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   های قرآن  قصهغير واقعی بودن 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 62"»61نباشد
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کند صادر می
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .اند آن فتوا داده» بودن
*** 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . وزی يافته استاجرائی امر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است؟
 : همچنين

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

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

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

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

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

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

 .از نظر دينی مردود است
 

 :شود که باز اين سؤال تکراری مطرح می

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

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

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

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

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

 شمارد؟   مردود نمی78)88
 

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

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

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

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

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

 ..."هست
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 . دينی و ضد اسالمی است
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شود؟ فرعون مصر درست تلقی می
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 : سؤاالت فراوانند و نهايتًا پرسيدنی است که

ها در معنی و مفهوم قرآن، به کدام ترجمه  بردن  آيا با اين همه دست-
 توان اعتماد کرد؟ ديگری می» منبع و معرفت دينی رسمی«و تفسير يا 
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