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 خاطراتِ  خانه ی زندگان:همنشين بهار 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۴٧٠  
  :: از  از  ايل بيگی ايل بيگی..ممبرچيده هاِی برچيده هاِی 

  پايندهپاينده" " خان خان " " ابوالقاسم ابوالقاسم " " قرآنِ  مجيدِ  قرآنِ  مجيدِ  " " 
  
 

  
  
  

  قرآن مجيد
  ابوالقاسم پاينده: با مقدمه و ترجمه 

  انتشارات نويد و انتشاراتِ  مهر
  بدونِ  سال و محلِ  انتشار

]وشه ها از متنِ  کتاب تمامِ  يک کروشه ها از منست و دو کر[   
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١  
  

  .روزِی خدارا بخوريد وبنوشيد ودر زمين به تباهکاری سرَمکشيد 
   کتاب۴ص  ، شده  در مکه[ " ] نازل ]  [ " فانحهسورهء 

  
. وچون ابراهيم را ، پروردگاِر وی ، باموری مکلف کرد و آنرا انجام داد ، گفت ترا پيشوایِ  مردم کنم 

  .پيماِن من بستمکاران نميرسد : واز فرزندانِ  من ؟ گفت [:] گفت 
  ٧همان ، ص 

  
  .انند بل زندگانند ولی شما درنمييابيد به آنها که در راِه خدا کشته ميشوند نگوئيد که مردگ

  ٨همان ، ص 
  

: ] و... ] [ هم يگانه ست و هم جز او! ياللعجب [ خداِی شما خدائيست يگانه که جز او خدائي نيست 
  .بسيار سخت است ] يکسره ای خدا [ اقتدار يکسره خاِص خداست و عذابِ  

  ٩همان ، ص 
  

آنها پوشش .  در شب و روز برایِ  شما حالل شد ]ا مردهايتان ؟ و آميزشِ زنهايتان ب[ آميزِش زنهايتان 
  .شمايند و شما پوششِ  آنهائيد 

  ١٠همان ، ص 
  

شايد چيزی را مکروه داريد که برایِ  شما خوب است و شايد چيزی را دوست داريد که برایِ  شما 
  .بد است ، خدا ميداند و شما نميدانيد 

  ١١همان ، ص 
  

  ...غالمی که مومن است از مرِد ُمشرک بهتر . ر َمکنيد تا ايمان بيآرند بمرداِن ُمشرک شوه
  ١٢همان ، ص 

  
  ...زنان را نيز مانندِ  وظائفشان حقوقی شايسته است و مردان را برآنها مرتبتی هست 

   همان ، همان ص
  

ا نازل آيه هایِ  خدارا مسخره مگيريد ، نعمتِ  خدا را برخويشتن با اين کتاب و حگمت که برشم
  .کرده و بوسيلهء آن پندتان ميدهد بيادآريد 

  همان ، همان ص
  

اگر خدا بعض مردم را بعض ديگر دفع نميکرد ، زمين تباه ميشد ولی خدا  با اهلِ  جهان صاحبکرم  
  است 

  ١۴همان ، ص 
  

  .هدايتِ  کسان با تو نيست بلکه خدا هر که را خواهد هدايت مي کند 
  ١۵همان ، ص 

  
  .اسپاسِ  بد نهاد را دوست نميدارد خدا هيچ ن

  همان ، همان ص
  

  .نه ستم کنيد ونه ستم ببينيد 
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  همان ، همان ص
  

  .گناهی بر شما نيست که ننويسيد 
  ١۶همان ، ص 

  
  .فرق نگذاريم ] خدا [ ميانِ  هيچيک از پيغمبرانِ  او 

  همان ، همان ص
  

چه نيک کرده مالِ  اوست و هرچه بد هر. خدا هيچ کس را ، جز باندازهء توانش ، مکلف نميکند 
  .کرده وبالِ  اوست 
  همان ، همان ص

  
  .مارا بر گروهِ  کافران فيروز ساز 

  همان ، همان ص 
  
 

٢  
  
خدائی جزاونيست که . ست که شمارا در رحم ها بدانگونه که خواهد نقشبندی ميکند  ] خدا[ 

ازآنجمله آيه هائيست استوار ، . کرده هم اوست که اين کتاب را برتو نازل . عزيز و فرزانه است 
و ديگر آيه هائيست مبهم ، آنها که دردلهايشان خللی هست از اين کتاب . آنها مايه کتاب است 

