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بيدار و پروتستان و همۀ » مسلمانان«به  
کوشندگان راه رهائی از تسلط تاريخی شريعت 

" دينی"سازان؛ و راه جدائی مطلق  و شريعت
  .»سياست«از » دين«و " دنيوی"از 

 
 
 
  

  
در » مطالعۀ قرآن غير دينی«اين کتاب از نظر موضوع 

اند، ولی  ها آمادۀ پخش همۀ جلد. سه جلد تهيه شده است
فاصله به  به خاطر رعايت حوصلۀ خوانندگان، با چند ماه

  . بازار عرضه خواهند شد
با اين وجود، از نظر موضوعات اختصاصی، هر جلد به 
تنهائی کتابی مستقل است و موضوعات خاص خود را از 

  .دهد ابتدا تا به پايان، مورد بحث، تجزيه و تحليل قرار می
 
  

يق، با بزرگواری، مطالعۀ استادان و محققين اين زمينۀ تحق
محقق و نويسندۀ . های اين کتاب را پذيرفتند نويس پيش

الدين شفا، محقق و  گرامی آقای پرفسور دکتر شجاع
نويسندۀ گرامی آقای دکتر بهرام چوبينه، نويسنده و محقق 
گرامی آقای باقر مؤمنی، و محقق و دانشيار گرامی 

، هر کدام در دانشگاه برلين آقای دکتر فرشيد فريدونی
زمينۀ کار خود، در مورد اين نوشتار نظر دادند، و حتی 
دوستان گرامی آقای مؤمنی و آقای دکتر فريدونی، 

ها را در  نويس های خود در ذيل صفحات پيش يادداشت
نگار و مترجم مبارز آقای  شاعر، روزنامه. اختيار گذاشتند

فريدون گيالنی و حقوقدان مبارز آقای هوشنگ 
بيگلو با بزرگواری، متن نهائی را به تمامی مرور  عيسی
  .کردند

های بزرگوار را به گرمی  دست ياری اين انسان
  .دارد شان را گرامی می و همکاری فشارد، و دوستی می

آگاهی دارد که اين همکاری را نبايد صرفًا به حساب لطف 
اين بزرگان به نگارنده گذاشت و از تعهد اخالقی آنان 
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ر روشنگرانه، که خود جان و مال بر آن نسبت به کا
  . اند، غافل بود نهاده
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  نزول الهی قرآن و آثار آن
  

  
  نزول الهی قرآن

  
  :در اين کتاب، فرض بر آن است که

   قرآن از سوی خدا نازل شده و نيز،-١
 خدای خالق جهانی به اين پيچيدگی، به همان نسبت قادر، عالم و -٢

  . تواناست
  
  

   قرآنآثار نزول الهی
  

 که از آن ١آورد فرض الهی بودن قرآن، آثار و نتايجی را به دنبال می
  : اند  جمله
 تک تک آيه های قرآن به سببی خلق شده اند و هيچ آيه ای اضافی، -١

تواند وجود داشته   بدون معنی و بی سبب در قرآن وجود ندارد، يا نمی
  . باشد
م قرآن دارای صحت و  هر کلمه، جمله و آيۀ قرآن، به اندازۀ تما-٢

  . اعتبار است
 همخوانی و عدم تضاد کالم و محتوی، قرآن نازل شده از سوی خدا -٣

  . کند را از هر نوشتۀ غير خدائی و بشری جدا می
چه که گويا قبال مقرر بوده، نازل   قرآن کامل است و تمامی آن-۴

اند و هيچ آيه ای کم نيست، يا هيچ توضيح اضافه بر آن چه   شده
  . نگارش يافته الزم نيست

                                                 
در جلد دوم اين » ار نزول قرآن از سوی خداثنزول و آ«به بحث . ک.  برای توضيح بيشتر ر 1

  .  کتاب

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

اند، يعنی دارای معنی صريح و آشکارند، به   »مبين« آيات قرآن -۵
هيچ تعبير، تفسير و تأويل اضافی نياز ندارند و بدون نياز به هرگونه 

  . توضيحی، دارای معنی اند، يا بايد باشند
» باطنی«قرآن و آيات قرآنی، لزومًا همان معنی » ظاهری« معنی -۶

هيچ رمز و راز پوشيده و چيستائی در آيات قرآن . العکساست و ب
  . تواند وجود داشته باشد وجود ندارد، يا نمی

    
آيات مربوطۀ قرآن . ها داليل قرآنی دارند گيری همۀ اين موارد و نتيجه

نزول و آثار نزول قرآن از سوی «در اين امور، در بحثی تحت عنوان 
   .اند ه و مورد بحث قرار گرفته، در جلد دوم اين کتاب قيد شد»خدا
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   به چه معنی است؟»غير دينی«قرآن » واسطۀ بی«قرائت 

  
 .است »دينی غير«قرآن » اسطۀو بی«قرائت حاصل اين کتاب 

به معنی مطالعه و دراين مورد خاص، به معنی مطالعۀ بدون » رائتق«
بدين معنی است که قرآن از دو » قرآن غير دينی«. پيشداوری است

و ديگری » دينی«دسته موضوعات در هم بافته تشکيل شده، يکی 
 کاو اين کتاب بر آن است که اساس کند و. »دنيوی«يا » غير دينی«

 . قرآن متمرکز کند» غير دينی و دنيوی«خود را بر موضوعات 
، »رسمی و با واسطه«از آن جا که اطالعات حاصل از قرائت قرآن 

خورده، مخدوش، تحريف شده، جانبدار   در مورد محتوی قرآن، دست
، برای انجام اين مطالعه، قرائت ٢و از آن رو، غير قابل استفاده است

را تنها راه رسيدن به منظور تشخيص داده » هواسط  بی مستقيم و«
در اين راستا، در جريان بحث در مورد معنی و مفهوم قرآن، از . است

و استناد به اين يا آن » رسمی و با واسطه«مراجعه به اطالعات دينی 
 خودداری کرده و قرآن را بدون هر پيرايۀ بشری ٣»ساز شريعت«
مورد بررسی قرار ) نند اين هامثل حديث، روايت، تفسير، فتوا و ما(

  . داده است
با اين وجود، برای جلوگيری از هرگونه سوء تعبير، ترجمۀ آيات را از 

  .  در ايران اسالمی نقل کرده استهای ترجمه و چاپ شده  قرآن
  

 ، بل»قرآن دينی«و  ضوع تحقيق اين کتاب، نه دينمواز آن جا که 
، در اين جا از است »جامعۀ امروزی«در » دين دنيویکارکرد «

قرآن، تا زمانی که فقط » دينی«های محتوی  تجزيه و تحليل چگونگی
اين خودداری اما، به معنی سانسور . شود  اند، خودداری می٤»دينی«

                                                 
  . اول و سوم اين کتابهای  مربوط در جلدهای به بحث. ک.  ر 2
مۀ رود و ه سازان به معنی سازندگان شريعت اسالمی به کار می  در اين کتاب، ترم شريعت 3

و رهبر دينی و اسالمی، را که در " عالم"کسان؛ از مفسر، متکلم و محدث گرفته تا فقيه، قاضی، 
  . گيرد کار ساختن و پرداختن شريعت دخالت داشته و دارند، در بر می

  .به بحث مربوط در جلد دوم اين کتاب. ک.  ر 4
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نيست و مانع توضيح موضوعات ذيربط دينی و طرح » انديشۀ دينی«
با اين وجود، موضوعات و سؤاالت . شود سؤال در امور دينی نمی

 و مورد آيند  به کار نمی» اثبات يا رد دينی«ی طرح شده، برای دين
 .گيرند تجزيه و تحليل قرار نمی

بر اين مبنا، اين کتاب برای آن نوشته نشده که عالقه و ايمان دينی را 
در کسی ايجاد يا از کسی سلب کند، اما اين کتاب بر آن است که ضمن 

، به »نيوی دين اسالمکارکرد د«تمرکز در حول موضوع اساسی 
 و تر ، علمیتر خردگرايانه«خوانندگانش برای نگرش هر چه 

 ياری رساند و به عنوان دينیبه موضوعات و مسايل » تر منطقی
، و نه لزومًا عليه نفس دين »شده دينی«منبعی عليه خرافات و ابداعات 

  .  يا ايمان فردی، به کار رود
  

، يعنی در بر ٦ است و نه دين شناختی٥شناختی جامعه ،اين تحقيق
 و » سازانشريعت« ۀوسيلبه  است که  قرآن ازهائی  جنبهگيرندۀ

و اجتماعی  ۀ دنيوی دينی و ايمانی به حوزۀبنيادگرايان از حوز
حکومت دينی «، شرع اسالمی ساخته، ها بر اساس آناند و  شده دهکشان

از اين . کنند میبرپا کرده و حکم دينی و اسالمی صادر » و اسالمی
 زندگی و شکل مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ۀشيوراه، 

 و الزام ٧ و برای افکار بينادگرايانۀ خود، مشروعيتزنند  را رقم می
   .آورند دينی به وجود می

 به اين اعتبار، پژوهشی در باب درستی، يا نادرستی اين تحقيق
دينی و «وسوم به م» حکومت و شريعت «الهی بودنادعاهای 
  .بر اساس متدهای جامعه شناختی است» اسالمی

       

                                                 
5 Sociological 
6 Theological 

 سوئدی به  legimitet انگليسی يا legitimacyمعادل » شروعيتم« در اينجا و اين کتاب، کلمۀ  7
  .   معنی مقبوليت، تصديق، صحت، حقانيت، پذيرش و تأييد به کار رفته است
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  دارد تضرور  تحقيق و مطالعۀ دينیچرا
  

  
برای ما مردمی که عمری با دين و آثار و نمودهای اجتماعی، سياسی 

 - يما   يا از آن دوری جسته بدان پيوسته-ايم بودهدرگير و فرهنگی آن 
پيوستن و  درگيری، يا که برای اين ردآن وجود داچه دانشی مهم تر از 

  گسستن خود، دليلی بياوريم و منطقی بيابيم؟ 
  : سؤاالت فراوانند

 دعا کنی، تسلی يابی،  آيا دين آن است که خدای مهربانی را بجوئی،-
حضور و آرامش احساس کنی، اميد بپروری، عشق بورزی و آن را 

استاست که زندگی را دين در آن ر در خانۀ کوچک دلت اعتال دهی؟ آيا
دوست بداری، دنيا را با عقل و منطق خود کشف کنی، ارزش ها را با 

 ارزيابی کنی، مسئول باشی و اين همه را، با ات دانش و خرد بشری
تقديمی ولو کوچک، با ديگران قسمت کنی و از اين همه نيکی و 

ای، خود را در بهشتی از  آورده  ی که به دست خود فراهمي زيبائی
  ! ادی و سعادت بيابی؟ يا نهش
 دين و دين اسالم، الجرم بوسه زدن بر قدر بندگی، تن دادن به تسليم -

بی هيچ سؤال و جواب است؟ دين راه است، شريعت است، حکم است 
است؟ دين آن است که سازمان » حکومت دينی«و الجرم بوسه زدن بر 

است، دينی دارد، سنت و عرف دارد، حکم و اجبار دارد، شرع 
سياست است، بر قدرت و تسلط اربابان دينی بنا می شود، يا راه 
دينداری جز با حکم حاکم شرع، کنترل روحانيون و فرمان رهبران 

: اش ، راه ادامه»بيعت«: دينی قابل عبور نيست؟، راه ورودش
مرگ و شکنجۀ «: و راه خروجش» تهديد«: ، راه هدايتش»تسليم«

    ...٨ن صورتدر آ  و سؤال که.است» ابدی
  . شود هم از اين نظر، مطالعه و شناخت دينی  به ضرورت تبديل می

*** 

                                                 
  . ادامه در آغاز جلد دوم اين کتاب 8
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در ايران، افغانستان، پاکستان، بنگالدش، سومالی، الجزاير و ساير 

نشين  کشورهای چهار گوشۀ جهان و حتی در مناطق و نواحی حاشيه
کشورهای صنعتی اروپائی، مردم محروم، نسبت به وضع دردمندانۀ 

آنان به سبب تجربياتی که زندگی در حاشيۀ . اند  د آگاهی يافتهخو
اند  های ميليونی به وجود آورده، پی برده شهرهای بزرگ و متروپل

. اند  آوردهای آن محروم مانده که از مواهب امروزی زندگی و دست
اند و   اند که از کاروان زندگی و رفاه اجتماعی عقب افتاده  آنان پی برده
آنان همچنين ياد . جات خود از اين شرايط، کاری انجام دهندبايد برای ن

ها و طبقاتی در داخل و خارج جوامع و  اند که کسان، گروه گرفته
برند و مسئوليت   شان، از اين وضع دردمندانه سود می کشورهای

برای رهائی . های شان را به عهده دارند و محروميت  ماندگی  عقب
اند و   ن، هم نيازمند مبارزه و فداکاریخود از اين شرايط دردناک، آنا

 آنان های  اند که در محروميت يافته با کسانی هم محتاج اتحاد سازمان
 . ندا سهيم

های گروهی، هر چه بيشتر   ها، به سبب جهانی شدن رسانه اين آگاهی
های شهری و    محرومان حاشيهترهای وسيع يابند و توده عموميت می

کنند، و در نتيجه، زمينه را    جلب میجوامع رو به رشد را به خود
های اعتراضی محرومين و  برای آغاز عصيان و توسعۀ جنبش

  . آورند  نشينان جوامع مرفه فرام می  حاشيه
کشی و ستم طبقاتی   توانند عليه بهره ها، می ها و جنبش اين آگاهی

های اجتماعی و اقتصادی  گيری کنند و به بر قراری نظام جهت
توانند در برابر   ها می ها و جنبش اين آگاهی. ر شوندتر منج  عادالنه

 و امپرياليستی موجود، سدی بسازند و با طرد ٩تسلط نواستعماری
نمايندگان و پادوهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی آنان از صحنۀ 

تر جهانی بگشايند و  ای به سوی مناسبات عادالنه  حکمرانی، روزنه
امع و جهان محرومين را ممکن توسعۀ رنسانس علمی و صنعتی به جو

                                                 
9 New kolonialism 
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توانند نظمی نو بيفکنند و تاريخ  ها، می ها و جنبش اين آگاهی. سازند
  .فردای فرزندان محرومين امروزی را دگرگونه بنگارند

  
يابد، چرا که جهان  آميزی اما، تحقق نمی های موفقيت چنين راهيابی

نديشۀ برای گذار به دورۀ تاريخی جديد، نيازمند ايدئولوژی و ا
جهان و . است که هنوز بر پا نايستاده است راهبردی جديدی

های محرومين دنيا، در لحظۀ تاريخی حاضر در بحران  جنبش
های جديد به سر  ايدئولوژيکی و دورۀ گذار به تفکرات و راهبرد

  .برند  می
به عنوان راه حل » اسالم سياسی و اجتماعی بنيادگرا«بازگشت به 
م و ناراضی از اين يا آن راهبرد، در اين لحظۀ های محرو رهائی توده

توسعۀ راهبردی . افتد تاريخی و شرايط گذر ايدئولوژيکی اتفاق می
  .شود بر اين شرايط بحرانی بنا می» اسالم بنيادگرا«
  

دو نيروی » اسالم بنيادگرا«جالب اين جاست که در اين بازگشت به 
  :کنند  های عمده ايفا می اساسی نقش

استعماری که عامل عمدۀ رها  ليسم جهانی و نيروهای نو امپريا-١
 -٢ و ١٠کردن ديو بنيادگرائی اسالمی از شيشۀ شکستۀ تاريخ است

های  داری سنتی داخلی که با فرهنگ دينی نظام سرمايه
ها و جوامع، خويشاوندی و  داری موجود در اين کشور  سرمايه  پيشا

را راه ابداعی مطمئنی  و بنيادگرائی اسالمی ١١همزيستی تاريخی دارد
   .شناسد های فقير مسلمان می کشی توده برای تداوم بهره

داران سنتی داخلی و امپرياليسم جهانی،   اين دو نيرو، يعنی سرمايه
. سازان و پيشگامان اين پروژۀ تاريخی و جهانشمول اند  استراتژی

اند که در قرون و  بينيم که هر دو اين نيروها، همان عواملی  می
                                                 

تاب تحت به ک. ک. گذاری آمريکا در سازماندهی بنيادگرايان اسالمی ر  در مورد نقش و سرمايه 10
ها و آلقاعده  ترجمۀ فريدون گيالنی از نويسندۀ امريکائی رابرت دريفوس و در سازماندهی طالبان

گذاری انگلستان در سازماندهی فرقۀ  در مورد سرمايه. به مدارک فراوان در مطبوعات جهان
در ايران توسعۀ اسالم و مدرنيسم "های نويسنده، تحت عناوين  به کتاب. ک. گری در ايران ر شيعه

  ". زن در گرداب شريعت"و " و ترکيه
  .در ايران» بازار و بازاريان«خواهانۀ  کننده و اسالم  همانند نقش تعيين 11
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کشی  ماندگی و بهره  های گذشته نيز به عنوان بازوان عقب  دهه
  : بر اين اساس. کردند  محرومين در اين کشورها عمل می

اش،   اسالم بنيادگرا در جهان، بر خالف تمام شعارهای عوامفريبانه-
های مسلمان را با هدايت به سمت و سوی منافع  بر آن است که توده

بار موجود را  ئوليت اوضاع اسفيی که مس  نيروهای خارجی و داخلی
  : يا به بيان ديگر! به گردن دارند، نجات دهد

گر داخلی، بر آنند تا  گر خارجی همراه با نيروی سلطه   نيروی سلطه-
با استفاده از عنوان اسالم بنيادگرا، مردم اين کشورها و جوامع را از 

  ! آزاد کنند» خودشان«کشی  دست تسلط و بهره
يخی باعث شده که اسالم بنيادگرا چيزی جز  تار١٢اين تعارض

ايدئولوژی تسلط مشترک خارجی و داخلی در شرايط «کنندۀ  توجيه
   ١٣... از کار در نيايد و » مدرنيسم حاضر  پسا

  
شمول، شناخت   برای برخورد درست با اين پروژۀ نواستعماری جهان

 محتوی قرائت دينی رسمی بنيادگرايان اسالمی برای همۀ مردم اين
کننده  جوامع ستمديده، چه مسلمان، يا غير مسلمان، به ضرورت تعيين

  . شود تبديل می
  

*** 
     

، ريشۀ فرهنگی عميقی در ١٤»قاجاريه«دين اسالم و فرقۀ دوازدۀ 
ای، زيربنای قوانين و حقوق   مبانی سنتی اسالم فرقه. جامعۀ ايران دارد

و معامالت مدنی کشور ما را می سازند و در مناسبات اجتماعی 
  . اقتصادی ما، معيار ارزشی تعيين کننده ای اند
ناپذير از سيستم حاکم بر  قرن هاست که اسالم سياسی، جزئی جدائی

ايران است و الهی بودن سيستم پدرساالرانه و مرکزمدارانۀ نهادهای 

                                                 
12 Paradigm  

  . ادامه در آغاز جلد دوم اين کتاب 13
به کتاب نويسنده تحت عنوان . ک. ر» شيعۀ صفوی«به جای » فرقۀ قاجاريه« برای توجيه  14

  .»گرائی در ايران و ترکيه  اسالمتوسعۀ مدرنيسم و«
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تسلط و سرکوبی . کند اجتماعی و سياسی را تبليغ و توجيه می
 توتاليتر های  اين کشور و جامعه، حکومتدرازمدت دينی و مذهبی در 

 - ها از سرکوبی دينی طلبانۀ توده را الهی جلوه داده و تبعيت تسليم
اين است که . فرهنگی ايرانی را به دنبال آورده و نهادينه کرده است

های  گری حاکم، در همۀ عرصه بندی فرقۀ شيعه دين اسالم با صورت
سوب کرده و شکل مناسبات، زندگی اجتماعی و فرهنگی ما رسوخ و ر

  .ها و برخوردهای ما را تعيين می کند قضاوت
اين نفوذ دينی، پس از شکست انقالب ايران و کنترل آن به وسيلۀ 

سازان فرقۀ حاکم، در اشکال جديد و با توجيهات   متشرعين و شريعت
هم از اين . رود   سياسی بنيادگرايانه ادامه يافته و رو به تعميق می-دينی
ما   ت که چه بخواهيم يا نخواهيم، مناسبات اجتماعی و فرهنگیروس
آثار آن را در  ای تأثير پذيرفته و  فرقه-ها، از اين سرکوبی دينی ايرانی

  . دهد  اشکال مختلف از خود بروز می
  

از اين رو، مردمی که در اين جامعه و تحت اين شرايط رشد يافته و 
نی، مسلمان شيعه باشند، از ، قبل از آن که از نظر دياند  تربيت شده

مسلمان و عضو اين فرقۀ دينی «نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، 
حتی آن افراد و اليۀ های جامعۀ ما که به اين يا آن دين . اند »و دنيوی

و مذهب اعتقاد ندارند، يا خود را از نظر دينی و مذهبی الئيک 
 تابع فرهنگ ارزيابی می کنند، از نظر اجتماعی و فرهنگی نوعًا

 به بيان . رفتار می کنندآنبر اساس معيارهای  اند و ای فرقه -اسالمی
   :ای متفاوت  و در حد و اندازهولو به طور نسبی، کسی از ماديگر، هر 

با های مختلف   از جنبه است و فرقۀ حاکم»  و شيعۀ دينیمسلمان«يا  -
   ،دای حاکم هويت يابی می شو   فرقه-تعلقات دينی

ها،   نيست، ولی با اين وجود، ارزشۀ دينی فرقهسلمان و شيعيا م -
 و فرقۀ حاکم را در و معيارهای مناسباتی اين دينرفتار اخالق، طرز 

 چنين کسانی، .بندد زندگی خود به کار می »دينیعرصه های غير«
از نظر غير مسلمان يا غيرمذهبی و الئيک هم باشند،  از نظر دينیولو 

، و به نسبت اين اند  مسلمان و عضو فرقۀ دينی،فرهنگی و اجتماعی
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تعلق و وابستگی هم، از نظر ذهنی و ارزشی در کنترل فرقۀ حاکم به 
  . ١٥برند  سر می

ما، چه ديندار يا » زدۀ جامعۀ دين«از اين نظر نيز، همۀ مردم 
ديندار، جز پيش بردن مطالعۀ دينی و پاسخ درست به اين يا آن  غير

  .  دنيوی، راه چاره ای ندارد-دسته از سؤاالت دينی

                                                 
  . ادامه در آغاز جلد سوم اين کتاب 15
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 1فصل 
 »رسمی و با واسطه«تحريفات نمايندگان قرائت 
 
 
 
 
 

 یتطبيق علمی آيات غير علم
 
 
  اصالح معنی و مفهوم قرآن-1
 
، در پايان قرآن ترجمۀ 15الدين خرمشاهی، مترجم و مفسر قرآن بها
اين آيات محل . کند  سورۀ الطارق اشاره می5-7 به آيات 16خود

اين در حالی . کنند مرد را قفسۀ سينۀ مرد معرفی می» منی«بارآمدن 
محل بارآمدن ها  پيش آگاه است که  است که انسان امروزی از مدت

منی مرد، نه قفسۀ سينه، بلکه خيلی پائين تر، يعنی درجائی در لگن 
 : اند اين آيات چنين. خاصره قرار دارد

  الصلبيخرج من بين. خلق من ماء دافق. فلينظرو االنسن مم خلق "-
از آبی . پس انسان بنگرد که از چه آفريده شده است" :"الترائبو 

سينه؛ ستون  قفسۀ پشت( پشت ميانۀاز جهيده آفريده شده است که 
سورۀ  (17"دآي  بيرون می) استخوان سينه يا ترقوه ( و سينه) فقرات

 ).5-7الطارق، آيات 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی15 

.648 پيشين، ص  16 
 .آن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی قر17
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اين آيات، به ويژه آخرين کلمۀ آيۀ آخر، : "نويسد خرمشاهی چنين می
کوشند آن  میمعرکۀ آراء مفسران، خصوصا مفسران جديدی است که 

 جمع است و مفرد آن تريبه به ترائب. ... هندرا با علم امروز تطبيق د
بعضی از مفسران آن را قفسۀ ) اما. (معنی استخوان سينه يا ترقوه است

اند و بعضی ديگر از جمله  سينه و توسعًا قسمت پيشين بدن زن گرفته
لگن "آن را به ) يکی از مترجمان قرآن کريم به انگليسی(محمد اسد 
گيرد  مشاهی با اين توضيح نتيجه میخر. 18"اند ترجمه کرده" خاصره

 : که
يا " ها سينه" اين کلمه را ،اگر مترجم به لغت وفادار باشدباری  "-
اما اگر . ه با علم اختالف داردکند ک ترجمه می" های سينه استخوان"

 . 19" آن را به  چيز ديگر بايد ترجمه کند)؟(به علم وفادار باشد 
 

يعنی . ۀ قرآن از جهتی عجيب استنظر اين مترجم و مفسر شناخته شد
 : چی که

د، اين کلمه را وفادار باش) لغت قرآن(اگر مترجم به لغت باری  "-
مگر مترجم ! ؟ حيرت"کند ه ترجمه میهای سين استخوان يا ها سينه

تواند به لغت قرآن وفادار نباشد؟ در حالی که آيات فراوان  قرآن می
شده و " نازل"ت، از سوی خدا خداس" وحی"قرآن دال بر آنند که قرآن 

محقفًا ما اين قرآن ": 20کسی قادر به ساختن مشابه آن نيست
بگو اين "، )23سورۀ االنسان، آيۀ (21"الشأن را بر تو فرستاديم عظيم

ها و  کتاب را آن خدائی فرستاده که به علم ازلی از اسرار آسمان
ها و اجنه  اگر تمام انسان"، ) 6سورۀ فرقان، آيۀ  (22"زمين آگاهست

                                                 
 .648، ص  بهاالدين خرمشاهی، پيشين18
 .648، ص  بهاالدين خرمشاهی، پيشين19
 .ين کتابجلد دوم ادر "  دينی قرآنکتاب"به فصل . ک. ر20
 . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان21
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی22
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سورۀ  (23"ای مشابه آن بسازند توانند جمله جمع شوند حتی نمی
 . 24و آيات ديگر) 88اسراء، آيۀ 

 : و يعنی چی که
ترجمه (!) بايد چيز ديگر  آن را بهاما اگرمترجم به علم وفادار باشد  "-

 ؟ "کند
 : آيا اين سخن به اين معنی نيست که به نظر اين آقا

نهی، بايد کالم قرآن را، بی  توجه به اين  ج می اگر به کالم قرآن ار-
 اصل قرآنی آن ، درست و نعل به نعلآه علمی و منطقی هست يا نيست

 ولی، . ترجمه کنی
و صالح ) !توانی ننهی که گويا می(نهی  اگر به کالم خدا ارج نمی -

توانی  که گويا می(که حرف خدا را بدون سانسور بيان کنی ! بينی نمی
علم « که حرف خدا را با بينی الزم میو همچنين اگر ) یصالح نبين

، در آن !جلوه بدهی» علمی«را » علمی غير«منطبق سازی يا » بشر
ببری و به " کالم اهللا"دست در معنی و مفهوم (!) توانی  صورت، می

جای آن، حرف ديگری که علمی، منطقی يا به سببی مورد پذيرش 
، به نام اگر مغاير اصل قرآنی استولو و آن را، . عمومی است بنويسی

 قالب بکنی؟" اهللا خلق"خدا و قرآن به 
کالم » ويراستاری« آيا اين نظر به معنی مجاز شمردن اصالح و -

 منسوب به خدا نيست؟، و
 رساند؟ و   آن نيز نقص و خطا بودن کالم خدا را نمی-
ممکن  آن نيز، با آيات قرآن که هرگونه عيب و ايراد در قرآن را نا-

 و صحت قرآن و نهاد دينی اسالم 25گيرد دانند، در تضاد قرار نمی می
 :برد؟ و همچنين را زير سؤال نمی

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی23
 77-80 سورۀ الشوری، آيات 3 سورۀ النمل، آيۀ 6سورۀ القدر، آيۀ  1آيۀ: اند ز آن جمله که ا24

 سوره الزمر، 1 سورۀ الحاقه، آيۀ43لواقعه، آيۀ  سورۀ ا80 سورۀ النساء، آيۀ 174سورۀ الحديد، آيۀ 
 اتي سورۀ االنعام ، آ155 يۀ سورۀ االحقاف، آ2 سورۀ فصلت؛ آيۀ 1-2 سوره الجاثيۀ، آيات 2آيۀ 
 .   سورۀ عبس و ساير16-13
آفريند، بيگمان خداوند  خداوند هر چه بخواهد می"... اهللا مايشاء، ان اهللا علی کل شی القدير" 25

بگو اين کتاب را آن خدائی فرستاده که به علم "و ) 45سورۀ نور، آيۀ  (25"بر هر کاری تواناست
  ).6 آيۀ سورۀ فرقان، (25"ها و زمين آگاهست ازلی از اسرار آسمان
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 آيا اين منطق و نگرش، راه را برای الهی شمردن تفسيرات و -
 کند؟ توجيهات درست و نادرست ساخته و پرداختۀ انسان هموار نمی

 
مترجم قرآن، دينی در آن صورت، آيا اين حرف، نحوۀ نگرش و منطق 

است؟ اسالمی است؟ و از مترجم قرآن يا هر مترجم وفادار به 
 ای قابل انتظار است؟ های حرفه پرنسيپ

*** 
  

ها مردم فارسی زبان، کتاب  باز جالب است اين آقائی که برای ميليون
آيد، هيچ  دينی قرآن را ترجمه کرده و منبع دانش قرآن به حساب می

 محمد اسد، يکی ديگر از مترجمان قرآن، برای بيند که اشکالی نمی
را به جای " ترائب"، "آيۀ قرآن«و " علم"مالی کردن تضاد بين  ماست

لگن " است، استخوان سينه يا ترقوهمعنی صريح و صحيح آن که 
معنی کرده است، مثل ترجمۀ ريشۀ گياه به برگ، يا ترجمۀ " خاصره

شم پوشی، پيامی جز اين در واقع اين نوع برخورد و چ!. دست به پا
 : ندارد که

را برای علمی و قابل قبول " علمی خدا کالم غير" دستت درد نکند که -
ای و راهی برای راست و ريس  کرده» اصالح«جلوه دادن متن قرآن، 

 !". کردن اين خطای قرآن و خدا يافته ای
 ها بر اساس معيارهای مورد تبليغ بخشی آيا اين نوع بر خورد و حاتم

 خود اين آقايان، ضد دينی و ضد اسالمی نيست؟
*** 

 
از مفسران : "کند که قابل توجه است که وی در همين بحث، اضافه می

 راه حل  را کنايه از کل وجود زن گرفته است کهترائب…  قديم، قمی، 
باز پرسيدنی است که به نظر اين مترجم شناخته شدۀ  . 26"است!! خوبی

 ؟ »استراه حل خوبی «ای  مسألهقرآن، کار قمی برای چه 
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اش به  که قمی در ترجمه" ّکل وجود زن"داند که   آيا اين آقا نمی-
 يا نه، ! نيست؟" ترائب"برد، معادل  می کار

بيند، پس  ترجمه   چون اين حرف قرآن را مغاير با واقعيت علمی می-
راه را " نقص علمی"پوشی اين مثًال  و تفسير وارونۀ قمی برای پرده

 ؟ داند حل خوبی می
گويا از نظر اين مترجم و مفسر قرآن، آن چه مهم است توجيه و درست 
جلوه دادن آيۀ قرآن است و نه سانسور يا دست بردن در معنی و مفهوم 

به " کالم اهللا"های فراوان مورد ترجمۀ خودش،  قرآن، که بر اساس آيه
 .آيند حساب می

 
و " روحانيت اسالمی" اصطالح قابل توجه است که اين همه مدعيان به

شان ايجاب کند، برای اجرای نعل به  دنيوی متشرعانی که اگر منافع
دانند، نه در برابر  نعل هر کلمۀ قرآن، هر شيوۀ سرکوبی را حالل می

ها درمعنی و مفهوم قرآن شان اعتراضی نشان  اين دست بردن
 . نددينی را مانع می شو های ضد بخشی دهند و نه اين حاتم می

 چرا؟
 
 
 »اشارات خدا« کاشفان -2
 

مکارم شيرازی که زير نظر و با » تفسير نمونۀ«در نمونۀ ديگر، 
دانشمندان محترم اسالمی و قرآن شناس "همکاری گروهی موسوم به 

تهيه شده، از تعدادی از ترجمه ها و تفسيرهای اين آيه نام " ايران
توان به شرح زير برخی از اين تفسيرات نقل شده را می . برد می

 : 27خالصه کرد
پشت قفسۀ ( که به معنی قسمت پشت بدن صلب"برخی می گويند که 

 که به معنی قسمت جلو ترائببه خود مردان، و » اشاره«است، ) سينه
همان جا که گردنبند روی آن قرار (های باالی سينه  بدن يا استخوان

                                                 
 .364-368، ص 26به تفسير نمونه، جلد . ک.  ر27
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هر صالبت، به زن است، چرا که مردان مظ» اشاره«است، ) می گيرد
 صلب: "برخی ديگر برآنند که". و زنان مظهر لطافت و زينتند

به سينه و قسمت های جلو » اشاره «ترائببه پشت مرد، و » اشاره«
به محل بيضۀ مرد و » اشاره«ها را  برخی ديگر آن". بدن اوست

به هيجان » اشاره«دانند و برخی نيز  تخمدان زن در دورۀ جنينی می
دانند، در حالی که کسانی هم به کار قلب و کبد  ه میعمومی بدن و سين

با خواندن اين متون، اولين . 28"کنند می» اشاره«در کار توليد منی 
 :کند آن است که سؤاالتی که به ذهن خواننده خطور می

که به کرات در اين تفسير به کار رفته، به چه معنی » اشاره« کلمۀ -
 است و، 

ان مقصودی به اين سادگی، در کتاب قطور  چرا بايد خداوند برای بي-
و کنايه حرف بزند؟ مگر خود » اشاره«ای خود به   آيه6200بيش از 

آشکار کننده، «، به معنی "مبين"خدا بارها وحی نکرده که اين کتاب 
آشکار، روشن، واضح و هويدا، و همچنين بدون احتياج به توضيح و 

به سوی ) روشنگر(ين مبآری نور و کتابی "... :   است؟29»متکلم
ما آن را . است) مبين(ها آيات کتابی روشنگر  اين: "شما آمده است

سورۀ ( 30"به صورت قرآنی عربی نازل کرديم؛ باشد که انديشه کنيد
سورۀ  (31"نيست» قرآن مبين«اين جز اندرز و "... ،  )1يوسف، آيۀ 
يم  آوردبس آساندر حقيقت قرآن را  برای تذکر  "،)69ياسين، آيۀ 

 و آيات مکرر 17سورۀ قمر، آيۀ  (32"پس آيا متذکر شونده ای هست؟
کتابی است از سوی فرزانه ای آگاه که ... "، ) و ديگر40، 32، 22

سورۀ هود، آيات  (33"وا بيان شده استروشن و شيآيات آن استوار، 
 . 34و آيات فراوان ديگر) 2-1

                                                 
 . پيشين28
بالجمله مبين آن است : "دهد را چنين توضيح می" مبين" فرهنگ فارسی دکتر محمد معين معنی 29

 ). 3778، پيشين، ص 3جلد " (که تطابق بر مراد آشکار باشد، بدون بيان متکلم
  . خرمشاهی قرآن، ترجمۀ بهاالدين30
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی31
 .15، ص 2 و 1 قرآن، ترجمۀ محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 32
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی33
 .در جلد دوم اين کتاب» نزول و آثار نزول از سوی خدا«به بحث مربوطه تحت عنوان . ک.  ر34
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 دن قرآن،با وجود اين همه آيه در مورد صريح، روشن و مبين بو
به معنی » دانشمندان اسالمی« آيا نظر و توضيح اين مفسران ملقب به -

منظور خود را » خواسته می«آن نيست که انگار خداوند خالق جهان 
در جمالتی رک و راست و صريح و قابل فهم فرموله کند، ولی 

و به کار بردن کلمات " اشاره و کنايه"و مجبور شده با » نتوانسته«
  نا مناسب، موضوع مورد نظر خود را بيان کند؟ سمبليک و

 اين، آيا همچنين به معنی اعتراف به خطا و ناتوانی خدائی نيست که -
بوده ) عليم و قادر(بايد بر اساس آيات قرآن به هر چيزی دانا و توانا 

باشد؟ و با اين همه آياتی که مدعی دانائی و توانائی مطلق خدايند در 
 د؟گير تضاد قرار نمی

 آيا مکارم شيرازی و شرکاء، با اين عمل، اصل الهی بودن قرآن و -
مهم تر از آن، اصل وجود خدائی خالق ، قادر و توانا را به زير سؤال 

 نمی برند؟
سازان، کفر به   و اين همه آيا با معيارهای ارزشی خود اين شريعت-

 :آيد؟ و در اين صورت حساب نمی
لمۀ اشتباهی در قرآن، به رد صحت  چرا اينان برای اصالح يک ک-

 دهند؟ و می اش تن داده قرآن و وجود خدا و توانائی
 

 :سؤال ديگر آن است که
، "وحی الهی" آيا مطرح کردن اين موضوع که اين يا آن آيۀ قرآن و -
است، اين معنی را » باطنی«نشده و  به اين يا آن معنی بيان» اشاره«

 توانا، از نظر بيان خواست و نظر رساند که انگار خدای خالق و نمی
خود دچار مشکل است، ولی اين آقايان از طريقی که برای خوانندگان 

به » اشاره«نشدۀ خدا را فهميده و  معلوم نيست، منظور و مقصود بيان
خدا را درک کرده و توضيح " ظاهرًا نامفهوم"کی و چی بودن بيان 

 اند؟  داده
 : شود که در آن صورت، سؤال می

اند که خداوند با اين يا آن آيه، منظور   اين آقايان از کجا فهميده-1
 کرده است؟ و،» هاشار«ديگری داشته و به موضوع ديگری 
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، مشخصًا به اين يا آن »اشاره«اند که اين   چگونه کشف کرده-2
 موضوع خاص نظر دارد؟

های اسالمی، اهللا تعالی ارادۀ خود  بر اساس سنت"فراموش نکنيم که 
سازد تا بنی آدم را به صراط مستقيم هدايت  ا به سه طريق ظاهر میر
اول به وسيلۀ رسول خود، دوم به وسيلۀ قرآن، کتاب وحی : کند

هيچ بشری "...  همچنين.35"سماوی، و سوم به وسيلۀ مالئکۀ مقربين
را نرسد که خداوند با او سخن گويد مگر از راه وحی، يا از پشت 

خواهد به اذن خويش  بفرستد و آن چه میای  ای، يا فرشته پرده
با ). 51سورۀ شورا، آيۀ  (36"وحی کند که او بلند مرتبه فرزانه است

 :شود که اين حساب، اين سؤال مطرح می
 اين آقايان از کجا فهميده اند که مثال منظور بيان نشدۀ خدا از کلمات -
، »هپشت و جلو قفسۀ سين«ها  نه به معنی لغوی آن» صلب و ترائب«

به موضوع ديگر و مشخصًا موضوع مورد نظر » اشاره«بلکه 
 هاست؟ آن
 شده؟،   آيا بر اينان وحی-
  فرشته ای به زيارت شان آمده؟، -
 به نوعی با خدا تماس گرفته، و يا اين ّسر الهی را در رؤيا و از -
 اند؟  کشف کرده» ای پشت پرده«

ام از اين ادعاها و دليل دانند که هر کد  اينان البته بهتر از همه می
ها، نوعًا به معنی ادعای پيامبری و آن هم مخالف اصل قرآنی  تراشی

پيامبر خدا ... محمد ": محمد است) خاتم النبيين(در مورد پيامبر پايانی 
 37" است، و خداوند بر هر چيز داناست}النبين خاتم{خاتم پيامبران و 
 ).40سورۀ احزاب، آيۀ (

*** 
  

رض کنيم که هيچ کدام از اين ايرادات، دامن اين مفسران در پايان، ف
ئی  به معنی» اشاره«قرآن را نگيرند و در واقع نيز اين کلمات، 

                                                 
 .728 جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص 35
 .الدين خرمشاهی  قرآن، ترجمۀ بها36
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی37
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ای را برسانند   و نانوشته38»باطنی«ديگری باشند و معنی و مفهومی 
سؤال اين است که با فرض . شان تفاوت کند »ظاهری«که با معنی 

 صحت اين ادعا، 
وم که چنين استداللی، فقط شامل اين آيه است و در مورد  از کجا معل-

 : کند، و چرا نبايد صدق نکند؟ به بيان ديگر ساير آيات قرآن صدق نمی
» اشاره« خود ورای ظاهر  اگر کلمات و جمالتی از قرآن به معنی-

 نيست و در مورد قانونمندکنند، از کجا معلوم که اين چگونگی،  می
 :تر کند؟ به بيان روشنساير آيات نيز صدق ن

 اگر خداوند تعدادی از کلمات و جمالت کتاب خود را در معنی -
ها به کار برده و توضيحی نيز در   آنمعنی ظاهریديگری غير از 

اين موارد نداده، پس الجرم کلمات، جمالت و آيات ديگری را هم 
شان  کرده که به موضوعات ديگری غير از معنی ظاهری" نازل"
 !مگر نه؟. کنند  می»اشاره«
 

 : شود که گيری، سرانجام به اين سؤال منجر می اين نتيجه
 به معنی و اشاره در جائی که تمام يا قسمتی از آيات قرآن دارای -

توان به صحت معنا و  و نامعلوم اند، از کجا می» باطنی«موضوعات 
 : تر از همه مفهوم آيات ديگر قرآن اعتماد کرد؟ و مهم

توان به کتابی ايمان آورد که آياتش، و آن هم بخش   چگونه می-
کنند  و معلوم هم  می» اشاره«نامعلومی از آياتش، به معنی ديگری 

کدامند و کدام آيه و آياتی را » باطنی«نيست که اين معانی نانوشته و 
 گيرند؟ در بر می

، در اساس، به ايجاد ترديد در »اشاره« با اين حساب، اين تفسير به -
های دينی و نهايتًا رد  ت معنی و مفهوم قرآن، گم و گور کردن پيامصح

شود؟ و در اين  منجر نمی» کتاب دينی«مبانی الزم برای ايمان به اين 
 : صورت

قرآن به اين يا آن موضوع » اشارۀ« آيا نبايد منطق و پذيرش اصل -
 آيد؟ به حساب» ضد دينی و ضداسالمی«نانوشته، 

                                                 
 .در فصل بعدی» باطنيت و رد دين«به بحث . ک .  ر38
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 "بسط تئوريک شريعتقبض و "بندی   چشم-3
 
 "قبض و بسط "-

او راه ديگری . در اين مورد، اآتشافات عبدالكريم سروش يك استثناست
ها و تفسيرها متفاوت است و بيشتر به تردستی  پيدا آرده آه با بقيۀ راه

اساس و غير  ماند، تا حتی به توجيه و توضيح بی بندی می و چشم
ت فراوانی را برای سروش صفحا. منطق ساير متکلمان اسالمی

آند   نام نهاده، سياه می39»قبض و بسط تئوريك شريعت«توضيح آنچه 
تا به باور خود برای خالص شدن از هر مطلب زير سؤال دينی، به 

 : جا برسد آه اين
يك چيزی » دين«گويا . 40جداست» معرفت يا فهم دينی«از » دين« -

 . چيزی ديگر» معرفت دينی«است و 
 : به نظر سروش

 .41 متغير است، اما دين متغير نيستمعرفت دينی -
 .42 کامل نيست، اما دين کامل استمعرفت دينی -
 . تمامًا حق نيست، اما دين تمامًا حق استمعرفت دينی -
 واجد اختالف و تعارض است، اما دين واجد و حاوی معرفت دينی -

 ). سورۀ النساء82آيۀ  (43تعارض  نيست
 .44است) مطلق؟(است، اما دين ثابت ) ؟نسبی( سيال معرفت دينی -
 .45 مقدس نيست، اما دين مقدس استمعرفت دينی -

مثل هر درک و فهم ديگر، متغير، ناقص و » معرفت دينی«در اين که 
واجد اختالفات و تعارضاتی است، بحثی وجود ندارد، ولی معلوم نيست 

مل کا«، دين» ثابت بودن« به معنی معرفت دينی» متغير بودن«چرا 

                                                 
 .عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت. ك.  ر 39
 .501 عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، ص  40
 .503 پيشين، ص  41
 .502 پيشين، ص  42
 .502  پيشين، ص 43
 .508 پيشين، ص  44
 .504 پيشين، ص  45
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تمامًا حق «، يا دين» کامل بودن« به معنی معرفت دينی» نبودن
  است؟ و، دين» حق بودن« به معنی معرفت دينی» نبودن

متعارض ، اختالف و تعارض درون معرفت دينی چرا بايد وجود -
 را به اثبات ثابت بودن دين، سيال بودن معرفت دينی يا نبودن دين

 برساند؟ يا، 
، يا »آن چيز«در نقطه مقابل » رفت از چيزیمع« با چه منطقی، -

 است؟ و چرا بايد بد بودن يکی، خوب دين در نقطه مقابل معرفت دينی
مقدس نبودن "بودن آن يکی، سفيد بودن آن، سياه بودن اين يکی و حتی 

 را ثابت کند؟" مقدس بودن دين، معرف دينی
ی اثبات سروش نه به اين گره اصلی ادعای خود توجه دارد و نه برا

آن چه از نظر وی مهم است، منطقی بودن . آورد اين ادعا دليلی می
 : گونه ادعاها نيست، بلکه جا افتادن اين تردستی است که گويا اين

شود،   هر تضاد و تناقض يا خطائی که در دين و قرآن دينی ديده می-
در نتيجه، . است» های دينی معرفت يا معرفت«نه از دين، بلکه از 

اند و با تمام  شان، کامل مطلق دين و قرآن، و حتی خطاها و تعارضات
 . اند اجزايشان صحيح

 .اين جز فاناتيسم رايج دينی چيزی است
 

ود، منکر خطا و خالف در کتاب نيست و حتی خود، سروش با اين وج
کند، اما به نظر وی، اين خطاها، ناشی از  هائی را هم قيد می نمونه

سروش البته به اين . 46تعبير و ديد خواننده و مفسر است و نه از آتاب
 : کند و بلکه مدعی است حد و حدود نيز بسنده نمی

ن، به اين معنی است که در مورد وجود اين خطاها در قرآ» معرفت «-
به سبب امکان وجود، "مثل اين که بگوئيد ! هيچ خطائی در قرآن نيست

 رنگ پيراهن سفيد بودن ديده شدن رنگ پيراهن حسن به معنی سياه"
، يا چون حرارت سنج موجود، گرمای تابستانی را نشان "اوست
 هوای موجود نه فقط گرم و تابستانی نيست، بلکه حتی"دهد، پس  می

 چرا؟ "! سرد و زمستانی است

                                                 
 .501-510عبدالكريم سروش، پيشين، ص . ك.  ر46
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مالی کردن خطا در  برای اين که متکلمی، راه ديگری جز رد و ماست
اش، که بايد کامل و بدون هرگونه خطا و تعارض باشد،  کتاب دينی

حيرت ". مرغ يک پا داشته باشد"و برای اين که الزم است . يابد نمی
 !به اين منطق دو دو تا پنج تا

*** 
 

عبدالکريم » تئوری قبض و بسط شريعت«ح سرتاسر به اصطال
سروش، حاوی اين تردستی نوظهور است آه هر خطا و خالف در دين 

خطا و "است و هم از اين رو، هيچ " معرفت دينی"و قرآن به گردن 
 . 47!خالف در دين يا قرآن وجود ندارد

سروش » قبض و بسط تئوريك شريعت«حرف و آالم به اصطالح 
 : بگوئيممانند اين است آه 

دهد، اگر محتوی آوزه تلخ يا  ای بوی عطر يا کپک می اگر آوزه "-
های ميکرسكپی، وجود موجودات  شيرين است، و حتی اگر آزمايش

دهند، اين همه ناشی  ميکروسکپی معينی را در محتوی آوزه نشان می
است و ربطی به محتوی آوزه » آزمايش و دريافت شما از آوزه«از 

 : ان ديگربه بي"!. ندارد
 اين دماغ و دهان و دستگاه سنجش شماست آه محتوی را تلخ و -
ها   دانستنی فهمد، و گرنه هيچ آدام از اين بو، يا شيرين و معطر می بد

دليلش هم اين است . دليلی بر جنس و حالت محتوی داخل آوزه نيست
چون شما !. "»داريد" ايمان"شما به محتوی آوزه «آه به قول وی، 

تان را  ، الجرم فهم»اند حق«د داريد آه اين قرآن و معارف دينی اعتقا
آنيد و می گوئيد البد مراد اين نبوده است، چون  می(!) » سيال«

 . 48"شود آه خدا باطل بگويد نمی
*** 

 
: سؤال آرد آه» قبض و بسط تئوريك شريعت«حال بايد از اين کاشف 

 در خارج از هيچ ربطی به دين ندارد و» معرفت دينی« وقتی -
                                                 

 .عبدالكريم سروش، پيشين. ك.  ر47
 .509عبدالكريم سروش، پيشين، ص . ك.  ر48
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آه " ايمان دينی"شود، پس اين  های دينی ساخته و پرداخته می واقعيت
آيد؟ آيا  زنيد از آجا آمده و می شما و امثال امثال شما حرفش را می

ايد و هيچ  آورده  و دانائی ايمانمعرفتنديده و نينديشيده و بدون هر 
 ارد؟ شناخت، انتخاب و تصميمی در پشت سر آن وجود نداشته و ند

 به خريدی دست معرفتیاين مثل آن است که انگار شما بدون هر 
بريد که هيچ شناخت و  ايد، ولی حاال پس از خريد، تازه پی می زده

در اين ! دهد معرفتی، موضوع و مورد خريد شما را توضيح نمی
کنيد که با وجود فقدان معرفت از  وادی سرگردانی است که موعظه می

" ايمان"ايد،   به آن چه چشم و گوش بسته خريدهجنس خريداری، بايد
. چطوری؟ چرا و با چه معرفت و منطقی؟ معلوم نيست! داشته باشيد

 :سؤال بايد کرد که با اين حساب
و " ايمان" منطق شناخت شما بر چه استوار است، فقط به قول شما به -

 هر بدون" ايمان"ناشی از معرفت و شناخت، بلکه به " ايمان"آن هم نه 
 معرفت و الجرم بدون هر منطق، هر ارزيابی يا هر گزينش؟ 

ای که سروش وظيفۀ  طبيعی است که يک چنين ايمان کورکورانه
تبليغش را به عهده گرفته، توام با جهل و جهالت است، تعصب 

فاناتيسم . رود با هيچ شناختی نيامده و با هيچ شناختی هم نمی. زايد می
.  استمعرفتهای بدون  همين نوع ايمانکور دينی، فرزند بالفصل 

 :سؤال که
» فطرت«است؟ » غريزه«، "ايمان" در اين صورت، مقصود شما از -

ها و  های مورچه يی است که مثًال گزينش است؟، يا رفتار جبری
 شود؟  ها را سبب می زنبور
سبب نيست که مؤمنين مورد هدايت اينان، قائم به خود نيستند و در  بی

های  در برابر ملکه» امت مورچه« غريزی خود، جز رل راه گزينش
 .کنند، يا نمی توانند بکنند دينی را بازی نمی

 
گويد و به نام  داند که چه می متکلمی همچون سروش بهتر از همه می

فراهم " قبض و بسط"دين و ايمان، برای کدام مناسبات حاکم، دفاعيۀ 
کور شو، کر شو «ای سبب نيست که او برای صدور فتو بی. آورد می

دهد و به اين حکم  انجام می" قبض و بسط" اين همه » و الل شو
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بينيد و با عقل، دانش و منطق اثبات  به آن چه با چشم می"رسد که  می
يا به اصطالح " باور نکنيد» تان اعتقاد ذهنی«شود، صرفًا به سبب  می

، »اند قح«چون شما اعتقاد داريد آه اين قرآن و معارف دينی "شما 
آنيد و می گوئيد البد مراد اين نبوده  می(!) » سيال«تان را  الجرم فهم

 . 49"شود آه خدا باطل بگويد است، چون نمی
 

داند که ايمان کورکورانۀ مورد تبليغ او و  سروش خود بهتر می
سازش با آيات قرآنی آه مردم مورد خطاب خود  مسلکان شريعت هم

خواند، در تضاد قرار  می و قضاوت فرااز طريق تعقل " ايمان"را به 
گيرد و دعوت قرآن به انتخاب و پذيرش مسئوليت را به ممتنع و  می

ما آن . است) مبين(ها آيات کتابی روشنگر  اين": کند محال تبديل می
 50"؛ باشد که انديشه کنيدرا به صورت قرآنی عربی نازل کرديم

 نگرند ر و تامل نمیقرآن از روی فکآيا در "). 1سورۀ يوسف، آيۀ (
و اگر از جانب غير خدا بود ) تا بر آنان ثابت شود که وحی خداست(

سورۀ  (51"بسيار اختالف می يافتند) از جهت لفظ و معنی(در آن 
؟ و اگر از نزد انديشيد قرآن نمی) معانی(آيا در  ").82النساء، آيۀ 

ۀ النسا، سور (52"يافتيد کسی غير از خدا بود، در آن اختالف بسيار می
 ).82آيۀ 

، و آن چيزاز چيزی به معنی رد » معرفت«او خود واقف است که رد 
بدون معرفت از دينی، . رد معرفت دينی، به معنی رد دين است

 توان از وجود آن دين و ايمان دينی سخن به ميان آورد نمی
  اين همه آيا به معنی رد وجود دين و ايمان دينی نيست؟ -
 
در نهايت » تئوری قبض و بسط شريعت« به اصطالح بينيم که اين می

اين نيست جز آن . رسد که نه راه پيش دارد و نه راه پس به جائی می
، آب از چشمه »تئوری قبض و بسط«که او با طرح اين به اصطالح 

                                                 
 .509به عبدالكريم سروش، پيشين، ص . ك.  ر49
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی50
 .هی قمشهءالدين ال  فرآن، ترجمۀ حسين محی51
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی52
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برای آن که بر خالف نظر اين و ساير متشرعان، . آلود کرده است گل
تراوشات آوزۀ مورد ". وستاز آوزه همان برون تراود آه در ا"

بايد مبنای قضاوت در مورد محتوی کوزه قرار گيرد، و از  مثال، می
 . ايمان دينی قرار گيرند بشری مبنای عقل و منطقاين رو، بايد 

برای آن که ايمان بدون معرفت ناممکن است و با علم کردن اين 
.  گرفتهای موجود علمی را نديده توان واقعيت استدالل وارونه، نمی

 است و نه خطای دين و کتاب خطاهای موجود در قرآن،برای اين که 
 .  دينیخطای معرفت

*** 
 

سروش متکلم است و نه عالم علمی، و وظيفۀ متکلم، راست و ريس 
کردن معنی و مفهوم، و قابل اثبات کردن قران با استفاده از علوم و 

اجعه به اين است که منطق وی فراتر از مر. اطالعات روز است
ای از فلسفۀ  رود و راهی به سوی هيچ رشته نمی» اجبار تبعيت دينی«

بيند که توضيح دهد  سروش از اين رو ضرورتی نمی. گشايد علوم نمی
ندارد، » محتوی دينی«اساسًا ربطی به دين و » معرفت دينی«که اگر 

شان برای دينی و  وی و ساير شرکای دينی در آن صورت اصرار
معرفت «يی، که حاصل اين  ادن احکام دينی و شرعیالهی نشان د

 : شود؟ و اساسًا اند، برای چيست و از کجا ناشی می »دينی
که به ادعای خودشان، ناشی » شريعت اسالمی« چرا و به چه سببی -

است که به قول وی ربطی ) يی معرفت دينی و قرآنی(» معرفتی«از 
االجرا  تواند الهی و الزم یکند، م به دين ندارد و آن را نمايندگی نمی

 فرض شود؟ 
 

محتوی دينی را » معرفت دينی«و همچنين، در جائی که به قول وی، 
کند و نيک و بدش معرف نيک و بد بودن محتوی دينی و  نمايندگی نمی

 : قرآنی نيست، پس
 آيا اساسًا دينی به نام اسالم وجود دارد؟ و اگر آری، بر اساس کدام -
، که به قول وی گويا دين را نمايندگی »رآنیمعرفت دينی و ق«

 کند؟ نمی
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*** 
داند، يا بايد بداند، که متکلمان اسالمی، از راه  در ضمن، سروش می

قابل مشاهده  غير"برای اثبات وجود خدای » معرفت دينی«مراجعه به 
استدالل اساسی اينان برای اثبات وجود خدا، از . کوشند می" و تجربه

شود و به اين جا  خلقت آغاز می» معرفت«شرح توضيح آثار، يا 
هر کدام از اين موجودات خالقی دارند و در نتيجه، اين : "رسد که می

در واقع، متکلمان و ". همه هستی قابل رؤيت هم بايد خالقی داشته باشد
که از » معرفتی«فقهای اسالمی با مراجعه به قوانين ناظر بر جهان و 

، معرفترسند و بر اساس اين  خالق میآن در دست است، به تعريف 
 . خوانند می» الزم الوجود«وجود چنين خدای خالق و قادر را 
 از دينی معرفت تلقی شود و درستحال اگر استدالل وارونۀ سروش 

نتواند معّرف آن دين و محتوی آن تلقی شود، يا به بيان ديگر، اگر 
بودن » الوجود الزم«نتوان از معلول به علت رسيد، پس اين راه اثبات 

 مگر نه؟ . رود خدا نيز به زير سؤال می
های ريسيده شده برای  ترين نظريه  اين آيا پنبه کردن يکی از قديمی-

 اثبات وجود خدا و از آن رو، زدن ريشۀ دين و اسالم نيست؟ 
 
 "تئوری قبض و بسط" خروج نطفه طبق -

را بدون » قبض و بسط تئوريك شريعت« سروش اما، اين تردستی 
بندی اهل آالمی خود،  او با مراجعه به چشم. سبب عنوان نكرده است

 : آند که متعاقبًا اين سؤال را مطرح می
اين » الصلب و الترائب يخرج من بين«حاال ما از آجا فهميديم آه  "-

) ها و ميان صلب خروج نطفه از ميان دنده(گويد   میظاهرًاطور آه 
 اين است -علوم زمان : "واب می دهدو بالفاصله ج" وجود ندارد؟

 . 53"معرفت دينیی در های بيرون دين معرفتتاثير 

                                                 
 .510 عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، ص 53
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به اين " قبض و بسط"های  جا آه وی قبال با صغرا و آبرا آردن از آن
 و متغير و قابل تغيير 54"فهم دين هميشه عصری است"جا رسيده آه 

 : گيرد آه است، از اين طريق، نتيجه می
هاست،  ای از آيه حرف آه در قرآن آمده و آيهدرست است که اين  "-

گيری و خطای  ، ولی اين نتيجه55 (!)از نظر علمی درست نيست
به بيان . 56!"علمی، حرف قرآن نيست، اين حرف ما و دريافت ماست

 : ديگر
نه نوشتۀ قرآن، آيه يا است و  ما غلط و غيرعلمی» دريافت دينی «-
چون شما اعتقاد داريد آه اين  "اين نيست مگر آن آه!. دينی ما" وحی"

آنيد و  می(!)  تان را سيال  اند، الجرم فهم قرآن و معارف دينی حق
شود آه خدا باطل  گوئيد البد مراد اين نبوده است، چون نمی می

اسب ما "، پس گويا "شود آه خدا باطل بگويد چون نمی"و . 57"بگويد
عنوان در قرآن ثبت ای که به اين  ، يا اصًال آيه"از کرگی دم نداشت
 !!. است، وجود ندارد

» انکار آفتاب به سبب ضعف چشم بيننده«: بينيم که اين همه مثل می
 . است

 
توان تردستی  را نمی» تئوری قبض و بسط«اين به اصطالح ! نه

بافد، بسيار بزرگتر از آن است و فقط  آن چه سروش می. معمولی ناميد
غيرعلمی «سروش از طرفی به . تبازی تمام عيار ساخته اس از شعبده
کند، ولی از طرف ديگر، با  بودن آياتی از قرآن اشاره می» و نادرست

دهد  های کالمی، از گره حاصل کبوتری پرواز می صغرا و آبرا آردن
 : آند آه انگار و با استفاده از حيرت به وجود آمده، ادعا می

                                                 
-510عبدالكريم سروش، پيشين، ص  (.509-511به عبدالكريم سروش، پيشين، ص . ک.  ر54

509.( 
جا جائی وجود ندارد که نطفه از آن »  صلب و ترائب«بين ... گويند که  ها به ما می امروزی "55

توانيد بکنيد، يکی اين که بگوئيد خيلی خوب، فهميديم يک مطلب  اين جا شما دو کار می. بجوشد
 ).عبدالكريم سروش، پيشين( ! ..."باطل ديگری هم در قرآن هست

 .509 عبدالكريم سروش، پيشين، ص 56
 .509 عبدالكريم سروش، پيشين، ص 57
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 و گرنه خود  ماستمعرفت دينی اين اشکاالت و خطاها، حاصل نوع -
اين . قرآن که اين متون و سطور را در خود دارد، هيچ ايرادی ندارد

 :البته مثل آن است که کسی ادعا کند که
 قابل رؤيت نبودن آفتاب به هنگام شب، به معنی غروب آفتاب نيست، -

بلکه حاصل خطای چشمی و اشکال در بينش بينندگانی است که آفتاب 
 !)  حيرت!!. (دهند خيص نمیرا به هنگام تاريکی شب تش

 
 
  سر و ته کرباس تحريف -4
 

های ظاهری و  سازان، با همۀ تفاوت می بينيم که همۀ اين شريعت
اصالح و سانسور شان، از نظر چراغ سبز روشن کردن به  کالمی

 : اينان.  سر و ته يک کرباسندآيات قرآن
» اصالح« همه آتاب منسوب به خداوند خالق جهان را محتاج -

 بينند و  می
 همه نيز حاضرند برای راست و ريس آردن آن چه به نظرشان خطا -

 . ای دست بزنند کننده بازی و تحريف ظاهرًا قانع آيد، به هر شعبده می
از آن رو، دست بردن در معنی و مفهوم آيات قرآن را، به بهانۀ 

 .کنند ، مشروع دينی تلقی می"کالم"و » تفسير«
، به باور خودفريبانه،  ان همه با توضيحاتی عوامدر اين راستا، اين

مشکل آيه ای را که به نظر خودشان مغاير با واقعيت و مخالف 
اطالعات عمومی بشر امروزی است، حل و  ترين و بديهی ترين ساده

رفت ابرويش را بردارد، "المثل  کنند، ولی مطابق ضرب فصل می
منطقی، اصول  غيرهای  تراشی ، با اين دليل"چشمش را کور کرد

اينان، با اين وجود، . اعتقادی اسالم و قرآن را زير سؤال می برند
نگران اين نيستند که اين کار به بهای ّرد دينی و سلب اعتبار اعتقادات 

 .شود اساسی در مورد دين و خدا تمام می
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  که اين همه برای آن است که58های آتی اين کتاب خواهيم ديد  در جلد
ها در معنی و مفهوم قرآن از ضروريات  بردن  و دستاين اصالحات

 و اساسًا سازان است شريعت »حکومت دينی و اربابيت شرعی«
جز برای تحميل خلفا وحکمرانان دينی و » شريعت ملقب  به اسالمی«

 . اسالمی، ساخته و پرداخته نشده است
 
 
 
 
 

                                                 
 .جلد سوم اين کتابدر » نی و مفهوم قرآن در معبردنهای دست  علل و انگيزه«فصل به .  ر ک58
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  اسالمشناسی اجتماعی–شناسی دينی  جامعه
 اند؟ آيا حکومت و شريعت اسالمی قرآنی و الهی

____________________________________________ 

 
 
 
 

 »دينی غير« قرآن  قرائت
 

 1جلد 
  و های قرآنی محدوديت
  »رسمی و با واسطه«تحريفات قرائت 

 
 
 
 
 
 
 

 

 رضا آيرملو
 ئد سو-شناسی پروفسور جامعه

 
دوستانی که . اين صفحه فقط برای درج در اينترنت اضافه شده است(

 .)توانند از اين صفحه صرف نظر کنند کنند می کتاب را چاپ می
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   های قرآن  قصهغير واقعی بودن 
 
 

خود را " آئين شهرياری و دينداری"عبدالکريم سروش بخشی از کتاب 
ی قرآن با دانش به حل و فصل مشکل عدم تطبيق برخی از آيه ها

کند که  وی در جائی مطرح می. تاريخی امروزی اختصاص داده است
ها را سرگذشت  هائی که در قرآن آمده و خداوند آن برخی از قصه"

واقعيت ندارند و ممکن است کامال انگيز گذشتگان ناميده،  عبرت
او اما، نگران اين نيست که چگونه . 59"افسانه و غير واقعی باشند

ی که از سوی خداوند خالق جهان به عنوان سرگذشت هائ قصه
او نگران . انگيز ناميده شده، ممکن است حقيقت نداشته باشند عبرت

اين هم نيست که يک چنين توضيحی، خود به خود اين سؤال را مطرح 
 را به غير واقعیهای افسانه ای و  می کند که چرا بايد خداوند اين قصه

ن معرفی کرده باشد؟ آيا خداوند خالق  گذشتگاواقعیعنوان سرگذشت 
 : جهان

  عمدًا وحی خالف فرستاده؟ يا نه، -
 کرده بی خبر بوده؟ يا، هائی که تعريف می  از صحت و سقم قصه-
 های واقعی نداشته؟،  اطالعی از قصه-
 :های واقعی را به خاطر نياورده؟ يا شايد  قصه-
ن شوخی کند، يا هوش و خواسته بندگان خود را گول بزند، با آنا  می-

 حواس آنان را بيازمايد؟ کدام يک؟
حق و آزادی بيان دارند " متکلمان اسالمی"ای که فقط  گويا در جامعه

و هر کنکاش عقالنی و نقد آميز، تابو و جزو محرمات دينی به حساب 
شود، شخصی چون سروش نبايد نگران سؤال و  آمده و مجازات می

وگرنه او حتمًا . های دينی خود باشدجواب توضيحی و منطقی ادعا
انگيزش از قرآن  دانست اين سؤاالتی که توجيه و دفاعيۀ سؤال می

ايجاد می کنند، باالخره بايد پاسخ داده شوند و پاسخ به هر کدام و توجيه 
ادعای خود از هر راهی، دانائی و توانائی يا حتی وجود خداوند قادر و 

ريشۀ دين و اسالم مورد ادعای خود او کند و تيشه به  توانا را رد می
 . زند می

 
اهللا سيد محمود طالقانی مأخذ  به نظر سروش که از ديدگاه آيت

ای به سببی و  های افسانه کافی است که بدانيم اين قصه"آورد،  می
بر اين باور، انگاری چون خداوند راهی نداشته . 60"اند غايتی نقل شده

به ياد نمی آورده، به ساختن و  برای مثال زدن قصه ای واقعیو 
 روی آورده و اجبارًا آن را به نام سرگذشت تاريخی و افسانهپرداختن 

                                                 
 .211الکريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، ص   عبد59
 .211الکريم سروش، پيشين، ص  عبد. ک.  ر60
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و حاال ما از روی . واقعی در قرآن گنجانيده و به خورد بندگانش داده
عين بيان . ناچاری بايد اين نقيصۀ قرآن را بپذيريم و بدان گردن نهيم

 : سروش به اين شرح است
متمايل به اين معنا است ) سيد محمود طالقانی مفسر قرآن(طالقانی  "-

ممکن . الزم نيست قصه هايی که در قرآن آمده همه اش راست باشدکه 
اما اين افسانه به سببی و برای غايتی گفته شده . است کامال افسانه باشد

چانه زدن بر سر اصالت «لذا توجه به آن غايات، ما را از . باشد
المثل در تفسير  مرحوم طباطبائی فی. می کندبی نياز » ها قصه

شان اصًال اين طور فکر نمی کند و به هيچ وجه زير بار اين  الميزان
های قرآن هزل نيست، شوخی  حرف: "و می گويد. رود نظر نمی

يعنی سخن قطعی و . نيست، ياوه نيست، گزافه نيست، قول فصل است
ای از موارد تمايلی و  رهاما طالقانی در تفسيرشان در پا". نهائی است

که اتفاقًا در ميان اهل سنت امروز، نسبت به ما (تقاربی به اين رأی 
چنين «دهد که پاره ای از داستان های قرآن  نشان می) رايج تر است

 . 62"»61نباشد
 

جالب آن است که هيچ کس از سروش سؤال نمی کند که اگر چنين بوده 
 :سکنند، پ ها ادعا می که وی و طالقانی

 چرا خداوند دانا و توانا، غير واقعی و افسانه ای بودن قصه های خود -
هائی  قصه ای خود ذکر نکرده و نگفته که اين  آيه6200را در کتاب 

کرده و از آن طريق، منطقی برای باور به حقانيت راه " نازل"را که 
 دينی اسالم به وجود آورده، افسانه اند و واقعيت ندارند؟ و،

داند  دائی که کتاب منسوب به خود را حاوی همۀ علوم می چرا خ-
 کتابش از ای روايات افسانه، گذاشته تا ) و سايرين89سورۀ نحل، آيۀ (

 فرض شوند و مبنائی برای درک و فهم اتفاقاتی واقعیسوی معتقدانش، 
 ايمانی بسازند؟ 

 
ای و ساختگی فرض کردن قصص قرآن، مغاير نص صريح  آيا افسانه

 :گويد نيست که میقرآن 
 برای خردمندان در بيان داستان ايشان مايه عبرتبه راستی که "

 ،بلکه همخوان با کتابی سخنی بر ساخته نيست) و اين قرآن(. هست
چيز و رهنمود و رحمتی  است که پيشاپيش آن است و روشنگر همه

 ).111سورۀ يوسف، آيۀ .(63"برای اهل ايمان است
 

                                                 
د، های قرآن ممکن است هزل باشد، شوخی باشد، ياوه باش حرف: "يعنی که به نظر وی 61

 ".باشدگزافه باشد و همچنين قول فصل ن
 .پيشين عبدالکريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، 62
 .ۀ بهاالدين خرمشاهی قرآن، ترجم63
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از سوئی با طالقانی هم عقيده است و ادعا جالب اين جاست که سروش 
ای و غير واقعی باشند و  کند که قصه های قرآن ممکن است افسانه می

ها و تفاسير موضوعات  گيری از سوی ديگر، در همان کتاب به نتيجه
زند و از آن جمله برای تأييد  ها مهر تأييد می مندرج در اين قصه

ای از همين   که از قصه،»مستضعف«صحت تفسير شريعتی از کلمۀ 
 عاريه گرفته شده، فتوا ای قرآن های به اصطالح افسانه قصهنوع 

 .کند صادر می
 

 : و باز اين سؤال تکراری که
توضيحی را در قرآن نياورده و پيامبر   حاال که خداوند اين حرف-

آخرين )  سورۀ احزاب40آيۀ (اسالم نيز، که ضمنًا طبق آيۀ قرآن 
ز آن بی خبر بوده و حرفی در موردش نزده است، پس پيامبران است، ا

اهللا طالقانی  جا آيت وی و ديگر آقايان به اصطالح علما، که در اين
اند که خداوند با اراده و  مورد نظر و استناد است، از کجا فهميده

 و اين به جای قصه و سرگذشت واقعی، افسانه ساختهخواست خود 
 ؟ "سببی و غايتی داشته"چگونگی 

 آيا اين اطالعات به ايشان وحی شده؟ اينان به وسيله ای با خدا و -
 : فرشتگانش تماس برقرار کرده اند، يا نه

زيرا که چنين فکر و کنند،  سازان چنين فکر کرده و می  اين شريعت-
 ؟ شان است دنيوی ادعا کردن، به نفع اسالم

مفهوم آيات دانند که کسانی که در مورد معنی و  اينان خود بهتر می
دهند که پيامبرش نيز از آن خبر نداشته يا خبر نداده، بايد به  نظری می
 و آيات قرآنی  مورد مراجعۀ خودشان 64های اسالمی استناد سنت

های  ، توضيح دهند که از طريق کدام يک از راه)51سورۀ شورا، آيۀ (
را دريافت " رازهای الهی و قرآنی"تماس با خدا، اين به اصطالح 

 . اند بشری تماس برقرار کرده اند و با کدام منبع فوق ردهک
 
ای جز به اصطالح  دانيم که متکلمان و مفسران رسمی، وظيفه می
حمايت از کتاب و قالب کردن محتوی قرآنی و شرعی مورد نظر «

ای که شناخته  اينان از مشکل و مسأله. ندارند» خود به افکار عمومی
ای که برمال نشده  توجيه مشکل و مسألهزنند و برای  نشده حرف نمی

 :شود که با اين وجود، اين سؤال مطرح می. کوشند نمی
سازان به چه سببی و برای چه سود دينی و   اين متشرعين و شريعت-

اند و چرا آگاهانه  دنيوی از غيرواقعی بودن قصص قرآن حرف زده
 اند؟  ردهآو در مورد صحت قرآن مورد استفادۀ خودشان ترديد به وجود

 آيا اين همه برای آن نبوده که اينان به قول خودشان به غير واقعی -
اند و ظاهرًا برای سرپوش نهادن بر آن،  برده بودن قصص قرآن پی

                                                 
 .728 جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص 64
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اند که از سوئی به واقعيت عريان موجود اعتراف  راهی جز اين نيافته
ر فريبانه س های توجيهی عوام کنند، ولی از سوی ديگر، به چنين راه

 بزنند؟ 
 : شود که اگر چنين است، و در آن صورت، سؤال می

 آيا چنين توضيحی که مبين اعتراف به وجود خطا در کتاب است، در -
"... : گيرد؟  تضاد با وحی الهی مبنی بر کامل بودن قرآن قرار نمی

و نعمتم را ) 65آامل آردم(امروز دين شما را برايتان به آمال رساندم 
 و از اين نظر به رد 66)3سورۀ المائده، آيۀ ." (..ردم بر  شما تمام آ
 شود؟ دينی ختم نمی

شود  ، اين نتيجه حاصل می67در بحث مربوطه در جلد دوم اين کتاب
 : که
ای به معنی   به سبب الهی بودن قرآن، وجود هرگونه خطا در هر آيه-

ا وجود خطا در تمامی قرآن و آن نيز، به معنی رّد الهی بودن قرآن، ي
 . رّد توانائی خداوند خالق قرآن است

هم از اين رو، بحث کالمی طالقانی و سروش اگر به نظر خودشان 
کند، در ادامۀ خود، از طريق  مشکلی از مشکالت موجود را توجيه می

 . برد اثبات خطا در قرآن، اصل و اساس دينی اسالم را زير سؤال می
 

 :گيری، بايد پرسيد که با اين نتيجه
ا کسی از آن همه کسان که سنگ قرآن را به سينه می زنند و خود  چر-

را نماينده، حجت و آيت خدا و اسالم و در نتيجه، نماينده و مجری قرآن 
زنند و سؤالی  های دينی حرفی نمی کنند، در قبال اين رديۀ قلمداد می
 کنند؟  مطرح نمی

ينی شان دست  آيا آنان ديگر از تفتيش رابطه انسان با خدا و کتاب د-
 اند؟ يا که نه، برداشته

دانند که اين افاضات برای دفاع از کتاب دينی و برای   آنان نيز می-
راست نشان دادن آن مواردی از قرآن است که به نظر آنان نيز در 

 : جاهائی بر خطاست و قابل دفاع نيست؟، يا
 آميز از آن روست که آنان بيش از همه از اين  اين سکوت رضايت-

 برند؟ مدارانه سود می خواهانه و شريعت های کالمی اسالم بازی
 .پاسخش با خودشان

                                                 
  . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان65
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی66
 .در جلد دوم اين کتاب» اهللا آثار قرآن کالم«به . ک.  ر67
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 پيامبران نوظهور
 
 
  مستضعفان علی شريعتی-1
 

 سورۀ القصص به بيان ابوبکر عتيق نيشابوری 5ترجمه و تفسير آيۀ 
و می خواستيم که منت نهيم : "در تفسير سورآبادی به اين شرح است

 گرفته بودند ايشان را در آن زمين مصر بر آن کسان که سست
{ را و کنيم ايشان را بنی اسرائيل ، يعنی } استضعفوا فی ااالرض{

پيشوايانی و کنيم ايشان را ميراث گيرندگان } يعنی بنی اسرائيل را
سورۀ ( 68"امالک فرعون و واليت او و پس از آن زمين شام

مله سيد محمد مفسران و مترجمان قرآن، از آن ج). 5القصص، آيۀ 
. کنند حسين طباطبائی، در تفسير الميزان خود اين معنی را تأييد می

االجرا بودن آيه  طباطبائی حتی برای اين که فعل مضارع جمله به الزم
در حال و آينده داللت نکرده و شبهه ايجاد نکند، در تفسير الميزان خود 

 : دهد که به صراحت توضيح می
ال گذشته است، يعنی با اين که مضارع است حکايت ح» نريد«کلمۀ  "-

حال "دهد، و ليکن چون در حکايت  را می» می خواهيم«و معنای 
 : يعنی که. 69"کند را افاده می» خواستيم«استعمال شده معنای " گذشته

  اين آيه به گذشته تعلق دارد و -
 !  موضوع آن شامل حال و آينده نيست-
 

سازان و مفسرين نامی، چه ابوبکر  بر اين اساس، هر دو اين شريعت
عتيق نيشابوری نويسنده تفسير سورآبادی، يا سيد محمد حسين 

 : القولند که طباطبائی نويسنده تفسير الميزان، متفق
در اين آيه، ابدی و جهانشمول نيست، » استضعفو«  آيه و کلمۀ -

، يعنی فقط موردی خاصقانون، قانونمند و دائمی هم نيست و فقط به 
 ها در سرزمين مصر و تحت تسلط فرعون زندگی اسرائيلیه شرح ب

 !اشاره دارد و الغير
محتوی کلی سورۀ مورد بحث، القصص نيز، اين واقعيت را به طور 

اين سوره حاوی قسمتی از داستان موسی . کند صريح و آشکار بيان می
 آغاز داستان و اين آيۀ 4 و 3های  آيه. و فرعون از زبان قرآن است

  و سايرين، ادامۀ اين قصه را 9، 8، 7، 6های  نج و پس از آن نيز آيهپ
بخشی از داستان موسی و ": آغاز داستان چنين است. کنند تعريف می

آيۀ " (فرعون را برای اهل ايمان به راستی و درستی بر تو می خوانيم
 همانا فرعون در آن سرزمين سرکشی کرد و اهل آن فرقه فرقه )3

