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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 

                                                 
  ؛٢٧١-٢٧۴ سال، پيشين، ص ٢٣ علی دشتی،  385
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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
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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
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، 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
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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
  
 


