعده ی خداوند. قرآن را چيزی جز حاصل قدرت بيان ساحرانه ی يکی از بشر نمی دانند سخن می رود که

شرح  «حاقه» و اين جا هم همانند. می دهد و بالفاصله يادآوری می کند که کسی معنای سقر را نمی داند «سقر»
معلوم است عرب برای اين عذاب در  . موحش است و آن را با عدد نوزده مربوط می کندعذابی را می آورد، که

» سقر«تذکر نادانی عمومی نسبت به فهم معنايی کلمه، بر آن عذاب،  زمان نزول قرآن لغت نداشته که خداوند، ضمن
اشراف به معنای سقر، آن را  ناما کسانی از مفسرين و مترجمين، بی توجه به ياد آوری الهی در فقدا. است نام نهاده

همين مفسرين و مترجمين معلوم نيست چه گونه آن عدد نوزده را  .دوزخ معنی کرده اند که در قرآن مبين جهنم است



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لو، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ لـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

آيات قرآن و القای موذيانه ی نظر  نگهبانان دوزخ گرفته اند که آشکارا ايراد فضولی و زياده گويی در معنای هم تعداد
شيرين کاری ديگر برخی از . متن کبير ارزيابی و شناخته می شود انتشار مودبانه ی آنشخصی خويش به جای 

شان را سياه می  صورت های«به معنای چهره گرفته و » بشره«در آيه را، » بشر«جاست که واژه  مترجمين آن
 سوره ی مبارکه ۴٨ خداوند همين لغت سقر را در آيه ی توجه روشنگر ديگری بياورم که!!! ، ترجمه کرده اند»کند
حاصل برسيم  از اين راه می توانيم الاقل به برداشت اين. توضيح و تذکری تجديد کرده است ، اما بدون هيچ»قمر«ی 

چنين راه نمايان بی صدا و مطمئنی، در . است نازل شده» مدثر«از نظر زمانی، پس از » قمر«که بی ترديد سوره ی 
کنند، که به   تامل، چه بس تصحيحات در مسائل مورد مناقشه را به آسانی ميسر میاندکی قرآن کريم فراوان اند که با

 .اميد حمايت الهی پرده هايی از آن را خواهم شکافت
و ما  .ليوم الفصل. الی یوم اجلت» : سوره ی مرسالت بر می خوريم١٢-١۵به اين ترکيب در آيات  :یوم الفصل

 و از روز فصل چه می فهمی؟ .تا روز فصل. تا چه زمان فرصت هست .نویل یومئذ للمکذبي .ادراک ما یوم الفصل
عذاب مقرر ديگر، برای منکران و  در اين جا نيز خداوند بر موعد اجرای يک. »در آن روز وای بر تکذيب کنندگان

 را قرآن اين ترکيب. نام داده است» روز فصل«عمومی نسبت به معنای آن،  تکذيب کنندگان، با ياد آوری نا آشنايی
نباء نيز بر همين عذاب،  سوره ی١٧ سوره ی دخان و در آيه ی ۴٠ سوره ی صافات، در آيه ی ٢١در آيه ی  عظيم،

اين نشانه ها به روشنی گواهی می دهد که زمان نزول سوره . است ، اطالق کرده»و ما ادراک«اما اين بار بدون قيد 
در تنوع القاب و  قدم است و نيز معلوم می کند که اين اصرارسوره های صافات و دخان و نباء، م ی مرسالت، بر

قيامت، بر سبيل تصادف نيست و هر يک را بايد فصل  اسامی در قرآن مجيد، بر مدارج و مناسک مختلف رخ دادهای
بر مترجمينی،  در اين جا نيز مفسران و. رفتار نهايی با گروه های متفاوت منحرفان گرفت و نحوه ی جداگانه ای از

بيان کرده، روز جدايی حق از باطل، روز داوری  روز فصل، که خداوند ناتوانی در درک معنای آن را به صراحت
آيا  .اند، که هر يک از اين معانی در قرآن مبين واژه ی مخصوص خود را صاحب است و روز واپسين معنا گذارده

نويسند، به آن ها فضوالنه و فضل فروشانه   رديه میاين حضرات چه می انديشند و با چه جراتی بر کالم و پيام خدا
 درک معنای اين لغات را، که قرآن موکد می کند، با عرضه ی معنايی من در ورود می کنند و نادانی نسبت به