                                                 
 .1798، ص 3 قرآن، ترجمۀ تفسير سورآبادی، ج 68
 .14-16، ص 16 تفسير الميزان، پيشين، ج 69
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی70
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پسرانشان را می کشت و .  ای از آنان را به زبونی کشيدطايفه. شدند
با اين ). 4آيۀ  (70"گذاشت؛ او از تبهکاران بود زنان زنده باقی می

، خواست خدا برای نجات قوم موسی 71مقدمه، آيۀ پنج به شرح مذکور
 . کند را بيان می» شرايط معين تاريخی«در آن 

 : نگاهی ولو گذرا به اين آيات نشان می دهد که
اند، به طور   همۀ اين آيات به صراحت و روشنی نگارش يافته-

اند و احتياج به هيچ » در زمان معينی«مشترک حاوی قصۀ قوم يهود 
 .توضيح و تعبير و تفسير ندارند

 
 سورۀ النساء به بيان ابوبکر 75در مورد ديگر، ترجمه و تفسير آيۀ 

و چه بوده ": ستعتيق نيشابوری در تفسير سورآبادی به اين شرح ا
است شما را که مؤمنانيد که کار و زار نکنيد در راه خدا برای خدا و 

مردان و را از } فی سبيل اهللا و المستضعفين{رهانيدن سست گرفتگان 
آن کسان که می گويند خدايا . هزنان و کودکان گرفتار آمده در مک

 که) يعنی از شهر مکه(بيرون آر و برهان  ما را از اين ديه 
در اين جا نيز . 72)75سورۀ النساء، آيۀ  (..."ستمکارانند اهل آن و 

در «برای ناميدن مسلمانان تحت ستم مکه » المستضعفين« همين کلمۀ 
به کار رفته و هيچ ) در دورۀ قبل از هجرت رسول(» زمان معينی

ای ندارد که بتوان به استناد آن، اين آيه را در  حرف، کلمه يا جمله
در . به کار برد) چه در زمان رسول، يا بعد از آن(ن ديگر زمان و مکا

نتيجه، هر ادعائی دائر بر مجری بودن اين آيه در زمان و مکان ديگر 
اين آيه، به » ابدی و جهانشمول بودن«و حتی بيشتر از آن، در مورد 

 . معنی تغيير و تحريف معنی و مفهوم آيه و قرآن است
سازانی همچون ابوبکر عتيق  شريعتبر اين اساس است که مفسرين و 

نيشابوری نويسنده تفسير سورآبادی و سيد محمد حسين طباطبائی 
را در مورد » استضعفو و مستضعفين«نويسنده تفسير الميزان، کلمۀ 

 : معين خود، يعنی
  قوم يهود و،زمان و مکان معينای در مورد   در آيه-1
 مکۀ پيش از فتح،  کفار زمان و مکان معين در آيۀ ديگری در -2

جزء ديگر قرآن نقطه  به کار برده اند، و در جائی که برای هر جزء
هائی دارند، در مورد اين کلمه هيچ معنی ديگری  نظرها و تفسير
ابدی «اند و حتی به ممانعت از هر تفسيری در مورد  پيشنهاد نکرده

 .اند آن فتوا داده» بودن
*** 

 

                                                 
و می خواستيم که منت نهيم بر آن کسان که سست گرفته بودند ايشان را در آن زمين مصر ، " 71

را و کنيم ايشان را پيشوايانی و کنيم ايشان را ميراث گيرندگان امالک فرعون و بنی اسرائيل يعنی 
 ".واليت او و پس از آن زمين شام

 .440، ص 1سير سورآبادی، پيشين، ج  قرآن، ترجمۀ تف72
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، ! و از چه طريقی که معلوم نيستحال، با وجود اين سابقه، از کجا
ها پس از ابوبکر عتيق   سال پس از فوت رسول و قرن1400

شيرازی، شخصی به نام علی شريعتی، ناگهان به کشف مهمی نايل 
ای در مورد دورۀ فرعون را به زندگی امروزی منتقل  شود و آيه می
ادران ، حکومت زمينی را به بر! اين طريق، به نيابت خدا کند و از می

 : به بيان سروش. بخشد دينی خود به رايگان می
شد و هيچ  کلمۀ مستضعف در ادبيات دينی بود، اما مصرف نمی "-

مورد استفاده قرار نداده (!) سازی انقالبی  کس آن را برای يک تئوری
را وارد گفتمان » مستضعف و استضعاف«شريعتی بود که کلمۀ . بود

  73."دينی کرد
 : آميز آن است که ين تعارفات ستايشمقصود سروش از ا

 مورد  دينی-سياسی تا آن زمان هيچ کس اين آيات قرآن را به معنی -1
ها را برای حکومت و  نظر امروزی، تعبير و تفسير نکرده بود و آن

 کشی اسالمی مورد سوءاستفاده قرار نداده بود و، بهره
ريح و ای را، که به طور ص  شريعتی اولين کسی است که آيه-2

شده، تغيير معنی داده و به " نازل"مشخص در مورد موسی و فرعون 
به » ايران اسالم زده«عنوان حکم و فرمان الهی برای امروز و فردای 

اين » مستضعف«او اولين کسی است که برای کلمۀ . کار برده است
اند، معادل و حکم   سال پيشهاآيات که ناظر بر حوادث صدها و هزار

 . وزی يافته استاجرائی امر
 

خدای رحمان و رحيمی که در "البته شريعتی فقط مدعی نيست که مثال 
تواند در  خواسته، نمی مورد مردم مستضعف دورۀ  فرعون چنين می

، کار وی !نه". مورد مردم محروم و مستضعف امروزی چنين نخواهد
» !ناقابل«های گويا  و اين حرف" رحمان و رحيمی خدا"ايمان به 

او همانند بسياری از بنيادگرايان امروزی، به واقع ادعای . نيست
او اين آيه و کلمه را از قصۀ قومی فراموش شده . کند می» پيامبری«

 :در تاريخ به عاريت گرفته و بدون هر دليلی چنين ادعا کرده که انگار
اين جملۀ قرآن، نه اقوام مورد نظر گذشته، بل " شأن نزول" منظور و -
 سال 1400يه نشين و مريدان امامان و آيات فرقۀ حاکم در حاش» امت«

از اين » ناپيدا«در جائی ! بعد از دورۀ نزول بوده و اين منظور، البد
 . آيه بيان شده است

 
تعبير و تفسير الزم به تکرار نيست که شريعتی نيز حتما به وقت اين 

های اسالمی مورد  دانست که بر اساس قرآن و سنت ی، میابداع
مراجعۀ وی، خداوند ارادۀ خود را جز به طرق رسول، کتاب و مالئکۀ 

هيچ بشری را نرسد که خداوند با ... " و 74کند مقربين خود بيان نمی
                                                 

 .35 عبدالکريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، ص 73
 .728به بحث پيشين و همچنين به جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص . ک.  ر74
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 ای فرشتهی، يا ا پشت پردهی، يا از راه وحاو سخن گويد مگر از 
سورۀ  (75 ..."وحی کندخواهد به اذن خويش  بفرستد و آن چه می

 ).  51شورا، آيۀ 
بنيادگرائی فرقۀ » معلم بزرگ«ر اين اساس، خود اين به اصطالح ب

موصوف، نيز متوجه است که برای اثبات صحت اين معنی و مفهوم 
ای از اين دست، بايد بتواند توضيح  جديد قرآن و ادعاهای پيامبرانه

 : دهد که
 اين کشف و آگاهی در مورد معنی جديد آيات را از کجا و چگونه -

 :های دينی را پيموده است؟ يک از اين راه  و کدامدريافت کرده
  آيا به او وحی شده؟، --
 شده؟، " نازل" کتابی برايش --
  فرشته ای به مالقاتش آمده؟   --

وی می بايست توضيح می داد که از چه راهی به اين معنا و خواست 
 جديد رسيده و، 

 از پيشينيان کدام  چرا تا کنون نه پيغمبرش، نه امامانش و نه هيچ-
ساز مورد پذيرش خود او، به  اسالم شناس، قرآن شناس و شريعت

 اين آيه نايل نشده اند و، » راز«افتخار دريافت اين معنی و کشف 
 چرا اين آگاهی و سعادت درک و کشف جديد، فقط نصيب ايشان شده -

 است؟
 : همچنين

ه نگه  چرا خداوند خالق جهان، اين خواست و معنی خود را پوشيد-
داشته و چرا در حالی که صدها و هزارها آيه در مورد راهنمائی چند 

کرده، حتی با يک عبارت و جملۀ  " نازل"هزار عرب زمان نزول  ده
ای خود بيان نکرده که اين کلمه و آيه   آيه6200کتاب قطور قريب به 

 سال بعد، 1400رود و اين معنی در  در معنی  ديگری هم به کار می
 ها ميليونی هم مجری است؟   هجری، در ايران ده14ان قرن در پاي

پاسخ وی و ساير متکلمان و متشرعين طرفدار اين کشف دينی هر چه 
 : شود که باشد، در نهايت جز به اين معنی ختم نمی

 گويا خداوند از عهدۀ بيان خواست خود برای حمايت از مستضعفين -
 اين حمايت بر نيامده و های بعد از زمان نزول و ابدی بودن زمان

. نخواسته يا نتوانسته جمله و کلمه ای خلق کند که اين معنی را برساند
دانيم که چنين ادعائی، مغاير با اصل اساسی دين و اسالم و الجرم  می

 .از نظر دينی مردود است
 

 :شود که باز اين سؤال تکراری مطرح می

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی75
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ها تغيير  ا پس از قرن آيا يک چنين ادعائی که معنی و مفهوم قرآن ر-
دهد، همچون آوردن آيه ای جديد و آن هم به معنی شرکت در عمل  می

 :پيامبرانه نيست؟ و اين آيا
: گويد  با آيۀ مربوط به خاتم النبيين بودن پيامبر اسالم، آن جا که می--
 76" ...است} النبين خاتم{خاتم پيامبران پيامبر خدا و ... محمد "
 مغاير نيست؟،)  40سورۀ احزاب، آيۀ (

 سورۀ 3 با آيۀ مربوط به کامل و تمام بودن دين و قرآن، از جمله آيۀ --
 امروز دين شما را برايتان به کمال رساندم و :"...المائده به شرح 

 در 77... "نعمتم را بر شما تمام کردم و دين اسالم را بر شما پسنديدم؛
 گيرد؟ و،  تضاد قرار نمی

ها و اجنه جمع  اگر تمام انسان: "گذارند که  آياتی را که شرط می--
سورۀ االسرا، آيۀ "(ن بسازندای مشابه آ توانند جمله شوند حتی نمی

 شمارد؟   مردود نمی78)88
 

سؤال ديگر اين است که اگر خدا مقصودش اين بوده که اين آيه در اين 
اش  خواست و نيتمعنی معين در امروزه روز به کار رود، چرا اين 

 سورۀ 3آيۀ (، کامل و تمامش می خواند "خود خدا"را، در قرآنی که 
ای مربوط به موسی و فرعون  ، به صورت جمله ای از قصه)المائده

اين ادعا آيا در مغايرت با آياتی نيست که منظور از . آورده است
و نه حکم و قاعده " پند گرفتن"آوردن مثال و داستان در قرآن را 

و برای مردم در اين قرآن از هرگونه مثل ": کنند ختن معرفی میسا
اين معنی . 79)27- 28سورۀ زمر، آيات ("باشد که پند گيرندايم،  زده

 :شود  سورۀ يوسف تکرار می111در آيات ديگر و از آن جمله در آيۀ 
 مايه عبرت برای خردمندانبه راستی که در بيان داستان ايشان "

 ..."هست
 

و (: "...  سورۀ يوسف از نظر ديگر نيز قابل توجه است111 بقيۀ آيۀ
بلکه همخوان با کتابی است که سخنی بر ساخته نيست، ) اين قرآن

چيز و رهنمود و رحمتی برای اهل   و روشنگر همهپيشاپيش آن است
همخوان با کتابی است که "دانيم که مقصود از  می. 80"ايمان است

های  های پيشين سامی، کتاب تاب همخوانی با ک"پيشاپيش آن است
بر اساس بيان قرآن، همۀ اين . عهد عتيق و از جمله تورات است

که در پيش خداست، دريافت » الکتابی ام«ها از منبع مشترک يا  کتاب
ها با  ها در اين کتاب  و از اين نظر، معانی و منظور داستان81اند شده

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی76
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی77
 .رجمۀ بهاالدين خرمشاهی قرآن، ت78
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی79
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی80
 .در جلد دوم اين کتاب» کتاب دينی قرآن«به بحث مربوطه در فصل . ک. . ر81
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 مستضعفينوده که کلمۀ به بيان ديگر، اگر قرار ب. اند همديگر همخوان
در آيۀ مربوط به داستان يهوديان شامل امروزه روز هم بشود، بايد اين 

، غير )های قرآن پيش آمده آن گونه که در مورد ساير قصه(موضوع 
اين به . شده است های قبلی يهودی هم بيان می از قرآن، در کتاب

استان خصوص از آن روست که اين اتفاق معين تاريخی مشخصًا به د
تر  بايست در کتاب تورات مفصل زندگی يهوديان مربوط است و می

 . گرفت مورد بحث قرار می
چون سکوت «حال اگر نه در قرآن بيان شده و نه در تورات و انجيل، 

تواند از روی خطا و فراموشی باشد و لزومًا  خدای خالق جهان، نمی
 : رفت کهتوان نتيجه گ ، پس می»آگاهانه و به نيت و قصد است

ها نيست و   خدا موافق جهانی شدن کلمات و جمالت اين قصه و قصه-
ها در معنی و مفهوم مورد نظر بنيادگرايان امروزی  با به کار رفتن آن

از اين جا به تکرار نتيجه . و از آن جمله شريعتی، مخالف است
شود که هر تفسيری که عليه اين خواست و منظور خدا و قرآن  می

 : ردانجام گي
 از نظر دينی خالف و مغاير نظر خدا و قرآن است و اصل و اساس -

 . برد دين و اسالم را زير سؤال می
*** 

 
البته قابل انتظار است که آيندگان علی شريعتی، همانند مکارم شيرازی 

و همچنين سيد علی اکبر قريشی عضو » تفسير نمونه« و شرکای
حديث، به جای آن که به چنين مجلس خبرگان و نويسندۀ تفسير احسن ال

سؤاالت و مشکالت دينی بينديشند، کشف، ابداع و بدعت علی شريعتی 
اين نيست مگر آن که اين و اين گونه . را مآخذ تفاسير خود قرار دهند

 ها برای آنان،  ابداعات و نامگذاری
  کشوری به بزرگی ايران را به ارمغان آورده و، -
يی به ايشان بخشيده که حتی  دنيوی چنان مقام و شأن دينی و -

 : توانند بدون ترس از تحريف دينی می
شان را به جای کالم قرآن منسوب به خداوند خالق جهان به   کالم--

 کرسی بنشانند، 
 ها و نظريات بشری خود را به نام خدا و قرآن ثبت کنند و،   حرف--
  . برای نظريات بشری خود تبعيت دينی و الهی طلب کنند--
 
» مصالح دنيوی«بينيم که بر خالف همۀ ادعاهای تقدس مآبانه،  می

» های دينی حرمت«برای متکلمان و متشرعين اسالمی مهم تر از 
اين گونه ابداعات ناروا همچنين نشان . کند است و بيشتر عمل می

 : دهند که می
سازان مهم آن نيست که در قرآن چه نوشته شده،   از نظر شريعت-

 : بلکه
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ئی نياز  شان، امروزه به چه آيه و معنی »!مصالح اسالم عزيز «-
 . دارد

ينی و زير سؤال شريعتی از د اين است سبب تحليل و تفسير غير
پايۀ دينی  داستان مربوط به يهوديان چند هزار سال پيش، و ادعای بی

آيات فوق، هرگز سخن از : "بنيادگرايان ديگر، مبنی بر اين که گويا
موضعی و خصوصی مربوط به بنی اسرائيل نمی گويند، يک برنامۀ 

بلکه بيانگر يک قانون کلی برای همۀ اعصار و قرون و همۀ اقوام و 
خود اين آيه حکايت می کند که اين اراده "، يا مثًال 82..." جمعيت هايند 

 حال، . 83"با مالحظۀ شرايط آن، دائمی است
بوده و نيست که در قرآن  اينان از کجا می دانند که نظر خداوند آن ن-

ای در موردش  آمده يا نظر خدا معنائی است که هيچ کلمه و جمله
 نيامده؟، 

 چرا اين راز قبل از انقالب اسالمی آقايان برمال نشده بوده و هيچ -
 بودند؟،  شان به اين معنی نرسيده کدام از پيشينيان

 امامان و  چگونه است که اينان از پيامبر اين آيات، و همچنين از-
 اند؟ و،  تر فهميده تر و درست معصومين مورد ادعای خود، متفاوت

 چرا اگر خدا چنين منظوری داشته، در کتاب خود که معجزه -
اند که  زند؟ و و و سؤاالتی خواندش، حرف ديگری زده و می می

 . اند بدون پاسخ رها شده
توی دينی ها تا زمانی که مردم مسلمان به مح اين و اين گونه پرسش

خود واقف نشده و عقل و منطق بشری خود را معيار سنجش ادعاهای 
 .اند، هيچ پاسخی نخواهند يافت سازان قرار نداده دين

 

                                                 
 .17، ص 16 تفسير نمونه، پيشين، ج 82
 .13، ص 8 تفسير احسن الحديث، پيشين، ج 83
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  باطنيت و رد دينی-
توجه داريم که اگر با وجود اين همه سؤاالت بدون پاسخ، حرف 

هايش را بپذيريم، در آن صورت مجبوريم با  شريعتی و هممسلک
اين منطق . آيات همراه شويم» باطنی« اينان در مورد معنی استدالل
 : های اسالمی بر اين فرض استوار است که گويا آيات قرآن فاناتيک

 دارند که به طور صريح در قرآن آمده و برای معنی ظاهری يک -
 همه قابل فهم و دسترسی است و، 

قيد  هم دارند که هيچ حرفی و کالمی در موردش معنی باطنی يک -
قابل فهم و درک !) از ما بهتران(نشده و با اين وجود برای معدودی 

 . است
 همان است ظاهریاز نظر » مستضعفين«در اين معنی، مثًال اگر کلمۀ 
 بر مورد و موضوعی باطنیشود، از نظر  که از آيات قرآن درک می

 . کند ديگری که مثًال به آن چه شريعتی عنوان کرده داللت می
، در جلد »نزول و آثار نزول قرآن ازسوی خدا«ربوط به در بخش م

 در معانی باطنیدوم اين کتاب، توضيح داده شده که چرا اعتقاد به 
قرآن، مغاير اصل الهی بودن اين کتاب دينی و از آن رو، اعتقادی ضد 

 . دينی و ضد اسالمی است
 

 بايد اضافه شود که اگر اصل معانی ظاهری و باطنی قرآن پذيرفته
 : شود، ديگر

 ماند،   نه قرآنی باقی می-
 کند و،  نه دعوت برای دين و اسالم معنی پيدا می-
 .  نه حتی دينی به نام اسالم قابل تعريف است-

اين از آن روست که اگر بپذيريم که يک آيه، فقط يک آيه از قرآن، 
 است، در آن صورت مجبوريم بپذيريم که بقيۀ معنی باطنیدارای 
توانند  اند، يا حداقل می  آيۀ قرآن هم دارای معنی باطنی6200حدود 

 . معانی باطنی داشته باشند
اگر . قانون خداوند که يک بام و دو هوا ندارد، يا نبايد داشته باشد

 است، هيچ دليلی ندارد که آيات ديگر معنی باطنیای دارای معنی  آيه
 خود ر از ظاهرغيای معنی و منظوری   نداشته باشند و اگر آيهباطنی

را نهفته دارد، دليلی ندارد که بقيۀ آيات هم معنی و منظور ديگری را 
در آن صورت، ديگر نه امکان مراجعه به قرآن باقی . بيان نکنند

کند، چرا  ماند و نه حکمی از قرآن، قابليت الهی و اجرائی  پيدا می می
 : که
 باشد و یباطن ممکن است پوششی برای يک معنی معنی ظاهری هر -

 حتی، 
يی نباشد که منظور خدا  باطنیتواند آن معنی   هم میمعنی باطنی هر -

 . بوده است
 : در نتيجه
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 ئی قابل اعتماد نيست و  ای با هر معنی  هيچ آيه-
ئی قابل اعتماد نيست، يا، به بيان ديگر، قرآن   اساسًا قرآن با هر معنی-

پس، با پذيرش نظر . آيد به آن معنی نيست که از ظاهر آياتش بر می
 : آيه و آياتمعنی باطنیاين آقايان در مورد 

 ماند،   نه قرآنی باقی می-
  نه معنی قرآنی قابل اعتماد است، -
می توان سخن " مراجعه به قرآن" نه از شرع به اصطالح اسالمی و -

 تر از همه،  راند و مهم
حساب و پيامش توان به دينی و کتابی ايمان آورد که حرف و   نه می-

 . معلوم نيست
از اين نظر، با پذيرش اين ابداع دينی و منطق وارونۀ شريعتی و 

 : ها، ديگر شريعتی
 ماند و،   نه دينی به نام اسالم باقی می-
 . نه اساسًا ايمان به دينی چنين نامعلوم ممکن است-
 
  يک بام و دو هوای جهانشمولی قرآن-

، در 84قرآن» موردی«ی بودن آيات ادعای اين آقايان در مورد جهان
اند  اينان خود متوجه. آورد ضمن سؤاالت ديگری را هم به دنبال می
ای   در آيه85»موردی«ای  که با اين ادعاهای بنيادگرايانه، کلمه

ای   ساله1400 را، از ورای مجرای زمانی دور و دراز 86"مبين"
ای  طريق، از آيهاز اين . اند عبور داده و در امروزه روز به کار برده

معنای ابدی و جهانی ساخته و های سابق،  مربوط به اقوام زمان
 . اند پرداخته

در مورد » موردی«ای  ای از قصه بديهی است در جائی که کلمه و آيه
جهانی و مثًال فرعون، بر خالف معنی و مفهوم موجودش در قرآن، 

ديگر قرآن از شوند، هيچ دليلی ندارد که کلمات و آيات   فرض میابدی
 .  اين قاعده مستثنی باشند و امروزه روز به کار نيايند

شأن «قرآن، بدون توجه به » موردی«به بيان ديگر، اگر فقط يک آيۀ 
 شناخته شود، در االجرای امروزی حکم الهی الزمبه عنوان » نزولش

آن صورت تمام آيات مشابه قرآن نيز، بدون توجه به شأن و علت 
تواند به عنوان حکم الهی امروزين شناخته  بايد، يا می شأن، می نزول
 . شوند

 
قصۀ قوم يهود به عنوان حکم الهی » مستضعف«در جائی که کلمۀ 

کند، دليلی وجود ندارد که کلمات،  امروزه محل اجرائی پيدا می

                                                 
ابديت و جهانشمولی قرآن همچون خميرمايۀ «به . ک. رآن ر در مورد جهانی بودن آيات ق 84

 .در جلد سوم اين کتاب» حکومت دينی
 . ، و شأن نزول ناظر بر زمان و مکان معلومبا معنی و مفهوم مشخص  85
 .اند » و بدون نياز به تفسير و تعبير آسانصريح، روشن،«معنی  به آيات آن مبينقرآن،  از نظر  86
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که در مورد مسايل، موضوعات و (عبارات و جمالت آيات ديگر قرآن 
به امروز منتقل نشوند و جهانی و ابدی ) اند افراد مختلف نگارش يافته

در آن صورت، مثًال . ها فرض نشوند ها و زمان و شامل همۀ مکان
"...  : گر بودن زنان سورۀ يوسف  چرا نبايد آيۀ مربوط به مکار و حيله

 "87است که مکرتان شگرف است) زنان(گفت اين از مکر شما 
 و به عنوان اين که قرآن جهانی به حساب نيايد) 28سورۀ يوسف، آيۀ (

دانند و  گر می مکار و حيله) و همۀ زنان را(و خداوند، زنان را 
 خوانند، درک و فهم نشود؟  می

با اين منطق وارونه و جهانی و امروزی ديدن تمامی قرآن، همۀ آيات 
 55ناميده شدن کسی در آيۀ  »شتر تشنه«مربوط و نامربوط، مثل 

 176ناميده شدن کس ديگری در آِيۀ » زن هل سگ له«سورۀ الواقعه، يا 
های  توانند به اين معنی داللت کنند که انسان ، می88سورۀ اعراف

 . اند امروزی نيز از ديد خداوند، مثل شتر و سگ
رسند و واقعًا  ها درست، مربوط و الهی به نظر می گيری آيا اين نتيجه

کلمۀ پس بر اساس چه منطقی، ابدی ديدن ! اند؟ اگر نه چنين
های قرآن در مورد يهوديان دورۀ دورتر زمان  از قصه» مستضعفين«

 شود؟ فرعون مصر درست تلقی می
 

 سورۀ البقره شامل حال 79با اين منطق وارونه، همچنين چرا نبايد آيۀ 
 : گويد سازان نباشد که می خود اين شريعت

سپس ) و(پس وای بر کسانی که کتاب را به دست می نويسند  "-
گويند اين از نزد   آن که آن را به بهای ناچيزی بفروشند میبرای

اند و وای بر  ؛ وای بر آنان از آن چه به دست خود نوشتهخداست
 .  89)79سورۀ بقره، آيۀ  ("آورند آنان از آن چه به دست می

 : در اين مورد اينان پاسخ خواهند داد که
 زمان مهدی  يعنی در مورد و-اين آيه، در مورد ما و زمان ما "-

بازرگان، علی شريعتی، محمود طالقانی، علی اکبر قريشی، عبدالکريم 
 نيامده و موضوعی -سروش، مکارم شيرازی و شرکاء و غيره و غيره

 ". است مشخصًا مربوط به عمل يهوديان در زمان و مکانی مشخص
دارد و " شأن نزولی"اين آيه نه خطاب به ماست، نه در اين معنی،  "-

 ". کنون در اين معنی امروزی به کار رفته استنه تا 
سازان بيگانه با منطق  حرف درست و منطقی حتی از اين شريعت

 : اين درست است که اين آيه. بشری هم پذيرفتنی است
  نه خطاب به اينان است، -

                                                 
 .االدين خرمشاهی قرآن، ترجمۀ به 87
آری داستان او داستان سگ است که اگر بر او حمله آوری، زبان از دهان بيرون "... :  88
سورۀ اعراف،  ..."واگذاری باز زبان از دهان بيرون آورد ) به حال خود(آورد و اگر هم او را  می
 ).176آيۀ 

 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی89
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 دارد و " شأن نزول" نه در اين معنی -
 :در نتيجه.  نه در معنی امروزی به کار رفته است-
در » معين«نبايد اين آيه و الجرم ساير آيات ناظر به موضوعات  -

ها،  را امروز به کار برد و با استناد به آن» گذشته«زمان و مکان 
گران دينی را مورد خطاب قرار داد و اعمالشان را با  حتی اين تحريف

 . آيات و قرآن سنجيد
خواسته  کنندۀ قرآن، می "نازل"اين نيز درست است که اگر خداوند 

ای در امروزه روز به کار آيد و مهدی بازرگان، علی شريعتی،  آيه
محمود طالقانی، علی اکبر قريشی، عبدالکريم سروش، مکارم شيرازی 

ساز اينان را مورد خطاب  های شريعت مسلک و ساير شرکاء و هم
 . دکر آن را به صراحت بيان میقرار دهد، 

 و توانائی خدا سازگار است و چنين کاری هم با عدل الهی و با حکمت
هم با منطقی که در جهان و انسان جاری است و عقل و دانشی که 
محصول اين منطق موجود در جهان و خلقت است، مستدل و قابل 

 .درک است
اما با اين توافق و پذيرش، در اين مورد خاص، اين سؤال مجددًا پيش 

 : آيد که می
يهوديان، آن هم در مورد زمان  چطور اينان آياتی را که در مورد -

بسيار دورتر از دورۀ پيامبر گفته و نوشته شده است را برای پيشبرد 
 به کار می برند، ولی آيات شان امروزی کار و در جهت نيات سياسی

ديگر در مورد همين قوم، آن هم در زمان و مکان نزديک تر را قابل 
طور برخالف و چ. دانند  نمیامروزه روزمراجعه و کارکرد در 

های  ادعاهای مکارم شيرازی و شرکاء که موضوعات ناظر به زمان
قانونی کلی و برای همۀ اعصار و قرون و همۀ "تر را  بسيار دور

های بعدی را  کنند، آيات ناظر به زمان قلمداد می" اقوام و جمعيت ها
 : کنند؟ به بيان ديگر ابدی و جهانی ارزيابی نمی

زمانی برای مورد، موضوع و قوم معينی ای که در   چطور آيه-
موضوع، زمان و مکان «شده، به سبب مربوط بودن به " نازل"

شامل متشرعين امروزی  و ابدی و جهانی فرض نشده، »ديگر
، ولی بر خالف اين مورد، آيۀ )و اين درست و منطقی است (شود نمی

 جهانی و، »تر ديگر مورد، موضوع و قوم بسيار قديمی«ديگری در 
 استخراج شده و دستور عمل امروزی و به عنوان ابدی فرض شده

 برای پيشبرد امور دنيوی و سياسی زمان حاضر به کار می آيد؟
آيۀ ديگری را که  و ای را به وقت نياز، جهانی بدانی آيه آيا اين که -

» يک بام و دو هوای«، خواهی محلی و موردی تشخيص دهی نمی
 دينی نيست؟ و، 

بازی سياسی با قرآن و آياتش، بسياری از امور دينی، از  يک چنين -
موردی «مورد ادعای خود اينان و " شأن نزول"آن جمله، کارکرد 

شمارد، و از  مردود نمی» "وحی خدا"بودن معنی و مفهوم معروف به 
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را مورد » علت وجودی و اعتبار دينی و الهی قرآن«اين طريق نيز، 
 دهد؟    سؤال قرار نمی

 
دهد که متشرعين و متکلمين اسالمی از  همه يکبار ديگر نشان میاين 

سوئی با دخالت خود در کالمی که منسوب به خداست، برای راه و کار 
کنند، اما از سوی ديگر، با  دينی و دنيوی خود دليل و منطق خلق می

ها و تحريفات در معنی و مفهوم قرآن، مسايل و  اين چشمبندی
تر و  کنند که بسيار اساسی دينی ايجاد می مشکالتی برای باورهای

های دينی را زير سؤال  ترند و بسياری از معيارها و ارزش درازمدت
کلمۀ » معنی باطنی«اختراع غيرمنطقی شريعتی در مورد . برند می
روی علی  روانۀ سروش از آن و دنباله ، ستايش دين»مستضعفين«

اين اختراع و بدعت اکبر قريشی، مکارم شيرازی و ساير شرکاء از 
 .دينی، از آن جمله از اين تحريفات در کالم منسوب به خداست

 
 : سؤاالت فراوانند و نهايتًا پرسيدنی است که

ها در معنی و مفهوم قرآن، به کدام ترجمه  بردن  آيا با اين همه دست-
 توان اعتماد کرد؟ ديگری می» منبع و معرفت دينی رسمی«و تفسير يا 
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 خداوند فاقد آدرس مخلوقات
 
 
 "فهم سيال اسالمی" و هفت آسمان بطلميوس-1
 

 90 همچنين به موضوعات علمی بودن آيه های قرآن،عبدالکريم سروش
می پردازد و چون در می يابد که آن چه در مورد نجوم و سيارات 

 يا هفت آسمان، و از آن جمله، موضوع آسمانی در قرآن آمده است
  با واقعيات علمی امروزیهفت سيارۀ منظومۀ شمسی سورۀ البقره،

اش به  نديشد که دخالت و استدالل وارونهخواند، باز بدون آن که بي ینم
شود،  چه سؤاالتی در مورد صحت و الهی بودن قرآن منجر میايجاد 
به " موضوعات غيرعلمی" توجيه و راست و ريس کردن اين یبرا

  :زند توجيه وارونۀ ديگری سر می
 ممکن استاست، پاره ای از آراء به ظاهر علمی که در قرآن آمده  "-

ها نگاه   که در علمی بودن شان ترديد باشد، اما چه باک؟ به غايت(!)
اين است آن . گيری ها مهم است ، نتيجهمقدمات مهم نيست. دکني

حاال آسمان .  ... انديشی که طالقانی در قرآن هم وارد کرده است غايت
لق خا. خالق آن ها خداستکه  يا نيست، مهم اين است 91هفت تا هست

کردند هفت آسمان  کائنات را عرب ها فکر می. کائنات خداوند است
تا  بعدها گفتند به جای هفت تا سياره نه تا سياره است، بگيريد نه. است
 .  92"سياره

سروش، در جای ديگر با مطرح کردن اين موضوع، سؤالی مطرح 
شما وقتی در : "می کند که از نظر خودش جوابش روشن و بديهی است

 می خوانيد که خداوند هفت آسمان را آفريده است و می بينيد که تا قرآن
هفت آسمان؛ يعنی همان گفتند  همين يک قرن قبل همۀ مفسرين می

و شما . ، و يک استثنا در اين مورد وجود نداشتهفت فلک بطلميوس
) که در قرآن آمده(در عصر حاضر وقتی که می فهميد چنين افالکی 

اند، شما چه  ند و مخلوق خيال آن منجمان بودهوجود خارجی نداشته ا
تان را از آيۀ قرآن عوض می کنيد يا  فکر می کنيد؟ می آئيد و فهم

گوئيد آن آيه هم مثل شعر حافظ مطلب باطلی را گفته است؟ کدام  می
 .93"گوئيد؟ يک را می

 ! شما چه می گوئيد آقای سروش؟

                                                 
در جلد »» شرع ملقب به اسالمی «و» کفايت علمی قرآن«تحريفات آيات برای اثبات «به . ک.  ر90

 .سوم اين کتاب
او است که هر چه در زمين هست يکسره برای شما ":  سورۀ البقره به شرح 28به آيۀ . ک.  ر91

ترجمۀ تفسير  ("آفريد سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان به پا ساخت و به همه چيز داناست
 )الميزان

 .212-213داری، ص الکريم سروش، آئين شهرياری و دين  عبد92
 .508-509، ص  شريعت عبدالکريم سروش، قبض و بسط تئوريک93
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» بندۀ حقير الهی«ما کنيد؟ در مورد يک نفر به قول ش شما چه فکر می
هاست در فالن کوچه و خيابان  کند که سال که از سوئی ادعا می

کند و اصًال سنگ بنای آن جا را خودش گذاشته و ساخته و  زندگی می
تواند آدرس و  پرداخته است، ولی از سوی ديگر، در مقام سؤال نمی

سالۀ خود را توضيح بدهد؟  محل قرار گرفتن محل سکونت چندين ده
 قضاوت شما چيست؟ 

گويد و  حتما قضاوت شما اين خواهد بود که يا اين آدم حقيقت را نمی
اش  در آن جا ساکن نبوده و نيست، يا اختالل حواس دارد و آدرس خانه

" بندۀ"آورد، مگر نه؟ حاال اگر اين گوينده، به جای  را به ياد نمی
خلوقات باشد و آدرس م» خدای خالق جهان«خطاکار و فراموشکار، 

خود را به درستی ندهد، آن وقت چه قضاوتی می کنيد؟ حتما 
 : توانيد بگوئيد که مثًال نمی

  خدا فراموش کرده، -
  اين نوشته از خدا نيست،-
 :  اشتباهی در نوشتار و گفتار ايشان پيش آمده، يا-
 !  حقيقت را نگفته، يا نتوانسته بگويد و بنويسد-

 مگر نه؟ 
آنچه در "... که يک چنين خطائی از خدائی در اين صورت، آيا 

سورۀ مجادله،  (94..."داند  می} را{ها و آنچه در زمين است  آسمان
 شود، کند و نه دچار فراموشی می خدائی که نه خطا می، )7آيۀ 

  ؟!" مقدمات است!مهم نيست" سزاوار است؟ يا به قول شما
 را که در کاری به آن تازه به فتوای شما بايد منطقًا و عقًال، آن خدائی
شود، به عنوان خالق آن  کوچکی خطائی به اين بزرگی مرتکب می

، پذيرفت و پرستيد؟ و شناسدش که نمیای  العاده جهان عظيم و خارق
 : به قول شما اعتراف کرد به اين که

و مهم آن است که !" ها مقدمات است و مقدمات مهم نيست اين "-
 ؟ "!خداوند استخالق کائنات "
  چه منطقی آقای عبدالکريم سروش؟ با
 

از توان و » نااميدانه«پوشی  تازه با اين قرض دادن به خدا و چشم
 و شک تمام در مورد صحت کتاب منسوب حکمت خدای خالق جهان

: شود؟ ، تکليف آيات خلقت زمين و آسمان و عرش چه میبه ايشان
يوسف، آيۀ  سورۀ 3 سورۀ قاف، آيۀ 38 سورۀ فصلت، آيۀ 9-10آيات 

 .ين سورۀ فرقان و ساير59 سورۀ الحديد، آيۀ 4 سورۀ هود، آيۀ 7
البقره به شرح  سورۀ 29 از آيۀ آيا اين آيات نيز بر اساس تعبير شما

به  مبتنی بر تفکر اعراب از چگونگی خلقت آسمان و زمين يا فوق،

                                                 
 . ترجمۀ بهاالدين خرمشاهیقرآن، 94
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، تا  در آن صورت بطلميوس و ديگران اند؟نظرياتقول شما، ناشی از 
 اند؟  بشریی اين آيات، الهی ياکجا

*** 
 
ها  بينيم که راه حلی که سروش و طالقانی و سروش ها و طالقانی می

برای علمی جلوه دادن برخی از موضوعات علمی قرآن مطرح 
 : برد که کنند، جز به اين راه نمی می

 .  يا بايد در صحت خدا شک کرد، يا در صحت کتاب منسوب به خدا-
 

ر است که خود اين متکلم اسالمی نيز در پايان اين آش به قدری شو
، راهی نمی يابد جز »عقلی و علمی«همه شعار دادن های به اصطالح 

آن که عجالتًا از شعار های روشنفکرانه دوری جويد و برای راست و 
اين جاست که . ريس کردن تعارضات موجود، نقاب از چهره برگيرد

ماتيکی که خود گاهی به نقدش سروش به همان گودال تقدس جوئی دگ
چشماتو ببند و بيعت «شدۀ  کند و به راه حل اسالمی سقوط می کشيده
 : زند سر می» کن

چون شما اعتقاد داريد که اين قرآن و معارف دينی حق اند، الجرم  "-
البد مراد اين نبوده است که تا : گوئيد می. کنيد می!! فهم تان را سيال

 .  95" شود که خدا باطل بگويدکنون گفته اند، چون نمی
های آيات  او در همان حال، برای رفع و رجوع عدم تطبيق تعداد سياره

علمی را به گردن  قرآن با علم امروزی، گناه اين شمارش غير
 : اندازد که  میها عرب

کردند هفت آسمان است، يعنی همان   فکر میها عربکائنات را  "-
 . 96"هفت آسمان بطلميوس

 ها عربکند که قرآن را  ای فراموش می  برای لحظهوی البته
 هم ننوشته، ها پيامبر عرباند و حتی به ادعای خود اينان،  ننوشته

 الهی لوح محفوظشده و از " نازل "خدای خالق جهانبلکه از سوی 
 . آمده است

 
سوئی برای از . کند  را هم با رأی بطلميوس میهمين برخوردسروش 

کند  مراجعه مینجوم  اين دانشمند بقره، به نظريۀتوجيه اين آيۀ سورۀ 
  تا بودنو از سوی ديگر نمی تواند مدعی آن شود که موضوع هفت

او خود متوجه اين .  استنقل شده از نظر بطلميوس ،آسمان در قرآن
قرآن يا رسد که انگار  جا می خطر است که ادامۀ اين بحث به آن

ناشی ان و مکان دورۀ نزول زم علوم وقت از ،حداقل اين آيات قرآن
سروش خود بهتر از همه . اند نظر صحت الهی، زير سؤالشده و از 

 است و به هر بهاداند که وظيفۀ متکلم ايجاد باور دينی و شرعی  می
                                                 

 .509 عبدالکريم سروش، قبض و بسط تئوريک شريعت، ص 95
 . عبدالکريم سروش، پيشين96

63



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68

هم از . گيرد بحث علمی يا کشف حقيقت، در حوزۀ کار وی جای نمی
 ادامه و اين رو، از نظر وی ادامۀ اين بحث نه صالح است و نه قابل

 . گيری نتيجه
شود که اساسًا چرا سروش وارد  با اين وجود، اين سؤال مطرح می

اش  عاقبتی شده و چرا به موضوعی پرداخته که ادامه چنين بحث بی
ظاهرًا اين . گيرد های متکلمانۀ وی قرار می در تعارض با هدف

ری اند که وی نيز همانند بسيا  جاری شده از آن رو بر قلم اوها حرف
بازی کالمی، مشکلی   شعبدهکند با هر سعی میاز متکلمان اسالمی، 

 ،زماندر همان کند، ولی ت موجود در قرآن را حل و فصل از مشکال
مشکالت اساسی تر و نخواسته و ندانسته، با استدالل وارونۀ خود، 

 و اساس دين و صحت قرآن را آورد تری به وجود می الينحلسؤاالت 
 . برد زير سؤال می

 
 
 آيند سياراتی که به چشم خدا می -2
 

تحليل و تفسير سيد محمود طالقانی از اين آيه و موضوع هفت آسمان، 
 سورۀ البقره را به اين شرح 29وی آيۀ .  در نوع خود خواندنی است

همان خداوند است که همه آن چه در زمين است ": کند میترجمه 
 و بر آن احاطه و استيال برای شما آفريد، آن گاه به آسمان پرداخت

 بر آورد و همان آن را هفت آسمان پرداخته و يکسان 97يافت، پس
 اين آيه، نظر وی نيز در تفسير. 98"خداوند به هر چيزی بس دانا است

مقصود از هفت آسمان : "کند که غالب مفسرين اسالمی را تکرار می
وی اما در همان . 99"همان اختران منظومۀ شمسی جهان ما می باشد

حال متوجه کم بودن تعداد اختران در آيۀ قرآن است و برای رفع و 
 : شود که رجوع اين خطا مدعی می

به چشم اين آيه تنها اشاره به و بيان نمونۀ نظم و اندازه ای است که  "-
 .  100"آيد می

 
کند و چرا بايد خداوند و قرآن،  معلوم نيست چرا طالقانی چنين فکر می

 از ستارگانی که در زمان نزول با چشم غير مسلح مردم آن زمان فقط
 :کند که آيا طالقانی فکر می. قابل رؤيت بوده حرف بزند

 خداوند فقط از آن سياره ها که به چشم بشر ديده می شود آگاه است؟ -
 يا،
 آمده خلق کرده؟ يا، ها را که به چشم می  شايد فقط آن-

                                                 
 .در جلد دوم اين کتاب» باور دينی و خداشناسی در اسالم«به فصل . ک.  ر97
 .ۀ محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پيشين قرآن، ترجم98
 .110،  ص 1 سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج99

 . سيد محمود طالقانی، پيشين100
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شان ابزاری  غير مسلح ده که جز چشم قرآن را برای کسانی فرستا-
 :برای شناخت اقمار آسمانی نداشتند؟ يا حتی

اند که جز قوۀ بينائی خود و  های قرآن را کسانی نوشته  شايد اين آيه-
 يک؟ علم زمان نگارش قرآن، هيچ دانشی در اختيار نداشتند؟ کدام
ست که دان طالقانی حتمًا در زمان نگارش اين تفسير، بهتر از همه می

ها را برگزيند، اصل و اساس دينی اسالم و الهی  هرکدام از اين پاسخ
 .برد بودن قرآن را زير سؤال می

 
 : شود که حال، اين سؤال تکراری در اين جا نيز مطرح می

ستارگانی که به «داند که خداوند در مورد خلقت  می از کجا  طالقانی-
 ودداری کرده است؟ حرف زده و از ذکر بقيه خ» چشم ديده می شود

 توان به صرف حدس و گمان، ست که نمیدان طالقانی بهتر از همه می
طالقانی آکاه .  تغيير داد،معنی و مفهوم کالمی را که منسوب به خداست

نی اساسی  و مبا"وحی خداست"اين کار، تحريف قرآن و تغيير بود که 
 . برد  زير سؤال میدينی و الهی اسالم را

عانی جديد را  اين م حتمًاکه ویتوان فکر کرد  میگاهی، اين آوجود با 
اما از .  دريافت کرده استاز خود نساخته، و بلکه از طريقی و مرجعی

 کجا و کدام منبع؟ 
ی که به موضوعاتبه طور معمول، درک و فهم معنی و مفهوم 

اش امکان  ، جز با مراجعه به نويسندهاند صراحت  نگارش نيافته
در ضمن، کسی که مدعی ايمان . مل کتاب قرآن هم هستاين شا. ندارد

. ای جز خدا ندارد به اين کتاب دينی است، ظاهرًا مرجع مورد مراجعه
اين است که اگر او معنی جديدی را از طريق حدس و گمان شخصی 

کنندۀ  "نازل"نساخته و از کسی نيز نقل نکرده، پس لزومًا آن را از 
 اما چگونه؟ . ده استکتاب، يعنی از خدا دريافت کر

تماس با خداوند، بحث و يادآوری های  در مورد راهدر صفحات پيشين 
 مورد مراجعۀ خود اين های اسالمی سنتکتاب و بر اساس کرديم که 
نزول  ،جز به طرق اعزام رسول خود را ۀارادسازان، خداوند  شريعت
بشری هيچ ... " و 101کند مالئکۀ مقربين خود بيان نمیو ارسال  کتاب

پشت ی، يا از راه وحرا نرسد که خداوند با او سخن گويد مگر از 
خواهد به اذن خويش   بفرستد و آن چه میای فرشتهی، يا ا پرده

 ).  51سورۀ شورا، آيۀ  (102 ..."وحی کند
در اين صورت، طالقانی بايد برای اثبات صحت اين معانی جديدی که 

ساخت که از چه طريقی به  ی قرآن داده، روشن مبه نام تفسير به آيات
 :اين معانی جديد و اسرار الهی پی برده

  آيا به او وحی شده، -
 ای با خدا تماس گرفته،   از پشت پرده-

                                                 
 .728به بحث پيشين و همچنين به جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص . ک.  ر101
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی102
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 شده،" نازل" کتابی برايش -
 ؟  ...برده، و يا ای به اين معانی پی  از طريق فرشته-
 

جلب می بينيم که متکلمان و متشرعين اسالمی، برای اثبات دينی و 
کنند که جز از پيامبر و گاهی حتی جز از  تبعيت مردم، ادعاهائی می
اين است که اينان همه به سبب اين گونه . خدا ساخته نبوده و نيست

ادعاها، در برابر رشته سؤاالتی در مورد مبدأ و منشأ اطالعات مورد 
گيرند و چون پاسخی به اين سؤاالتی که حرف و  خود قرار می ادعای
ن ايجاد کرده، ندارند، برای راست و ريس کردن سؤاالتی که شا عمل

اند، مجبور به تفسيرات و تحريفات بيشتر  خود به وجود آورده
 .شوند می

 
شوند که  ظاهرًا اين همه ادعاهای غير قابل دفاع، از آن رو مطرح می

 : نگارند که ها را برای کسانی می اينان اين حرف
 اند،  صب دينی يا اسير گرداب جهل سياه تع-
 يا شمشيرکافرکشی رمقی برای انديشيدن و جانی برای چون و چرا -

  .ستشان باقی نگذاشته ا برای کردن
در اين شرايط تحريف و تحميل، البته که ادعاهای ولو ضد دينی اين 

توجيه مبانی دينی با فهم و دانش «ای جز  متکلم اسالمی، که وظيفه
روند، و  دنيوی به فروش می -زار دينی، به آسانی در با»زمانه ندارد

اش، همچون کالم خدا، بدون هر چون و چرائی  نظريات وارونه
 .کنند پذيرفته شده و تبعيت و تسليم دينی ايجاد می

*** 
  

گويد  سيد محمود طالقانی اما، خود نيز واقف است که آن چه اين جا می
وی اين و می نويسد، پاسخ سؤاالت نيست و مشکل عدم تطبيق محت

کند و حتی سؤاالت  آيات با دست آوردهای علوم امروزی را حل نمی
از اين رو، وی در . آورد غيرقابل جواب ديگری را هم در پی می

همان صفحۀ کتاب تفسير خود، مجددًا به تئوری خود ساخته و پرداختۀ 
با يک حساب سرانگشتی، با حذف زمين و  آورد و ديگری رو می

از جمع تعداد ستارگان منظومۀ شمسی، شادمانه به ستارۀ متالشی شده 
حرف قرآن در مورد تعداد ستارگان با «: رسد که گويا اين جا می

 » .های علمی زمان ما هيچ مغايرتی ندارد داده
بود و می ديد که اخيرًا  گفت اگر زنده می معلوم نيست طالقانی چه می

 محاسبۀ اين حرف از وجود ستارۀ ديگری در اين منظومه است و با
انگشتی نيز زير سؤال  ستارۀ جديد، حتی اعتبار اين حساب سر

 . رود می
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 سروش که گناه منطقی های غير کشف طالقانی، همانند تئوری! نه
نويسد،   می103نی ديهای معرفت"مسايل و مشکالت کتاب را به حساب 

 .خورد ها هم نمی به درد گول زدن بچه
*** 

 
سازان مشترک است، آن   همۀ اين شريعتبينيم آن چه در بين باز می

زنند و همه  است که همه به دخالت در معنی و مفهوم قرآن دست می
های حمايتی خود، مشکلی از مشکالت موجود در  نيز با اين دخالت

اينان اما، با ابداعات و . دهند می ای را حل شده نشان آيه
ل مشکلی های کالمی خود، نه تنها موفق به حل و فص فريبی عوام
شوند، بلکه مشکالت مهم تر ديگری را بر مشکالت موجود  نمی
افزايند و اغلب اصول دينی مورد معرفی خود را زير سؤال  می
طالقانی از خدائی حرف می زند که فقط در مورد آن سياره . برند می

فرستد و سروش خطاهای علمی  آيند، آيه می هائی که به چشم می
خود، غير قابل رؤيت » بسط و قبض «موجود را با فوت جادوئی

کند و با نااميدی تمام از دانائی و توانائی خدای زمين و آسمان،  می
 .کند قابل فرض می نا" مقدمات"معنی و مفهوم آيات وی را 

 
 : اينان اما، هر دو به خوبی اطالع دارند که

 اگر در صحت معنی يک آيه، آری فقط يک آيه، ترديد شود، در آن -
 و بر اساس برهان و دليل الهی بودن قرآن،صورت 

 بايد در صحت معانی ولو صريح و آشکار ساير آيات قرآن هم ترديد -
 . کرد

، خود ای اين است که برای رفع و رجوع ظاهری مشکل هر يک آيه
بينند که  تمام کتاب و اصل الهی بودن آن را به مخاطره  را مجبور می

 .نداختن آن نيستندبيندازند، يا نگران به مخاطره ا
 
انگار گردش زمان و توسعۀ علوم به نفع اهل کالم اسالمی پيش ! نه

 که کشانند ای می های چاره راهنمی روند و آنان را هر چه بيشتر به 
 .برند  خود راه نمی انکار مبانی دينی و اسالمیجز به 

 
 
 

 
 

                                                 
 .500-507وريک شريعت، ص به عبدالکريم سروش، قبض و بسط تئ. ک.  ر103
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 جلوۀ علمی قرآن
 
 
  ترموديناميک غسل و وضو -1
 
  علميت دينیعصبين مت-

چهرۀ شناخته شده در علميت بخشيدن به احکام دينی و غير دينی قرآن، 
بازرگان نمايندۀ نسلی از متشرعين . 104مهندس مهدی بازرگان است

" اذا السماء انشقت" آيۀ 105تحصيلکرده است که به بيان اصول کافی
ی و های جو را با چاه" الماء تحت الهواء"را با شکافتن اتم و عبارت 

های رياضی، الکتريسيته و اتم  را با فرمول" محکمه آية"عبارت 
را به معنای ميکروب و الکترومغناطيس، » جن«دهند، يا  تطبيق می

در مورد سنگباران آسمانی سپاه ابرهه " ترميهم بحجارة من سجيل"آيۀ 
را به معنای » جبرئيل«ای به نام   و فرشته106را به معنی بيماری آبله

 . گيرند می» نيرو«
امکان ، اينان آيات مربوط به 107به گزارش محقق ترک آرسل دورسون

 و همچنين آيات مربوط به جدا کردن »روی زمين«بر » افتادن آسمان«
را به معنی وجود ) 65سورۀ حج، آيۀ (ها از سوی خدا  زمين و آسمان

اينان همچنين ادعا  .گيرند  در قرآن می108تئوری جاذبۀ سيارات
 سورۀ النمل، اختراع اشياء مدرن 82قرآن از طريق آيۀ کنند که  می

 40آيۀ  ،109بينی کرده  کامپيوتر را پيشواپيما، ترن، تانک ومثل ه

                                                 
شرع «و » کفايت علمی قرآن«يات برای اثبات تحريف آ«ک به فصل .  جهت اطالعات بيشتر ر104

 .در جلد سوم اين کتاب»» ملقب به اسالمی
 .15 اصول کافی، ص 105
 .15 و اصول کافی، پيشين، ص  641به قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی، پيشين، ص . ک.  ر106

107 Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, ibid, s. 139-152. 
108 Laplace 
109 Türkiye Diyanet Vakfı,nın yorumu, Quoted by: Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, 
ibid, s. 140. 
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 125و آيۀ  110دهد  کشتی بخار و تکنيک آن خبر میازسورۀ هود 
 .111کند ات اشاره میپائين آمدن فشار در ارتفاعسورۀ انعام به 

نگرانه و حتی کودکانه،   سادهبر اساس اين گونه تحريفات متعصبانه،
آيۀ ، 112ای  سورۀ اسراء از وجود اتم و انرژی هسته44همچنين آيۀ 

و آيۀ  سورۀ رعد از جذر و مد 41از گردش زمين، آيۀ  سورۀ النمل 88
 .113دهد خبر می وسائط نقليۀ مدرن امروز و فردا سورۀ النحل از 8
 
 دوزی بازرگان  لباس -

سازان است و همانند   متشرعين و شريعتبازرگان نمايندۀ اين نسل از
و به » می پوشاندلباس علمی «بسياری از اينان، به عموم مسائل دينی 

وی بر آن است که با . »چسباند می«هر حکم شرعی، نظری علمی 
ها و عناوين علمی به باور دينی برسد، يا با استفاده از نام و عناوين  نام

، نظريات دينی را قابل 114وم مثبتهعلمی و راه ها و متدهای اثباتی عل
 . قبول نشان دهد

 چاپ ايران، به نظر بازرگان »دين شناسی معاصر« کتاب ۀبه نوشت
 ۀ خود سهمی در کشف رموز و ارائۀعلوم معاصر هر يک به نوب"

بازرگان از زيست شناسی و . 115"الهی بودن قرآن داشته اند
اده  انسان استفۀو آيندييد آفرينش و تحوالت گذشته شناسی برای تأ جنين

به کار های جوی  انطباق آيات با پديده و هواشناسی را برای 116می کند
 تکيه بر که اساسًا(عه شناسی و روانشناسی را جام. 117گيرد می

ها و اصول اخالقی يا  د و ايدئولوژینزن  می118"اصالت عمل انسان"

                                                 
110 Ibid. 
111 Arsel Dursun, Kuran Eleşterisi 1, ibid, s. 139-141, 148. 
112 Türkiye Diyanet Vakfı,nın yorumu, Quoted by: Arsel Dursun, ibid, s. 151. 
113 Ibid, s. 140,152. 
114  positivism 

 .234 مجيد محمدی، دين شناسی معاصر، ص 115
 .222 مهدی بازرگان، باد و باران در قرآن، به نقل از مجيد محمدی، ص 116
 . مهدی بازرگان، پيشين117
ها، خدايان  النوع ها، رب ها، بت  اعتقاد به نقش و عمل انسان زمينی به جای باور به نقش الهه118

 .فاقات دنيویو يا خدای آسمان ها و زمين در حوادث و ات
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ادعا  تا گيرد می به کار 119)ندساز  اديان را میۀعلمی جانشين شوند
کند که هيچ مسلک و مرامی نتوانسته است مانند قرآن مقام انسان را 

  :به نظر بازرگان. 120ده، بشناسد و حقوق بشر را ادا کنباال برد
 قرآن ، جديد عالمگير نسبيت انيشتنۀتوانيم با استفاده از فرضي می" -

ساعت  (را در بعضی آيات ارتحال دنيا با آخرت، رسيدن ساعت
های خدا و همچنين در   توصيف، در تمثيل و)مرگ؟سرنوشت، يا 

 کامپوتر به امداد ما آمده، با .م بهتر بفهمي،ای از پديده های غامض پاره
ت الت و حفاظ دست نخوردگی يا اص،ها کشف رمزی از مفاتيح سوره

 و معجزات عددی آن را که يکی و دو تا و ده تا کند میاثبات قرآن را 
   .121"سازد هم نيست ظاهر می

شود که بی توجه به مربوط بودن  امر به قدری به بازرگان مشتبه می
ترين درکی نسبت به  ها و بی آن که کوچک يا نبودن بحث

، يا حوزه های علمی و ايمانی »دين«و » علم«های متفاوت  خواستگاه
 : نشان دهد، با تأکيد و اعتماد پيامبرانه ادعا می کند که

 ، 122" انسانی استمنابع انرژین نقش پيامبران بر انگيخت "-
 با اين که آب ناپايدار ترين محيط ترکيبی 123بودن عرش بر آب "-

طبيعی و در عين حال مساعد ترين محيط برای حيات است توجيه 
  و، 124"شود می

  . 125"ووو...شود  سير آفرينش، با تکامل طبيعی داروينی فهميده می "-
 
  »دينی«و نه » فيزيک«کتاب  قرآن همچون -

او چشم به . مهدی بازرگان اما عالم علمی به مفهوم فلسفۀ علمی نيست
بندد و به ناچار، سرتاسر قرآن را با عينک  روی تاريخ ايده و علوم می

                                                 
 . مجيد محمدی، پيشين119
 .222-223 مجيد محمدی، پيشين، ص 120
، 1364 انسان بينی قرآن، تهران، انتشارات قلم، -2؛ 4 بازگشت به قرآن، ج -1:  مهدی بازرگان121

 . 40ص 
 .234، به نقل از مجيد محمدی، پيشين، ص 68 مهدی بازرگان، دعا، ص 122
 .قرار گرفتن طبقه، يا عرش و تخت خدا بر آب اشاره به آيات قرآن در مورد محل 123
 .، به نقل از مجيد محمدی، پيشين38 مهدی بازرگان، توحيد، طبيعت، تکامل، ص 124
 . مجيد محمدی، پيشين125
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های  کند و آيات قرآن را جز به صورت فرمول مهندسی خود نگاه می
 . تواند ببيند بيند، يا نمی مکانيک و فيزيک نمی
 نامناسب و محدود نيز، خود را موظف نمی بيند او حتی در اين محدودۀ

های علمی بيابد، يا برای  تا برای اثبات خاستگاه ابداعی خود، تئوری
. های علمی و متدهای منطقی برود اثبات فکر و نظر خود به راه شيوه

که به نام علم در معنی و مفهوم » تحريفاتی«او نگران هيچ کدام از 
ست و خود را محتاج ارائۀ دليل و منطقی شود ني آيات قرآن مرتکب می

اين نيست جز آن که بازرگان  . بيند برای ادعاهای دينی خود نمی
 : داند که می

 اگر اصل بر دفاع از شريعت و حکمرانی دينی باشد، هر دست بردن -
و تحريفی در معنی و مفاهيم قرآن، حالل و حتی واجب فرض 

 . شود می
 :او می داند که

، کسی متکلمان را برای اين »دين زده«ور و جامعۀ  در اين کش-
ها و تحريفات حمايتی، سين و جيم نمی کند و اساسًا در  بردن دست

، کسی جرأت آن را "دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می: "جائی که
» غير دينی«و » غير علمی«يابد که سؤالی عليه ادعاهای  نمی

 علمی به رد اين ادعاها بنيادگرانی مثل او مطرح کند، يا با دليل
 . او در زمان و موقع خود، ناجی دين و متکلم وحده است .برخيزد

او شاهد است که تعليمات علمی مدارس مدرن در ايران و تهران آن 
 و در اين اند »خرافات دينی شده«زمان، در حال زدودن آثار ذهنی 

ودن علمی ب» غير دينی«شرايط رو به زوال، ادعای ولو کودکانه و 
تواند درنگی در پروسۀ تحول و رشد   می،»کتاب دينی قرآن«

 .  به وجود آورديسم اجتماعی در شهرهای ايرانسکوالر
در شرايطی که درس خواندن و راه علمی  بازرگان همچنين مطلع است

جز از آل غالب فرزندان طبقۀ متوسط ايران تبديل شده،  رفتن به ايده
، ايدئولوژی انداختن اين شبهۀ نادرستقرآن و جا » اندنعلمی خو«راه 

او . رود به گوش کسی نمی» حکومت دينی و اسالمی«و نظريۀ 
های به  حوزه«کسی در کننده،  داند که با وجود اين نياز تعيين می
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 عليه ايفای اين نقش دفاعیقادر به »  نجف و غيرهقم،اصطالح علمی 
  .اين تهاجم علم سکولر نيست

 ناجی شريعت سازانی که در برابر  به عنواناست که بازرگانجاين 
بينند، به سادگی هر عوام فريب  توسعۀ علوم راه برون رفتی نمی

 را می چسباند و برای علم فيزيک شاخه ای از دينیعامی، به هر آيۀ 
های دينی خود، صرف نامگذاری علمی را کافی تشخيص  اثبات سنت

وفاداری «ا گذاشتن زير پبازرگان، هم با چنين است که . دهد می
 : »حرمت دينی«پوشی از  با چشم و هم »علمی

 نجاست و مراتب آن ها را با خطر فسادپذيری و رويش -
 ، 126های موذی ميکروب

 ، 127 استحاله را با تحوالت شيميائی-
 شأن ظاهرکنندگی آب را با وجود حيوانات ذره بينی آب که مواد آلی -

 ، 128کنند را تجزيه و تحليل می
  و، 130 را با اصل رقيق کردن129 کريت اصل-
. کند  برابرسازی می131 احکام آب چاه را با تعابير بيوشيميک-

 : بازرگان همچنين

                                                 
  .62تا، ص -مطهرات در اسالم، انتشارات جهان آراء، تهران، يیمهدی بازرگان،  126
 .68 پيشين، ص 127
 .77 پيشين، ص 128
ر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا، پهنا و گودی تاوی شرعی، آب ُکق منابع و ف بر طب129

مخلوط شدن نجاسات . آن هر يک سه وجب تا سه وجب و نصفی است بريزند آن ظرف را پر کند
ر بودن آب  تا زمانی که بو، رنگ يا مزۀ آب را تغيير نداده، ُکُکرمثل ادرار، خون و مدفوع با آب 

-47، ص1المسائل مراجع، ج   احکام طهارت توضيح16-19به مسائل . ک. ر(دهد  را تغيير نمی
46 . ( 

های قديمی از نظر شرعی مجاز بود و به عنوان  های حمام بر اين اساس بود که شستشو در خزينه
ای از  ها از اليه معموًال کف اين خزينه. شد راهی بهداشتی برای صحت و تميزی شناخته می

 از هر مدتی اين کثافات را به ،شيده بود و بر اساس اين رهنمون شرعیچرک، مو و مدفوع پو
ها   آن کثيف و ميکربیکردند، ولی نيازی به تخليه و تعويض آب وسيلۀ کوزۀ مخصوصی تخليه می

  .ندها بود ، مرکز شيوع انواع بيماری»های شرعی خزينه« اين پس. ديدند نمی
ادامه دارد و به سهم خود ارقام بزرگ مرگ و مير در اشکال مختلف » شرعی«های  اين بدآموزی

را توضيح » زده اسالم«ها در جامعه و جوامع  های ساری و اپيدمی نوزادان و انواع بيماری
 . دهد می
  .83 پيشين، ص 130
 .91 پيشين، ص 131
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 ، 132با زمين و خاک را با پديدۀ جذب ذره ای) تميز کردن( تطهير -
  و، 133 تطهير با آفتاب را با اشعۀ فوق بنفش-
 کالوهای  تطهير با حرارت را با ضد عفونی کردن در اتو و اتو-

 : او همچنين. کند  مقايسه می134امروزی
 نجاست سگ و خوک را با احتمال بی اعتنا بودن اين حيوانات در -

  و،  135ها که به حال انسان مضر است مقابل پاره ای از ميکروب
 توضيح 136 وضو، غسل و غيره را با دستورات بهداشتی امروزه-

رموديناميک روزه را در فرمول ت"بازرگان حتی . 137" دهد می
W=U/TS 138 تا به ظن خود تأثير آن در بقای حيات 139دهد ی مقرار 

  .140امت اسالمی را اثبات کند
فريبانه، اساس دکترين بازرگان برای  نگرانه و عوام اين ابداعات ساده

 .دهد های شرعی را تشکيل می علمی نشان دادن احکام و سنت
 
  بازرگان و بطالن صحت قرآننمای  ابداع علمی-

، چرا که او دراين صورت نگران سؤال و بازرگان عالم علمی نيست
 . شد های خود می جواب منطقی در مورد نامگذاری
 چرا که در آن صورت نيز نگران بازرگان متعهد دينی هم نيست،

 . شد سؤاالت احتمالی و زير پا رفتن اعتقادات دينی خود می
های  د با نامگذاریخواه  است که میمتکلم اسالمیبازرگان اما يک 

 دينی در حال اضمحالل خود تبليغ -ژورناليستی برای مرام سياسی 
گويد درست   می که اگر آن چهخواهد بداند  يا نمی،داند او نمی. کند

                                                 
 95 پيشين، ص 132
 102 پيشين، ص 133
 .108 پيشين، ص 134
 107 پيشين، ص 135
شرکت سهامی راه طی شده، مهدی بازرگان، به . ک. ؛ و نيز ر108-118 پيشين، ص 136
 .200، به نقل از مجيد محمدی، پيشين، ص 102ارات، تهران، ص انتش
 .192-200به مجيد محمدی، پيشين، ص . ک. ر137
138 W ،انرژی موثر يا فعال U ،انرژی داخلی F سيستم ودرجه حرارت  S کميت حرارتی. 
، به نقل از مجيد 181-196ص تهران،  انتشار،  چهار مقاله، شرکت سهامیمهدی بازرگان، 139

 .199محمدی، پيشين، ص 
 .198-201به مجيد محمدی، پيشين، ص . ک.  ر140
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  خود علمی و محتویيلدالبه خاطر  باشد و اگر احکام و آيات قرآن،
 : در آن صورتپس ، اند قابل پذيرفتن

صحت آيات دليل وجه شناخت و  به ای علمیآورده انطباق با دست -
 . ندشو تبديل می قرآن

 ، به بيان ديگر
 که ، يا بايد پذيرفته شوند، آيات قرآن به آن سبب پذيرفته می شوند-

 . انطباقندنامگذاری و اند يا با علم قابل  علمی
تواند از استدالل و شيوه ای که خود به وجود  بازرگان البته که نمی

وی در هر حال به قدری . ر کند و عليه منطق خود بلند شودآورده، فرا
يک بام و دو "از علم و دانش امروزی بهره دارد که بفهمد در علم 

ای را در موردی پذيرفت و  توان حکم و قاعده ندارد و نمیوجود " هوا
 اين وردی ديگر، وقتیپايۀ منطق و استدالل خود قرار داد، ولی در م

شود، پشت به آن کرد و   گوينده تبديل میحکم و قاعده به ضرر
 : کهبندی می رسد  جمعاين به در نتيجه، منطق بازرگان . نپذيرفت

 صحت احکام و آيات را به اثبات »فرمول های علمی«همان طور که  -
  :می رسانند، پس

 قابل علمی ندارد يا با داليل علمیلی ای هم که دلي هر احکام و آيه -
 . مردود استاش  و صحت دينیر ندارد، اعتبااثبات نيست
 :در نتيجه

جزو قرآن نيستند،  ، قابل اثبات نيستندعلم يا با ، اندغيرعلمی  آياتی که-
 . مردودندو  آيند و وحی خدا به حساب نمی

 
نبايد غير علمی و فاقد صحت " خدای خالق جهان"بديهی است که آيات 

آياتی بفرستد و حرفی ه رود ک از چنين خدائی انتظار نمی. علمی باشند
 . بزند که پس از مدتی غلط از آب در آيد

 علم را به دينرود و  گرايانۀ بازرگان قدمی فراتر می اما استدالل علم
با اين اعتبار، نه فقط صحت دينی آياتی که . کند وابسته می

 و با واقعيات موجود تطبيق ندارند، بلکه حتی صحت اند علمی غير
در . رود ، زير سؤال میريق علمی قابل اثبات نيستنداز طآياتی هم که 

نتيجه، با اين استدالل و گزينش به اصطالح علمی بازرگان، حتی 
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 و 141که به سبب دينی بودن، در حوزۀ دينی(قرآن » آيات دينی«صحت 
کتاب «اصل و اساس اعتبار  شود و رد می) نه حتمًا علمی قرار دارند

 .  ودر قرآن زير سؤال می» دينی بودن
 

بازرگان با رديف . ماند گيری، البته در اين حد هم باقی نمی اين نتيجه
های ترموديناميک بر آن نيست که اين يا آن حکم  کردن اين فرمول

او . مشخص و معين قرآن را به اثبات برساند و بقيه را رها کند
 : خواهد بگويد می

لۀ قواعد و  حاال که گويا به ظن وی، صحت آياتی از قرآن به وسي-
 :متدهای علمی ترموديناميک اثبات می شود، پس

خواند و قابل اثبات است، و بر اين   تمامی قرآن با علوم امروزی می-
 . 142آيد اعتبار است که قرآن در کليت خود الهی به حساب می

گيری استداللی البته به اين معنی هم هست که اگر  اين روش و نتيجه
ن از نظر علمی رّد شوند، بنا به اين گزينش و يک يا چند حکم و آيۀ قرآ

سازان درس خواندۀ ديگر، در اين  فرمول ابداعی بازرگان و شريعت
 : صورت

 فقط آن چند حکم و آيه نيستند که باطل اعالم می شوند، بلکه صحت، -
 . زير سؤال می رود» کل قرآن«اعتبار و خدائی بودن 

گيری  رش اين شرط و نتيجهآيا بازرگان و شرکاء بعدی حاضر به پذي
هستند و می توانند به چنين فتوائی که اساس و بنياد اسالمی را به زير 

 سؤال می برد تن در دهند؟ 
که در آن صورت بايد گفت تمام کارهای عوام فريبانه شان !  اگر نه-

برای چسباندن ترم های علمی به احکام دينی، هم از نظر علمی و هم 
 . اعتبار و فاقد ارزش است خ و بن بیاز نظر دينی، از بي

 .»!ماند و نه دری نه سری می«که در آن صورت ديگر !  اگر آری-
 

                                                 
 . در جلد دوم اين کتاب» کتاب دينی قرآن«به فصل . ک.  ر141
 .234-237 پيشين، ص مجيد محمدی،به . ک.  ر142
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 »غير دينی« و »دينی«مشکل تعريف  -
ها قادر به اثبات علمی بودن کتاب  بازرگان با اين نامگذاریدانيم که می
های افغانی به  گونه که نامگذاری بچه شود، همان قرآن نمی» دينی«
. رساند داری و گروهبانی هم نمی کسی را به درجه» سردار و ساالر«

ها به  اما جالب اين جاست که بازرگان، حتی اگر با اين نامگذاری
چرا که هيچ . رسيد آمد، به هيچ نتيجۀ دينی نمی موفقيتی هم نائل می

 : کسی نگفته
است، يا کتابی که محتوی علمی » کتاب دينی«حتمًا » کتاب علمی «-

 . شده يا الهی و دينی است" نازل"دارد، حتمًا از سوی خدا 
کوشند، اساسًا  بازرگان و ساير متکلمانی که برای علمی بودن قرآن می

 .  رو به رو هستندعلم از دينبا مشکل تعريف دين و تفکيک 
*** 

 
خواهد فراموش کند که  کند، يا می در ضمن، بازرگان فراموش می

ها، اکتشافات و  دهد که تئوری م نشان میاساسًا تحول تاريخ علو
اند که اين امور دور از  اختراعات علمی از آن سبب به وجود آمده

 . اند کنترل دينی نگه داشته شده
انسان « و عنصر ديناميک در آن، اند علوم در اساس مثبت و الئيک

. »آيات، وحی الهی يا مقامات آسمانی«است و نه همانند دين، » زمينی
باورهای غير مثبته، غير قابل مشاهده و نوع دينی » رّد«بر علوم 

رد باورهای غير مثبته و غير قابل مشاهده و تجربه در . اند ساخته شده
شود و شديدًا ممنوع و قابل  ناميده می» کفر«اصطالح دينی اسالم، 

 . مجازات است
اه شوند که اديان و علوم دو ر  همچنين از آن جا ناشی میها اين تفاوت

 : اند و هم از اين رو تاريخی مختلفی را طی کرده
 . انجامد  هيچ دينی با رشد و توسعۀ خود به علم نينجاميده و نمی-

 . است، از اين قاعده مستثنی نيست» دين«دين اسالم نيز تا آن جائی که 
*** 
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 با استفاده کنند می سعی سازی که های شريعت مسلک بازرگان و هم
 کتاب علومبل ، کتاب دينی نه فقط فاناتيستی، قرآن را های از اين شيوه

ديگری هم رو در بزرگ  با مشکل معرفی بکنند،و معرفت علمی 
با  های علمی  و دادهعلم که بفهمندتوانند  متعصبان دينی نمی. رويند
 :، در اصل و اساساين همه اعتبار و منزلت وجود

  موقتی است، -
 و  است  دائمی قابل نقد و اصالح-
قابل مجازات نيست، بلکه و و انکار احکامش، نه فقط کفر د آن  َر-

  !پاداش هم دارد
ی صحت ديننه تنها بر  »کتاب دينی قرآن« علمی ناميدناين است که 

، قابل نقد، موقتیشامل (های علمی فوق  افزايد، بلکه قانونمندی آن نمی
بدين . کند  مینيز» کتاب دينی«را شامل اين )  بودنقابل َرد و اصالح

های  نيز تابع قانونمندی» دين«ترتيب، با پذيرفته شدن اين ادعاها، 
ای که  شود و از آن رو، حتی ديگر ابداعات بنيادگرايانه می» علم«

، »ابدی«را ) دينی قرآن هم نيمه دينی و هم نيمۀ غير(کليات قرآن 
جائی برای بيان کنند،  تعريف می» االجرا الزم«و » جهانی«

 . يابند نمی
و بقای آيات دوام « حتی کتاب دينی، اين با علمی ناميدن و ديدن قرآن

 .دهد  خود را هم از دست می»دينی
 
    انتخاب ناگزير بين علم و دين-

 : و سؤال مهم ديگر
با عمل ضدعفونی » تطهير با حرارت« که مثًال 143نويسد بازرگان می

حتمال بی اعتنا با ا» نجاست سگ و خوک«اتو کالوهای امروزی و 
. ها قابل توجيه است بودن اين حيوانات در مقابل پاره ای از ميکروب
 شک و که گويا دچار(نظر بازرگان اين است که صحت احکام اسالمی 

، به )شان احتياج به اثبات علمی دارد  و قابل اعتماد بودنندا ترديد
 معيار .شوند ثابت می) ندکه گويا قابل اعتماد(وسيلۀ علوم امروزی 

                                                 
  .199 پيشين، ص به مجيد محمدی،. ک.  ر143
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با بيان .  است»علوم«اثبات صحت دينی به وسيلۀ ارزشی اين مقايسه، 
را ثابت » دين و احکام دينی و قرآنی«است که » علم«ديگر، اين 

 : از اين رو. رساند کند و صحت دين و احکام دينی را به اثبات می می
  علم، اصل و اساس و معيار تشخيص صالحيت و صحت است و، -1
 .  گيرد ع علم است و صحت خود را از آن می دين، تاب-2

 و محتاج  فرع و قرآن، و دين، و مبنای ارزيابیعلم، اصلاما اگر 
 ، در آن صورت، اند اثبات به وسيلۀ علم

 ؟ وجود دارد)و قرآن( چه دليل و نيازی برای مراجعه به دين  اصًال-
  ،و
به وجود  یآورد های علم قواعدی را که بر دست به چه سببی بايد -

و باور » دين«، به درون دستگاه دينی برد و از مجموعۀ آن ها اند آمده
    و، ساخت؟دينی

آودهای علمی را  چرا نبايد به جای آن مستقيمًا خود علم و دست -
 :و به طور مثالمالک قرار داد؟ پذيرفت و 

يت، احکام نجاست، استحاله، اصل کَر«  مثًالچرا نبايد به جای --
های  ميکروبخطر فسادپذيری و رويش « به »نجاست و تطهير

اتو قواعد «، »تعابير بيوشيميک«، »تحوالت شيميائی«، "موذی
روی » های مضر به حال انسان ميکروبدانش مربوط به « و »کالوها

 آورد؟، 
 را جايگزين علم ضدعفونی، تطهير دينی چرا نبايد به جای مثًال --

 ساخت؟ يا، 
 به دانش نوع تغذيه ،نجاست سگ و خوک چرا نبايد به جای بحث از --

و ميکروبی بودن يا نبودن اين حيوانات و چگونگی مبارزۀ علمی با اين 
  پرداخت و، ها ميکروب

 که بر اين - چرا نبايد مسايل را به طور مستقيم از راه و روش علمی--
   حل و فصل کرد؟ -ادعا، منبع ارزشی احکام دينی است

 
است و اگر علمی بودن » علم«به بيان ديگر، اگراصل و تعيين کننده 

 : دهد، در اين صورت کتاب دينی قرآن، صحت محتوی آن را نشان می
 کند؟ و،   چرا تنها مراجعه به علم کفايت نمی-
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ها، خود   چه احتياجی به مراجعه به آياتی است که به قول بازرگان-
و در برابر آن، فرع به حساب گيرند   را از علم میناش صحت
 آيند؟  می

شناسی چاپ ايران خود، در مورد مشابهی  مجيد محمدی در کتاب دين
اگر ما بنای دين را بر حل معضالت "نويسد که  به درستی می

بگذاريم، همان طور که مدعی هستيم که برای رفع معضالت موجود 
 که با رفع مشکالت، رجوع به دين اسالم الزم است، بايد متقابًال بپذيريم

 .144"نداريم) اسالم(ديگر نيازی به مراجعه به دين و 
 
 سازان شريعتگوی و ميدان  -

اما با وجود اين همه ايرادات و اشکاالت در نظريۀ دينی بازرگان، 
های بازرگان و ساير مدعيان علمی بودن  فرض کنيم که همۀ حرف

بی سرتاسر مملو آيات و احکام قرآن، راست و درست است و قرآن کتا
قابل  و مثبتهای امروزی،  از دانش و دانائی علمی، آن هم در قالب

