
   اسالمشناسی اجتماعی–شناسی دينی  جامعه
  اند؟  آيا حکومت و شريعت اسالمی قرآنی و الهی

____________________________________________  

  
  
 
  

  »دينی غير« قرآن  قرائت
  

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

  
 

  

  رضا آيرملو
   سوئد-شناسی پروفسور جامعه

  
  

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

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

 com.yahoo@ggheyredini: آدرس برای اظهار نظر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125

  ٣فصل 
   »اسالم رسمی« تحريفات پيامبران دروغين -جمعبندی

  
  
  

  
  
   مشت نمونۀ خروار-

ها و موضوعاتی که در اين بخش  شود که نام به تکرار يادآوری می
سازان اسالمی از   ن شده، در مقام مقايسه با آن همه شريعتعنوا

مفسر، متکلم و فقيه تا قاضی، عالم و حاکم اسالمی که در طول تاريخی 
 سال به نوسازی و بازسازی معنی ومفهوم قرآن ١۴٠٠به درازی 
از نظر معنی و . مانند  اند، فقط مشتی از خروارها را می  دست زده

هائی نه چندان تمام عيار از  نمونهها  مفهوم قرآن نيز، اين
 اين  ها، ابداعات و تحريفات نوع به نوع دينی و غيردينی بردن دست

  . اند دورۀ طوالنی تاريخی
اين همه نشان می دهد که دست بردن در معنی و مفهوم قرآن، و 
سانسور و تحريف آيات، فقط از تعدادی مترجم و مفسر قرآن سر نزده 

بلکه، تداوم سنتی شايع در سرتاسر تاريخ اسالم و اين همه . زند و نمی
حکومت اسالمی پس از رسول است و سابقه ای به درازی 

 متشرع آن يا اين نام ذکر رو، اين از. های دينی و اسالمی دارد حکومت
 کتاب، اين در خدا به منسوب کالم تحريف از مورد آن يا اين دادن نشان و
 به محدود فقط  قرآن آيات تحريف و سانسور کار که نيست معنی اين به
 و حد اين در فقط تحريف موارد يا است، مفسر و متشرع نفر چند اين

   .شود  می محدود اندازه
 عظيمی بنای از سنگی تکه همانند ها  اين از کدام هر تحريف و دخالت
 پرداختنش و ساختن در اسالمی ساز  شريعت و متشرع هزاران که است
   .کنند می و کرده ايفا نقش و تهداش شرکت بوده، دخيل
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وحی "دخالت هزاران فرد و فرقه در معنی و مفهوم آيات معروف به 
و تداوم سنتی چنين فراگير از اصالح و تحريف قرآن معروف به " خدا

در طول تاريخی چنين طوالنی، نه فقط محتوی آيات و " اهللا کالم"
لکه همچنين بر اين را تغيير داده، ب» کتاب دينی«معنی و مفهوم اين 

  : دهند که  امر گواهی می
فاقد » قرائت با واسطه و رسمی موجود« اطالعات دينی ناشی از -

  . است صحت دينی و الهی
  

گری که  اين هم دليل ديگری است مبنی بر اين که اسالم حکومت
خود، تبعيت دينی و » با واسطه و رسمی«" دانش دينی"امروزه برای 
در معنی و » بشری«های   اثر اين همه دخالتطلبد، بر  سياسی می

مفهوم قرآن، فاقد اعتبار دينی است و با وجود اين همه خدشه و 
ضد مبانی «و حتی » غير دينی«طرفانه،   تحريف، در يک ارزيابی بی

  . است» دينی و اسالمی
، در طول »ضد دينی«و » دينی غير«جانبه،  تحريفاتی چنين همه

و ذهن انسان مسلمان را با باورهای زمانی چنين طوالنی، فکر 
شده و خرافۀ اجتماعی و فرهنگی پر کرده و از راه سرکوبی  تحريف

های محروم  مستمر دينی و عقيدتی، به شست و شوی مغزی توده
  . مسلمان انجاميده است

  
  رايج تحريف  های و شيوه" اخالق دينی" معيارهای -

ای، نقش مهمی در   رقههای متفاوت فردی و منافع ف ابداعات و سليقه
" هر که آمده امارتی نو ساخته"کنند و در واقع،   تحريفات دينی ايفا می

ها و موارد رايج تحريفات دينی اکثرًا مشابه،   با اين وجود، شيوه. است
  : ها در همۀ اين.  اند همانند و تکراری

کند و ايمان دينی هيچ مرز و   تعهد دينی بسيار ضعيف عمل می-الف
  . کند برای دست بردن در کالم منسوب به خدای قرآن ايجاد نمیمانعی 

روند و   های دينی پيش می  های انسانی تا رد صالحيت  دخالت-ب
اکثرًا توان خدائی که بايد قادر، توانا و دانای مطلق  باشد، به سادگی به 

  .شود  هيچ انگاشته می
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. ه است رسم بی طرفی در ترجمه و تفسير متون به کلی فراموش شد-ج
مرزهای تفسير از حد توضيح سادۀ موضوعات دينی گذشته و ابداعات 

معادل " وحی الهی"شوند و با  بشری، به سادگی به زبان قرآن بيان می
  . شوند  قرار داده می

مفسرين قرآن عادت دارند با صغرا و کبرا کردن متون آيات، از طريق 
روايات متعارض و  و با پيش کشيدن ٢٠٤مراجعه به احاديث اکثرًا جعلی