  !!!آوردی، منکر می شوند؟
و ان .  لفی نعيمان االبرار» : سوره ی مبارکه ی انفطار بر می خوريم١٧به اين ترکيب هم در آيه ی  :یوم الدین

یوم  .ثم ما ادراک ما یوم الدین .و ما ادراک ما یوم الدین .و ما هم عنها بغائبين. یصلونها یوم الدین. الفجار لفی جهيم
در روز دين معلوم می . منزهان در نعمت و ناپاکان در جهنم خواهند بود .ال تملک نفس لنفس شيئا واالمر یومئذ هللا

روزی که کسی بر چيزی و از روز دین چه می فهمی؟ پس، از روز دین چه می فهمی؟ .و کسی از قلم نمی افتد. شود
 (١٩ تا ١٣انفطار، . (»مالکيت ندارد و اختيارات به دست خداست
 سوره ی شعراء، آيه ٨٢ی حجر، آيه ی   سوره٣۵ سوره ی فاتحه، آيه ی ۴ترکيب يوم الدين را به فراوانی و درآيات 

 سوره ی واقعه، آيه ی ۵۶ سوره ی ذاريات، آيه ی ١٢، آيه ی »ص»  سوره ی٧٨ سوره ی صافات، آيه ی ٢٠ ی
بدين . پيدا می کنيم  سوره ی مطففين نيز١١ سوره ی مدثر و سرانجام در آيه ی ۴۶معارج، آيه ی   سوره ی٢۶

را دارد بر ديگر » ما ادراک ما يوم الدينو «قيد و آيه ی  ترتيب و عقال بايد که زمان نزول سوره ی انفطار را، که
نزول سوره ها را بر هم  قيد را ندارد، مقدم بگيريم که گرچه اين امر ترتيب کنونی ادعاها در باب سوره ها، که اين

اينک و در . خواهم نوشت که منافع اين گونه بررسی ها در چيست خواهد زد، اما به زمانی ديگر، اگر خدا بخواهد،
خداوند قدير، اشراف به  مفسرين و مترجمين بسياری را می شناسيم که برای روز دين و علی رغم اين که اين جا هم

را آورده اند که » روز جزا«معانی بی مايه ی ديگر، از جمله  درک آن را، حتی با تاکيدی دوباره، ممکن ندانسته،
  !!! شدخواهد» جزا«فرهنگ نامه ی اينان، معنای لغت دين،  بدين ترتيب در

  :سوره ی مطففين آشنا می شويم١٨ و آيه ی ٧با تنها کاربرد اين دو لغت، درآيه ی  :عليين و سجين
کال ان کتاب ... کتاب مرقوم. ما ادراک ما سجين و. کال ان کتاب الفجار لفی سجين. یوم یقوم الناس لرب العالمين»

بدان . ن روز که مردم در برابر خدای عالمين حاضر شوندآ .کتاب مرقوم. ادراک ما عليون و ما. االبرار لفی عليين
چنان که کرده های آزادگان ... نوشته هايی است و از سجين چه می فهمی؟ .که کرده های فاجرين در سجين ثبت است

 (١٠-۶ و ٢٠-١٨مطففين، . (»نوشته هايی است و از عليون چه می فهمی؟ .در عليين ثبت است
گفتارهای نيک و بد آدميان، به صورتی  ره ی دو گنجينه ی اطالعات، که کردارها واين توضيح الهی است دربا

هم » لوح محفوظ«مصور است، همان که در اشارات ديگری در قرآن قويم، به  جداگانه، در آن ها دسته بندی، ثبت و
رهايی در عرش است، که ابزا بی ترديد سجين و عليين و لوح محفوظ نام گذاری الهی بر امکانات و. شده است تعبير

کند، تا چنان که در آيات قرآن آمده، فاجرين را امکان تحاشی در  اسنادی را برای ارائه در دادگاه قيامت آماده می
  :خداوند نماند پيشگاه

آن روز به حدسيات خاتمه داده می  .اليوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون»
حتی اذا ما جاؤها شهد  .(۶۵يس، . ( دست ها به سخن در می آيند و پاها به آن چه کرده اند، شهادت می دهندشود،



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لو، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ لـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

و به محض رسيدن گوش و چشم و اعضای شان به اعمال  عليهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون،
 (٢٠فصلت، . (»شان گواهی خواهند داد

