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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۶ اپريل  ١١
 

  نقد قرآن
٢۴  

 )متشابه و محكم( قرآن در ابھام:  ۴فصل 

 تحت را قرآن در مبھم آيات وجود ھم قرآن به حدی كه خود آنست در فراوان ابھامات وجود ،قرآن مشخصات از يكی

 :مطلب توضيح اما .پذيرفته است متشابھات عنوان

 )مبين( روشن و آشكار قرآن كه است شده ادعا قرآن از بسياری آيات در

  :مثال .است

ُوإذا تتلى عليھم آياتنا بينات ما كان حجتھم إال أن قالوا ائتوا  ُ َ َ ُ َْ ُْ َ َ َّ ِ ِْ ُْ َُ َ ََّ َ ََ َّ ٍ ِّ َ َ ِ ْ َبآبائنا إن كنتم صادقين َ ِ ِ َِ َْ ُ ُ ِ َ   الجاثيه﴾٢۵﴿ِ

گوئيد پدران ما را  و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود دليلشان ھمواره جز اين نيست كه مى گويند اگر راست مى

   )٢۵(آوريد ] حاضر[

ُھو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظل ُّ َ َ َِّ ُ َ َ َِ ْ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍِ ٍَ َِّ ْ َ ِّ َّ َ ٌمات إلى النور وإن هللا بكم لرؤوف رحيم ُ ِ َِّ ٌ َُّ َ َ َْ ُ ُِّ َ ََّ ِ ِِ   الحديد﴾٩﴿َ

فرستد تا شما را از تاريكيھا به سوى نور بيرون كشاند و در  او ھمان كسى است كه بر بندۀ خود آيات روشنى فرو مى

  )٩(به شما سخت رؤوف و مھربان است ] نسبت[خدا  حقيقت

ْيا أھل الكتاب قد َْ ِ َِ ْ َ ٌ جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من هللا نور وكتاب ََ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َُ ُ ُ َّ َ َ َ َِّ ُِّ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ٍ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ْ ًْ ُِّ ُ ُُ

ٌمبين  ِ   المائده﴾١۵﴿ُّ

داشتيد  را كه پوشيده مى] ودآسمانى خ[اى اھل كتاب پيامبر ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزھائى از كتاب 

ًگذرد قطعا براى شما از جانب خدا روشنائى و كتابى روشنگر  درمى] خطاھاى شما[كند و از بسيارى  براى شما بيان مى

  )١۵(آمده است 

ِالر تلك آيات الكتاب المبين  ِ ُ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ   يوسف﴾١﴿َ

 يوسف) ١( آشكار كتاب آيات است اين :ترجمه

ُالر تلك آيات ََ ََ ْ ٍ الكتاب وقرآن مبين ِ ٍِ ُّ ِ ِْ ُ َ َ   ﴾ حجر١﴿ْ

 حجر) ١(وروشنگر آشكار قرآن و كتاب آيات است اين :ترجمه

 در اين و است شده توصيف روشنگر و و آشكار كننده آشكار و واضح به عنوان كلی به طور قرآن ،آيات اين گونه در

 نظر از مبھم(  متشابه،مبھم آيات قرآن در .مبھمند قرآن آيات از ای عده كه است پذيرفته در قرآن محمد خود كه حاليست
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 مبھم اند كرده نازل كه آياتی از بسياری كه شده متوجه از مدتی پس محمد كه رسد می به نظر .اند شده ناميده )معنی

  :اينست مربوطه آيت .است شده قرآن آيات در ابھام پذيرش مجبور به بنابراين

َھو الذي أنزل عليك ا َْ َ َ ََ َ ِ َّ َ َلكتاب منه آيات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه ُ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َُ ُ ُِ ِ َِّ ٌ ٌ ٌ ٌَ َْ ْْ ِ ُ ُ ِ َّ ِ ِ ُّ ُّ ِ َِّ َ ُ ُ َُ ْ َّْ ُ ْ

َّمنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا والرا َ َ َُ ّ َّ ِ ُ َُ َِ ِْ َْ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال ْْ ِ ُ َّ َّ َ َ ََ ََ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ ٌّ ُ َِّ َ َُ ُ ِ ْ ْ ُ