شوند، معنی و مفهوم  خوانده می" شأن نزول"غير قابل اعتمادی که 
و در واقع، خواست خود را . دلخواه خود را بر آيات قرآن تحميل کنند

، از آن ميان ٢٠٥اند آنان که اهل تأويل. به نام خدا و قرآن به بازار آورند
ن هم فراتر اهل طريقت و شيعيان، حتی در صورت لزوم پا را از اي

گذارند و وقتی استخراج معنی و منظوری از قرآن از راه جعل   می
سازند که نه  شود، معنی و مفهومی می  حديث و روايت ناممکن می

ها  نسبتی با متن اصلی آيه و قرآن، و نه قرابتی با معنی ظاهری آن
  . دارد

برای نمونه ديديم که مثًال شريعتی با تردستی تمام، کلمۀ 
ای از قرآن برای ناميدن گروهی از قوم  ، که در قصه»ينمستضعف«

. دهد  قرار می" تفسير"يهود زمان فراعنۀ مصر به کار رفته، را مورد 
، با تغيير معنی و مفهوم آيه و همچنين »بندی کالمی چشم«و با اين 

زمان و مکان مورد نظر قرآن، برای زمان حاضر و امروزه روز، 
در نتيجه، معنی و مفهوم ساخته و . سازد  حکم دينی و معنی قرآنی می

، نه آن است که در قرآن قيد »مستضعفين«پرداختۀ شريعتی از کلمۀ 
شده، و نه آن است که پيامبر اين آيات نقل کرده، يا پيشينيان متکلم و 

  . مفسر وی در طول تاريخ مطرح ساخته اند
را کافی بردن در معنی کلمات و جمالت   گونه دست اهل تأويل حتی اين
بينند و به جای آن، معنی و مفهوم مورد نظر خود  به منظور خود نمی

                                                 
در جلد سوم » تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به بحث مربوطه در فصل . ک.  ر204

  .اين کتاب
 و به نداردهيچ معادلی  آيات متن ظاهری موضوعی که در گيری طرح و نتيجهبه معنی  205

ت، اما در  کلمه و جملۀ آيات اسظاهرتوضيح  حداقل محدود به ،تفسير. است» باطنی«اصطالح، 
به بحث مربوطه . ک. برای اطالعات بيشتر ر( نظم و نثر وجود ندارد ظاهر هيچ تعهدی به تأويل

  ).در جلد سوم اين کتاب
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. گيرند کلمه، جمله و آيۀ قرآن به کار می» معنی باطنی«را به عنوان 
اينان به طور مثال با مراجعه به آيۀ مربوط به تعداد برادران يوسف، 

يعيان  امام ش١٢ای، عدد دوازده را اشاره به  بدون هر اشاره و نشانه
که حاوی "دهند، يا با مراجعه به سورۀ يوسف  دوازدهه قرار می

فاجعۀ مبارزۀ خصايص «داستان تورات دربارۀ يوسف است، همچون 
توجيه و تأويل کرده، يعقوب را نمايندۀ » گوناگون روح انسانی

پنج حس «، و ده برادر او را نمايندۀ »قلب حساس«، يوسف را »تفکر«
  .   ٢٠٦"کنند  معرفی می» یباطنی و پنج حس ظاهر

   
   انگيزۀ اساسی تحريف تاريخی دنيوی، های طلبی نفع -

سازان مورد مثال به دو   های پيشين تجربه شد که شريعت در مثال
 فاناتيسسم دينی، دست -٢ و ٢٠٧های دنيوی طلبی  نفع-١: انگيزۀ عمدۀ

زنند، يا بر اصالح، سانسور و   به تحريف معنی و مفهوم آيات قرآن می
اين . کنند تحريفات قرآن مهر تأييد زده و چراغ سبز روشن می

  . چگونگی نيز تاريخی به درازای تاريخ اسالم در پشت سر دارد
 که از نظر تاريخی، ٢٠٨های بعدی اين کتاب خواهيم ديد در جلد

های تفسير و تأويل قرآن را با آغاز  بازيگران علم کالم، بازی
 دينی اربابان فرامين و احکام بهآنان . خلفا آغاز کردند» حکومت دينی«

 را مسلمان مردم خدا، و دين نام به و شدند قائل قرآنی و دينی اعتبار
اين کار با گذشت  .کردند دينی شريعت و اربابان از تبعيت به مجبور

به » ايمان دينی« و همچنين با گذر از شدن حکومت دينی عمدهزمان و 
ابداع معانی و مفهومی ، تا به حد »منافع دنيوی«و » ای تعلقات فرقه«

  : ه، توسعه يافتکه نه در قرآن بيان شده و نه پيامبرش از آن خبر داشت
   کسانی روايت ساختند، -
   آن روی آوردند و، ٢٠٩ جمعی به توليد و جعل حديث و فروش-

                                                 
  .١٢٧-١٢٨ پطروشفسکی، اسالم در ايران، ص 206
در جلد سوم اين » های دست بردن در معنی و مفهوم قرآن علل و انگيزه«به فصل . ک.  ر207

  .کتاب
  .در جلد سوم اين کتاب» تکوين تاريخی حکومت و شريعت اسالمی«ل به فص. ک .  ر208

  .در جلد سوم اين کتاب» تحريف معنی و مفهوم قرآن با احاديث جعلی«به فصل . ک.  ر 209
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ای با استفاده از اين احاديث جعلی و به کارگيری تفسير و تأويل،    عده-
و خدا کوشيدند، يا با " وحی" منظور خود به زبان به بيان معنی و