خداوند به درستی عدم ادراک نسبت به  اين لغات به طور طبيعی نا آشنا بوده، پسو چون مسلم است که ذهن عرب با 
در اين جا خيال بافی مترجمين و مفسرين در معنا تراشی برای سجين و  خوش بختانه. آن ها را ياد آوری می کند

فهوم اين واژه ها اجبارا گردن نسبت به م متوقف می ماند و تا آن جا که ديده ام به تذکر خداوند در باره ی نادانی عليين
 باب و باره ی سوره ی مطففين می توان گفت اين که چون در اين سوره از ترکيب نکته ی ديگری که در! گذارده اند

انفطار جديد تر است، که در آن يوم  استفاده شده، پس بی ترديد نزول اين سوره از سوره ی» يوم الدين«بدون توضيح 
 .رفی می شودالدين لغتی ناشناس مع

  :ابتدای سوره ای با همين نام می يابيم تنها مورد کاربرد اين لغت منفرد را در :طارق
ستاره  و از طارق چه می فهمی؟ .قسم به آسمان و طارق .النجم الثاقب. و ما ادراک ما الطارق. والسماء و الطارق»

  .«ای است درخشنده
ميان خلقت انسان، توان بازآفرينی   ای بس زيباست در ارتباطدر اين سوره از عذاب الهی سخنی نيست، چکامه

ضبط است که آدمی را به انتظار » يوم تبلی السرائر«ی شگفت انگيز  خداوند، اعتبار و اصالت قرآن و در آن آيه
 موقع طارق در فلک با اين همه و در حالی که هنوز برای کسی مکان و. عيادت آن يوم مشتاق می کند قيامت برای

احتماال برای (نمی دانيم از چه راه، آن را ستاره ی شباينده،  پهناور، منطبق با تذکر الهی، معلوم نيست، اما برخی، و
 !!اند؟ يا اختر شبگرد و از اين قبيل شناخته!) اختالط با ستاره های روز آينده جلوگيری از

 :آمده است» لدب«سوره مبارکه ی ١١تنها مورد کاربرد اين کلمه، در آيه ی  :عقبه
او اطعام . فک رقبه. و ما ادراک ما العقبه. اقتحم العقبه فال. و هدیناه النجدین. و لسانا و شفتين. الم نجعل له عينين»

و ننموديم راه دو وادی . و زبان و لب. آيا به او دو چشم نداديم .او مسکينا ذا متربه. یتيما ذا مقربه .فی یوم ذا مسغبه
يا سير کردن گرسنگان در زمان . آزاد کردن بنده ای و از عقبه چه می فهمی؟ .را اختيار نکرداما او عقبه . را

 (١۶-٨بلد، . (»يا ناتوانی به خاک افتاده. يا يتيمی در اطراف خويش. قحطی
ی اين قصيده ی آسمانی، که سوره . قرآن پناه می برم به خداوند برای اين همه متانت و فصاحت و انسانيت، در بيان

سخن از . تمام ادعاهای مندرج در بيانيه ی بی خاصيت حقوق بشر افضل است مبارکه ی بلد نام دارد، به تنهايی بر
: قرآن می فرمايد. اش را ندارد است که الف مال می زند، بی دريغ دارايی هدر می دهد و گمان نظاره بر اعمال کسی

 که با مال اش عقبه ای بر جای نمی گذارد؟ و بدون مکث تذکر نمی داند آيا چشم و لب و زبان ندارد و راه درست را
سلسله ای از نيکی ها به  که معنای عقبه بر عموم روشن نيست، و توضيح می آورد که عقبه آثار اقدام به می دهد

به زمان تنگی، رسيدگی به يتيمان در اطراف خويش و يا  آزاد کردن بنده ای، سيرکردن گرسنگان: ديگران است
در رفتار مردم  آيا اين آيه ها به ما نمی گويد که اسالم چه تحول شگرفی. خاک افتاده ای است تگيری از مفلوک بردس

که بنيان توجه به ديگران را اسالم گذارد، در زمانی که  نجد و مسلمين به آنان پيوسته پديد آورد؟ آيا معلوم نمی کند
که خالف تذکر  آشکار نبود؟ و البته به جز بر مفسرين و مترجمين،کسی از مخاطبين قرآن هم  بر» عقبه«حتی معنای 