در اين .  استتعويض و تغيير و کشف، سنجش، تحقيق، دسترسی
های علمی  ها و يافته صورت، چرا بايد اين کتاب علمی فقط با تئوری

و به اثبات برسند، و چرا عکس آن هيچ وقت  ماهيتًا الئيک کشف شوند
 : يابد؟ يعنی ق نيافته و نمیتحق

 چرا اين مدعيان علمی بودن قرآن، پس از صدها سال کند و کاو در -
اش  کتابی که به قول خودشان ماالمال از همۀ علوم روز است وهر آيه

کند، نبايد موفق شده باشند  به دانش و قانونمندی علمی می» اشاره«
اکنون برای بشر ی که تقانون، يک تئوری علمی يا يک کشفحتی يک 

ناشناخته بوده، از آن استخراج کنند؟ يعنی به جای اين نوع ادعاها، که 
مثًال اين آيه يا حکم قرآنی و شرعی با اين يا آن قانون و کشف علمی 

 : اند نشان دهند که رسد، چرا نتوانسته سازگار است يا به اثبات می
 کند و کاو  الاقل مجهولی از مجهوالت بشری به وسيلۀ مطالعه و-

 قرآن، راه حل پيدا کرده است؟ و، 

                                                 
 .215-226 پيشين، ص مدی،به مجيد مح. ک.  ر 144
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" معصومين" چرا با اين همه علمای اعالم، مقامات مذهبی و حتی -
شوند، هيچ  دينی و مذهبی، که آگاه به اسرار الهی و قرآنی فرض می

موردی از کشف مجهولی علمی از قرآن در تاريخ اسالم به ثبت 
 نرسيده است؟ 

 
شان را مديون  که دانش و دانائیعينی مهدی بازرگان و ساير متشر

دانند که با اين چسب و سريش  ، به خوبی می و نه ديناند مثبته موعل
های علمی را به غزليات عاشقاتۀ حافظ هم   يافتهتوان میحتی 

ها، منطقی در پشت سر داشته باشند،  چسبانيد، ولی اگر اين چسباندن
انونمندی جديد علمی بايد بتوان از کتاب شعر حافظ هم نظريه و ق

، پس اين رابطۀ اثباتی و شود استخراج کرد اگر نمی. استخراج کرد
 : علمی

  غير واقعی است، -
  چسباندن زورکی و فاناتيکی است و، -
 . ادعائی عوامفريبانه است-

 *** 
 

 ادعاهای علمی بودن قرآن و اين که قرآن دهد که اين همه نشان می
   است،145فراگيرندۀ تمام علوم

 اند،  نه قابل عرضه-
  نه دليل و منطقی در پی دارند و، -
 . شوند  نه به تأييد دينی منجر می-

*** 
 

بعدًا، در جلدهای دوم و سوم اين کتاب، به تفصيل خواهيم ديد که قرآن 
 . است و از دو نيمۀ دينی و غيردينی تشکيل شده است» کتابی دينی«

                                                 
» "شرع ملقب به اسالمی"و " کفايت علمی قرآن"تحريف آيات برای اثبات «به فصل . ک.  ر 145

 .در جلد سوم اين کتاب
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 و احساسی فرد مسلمان جا  در حوزۀ ايمانی146قرآن» دينی« نيمۀ -1
گيرد و نه بر اساس اثبات علمی، بلکه به علل احساسی و عاطفی  می

 آيد،  وی به وجود می
 قرآن به مواردی خاص، زمانی 147»غير دينی يا دنيوی« نيمۀ -2

ای محل زايش دينی خود تعلق دارد و جائی  بسيار دور و جامعۀ قبيله
هر بازی علمی . روزی نداردبرای کاربرد در جامعۀ علمی و مدرن ام

متشرعين درس خوانده برای قابل پذيرش نشان دادن احکام اين نيمۀ 
قرآن در جامعۀ مدرن امروزی، مثل کوبيدن آب » غير دينی يا دنيوی«

اش که به  خوانده بازی علمی بازرگان و آيندگان درس. در هاون است
هائی از   نمونهنگرند، جز دين و قرآن با عينک علوم و علوم مثبته می

 . 148نيستند حاصل اين تالش بی
 
 
 خوری و باقی قضايا  فتوای می-2
 

ريم سروش در موضوعی ديگر مطرح عين اين استدالل را عبدالک
 :به بيان او. کند می

 يعنی شراب نوشی و قماربازی در قرآن تحريم ،چرا خمر و ميسر "-
از . 149" می افکندشده؛ دقيقا بدين دليل که ميان مردم آشوب و نزاع در

ولی . چون اکثريت بدند، شراب را بر همه حرام کرده اند: "نظر وی
  150".خوری اشکالی ندارد در بهشت چون همه خوبند، ديگر باده
دليل، « اين و هر حکمی در قرآن بر اگر چنين است که وی می گويد و

متکی است، در آن صورت، بايد با » علمی منطق عقالنی و ضرورتی
   مگر نه؟.، آن حکم هم از اعتبار بيفتدها  و ضرورتها سببرفع آن 

                                                 
 .در جلد دوم اين کتاب» قرآن دينی«به بحث مربوط به . ک.  ر146
 .در جلد سوم اين کتاب» قرآن غير دينی«به بحث مربوطه در فصل . ک.  ر147
و نتيجۀ آن در بحث مربوط به صحت يا عدم (د علمی بودن و چگونه علمی بودن قرآن  در مور148

 . سوم اين کتاب های مربوطه در جلد به بحث. ک. ر) صحت حکومت دينی
 .66 ، ص ئين شهرياری و دينداریم سروش، آ عبدالکري149
 .58 پيشين، ص يم سروش، عبدالکر150
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 مردم و آشوب و  بد بودنبه طور مثال، اگر حرام بودن شراب به سبب
های الکلی است، پس اگر در جائی که  کنندگان نوشابه نزاع مصرف

اند و شراب خوردن و مصرف  مردم، تربيت شده و با فرهنگ
و بروز مشکل و مسالۀ فردی و مشروبات الکلی باعث آشوب و نزاع 

شود، منع اسالمی و قرآنی مشروبات الکلی اعتبار ندارد  اجتماعی نمی
" مباح و حالل"و شراب خوردن، از نظر اسالمی و قرآنی، آزاد، 

 . است
  

 با ،تواند به اين سؤال جواب منفی بدهد، چرا که او سروش نمی
اين است که هر .  است پاسخ مثبت دادهالاستدالل خود قبًال به اين سؤ

 آن جواب منفی وی به معنی رد حرف و استدالل خود و نشان دهندۀ
 را صرفا » بودن احکام قرآن و عقالنیمنطقی« است که وی موضوع

 ،برای گول زدن مردم و دموکراتيک نشان دادن احکام شرعی خود
 . ساخته و پرداخته است

دانيم  که می( است اما اگر جواب، طبق ادعای وی به شرح فوق، مثبت
، يعنی اگر آن گونه که از فتوای سروش فهميده )151تواند باشد نمی
 و شده در جائی که مردم خوب، تربيت«شود، به نظر وی نيز  می

، در آن صورت چرا اين حکم » مصرف شراب حالل است،ندا متمدن
 : شامل ساير احکام نباشد؟ يعنی

به اجرا در آيد و چرا » منطق« چرا نبايد در امور ديگر هم همين -
نبايد در ساير اموری که اجرای حکم قرآنی با منطق و شرايط روز 

خواند، آن حکم قرآنی، لزوم اجرائی و حکم دينی خود را از دست  نمی
 بدهد؟ 

به اين معنی، حاال که بر اساس فتوای سروش، به خاطر عدم تطبيق 
ن آن احکام را توا می» شرايط روز«در مورد شراب با » حکم قرآنی«

 : به کنار گذاشت، پس
 بر همين اساس می توان هر حکم ديگر قرآن، که با شرايط امروزی -

  .تطبيق ندارد را به کنار نهاد و از اعتبارانداخت
                                                 

های دينی و  ن به احکام و سنتمقبوليت داددار  چرا که از متکلمان اسالمی که وظيفه 151
 .رود  نمییاند، چنين انتظار یشرع
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 : بر اين اساس، به فتوای سروش

تمام احکام «و ابديت تقدس چون  152»يی دينی ضد«ی  ادعاها همۀ-
 و اسالمی شريعتت مشابهی که اساس و ساير ابداعا» قرآنی و شرعی
با تغيير شرايط، اعتبار و ضرورت خود سازند،  را می حکومت دينی

به . کنند  دينی خود را گم میدهند و صحت و اجبار را از دست می
 : بيان ديگر

  يا الزامتقدس فاقدد، شو  خوانده می»م اسالمی و شرعیاحکا« آن چه -
، يا بر اساس رأی و ارادۀ انسان زمينی، بايد با تغيير شرايط  واند دينی

 |  مگر نه؟. اعتبار اعالم شده و دور ريخته شوند تغيير يابند، يا حتی بی
 : در اين راستا، حتی می توان استدالل کرد که

قرآن، در زمانی برای هدايت سياسی، " غير دينی" آيات و احکام -
ن آن روز و ای عربستا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ قبيله

شده بوده و با ناپديد شدن آن شرايط و نيازها، آن احکام " نازل"زمان، 
و آيات هم از اعتبار اجرائی و تقدس الهی افتاده اند و هيچ مفهومی جز 

 .  دينی ندارند-ها و مدارک تاريخی يادمانده
 : کند که بدين معنی، سير و ادامۀ منطق سروش چنين ايجاب می

کرده قابل اجرا بوده،  ا زمانی که شرايطش ايجاب می هر حکم قرآن ت-
، احکام ناظر بر آن شرايط و زمان  پس از تغيير آن شرايط،حاالولی 

 و هم اند گذشته هم علت وجودی و قدرت اجرائی خود را از دست داده
 : ای از اين رو، امروزه و در هر آينده

 ،االجرايند مقدس و الزم» دينی قرآن آيات غير«نه  -
اعتبار و تقدس دينی دارد، يا الهی و خدائی به » حکومت دينی«نه  -

  و،دآي حساب می
ناشی از دين   دنيوینيانو و قواعدو ق» شرع معروف به اسالمی«نه  -

 . دارددينی و الزام  صحت و کتاب،
 

 : رساند که اين همه در ضمن می

                                                 
 .های مربوطه در جلد سوم اين کتاب به بحث. ک.  ر152

84



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91

دا و سازانی و اربابان دينی که هنوز هم به نام دين، خ  شريعت-
رانند و با نام دين و اسالم، حکم و قانون به  مقدسات دينی حکم می

 . اند و دين فروشانی بيش نيستند آورند، فاقد هر تأييد دينی وجود می
*** 

 
آفرين بر عبدالکريم سروش که با حرف و منطقی ساده در مورد 

ساالرانۀ شرکای دينی خود خط  نوشيدن شراب، بر تمام ادعاهای دين
نسبی و ناظر به شرايط بودن «ن کشيده و با منطق خود مبنی بر بطال

، راه را برای گذر به نظام سکولر، رها شدن »احکام دينی و قرآنی
ساالران و قانونگذاری متکی بر رأی و  مردم مسلمان از سيطرۀ دين

 . اراده و مشارکت مردم مسلمان و غيرمسلمان، هموار کرده است
از اين همه ستم ديدن، زندگی آزادانه را تجربه  بگذار مردم ما هم پس -

استفاده کنند و  کنند، آزادی بيان داشته باشند، از حق و حقوق بشری
بدون ترس از انتقام و مجازات متشرعين، حرف بزنند، بينديشند، نقد 

 و، ... . کنند، بنويسند 
داری و   بگذار مردم ما هم از احکام صدها سال پيش جوامع برده-

الی معروف به اسالمی برهند و از اين راه، به رشد اجتماعی اليق فئود
بگذار مردم ما هم بدون ترس از چماق تکفير، . انسان امروزی نايل آيند

اليق آزادی و دموکراسی شناخته شوند و بی توجه به احکام و محتوی 
» زندگی دنيوی«خود، احکام و قوانين » کتاب دينی» «امور غيردينی«

د تصويب کنند و حق و مسئوليت گزينش آنچه را در زمان خود را خو
دهند، به  و مکان خود درست، يا رد آن چه را نادرست تشخيص می

ها  بگذار مردم مسلمان و غير مسلمان ما هم، پس از قرن. دست آورند
 ! سرکوب و سانسور دينی، از جام آزادی تمدن جهانی بنوشند

 
 اما، 

ه کارش توجيه، تفسير و قبوالندن احکام  آيا متکلمی همانند سروش ک-
 بخشی  آزادییر چنين فتواصدوشرعی و دينی به مردم است، قادر به 

 ،است؟ و
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آزادانه و رها از تعصبات و توانند چنين  آيا سروش و شرکاء می -
ناظر بر زمان، » احکام دنيوی قرآن« که ها فکر بکنند و فتوا دهند دگم

 و هم از اين رو، در زمان ما فاقد دان »شأن و مورد نزول«مکان، 
 ؟ اند اعتبار اجرائی

 ! دانيم که نه می
سازان و  ديگر شريعت ، يا شريعتی ونه سروش و نه بازرگان

  و نهتوانند بپذيرند، مینمی پذيرند يا ن چنين منطقی را متشرعان،
 می دهند که با چنين اجازهدينی به آنان و انحصارگران اربابان 

 . شان در آورند ، ابزار حکومت دينی را از دست!شرعیفتواهای ضد 
، توجيه احکامفقط " اهل کالم "داند که هدف وی و ديگر سروش می

 یقالب کردن حکومت و سرکوب و نهايتًا منطقی نشان دادن شريعت
 احکام شرعی ه مردم است و نه رها کردن آنان ازی بدينی و اسالم
ست که ادعاهائی از اين دست که اين ا. عان دينیرتج و مقرون وسطائی

چرا خمر و ميسر يعنی شراب نوشی و قماربازی در قرآن تحريم "
يا " افکند ميان مردم آشوب و نزاع در میشده؛ دقيقا بدين دليل که 

چون اکثريت بدند، شراب را بر همه حرام کرده اند، ولی در بهشت "
 نيستند جز ، چيزی"خوری اشکالی ندارد چون همه خوبند، ديگر باده
مدرن و امروزی که خود را » ظاهرًا«توجيهات تبليغاتی متکلمی 

های علميۀ قم و  گرايان حوزه داند که به سؤاالتی که سنت موظف می
نجف جوابی ندارند، پاسخی به ظاهر علمی ولی با همان محتوی کهنه 

 . ارائه دهد و دگماتيک بيابد و
درس « اين متشرعين  که153قبًال در مورد شريعتی هم تجربه شده

حتی در بهترين شرايط، جز همان » خوانده و ظاهرًا امروزی
 اسالمی نيستند؛ با اين تفاوت که های علميه بنيادگرايان فاناتيک حوزه

اينان زبانی ديگر دارند و مفاهيم کهنه را در الفاضی ظاهرًا نو فرموله 
 .  می کنند

 

                                                 
 .»زن و اسالم شريعتی«و » زن در گرداب شريعت«به کتاب های نويسنده تحت عنوان . ک. ر153
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 2فصل 
 ها دستکاری و تحريف حمايتی آيه

 
 
 
 

 
 "اهللا کالم"داران  امانت

 
 

مترجمان و مفسران معروف قرآن، طبق روش معمول، در بين متون 
کنند و مطالب توضيحی خود را در  هائی باز می ترجمۀ خود پارانتز

اين روش به اين معنی است که مطالب . داخل آن پارانتزها می نويسند
بيرون پارانتزها، ترجمۀ کلمه به کلمه و مستقيم آيات قرآن است و هر 
جا مترجم برای توضيح متن اصلی احتياج به توضيح بيشتری داشته، 

 به خداست، آن توضيح اضافی را در برای حفظ امانت متنی که منتسب
بر اساس اين روش، باور و انتظار عمومی . داخل پارانتز آورده است

 : بر آن است که
 اوًال متون خارج پارانتزها فقط بايد ترجمۀ کلمه به کلمۀ آيات قرآن -1

 باشند و، 
 : ها فقط بايد  ثانيًا توضيحات داخل پارانتز-2
  متن اصلی را توضيح دهند، -
 هيچ موضوع ديگری غير از آن چه به صراحت در متن اصلی -

 است را در بر نگيرند و،  آمده
 . هيچ جای معنی و منظور متن اصلی را هم تغيير ندهند-

اعتماد به اين روش، همچنين اين اطمينان را در خوانندگان متون 
آورد که هيچ معنی و مفهومی اضافه بر  ای قرآن به وجود می ترجمه

 . اصلی، در متون ترجمه ای وارد نشده استمتن 
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اين اطمينان همچنين با اين پيشداوری تقويت می شود که حتمًا کسی که 
گيرد، هم فردی متعهد به حرفۀ  کار مترجمی قرآن را به عهده می

مترجمی و هم مؤمن به الهی بودن قرآن است و کسی با اين 
ستش را هم خصوصيات و اعتقادات، هرگز و هرگز؛ يعنی حتی د

ببرند، دست به تغيير معنی و مفهوم متن قرآن نمی زند و به هيچ بهائی 
 . کند خيانت نمی" وحی و امانت خدا"به 
 

 154کنند هاست در اين مورد تبليغ می در ضمن، متشرعين اسالمی قرن
 : که طبق آيات قرآن

را " اهللا کالم"تواند  است و کسی نمی" خداوند حافظ کالم خود "-
 .  کند و در آن خللی وارد آوردتحريف

خداوند نسبت به حفظ قرآن از هرگونه تحريف "به بيان تفسير نمونه، 
، چرا که آيات مربوطه در قرآن در اين مورد 155"تضمين داده است
کالم خدای تو از روی راستی و عدالت به حد ": صراحت دارند که

 و او شنوای ردهيچ کس تبديل و تغيير آن کلمات نتواند ککمال رسيد و 
گمان کسانی که قرآن را  بی"، )115سورۀ انعام، آيۀ  (156"داناست

اش  در اکنون و آيندهکنند، و آن کتابی است گرامی، که  انکار می
ای از سوی فرزانه ستوده  ، فروفرستادهيابد باطل در آن راه نمی

همانا ما قرآن را نازل کرديم "و ) 41-42سورۀ فصلت، آيۀ  (157"است
 ). 9سورۀ الحجر، آيۀ  (158"نگهبان آنيمو ما 

اين تفسيرها و تأکيدها، اين باور، يا شبهۀ عمومی را هر چه بيشتر 
 : کنند که گويا تقويت می

 خيزند و،  سازان، به تحريف قرآن بر نمی  اوًال مفسران و شريعت-1

                                                 
آوری و به  شان به قرآنی که در زمان عثمان جمع راضات اوليهًا بعد از پس گرفتن اعت لزوم154

 .)های مربوطه در جلد دوم اين کتاب به بحث. ک. ر (لهجۀ قريشی بازنويسی شده بود
 .17، ص 11 و جلد 283به تفسير نمونه، فهرست موضوعی، ص . ک.  ر155
 .مشاهیالدين الهی قمشهء و قرآن، ترجمۀ بهاالدين خر  قرآن، ترجمۀ حسين محی156
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی157
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی158
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 ثانيًا اگر هم به چنين کاری برخيزند، طبق آيات مربوطه، با ممانعت -2
ی که نگهبانی آن را تضمين کرده، رو به رو شده و از ارتکاب خداوند

 . شوند به چنين کاری باز داشته می
توانند  سازان اسالمی مدعی اين انديشه، نمی متشرعين و شريعت

توضيح دهند که اگر مقصود از نگهبانی قرآن، جلوگيری از عدم 
دينی قرآن است، پس اين همه مذهب و فرقۀ » معنی و مفهوم«تحريف 

کنند و هر کدام  و اسالمی مختلف چگونه به کتاب يکسانی استناد می
سازند و  نيز از آيات آن، معانی متفاوت و خاص خواست خود را می
خود را  با اين معانی ابداعی و استخراجی، علت وجودی و مشروعيت

 . دهند توضيح می
  به معنیيک متن قرآن از معانی مختلف آيا استخراج اين همه -

های گوناگون در معنی و مفهوم قرآن و تحريف معانی آن  بردن دست
 نيست؟

 
اعتقاد به صحت عمل مترجمين و مفسرين قرآن، به خصوص از آن 
نظر در جامعۀ ما تقويت شده و جنبۀ عام و عمومی پيدا کرده که 

حتی با دانستن . بسياری قادر به خواندن و نوشتن زبان عربی نيستند
ن نظر که اغلب مسلمانان به سبب های دينی و تاريخی، اين زبان، از آ
خواهند يا از ترس  توانند، نمی جو و محقق نيستند، نمی مردمی حقيقت

قرائت مستقيم و «کنند تا برای  تابوها و انحصارگران دينی جرأت نمی
يی  خود همت بگمارند و به تحريفات معانی» بدون واسطۀ کتاب دينی

 . شوند، پی ببرند تلف اسالمی عرضه میهای مخ که از سوی فرقه
 

ها به قدری خالصه و ساده اند که  با اين وجود، گاهی جمالت آيه
ايرانيان و ساير مسلمانان غير عرب نيز با اطالع نسبی از کلمات 

شوند که کارها به اين سادگی  هاشان متوجه می عربی موجود در زبان
نگاهی، ولو . روند  نمیو شان پيش نرفته های و به درستی پيشداوری

ها و  نه چندان عميق به متون قرآن و مقايسۀ آن با متون ترجمه
ها در  دهند که نه تنها اين پيشداروی های موجود، نشان می تفسير
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ای قرآن صحت ندارند، بلکه اساسًا  نخوردگی متون ترجمه مورد دست
 : از وظائف مترجمين قرآن آن است که

ن مفسر و متکلم، در مفهوم آيات منسوب به خدا  به تبعيت از اين يا آ-
. تغيير دهند» نفع اسالم و اسالميان روز«ها را به  دست ببرند و آن

 : حال
  يکی مفهوم آيه را تغيير می دهد، --
 کند و،  های علمی را اصالح می  ديگری به نظر خود غلط--
رای در اين جا و آن جای قرآن، ب» تغييرات کوچک« يکی ديگر با --

خدای خود هوادار و نمازخوان و برای اربابان دينی و اسالمی نيز 
 . کند حکومت، شوکت و ثروت جمع می
قرآن دست » معنی و مفهوم«اند در  ظاهرًا اينان، از اين که توانسته

تطبيق دهند، افتخار هم ! گر ببرند و آن را با منافع اسالم حکومت
نتظار آن را هم دارند که نمايد که گويا ا حتی چنين می. کنند می

شان قرار گرفته،  که مورد سانسور" خداوند بخشنده و مهربانی"
را » !های خيرخواهانه تحريف«و » خدمات حمايت گرانه«عوض اين 

 . شان در آيد در اين يا آن دنيا بدهد و از شرمندگی
*** 

 
الدين الهی قمشهء، مترجمان معروف  بهاالدين خرمشاهی و حسين محی

 . طرف قرآن نيستند ای و بی  نيز، فقط مترجمان حرفهقرآن
آنان نيز تفسيرات و توضيحات اضافه بر متن اصلی را در داخل 

نويسند و آنان نيز به اين وسيله، اين اطمينان را به  پارانتز می
 : کنند که گويا شده القاء می خوانندگان قرآن ترجمه

 کلمه به کلمۀ آيات  هر چه در متن اصلی قرآن وجود دارد، ترجمۀ-
. قرآن است و هر چه اضافه بر آن است، با پارانتز مشخص شده است

 همچنين، 
 آن چه در داخل پارانتز آمده، مربوط و منطبق با معنی آيۀ مربوطه -

 .کند است و فکر و باور ديگری را به خوانندگانش القاء نمی
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شان سوء   داریبا اين وجود، آنان نيز از اين اعتماد عمومی به امانت
 استفاده می کنند و، 

برند و کلماتی را به فارسی بر  شده دست می  هم در متن قرآن ترجمه-
" اهللا وحی الهی و کالم"گردانند که در متن اصلی قرآن، يا آنچه  می

 شود، وجود ندارند و،  خوانده می
 هم در داخل پارانتز ها مطالبی می نويسند که با محتوی متن اصلی -
خوانند و معنی و مفهوم آيات را تغيير  ت منسوب به خدا نمیآيا
 .دهند می

دهند که اينان نيز اين  دعای پايانی اين هر دو مترجم نيز نشان می
دخالت بشری در کالم خدا و اصالح، سانسور و تحريف معانی آيات 

اينان نيز اين را نيز . پندارند قرآن را خدمتی برای خدا و اسالم می
دانند که با دخالت خود در  خواهانۀ خود می ۀ مترجمی اسالمجزو وظيف

آيات قرآن، معنی و مفهومی بيافرينند که از معنی و مفهوم ظاهری و 
گر تمام  به سود اسالم حکومت» بهتر يا بيشتر«لزومًا مورد نظر خدا، 

 . شود
هائی تصادفی و لزومًا نه مهم از اين صدها و هزارها  در ذيل نمونه

 .کند  و تحريف در ترجمۀ قرآن را نقل میدستکاری
 
 
 "بنده"و فرشتگان » خدا« صف به صف -1
 

متون . هاست ترجمۀ آيات آغازين سورۀ الصافات يکی از اين نمونه
اند که در زبان  اند و هم از کلماتی تشکيل شده اصلی اين آيات هم ساده

يجه، در نت. اند فارسی نيز دارای همان مفهوم رايج در زبان عربی
ها برای قضاوت در مورد وجود کلمات ترجمه شده در  فارسی زبان

اصل متن آيات . ها، احتياجی به دانستن زبان عربی ندارند اين آيه
؛ )1آيه (صفًا والصفت : "مورد نظر سوره الصافات چنين است

"  الهکم لواحده ؛ ان)3 آيه (؛ فالتليت ذکرًا )2آيه ( فالزجرات زجرًا  
 ). 4آيۀ (
 : رجمۀ بهاالدين خرمشاهی چنين استت
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از  (و با بازدارندگان) 1آيه   ( صف در صف فرشتگانسوگند به"
 )های آسمانی قرآن و کتاب (و به خوانندگان ذکر) 2آيه )  (معاصی

 . 159)4آيۀ "  (که خدای شما يگانه است)  3آيۀ (
 

 فرشتگانسوگند به " و متن فارسی "والصفت صفًا"مقايسۀ متن عربی
که در متن » فرشتگان«دهد که کلمۀ   آيۀ اول نشان می" در صفصف

به بيان ديگر، در . ترجمه آمده، هيچ معادلی در متن عربی قرآن ندارد
يا هيچ " فرشتگان"ای مترادف کلمۀ  متن عربی آيه، هيچ کلمه

ترجمۀ . ای که يک چنين فهم و درکی را سبب شود، وجود ندارد اشاره
. است" سوگند به صف در صف: "اين عبارتدرست و کلمه به کلمۀ 

سوگند به آن ها : "نيز مشابه اين معنی، يعنی» تفسير نمونه«ترجمۀ 
 . کند  را مطرح می160"که صف کشيده اند

خورد، چه معنی و  که خدا با آن سوگند می» صف در صف«حال، اين 
. مفهوم دارد و اصوًال دارای معنی هست يا نيست، بحث ديگری است

تواند جزو آيات   اين آيه هيچ معنايی ندارد و از اين نظر میظاهرًا
به همين خاطر هم، مترجم قرآن، .  به حساب آيند161متشابه يا متشابهات

فاقد «بهاالدين خرمشاهی، خود را موظف ديده تا کالم و وحی ظاهرًا 
تغيير دهد ! ، يک کمی"فرشتگان"خدا را با اضافه کردن کلمۀ » معنی

 . به آيۀ اول اين سوره، معنی و مفهومی ببخشد! ح کوچکو با اين اصال
کاری   آيا اين کار به معنی اعتراف به نقص آيه و ناتوانی يا فراموش-

 خالق آيه نيست؟ و، 
خدای خالق جهان را محتاج تکميل و اصالح   آيا اصوال کسی که کالم-

لق اين می داند، می تواند ادعا بکند که به قادر و توانا بودن خدای خا
 آيه و کتاب ايمان دارد؟ 

 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی159
 . قرآن، ترجمۀ تفسير نمونه160
به توضيح . ک.ر. ای که دارای هيچ معنی نيست يا معانی مختلف و مخالف دارد  يعنی آيه161

 .در اين کتاب» ههای شناخت دينی بدون واسط دشواری«مربوطه در فصل 
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دخالت مترجم قرآن در معنی و مفهوم اين سوره از قرآن اما، در 
کلمه به « ترجمۀ ظاهرًا . شود جا و در همين حد خالصه نمی همين
آيات دوم و سوم سورۀ الصافات از متن عربی به فارسی نيز، به » کلمۀ

رآن تاثير پذيرفته شرح زير از اصالح و سانسور اين مترجم و مفسر ق
شود،  ناميده می" وحی و کالم خدا"اند که در کتابی که  و معانی يافته

 : هيچ معادلی ندارند
به " فالتليت ذکرًا" و " به بازدارندگان" به معنی" فالزجرات زجرًا"

ترجمه توضيحی اين آيات در تفسيرها . است" به ذکر کنندگان "معنی
 و "همان ها که قويًا نهی می کنند": تنيز مشابه اين معانی و چنين اس

 . 162"کنند ها که پی در پی ذکر را تالوت می و آن"
ترجمۀ خسرمشاهی اما توضيح بيشتری از معنی و مفهوم متن اصلی 

سورۀ  (" )از معاصی(و با بازدارندگان ": وی آيۀ دوم را: دارد
قرآن و  (به خوانندگان ذکر" : وآيۀ سوم را"ٌ )2الصافات، آيه 

 . ترجمه کرده است) 3سورۀ صافات، آيۀ  ()"یهای آسمان تابک
های توضيحی ساير  مقايسۀ توضيحات ترجمۀ خرمشاهی با ترجمه

 : سازد که روشن می» تفسير نمونه«سازان، مثال توضيحات  شريعت
 خرمشاهی در اين جا نيز، اين بار با افزودن عبارات توضيحی در -

ها،  م آيات دست برده و به اين آيهداخل پارانتزها، در معنی و مفهو
هيچ کدام از . معانی و مفاهيمی بخشيده که در متون اصلی وجود ندارد

قرآن و " در داخل پارانتز جلو آيۀ دوم و "از معاصی"عبارات 
در داخل پارانتز جلو آيۀ سوم، توضيح صحيح متن " یهای آسمان کتاب

اين . ر متن اصلی ندارندکدام نيز مفهوم مشابهی د آيه ها نيستند و هيچ
دخالت اضافی در ترجمه، به آيۀ دوم معنائی داده که در متن اصلی 

آيۀ » احتمالی يا ناقص«قرآن وجود ندارد و همچنين معنی و مفهوم 
 . دهد جلوه می» قطعی«سوم را هم 

 
دهد جز آن که خرمشاهی مترجم معروف  اين همه، چه را نشان می

فۀ مترجمی خود وفا نکرده و در معنی قرآن به زبان فارسی به وظي

                                                 
 .تفسير نمونهبه . ک.  ر162
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. خداست، دست برده است" کالم و وحی"متنی که به ادعای خود وی، 
با اين وجود، وی نيز مانند ساير متکلمين، مترجمين و مفسرين قرآن، 
حتما خوشحال است که فرصتی يافته تا به حمايت از قرآن و خدا 

ه البد از نظر وی يی دست بزند ک متون دينی» تکميل«برخيزد و به 
 . »ناقص، ناکفا و محتاج اصالحند«

 تواند از ايمان به خدای دانا و توانا ناشی شود؟ آيا چنين فکری می
 

نازل "خرمشاهی خود بهتر می داند که اصالح متنی که وی خود آن را 
 داند، می" شده از سوی خداوند خالق جهان

رد توانائی  و دانائی تواند به معنی آن باشد که نويسنده در مو  می-1
ای در عين حال  چنين فکر و ارزيابی. خدای خالق اين آيات شک دارد

اهللا مايشاء، ان اهللا علی کل : ("اند به معنی رد آياتی است که مدعی
، بيگمان خداوند بر آفريند خداوند هر چه بخواهد می)""... شی القدير

ن کتاب را آن بگو اي"و ) 45سورۀ نور، آيۀ  (163"هر کاری تواناست
ها و زمين  ه به علم ازلی از اسرار آسمانخدائی فرستاده ک

 ).  6سورۀ فرقان، آيۀ  (164"آگاهست
تواند به معنی رد ادعای قرآن در مورد ساده، روشن و همه فهم   می-2

ای از آيات  بودن آيات قرآن باشد و از اين نظر نيز در تضاد با دسته
ساده، روشن، قابل فهم و «يعنی ؛ 165»مبين«قرار گيرد که قرآن را 

آری نور و کتابی "... :  کنند معرفی می" نياز از تفسير و توضيح بی
ها آيات کتابی  اين: "بيه سوی شما آمده است) روشنگر(مبين 

ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل کرديم؛ . است) مبين(روشنگر 
اين جز اندرز و "... ،  )1سورۀ يوسف، آيۀ ( 166"باشد که انديشه کنيد

در حقيقت قرآن را   "،)69سورۀ ياسين، آيۀ  (167"نيست» قرآن مبين«

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی163
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی164
در جلد دوم اين » نزول و آثار نزول قرآن از سوی خدا«به توضيحات مربوطه در فصل . ک.  ر165

 .کتاب
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی166
 .ن خرمشاهی قرآن، ترجمۀ بهاالدي167
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 168" آورديم پس آيا متذکر شونده ای هست؟بس آسانبرای تذکر 
. الف(الر "، ) و ديگر40، 32، 22 و آيات مکرر 17سورۀ قمر، آيۀ (
،  استوارکتابی است از سوی فرزانه ای آگاه که آيات آن) راء. الم

و آيات ) 1-2سورۀ هود، آيات  (169"وا بيان شده استروشن و شي
 .170فراوان ديگر

اگر انس : "تواند به معنی رد صحت و کفايت قرانی باشد که  يا می-3
سورۀ اسراء،  ("توانند نظير آن را بياورند نمی... و جن هم گرد آيند

 .171)88آيۀ 
*** 

 
گران، با اين نوع الدين الهی قمشهء و دي خرمشاهی، همانند حسين محی

دهد که بر خالف اين همه آيه در مورد  ها نشان می تحريفات و دخالت
سازان اسالمی به راحتی  محافظت قرآن از سوی خدا، شريعت

توانند آيۀ الهی را اصالح و تکميل کرده، در آيۀ الهی دست برده و  می
 .يی را که الزم و صالح باشد، بر زبان خدا جاری کنند هر معنی

 
» اصالح حمايتی«سازان،  بينيم که طبق معمول همۀ شريعت یم

کند، بلکه باعث بروز  خرمشاهی نيز نه فقط کمکی به دين و خدا نمی
کنند و  سؤاالتی می شود که با اساس دين و صحت قرآن برخورد می

 : با اين وجود. برند ها را زير سؤال می آن
ترين مورد و اتفاق  مهم نه اين نمونه در قرآن ترجمه شدۀ وی تنها و -

 است و، 
 نه وی ار نظر دست بردن در متن قرآن و اصالح، تحريف و تغيير -

شده، يا وحی شده از سوی خدا، تنها، يا " نازل"معنی و مفهوم آيات 
 .موردی استثنائی است

 
                                                 

 .15، پيشين، ص 2 و 1 سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج 168
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی169
در جلد دوم اين » نزول و آثار نزول قرآن از سوی خدا «به بحث مربوطه در فصل  . ک.  ر170

 .کتاب
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی171
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 داشت کم را »بشر طوايف« "الهی وحی" -2
 

ر قرآن در ايران الدين الهی قمشه ای، مترجم و مفسر ديگ حسين محی
او . روند رود که ساير مفسران و متکلمان می نيز به همان راهی می

گر،  کند که به سود اسالم حکومت نيز قرآن را به نوعی ترجمه می
شرع و مقامات اسالمی است و او نيز در زمان ارتکاب به اين کار، 

برای نمونه . هيچ ترديد و تعهدی نسبت به صحت دينی نشان نمی دهد
 سورۀ هود نظر می افکنيم و آن را 17به ترجمۀ الهی قمشه ای از آيۀ 

در قرآن . کنيم مسلکانش از همين آيه مقايسه می با ترجمۀ جمعی از هم
 : ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی اين آيه چنين آمده است

و شاهدی ) پيامبر(آيا کسی که حجت آشکاری از پروردگارش دارد  "-
مانند کسی است ( او پيرو آن است 172)يقابوبکر الصد(از خويشان 

 مايۀو پيش از او هم کتاب موسی راهنما و ) که پيرو و شاهدی ندارد؟
های مشرکين  هر کس از گروهرحمت بود، اينان به آن ايمان دارند و 

 173  ..."...گاه اوست  ، آتش دوزخ وعدهکه به آن کفر و انکار ورزد
 ). 17سورۀ هود، آيۀ (

های مشرکين که  هر کس از گروهو : "وق به شرحجملۀ مشخص شدۀ ف
و من "، ترجمۀ خرمشاهی از متن قرآنی ."..به آن کفر و انکار ورزد 

ديگر مفسرين و .  است"...يکفر به من االحزاب فالنار موعده 
مترجمين نيز اين جمله را در همين معنی يا مشابه آن ترجمه و تفسير 

 : اند از آن جمله. اند کرده
 . 174"... به آن کفر ورزد هر کس از احزاب: "احسن الحديثتفسير 

 به او کافر شود، های مختلف هر کس از گروهو : "تفسير الميزان
..."175. 

                                                 
 .تفسير سورآبادی قرآن، ترجمۀ ابوبکر عتيق نيشابوری، 172
 .  قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی173
 .  قرآن، ترجمۀ علی اکبر قرشی، تفسير احسن الحديث174
 . قرآن، ترجمۀ سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان175
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و هرکه به او نگرود به خدا و به رسول و به قرآن ": تفسير سورآبادی
 .  176"... که باشند  کافران از هر گروههمۀاز 

ی قمشهء به آن جنبۀ عمومی و الدين اله از آن ميان فقط حسين محی
ای خود، جمله را به صورتی برگردانده  جهانی داده و در قرآن ترجمه

و هر کسی از : "است که از نظر معنی با بقيۀ ترجمه ها فرق می کند
گاهش البته آتش دوزخ   به او کافر شود وعده(!)طوايف بشر 

 . 177"است
 
: دی چنين بوده که گويااين آيه بنا به بيان تفسير سورآبا" شأن نزول"
". يا محمد، گواه داری بر آن که تو رسول خدايی؟: "کافران مکه گفتند"

اين شاهد من "پيامبر عليه السالم دست بر دوش ابوبکر نهاد و گفت 
ها و تفاسير ديگر در مورد اين که اين آيه در رابطه  ترجمه. 178"است

دارند، ولی آن  ز میشده يا نه، نظرهای مختلفی ابرا" نازل"با ابوبکر 
ها نيز همه می پذيرند که اين آيه در رابطه و برخورد با گروهی از 

شده و در نتيجه، همان گونه که از متن آيه هم بر " نازل"کافران مکه 
 پاسخ کفار مکه در زمان رسول) احزاب(گروه های آيد، به  می
 همۀ شود، اين است که تا جائی که به مخاطب آيه مربوط می. دهد می

الدين الهی قمشهء، مشخصًا  ها، به جز ترجمۀ حسين محی اين ترجمه
در اين ميان فقط الهی قمشهء است که کلمۀ . کنند  اشاره میکفار مکهبه 

 سال 1400احزاب کفار قريش در زمان و مکان معين « را نه احزاب
، آن هم در معنی "طوايف بشر"، بلکه »پيش از اين عربستان

های اجتماعی  های بعدی و از آن جمله گروه عی زمانهای اجتما گروه
 . امروزه، معنی کرده است

 
کار زيادی نکرده، جز " طوايف بشر"وی البته با اضافه کردن عبارت 

زمان و «در » مردمی معين«را که خطاب به " حرف خدا"آن که 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ ابوبکر عتيق نيشابوری، تفسير سورآبادی176
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی177
 .1046، ص 2بادی، پيشين، ج  تفسير سورآ178
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داده و به آن ُبعد زمانی و مکانی همگانی و " تغيير"بود، » مکان معينی
 !فقط همين. نی بخشيده استجها

 : البد به نظر وی
بوده، ولی » همۀ طوايف بشر« خدا منظورش مورد خطاب قرار دادن -

 ، يا شايد،!را فراموش کرده" بشر"قيد کلمۀ 
داند چگونه  الدين الهی قمشهء خود را بهتر از خدا می  حسين محی-

 : ر ویبايد آيه نوشت و چه محتوائی بايد به قرآن داد، يا از نظ
 هر کسی از مفسران، معنی و مفهومی برای قرآن نوشته و حاال هم -

نوبت اوست که معنی و مفهوم خود را به زبان خدا بيان کند و به نام 
 . آورد به بازار می" وحی خدا"قرآن و 

دهد  سبب هر چه هست، آن چه در پيش روست به صراحت نشان می
 :که
اری دست زده که در بهترين الدين الهی قمشهء به ک  حسين محی-

ناميد » اصالح، سانسور و تحريف مصحلتی آيات قرآن«حالتش 
 . شود می

داد،  اين کاری است که حتی پيامبرش هم به خود اجازۀ انجامش را نمی
 . داد بايست می يا نمی
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  حکمی برای عالم و عالميان-3
 

 يا دست »اصالح و تغيير، سانسور و بازنويسی«مورد فوق اما، تنها 
از . يستالدين الهی قمشهء در معنی و مفهوم قرآن ن بردن حسين محی

ها در کتاب قرآن ترجمه شدۀ  اين اصالحات، سانسورها و دست بردن
الدين الهی  ترجمۀ حسين محی. وی بارها و بارها به چشم می خورد

ای آن  به مفهوم حرفه» ای متن ترجمه«قمشهء در واقع بيش از آن که 
 . از قرآن است» ای تفسير و تأويل خالصه شده«شد، با

االبته تفاوت او با ساير مفسرين و متکلمين در اين نيست که مثًال وی 
برد، ولی ديگر  در معنی و مفهوم کالم منسوب به خدا دست می

دست بردن در معنی «! نه. زنند مفسرين به چنين کاری دست نمی
اوت او با بقيه در آن است که تف. »سازان است قرآن کار همۀ شريعت
بنامد تا » تفسير قرآن«بيند که کار خود را  وی حتی احتياجی نمی

اش با معنی و مغهوم مستقيم  حداقل فرقی بين حرف و نظر شخصی
بيند که همۀ تغييرات و  تر می او بهتر و راحت. ايجاد شود" کالم اهللا"

 . ن کندتحريفات خود را، مستقيمًا به نام خدا و قرآن بيا
های  دست بردن«ای از اين نوع   سورۀ االحقاف نمونه12ترجمۀ آيۀ 

 :دهد را نشان می» مستقيم در معنی و مفهوم آيۀ قرآن
 مهربان پيشوای و امام که موسی بر  تورات کتاب قرآن از پيش و" 

 به پيشين آسمانی کتب مصدق قرآن کتاب اين و گرديد نازل بود خلق
 (... »بترساند را عالم ستمکاران« تا شده نازل است عربی فصيح زبان
 االحقاف، سورۀ( 179"دهد بشارت را نيکوکاران و ...)ظلمو الذين لينذر
  ).12 آيۀ
 لينذر "...  عربی جملۀ در که شويد متوجه تا بدانيد عربی نيست الزم
 حسين و ندارد وجود »عالميان و عالم« به راجع ای کلمه ..."ظلمو الذين
 کرده آيه معنی وارد و آورده در خودش از را آن قمشهء الهی الدين محی
  .است

                                                 
 .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی179
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 ستم تا "... را  )...ظلمو الذين لينذر ...( عبارت قرآن، مترجمين ديگر
 ستم که را  کسانی تا  "... و 180."..دهد هشدار را )مشرک( پيشگان
  .اند کرده ترجمه 181"...ندک انذار کردند
 دو جز و نيست زياد ديگر، مترجمين با قمشهء الهی تفاوت که بينيم می
 قمشهء الهی واقع در .گيرد نمی بر در را »عالميان و عالم« کوچک کلمۀ
 خداوند به منتسب کالم به کلمه اين افزودن با که اين جز نکرده کاری
 از و  داده تغيير را "وحی" و آيه معنی راحتی و آسانی به جهان، خالق

 حکمی و آيه ،دارد معينی "ولنز شأن" که مشخصی مورد موضوع
  !همين فقط .است ساخته »عالميان و عالم« تمام برای

*** 
 
 در بردن دست که دهد می نشان ديگر يکبار »خروار نمونۀ مشت« اين

 »بخشيدن دينی مشروعيت« برای جديد دينی مبانی ساختن و قرآن معانی
 تر سانآ بسيار امروز، در »اسالمی اصطالح به شريعت و حکومت« به
 اين در .رود می انتظار و گنجد می ذهن در که است آن از تر رايج و

 : شود که سؤال مطرح می اين صورت،
رسمی  که در طول تاريخ دراز اسالم» اصالحاتی« با وجود اين همه -

گر انجام شده و گاهی منظور و مفهوم آيات را به تمامی  و حکومت
توان اعتماد   با امانت قرآن میاند، به کدام ترجمۀ ظاهرا تغيير داده

 کرد؟
 : آيد که و سؤال پيش می

 چرا از اين همه اربابان دينی که به نام آيت و حجت خدا، سنگ خدا و -
زنند، در برابر اين همه تحريفات قرآن حرفی  قرآن را به سينه می

اين و آن » حمايتی«زنند و تکميل، تحريف، سانسور و اصالح  نمی
 کنند؟  با رضايت خاطر نظاره میشان را  مسلک هم

آميز کجا و بخشش جائی در  ها وسکوت موافقت بخشی اين حاتم
بهشت، يا تهديد به سوزاندن هست و نيست مردم برای فقط پس و پيش 

ای از قرآن کجا؟ و چقدر عمر و انرژی که برای تلفظ  کردن تلفظ کلمه
                                                 

 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی180
 .الميزان تفسير قرآن، ترجمۀ 181

100



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107

 تا شود، سورۀ حمد صرف می» والضالين«عربی حرف ضات کلمۀ 
خداوند خالق جهان، که انگار جز به زبان عربی آشنا نيست، دعا و 
نماز بندۀ غير عربش را با تلفظ صحيح عربی بشنود و از محتوای 

 . ها سر در آورد آن
آيد و اين سنت   چرا چنين است، اين يک بام و دو هوائی از کجا می-

 گيرد؟  پذيرش  و توافق پنهانی از کجا ريشه می
 :  مقابل اين گونه سؤاالت، تنها پاسخ ممکن آن است کهظاهرًا در

 اگر دست بردن در قرآن برای توجيه آيات دينی و دنيوی و قابل قبول -
نشان دادن احکام، حکومت و شرع اسالمی است، جايز است، تأييد 

 آورد و بر عکس،  های دنيوی را در پی می شود و انواع پاداش می
سازان و اربابان دينی اسالم  د شريعت اگر از اين کار سودی عاي-

گر نشود، و بد تر از آن، اگر چنين کاری عليه حکومت دينی  حکومت
ای به  خواهان نوع به نوع دينی و فرقه و دنيوی و دکانداری شريعت

ها که نه، تلفظ نه چندان  کار رود، تغيير معنی و مفهوم آيه و آيه
آيد،  و کفر به حساب میای از آيات قرآن، حرام  صحيح حرف و کلمه

آورد و  شود، کيفر اين جهانی و تهديد آن جهانی در پی می محکوم می
 . شود با واويالهای متشرعان و ماليان رو به رو می

 
ها در قرآن البته کار امروز و فردا نيست،  اين تحريفات و دست بردن

ه اين همان تردستی يی است که در فق. 182 ساله دارد1400ای  بل سابقه
معروف است و بسياری از " علم کالم"و » تفسير«و سنت اسالمی به 

، به خود حق »های جا افتاده شيوه«سازان با تبعيت از اين  اين شريعت
می دهند که آيات قرآن را به دلخواه خود تغيير دهند و با گذاشتن حرف 

وقت، آيات نوع به نوع جديدی  به دهان خدای خالق جهان، وقت و بی
های سياسی و  کرده و به بازار آورند؛ و با اين کار به پاداشتقرير 

 .  اقتصادی برسند
طبيعی است که يک چنين خدمات حمايتی برای حاکمان دينی، که هم 

های محروم مسلمان  غارت ثروت مردم و توده» نعمت«از 
                                                 

در جلد » تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به بحث مربوطه تحت عنوان . ک.  ر182
 .سوم اين کتاب
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 بدون اجر و ،داری بهشت برين خدايند برخوردارند و هم مدعی کليد
  .ماند پاداش نمی

های مترجمان و خاصان در معنی و مفهوم قرآن، و از آن  بردن دست
الدين الهی قمشهء، و همچنين پذيرش اين  ميان تحريفات حسين محی

تحريفات از سوی اربابان دينی حاکم بر مقدورات مردم مسلمان را، 
 . بايد در زمينه مورد ارزيابی و بحث قرار داد
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   رفع و رجوع تعارضات قرآن-۴
  

  :   سورۀ القصص چنين است۵٢آيۀ 
نگاهی دقيق به اين . "الذين اتيناهم الکتاب من قبله هم به مؤمنين"

رسی زبانان هم معنی تقريبی آن را روشن می جملۀ قرآن حتی به فا
) قرآن(ايم به آن   ها داده کسانی که قبًال کتاب آسمانی به آن= ": کند

کسانی که پيش از آن به ايشان کتاب "، يا ١٨٣"آورند  ايمان می
کسانی که قبل از "، يا ١٨٤"آورند آسمانی داده بوديم، به آن ايمان می

 . ١٨٥"آورند  ايمان میقرآن کتاب به آنان داديم به قرآن 
  

الدين الهی قمشهء از اين متن قرآنی اما معنی و  ترجمۀ حسين محی
گيرد که در متن اصلی  مفهوم ديگری دارد و عباراتی را در بر می

آسمانی (آنان که ما به آن ها پيش از اين کتاب : "معادلی ندارند
آن يعنی موسی و عيسی و پيروان حقيقی (فرستاديم ) لتورات و انجي

سورۀ  (١٨٦"آورند به اين کتاب آسمانی قرآن البته آنان ايمان می) ها
 ). ۵٢القصص، آيۀ 

  
بينيم موضوعی که وی در داخل پارانتز اول نوشته، توضيحی بر   می

متن اصلی است و طبق پيشداوری مورد بحث در صفحات پيشين، بايد 
، که با معنی متن اصلی ترجمه شدۀ قبل از خود خوانائی داشته باشد

ای در اين يا آيات قبل   اما توضيح داخل پارانتز دوم، هيچ سابقه. دارد
از خود ندارد و حرفی ديگری است که وی به زبان و نام خدا بيان 

  . کرده است
بردن آشکار در معنی و مفهوم قرآن، خوانندۀ قرآن  اين دست

  : دهد که شدۀ وی را در برابر اين سؤال قرار می ترجمه

                                                 
  .١٠۶، ص ١۶ تفسير نمونه، جلد 183
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی184
  .۶۶، ص ١۵ تفسير الميزان، جلد 185
  .ءهالدين الهی قمش قرآن، حسين محی 186
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م قرآن الهی قمشهء چنين آشکار و بی محابا برای تغيير  چرا مترج-
کوشد؟ و مگر چه موضوع و مسألۀ   ای از قرآن می معنی و مفهوم آيه

خواه اسالمی، خطر  مهمی باعث اين شده که چنين چهرۀ شريعت
های ديندارش را به جان  مسلک مجازات الهی و گاليۀ احتمالی هم

موسی و عيسی و پيروان يعنی "کردن عبارت  بخرد و با اضافه
به متن قرآن، برای اصالح و تغيير کالمی که نام خدا را "ها حقيقی آن

  بر خود دارد بکوشد؟ 
 مگر از نظر وی متن موجود آيۀ قرآن چه ايرادی دارد و چه -

کند که وی برای رفع و رجوعش به کاری چنين  ای ايجاد می مسأله
ر داده و نتايج آن را نيز به ، تن د"وحی و آيۀ خدا"مهم، يعنی سانسور 

  خرد؟ و،   جان می
که اين فکر را به او القاء کرده و   چرا او و مفسران و متکلمانی-

توانند فکر  کنند و می  اند، فکر می  اش شتافته متشرعينی که به ياری
اند که با وجود اين سانسور و تحريف آشکار معنی و مفهوم آيۀ  کرده

د خالق اين آيات، بخشيده خواهند شد، بلکه قرآن، نه فقط از سوی خداون
  حتی به دريافت پاداشی در خور نيز نايل خواهند آمد؟ 

  
ظاهرًا داستان از اين قرار است که اين آيه پيش بينی می کند که اهل 
کتاب، يعنی يهودی ها و مسيحی ها به اين دليل که کتاب دينی مشابهی 

 و به دين اسالم گردن دارند، الهی بودن قرآن را خواهند پذيرفت
بينی، ديديم که يهوديان مورد  بر خالف اين آيه و پيش. خواهند نهاد

نظر شبه جزيرۀ عربستان آن روز، قرآن را نپذيرفتند و حتی در اين 
راه به جنگ بود و نبود تن دادند و جان و مال خود را در راه امتناع از 

  . ندترک دين يهودی و نصاری و پذيرش اسالم، فدا داد
در همان حال، ظاهرًا الهی قمشهء به خوبی واقف بوده که در قرآن، آيۀ 

آيا طمع داريد يهوديان به دين شما : "ديگری وجود دارد که می گويد
بگروند در صورتی که گروهی از آنان کالم خدا را شنيده و به دلخواه 

ا با آن که در کالم خدا تعقل کرده و معنی آن ر. کنند خود تحريف می
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می بينيم که اين دو آيه کامال با ). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ  (١٨٧"در يافته اند
اولی دال بر پيش بينی پذيرش قرآن و اسالم . همديگر مغاير و متضادند

از سوی يهوديان است و دومی حتی فکر سازش و گرويدن آنان به 
 .  برد  اسالم و قرآن را زير سؤال می

  
 سورۀ البقره، که اختالف بين ٢۵٣يۀ تازه، آيۀ سومی هم وجود دارد، آ

کند و بر آن است که اساسًا از ازل  اين اديان را امری الهی معرفی می
اين انگيزه خلق شده که اينان به دين اسالم نگروند و حتی با مسلمانان 

رفته   در نتيجه، هرگز انتظار آن نمی. در جنگ و اختالف به سر برند
ان بياورند، يا کتاب قرآن را تأييد کرده و است که اينان به دين اسالم ايم

اينان پيامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی برتری : ""بپذيرند
، خواست کسانی که پس از ايشان  آمدند  و اگر خدا می... بخشيديم 

کشمکش و کار زار هايی که برايشان آمد،  پس از روشنگری
شان ايمان آوردند ، ولی اختالف پيشه کردند؛ و بعضی از ايکردند  نمی

خواست کشمکش و کارزار  اگر خدا میو بعضی کفر ورزيدند، و 
 ( ١٨٨"دهد  کردند، ولی خداوند هر آن چه اراده کند انجام می نمی

 ). ٢۵٣سورۀ بقره، آيۀ 
  
بينيم اين آيه با هر دو آيۀ قبلی در تضاد قرار دارد و به جای   می

و ارادۀ خداوند برای گرويدن اهل کتاب به اسالم و قرآن، از خواست 
» عدم سازگاری و ضرورت وجود اختالف بين مؤمنين به اين اديان«

  .دهد  خبر می
  

وظيفۀ «خواهد به  می» متعهد اسالمی«حال ظاهرًا اين مترجم 
خود عمل کرده و اين مسأله و دوگانگی مندرج در کتاب دينی » شرعی

ای دراز در  در نتيجه، به ابتکاری که سابقه. خود را حل و فصل کند
آورد و برای رفع و رجوع اين تعارضات،  علم تفسير دارد رو می

ظاهرًا برای انجام اين . را تغيير می دهد» معنی و مفهوم اين آيۀ قرآن«
                                                 

  .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی187
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی188
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نگرانۀ   ، او مطابق معمول، ولی بر خالف پيشداوری ساده!مهم
اش، اسم پيامبران اين اديان را به متن  شده خوانندگان قرآن ترجمه

کند و برای خالی نبودن عريضه، عبارت من در  مه اضافه میترج
اين در . دهد آوردی خود را در داخل پارانتز داخل متن قرآن جا می

يهوديان «حالی است که او کامًال آگاه است که بحث آيۀ مربوطه بر سر 
  . »پيامبران يهوديان و مسيحيان«است و نه بر سر » و مسيحيان

دهد که مقصود آيۀ   می مشهء به باور خود نشان با اين تردستی، الهی ق
بلکه پيامبران اين ، نه خود يهوديان و مسيحيان سورۀ القصص، ۵٢
در "اند که مثال می توان مثل برخی مفسرين اسالمی ادعا کرد که   اديان

  : و از اين طريق" روز قيامت به اين کتاب ايمان خواهند آورد
   .بينی قرآن تحقق خواهد يافت  پيش-

افزايد  را می" حقيقی"کلمۀ " پيروان اينان"وی در عين حال، جلو کلمۀ 
بينی قرآن درست در نيامده، برای آن  تا نشان دهد که اگر اين پيش

اين اديان بوده و اينان که ايمان " حقيقیپيروان "است که نظر قرآن بر 
ی  بين  در نتيجه، در حرف و پيش. نيستند" پيروان حقيقی"اند،  نياورده

  ! قرآن خالفی نيست
خود را موظف بدانند تا اشکاالت و " بندگان خدا"وای به روزی که 

منسوب به خدا را رفع و رجوع " وحی"اشتباهات کالم کتاب دينی و 
  . کنند

 آيا چنين کسانی که نسبت به صحت آيات کتاب دينی خود مطمئن -
الم و خالق توانند مدعی ايمان به خدائی قادر، توانا، ع  نيستند، می

  باشند؟ 
  

و سؤال اين است که اينان، با اين همه تحريف و دست بردن های ولو 
گذارند، سر خود را،  يک را کاله می  حمايتی در آيات قرآن، سر کدام

  يا سر خدا يا مردم را؟ 
اند و   بی خبر  ها و تحريفات  بردن ظاهرًا مردم که از اين دست

ساز راه افتاده و   جماعت شريعتبسته به دنبال اين   بسته و گوش  چشم
خرند، اولين  به جان می" حرف و کالم اهللا"شان را به عنوان  تحريفات
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، و الجرم بازندگان واقعی "ها بردن  اصالحات و دست"قربانيان اين 
  .اند بازی های دينی اين شعبده

  
  
  

  »دين مادر«سانسور حمايتی 
  
  
   کی بود کی بود، من نبودم-١
  
بردن در کالم منسوب به خدا و تحريف   گر گناه دستعدالتی است ا  بی

اين کار به . قرآن را به گردن مترجم، مفسر يا متکلم معينی بيندازيم
جا نامی از آنان برده نشده، فرصت  سازانی که در اين ديگر شريعت

را به گردن اين و آن بيندازند و " اهللا کالم"خواهد داد که گناه تحريف 
  .  دخالت خود را از انتقاد دور نگه دارندبا اين کار، تحريف و

  
منتشر شد، » زن و اسالم شريعتی«وقتی کتاب نويسنده با عنوان 

کسانی از متشرعين وطنی، در پاسخ به انتقادات نويسنده از ستم شرعی 
وارده به زنان مسلمان اظهار داشتند که گويا اين کتاب و 

و ربطی به هايش فقط شامل شخص علی شريعتی بوده  افشاگری
  : دانستند که اينان البته خود می. کند  سايرين پيدا نمی

ستيزانۀ علی شريعتی    محتوی اين کتاب فقط به انتقاد از نظريات زن-
شود، بلکه همۀ احکام و نمايندگان شرع اسالمی، که بر   محدود نمی

مشروعيت ظلم جنسی و به بردگی کشانيدن زنان مسلمان صحه 
تازه نقد اين کتاب بيش از . دهد  خطاب قرار میگذارند، را مورد  می

. آن که از متشرع باشد، از شرع و احکام شرعی ملقب به اسالمی است
  : حال

  کند،    روزی اين احکام را مطهری عنوان می-
  گيرد و،  اش را به عهده می  روزی ديگر شريعتی نمايندگی-
 . شود  روزی نيز در اين يا آن فتوا و رساله بيان می-

107



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114

فاطمه «انتخاب علی شريعتی برای آن بود که نظريات وی در کتاب 
تر، بهتر و  متفاوت«از سوی بسياری، به غلط » فاطمه است

از . شد های علمی ارزيابی می از نظريات ماليان حوزه» تر انسانی
بر آن بود تا با نشان دادن » زن و اسالم شريعتی«اين رو، کتاب 

ين بنيادگرای اسالمی به اصطالح ستيزانۀ ا واقعيت نظريات زن
، اين فکر را به خوانندگانش منتقل کند »طلب و هومانيست اصالح«
  : که
چنين » طلب و هومانيست  اصالح« حاال که بنيادگرائی معروف به -

ای دارد، وای به حال بنيادگرايان  ستيزانه افکار ضد بشری و زن
چ معيار انسانی کار و سنتی، که افکارشان با هي معروف به محافظه

  »  !تازه خوبش اين است، وای به حال بدش«: ، مثال١٨٩خواند  نمی
با اين وجود، متشرعين ديگر اسالمی با مراجعه به نام شريعتی در 
روی جلد کتاب اين نويسنده، سعی کردند تا نقش خود در ظلم شرعی 

 احکام«ها بپوشانند و علت را نه در   وارده بر زنان مسلمان را از ديده
عقايد فرد «، بلکه در »وسطائی شرع ملقب به اسالمی ضد زن قرون

از اين زاويه بايد يادآوری کنم که . جستجو کنند» معينی از جمع خود
الدين الهی قمشهء، بهاالدين خرمشاهی،  قيد نام کسانی چون حسين محی

محمود طالقانی، عبدالکريم سروش وغيره در اين کتاب، در رابطه با 
ر اين يا آن آيۀ قرآن، به اين معنی نيست که فقط اينان بردن د دست

اند، يا فقط اين موضوعات مطرح  دست در معنی و مفهوم قرآن برده
  :واقعيت اين است که! نه. اند شده مورد تحريف قرار گرفته

  اند،    نه اين موضوعات و معانی آيات قرآن، تنها موارد تحريف شده-
شوند،   که در اين کتاب نام برده میسازانی   نه متشرعين و شريعت-

  کنند و،  يا می  و تحريف کرده اند که دست در قرآن برده  تنها کسانی

                                                 
سازی  برای جلوگيری از اين شبهه» زن در گرداب شريعت« کتاب نويسنده تحت عنوان 189

های اين نظريات با  ینگارش يافته و از طريق مقايسۀ نظريات شريعتی با مطهری و توجيه يگانگ
های ظاهرًا مختلف، سر و ته کرباس سيستم  گر نشان داده که بی توجه به بيان منابع اسالم حکومت

همه نيز عمدتًا به گردن بنيادگرانی است که مردساالرانه و زن ستيزانۀ اسالمی يکی اند و گناه اين 
تحميل و ی فرض کرده و برای را امروز های گذشتۀ مدفون در تاريخ اين احکام ناظر به زمان

  .  کوشند میکوشيده و جاانداختنش 
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 نه کسی از متشرعين قديم و جديد، يا زنده و مرده، اعم از متکلم، -
مفسر، فقيه، قاضی و عالم دينی، از تجاوز به حريم آن چه وحی و 

  .کند  میشود، پرهيز کرده و  اهللا خوانده می کالم
  

بردن در معنی و مفهوم قرآن و   در ضمن، بايد اضافه کرد که دست
شوند، فقط  تحريف موضوعات و آياتی که در اين جا نقل می

گيرند که متناسب با حوصلۀ اين کتاب انتخاب  را در بر می مواردی
شده،  های نويسنده از موارد و موضوعات تحريف  يادداشت. اند  شده

شدۀ قرآن و  عداد موارد و موضوعات تحريفدهند که ت گواهی می
های غيرمجاز در معنی و مفهوم آيات، از مرز صدها و  بردن دست
ها تحقيقی جداگانه و مستقل الزم  گذرد و ثبت و ضبط آن ها می  هزار
  . دارد

ها نيز، نه در بخشی از يک کتاب، بلکه  ذکر اين موارد و توضيح آن
. گيرد و قابل عرضه نيست  نمیدر کتابی مستقل نيز به آسانی جا 

شان،  های مسلک اند با بقيۀ هم  جا نام برده شده  تفاوت اينانی که در اين
. شان در بازار دينی روز است  بيشتر تصادفی يا به خاطر شهرت دينی

و گرنه، همۀ اين متشرعين از متکلم و فقيه تا مفسر و عالم دينی، از 
شده از  "نازل" "وحی"و " کالم اهللا"نظر تجاوز به حريم آن چه خود 

  . نامند، سر و ته يک کرباسند  می" سوی خدا
  
  
  "اهللا کالم"و سر و ته کرباس سانسور " علما" اجماع -٢
  
   سنت تحريف و گذر زمان-

کافيست که کلمه . است دستکاری در متن قرآن، سنتی قديمی و جاافتاده
ان نخورد و ساز   دنيوی شريعت-ای در قرآن به درد کار دينی و جمله

 قرآن،کافی است که کسی برای راست و ريس کردن آن کلمه و جملۀ 
 از .کند پيشنهاد ای  فريبانه عوام حل راه و شود نائل پسند عامه کشفی به
 ابزار اند، وی توان و علم و خدا به معتقد ظاهرًا که اينانی همۀ پس، آن

نی و کالمی، گيرند و هر کس با زبا تفسير و تأويل خود را به کار می
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زنند و بدون   نخور دست می به سانسور آن کلمه و جملۀ قرانی به درد
فريبانه را به جای  هرگونه ترديد دينی يا اخالقی، کشف جديد عوام

  . دهند معنی و مفهوم متن اصلی قرآن جا می
در اين جريان، البته هر کس سليقه و ابداع کالمی خود را دارد و هر 

 و راهی به سانسور و جا به جائی اين يا آن کلمه و ای کس نيز به بهانه
زند و حرف و معنی مناسب حال و هوای خود و   جملۀ قرآن دست می

  . کند  فرقۀ خود را جايگزين می
بهشت درهای فراوان دارد و هر "مگر نه اين که به قول خودشان، 

  "کدام از اين حضرات از دری وارد آن خواهند شد؟
  

 سال، هنوز هم کار تفسير و تأويل ١۴٠٠پس از هم از اين روست که 
، بدون »سازد  عمارتی نو می«آيد   آيات به پايان نرسيده و هر که می
  : اين که مورد سؤال قرار گيرد که

   تا کی اين بازنويسی معانی آيات قران دوام خواهد آورد؟ و باالخره -
و غير قابل  نهائی« کی و چه موقع، مردم مسلمان، کتاب دينی -

  به دست خواهند گرفت؟ » تغييری
*** 

  
در اکثر موارد و موضوعات مربوط به سانسور و تغيير و تحريف 
معنی کلمات و جمالت قرآن، تقريبًا همۀ مترجمين و مفسرين جديد و 

ز اين تغييرات و فقط تفاوت در اين است که قسمتی ا. قديم شرکت دارند
ها برخی هنوز هم به همان  اند و از اين تحريفات، مسبوق به سابقه

شوند، در حالی که تفسير و تعبير  شکل و توجيهات سابق عرضه می
برخی ديگر با گذشته فرق کرده و لباس عاريتی متکلمان اسالمی زمان 

  . اند و مکان امروزی را به تن کرده
اند و اخيرًا بر اساس    و تحريفات اما، جديدقسمتی ديگر از اين تغييرات

نيازهای جامعۀ مدرن و پاسخ به مسايل جديد امروزی به وجود 
اند، يا برای تطبيق با علوم روز، و اختراعات و اکتشافات جديد،  آمده

اين دسته از تحريفات، با ابزار . اند  به معنی و مفهوم جديد آراسته شده
 .شوند میکالمی امروزی تفسير و تعبير 
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   در قرآن١٩٠"حنيف" دين -

ای از تحريفات   نمونه١٩٢»حنيف و حنفا «١٩١»کلمۀ کليدی«سانسور 
های جديد و قديم   در عين حال، مقايسۀ نمونه. مسبوق به سابقه است

دهد که در طول   ها و تفسيرات اين موضوع و مورد، نشان می ترجمه
زوده شده، يا به اين کلمه اف زمان بر ميزان و موارد سانسور و تحريف

بيان ديگر، متشرعان جديد از نظر دخالت در معنی و مفهوم قرآن 
ها جسورتر شده و به مرزهای جديدی از تعبير و   نسبت به قديمی
  . اند  نايل آمده" کالم خدا"تفسير و تحريف 

  
در مرکز "جريان از اين قرار است که در زمان ظهور دين اسالم، 

بنی «ای به نام  به نام يمامه، عشيرهعربستان و در منطقۀ وسيعی 
شود و بنا بر   حنيفه از مفهوم حنيف استنتاج می. اقامت داشت» حنيفه

ای دينی، لقب حضرت ابراهيم بوده که برای يکتاپرستی  اسطوره
قبل از ظهور اسالم، اکثر اعضای عشيرۀ . کرده است مبارزه می

 يکتاپرستی اديان حنيفه، يا گرايش به يکتاپرستی داشتند يا اصل  بنی
اينان اما، خواهان دين ساده و . يهودی و مسيحی را پذيرفته بودند

گريزی پاسخ   تری بودند که به تمايل آنان به زهد، انزوا و جهان ابتدائی
  . ١٩٣داد مطلوب می

و » حنظلة ابن صفوان«از عشرۀ ابس، » خالد ابن سنان«در يمامه "
  . ١٩٤"کردند  اپرستی تبليغ میاز عشيرۀ بنی حنيفه برای يکت» مسيلمه«

قرار گرفته تا ) ملقب به رحمان(مسيلمه مدعی بود که مخاطب اهللا 
او با نوشتن آياتی که جنبۀ ابالغی و اخالقی . برای پرستش او تبليغ کند

                                                 
در نقطۀ تالقی گرايشات يکتاپرستی باور دينی اسالم «به . ک.  برای اطالعات بيشتر ر190

  .در جلد دوم اين کتاب »عربستان
191 Koran Ensiklopedisi, Turan Dursun, cilt 7, s. 264.  

