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  رضا آيرملو
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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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  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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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
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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
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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. 
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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
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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.; 
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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.. 
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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. 
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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. 
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