، »قرآن با قرآن«مقايسۀ آيات با همديگر و به اصطالح از راه تفسير 
  .مفاهيم جديد دينی و دنيوی استخراج کردند

  
 که زمانی طوالنی از فوت ٢١٠بعدًا به تفصل توضيح داده خواهد شد

مانان از رسول نگذشت که فروپاشی سيستم اسالمی با خروج نومسل
خلفای اوليۀ اسالمی با زور شمشير از اين خروج از . اسالم آغاز شد

  : اسالم جلوگيری کردند، ولی با اين وجود» فروپاشی ظاهری«دين و 
حکومت «به زودی . تادامه ياف» فروپاشی ناپيدای محتوی دينی «-

» ايمان به خدای واحد«به جای » دينی و تبعيت شرعی ناشی از آن
اطاعت از خدای ، به اندازۀ رمانبری از حاکمان اسالمیفنشست و 

بردن در  از اين جا، دست. ٢١١االجرا فرض شد ، مقدس و الزمخالق
حکومت «معنی و مفهوم قرآن، همچون يکی از واجبات و ضروريات 

  .به سنتی پايدار تبديل شد» دينی و اسالمی
    

رای فروش اين بود که از آغاز، هدف تحريفات، ساختن احکام الزم ب
در بازار قدرت و سياست، و برای سوار شدن بر احساسات ايمانی 

  : های محروم و ناآگاه بود  توده
  . ها مشروعيت دينی و قرآنی الزم داشتند  حکومت-
 قاضی اسالمی برای اجرای اوامر حاکمان دينی، احتياج به حکم دينی -

  . داشت
آن توجيه و تحميل های قر   شالق محتسب و تيغ جالد، با قرائت آيه-

  . شدند  می
 گرفتن جان و مال، ستاندن غنيمت و غرامت دينی، و همچنين ابقای -

داری و تقديس ثروت و شوکت طبقاتی جوامع اسالمی، نيازمند  برده
  .استخراج حکم و فرمان دينی از راه تعبير و تفسير بود

                                                 
  . جلد سوم اين کتاب در»عدم مشروطيت دينی حکومت دينی و اسالمی«فصل به . ک.  ر 210
  .وم اين کتاب جلد س در»شمارش معکوس دينی«فصل به . ک.  ر 211
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بردن در معنی و مفهوم قرآن و استخراج  اين همه جز از راه دست
. ممکن نبود» کتاب دينی«منظور و نظر مورد نياز روز از آيات اين 

 ابداع، ايجاد و بدعت سياسی و اقتصادی از اين دست، ٢١٢گويند  می
ها در معنی و   بردن   سال طول کشيد تا تفسيرها و دست٣٠٠حدود 

شدن فقه اسالمی، مذاهب  مفهوم آيات قرآن، منجر به ساخته و پرداخته
های نوع به نوع   ذهبی شدند و از اين راه، شريعتهای م دينی و فرقه

  . اسالمی ظهور کرده و بر پا ايستادند
*** 

  
های انسانی در   های دينی و دخالت  با اين وجود، اين جا پايان خالقيت

سازان مذاهب و  از آن پس نيز شريعت. متون منسوب به خدا نبود
  . ها بيکار ننشستند  فرقه

گاهی به   کردند، يا هر از وعيت کسب میبايد مشر  حاکمان دينی می-
  . زدند تجديد مشروعيت دينی خود دست می

خواست و فتوای قرآن را الزم داشت و ديگری طالب    يکی جنگ می-
  . صلح بود

ستاند و ديگری به نام خدا و اسالم، مال و دارائی به    يکی ماليات می-
 .برد يغما می

در برابر طبقات بردگان و دار  دار و زمين   اربابان دينی برده-
  . برزگران نيازمند حکم قرآنی بودند

 آنان حتی برای شالق زدن، دست بريدن، سنگسار کردن، جان و مال -
ستاندن، حرمسرا ساختن، امرود بازی و به بردگی کشاندن و خريد و 
فروش زنان و کودکان مردم مسلمان، نياز به تفسير و تأويل آيات 

  . داشتند
ای معنی و   و هر نورسيده" هر که آمد عمارتی نو ساخت "اين بود که

آيه ساخت و حکم شرعی به وجود : مفهومی جديد به آيات قرآن افزود
هائی فراهم آمد، که اگر   از همۀ اين ها، مفاهيم و قرآن يا قرآن. آورد

                                                 
  . جلد سوم اين کتاب در»"اهللا کالم"بازنويسی معنی و مفهوم «فصل ک به .  ر212
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آن نبودند آه  » معنی و مفاهيم«يکسان داشتند، از نظر » نظم و نثر«هم 
  . شد مطرح بود، يا بيان میدر زمان نزول 

های آغازين کتاب، تجربه کرديم که اين معانی حتی به  در مثال
  : هائی نظر دارند آه در زمان پيامبرش شناخته نبودند  افق

  . های مکانيک را وارد آيات قرآن کرد  بازرگان فرمول-
  . نجوم را در قرآن يافت  طالقانی تئوری-
ائی امت امامان علوی را لباس  شريعتی انقالب مستضعفين و ره-