ِأولوا األلباب  َ ْ ْ ُ ْ   ﴾ آل عمران٧﴿ُ

است آنھا اساس ] صريح و روشن[=اى از آن آيات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره] قرآن[=اوست كسى كه اين كتاب 

جوئى و طلب  اما كسانى كه در دلھايشان انحراف است براى فتنه] پذيرند كه تأويل[ متشابھاتند ديگر] اى پاره[كتابند و 

داند   داران در دانش كسى نمى كنند با آن كه تأويلش را جز خدا و ريشه از متشابه آن پيروى مى] به دلخواه خود[تأويل آن 

از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى ] ه متشابهچه محكم و چ[گويند ما بدان ايمان آورديم ھمه  مى] آنان كه[

  )٧(شود  متذكر نمى

 است مبين و روشن قرآن گفتند می ھمگی كه فوق و آيات مبھمند قرآن آيات بعضی گويد می آيت كه اين بين كه بينيد می

 .باشند مبھم آياتش بعضی نبايد است مبين قرآن اگر چون ..دارد آشكار وجود تناقض يك

 قرآن ھای گفته ھمۀ كه دارد انتظار و طلبد می را و شرط قيد بی محض تسليم انسانھا از محمد ،كنيد دقت يت فوقآ در

 و داند می بيمار دل دارای منحرف و را انديشند می مبھم آيات در كه كسانی دليل به ھمين .بپذيرند ھيچ فكری بدون را

خواسته  نمی محمد آيا .است داده قرار تمجيد مورد را پذيرند می را جا ھمه در و انديشند نمی مبھم آيات در كه كسانی

 نازل را آيات اين چرا كنند فكر مبھم در آيات نبايد مردم اگر .بياورد به دست خود مقابل در را مردم تسليم و ذلت اوج

 از آيتی در ھيچ چون محكم، اي است متشابه خوانند می كه را آيتی اين كه بدانند از كجا بيچاره مردم به عالوه ای؟ كرده

 به محكوم آنوقت و انديشند می ھم مبھم آيات در مردم ناخواسته پس .است متشابه آيت اين كه است نشده ذكر قرآن

 آيا .داد؟ نسبت خدا به توان را می عبث كار اين آيا شود؟ نمی مردم گمراھی موجب كار اين آيا .شوند روانی می بيماری

 نيست؟ قرآن خطاھای شدن آشكار از محمد نشانگر ترس ،قرآن ھماتمب در تفكر ممنوعيت

 مبھم و نادرست مطالب بيان قرآن، شديد نظمی بی از جمله دارد مختلفی دالئل ابھامات اين .است فراوان ابھام ،قرآن در

 درھم ھای لهجم نامشخص، با مراجع ضميرھای فراوان، نابجای حذفھای مطالب، بيان در دقتی بی سنتھای مختلف، از

كه  مأنوس نا عربی و عربی غير لغات بردن به كار سرزمين، و تاريخ و نام سند و بدون تاريخی ادعاھای نامفھوم، و

 بر ھم نسخ و اينھا تخصيص بر عالوه .می شوند ترديد دچار آنان معنی در عباس ابن مثل بزرگی مفسر و صحابه حتی

 آيات از زيادی و عدۀ فھميد توان نمی سنت به مراجعه بدون را قرآن آيات از یكثير ھمچنين عدۀ .اند افزوده قرآن ابھام

 كوتاه آيت صدھا مثال .نيست سنت در آنان مورد در اعتمادی چيز قابل چون فھميد توان نمی ھم سنت به مراجعه با را

 كه است آمده ،قرآن ام سی جزو ًمخصوصا در ،مكی ھای سوره در ای چند كلمه

به  آنان قطعی معنای ،سنت از نه و آنان از ظاھر نه چون مفسرانند شديد جدال و بحث محل آيات اين و  اندمبھم ًكامال

 فصل در را نيز قرآن ديگر ابھامات از بسياری و شود می بحث ابھامات خروار از قسمت مشتی اين در .آيد نمی دست

 .يابيد می "قرآن نوشتاری خطاھای"

  ً:مثال

ًّوالصافات صف َ ِ َّ َّ ً فالزاجرات زجرا ﴾١﴿ا َ ْ َ ِ َ ِ َّ ً فالتاليات ذكرا ﴾٢﴿َ ْ ِ ِ َِ َّ َ﴿٣﴾  