 آخوندها می گويند که مي دانند و عمری از اين راه نان خورده اند[ آنچه را مبهم و تاويل آنرا جز خدا  نداند 
بدان ايمان : پيروی ميکنند و آنها که در دانش ريشه دارند ميگويند ، در طلب فتنه و بقصد تاويل ، ] 

  [..]داريم ، همه از پيش پروردگارماست و جز خردمندان اندرز نگيرند 
   ) کتاب١۶، ص  ] "[ در مدينه تازل شده است [ " ] سوره آل عمران ( 
  

ه طال و نقره و اسبان از زنان و فرزندان و بسته های فراهم شد] ، [ دوست داشتن خواستنيها 
، اين کاالی  ] برایِ  همهء مردم ودر تمامِ  اعصار ؟[ داغدار و رمه و کشت ، برای مردم آرايش يافته 
  .زندگی دنيا ست و بازگشتگاه نيک پيش خداست 

  ١٧ص 
  

ملک به هر که خواهی ميدهی و ملک از هر که خواهی ميستانی ، : ای خدای صاحب ملک : بگو 
و هر که  را خواهی بدون شمار [ ... ] هی عزيز ميکنی وهرکه را خواهی ذليل ميکنی هرکه را خوا

دارند و عزيزاند و اکثريت  هيچ دار  و " ملک " و البد به همين دليلست که  عدهء  قليلی [  روزی ميدهی 
يم که می بينيم که "کور"ا و ماهم حتم! ، بی دين "اينان " ديندارند و با خدا و! ، مثال " آنان "  چرا که -ناعزيز 

   ] .!هرآنچه مالِ  شان بيش ، دينِ شان کمتر ، و هر آنچه بيچارگی شان بيش ، دينِ  شان بيش 
  همان ص

  
آنان سزايشان اينست که که لعنت خدا و فرشتگان و [...] خدا گروه ستمکاران را هدايت نميکند 

ذاب آنها تخفيف نيابد و مهلتشان ندهند ، مگر در لعنت جاويد باشند ، ع. مردم ، يکسره بر آنها باد 
" پس خيالِ  [ آنها که پس از کفر ، توبه کرده و باصالح پرداخته باشند که آمرزگار و رحيم است 

کسانی که از پی ... ] .  که توبه ای -، بعد از اينهمه جنايت ، تختِ  تخت " ستمکارانِ  جمهوریِ  اسالمی 
 اين تبصره ، شاملِ  حالِ  مسلمانانِ  خوبِ  والئی [  کفرشان بيشتر شده ايمان خويش کافر شده اند و

] !  مگر آنکه جانشان به خطر افتد ؛ که حاضر به همه چيزند –نمي شود ، که مسلمان بودند و خواهند ماند 
کسانی که کافر شوند و کافر . توبه ايشان هرگز پذيرفته نميشود و آنها ، خودشان ، گمراهانند 

آنها عذابی الم انگيز . رند اگر يکيشان آنقدر طال بعوض دهد که زمين پر شود ، از او نپذيرند بمي
  .دارند و يارانی ندارند 

  ٢٠ص 
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  .شما که ايمان داريد ، از خدا چنانکه شايسته از اوست بترسيد و نميريد جز اينکه مسلمان باشيد 
  همان ص

  
وانند و به معروف وادارند و از منکر باز دارند ، آنها ، بايد دسته ای از شما باشند که سوی نيکی بخ

امِر " را دارد و هم سپاهِ  " دسته " امتِ  مسلمانِ  ايران ، هم اين "  خوشبختانه [ خودشان از رستگارانند 
و چون آنکسان مباشيد که با وجود حجت ها که سويشان آمده بود ، ] ! را " به مَعروف ونهِی از ُمنکر 

  . شدند و اختالف کردند ، که آنها عذابی بزرگ دارند پراکنده
  همان ص 

  
اگر خدايتان نصرت دهد ، هيچکس برشما چيره شدنی نيست و اگر شما را رها کند کيست که 

: " ست ، پس " ما " از آنجائي که خدا با [ پس موءمنان بخدا توکل کنند ] ؛ [ پس از وی نصرتتان دهد 
  ] .! " د بکند آمريکا هيچ غلطی نمی توان

