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 1فصل 
 »رسمی و با واسطه«تحريفات نمايندگان قرائت 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 ).5-7الطارق، آيات 

                                                 
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بگو اين کتاب را آن خدائی فرستاده که به علم "و ) 45سورۀ نور، آيۀ  (25"بر هر کاری تواناست
  ).6 آيۀ سورۀ فرقان، (25"ها و زمين آگاهست ازلی از اسرار آسمان

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26

 آيا اين منطق و نگرش، راه را برای الهی شمردن تفسيرات و -
 کند؟ توجيهات درست و نادرست ساخته و پرداختۀ انسان هموار نمی

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

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

*** 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ؟ »استراه حل خوبی «ای  مسألهقرآن، کار قمی برای چه 

                                                 
 .648 ص ،پيشين 26
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اش به  که قمی در ترجمه" ّکل وجود زن"داند که   آيا اين آقا نمی-
 يا نه، ! نيست؟" ترائب"برد، معادل  می کار

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

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

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

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

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

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

 چرا؟
 
 
 »اشارات خدا« کاشفان -2
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اند که خداوند با اين يا آن آيه، منظور   اين آقايان از کجا فهميده-1
 کرده است؟ و،» هاشار«ديگری داشته و به موضوع ديگری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

، مشخصًا به اين يا آن »اشاره«اند که اين   چگونه کشف کرده-2
 موضوع خاص نظر دارد؟

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

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

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

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

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

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

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

*** 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اين جز فاناتيسم رايج دينی چيزی است
 

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

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

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

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

 چرا؟ "! سرد و زمستانی است

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

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

*** 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 48"شود آه خدا باطل بگويد نمی
*** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اين نيست جز آن . رسد که نه راه پيش دارد و نه راه پس به جائی می
، آب از چشمه »تئوری قبض و بسط«که او با طرح اين به اصطالح 
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برای آن که بر خالف نظر اين و ساير متشرعان، . آلود کرده است گل
تراوشات آوزۀ مورد ". وستاز آوزه همان برون تراود آه در ا"

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

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

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

*** 
 

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

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

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

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

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

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

 فرض شود؟ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 53"معرفت دينیی در های بيرون دين معرفتتاثير 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
  سر و ته کرباس تحريف -4
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . اسالمی، ساخته و پرداخته نشده است
 
 
 
 
 

                                                 
 .جلد سوم اين کتابدر » نی و مفهوم قرآن در معبردنهای دست  علل و انگيزه«فصل به .  ر ک58
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