ساالری دينی در  ريخ دول اسالمی و داليل شکست مردم و تافرشيد فريدونی، نقدی بر فلسفه 192
در » باور دينی و خداشناسی در اسالم«به بحث .  ک.همچنين ر. ٨ص ، ٢٠٠۵استنسيل، ، ايران

  .جلد دوم اين کتاب
  .٢٢، پيشين، ص از جمله به پطروشفسکی. ک.  ر193
  . فرشيد فريدونی، پيشين194
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پس از اعالم ظهور . ١٩٥"کرد  داشتند، برای پيامبری خود تبليغ می
با او تماس گرفت و محمد، مسيلمه که قبل از وی مدعی بعثت شده بود، 

ولی محمد پيشنهاد او را رد کرد، زيرا فقط خود . پيشنهاد همکاری داد
  . ١٩٦"دانست  را منبع واقعی وحی الهی می

ورقه ابن نوفل هم از اعضای آئين حنفا بود که برای يکتاپرستی تبليغ 
قبًال او . او بخشی از انجيل را نيز به عربی ترجمه کرده بود. کرد  می

سه شخص . ها در رابطه با يکتاپرستی بحث کرده بودند  عتو محمد سا
بن  عبيداهللا«، »زيد بن عمرو بن نفيل«سرشناس ديگر آئين حنفا 

زيد بن عمرو برای زهد . ١٩٧نام داشتند» عثمان بن حويرث«و » جحش
برد و در همان جا با محمد  و عبادت به کوهستان حراء پناه می

   .١٩٨کرد  پيرامون يکتاپرستی گفتگو می
» دين پاک و برحق«شناخت و ايشان را پيروان  محمد، حنفا را می"

های   وی در قرآن، حنفا را به اين معنی آورده و در آيه. شمرد  می
: قرآن" (پرستان ياد کرده است  عديده، از ايشان در نقطه مقابل بت

 ٩٨، سو رۀ ٣٠ آيۀ ٣٠، سورۀ ٣١ آيۀ ٢٢، سورۀ ١٠۵ آيۀ ١٠سورۀ 
: قرآن(شمرد    را پيروان کيش باستانی ابراهيم میاو حنفا. ١٩٩)۵آيۀ 

  ). ۶٧ آيۀ ٣ و سورۀ ١٣٠ آيۀ ٢سورۀ 
آيۀ : اند  بار در قرآن به کار رفته و از آن جمله١٢کلمۀ حنيف و حنفيه 

 سورۀ البقره، ١٣۵ سورۀ النساء، آيۀ ١٢۵ سورۀ يونس، آيۀ ١٠۵
 انعام،  سورۀ١۶١ و ٧٩های   سورۀ آل عمران، آيه٩۵ و ۶٧های  آيه
 سورۀ ٣١ سورۀ الروم، آيۀ ٣٠ سورۀ النحل، آيۀ ١٢٣ و ١٢٠های  آيه

  .  سورۀ البينه۵الحج و آيۀ 
شده اند که از " نازل"ها، پنج آيه مستقيمًا در مورد دين حنيف   از اين
 سورۀ ٣٠ سورۀ انعام؛ آيۀ ٧٩ سورۀ يونس؛ آيۀ ١٠۵آيۀ : اند آن جمله

   :اين آيات بر آنند که.  سورۀ البينه۵ سورۀ الحج و آيۀ ٣١الروم؛ آيۀ 

                                                 
  .د فريدونی، پيشين فرشي195
  .١٢پيشين، ص  فرشيد فريدونی، 196
  .يدونی، پيشين فرشيد فر197
  . فرشيد فريدونی، پيشين198
  .٢٢ پطروشفسکی، پيشين، ص 199
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به " = "ا و ال تکونن من المشرکينحنيفو ان اقم و جهک للدين  "-
سورۀ يونس، آيۀ " ( روی آور و هرگز از مشرکين نباشحنيفدين 
افطرت اهللا التی فطرالناس عليها ال حنيففاقم و جهک للدين "و ) ١٠۵

روی " = "رالناس اليعلمون القيم و لکن اکثالدينتبديل لخلق اهللا ذلک 
به سوی دين حنيف کن که مطابق فطرت خدا و مردمان است، در 

 استوار است ولی بيشتر مردم  اين دينآفرينش خدا تغييری راه ندارد؛
 ). ٣٠سورۀ الروم، آيۀ " (دانند  نمی

  
   :رسانيدند که  اين آيات بر روی هم اين معنی را می

ا در آغاز دعوت اسالم و زمان دين اسالم همان دين حنيف است، ي"-
نزول اين آيات چنين بوده، پيامبر اسالم عين همين دين را تبليغ 

  ".کرده و همراه با مسلمانان ديگر، موظف به پذيرش آن بوده است  می
بقيۀ آيات قرآن مربوط به اين دين در مورد پيوند دين حنيف با ابراهيم 

های   سورۀ البقره، آيه١٣۵ سورۀ النساء، آيۀ ١٢۵آيۀ : پيغمبر است
 و ١٢٠های    سورۀ انعام، آيه١۶١ سورۀ آل عمران، آيۀ ٩۵ و ۶٧
ابراهيم حنيف و : "کنند که   سورۀ النحل همه به تکرار تأييد می١٢٣

؛ سورۀ ۶٧عمران، آيۀ   سورۀ آل" (مسلمان است و مشرک نيست
  ). ١٢٣؛ سورۀ نحل، آيۀ ١۶١انعام، آيۀ 

  
   انکار قيد دين حنيف-
 با وجود اين دستور صريح خدا، و با وجود اين همه وحی و آيه در اما

، جالب است که اکثريت »حنيف«مورد ضرورت پيوستن به اين دين 
قريب به اتفاق مترجمين و مفسرين مورد مراجعۀ نويسنده، از بيان اين 

هر کس، چه مترجم يا مفسر و . اند کلمۀ کليدی قرآن خودداری کرده
رای سانسور و حذف اين نام و کلمه از متن قرآن متکلم، از راهی ب

رفتن از قيد اين نام و عنوان،  کوشيده و هر کس نيز برای طفره
  . ابتکاری خاص به کار برده و راه فراری برگزيده است

  
سبب اين سانسور و انکار جمعی به درستی معلوم نيست، اما نگاهی به 

ورد سانسور آيات گيری تفسيرات گوناگون، سؤاالتی را در م جهت
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آيا اين همه برای آن : کنند  مربوط به آئين و دين حنف يا حنفا عمده می
  :است که

 سورۀ ۶ و ۵و از آن جمله، آيات ( اين آيات با ساير آيات قرآن -١
اند    که مدعی٢٠٠) سورۀ انعام١۵۶ سورۀ سجده، و آيۀ ٣ياسين، آيۀ 

برای آنان نيامده، قبًال پيامبری برای اعراب فرستاده نشده و دعوتی 
دين سابق «مغايرت دارند و اين متشرعين با سانسور نام اين 

که مورد تأييد قرآن هم قرار گرفته، برای حل و » يکتاپرستی عربی
  کوشند؟  فصل اين مغايرت در بين آيات قرآن می

که »  يکتاپرست اسالم٢٠١دين عربی« آيا اينان برای اثبات -٢
ای در ميان  گونه گذشته  بوده و هيچ ابقهس  بايست کامًال جديد و بی  می

ها در کالم منتسب به  اين قوم نداشته باشد، اين سانسورها و دست بردن
  : کنند؟ يا  خدا را مجاز تلقی می

سازان   اين همه انکار و سانسور ناشی از آن است که شريعت-٣
اسالمی نمی خواهند مطرح کنند که قبًال  کس و کسانی هم دعوت به 

  ستی کرده بودند و پيامبر اسالم اولين آنان نبود؟ يکتاپر
  

*** 
 

 
سازان در ترجمۀ آيات مربوطه، از  هر چه هست، اکثريت اين شريعت

اند   و چنان نشان داده سر باز زده» حنيف«بيخ و بن از ترجمۀ کلمۀ 
ای وجود نداشته و  که انگار در متن قرآنی اصًال و اساسًا چنين کلمه

قق اين انکار بزرگ، هر کدام نيز سعی کرده اند به اين برای تح. ندارد

                                                 
شان  قومی را که پدرانتا "."پيروزمند و مهربان است) خداوند(فروفرستاده ) اين کتاب"(  200

 يا گويند که آن"، )۶ و ۵سورۀ ياسين، آيات  ("، و خود غافلند، هشدار دهیهشدار نيافته بودند
) پيامبر(  را که  قومیرا بر ساخته است، نه بلکه حق است و از سوی پروردگار توست تا) قرآن(

سورۀ سجده،  ("، بيم دهی، باشد که به راه آيندشان نيامده بود هشداردهنده پيش از تو به سراغ
 دو قرآن را برای اين برای شما فرستاديم تا نگوئيد که کتاب تورات و انجيل پس بر"و ) ٣آيۀ 

 "ما از تعليم درس آن کتاب الهی غافل و بی بهره مانديمطايفه يهود و نصاری فرستاده شد و 
  ).  قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی) (١۵۶سورۀ انعام، آيۀ (

  .به جلدهای بعدی اين کتاب. ک.  برای توضيح بيشتر ر 201
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پوشی و سانسور وحی الهی و آيۀ قرآن، راه و چاه خاصی بيابند و  پرده
 : برای نمونه. تردستی بديعی را به کار ببندند

  
 سورۀ الروم، نام دين ٣٠ بهاالدين خرمشاهی در ترجمۀ بند اول آيۀ -
، آن هم »حق« جای آن از کلمۀ را تمامًا سانسور کرده و به» حنيف«

: ترجمۀ وی از اين عبارت قرآن. در داخل پارانتزاستفاده کرده است
پس : "نه  معادل درست آن به شرح" ...ا حنيففاقم و جهک للدين "

کدالنه روی به دين پا"، بلکه به صورت  ..." کنحنيفروی به دين 
 . است" ....بياور ) حق(
  
هء، مطابق معمول، از خود کلمات و الدين الهی قمش   حسين محی-

» اسالم«را نيز به دين » حنيف«عباراتی بر معنی آيه افزوده و نام دين 
مسقيم رو !) ی پيروانت با همه(پس تو ای رسول : "برگردانده است

 ".... آور اسالمبه جانب آئين پاک 
  
اسم حنيف را به صورت » ترجمۀ خالصۀ تفسير الميزان« نويسندۀ -

برابرسازی کرده » معتدل«کار برده و آن را با کلمۀ نامربوط صفت به 
 ."... کن که معتدل و حنيفیپس روی خود را به جانب دين : "است

  
را » دين حنيف«خود » تفسير نمونۀ« مکارم شيرازی و شرکاء، در -

روی خود را متوجه : "اند معادل قرار داده و نوشته» آئين خالص«با 
دهند که منظور از به  آنان توضيح نمی ...". ن پروردگار کآئين خالص
در اين آيه کدام آئين و دينی است و با کدام » آئين خالص«اصطالح 

  .بخش از اين آيه برابر سازی شده است
برای سانسور کلمۀ » الحديث تفسير احسن« سيد علی قريشی در کتاب -

معنی و ای بدون هر گونه   الذکر قرآن، از خود جمله حنيف در بند فوق
   ...".)؟(پيوسته کن  (!) اين دينتو جهت را به : "مفهوم ساخته است

برای نديده » تفسير سورآبادی« ابوبکر عتيق نيشابوری در کتاب -
: خالصه کرده است» اسالم«گرفتن اين کلمۀ کليدی قرآن، آن را در نام 
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های بد راست    بگشته از همه ديناسالمبر دين ) بايست(بيست "
 ...".) ؟( بر مسلمانی ايستاده

  
" تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد" خواجه عبداهللا انصاری در کتاب -

به سليقۀ معمول و شيوۀ تأويلی خود به سانسور اين کلمۀ کليدی دست 
دين پاک و تو روی خويش و آهنگ خويش را به سوی : "زده است
دين «ز دهد که منظورش ا  او توضيح نمی". )...؟( راست دار يکتاگوی

  .چه دينی است» پاک و يکتا گو
  

قابل توجه است که در اين ميان فقط در ترجمۀ طباطبائی در تفسير 
 حنيفپس روی به دين : " الميزان، اين کلمه معادل خود را يافته است

که مطابق فطرت خداست فطرتی که خدا بشر را بر آن آفريده و "" کن
ين مستقيم، ولی بيشتر در آفرينش خدا دگرگونی نيست، اين است د

و به من وحی شده "(و ) ٣٠سورۀ الروم، آيۀ  (٢٠٢"دانند مردم نمی
 کن، و زنهار، زنهار حنيفوجه بندگی و دينداری را متوجه دين :) که

  ). ١٠۵سورۀ يونس، آيۀ  (٢٠٣"که از مشرکين نباش
اند که طباطبائی در تفسير  با اين وجود، اين دو مورد تنها مواردی

د به ذکر اين کلمۀ کليدی پرداخته و آن را به نام درست خود الميزان خو
 . ترجمه کرده است

  
 سانسور اين کلمۀ کليدی قرآن و وحی ضرورتتو گوئی که وی نيز از 

خدا آگاه بوده و تا حدودی هم در اين راه کوشيده، ولی به اندازۀ 
ده را در خود ندي" آيات و وحی خدا"آيندگانش جرأت انکار تمام موارد 

و در هر حال، راهی برای جواب به سؤاالت احتمالی خدای خالق 
 . جهان باز گذاشته است

  
مسلکان وی اصًال فکرش را نکرده  اين همان موردی است که ديگر هم

شان به وجود   دهند که به خاطر تعهد و ايمان دينی  و اساسًا نشان نمی
                                                 

  . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان202
  . قرآن، ترجمۀ تفسير الميزان203
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 برای خدائی خالق، از مصالح و منافع روز خود صرفنظر کرده و
شان، به خود اجازۀ سانسور آيات منسوب به خدا را  پيشبرد کار دنيوی

  . دهند  نمی
  
 برای دينی مبانی ساختن و  قرآن معانی در بردن دست که بينيم  می
 تر، آسان بسيار متشرعين، دنيوی نيات به »بخشيدن دينی مقبوليت«

 انتظار و گنجد می مسلمانان ذهن در که است آن از تر عمومی و تر رايج
  :که شود می مطرح سؤال اين مجددًا وجود، اين با .رود  می

ها و تحريفات، به کدام ترجمه و تفسير   بردن  با وجود اين همه دست-
  توان اعتماد کرد؟ ظاهرًا با امانت قرآن می
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  ٣فصل 
   »اسالم رسمی« تحريفات پيامبران دروغين -جمعبندی

  
  
  

  
  
   مشت نمونۀ خروار-

ها و موضوعاتی که در اين بخش  شود که نام به تکرار يادآوری می
سازان اسالمی از   ن شده، در مقام مقايسه با آن همه شريعتعنوا

مفسر، متکلم و فقيه تا قاضی، عالم و حاکم اسالمی که در طول تاريخی 
 سال به نوسازی و بازسازی معنی ومفهوم قرآن ١۴٠٠به درازی 
از نظر معنی و . مانند  اند، فقط مشتی از خروارها را می  دست زده

هائی نه چندان تمام عيار از  نمونهها  مفهوم قرآن نيز، اين
 اين  ها، ابداعات و تحريفات نوع به نوع دينی و غيردينی بردن دست

  . اند دورۀ طوالنی تاريخی
اين همه نشان می دهد که دست بردن در معنی و مفهوم قرآن، و 
سانسور و تحريف آيات، فقط از تعدادی مترجم و مفسر قرآن سر نزده 

بلکه، تداوم سنتی شايع در سرتاسر تاريخ اسالم و اين همه . زند و نمی
حکومت اسالمی پس از رسول است و سابقه ای به درازی 

 متشرع آن يا اين نام ذکر رو، اين از. های دينی و اسالمی دارد حکومت
 کتاب، اين در خدا به منسوب کالم تحريف از مورد آن يا اين دادن نشان و
 به محدود فقط  قرآن آيات تحريف و سانسور کار که نيست معنی اين به
 و حد اين در فقط تحريف موارد يا است، مفسر و متشرع نفر چند اين

   .شود  می محدود اندازه
 عظيمی بنای از سنگی تکه همانند ها  اين از کدام هر تحريف و دخالت
 پرداختنش و ساختن در اسالمی ساز  شريعت و متشرع هزاران که است
   .کنند می و کرده ايفا نقش و تهداش شرکت بوده، دخيل
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وحی "دخالت هزاران فرد و فرقه در معنی و مفهوم آيات معروف به 
و تداوم سنتی چنين فراگير از اصالح و تحريف قرآن معروف به " خدا

در طول تاريخی چنين طوالنی، نه فقط محتوی آيات و " اهللا کالم"
لکه همچنين بر اين را تغيير داده، ب» کتاب دينی«معنی و مفهوم اين 

  : دهند که  امر گواهی می
فاقد » قرائت با واسطه و رسمی موجود« اطالعات دينی ناشی از -

  . است صحت دينی و الهی
  

گری که  اين هم دليل ديگری است مبنی بر اين که اسالم حکومت
خود، تبعيت دينی و » با واسطه و رسمی«" دانش دينی"امروزه برای 
در معنی و » بشری«های   اثر اين همه دخالتطلبد، بر  سياسی می

مفهوم قرآن، فاقد اعتبار دينی است و با وجود اين همه خدشه و 
ضد مبانی «و حتی » غير دينی«طرفانه،   تحريف، در يک ارزيابی بی

  . است» دينی و اسالمی
، در طول »ضد دينی«و » دينی غير«جانبه،  تحريفاتی چنين همه

و ذهن انسان مسلمان را با باورهای زمانی چنين طوالنی، فکر 
شده و خرافۀ اجتماعی و فرهنگی پر کرده و از راه سرکوبی  تحريف

های محروم  مستمر دينی و عقيدتی، به شست و شوی مغزی توده
  . مسلمان انجاميده است

  
  رايج تحريف  های و شيوه" اخالق دينی" معيارهای -

ای، نقش مهمی در   رقههای متفاوت فردی و منافع ف ابداعات و سليقه
" هر که آمده امارتی نو ساخته"کنند و در واقع،   تحريفات دينی ايفا می

ها و موارد رايج تحريفات دينی اکثرًا مشابه،   با اين وجود، شيوه. است
  : ها در همۀ اين.  اند همانند و تکراری

کند و ايمان دينی هيچ مرز و   تعهد دينی بسيار ضعيف عمل می-الف
  . کند برای دست بردن در کالم منسوب به خدای قرآن ايجاد نمیمانعی 

روند و   های دينی پيش می  های انسانی تا رد صالحيت  دخالت-ب
اکثرًا توان خدائی که بايد قادر، توانا و دانای مطلق  باشد، به سادگی به 

  .شود  هيچ انگاشته می
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. ه است رسم بی طرفی در ترجمه و تفسير متون به کلی فراموش شد-ج
مرزهای تفسير از حد توضيح سادۀ موضوعات دينی گذشته و ابداعات 

معادل " وحی الهی"شوند و با  بشری، به سادگی به زبان قرآن بيان می
  . شوند  قرار داده می

مفسرين قرآن عادت دارند با صغرا و کبرا کردن متون آيات، از طريق 
روايات متعارض و  و با پيش کشيدن ٢٠٤مراجعه به احاديث اکثرًا جعلی

شوند، معنی و مفهوم  خوانده می" شأن نزول"غير قابل اعتمادی که 
و در واقع، خواست خود را . دلخواه خود را بر آيات قرآن تحميل کنند

، از آن ميان ٢٠٥اند آنان که اهل تأويل. به نام خدا و قرآن به بازار آورند
ن هم فراتر اهل طريقت و شيعيان، حتی در صورت لزوم پا را از اي

گذارند و وقتی استخراج معنی و منظوری از قرآن از راه جعل   می
سازند که نه  شود، معنی و مفهومی می  حديث و روايت ناممکن می

ها  نسبتی با متن اصلی آيه و قرآن، و نه قرابتی با معنی ظاهری آن
  . دارد

برای نمونه ديديم که مثًال شريعتی با تردستی تمام، کلمۀ 
ای از قرآن برای ناميدن گروهی از قوم  ، که در قصه»ينمستضعف«

. دهد  قرار می" تفسير"يهود زمان فراعنۀ مصر به کار رفته، را مورد 
، با تغيير معنی و مفهوم آيه و همچنين »بندی کالمی چشم«و با اين 

زمان و مکان مورد نظر قرآن، برای زمان حاضر و امروزه روز، 
در نتيجه، معنی و مفهوم ساخته و . سازد  حکم دينی و معنی قرآنی می

، نه آن است که در قرآن قيد »مستضعفين«پرداختۀ شريعتی از کلمۀ 
شده، و نه آن است که پيامبر اين آيات نقل کرده، يا پيشينيان متکلم و 

  . مفسر وی در طول تاريخ مطرح ساخته اند
را کافی بردن در معنی کلمات و جمالت   گونه دست اهل تأويل حتی اين
بينند و به جای آن، معنی و مفهوم مورد نظر خود  به منظور خود نمی

                                                 
در جلد سوم » تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به بحث مربوطه در فصل . ک.  ر204

  .اين کتاب
 و به نداردهيچ معادلی  آيات متن ظاهری موضوعی که در گيری طرح و نتيجهبه معنی  205

ت، اما در  کلمه و جملۀ آيات اسظاهرتوضيح  حداقل محدود به ،تفسير. است» باطنی«اصطالح، 
به بحث مربوطه . ک. برای اطالعات بيشتر ر( نظم و نثر وجود ندارد ظاهر هيچ تعهدی به تأويل

  ).در جلد سوم اين کتاب
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. گيرند کلمه، جمله و آيۀ قرآن به کار می» معنی باطنی«را به عنوان 
اينان به طور مثال با مراجعه به آيۀ مربوط به تعداد برادران يوسف، 

يعيان  امام ش١٢ای، عدد دوازده را اشاره به  بدون هر اشاره و نشانه
که حاوی "دهند، يا با مراجعه به سورۀ يوسف  دوازدهه قرار می

فاجعۀ مبارزۀ خصايص «داستان تورات دربارۀ يوسف است، همچون 
توجيه و تأويل کرده، يعقوب را نمايندۀ » گوناگون روح انسانی

پنج حس «، و ده برادر او را نمايندۀ »قلب حساس«، يوسف را »تفکر«
  .   ٢٠٦"کنند  معرفی می» یباطنی و پنج حس ظاهر

   
   انگيزۀ اساسی تحريف تاريخی دنيوی، های طلبی نفع -

سازان مورد مثال به دو   های پيشين تجربه شد که شريعت در مثال
 فاناتيسسم دينی، دست -٢ و ٢٠٧های دنيوی طلبی  نفع-١: انگيزۀ عمدۀ

زنند، يا بر اصالح، سانسور و   به تحريف معنی و مفهوم آيات قرآن می
اين . کنند تحريفات قرآن مهر تأييد زده و چراغ سبز روشن می

  . چگونگی نيز تاريخی به درازای تاريخ اسالم در پشت سر دارد
 که از نظر تاريخی، ٢٠٨های بعدی اين کتاب خواهيم ديد در جلد

های تفسير و تأويل قرآن را با آغاز  بازيگران علم کالم، بازی
 دينی اربابان فرامين و احکام بهآنان . خلفا آغاز کردند» حکومت دينی«

 را مسلمان مردم خدا، و دين نام به و شدند قائل قرآنی و دينی اعتبار
اين کار با گذشت  .کردند دينی شريعت و اربابان از تبعيت به مجبور

به » ايمان دينی« و همچنين با گذر از شدن حکومت دينی عمدهزمان و 
ابداع معانی و مفهومی ، تا به حد »منافع دنيوی«و » ای تعلقات فرقه«

  : ه، توسعه يافتکه نه در قرآن بيان شده و نه پيامبرش از آن خبر داشت
   کسانی روايت ساختند، -
   آن روی آوردند و، ٢٠٩ جمعی به توليد و جعل حديث و فروش-

                                                 
  .١٢٧-١٢٨ پطروشفسکی، اسالم در ايران، ص 206
در جلد سوم اين » های دست بردن در معنی و مفهوم قرآن علل و انگيزه«به فصل . ک.  ر207

  .کتاب
  .در جلد سوم اين کتاب» تکوين تاريخی حکومت و شريعت اسالمی«ل به فص. ک .  ر208

  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل . ک.  ر 209
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ای با استفاده از اين احاديث جعلی و به کارگيری تفسير و تأويل،    عده-
و خدا کوشيدند، يا با " وحی" منظور خود به زبان به بيان معنی و

، »قرآن با قرآن«مقايسۀ آيات با همديگر و به اصطالح از راه تفسير 
  .مفاهيم جديد دينی و دنيوی استخراج کردند

  
 که زمانی طوالنی از فوت ٢١٠بعدًا به تفصل توضيح داده خواهد شد

مانان از رسول نگذشت که فروپاشی سيستم اسالمی با خروج نومسل
خلفای اوليۀ اسالمی با زور شمشير از اين خروج از . اسالم آغاز شد

  : اسالم جلوگيری کردند، ولی با اين وجود» فروپاشی ظاهری«دين و 
حکومت «به زودی . تادامه ياف» فروپاشی ناپيدای محتوی دينی «-

» ايمان به خدای واحد«به جای » دينی و تبعيت شرعی ناشی از آن
اطاعت از خدای ، به اندازۀ رمانبری از حاکمان اسالمیفنشست و 

بردن در  از اين جا، دست. ٢١١االجرا فرض شد ، مقدس و الزمخالق
حکومت «معنی و مفهوم قرآن، همچون يکی از واجبات و ضروريات 

  .به سنتی پايدار تبديل شد» دينی و اسالمی
    

رای فروش اين بود که از آغاز، هدف تحريفات، ساختن احکام الزم ب
در بازار قدرت و سياست، و برای سوار شدن بر احساسات ايمانی 

  : های محروم و ناآگاه بود  توده
  . ها مشروعيت دينی و قرآنی الزم داشتند  حکومت-
 قاضی اسالمی برای اجرای اوامر حاکمان دينی، احتياج به حکم دينی -

  . داشت
آن توجيه و تحميل های قر   شالق محتسب و تيغ جالد، با قرائت آيه-

  . شدند  می
 گرفتن جان و مال، ستاندن غنيمت و غرامت دينی، و همچنين ابقای -

داری و تقديس ثروت و شوکت طبقاتی جوامع اسالمی، نيازمند  برده
  .استخراج حکم و فرمان دينی از راه تعبير و تفسير بود

                                                 
  . جلد سوم اين کتاب در»عدم مشروطيت دينی حکومت دينی و اسالمی«فصل به . ک.  ر 210
  .وم اين کتاب جلد س در»شمارش معکوس دينی«فصل به . ک.  ر 211
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بردن در معنی و مفهوم قرآن و استخراج  اين همه جز از راه دست
. ممکن نبود» کتاب دينی«منظور و نظر مورد نياز روز از آيات اين 

 ابداع، ايجاد و بدعت سياسی و اقتصادی از اين دست، ٢١٢گويند  می
ها در معنی و   بردن   سال طول کشيد تا تفسيرها و دست٣٠٠حدود 

شدن فقه اسالمی، مذاهب  مفهوم آيات قرآن، منجر به ساخته و پرداخته
های نوع به نوع   ذهبی شدند و از اين راه، شريعتهای م دينی و فرقه

  . اسالمی ظهور کرده و بر پا ايستادند
*** 

  
های انسانی در   های دينی و دخالت  با اين وجود، اين جا پايان خالقيت

سازان مذاهب و  از آن پس نيز شريعت. متون منسوب به خدا نبود
  . ها بيکار ننشستند  فرقه

گاهی به   کردند، يا هر از وعيت کسب میبايد مشر  حاکمان دينی می-
  . زدند تجديد مشروعيت دينی خود دست می

خواست و فتوای قرآن را الزم داشت و ديگری طالب    يکی جنگ می-
  . صلح بود

ستاند و ديگری به نام خدا و اسالم، مال و دارائی به    يکی ماليات می-
 .برد يغما می

در برابر طبقات بردگان و دار  دار و زمين   اربابان دينی برده-
  . برزگران نيازمند حکم قرآنی بودند

 آنان حتی برای شالق زدن، دست بريدن، سنگسار کردن، جان و مال -
ستاندن، حرمسرا ساختن، امرود بازی و به بردگی کشاندن و خريد و 
فروش زنان و کودکان مردم مسلمان، نياز به تفسير و تأويل آيات 

  . داشتند
ای معنی و   و هر نورسيده" هر که آمد عمارتی نو ساخت "اين بود که

آيه ساخت و حکم شرعی به وجود : مفهومی جديد به آيات قرآن افزود
هائی فراهم آمد، که اگر   از همۀ اين ها، مفاهيم و قرآن يا قرآن. آورد

                                                 
  . جلد سوم اين کتاب در»"اهللا کالم"بازنويسی معنی و مفهوم «فصل ک به .  ر212
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آن نبودند آه  » معنی و مفاهيم«يکسان داشتند، از نظر » نظم و نثر«هم 
  . شد مطرح بود، يا بيان میدر زمان نزول 

های آغازين کتاب، تجربه کرديم که اين معانی حتی به  در مثال
  : هائی نظر دارند آه در زمان پيامبرش شناخته نبودند  افق

  . های مکانيک را وارد آيات قرآن کرد  بازرگان فرمول-
  . نجوم را در قرآن يافت  طالقانی تئوری-
ائی امت امامان علوی را لباس  شريعتی انقالب مستضعفين و ره-

  . قرآنی پوشاند
 علی اکبر قرشی وفاداری به امام وقت انقالب اسالمی را قرآنی کرد -

  . و و و
به وسيلۀ هر مذهب و فرقه » معنی و مفهوم«بدين ترتيب قرآن از نظر 

شد و در آن هم بازنويسی که نه، حتی از سوی هر فرد و دستۀ اسالمی 
  . های مكرر دچار آمد  نمانده، به بازبينی

. ، به وجود آوردصدها محتوی و معنی و مفهوم با يک قرآناين سنت 
های جديد، که نظم و نثر يکسان ولی معنی و مفهوم مختلف  توليد قرآن

  .آورد  و متفاوتند دارند، امروزه روز هم دوام می
  
  »معنی و مفهوم«يا » نظم و نثر «–" کالم اهللا" محتوی -

" اهللا کالم"قرآن و آياتش، توضيح محتوی آن چه » تحريف«بحث از 
بدون توضيح اين ترم دينی . شمارد شود را الزم می ناميده می

قرآن » معنی و مفهوم«سازان در  های شريعت  بردن  توان دست  نمی
در . دينی کرد را تحريف ناميد و اينان را متهم و محکوم به عمل ضد

لد دوم اين کتاب به اين سؤال در ج» اهللا آثار نزول قرآن کالم«فصل 
نظم و «شود،   خوانده می" کالم اهللا"شود که آيا آن چه  پاسخ داده می

دست بردن «در اين معنی، آيا . آن» معنی و مفهوم«قرآن است يا » نثر
  : »در قرآن

  قرآن است يا، » نظم و نثر« به معنی دست بردن در -
  .شود  میآيه و قرآن گفته » تغيير معنی و مفهوم« به -
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های  در فصل مربوطه توضيح داده شده که آيات مختلف قرآن، آدرس
از اينان . دهند  قرآن به دست می» نظم و نثر«مختلفی در مورد منشأ 

 ١٠١آيۀ (آياتی داللت بر آن دارند که نظم و نثر قرآن از آن خداست 
 آياتی نظم را از).  سورۀ النمل و آيات متعدد ديگر۶سورۀ النحل؛ آيۀ 

 سورۀ ١٠٢آيۀ (دانند  االمين می  ای به نام جبرئيل يا روح آن فرشته
 سورۀ الشعراء، آيات ١٩٣-١٩۴ سورۀ النحل، آيات ١٠٢النحل، آيۀ 

و آياتی نيز آن را )  سورۀ التکوير٢٠-٢١  سورۀ البقره، آيات ٩٧-٩٨
  . ٢١٣کنند  معرفی می)  سورۀ الحاقه۴٠آيۀ (کار رسول کريم 

است، » نظم و نثر قرآن«رد که چه کسی نويسندۀ  اما اگر در اين مو
معنی و مفهوم «ها متفاوتند و بحث ادامه دارد، در مورد تعلق  آيه

سازان مختلف   ها متفاوتند و نه شريعت  به شخص خدا، نه آيه» قرآن
سازان  اکثر شريعت. توانند بياورند آورند، يا می تفسيرهای مختلف می

القولند که از  يا فقهای اسالمی متفقاسالمی، چه متکلمان و مفسرين 
  : زاويۀ ديد آيات موجود

به خدا هيچ جای بحث و گفتگو وجود » معنی و مفهوم قرآن« در تعلق -
از کتاب و لوح محفوظی » معانی و مفاهيم«طبق اين آيات، اين . ندارد

خدا، يا » نظم و نثر«که در پيش خداست برداشته شده و به وسيلۀ 
  :به بيان ديگر.  آمده استديگران در قرآن

به ديگران، » نظم و نثر«های قرآنی دال بر واگذاری    حتی اگر آيه-
  فرشته يا انسان، وجود دارد، در مقابل، 

معنی و « هيچ آيۀ قرآنی دال بر واگذاری و تفويض اختيار خلق -
  . قرآن به کسی، چه فرشته يا انسان، نيست» مفهوم

  : بر اساس اين اطالعات دينی
  ای يا بشری هم نوشته باشد،  قرآن را فرشته» نظم و نثر« حتی اگر -
کالم "منظور از قرآن به خدا تعلق دارد و در واقع، » معنی و مفهوم «-
  . است» معنی و مفهوم آيات قرآن«، همان "اهللا
  

                                                 
  .در جلد دوم اين کتاب» منبع و چگونگی نزول کتاب دينی قرآن«به فصل . ک.  ر213
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های مختلف اسالمی، به طور  سازان فرقه جمع بزرگی از شريعت
معنی و «نظرند و بشری کردن  همتئوريک هم که شده در اين مورد 

. دانند خدا می" وحی"بردن در کالم و  قرآن را به معنی دست» مفهوم
، عمدتًا به دو گروه "اهللا کالم"اينان از نظر برابر سازی ترم اسالمی 

  : به نظر گروهی. شوند  عمده تقسيم می
 قرآن است و به نظر گروه ٢١٤»معنی و مفهوم«عبارت از " کالم اهللا "-
  : گردي
. قرآن است» نظم و نثر«و » معنی و مفهوم«عبارت از " اهللا کالم "-

نظر «به بيان ديگر، در همه حال، يعنی هم بر اساس آيات قرآن و هم 
  : های گوناگون اسالمی در همه حال سازان فرقه  شريعت» رسمی

   و،شود  شمرده می" کالم اهللا"قرآن معادل با » معنی و مفهوم« -
، يا تغيير آن به هر نيت و قرآن» معنی و مفهوم «دست بردن در -

دار کردن   و تحريف و خدشه" کالم اهللا"به معنی دست بردن در سببی، 
  ". آيه و وحی خداست"
   

با اين وجود، به طوری که بعدًا به تفصيل توضيح داده خواهد شد، در 
، قرآن »نظم و نثر«يعنی از نظر . کارها بر عکس است» عمل«

جا،   جا و آن شدۀ دورۀ خلفای اسالمی با اصالحاتی در اين آوری جمع
از آن پس، تغيير و جا به جا کردن . رسميت يافته و جا افتاده است

به خود گرفته و جز در " تحريف کالم اهللا"عنوان » نظم و نثر قرآن«
اما به جای آن، . ، به محرمات دينی پيوسته است٢١٥مواردی معدود

 به بيان قرآن و اعتراف خود ؛ که» قرآنمعنی و مفهوم، يا محتوی«
بردن مفسرين باز گذاشته شده  ، برای تغيير و دستاينان از آن خداست

  . است

                                                 
به . ها ايرادی ندارد  آننظم و نثر بر سر جا بماند، تغيير معنی و مفهوم آيات از نظر اينان اگر 214

ر، تغيير و جا به جائی نظم و نثر قرآن به معنی تحريف و خدشه دار کردن قرآن و بيان ديگ
گذار مذهب حنفی، خواندن قرآن به  از اين رو، کسانی همچون ابو حنيفه، پايه. نيست" اهللا کالم"

  .شمردند را جائز می) يا زبان های ديگر(زبان فارسی 
  .فی به طور مثال، کتاب قرآن چاپ ليبی در دورۀ قذا215
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ها کار و توليد معانی و مفاهيم   ها و قرن از اين طريق، در طول سال
سازانی که کارشان ايجاد معانی   مختلف قرآنی از سوی انواع شريعت

  : نگارش يافته آه» هائی قرآن«، جديد آيات از راه تفسير بوده
  يكی اند، ولی، » نظم و نثر« از نظر -
ناميده " کالم اهللا"، يا در واقع، آن چه »معنی و مفهوم«از نظر  -

های اسالمی، متکلمان و مفسران قرآن،  شود، به شمارش فرقه  می
  . اند متفاوت

 های مکرر در معنی و بردن به بيان ديگر، در عمل و بر اثر دست
  : مفهوم، قرآن عبارت شده از

  .»يک نظم و نثر و تعدادی بی شماری معنی و مفهوم «-
  

باز هم . نگاری معنی و مفهوم قرآن کماکان ادامه دارد اين سنت باز
سازان، چه متکلم و مفسر، يا فقيه، قاضی و عالم   هيچ کدام از شريعت

 يا جرئت دست بردن در برند، ها دست نمی دينی، در نظم و نثر آيه
ولی در عوض، آن . قرآن رسمی شدۀ دورۀ خلفا را ندارند» ظاهر«

های پيشين تجربه شد، به آسانی در معنی و مفهوم  گونه که در مثال
و هر . برند ، دست می»القولند که از آن خداست همه متفق«آيات، که 

 وقت، به ای خود و اربابان دينی روزه بنا به مصلحت ها و منافع لحظه
از سوی «ای  عنوان تفسير و تأويل اين يا آن آيۀ قران، حرف تازه

  . آورند به بازار می» به نام خدا«، ولی »خود
  : سازان  از اين زاويه، ابداعات گوناگون اين شريعت

  : و از آن نظر "اهللا کالم" مستقيمًا ابداعات ناقض -
  . اند »دينی ضد «-
  

احکام دينی و "لمانان از آن چه اينان اين است که هر گونه تبعيت مس
نامند، پشت کردن به محتوی قرآن و   می" شريعت اسالمی"و " قرآنی

  . روگردانی از نظر خداست و منع دينی دارد
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   پديدۀ تحريف مضاعف دورۀ مدرنيسم-
سازان اخير بر معنی و مفهوم قرآن   ديديم که بخشی از آن چه شريعت

اند که در   تاريخی ندارند، يا مواردیاند، سابقۀ قبلی و  افزوده
های امروزی، از نو ساخته و   های اخير و بر اساس گفتمان  زمان

اين پديده نيز البته تازه نيست و در سرتاسر تاريخ . اند پرداخته شده
 سالۀ اسالمی، هر که آمده عمارت دينی جديدی ساخته، حرفی ١۴٠٠

 به ارث برده، رد حسابی را که از گذشتگان خود های بی از حرف
کرده و حرف جديدی را که مناسب زمان جديد بوده، جايگزين آن کرده 

  : اين بوده که. است
   نه تحريف معنی و مفهوم قرآن به پايان رسيده و -
يافته، و تغيير و » نهائی«، معنی و مفهومی "کالم اهللا" نه عبارت -

  . تحريفش به پايان رسيده است
  

آن، پس از ورود مدرنيسم اروپائی به کشورها سنت تغيير و تحريف قر
در اين . نشين، شکل و رنگ ديگری به خود گرفت  و جوامع مسلمان

دوره، با سرعت گرفتن گردش تحوالت اجتماعی، تفاسير قبلی و قرون 
وسطائی پاسخگو نشدند و سؤاالتی که با ورود دانش و علوم جديد به 

های جديدی  ريخی، پاسخشدند، در هر لحظۀ تا  اين جوامع مطرح می
کار و به قولی مکتبی، نه درکی از اين   اسالم محافظه. را طلب آردند

اين در حالی بود که  . داد  پاسخی به اين مسايل می سؤاالت داشت، نه
 را با گر  اسالم حکومتفقدان پاسخ در برابر سؤاالت جديد، کل سيستم 

  . کرد  خطر فروپاشی رو به رو می
پرداخت،  بود و به ايمان دينی می» دين«ی که اسالم، البته تا آن جائ

 و گرا حکومت، بنيادگرامشکل چندانی وجود نداشت، ولی اسالم 
حکم و قاعدۀ سياسی «، بلکه »دين«را نه » دين اسالم« که گرا  شريعت

دانست، بدون توليد و عرضۀ ايدئولوژی اجتماعی   می» و حکومتی
 قول پاداش بهشت آن جهانی و حتی ديگر. قادر به ادامۀ حيات نبود

تهديد با جهنم اين و آن جهانی نيز برای ترساندن، ترغيب، اقناع و به 
های تازه بيدار شده، طبقات نوين شهری و  تبعيت و تسليم واداشتن توده

  .    نشين، کفايت نمی کرد خواندۀ جوامع مسلمان های درس نسل
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والت و رشد علوم، از آن رو، با آغاز عصر مدرنيسم؛ عصر ورود تح
و » ها توجيه مشروعيت دينی حکومت«برای » بردن دست«سنت 

، با شدت و سرعت دوباره و افزوده جريان »اصالح حمايتی قرآن«
شان را  دنيوی –بانيان و حاآمان شريعت که خود و مبانی دينی. يافت

ديدند، رفته رفته به اين جا رسيدند که حاال ديگر وقت  در خطر می
وسطائی نيست و بايد  کاری و وفادار ماندن به اوراد قرون  محافظه

  . ها را به روی مدافعات جديد دينی باز بكنند در
از مبانی دينی، » عالمان به اصطالح فكلی» «دفاع به اصطالح علمی«

تنها راه برون رفت ممكن از اين بحران دينی بود و مجوز خود را از 
  .گرفت اين شرايط بحران می

که مترجمين و مفسرين گوناگون قرآن، اجازه گرفتند تا بدون اين است 
ترس از برخی از تابوهای سابق دينی، معنی و مفاهيمی را که 

شان به نام معنی قرآن فراهم آورده بودند، تغيير دهند و معانی  پيشينيان
و مفاهيمی بسازند که با دانش و آگاهی امروزی سازگاری داشته باشند 

  . االت جديد پاسخ دهندو به بخشی از سؤ
، يا مجاز شد آه به شرط »هر که آمد عمارتی نو ساخت«از اين راه، 

» های نو عمارت«دفاع از دين و مشروعيت حکومت اربابان دينی، 
  . بسازد

***  
  

های دينی   های دينی و شرعی، البته قبًال هم به انگيزۀ سود اين عمارت
تأثير از  ايستاده بودند و بیهای قرآنی ن و دنيوی، به تمامی روی پايه

ابداعات و مصالح خلفا، حاکمان و اربابان دينی نبودند، ولی حاال به 
  : خاطر سرعت تحوالت

هائی ديگر است و به طور   شود، عمارت  هم آن چه ساخته می-
داری   های ماقبل مدرنيسم و سرمايه  های دوره گير با عمارت  چشم

  کند و،  فرق می
سرعت تحوالت علمی و تکنولوژيکی جهانی،  هم به خاطر فشار -

  . ديگر هيچ عمارت دينی برای مدتی قابل دوام و بقا نيست
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کنند و هر تحول  علوم و دانش به سرعت و شتاب شکل عوض می
اين است آه . شود  اجتماعی، تا تثبيت نشده دچار تحولی ديگر می

و فقيه سازان رنگارنگ، از متکلم   های جديد شريعت  ابداعات و يافته
های پيشين، صدها سال عمر  تا مفسر و ارباب دينی، ديگر مثل دوره

کنند و هر بنای جديد دينی، تا جا نيافتاده مجبور به تغيير و   نمی
  . شود نوسازی می

برای نمونه ديديم که طالقانی و ديگر متکلمان بر آن بودند تا با حساب 
. ای قرآن برسانندسرانگشتی، عدد نه اقمار دور خورشيد را به هفت ت

شد، هنوز دو   به سببی پذيرفته می» عوام فريبانه«تازه اگر اين کار 
  . دهه نگذشته صحبت از کشف يک قمر ديگر، به ميان آمده است

های سرانگشتی غيرعلمی متکلمان دو  رساند که ديگر حساب  اين می
آيند و بايد کس يا کسان ديگری بيايند و با  دهه قبل هم به آار نمی

های جديدی، هم خود و قرآن را از محاسبات  صغرا و کبرا چيدن
  . اندازند ها برهانند و هم طرحی نو در   حمايتی طالقانی

شود  خود وارد صحنه می» استدالل انکاری«اين جاست که سروش با 
تا با انداختن گناه عدم صحت تعداد اقمار قيد شده در قرآن به گردن 

آسمان هفت تا " برسد که اصًال حاال ، به آن جا»معرفت های دينی«
خالق کائنات .  يا نيست، مهم اين است که خالق آن ها خداست٢١٦هست

  . ٢١٧"خداوند است
  

کرد از راه انداختن  از اينان علی شريعتی، در چها دهه پيش سعی می
خواند، به برپائی  می» اسالم صفوی«گناهان به گردن آن چه وی 

. نايل شود نام نهاده بود،» الم علویاس«که وی » اسالم بنيادگرائی«
ای حاکم بر   امروزه حداقل اين دانش فراهم شده که اين اسالم فرقه

نيست، بلکه » اسالم صفوی«ايران، نه فقط بر خالف ادعای شريعتی، 

                                                 
او است که هر چه در زمين هست يکسره برای شما : " سورۀ البقره به شرح ٢٨به آيۀ . ک.  ر216

ترجمۀ تفسير " (آفريد سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان به پا ساخت و به همه چيز داناست
  )الميزان

  .در همين جلد» هفت آسمان بطلميوس و فهم سيال اسالمی«به فصل . ک.  ر 217
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 است و برای تغيير و ٢١٨»استعماری-اسالم قاجاريه«تر،   خيلی نزديک
  : اصالح آن

  : ، بلکه»علوی کردن دين« نه -
   جدائی مطلق دين از سياست، -

  .تنها راه پاسخ درست به سؤاالت مبتالبه امروز و فرداست
 بشری کردن -٢و » نيمۀ دينی« دينی نگهداشتن -١اين به مفهوم، 

  .دين و قرآن است» نيمۀ دنيوی«
  

های اخير، نه فقط تفسيرات قديمی و گذشته به   اين است که در دوره
، بلکه مفسرين و متکلمان اسالمی شوند  کرات دچار بازنويسی می

دنيوی خود را  -های اقناع دينی  بينند که بحث جديد خود را مجبور می
  . آغاز کنند» نقد اسالف خود«با 

اين همه اما پس از آن همه دستکاری به آن جا رسيده که امروزه آن چه 
شود، ديگر قرآن در مفهوم   به نام ترجمه و تفسير قرآن عرضه می

  :نيست، بلکه از نظر معنی و مفهومسنتی آن 
   ارقام نجومی طالقانی است، -
   علوم مكانيك بازرگان است، -
هاست و  ها، قريشی ها، ناصر مكارم شيرازی   حكمت دنيوی قمشهء-

  . و و
  
   از پيامبری تا خداوندگاری--

هم عصر يک " برادران"در اين شرايط جديد، ديگر معانی آيات بين 
های  خوانده  ديگر درس. کنند  ر فرق میفرقه هم با همديگ

بينند که مفاهيم   ها و مدارس دينی هم خود را مجبور می  خانه  مکتب
های روز بنا نهند و همراه با تغييرات و  آيات را بر علوم و دانش

های جديدی علمی به تفسيرهای جديد و تغيير معنی و مفهوم دينی   يافته
  . تن در دهند

                                                 
  .» در ايران و ترکيهگرائی توسعۀ مدرنيسم و اسالم«ه کتاب نويسنده تحت عنوان ب. ک.  ر 218
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شته فرق کرده و موضوعات، آنی نيستند آه شکل نگرش دينی هم با گذ
  :اين همه به چه معنی است. در زمان انشايش بودند

بازنويسی و « جز اصالح معنی و مفهوم قرآن و يا باالتر از آن، -
  در آن، » تجديد نظر

  ها،  های جديد يا حتی باالتر از اين  جز پيامبری قرآن و قرآن-
 انجام آارهائی که فقط از خدا کردن آيات جديد و" نازل" جز عمًال -

  ساخته است؟ 
  

چاپ ايران، به » دين شناسی معاصر«مجيد محمدی، نويسندۀ کتاب 
آند و نقش و ادعای پيامبری در  درستی به اين موضوع اشاره می

اعمال و رفتار متکلمانی جديدی چون شريعتی و سروش را در زير 
  . ٢١٩برد بين می ذره

ديدن در بين » نبی و رسول زمانه«د را واقعيت آن است که پديدۀ خو
اين متشرعين عام است و بسياری از فعاالن دينی و اسالمی، امروزه 

احكام دينی خود «خود را نه فقط نبی زمان، بلكه مأمور ابداع و اجرای 
بينند آه گويا از سوی خدا آمده و خواست و نيت   می» ای  ساخته

  : مين رواز ه. کند  خداوند خالق جهان را بيان می
شان، يكی   از نظر بنيادگرايان امروزی، انجام و عدم انجام نظريات-

  . سازد را مسلمان يا آافر می
با چنين تفکری است که عبدالکريم سروش در آتاب آئين شهرياری و 

» گری آفرينی و انقالبی حرآت«دينداری خود، پيامبر را با آنچه وی 
، تئوری »گزينش الهی«مل داند و با حذف کا خواند، برابر می  می
او از آن طريق، . آند را علم می» تداوم نسل پيغمبران در تاريخ«
سورۀ احزاب، آيۀ (توجه به آيۀ قرآن در مورد پيامبری پايانی محمد   بی
های به اصطالح  ، برای اثبات پيامبری خود و همپالكی)۴٠

از ديد وی و . ٢٢٠تراشد  دليل می» گرش  آفرين و انقالبی حرآت«
  : اش خواه های شريعت مسلك مه

                                                 
  .٣۶۴به مجيد محمدی، پيشين، ص. ک.  ر219
  .   ١٧-۴٠ و ٣۴ عبدالكريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، ص 220
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 انگار آه هر تحولی در دنيا، مستقيمًا هدايت شده از آسمان و از راه -
های علمی  يكی و پيشرفت ژ دينداری است، و انگار آه تحوالت تكنولو

های اخير را هم، نه فلسفه و علم سكولر و الئيك متکی  و صنعتی سده
ز آن ميان، اين پيامبران خود به عقل و انديشۀ بشری، بلكه پيامبران و ا

گری به بشريت هديه  برانگيختۀ متکلم و متشرع اسالمی و شيعه
  . ٢٢١اند داده
ما مسلمانان مشعل تمدن و رفاه جهانی را !) گويا(سبب نيست آه   بی

آنيم و آشورها و جوامع غربی آه از اين زنجيرۀ پيامبران   حمل می
مانده و  ند، فقير و عقبا  ای محروم بوده ساز اسالمی و فرقه  شريعت

  !  اند تحت ستم باقی مانده
*** 

 
هايش را نبی و  مسلک سروش اما از اين نظر حق دارد آه خود و هم

ها در معنی و مفهوم  دست بردن«به راستی که با اين . رسول بخواند
  : »قرآن و وحی الهی

  .  هر متکلم و مفسر اسالمی، پيامبری جديد است-
دهند،  سازان انجام می   که کاری که اين شريعتاما واقعيت اين است

وی حتی از اين نظر از سوی خدا . آيد حتی از پيامبر قرآن هم بر نمی
برانگيختۀ  پيامبران خود«شد که اگر به کار دست بردن، که   تهديد می
خاست و معنی و مفهوم  دهند، بر می به راحتی انجامش می» امروزی

گرفت و  اوند دست راستش را میداد، خد آيات خدا را تغيير می
  ٢٢٢)از دروغ به ما(بر ما )  محمد(و اگر : "کرد شاهرگش را قطع می

، دست راستش را می گرفتيم، سپس شاهرگش را بست سخنانی می
 آيۀ سورۀ الحاقه،" (کرديم و هيچ يک از شما مدافع او نبود  قطع می

۴٧-۴۴(٢٢٣.  

                                                 
  .به عبدالكريم سروش، آئين شهرياری و دينداری. ک.  ر221
  .هءالدين الهی قمش  قرآن، ترجمۀ حسين محی222
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی223
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و مفهوم قرآن بردنی که اينان در معنی   رساند که دست  اين می
آمد، بلکه بر اساس  کنند، حتی از عهدۀ پيامبرش هم بر نمی  می

  : اينان، از اين رو. ساخته است» خدا«باورهای دينی اسالم، فقط از 
 و خود را در اين کنند  کار خلق معانی جديد آيات را با خدا قسمت می -

  .پندارند کار مهم با خدا شريک می
   

 جا که اين ادعاهای پيامبری و خدائی تنها سپر قبًال نتيجه شده که از آن
اند،  دفاعی حاکمان دينی در برابر توسعۀ دانش و تحوالت اجتماعی

آميز   کنند و به آسانی، سكوت رضايت هيچ صدا و واآنشی ايجاد نمی
اين سکوت و . آورند ساالران و دين فروشان را به دنبال می  دين

های  آورد وم عرضۀ دسترضايت، محصول دورۀ بحران ناشی از لز
توان مردم را به  علمی و همچنين محصول آن است که امروزه نمی

های پيشين، با ادعاهای غيرمنطقی و غيرعقالنی و با  آسانی زمان
  . صرف حرف و کالم قرون وسطائی قانع کرد و به کنترل در آورد

  
  ، دينی نيست»قرائت با واسطه« راه دينی -

حمايت از دين «ای بازنويسی قرآن، که سياست اين در و دروازۀ باز بر
را در برنامه دارد، در ادامۀ کار » به هر بهائی» «و حکومت دينی

قرائت دينی رسمی و «خود، راه را برای هر چه بيشتر خدشه دار شدن 
آند و اصل و اساس صالحيت و صحت دينی آن  هموار می» با واسطه

  . برد را به زير سؤال می
که در طول صدها سال دوام » تحريف و سانسور«مه در ضمن، اين ه

آورده و گاهی حتی منظور و مفهوم آيات را به تمامی تغيير داده و 
 نشان همه از قبل ،آياتی جديد با معانی کامال متفاوت به وجود آورده

   :که دهند  می
 اطالعات و مخدوش اندازه چه تا »واسطه با و رسمی« دينی قرائت -

   .اند  شده تحريف و سانسور حد چه تا موجود دينی
 فراوانی سؤاالت نوميدکننده، و تلخ واقعيت اين از آگاهیاين جاست که 

کند و قبل از همه اين انديشه را  را در مورد صحت دينی مطرح می
  : کند که با وجود اين سابقه و سنت چندين و چندين صد ساله ايجاد می
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سازان،   ود اين شريعت چه حدود و مقداری از احکام قرآن که خ-
کنند، مورد اين گونه  مقدس و الهی بودن جزء به جزء آن را تبليغ می

قرار گرفته اند و تا چه حدی، » های تحريفی بردن دست« سانسورها و
  گذارند؟  تصاوير بدون روتوش از دين و قرآن را به نمايش می

رًا با ها، به کدام ترجمه و تفسير ظاه  بردن   با وجود اين همه دست-
  توان اعتماد کرد؟ و،  امانت قرآن، می

ها در معنی و مفهوم  بردن  توان با اين همه دست  اصوًال چگونه می-
، يا "دينی و اسالمی"آيات قرآن، دينی بودن اين يا آن حکم ملقب به 

، خود را در برابر »مسلمان دينی«را باور کرد و به عنوان " شرعی
  ها مسئول و متعهد دانست؟  آن
  

دهد که با وجود اين  خواهد باشد، اين همه نشان می پاسخ هر چه می
  : همه تحريفات تاريخی

شديدًا تحت تأثير سوداهای » رسمی و با واسطۀ دينی« راه قرائت -
های کهنه و  فروشی  ها و دين سازی های دين دنيوی و انواع تردستی

منجر نو، غير قابل اطمينان و اعتماد است و به هيچ هدايت دينی 
  .شود  نمی
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  ۴فصل 
   بازيگران و بازی

  
  
  

 
  

  ارثيۀ مذهبی و سازمان دينی
  
  

اسالم رسمی و «در مثال های پيشين، با نادرستی و تحريف منابع 
يفيت پائين اطالعات حاصل از و ارزش نازل و ک» گر جکومت

اما اين اطالعات دينی و . آشنا شديم» قرائت رسمی و با واسطه«
مذهبی، يا اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از کجا در جامعۀ ما ريشه 

هائی  زده، چگونه دوام آورده و بازتوليد شده، و بر اساس چه مکانيسم
  ی ما رسيده اند؟ ها از نسلی به نسلی منتقل شده و به دست ما و نسل

 
صدها سال شريعت سازی، از زمان فوت رسول تا به امروز، صدها 

ی دينی مخدوش، هزارها کتاب تفسير و تأويل،  اثر پايه ای با محتوی
ها و صدها هزار روايت و حديث راست و دروغ به وجود آورده  ده

صدها کتاب چون بحاراالنوار، "به بيان علی دشتی، . است
، جنات خلود، انوار نعمانی، مرصادالعباد، قصص االنبياء المتقين  حليه

و قصص العلما در ايران هست که تنها يکی از آن ها برای مسموم 
بر اين آثار مخدوش و . ٢٢٤"کردن و تباه کردن افکار ملتی کافی است

کننده، بايد انواع و اقسام رساله های دينی و فتاوی شرعی و  گمراه
  . ای را نيز افزود  فرقه

  
                                                 

  .۴٠۶ سال، ص ٢٣ علی دشتی، 224
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دهد که سازمان   نگرشی ولو کوتاه به تحوالت سده های اخير، نشان می
گری در ايران، با استفاده از اين آثار و به کارگيری هزاران مال،   شيعه

القضات، تا  ثقة االسالم، قاضی،  العلوم از آيت اهللا، حجت االسالم، بحر
 ها و صدها هزار مأمور ماليان روضه خوان، طالب علوم دينی و ده

ای از سَيد، مرده شور، دعا خوان و دعا نويس   خدمات مذهبی و فرقه
ها، نيروی  های امنا، سرايداران و گدايان مساجد و حسينيه تا هيئت

گر و گسترش راه   اجرائی قدرتمندی برای اشاعۀ دين رسمی حکومت
  : فقط در طول دويست سال اخير. شرعی خود تشکيل داده اند

، محکمه و مدرسۀ دينی، امامزاده و زيارتگاه  هزاران  مسجد، حسينيه-
  اند،  شده  ساخته و به کار گرفته

ها برای حفظ تاج و تخت و توجيه قدرت حاکمه    شاهان و درباری-
 سياسی خود، -خود، برای پيشبرد اين بازی دينی و پايداری کنترل دينی

  ،  ٢٢٥اند مال و قدرت وقف کرده
ی برای راکد نگهداشتن حرکات  خارج٢٢٦ نيروی تعيين کنندۀ استعمار-

اجتماعی و تثبيت عقب ماندگی تاريخی، حتی به تربيت و خريد 
  ، ٢٢٧رهبران دينی دست زده و هزينۀ مدارس طالب را پرداخته اند

داری سنتی ناظر بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی   بازار و سرمايه-
 و داری، برای گرفتن حکم حاللی ثروت به يغما برده  سرمايه  پيشا
کشی شرعی خود، مال امام، خمس و زکات پيشکش به اصطالح  بهره

آورده شان برنيات استعماری   اند که موقعيت باد کرده" روحانيتی"
بيگانگان، و از آن جمله، انگيس و روس، و سپس آمريکا بنا شده 

  .  ٢٢٨است
  

" اند ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کار بوده"در نتيجه، اين همه 
يروی ماليان فرقۀ حاکم، امکان تشکل يابد، و قادر به حفظ حيات تا ن

                                                 
  ". توسعۀ مدرنيسم و اسالم گرائی در ايران و ترکيه "به کتاب نويسنده تحت عنوان. ک.  ر225
کشی  گيرد و در مقابل، بهره  اجتماعی انجام میراه حفظ رکود از  استعماریکشی بهره 226

 نويسنده تحت های به کتاب. ک. ر(شود  بنا می داری توسعۀ تحت کنترل سرمايهامپرياليستی بر 
   .»گرائی در ايران و ترکيه سم و اسالمتوسعۀ مدرني«و » استراتژی استعمار نو«عنوان 

  . به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر227
  . به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر228

138



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در حوزۀ شرعی شود، و از اين راه، 
. ٢٢٩تحوالت تاريخی در اين کشور و جوامع را به کنترل خود در آورد

اينان، با استفاده از اين امکانات تاريخی، همچنين از طريق کنترل، منع 
اند تا تعليمات   ها و انديشمندان دگرانديش، موفق شده  يشهو سانسور اند

خود را از اوان کودکی در دل » شريعت فرقه ای«و » اسالم رسمی«
و اين همه به کار . و جان شهروندان ايرانی کاشته و به وديعه بگذارند

  : آمده تا از ما مردمی ساخته شده که
هبری دينی فرقۀ  يا تمامًا به ايدئولوژی دينی و سياسی کاست ر-

  گری حاکم بوسه می زنيم و،  شيعه
 يا حتی اگر به نحوی و نسبتی از حوزۀ دينی اينان بيرون آمده ايم، در -

حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شان گرفتار آمده و تطبيق 
ايم، و به آسانی هم قادر به نجات خود و بيرون آمدن از اين   يافته

  . يمشده نيست  تعليمات فرهنگی
  
  
  

  انحصار دانش دينی و جعل منابع
  
  
ساالری در ايران از تسلط رهبران  بی ترديد، يکی از علل تداوم دين

سردمداران . شود ای بر توليد و عرضۀ اطالعات دينی ناشی می  فرقه
، کتاب دينی قرآنفرقۀ حاکم با به دست گرفتن انحصار ترجمه و تفسير 

به زبان خدا بيان  جاری ساخته واند بر زبان خدا   هر آن چه خواسته
شان،   دنيوی-برای توضيح و توجيه مقام و منصب دينی. اند کرده

با عناوين ضد توحيدی . اند  شرع و شريعت اسالمی ساخته و پرداخته
اهللا و حجت اسالم، در اموری کار پيامبری کرده و حتی به   همچون آيت

ازنويسی آيات طوری که در صفحات پيشين نتيجه شد، با تحريف و ب

                                                 
  .به کتاب نويسنده به شرح پيشين. ک.  ر229
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قرآن، نقش شرکای خدای خالق را بازی کرده و به نام خدا حکم شرعی 
  . اند و فتوای دينی ساخته و صادر کرده

 قرائت، ترجمه و توضيح انحصاراين همه ميسر نشده مگر آن که اينان 
خود را برای هر » قرآن تحت انحصار«اند و   قرآن را به دست گرفته

 کرده و برای مشروعيت دادن به تسلط و »تعبير و تفسير«منظوری، 
شان آيه آورده اند، يا با عرضۀ   دنيوی اربابيت خود و اربابان

تفسيرهای نوظهور، هر حکم و نظر مورد نظر خود را، نظر خدا و 
  . اند ناميده" کالم اهللا"

اينان و و حتی اينان با رسول امروزه در بسياری از موارد، مرز بين 
  : ه و در بسياری موارد از بين رفتبا خدا

 رأی و نظر اينان به عنوان رأی و نظر خدا و به همان اندازه -
  .شود االجرا فرض می الزم

  
، از ٢٣٠جعل اخبار، روايات و احاديث از سوی شريعت سازان

سردمداران امروزی فرقۀ شيعی . های قديم برای همه آشناست  زمان
 ديگر، هر وقت الزم حاکم بر ايران نيز، همانند هر فرقۀ انحصارگر

شده، در زوايای سنت های اسالمی، از ميان صدها هزار حديثی که 
خود در موارد ديگر، راست و درست بودن شان را مشکوک و مردود 

خوانند، عبارت و روايتی برگزيده و آن را مبنای شرعی بودن   می
  . دهند خواست و نظريات دنيوی خود قرار می

 نمونۀ آغاز کتاب حاضر مالحظه کرديم، به اينان اما، آن طوری که در
اينان خود می دانند که . زنند  کاری بيش از فقط جعل حديث دست می

متن قرآن رسميت يافتۀ دوران خلفا را » نظم و نثر«توان   ديگر نمی
، يعنی »معنی و مفهوم آيات«تغيير دهند و از اين رو، به دستکاری 

له خود قرآن در مورد الهی درست آن بخشی از قرآن که همه و از جم
  . زنند  بودنش متفق القولند دست می

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل  . ک.  ر230
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» تفسير«  ،»معنی و مفهوم آيات قرآن«بردن در  ترين شيوۀ دست مهم
های آغازين بعد از رسول  ، آن گونه که در دوره»تفسير«. است

تفسير بلکه در عمِل . ، به معنی توضيح سادۀ قرآن نيست٢٣١معمول بوده
ی، مترادف با تغيير، سانسور و اصالح معنی های بعد تاريخی زمان

  . قرآن بر اساس منابع، عقايد و عالئق بشری است
تراشی بدون پايه مبنی براين که  برخی حتی قدمی فراتر رفته، با دليل

شود   ناميده می» تأويل«ای که  دارد، به شيوه» معانی باطنی«قرآن 
دن معنی و در عمل به معنی الهی نامي» تأويل«. آورند  روی می

مفهومی است که هيچ معادلی در متن اصلی آيات يا آن چه وحی و 
اين شيوۀ غير دينی، راه سوء . شود، ندارد معجزۀ الهی خوانده می

کند و  تعبير و تفسير قرآن را به روی انواع متشرعين هموار می
  : سازی آورد تا هر فرقه و حتی شريعت  فرصتی فراهم می

ی دنيوی خود لباس قرآنی بپوشاند و نظر ها  به نيات و خواسته-
شخصی خود را به نام دين و خدا به خورد تودۀ محروم و عقب نگه 

  .  داشته شده بدهد
  

، به مهم ترين ابزار »انحصار ترجمه و تفسير قرآن«از اين نظر، 
سازان   حکومت و شوکت کاست اربابان دينی، ماليان و انواع شريعت

شده و قدرت نامحدودی را به دارندۀ حق فروشان فرقه تبديل  و دين
 -از اين راه، تصميم و ارادۀ رهبران دينی. آورد انحصاری ارمغان می

گيرند و قدرت و تسلط   به خود می» اسالمی و الهی«ای، عنوان   فرقه
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نامحدودی را در اختيار 

. دهد  ر قرار میهای فرقۀ صاحب انحصا سردمداران و پدرخوانده
ها و نهايتًا به   حضور ماليان به عنوان شرکای شاهان و حکومت

های گوناگون اسالمی، مديون جا انداختن اين   عنوان حاکمان حکمرانی
  . دنيوی است-انحصار دينی

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» اهللا معنی و مفهوم کالمبازنويسی «به بحث . ک.  ر231
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   آراهت يا منع ورود-
های   اين انحصار البته ميسر نشده جز آن که نسل تحصيلکردۀ دهه

سازان و از کند و  ه منابع مورد مراجعۀ شريعتگذشتۀ ما از رجوع ب
کاو موضوعات دينی دور مانده، يا به شکلی از اشکال از ورود به 

نظر سنتی بسياری از . اند سازان منع شده  حوزه انحصاری دين
  : روشنفکران سکولر و مدرن ما بر اين تعلق داشته و دارد که گويا

 راه خود به خودومی، توسعۀ دانش و افزايش سواد و آگاهی عم "-
های دينی   کند و تداوم تسلط افکار و انديشه تفکر عقالنی را هموار می

دور بر اين باور، راه . کند  و نوع دينی را تقليل داده و متوقف می
 مطالعه و پشت کردن بهو » شده دينی و دينی« از موضوعات ايستادن

اهميت شدن به بی ای، خود به خود  کند و کاو محتوی دينی و فرقه
انجامد و زوال تاريخی حکومت و تسلط دينی را تسريع    میسلطۀ دينی

  ". کند  می
های تکاملی  تئوری«اين فکر اما، در اساس بر بينش مکانيکی از 

، فاقد نقش به »جبر تاريخی«که در آن انسان در برابر » مکانيکی
آيد، متکی است و آن چنان که در عمل تاريخی به اثبات  حساب می

رسيد، کارکردی نداشته، جز آن که در عمل، به انحصارگرايان دينی 
فرصت داده تا حق توضيح و تفسير دينی را در دست خود حفظ کنند و 
به وقت ضرور، با مراجعه به منابع دينی ابداعی خود، برای اثبات 

و از اين .  دنيوی خود، دليل و مدرک دينی بسازند-صحت نيات دينی
های محروم، خود را به عنوان نمايندگان و  ودهطريق، در افکار ت

  . ای جا بيندازند شرکای خدا و مقدسين دينی و فرقه
  

در طول اين مدت، روشنفکرانی که از اين شيوۀ سنتی تبعيت نکردند و 
  : به نقد دينی و عقيدتی روی آوردند

 يا مثل کسروی به تيغ ترور انحصارگران دينی فرقۀ حاکم گرفتار -
تاوان ورود به مزرعۀ خصوصی سردمداران فرقه را پس آمدند و 
  دادند،
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 يا مثل هزاران دگرانديش ايرانی، به جرم ايستادگی در برابر -
انحصارگران دينی، با عناوينی همچون کافر، منافق و باغی، جان و 

  مال باختند و
 يا در ابعاد هزاران، هستی و دارائی خويش را بر جای نهاده، مجبور -

های تحت ستم و  و قطع ارتباط با توده» کشور دين زده« از به فرار
  .  جادو شدۀ دينی شدند

در اين ميان، جمعی نيز برای گرفتن جواز ورود به اين حوزۀ 
 از ٢٣٢اصالحات دينی«انحصاری، و شايد با شبهۀ پيشبرد آن چه 

خوانند، راه سازش به اصطالح موقتی و تاکتيکی با قشر   می» درون
اينان جز آن . را در پيش گرفتند" روحانی"به اصطالح  انحصارگران 

که در درون سيستم انحصاری حل شوند، منشاء هيچ تغييری نشدند و 
در واقع از اين همه بازيگرانی که سازش با انحصار و انحصارگران 

ای را برگزيدند، هيچ اثر و نامی در تاريخ باقی نمانده  دينی و فرقه
  . است

سانی مانند مهدی بازرگان و علی شريعتی برای از جمع خودی نيز ک
کسب مجوز ورود به حوزۀ انحصار دينی کوشيدند و به آن نرسيدند 
مگر آن که به تطبيق تمام عيار با معيارهای حاکم تن دادند و دستبوسی 

دست . ٢٣٣ای را عين دين و ايمان معرفی کردند های فرقه  پدر خوانده
» پروتستانيسم دينی«، به هيچ حرکت  اينان نيزنقد دينیآوردها و حتی 

نينجاميده و در نهايت، جز به کار تحکيم و تثبيت قدرت انحصاری 
  . اند  ای نيامده  کاست حاکم و قشريون فرقه

در حال حاضر، از اينان کسانی همچون عبدالکريم سروش به بهانۀ 
، در خط تبعيت بی چون و چرا از کاست »اصالحات دينی«

دانند که دين  آنان خود بهتر می. روند پيش میانحصارطلب ماليان 
کارۀ معتزله  اسالم بر قرآن متکی است و همانگونه که در حرکت نيمه

  : در اسالم» اصالحات دينی«هم تجربه شد، 

                                                 
های اسالمی   به معنی تغيير رنگ و روی ظاهر، و نه به معنی پروتستانيسم و ادامۀ راه جنبش232
  .گرا، همچون جنبش معتزله در معيارهای امروزی عقل

 زن در گرداب -٢ زن و اسالم شريعتی و -١: های نويسنده تحت عناوين به کتاب. ک.  ر233
  .ريعتش
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  ای،  های خرافی يا ماليان دينی و فرقه  نه از انتقاد از سنت-
  . شود  شروع می» نقد عقالنی قرآن« بلکه از -

آغاز نشده، هر گونه » پروتستانيستی«چنين حرکت بنيادی تا زمانی که 
، جز در خدمت احيای »اصالح دينی«حرکتی تحت عنوان 

گيرد و نخواهد   ساالران، قرار نمی ساالری و تحکيم اربابيت دين  دين
  . گرفت
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   ١فصل 
  قرآن» واسطۀ بی«قرائت 

  
  
  
  
  

  اه سومر
  
  

ها دخالت ناروا و  محصول قرن» قرائت با واسطه دينی«ديديم که 
سازان مختلف، از متکلم و فقيه تا مفسر، محدث،   تحريف شريعت

قاضی، روحانی و ساير انواع اربابان دينی، در محتوی و معنی و 
 که اين دست ٢٣٤بعدًا توضيح داده خواهد شد. مفهوم  آيات قرآن است

  : ی آيات و به کار بردن انواع تعبير، تفسير و تًاويلها در معان  بردن
است و برای ايجاد و تداوم تسلط سياسی » دنيوی« از سوئی و عمدتًا -

ايجاد شده و » حکومت دينی«رهبران اسالمی و توجيه اصل 
  های مؤمن و مسلمان را در برنامه دارد و توده» کشی دنيوی  بهره«
است و به » دينی«يک سو نگرانۀ  از سوی ديگر، آلوده به تعصبات -

  . دهد ابداعات دگماتيک متشرعين اسالمی پاسخ می
هاست که مطالعه و عرضۀ اطالعات دينی  برای رسيدن به اين هدف

به انحصار در آمده و به خاطر حفظ اين منافع دنيوی و دينی است که 
شدگان به اربابان حوزۀ انحصاری اسالمی و   به عناصر خودی و تسليم

شود تا هر آن چه را که برای حفظ تسلط دينی  قۀ ای اجازه داده میفر
رسد، بدون هرگونه تعهد و الزام دينی، ابداع   موجود الزم به نظر می

                                                 
  .به بحث مربوطه در جلد سوم اين کتاب. ک.  ر234
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معنی و «و در صورت ضرورت حتی حرمت . کنند، بگويند و بنويسند
  . را هم به هيچ انگارند» مفهوم آيات منسوب به خدا
آلوده به تحريف و همچنين از طريق های   با استفاده از اين شيوه

سازان  انحصار تاريخی توليد و عرضۀ اطالعات دينی، شريعت
اند تحريفات خود را به نام خدا، دين و اسالم به  اسالمی موفق شده

نمايند که انگار هر آن چه  آنان چنين می. های مسلمان بدهند  خورد توده
ستقيمًا کسی را م«نويسند، حرف و کالم خداست و   گويند و می  می

  . ٢٣٥»کند  مسلمان ديندار يا از دينداری دور می
» تبعيت از اربابان دينی«با » مسلمان و ديندار بودن«از اين طريق، 
های   توده«اين بزرگی،   شود و ادعا و دروغی به  يکی فرض می

را مجبور به تبعيت دينی وسياسی از » محروم مسلمان و معتقد به خدا
های مورد بحث    حالی است که طبق نمونهاين در. کند آنان می
  : های پيشين فصل

سازان  که به وسيلۀ اين شريعت» ای  رسمی شده«اطالعات دينی  -
ها و  شوند، نه فقط دين و قرآن را با همۀ واقعيت توليد و عرضه می

کنند، بلکه حتی در بسياری   هايش به تمامی نمايندگی نمی  نيک و بد
  : روند و از آن رو دی میموضوعات، به راه تحريف عم

  .اند» ضد دينی و ضد اسالمی«و حتی » غير دينی و غير اسالمی «-
*** 

 
که » ای رسمی و با واسطه«از قرائت دينی » رهائی«جاست که  اين

اند، برای  سازان در مبانی دينی محصول دخالت غير مجاز شريعت
لی به اين  و،ايمان دينی خود را حفظ کنند«خواهند  مسلمانانی که می

، به تنها راه »سازان نشوند خاطر، مجبور به تبعيت غير دينی دين
بدون بريدن از اين منبع و منزه شدن از اين . شود انتخاب تبديل می

                                                 
آن است که انجام  بعدًا در جلد دوم اين کتاب خواهيم ديد که مشخصۀ دينی بودن يک عمل در 235

اعمالی که چنين کارکردی . »کند ی دور می ديندار يا از ديندارمستقيمًا کسی را«دادن و ندادنش 
باشند، ولی » وابسته به اعمال دينی«توانند  شوند، می میندارند و فقط با گناه و ثواب سنجيده 

  . نيستند» دين«قسمتی از 
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شده، هيچ راهی برای رستگاری، يا درست ديدن  تحريفات دينی رسمی
  . و با عقل و منطق بشری برگزيدن، وجود ندارد

البته هر کسی وظيفۀ هدايت خود را دارد و هر کسی در اين جريان، 
راهی  راهی در يک سهانتخاب نيز، خواهی و نخواهی مجبور به 

  :گزينش است
، به شرحی که توضيح داده شد، »با واسطه و رسمی« راه موجود -١ 

سازان را به همراه دارد، و   تبعيت بی چون و چرا از تحريفات شريعت
نيوی هم داشته باشد، به هيچ مقصد دينی از همان رو، اگر نتيجۀ د

  .رسد  نمی
 راه دوم که پشت کردن به دين و ترک باورهای دينی و اسالمی را -٢

قابل توضيح و » دينی بی«ترک دين اما فقط با ترم . جويد  پی می
يا ترک دين ناميده » دينی  بی«سازی نيست، چرا که ان چه   برابر
اين .  و ترک هرگونه ايمان نيست»ايمانی  بی«شود، حتمًا به معنی   می

تواند   هر دو بلکه نسبت به شرايط، خود حامل نوعی ايمان است، يا می
از اين . کند شده فرق می باشد که با ايمان دينی اين يا آن دين ترک

يا ترک دين همانند ساير انواع اعتقادات دينی و نوع » دينی بی«نظر، 
   .تواند عمل کند  کند يا می دينی عمل می

قرائت مستقيم و «بر » قرائت مخدوش رسمی« راه سوم به جای -٣
  : اين راه، راه کسانی است که. شود  بنا می» واسطۀ دينی  بی
خدای واحد و «خواهند ايمان دينی خود به عنوان اعتقاد به   هم می-

  :  را حفظ کنند، و هم٢٣٦مورد معرفی اسالم» خالق
سازان و اربابان دينی   عت به خاطر اين ايمان دينی، به تصرف شري-

  . شده نباشد در نيايند و مجبور به تبعيت از اطالعات دينی تحريف
به عنوان راه سوم، دسترسی بدون » هواسط مطالعۀ مستقيم و بی«

دين را » غير دينی«و » دينی«واسطه و دست نخورده به اطالعات 
از اين طريق، هر کسی امکان هدايت دينی خود را . کند  ممکن می

، »کتاب دينی قرآن«يابد و هر کسی نيز از طريق کند و کاو در   می
                                                 

دين و  در اسالم، يعنی آن چه انجام دادن يا ندادنش کسی را با دين و مسلمان، يا بی" دين "236
برای توضيح بيشتر . است» ايمان به خدای واحد خالق جهان«کند، عبارت از  مسلمان می غير
  .در جلد دوم اين کتاب» موضوع و محتوای دين در اسالم« مربوطه تحت عنوان به فصل. ک .ر
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 را به مرحلۀ دينی ناسرۀ غير از سرۀ دينیحق و اختيار جدا کردن 
  : يابد تا  به بيان ديگر، هر کسی حق اين را می. آورد  عمل در می

است را، ولو » دينی غير« دين را با محتوی دينی حفظ کند و هر چه -
  .، به کناری نهدهای قرآنیورت آيهدر قرآن و به ص

ت و کس دين عملی فردی و به معنی رابطۀ فرد با خداسدر اين جا، 
با گزينش اين . ديگری حق دخالت در آن و مميزی اين رابطه را ندارد

  : »واسطه بی« و فراهم آمدن مطالعۀ دينی راه سوم
د  ديگر کسی برای مسلمان بودن و ماندن و ادامۀ زندگی دينی خو-

مجبور به بوسه زدن بر تحريفات انحصارگران دينی و تحمل حاکميت 
به بيان ديگر، . ساز، نخواهد بود  ن دينراساال سياسی و فرهنگی دين

  :»مطالعۀ بی واسطۀ دينی«مندی از دانش دينی حاصل از  با بهره
  د، بو» مسلمان دينی«توان   می -
دين رسمی «هنی به اما به اين سبب، محبور به وابستگی ايمانی و ذ -

 دنيوی فرقۀ حاکم نشد و نيازی به -و همچنين انحصارگران دينی» شده
، که ساخته و پرداختۀ دين "حکومت و احکام شريعی"تبعيت از 

  .  نداشت،اند  دنيوی-فروشان و اربابان دينی
ساالر  به سبب ايمان دينی به خدا، مجبور به پذيرش دخالت دين و دين

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نشد و در عين در سياست و زندگی 
جدائی ايمان به خدای خالق جهان، در زندگی اجتماعی خود، طرفدار 

  . بشری و الئيک زندگی کرد بود و دين از سياست
به راه رهائی از تسلط انحصاری » مطالعه بی واسطه«جاست که  اين
 اسالم شود و رهائی از استثمار تاريخی دين و سازان تبديل می  دين

  . آورد می گر را در پی حکومت
  
 
  

  قرآن، اساس مطالعۀ دينی اسالم
  

بعدًا خواهيم ديد که . شود  ها و محتوی قرآن بنا می دين اسالم بر نوشته
شود، غير از قرآن،  خوانده می" شرع اسالمی"در بازسازی آن چه 
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عقل «منابع و موضوعاتی همچون حديث، اجماع، قياس و حتی 
  : کدام از اين منابع دينی با اين حال، هيچ. ت دارند دخال٢٣٧»دينی

  توانند با صالحيت دينی قرآن به رقابت برخيزند،   نه می-
  توانند جای خالی قرآن را پر کنند و،   نه می-
توانند با صحت دينی محتوی قرآن برابر فرض شده، يا به   نه می-

 اعتبار دينی کسب ،)تأييد قرآنی(خودی خود و بدون نياز به تأييد دينی 
هائی  در ضمن، قرآن دارای ويژگی. کرده يا صحت دينی ايجاد کنند

  : برای مثال. کدام از منابع ديگر دينی ندارند  است که هيچ
  قرآن تنها نوشتۀ اسالمی است که بنا به باور مسلمانان، از سوی -١

ز ا» معنی و مفهوم«شده و بنا به آيات خود قرآن، حداقل، " نازل"خدا 
 سورۀ ۶ سورۀ القدر، آيۀ ١ سورۀ فرقان؛ آيۀ ۶آيۀ  (٢٣٨آن خداست

اين در حالی است که همۀ منابع ديگر از قبيل حديث، ). النمل و ساير
اند و وسيلۀ متشرعينی که کارشان ساختن و  اخبار و اجماع، بشری

  .اند پرداختن دين و شرع دينی است،  به وجود آمده
  
عمدتًا در زمان پيامبر و خلفای راشدين  قرآن تنها مرجعی است که -٢

، حداقل از نظر نظم و نثر ٢٣٩اش يافته و تغييرات ممکن بعدی  نگارش
ساير منابع شرعی، بسيار . توانسته اندک باشد  بسيار اندک بوده يا می

دير؛ يعنی در طول صدها سال پس از پيامبر اسالم، ساخته و پرداخته 
  .اند شده و نگارش يافته

  

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» ، اسالمی نيست"شرع اسالمی"«به فصل . ک.  ر237
 در  » نظم و نثر يا معنی و مفهوم-"اهللا کالم" محتوی «تحت عنوانبه بحث مربوطه، . ک.  ر238

  .  دوم اين کتابدر جلد»  واسطه نزول با يا بی«جلد اول و 
بر خالف ادعاها، هيچ .  بزرگترين تغيير نظم و نثر قرآن در زمان خليفۀ سوم عثمان انجام شدد239

های اوليه، چه قرآن دو جلدی دورۀ ابوبکر يا قرآن يک  کدام از اين نسخه های موجود، از قرآن
اند و  اوليه چه شدههای  های قرآن داند که نسخه جلدی دورۀ عثمان، موجود نيست و کسی هم نمی

برای (های اسالمی، هيچ کدام از نسخ اوليه در بين نيستند  چرا با وجود تداوم مستمر حکومت
  ).  در جلد دوم اين کتاب» کتابت قرآن«به فصل . ک. اطالعات بيشتر  ر
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تنها نوشتۀ دينی مسلمانان است که پس از اعتراضات و  قرآن --٣
» ظاهر يا نظم و نثر«، حداقل از نظر ٢٤٠های اوليه  ايرادگيری

قرآن حتی در . ها و آياتش مورد قبول اکثريت مسلمانان است سوره
زمانی که با اتهام دخالت و تحريف خلفا، از آن جمله خليفۀ سوم عثمان، 

، کمتر از هر منبع اسالمی ديگر  نثرنظم ورو به رو بوده، از نظر 
اين در حالی است . گرفته است های مسلمان قرار می مورد ترديد گروه

که عدم صحت هزاران و صدهزاران حديث، به ثبوت رسيده و حتی 
شده از سوی مفسرين   اوری  درصد از احاديث جمع٩٠-٩۵بيشتر از 

آش به . ٢٤١دان و محدثين نامی اسالمی مردود و ساختگی اعالم شده
های اسالمی، همديگر   قدری شور است که تقريبا همۀ مذاهب و فرقه

  .را به ساختن احاديث ساختگی متهم می کنند
  
 به طور نظری، همۀ منابع ديگر اسالمی، به نوعی محصول تفسير، -۴

اند، يا در همخوانی با محتوی آن، ساخته و  توضيح و توجيه قرآن
ر عمل و در جريان تفسير قرآن، احاديث ، باشد که د٢٤٢پرداخته شده اند

کنند و معنی و مفهوم قرآن   راست و دروغ، محتوی آيات را تعيين می
  . ٢٤٣دهند را تغيير می

  
  : رسد که های دينی تعيين کننده، ه اين نتيجه می  اين ويژگی

 است و به مطالعۀ قرآن در اسالم، در اساس به معنی مطالعۀ دينی -
  : بيان ديگر

                                                 
 "ردند ک  قران را انکار می١١۴ و ١١٣های  اصالت سوره" از آن جمله، شيعيان علی 240

  ).١١۶. اسالم در ايرن، صپطروشفسکی، (
  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل . ک.  ر241

از متشرعين اسالمی بدين معنی که . عکس است بعدًا خواهيم ديد که اين رابطه در عمل، بر 242
آن قرار ضاد با اند و نمی توانند در ت  نسبت به قرآن فرع و اجماعکنند که حديث  میسوئی ادعا

وسيلۀ ، قرآن را به شان ، برای پيشبرد کار دنيویگيرند يا آن را تغيير دهند، ولی از سوی ديگر
  منسوب به آياتپنداشتنفرع اين به معنی . می کننداحاديث راست و دروغ خود ترجمه و تفسير 

 ،»تئوری دينی«ر ، احاديثی که دبدين ترتيب.  احاديث بشری استاصل ديدندر مقابل قرآن الهی 
محتوی و معنی و مفهوم قرآن را تعيين ، »عمل دنيوی«، در اند  و تابع معنی و مفهوم قرآنفرع
جلد سوم اين در » تابع فرع احاديث بشری" اهللا کالم"اصل «به فصل . ک.ر (دهند  و تغيير میکرده
  .)کتاب

   .پيشين. ک.  ر243
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سند معتبر اسالم است و مطالعۀ اسالم، جز از راه » نهات« قرآن -
سازان   مطالعۀ قرآن ممکن نيست، و جز به همان راه کج شريعت

  . رود  نمی
  : اين است که

با قرائت «، حاصل از »رسمی« بر خالف اطالعات مخدوش -١
که محصول اختالط منابع مختلف بشری از جمله روايات و » هواسط

 و همچنين اجماع، فتوا و ساير ابداعات بشری احاديث راست و دروغ
  با محتوی قرآن است، 

شود  که در اين کتاب عرضه می» ای  واسطه  بیدانش دينی  «-٢
آيد و غير از قرآن هيچ    به دست میمطالعۀ مستقيم قرآنصرفًا از 

مرجع ديگری ندارد و هيچ مرجع ديگری را برای تفسير و تعبير معنی 
به بيان ديگر، تحقيق و . دهد ستفاده قرار نمیو مفهوم قرآن مورد ا

  : »قرآن بدون واسطۀمطالعۀ «کتاب حاضر، با در مرکز قرار دادن 
متمايز » منابع، مطالعات و اطالعات با واسطۀ دينی« هم خود را از -

  کند و،   می
، که نهايتًا »رسمی و با واسطه« هم از مراجعه به هرگونه منبع دينی -

آورد،  می  های متشرعان را به همراه  سازی ق دينغرق شدن در باطال
  .پرهيزد  می

  
   تحقيق کارکرد اجتماعی دين و نه باور دينی-

قرآن «موضوع تحقيق اين کتاب نه دين و "در آغاز کتاب ديديم که 
بر . دين و قرآن در جامعۀ امروزی است» کارکرد دنيوی«، که »دينی

قرآن » غيردينی«ور ، در اين کتاب فقط ام»فرض پيش»اساس اين 
های  گيرد و از تجزيه و تحليل چگونگی مورد تجزيه و تحليل قرار می

 ٢٤٤."شود  اند، خودداری می »دينی«؛ تا زمانی که فقط »دينی«محتوی 
مطالعۀ «، »قرآنواسطۀ  مطالعۀ بی«بر اين اساس، منظور از 

  . است»  قرآن غير دينیواسطۀ  بی

                                                 
  . »واسطۀ قرآن غيردينی قرائت بی«به بحث آغازين کتاب در مورد . ک.  ر244
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ز تحقيق علمی و ارزيابی ميزان بر اساس اين گزينش، در اين کتاب ا
، خودداری می کند و کار دينداری را به »باورهای دينی«صحت 

گذارد تا بر اساس  می  احساس قلبی و نياز روحی و روانی هر کس وا
های شخصی خود، به نوعی از باور دينی نايل شود يا از  دريافت

  . نوعی باور دينی بپرهيزد
اند و برای اهداف  ی که صرفًا دينیبه بيان ديگر، آيات قرآن تا جائ

روند، در حوزۀ بحث، تحليل و ارزيابی اين کتاب جا   دينی به کار می
ولی به وقتی که قرآن و احکام ولو دينی آن، جنبۀ دنيوی به . گيرند  نمی

گيرند و از حوزۀ صرف دين و اعتقاد دينی پا فراتر  خود می
گيرند و با ابزار و  گذارند، در حوزۀ مطالعات اين کتاب جا می  می
  ". گيرند های علوم مثبته مورد بحث و تحليل قرار می  شيوه

  
اند و   برای نمونه، آيات سورۀ اخالص از جمله آيات صرفًا دينی قرآن

به همين سبب نيز در حوزۀ علوم مثبته و ارزيابی علمی اين کتاب قرار 
نه ). يازبی ن( خداوند مهتر. بگو او خداوند يگانه است": گيرند  نمی
سورۀ  (٢٤٥"و او را هيچ کس همتا نيست. زايد و نه زاده می شود می

اما بنيادگرايانی مانند مکارم شيرازی و شرکاء، ). ١-۴اخالص، ايات 
توحيد خداوند خالق جهان به شرح فوق را نيز مبنائی برای اثبات 

دهند و به آن وسيله، برای حکومت  ايدئولوژی سياسی خود قرار می
: به نظر اينان گويا. سازند  ود دليل دينی و تأييد الهی میدنيوی خ

توحيد و يگانگی خداوند به معنی توحيد و يگانگی مسلمانان در جامعه "
است و آن » مالکيت، حاکميت، قانونگذاری و اطاعت«و در حوزۀ 

  . ٢٤٧ است٢٤٦"نظمی اسالمی"همه به معنی گردن نهادن به 

                                                 
  . ترجمۀ بهاالدين خرمشاهیقرآن،  245
"  دينی و الهی و حکومتنظم"به معنی "  اسالمی و حکومتنظم"  بعدا خواهيم ديدی که  246
اين در حالی است که آن چه . شود بنا می" شريعت اسالمی"می بر اسالو حکومت نظم . نيست

د بشر است و از تفسير و تأويل بشری آيات قرآن،  توليشود، عمدتًا خوانده می" شريعت اسالمی"
 نه  در نتيجه، پرداخته شده است، وسازان ساخته و ابداع احاديث ساختگی و اجماع نظر شريعت

لد سوم اين در ج» در اسالم» حکومت دينی«نظريۀ ضد دينی «به . ک. ر( الهی است  نهدينی و
  . )کتاب

  .۴۴۶-۴۵٠، ص ٢٧ تفسير نمونه، پيشين، ج  247
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اين آيات را از » توی دينیمح«يک چنين ادعا و تفسير و تعبير، 
» هويت سياسی و اجتماعی«ها   خارج کرده و به آن» صرف دينی«
مرام «، برای توجيه "دينی"اين است که وقتی آيات صرفًا . بخشد  می

ساالران اسالمی مورد استفاده قرار  دين» سياسی و حاکميت دينی
ير تغي» دينی دنيوی«به » دينی دينی«شان از صرف   گيرند، هويت  می
اين کتاب قرار » دينی  قرآن غير«يابد و از آن رو، در حوزۀ تحليل   می
  :توان چنين فرموله کرد که  در نتيجه، می. گيرند  می
 و مثال در مورد ٢٤٨»اند دينی« تا آن جا که اين و ساير آيات قرآنی، -١

آيند، رد و اثبات  توصيف يگانگی و ايمان به خداوندی خدا به کار می
ست و از آن رو در حوزۀ ارزيابی علوم مثبته اين کتاب آن نيز دينی ا

  . قرار نمی گيرند
 اما زمانی که اين و ساير آيات دينی به مبنای ايدئولوژی اجتماعی -٢

تبديل می شوند و برای مشروعيت بخشيدن به حکومت و قدرت دينی 
به کار می آيند، ديگر مفهوم صرفا دينی خود را از دست می دهند و 

ای قرار می گيرند که علوم و منطق علوم مثبته بر آن حکم  در حوزه
رانند، و از آن رو، در حوزۀ کند و کاو و شناخت علمی اين کتاب   می

  . گيرند  قرار می
    

از همين رو، با آن که موضوع باور دينی موضوع مطالعۀ اين کتاب 
قرآن «نيست، جلد دوم اين کتاب به توضيح برخی از موضوعات 

اند، اختصاص يافته  حائز اهميت» دينی قرآن غير« از نظر که» دينی
های حاصل از آن، بعدًا برای   گيری اين موضوعات و نتيجه. است

در جلد سوم کتاب » قرآن غير دينی«توضيح موضوعات مربوط به 
  . گيرند  مورد استفاده قرار می

                                                 
ايمان فردی به « در جلد دوم اين کتاب، اين نتيجه حاصل شده که دين در اسالم صرفًا به معنی 248

  .»خداست
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  ٢فصل 
 قرآن» بی واسطۀ«دشواری های قرائت 

  
  
  
  
  

  ها ولی افتاد مشکل... 
  