  ٢٣ص 
  
 

٣  
 

از پروردگارتان ، که شما را از يک تن آفريد و همسر اورا از او آفريد و از آنها مردان ! ای مردمان 
  [...]بسيار و زنان پديد کرد بترسيد از خدائی که بنام وی از همديگر تقاضا ميکنيد 

  
  . کتاب ٢۴، ص [ " ] در مدينه نازل شد [ " ] ، زنان از سورهء 

  
اموال يتيمان را بدهيدشان و بد را با خوب عوض مکنيد و اموال آنها را با اموال خودتان مخوريد که 

اگر بيم داريد که در کار يتيمان انصاف نکنيد ، از زنان هرچه خوش داريد ، . اين گناهی بزرگ است 
ت نکنيد ، فقط يک زن و واگر بيم داريد که عدال. دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا بگيريد 

    ] !بدون تفسير [...کنيزی که مالک آنيد 
  همان ص

  
خدا شمارا در باره فرزندانتان سفارش ميکند ، پسر را بهره مانند دو دختر است و اگر دختر باشند و 

اگر . بيش از دو تن ، دو ، سه يک آنچه وانهاده از آنهاست واگر يک دختر باشد نيمی از اوست 
]] فقط [[ فرزندی باشد ، پدر و مادر هر کدام شش يک دارند واگر از او فرزندی نباشد و مرده را 

پدر و مادر از او ارث ميبرند ، سه يک از مادر اوست اگراورا برادری هست شش يک از مادراوست ، 
ن يا شما چه دانيد که پدرانتا. وامی که داشته ]] پرداخت [[ وصيتی که کرده يا ]] انجام [[ پس از 

. مقرر جانب خداست و خدا دانا و فرزانه است   ]؟[ پسرانتان کدامشان برای شما سودمندترند
نصف آنچه زنان شما وانهاده اند اگر فرزندی ندارند از شماست واگر فرزندی دارند چهاريک آنچه 

ارند ، و وامی که د]] پرداخت [[ وصيتی که ميکند يا ]] انجام [[ گذاشته اند از شماست ، پس از 
چهار يک آنچه شما واميگذاريد اگر فرزندی نداريد ، بهره زنان است و اگر فرزندی داريد هشت يک 

. وامی که داريد ]] پرداخت [[ وصيتی که ميکنيد يا ]] انجام [[ آنچه واميگذاريد از آنهاست ، پس از 
رد ، شش يک ، خاص هريک از اگر مردی يا زنی ، از باال و زير وارثی ندارد ، وبرادر يا خواهری دا

  ]به تفسيری نياز است ؟ [... آنهاست واگر بيش از اينها باشند همه در سه يک شريکند 
  ٢۵همان ، ص 

  
آنکسان از زنان شما که کار بد ميکنند ، چهار گواه از خودتان بجوئيد ، اگر گواهی دادند  در خانه ها 

ای آنها پديد آرد و آن دو تن از شما که کار بد بازشان داريد تا مرگشان برسد ، يا خدا راهی بر
ميکنند  آزارشان کنيد اگر توبه کردند و بصالح آمدند  دست از آنها برداريد که خدا بخشنده و رحيم 

برای شما روانيست که زنان را باکراه بارث بريد  برآنها سخت !  شما که ايمان داريد [...] است 
  [ ... ]مگيريد که پاره ای از آنچه بايشان داده ايد ببريد 

  همان ص
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. اگر خواستيد زنی را با زنی ديگر عوض کنيد و يکيشان را مال بسيار داده ايد ، از او چيزی مگيريد 
 آشکارا ميگيريد  چگونه آنرا ميگيريد در صورتيکه شما بيکديگر رسيده ايد و چگونه به ستم و گناه 

زنان از شما پيمانی استوار گرفته اند  زنانی را پدران شما گرفته اند ، مگيريد  مگر آنچه گذشته  
مادران و : برشما حرام است ]] اينها [[ که اين کاری زشت و نفرت انگيز و طريقه بدی است 

واهران و عمگان و خالگان و برادرزادگان و خواهرزادگانتان و مادرانی که شيرتان داده دختران و خ
اند و خواهران شيری شما و مادر زنانتان ، و پرورش يافتگان شما که درکنارتان هستند ، از زنانی 
که بر آنها درآمده ايد  واگر برآنها درنيامده ايد گناهی برشما نيست  و زنان پسرانی که از 