  . قرآنی پوشاند
 علی اکبر قرشی وفاداری به امام وقت انقالب اسالمی را قرآنی کرد -

  . و و و
به وسيلۀ هر مذهب و فرقه » معنی و مفهوم«بدين ترتيب قرآن از نظر 

شد و در آن هم بازنويسی که نه، حتی از سوی هر فرد و دستۀ اسالمی 
  . های مكرر دچار آمد  نمانده، به بازبينی

. ، به وجود آوردصدها محتوی و معنی و مفهوم با يک قرآناين سنت 
های جديد، که نظم و نثر يکسان ولی معنی و مفهوم مختلف  توليد قرآن

  .آورد  و متفاوتند دارند، امروزه روز هم دوام می
  
  »معنی و مفهوم«يا » نظم و نثر «–" کالم اهللا" محتوی -

" اهللا کالم"قرآن و آياتش، توضيح محتوی آن چه » تحريف«بحث از 
بدون توضيح اين ترم دينی . شمارد شود را الزم می ناميده می

قرآن » معنی و مفهوم«سازان در  های شريعت  بردن  توان دست  نمی
در . دينی کرد را تحريف ناميد و اينان را متهم و محکوم به عمل ضد

لد دوم اين کتاب به اين سؤال در ج» اهللا آثار نزول قرآن کالم«فصل 
نظم و «شود،   خوانده می" کالم اهللا"شود که آيا آن چه  پاسخ داده می

دست بردن «در اين معنی، آيا . آن» معنی و مفهوم«قرآن است يا » نثر
  : »در قرآن

  قرآن است يا، » نظم و نثر« به معنی دست بردن در -
  .شود  میآيه و قرآن گفته » تغيير معنی و مفهوم« به -
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های  در فصل مربوطه توضيح داده شده که آيات مختلف قرآن، آدرس
از اينان . دهند  قرآن به دست می» نظم و نثر«مختلفی در مورد منشأ 

 ١٠١آيۀ (آياتی داللت بر آن دارند که نظم و نثر قرآن از آن خداست 
 آياتی نظم را از).  سورۀ النمل و آيات متعدد ديگر۶سورۀ النحل؛ آيۀ 

 سورۀ ١٠٢آيۀ (دانند  االمين می  ای به نام جبرئيل يا روح آن فرشته
 سورۀ الشعراء، آيات ١٩٣-١٩۴ سورۀ النحل، آيات ١٠٢النحل، آيۀ 

و آياتی نيز آن را )  سورۀ التکوير٢٠-٢١  سورۀ البقره، آيات ٩٧-٩٨
  . ٢١٣کنند  معرفی می)  سورۀ الحاقه۴٠آيۀ (کار رسول کريم 

است، » نظم و نثر قرآن«رد که چه کسی نويسندۀ  اما اگر در اين مو
معنی و مفهوم «ها متفاوتند و بحث ادامه دارد، در مورد تعلق  آيه

سازان مختلف   ها متفاوتند و نه شريعت  به شخص خدا، نه آيه» قرآن
سازان  اکثر شريعت. توانند بياورند آورند، يا می تفسيرهای مختلف می

القولند که از  يا فقهای اسالمی متفقاسالمی، چه متکلمان و مفسرين 
  : زاويۀ ديد آيات موجود

به خدا هيچ جای بحث و گفتگو وجود » معنی و مفهوم قرآن« در تعلق -
از کتاب و لوح محفوظی » معانی و مفاهيم«طبق اين آيات، اين . ندارد

خدا، يا » نظم و نثر«که در پيش خداست برداشته شده و به وسيلۀ 
  :به بيان ديگر.  آمده استديگران در قرآن

به ديگران، » نظم و نثر«های قرآنی دال بر واگذاری    حتی اگر آيه-
  فرشته يا انسان، وجود دارد، در مقابل، 

معنی و « هيچ آيۀ قرآنی دال بر واگذاری و تفويض اختيار خلق -
  . قرآن به کسی، چه فرشته يا انسان، نيست» مفهوم

  : بر اساس اين اطالعات دينی
  ای يا بشری هم نوشته باشد،  قرآن را فرشته» نظم و نثر« حتی اگر -
کالم "منظور از قرآن به خدا تعلق دارد و در واقع، » معنی و مفهوم «-
  . است» معنی و مفهوم آيات قرآن«، همان "اهللا
  

                                                 
  .در جلد دوم اين کتاب» منبع و چگونگی نزول کتاب دينی قرآن«به فصل . ک.  ر213
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های مختلف اسالمی، به طور  سازان فرقه جمع بزرگی از شريعت
معنی و «نظرند و بشری کردن  همتئوريک هم که شده در اين مورد 

. دانند خدا می" وحی"بردن در کالم و  قرآن را به معنی دست» مفهوم
، عمدتًا به دو گروه "اهللا کالم"اينان از نظر برابر سازی ترم اسالمی 

  : به نظر گروهی. شوند  عمده تقسيم می
 قرآن است و به نظر گروه ٢١٤»معنی و مفهوم«عبارت از " کالم اهللا "-
  : گردي
. قرآن است» نظم و نثر«و » معنی و مفهوم«عبارت از " اهللا کالم "-

نظر «به بيان ديگر، در همه حال، يعنی هم بر اساس آيات قرآن و هم 
  : های گوناگون اسالمی در همه حال سازان فرقه  شريعت» رسمی

   و،شود  شمرده می" کالم اهللا"قرآن معادل با » معنی و مفهوم« -
، يا تغيير آن به هر نيت و قرآن» معنی و مفهوم «دست بردن در -