راستی که قضاوتی نمی توان کرد جز اين که بگويم  به!!!!! گذارده اند» گردنه«معنای » عقبه«و توضيح خداوند، بر 
 !!!ندآشناي خداوند، که به طور نسبی با لغت، آن هم در اندازه ی رونق کاسبی خويش آن ها نه با کليت کالم

  :يافته ايم» قدر«اين ترکيب انحصاری را هم فقط يک بار و در ابتدای سوره ی  :ليلة القدر
تنزل المالئکة و الروح فيها باذن . ليلة القدر خير من الف شهر. و ما ادراک ما ليلة القدر. انا انزلناه فی ليلة القدر»

که در . شب قدر به تر از هزار ماه است در چه می فهمی؟و از شب ق .ما در شب قدر نازل کرده ايم .ربهم من کل امر
  .«آن مالئکه و روح با اجازه ی خداوند برای تمام امور فرود می آيند

با ارسال مسئولينی که مالئکه و روح  به تصويری از مديريت مسائل زمين،» ليلة القدر«خداوند با ارائه ی ترکيب 
واژه . يد، که به فرمان پروردگار، تا طلوع فجر به امور رسيدگی می کنندگو خوانده شده اند، در شبی معين سخن می

. جزييات امور جهان است واژه ی اين سوره ی گران قدر، متضمن حاکميت و نظارت و سلطه ی مطلق الهی بر به
چرا فضيلت آدمی فهم مسائل شب قدر ممکن نيست و نمی دانيم  در اين بيانات گره هايی نهفته است که هنوز هم برای

ادوار نزول و  ايا اين زمان را فاصله ی ميان.  سال، افزون تر است٩٠هزار ماه، يعنی قريب  و قيمت اين شب، از
است که مخاطبان قرآن، به زمان پيامبر، از اين  حضور مستقيم مامورين الهی بر زمين بدانيم؟ به هر حال مسلم

ادراکی  ی دهد، چيزی ندانند و نفهمند و به همين سبب خداوند بیقرآن شب قدر نام م تصاوير اجرايی در آن شبی که
تقريبا کافه ی مفسرين و مترجمين در اين  .مسجل می کند» و ما ادراک«نسبت به مسائل و مراتب اين شب را با قيد 

آيا  !ده اند؟را، معلوم نيست با کدام دليل، به نزول قرآن در شب قدر مربوط کر جا نيز اين ترتيبات مقدرانه ی الهی
و خود اين همه ادعا در باب مراتب و منازل   سال بر پيامبر اعظم، آيه به آيه فرستاده٢٣قرآنی را که خداوند در طی 

و مورخ می کنند، چه گونه، تنها به قصد فاضل نمايی، در يک شب فرود می  و مقاطع نزول هر آيه و سوره مقرر
 آورند؟
  :ز در آيه های دوم و دهم سوره ی مبارکه ی قارعه يافته ايماين دو لغت را ني :هاویه و قارعه



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليين افغان جرمن آنال ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لو، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ لـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. کالفراش المبثوث یوم یکون الناس. و ما ادراک ما القارعه. ما القارعه. القارعه»
 .نار حاميه .و ما ادراک ماهيه. فامه هاویه. و اما من خفت موازینه. فهو فی عيشة راضيه .فاما من ثقلت موازینه

و کوه ها به . روزی است که مردم چون پروانگان پراکنده شوند و از قارعه چه می فهمی؟ .قارعه چيست. قارعه
و آنان که  .پس در عيش و رضايت اند. پس آنان که موازنه ی مثبت نشان دهند. شده در آيند صورت پشم حالجی

  .«آتش سوزانی است .ه از ماهيت آن بی خبریک .پس از اصحاب هاويه اند. موازنه ی منفی نشان دهند
تذکر که کسی معنای قارعه را درک  می خواند با اين» قارعه«اين سوره نيز زمان و صورتی از حساب و عقاب را 
از نصيب . که مردم پراکنده و کوه ها چون پشم حالجی شده اند نمی کند و توضيح می دهد که قارعه روزی است

» هاويه«به  نانه کرده اند می گويد که در آن روز در رضايت و عيش اند و از فاجران کهموم صالحان که زندگی
آشکار نيست و همان توضيح که آتش شعله وری  بر کسی» هاويه«سپرده می شوند و باز هم همان تذکر که ماهيت 