  

آن، از جهتی آسان، » مطالعۀ بی واسطۀ«مراجعۀ مستقيم به قرآن و 
واسطۀ   قرائت مستقيم و بی. ی ديگر بسی دشوار استولی از جهات

ای از کتابی را در  نمايد، چرا که ترجمه قرآن در آغاز آسان می
گاهی . يابی که ظاهرًا ساده و به آسانی قابل فهم است  برابرت می

يابی، ولی با   معنی می جمالت و کلمات را گنگ، نامناسب و بی
ينی، اين گونه مشکالت را به های د  پيشداوری نسبت به مترجمين کتاب

  . گذاری  ای آنان می  خانه  حساب سياق نوشتاری مکتب
دارند يا به بيان ديگر، به سببی و علتی " شأن نزول"ظاهرًا اکثر آيات 

های نزول   سازان اسالمی گويا سبب  به ادعای شريعت. اند شده" نازل"
از . شان مشخص است  ها و علل نگارش  اند و سبب ها معلوم همۀ آيه

اين نظر، ظاهرًا نه مشکلی در فهم و درک آيات وجود دارد، نه مشکلی 
  . کنی ها پيدا می  در مورد سبب و چرائی نزول آن

فهمی که بسياری   بعدًا می. پايد  گيری اوليه نيز ديری نمی اما اين آسان
از اين ادعاها محصول ابداعات و روايات بدون مدرک و دليل 

در واقع . اند های گذشتۀ بعد از دورۀ رسول متشرعين اسالمی در قرن
  :مانده از دورۀ نزول  درست است که بر اساس مجموعۀ شواهد باقی

برای پاسخ به مشکالت و » دينی قرآن غير« بسياری از آيات -
  :اند، ولی  سؤاالت مواردی خاص نگارش يافته
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 روايات و احاديث در مورد تک تک آيات به قدری تحريف شده و -
اند که احيانًا جز در موارد بسيار معدود،   بل اعتماد و استنادغير قا

شان  تر از صحت قابل قبول" شان  شأن نزول"  داليل عدم صحت
  .  ٢٤٩است

ات به  لوحانه اين است که با ادامۀ مطالعه، هم اعتماد و اميد ساده
رود، هم از  کنند، از بين می روايات و احاديثی که قرآن را تفسير می

ه کردن مفاهيمی که پايۀ منطقی ثابتی ندارند، دچار نظر فرمول
به زودی اميدت را از اطالعات حاصل . شوی های عمده می دشواری

دهی و استفاده از   از دست می» قرائت رسمی تحريف شده«از 
. يابی کننده می شدۀ دينی را ناممکن و اساسًا گمراه  اطالعات رسمی

  .يابی نمی» واسطه  بیمطالعۀ مستقيم و«اين جاست که راهی جز 
   

رسمی «از تحريفات قرائت » واسطه مطالعۀ بی«اطالعات حاصل از 
نفسه امتيازی بزرگ است، اما به   عاری است و اين فی» و با واسطه

موازات پيشرفت کار و جمعبندی درک و فهم حاصل از قرائت 
گذارند و خوانندۀ   ها رو به ازدياد می آيات، دشواری» واسطۀ بی«

هائی قرار می گيرد  در برابر پرسش) معتقد دينی معتقد يا غير (محقق
به کلی » قرائت و دين رسمی«ها و موضوعات رايج  که با پرسش

  . کنند فرق می
رسی که شکل بيان و   جا می بد تر از همه، رفته رفته به اين

های محتوی آيات، به صرف مقصر ديدن مترجمان و  ناهمسانی
های موجود در نظم و نثر و  ستند و دشواریمفسران، قابل توجيه ني

چگونگی نگارش قرآن در بروز اين مشکالت درک و فهم، نقش 
شود که بخشی از اين   به زودی معلوم می. دارند ای  کننده تعيين

  : دشواری ها
و ) ها  سوره(ها   از شکل تنظيم و فهرست بندی غير معمول فصل-

   :های اين کتاب ناشی می شوند و بخشی  جمله

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» لیتحريف معنی و مفهوم آيات قرآن با احاديث جع«به فصل . ک.  ر249
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 حاصل انتخاب کلمات و شکل نوشتاری و انشائی از سوئی و -
مشکالت محتوائی و مغايرت معانی و مفاهيم آيات با همديگر، از سوی 

  .   ديگر است
    
  

  
  نظم منطقی تعريف شده

  
  

  نظم و سير منطقی-١
  

نظم و سيری «اساسًا شکل عرضۀ مطالب هر نوشته و کتاب، تابع 
بدين معنی است که هم » منطقینظم و سير «. است» منطقی

موضوعات و فصول هر کتاب و نوشتار بايد اول و آخری داشته 
باشند، هم کليت کتاب و نوشته بايد از جائی شروع و به جائی ختم شود 

ها، بايد نخ قرمزی در سرتاسر نوشته، از آغاز تا به  و به قول سوئدی
  . همديگر بدوزدهای مختلف نوشته را به  پايان، ادامه يابد و قسمت

در ضمن، وظيفۀ هر کتاب و نوشته، رساندن پيام و طرح موضوع يا 
هر نوشته و کتاب، بر اين اساس، بايد موضوعات . موضوعاتی است

چه نظم و ترتيب (» نظم و ترتيبی منطقی«مورد نظر خود را بر اساس 
و نيز . به بحث بکشد)  و مکانی٢٥٠موضوعی، يا نظم و ترتيب زمانی

، از مقدمه و بحث آغازين، تا بيان مقصود »سيری منطقی« از با عبور
  . گيری، به پايان برسد و نتيجه

منطقی، پيام نوشتاری به » سير«و » نظم و ترتيب«بدون وجود اين 
اين از آن . شود  آسانی در حافظۀ خواننده دريافت، ضبط و ثبت نمی

هم و بر  روست که مغز بشر قادر به ضبط و ثبت تّلی از اطالعات در
» نظمی منطقی«کامپيوتر مغز بشر بر اساس . هم و پس و پيش نيست

بندی   ريزی شده و برای ثبت و ضبط اطالعات، نيازمند کالسه برنامه

                                                 
250 chronological 
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ها و عالئم زمانی، مکانی، موضوعی   موضوعات بر اساس نشانه
  . است

بندی   اند که نظم کالسه زمان، مکان و موضوع، همان عواملی
تواند با  دهند و در نتيجه، هر کس می   هم شکل میها را کتابخانه

، کتاب مورد نظر و »بندی منظم و منطقی طبقه«استفاده از اين 
اطالعات الزم در مورد موضوعات دلخواه خود در زمان و مکان 

ها ميليون  ها و صد ها و بلکه ده مورد نظرش را، از ميان ميليون
  . کتاب، نوشته و موضوع پيدا کند

*** 
  
ای از کارکردهای منظم   ميده شدن يک مطلب جديد، محصول پروسهفه

اين پروسه با دريافت . و منطقی مراحل مختلف مغز انسان است
اين مطالب . شود به سيستم مغزی آغاز می اطالعاتی تازه و ورود آن

بندی در  با مطالب مشابه قبلی، که بر اساس همين نوع طبقه
در اين . شوند  اند، سنجيده می های مختلف مغز ثبت و ضبط  پرونده

های موضوعات جديد با موضوعات،   ها و تفاوت  مرحله، يکسانی
ها و معانی ضبط و طبقه بندی شدۀ قبلی، برابرسازی شده و  دانستنی

بدين وسيله با عبور از اين . گيرند مورد تجزيه و تحليل قرار می
شف، پروسۀ مرحله به مرحله به شرح زير، محتوی مطالب جديد، ک

  : شود شناسائی و فهميده می
   دريافت اطالعات، -١
 ارزيابی اوليه از طريق تعيين وجوه مشخص اطالعات به دست -٢

  آمده، 
 مقايسۀ موضوعی اطالعات جديد با موضوعات و اطالعات -٣

  شدۀ سابق،   انداز بندی و پس  طبقه
  :ها، و باالخره ها و تفاوت  تجزيه و تحليل مشابهات، يکسانی-۴
 تحقق شناخت موضوعات و اطالعات جديد، و بايگانی و خودی -۵

  .ها کردن آن
  

160



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167

اين چگونگی و ترتيب شناخت اطالعات جديد به وسيلۀ مغز انسان، قبل 
  : از همه ناشی از آن است که

 اوال  توان مغزی انسان محدود است و مغز انسان قادر به ضبط و -
  دی منطقی  نيست و، بن ثبت آثار درهم ريخته و فاقد نظم و طبقه

افزارهای دست   در ثانی، مغز انسان اطالعات خود را شبيه به نرم-
بندی، ثبت و ضبط   بندی و پرونده ساخت امروزين خود، پس از طبقه

کند و موقع يادآوری نيز از طريق مراجعه به سيستم بايگانی   می
های خود  بندی شدۀ خود، به اطالعات ثبت شده در حجره  طبقه

نظم «به بيان ديگر، انسان، از طريق اين . کند ی پيدا میدسترس
  : »منطقی

  افزايد و،    هم به طور مستمر بر غنای اطالعات مغزی خود می-
 هم در موقع لزوم، موضوع مورد نظر خود را از ميان انبوه عظيم -

کشد و در  يابد، بيرون می  بندی شده در مغز خود می  اطالعات طبقه
  . يابد به شناسائی موضوعات جديد دست میها،   مقايسه با آن

  
و از سوی ديگر » ظرفيت باال«اين نحوۀ فعاليت مغزی، از سوئی 

الزم به يادآوری است . دهد  را نشان می» محدوديت ويژۀ مغز انسان«
که اين شکل از فعاليت مغزی و اين شکل از ثبت، ضبط و بازشناسی 

نظم منطقی «ده که مرحله به مرحلۀ اطالعات در مغز، موجب آن ش
بندی   بندی و فهرست شامل سير منطقی تقدم و تأخر، طبقه(» نگارش

به ويژگی مشترک همۀ آثار نوشتاری بشری تبديل ) موضوعات
    .اند  شده

*** 
 

دريافت، ارزيابی، «بندی و نظام يادگيری مرکب از   بر اساس مرحله
  :ی باسوادها است که مثًال ما ايرانی» بندی، مقايسه و شناخت  طبقه

اين از آن روست که ما، . خوانيم شناسيم و می  می  نوشتار فارسی را-
را ياد ) معنی کلمات، عبارات و اصطالحات(اين زبان » عالئم«هم 

منطق «، هم با ايم دهمان ثبت و ضبط کر گرفته و در بايگانی مغزی
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چگونگی بيان درک و فهم از  های دستوری و  روش(» بندی نظام طبقه
  . آن زبان آشنا هستيم) ترکيبات زبانیطريق 

توانيم بخوانيم، ولی قادر به   در مقابل، نوشتار انگليسی را نمی-
اين از آن روست که با عالئم اين . يادگيری خواندن و فهميدن آن هستيم

آشنا نيستيم، ولی چون شکل و منطق نظام ) لغات و اصطالحات(زبان 
طق زبانی ماست، با ثبت، ضبط و من» مشابه«بندی اين زبان نيز   طبقه

  . شويم اختصاصی اين زبان، قادر به فهم منظور آن می يادگيری عالئم
های   های بشر اوليه و مثًال نشانه نوشته بر خالف اين دو، اما سنگ -

های نئاندرتال يا عالئم ارتباطی قبايل اوليۀ امروزی،  باقيمانده از انسان
های جزاير مالنزی استراليا را، نه  های آفريقائی يا کالن مثل بوشمن

تونيم با يادگيری عالئم اختصاصی آن، به   توانيم بخوانيم و نه می  می
اين از آن روست که . های باقيمانده را معنی کنيم و بفهميم آسانی نوشته

اين زبان آشنا هستيم و نه فهم و درکی نسبت » عالئم اختصاصی«نه با 
آيا وجود . (اين زبان داريم  »یبند  منطق و نظم نظام طبقه«به 

تصاويری همچون پرنده، سنگ و آتش در بين اين مردم نيز اشاره به 
همان معانی استعاری است که امروزه روز وجود دارد، يا تصوير 

شده، همانند معانی استعاری   زنی با شکم برآمده و آلت تناسلی برجسته
ی را نشان امروزی، زايمان و زنانگی يا جنسيت و زيبائی جنس

 ) اند؟ دهد، يا واجد منطق و معنانی ناشناخته ديگر  می
های بسيار قديمی،  اين است که بشر امروزی برای خواندن زبان

را ) ها معانی لغات و نشانه(ها  مجبور است هم عالئم و معانی آن
ها سر در   آن» منطق فکری و نظم نوشتاری«کشف بکند، هم از 

های خود را به طور زمانبندی شده، آن هم  انها هم داست آيا آن(بياورد 
 ). کردند و و و ؟  از آغاز تا به پايان تعريف می

منطق فکری و درک و فهم شکل نظام «بينيم که بدون يادگيری اين   می
، حتی دانستن عالئم زبانی نيز کمکی »بندی اين زبان و مردم  طبقه

  . کند  ها نمی برای فهميدن آن
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  طقی است کارکرد مغز، من-
های بشر، هم   در فعاليت» نظم منطقی«بايد اضافه کنم که وجود 
  : بدين معنی که. بيولوژيکی است و هم تربيتی

بندی  طبقه« اوالًٌ خود کارکرد مغز انسان به طور بيولوژيکی بر -
  ساخته شده است و، » منظم و منطقی

ين آمادگی  ثانيًا انسان از طريق زندگی در جامعه و تماس با طبيعت، ا-
  : اين نيست جز آن که. کند  بيولوژيکی را تقويت و باز توليد می

منطقی و گيرد،    که با انسان است و انسان را در بر میطبيعتی هم -١
ای    است و بر اتفاقات استثنائی و تصميمات لحظهتابع قوانين منطقی

ناميده » معجزه، سرنوشت يا اتفاقات بی دليل«خدايان، يا آن چه 
  شود و،  نمی شوند، بنا  می
اند و بر اساس قانونمندی تغيير و   منطقیاجتماعات بشری هم -٢

  . يابند  تکامل می
 از طريق زندگی در طبيعتی که نظمی منطقی دارد -١در نتيجه، بشر 

 از طريق تربيت در اجتماعات بشری که بر نظم منطقی ساخته -٢و 
کند و به   ازتوليد میاند، آمادگی بيولوژيکی خود را تقويت و ب  شده

نشان » منطقی و منظم «تفکر و زبان و بيانطور آغازين، آن را با 
  . دهد  می

  
به صورت » نظم منطقی بيولوژيکی بشر«به اين خاطر هم هست که 

های اجتماعی و فردی، در زندگی روزمره و حتی در   قانونمندی
يف و تعر: به طور مثال. کند  برخوردهای معمول روزانه نيز عمل می

ها، يا  توصيف مالقات با حسن و حسين لزومًا بايد از معرفی اين آدم
شان با گوينده شروع شود و بعد با بيان چگونگی ارتباط و   رابطه

بعد از آن به طور معمول، شکل و نوع . آشنائی با اينان ادامه يابد
شود و باالخره با نقل حادثه   مالقات، سبب ديدار و شرح واقعه بيان می

، شنونده به )زمانی، مکانی و يا موضوعی( اساس يک سير منطقی بر
حاال اگر کسی بدون دادن اطالعات اوليه . برد کم و کيف واقعه پی می

از شرح مالقات با حسن و حسينی که برای شنونده ناشناسند شروع 
هم توضيح دهد و مقدمات را  هم و بر بکند، اتفاقات را پس و پيش و در
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شود   کند، شنونده با مشکل درک موضوع رو به رو میبا نتايج مخلوط
تواند به آسانی به سؤاالت مربوطه در مورد اين  و در پايان نيز نمی
  . مالقات پاسخ دهد

اين است که شنونده برای درک و فهم موضوع مالقات با حسن و 
حسين، ابتدا مجبور است که سؤال کند که اصوًال حسن و حسين چه 

رتباطی با گوينده دارند، چرا، چه وقت و کجا با گوينده اند، چه ا کسانی
تازه با دريافت پاسخ به اين رشته از سؤاالت و . ديدار کردند و و و

کند که با   گذاشتن آن ها در جدول حافظۀ مغز، آمادگی آن را پيدا می
بندی و مقايسۀ اطالعات جديد بعدی، منظور گوينده  بندی، طبقه جمع

قات مورد بحث بفهمد و با استفاده از اين بايگانی را در رابطه با مال
منظم در مغز، صاحب دانش جديدی شده و به سؤاالت مربوطه در اين 

  . مورد پاسخ دهد
  
  
   عموميت کارکرد منطقی -٣
  

  : تا اين جا اين نتيجه حاصل شده که
 طبيعت -١ مغز بشر، هم از نظر بيولوژيکی و هم به سبب ارتباط با -

کند و هم از اين روست   ، بر اساس نظمی منطقی کار می جامعه-٢و 
  : که انسان برای فهم و درک يک نوشته

های زبانی، يا معنی کلمات، عبارات و اصطالحات آن    اوًال بايد نشانه-
  را بشناسد و،

با منطق آن زبان آشنا باشد، يا به بيان ديگر، منطق    ثانيًا بايد-
مغز بشر » نظم منطقی«ا آمادگی و ساختاری و محتوائی نوشته بايد ب

  . ريزی کامپيوتر مغز بشر بخواند سازگار باشد و با شکل برنامه
را برای انتقال آسان » منطق و ضرورتی«اين ويژگی ها به سهم خود، 

 را برای شرط و شروطیآورند و  ها به وجود می دانش ها و دانستنی
فهم، الزم چگونگی تهيه و تنظيم مطالب نوشتاری قابل درک و 

های قديم و جديدی که   ، در همۀ نوشتهين شرط و شروطا. شمارند  می
کتاب ها . شوند  بشر را مورد خطاب قرار می دهند، رعايت شده و می

164



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171

دهند آن چه در   های باقيمانده از دوران های پيشين شهادت می و نوشته
طول دورۀ چندين هزار سالۀ تاريخ نوشتاری بشر بدون تغيير ثابت 

موضوعات اين نوشته » بندی عقالنی نظم منطقی و سير طبقه«ده، مان
  . هاست

مانده از زمان های گذشته، از آن   های دينی باقی قديمی ترين کتاب
تورات بر . های عهد عتيق، دارای نظم زمانی و مکانی اند جمله نوشته

اساس سير تاريخی تعريف شده، از زمان خلقت آسمان و زمين شروع 
به خلقت انسان، علت آغاز زندگی زمين، » ترتيب زمانی«شده و به 

زايش نيک و بد تا رانده شدن اولين جفت انسانی به زمين، سکونت و 
های تاريخی  شدن پيامبران و تداوم نسل ها و دوره کار بشر، برگزيده

  . ٢٥١يابد  بعدی پيامبران ادامه می
امکان اين نظم نگارشی بر اساس سير تاريخی، به خوانندگان خود 

دهد که حوادث و اتفاقات را در سيری منطقی پی جويند و اگر   می
اند، به بخش مربوطه  خواهان اطالعاتی در مورد و زمان معينی

  . مراجعه کنند
توان در کتاب های غير دينی، مثل آثار   عين اين منطق را می

داستان های هومر نيز اول و آخر دارند و بر . ای هومر يافت اسطوره
رعايت اين نظم منطقی را . سير منطقی حوادث تنظيم شده انداساس 

توان در نوشته های قديمی چهار گوشۀ جهان، از ايران تا يونان و   می
های باقيمانده از  از مصر تا چين و هندوستان، و حتی در نوشته

های مردۀ امريکای التين؛ مانند آزتک و مايا  ديد و تداوم آن را   تمدن
  .ال کردتا به امروز دنب

                                                 
» سفر اعداد«، »سفر الويان«، » سفر خروج«، »سفر پيدايش«به نظم و ترتيب فصول . ک.   ر251

  .جديد عهد عتيق و عهد های و غيره در ترجمۀ فارسی کتاب
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    ٣فصل 
  قرآن» نظم و نثر«نظم  نظم بی

  
  
  
  
  

  فقدان نظم منطقی
  
  
   مصحفی بدون اول و آخر-١
  

نه از جائی آغاز . قرآن اما فاقد اين نظم منطقی مورد بحث است
شود و نه تقدم و تاخر اتفاقاتش معلوم  شود، نه به جائی ختم می  می
بدون هر نظم منطقی  آيه ۶٢٠٠، قريب به »کتاب دينی«در اين . است

آيند، بدون آن که مجموعًا از جای  شده به دنبال هم می  يا تعريف
  . مشخصی آغاز و به جای مشخصی ختم شوند

قرآن از اين نظر، کماکان آن مجموعۀ روی هم انباشته شدۀ 
هائی است که گويا روزی در زمان پيامبر و نيمۀ حکومت   "وحی"

ان، سنگ، چوب و مصالحی از خليفه ابوبکر، بر برگ و پوست درخت
بوده و بدون هر گونه طبقه بندی، در جائی انبار  اين دست نوشته شده

فرقش اين است که اآلن اين مجموعه مصحف است، ولی . ٢٥٢شده بود
  : باز بدون آن که

   موضوعی را از جائی آغاز کند، -
 کرده و بندی  طبقهعرضه شده را » مطالب و آيات« به سببی منطقی، -

  جای خود بياورد، يا، در 

                                                 
  .در جلد دوم اين کتاب» کتابت دينی«به فصل . ک.  ر252
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 پس از گفتگو و بحث در اطراف موضوعاتی، با سيری منطقی به -
  .  نتيجه ای نايل شود

  
  
  »نظم نظم بی«ای از   نمونه-٢
  
  "آدم" خلقت -

توان در تعريف و توضيح   قرآن را می» نظم  نظم بی«چگونگی 
های قرآن اکثرا از وسط يا حتی  داستان. های آن به وضوح ديد  قصه

شوند و  شروع می) تورات( موجود در کتاب عهد قديم هایخر قصهآ
، پس و پيش، تکه تکههای بعدی،  سپس در همان سوره يا در سوره

تقدم و تاخر زمانی، مکانی  و بدون هرگونه سير منطقی و باز تکراری
  . يابند  ی ادامه میيا موضوع

 سورۀ ٣٠ برای اولين بار در آيۀ ٢٥٣"آدم"برای نمونه، در مورد خلقت 
قبل از آغاز بحث در مورد . شود  بقره، سورۀ دوم قرآن، بحث می

مانند چگونگی (خلقت آدم، هيچ بحثی در مورد مسايل مقدماتی آن 
های قبل و بعد آن، خلقت جهان، آسمان و زمين و از آن  خلقت و دوره

پس، چگونگی و علت خلقت موجودات زنده و از آن ميان، چگونگی و 
موضوعات مقدماتی و « خلقت انسان و ساير امور و های  قانونمندی

در نتيجه، خواننده پس . نشده است) در زمينۀ خلقت و خلقت بشر» الزم
 آيۀ اول سورۀ البقره، که هيچ ٢٩ آيۀ سورۀ الفاتحه و 7از خواندن 

بحثی در اين موارد و در مورد خلقت انسان ندارند، بدون هر مقدمۀ 
 تصميم خدا در مورد خلق مخلوق جديدی که قبلی و برای اولين بار، با

  :شود  رو می به قرار است جانشين وی در زمين باشد، رو
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارندۀ جانشينی در " -

کند و  گماری که در آن فساد می  زمينم، گفتند آيا کسی را در آن می
کنيم و تو  یريزد، حال آن که ما شاکرانه تو را نيايش م ها می خون

                                                 
253 İlhan Aysel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt 2, s. 280-301. 
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دانم که شما   کنيم، فرمود من چيزی می  را به پاکی ياد می
  ). ٣٠سورۀ البقره، آيۀ  (٢٥٤"دانيد  نمی

 اما اين مخلوق مورد بحث چيست، کيست و از چی ساخته شده؟ و اين -
زمين کجاست، در کجای جهان قرار دارد؟ و اساسًا به چه سبب خلقت 

 جهانی بوده، نبوده و چگونه؟، و چنين خلقتی مطرح شده و قبل از آن،
  . يابد  هيچ جوابی نمی

ام در اين موارد مقدماتی هيچ حرفی برای بيان ندارد و هيچ   آيۀ سی
آدم کيست، چرا و «: زند و به سؤاالت الزم مقدماتی مانند حرفی نمی

خواهد خلق شود، چرا برای انجام اين وظيفه  چگونه خلق شده، يا می
به » نمايندگی در روی زمين«ظيفۀ مورد بحث انتخاب شده و اساسًا و
  . دهد هيچ پاسخی نمی» چه معنی است و و و

گونه  ديديم که به خاطر ساخت بيولوژيکی مغز انسان، پاسخ به اين
. سؤاالت مقدماتی برای درک و فهم اين و هر قصۀ ديگری، الزم است

گوی خدا با  و   به گفت٣٠به جای اين اطالعات نخستين، آيۀ 
اند،  اند و چه کاره هايش، که باز هنوز معلوم نيست کی تهفرش
  . پردازد  می

شود و چه اتفاقی بعد   جا قطع می اين خبر آغازين قصه اما، در همين
شود   خلق می" جانشين روی زمين"افتاد و اساسًا آن  از اين مکالمه می
  . کنند جا هيچ پاسخی دريافت نمی اند که در اين  يا نه؟ سؤاالتی

  
نام » آدم« اين سوره، برای اولين بار از موجودی به نام ٣١آيۀ در 

در .  نيستند٣٠ اما ادامۀ منطقی آيۀ ٣٢ و ٣١آيه های . شود برده می
 خداوند از تصميم خود در مورد خلقت جانشينی در روی زمين ٣٠آيۀ 

خبر داده و فرشتگان که هنوز برای خوانندۀ قرآن ناشناسند و شغل و 
دستگاه الهی مشخص نيست، به سببی که بيان نشده، با شان در   منسب

  . کنند خلقت وی مخالفت می
زمانی است که موجود .  اما صحنۀ ديگری است٣٢ و ٣١های  سوره

او در زمانی از . خلق شده و وجود دارد" آدم"هنوز ناشناسی به نام 

                                                 
  . قرآن، ترجمۀ  بهاالدين خرمشاهی254

169



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176

ز هائی را که معلوم نشده به چه معنی اند، ا زندگی فعًال نامعلومش، اسم
شود، ولی  ها به فرشتگان هم آموخته می اين اسم. آموزد  خداوند می

قرار » آدم«آنان در يک مسابقۀ هوشی که خداوند آنان را در برابر 
 : شوند دهد، قادر به يادآوری اسامی نمی   می
ها را به آدم آموخت، سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه  و همه نام"

های ايشان خبر  ه من از نامگوئيد ب  داشت و گفت اگر راست می
گفتند پاکا که توئی، ما دانشی نداريم جز آن چه  ").٣١آيۀ ( ٢٥٥"دهيد

  . )٣٢سورۀ البقره، آيۀ ( ٢٥٦"ای ای، تو دانای فرزانه  تو به ما آموخته
 
شود و از اين طريق، خداوند آگاهی   ها برنده می در مسابقۀ نام" آدم"

چرا احتياج به اثبات (د رسان آشکار و پنهان خود را به اثبات می
 ): بوده؟

هايشان  هايشان خبر ده؛ و چون از نام فرمود ای آدم آنان را از نام"
ها و  خبرشان داد، فرمود آيا به شما نگفتم که من ناپيدای آسمان

داريد و آن چه را پنهان  دانم و آن چه را آشکار می زمين را می
  .)٣٣سورۀ البقره، آيۀ ( ٢٥٧"دانم  داشتيد می می

 
را با يادآوری " آدم" خداوند برتری ٣١-٣٢بينيم که در آيات   می

اما اين اسامی کدامند و چه چيزهائی را بيان . دهد يی نشان می اسامی
کنند؟ در قرآن در اين مورد هيچ توضيحی وجود ندارد و برای   می

در آن جا . مراجعه کرد» عهد عتيق«پاسخ به اين سؤال، بايد به کتاب 
خداوند خدا هر حيوان صحرا و هر پرندۀ آسمان را از ":  کهنوشته شده

زمين سرشت و نزد آدم آورد تا ببيند که چه نام خواهد نهاد و آنچه 
عهد عتيق، سفر تکوين  ("آدم هر ذيحيات را خواند همان نام  او شد

   ). ١٩-٢٠باب دوم، آيات 
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ست خود به شک" آدم"پس از اين مسابقه، فرشتگان در برابر توانائی 
، از دستور خدا برای سجده "ابليس"کنند و همه به جز  اعتراف می

و چنين بود که به فرشتگان گفتيم  ":کنند  کردن در برابر او تبعيت می
بر آدم سجده بريد، آنگاه همه سجده بردند جز ابليس که سر کشيد و 

   ).٣۴سورۀ البقره، آيۀ ( ٢٥٨"کبر ورزيد و از کافران شد
 

 سورۀ البقره در مورد تمرد و ٣۴ود در آيۀ گوی موج و گفت
های  جوئی يکی از مخلوقات خداوند، بعدًا در آيات و سوره  مبارزه

در اين جا، خداوند از . گذارد  ديگر قرآن جای پای خود را می
، که "ابليس"خواهد که به آدم سجده کنند و در اين ميان   فرشتگانش می

  . کند  ار خودداری میگويا يکی از آنان است، از انجام اين ک
  

کمک " آدم" اما، نه فقط به روشن کردن و درک و فهم داستان ٣۵آيۀ 
گو در مورد اجرای برنامۀ  و کند، بلکه به جای آن که با گفت  نمی

 را دنبال کند و آن را با ٣٠جانشينی آدم در زمين، موضوع آيۀ 
اين . رود   پيوند دهد، به راهی ديگر می٣١-٣۴موضوعات آيات بعدی 

دهد که برخالف آيات قبلی، خداوند خواستار اقامت و  آيه نشان می
ماندگاری آدم و همسرش در زمين نيست، بلکه می خواهد آنان در 

در نتيجه، يا اين . که کجا بودنش معلوم نيست، ماندگار شوند" بهشتی"
، که قرار بوده به ٣٠، آن فرد مورد نظر در آيۀ ٣۵سورۀ " آدم"

در زمين ترفيع يابد، نيست، يا به سببی که معلوم نيست، نمايندگی خدا 
 : فعًال پروژۀ جانشينی وی در زمين از برنامه حذف شده است

در بهشت بيارميد و از آن از هر » همسرت«تو و » آدم«و گفتيم ای "
جا که خواستيد به خوشی و فراوانی بخوريد، ولی به اين درخت 

سورۀ البقره، آيۀ  (٢٥٩"د شدنزديک نشويد که از ستمکاران خواهي
٣۵ .(  
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دهند که اين تصميم خدا در    سورۀ البقره نشان می٣۶-٣٨آيات بعدی 
مورد ماندگاری ابدی آدم، به خاطر نافرمانی و دخالت فرشتۀ نافرمانی 

اين از آن روست که آدم و . کند ، امکان اجرائی پيدا نمی»ابليس«به نام 
مرتکب گناه شده و )  ابليس استکه گويا همان(زنش با نيرنگ شيطان 

: شوند  از بهشت يا باغ مورد بحث خدا، اخراج و به زمين رانده می
سپس شيطان آنان را به لغزش کشانيد و از جائی که بودن "

 و در - برخی دشمن برخی ديگر-شان کرد؛ و گفتيم پائين رويد  آواره
 سورۀ (٢٦٠"روی زمين تا وقت معين آرامشگاه و بهرهمندی داريد

 ). ٣۶البقره، آيۀ 
گويد، اما  سخن می" دشمنی برخی بر برخی ديگر" البقره از ٣۶آيۀ 

های ديگر  اين آيا به معنی دشمنی بين زن و مرد است يا کسان و گروه
  .بشری، معلوم نيست

  
   ورود ابليس به صحنه-

کاره رها  جا نيمه  اما اين نيمۀ داستان در مورد شيطان نيز در اين
در . ها و آيات بعدی جستجو کرد  بايد در سوره ه را میشود و بقي  می
جا هنوز معلوم نيست که موضوع لغزش چه بوده، شيطان چيست،  اين

يا کيست، ابليس چه کاری کرده و برای چه جرمی مورد غضب خدا 
قرار گرفته و چرا و چگونه اجازه يافته تا در برابر برنامۀ خلقت خدا 

برای پاسخ به اين . ۀ خدا ادامه دهدپروژ» خرابکاری«بايستد و به 
يا تقدم (سؤاالت، بايد حداقل تا به سورۀ اعراف، که به ترتيب مصحف 

 قرآن قرار ٧در رديف ) و تأخری که در قرآن موجود رعايت شده
ی وگو جا گفت  در آن. دارد، يعنی صدها آيه بعد از اين آغاز، صبر کرد

شی از اين سؤاالت پاسخ  بر بخ١٨ تا ١٢های  خدا با ابليس در سوره
  . دهد  می

 سورۀ الحجر که به ترتيب مصحف در رديف ٢۶-۴٢از آن پس، آيات 
 قرآن و صدها آيۀ ديگر بعد از اين آغاز اوليه قرار دارند، مجددًا ١۵

اين آيات . کنند  داستان تمرد ابليس و عدم سجده به آدم را تکرار می
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اف را بی هيچ ويژگی ی خدا و ابليس در سورۀ اعرگو و گفتهمچنين 
کنند و از نو سبب اختالف و علت عصيان ابليس   می» تکرار«خاص، 

بعدًا اين . دهند  و قبول شرط و شروطش از سوی خدا را توضيح می
های بعدی و  ، در سوره"آدم"ها با سرنوشت   موضوعات و رابطۀ آن

آيات (عمومًا هر کدام پس از صدها آيه و از آن جمله در سورۀ طاها 
مجددًا ) ۶آيۀ (و سورۀ زمر ) ٧۵-٨٣آيات (؛ سورۀ ص )١٢٢-١٢٣

  . ٢٦١گيرند مورد بحث قرار می
کننده، کماکان بدون پاسخ رها  با اين وجود، سؤاالتی مهم و تعيين

  : شوند  می
 چرا بايد در دستگاه آفرينش خدا که همه چيز به کمال ارادۀ الهی -

ز اجرای فرمان خالق ليس اابرشتۀ مخلوقی به نام فگيرد،  انجام می
باز زند يا چرا اساسًا بايد موجودی با چنين گرايشی خلق شود  خود سر

و بتواند عليه نظام خلقت سر بلند کند؟ چرا بايد خداوندی که خواهان 
کرد، يا اجازه و  رستگاری بشر است، چنين موجودی را خلق می

رهائی در داد؟ آيا چنين کا  امکان آسيب رساندن ابدی به انسان را می
 سورۀ ٣٠تعارض با اصل خلقت نمايندۀ روی زمين، موضوع آيۀ 

  گيرد؟   بقره، قرار نمی
اگر خداوند "کنند که  اين سؤاالت در رابطه با آياتی که تأکيد می

کرد و اين اوست که کسی   خواست همه را به راه راست هدايت می  می
 بعدًا ٢٦٢"اردد  کند يا از راه راست باز می  را به راه راست هدايت می

به مشکلی الينحل در توجيه و توضيح ديدگاه دينی قرآن تبديل 
  .  شوند  می

الزم به يادآوری است که سناريو عصيان مخلوقی در برابر خالق را، 
در تمام . بينيم  های اکشن آمريکائی به کرات می امروزه در فيلم

يکی ها، وجود نقصی در نظام توليدی البراتوارهای بيولوژ فيلم اين
های فوق مدرن امروزی، به عنوان علت يک چنين   مجهز به دستگاه

های  شوند، يا چنين بيرون زدن های خارج از کنترل معرفی می خلقت
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های  موجودات آزمايشگاهی عاصی را محصول عدم کارکرد دستگاه
  . دانند  ها می العاده مدرن و پيچيدۀ آن فوق

فی ندارد، يا نبايد داشته  اما مگر نه اين که خلقت خداوند هيچ خال-
  باشد؟  

  
شدنشان از بهشت،   داستان گول خوردن آدم و زنش از شيطان و رانده

ها  به طور مکرر در آيات فراوانی و از آن جمله هر دو اين سوره
اين بازگوئيهای مکرر . شود  تکرار می) سورۀ اعراف و سورۀ الحجر(

 سورۀ الحجر، ٢٨-٣١ سورۀ اعراف و آيات ١٩-٢۵از جمله در آيات 
شده  افزايند و به سؤاالت قبًال ايجاد هيچ توضيحی بر روايت قبلی نمی

  .    دهند پاسخی نمی
 آيه، ٢٨٠ سورۀ آل عمران، پس از قريب به ٣٣باز، بعدًا، در آيۀ 

همان کسی است » آدم«شود، اما آيا اين   برخورد می" آدم"مجددًا با نام 
  گو قرار گرفته است؟ و د گفت سورۀ  البقره مور٣٠که در آيۀ 

  
  "زن آدم "-

وارد " زن آدم" سورۀ البقره، بازيگری به نام ٣۵در ضمن، در آيۀ 
ها و  جا نيز، بر اساس ضرورتی که توانائی در اين. شود قصه می

محدوديت بيولوژيکی و اجتماعی بشر، به شرحی که گذشت، ايجاد 
ًال در مورد اين بازيگر کند که قب کرده، خوانندۀ قرآن احتياج پيدا می
کيست، چرا خلق " زن آدم "-: "جديد حوادث، اطالعاتی کسب کند

بخشی از اين ". شود و و و؟ شده، از کجا آمده، به چه نام خوانده می
های بعدی و گاهی بسيار دورتر قرآن،   ها و آيه سؤاالت در سوره
زن "کنند و جمعی ديگر، از آن جمله در مورد نام  جواب دريافت می

  . بايد نه به قرآن، بلکه مجدًا به تورات مراجعه کرد" آدم
ساز قصۀ خلقت  برای اين بازيگر سرنوشت" زن آدم"قرآن اسمی جز 

اين . شود  ناميده می٢٦٣"حوا"، "زن آدم"دهد، اما در تورات اين   نمی
در حالی است که اين زن با دخالت خود در امر خلقت آدم، همکاری با 
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خوردن آدم و مشارکت فعال در ارتکاب به جرم  ابليس برای گول
که معلوم نيست چرا بايد اين (نابخشودنی خوردن ميوۀ درخت ممنوع 

، نه فقط  سرنوشت بشر، )کننده و غيرقابل بخشش باشد همه مهم، تعيين
بلکه سرنوشت خلقت، فلسفۀ گزينش پيامبران و علت وجودی جهنم و 

  . دهد  میمجازات الهی را تعيين کرده و توضيح 
  

آيد و سورۀ الزمر که به   بعد ها سورۀ النساء که بعد از صدها آيه می
 قرآن موجود است، از چگونگی خلقت ٣٩ترتيب مصحف سورۀ رديف 

شما را از تنی يگانه آفريد، سپس همسرش ": دهد آدم و حوا خبر می
  ). ۶سورۀ الزمر، آيۀ  (٢٦٤..."را از او پديد آورد 

 
را چگونه از او پديد " زن آدم" نيست که خداوند جا معلوم باز در اين
هيچ " پديد آوردن زن آدم از وی"قرآن در مورد . ٢٦٥آورده است

 مراجعه کرد و توراتدهد، ولی در اين مورد نيز بايد به  توضيحی نمی
و خداوند خدا : "وی خلق شده است" دندۀ"جا ديد که زن آدم از  آن

هايش را  تا بخفت و يکی از دندهخوابی گران بر آدم مستولی گردانيد 
و خداوند خدا آن دنده را که از آدم . گرفت و گوشت در جايش پر کرد

و آدم گفت همانا اين . گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد
از اين سبب نساء . است استخوانی از استخوانم و گوشتی از گوشتم

  ).٣١-٣۴ دوم، آيات عهد عتيق، سفر پيدايش، باب" (ناميده شود
  

برای فهميدن مرز آزادی و ممنوعيت آدم و زنش در بهشت نيز بايد از 
جا به   سورۀ دوم قرآن، البقره، به سورۀ چهارم آن، النساء، و از آن

سورۀ هفتم االعراف، به سورۀ پانزدهم الحجر و باالخره به سورۀ 
 .  ٢٦٦و نهم الزمر مراجعه کرد سی
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گويش با خدا،  و  چگونگی توبۀ آدم و گفتمحتوی موضوعاتی همچون 
  . معلوم اند  در آيات بعدی البقره نيز نا

 
شوند که قبًال ابعاد  در هرکدام از اين امور، روايات و احاديثی نقل می

شان را تجربه کرديم و در جلد دوم اين کتاب نيز با  مخدوش بودن
  . توضيخاتی بيشتر ادامه خواهيم ديد

  
.  بقره، هيچ اطالعی در دست نيست٣۵ در آيۀ مورد بحث" درخت"از 

برای فهميدن چگونگی اين درخت و چرا منع شدن و چرا خوردن آن 
که تنبيهی چنين ابدی و غير قابل بخشش را برای آدم و و حوا و 

اند،   ميلياردها فرزند آنان، که در اين مورد هيچ گناه و دخالتی نداشته
: ٢سفر تکوين، باب( مراجعه کرد به دنبال آورده، باز بايد به تورات

۵-١٧ .(  
   
  "آدم" مصالح ساختمانی -

برای دانستن مادۀ اوليۀ خلقت انسان نيز، بايد به صدها آيه بعدی 
اولين بار، در سورۀ دوم سورۀ انعام، که به ترتيب . مراجعه کرد

 آيه با اين آيات سورۀ بقره ٧۵٠مصحف، سورۀ ششم است و بيش از 
» ِگل پخته«از » شما مردم مورد خطاب قرآن«خلقت فاصله دارد، به 

از آن پس مجددًا بايد صدها آيه در مورد . شود اشاره می) من طين(
موضوعات ديگر خواند تا در اواسط سورۀ الحجر که به ترتيب 

 قرآن و صدها آيه بعد از اين آغاز اوليه قرار ١۵مصحف در رديف 
گلی خشک بازمانده از «از » انسان« در مورد خلقت ٢۶دارد، با آيۀ 
آيا . (برخورد کرد) مسنون من صلصل من حماء (٢٦٧»لجنی بويناک

 اين سوره به جز ٢۶آيۀ ). مورد بحث است؟» آدم«همان » انسان«اين 
خلقت انسان از ِگل، از دميدن روح خدا در اين موجود و موظف کردن 

تان رانده فرشتگان برای سجده به او، همچنين امتناع شيطان و بقيۀ داس
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اين توضيحات نيز به سؤاالت قبلی پاسخی . دهد شدن وی هم خبر می
  .دهند و جز تکرار همان آيات اوليه در مورد خلقت آدم نيستند  نمی

يابد  ها پايان نمی  بحث مربوط به مصالح اوليۀ خلقت آدم اما، با اين آيه
از ِگل خشک بازمانده «و » ِلگ«جا   و مادۀ اوليۀ انسان که در اين

 سورۀ حج که به ترتيب مصحف در ۵قيد شده، در آيۀ » لجنی بويناک
سپس نطفه، خون بسته «و ) من تراب(» خاک« قرار دارد، ٢٢رديف 

اين مادۀ اوليۀ، . شود  قيد می٢٦٨»و گوشت پارۀ شکل يافته و نيافته
چکيدۀ «) ٢٣سورۀ رديف ( سورۀ المؤمنون ١٢همچنين در آيۀ 

سورۀ رديف ( سورۀ فرقان ۵۴ در آيۀ ،)من طين من سللة (٢٦٩»ِگل
سورۀ رديف ( سورۀ سجده ٧-٩، در آيات )الماء  من(... » آب«) ٢۵
مقدار و از   چکيدۀ آب بی«و سپس ) من طين(... » ِگل«مجددًا ) ٣٢

سورۀ رديف ( سورۀ فاطر نيز ١١، در آيۀ ٢٧٠»روح دميده شدۀ خدا
 سورۀ ٣٢، در آيۀ ...)من تراب  (... ٢٧١»خاک و سپس نطفه«) ٣۵

 ١٩و در آيۀ ...) من االرض (... » از زمين«) ۵٣سورۀ رديف (نجم 
 سورۀ رحمان ١۴ ، در آيۀ ٢٧٢»نطفه«) ٨٠سورۀ رديف (سورۀ عبس 

من صلصل  (... ٢٧٣»گل خشک همچون سفال«) ۵۵سورۀ رديف (
 ٢٧٤»خون بسته«) ٩۶سورۀ رديف ( سورۀ علق ٢و در آيۀ ) کالفخار

  . شود  قيد می)  من علق(... 
ين ترتيب، موضوعی چنين آغازين در سرتاسر قران تکرار بد
شود، به نحوی که اگر تمام قرآن را به دنبال آن بگردی و همۀ آيات   می

مانی که با وجود اين  می آوری کنی، تازه وا مربوطه را هم جمع
توان  ای می برای موضوعی معين، چه نتيجه» اصطالحات متفاوت«

صلصل من «، »طين«، »تراب«ز گرفت و در مورد خلقت انسان ا
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و غيره و غيره، به چه » صلصل کالفخار«، »ارض«، »مسنون  حماء
  .توان رسيد  حکمی می

  
   پراکندگی آيات خلقت آدم-

ای  بينيم که داستان آدم، با اشاره، کنايه و اختصار تمام از نيمه  می
شود و بدون آن که اصل داستان  نامعلوم در سورۀ بقره آغاز می

های بعدی، و گاهی پس از صدها   اده شود، در آيات و سورهتوضيح د
ادامه؛ و اکثرًا به طور تکراری » نظم و سير منطقی«آيه، بدون هر 

از اين رو، برای درک و فهم قصۀ آدم، بايد قبل از همه . يابد  ادامه می
های مختلف قرآن و از آن جمله تعدادی  به آيات پراکنده شده در سوره

ها   مدنی به شرح زير، که از نظر زمان نزول، سالهای مکی و سوره
  .با همدگير فاصله داشتند، مراجعه کرد

  )ترتيب سوره در قرآن موجود(آيات        ترتيب مصحف /سوره    آيه
   مدنی٢ترتيب مصحف   ٣٠-٣۶ البقره -١
   مدنی٣ترتيب مصحف   ٣٣ آل عمران -٢
   مدنی۴ترتيب مصحف      النساء -٣
   مکی٧ترتيب مصحف   ١٩-٢۵ اعراف -۴
   مکی١۵ترتيب مصحف   ١١۶-١١٩ الحجر -۵
   مکی٢٠ترتيب مصحف   ١١۵  -١٢٣ طاها -۶
   مکی٣٢ترتيب مصحف   ۶-٩ السجده -٧
   مکی٣٨ترتيب مصحف   ٧۵-٨٣ ص -٨
   مکی٣٩ترتيب مصحف     ۶ الزمر -٩
   مدنی۴٩ترتيب مصحف   ١٣ حجرات -١٠
   مکی۵٣ترتيب مصحف     ۴۵ نجم -١١
   مکی٧۵يب مصحف ترت  ٣٩ قيامت -١٢
   مکی٩٢ترتيب مصحف     ٣ ليل -١٣

  
پس از مراجعه به ان همه سوره و آيه، خوانندۀ قرآن مجبور است برای 
پی بردن به کليات اين قصه، روايات بريده بريده مربوطه را از آيات 
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آوری کند و به ترتيب منطقی مکانی،  مختلف قرآن استخراج و جمع
  . ه چيندزمانی و موضوعی در کنار هم ب

کند و  با اين وجود، اين کار نه چندان آسان نيز، تمام قصه را بيان نمی
های عهد  برای درک و فهم تماميت قصه، راهی جز مراجعه به کتاب

با اضافه کردن اين موضوعات از . ماند  عتيق و عهد جديد باقی نمی
قابل » کلياتی« و پر کردن جاهای خالی قصۀ قرآن، تازه تورات
  . آيد ندی از قصه به دست میب  طبقه

از قرآن » آدم و حوا«های قصۀ  آوری بخش با اين وجود، پس از جمع
، »نظم و سير منطقی«ها بر اساس  بندی آن های ديگر و طبقه و کتاب

آيد، ولی تازه آن  از قصۀ موصوف فراهم می» کلی«درک و فهمی 
مۀ سؤاالت شود که اين قصه تمامًا کامل نيست و به ه  موقع معلوم می

  .دهد مربوطه پاسخ نمی
   
  
  »نظم بی نظم«طلبی از   فرصت-٣
  

  : الزم به توضيح است که
با ساير » نظم منطقی« نه قصۀ آدم و حوا از نظر پراکندگی و فقدان -

  ها فرق چندانی دارد و،  قصه
های قرآن در مقام مقايسه با ساير   نه مشکالت و مسايل قصه-

  .  آيند  میموضوعات، استثناء به حساب
، در ساير »نظم منطقی«اين مشکالت و مسايل ناشی از فقدان 

موضوعات نيز به همين صورت و گاهی به اشکال ديگری که مناسب 
شوند و کار مراجعه به قرآن و  اند، تکرار می  موضوعات خاص

استخراج درک و فهم از موضوعات مندرج در آن را، دشوار و گاهی 
  . کنند ناممکن می

کتاب «ن صورت، البته که تحقق هدف اوليۀ قرآن به عنوان در اي
های  ، با دشواریدانش زمان نزول افراد کم سواد و بی» راهنمای دينی

شود و راه مراجعۀ مستقيم به قرآن و درس گرفتن  اساسی رو به رو می
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از اين . رسد بدون واسطه از معنی و مفهوم آن ناممکن به نظر می
  : جاست که از آغاز

  :  خواندن قرآن يک چيزی شده ولی-١
  .  فهميدن قرآن چيز ديگری-٢
  : شود، ولی   خواندن قرآن آسان است و واجب و الزم تلقی می-١
 فهميدن قرآن دشوار است و به عهدۀ قشر معينی که کارشان ساختن -٢

و پرداختن محتوی دينی است واگذار شده و با گذشت زمان، به تسلط 
  . ساز در آمده است  يعتساز و شر  اين قشر دين

به اين سبب، از آغاز و به خصوص پس از فوت رسول، توضيح و 
تفسير قرآن ضرورت پيدا کرده و هر چه زمان گذشته، عدۀ بيشتری به 

و قشر نخبگان دينی،   کار توضيح، تفسير و تأويل آيات قرآن پرداخته
از . ندا  هر چه بيشتر خود را نمايندگان دينی رسول و خدا معرفی کرده

  : آن پس نيز
دار دينی و    کار مفسری و متکلمی به يکی از کارهای نان و آب-

 سال ١۴٠٠اسالمی  تبديل شده، به طوری که هنوز هم پس از قريب 
پس از فوت رسول و بعد از اين همه ابداع و تحريف نوشتاری، کار 

به پايان » موضوعات فاقد نظم منطقی نوشتاری«توضيح و تفسير اين 
  . سيده و کماکان ادامه داردنر

*** 
 

نظم «الزم است يادآوری شود که اين مسايل و مشکالت ناشی از نبود 
در قرآن، به هر حزب، دسته و فرقۀ اسالمی فرصت داده تا » منطقی

هر زمان آيات موافق ميل خود را از قرآن برداشت کرده و معنی و 
چه را  آن. اج کنندمفهوم دلخواه خود را از آيات برگزيدۀ خود استخر

دانند، وحی الهی معرفی کرده و بقيه را به  که مناسب حال خود می
طلبی دينی، علت دوام جنگ   آن زمينه و اين فرصت. فراموشی بسپارند

 ملت مسلمان و استمرار تسلط دينی بر مردم مسلمان ٧٢
  . دهد  شده را توضيح می  داشته نگه  محروم
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فقدان نظم «الت و مسايل ناشی از با چنين شيوه و سنتی است که مشک
قرائت رسمی «سازان و نمايندگان  ، انحصار شريعت»منطقی در قرآن

  . را به دنبال آورده و بدان رسميت بخشيده است» و با واسطه
چه در قرآن آمده، با مخلوط کردن منابع مختلف   اينان، بدون تعهد به آن

 در اين مورد غير قرآنی و گاهی حتی غير دينی، و به طور مثال
خاص، با استفاده از منابع دينی ديگر و از آن جمله کتاب تورات، 

کنند، و   و می جمع و جور کرده» قصص قرآن«هائی همچون  کتاب
دينی که خود ساخته و  های دينی و غير تر از همه، به اين معجون مهم

  . بخشند اند، نام و عنوان قرآنی، دينی و الهی می پرداخته
  
  »واسطه بی«و » با واسطه«ئی محتوی قرائت  مرز جدا-

قرائت با « سازان رسمی و   اين جا مرز جدائی بين اطالعات شريعت
قرائت «. است» قرائت بی واسطه«با دانش دينی حاصل از » واسطه

بر آن است که به هيچ بهائی از دانش دينی مخدوش رسمی » واسطه  بی
ا بر درک و فهم مستقيم طرفی نبندد و همۀ دانش و دانائی دينی خود ر

چنين گزينشی، البته از نظر . و بدون واسطه و مستقيم قرآن قرار دهد
درک و فهم با مشکالت و سختی کار بيشتری همراه است، اما با اين 
وجود، اين اطمينان را در بر دارد که آن چه از قرآن درک و فهم شده، 

ار نگرفته بدون خدشه است و مورد سانسور، بازسازی و تحريف قر
  . است

درک و فهم ممکن از «بسنده کردن به » واسطه  قرائت بی«استدالل 
   مطالعه، ه اين شيو.است» قرآن
» کتاب دينی« هم به درک و فهم ممکن و موجود از آن چه در اين -١

  کند و، عرضه شده بسنده می
و وجود هر گونه » نظم منطقی« هم با صراحت تمام، فقدان -٢

دينی آيات را،    مشکل ديگر در راه درک و فهم پياممحدوديت، نقص و
دهد، و بر خالف  به همان صورتی که هست، مورد بحث قرار می

کاری مسايل، نقائص و مشکالت  قرائت رسمی و با واسطه، از پنهان
  .  بندد موجود در قرآن هيچ طرفی نمی
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  مشکل طبقه بندی موضوعات
  
  

 سوره جمع ١١۴٢٧٥ آيۀ قرآن بر اساس موضوع در حدود ۶٢٠٠حدود 
  . شده اند

 گاهی هم يک شوند و  ای تشکيل می ها گاهی فقط از حرفی و کلمه آيه
برخی از آيات هيچ معنائی را . يا چند عبارت و جمله را در بر دارند

رسانند، در حالی که برخی نه فقط در مورد يک، بل چندين   نمی
  . کنند موضوع مختلف بحث می

  
هائی به   سوره. يکی نيستند) های قرآن فصل(تعداد آيات سوره ها 

ارند که در آن از ها به قدری پرشم قدری بزرگ يا از نظر آيه
موضوعاتی فراوان که اکثرًا ارتباط چندانی هم با هم ندارند، بحث 

ها، از نظر تعداد  اين در حالی است که تعدادی از سوره. شود  می
ها به قدری کم شمارند که برای بيان موضوعی معين هم کفايت  آيه
 تاست، در حالی که آيات ٢٨۶تعداد آيات سورۀ البقره . کنند  نمی
  . دهندۀ سورۀ النصر بيش ازسه آيه نيستند شکيلت

مشکل فقدان سير منطقی يا تعريف شده فقط شامل کليات قرآن نيست، 
به . ها يا فصل فصل قرآن نيز صادق است بلکه در مورد محتوی سوره
دهند که از کجا شروع شده،   ها نشان نمی طور مثال بسياری از سوره

اند، و اساسًا چه موضوع  ا ختم شدهچه پيامی را در بر گرفته و به کج
اکثر . دهد  ای را مورد بحث قرار می  شده و منظور از پيش انديشيده

های   ها دارای نظم زمانی و مکانی نيستند و به خصوص سوره سوره
هائی مربوط و   بزرگ، همچنين فاقد نظم موضوعی اند و از تعدادی آيه

  . اند نامربوط به نام و عنوان خود تشکيل شده
  

                                                 
برای نمونه مفسرانی با يکی .  هم قيد شده است١١۶ و ١١۴، ١١٢ تعداد سوره های قرآن 275
 و برخی ديگر با يکی دانستن سوره های ١١٣تن آيات انفال و برائت يا توبه، تعداد سوره ها را دانس

تحريف آيات برای اثبات کفايت «به فصل . ک. ر(اند   قيد کرده١١٢ها را  ناس و فلق تعداد سوره
  .در جلد سوم اين کتاب» علمی قرآن و شرع ملقب به اسالمی
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های قرآن نامعلوم است، چه  هنوز تقدم و تأخر زمانی سوره ها يا فصل
شده و " نازل"رسد به آن که بتوان گفت کدام آيه از هر سوره، اول 

برای نمونه، بهاالدين . نسبت به زمان نگارش آيۀ ديگر تقدم دارد
های قرآن بر  خرمشاهی در پايان قرآن ترجمۀ خود جدولی از سوره

مصحف "شان ارائه داده و دو منبع قرآنی را، که  لحسب زمان نزو
. نام نهاده، با همديگر مقايسه کرده است" مصحف االزهر" و ٢٧٦"علی

، سورۀ شمارۀ يک، ولی در مصحف "مصحف علی"سورۀ العلق در 
اين در حالی است که سورۀ اول .  است٩۶االزهر، سورۀ شمارۀ 

 جای ٧٣رۀ مصحف اول، سورۀ الفاتحه، در مصحف دوم در شما
بندی محققين غربی نيز در موارد متعددی با تقدم و تأخر  طبقه. ٢٧٧دارد

به عنوان مثال، رديف دوم مصحف . ها فرق دارند  مصحف هر دو اين
 ١٨ مصحف علی و در رديف ١١٢االزهر، سورۀ القلم، در رديف 

های سوم و چهارم و پنجم در   قرار دارد و سوره٢٧٨بندی نولدآه  طبقه
بندی نولدآه   طبقه۴۶ و ٢، ٢٣زهر به ترتيب در رديف مصحف اال
  . گيرند جای می

  
  :  توان نتيجه گرفت که  بر اين اساس می

آوری و مصحف  هائی جمع  نه در زمان ابوبکر و عثمان که قرآن-
، تقدم و تأخر زمانی جمع بزرگی از سوره ها معلوم بودند، نه ٢٧٩شدند

  . اند در زمان حاضر معلوم
معلوم و مشخص نيست و ) ها  فصل(م و تأخر سوره ها و وقتی تقد

ها جا  ها نيز بر اساس موضوع، زمان يا هر قانونمندی ديگر در آيه آيه
نگرفته اند، به طور طبيعی امکان کشف آغاز و پايان متونی که در 

  . ممکن نيست اند نيز  موضوعی معين نگارش يافته
های    همۀ آيهاين مشکل، به خصوص از آن جا ناشی می شود که

در همان آن و در يک زمان ) با آيات پرشمار(های بزرگ  سوره

                                                 
  .کنند ابع اسالمی ديگر وجود آن را تأييد نمی چنبن مصحفی در دست نيست و من276
  .۶٢١-۶٢۴ قرآن، ترجمۀ خرمشاهی، پيشين، ص 277
  .١١۶، ص ٢ سال، جلد ١۴٠٠الدين شفا، پس از  به شجاع. ك. ر278

279 Turan Dursun, Kuran, s 23-24. 
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ها، که عمومًا  های اين گونه سوره نگارش نيافته اند و کار نگارش آيه
  . ها طول کشيده است در موضوعات مختلف نگارش يافته اند، سال
آمده، معلوم بوده  ای می  اين توضيح به اين معنی هم نيست که وقتی آيه

آيه ادامۀ اين يا آن آيه و سوره است و بايد در کدام سوره و در   ه اينک
از آن رو، آيات جديد، بدون هر . قبل يا بعد از کدام آيۀ آن قرار بگيرد

در اين يا آن سوره و در اول و آخر اين يا آن آيه » نظم منطقی«گونه 
اين است که آيات مربوط به يک موضوع مشخص در . اند جای گرفته

  . اند های مختلف قرآن پخشجا
  

جمعی از متشرعين که اصوًال کاری به عقالنی و منطقی بودن امور 
کرده و اين  اند که جای هر آيه را خود رسول تعيين می ندارند، مدعی

اما چنين ادعائی، به خصوص در مورد . نيز سبب الهی داشته است
 و منطقًا های بزرگ که ساختاری چنين غير منطقی دارند، عقًال سوره

مصحفی به نام قرآن يا هر نام "در زمان ايشان . قابل پذيرش نيست
وجود خارجی نداشت و آيات قرآن بر روی مصالح عمومًا » ديگر

نامناسب و حتی فاسدشدنی در جائی روی هم تلمبار شده بوده و قسمتی 
از . ٢٨٠"نيز در ذهن فراموشکار تعداد اندکی حافظ قرآن قرار داشت

يز، نه جائی و نه امکانی برای تقسيم آيات جديد در بين آيات اين نظر ن
  . پيشين و انتخاب سورۀ مربوطه وجود داشت

  
  
  

  بندی منطق ابتدائی فصل
  
  

، کار مصحف کردن قرآن ابتدا در زمان ابوبکر با ٢٨١به نظر محققين
آوری آيات در کتابی دو جلدی و سپس با تغييراتی در زمان خليفۀ  جمع

                                                 
280 Turan Dursun, Koran, s 114; 

.به فصل کتابت قرآن در جلد دوم اين کتاب. ک. رو   
281 Refer to: Turan Dursun, Koran, s 114-122.  
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در هر دو . آوری آيات در يک جلد انجام يافت  با جمعسوم، عثمان،
آوری کنندگان قرآن بودند که هم محل  مورد نيز، اين حافظان و جمع

های بزرگ را نسبت به  های سوره قرار گرفتن آيات و هم تقدم آيه
در نتيجه، بر اساس منطق ضعيف و مغز . ٢٨٢همديگر تعيين کردند

  : »جاهليت«از دوره به اصطالح شدۀ اين مردم بر آمده  کمتر تربيت
های مربوط به موضوعات يکسان، بدون هر گونه نظم و   هم آيه-

  های مختلف پخش شدند و،  منطقی در تعدادی فراوان سوره
ها نه بر اساس منطق زمانی، مکانی يا موضوعی،   هم ترتيب سوره-

» از بزرگ به کوچک«بلکه بر اساس گزينشی نا منظم و غير منطقی، 
» هائی با آيات کم شمار هائی با آيات پرشمار به سوره سوره« از يا

  . آوری شدند گرد
*** 

 
جاست که اين کسان حتی نتوانستند در عمل، اين گزينش  جالب اين

از اين نظر، در . خود را به درستی پياده کنند» غير منطقی و ابتدائی«
چک تنظيم ها به ترتيب تعداد آيات از بزرگ به کو عين حال که سوره

هائی با تعداد آيات کمتر، بدون توجه به  شدند، در اين جا و آن جا سوره
. های با آيات بيشتر، قرار گرفتند ، قبل از سوره»گزينش ابتدائی«اين 

. را نيز خدشه دار کردند» منطقی  نظم ابتدائی و غير«در نتيجه، اين 
گونگی را به های آغازين قرآن، اين چ نگاهی گذرا به تعداد آيات سوره

  : دهند  صراحت نشان می
 ٢٨۶بعد از آن سورۀ بقره با .  آيه است٧ سورۀ اول، الفاتحه، دارای -

، ١٧۶ آيه، النساء با ٢٠٠عمران با   های آل آيه، دومين سوره و سوره
 و توبه با ٧۵، انفال با ٢٠۶، اعراف با ١۶۵، انعام با ١٢٠المائده با 

بينيم که   می. گيرند  م تا نهم جای می آيه به ترتيب در رديف چهار١٢٩
بايست سورۀ البقره در   بر اساس گزينش از بزرگ به کوچک، می

 قرار ۴٢ آيه، که اآلن در رديف ٢٢٧رديف اول، سورۀ الشوری با 
 آيه ٢٠۶دارد، در رديف دوم بعد از سورۀ البقره، و سورۀ اعراف با 
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بعد از آن به . ندگرفت  به جای رديف هفتم فعلی در رديف سوم قرار می
 و بقيه به ١۶۵، انعام با ١٧۶ آيه، النساء با ٢٠٠عمران با  ترتيب آل

ترتيب بيشترين تعداد آيات، از رديف چهارم و به بعد را اشغال 
  .کردند  می

   
هائی که از کمترين تعداد آيات تشکيل  نظمی در مورد سوره اين بی
رۀ پرشمار به کم در صورت رعايت تقدم سو. اند نيز، صادق است  شده

بايست سورۀ النصر با سه آيه، نه در رديف پنج از پايان،  شمار، می
در نسخۀ . گرفت بلکه به عنوان آخرين سوره در پايان قرآن قرار می

موجود قرآن، سورۀ پايانی الناس است که از شش آيه تشکيل شده و اين 
  . تر استهای پايانی قبل از خود بيش از تعداد آيات بسياری از سوره

*** 
     

هاست که   ها و آيه  به خاطر اين نقص منطقی و درهم ريختگی سوره
آوری و کتابت قرآن،    سال از جمع١۴٠٠امروزه پس از قريب به 

  : هنوز هم
   هم تقدم زمانی سوره ها نامعلوم و مورد بحث است،-
های بزرگ، دشوار و در بسياری    هم تعيين تقدم و تأخر آيات سوره-

  .ناممکن استموارد 
 هم آيات مربوط به هر موضوع به طور تکه و پاره در اين جا و آن -

اند و مراجعه برای يک موضوع معين، مطالعۀ   جای قرآن پخش شده
  .شمارد  تمام قرآن را الزم می

ها به سهم خود، خواندن، فهميدن و درک و فهم قرآن را به  اين نقيصه
  . افزايند کالت میکنند و مشکلی بر مش حد کافی محدود می
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  "نزول"يا " مصحف"ترتيب بر اساس 
  
  
  "نزول"و " مصحف"های ناظر بر   ناهمسانی ترتيب-١
  
قرآن ها در  يعنی تقدم و تأخر سوره(» ها ترتيب مصحف سوره«

 دو تاست و ٢٨٣»زمان نزول«ها بر اساس  با ترتيب سوره) موجود
دهد که   ه نشان میيک مقايسۀ ساد. کنند  کامًال با همديگر فرق می

 بوده، در قرآن شده" نازل" سورۀ اول شود  گفته میسورۀ العلق که "
 و سورۀ العلق که گفته ٩۶در رديف ) به ترتيب مصحف(موجود 

 قرار داشته، در قرآن موجود ٩۶ در رديف ترتيب نزولشود به   می
های العلق، القلم،  سوره.  قرار دارد١٣در رديف ) به ترتيب مصحف(

های اول تا  ، سورهترتيب نزولشود به   ل و المدثر که گفته میالمزم
، ٩۶های  در رديف) به ترتيب مصحف(بودند، در قرآن موجود  چهارم
به (همين طور سورۀ آغازين قرآن موجود .  قرار دارند٧۴ و ٧٣، ۶٨

 و شده" نازل"، سورۀ الفاتحه، گويا پنجمين سورۀ )ترتيب مصحف
 بوده شده" نازل" هشتاد و هفتمين سورۀ سورۀ دوم به ترتيب مصحف،

  . ٢٨٤"است
 است، در ترتيب نزولسورۀ النصر پنجمين سورۀ  پايانی بر اساس 

، الناس، از نظر )به ترتيب مصحف(حالی که سورۀ پايانی موجود 
  . سورۀ بيست و يکم استترتيب نزول

  
ها و آيات قرآن، از جمله از چيستاهای  تقدم و تأخر بسياری از سوره

» مکی«ها و حتی  کسی به درستی تقدم بسياری از سوره. دينی است
با اين حساب،  دانستن . داند   را نمیها جمعی از سورهبودن » مدنی«يا 

های بزرگ، ناممکن  های سوره  به خصوص آيهها آيهتقدم و تأخر 
سازان  در بسياری از اين موارد، حتی نظريات رسمی شريعت. است

جالب آن که . زند حرفی می» از ظن خود«سی  يکسان نيستند و هر ک
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در پشت سر هر کدام از اين نظريات و حدسيات گوناگون، جمعی 
نظر شناخته شدۀ اسالمی قرار دارند، و برای هر کدام از اين  صاحب

  . شود هائی مختلف نقل می  "شأن نزول"نظريات نيز احاديث و 
  
  
  کند رفع مشکل نمی" ترتيب نزولی" قرائت به -٢
  

موجود در قرآن، » نظم  نظم بی«های ناشی از  در مقابل محدوديت
ای از متشرعين، که از انکار نقص و تعارض در قرآن طرفی   عده
قرآن را به گردن » نظم بی نظم«اند تا گناه اين  اند، به فکر افتاده  نبسته

) يا تقدم و تأخری که در قرآن موجود رعايت شده (ترتيب مصحف
ناشی از » فقدان نظم منطقی موجود در قرآن« ادعا، با اين. بيندازند

بندی قرآن در شکل موجود، يا به بيان ديگر، ناشی از  شکل فهرست
ترتيبی است که در زمان عثمان و خلفا برای مصحف کردن قرآن 

  : طبق اين نظر، گويا. ٢٨٥انتخاب شده است
ر شده و اگ" نازل"موضوعات قرآن اساسًا بر اساس نظمی منطقی  " -

تنظيم کنيم، در آن صورت، مشکل " ترتيب نزولی"قرآن را بر اساس 
ها و درهم و برهم بودن  های مختلف قصه پس و پيش بودن بخش

بسياری از تعارضات موجود . روند  موضوعات مورد بحث از بين می
  ". شوند از نظر درک و فهم سير حوادث نيز حل و فصل می

  
ر بسيار خوبی است، چرا که کافی اين البته برای خوانندگان قرآن خب

است که به جای آن که قرآن را مانند هر کتاب ديگر از اول تا به آخر 
مرور کنی و " ها  ترتيب نزول سوره"توانی بر اساس   مطالعه کنی، می

با اين کار نه چندان دشوار، از اين همه مشکالت فهم و درک محتوی 
  . قرآن خالص شوی

  : اد کهبا اين وجود بايد اطالع د
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ها، به   مراجعه به قرآن و پيگيری موضوعات مختلف در سوره-
به بيان ديگر، بر خالف . کنند ، اين ادعا را تأييد نمی"ترتيب نزول"

اين ادعا، با خواندن بسياری از قصص و پيگيری بسياری از 
هم، مشکالت و مسايل " ترتيب نزولی"موضوعات قرآن بر اساس 

  . روند  نمیدرک و فهم قرآن از بين 
چرا که اگر اين . از نظر تئوريک نيز صحت اين ادعا مورد ترديد است

 سال، ١۴٠٠همه متشرعين گوناگون که در طول تاريخی به درازی 
 دنيوی خود به هر راهی سر –برای دفاع از حقانيت ادعاهای دينی

دانستند که بخش قابل توجهی از مشکالت جاری در قرآن  اند، می زده
شود، حتمًا راهی برای تغيير ترتيب کتابتی   تابت آن ناشی میاز شکل ک
" ترتيب نزولی"در اين صورت، يا قرآن را بر اساس . يافتند آن می

ها را در آغاز قرآن درج  سوره" ترتيب نزول"کردند، يا  تنظيم می
خواستند که برای درک و فهم  کردند و از مراجعين به قرآن می  می

، بلکه به »کتابت و مصحف موجود«ر اساس درست قرآن، آن را نه ب
ها اما، اين کار به اين مهمی  اين. ها مطالعه کنند سوره" ترتيب نزول"

اند و اين دور ايستادن به اين  و در عين حال به اين آسانی را انجام نداده
  : زند که نکند  ترديد دامن می

 شرح ، مسايل و مشکالت قرائت قرآن به"ترتيب نزولی"گرفتن   پيش-
کند و اين همه، طبق معمول، ادعائی بيش  فوق را حل و فصل نمی

  .نيست
 اين ادعا را در مواردی چند ٢٨٦محقق ترک پروفسور الهان آرسل

مورد تحقيق قرار داده و آيات مربوط به موضوعات مختلف و از آن 
 به قصۀ يونسجمله، محتوی آيات و نظم منطقی در آيات مربوط به 

را با همديگر مقايسه کرده " ترتيب نزولی"ه و ب" ترتيب مصحف"
ها، به شرح زير قابل  آيات مربوط به قصۀ يونس با اين ترتيب. است
  : اند  بندی جمع
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  "ترتيب مصحف"های مربوط به يونس به  سوره
  

         آيه و آيات   نام سوره                ترتيب مصحف
  ١۶٣    ۴     النساء -١
  ٩٨    ١٠     يونس-٢
  ٨٧-٨٨    ٢١    ياء االنب-٣
  ١٣٩-١۴٨    ٣٧     الصافات-۴
  ۴٨-۵٠    ۶٨     القلم-۵
  

داستان يونس بر مبنای ترتيب فوق، يا ترتيب در وضع موجود قرآن به 
  :اين شرح است

سورۀ  (٢٨٧..."يونس ... ما به تو وحی فرستاديم، همچنان که به " -
 چرا اهل هيچ شهری ايمان نياورد که ايمانش به"). ١۶٣النساء، آيۀ 

آنان سود دهد، مگر قوم يونس که چون ايمان آوردند، عذاب رسواگر 
ور  را در زندگانی دنيوی از آنان بر داشتيم و آنان را تا زمانی بهره

صاحب ماهی يا (و ذوالنون "). ٩٨سورۀ يونس، آيۀ  (٢٨٨"ساختيم
که خشمگينانه به راه خود رفت، و گمان کرد ) ياد کن(را ) يونس

گيريم؛ آنگاه در دل تاريکی ندا در داد که خدائی  یهرگز بر او تنگ نم
آنگاه دعای او ". "جز تو نيست، پاکا که توئی، من از ستمکاران بودم

را اجابت کرديم و او را از اندوه رهانيديم، و بدينسان مؤمنان را 
و بيگمان يونس از "). ٨٨ و ٨٧سورۀ انبياء، آيات  (٢٨٩"رهانيم می

پس با آنان . ه سوی کشتی گرانبار گريختآنگاه که ب. پيامبران بود
و ماهی او را فرو بلعيد و او . قرعه انداخت و او بيرون انداختنی شد

کنان نبود، در شکم تا روزی که  و اگر از تسبيح. در خور مالمت بود
آنگاه او را به کرانه باير . برد مردمان برانگيخته شوند به سر می

و .  او گياهی از کدو رويانديمو بر سر. افکنديم و او بيمار بود
آنگاه ايمان . سرانجام او را به سوی صد هزار نفر يا بيشتر فرستاديم
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سورۀ  (٢٩٠"آوردند و ما نيز آنان را تا زمانی برخوردار ساختيم
پس در انتظار حکم پروردگارت "). ١٣٩-١۴٨الصافات، آيات 

د و خشم مباش که ندا در دا) يونس(شکيبائی کن و همانند همدم ماهی 
اگر نعمتی از جانب پروردگارش او را دستگيری . فروخورده بود

سپس . ای افکنده شده بود و قابل مالمت بود  کرد، به کناره  نمی
سورۀ  (٢٩١"پروردگارش او را برگزيد و از شايستگانش قرار داد

  ). ۴٨-۵٠القلم، آيات 
  

 .يا در شکل موجود قرآن است" ترتيب مصحف"اين داستان يونس به 
جا نيز همان مشکالت و مسايلی که در مورد قصۀ  بينيم که در اين  می

  : يعنی. کنند آدم و حوا گفته شد، صحت پيدا می
شده و   است، از ميانۀ قصه شروع» نظم منطقی« هم داستان فاقد -

بريده و بدون نظم مکانی، زمانی يا موضوعی ادامه پيدا کرده و  بريده
  کند و،   می

  
  . آورد های بی پاسخ جديدی را به همراه می  پرسش هم  هر توضيحی-

همان موضوعات » تکرار مکرر«همچنين توضيحات بعدی، اکثرًا جز 
ها و آيات مختلف بعدی، اطالعات  اوليه نيستند و ادامۀ قصه در سوره

  . سازد تر نمی و روشن دهد و درک و فهم قصه را آسان  جديدی نمی
*** 

  
کنيم و   ها تنظيم می سوره" رتيب نزولیت"حاال اين قصه را بر اساس 

کنيم بفهميم که آيا مسايلی که در قصۀ   با مقايسۀ اين دو متن سعی می
ای که بر اساس   وجود داشته، در قصه" ترتيب مصحف"حاصل از 

شوند، يا باقی   شود، رفع و رجوع می تهيه می" ترتيب نزولی"
ناشی از فقدان نظم به بيان ديگر، آيا اين مسايل و مشکالت . مانند  می

يا کتابت " ترتيب مصحف"منطقی، محصول شکل تقدم و تأخر به 
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نيز باقی " ترتيب نزولی"موجود است، يا نه، اين مسايل با رعايت 
  .مانند  می

  
  سوره های مربوط به قصۀ يونس به ترتيب نزولی

  ترتيب نزول   آيه و آيات     نام سوره
  ۴٨-۵٠  ٢     القلم-١
  ٩٨  ۵١     يونس-٢
  ١۴٧  ۵۶    الصافات -٣
  ٨٧-٨٨  ٧٣     انبياء-۴
   ١۶٣  ٧۶     النساء-۵

    
  
پس در انتظار حکم پروردگارت شکيبائی کن و همانند همدم ماهی ""
اگر نعمتی از . مباش که ندا در داد و خشم فروخورده بود) يونس(

ای افکنده شده  کرد، به کناره جانب پروردگارش او را دستگيری نمی
سپس پروردگارش او را برگزيد و از . دبود و قابل مالمت بو
چرا اهل "). ۴٨-۵٠سورۀ القلم، آيات  (٢٩٢"شايستگانش قرار داد

هيچ شهری ايمان نياورد که ايمانش به آنان سود دهد، مگر قوم 
يونس که چون ايمان آوردند، عذاب رسواگر را در زندگانی دنيوی از 

سورۀ  (٢٩٣"مور ساختي آنان بر داشتيم و آنان را تا زمانی بهره
آنگاه که به سوی . و بيگمان يونس از پيامبران بود"). ٩٨يونس، آيۀ 

پس با آنان قرعه انداخت و او بيرون انداختنی . کشتی گرانبار گريخت
و اگر از . و ماهی او را فرو بلعيد و او در خور مالمت بود. شد

کنان نبود، در شکم تا روزی که مردمان برانگيخته شوند به   تسبيح
و بر . آنگاه او را به کرانه باير افکنديم و او بيمار بود. برد ر میس

و سرانجام او را به سوی صد هزار . سر او گياهی از کدو رويانديم
آنگاه ايمان آوردند و ما نيز آنان را تا زمانی . نفر يا بيشتر فرستاديم
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و "). ١٣٩-١۴٨سورۀ الصافات، آيات  (٢٩٤"برخوردار ساختيم
که خشمگينانه به راه ) ياد کن(را ) ب ماهی يايونسصاح(ذوالنون 

گيريم؛ آنگاه در دل   خود رفت، و گمان کرد هرگز بر او تنگ نمی
تاريکی ندا در داد که خدائی جز تو نيست، پاکا که توئی، من از 

آنگاه دعای او را اجابت کرديم و او را از اندوه ". "ستمکاران بودم
سورۀ انبياء، آيات  (٢٩٥"رهانيم  میرهانيديم، و بدينسان مؤمنان را

يونس ... ما به تو وحی فرستاديم، همچنان که به "). ٨٨ و ٨٧
  ). ١۶٣سورۀ النساء، آيۀ  (٢٩٦..."