دار کردن   و تحريف و خدشه" کالم اهللا"به معنی دست بردن در سببی، 
  ". آيه و وحی خداست"
   

با اين وجود، به طوری که بعدًا به تفصيل توضيح داده خواهد شد، در 
، قرآن »نظم و نثر«يعنی از نظر . کارها بر عکس است» عمل«

جا،   جا و آن شدۀ دورۀ خلفای اسالمی با اصالحاتی در اين آوری جمع
از آن پس، تغيير و جا به جا کردن . رسميت يافته و جا افتاده است

به خود گرفته و جز در " تحريف کالم اهللا"عنوان » نظم و نثر قرآن«
اما به جای آن، . ، به محرمات دينی پيوسته است٢١٥مواردی معدود

 به بيان قرآن و اعتراف خود ؛ که» قرآنمعنی و مفهوم، يا محتوی«
بردن مفسرين باز گذاشته شده  ، برای تغيير و دستاينان از آن خداست

  . است

                                                 
به . ها ايرادی ندارد  آننظم و نثر بر سر جا بماند، تغيير معنی و مفهوم آيات از نظر اينان اگر 214

ر، تغيير و جا به جائی نظم و نثر قرآن به معنی تحريف و خدشه دار کردن قرآن و بيان ديگ
گذار مذهب حنفی، خواندن قرآن به  از اين رو، کسانی همچون ابو حنيفه، پايه. نيست" اهللا کالم"

  .شمردند را جائز می) يا زبان های ديگر(زبان فارسی 
  .فی به طور مثال، کتاب قرآن چاپ ليبی در دورۀ قذا215
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ها کار و توليد معانی و مفاهيم   ها و قرن از اين طريق، در طول سال
سازانی که کارشان ايجاد معانی   مختلف قرآنی از سوی انواع شريعت

  : نگارش يافته آه» هائی قرآن«، جديد آيات از راه تفسير بوده
  يكی اند، ولی، » نظم و نثر« از نظر -
ناميده " کالم اهللا"، يا در واقع، آن چه »معنی و مفهوم«از نظر  -

های اسالمی، متکلمان و مفسران قرآن،  شود، به شمارش فرقه  می
  . اند متفاوت

 های مکرر در معنی و بردن به بيان ديگر، در عمل و بر اثر دست
  : مفهوم، قرآن عبارت شده از

  .»يک نظم و نثر و تعدادی بی شماری معنی و مفهوم «-
  

باز هم . نگاری معنی و مفهوم قرآن کماکان ادامه دارد اين سنت باز
سازان، چه متکلم و مفسر، يا فقيه، قاضی و عالم   هيچ کدام از شريعت

 يا جرئت دست بردن در برند، ها دست نمی دينی، در نظم و نثر آيه
ولی در عوض، آن . قرآن رسمی شدۀ دورۀ خلفا را ندارند» ظاهر«

های پيشين تجربه شد، به آسانی در معنی و مفهوم  گونه که در مثال
و هر . برند ، دست می»القولند که از آن خداست همه متفق«آيات، که 

 وقت، به ای خود و اربابان دينی روزه بنا به مصلحت ها و منافع لحظه
از سوی «ای  عنوان تفسير و تأويل اين يا آن آيۀ قران، حرف تازه

  . آورند به بازار می» به نام خدا«، ولی »خود
  : سازان  از اين زاويه، ابداعات گوناگون اين شريعت

  : و از آن نظر "اهللا کالم" مستقيمًا ابداعات ناقض -
  . اند »دينی ضد «-
  

احکام دينی و "لمانان از آن چه اينان اين است که هر گونه تبعيت مس
نامند، پشت کردن به محتوی قرآن و   می" شريعت اسالمی"و " قرآنی

  . روگردانی از نظر خداست و منع دينی دارد
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   پديدۀ تحريف مضاعف دورۀ مدرنيسم-
سازان اخير بر معنی و مفهوم قرآن   ديديم که بخشی از آن چه شريعت

اند که در   تاريخی ندارند، يا مواردیاند، سابقۀ قبلی و  افزوده
های امروزی، از نو ساخته و   های اخير و بر اساس گفتمان  زمان

اين پديده نيز البته تازه نيست و در سرتاسر تاريخ . اند پرداخته شده
 سالۀ اسالمی، هر که آمده عمارت دينی جديدی ساخته، حرفی ١۴٠٠

 به ارث برده، رد حسابی را که از گذشتگان خود های بی از حرف
کرده و حرف جديدی را که مناسب زمان جديد بوده، جايگزين آن کرده 

  : اين بوده که. است
   نه تحريف معنی و مفهوم قرآن به پايان رسيده و -
يافته، و تغيير و » نهائی«، معنی و مفهومی "کالم اهللا" نه عبارت -

  . تحريفش به پايان رسيده است
  

آن، پس از ورود مدرنيسم اروپائی به کشورها سنت تغيير و تحريف قر
در اين . نشين، شکل و رنگ ديگری به خود گرفت  و جوامع مسلمان

دوره، با سرعت گرفتن گردش تحوالت اجتماعی، تفاسير قبلی و قرون 
وسطائی پاسخگو نشدند و سؤاالتی که با ورود دانش و علوم جديد به 

های جديدی  ريخی، پاسخشدند، در هر لحظۀ تا  اين جوامع مطرح می
کار و به قولی مکتبی، نه درکی از اين   اسالم محافظه. را طلب آردند