  )٢(كنند  و به زجركنندگان كه به سختى زجر مى)١(اند  سوگند به صف بستگان كه صف بسته

  )٣(كنندگان  و به تالوت
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 از و ديگری چيز يا و جنگجويانند يا و اند، عالمانند مالئكه آيا كه نيست روشن تاليات و زاجرات صافات، از منظور

 .نيست دست در چيزی اين مورد در در ھم محمد خود

  :ديگر مثال

  :است آمده ذاريات سورۀ در

ًوالذاريات ذروا  ْ َ ِ َ ِ َّ ً فالحامالت وقرا ﴾١﴿َ ْ ِ ِ َِ َ ْ ً فالجاريات يسرا ﴾٢﴿َ ْ ُ ِ َ َِ ْ ً فالمقسمات أمرا ﴾٣﴿َ ِّْ َ ِ َ َ َُ ْ﴿۴﴾  

 قسمت پس )٣( آسانی به روندگان سپس)  ٢(بارھا  بردارندگان سپس) ١( كردنی پراكنده كنان پراكنده به سوگند :ترجمه

 )۴( امر كنندگان

 .نيستند مشخص امر و مقسمات ،جاريات ،وقر ،حامالت ،ذاريات از منظور

 برای ديگری معانی ای عده و مالئكه در مورد ای عده و اند دانسته باد مورد در را آيات اين مفسران از ای عده مثال

 مراجعه قرآن ام سی جزو به اگر .ندارند دست در قاطعی دليل ھم البته ھيچ كدام و اند كرده پا و دست آنان

 .شد خواھيد متحير آن در ابھامات وفور از كنيد

  -ص- ديگردر سورۀ  مثال -

ُإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد  َُ َ َِ ْ ْ ُْ ََ ِ ِ َِّ ِّ ِ ْ َ ِ ُ  فقال إني أحببت ﴾٣١﴿ِ ْ َْ ََ ِّ ِ َ ِحب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب َ ِ َِ َ َ َْ ِْ ْ َ َ ََّ ِّ ِ ِْ َ ْ َّ ُ﴿٣٢﴾ 

ِردوھا علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق  َِ ْ َ ْ َ ُّ ِ ً ْ َ َ َ َِ ََّ َ َ ُّ ُ﴿٣٣﴾ 

 :ترجمه

 او به را نيكو )اند گذاشته زمين به را سم چھارم نوك و اند ايستاده پا سه روی كه اسبھائی( صافنات غروب كه ھنگامى

 شد ظلمت پس حجاب در تا دادم ترجيح پروردگارم ياد بر را خير دوستى من ًواقعا سليمان گفت) ٣١( ردندك عرضه

 )٣٣( گردن و ساقھا بر دست كشيدن به كرد شروع پس آوريد باز من نزد آن را )٣٢(

 خوب اسبان منظور يا است نيكی مطلق منظور آيا نيست كه روشن خير معنی .قرآنند مبھم آيات از ای نمونه آيات اين

 عصر نماز منظور يا ذكر است مطلق منظور آيا كه نيست مشخص ربی ذكر معنی .غيره و مال دنياست منظور يا است

 ضمير منظور .اسبھا شدن پنھان يا است خورشيد شدن پنھان منظور كه آيا نيست مشخص بالحجاب توارت معنی .است

 معنی .اسبھاست بازگرداندن يا منظور )خورشيد بازگرداندن( است خورشيد منظور آيا كه نيست مشخص در ردوھا

گردن  بريدن منظور يا وضوست ھنگام مسح منظور يا اسبھاست به دست ماليدن منظور آيا كه نيست روشن مسح

 سوق منظور آيا كه نيست مشخص ھم اعناق و سوق از منظور و اسبھاست

 در .)باشند ساخته وضو ھمگی كه( و ھمراھانش سليمان واعناق وقس يا و سليمان اعناق و سوق يا است اسبان اعناق و

 يعنی شود می ٢١۶ مختلف حاالت اين حاصل ضرب .ندارد وجود آيات تفسير اين در چيزی نيز سنت

   .!ابھام اوج .است استخراج قابل مختلف معنی ٢١۶ حداقل آيات اين از

 بپذيرند آن را احمقان چون كه باشد انتظار داشته آنان از و يزدبر مردم جان به را ابھام اينھمه كه است مريض مگر خدا