  
 

جا نيز  بينيم که اين می. است" ترتيب نزولی"اين داستان يونس به 
وجود " ترتيب مصحف"مشکالت و مسايلی که در داستان يونس به 

 مورد قصۀ آدم و حوا نيز گفته آمد، همچنان داشت، به شرحی که در
  : باقی است

شود و  است، از ميانۀ قصه شروع می» نظم منطقی« هم داستان فاقد -
کند  بريده و بدون نظم مکانی، زمانی يا موضوعی، ادامه پيدا می بريده

  و، 
  
  . آورد های بی پاسخ جديدی را به همراه می  هم هر توضيحی، پرسش-

همان » تکرار مکرر«حات بعدی، اکثرًا جز همچنين، توضي
ها و آيات بعدی، درک  موضوعات اوليه نيستند و ادامۀ قصه در سوره

  .٢٩٧کند تر نمی و فهم قصه را آسان
   

و " ترتيب مصحف"مقايسۀ اين قصه در دو شکل فراهم آمده به 
  : دهد که  قرآن، نشان می" ترتيب نزولی"

                                                 
   قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی294
   قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی295
   قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی296
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، هيچ يک از مسايل و مشکالت "ترتيب نزولی" تنظيم قصه بر اساس -
  . کند  ناشی از نظم منطقی را رفع نکرده و نمی

ای است که قبًال نيز در رابطه با موضوعات ديگر به  اين همان نتيجه
  : دهد که دست آمده بود و بار ديگر نشان می

  
هم " ترتيب نزولی" به خالف ادعاهای موجود، اگر قرآن بر اساس -

ماندند   ايل ومشکالت موجود در قرآن باقی میتنظيم ميشد، باز هم  مس
و به تسهيل درک و فهم موضوعات مطرح شده در قرآن ياری 

  . رساند  نمی
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  فصل بندی بدون فصل
  
  

، تقسيم »سوره« فصل، يا به زبان عربی ١١٢-١١۴ديديم که قرآن به 
ها نه بر اساس موضوع، بلکه اکثرا در ارتباط  عناوين سوره. شود  می

اين عناوين فقط از . اند  ها انتخاب شده  از موضوعات سورهبا يکی
دهند و در  وجود يكی از موضوعات مورد بحث در سوره خبر می

ها را به  نتيجه، بسياری از موضوعات مورد بحث ديگر در سوره
  . کنند ناپيدائی دچار می

به اين خاطر انتخاب شده که » آل عمران«برای نمونه، عنوان سورۀ 
شود، اما اين   بحث می» عمران«وره در مورد فرزندان در اين س

شود و نام  سوره با بحث در مورد موضوعات ديگر آغاز می
که به عنوان سر فصل سوره انتخاب شده، برای اولين » عمران آل«

 به عمران ٣۵ تا ٣٣ آيۀ ۴، فقط . شود   اين سوره قيد می٣٣بار در آيۀ 
، ۶٠ تا آيۀ ٣۶ آيه نيز، از آيۀ ١۵ها،   غير از اين. پردازند  و زنش می

بينيم  می. آورند  از مريم مادر عيسی و زايمان عيسی سخن به ميان می
عمران، که  های سورۀ آل که اين همه حتی به اندازۀ يک دهم تعداد آيه

دهم آيات اين سوره به   بقيه، يعنی نه.  آيه تشکيل شده، نيست٢٠٠از 
 کتاب، وضع مسلمانان، جنگ ُاُحد، جنگ بدر رابطه با يهوديان و اهل

و ديگر موضوعاتی که ربطی به عمران و فرزندانش ندارند اختصاص 
  . ٢٩٨"يابد  می

هائی که هيچ  با اين وجود، عنوان اين سوره در مقام مقايسه با سوره
گوی مهمی در مورد نام و عنوانش ندارند، قابل توجيه  و گفت
 آيه تشکيل شده و فقط در يکی ۶۴ر از برای مثال، سورۀ نو. نمايد  می

با اين وجود، اين . به کار رفته است» نور«از اين آيات، يکبار کلمۀ 
  .٢٩٩شود ناميده می" نور"سوره به خاطر آن يک مورد، 
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های بزرگ، نام و  چنين است که در قرآن و به خصوص در مورد آيه
و اساسی عنوان سوره، بيانگر محتوی آن نيست و حتی محتوی عمده 

اين مشکل، امکان مراجعه به قرآن و يافتن . کند  آن را هم بيان نمی
کند  آيات مربوط به موضوع معين را، نه فقط مشکل، بلکه ناممکن می

گيرد و علت وجودی آن  بندی کتاب را می و اساسًا جلو کارکرد فصل
  . برد  را زير سؤال می

  
النساء به معنی : "ندا ها چنين با اين تفصيل، برخی از عناوين سوره

زن، البقره به معنی ماده گاو، النحل به معنی زنبور عسل، النمل به 
معنی مورچه، الکهف به معنی غار، الحديد به معنی آهن، الدخان به 

  . معنی دود و التين به معنی انجير
، به معنی وجود »نظم منطقی نگارشی«ها می توانستند در يک  اين نام
های مربوط به آن   بحث نسبتا مستقل در فصل موضوع و ١١٢ -١١۴

در نتيجه، در صورت وجود يک چنين نظمی . موضوعات باشند
منطقی، اگر به طور مثال خواننده ای خواهان دانستن نظر قرآن در 

يا زن، به " النساء"شد، با مراجعه به فصل   موضوع زنان می
 مواد کرد، يا در مورد  موضوعات مربوط به زنان دسترسی پيدا می

  .ها کرد و مانند اين  مراجعه می) انجير(غذائی، به سورۀ التين 
در فصل . خواند اما اين انتظار و پيشداوری، با واقعيت قرآن نمی

مربوط » زن«، البته آياتی وجود دارند که مستقيما به موضوع "النساء"
» زن«اند، اما در همان حال، آياتی هم وجود دارند که به موضوع 

هيچ وجه مشترکی » زن«يا " النساء"ندارند و با سرفصل ارتباطی 
  .شان در زير اين سرفصل هم معلوم نيست  ندارند و علت وجودی
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  پراکندگی موضوعات
  
   

حاوی " النساء"اما مشکل فقط اين نيست که برای نمونه، سورۀ 
تر آن است که مثًال در مورد  مشکل مهم. موضوعات ديگری هم هست

های  های سوره ای هم وجود دارند که زير سرفصل دهآيات عدي» زن«
اند و بخشی از اين سوره ها و سرفصل ها که آياتی در مورد  ديگرآمده

» زن«زن دارند، نامی دارند که هيچ همخوانی و اشاره به موضوع 
  : اند  از آن جمله. ندارند

  ، )ماده گاو(سورۀ البقره 
  سورۀ النور، 
  ، )زنبور(سورۀ النحل 

  عمران،   آلسورۀ 
  سورۀ االنعام، 

  ،)بلنديها(سورۀ االعراف 
  سورۀ احزاب، 

  سورۀ طه يا طاها، 
  سورۀ يس يا ياسين، 

  سورۀ التوبه، 
  سورۀ الرعد، 
  ، )سنگ(سورۀ الحجر 

  سورۀ االنبياء، 
  ، )جداگر(سورۀ فرقان 
  سورۀ شورا، 
  سورۀ الروم، 
  ، )پديد آورنده(سورۀ فاطر 

  ، )صف زدگان(سورۀ الصافات 
  ،)ها گروه(سورۀ زمر 

  سورۀ المؤمنون، 
  ، )زر و زيور(سورۀ الزخرف 
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  )آزمودۀ مؤنث(سورۀ ممتحنه، 
  و، ) درجات(سورۀ معارج 

  : در نتيجه.سوره های ديگر
، يا هر »زن« کسی که می خواهد مروری بر آيات مربوط به -

و موضوع ديگر داشته باشد، بايد از اول تا به آخر قرآن را بخواند 
 فصل و از ميان ١١۴را از حدود » زن«آيات مربوط به مثًال موضوع 

 آيه برداشت کند و تازه پس از اين همه کار، به اين ۶٢٠٠نزديک به 
نه به (توان به ترتيبی  را نمی» شکل مجموعۀ بی«جا برسد که اين 

  . بندی کرد طبقه) ترتيب موضوعی، زمانی يا مکانی
 که فرضًا اگر کسی تمام قرآن را به اين چگونگی نيز باعث می شود
مرور بکند و تمام آيه ها را » زنان«دنبال مثال موضوعات مربوط به 

از ميان چندين هزار سوره و آيه بيرون بکشد، باز هم آن چه به دست 
با همديگر » ارتباط منطقی«می آورد، جز تعدادی آيه و جملۀ بدون 

است و نه تقدم و تاخر، يا در اين جا نه زمان و مکان مشخص . نيستند
  .آغاز و فرجام موضوعات معلوم اند

  
  
  

  محتوی ناهمگون آيات
  
  
  ئی در آيات مختلف  ا منطق محتو-١
  

ها را تحت تأثير قرار   مسايلی که درک و فهم کليات قرآن و سوره
در اينجا مشکل . دهند، در مورد درک و فهم آيات نيز صادق اند  می

آن آيه در جای خود قرار ندارد، يا بر اساس فقط اين نيست که اين يا 
  . است بندی نشده طبقه» نظمی منطقی و موضوعی«

مشکل ديگر هم اين است که بسياری از آيات قران، يا به تنهائی دارای 
معنی نيستند، يا به جای يک موضوع معين، موضوعات چندگانه و 

موضوعاتی هائی در مورد   گاهی حتی آيه. گيرند مختلفی را در بر می
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. کنند که هيچ ربط و هيچ گونه ارتباطی با همديگر ندارند  بحث می
وجود اين گونه آيات؛ حتی اگر نظمی منطقی بر کليات کتاب حاکم 

بندی آيه در اين يا آن موضوع و سوره را ناممکن  بود، امکان طبقه  می
  . کرد  می

 و اين آيات، يکی و دوتا نيستند و از نظر ترکيب موضوعات مربوط
  : اند نامربوط، به اشکال مختلفی قابل تقسيم

کنند، اما اين    برخی در مورد دو يا چند موضوع مستقل بحث می-١
  . شوند  ها با همديگر مخلوط نمی بحث
 برخی ديگر، دو يا چند موضوع را، بدون هرگونه تفکيک و -٢

دهند و از اين موضوع به آن و از  و گو قرار می  فاصله، مورد گفت
  . پردازند ه اين میآن ب
 برخی از اين موضوعات در هم بافته شده، از جهتی با همديگر -٣
اند، ولی برخی ديگر، موضوعاتی کامًال مختلف و مطالب  خانواده هم

  .  کنند بدون هرگونه ارتباطی را در همديگر ادغام می
پايانی به " وحی"شود آيۀ پايانی قرآن و    سورۀ المائده که گفته می٣آيۀ 

پيامبر است، اين اختالط دو موضوع کامًال نامربوط و از نظر ارزش، 
در اين آيۀ بسيار . گذارد  محتوی کامًال ناهمطرازی را به نمايش می

مهم پايانی، بحث در مورد دو موضوع کامًال نامربوط در هم ادغام شده 
در ابتدای آيه، بحث نه . پردازد و از اين به آن و از آن به اين می

مطرح » حرام و حالل بودن گوشت خوک و حيوان مرده« مهم چندان
ناگهان » سخنرانی«شود و تا موضوع تمام نشده، همانند آن که   می

تکميل "کنندۀ  موضوع مهمی را به خاطر آورده، موضوع بس تعيين
کند و تا  مطرح می) آن هم در جمالتی بسيار کوتاه(را " دين و قرآن

عاقبًا به موضوع قبلی برگشته و ادامۀ اين بحث به پايان نرسيده، مت
  : دهد  بحث موضوع نه چندان مهم اوليه ادامه می

مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام "
ذبحش برده باشند و خفه شده، و به ضرب مرده، و از بلندی افتاده، و 

 کنيد شاخ خورده و آنچه درندگان از آن خورده باشند، مگر آنچه حالل
و همچنين آنچه برای بتان ذبح شده است و نيز تعيين قسمت به کمک 

امروز کافران اينها نافرمانی است؛ . ازالم همه به شما حرام شده است
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اند، لذا از آن نترسيد و از من بترسيد؛ امروز  از دين شما نوميد شده
 و دين شما را برايتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم

ای ناچار شود  ؛ اماهر کس در مخمصهدين اسالم را بر شما پسنديدم
سورۀ ( ٣٠٠"و مايل به گناه نباشد خداوند آمرزگار و مهربان است

  ). ٣المائده، آيۀ 
  

نظمی حاصل   اين اختالط موضوعات مربوط و نامربوط در آيات و بی
افزايد و گاهی نيز  از آن، به سختی درک و فهم موضوعات قرآن می

های مختلف آيه با موضوعات  به خاطر نامعلوم بودن پيوند قسمت
  .   کند  قبلی، سواالتی بدون جواب ايجاد می

  
دهد که موضوع بسيار مهم  نگاهی به اين آيه، همچنين نشان می

جای بسيار کمی را در آيه اشغال کرده، در " تکميل پايانی دين و قرآن"
ل و حرام بودن گوشت حال"تر  حالی که موضوع بسيار کم اهميت

جای بسيار بيشتری را به خود اختصاص داده و " خوک و حيوان مرده
منطق فکری و نظم «اين نيز مخالف . در مرکز بحث قرار گرفنه است

  : است، چرا که» نگارش رايج
 جای نگارش و تر با اهميت اوًال به طور طبيعی بايد موضوعات -

و مرکزی را تشکيل دهند تری را بگيرند و موضوع اصلی  بحث بيش
  و،
کند که   تربيتی خواننده نيز ايجاد می-مغزی» آمادگی منطقی« ثانيًا -

  .  تأکيد و توضيح بيشتری بخواند و بشنودتر موضوعات مهمدر مورد 
آمادگی منطقی های قرآن، به نظم عقالنی و  شکل نگارش اين گونه آيه

مشکالت درک و فهم دهد و مشکلی ديگر بر  مورد بحث پاسخ نمی
  .افزايد می» بدون واسطۀ قرآن«
  
  
  بندی آيات  مشکل زمان-٢

                                                 
   قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 300
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ها و موضوعات   اما، فقط شامل سوره٣٠١عدم نظم زمانبندی شده
برخی . شوند يکسان نيست، بلکه در شکل نگارش آيات هم رعايت نمی

های مختلف پيش آمده يا از  از آيات حاوی اتفاقاتی اند که در زمان
اين . اند های مختلف زندگی کرده  برد که در زمان نام میپيامبرانی 

کنند و خواننده را در  آيات حتی اين تقدم و تأخر زمانی را رعايت نمی
قرار " اين اول است يا آن"برابر سؤاالتی تکراری مبنی بر اين که 

و اين " : سورۀ انعام چنين اند٨٣-٨۶آيات "برای نمونه .  دهند  می
و به او ..." "راهيم در برابر قومش بخشيديم، حجت ماست که به اب

اسحاق و يعقوب را بخشيديم، همه را هدايت کرديم؛ و نيز پيش از آن 
نوح را راه نموديم و داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسی و 

سان نيکوکاران را جزا   هارون را که از زاد و رود او بودند؛ و بدين
و الياس را، که همگی از و زکريا و يحيی و عيسی ""دهيم می

و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط را و " "شايستگان بودند
-٨۵سورۀ انعام، آيات  (٣٠٢"همگيشان را بر جهانيان برتری داديم

٨٣.(   
  

در اينجا اسم پسر اول "به بيان محقق ترک پروفسور الهان آرسل، 
حاق ابراهيم، اسماعيل، در آخر آمده و به جای آن اسم پسر دومش اس

در اول آمده و عيسی که آخرين پيامبران است، بعد از زکريا و يحيی و 
در يک نظم زمانی . است  همراه با آنان در کنار الياس نام برده شده

گرفتند و  بايست نوح در اول و عيسی در آخر قرار می منطقی، می
اين . ٣٠٣"شدند دو نام برده می بقيه نيز بر اساس تقدم زمانی در بين آن

ما به تو وحی فرستاديم، ": توان در آيات ديگر هم ديد  نگی را میچگو
همچنان که به نوح و پيامبران بعد از او، و نيز به ابراهيم و اسماعيل 
و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسی و ايوب و يونس و هارون و 

                                                 
301 chronological 

   قرآن، ترجم بهاالدين خرمشاهی 302
303 İlhan Arsel, Koran,ın eleştirisi, c. ٢, s.  ١۴١-١۴٠  
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سورۀ النساء،  (٣٠٤."سليمان نيز وحی فرستاديم؛ و به داود زبور داديم
  ).١۶٣آيۀ 

  
  
  

                                                 
   قرآن، ترجمه بهاالدين خرمشاهی 304

204



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211

  کلمات معلوم و معانی نامعلوم
  

معين بودن  شود، بلکه نا  مشکل اما در اين حد نيز محدود نمی
در اين جا مقصود . های زبانی، خود مشکل بزرگ ديگری است نشانه

از نشانه اين نيست که مثًال قرآن به زبان عربی است و آدم برای 
. ٣٠٥وارد باشدخواندن و فهميدن آن بايد به زبان و قواعد زبانی عربی 

مشکل، همچنين در اين است که بسياری از کلمات و لغات قرآن، در 
اند و اين چگونگی، درک  چند معنی مختلف و متفاوت به کار برده شده

سبب . و فهم آيات را حتی برای مردم عربی زبان نيز مشکل کرده است
م اين گزينش معلوم نيست، ولی بنا به مبانی قرآنی، اين کار به سبب ک

آوردن کلمات مناسب از سوی خدای خالق جهان، يا از سوی 
  .کنندۀ ديگری جست پس بايد دليل قانع. توانست باشد  اش نمی فرشته

  
هر چه هست، در قرآن کلمات و لغاتی مشخص و معين برای ناميدن 

اين در حالی است که . اند چندين موضوع و مورد مختلف به کار رفته
اين موضوعات، کلمات و لغات مناسب و برای ناميدن هر کدام از 

شد با به کار بردن  ای در زبان عربی وجودداشته و دارد، و می ويژه
يک کلمه و تعداد فراوانی معنی و «، از مشکلی که »کلمات مناسب«

برای نمونه، بنا به تحقيق . ايجاد کرده، جلوگيری کرد» منظور مختلف
  :٣٠٦»آنانسکلوپدی قر«محقق ترک توران دورسون در 

 آيه، برای ناميدن ٧۵ سوره و ٣۶ مورد، ٧۵در » کتاب« کلمۀ -١
های   سوره: اند از آن جمله.  به کار رفته استقرآن يا قسمتی از قرآن

، ١۶های  آيه(، مريم )١٧۴ و ١۵١، ١٢٩، ٨٩، ۵٣، ٢های  آيه(بقره 
 ١٣۶   و١٢٧ ،١١٣، ١٠۵های   آيه(، النساء )۵۶ و ۵۴، ۵١، ۴١

 دوبار ٧ و ٣های   آيه(عمران   ، آل)١۴٠مورد و آيۀ مورد اول از سه 
 مورد اول از دو ١١۴، ٩٢های  آيه(، انعام )١۶۴ و ١١٩های  و آيه

                                                 
 قرآن به زبان عربی "نزول"های بعدی نشان داده خواهد شد که بر اساس آيات قرآن،   در جلد 305

های ديگر   به زبانمردم موظف به تبعيت از کتاب دينی"ناشی از تصميم خدا مبنی بر آن است که 
   ".نيستند

306 Turan Dursun, Kuran Ansiklopedisi, Cilt 7, s. 127-130. 
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آيۀ (، المائده )۴١ و آيۀ ٢٣، ٢، ١های   آيه(، زمر )١۵۵مورد و آيۀ 
 مورد اول از دو مورد و آيۀ ۴٨ مورد سوم از سه مورد، آيۀ ١۵
  . و بقيه)  ١١٠

  
 مورد برای ناميدن ۶٧در » کتاب«ل، همين کلمۀ  در همين حا-٢

: اند  مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جملهتورات و انجيل
 و ١٩، ١۴۶، ١۴۵، ١۴۴، ١٢١، ١١٣، ١٠٩، ١٠۵آيات (سورۀ بقره 

، ٧١، ٧٠، ۶٩، ۶۵، ۶۴، ٢٠، ١٩آيات (، سورۀ آل عمران )١٧۴
، )١٩٩ و ١٨٧، ١٨۶، ١٨۴، ١١٣، ١١٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٨١، ٧۵

 موردهای دوم و سوم از ١٣١ و ١٢٣، ۵۴، ۴٧های   آيه(سورۀ النساء 
 ۵های  آيه(، سورۀ المائده )١۵٩ مورد اول و آيۀ ١۵٣سه مورد، آيۀ 

 ۶۵، ۵٩، ۵٧، ١٩ مورد های اول و دوم از سه مورد، ١۵دو مورد، 
 مورد دوم از دو مورد و ١١۴، ٨٩، ٢٠های  آيه(، االنعام )٧٧و 

  .و سايرين)  مورد دوم از دو مورد۴٧، ۴۶(ورۀ عنکبوت ، س)١۵۶
  
 به کار رفته که فقط تورات مورد به معنی ٣۶ اين کلمه همچنين در -٣

 دو ١٠١، ٨٧، ٨۵، ٧٩، ٧٨، ۴۴آيات (سورۀ البقره : اند  از آن جمله
 و ٧٢ دو مورد، ٢٣های  آيه(عمران  ، سورۀ آل) دو مورد١٧۶مورد، 

و )  مورد اول از دو مورد١٢آيۀ (اف ، سورۀ احک) سه مورد٧٨
  .سايرين

   
عمران   ، آل)١٧١آيۀ (های االنبياء  در سوره» کتاب« همچنين کلمۀ -۴
   به کار گرفته شده و، فقط انجيلو سايرين به معنی )  دو بار٧٩آيۀ (
 سورۀ البقره و ٢٨۵ و ٢١٣، ١٧٧ در ده آيه، از جمله آيه های -۵
های دينی  مجموع کتابد به معنای  سورۀ الحدي٢۶ و ٢۵های  آيه

  .  استتورات، انجيل و قرآن
  
هر کتاب  سورۀ قرآن به معنی ١٢ آيه و ١٣در » کتاب« باز کلمۀ -۶

: اند از آن جمله. رود  به کار میهای دينی مورد نظر قرآن  يا کتاب
 سورۀ النساء، آيۀ ١۵٣ سورۀ االنعام، مورد دوم آيۀ ١۵٧ و ٧های  آيه
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 ٢٠ سورۀ قصاص، آيۀ ۴٩ سورۀ حج، آيۀ ٨راء، آيۀ  سورۀ االس٩٣
 سورۀ ۴٠ سورۀ القلم،  آيۀ ٣٧ سورۀ احکاف،  آيۀ ٢١سورۀ لقمان، آيۀ 
  . فاطر و سايرين

   
 سورۀ ۴٨ سورۀ انبيا، آيۀ ١٠۴ همين کلمه، در همان حال، در آيۀ -٧

 و تاب ممکنهر کبه معنی  سورۀ شورا ۵٢عنکبوت و به نسبتی در آيۀ 
المحفوظ يا قسمتی و حکمی   معنی لوح سوره به ١٩های مختلف  در آيه

به ) های دينی مورد نظر قرآن  کتاب منشاء کتاب(اين لوح يا کتاب از 
، سورۀ )۵٩ و ٣٨های  آيه(سورۀ انعام : اند  از آن جمله. رود  کار می

، )۴آيۀ (، سورۀ هجر)۶آيۀ (، سورۀ هود )٣٩ و ٣٨های   آيه(رعد 
آيۀ (، سورۀ مؤمنون )۵٢آيۀ (، سورۀ طاها )۵٨آيۀ (سورۀ اسراء 

  . وسايرين) ۵۶آيۀ (، سورۀ رم )٧۵سورۀ (، سورۀ نمل )۶٢
در معانی ديگر هم به کار رفته که از » کتاب«با اين وجود، هنوز کلمۀ 

  :اند آن جمله
، جائی کتاب يا دفتر اعمال در آيات و سوره های فراوان به معنی -٩

آيات (سورۀ اسراء : يابد آمده است ب و گناه در آن نگارش میکه ثوا
و سورۀ ) ٢٩ و ٢٨آيات (، سورۀ الجاثيه ) در دومورد٧١ و ١۴، ١٣

  ). ١٠ و ٧آيات (انشقاق 
نوشته، نوشته شدن يا های ديگر نيز به معنی   ها و آيه  در سوره-١٠

، سورۀ ۴٨عمران آيۀ  سورۀ آل(رود    به کار میحکمی نوشتاری
  ).  و ساير٢٩، سورۀ النباء آيۀ ۴۴لنساء آيۀ ا

  :همچنين
  ، )سجين (به معنی دفتر اعمال بد سورۀ مطففين ٩ در آيۀ -١١
  ، )عليين (به معنی دفتر اعمال نيک سورۀ مطففين نيز ٢٠ در آيۀ -١٢
  ، به معنی فرض يا موضوع مشخص سورۀ النساء ٢۴ در آيۀ -١٣
به فرض نماز  (نی نمازبه مع سورۀ النساء ١٠٣ در آيۀ -١۴

  ، )نوشتاری
  ، به معنی سند سورۀ البينة ٣ در آيۀ -١۵
   و،  به معنی عدۀ زنانه سورۀ البقره ٢٣۵ در آيۀ -١۶
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داری بردۀ   به معنی آزادی برده يا وظيفه سورۀ نور ٣٣ در آيۀ -١٧
  . دار به کار رفته است  در مقابل بردهآزادشده

*** 
  

، فهرستی طوالنی از ٣٠٧ابن جوزیهمچنين مفسر معروف اسالمی 
های مختلف مفسرين  و تفسيرها و استنباط» نور«معانی مختلف کلمۀ 

   :اسالمی از اين يک کلمه در قرآن فراهم آورده است
  ،) سورۀ الصف٨ سورۀ توبه و آيۀ ٣٢آيۀ ( نور به معنی اسالم -١
  ،) سورۀ البقره٢۵٧آيۀ (  نور به معنی ايمان -٢
  ،) سورۀ نور٣۵آيۀ (دايت  نور به معنی ه-٣
  ،) سورۀ مائده۶۵آيۀ ( نور به معنی پيامبر -۴
  ،) سورۀ انعام١آيۀ  ( نور به معنی روشنائی روز -۵
  ) سورۀ فرقان۶١آيۀ ( نور به معنی روشنائی ماه -۶
 ١٢آيۀ (آورندگان بر روی پل صراط   نور به معنی روشنائی ايمان-٧

  ،)سورۀ الحديد
  ،) سورۀ مائده۴۴آيۀ (ح  نور به معنی توضي-٨
  ،) االعراف١۵٧آيۀ ( نور به معنی قرآن -٩
  ). سورۀ الزمر۶٩آيۀ ( نور به معنی عدالت -١٠

  
  :  توجه داريم که

 نه فقط يک کلمه در يک يا چند جا و سورۀ مختلف به معانی مختلف -
  :به کار رفته، بلکه

در چند  در يک سوره و حتی در يک آيه يا جمله نيز اين يک کلمه -
  . معنی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

ها به وسيلۀ متکلمين و مفسرين قرآن، ساخته و   تازه، اين برابرسازی
اند و مطابق معمول، در بسياری از اين موارد،  پرداخته و پيشنهاد شده

  . سازان اختالف نظر وجود دارد  بين همين شريعت

                                                 
307 Cemaluddin Abdurrahman, Ibnü’l-Cevzi, Nüzhetü’l-A’yün, Nur, s. 599, 
quoted byTuran Dursun, Allah, ibid, s. 63. 
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قرآن به معنی توضيح سادۀ » تفسير«قبًال توضيح داده شده است که 
آن چه عيان است، چه حاجت به «معنی و مفهوم قرآن نيست، چرا که 

تفسير بر عکس، به معنی استخراج معانی با استفاده از . »بيان است
حديث، روايات و سايرمنابع بشری، و از آن رو، ساخته و پرداختۀ 

  ، بدون اين ابداعات بشری، . بشری است
شدند، يا با  اش هم شناسائی نمی  عانی تا اين اندازه بسياری از اين م-

  . شدند همۀ اين معانی و مفاهيم شناخته نمی
  : داند که با اين وجود، هنوزهم کسی نمی

   چه حدودی از اين معانی صحت دارند، -
خواند، يا اصًال   تا کجای اين ابداعات با واقعيت منظور خدا می-

  خواند و،   نمی
سازان و دين    معانی فقط ساخته و پرداختۀ شريعت چه حدودی از اين-

  .اند اند، و اساسًا غير دينی و غير الهی  فروشان اسالمی
  
   معانی معلوم و کلمات متفاوت-

معانی فراوان و «، »کلمات معلوم«از بحث فوق در اين مورد که 
  : شود که نامعلوم دارند، اين نتيجه نيز حاصل می

ات معين گاهی نه فقط با يک کلمه و  در قرآن بسياری از موضوع-
ماند که   اين بدان می. اند اسم، بلکه با چندين کلمه و اسم خوانده شده

ای به اسم حسن، در آيۀ ديگری به اسم حسين و در آيات  کسی در آيه
  .های احمد، علی و ولی خوانده شود ديگری هم به اسم

ان درک و فهم های مختلف و چندگانه، به سهم خود امک اين نامگذاری
اين موضوع تا . کند محتوی آيات و متون قرآنی را از خواننده سلب می

به حدی پيچيده است که هنوز هم مفسران و متکلمان بر سر اين که 
  : اند خود اين کتاب دينی چند نام و عنوان دارد به توافق نرسيده

را چهار مورد » کتاب«طبری مفسر معروف قرآن، تعداد اسامی  "-
اين . قرآن، فرقان، کتاب و ذکر: اند  که از آن جمله٣٠٨کند فی میمعر

 تعداد ٣٠٩الدين سويوتی در حالی است که مفسر معروف اسالمی جالل
                                                 
308 Taberi, Cmiul-Beyan, 132, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
309 Süyutı, İtkan, 1/67-68, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
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 مفسر ديگر ٣١٠الدين رازی  جالل. داند  مورد می۵۵اسامی قرآن را 
برد که از آن   ها را در کتاب خود اسم می   مورد از اين نام٣٠اسالمی، 

فرقان، ذکر، هدی، نور، حاکم، حديث، حکم، حکمت، کتاب، : اند  جمله
  . ٣١١"محکم، شفا، رحمت، بيان، روح و ساير

 
  : بينيم که در اين شرايط پيچيده  می

ها و عناوين، مورد و موضوع مورد نظر را به تمامی معرفی   نه نام-
کنند و نه هر مورد و موضوع فقط با اسمی معين ناميده شده و   می

پس با اين وجود، برای خوانندۀ قرآن، يک . گيرد مورد خطاب قرار می
ماند با تعداد فراوانی کلمۀ چند پهلو که در هر جائی به معنی  کتاب می

  : در نتيجه، در بسياری موارد. اند  ئی به کار رفته
  دهد و،  ای معين در کجای قرآن چه معنی می   نه معلوم است که کلمه-
ين و هر بار کدام کلمه را مورد  نه معلوم است که اين معنی معين، ا-

  .دهد خطاب و بحث قرار می
  :  بديهی است که در اين شرايط دشوار

تفسير ( کشف همۀ معانی بسياری از اين کلمات جز با حدس و گمان -
  .ممکن نيست) و تأويل

***  
  

شود که اين مسايل همان اندازه که مانع درک و  به تکرار يادآوری می
های  سازان فرقه شوند، برای شريعت آن میفهم معنی و مفهوم قر

که (کنند تا در معانی قرآن   اسالمی فرصتی طالئی ايجاد کرده و می
دست ببرند و برای تحميل ) شود فرض می" اهللا کالم"ديديم معادل با 

. بکوشند» چند پهلو و چند معنی«معانی مورد نظر خود به اين کلمات 
از مسايل و مشکالتی که ناشی از مندی  اينان، در همان حال، با بهره

اند، دخالت در محتوی قرآن را توجيه کرده و  قرآن  فقدان نظم منطقی
اصالح، تحريف و تغيير معنی و مفهوم قرآن را مشروع و وظيفۀ دينی 

  . نمايند خود می
                                                 
310 F. Razi, 2/14-18, quoted by Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
311 Turan Dursun, Kuran, s. 25. 
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 ۴فصل 
  فقدان نظم محتوائی

  
  

  
  
  

  مشکالت محتوائی
  
  

اند، فقط  هائی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته  مشکالت يا نقيصه
در درون و از . دهند  نشان میرا» نظم نا منظم«چهرۀ بيرونی اين 

  : نظر محتوی معنی و مفهوم نيز، مسايل و مشکالت فراوانند
با آيات » تعارض و تضاد« تعدادی آيات از نظر معنی و محتوی در -١

  ديگر قرار دارند، 
» ای های پروسه مجموعه« تعدادی از اينان در ارتباط با همديگر، -٢

  دهند،  را تشکيل می
  ها و، داند کدام اند و کسی نمی شده» منسوخ«يات  تعدادی از آ-٣
  .  اند و معانی روشنی ندارند »متشابهات« تعدادی نيز جزو -۴
مقطعی و «دارند و از اين نظر، " شان نزول" ظاهرًا همۀ آيات -۵

سازان و   با اين وجود، عجيب است که شريعت. ٣١٢»اند  موردی
اينان حتی در . خوانند  یم" شمول  حکم جهان"بنيادگرايان، اين آيات را 

کنند و بر آن   ای، معنی و مقصود پنهانی را جستجو می  هر آيه" باطن"
سازند و به نام خدا و آياتش به بازار دينی عرضه  اساس حکم دينی می

  . کنند  می
ئی و درونی، تأثير اهای محتو  تر آن که اين مشکالت و نقيصه مهم

کنند و  ه را تقويت میمسايل و مشکالت ساخت بيرونی به شرح گذشت
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در . پذيرند بالعکس، از فقدان نظم منطقی ساخت بيرونی تأثير می
 در درونی و بيرونینتيجه، مشکالت و مسايل اين هر دو ساخت 

 مطالعه و فهم و درک مستقيمای در راه  ارتباط با همديگر، موانع عمده
  .کنند  ايجاد می محتوی آيات و قرآن

  
معنی، موردی يا جمعی   چه با يا بی(ين آيات مساله اين است آه همۀ ا
، بدون هرگونه عالمت مشخصه در اين )و حتی ناسخ و منسوخ

خواهد  جمعند و اين همه، خوانندۀ جستجوگری را آه می» دينی آتاب«
به محتوی دينی قرآن دست يابد و حداقل مبانی دينی خود را در آتاب 

يابی و  رگونه جهتيی بدون ه دينی خود مطالعه آند، وارد وادی
از اين رو، با پيشرفت مطالعۀ سيستماتيک و . گذاری می کند نشانه

تحقيقاتی قرآن، خواننده خود را در برابر هزاران جمله و موضوع 
آميز  های تحريف  يابد آه بسياری جز با دخالت ای می  ريخته درهم

گرايانه، در تعارض و تضاد با همديگر قرار دارند و از آن   اصالح
 و درونینظمی   اين بی. اند رو، به هر راهی قابل تعبير و تفسير

، و مشکالت ناشی از آن، چرائی و علت وجودی اين همه بيرونی
  . دهند  تفسير و تأويل گوناگون را توضيح می

  
، همچنين فرصتی فراهم »بيرونی و محتوائی» «نظم  نظم بی«اين 

 و فرقۀ دينی،  سال گذشته، هر حاآم، حزب١۴٠٠آورده تا در طول 
 و  ، از قرآن استخراج آرده  و قصد آرده چه را آه الزم ديده  هر آن
هم آزادی و هم  و هم عدالت و هم ستم، هم جنگ و هم صلحبرای 

  . مسلمان، آيه و وحی الهی آورده است  انسان مسلمان و غيرسرکوب
با اين وجود، جالب توجه است که با اين همه نوشتار و گفتاری که در 

های اين  طول اين صدها سال تاريخ اسالم فراهم آمده، هنوز هم گره
  :همه مسأله و مشکل باز نشده و، هنوز هم

 متکلمان و مفسران اسالمی که خود را مجبور به رفع و رجوع مسايل -
بينند، هميشه توضيح جديدی را انتظار   و مشکالت حل نشده می

ورند و داليل جديدی ابداع آ  کشند، يا خود پيشنهادهای تازه تری می  می
ها و   به بيان ديگر، با وجود اين همه تحريف و ساختن. کنند  می
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» نظم نظم بی«سازان، مشکالت ناشی از اين  های شريعت  پرداختن
  . حل نشده باقی مانده اند

   
  
  
  

  آيات متضاد
   

  
های قرآن، خود مشکلی بزرگ و  مسالۀ تضاد و تعارض ميان آيه

انگيزۀ تحريف و رفع و رجوع «حث مربوط به در ب. نشده است حل
های مختلف در   ای که در زمان ، از سه آيه»تعارض و تضاد قرآن

ها تا چه اندازه   مورد يهوديان آمده، سخن گفتيم و نشان داديم که اين آيه
بينی   سورۀ القصص، پيش۵٢در آيۀ : اند  در تعارض با همديگر

سانی که ک": آورند ايمان میشود که اهل کتاب به زودی به اسالم   می
پيش از آن به ايشان کتاب آسمانی داده بوديم، به آن ايمان 

   ٣١٣"آورند می
بينی، آيۀ ديگری هر گونه اميد به ايمان آوردن  بر خالف اين آيه و پيش

آيا طمع داريد : "داند  اهل کتاب و يهوديان به اسالم را نقش بر آب می
تی که گروهی از آنان کالم خدا  در صوريهوديان به دين شما بگروند

با آن که در کالم خدا تعقل . کنند را شنيده و به دلخواه خود تحريف می
  ). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ  (٣١٤"کرده و معنی آن را در يافته اند

اولی دال بر . می بينيم که اين دو آيه کامال با همديگر مغاير و متضادند
 کتاب و يهوديان است، اما پيش بينی پذيرش قرآن و اسالم از سوی اهل

دومی هر گونه امکان سازش و گرويدن آنان به اسالم و قرآن را به 
 همين سورۀ بقره، اختالف بين اين ٢۵٣تازه، آيۀ .  برد  زير سؤال می

کند و بر آن است که اساسًا از ازل اين  اديان را امری الهی معرفی می
اختالف  و حتی وجود انگيزه خلق شده که اينان به دين اسالم نگروند
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: بين اهل کتاب و مسلمانان، ناشی از خواست و مصلحت الهی است
و ... اينان پيامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی برتری بخشيديم ""

 کسانی که پس از ايشان  آمدند، پس از خواست اگر خدا می
کردند، ولی  هايی که برايشان آمد، کشمکش و کار زار نمی  روشنگری

ف پيشه کردند؛ و بعضی از ايشان ايمان آوردند و بعضی کفر اختال
کردند، ولی  خواست کشمکش و کارزار نمی اگر خدا میورزيدند، و 

سورۀ بقره، آيۀ  ( ٣١٥"دهد  خداوند هر آن چه اراده کند انجام می
٢۵٣ .(  
بينيم اين آيه با هر دو آيۀ قبلی در تضاد قرار دارد، چرا که از   می

 امکانی برای پذيرش اسالم و قرآن از سوی يهوديان سوئی هيچ اميد و
بينی اوليه و به  گذارد؛ که اين خود بر خالف پيش  و مسيحيان باقی نمی

از سوی . معنی ّرد انتظارات قبلی خود در آيۀ اول به شرح فوق است
ديگر نيز، بر خالف آيۀ دوم به شرح فوق، اين آيه، گناه عدم انتخاب 

سوی مسيحيان و يهوديان را به گردن آنان دين اسالم و قرآن از 
کردن آنان را ناشی از خواست و ارادۀ خداوند   اندازد، بلکه پشت  نمی
اين مسيحيان و يهوديان نيستند که اسالم و قرآن را . "دانند  می
پذيرند، بلکه اين سرنوشتی خداوندی است که در عدم سازگاری و   نمی

ن را ضروری ساخته، مانع ضرورت اختالف بين مؤمنين به اين اديا
  ".دوستی و علت دشمنی آنان است

  
  . اين البته تنها مورد تضاد و تعارض در قرآن و ميان آيات آن نيست

کند، در تضاد با آياتی قرار    آياتی که آزادی ايمان دينی را تبليغ می-
دارند که هرگونه دگرانديشی و انکار اعتقادات اسالم را، با کشتار و 

  . دهند   و آن جهانی پاسخ میشکنجۀ اين
دانند و در مقابل، آياتی بشر    آياتی هدايت و ضاللت را از آن خدا می-

در قرآن . "کنند  معرفی می" راه راست اسالمی"انتخاب » مسئول«را 
بيش از پنجاه آيه وجود دارد که هدايت و ضاللت را از ان خدا 
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، شصت آيه هست باز بيش از پنجاه"اين در حالی است که . ٣١٦داند  می
آنان  که عذاب اليم جاودانی برای مردمی که خداوند خود نخواسته

  .  ٣١٧"هدايت شوند، ذخيره فرموده است
ها در قرآن فراوان است و وجود اين آيات که نسبت به  از اين نمونه

همديگر در تعارض و تضاد قرار دارند، يکی از موانع عمدۀ جمعبندی 
  . ٣١٨دينی است  ر امور دينی و غيرنظريات اسالم و قرآن د  نقطه

  
  
  

  آيات ناسخ و منسوخ
  

   نظرها متفاوتند-١
  

اين . کنند  اند که همديگر را نسخ می برخی از آيات متضاد قرآن آياتی
" نازل"ای  ای آيه  بدان معنی است که در ابتدا برای حل و فصل مسأله

ن آيه، شده، ولی پس از مدتی، ظاهرًا به خاطر تغيير شرايط ناظر بر اي
شده که در همان " نازل"اين نظر و حکم الهی تغيير کرده و آيۀ ديگری 

مورد و موضوع، مغاير و متفاوت با آيۀ اولی است و آن را از اعتبار 
بنا به رسم معمول و به زبان عربی، آيۀ از اعتبار افتاده را . اندازد  می

نده يا و آيۀ جديد و جايگزين را، آيۀ نسخ کن» منسوخ«نسخ شده يا 
  . خوانند می» ناسخ«

ظاهرًا مريدان هر فرقۀ اسالمی، به تبعيت از رهبران دينی، يا 
شناسند، يا  سازان اصلی، اين يا آن آيه را ناسخ يا منسوخ می  شريعت

، از اين گزينش رسمی شده تبعيت "اجماع"بر اساس اصل اسالمی 
گون قرائت با اين وجود، در بسياری موارد، نمايندگان گونا. کنند  می
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هر فرقه نيز، در ناسخ يا منسوخ بودن اين » رسمی و با واسطۀ«دينی 
  : داند که يا آن آيه، توافق ندارند، و کسی به درستی نمی

و اگر .  اين آيات مختلف اساسًا ناسخ و منسوح همديگرند، يا نه-
  اند،   چنين

  .  کدام ناسخ و کدام يک منسوخ است-
  

ين آيات ناسخ و منسوخ، بدون هرگونه مشکل اين جاست که هر دو ا
" کالم خدا"اند و هر دو نيز   توضيح و اشاره در قرآن موجود ثبت

سازان، بنا به مورد و منافع دينی و دنيوی  شريعت. شوند ناميده می
ای خود، گاهی اين و گاهی آن را آيۀ ناسخ و معتبر، و آن  لحظه

ها نيز، حکم  س آنخوانند و بر اسا ديگری را منسوخ و نامعتبر می
  . کنند دينی استخراج می

  
  
   آيات ارزيابی توان رزمندگان رسول-٢
  

متشرعين . اند  سورۀ انفال از جمله آيات ناسخ و منسوخ۶۶ و ۶۵آيات 
 سال در مورد تقدم و تأخر اين آيات و کدام ١۴٠٠اسالمی هنوز پس از 

ه اين در همان حال ک. ٣١٩کنند  ها بحث می ناسخ يا منسوخ بودن آن
اختالف : "سازان اسالمی  بحث جريان دارد، برخی ديگر از شريعت

ظاهری بين اين دو آيه را نه دليلی بر نسخ و نه دليلی بر استحباب 
دانند، بلکه معتقد به اعتبار هر يک از اين  می) مستحب، پسند شرعی(

  . ٣٢٠"دو حکم در مورد معين اند
سازان  نی است که شريعتاعتقاد به اعتبار دو حکم متضاد، به اين مع

به اقتضای مصالح روز خود، گاهی اين و گاهی نيز آن آيه را معتبر 
کنند و آن ديگری را فاقد اعتبار دينی و منسوخ شده تلقی  اعالم می

کليدی از آيات مغاير و متضاد   از اين جاست که اينان، دسته. کنند  می
 تأييد و گاهی هم قرآنی در جيب دارند و هر وقت هم الزم شد، گاهی به

                                                 
319 İlhan Arsel, Koran,nın Eleştirisi, Cilt 2, s.135-134.  
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شيوۀ «اين شيوه، البته که . کنند می" نازل"در رد موضوعی معين، آيه 
آورد که در   المثل آن نوکری را به ياد می  نيست و بيشتر ضرب» دينی

  : پاسخ سؤال اربابش گفته بود
بادمجان خوب است . من نوکر شما هستم و نه نوکر بادمجان! قربان "-

  ".  بد است اگر موافق ميل مبارک شما نباشداگر شما دوستش بداريد، و
  

ای پيامبر " :در هر حال، آيه مورد نظر سورۀ انفال چنين می گويد
 شکيبا باشند، به بيست تنمؤمنان را به جهاد برانگيز، اگر از شما 

 غلبه خواهند کرد و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن دويست تن
اينان مردمی هستند که چيزی در کنند، چرا که  از کافران غلبه می

  ).۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٢١"يابند  نمی
 همين سوره، توان يک مسلمان شکيبا را ۶۶اين در حالی است که آيۀ 

اينک " : دهد  بيشتر از توان جنگی دو کافر زمان نزول تشخيص نمی
خداوند بر شما آسان گرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، 

کنند و   غلبه میدويست تن شکيبا باشند بر  تنصدپس اگر از شما 
اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب 

  ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٢٢"کنند، و خداوند با شکيبايان است می
 ۶۶ اند و آن را به وسيلۀ آيۀ ۶۵مفسرينی که طرفدار اولين بودن آيۀ 

  : دانند، بر اين نظرند که  منسوخ می
  
قبًال هر مسلمان قادر به پيروزی بر ده نفر کافر بوده، ولی بعدًا  "-

.  که آنان به چنين کاری قادر نيستندخداوند در عمل ديده و تجربه کرده
از اين رو، با تجربۀ توانائی مسلمانان، ميزان اميدواری از آنان را 

يا خدائی آ." (تقليل داده، يا حتی لطف کرده و بر آنان آسان گرفته است
که بر همه چيز آگاه است، برای دانستن آينده و توان مسلمانان احتياج 

  ) به تجربه و يادگيری دارد؟
  

                                                 
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 321
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 322

218



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

224

 ۶۵ را اولين و مقدم بر آيۀ ۶۶اما به نظر و تفسيری ديگری که آيۀ 
  : داند  می

ابتدا، زمانی که مسلمانان هنوز ضعيف بودند و حکومت مدينه سر  "-
تری داشتند و هر مسلمان، حريف بيش   توان کمنگرفته بوده، مسلمانان

از دو کافر زمان نزول نبوده، اما بعدًا که اوضاع سر و سامان يافته و 
مسلمانان صاحب اسلحه و مرکب و فرماندهی شدند، اين توانائی تا به 

  . ٣٢٣"حد يک بر ده افزايش يافت و خداوند نيز آن را تأييد کرد
آيات را دارای اعتبار    هر دو اينديديم که در اين ميان نظر سومی

کدام را ناسخ و  داند و با وجود تعارض موجود بين اين آيات، هيچ  می
اين نظر بينابينی، تعارض موجود در . شناسد منسوخ آن ديگری نمی

پوشاند و در همان حال، به رهبران و   بين دو آيه را به نوعی می
در هر زمان، به دهد تا  های اسالمی فرصت می سازان فرقه  شريعت

های  مقتضای سود دنيوی خود، يکی از اين آيات را به ميان توده
، موقتًا "کالم اهللا"محروم ببرند و با معرفی آن به عنوان نظر قرآن و 

  . از آن ديگری صرفتظر کنند
  

گونه آياتی که  در هر صورت، موضوع مهم در اين است که وجود اين
شان تأييد  ه ناسخ و منسوخ بودننه تقدم و تأخرشان معلوم است و ن

شده، مشکلی از مشکالت مطالعه و درک و فهم معنی و مفهوم قرآن 
  . است

  
  
 نمونۀ آيات مربوط به مصرف مشروبات الکلی در جامعۀ اسالمی -٣

  رسول
  
  "ترتيب مصحف" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

 و با رسمی«گردد به آياتی که نمايندگان قرائت   مورد ديگر بر می
کنند، ولی هنوز   شان را تأييد می ، ناسخ و منسوح بودن»واسطه

                                                 
323 İlhan Arsel, ibid. 
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ها و در نتيجه، در مورد اين که   اند در مورد تقدم و تأخر آن  نتوانسته
کدام ناسخ و کدام منسوخ است، به رأی جمعی و نظری قاطع و 

  . کننده برسند قانع
ی مثال، در قرآن مصحف فعلی، اولين آيه در مورد مشروبات برا

 ٢١٩در آيۀ . الکلی در سورۀ البقره، يا سورۀ دوم قرآن موجود است
اين سوره، هم از سود و هم از ضرر مشروبات الکلی سخن به ميان 

آيد و ضرر آن بيش از سودش تشخيص داده شده و از اين رو،   می
» !نخوريد بهتر است«د شو  عالم میبه طور ماليم ممنوع امصرف آن 

 گناهی بزرگها  پرسند؛ بگو در آن از تو دربارۀ شراب و قمار می": 
ها بر سودشان  ی گناه آنی برای مردم هست، ولسودهائو نيز 

  ). ٢١٩سورۀ بقره، آيۀ  (٣٢٤" ...چربد می
سورۀ » ترتيب مصحف«، که به - سورۀ النساء ۴٣ آيۀ -آيۀ بعدی 

سوره و چند صد آيه با آيۀ اولی فاصله دارد، نظر چهار قرآن و دو 
تری در مورد مصرف مشروبات سکرآور  بسيار آزادمنشانه و ليبرال

اين آيه با سفارش به پرهيز از خواندن نماز در حال . دارد ابراز می
غير مستقيم نوشيدن مشروبات الکلی در اوقات ديگر را مستی، به طور 

ای ":  کند  بل گذشت و تحمل اعالم میو قا" مکروه"، يا حداقل مجاز
مؤمنان در حال مستی به نماز نزديک نشويد، تا زمانی که بدانيد چه 

  ). ۴٣سورۀ النساء، آيۀ  (٣٢٥..."گوئيد  می
بدين معنی، مسلمانان به وقت مستی مجاز به خواندن نماز نيستند، اما 

، بلکه مستی با گم کردن »ای مستی نيست هر مستی«در اين جا 
آيد، و اين مستی  گويد، پيش می  داند چه می  ور؛ آن جا که آدم نمیشع

از اين رو، بر . است که به نظر اين آيۀ قرآن مانع اقامۀ نماز است
  : اساس اين آيه

 مسلمانان مجاز نيستند به وقتی که شعور خود را به سبب مستی از -
  : اند نماز بگزارند، يا به بيان ديگر دست داده

شان تا به حد گم شدن شعور  جازند تا زمانی که مستی مسلمانان م-
  :نرسيده، نماز بخوانند يا

                                                 
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 324
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 325
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گويند، در حال مستی   دانند چه می   مسلمانان مجازند تا زمانی که می-
  .نيز نماز برپا دارند

  
 ٩٠گردد و آيۀ    درجه برمی١٨٠نظر اين آيه اما در آيۀ بعدی تر قرآن 

 قرآن قرار دارد، ۵ر رديف د" ترتيب مصحف"سورۀ المائده که به 
نوشيدن مشروبات سکرآور را همراه با قمار در رديف اعمال 

: ندک مطلقًا ممنوع اعالم میپرستی قرار داده و   آميزی همانند بت  کفر
ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب و ازالم از اعمال پليد شيطان "

ه، سورۀ مائد (٣٢٦"است، از آن پرهيز کنيد باشد که رستگار شويد
  ). ٩٠آيۀ
  

گذرد و در سورۀ النحل که سورۀ    سوره و صدها آيه می١٠از اين آيه، 
 قرآن به ترتيب مصحف موجود است، نه فقط مصرف ١۶رديف 

شود، بلکه بر عکس، در   مشروبات الکلی، ممنوع و گناه اعالم نمی
برد، شراب مستی آور هم   ادامۀ آياتی که همه از نعمات خدا نام می

. شود که نشانۀ توان و لطف خداست  عمت هائی شمرده مینعمتی از ن
توان برای ايمان به خدا  آن می" سکرآوری نيکوی"حتی با نظر بر 

) شراب(های درختان خرما و انگور هم  و از ميوه": درس گرفت
و هم خوراک نيکو به دست } تتخذون منه َسَکَراََ{آور   مستی
 ٣٢٧"زان مايه عبرتی استآوريد؛ بيگمان در اين امر برای خردور می

  ). ۶٧سورۀ نحل، آيۀ (
  

کند، پس  خود را منسوخ می» آيۀ مخالف قبلی«ای   جا که هر آيه از آن
) به ترتيب مصحف(های قرآن موجود  بر اساس تقدم و تأخر سوره

  : توان نتيجه گرفت که  می
  
به )  به ترتيب مصحف موجود٢سورۀ رديف ( سورۀ بقره ٢١٩ آيۀ -

 سورۀ ٩٠ النساء، اين هر دو به وسيلۀ آيۀ ٣ سورۀ رديف ۴٣وسيلۀ آيۀ 
                                                 

  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 326
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 327

221



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227

 ١۶ سورۀ رديف ۶٧ مائده و اين هر سه نيز به وسيلۀ آيۀ ۵رديف 
 سورۀ النحل آيۀ ناسخ و معتبر ۶٧النحل، منسوخ شده و از اين رو، آيۀ 

. کند  نهائی است و نظر پايانی قرآن و خدا را در زمان نزول بيان می
  :  شرح فوقبر اساس اين آيه به

 .مصرف مشروبات الکلی، حالل و از موهبات الهی است -ا
  
  "مصحف علی" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

ترتيب «گيری بر اساس تقدم و تأخر آيات به   ديديم که اين نتيجه
در ضمن، برخی از متشرعين، . به دست آمده است» مصحف موجود

ز مصحف ديگری به نام از آن جمله مترجم قرآن بهاالدين خرمشاهی، ا
گويا سورۀ » فرضی«در اين مصحف . کند ياد می» مصحف علی«

 و سورۀ ۵٣، المائده در رديف ١۶، النحل در رديف ٣البقره در رديف 
ها در اين  حاال اگر ترتيب سوره. ٣٢٨ قرار دارد۵٧النساء در رديف 

 سورۀ ۴٣مصحف فرضی مالک قرار گيرد، در آن صورت، آيۀ 
آيد و عنوان آيۀ نهائی و    همۀ آيات ديگر به حساب میالنساء، ناسخ

ای مؤمنان در حال ": گيرد  معتبر اين موضوع معين را به خود می
 ٣٢٩..."گوئيد   مستی به نماز نزديک نشويد، تا زمانی که بدانيد چه می

  ). ۴٣سورۀ النساء، آيۀ (
  :  طبق اين آيه

٢  
شکاری؛ آن هم نه نه مصرف مشروبات الکلی، که فقط مستی و فرامو -

اين حکم را . در همه وقت، بلکه فقط موقع خواندن نماز ممنوع است
بودن مصرف مشروبات " حالل و مکروه"توان در جائی بين   می

  . الکلی قرار داد
  
  "ترتيب نزولی" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

ها را که مستقيمًا از  گيری  يک از اين نتيجه سازان هيچ  شريعت
پذيرند و برخی    مورد پذيرش خودشان برداشت شده نمیهای مصحف

                                                 
 .۶٢١-۶٢٣ ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی، ص  قرآن، 328
  .اهی قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمش 329
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برای دانستن رأی نهائی قرآن در مورد مصرف مشروبات الکلی، 
اما اين کار به . شمارند  اين آيات را الزم میترتيب نزولیمراجعه به 

ها و   اين سادگی قابل اجرا نيست، چرا که بر اساس بحث
  : های پيشين  گيری نتيجه

ها اطالع کافی در دست  تمام سوره" نزول" و تأخر  اوًال از تقدم-
  کند و،   نيست و هرکسی بر اساس حدس و گمان شخصی پبشنهادی می

ها هم معلوم است، تقدم و   ثانيًا در جاهائی هم که تقدم و تأخر سوره-
  . ٣٣٠های بزرگ، نامعلوم است  تأخر آيات، به خصوص آيات سوره

سورۀ " ترتيب نزولی"تی اگر بر اساس اين واقعيت، به طور مثال ح
کنند، کسی به يقين   باشد که جمعی عنوان می٨٧البقره همان رديف 

شده، يا " نازل" اين سوره در چه وقت ٢١٩داند که آيۀ مورد نظر   نمی
های ديگر به اين سوره   زودتر يا ديرتر از آيات مورد مقايسه در سوره

های  خر آيات سورهاين ترديد در مورد تقدم و تأ. افزوده شده است
  .  کند  مورد نظر ديگر هم صدق می

***  
  

، تقدم يا تأخر اين آيات را »محظورات منطقی«حاال اگر با وجود اين 
يی که مثًال بهاالدين خرمشاهی در قرآن   "یترتيب نزول"بر اساس 

شدۀ خود آورده، تنظيم کنيم، بر اساس قانونمندی آيات ناسخ و  ترجمه
ر سورۀ المائده، نظر نهائی خدا در اين مورد را منسوخ، آيۀ موجود د

 ١١٢، سورۀ رديف "ترتيب نزولی"چرا که اين سوره به . کند بيان می
 ٩٠بر اين اساس، آيۀ . شده است" نازل"ها  و ديرتر از بقيۀ سوره

، ٧٠ ترتيب نزولهای النحل به  سورۀ المائده، آيات موجود در سوره
 را منسوخ ٩٢ ترتيب نزولساء به  و الن٨٧ ترتيب نزولالبقره به 

شود و بر اساس آيۀ  در آن صورت، نتيجه کامًال عوض می. کند  می
  :  سورۀ المائده که سورۀ نهائی و ناسخ آيات قبلی است٩٠
  .مصرف مشروبات الکلی مطلقًا ممنوع است -٣
   

                                                 
  .به بحث مربوطه در همين جلد از کتاب. ک.  ر 330
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اين البته همان حرفی است که متشرعين؛ اعم از مفسرين، متکلمين، 
کنند، اما در دين   ين قضات و نمايندگان دينی عنوان میمحدثين و همچن

منطقًا اگر در اين مورد . و کار خدا که يک بام و دو هوا وجود ندارد
 مالک قرار می گيرد و تقدم و تأخر آيات در ترتيب نزولیخاص، 

مصحف موجود از نظر ناسخ و منسوخ مهم نيستند، پس در آن صورت 
مالک قرار گيرد " ترتيب نزولی" هم بايد در ساير موضوعات و امور
های قرآن موجود، در تعيين آيۀ  ها و آيه و نبايد پس و پيش بودن سوره
  مگر نه؟ . ناسخ و منسوخ تأثير بگذارد

سازان کاری به  گيری شده، شريعت اما، همان گونه که قبًال نتيجه
" ترتيب نزولی"های منطقی ندارند و ترتيبی را؛ چه  گونه استدالل اين
شان در زمان و مکان  موجودی، که نظر و نيت" ترتيب مصحف"يا 

و در اين که . کنند امروزی را تأييد کند، ناسخ و معتبر معرفی می
فردای آن روز نظر ديگری بدهند و ناسخ ديروزی را منسوخ و 

  . بينند منسوخ ديروزی را ناسخ و معتبر معرفی کنند منعی نمی
   

به شرح باال، محبوب " ترتيب نزولی"از گيری ناشی  با آنکه نتيجه
های قرون وسطائی اسالمی را  سازان است و تابعان دگم  شريعت

کند، اما اين، طبق معمول ساير ابداعات دينی،   راضی و خوشحال می
  : به طور مثال. آورد پاسخی را هم به همراه می های دينی بی  پرسش

اال، به اندازۀ کفر گيری ب  اگر مصرف مشروبات الکلی به شرح نتيجه-
کردن به خدا گناه است و از اين نظر، خواست خدا ممنوع کردن مطلق 

های سکرآور است، چرا بايد خداوند در آياتی ديگر، عملی را  نوشابه
خواند، جزو نعمات نيک خود به   که خود آن را از اعمال شيطانی می

خود حساب بياورد و حتی آن را از علل عبرت و درک و فهم خدائی 
  :قرار دهد؟ و در آن صورت

 اين آيا مغاير با آن نيست که طبق نظر قرآن، خداوند به خاطر -
کند و   گويد، جز حقيقت و راستی را تأييد نمی  طلبی خالف نمی  فرصت

  از آينده نيز آگاه است؟
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   روايات ديگر-
هائی روايت   "شأن نزول"سازان، در اين مورد نيز احاديث و   شريعت

يکی از معتبرترين اين روايات، نزول اين آيات را ناشی از . کنند  می
ای جهت منع  دخالت و اصرار خليفۀ دوم عمر برای نزول آيه

 با مراجعه به منابع رسمی اسالمی نشان ٣٣١محققين. داند  مسکرات می
شده و مصرف " نازل"دهند که آيۀ اول به خاطر اصرار عمر   می

 اين آيه به حد کافی محکم و چون. مشروبات الکلی را منع کرده است
مؤثر نبوده، رضايت وی را تأمين نکرده و از اين رو آيۀ ديگری با 

با اين وجود، اين هم کافی به نظر . شده است" نازل"تأکيد بيشتری 
نرسيده و باالخره آيات سوم و چهارم بر اثر مراجعات و اعالم 

آيۀ اول جزو ای را، که در  شده و نوشابه" نازل"نارضايتی مکرر وی 
  .اند های خدا معرفی شده بوده، با کفر برابر دانسته  نعمت

  
  
   مشکل درک و فهم آيات ناسخ و منسوخ-۴
  

ای از نظر تقدم و تأخر زمانی  آيات ناسخ و منسوخ بدون هرگونه نشانه
و در نتيجه، بدون هر اطالعی در مورد اين که کدام ناسخ و کدام 

اين است که با . اند گرد هم آمده» کتاب دينی«منسوخ است، در اين 
قرآن، به آياتی متعارض و متضاد برخورد » مطالعۀ بی واسطۀ«ادامۀ 
توانی بفهمی که کدام آيه با کدام معنی و منظور بر کدام   کنی و نمی  می

آيۀ ديگر تقدم دارد و کدام آيۀ ديگر را منسوخ کرده، يا کدام حکم و آيه، 
  .  آن استدارای اعتبار نهائی، يا فاقد

  
جا که آيات ناسخ و منسوخ در  ای از آيات، از آن تازه با گزينش آيه

اند، معلوم نيست که آيا آيۀ ديگری هم در اين  سرتاسر کتاب پراکنده
شده و در آن صورت، اين آيه در کدام سوره و کجای " نازل"زمينه  

نی، اين نيز دليلی است بر اين که هر موضوع قرآ. آن قرار گرفته است
                                                 
331 Tecrid-i Salih 12:39; Ebu Davud, Eşribe, No 3670; Tirmizi, Maide Tefsiri, 
No 3049 vs. Quoted: Arif Tekin, Koran,ın kökeni, s. 62-61. 
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ماند و تا تمام قرآن را در جستجوی تک   تا پايان کتاب، ناتمام باقی می
توانی در موردی از موارد   ای، نمی تک موضوعات مرور نکرده

تازه وقتی هم که موفق به اين کار نه چندان آسان . نظری استخراج کنی
دانی که کدام يک از اين موارد، تقدم زمانی داردف يا   شوی، نمی  می

که خود به تمامی " (ترتيب نزولی"يا " ترتيب مصحف"دم بايد به اين تق
  . تنظيم شود) معلوم نيست

  
کند که نه فقط وجود اين گونه آيات در قرآن و  به تکرار يادآوری می

الی نامعلوم آن، از نظر درک و فهم   به پراکندگی اين آيات در ال
ل وجود ناپذير است، بلکه اص موضوع و محتوی قرآن مشکلی جبران

با چندين پرنسيپ اساسی دين و قرآن " ناسخ ومنسوخ"آيات " نزول"و 
صرف وجود آيات ناسخ و منسوخ با آيات . گيرد  در تضاد قرار می

قرآن از نظر دانائی و توانائی خدا، مغاير، و از نظر دينی سؤال 
های اساسی   وجود اين آيات، همچنين با پرنسيپ. ٣٣٢انگيز است بر

 و همچنين در مورد عدم امکان تضاد ٣٣٣مبين بودن آن«قرآن در مورد 
 به شرح آيۀ زير در تضاد قرار ٣٣٤خدا" کالم"و تعارض در ميان 

تا بر آنان (نگرند  آيا در قرآن از روی فکر و تامل نمی": گيرد  می
از  (اگر از جانب غير خدا بود در آنو ) ثابت شود که وحی خداست

سورۀ النساء،  (٣٣٥"ف می يافتندبسيار اختال) یجهت هم لفظ و هم معن
  ).٨٢آيۀ 
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  ٣٣٦ای های پروسه مجموعه
  
  

برخی از آيات متضاد از نظر مفهوم و محتوی، نقطۀ مقابل همديگر 
لف نيستند، بلکه ضمن آن که با همديگر تعارض دارند، توضيحات مخت

اين آيه ها با همديگر پروسه ای را . و متفاوت يک موضوع واحدند
در اين معنی، نظر و ديدی از جائی شروع به تغيير . کنند بيان می

اما . گيرد  درجه  با نظر اولی فاصله می١٨٠کند و رفته رفته تا به   می
اگر در آيات متضاد بتوان يکی از جهات را باطل شده و منسوخ به 

، يا به هر سببی نديده گرفت و آن ديگری را پذيرفت، در حساب آورد
آيه های پروسه ای، موضوع حتی با انتخاب اين يا آن آيه و رد اين يا 

  : جا در واقع در اين. شود  آن آيۀ ديگر حل و فصل نمی
های مختلفی مطرح است که هرکدام نسبت به   انتخاب بين گزينه-

  . ديگری، کمی فرق می کند
ها را جزو آيات ناسخ و منسوخ به حساب   آيه توان اين   نمیاز اين رو

آورد، يا با مراجعه به اين اصطالح و فرمول سنتی اسالمی، مسايل و 
با اين . ها را به نوعی حل و فصل شده فرض کرد مشکالت آن

ای، بخش مهمی از آياتی را که در  های پروسه توضيح، مجموعه
آيات مربوط . گيرند  در بر میاند را  موضوعات يکسان نگارش يافته

از دوستی تا به دشمنی، آيات مربوط به پذيرش " اهل کتاب"به 
دگرانديشی تا احکام قتل دگرانديشان، آيات مربوط به شراب سکرآور و 

  . اند های متعارض در قرآن های اين گونه مجموعه  ساير، نمونه
  
  "اهل کتاب"ای آيات مربوط به   مجموعۀ پروسه-

از دوستی تا به ) يهوديان و مسيحيان" (اهل کتاب"وط به آيات مرب
يهوديان در جائی از قرآن، . ٣٣٧کنند ای را بيان می  دشمنی، پروسه

شده از کتاب مادر، يا   اين کتاب ها، برداشت. اند مردمی از اهل کتاب
اند و برای دعوت به ايمان به خدای مشترکی نازل  لوح محفوظ
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ت مربوط به دعوت به اسالم فقط مردم در آغاز دعوت، آيا. اند  شده
 و ۴سورۀ ابراهيم، آيۀ (دهند   عرب مکه را مورد خطاب قرار می

در خارج از اين دعوت قرار دارند " اهل کتاب"در اين موقع، ). ساير
شان، به اندازۀ مسلمانان، شامل پاداش الهی  و حتی به خاطر اعتقادات

  ).  و ساير۶٩مائده، آيۀ ؛ سورۀ ۶٢سورۀ بقره، آيۀ (شوند   معرفی می
بينی اوليۀ قرآن آن بود که اينان  های پيشين، ديديم که پيش در بحث

؛ سورۀ الرعد، ۵٢سورۀ قصص، آيۀ (کتاب قرآن را خواهند پذيرفت 
آيد که از اينان نيمی خوبند و معتقد، و   بعدش آيه می).  و ساير٣آيۀ 

). ۴۶نکبوت، ايۀ ؛ سورۀ ع١۶٨سورۀ اعراف، آيۀ (نيمی بد و گمراهند 
کند   ای ديگر، هرگونه اميدی را از آنان عبث تلقی می  بعد از آن، آيه

شوند که اصال خداوند   باالخره آياتی بر آن می). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ (
سورۀ بقره، آيۀ (خواهد  دوستی اينان با مسلمانان را نخواسته و نمی

شان را با جزيه   حياتدر نتيجه، اينان يا بايد اسالم را بپذيرند يا). ٢۵٣
در غير اين صورت بايد کشته شده و ). ٢٩سورۀ توبه، آيۀ (بخرند 

  .  ٣٣٨شان به تصاحب مسلمين در آيند اموال و حتی زن و کودکان
  :دهند که  مقابلۀ اين آيات نشان می

 اين آيات با همديگر تفاوت دارند و در تعارض با همديگر قرار -١
  :دارند، ولی

 بين اين آيات، متقابل و به صورت ناسخ و منسوخ  اين تعارض در-٢
  :نيست، بلکه) يا اين، يا آن(
کند و در رابطه و همراه   ای کمی نسبت به آيۀ قبلی فرق می  هر آيه-٣

  . سازند را می» ای از يک پروِسۀ تغيير و تحولی  مجموعه«با هم 
  
  ای آيات مربوط به آزادی تا مجازات دگرانديشی  مجموعۀ پروسه-
انديشان   يات مربوط به آزادی دگرانديشی تا به حکم نابودی دگرآ

  : در اين جا. ٣٣٩ای اند ای پروسه  معروف به کفار نيز مجموعه
 آياتی حفظ مناسبات خوب و رابطۀ انسانی با کسانی که دين ديگری -

کنند و احترام به عقايد  دارند، يا به اسالم عقيده ندارند را سفارش می
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ای از اين جمع،  آيه. دهند ورد تأييد و تأکيد قرار میدينی مختلف را م
  . کند حتی آنان را از قطع رابطۀ دوستی با کافران منع می

  . کنند  آيات بعدی اما، دوری از کافران و ترک آنان را سفارش می-
تر، برای دفاع  شخصی در برابر تجاوز به جان و   آيات بعدی-

ه کاربردن مشروط آن را مسلمانان، اجازۀ حمل اسلحه و ب مال
کنند که بايد کافران مکۀ آن   تر امر می دهند، و باالخره آيات نهائی  می

  ٣٤٠.شان کنند زمان را هر جا يافتند بکشند و حتی دنبال
  
  آور  ای شراب سکر  مچموعۀ پروسه-

 سورۀ النحل از شراب انگور و خرما به نيکی ياد ۶٧ديديم که ابتدا آيۀ 
. کند  حصول لطف و خلقت خداوندی معرفی میها را م کند و آن  می
 سورۀ النساء مست بودن در موقع نماز را با ماليمت ممنوع ۴٣آيۀ 

تواند به معنی مجاز بودن نماز پس از نوشيدن  اين می. کند اعالم می
آيۀ . کردن در اوقات ديگر باشد کمی مشروب و حتی مجاز بودن مست

 را هم خوب و هم بد تر سورۀ البقره، نوشيدن شراب  بعدی٢١٩
 ٩٠باالخره، آيۀ . کند  داند و دوری از خوردن آن را سفارش می  می

سورۀ مائده، خوردن شراب سکرآور را کار شيطانی دانسته و آن را 
  . دهد  به خدا قرار داده و حکم به منع کاملش می در رديف کفر

 داد توان در اشکال ديگر هم در کنار هم قرار  ديديم که اين آيات را می
  :اما. هائی ديگر ساخت  و داستان

 اين آيات را به هر صورتی در کنار همديگر قرار دهيم و اين داستان -
شود که اين آيات همه با  را به هر شکلی بسازيم، اين نتيجه حاصل می