اين در حالی بود که  . داد  پاسخی به اين مسايل می سؤاالت داشت، نه
 را با گر  اسالم حکومتفقدان پاسخ در برابر سؤاالت جديد، کل سيستم 

  . کرد  خطر فروپاشی رو به رو می
پرداخت،  بود و به ايمان دينی می» دين«ی که اسالم، البته تا آن جائ

 و گرا حکومت، بنيادگرامشکل چندانی وجود نداشت، ولی اسالم 
حکم و قاعدۀ سياسی «، بلکه »دين«را نه » دين اسالم« که گرا  شريعت

دانست، بدون توليد و عرضۀ ايدئولوژی اجتماعی   می» و حکومتی
 قول پاداش بهشت آن جهانی و حتی ديگر. قادر به ادامۀ حيات نبود

تهديد با جهنم اين و آن جهانی نيز برای ترساندن، ترغيب، اقناع و به 
های تازه بيدار شده، طبقات نوين شهری و  تبعيت و تسليم واداشتن توده

  .    نشين، کفايت نمی کرد خواندۀ جوامع مسلمان های درس نسل
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والت و رشد علوم، از آن رو، با آغاز عصر مدرنيسم؛ عصر ورود تح
و » ها توجيه مشروعيت دينی حکومت«برای » بردن دست«سنت 

، با شدت و سرعت دوباره و افزوده جريان »اصالح حمايتی قرآن«
شان را  دنيوی –بانيان و حاآمان شريعت که خود و مبانی دينی. يافت

ديدند، رفته رفته به اين جا رسيدند که حاال ديگر وقت  در خطر می
وسطائی نيست و بايد  کاری و وفادار ماندن به اوراد قرون  محافظه

  . ها را به روی مدافعات جديد دينی باز بكنند در
از مبانی دينی، » عالمان به اصطالح فكلی» «دفاع به اصطالح علمی«

تنها راه برون رفت ممكن از اين بحران دينی بود و مجوز خود را از 
  .گرفت اين شرايط بحران می

که مترجمين و مفسرين گوناگون قرآن، اجازه گرفتند تا بدون اين است 
ترس از برخی از تابوهای سابق دينی، معنی و مفاهيمی را که 

شان به نام معنی قرآن فراهم آورده بودند، تغيير دهند و معانی  پيشينيان
و مفاهيمی بسازند که با دانش و آگاهی امروزی سازگاری داشته باشند 

  . االت جديد پاسخ دهندو به بخشی از سؤ
، يا مجاز شد آه به شرط »هر که آمد عمارتی نو ساخت«از اين راه، 

» های نو عمارت«دفاع از دين و مشروعيت حکومت اربابان دينی، 
  . بسازد

***  
  

های دينی   های دينی و شرعی، البته قبًال هم به انگيزۀ سود اين عمارت
تأثير از  ايستاده بودند و بیهای قرآنی ن و دنيوی، به تمامی روی پايه

ابداعات و مصالح خلفا، حاکمان و اربابان دينی نبودند، ولی حاال به 
  : خاطر سرعت تحوالت

هائی ديگر است و به طور   شود، عمارت  هم آن چه ساخته می-
داری   های ماقبل مدرنيسم و سرمايه  های دوره گير با عمارت  چشم

  کند و،  فرق می
سرعت تحوالت علمی و تکنولوژيکی جهانی،  هم به خاطر فشار -

  . ديگر هيچ عمارت دينی برای مدتی قابل دوام و بقا نيست
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کنند و هر تحول  علوم و دانش به سرعت و شتاب شکل عوض می
اين است آه . شود  اجتماعی، تا تثبيت نشده دچار تحولی ديگر می

و فقيه سازان رنگارنگ، از متکلم   های جديد شريعت  ابداعات و يافته
های پيشين، صدها سال عمر  تا مفسر و ارباب دينی، ديگر مثل دوره

کنند و هر بنای جديد دينی، تا جا نيافتاده مجبور به تغيير و   نمی
  . شود نوسازی می

برای نمونه ديديم که طالقانی و ديگر متکلمان بر آن بودند تا با حساب 
. ای قرآن برسانندسرانگشتی، عدد نه اقمار دور خورشيد را به هفت ت

شد، هنوز دو   به سببی پذيرفته می» عوام فريبانه«تازه اگر اين کار 
  . دهه نگذشته صحبت از کشف يک قمر ديگر، به ميان آمده است

های سرانگشتی غيرعلمی متکلمان دو  رساند که ديگر حساب  اين می
آيند و بايد کس يا کسان ديگری بيايند و با  دهه قبل هم به آار نمی

های جديدی، هم خود و قرآن را از محاسبات  صغرا و کبرا چيدن
  . اندازند ها برهانند و هم طرحی نو در   حمايتی طالقانی

شود  خود وارد صحنه می» استدالل انکاری«اين جاست که سروش با 
تا با انداختن گناه عدم صحت تعداد اقمار قيد شده در قرآن به گردن 

آسمان هفت تا " برسد که اصًال حاال ، به آن جا»معرفت های دينی«
خالق کائنات .  يا نيست، مهم اين است که خالق آن ها خداست٢١٦هست

  . ٢١٧"خداوند است
  

کرد از راه انداختن  از اينان علی شريعتی، در چها دهه پيش سعی می
خواند، به برپائی  می» اسالم صفوی«گناهان به گردن آن چه وی 

. نايل شود نام نهاده بود،» الم علویاس«که وی » اسالم بنيادگرائی«
ای حاکم بر   امروزه حداقل اين دانش فراهم شده که اين اسالم فرقه