و شماهستند ، وجمع کردن ميان دو خواهر ، مگر آنچه گذشته که خدا آمرزگار و رحيم است         
  ... ]برجسته کردن کلمات از خودِ  کتاب است [   زنان شوهر دار مگر زنی که مالک آن شده ايد

  ٢۶ص 
  

الک آن شده و هر کس از شما که از جهت مکنت ، نتواند ، زنان عفيف موءمن بنکاح آرد از آنچه م
و مهرشان را بشايستگی  آنها را باذن کسانشان بزنی گيريد [ ... ] ايد ، از کنيزان موءمنتان ، گيريد 

و چون شوهر دار شدند  اگر کار بدی کردند ، . بدهيد ، که عفيفان باشند نه زتاکار و رفيقگير 
  [ !! ]مجازاتشان نصف زنان آزاد است 

  همان ص
  

د ، برای آنکه خدا بعضی کسانرا بر بعض ديگر برتری داده و برای آنکه از مردان کارانديش زنانن
 زنانی که از نافرمانيشان بيم داريد ، پندشان [...] مالهای خرج کرده اند ، زنان شايسته ، فرمانبرند 

ئيد   دهيد ودر خوابگاهها از آنها جدائی کنيد ، و بزنيدشان ،  و اگر فرمانبر شدند ،  برآنها بهانه مجو
 -يکبارِ  ديگر بخوانيد و بعد ديگر تعجب نکنيد از آنچه که بر زنان ميرود و برايران [ که خدا  واال  و بزرگ  است 

    ] .، اساسش بجز اينها نيست " حکومتِ  اسالمی "که 
  همان ص   

  
  .هرکجا باشيد ، مرگ ميبايدتان  وگرچه در بناهای استوار شده باشيد 

  ٢٨ص 
  

 گناهی کند و آنرا بگردن بيگناهی افکند ، دروغی و گناهی آشکارا بگردن گرفته است هرکه خطا يا
.  

  ٣٠ص
  

اگر زنی از بيميلی يا سرگرانی شوهر خويش بيم دارد ، رواست که ميان خويش سازشی کنند و 
  .سازش کردن خوب است 

    ٣١ص 
  

" که کمتر از [ نهايت مکنيد هرگز  نتوانيد ميان زنان عدالت کنيد   وگرچه بشدت بخواهيد جور بي
  ! ]بد نيست " بينهايت 
  همان ص

  
فريب دهنده آنهاست  و چون بنماز خيزند ، با مردم ]] سزای [[ منافقان خدارا فريب ميدهند و خدا 

  .ريا کنند و خدا را جزاندکی ياد نکنند ميان دو گروه سرگردانند ، نه با آنگروهند نه با اينگروه 
  ٣٢ص 

  
  . ، عذابی خفت انگيز مهيا کرده ايم برای کافران

  همان ص 
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٤  ٤
سورهء مائده

)[ " ] [ " ] (   )شد شد [ " ] نازل  نازل  [ " ] در مدينه در مدينه ( 
 
  

اکنون ، کسانی که کافرشده اند ، ازدين شما ] ...[ازخدا بترسيد که خدا سنگينمجازات است 
مال آوردم و نعمت اکنون ، دينتان را برای شما بک. ازآنها مترسيد و ازمن بترسيد  ]  ،[نوميدگشتند 

اکنون چيزهای پاکيزه برشما ] ...[خويش برشما تمام کردم و مسلمانی را دين شما انتخاب کردم 
طعام کسانی که کتاب دارند برشما حالل است و طعام شمانيز برآنها حالل است و ] ؛[حالل شد 

داشته اند ، مومن وزنان پارسا ، ازآنهاکه پيش از شما کتاب  ]  کتاب٣٣ص [زنان پارسای 
]] حاللند[[ زناکاری و رفيق گيری  ]  به [نه] و [ بپارسائی ] ،[اگرمهرشان را به ايشان بدهيد 

شما که ايمان داريد . وهرکه ايمان را انکارکند اعمال وی باطل ميشود ودرقيامت از زيانکاران است 
وسرها وپاهای خويش چون بنماز برخاستيد ، روی ها و دستهای خويش را تاآرنج ها بشوئيد ! 