اند، ولی اين تعارض به صورت تضاد متقابل و ناسخ و  هم متعارض
 النحل ۶٧اير کامل آيۀ  النساء مخالف و مغ۴٣آيۀ . منسوخ نيست

عين اين حالت بين اين آيه با . نيست، بلکه فقط کمی با آن متفاوت است
.  سورۀ المائده وجود دارد٩٠ بقره با آيۀ ٢١٩ بقره يا بين آيۀ ٢١٩آيۀ 

در واقع، اگر چه آيۀ اول مغاير و در تضاد با آيۀ آخر است، اما هيچ 
اين است که اين چهار .  نيستآيۀ مجاورشای در تضاد کامل با  آيه
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به . دهند را تشکيل می» ای از يک پروسه  مجموعه«آيه، مشترکًا 
ای نماينده و ميانگين اين چهار، يا همۀ آيات دخيل  طوری که هيچ آيه

  . تواند باشد  در اين مجموعه نيست و نمی
  

ای  ای از حادثه از اين موارد که آياتی در ارتباط با همديگر، پروسه
بعدًا . آورند، فراوان است  يير و تکوين را به وجود میدر حال تغ
، ناشی از تغيير و »ای  های پروسه مجموع« که اين ٣٤١خواهيم ديد

تکوين اسالم و حکومت اسالمی، چه از نظر دينی، يا از نظر سياسی 
بر اثر اين تکوين و تغيير سياسی و اجتماعی، . در دورۀ نزول بود

وسعۀ توان و قدرت رسول و حکومت بسياری از مناسبات همراه با ت
اسالمی دچار دگرگونی شدند و در نتيجه، آيات ناظر بر اين تحوالت و 

با همديگر تفاوت پيدا کردند و » کم کم«مقاطع مختلف مناسبات نيز، 
  .   ای را تشکيل دادند هائی از آيات پروسه مجموعه

  
ع ای، يکی از موان  های پروسه آيات متعارض به صورت مجموعه

های مختلف برای  اند، چرا که با عرضۀ گزينه  عمدۀ درک و فهم قرآن
موضوعی يکسان، امکان درک و فهم معنی و منظور قرآن را مانع 

است که همۀ آيات، بدون هر عالمت و  تر اين مشکل اساسی. شوند  می
  : اند و برای خواننده مشخص نيست که تمايزی در قرآن ثبت

  :  آمده، منسوخ شده يا ناسخ بوده، و باالخره کدام آيه اول آمده، آخر-
 چگونه اين تعارضات ميان آياتی که هرکدام کمی با ديگری تفاوت -

  اند و،  دارد، قابل حل و فصل
 چه راهی برای انتخاب اين يا آن آيه و حکمی که نظر نهائی کتاب و -

  . خداست، وجود دارد
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  آيات متشابه يا متشابهات
  
  
   توضيح لغوی-

" محکم يا محکمات"در نقطه مقابل آيات " متشابه يا متشابهات"آيات 
در اصل به معنی " متشابه"واژۀ "به بيان تفسير نمونه، . قرار دارند

به همين . های مختلف آن شبيه يکديگر باشند چيزی است که قسمت
ها و کلماتی که معنی آن ها پيچيده باشد و گاهی   جهت به جمله

گويند، و منظور  می" متشابه" بارۀ آن داده شود، احتماالت مختلف در
  . ٣٤٢"قرآن نيز همين است" متشابهات"از 

شان به قدری  اند که مفهوم  آياتیيات محکم و محکماتآ"بر خالف آن، 
به بيان ديگر، . ٣٤٣گو و بحث ندارد و   است که جای هيچ گفتروشن

د و نا  فساد وعاری از خللاند که  آيات محکم يا محکمات آياتی"
 است که روشنشان چنان   و مفهوم٣٤٤"رندناپذي ناپذير و ترديد نفوذ

  . ٣٤٥ در آن نيستسوء استفاده و توجيه، انکارجای هيچ گونه 
 در نقطه اند و از اين رو محکمات در نقطۀ مقابل آيات متشابهبه عکس، 

واجد «، »غير روشن«مقابل مشخصات آيات محکمات به شرح فوق، 
قابل انکار، «، »ناقص«، »پذير ذ و ترديدینفو«، »خلل و فساد

  :بر اين اساس، اين آيات. اند» استفاده و توجيه سوء
ها روشن و صريح    معانی  قابل فهم ندارند، منظور و مقصود آن-١

  نيست، 
  معانی ظاهری شان عقالنی و درست به نظر نمی رسند، -٢
غاير يا  با آيات و اعتقادات اساسی موجود در قرآن و اسالم م-٣

 اند و يا،  متضاد
 . رود  احتماالت مختلفی در مورد آن ها می-۴
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سيد محمد حسين طباطبائی مولف تفسير الميزان، آيات متشابه را به سه 
  : ٣٤٦دسته تقسيم می کند

 اول متشابه از جهت لفظ، يعنی آياتی که به خاطر نقص نظم و نثر -
  .اند متشابه

آياتی که به سبب نقص معنی و  دوم متشابه از جهت معنا، يعنی -
  . اند شان متشابه مفهوم

 سوم متشابه از هر دو جهت لفظ و معنی، يعنی آياتی که هم نظم و نثر -
اند و   شان با مشکل يا مشکالتی به شرح باال همراه و هم معنی و مفهوم

  .  از هر دو نظر، يک يا تعدادی از نقائص فوق را دارا هستند
  
  
  د آيات متشابه در قرآن وجود يا عدم وجو-
و برخی " محکم"ای بر آن است که برخی از آيات   در قرآن آيه-١

و او کسی است که اين قرآن را بر تو نازل ": اند  ٣٤٧"متشابه"ديگر 
 که آن ها اساس کتاب است، ه بخشی از آن آيات محکمات استکرد ک

  . ٣٤٨)٧سورۀ آل عمران، آيۀ  ( ..."بخش ديگر متشابهات استو 
  .داند کسی نمی؟  آيات کدامنداين
 اين در حالی است که آيه ای دال بر متشابه بودن همۀ آيات قرآن و -٢

 سورۀ ٢٣در آيۀ . اند آياتی نيز دال بر غير متشابه بودن همۀ آيات قرآن
الحديث،  اهللا نزل احسن": شود الزمر، همۀ قرآن متشابه خوانده می

 فروفرستاد نيکوترين سخنی، خدای است که بگفت و ..."کتبًا متشابها
  . ٣٤٩" متشابه استهمه کتاب..." "مانسته } کتابی{ای  نامه
 سورۀ هود، آيۀ ١-٢آيۀ : های فراوانی و از آن جمله  در مقابل، آيه-٣
 سورۀ زمر و آيات ديگر بر آنند که همۀ آيات ٢٨ سورۀ کهف، آيۀ ١

: »تشابه نيستای م هيچ آيه«اند يا به بيان ديگر  قرآن استوار و روشن
ه آيات آن کتابی است از سوی فرزانه ای آگاه ک) راء. الم. الف(الر "
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  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 348
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). ١-٢سورۀ هود، آيات  (٣٥٠" استاستوار، روشن و شيوا بيان شده
 کتاب آسمانی را که در آن هيچ سپاس خدا را که بر بندۀ خويش""

سورۀ کهف، آيۀ  (٣٥١"گونه کژی و کاستی نگذارده، نازل کرده است
، باشد که پروا پيشه بدون کژی و کاستیه قرآنی است عربی ک). "٢٨
  ).٢٨سورۀ زمر، آيۀ ( ٣٥٢"کنند

گانگی ميان آيات قرآن را   اند اين چند  سازان اسالمی نتوانسته  شريعت
 در قرآن را متشابهبا اين وجود، اکثريت وجود آيات . توضيح دهند
 از آيات و کنند و بر اين واقعيت اذعان دارند که تعدادی انکار نمی

موضوعات قرآن، معنی و مفهوم معلوم و مشخص ندارند يا در معانی 
اينان در مقابل دو . ٣٥٣توانند به کار روند  روند يا می  مختلف به کار می

 بودن تمام قرآن، آيات دستۀ محکمات يا متشابهدسته از آيات مربوط به 
ن گزينش اي. دهند  بودن آياتی از قرآن، رأی میمتشابهسوم مربوط به 

از جمله بسته به سودی است که اين مورد سوم برای آنان به همراه 
گانه در قرآن   چرا که اين مورد تنها مورد از اين موارد سه. آورد  می

کند و در همان   های قرآن را هموار می است که راه تفسير و تعبير آيه
ين  اعالم کردن امحکمات يا متشابهدهد تا با   حال، به آنان فرصت می
های  ای خود لباس دينی بپوشانند و برای هدف  يا آن آيه، به نيات لحظه

  .خود، تأييد قرآنی فراهم آورند
  
   گوناگونی آيات متشابه-

برخی . ديديم که آيات متشابه فقط با مشکل معنی و مفهوم روبرو نيستند
 و برخی ديگر نيز از مکانی، برخی از نظر زمانیاز اين آيات از نظر 

های مختلف  برخی نيز از نظر. اند  نامفهومضوعیمونظر 
  . روند اند، يا در چند معنی و مفهوم به کار می  مفهوم  بی
  

                                                 
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 350
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 351
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 352
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اين است که برای درک و فهم اين آيات، نياز به تفسير و تعبير پيدا 
شده، و تحت اين نياز، محدث، متکلم، مفسر، فقيه، عالم دينی و غيره و 

های دينی   و شريعت ها ها، فرقه راهغيره پا به عرصۀ وجود گذاشته، 
  . و اسالمی ايجاد و ساخته و پرداخته شده اند

  
، يکی و دو تا نيستند و به بخش معينی از قرآن نيز "متشابه"تعداد آيات 

تعلق ندارند، بلکه در سرتاسر قرآن آياتی وجود دارند که مستقيمًا 
ا از نظر دارای معنی نيستند، به معانی مختلف داللت می کنند، ي

اين مسأله . اند  »مبين  غير«زمانی، مکانی يا موضوعی، فاقد معنی و 
اما مشکل بزرگتر در . البته برای درک و فهم قرآن مشکل بزرگی است

ای در  اين زمينه نيز آن است که اين آيات بدون هرگونه اشاره و نشانه
داند چه  با اين وجود، کسی نمی. اند  اين جا و آن جای قرآن پخش
شود، همان منظور اصلی   ای درک می  بخشی از معنائی که از آيه

نويسنده يا نويسندگان قرآن را در بر دارد و چه مقدارش ناشی از 
  .  بدفهمی کلمه و جمله است

  
، با »واسطه  رسمی و با«الزم به يادآوری است که نمايندگان قرائت 

ند، ا  سال توليد کرده١۴٠٠ای که در طول  هزاران کتاب وجزوه
دانند و به معنی و منظور واقعی آيات   اند که اين معانی را می مدعی

های تفسير اسالميان نشان   اما مالحظۀ کتاب. متشابه دسترسی دارند
خالی و ناشی از تعصبات دينی و منافع  دهد که اين ادعاها، تو  می

  : با اين همه کتاب و تفسير و تأويل. ٣٥٤اند  دنيوی
که اين يا آن آيه متشابه است يا نيست، بحث  هنوز هم در مورد اين -

  . شود  می
 هنوز هم سؤاالت بدون پاسخ در مورد معنی و مفهوم اين يا آن آيه -

  گردند و،  دست به دست می
شود، چيزی جز  شده تلقی می  هنوز هم معنی و مفهومی که کشف-

ابداعات تحريف شده و متکی به روايات و احاديث عمدتًا جعلی و 
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 مشتی متعصب اسالمی دوران قرون وسطای اسالمی ٣٥٥ساختگی
  . نيست

کماکان بدون هر گونه حل و فصل باقی " متشابه"اين اس که آيات 
اند و يکی از مشکالت  بزرگ ديگر بر سر راه درک و فهم  مانده

  . دهند محتوی قرآن را تشکيل می
  

و ها مشکلی بزرگ برای مطالعۀ و درک  اما همان اندازه که اين آيه
ها، فرصتی طالئی برای متشرعين، مفسران و   اند، وجود آن  فهم قرآن

متکلمان اسالمی فراهم آورده تا به آسانی خواست خود را بر اين گونه 
  :آيات تحميل کنند و از اين راه

 به خواست و منظور خود و فرقۀ دينی خود لباس دينی، اسالمی و -
  الهی بپوشند و، 

 دينی خود و فرقۀ خود، مشروعيت قرآنی  به نفع حکومت و اربابيت-
  .   کنند(!) استخراج 

  
   متشابه مکانی، زمانی و موضوعی-
 سورۀ فاطر مربوط به دو دريا آه ١٢ سورۀ الفرقان و آيۀ ۵٣ آيۀ -١

گويا يكی آب شيرين و خوشگوار و ديگری آب شور و تلخ دارد، نمونۀ 
  : اند »متشابه از نظر مکانی«آيات 

اين يك شيرين و .  به هم برآميختدو دريا راست آه و او آسی ا"
در ميان آن دو برزخ و حائلی و . خوشگوار، و اين يك شور و تلخ

 يكسان و آن دو دريا). "۵٣سورۀ فرقان، آيۀ   (٣٥٦" قرار داداستوار
نيستند، اين يك شيرين خوشگوار آه نوشيدنش گواراست، و اين يك 

خوريد، و زيوری بيرون  ازه میشور تلخ؛ و از هرآدام گوشت تر و ت
بينی تا  پوشيد، آشتی را در آن، دريا شكاف می آوريد آه آن را می می

                                                 
در جلد سوم » تحريف معنی و مفهوم قرآن با آيات جعلی«به بحث مربوطه در فصل . ک.  ر 355

  .اين کتاب
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 ٣٥٧"در طلب روزی مقرر از جانب او برآييد، و باشد آه سپاس گذاريد
  ). ١٢سورۀ فاطر، آيۀ (

  :پاسخ فراوانند  های بی در اين رابطه پرسش
های  جاست که عرب اين درياهای شور و شيرين کجايند و آن جا ک-

خوردند، زيور پوشيدنی  مورد خطاب قرآن از آن گوشت تر و تازه می
  : راندند؟ همچنين، اصًال کشيدند يا بر آن کشتی می بيرون می

 برزخ بين دو دريا به چه معنی است؟ و آن جا کجاست که اين برزخ -
درياهائی با اين مشخصات حايل است؟ و باز اين  مورد ادعا در ميان

افتد، و با چه   اتفاق افتاده يا می» مکانی«و » زمانی«مه در چه ه
  : هدفی؟ و اساسًا

، »کتاب دينی«هائی فاقد نشانی در اين   چرا و چگونه ذکر مکان-
تواند به پيامی دينی منجر شوند و به ايمان دينی مردم ياری رساند؟   می

  :همچنين
يی آمده  اب دينیای که معنی و مفهومش روشن نيست، در کت  چرا آيه-

 است و برای هدايت مردم قبايل عرب ٣٥٨»مبين«گويد  که خود می
   سال پيش نگارش يافته؟ و، ١۴٠٠

 چرا نه از معنی و مفهوم اين آيات از پيامبرش سؤال شده، نه ايشان -
اند و نه اين همه معصومين و  ها گفته و نوشته چيزی در اين زمينه

شوند، در   با خدا و رسول فرض میمقامات عاليۀ دينی که در رابطه 
  . ٣٥٩اند؟ اين مورد نشانی مشخصی داده

  :باز پرسيدنی است
 آيا نگارش اين گونه آيات چند پهلو، عمدی و از سوی خدا بوده؟ و به -

چه منظوری؟ و در اين صورت تضاد بين اين آيات با آيات فراوانی که 
ست؛ کدام الهی و خوانند، چگونه قابل حل امی" مبين"قرآن و آياتش را 

يا سهوی بوده و در اين صورت، چگونه در کتاب خدای اند؟،  قرانی
  اند و و و؟ قادر و توانا راه يافته

                                                 
  رجمۀ بهاالدين خرمشاه قرآن، ت 357
 .در جلد دوم اين کتاب» نزول و آثار نزول قرآن از سوی خدا«به فصل . ک.  ر 358
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يکی و دو تا نيستند و فقط به اين آيات و » متشابه مکانی«آيات 
  .شوند موضوعات خالصه نمی

  
خوانده " القمر شق" سورۀ القمر در مورد آن چه ١-٣آيات  -٢
اين آيات از نظر زمانی قابل . اند »آيات متشابه زمانی«نمونۀ شود،   می

  :٣٦٠کنند  توضيح نيستند و به اين سبب، معانی مختلفی را القاء می
ای  و هرگاه نشانه) ١آيۀ (قيامت نزديک شد و ماه از هم شکافت "

ها تکذيب کردند و از   آن. )٢آيۀ (ببينند گويند اين سحری مستمر است 
آيۀ ("وی نمودند و هر امری قرارگاهی داردشان پير  هوای نفس

داند که آيا اين آيات زمان گذشته يا   کسی به درستی نمی. ٣٦١)٣
دهند که در آن صورت چرا   ای خبر می اند و از معجزه  مضارع حال

اند و   شوند، يا مضارع ناظر به زمان آينده  با بيان روز قيامت آغاز می
. دهند شود خبر می ناميده میاز اتفاقی در آينده و موقعی که قيامت 

 آن را اتفاقی در زمان ٣٦٢برخی از مفسرين و از ان جمله ابن مسعود 
دهند که گويا  رسول نسبت می" معجزۀ"کنند و به  ارزيابی می" نزول"

اين . شبه را دو نيمه کرده بود در جائی با اشارۀ دست ماه چهارده
ی پيغمبر اسالم را تفسير، با آيات ديگر قرآن که انجام معجزه از سو

  . گيرد دانند در تضاد قرار می منتفی می
اين در حالی است که برخی ديگر از مفسرين و از آن جمله  

، آن را در رابطه با آغاز آيه، اتفاقی ممکن به وقت قيامت ٣٦٣بيضاوی
دانند و ادعای مفسرين ديگر در مورد مربوط بودن اين آيه به اتفاق   می

  .  شمارند ردود میرا م» القمر شق«فرضی 
  
  

                                                 
360 Refer to: İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt 3, s. 127 

، ص ۴آبادی، جلد   و قرآن، ترجمۀ تفسير سور٧، ص ٢٣نه، جلد  قرآن، ترجمۀ تفسير نمو 361
٢۴٢-٨٠۴٧٩.  

362 Elmalı H. Yazır. C. 6, s. 4621; Quoted by: İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, 
Cilt 3, ibid.  
363 Ibid. 
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برای نمونه، آسی . اند »متشابه از نظر موضوعی« آياتی نيز -٣
های الرحمن و  داند آه چرا موضوع دو دريای ناشناس در سوره  نمی

اند و کسی هم از معنی موضوع برزخ حايل بين اين   النمل مطرح شده
  : اين آيات چنينند. درياهای ناشناس اطالع ندارد

دو دريا آنيد؟    های پروردگارتان را انكار می ز نعمتپس آداميك ا "-
 آه به ها برزخی است در ميان آن. رسند در آميخت را آه به هم می

  ). ١٨-٢٠سورۀ الرحمن، آيات  (٣٦٤همديگر تجاوز نكنند
يا آيست آه زمين را قرارگاه ساخت و در ميان آن جويبارها پديد "

بين دو دريا برزخی قرار و های استوار آفريد  آورد و برای آنان آوه
  ).۶١سورۀ النمل، آيۀ (٣٦٥" ...؛ داد

 سورۀ الفرقان و ۵٣آيا اين درياها همان درياهای مورد بحث در آيۀ  
 سورۀ فاطر، به شرح صفحات قبل، يكی شيرين و خوشگوار و ١٢آيۀ 

  ديگری شور و تلخ اند؟ 
ختی  سبب و هدف از بحث راجع به درياهائی که کسی آشنائی و شنا-

  : ها ندارند، چيست و از آن
روشن، صريح (» مبين« چگونه در قرآنی که بر اساس آيات فراوانی -

است، از مکان موضوعی چنين نامعلوم بحث ) و بدون نياز به تفسير
  : شود؟ سؤال ديگر آن که  می

» کتاب دينی« چرا و چگونه ذکر موضوعاتی چنين نامعلوم در اين -
  .  دينی شود و به ايمان دينی مردم ياری رساندتواند منجر به پيامی  می

  
متشابه به سبب تقدم و « سورۀ انفال نمونۀ آيات ۶۵ و ۶۶آيات  -۴

ای پيامبر " :اند ديديم که اين آيات چنين. اند »تأخر زمانی و موضوعی
به  شکيبا باشند، بيست تنمؤمنان را به جهاد برانگيز، اگر از شما 

 و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن غلبه خواهند کرددويست تن 
از کافران غلبه می کنند، چرا که اينان مردمی هستند که چيزی در 

اينک خداوند بر شما آسان " ).۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٦٦"يابند  نمی
                                                 

  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 364
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 صد تنگرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، پس اگر از شما 
 از شما هزار تن کنند و اگر  غلبه میدويست تنشکيبا باشند بر 

کنند، و خداوند با   باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب می
  ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٦٧"شکيبايان است

ايم  قبًال در مورد اين آيات در موضوع ناسخ و منسوح بحث شده و ديده
 اند، بر اين نظرند ۶۵سازانی که طرفدار اولين بودن آيۀ   که شريعت

لمان قادر به پيروزی بر ده کافر بوده، ولی بعدًا خداوند قبًال هر مس"که 
که آنان قادر به چنين کاری ) از راه تجربه ياد گرفته؟(در عمل ديده 

از اين رو، با تجربۀ توانائی مسلمانان، ميزان اميدواری از آنان . نيستند
  ". را تقليل داده يا حتی لطف کرده و بر آنان آسان گرفته است

دانند،   می۶۵ را اولين و متقدم بر آيۀ ۶۶ديگری که آيۀ اما به نظر 
ابتدا؛ يعنی در زمانی که مسلمانان هنوز ضعيف بوده و حکومت "

تری داشتند و هر مسلمان،   مدينه سر نگرفته بود، مسلمانان توان کم
حريف بيش از دو کافر زمان نزول نبود، اما بعدًا که اوضاع سر و 

احب اسلحه و مرکب و فرماندهی شدند، سامان گرفته و مسلمانان ص
اين توانائی تا به يک بر ده افزايش يافت و خداوند نيز آن را تأييد 

   ٣٦٩."٣٦٨کرد
هنوز هم در مورد تقدم اين دو آيه، ناآگاهی و بحث ادامه دارد و هنوز 

  . داند هم کسی در مورد تقدم يکی از اين دو آيه هيچ نمی
هائی هم که هرکدام   فراوانند و پرسشاين گونه آيات متشابه و نامعلوم 

  .مانند  کنند فقط در اين حد و حدود باقی نمی ايجاد می
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  تکرار مکررات
  
  

. تکرار کلمات، عبارات و جمالت، مشکل ديگر درک و فهم قرآن است
تکرار عبارات و جمالت گاهی به صورت تکرار متن يا عبارت معين 

ه صورت تکرار تمام يا قسمتی های مختلف و گاهی ب در آيات و سوره
  .  از معنی و مفهوم عبارت، جمله يا آيه است

اند و از آن   نوشتاری» نظم منطقی«ها، به تنهائی مغاير با  اين تکرار
ها  نظر، مانع فرموله کردن موضوعات و معنی و مفهوم آيات و سوره

  . شوند  می
رح شد ای نيز مط  در ضمن، در بحث مربوط به آيات متضاد و پروسه

در موضوعاتی که از نظر معنی و مفهوم  که با وجود آيات تکراری
کمی کمتر يا بيشترند، يا از نظر موضوع، زمان، مکان يا روند 

اند، دشوار بتوان گفت که کدام محتوی و آيه،  حوادث دچار تعارضاتی
کند و کدام  نمايندۀ نظر قرآن است و خواست خداوند را نمايندگی می

  : است کهاين ج. نيست
مکررات به مانعی عمده در راه درک و فهم قرآن تبديل   تکرار-

  .کند شود و به عنوان مشکلی از مشکالت مطالعۀ دينی عمل می  می
موضوعات و موارد تکراری از نظر شکل و محتوی در چند 

تکرار «، »تکرار نظم و نثر يکسان«گيرند که   بندی جای می گروه
» های ناهمسان تکرار محتوی«و » ختلفهای م محتوی يکسان با بيان

  .اند  از آن جمله
  
   تکرار نظم و نثر يکسان-

گاهی اين جمالت از نظر نظم و نثر يکسانند و آيات مختلف، تکرار 
برای نمونه در سورۀ . گيرند عبارت و جملۀ معينی را در بر می

پس کداميک از : "به معنی" فبأی االء ربکما تکذبون"الرحمن، جملۀ 
 بار در همان ٣١ ٣٧٠"کنيد؟ های پروردگارتان را انکار می تنعم
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، ٢٣، ٢١، ١٨، ١۶، ١٣آيات . شود سوره و به همان شکل تکرار می
٢۵ ،٣، ٣٢، ٣٠، ٢٨۴ ،٣۶ ،٣٨ ،۴٠ ،۴٢ ،۴۵ ،۴٧  ،۴٩ ،۵١ ،
 ٧٧ و ٧۵، ٧٣، ٧١، ۶٩، ۶٧، ۶۵، ۶٣، ۶١، ۵٩، ۵٧، ۵۵، ۵٣

  . اند  سورۀ الرحمن تکرار مکرر يک جملۀ مشترک
  
 گاهی هم متن معينی، نه در يک سوره، بلکه در جاهای مختلف قرآن -

هائی که  بوستان"از آن جمله است تکرار عبارت . شود تکرار می
های مختلف  ها و آيه  در سوره" جويباران از فرودست آن جاری است

اين احکام الهی است و هر کس از " :اند  از آن جمله. و فراوان قرآن
هائی که جويباران از   به بوستانبر او اطاعت کند، خداوند و پيام

 ).١٣سورۀ النساء، آيۀ  (٣٧١..."آيد  ، در میفرودست آن جاری است
هائی است که جويباران   بوستانبرای پرهيزکاران نزد پروردگارشان "

). ١۵سورۀ آل عمران، آيۀ  (٣٧٢ ..."از فرودست آن جاری است
هائی است که از   تانبوسپاداش اينان آمرزش پروردگارشان و "

سورۀ آل عمران، آيۀ  (٣٧٣ ..."فرودست آن جويباران جاری است
هائی  به بوستانزدايم و   سيائتشان را می... آری کسانی که "). ١٣۶

 ٣٧٤..."آورم   درشان میکه جويباران از فرودست آن جاری است
اما کسانی که از پروردگارشان پروا " ).١٩۵سورۀ آل عمران، آيۀ (

هائی دارند که جويباران از فرودست آن جاری   بوستانند، ا داشته
و کسانی که ايمان " ).١٩٨سورۀ آل عمران، آيۀ ( ٣٧٥ ...."است

هائی که جويباران از   به بوستاناند،   آورده و کارهای شايسته کرده
سورۀ النساء، آيۀ ( ٣٧٦ ..."فرودست آن جاری است در خواهيم آورد

هائی که جويباران از فرودست آن  نبه بوستا... و کسانی که " ).۵٧
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ها  و ده) ١٢٢سورۀ النساء، آيۀ  (٣٧٧..." در خواهيم آورد جاری است
  .  و صد ها آيۀ ديگر

  
   
   تکرار محتوی يکسان-

هائی که جويباران از   بوستان"اما اگر در اين جا تکرار عبارت 
پاداش و جزا » شفاهی«، به عنوان يادآوری "فرودست آن جاری است

نوندگان جديد و نومسلمان دورۀ رسول، قابل توجيه به نظر به ش
رسد و باالخره دارای کارکردی است، در آيات و موضوعاتی   می

برای مثال ديديم که در آيۀ . ديگر، اين تکرارها هيچ کارکردی ندارند
 سورۀ انفال، بيست مسلمان دورۀ رسول با دويست کافر آن دوره ۶۵

اگر ای پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز، " :اند  برابر به شمار آمده
 و از شما بيست تن شکيبا باشند، به دويست تن غلبه خواهند کرد

در اين صورت، بديهی است که با اين ). ۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٧٨..."
 و مثًال صد نفر نيز آيد  هر رقمی به نسبت ده برابر به شمار میحساب، 

از اين رو، ذکر هر . برابر خواهد شدبا ده برابر خود، يعنی هزار نفر 
يا . همان منظور نيست و کاربردی هم ندارد» تکرار«رقم ديگر جز 

 همين سوره به جای اين برابری يک بر ده، هر مسلمان ۶۶در آيۀ 
در اين صورت . تواند بر دو کافر زمان نزول غالب آيد  شکيبا فقط می

 و احتياج به هد شدهر رقم ديگری دو برابر خوانيز، بديهی است که 
های ديگر نيست و به بيان ديگر، هر مثال ديگر جز  ذکر مثال

اينک خداوند بر شما " :همان موضوع  اول نخواهد بود» تکرار«
اگر از شما آسان گرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، پس 

سورۀ انفال،  (٣٧٩..."ند کن صد تن شکيبا باشند بر دويست تن غلبه می
   ).۶۶آيۀ 
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يابند  با اين وجود، هر دو اين آيات با رقم برابر سازی ديگر ادامه می
کدام از ارقام جديد نيز، جز تکرار همان محاسبۀ قبلی نيستند و  و هيچ

اگر از شما بيست تن شکيبا باشند، به "... : هيچ کارکرد ديگری ندارد
تن و اگر از شما صد تن باشند بر هزار دويست تن غلبه خواهند کرد 

 ، اگر از "؛). ۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٨٠ ..."از کافران غلبه می کنند
و اگر از  شما بيست تن شکيبا باشند، به دويست تن غلبه خواهند کرد

شما هزار تن باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب 
   ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٨١..."کنند می
صد به ن آيه، همانند تکرار  در ايهزار به دو هزاربينيم که تکرار   می

 همين سورۀ انفال، هيچ کارکردی ندارد و با وجود ۶۵ در آيۀ هزار
  . قسمت اول آيه، نيازی به آن نيست

 
  های ناهمسان  تکرار محتوی-

آيات خلقت . گاهی نيز، هر تکراری با تغييری از محتوی همراه است
لقت، از آن آسمان و زمين، با تغييراتی در تعداد روزها و موارد خ

 آفريده است زمين را در دو روزبگو آيا شما به کسی که " :اند  جمله
و در چهار روز "... ). ٩سورۀ فصيلت، آيۀ  ("٣٨٢...ورزيد  کفر می

سورۀ فصيلت، آيۀ  ("٣٨٣...را در آن آماده ساخت) زمين(زاد و برگ 
ها را به صورت  آنگاه آن... سپس به آسمان پرداخت "). ١٠

سورۀ فصيلت،  (٣٨٤..." استوار کرد دو روزتگانه در های هف  آسمان
 صرف خلقت زمين جمعًا شش روزبر اساس اين آيات، ). ١١-١٢آيات 

 هم صرف خلقت آسمان شده و از اين دو روزو زاد و برگش شده و 
 روز ۶+٢=٨مدت رو، جمع زمين و آسمان و آنچه در زمين است در 

  . خلق شده است
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» تکرار«ه همين موضوع خلقت را  سورۀ اعراف ک۵۴اما آيۀ 
شش روز ، بلکه در هشت روزکند، از خلقت زمين و آسمان نه در   می

ها و  همانا پروردگار شما خداوند است که آسمان": دهد خبر می
اين رقم ). ۵۴سورۀ اعراف، آيۀ  (..."زمين را در شش روز آفريد 

 سورۀ ٣٨آيۀ :  بعد از آن در آيات مختلف از جملهشش روزهجديد 
 ۵٩ سورۀ الحديد، آيۀ ۴ سورۀ هود، آيۀ ٧ سورۀ يونس، آيۀ٣قاف؛ آيۀ 

و به راستی که آسمان و زمين و ": سورۀ فرقان تکرار شده است
 "ای نرسيد   آفريديم و به ما هيچ ماندگیشش روزها را در  مابين آن

شش پروردگار شما آسمان و زمين را در "). ٣٨سورۀ قاف، آيۀ (
ها و  و او کسی است که آسمان"). ٣سورۀ يونس، آيۀ " ( ...روز آفريد

  . و ساير) ٧سورۀ هود، آيۀ ( ..."شش روز آفريدزمين را در 
  
  
  البداهۀ سخنران   همچون گفتار فی-

شکل تکرار عبارات و جمالت در قرآن، به اين کتاب حالت بيان آزاد 
تبی از دهد تا نوشتار ک  البداهۀ سخنرانی را می  و گفتار فی» شفاهی«

ماند که انگار کسی در  اين بدان می. پيش انديشيده و ويراستاری شده
های شفاهی خود به موضوعاتی که   دفعات مختلف سخنرانی و گفتار

البداهه به خاطرش رسيده، بی توجه به اين که اين موضوعات قبًال  فی
در اين بيان نوعًا شفاهی، . چندين بار تکرار شده، اشاره کرده است

  :ر که سخنرانانگا
 گاهی جملۀ معروفی يا بيتی از نظمی را به عنوان مطلع موضوعی -

  ، )سورۀ الرحمن به شرح فوق. ک. ر(خواند  مورد بحث، به تكرار می
ک . ر(کند    بيتی را در گفتارهای عديده تکرار می   گاهی انگار شاه-

  ،)به آيات مربوط به بهشت
های   ها و بيان ها را با مثال ن گاهی برای  توضيح بيشتر بديهياتی، آ-

  و )  به آيات انفال به شرح فوق. ک. ر(کند  مختلف تکرار می
 گاهی نيز انگار موقع نقل قول، اصل جمله يا بيتی از شعری در -

 يا تمامتماميت خود به خاطرش نيامده و به جای بيت مورد نظر، 
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 می جديدالفاظ و ساخت های کال از همان معنی و مفهوم را در قسمتی
  . کند تکرار می
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  "شأن نزول"
  
  
  »موردی«های آيات   نمونه-١
  
 سورۀ نور در مورد شايعۀ رابطۀ ٢٢ تا ١١بنا به روايتی آيات . ١-١

" نازل"ابن المعطل عايشه همسر رسول با جوانی به نام صفان 
ها مسألۀ رسول و  اش، ماه های بعدی اين اتفاق و شايعه. ٣٨٥اند  شده

گناهی همسر خود رأی   جامعۀ کوچک مسلمين بود تا که پيامبر بر بی
آيات با موضوع انتقاد از تهمت وارده به . شدند" نازل"داد و اين آيات 

اين واقعه، شوند و با قول عذاب به کسانی که در پس   عايشه شروع می
همانا کسانی که تهمت ": يابند شايعاتی را راه انداحته بودند ادامه می

وبه عايشه تهمت کار ناشايست زدند که رسول (ناپاکی به ميان آوردند 
سورۀ  (٣٨٧..." جماعتی از شما هستند ٣٨٦)و مؤمنان را بيازارند

 که خوش ٣٨٨)چون عبداهللا ابی سلول(کسانی " ؛...؛ )١١النور، آيۀ 
رند که بدنامی در حق مؤمنان شايع گردد، در دنيا و آخرت عذابی دا

    ).١٩سورۀ النور، آيۀ  (٣٨٩..."دردناک دارند 
  

بنا به روايت ديگر، اين آيات در رابطه با زايمان ماريه کنيز يا بردۀ 
ماريه فرزند پسری به نام ابراهيم به دنيا آورد، . اند شده" نازل"رسول 

های جامعۀ عربستان آن روز، حرمت و   نتولی اين پسر که طبق س
منزلت اجتماعی بزرگی برای پدرش به ارمغان آورده بود، پس از 

پيامبر از درگذشت پسرش شديدًا غمگين شد، . "مدتی از دنيا رفت
عايشه گفت چرا اين قدر ناراحتی؟ او در حقيقت فرزند تو نبود، فرزند 
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يی   اقدامات انتقامیاين حرف تهمت بزرگی بود و . ٣٩٠"جرح قبطی بود
اش ماريه   گناهی برده  را به دنبال آورد، ولی در پايان، پيامبر به بی

  .شدند" نازل"رأی داد و آيات فوق 
  
اند و   سورۀ احزاب خطاب به زنان پيامبر٢٧هفت آيۀ بعد از آيۀ . ١-٢

اين آيات با تهديد به طالق . کنند  آنان را دعوت به سازش با رسول می
  : شوند  و با قول پاداش و نصيحت زنان رسول ختم میشود آغاز می

  
های آن را  ای محمد به همسرانت بگو اگر از زندگی دنيا و زينت"
مندتان سازم و به خير و خوشی  خواهيد پس بيائيد تا بهره می

هر کس از شما که ") ... ٢٨سورۀ احزاب، آيۀ  (٣٩١"رهايتان سازم
تسليم پيشه کند، و کار شايسته در برابر خداوند و پيامبرش فروتنی و 

دهيم و برای او روزی  می) دو چندان(پيش گيرد، پاداش او را دو بار 
  ). ٣١سورۀ احزاب، آيۀ  (٣٩٢"آوريم ارزشمندی فراهم می

  
های متعددی برای اين   "شآن نزول"مفسران علت يا "طبق معمول، 

طبق اين روايات، همسران پيامبر جزو . ٣٩٣"اند آيات ذکر کرده
شان سهم  ها  غنائم مسلمين و پيروزیازهائی بودند که  وهگر
های سرشاری در   هائی که درآمد  آنان اما بعد از جنگ. بردند  می

شد قانع  اختيار رسول قرار داد، به سهمی که به وسيلۀ وی تعيين می
نشدند و تقاضاهای گوناگونی در مورد افزايش نفقه و سهم خود مطرح 

 مشکالتی بين رسول و همسرانش شد و حتی اين مسأله باعث. ساختند
از آن پس، اين . گيری يک ماهۀ وی از همسرانش انجاميد به کناره

شدند و به آنان هشدار دادند که اگر زندگی پر زرق و " نازل"آيات 
توانند طالق بگيرند و گر نه، بهتر که از   خواهند می  برق دنيا را می

                                                 
  .٣٩١، ص ١۴ تفسير نمونه، ج  390
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 391
  .رمشاهی قرآن، ترجمۀ بهاالدين خ 392
  .٢٧٨، ص ١٧ تفسير نمونه، ج  393
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 آن، پاداش دو چندان خدا و پيامبرش اطاعت کنند و در مقابل
  . ٣٩٤بگيرند

  
   
پنج آيۀ اول سورۀ تحريم در مورد منع همبستری پيامبر با . ١-٣

روزی حفصه با اجازۀ "بر اين بيان، . اند شده" نازل"اش ماريه  برده
پيغمبر با ماريه در حجرۀ حفصه . رسول خدا به خانۀ پدرش عمر رفت

حضرت برای . اختناگه حفصه سر رسيد و غوغا راه اند. خلوت کرد
خشنودی او فرمود که من ماريه را بر خود حرام اعالم کردم، ولی اين 

. اما او عايشه را هم آگاه ساخت. َسر نزد تو بماند و با هيچ کس مگوئی
آن دو شاد شدند و اين آيات . حضرت قول داد که ماريه را ترک گويد

  .  ٣٩٥"شدند" نازل"در اين رابطه 
  

مبر را از حرام کردن ماريه به خود مانع اين آيات از سوئی پيا
خواهد که توبه کرده و  شوند و از سوی ديگر از زنان رسول می  می

کند که اگر پيامبر آنان را طالق دهد،  کفاره دهند و نيز تهديدشان می
ای پيغمبر ": خدا زنان بهتری را به همسری رسول برخواهد گزيد

 تو بر خود حرام کردی تا برای چه آن را که خدا بر تو حالل فرمود
زنانت را از خود راضی سازی در صورتی که خداوند آمرزنده و 

) حفصه و آيشه(خدا حکم کرد برای شما "، )١آيۀ  (٣٩٦"مهربان است
اينک "، ... ، )٢آيۀ ( . ..."بگشائيد) به کفاره(های خود را  که سوگند

های شما  اگر هر دو زن به درگاه خدا توبه کنيد رواست که البته دل
اتفاق ) پيامبر(ميل کرده است و اگر بر آزار او ) خالف رضای پيغمبر(

خدا يار و نگهبان اوست و جبرئيل ) هر گز بر او غلبه نکنيد که(کنيد 
آيۀ  (٣٩٧"امين و مردان صالح با ايمان و فرشتگان يار و مددکار اويند

نی همسراچه بسا اگر شما را طالق دهد، پروردگارش برای او " ،)۴

                                                 
  .٢٧٧-٢٧٩، ص ١٧ تفسير نمونه، ج  394
  .۵۵٩الدين الهی قمشهء، ص   قرآن، ترجِمۀ حسين محی 395
  .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی 396
  .الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی 397

251



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

256

، بهتر از شما جانشين گرداند که زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار
 ۵آيۀ  (٣٩٨"دار، اعم از بيوه و باکره باشند پرستشگر خداوند، روزه

  ).سورۀ تحريم
  
 سورۀ احزاب در مورد ازدواج پيغمبر با زينب ٣٧-۴٠آيات . ١-۴

زيد به عنوان برده به وسيلۀ . شدند" نازل"اش زيد  همسر ناپسری
پيغمبر وی را آزاد کرد و طبق . يجه به پيامبر هديه داده شده بودخد

های جاری جامعۀ عربستان آن زمان، وی را به فرزندی قبولش   سنت
بر وی نهاد و زينب دختر " زيد ابن محمد"آز آن پس، نام . کرد
  . اش را به حکم آيۀ قرآن برای وی به زنی گرفت عمه

  
اش زيد،   به زينب، زن ناپسریها طبق روايات مختلفی پيامبر بعد

عالقمند شد و عالقۀ خود را به نحوی از انحائی که در روايات 
به سبب اين ابراز عالقه، اين . گوناگون نقل شده، به زينب ابراز کرد

. زن و شوهر از همديگر جدا شدند و زينب به همسری رسول در آمد
موم بود و های جاری آن روز مذ اما يک چنين ازدواجی از نظر سنت

اين . شد برای توجيه آن بايد به افکار عمومی مسلمانان توضيح داده می
وظيفه را قرآن به عهده گرفت و آياتی در مورد توضيح اين اتفاق و 
همچنين خواست خداوند برای انجام اين ازدواج و تغيير سنت جاری 

  : ٣٩٩شدند" نازل"پسرخواندگی 
الم بخشيد و تو نعمت و چون تو با آن کس که خدايش نعمت اس"

به نصيحت گفتی برو زن خودت را ) يعنی زيد بن حارثه(آزادی 
که زينب را (داشتی  نگهدار و از خدا بترس و آنچه در دل پنهان می

خدا ) ات را منسوخ کنی بگيری  و حرمت ازدواج با پسرخوانده
آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسيدی و سزاوارتر 

چون زيد از آن زن کام دل ) بدين غرض(ا بترسی پس ما هم بود از خد
بعد از اين مؤمنان در نکاح زنان  .گرفت او را به نکاه تو آورديم

اند بر خويش حرج و گناهی  پسرخوانده خود که از آنان کامياب شده
                                                 

  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 398
  .٢٧۴-٢٨٠ سال، ص ٢٣ی، به علی دشت. ک.  ر 399
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پيغمبر را در حکمی که ". "نپندارند و فرمان خدا را به انجام برسانند
بر او مقرر فرموده گناهی ) اش  رخواندهدر نکاح زن پس(خدا 
  )٣٧-٣٨سورۀ االحزاب، آيات  (٤٠٠..."نيست

  
های جديد رسول و   بنا به روايات موجود، در مورد ازدواج. ١-۵

. ٤٠١زنان ايشان، اختالفی بين وی با زنانش پيش آمده بود  رعايت نوبت
 سورۀ احزاب از سوئی رسول را از مسئوليت ۵٣ تا ۵٠باالخره آيات 

شان مستثنی کرد و به  بندی و اجرای عدالت بين زنان يت زمانرعا
وی حق داد که بدون توجه به حق و نوبت زنانش، هرکدام از آنان را 

، از رابطه با خود نخواست برگزيند و هر کدام را که دوست داشتکه 
  . محروم کند

  
اين آيات اما در مقابل اين حق استثنائی، وی را از ازدواج و همبستری 

اين منع البته شامل همبستری با بردگان جديدش . با زنان جديد مانع شد
از نظر احکام اسالمی، همبستری با بردگان حق "شد، چرا که   نمی
دار است و برای اين کار احتياج به ازدواج، اجرای مراسم يا حتی  برده

هر يک تو ای رسول ": ٤٠٢"نيست) کنيز(کسب نظر موافق زن برده 
 خواهی نوبتش را مؤخر دار و هر که خواهی به خود از زنان را که

خواندی ) به مهر(از خود راندی اگرش ) به قهر( و هم آن را که بپذير
بهتر و ) آزادی و مختار بودنت بر زنانت(اين . باز بر تو باکی نيست

بعد از اين ای رسول ..." "هاست  شادمانی دل و روشنی ديده آن
 با ديگر ل است و نه تعويض اين زنانديگر نه عقد هيچ زن بر تو حال

زنان، هر چند از حسنش به شگفت آئی و بسيار در نظرت زيبا آيد، 
و خدا بر هر چيز مراقب و . مالک شوی) ای برده(مگر که کنيزی 

  ).  ۵١-۵٢سورۀ االحزاب، آيات  ("نگهبان است
  

                                                 
  الدين الهی قمشهء  قرآن، ترجمۀ حسين محی 400
  :؛ و همچنين٢۶٣-٢۶٨به علی دشتی، پيشين، ص . ک.  ر 401

  .٣٨۴-٣٨٧، ص ١۴                   تفسير نمونه، ج 
  ".زن در گرداب شريعت"به کتاب نويسنده تحت عنوان . ک .  ر 402
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  است» مورد«محدود به " شأن نزول "-٢
  

آيه يا " شأن نزول"اند، علت يا  يتی شدههائی که باعث نزول آ اين سبب
- ٢٢آيات " شأن نزول"به طور مثال، . شوند  آيات مربوطه ناميده می

" شأن نزول" سورۀ نور، رفع ترديد از رابطۀ عايشه با صفان، ١١
 سورۀ احزاب، مسألۀ سازش رسول با همسرانش، ٢٩-٣۵هفت آيۀ 

فرزند رسول از پنج آيۀ اول سورۀ تحريم، موضوع تولد " شأن نزول"
به همين ترتيب بسياری از آيات قرآن دارای . اش ماريه است برده
  : اند و برای  "شأن نزول"يا   علت

  خاص، » موردی« منظور و -
   پاسخ به سؤالی، يا، -
  . اند  شده" نازل" رفع مشکلی در زمان رسول، -
  

موضوع و موردی «طبيعی است آيات و احکامی که برای پاسخ به 
  : اند  شده" نازل"، ر زمان نزولد» معين

   باشند، ٤٠٣توانند عام و جهانشمول  نه می-
  . توانند بعدًا در زمان، مکان و مورد ديگری به کار آيند  نه می-

  : اين نيست جز آن که
 معين» موردی«شود، برای پاسخ به   ناميده می" وحی الهی" آن چه -
شود،  سته شامل میکه خدا خوا» موردی«شده و لزومًا فقط به " نازل"

  و 
 هر گونه عموميت دادن به آن در مکان، زمان يا موضوع، خالف و -

از اين رو، هر گونه عموميت دادن به . مغاير خواست و ارادۀ خدا است
  .است» غير، خالف و ضد دينی«اند،   "شأن نزول"آياتی که دارای 

***  
  
کسی به فرض کنيم .  آيه، حامل معنی ديگری هم هستبودن» موردی«

خواهد تا از حساب   نويسد و از وی می  دکانداری به نام حسن نامه می
                                                 

ابديت و جهانشمولی قرآن همچون «ه تحت عنوان به بحث مربوط. ک.  جهت توضيح بيشتر ر 403
  .در جلد سوم اين کتاب» خميرمايۀ حکومت دينی
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 هم به اين مشتری و حسن دکاندار. وی يکصد تومان به حسين بدهد
 پرداخت حسين طلبکارکند و يکصد تومان به  اش اعتماد می نامه
افتد، يا چه  سؤال اين است که بعدًا در اين رابطه چه اتفاقی می. کند  می
  تواند بيفتد؟  قاتی میاتفا

 مراجعه حسن دکاندارتواند يکبار ديگر هم به   میحسين طلبکار آيا -
  بکند و مجددًا تقاضای پرداخت يکصد تومان ديگر بکند؟ 

تواند اين تقاضا را از دکاندار بغلی بکند و با    میحسين طلبکار آيا -
 تقاضای نداراحمد دکا، از حسن دکاندارنشان دادن نامۀ فرستاده شده به 

  پرداخت يکصد تومان بکند؟ 
شوند پس از فوت پدرشان در قبال   حاضر میحسن دکاندار آيا وراث -

ای که به پدرشان نوشته شده و در آن زمان هم حل و فصل شده،  نامه
  کند؟  پولی پرداخت کنند؟ دادگاه هم چنين حکمی صادر می

ن نيست جز آن که اين اي. بينيم که پاسخ تمام اين سؤاالت منفی است  می
حسين  و حسن دکاندار با نويسندهاست و فقط رابطۀ » موردی«نامه 

را در معينی » موضوع«و » مکان«، »زمان« مورد مثال در طلبکار
 نه در زمان ديگر، »موردی«دستور کار در نتيجه، اين . گيرد بر می

ر نه در مکان ديگر، ئه در موضوع، و نه حتی در رابطه با فردی ديگ
  . اعتبار اجرائی دارد

  
شده و " نازل"، يعنی آياتی که به سببی قرآنی موردیاحکام و آيات 

زمان «، »موردی معين«اند و در  اند نيز چنين  "شأن نزول"دارای 
فرد، افراد، محيط و «و در رابطه با » مکان عربستان«، »نزول

ز، اند و با از بين رفتن اين شرايط ني  شده" نازل"» حکومت رسول
  . گونه اعتبار، سبب و علتی برای وجود ندارند هيچ

بايد يادآوری کرد موضوعی که مثال اين دکاندار را از موضوع آيات 
کند، آن است که طرف اصلی  و احکام موردی زمان رسول جدا می

خود خدای عالم و ، "بندگان حقير و ناتوان خدا"اين رابطه به جای اين 
بينی کند و   تواند آينده را پيش نمی" ناتوانبندۀ "يک . دانا و تواناست

های دور آينده، چاره  بينی زمان قابل پيش برای مسايل و اتفاقات غير
اما . مردنی است" بنده"فرد . فراموشکار است» بنده«فرد . بينديشد
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، هم از آينده خبر دارد، هم فراموشکار نيست و هم باقی "خدای خالق"
» موردی معين«ای را برای  آيهدر نتيجه، اگر خداوند . است
  : فرستد  می

 است و شامل زمان و مکان ديگر موردیداند که اين حکم   حتمًا می-
  شود،   نمی

ای،   فرستاده، با افزودن جملهموردیتواند آن چه را    حتمًا نيز می-
  ابدی و جهانشمول کند و، 

ه اين ک» نخواسته«ای را بيان نکرده، پس   حتمًا نيز اگر چنين جمله-
حکم و آيۀ موردی، در زمان و مکان ديگر هم به کار آيد و ابدی و 

  . جهانشمول فرض شود
  : در نتيجه

ای که خداوند در موردی معين صادر    ابدی کردن آن حکم و آيه-
کرده، مثل ابدی کردن حکمی است که خداوند ابدی بودن آن را ممنوع 

  .      دانسته است
شود، بر چنين عمومی و   خوانده می" شرع اسالمی"آن چه به نام 

  : شمول کردن نظر موردی خدا ساخته شده و هم از آن رو جهان
  .، نه اسالمی و نه الهی است»شرع موسوم به اسالمی «-

در مورد ادعاهای جهانی و ابدی آيات قرآن، بعدًا در جلد سوم اين 
  .  کتاب، به تفصيل بحث خواهد شد

  
  
  شدۀ آيات  مو اعتبار گ" شأن نزول "-٣
  

دارند و برای پاسخ " شأن نزول"اند،   »موردی«طبيعی است آياتی که 
اند، با رفع آن سؤال و تغيير آن  شده" نازل"به مسآله و مورد معينی 

توانند  شرايط موردی، هيچ اعتبار اجرائی ندارند يا عقًال و منطقًا نمی
  . داشته باشند

زندگی خصوص » ردمو«های فوق، که همه در   به طور مثال آيه
بودند، در زمان نزول نيز شامل ساير مردان و   شده" نازل"رسول 

اين آيات بعدًا، با فوت رسول، هر گونه علت . شدند زنان مسلمان نمی
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وجودی خود را از دست دادند و به آياتی که هيچ مورد اعتباری و 
اهی گن به طور مثال، آياتی که در مورد بی. اجرائی ندارند تبديل شدند

شده بودند، حتی قبل از فوت رسول و با بازگشت مجدد " نازل"عايشه 
آيشه به خانۀ پيامبر و فراموش شدن موضوع صفان، علت وجودی 

با فوت رسول، آيات ديگر مربوط به . بودند خود را از دست داده
خود را گم » علت وجودی«رابطۀ خصوصی پيامبر با همسرانش هم 

  . السويه شد   نبودشان در قرآن علیکردند و در نتيجه، بود و
به طور منطقی، آياتی که مخصوص زندگی خصوصی رسول بودند و 
بعدًا در قبل يا پس از فوت ايشان، علت وجودی خود را از دست داده 

 سال علت و مورد پيدا کنند و ١۴٠٠توانند امروزه پس از   بودند، نمی
اند، به   مبرند و نه آخرين آناندر مورد مناسبات کسان ديگری که نه پيا

  .کار روند
  

اين رأی منطقی البته فقط شامل آيات مربوط به رسول نيست و همۀ 
بر اين اساس نيز، . گيرد  اند در بر می  "شأن نزول"آياتی را که دارای 

شأن "توان بار ديگر نتيجه گرفت که آيات قرآن که دارای   می
  رعين و بنيادگرايان، متش» دينی ضد«اند، بر خالف نظر   "نزول

   باشند و، ٤٠٤توانند جهانی و ابدی  نه می-
های ديگر اعتبار داشته باشند و به  ها و مکان  توانند در زمان  نه می-

  .کار روند
*** 

  
تقريبا همۀ کسانی که به نوعی با بررسی قرآن سر و کار دارند، چه 

ه قرآن اهل کالم و متشرعين، يا اهل دانش و تحقيق، اذعان دارند ک
بوده و در مورد ايمان » دينی «عمدتًاشده در دورۀ اقامت مکه، " نازل"

اين روال در مدينه و دورۀ . کرد به خدا و خدای واحد بحث می
قرآن سياسی و «با » قرآن دينی«حکومت دينی رسول تغيير يافت و 

 آيات بيشتريناز اين رو، تقريبا . ٤٠٥اين دوره مخلوط شد» حقوقی
                                                 

  .به پيشين. ک.  ر 404
  .در جلد سوم اين کتاب» دينی نيمۀ دينی و نيمۀ غير«به فصل . ک.  ر 405
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ها، زد و خوردها و رويدادهای سياسی و  رآن به جنگدوران مدنی ق
اجتماعی روزمره مسلمانان اختصاص يافته، يا احکامی را در بر 
گرفته که روياروئی با مسائل موجود در دورۀ حکومت مدينه آن را 

بدين جهت، مسايلی که در اين آيات مطرح . شمرده است الزم می
و تنگناهای جاری مسلمانان شوند، آشکارا با رويدادها و مشکالت   می

ها به   دور و بر رسول ارتباط تنگاتنگ دارند، و حتی در بسياری از آن
طور روشن از افراد معينی با  ستايش يا مذمت نام برده می شود، يا به 

  . ٤٠٦آنان اشاره می شود
سببی «گيری باال، اين گونه آيات که به   بديهی است که طبق نتيجه

شدند، پس از گذشت آن  می" نازل"» موردی معين«و » خاص
علت «رويدادها، تغيير مورد مربوطه يا در گذشت افراد ذينفع، 

ديديم که در زمان رسول، برخی . دادند خود را از دست می» وجودی
از اين آيات به وسيلۀ آيات جديدی که بر شرايط جديدتری جواب 

تقريبًا . ندنددادند، منسوخ شدند و برخی ديگر، بدون استفاده باقی ما  می
آياتی به زندگی خصوصی "، از آن جمله، »غير دينی«تمام آيات 

بندی جا   شوند، در اين طبقه  پيامبر، همسران و نزديکان او مربوط می
  با اين حساب، . ٤٠٧"گيرند  می

 اين آيات پس از اين دوره و فوت رسول، غير از ارزش تاريخی -
به " کالم و پيام خدا"ديگر دليلی برای وجود در قرآن ندارند و اساسًا 

  .شان زير سؤال است  حساب آمدن
  
  
  قرآن" دينی  غير" فقدان اعتبار دينی آيات -۴
  

گيری فقط آيات مربوط به رسول را در بر   بديهی است که اين نتيجه
" شأن نزولی"گيرد، بلکه بخش بزرگی از آياتی ديگر را که   نمی

گردد را هم   ر هم بر نمی از بين رفته و ديگشأن و علتداشتند و اين 

                                                 
  .به پيشين. ک.  ر 406
  .١٢٨، ص ١الدين شفا، پس از هزار و چهارصد سال، جلد   شجاع 407
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شأن "اين است که بود و نبود همۀ اين آيات موردی که . شود شامل می
  . السويه است  اند، در قرآن علی  خود را گم کرده" نزول

» معنی و محتوی«" کالم اهللا" که مراد از ٤٠٨قبًال توضيح داده شده
 شدن از اين رو، وقتی به سبب گم. ها  اند و نه فقط نظم و نثر آن  آيات

آن نيز علت وجودی خود را از » معنی و مفهوم«ای،  آيه" شأن نزول"
ای برای بيان   مايه کند يا درون  دهد، پيامی را منتقل نمی دست می

شدن  دليلی برای الهی بودن و دينی شمردهبا اين وجود، ديگر . ندارد
و آياتی که علت وجودی معنی و مفهوم خود را گم   يک چنين آيه

  :با اين استدالل. ماند باقی نمیاند،  کرده
شان را گم   "شأن نزول"داشتند و اين سبب و " شأن نزولی" آياتی که -

اند، امروزه پس از گم شدن نيازهای دورۀ رسول، سببی برای  کرده
  : نگارش در قرآن ندارند و حتی ديگر

  :به بيان ديگر. آيند به حساب نمی" کالم و حکم خدا "-
ط به مناسبات خصوصی رسول، بلکه همۀ آياتی که  نه فقط آيات مربو-
مورد نظر خداوند از نظر " شأن نزول"داشتند و اين " شأن نزولی"

پيام دينی و "زمانی، مکانی يا موضوعی گم شده و از بين رفته، هيچ 
شان به سررسيده  اعتبار دينی و قرآن«کنند، يا   را حمل نمی" يی الهی
  ٤٠٩»دينی قرآن غير«دينی قرآن، يا  آيات غيربه بيان ديگر، . »است

اند و هيچ تکليفی برای مسلمانان و مؤمنان   فاقد هر گونه اعتبار دينی
  . کنند  دينی ايجاد نمی

  
  
   مشکل درک و فهم-۵
  

پذيرند، يا  گيری منطقی را نمی  نمايندگان قرائت رسمی اما، اين نتيجه
نشده به   حلشان نيست که بپذيرند، چرا که وجود اين مسايل به صالح

                                                 
در اين »  نظم و نثر يا معنی و مفهوم– کالم اهللا محتوی« بحث مربوطه تحت عنوان به. ک. ر  408

  .جلد و همچنين به بحث مربوطه در جلد دوم اين کتاب
به فصل . ک. دينی اند ر از قرآن دينی و چه مواردی غير چه مورد و مواردی  در مورد اين که 409

  . کتابدر جلد دوم اين» باور دينی و خدا شناسی در اسالم«
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ها و تحريفات خود،  دهد تا با تفسيرات، دخالت آنان فرصت می
محتوی دينی دلخواه به وجود آورند و آن را به نام حکم دينی و قرآنی و 

آور دينی به   شريعت اسالمی به خورد مردم بدهند و در بازار سود
"  شأن نزول"دينی و کاسبکارانه،  با اين انتخاب غير. فروش برسانند

  : جاست که اما مشکل اين. شود  به کليد درک و فهم قرآن تبديل می
تک آيات قرآن به حدکافی شناخته شده و تأييد  تک" شأن نزول" اوًال -

شوند، جز از راه روايات و   شده نيستند و آن مواردی هم که بيان می
اند، به دست  سازان احاديثی که به سهم خود ساخته و پرداختۀ شريعت

  . ندا نيامده
" شأن نزول" و مورد در ثانی، آيات قرآن جز در مواردی استثنائی به -

کنند و از سبب نزول خود نامی   ای نمی خود کوچکترين اشاره
  . برند  نمی

اند، در کنار   در ثالث همۀ آياتی هم که علت وجودی خودرا گم کرده-
، بدون »قرآن دينی«اند که همانند آيات   و نگاش يافته قرار گرفته آياتی

اند و به عنوان ارکان دينی قرآن به حساب  شده" نازل" "شأن نزول"
  .آيند  می

و بدون فهم " شأن نزول"اين جاست که از يک طرف، بدون توجه به 
داند که هر آيه و مطلب برای  اين آيات، خواننده نمی» موردی بودن«

کی و چه کسانی نوشته شده، موضوعاتش با چه اتفاق يا که کس يا 
اين است که آگاهی از علت وجودی و . کسانی در ارتباط بوده است

ها، به   اين آيات و تصميم در مورد بقای اعتبار آن" شأن نزول"
  . شود ضرورتی از ضروريات درک و فهم آيات قرآن تبديل می

، همراه با آلوده »صحيح«اما از طرف ديگر، فقدان روايات و احاديث 
، امکان پذيرش ادعاهای اکثرًا ائت رسمیقرو انحرافی بودن اطالعات 

در نتيجه، کشاکش از . کند  سازان را ناممکن می  مخدوش شريعت
آيات و " شأن نزول"سوئی نياز به اطالعات دينی قابل اعتماد در مورد 

نخورده و  از سوی ديگر، فقدان دانش دينی و قرآنی دست
را به آيات » صحيح«" شأن نزول"نشده، مشکل دسترسی به  تحريف

از اين جا، مشکل فهم و درک قرآن از راه . کند  چيستای دينی تبديل می
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شود و شناخت دينی از طريق  ، به مسالۀ الينحل تبديل میقرائت رسمی
  . يابد های موجود، امکان تحق نمی  ها و قرائت  راه

  
  های تفسير  مسألۀ الينحل کتاب -

کند که   وشن میسازان ر  های تفسير شريعت نگاهی ولو گذرا به کتاب
  : »رسمی و با واسطه«از نظر قرائت دينی 

اند، بخش بزرگی از قرآن را تشکيل   "شأن نزول" آياتی که دارای -١
  دهند و،  می
های تفسير برای بسياری از آيات قرآن برای هر مورد و    در کتاب-٢

  .شود بيان می" شأن نزول"موضوعی نه فقط يکی، بلکه تعدادی 
تواند به اين   برای هر مورد و موضوع می" ولشأن نز"وجود چند 

  : معنی باشد که
 درست باشد ممکن است" شأن نزولی" يکی از روايات مربوط به هر -

  :و در آن صورت
  . اند های ديگر تحريف شده و غلط "شأن نزول" روايات و -

 بپذيريم که يکی از اين بينی افراطی  خوشبا اين استدالل، حتی اگر با 
اند، اين نتيجه حاصل  ها صحيح  "شأن نزول"بوط به روايات مر

تری از روايات نمايندگان  شود که بقيه، يعنی بخش بسيار بزرگ  می
  . اند  ، نادرست، مخدوش و تحريف شده»قرائت رسمی«

دهند که در اين   نشان می» قرائت با واسطه«های    اما ديديم که نمونه
ها بر جوامع  ل قرنفضای تعصبات دينی، جعل روايت و حديث در طو

 و شيوۀ ثبت و ضبط روايات مربوط به ٤١٠اسالمی حکم رانده
تحت . طرفانه بوده و نه به درستی انجام يافته است نه بی" نزول  شأن"

هر آيه يا " شأن نزول"های مختلف در مورد  اين شرايط، وجود روايت
  : تواند به اين معنی باشد که هر دسته از آيات می

ها درست نيست و همه به   "شأن نزول"روايات و   ن هيچ کدام از آ-
ها و تحريفات  بردن ها دست  نوعی و نسبتی، ساخته و پرداختۀ قرن

                                                 
  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل . ک.  ر 410
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ای   های اسالمی و فرقه  سازان برای ايجاد و تثبيت شريعت  شريعت
  . است

*** 
  

سازان در برزخی از تعارضاتی که خود به   در اين مورد نيز، شريعت
بسياری از از نظر آنان . اند رفتار آمدهآورند، گ وجود آورده و می

شده و دارای " نازل"قرآن به سببی » آيات غير دينی«
. شوند  اين موارد به وسيلۀ روايات و احاديث نقل می. اند "نزول  شأن"

، نقش "شأن نزول"از اين رو، دسترسی به روايات صحيح در مورد 
  : يا از ديدی اينان. کند  ای برای درک و فهم قرآن ايفا می  کننده تعيين

، "شأن نزول"در مورد » روايات صحيح« آيات قرآن فقط با وجود -١
  کنند و بر عکس،  معنی و مفهوم پيدا می

" شأن نزول"و قابل اعتماد در مورد » روايات صحيح« بدون وجود -٢
  . شود آيات، راه فهم و درک معنی و مفهوم قرآن بسته می

  
سازان، روايات و احاديث دينی در  عتديديم که بر خالف ادعای شري

های دينی و دنيوی   طول صدها سال پس از دورۀ رسول به سبب
ای، ساخته و پرداخته  هواداران اين يا آن حاکم و رهبر دينی و فرقه

از همين رو، در . ٤١١خدشه دار و جعلی اند» به طور عمده«شده اند و 
عامل به وجود اين جا يک رابطۀ ممتنع علت و معلولی در بين سه 

  :آيد  می
ها  آن" شأن نزول"دينی، دسترسی به    درک و فهم درست آيات غير-١

  .شمارد را الزم می
روايات «های درست، دسترسی به  "شأن نزول" برای دسترسی به -٢

  .شرط است» صحيح
دار و ساختگی بودن روايات و احاديث، دسترسی به   به سبب خدشه-٣
   .ناممکن است» روايات صحيح«

                                                 
بازنويسی معنی و «در همين جلد و » دانش دينی با واسطه مخدوش است«به فصل . ک.  ر 411

  .در جلد سوم اين کتاب» اهللا مفهوم کالم
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اند، منطقًا از راه   "شأن نزول"نتيجه آن که درک و فهم آياتی که دارای 
  . ناممکن است» قرائت باواسطه و رسمی«

  :توان به شکل ديگری هم بيان کرد و آن اين که  اين رابطه را می
 از يک طرف فرض بر اين است که بخش بزرگی از آيات -
 خاص نگارش به سبب، ضرورت، رابطه و موردی» دينی  غير قرآن«

شأن "شان به دانستن علت و  يافته و از اين نظر، درک و فهم
  : کند، ولی  شان بستگی پيدا می  "نزول

از طرف ديگر، مدارکی در دست است که روايات مربوطه ناکافی، -
دارند و به درستی معلوم نيست که هر آيه به چه  دست خورده و خدشه
" نازل"چه سؤال مشخصی ای و برای پاسخ به  سببی و در چه رابطه

ها به يکسان زير سؤال و   "شأن نزول"از اين رو، همۀ اين . شده است
  .اند  غير قابل اعتماد

های در هر دو رابطۀ باال، مجددًا اين نتيجه حاصل   از مقايسۀ اين داده
  : شود که  می

قرآن که » دينی غير« دسترسی به درک و فهم بخش بزرگی از آيات -
  . اند،  ناممکن يا به شدت محدود است  "شأن نزول"دارای 

ها در يک  اين همه در واقع، همانند جاگذاشتن بخش بزرگ دارائی
  . ای است که کليدی برای باز کردن ندارد  صندوق قفل شده  گاو

  
  »دينی قرآن غير«اعتباری   قرائت با وسطه و بی-

به صورت مشکلی از مشکالت " شأن نزول"اين جاست که مسألۀ 
رسمی و «نمايندگان قرائت . آيد فهم معنی و مفهوم قرآن در میدرک و 

خورند و   ، اصوًال غم صحيح بودن اطالعات دينی را نمی»واسطه با
پردازند که در طول قرون  يی می  های شرعی به جای آن، به راه حل

های دينی، به وجود آورده و از آن جمله،  متمادی از انواع دستکاری
، هر آن چه را "شأن نزول"بداع روايت و از راه جعل حديث و ا

  . اند اند به زبان خدا و رسول بيان کرده خواسته
بندد،  پس اين مشکالت و مسايلی که راه شناخت اين کتاب دينی را می

برای نمايندگان قرائت رسمی فرصتی طالئی فراهم آورده تا با استفاده 
نسوب به خدا، های دانش دينی، برای بسياری از آيات م از محدوديت
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معنی و مفهومی بسازند، در بسياری موارد هيچ همخوانی با 
  . کنند واقعی خود ندارند، يا در اين رابطه عمل نمی" نزول  شأن"
   

اما، به شرحی که بيان » واسطه بی«بر اساس منطق حاکم بر قرائت 
  : شد، اساسًا

که عمومًا دارای علت وجودی، يا » غير دينی« آيات -
شان، علت   مورد، مکان يا زماناند، به خاطر تغيير  "لنزو  شأن"

با وجودی که در اين آيات . اند شده» اعتبار بی«و  وجودی را گم کرده
  .اند قابل مراجعه، نه الهی و قابل اجرايند و نه اند قرآن ثبت و ضبط

آيات مربوط به ايمان به خدای «به مفهوم » سرۀ دينی«بر اين اساس، 
ناسرۀ «، از موردی الزم ندارند" شأن نزول "که معموًال» واحد
شود و  ، جدا میاعتبارشده  بی» دينی  غير«به مفهوم آيات » دينی غير

با واسطه و «از افتادن به باتالق آلوده به تحريفات نمايندگان قرائت 
  . پرهيزد ، می»رسمی

 خود را با مراجعۀ مستقيم به راه ايمانی و دينیاز اين زاويه، هر کسی 
يابد، در همان حال که واقف است که  راه  خود می» تاب دينیک«

 نيست کتاب دينی، قابل شناخت از طريق مراجعه به دينی غير و دنيوی
دينی و   است و نه امور غيرامور دينی، »کتاب دينی«و اساسًا محتوی 

  . دنيوی
دنيوی، بشری و «های  ، بلکه آگاهی»دين«، نه دينی غيردر امور 
ها نيز، بايد به جای  برای کسب اين آگاهی. کنند ش ايفا میاجتماعی نق
که دانش، » های علمی و تجربی  تابک«، به »کتاب دينی«مراجعه به 

های اجتماعی را به بحث  ها، نتايج تحقيقاتی و ايدئولوژی  انديشه
  . کشند، مراجعه کرد  می
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  ۵فصل 
رسمی و با «قرائت " علمای"ادعاهای توخالی 

  »بی واسطه«تحقيقی  و سفر» واسطه
  
   
  
  
  

  سازان و ادعاهای توخالی شريعت» علم بی" عالمان"«
  

  
پيشين مالحظه شد که نقائص، مشکالت و مسايل موجود در در فصل 

را با موانع عمده رو به » کتاب دينی«قرآن، قرائت و درک و فهم اين 
  : اين مسايل و مشکالت. کنند  رو می

» تفسير« يکی از علل به وجود آمدن و توسعۀ سنت نه چندان دينی -
 ٤١٢موار کردهاست و از مواردی است که راه تعبير و تفسير قرآن را ه

 سال گذشته، ١۴٠٠و به متشرعين گوناگون، فرصت داده تا در طول 
شان الزم بوده به  هر چه را که برای حفظ و تثبيت منافع دينی و دنيوی
دادن نظر و معنی  بازار آورند و از اين راه، برای دينی و الهی نشان

  . کالم ابداعی خود، بکوشند
شی از فقدان نظم در قرآن، برای اين است که بخش بزرگی از مسايل نا

 و رسند حل شده به نظر میای،  متشرعين اسالمی و فرقه
کاری آيات قرآن  دارند که در طول قرون متمادی دست  هائی معنی

  .اند فراهم آمده

                                                 
: کند  علی بن ابی طالب، همدم پيامبر و از کاتبان سرشناس قران اين نقيصه را چنين بيان می 412

. قرآن قابل تاويل و تفسير و متضمن احتماالت استبا ايشان به قرآن مناظره و استدالل مکن، زيرا "
توانی با آنان به  ولی تا می. کشد ، و سخن به ابهام میگويندتو چيزی می گوئی و آن ها چيزی می 

  ).٩۴٨نهج البالغه، پيشين، ص " (ها بسته شود سنت و حديث استدالل کن، که راه فرار بر آن
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کاری در معنی و   ساله از تحريف و دست١۴٠٠با اتکا به اين سنت 
دگان قرائت رسمی، سازان اسالمی و انواع نماين  مفهوم قرآن، شريعت

شناسند و بر موضوعات  را می »کتاب دينی قرآن«کنند که   ادعا می
نامند،  می" علوم دينی"چه  اينان، با استفاده از آن. آن احاطه دارند
يا " دينی و الهی"زنند و اين يا آن عمل را   سازی می  دست به شريعت

برای بهشت و با اين کار، کليدی . گذارند  نام می" دينی و شيطانی غير"
سازند، بهشت را ارزانی اين يا آن مراد و مريد  کليدی برای جهنم می

های جهنم، برای خود  کنند و با تهديد مخالفان خود با شکنجه  خود می
  . آورند  قدرت و حکومت دينی فراهم می

، مراجعه به منابع دينی و ارزيابی »ادعاهای عالمانه«با وجود اين همه 
  : دهد که عهد علمی و دينی رايج اينان اما، نشان میهای تحقيق، ت  شيوه

  اند،    نه عالمان دينی-
  شناسند و،    نه قرآن را می-
يی که بتواند مشکلی از مشکالت درک و فهم کتاب و    نه به علم دينی-
  . های آن را حل و فصل کند و جواب دهد، دسترسی دارند آيه

 جز سرکوب اين است که اينان در برابر منطق علمی راهی
  .شناسند  نمی

   
های آغازين اين کتاب، ديديم که بزرگترين هنر اينان پيوستن   در نمونه

به کاروان ابداعات و تحريفات دينی قرون گذشتۀ گروه و فرقۀ دينی و 
، تکرار ابداعات سنتی شدۀ »شان علم«دنيوی خودی است و حداکثر 

ار و حکمرانی ها انحص هائی است که در طول قرن تفسيرها و تأويل
آورد  با اين وجود، اگر اين همه دست. است دينی و سياسی فراهم آمده

دينی و غير دينی؛ اعم از تفسير، فقه و شريعت، بدين معنی است که 
شناسند و علم دينی  اينان معنی و مفهوم قرآن و معانی آياتش را می

  : دارند، در اين صورت
نی و نگارش هزاران اثر،  به چه سببی پس از گذشت اين زمان طوال-

هنوز هم کار توجيه، توضيح وتفسير بسياری از آيات را پايان يافته 
  توانند بکنند؟ و،  کنند، يا نمی  تلقی نمی
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 چرا هنوز هم خود و مسلمانان را محتاج آن می بينند تا برای صدمين -
 و هزارمين بار، اين آيات ظاهرًا شناخته شده را با تأويل و تفسير جديد

؟ اين آيا نشان ٤١٣ها معنی و مفهوم جديدی بيابند قرائت کنند و برای آن
  : دهد که  نمی

صحت ندارد و با  »کتاب دينی قرآن «شناخت ادعای اينان در مورد - 
، که در فصل آغازين کتاب با »بهای دينی«وجود پرداخت اين همه 

تخالف اند تناقض، تغاير و   هايش آشنا شديم، هنوز هم نتوانسته  نمونه
موجود در کتاب را حل و فصل شده تلقی کنند و خود و مردم را از 

  نياز ببينند؟  ادامۀ تفسير و تعبير بی
  

توان در   را، همچنين می" علما"اين » علم«اين ترديد و دودلی به 
اينان هنوز هم پس از اين همه نشستن و . مقايسۀ آثار اينان به چشم ديد

کاری و تحريف، در مورد معنی و  تگفتن و برخاستن و اين همه دس
اند، يا حرف منطقی و قابل   مفهوم بسياری از آيات، يا به توافق نرسيده

نگاهی ولو گذرا به هر کتاب تفسير، چه سنی . قبولی برای بيان ندارند
کار نيز روشن  يا شيعه، اين چگونگی را برای هر خوانندۀ حتی تازه

ای توخالی اين به اصطالح محدوديت دانش دينی و ادعاهکند و   می
  : ها در اين کتاب. نمايد را به صراحت می" عالمان دينی"
 طوری است که انگار همۀ دانش دينی ادعا و طرز بيان از سوئی -

فراهم است و همۀ » با واسطهقرائت رسمی و «برای اين نمايندگان 
مسايل و مشکالتی که در فصل پيش تجربه کرديم، برای اينان روشن، 

  : يهی و حل شده است، ولیبد
دهد که  شان نشان می  های واقعی   از سوی ديگر، اعمال و عملکرد-

آيات کتاب مقدس و آسمانی خود را هم حتی معنی و مفهوم بسياری از 
برای اين يا آن سوره و آيه، نظر » هر کسی به ظن خود« و دانند  نمی

  . کند  و تعبيری دارد و روايت و حديثی نقل می

                                                 
هر چه بيشتر معنی و مفهوم را تغيير و تحريف  اصالحات و تفسيرات جديد ادامۀدر ضمن،   413
 بر هر چه بيشتر ،انجامد و هر بدعتی ه بدعت جديدی میی بکار گونه دست هر کنند، چرا که می

  . افزايد مخدوش شدن معنی و تحريف مفهوم اين کتاب دينی می
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تا چه » عالمان دينی«بات اين واقعيت و اين که اين به اصطالح برای اث
اند، در زير به  اندازه در دين مورد ادعای خود فاقد علم و آگاهی

هائی از موارد و موضوعات بسيار ابتدائی، ولی همچنان قابل   نمونه
  . کند  بحث و حل و فصل نشدۀ قرآن، اشاره می

   
  در قرآن» ...اهللا  بسم« جای - 

 آيۀ اهللا الرحمن و الرحيم بسمز هم بحث بر سر اين است آه عبارت هنو
مستقل است و در آن صورت بايد در نماز به صدای بلند خوانده شود، 

گروهی . "٤١٤شود های قرآن افزوده  يا نيست و نبايد به تعداد آيه
يتی از آن ای، آ بر سر هر سوره» اهللا الرحمن و الرحيم بسم«گويند   می

آيتی تمام ) اهللا الرحمن و الرحيم بسم(گويند   سوره است، گروهی می
اهللا الرحمن و  بسم(گويند   گروهی می. نيست، لکن از آن سوره است

گويند که اين عبارت  آيتی مکرر در قرآن است و گروهی می) الرحيم
در سورۀ هود و سورۀ نمل از قرآن است و در ديگر جاها از قرآن 

  . ٤١٥"نيست
بين شيعه و سنی و بين سنی و سنی و حتی بين شيعه و شيعه اختالف 
  .٤١٦ادامه دارد

  
   حروف مقطعه-

حروفی مانند (هنوز هم هر آسی برای توضيح حروف مقطعۀ قرآن 
که در اول ) الف، الم، ميم، آاف، صاد، را، تا، سين، ها، هيم و نون

  : زند  اند حرفی می  سورۀ قرآن آمده٢٩
ها را  معنی آنها را تفسير نکنيم، چرا که  گويند ما آن  بعضی می "-

  : از اينان. کنند  ولی، بعضی آن را تفسير میداند فقط خدا می
  است،! نام قرآن در بين مالئکه و قوم ديگر» الم«گويند   گروهی می-

                                                 
414 İlhan Arsel, Kurak,nın Eleştirısi, Cilt 2, s. 46.  