نيست، بلکه » اسالم صفوی«ايران، نه فقط بر خالف ادعای شريعتی، 

                                                 
او است که هر چه در زمين هست يکسره برای شما : " سورۀ البقره به شرح ٢٨به آيۀ . ک.  ر216

ترجمۀ تفسير " (آفريد سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان به پا ساخت و به همه چيز داناست
  )الميزان

  .در همين جلد» هفت آسمان بطلميوس و فهم سيال اسالمی«به فصل . ک.  ر 217
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 است و برای تغيير و ٢١٨»استعماری-اسالم قاجاريه«تر،   خيلی نزديک
  : اصالح آن

  : ، بلکه»علوی کردن دين« نه -
   جدائی مطلق دين از سياست، -

  .تنها راه پاسخ درست به سؤاالت مبتالبه امروز و فرداست
 بشری کردن -٢و » نيمۀ دينی« دينی نگهداشتن -١اين به مفهوم، 

  .دين و قرآن است» نيمۀ دنيوی«
  

های اخير، نه فقط تفسيرات قديمی و گذشته به   اين است که در دوره
، بلکه مفسرين و متکلمان اسالمی شوند  کرات دچار بازنويسی می

دنيوی خود را  -های اقناع دينی  بينند که بحث جديد خود را مجبور می
  . آغاز کنند» نقد اسالف خود«با 

اين همه اما پس از آن همه دستکاری به آن جا رسيده که امروزه آن چه 
شود، ديگر قرآن در مفهوم   به نام ترجمه و تفسير قرآن عرضه می

  :نيست، بلکه از نظر معنی و مفهومسنتی آن 
   ارقام نجومی طالقانی است، -
   علوم مكانيك بازرگان است، -
هاست و  ها، قريشی ها، ناصر مكارم شيرازی   حكمت دنيوی قمشهء-

  . و و
  
   از پيامبری تا خداوندگاری--

هم عصر يک " برادران"در اين شرايط جديد، ديگر معانی آيات بين 
های  خوانده  ديگر درس. کنند  ر فرق میفرقه هم با همديگ

بينند که مفاهيم   ها و مدارس دينی هم خود را مجبور می  خانه  مکتب
های روز بنا نهند و همراه با تغييرات و  آيات را بر علوم و دانش

های جديدی علمی به تفسيرهای جديد و تغيير معنی و مفهوم دينی   يافته
  . تن در دهند
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شته فرق کرده و موضوعات، آنی نيستند آه شکل نگرش دينی هم با گذ
  :اين همه به چه معنی است. در زمان انشايش بودند

بازنويسی و « جز اصالح معنی و مفهوم قرآن و يا باالتر از آن، -
  در آن، » تجديد نظر

  ها،  های جديد يا حتی باالتر از اين  جز پيامبری قرآن و قرآن-
 انجام آارهائی که فقط از خدا کردن آيات جديد و" نازل" جز عمًال -

  ساخته است؟ 
  

چاپ ايران، به » دين شناسی معاصر«مجيد محمدی، نويسندۀ کتاب 
آند و نقش و ادعای پيامبری در  درستی به اين موضوع اشاره می

اعمال و رفتار متکلمانی جديدی چون شريعتی و سروش را در زير 
  . ٢١٩برد بين می ذره

ديدن در بين » نبی و رسول زمانه«د را واقعيت آن است که پديدۀ خو
اين متشرعين عام است و بسياری از فعاالن دينی و اسالمی، امروزه 

احكام دينی خود «خود را نه فقط نبی زمان، بلكه مأمور ابداع و اجرای 
بينند آه گويا از سوی خدا آمده و خواست و نيت   می» ای  ساخته

  : مين رواز ه. کند  خداوند خالق جهان را بيان می
شان، يكی   از نظر بنيادگرايان امروزی، انجام و عدم انجام نظريات-

  . سازد را مسلمان يا آافر می
با چنين تفکری است که عبدالکريم سروش در آتاب آئين شهرياری و 

» گری آفرينی و انقالبی حرآت«دينداری خود، پيامبر را با آنچه وی 
، تئوری »گزينش الهی«مل داند و با حذف کا خواند، برابر می  می
او از آن طريق، . آند را علم می» تداوم نسل پيغمبران در تاريخ«
سورۀ احزاب، آيۀ (توجه به آيۀ قرآن در مورد پيامبری پايانی محمد   بی
های به اصطالح  ، برای اثبات پيامبری خود و همپالكی)۴٠

از ديد وی و . ٢٢٠تراشد  دليل می» گرش  آفرين و انقالبی حرآت«
  : اش خواه های شريعت مسلك مه

                                                 
  .٣۶۴به مجيد محمدی، پيشين، ص. ک.  ر219
  .   ١٧-۴٠ و ٣۴ عبدالكريم سروش، آئين شهرياری و دينداری، ص 220



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140

 انگار آه هر تحولی در دنيا، مستقيمًا هدايت شده از آسمان و از راه -
های علمی  يكی و پيشرفت ژ دينداری است، و انگار آه تحوالت تكنولو

های اخير را هم، نه فلسفه و علم سكولر و الئيك متکی  و صنعتی سده
ز آن ميان، اين پيامبران خود به عقل و انديشۀ بشری، بلكه پيامبران و ا

