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  »دينی غير« قرآن  قرائت
  

  ١جلد 
   و های قرآنی محدوديت
   »رسمی و با واسطه«تحريفات قرائت 

  
 

  

  رضا آيرملو
   سوئد-شناسی پروفسور جامعه

  
  

های معتبر در اروپا و آمريکا و يا مرکز  برای تهيه کتاب به کتابفروشی: توجه
 و فاکس ٠٠۴٩٢٢١٩٢٣۵۵٧٠٧: توزيع آن در آلمان، کتابفروشی فروغ تلفن
  . مراجعه فرمائيد٠٠۴٩٢٢١٢٠١٩٨٧٨

دوستانی که کتاب را . اين صفحه فقط برای درج در اينترنت اضافه شده است(
  .)از اين صفحه صرف نظر کنندتوانند  کنند می چاپ می
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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
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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
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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 
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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 
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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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