  .١۶، ص ١ تفسير سورآبادی، جلد  415
  .١٧-٢٠، ص ١به تفسير نمونه، جلد . ک.  ر 416
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اند، مثل   ها حروفی برای ايجاد توجه شنونده گويند اين   گروهی می--
 و زنجيری بگرداند يا بانگی بزند آن که کسی قبل از آغاز سخن، آهنی

  و، 
 گروهی گويند الف اهللا، الم لطيف، ميم مجيد و بقيه مانند --
  .٤١٧"هايند اين

برخی نيز اين حروف را نشانۀ معجزۀ و عظمت قرآن و برخی رموز 
اين در زمانی است که . ٤١٨"کنند  های خدا معرفی می  و اشاراتی به نام

  . دانند دا، جبرئيل و رسول میها را خالصۀ اسامی خ برخی نيز آن
  .داند کدام يک از اين ادعاها درست است؟ کسی نمی

  : در همان حال
ها و ابداعات را درست   نيز هيچ کدام از اين ادعا٤١٩ محققينی-

دانند و بر عکس، معتقدند که اين حروف اساسًا به قرآن تعلق   نمی
ين نظر، اين عالئم بر ا. اند  ندارند و از اين رو فاقد هرگونه معنی دينی

آوری آيات در زمان   اند آه موقع جمع امکانًا حروف اول نام آسانی
 يا در اختيار گروه  ابوبكر و عثمان، اين آيات را از حفظ بوده

و در هر حال، جز بقايای . آوری کنندگان قرآن قرار داده بودند جمع
 هيچ شده  آوری آورندگان قرآن در مورد منبع آيات جمع يادداشت جمع

  . نيستند و هيچ معنای دينی ندارند
  
   آيات اول و آخر قرآن-

هنوز هم بحث بر سر مواردی ظاهرًا بديهی مثًال تعيين آيۀ اول و آخر 
  . قرآن ادامه دارد

اقرا باسم : "(بسياری بر آغازين بودن سورۀ العلق توافق دارند -
بخوان به نام پروردگارت که آفريده است )  ...ربک الذی خلق

اين در حالی است که گروه ديگر و از آن ميان کسان . ٤٢٠"...
 سورۀ ٢ و ١های   نامداری همچون بيضاوی و سويوتی، آيه

                                                 
  .٢۵-٢٧، ص ١دی، جلد به تفسير سورآبا. ک.  ر 417
  .٧۵-٨٠، ص ۶ و جلد ٣٠۵-٣٠٨، ص ٢؛ جلد ۶١-۶۶، ص ١به تفسير نمونه، جلد . ک.  ر 418

419  İlhan Arsel, Kurak,nın Eleştirısi, Cilt 2, s. 32-38. 
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 420
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شده " نازل"ها و سورۀ اول   المدثر را به عنوان آيه
ای مرد جامه در خود پيچيده، ...)  يا ايهالمدثر: "(٤٢١دانند  می

در . ٤٢٢"...برخيز و هشدار ده، و پروردگارت را تکبير گوی 
همان حال، کسان ديگری هم هيچ کدام از اين موارد را 

ها آيات سورۀ الفاتحه را سورۀ اول  پذيرند و به جای آن  نمی
سپاس خدا را که ")  ...العالمين الحمدهللا رب( :دانند  می

جالب آن که ترتيب نگارش . ٤٢٣"...پروردگار جهان است 
به ترتيب  (های نامبرده، در قرآن رسمی امروزِی آنونی سوره

  . ٤٢٤ است١ و ٧۴، ٩۶به ترتيب  ) مصحف
-   

*** 
  

آيات پايانی قرآن، يعنی آيه و آياتی آه به عنوان اختتام آار نزول قرآن 
مفسرانی آيات اختتامی را . اند نيز، آماآان مورد بحث اند  نگارش يافته

دانند، در حالی آه به نظر برخی ديگر   می   سورۀ توبه١٢٨-١٢٩آيات 
به نظر جمع .  سورۀ النساء اند١٢۶ و ١٢٧های قرآن، آيات  هآخرين آي

با اين . ٤٢٥ شده است" نازل" سورۀ المائده آخرين آيۀ ٣بزرگی نيز آيۀ 
 آيۀ سورۀ مربوطه و ١٢٠وجود، اين آيه نه آيۀ آخر، بلکه آيۀ سوم از 

نيز نه سورۀ پايانی، بلکه سورۀ پنجم قرآن مصحف  خود اين سوره
  :  سورۀ المائده چنين است٣آيۀ . ٤٢٦"دهند میموجود را تشکيل 

مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نامی جز نام خدا به هنگام "
ذبحش برده باشند و خفه شده، و به ضرب مرده، و از بلندی افتاده، و 
شاخ خورده و آنچه درندگان از آن خورده باشند، مگر آنچه حالل کنيد 

ست و نيز تعيين قسمت به کمک و همچنين آنچه برای بتان ذبح شده ا
                                                 
421 Gölpınarlı,nın Kuran çevirisi, s. 313, 315, quoted by İlhan Arsel, Koran,ın 
eleştirisi, Cilt ٢, s. 121-123. 

  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 422
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 423

424 İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt ٢, s. 121-123. 
  .٢٠۵، ص ٨به تفسير نمونه، جلد . ک. ر 425

426 İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt ٢, s. 122. 
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امروز کافران اينها نافرمانی است؛ . ازالم همه به شما حرام شده است
اند، لذا از آن نترسيد و از من بترسيد؛ امروز  از دين شما نوميد شده

دين شما را برايتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و 
ای ناچار شود  س در مخمصه؛ اماهر کدين اسالم را بر شما پسنديدم

  . ٤٢٧"و مايل به گناه نباشد خداوند آمرزگار و مهربان است
  
   »کتاب دينی«های   نام-

که نه، بلکه حتی » عالم دينی«تر و بديهی تر برای هر  از همه ساده
از همه . برای هر دينداری دانستن نام و عنوان کتاب دينی خود است

ات، خود را به چه نام  ی کتاب دينیتر آن است که بدان  تر و بديهی مهم
ها در مورد يکی  بدون دانستن اين نامگذاری. خوانده و چرا و عنوانی

از اوليه ترين موضوعات کتاب، ادعای هر دانش و دانائی در مورد 
شرع  "٤٢٨اين کتاب و همچنين ساختن و پرداختن آن چه به غلط

  . شود شود، به محاالت تبديل می خوانده می" اسالمی
با اين وجود، واقعيت اين است که هنوز هم مفسران و متکلمان اسالمی 
بر سر اين موضوع ظاهرًا بسيار ساده، ابتدائی و بديهی نيز دچار 

از تعداد نام و " عالمان اسالمی"اند و حتی اين به اصطالح   تفرقه
عنوان کتاب دينی خود اطالعی ندارند و در اين مورد نيز به توافقی 

  . اند  نرسيده
را " کتاب"قبٌال ذکر شد که طبری مفسر معروف قرآن تعداد اسامی 

قرآن، فرقان، کتاب : "اند  که از آن جمله٤٢٩کند چهار مورد معرفی می
الدين  اين در حالی است که مفسر معروف اسالمی جالل". و ذکر
الدين  جالل. داند   مورد می۵۵ تعداد اسامی قرآن را ٤٣٠سويوتی
ها را در کتاب خود    مورد از اين نام٣٠می،  مفسر ديگر اسال٤٣١رازی

                                                 
  .آن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی قر 427
در جلد سوم » شرع اسالمی اسالمی نيست«به بحث مربوطه در همين کتاب و به فصل . ک.  ر 428

  ..اين کتاب
              .Turan Dursun, ibid  :، به نقل از٣٢، ص ، ١البيان، جلد   طبری، جميل 429
      .Turan Dursun, ibid  :  نقل از به ،۶٧-۶٨، ص ١. الدين سويوتی، اتکان، ج  جالل430

  Turan Dursun, ibid :     .، به نقل از١۴-١٨، ص ١.  فخرالدين رازی، ج 431
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کتاب، فرقان، ذکر، هدی، نور، حاکم، : "اند برد که از آن جمله  اسم می
  . ٤٣٢و ساير" حديث، حکم، حکمت، محکم، شفا، رحمت، بيان، روح

  
  ٤٣٣ تقدم زمانی و مکانی آيات-

اطالعی و ناآگاهی از معنی و مفهوم   اين اختالف نظر ناشی از بی
های ديگر و از جمله شامل زمان و محل   مل جميع زمينهقرآن، شا

بسياری از متشرعين، عادت دارند فهرستی از . نزول آيات هم هست
های قرآن، شناسنامۀ  آيات مکی و مدنی تهيه کنند و حداقل برای سوره

ها جز حدس  اما در اين مورد نيز، همۀ حرف. مکانی و زمانی بسازند
  . تکلم نيستو گمان اين يا آن مفسر و م
 و مّکی، از نظر جمعی، المدثر قرآن، ١٠٢برای نمونه، سورۀ رديف 

، ٩٨همين حالت را سورۀ رديف .  استمدنیاز نظر جمعی ديگر 
 بسياری اسراءدر مورد مکی بودن سورۀ .  هم داردالبينهسورۀ 

دانند، با اين   شده در مکه می" نازل" آيۀ آن را ١١٠نظرند و همۀ  هم
، ٣٢، ٢۶ای ديگر آيات   و عده٨٠ تا ٧٣ی نزول آيات وجود، کسان

تازه از . دانند شده در مدينه می" نازل"را   اين سوره٧٨ و ۵۶، ٣٣
 اين سوره نيز بحث وجود ٧۵ و ٧٣نظر مکی يا مدنی بودن آيات 

  . ٤٣٤دارد
بر روی هم، " بلکه. اين مسأله فقط شامل يک يا چند سوره نيست

مجيد محال است و نه تنها قرآن و های کالم  ترتيب تاريخ بخش
مورد استفادۀ (احاديث، بلکه تاريخ حيات پيامبر که توسط ابن اسحق 

هشام نوشته شده نيز فاقد تاريخ وقايع  بن و عبدالملک) طبری
  : »رسمی و با واسطه«از اين رو، بر اساس قرائت دينی . ٤٣٥"است

 توأم با قرآن» های  سوره« تعيين قطعی تقدم و تأخر تعدادی از -
  مسأله، اختالف و زير سؤال است و،

  .قرآن ناممکن است» آيات« تشخيص تقدم و تأخر بسياری از -

                                                 
432 Ibid. 

  .در صفحات پيشين همين جلد» آيات متشابه در قرآن«به بحث مربوطه در فصل . ک. ر 433
434 İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt ٢, s. 123. 

  .١٢١ران، ص  پطروشفسکی، اسالم در اي 435
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دارد، بلکه هر   جالب آن که نه فقط هر فرد و جمعی نظری ابراز می
سازی نيز برای اثبات ادعای خود روايات و   فرد و جمع شريعت
  . اخته داردساخته و پرد" شأن نزولی"کند و   احاديثی عنوان می

  : با اين وجود، پرسيدنی است که
" عالم دينی" اين متشرعين چگونه و بر اساس کدام دانش و علم دينی، -

  شوند؟  ناميده می
  
  
  

  اين قافله تا به حشر لنگ است
  
  
   در پشت پردۀ ابهام -

اند و  سازان فراوان موارد و موضوعات حل نشدۀ متشرعين و شريعت
اند که خداوند در کتاب منسوب به  موضوعاتیاز آن ميان، موارد و 

پيشداوری مردم مسلمان اين است که . کند  ها سوگند ياد می خود به آن
عالم "سازان اسالمی پس از پرداختن اين همه بهای دينی و   شريعت
خواندن خود، حداقل بايد معنی و مفهوم اين موارد و موضوعات " دينی

خورد؛ بدانند و قادر   شان قسم می نامالبد بسيار مهمی را که خداوند به 
در غير اين صورت، بسيار . ها باشند به توضيح سبب و چگونگی آن

در » احکام شرعی«منطقی است که مردم مسلمان تحت اجبار انواع 
  : مقام اعتراض برخيزند و بپرسند

 چگونه کسانی که قادر به درک و فهم اين موارد و موضوعات ساده -
توانند و به خود حق   هم و کليدی قرآن نيستند، میو در عين حال، م

بسازند و آن را ناشی از درک و فهم قرآنی " شريعت دينی"دهند   می
  اند؟   ترين موضوعاتش در مانده نشان دهند که در توضيح ساده

هائی از اين موضوعات   محقق ترک، پروفسور الهان آرسل، نمونه
 مواردی که خداوند به هنوز در پشت پردۀ ابهام مانده را فقط در
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هائی از آن را در   که نمونه٤٣٦خورد، گرد آورده  شان سوگند می  نام
  :کند  جا به طور خالصه نقل و بررسی می اين
  
  
   سوگند به الفجر-١
  

و " "فجرقسم به = والفجر": اند پنج آيۀ اول سورۀ الفجر به شرح زير
قسم به و = و اشفع والوتر" "های دهگانه   شبو قسم به=ليال عشر

، "شب هنگام روشنائیو قسم به = و الليل اذا يسر" "زوج و فرد
   .آيا اين اموراليق سوگند نيستند؟= ذالک قسم لذی حجر هل فی"
  
چه وقتی از سحر است؟ " فجر" اين آيات به چه معنی اند  و اساسًا -١

سازان   و هر کسی از شريعت! داند  چيزی نمی" عالمان"کسی از اين 
  .زند نيز حرفی می

" سپيدۀ صبح" در اين آيه را به معنی مطلق آن يعنی فجربعضی کلمۀ "
  اند،  تفسير کرده

  که آغاز سال جديدی است، " فجر آغاز محرم" بعضی به معنی -
  فجر روز عيد قربان و " بعضی به -
هر روشنائی که در دل تاريکی "تر، به   بعضی از اين هم وسيع-

ور پاک محمدی در تاريکی عصر درخشيدن ن"، يا به "درخشد  می
  .٤٣٧کنند تفسير می" جاهليت

، "درخشيدن سپيدۀ صبح قيام مهدی"کسانی نيز آن را به معنی 
اميه بر اثر قيام عاشورای   های تاريک ظلم بنی شکافتن پرده"

" های تاريک گناهکاران نخستين جرقۀ بيداری در دل"، يا "حسينی
  :در همان حال. ٤٣٨اند تفسير کرده

  است، " صبح روز جمعه"اند فجر   ی گفتهبعض "-
  است و، " شب مزدلفه"اند فجر   بعضی ديگر گفته-

                                                 
436 İlhan Arsel, Kuran,nın Eleştirısi, Cilt 1, s. 89-92. 

  .۴۴١-۴۴٣، ص ٢۶به تفسير نمونه، جلد . ک. ر  437
  .، پيشين٢۶به تفسير نمونه، جلد . ک.  ر 438
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  . اند  دانسته" نماز صبح" بعضی مراد از آن را -
  و، " تمام روز از صبح تا شام" بعضی ديگر آن را -
تفسير " ها  سارها از الی سنگ جوشيدن چشمه" بعضی نيز -

  .٤٣٩"اند کرده
داند کدام يک از اين  نمی" عالمان دينی"کسی ازاين به اصطالح 
هر کسی در هر زمان و . يک غلط است تفسيرات درست و کدام

  .کند  شرايطی، حدس و گمانی را تأييد می
  
ده شب " ده شب مورد بحث قرآن در اين آيه کدام ده شبی است؟ -٢
ده شب اول "، "ده شب رمضان"است، يا ) الحجه  ذی" (حج

، "ده روز اول رمضان"، "عيد رمضانده شب پس از "، ٤٤٠"محرم
 يا هر ده شب ٤٤١"ده روز بعد از عيد قربان"، "ده شبانه روز عاشورا"

  ديگر؟ 
و هر ! داند نمی" عالمان دينی و اسالمی"باز کسی از اين به اصطالح 

هر کسی هم برای اثبات حرف خود، روايات و . زند  کسی حرفی می
  .  دهد  میکند و تفسيراتی ارائه   احاديثی نقل می

  
چيست و آيا حرف " قسم به حق جفت و فرد" مقصود خدا از -٣

قصاص و "را » جفت وفرد«مفسرينی درست است که مقصود از 
نمازهای يک و "ها را به  دانند، يا نظر جمعی ديگر که آن  می" انتقام

کنند، يا کسانی که  تعبير می" خالق فرد و عالم جفت"، يا "دو وقتی
مفسران اقوال و احتماالت "در اين مورد . ٤٤٢ندنظرهای ديگر دار

                                                 
  . ۴۶٧، ص ٢٠ تفسير الميزان، جلد  439
  .٢٨٠٩، ص ۴به تفسير سورآبادی، جلد . ک.  ر 440
  ؛ ۴۶٧، ص ٢٠، جلد  تفسير الميزان-١به . ک.  ر 441

   و،۴۴٢-۴۴٣، ص ٢۶تفسير نمونه، جلد  -٢                  
  .٢٨٠٩، ص ۴تفسير سورآبادی، جلد  -٣                  

442 Razı, Yunus, İmam Ahmed, T " خالق فرد و عالم جفت" irmizi etc ..., 
Quoted by Elmalılı H. Yazır, age. cilt 7, s. 5791.  
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 و بعضی هم بالغ بر ٤٤٣ قول٢٠بعضی بالغ بر : اند دهفراوانی ذکر کر
  . ٤٤٥"اند  نقل کرده٤٤٤ قول٣۶
  ! داند  چيزی نمی" علما" اين مورد نيز کسی از اين در

  :بايد سؤال کرد که
 بوده، يا" قصاص و انتقام"، "جفت و فرد" اگر نظر خدا از عبارت -

" اعداد زوج و فرد"، "نمازهای دو و يک رکعتی"يکی از معانی 
  : را در نظر داشته، در آن صورت" خالق فرد و عالم جفت"
) مبين( چرا اين ها را در کتابی که آن را به کرات ساده و همه فهم -

خورد، با چنين کلمات مبهم و   خواند و حتی در آن مورد قسم می  می
  بيان کرده است؟ بدون معنی و مفهوم روشن 

های  مسلک باز کسی، جوابی به اين گونه سؤاالتی که خود و هم
  .کنند، ندارد سازش ايجاد می  شريعت

گيری منجر  گونه ابداعات بشری به چه نتيجه اين ادعاها و اين
  : شوند، جز آن که  می

هيچ درک و فهمی نسبت به اين موضوعاتی » عالمان دينی« اين -
  خورد، ندارند و، شان سوگند می  نامکليدی که خداوند به

ای که   پوشی اين واقعيت، راهی جز پناه بردن به  شيوه   برای پرده-
های  اينان با استفاده از اين شيوه. ناميده شده، ندارند" تفسير و تأويل"

نه چندان دينی، حدس و گمان شخصی خود را به زبان خدا بيان 
شأن و منزلت دينی و ود  خحرف بشریکنند و از اين طريق، به   می
  ). چنين کاری آيا دينی است؟(بخشند   ی میاله

» شرع اسالمی«آن چه به نام . اين همه البته فقط مشتی از خروار است
های  ين به خورد مردم داده شده و پايهشود و به نام خدا و د خوانده می
سازند، جز بر اين گونه ابداعات و  های دينی و اسالمی را می حکومت

اند، ساخته   تحريفات بشری که به دروغ، لباس الهی و دينی پوشيده
  .  نشده است

                                                 
  .۴۴۴، ص ٢۶تفسير نمونه، جلد ، به نقل از ١۶۴، ص ٣١جلد  ، تفسير رازی 443
، ١٢٠، ص ٣٠المعالی، جلد  ؛ تفسير روح۴٠۶، ص ٢٠ طباطبائی، تفسير الميزان، جلد  عالمۀ 444

  .پيشينتفسير نمونه، به نقل از 
  .۴۴۴، ص ٢۶تفسير نمونه، جلد   445
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   سوگند به الصافات -٢
  

صف سوگند به = والصفت صفًا: " سورۀ الصافات چنين است١-۴آيات 
؛ )٢آيه  ( بازدارندگانو با = ؛ فالزجرات زجرًا)١آيه (  در صف

که  = الهکم لواحده ؛ ان)٣ آيه  (خوانندگان ذکرو به = فالتليت ذکراً 
  ). ۴آيۀ (خدای شما يگانه است 
  : اند و منظور از اين آيات به چه معنی

  ، "صف در صف "-
  يا " بازدارندگان "-
   ،"خوانندگان ذکر "-

مراجعه به تفسيرات . ٤٤٦اند  دات، يا چه اشيائیچه کسان، چه موجو
  : دهد که  رسمی نشان می

» قرائت با واسطه«و مفسرين " علما" در اين موارد نيز نمايندگان، -
. اند اطالع دانند و در حقيقت از معنی و مفهوم اين آيات بی چيزی نمی

  : تر آن که اما با اين وجود، و مهم
به معلوم نبودن معنی و مفهوم اين کدام نيز حاضر به اعتراف   هيچ-

  عبارات و نادانی خود نيستند و، 
  . دهند دانند، رأی و نظری ارائه می   همه نيز در موردی که نمی-
  

تر آن که همه نيز با چنان جمالتی و بيانی با اين آيات برخورد  مهم
واقفند، ولی با " وحی الهی"کنند که انگاری به نقص آيۀ دينی و   می

را " اهللا  کالم"آنند که نقائص و تناقض  ای بر  ای و طايفه يلهتعصب قب
کرده و بدون سر وصدا، جای خالی کلمات و عبارات » ماست مالی«

 با ابتکار بشری و بر اساس مصلحت شخصی گويا بدون معنی خدا را
  . ای خود پر کرده و به آن ها معنی و مفهوم ببخشند و فرقه

بودن کالمی ايمان داشته باشد و خدا را بديهی است که کسی که به الهی 
نيز خدای قادر، عالم و توانا بداند، نه چنين می انديشد و نه با ديدن کمی 

                                                 
  .تابدر همين ک» ها دستکاری و تحريف حمايتی آيه«به بحث . ک. ر  446

277



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282

و کاستی در کالم منسوب به خدا، دست به چنين کارهای اصالحی و 
  : اين است که. زند  انکاری می

عدم يقين به خدا و کتاب دينی « اين گونه اعمال به طور ماهوی از -
  .اند »غير دينی«های مختلف  شوند و از جنبه  ناشی می» یو

سازان به تعهدی که پذيرش کتاب   با اين وجود، بسياری از شريعت
گذارند و به جای آن که به خاطر اين  کند، وقعی نمی  دينی ايجاد می

بردن در معنی و مفهوم موجود خودداری کنند، بر  تعهد دينی از دست
ای و حتی خورند   صبات دينی و فرقههای شخصی، تع اساس سليقه

ها را الهی و  آورند و آن  بازار دينی، به حدس و گمانی روی می
چنين . رسانند  اسالمی خوانده و در بازار سودجوئی دينی به فروش می

  : است که
مورد قسم الهی را صف صف " صف صف" کسانی منظور از -
  : نهند، در حالی که   نام می٤٤٧"فرشتگان"

  : اند  آورند که از آن جمله های ديگری روی می تعبيرديگران به 
  ، "صف صف اجرام آسمانی "-
  ، "صف صف ارواح "-
  ، "های قدسی صف صف جوهر "-
  ٤٤٨"صف صف عالمان "-
   ٤٤٩"صف صف آيات قرآن"-
  ، يا ٤٥٠"در نماز و جهاد"صف صف مؤمنان در نماز يا  "-
  .  و غيره٤٥١"صف صف غازيان در مصاف حرب "-

پرسند که خداوند خالق جهان به قدری قادر، عالم  از خود نمیآيا اينان 
و تواناست که اگر مقصودش اين يا آن موضوع مورد نظر اين به 

بود که آن را با کلمات و   بود، حتمًا قادر می" علمای دينی"اصطالح 
  خواندش بيان کند؟  می» مبين«در جمالتی قابل فهم و آن چه خود 

                                                 
   و٨-٩، ص ١٩ جلد تفسير نمونه، 447

  .٢٠٨۴-٢٠٨۵، ص ٣    تفسير سورآبادی، جلد 
448 Refer to: İlhan Arsel, Kurak,nın Eleştirısi, Cilt 1, s. 89-92. 

  .٩، ص ١٩تفسير نمونه، جلد   449
  .١٢۵، ص ٩الحديث، جلد   تفسير احسن 450
  .٢٠٨۵، ص ٣ر سورآبادی، جلد  تفسي 451
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کالم "دليلی برای تفسير آن چه خود يشيدند اند  ظاهرًا اگر چنين می
يافتند و آن را در همان شکل ماهوی خود  نامند، نمی می" خدا
  .دپذيرفتن  می

  
  
   سوگند به طارق-٣
  

 سورۀ طارق، نظريات مختلف مفسران و ۵-٧قبًال در مورد آيات 
که در قرآن در » محل بار آمدن منی مرد«متکلمان اسالمی در مورد 

» جائی از لگن خاصره«قيد شده و در واقعيت، در » نهجائی از سي«
پس انسان بنگرد که از چه آفريده  ": ٤٥٢ايم قرار دارد، بحث کرده

 قفسۀ پشت( پشت ميانۀاز از آبی جهيده آفريده شده است که . شده است
 بيرون ) استخوان سينه يا ترقوه ( و سينه) سينه؛ ستون فقرات

  ). ۵-٧سورۀ الطارق، آيات  (٤٥٣"دآي می
بايد اضافه کرد که اين سوره نيز با آيات حاوی قسم خداوند به 

  : شود موضوعاتی به اين شرح آغاز می
وما ) ١آيه  (طارقسوگند به آسمان و  به = والسماء والطارق "

 و تو چه دانی(و چگونه توانی طارق را بدانی = ادريک ماالطارق 
 ٣آيۀ  (استنجم ثاقب  آن همان= النجم الثاقب ) ٢آيه ) ( چيستطارق

  ). سورۀ الطارق
می بينيم که خداوند در اين آيات برای قبوالندن موضوعات دينی مورد 

خورد، در حالی که خود   قسم می" طارق"به " بندگانش"نظرش به 
از اين . دانند   را نمیطارقداند که مخاطب يا مخاطبانش معنی   می

ؤالی مطرح کرده و با س" طارق"رو، متعاقبًا در مورد ندانستن معنی 
  : افزايد اين پيش فرض، برای توضيح اين کلمه می

  . است" نجم ثاقب" طارق همان -
  . داند چيزی نمی" علما"چيست؟ باز کسی از اين " نجم ثاقب"اما 

                                                 
  .در همين کتاب" يق علمی آيات غير علمیتطب"به . ک.  ر 452
  . بهاالدين خرمشاهی قرآن، ترجمۀ 453
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، و »زند حدسی می«نهد و   هر کسی نيز با ظن خود، نامی بر آن می
  : طبق معمول نيز

را " طارق"که نه معنی و مفهوم کند    هيچ کسی هم اعتراف نمی-
  . را" نجم ثاقب"داند و نه معنی و مفهوم   می

، ٤٥٤»باواسطه و رسمی«مفسران اسالمی و انواع نمايندگان قرائت 
را در معانی مختلف و از جمله به معانی زير به کار " طارق"

  : برند  می
  ، "کوبد  چيزی که همانند تخماق به شدت می "-
  ،"کوبيدن به هنگام شب "-
  ، يا، "دلهره انگيز "-
  ". زند  کسی که شب آمده و در می "-

برند و  را نيز در معانی مختلف به کار می" نجم ثاقب"آنان همچنين 
  : کنند تفسير می

  ، "رود  ای تابان که در سياهی فرو می  نور شديد ستاره "-
  ، "گيرد ای که اوج می ستاره همچون پرنده "-
   : حتی، يا"ستارۀ صبح يا ثريا "-
  . ٤٥٥"قرآن "-

کداميک از اين حدسيات و فرضيات درستند و اصًال چه تضمينی برای 
ها وجود دارد، سؤاالتی بدون  بودن حتی يکی از اين پاسخ» صحيح«

  . اند پاسخ
  
 
  

                                                 
  .٣۵٩، ص ٢۶تفسير نمونه، جلد   454

  .٢٧٩۴، ص ۴ تفسير سورآبادی، جلد     
  .١٧۶، ص ١٢الحديث، جلد   تفسير احسن    
  .,Refer to: İlhan Arsel, Kurak,nın Eleştirısi ؛      ۴٢٩، ص ٢٠ تفسير الميزان، جلد     

Cilt 1, s. 89-92 
455 Elmalılı H., age, Cilt 7, s. 5699-5700. 
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   سوگند به طور-۴
  

 طورسوگند به = والطور": ٤٥٦آيات آغازين سورۀ طور چنين است
گند به کتاب سطر سطر سو= و کتاب مستور فی رق منشور) ١(

= والبيت المعمور ) = ٢-٣(نوشته بر روی چرم نازک پهن شده 
سقف سوگند به = والسقف المرفوع ) ۴( بيت آباد سوگند به
ان عذاب ) ۶ (دريای پرسوگند به = والبحرالمسجور ) ۵ (برافراشته

سورۀ طور، آيات  (پذيرد که عذاب خدا مطلقًا تحقق می= ربک الواقع 
١-٧ .(  
  
بينيم که خداوند برای آن که  اطمينان ايجاد کند که حتمًا بندگانش را   می

منطقًا بايد . کند  عذاب خواهد داد، به موضوعات مختلف سوگند ياد می
و » معروف«روند،  اين چيزها که برای اثبات مجهولی به کار می

بايد » با واسطه يا رسمی«شناخته شده باشند و حداقل نمايندگان قرائت 
  : دانند کهب
   به چه معنی اند و، معروف اين چيزهای -
اند که خداوند برای اثبات حرف خود به  چيزها به قدری مهم   چرا اين-
  .خورد  ها سوگند می آن

خوانند و با چنين ادعائی، دين  می" عالمان دينی"اما اينان، که خود را 
 کتاب سازند، حتی تا اين اندازه هم از قرآن و  و شريعت اسالمی می

حدس و در نتيجه، طبق معمول، هر کسی به . دانند  دينی خود نمی
کند که در بهترين  آورد، و هر جمعی نظری ابراز می   رو میگمانی

تواند معادل نظر خدا و قرآن باشد و بقيه   ها می  فقط يکی از آنشکلش 
  . اند دينی و باطل غير دينی، ضد

 بودن اين روايات و بعدًا توضيح داده خواهد شد که امکان درست
 و نامطمئن، مدارک موجود به قدری ٤٥٧ضعيفاحاديث به قدری 

                                                 
456 Refer to: İlhan Arsel, Kuran,nın Eleştirısi, Cilt 1, s. 89-92. 

» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به بحث مربوطه در اين جلد و فصل . ک.  ر 457
  .در جلد سوم اين کتاب
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 که راهی جز مسدود اندای  های دسترسی به داليل اثباتی به اندازه  راه
  :ماند که بپذيريم  اين نمی

شوند،   هيچ کدام از اين مواردی که بر روايات و احاديث ساخته می-
  :  ن روصحيح و قابل اعتماد نيستند و از اي

 حتی صحت يکی از اين موارد و فرضيات نيز بسيار بعيد و حتی -
  . ناممکن است

  
های غير دينی است که در اين جا نيز حدس و گمان و  با چنين شيوه

شود، يا به بيان مکارم   فرض به تنها شيوۀ تفسير آيات الهی تبديل می
ه در پنج سوگندی ک": "تفسير نمونه"ساز   شيرازی و شرکای شريعت
خورند معانی سربسته و تفکرانگيزی دارند   آغاز اين سوره به چشم می

پرسيدنی . ٤٥٨"اند دست افکنده» همه جا«ها به   و مفسران در تفسير آن
  : است که

ها نامعلوم  دارند و مقصود از آن" معانی سربسته" "کالم خدا" اگر -
 چگونه است، اينان برای کشف حقيقت به کجا دست افکنده و از  کجا و

" سربستۀ خدا"اند، و چگونه علم به اصطالح  اين معانی را در آورده
  اند؟  را آشکار کرده

های غير علمی و غير دينی،  در هر صورت، بر اين مبنا و با اين شيوه
  : اند معانی ساخته و پرداخته چنين

اند مراد   گفته. های زمين است  همه کوه» طور«اند مراد از  گفته "-١
اند مراد از اين کوهی است که غار  گفته. ، طور سيناست»طور«از 

طور از زبان سريانی آمده و در اين زبان به . ٤٥٩"مصطفی در آن بود
» طور«مفسر معروف بيضاوی با مراجعه به معنی . معنی کوه است

را به طور سمبليک » سوگند به طور«در زبان مرجع سريانی، عبارت 
به عالم » غير قابل رؤيت«لم داند که از عا  سوگند به چيزی می

  . ٤٦٠آيد باال می) ؟(» شهادت«

                                                 
  .۴١٠، ص ٢لد الحديث، ج تفسير احسن  458
   .٢۴٣٧، ص۴تفسير سورآبادی، جلد  459

460  İlhan Arsel, Kuran,nın Eleştirısi, Cilı 1, s. 89. 
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قسم به کتاب = و کتاب مستور فی رق منشور " معنی و منظور-٢
 نيز هنوز مورد بحث "سطر سطر نوشته بر روی چرم نازک پهن شده

داند که خداوند به کدام کتاب نوشته شده بر روی چرم   است و کسی نمی
، بعضی »کتاب تورات«ای آن را   عده. "خورد  نازک پهن شده قسم می

کتاب «ای   ، عده»الکتاب لوح محفوظ يا ام«) البيان  مجمع(
اين در حالی  .٤٦١"دانند  می» قرآن«ای نيز کتاب  و عده» ای ناشناخته

و همين طور در سرتاسر دورۀ (است که در زمان نزول اين آيات 
  . ٤٦٢ای به نام قرآن وجود نداشت هنوز کتاب مصحف شده) رسول

به " رق. "گوست و موضوع گفت" َرق"در اين عبارت همچنين معنی 
و به » پوست نازک و پهن شدۀ به حالت کاغذ در آمده«نظری به معنی 

، يا هر چيز قابل نوشتن مانند کاغذ »برگ درختان«نظر ديگر به معنی 
  . ٤٦٣است
نيز » سوگند به خانه آباد«يا " بيت المعمور" معنی و مفهوم عبارت -٣

نظر  کند، اما همه در اين مورد هم اشاره می» کعبه«نظری به به 
به معنی " البيت المعمور"به نظر کسانی از جمله بيضاوی، . نيستند

ای در طبقۀ  خانه"است و به نظر ديگرانی، " قلب انسان مسلمان"
اين جائی است که طبق احاديث گويا تا روز . است" چهارم آسمان

  .٤٦٤گيرد   تن قرار می٧٠٠٠٠ت قيامت، هر روزه مورد زيار
 نيز "قسم به طاق برافراشته= سقف المرفوع  " معنی  عبارت-۴

يا " بلندای آسمان"نامعلوم است و از سوی مفسرين مختلف در معانی 
  . آيد  به کار می" عرش و سقف بهشت"
 نيز "قسم به دريای پر يا سرشار= بحرالمسجور " معنی و مفهوم -۵

و هم » آب خروشان«هم به معنای " مسجور"کلمۀ . مورد بحث است
  از اين رو، . است» آتش فروزان«

                                                 
461 Elmalılı, H. Yazır, Cilı 6, s. 4550 vd.;                                                                                                                    

۴-۵، ص ١٩و تفسير  الميزان، جلد    
462 Turan Dursun, Kuran, ibid, s. 24.   
463 Elmalılı, H. ibid, s. 4550 vd.; 

۴-۵، ص ١٩و تفسير الميزان، جلد                                                                               
464 Ibid 
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آتشين شدن "، آن را به معنی »قرائت رسمی« جمعی از مفسرين -
دوزخ پر کرده از "، يا "درياها در روز قيامت و داغ شدن آتش جهنم

  گيرند و،  می" عذاب
بيه تش" دريای خروشان و بزرگ به معنی اقيانوس" جمعی نيز به -

  . کنند  می
  جمعی هم به 

 مورد بحث آيات ديگر قرآن،" به هم پيوستن درياهای شور و شيرين "-
به دريائی که گويا فرعون همراه با سربازانش در آن غرق  "-

  ،٤٦٥"شدند
زمين بر !) گويا(دريائی که "، يا »خدا) طبقۀ(دريای زير عرش " به -

  .٤٦٦کنند  تعبير می" رويش قرار دارد
  
  
   به شفق سوگند-۵
  

سوگند = ... اقسم بالشفق: "... اند  سورۀ انشقاق چنين١٩ تا ١۶آيات 
قسم به شب و آن چه گرد آورد = واليل و ما وسق ) ١۶آيه  (شفقبه 

لترکبن )  ١٨(و سوگند به ماه هنگام بدر= والقمر اذا اتسق ) ١٧(
 سورۀ ١٩آيۀ (د گذري  از طبقه به طبقه میشما= طبقًا عن طبق 

  ). انشقاق
  

ای از نمايندگان قرائت رسمی بر آنند که خداوند با ذکر شفق، شب   عده
های  هستی و ماه، مجموعًا نظرش اين است که انسان نيز مثل اين

  . آيد تا به خدا نايل شود  در می» از قالبی به قالب ديگر«طبيعی 
از شکمی به "را به معنی " از قالبی به قالب ديگر"ای عبارت   عده

  : ای ديگر، معادل عدهو " شکمی
  ، "از قرنی به قرنی "-١
  يا، " از  بيست سال به بيست سال "-٢

                                                 
465 Elmalılı, H. ibid, s. 4551-4552.. 

  .٢۴٣٨، ص ۴ تفسير سورآبادی، جلد  466
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  . ٤٦٧کنند تعبير می" از امتی به امتی "-٣
اند که اين عبارت به معنی آن است که  برخی نيز بر اين عقيده

ای به طبقۀ   طبقه"و " حالی به حالی"مسلمانان با تبعيت از محمد از "
  . ٤٦٨"رسند و به خدا مینايل شده " باالتری

بينيم که در اين جا نيز با وجود اين تشتت آراء و نبودن منبع و   می
  : مأخذ قابل مراجعه، طبق معمول

سازان اسالمی معنی و مفهوم اين موضوعات   هيچ يک از شريعت-
داند، و با اين وجود، کسی هم به ندانستن خود  مورد سوگند خدا را نمی

 نيز برای سرپوش گذاشتن بر اين نقيصه، به هر کس. کند اعتراف نمی
ای و خورند  آورد و بر اساس تعلقات فرقه ظن و گمان خود رو می

افزايد و  بازار فروش دين در زمان و مکان خود، چيزی به آن می
  . بخشد معنائی موافق حال و روز خود به آن می

  
  
  
   سوگند به عصر-۶
  

سوگند » عصر«ه  سورۀ العصر نيز خداوند ب٢ و ١در آيات 
قسم به عصر که انسان = والعصر ان االنسان لفی خسرًا: خورد  می

  : اند معانی مختلف دارد و از آن جمله" عصر"اما . "زيانکار است
  ، "زمان "-
  ، "گرفتن آب ميوه " -
  ، "بعد از ظهر "-
   و،٤٦٩"پرداخت ماليات "-
  ". زمان مخصوص چيزی "-

ين معانی را معنی مورد نظر هر مفسری به سبب روايتی يکی از ا
در عين حال، گروهی از مفسرين هم، . داند  قرآن و منظور قسم خدا می

                                                 
467 İlhan Arsel, Koran,nın Eleştirisi Cilt, 2, s. 85-86. 
468 Elmalılı, H. ibid, s. 5679 vd. 

  .الدين الهی قمشهء قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی و قرآن ترجمۀ حسين محی. ک.  ر 469
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دانند و گروهی نيز  همۀ اين معانی را معانی مورد نظر خدا می
دانند و به معانی ديگری غير از  کدام را معانی مورد نظر خدا نمی هيچ
سندۀ تفسير سيد محمد حسين طباطبائی نوي. ٤٧٠"ها نظر دارند اين

کند  تفسير کرده و اضافه می» عصر ظهور رسول خدا«الميزان آن را 
نماز "، بعضی "وقت عصر"اند مراد از عصر،  که بعضی گفته

" عصر ظهور مهدی"يا " دهر"، "شب و روز"و بعضی هم " عصر
و الهی قمشهء نيز آن را " روزگار"بهاالدين خرمشاهی آن را . ٤٧١است

ترجمه " رسول يا دوران ظهور ولی عصرعصر يا دورۀ نورانی "
  .اند کرده

  
جالب است که در هر يک از اين موارد مبتنی بر حدس و گمان، 

شوند که معلوم است در بهترين شرايط يکی  احاديث و رواياتی نقل می
اند، ولی قبًال اين نتايج حاصل شد که هيچ  ها درست و بقيه غلط  از آن

کدام از اين موارد پيشنهادی  ودن هيچاميدی به صحيح و قابل اعتماد ب
  .  نيست

  
  
  

                                                 
470 İlhan Arsel, ibid, s. 85-86. 

  .۶٠٨-۶٠٩، ص ٢٠ تفسير الميزان، جلد  471
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 گيری بندی و نتيجه جمع
 

 
های تفسير فراوانند و اين همه  ها در کتاب از اين مثال ها و نمونه

 :دهند آه نشان می
 ديگر، مبنی بر اين که انگار سازان و انواع شريعت" علما" ادعای -1

شناخت قرآن و دين » علم«دانند و  همه چيز را در مورد قرآن می
 :بديهی است که. اسالم را در يد تسلط خود دارند، واقعيت ندارد

 کسانی که در مورد آيات آغازين و پايانی کتاب دينی خود در -
کسانی که اند و جز به حدس و گمان حرفی برای بيان ندارند، و  ترديد
شان به چه چيزهائی قسم خورده و  دينی دانند خداوند خالق کتاب نمی

توانند ادعا کنند که معنی اين يا آن آيه و کلمۀ قرآن،  چرا، دشوار می
اين يا آن است، يا اين حکم و دستور از آن خداست و مثًال بايد چنين و 

 .چنان به اجرا در آيد
 
بردن در  ل و اين همه ابداع و دست با وجود اين همه تفسير و تأوي-2

اند و  معنی و مفهوم قرآن، هنوز هم مسايل اوليه در مورد قرآن نامعلوم
 :سازان هم از اين رو و بر خالف تبليغ و ادعای شريعت

" حكم و احكام شرعی"توان از ميان اين همه شبهه و تاريكی،   نه می-
 االجرا درآورد و،  الزم

" الهی و حكم جاودانی خدا"را " حکم شرعی "توان اين يا آن  نه می-
 . نام نهاد و با تهديد اين و آن جهانی، به خورد مردمش داد

 
 نگرشی ولو نه چندان عميق به مثال های باال، اين معنی را -3
رساند که انگار از نظر مفسرين و متشرعين، خدا از به کار بردن  می

سب برای بيان نظر خود ساده و آسان منظور خود و انتخاب کلمات منا
از اين رو، منظور نظر خود را با کلمات، عبارات و . عاجز بوده است

جمالت نامفهومی بيان کرده که بايد از طريق تعبير، تفسير  و تأويل و 
 . مراجعه به اشارات و عالمات توضيح داده شوند
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قبًال توضيح داده شده که اين شيوۀ نگرش در اساس در تضاد با آيات 
گيرند و اصل  اوان قرآن در مورد توانائی و دانائی خدا قرار میفر
 . برند  بودن آيات را زير سؤال می472»مبين«
 
توانند ادعا کنند که بسياری از ابداعات و   متشرعين می-4

شان را به علت فقدان صراحت و روشنی معانی آيات به  تحريفات
ند که از کجا توانند توضيح ده اينان اما، نمی. اند وجود آورده

اند که منظور بيان نشدۀ خدا، اين يا آن بوده، يا چگونه  فهميده
شده و نشده، اين يا آن معانی بوده  اند که آن چه بايد بيان می برده پی

 . است
های اسالمی، اهللا تعالی ارادۀ خود  بر اساس سنت"کند که  تکرار می

 مستقيم هدايت سازد تا بنی آدم را به صراط را به سه طريق ظاهر می
اول به وسيلۀ رسول خود، دوم به وسيلۀ قرآن، کتاب وحی : کند

  473"سماوی، و سوم به وسيلۀ مالئکۀ مقربين
و هيچ بشری را نرسد که خداوند با او سخن گويد مگر از راه وحی، "

خواهد به اذن  ای بفرستد و آن چه می ای، يا فرشته يا از پشت پرده
سورۀ شورا، آيۀ  (474"مرتبه فرزانه استخويش وحی کند که او بلند 

51.( 
از کجا " علمای دينی"شود که اين به اصطالح  با اين حساب، سؤال می

فهميده اند که مثال منظور بيان نشدۀ خدا، اين يا آن عبارات و جمالت 
 بوده است؟

 شده؟،   آيا برايشان نيز وحی-
  فرشته ای به زيارت شان آمده؟ يا، -
ا تماس گرفته، يا اين سر الهی را در رؤيا و از پشت  به نوعی با خد-

 اند؟  پرده کشف کرده
  

                                                 
 .سير تفريح، آسان، قابل فهم و بی نياز ازبه معنی ص  472
 .728 جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص  473
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 474
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بينيم که ادعاهای اينان، از نظر تفسير و توضيح معنی و  به تکرار می
مفهوم قرآن، همانند تحريف و تکميل کتابی است که طبق آيات قرآنی، 

دم و امروز دين شما را برايتان به کمال رسان"... : کامل و تمام است
 475... "؛نعمتم را بر شما تمام کردم و دين اسالم را بر شما پسنديدم

کالم خدای تو از روی راستی و عدالت به حد "). 3سورۀ المائده، آيۀ (
 و او شنوای هيچ کس تبديل و تغيير آن کلمات نتواند کردکمال رسيد و 

 ).115سورۀ انعام، آيۀ  (476"داناست
مچنين به طور ماهوی مخالف و در سازان ه تفسيرات تکميلی شريعت

: : گيرد النبيين پيامبر اسالم قرار می تضاد با آيۀ قرآن در مورد خاتم
 477" ...است} النبين خاتم{خاتم پيامبران پيامبر خدا و ... محمد "
 ).40سورۀ احزاب، آيۀ (
 
 
 بسياری از اين اطالعات، لزومًا در زمان نزول وجود داشته و به -5

داشتند  ، حداقل مسلمانان دور و بر رسول بايد خبر میامکان فراوان
که اولين بار پيامبرشان با کدام آيه مورد خطاب قرار گرفته و قبل از 

در اين صورت، آيا باقی نبودن . فوت نيز کدام آيه را قرائت کرده است
ای، روشن و ساده  اطالعاتی به اين مهمی و به اين اندازه بديهی، توده

 : نيست کهبه اين معنی 
مانده از دورۀ رسول تا حد قطع   بر خالف ادعاها، اطالعات باقی-

 : کامل، اندک است؟ در نتيجه
موجود در مورد وجود يا صحت اين يا آن حديث يا روايت   ادعاهای-

در مورد اين يا آن آيه و واقعۀ زمان رسول نيز، هيچ مبنای قابل اعتماد 
 ندارند؟ و، 

قرائت با واسطه و «شريعتی هم که محصول  اين همه اطالعات و -
اند، چيزی جز افاضات در هم و بر هم متشرعين و ساخته و  »رسمی

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 475
 .الدين الهی قمشهء و قرآن ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی  قرآن ترجمۀ حسين محی 476
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 477
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های اسالمی در قرون متمادی  پرداخته شدۀ نمايندگان مذاهب و فرقه
 پس از رسول نيست؟

 
بردن در قرآن و  آن همه دست«، »اطالعی همه نقائص و بی اين «-6

پوشی و  اين همه پرده« همان حال، و در» سانسور و تحريف آن
 : دهند که هائی از آن را مرور کرديم، نشان می را که نمونه» انکاری

 نمايندگان قرائت رسمی و با واسطه، به خالف همۀ ادعاها و -
ها نوشتن و گفتن، راهی و کاری  شان، و با وجود قرن های گوئی گنده

اند و علم دينی  تهبرای حل مسايل و مشکالت درک و فهم قرآن نياف
های  های دستگاه باشی شناسی منجم دانش ستارهها در همان حد  آن

 : به بيان ديگر.  استخالفت اسالمی باقی مانده
 به همان اندازه که دسترسی به دانش دينی و قرآنی برای مردم عادی -

علمای "سازان و به اصطالح  دشوار است، درک و فهم انواع شريعت
های قرآن نيز با مسايل و مشکالت   از آيات و پيام"دينی و اسالمی
اينان از کم و کيف بسياری از مسايل دينی، و . روست به ساختاری رو

اند و جز معانی و مفاهيمی  آطالع معنی و مفهوم کتاب دينی خود بی
اند، پاسخی دينی برای  که خود ابداع کرده و به زبان خدا جاری ساخته

 . ندسؤاالت موجود قرآن ندار
گام بر  »واسطه بی«فرق اينان با بقيه مردم معمولی که در راه مطالعۀ 

دارند، در اين است که اينان مسايل و مشکالت موجود قرآن را  می
ها،  بردن کنند و از طريق انواع سانسورها و دست پوشی می پرده

ها نهاده و الهی و قرآنی  معانی و مفاهيم دلخواه خود را به جای آن
تر  اين عمل، اما نه فقط دانش و دانائی دينی آنان را باال. نندخوا می

دار  برد، بلکه اطالعات موجود و بديهی دينی را هم خدشه نبرده و نمی
بر اين بيان، اطالعات حاصل از . سازد کرده و غير قابل اعتماد می

، نه فقط بر خالف ادهای موجود، فاقد »با واسطه يا رسمی«قرائت 
قرآنی است، بلکه آن چه را هم به عنوان دانش و دانائی دانش دينی و 

 : کند در مورد قرآن عرضه می
  از نظر صحت، غير قابل اعتماد و استفاده و، -
 .  از نظر انديشه و هدايت دينی، فاقد ارزش است-
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 6فصل 
 واسطۀ قرآن سفر تحقيقی بی

 
 
 
 
 

 در دو راهی انتخاب
 
 

بی «موجود در قرآن، قرائت ديديم که نقائص، مشکالت و مسايل 
را با موانع عمده رو در » کتاب دينی«و مراجعۀ مستقيم اين » واسطه
اما بخش بزرگی از اين مسايل و مشکالت، برای . کنند رو می

اين . رسند حل شده به نظر می، »رسمی و با واسطه«نمايندگان قرائت 
ون از آن روست که اينان در طول قرون متمادی از اشکال گوناگ

اند و با  ها در آيات قرآن، معنی و مفاهيمی ساخته و پرداخته دخالت
آوردهای راست و دروغ چسبيده اند و قادر به  دگم دينی به اين دست

اين دگم دينی تا به حدی است که اينان حتی با . ها نيستند جدايی از آن
دينی بودن اين معانی و مفاهيم،  بردن به مخدوش و غير وجود پی

روی راه  ها نيستند و جز دنباله های انحرافی آن به ترک شيوهحاضر 
 . شناسند راه ديگری نمی» قرائت رسمی«دينی  غير

دينی " گران اصالح"اين چگونگی، راز فروغلطيدن به اصطالح 
. کند های گذشته فرقۀ حاکم در باتالق قرائت رسمی را بيان می دهه

آغاز کردند، ولی چون » واسطهرسمی و با «آنان اکثرًا با نقد از قرائت 
داشتند و آيندۀ خود را در حفظ » قرائت رسمی«ريشه در همان 
جستند، در نهايت، پس از دست و پا  سازان می ابداعات شريعت

» رسمی و با واسطه«هائی، نهايتًا در همان باتالق تحريفات  زدن
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بی واسطۀ «اين راه و روش در اساس با راه قرائت .  478غلطيدند فرو
های  های قرائت ها و روش به سبب اين جدائی راه. دوتاست» قرآن

، کسانی که در راه مطالعه و شناخت مفاهيم »واسطه با و بی«
 : اند، از آغاز، جز دو راه برای انتخاب ندارند قرآن

و لزومًا مخدوش و اکثرًآ نه چندان » رسمی و با واسطه« يا به قرائت -
ر همان حال، بسياری از مشکالت کنند و د دينی موجود بسنده می

حل و فصل شده درک و فهم آيات را به استناد تحريفات قرائت رسمی، 
 . ، که نيستندکنند فرض می

گزينند و در اين  را بر می» واسطه مستقيم و بی« يا راه قرائت -
 محدود، اما در در ظاهرکنند، که  صورت، به اطالعاتی بسنده می

» واسطه مستقيم و بی«انتخاب قرائت . اند داساس، صحيح و قابل اعتما
را  به » قرائت رسمی«همچنين خطر فروغلطيدن در باطالق تحريفات 

، از بدون هر گونه تعصب کورکورانهاينان . دهد اقل تقليل می حد
يابند،  تعبير و تفسير هر آن چه در قرآن، غير قابل درک و فهم می

در قرآن درست، عقالنی و کنند و از اعتراف به آن چه  خودداری می
 . دهند ای به خود راه نمی يابند، واهمه منطقی نمی

گونه آيات را   مگر نه اين که اگر خداوند درک و فهم اين-
 بود؟ خواست، قادر به بيان صريح محتوی مورد نظرش می می

 
اينان در ضمن، قرآن را با همۀ مسائل، محدوديت ها و تضادهايش، به 

 پذيرند،  میهمانگونه که هست 
 دهند و، شود، اعتماد نشان می خدا ناميده می" وحی"آن چه   به-2
 آن چه که به بيان قرآن سانسور، اصالح، تفسير و تأويل از -3 

 . جويد باشد، دوری می» مبين«بايد صريح، آشکار و  می
، قرآن همين است که هست و کالم 479به بيان متشرع نامی اشعری

ل و مشکالت را دارد، و راهی نيست جز آن آه منتسب به خدا اين مساي
اين واقعيت را بی آم و آاست قبول آرد و قرآن را در همين شکل و با 
                                                 

توسيعۀ مدرنيسم و «و » ن در گر داب شريعتز« نويسنده تحت عنوان های به کتاب. ک.  ر 478
 .»گرائی در ايران و ترکيه اسالم

 .752-756ناس،  تاريخ جامع اديان، پيشين، ص . بی.به جان. ک.  ر 479
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خداوند آافر را با آفر خود خلق . "اين همه مسائلش فهميد و توضيح داد
. فرمود ولی او را در عين حال مسئول و معاقب اعمال خود قرار داد

، اما بايد اين قضيه را )ر در قرآن استهای آشکا اين از جمله تضاد(
بی آم و آاست و بی چون و چرا قبول آرد، زيرا علت و سر آن جز 

 . 480"بر ذات احديت بر ديگری معلوم نيست
برد تا همانند متشرعين زمان  وی البته اين کالم را برای آن به کار می

 و پيوند بزند» ايمان قلبی«های قرآن را با به اصطالح  ما، نقيصه
اما به . برای پذيرفتن بی چون و چرای آن، دليل عوام فريب بتراشد

خالف اين و ساير متشرعينی که گاه گاهی برای توجيه علت وجودی 
خود به وجود مشکالت و مسايل درک و فهم محتوی قرآن اعتراف 

کنند، اين کتاب بر آن است تا اين نظر را مبنائی برای کند و کاو  می
و بدون آن که همانند آنان به توجيه . رار دهدعلمی و عقالنی ق

سازی يا سانسور و اصالح  فريبانۀ مسايل بپردازد يا به وارونه عوام
دست بزند، به بيان و توضيح اين مسايل بکوشد و راه را برای کشف 

 . هموار کند» قرآن کتاب دينی است و نه کتاب دنيوی«اين واقعيت که 
 : بر اين باور، قرآن

برای » کتاب دينی«مربوط است، همانند هر » دين« جا که به  تا آن-
 : کند، ولی عرضه می" آيات مقدس"معتقدين خود 

پردازد، کتابی  می» دنيوی و غير دينی« آن جا که به موضوعات -
است که در زمانی برای پاسخ به سؤاالت و مسايل روزانۀ آن روز 

ر پيامی برای زندگی نوشته شده بوده، ولی با گذر از آن شرايط، ديگ
 . ها و نيازهای امروزی ندارد اجتماعی و سياسی و ساير عرصه

 
 قرآن» بی واسطۀ« سفر تحقيقاتی -

همانگونه که در آغاز کتاب توضيح داده شده، در اين کتاب فرض بر 
ديديم که  اين فرض . شده است" نازل"آن است که قرآن از سوی خدا 
 481.آورد آثار و نتايجی را به دنبال می

                                                 
 .756 پيشين، ص  480
در جلد »  ار نزول قرآن از سوی خداثآ«تر  به آغاز اين جلد و همچنين به بحث مفصل. ک.  ر 481

 .  دوم اين کتاب
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به شرح بحث آغازين کتاب، ايجاب » الهی بودن کتاب دينی قرآن«
ها و مشکالتی که بر سر راه  با تمام نقص» کتاب دينی«کند که اين  می

بر اين مبنا، وجود آيات . درک و فهمش وجود دارد پذيرفته شود
» معنائی«متعارض، متشابه، تکراری و فاقد معنی و مفهوم، خود 

 : يافت اين معنابرای در. دارند
بايد از متعارض ديدن آيات متعارض و متشابه ديدن آيات متشابه 

 : نهراسيد و
گونه  و نه آن(گونه که هست  راهمان» یتاب دينک«های اين  واقعيت

 . ديد) رود که انتظار می
کاری و تالش  بايد به خالف سنت نمايندگان قرائت رسمی، از پنهان

رسد،  حيح يا با معنی به نظر نمیبرای توجيه و توضيح آن چه ص
بايد چنين انديشيد که اگر اين آيات از سوی خدای قادر و . پرهيز کرد

شده اند، پس هدفی جز آنی که " نازل"توانا و خالق جهان و هستی 
 . شوند، ندارند شوند، يا نمی درک و فهم می

 
 : قرآن در آيات متعددی مدعی است آه روشن، ساده و صريح است

 آورديم پس آيا متذکر بس آسانحقيقت قرآن را  برای تذکر در "
و  )  و آيات مکرر ديگر17سورۀ قمر، آيۀ  (482 "شونده ای هست؟

برای هر چيز و  بيانی روشن قران را بر تو فرستاديم در حالی که"
) 92سورۀ النحل، آيۀ  ("هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمين است

ی است از سوی فرزانه ای آگاه که آيات کتاب) راء. الم. الف(الر " و 
-2سورۀ هود، آيات  (483"وا بيان شده استروشن و شي،  استوارآن
1 .( 

از اين . اين به معنی آن است آه حتی نقائص قرآن روشن و صريح اند
پوشی، نقائص قرآن را با تمام  رو بايد به جای آتمان و پرده

 .ورد آند و آاو قرار دادهايش م هايش ديد و همراه با اين، نقص واقعيت
  

                                                 
 .قرآن در پرتوی از محمود طالقانین، ترجمۀ  قرآ 482
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 483
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اعتمادی به توانائی  ها، در قدم اول به معنی بی عدم پذيرش اين واقعيت
دهد و با مبانی اساسی دينی و اسالمی  خدا و دانائی خدا را نشان می

سازان  ديديم که اين کاری است که شريعت. مغاير و متضاد است
انجام داده و » رسمیبا واسطه و «اسالمی و نمايندگان گوناگون قرائت 

بردن در معنی و مفهوم،  اش چيزی نشده جز دست دهند و نتيجه می
. ابداع معانی و بازنويسی مکرر آيات و باالخره تحريف محتوی قرآن

دار و  آلوده، خدشه» رسمی و با واسطه«هم از اين روست که قرائت 
 .است» ضد دينی«
 

ها و مشکالت بر  یدادن اين پيچيدگ سازان اسالمی با نشان شريعت
گونه آيات بايد به اطالعات ناشی  آنند که برای درک و فهم قرآن و اين

دار و توخالی است،  ، که ديديم سراسر خدشه»قرائت رسمی«از 
دانيم اين آيات برای  شود که می اين اما در حالی بيان می. مراجعه کرد

ر جاهليت شده د سواد و عمدتًا بزرگ هدايت مردم معمولی، اکثرًا بی
ای  اند و طبق آيات عديده شده" نازل"جامعۀ قبايلی عربستان آن روز 

اند يا بايد » مبين«شده و برای آنان " نازل"برای درک و فهم آنان 
اين است که اين آيات اگر طبق آيات قرآن برای مردم بيابانی . باشند

بدون  سال پيش، روشن و صريح بوده، نبايد قابل درک و فهم 1400
های تحصيلکرده در امروزه روز و ما مردم قرن   برای آدماسطۀو

 . ارتباطات نباشند
 

کند و  را آغاز می» بدون واسطه«با چنين منطقی، اين سفر تحقيقی 
داند که عالقمندان ديگر را هم در اين سفر  وظيفۀ اخالقی خود می

 .تحقيقی به همراهی دعوت کند
*** 

 
ط شامل حال نويسنده نيست، بلکه هر اين منطق دينی و قرآنی اما، فق
مسلمان، که توانائی خواندن، نوشتن و  کس ديگری، چه مسلمان يا غير
بر اين اساس، هر کسی مجاز . گيرد انديشيدن دارند را نيز در بر می

 : »واسطه«و بدون هرگونه » بتواند، ـمستقيمًا» بايد«است، حق دارد و 
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  را خود استخراج کند، خود» کتاب دينی» «دينی«های   پيام-1
آوردهای خود را در مقايسه با عقل و منطق   نتايج و دست-2

اش مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و فهم و درکی برای خود  بشری
 :ايجاد کند، و باالخره

را » دينی خود«های خود، راه   با قضاوت و ارزيابی دريافت-3
 .انتخاب کند

حساس و عاطفۀ دينی خاص وی تواند برای هر کسی ا اين گزينش می
يکی با جدا . های دينی مختلفی بيانجامد را به وجود آورد و به گزينش

و دين از (» دنيوی«از » دينی«، يا دينی ناسرۀ غيرکردن سرۀ دينی از 
گزيند و هر موضوع ديگر غير از   را بر میايمان دينی، )سياست

را دور » شده  دينیدينی غير«را همانند هر موضوع » ايمان دينی«
 .ريزد می

های ديگر آغاز  فراموش نبايد کرد که هيچ راه راست جز با ترک راه
 . شود و هر رد دينی نيز، خود انتخاب دينی ديگری است نمی
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 سابقۀ نوشتاری نويسنده
 
 

اولين . رضا آيرملو، کار نوشتاری خود را از دورۀ دبيرستان آغاز کرد
 در شهر خوی به چاپ 1340 سال و تنها دفتر شعر خود را در حدود

من گور خودم را در خانۀ خودم «اولين نمايشنامۀ او به نام . رساند
 از سوی دانشجويان دانشسرای عالی تهران 1347در سال » کنم می

ها،  در همان سال.  آمددر مسابقات دانشجوئی رامسر به صحنه
در دانشسرای عالی تهران را به » چيستا«سردبيری ماهنامۀ دانشجوئی 

کودکان «عهده گرفت و همچنين اولين گزارش تحقيقی خود در مورد 
چهارسال بعد، تحقيقات اجتماعی او . را نوشت» های ايران پرورشگاه

 .با مونوگرافی ايالت و عشاير ايالم ادامه يافت
 

و با ) PH.D(شناسی  ملو پس از دريافت درجۀ دکترای جامعهرضا آير
بازگشائی دانشگاه تبريز، به تدريس دروس علوم اجتماعی و 

، »شناسی ايالت و عشاير مردم«. شناسی پرداخت جامعه
و » مهاجرت از روستا به شهرها«، »شناسی پرورشی جامعه

های  دروس و بخشی از زمينه» شناسی توسعه و جهان سوم جامعه«
 .دادند تحقيقی او را تشکيل می

تشخيص داده شد و » غير اسالمی«چندی نگذشت که محتوی دروس او 
، از دانشگاه تبريز »های غير قانونی فعاليت به نفع سازمان«به اتهام 
» صالحيت اسالمی«، "انقالب فرهنگی"ستاد به اصطالح . اخراج شد

های درسش  کالس. های کشور را رد کرد او برای تدريس در دانشگاه
از ادامۀ . های ديگر منع شد از شروع کار در دانشگاه. تعطيل شدند

اش  های درسی کپی از تکثير و تدريس پلی. تدريس و تحقيق باز ماند
آوری و  اش جمع های درسی کپی ها و پلی کتاب. ممانعت به عمل آمد

 .ضبط شدند و انتشار آثار جديدش متوقف شد
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 اجبارًا 1365ضا آيرملو به وقتی که در سال ماحصل کار نوشتاری ر
کپی درسی   کتاب، پلی24کرد،  کشور زادگاهش را ترک می

 . 484دانشگاهی، مقاله و گزارش تحقيقی بود
*** 

 
و محقق ) PH.D( با درجۀ دکترا 1988رضا آيرملو از سال 

. های سوئد به تدريس و تحقيق مشغول است شناسی در دانشگاه جامعه
 Associat موفق به اخذ درجۀ دانشياری 1999در سال رضا آيرملو 

Professor) (به درجۀ استاد 2006شناسی شد و در سال  جامعه 
Professor) (شناسی ارتقاء يافت جامعه . 

شش . اين کتاب دوازدهمين اثر او در طول مدت اقامتش در سوئد است
و يک جلد از اين کتاب ها به زبان فارسی، پنج جلد به زبان سوئدی 

 .اند جلد به زبان انگليسی
 
 

  به زبان فارسی-مرز های موجود در بازار برون کتاب
تجديد چاپ در (ها،  ها و بحران  دگرگونی– استراتژی استعمار نو-1

 .، استکهلم، سوئد1987انتشاراتی آرش، ): خارج
، 1996 زن و اسالم علی شريعتی، انتشار کتابفروشی خيام، -2

 .گوتنبرگ، سوئد
 - مدينۀ فاضلۀ ايرانی از امام زمان تا امام زمان، انتشاراتی اينواند-3

 .، سوئد2000ليتراتور، چاپ دوم، 
 .، سوئد2002 ليتراتور، - زن در گرداب شريعت، انتشاراتی اينواند-4
گرائی در ايران و ترکيه، ترجمه از   توسعۀ مدرنيسم و اسالم-5

، "ندان به دانش اجتماعیجمعی از عالقم"سوئدی به فارسی به وسيلۀ 
 .، سوئد2003 ليتراتور، -انتشاراتی اينواند

                                                 
به . ک.  بخشی از آثار دورۀ کار و تدريس وی در دانشگاه تبريز رمالحظۀ فهرستبرای   484

زن در  «های  کتابوی و از آن جمله درهای پيشين  سابقۀ نوشتاری نويسنده مندرج در کتاب
 . »گرائی در ايران و ترکيه  مدرنيسم و اسالمتوسعۀ«و » گرداب شريعت
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 485های سوئدی و انگليسی  به زبان-های موجود در بازار کتاب

1- Turkar möter Sverige- En studie om turkisktalande 
elevers skolgång , Carlssons Bokförlag, 1992, Sverige. 

2- Janus & genus- om kön och social identitet i familj och 
samhälle, i Ulla Björnberg m fl (red), Brobergs Förlag, 
1994, Sverige. 

3- Iranier möter Sverige – bakgrund, mottagning och 
integration, Invand-Litteratur, 1997, Sverige. 

4- “Boundaries of Europe”, Jan hjärpe (red), Swedish 
Council for Planning and Cordination of Research. 1998, 
Sweden.  

5- Iranska familjer i Sverige/ ett nordeuropeiskt samhälle – 
famijeförhållande, förändring och integration, Invand-
Litteratur, 1998, Sverige. 

6- Modernisering och islam i Iran och Turkiet, Invand-
Litteratur, 2001, Sverige. 

 
 

 سانسور مستقيم آثار در ايران
، منتشره در دانشسرای »چيستا« انتشار ماهنامۀ دانشجوئی -1348

 .عالی تهران، وسيلۀ ادارۀ نگارش رژيم شاه متوقف شد
 نمايشنامۀ رستم و سهراب در جريان مسابقات هنری شيراز -1353

 .عليه نظام شاهی ارزيابی و از مسابقات حذف شد
نويسنده، منتشره در » چرا بايد ماشين اداری خرد شود«تاب  ک-1358
 تبريز، هم زمان با گسترش سرکوبی، به وسيلۀ عوامل 1356سال 

" ضاّله"های  آوری و جزو کتاب ها جمع رژيم اسالمی از کتابفروشی
در جلو شهرداری تبريز به آتش کشيده شد و بقيه نيز برای 

 .سازی خمير شدند کارتون
» مبانی مهاجرت در ايران«کتاب تحقيقی و دانشگاهی  چاپ -1365

کبير متوقف و به سبب اين سانسور، محصولی ديگر  در انتشاراتی امير
                                                 

 .های پيشين نويسنده به شرح زيرنويس پيشين به کتاب. ک. ها ر  ترجِمۀ عناوين اين کتاب 485
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فرسا برای تقديم محصولی علمی به  از عشقی عميق و کاری طاقت
 . دانشجويان کشور بالاستفاده ماند

سائل اين کتاب در شرايطی نگارش يافته بود که نويسنده از سوئی با م
تسويه، تعقيب و مشکالت گذران زندگی رو به رو بود و از سوی ديگر 
با جا به جائی مکان زيست برای مخفی نگهداشتن آدرس، و کار 

 .روزی نوشتاری در زير بمباران شهر درگير بود شبانه
 مجلۀ -رشد" توقف انتشار سلسله مقاالت منتشره در نشريۀ -1366

 ".مخصوص آموزش دبيران کشور
ها و   دگرگونی– کتاب استراتژی استعمار نو- و به بعد1367
کبير در غياب نويسنده بارها  ها، چاپ مؤسسۀ انتشاراتی امير بحران
 . آوری و سپس بدون پرداخت حق تأليف مجددًا تجديد چاپ شد جمع

 
 

 جوائز نويسندگی در سوئد
 . انستيتو مهاجرين سوئد، جايزۀ نويسندۀ مهاجر سال-1987
 .دالن و گونارد، جايزۀ فرهنگی سال های الريه کمون -1996
 .های منتشره در سوئد  اتحاديۀ نويسندگان سوئد به خاطر کتاب-1996
های  های درسی سوئد به خاطر کتاب  اتحاديۀ نويسندگان کتاب-1998

 .های سوئد درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاه
ۀ مشترک اتحاديۀ نويسندگان، ، جايزLars Salvius جايزۀ -2000

انجمن ناشران و انجمن مجالت سوئد به بهترين آثار آکادميک منتشره 
 .در سوئد

 اتحاديۀ نويسندگان سوئد، فوند فرهنگی به خاطر آثار منتشره -2001
 .در سوئد

 . فوند نويسندگان سوئد به خاطر آثار منتشره در سوئد-2002
های   درسی سوئد به خاطر کتابهای  اتحاديۀ نويسندگان کتاب-2002

 .های سوئد درسی منتشره و در حال تدريس نويسنده در دانشگاه
 مرکز فرهنگی استان گوتالند غربی سوئد، جايزۀ فرهنگی به -2003

 .خاطر تحقيقات، آثار منتشره و خدمات فرهنگی
 .  اتحاديۀ نويسندگان سوئد، فوند کار به خاطر آثار منتشره-2003
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 9فصل 
  ذ و منابعمآخ

 
 
 
 
 

 فهرست مآخذ و منابع فارسی
 

 
، انتشارات 1376 فريدون آدميت، از سومر تا يونان و رم، چاپ دوم، -

 .روشنگران و مطالعات زنان، تهران
گرائی در ايران و ترکيه،   رضا آيرملو، توسعۀ مدرنيسم و اسالم-

جمعی از عالقمندان به دانش «ترجمه از سوئدی به فارسی توسط 
 . ليتراتور، سوئد-، انتشاراتی اينواند1382، »تماعیاج
فاطمه « رضا آيرملو، زن و اسالم شريعتی، کند و کاوی در کتاب -

 .، نشر کتابفروشی خيام، سوئد1375، »فاطمه است
 -، انتشاراتی اينواند1380 رضا آيرملو، زن در گرداب شريعت، -

 .ليتراتور، سوئد
ها،  ها و بحران  نو، دگرگونی رضا آيرملو، استراتژی استعمار-

 . ، مؤسسۀ انتشارات امير کبير، تهران1366
 .، سوئد1987چاپ و انتشاراتی آرش، :  تجديد چاپ برون مرز-
، 1379 رضا آيرملو، مدينۀ فاضلۀ ايرانی از امام زمان تا امام زمان، -

 . ليتراتور، سوئد-انتشاراتی اينواند
 محمد عاملی، ترجمۀ عقيقی  اربعين شيخ بهائی، شيخ بهاالدين-

 .بخشايشی، چاپ سوم، فاقد تاريخ انتشار، دفتر نشر نويد اسالم، قم
 اصول کافی، ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوی، فاقد تاريخ انتشار، -

 .کتابفروشی علميۀ اسالميه، تهران
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 خواجه عبداهللا انصاری، تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد، تأليف امام -
 .، چاپ و انتشارات اقبال، تهران1383، 17، چاپ محمد مبيدی

، 1378، 6، بازشناسی قرآن، چاپ )روشنگر( دکتر مسعود انصاری -
 .نشر نيما، آلمان

 . مهدی بازرگان، چهار مقاله، شرکت سهامی انتشار، تهران-
 . مهدی بازرگان، مطهرات در اسالم، انتشارات جهان آراء، تهران-
 .بينی قرآن، انتشارات قلم، تهران مهدی بازرگان، انسان -
 . بازرگان، بازگشت به قرآن، انتشارات قلم، تهران-
، 1374سيد علی اکبر قريشی، چاپ دوم،   تفسير احسن الحديث،-

 .مرکز چاپ و نشر بنياد بعثت، تهران
 تفسير ادبی و عرفانی قرآن مجيد، خواجه عبداهللا انصاری، تأليف امام -

 .، چاپ و انتشارات اقبال، تهران1383، 17محمد مبيدی، چاپ 
 تفسير الميزان، سيد محمد حسين طباطبائی، دفتر انتشارات اسالمی، -

 .، قم1382، 17ترجمۀ سيد محمد باقر موسوی همدانی، چاپ 
 تفسير سورآبادی، ابوبکر عتيق نيشابوری، به تصحيح علی اکبر -

 . جلد، فرهنگ نشر نو، تهران5سعيدی سيرجانی، 
االسالميه، چاپ  ير نمونه، ناصر مکارم شيرازی، نشر دارالکتب تفس-

 .، تهران1368، 24
 فتاوی حسين طباطبائی بروجردی با حواشی -المسائل محشی  توضيح-

آوری غالمحسين رحيمی اصفهانی، سازمان  مراجع بزرگ، گرد
 . انتشارات جاويدان و مؤسسۀ انتشارات فراهانی، قم

تهيه و تنظيم سيد محمد حسن بنی هاشمی المسائل مراجع،   توضيح-
 .، دفتر انتشارات اسالمی، قم1378خمينی، چاپ سوم، 

، 1381، 5 جلد، چاپ 3 پرتوی از قرآن، سيد محمود طالقانی، -
 .شرکت سهامی انتشار، تهران

 ايليا پاولويچ پطروشفسکی، اسالم در ايران، ترجمه کريم کشاورز، -
 . تهران، انتشارات پيام، 1354، 4چاپ 

 خالصۀ تفسير الميزان، ترجمۀ فاطمۀ مشايخ، به قلم کمال مصطفی -
 .، انتشارات اسالم، تهران1379شاکر، 
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، 1373 سال، به کوشش و ويرايش بهرام چوبينه، 23 علی دشتی، -
 .آلمان

الفصاحه،   احاديث و ترجمه از کتاب نهج- راهنمای انسانيت-
، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1374آورنده مرتضی فريد تنکابنی،  گرد

 .تهران
، 1379، 7 عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، چاپ -

 .مؤسسۀ فرهنگی صراط،  تهران
، مؤسسۀ 1379 عبدالكريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، -

 .فرهنگی صراط،  تهران
الدين شفا، پس از هزار و چهارصد سال، دو جلد ، نشر   شجاع-

 .انيافرزاد، اسپ
، 24 جلد، چاپ 27 ناصر مکارم شيرازی و ساير، تفسير نمونه، -

 .االسالميه، تهران ، نشر دارالکتب1368
 فرشيد فريدونی، نقدی بر فلسفه و تاريخ دولت اسالمی و داليل -

 .، آلمان2005ساالری دينی در ايران، استنسيل، پائيز  شکست مردم
 اتنشارات نيلوفر و جامی، ،1375 قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی، -

 .  تهران
، سازمان 1361قمشهء،  الدين الهی  قرآن، ترجمۀ حسين محی-

 .انتشارات صالحی و بنياد نشر و ترويج قرآن، تهران
چاپ دوم،   جلد،11 سيد علی اکبر قريشی، تفسير احسن الحديث،-

 .، مرکز چاپ و نشر بنياد بعثت، تهران1374
، چاپخانۀ 1370، 15لدين بالغی، چاپ ا  قصص قرآن، تأليف صدر-

 .سپهر، تهران
، 1987، )به زبان فارسی( کتب عهد عتيق و عهد جديد - کتاب مقدس -

 .انجمن پخش کتب مقدسه، چاپ کره جنوبی
 – بازی شيطان -، پروژۀ امپراتور امريکا)مترجم( فريدون گيالنی -

 .، نشر در اينترنت2006اثر رابرت دريفوس، 
، شرکت 1381، 5 طالقانی، پرتوی از قرآن، چاپ  سيد محمود-

 .سهامی انتشار، تهران
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 سيد محمد حسين طباطبائی، تفسير الميزان، ، ترجمۀ سيد محمد باقر -
، دفتر انتشارات اسالمی، 1382، 17 جلد، چاپ 20موسوی همدانی، 

 .قم
 ابوبکر عتيق نيشابوری، تفسير سورآبادی، به تصحيح علی اکبر -

 . جلد، فرهنگ نشر نو، تهران5جانی، سعيدی سير
 حميد عنايت، انديشۀ سياسی در اسالم معاصر، ترجمۀ بهاالدين -

، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1372، 3خرمشاهی، چاپ 
      .تهران

 شيخ بهاالدين محمد عاملی، اربعين شيخ بهائی، ترجمۀ عقيقی -
 . ر نويد اسالم، قمبخشايشی، چاپ سوم، فاقد تاريخ انتشار، دفتر نش

 .، نشر قطره، تهران1374 مجيد محمدی، دين شناسی معاصر، -
، 1368، 24 جلد، چاپ 27 ناصر مکارم شيرازی، تفسير نمونه، -

 .االسالميه، تهران نشر دارالکتب
ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمۀ علی اصغر حکمت، چاپ .  جان بی-
 . ی، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالم1370، 4
المؤمنين علی، ترجمۀ احمد سپهر خراسانی، چاپ   نهج البالغه، امير-

 .، مؤسسۀ نشر اشرفی، تهران1375سوم، 
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