 ای که خداوند» قارعه«نخست اين که برای . سوره شاه کارها بروز داده اند مفسرين و مترجمين ما در اين. است
و از آن باور نکردنی !!! اند تراشيده» درهم کوب«وصفی از حوادث يک روز معين گرفته است، معنايی به صورت 

» رنگين«خوانده و » منقوش«پنجم با معنای حالجی شده را،  در آيه ی» منفوش«تر اين که برخی از آنان لغت 
مفسرين، جايی  ل انگاری در فهم قرآن را، حتی از سوی مترجمين وآيا نبايد کسی اين همه سه .ترجمه کرده اند

و نيز » رعد« سوره ی ٣١در آيه ی » و ما ادراک«قيد  و باالخره در قرآن مبين، لغت قارعه، اما بدون! متوقف کند؟
و » رعد» از» قارعه«تکرار شده و بدين ترتيب معلوم می شود که سوره مبارکه ی » حاقه»  سوره ی۴در آيه ی 

 .نيز قديم تر است» حاقه«
  :يافته ايم» همزه« سوره ی ۴کاربرد اختصاصی و نا مکرر اين لغت را هم، فقط در آيه ی  :حطمه

حساب  .التی تطلع علی االفئده. ناراهللا الموقده. و ما ادراک ما الحطمه. کال لينبذن فی الحطمه. یحسب ان ماله اخلده»
آتشی خدا  و از حطمه چه می فهمی؟ . نه، بی ترديد در حطمه خواهد بود.می کرد که مال اش آرامش می آورد

 (٧-٣همزه، . (»که در قلوب زبانه می کشد. افروخته است
مبين آن است، که در آن زمان، معنای لغت  ، به کمال»و ما ادراک؟« مورد، نوع سئوال قرآن، يعنی ١٢در تمام اين 

  اما در اين جا هم، حتی بی توجه به توضيح و تشريح مجدد قرآن، که.نيست در نظر عرب مکشوف نبوده و هنوز هم
را » حطمه«مترجمينی داريم که مايلند  را آتشی خدا افروخته در دل ها می شناساند، مفسرين و» حطمه«معنای لغت 

 !!آيا اين ها سوره را تا پايان نمی خوانند؟!!! کنند معرفی می» درهم شکن«به دل خواه خويش 
می خواستم . »اسالم و شمشير«يعنی  ت طويلی شد، که مقدمه ای است بر ورود در عنوان اصلی اين مدخل،يادداش

نيست و هيچ کس، در هيچ مرتبه ای، محق و مختار و مجاز نيست که به  بنويسم و بگويم که کالم خدا مداخله بردار
ترجمه های بی اساس،   پرانتز و تدارکو اندازه ای، در متن کبير قرآن، با تعبير و تفسير و نصب هيچ صورت

های قرآن شود، زيرا به راستی نه تنها تاييد و تحکيم  دخالت موضوعی و معنايی کند و موجب هدايت برداشت از آيه
هر يک از  مداخله کنندگان و مضمون اين مداخالت، از هيچ مسيری ميسر نيست، بل کاربران صالح و سالمت اين
  !!!و تنزيل و تفهيم قرآن تصور کرده اند د را در اندازه ی دست يار خداوند در تدويناين موارد، احتماال خو

برای بيان هدايت ها، نصيحت  قرآن عظيم در صورت و ماهيت، بليغ، فصيح، صريح و روشن است و باری تعالی
است، که گمان های چشم به ويراستاری بندگان ناچيز نداشته  ها، هشدارها، دعوت ها و وعده های دوزخ و بهشت،

کلمه و آيه و سوره  هويت ناسره را، به مثابه و عنوان مقصد اصلی خداوند، در بيان اين و يا آن شخصی و اشارات بی
عواقب آن ها مواجهيم، کورش در تاريخ شرق ميانه تا سده  همين دخالت های نامربوط، چنان که اکنون با. می گنجانند

ناپسند و توطئه  رنين قرآن قرار داده و صدها بهتان و داستان نادرست و بی سند وجای ذوالق ی پيش ناشناس را، در
  )ادامه دارد. (واهللا خير الماکرين. سکوت نسبی است آميز ديگر را، به کتاب خدا وارد کرده، که هنوز صالح در

  