ُجُنب [ اگر جنب بود . کنيد  ] دسِت آغشته به آِب وضورا به پيش سر وپاها ماليدن= وضو [ تاقوزک مسح 
بزنان دست زده ايد وآب نيآبيد ، بخاک پاکی تيمم کنيد [...] غسل کنيد ، واگر ] به سبب انزاِل َمنی= 

کسانی که ايمان آورده وکارهای شايسته خدا ب.] ... [وروها ودستهای خويش رابدان مسح کنيد 
داده که مغفرت و پاداشی بزرگ دارند و کسانيکه کافرشده و آيه های مارا ]] نيکو[[کرده اند وعده 

کسانی که گفتند خدا ، عيسی مسيح پسرمريم است ، ] ...[دروغ شمرده اند ، آنها اهل جهنمند 
ومادراو را باهرکه درزمين هست يکسره بگو اگر خدا بخواهد مسيح پسرمريم . کافرشده اند 

ملک آسمانها و زمين وآنچه ميان آنهاست . نابودکند ، کيست که درقبال وی اختياری داشته باشد 
: يهود و نصاری گويند ] .[خاص خداست هرچه بخواهد ميآفريندکه خدابرهمه چيز تواناست 

]] چنين نيست [[ تان عذابتان ميکند پس چرا ، بگناهان: بگو ] .[مافرزندان خدا و دوستان اوئيم 
فرستاده ما ، بدوران فترت ! ای اهل کتاب ] ...[بلکه شما نيز انسانهائی از مخلوقات اوييد 

نويدآور و بيم : برای شما روشن می کند تا نگوئيد ]] حق [[ پيغمبران ، بسوی شما آمده که 
   ] ٣٤ص ... [رسانی بما نيامده بود 

شان را بسزای عملشان بعنوان مجازاتی که از جانب ]] راست [[ دستهای مرد دزد و زن دزد ، 
  ]  ٣٥ص  ...   [خداست ببريد که خدا نيرومند و فرزانه است  

بودند ، ]] خدا [[ تورات را ما نازل کرده ايم که درآن هدايت و نوری هست و پيغمبرانی که مطيع 
، با حک و " تورات " پس خدا ، بعداز از [ دند طبق آن  برای کسانی که دين يهود داشتند حکم ميکر

ناميد " قرآن " را " آخرين چاپ " کرد و بعدها ، " تجديد چاپ " ، " انجيل " اصالح و ويراستاری جديد ، آنرا با نام 
که از روِی ( توضيح المسائلِ  شان " پس چرا آخوندها در ! ؛ يعنی با تغيير زمانه ، نياز به دستکاری است 

دستکاری نمی کنند و به چاِپ چهاردم نمی سپارند و هنوز در چهارده قرِن )  يکديگر رونويسی می کنند دستِ 
در تورات بر يهوديان مقرر کرده ايم که تن بتن و چشم بچشم و بينی به بينی و گوش ] ! ...پيشند؟

گناهان [[  سزای بگوش و دندان بدندان وزخمها راقصاص بايد ، و هر که از آن  در گذرد  کفاره ای
عيسی پسرمريم را بياورديم که مصدق تورات بود که از او ] ،[واز  پی پيغمبران ] .... [اوست ]] 

   ] ٣٦ص ...  [بود و انجيل را باو داديم که درآن هدايت و نوری 
دستهايشان بسته باد ، و بسزای اين ناروا که گويند . دست خدا بسته است ] :[يهودان گويند 

او گشوده است و چنانکه بخواهد روزی ]] رحمت [[ بلکه دودست ]] چنين نيست [[ ند لعنت شو
اگر اهل کتاب ايمان بياروند و پرهيزکارشوند ، گناهانشان را ببوشانيم و به بهشت ] ....[ميدهد 

ا قرآن اعتقاد دارند ، اما ب" چاپ های قديمیِ  "به " اهل کتاب ! " عجبا [های پرنعمت داخلشان کنيم 
     ] ٣٧ص !! ...   اينهمه بايد ايمان بيآورند 

يهودان و مشرکان را از همه مردم در دشمنی موءمنان سختر خواهی يافت ، و نزديکتر از همه 
ما نصاراييم زيرا بعضی از ايشان : مردم بدوستی مومنان کسانی را خواهی يافت که گويند 

  ]  ٣ص ...   [. کشيشان و راهبانند که آنها گردنفرازی نميکنند 
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