گری به بشريت هديه  برانگيختۀ متکلم و متشرع اسالمی و شيعه
  . ٢٢١اند داده
ما مسلمانان مشعل تمدن و رفاه جهانی را !) گويا(سبب نيست آه   بی

آنيم و آشورها و جوامع غربی آه از اين زنجيرۀ پيامبران   حمل می
مانده و  ند، فقير و عقبا  ای محروم بوده ساز اسالمی و فرقه  شريعت

  !  اند تحت ستم باقی مانده
*** 

 
هايش را نبی و  مسلک سروش اما از اين نظر حق دارد آه خود و هم

ها در معنی و مفهوم  دست بردن«به راستی که با اين . رسول بخواند
  : »قرآن و وحی الهی

  .  هر متکلم و مفسر اسالمی، پيامبری جديد است-
دهند،  سازان انجام می   که کاری که اين شريعتاما واقعيت اين است

وی حتی از اين نظر از سوی خدا . آيد حتی از پيامبر قرآن هم بر نمی
برانگيختۀ  پيامبران خود«شد که اگر به کار دست بردن، که   تهديد می
خاست و معنی و مفهوم  دهند، بر می به راحتی انجامش می» امروزی

گرفت و  اوند دست راستش را میداد، خد آيات خدا را تغيير می
  ٢٢٢)از دروغ به ما(بر ما )  محمد(و اگر : "کرد شاهرگش را قطع می

، دست راستش را می گرفتيم، سپس شاهرگش را بست سخنانی می
 آيۀ سورۀ الحاقه،" (کرديم و هيچ يک از شما مدافع او نبود  قطع می

۴٧-۴۴(٢٢٣.  
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و مفهوم قرآن بردنی که اينان در معنی   رساند که دست  اين می
آمد، بلکه بر اساس  کنند، حتی از عهدۀ پيامبرش هم بر نمی  می

  : اينان، از اين رو. ساخته است» خدا«باورهای دينی اسالم، فقط از 
 و خود را در اين کنند  کار خلق معانی جديد آيات را با خدا قسمت می -

  .پندارند کار مهم با خدا شريک می
   

 جا که اين ادعاهای پيامبری و خدائی تنها سپر قبًال نتيجه شده که از آن
اند،  دفاعی حاکمان دينی در برابر توسعۀ دانش و تحوالت اجتماعی

آميز   کنند و به آسانی، سكوت رضايت هيچ صدا و واآنشی ايجاد نمی
اين سکوت و . آورند ساالران و دين فروشان را به دنبال می  دين

های  آورد وم عرضۀ دسترضايت، محصول دورۀ بحران ناشی از لز
توان مردم را به  علمی و همچنين محصول آن است که امروزه نمی

های پيشين، با ادعاهای غيرمنطقی و غيرعقالنی و با  آسانی زمان
  . صرف حرف و کالم قرون وسطائی قانع کرد و به کنترل در آورد

  
  ، دينی نيست»قرائت با واسطه« راه دينی -

حمايت از دين «ای بازنويسی قرآن، که سياست اين در و دروازۀ باز بر
را در برنامه دارد، در ادامۀ کار » به هر بهائی» «و حکومت دينی

قرائت دينی رسمی و «خود، راه را برای هر چه بيشتر خدشه دار شدن 
آند و اصل و اساس صالحيت و صحت دينی آن  هموار می» با واسطه

  . برد را به زير سؤال می
که در طول صدها سال دوام » تحريف و سانسور«مه در ضمن، اين ه

آورده و گاهی حتی منظور و مفهوم آيات را به تمامی تغيير داده و 
 نشان همه از قبل ،آياتی جديد با معانی کامال متفاوت به وجود آورده

   :که دهند  می
 اطالعات و مخدوش اندازه چه تا »واسطه با و رسمی« دينی قرائت -

   .اند  شده تحريف و سانسور حد چه تا موجود دينی
 فراوانی سؤاالت نوميدکننده، و تلخ واقعيت اين از آگاهیاين جاست که 

کند و قبل از همه اين انديشه را  را در مورد صحت دينی مطرح می
  : کند که با وجود اين سابقه و سنت چندين و چندين صد ساله ايجاد می
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سازان،   ود اين شريعت چه حدود و مقداری از احکام قرآن که خ-
کنند، مورد اين گونه  مقدس و الهی بودن جزء به جزء آن را تبليغ می

قرار گرفته اند و تا چه حدی، » های تحريفی بردن دست« سانسورها و
  گذارند؟  تصاوير بدون روتوش از دين و قرآن را به نمايش می

رًا با ها، به کدام ترجمه و تفسير ظاه  بردن   با وجود اين همه دست-
  توان اعتماد کرد؟ و،  امانت قرآن، می

ها در معنی و مفهوم  بردن  توان با اين همه دست  اصوًال چگونه می-
، يا "دينی و اسالمی"آيات قرآن، دينی بودن اين يا آن حکم ملقب به 

، خود را در برابر »مسلمان دينی«را باور کرد و به عنوان " شرعی
  ها مسئول و متعهد دانست؟  آن
  

دهد که با وجود اين  خواهد باشد، اين همه نشان می پاسخ هر چه می
  : همه تحريفات تاريخی

شديدًا تحت تأثير سوداهای » رسمی و با واسطۀ دينی« راه قرائت -
های کهنه و  فروشی  ها و دين سازی های دين دنيوی و انواع تردستی

منجر نو، غير قابل اطمينان و اعتماد است و به هيچ هدايت دينی 
  .شود  نمی

 