 محمد كار اين باشد عاقل عالم خدای كار تواند نمی نه .نكنند ترديد و ھم نقد خود خيال در و نگويند ھيچ و

 .نيست معلوم آن ته و سر كه زند می حرفی گاھی انسانھا ما مثل كه است

 :قرآن مبھمات از ديگر مثال -

  :شده بيان ھزارساله پنجاه و ھزارساله روز يك رآنق در

َيدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون  َ َ َ َ َُّ ُ ُ ُ ُ ُ َُ ََّ ِ ِ ِ َّ ِ ِِّ ٍ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ َ ٍ ْ ْ ْ َْ َِ ُِ ِ ْ َْ َّ ْ   ﴾ سجده۵﴿ِّ
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 شما كه چنان آن مقدارش كه روزى آنگاه در كند مى اداره زمين تا ]گرفته[ آسمان از را ]جھان[ كار (خدا) :ترجمه

 .رود مى باال او سوى به سال است ھزار شماريد برمى ]آدميان[

 ابھام كند می خدا عروج به سوی چه چيزی و .است آخرت روزھای يا ست دنيا در روزھزارساله از منظور اين كه در

  .دارد وجود

ِتعرج المالئكة والروح إليه  ِْ َْ ِ ُ ُ ُُّ َ ُ َ َ َ ْ ٍفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة َ َ ََ ََ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ٍ   معارج﴾۴﴿ْ

 .است سال پنجاه ھزار مقدارش كه روزی در می روند باال او به سوی روح و مالئكه :ترجمه

 ھمان روز اين آيا و بندگان حساب به ًاست مثال رسيدگی قيامت از بخشی يا است، قيامت آغاز روز اين آيا اين كه در

 و نرسيده محمد از شخص چيزی نيز ابھامات اين توضيح در .است مبھم خير يا آمده  سجده۵آيت  در كه تاس روز

برای  كه است آمده) ٢/٧۶(سيوطی اتقان در است مثال متناقض و اند متفاوت گفته محمد نزديكان و صحابه كه ھم نكاتی

 .است بوده مبھم ھم عباس ابن

  :قرآن مبھمات از ديگر مثال -

َّثم َ قفينا على آثارھم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه اإلنجيل ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ِ ِ َِّ ََّ َُ ُ ِ َ َ ًوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورھبانية َ ً ًَّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ ْ

ِابتدعوھا ما كتبناھا عليھم إال ابتغاء رضوان هللا َِّ ِ َ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ َ َ َ َ ََ َ َ فما رعوھا حق رعايتھاُ َ َ َِ َ َ َِ َّ ْ َ َ فآتينا الذين آمنوا منھم أجرھم وكثير منھم فاسقون َ َُ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ُْ ِّْ ٌ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َّ َ َ

 ﴾ حديد٢٧﴿

 عطا انجيل او به و آورديم پى در را پسر مريم عيسى و آورديم درپى پى را خود پيامبران آنان دنبال به آنگاه :ترجمه

 درآوردند خود پيش از كه رھبانيت و رحمت و رأفت نھاديم كردند او پيروى از كه كسانى دلھاى در و كرديم

 بود آن رعايت حق چنان كه را آن حال با اين كنند خدا خشنودى كسب آن كه براى مگر نكرديم مقرر ايشان بر را آن ما

  .فاسقند آنان از بسيارى و اديمد بدانھا بودند آورده ايمان كه را ايشان كسانى از پاداش پس نداشتند منظور

 .است ريخته ھم در و مبھم قسمت اين كه چقدر شويد می متوجه بھتر بدانيد عربی اگر .كنيد دقت كشی خط قسمت  به

 اما .آوردند در خود پيش از و ننوشتيم مسيحيان بر را رھبانيت ما كه خواھد بگويد می قسمت اينً ظاھرا

 می اين مفھوم اول برخورد در .است عطف كرده رحمة به را رھبانية ًاوال .كنيد دقت آن نامفھوم بسيار بيان نحوۀ در

 اين علت .نيست اين منظورً ظاھرا كه "داديم قرار رھبانيت و و رحمت رأفت مسيحيان دل در ما" شود

 خود جای ھبانية درر اگر .است داشته فعل مقدم بر نابجا به طور را ست ابتدعو مفعول كه رھبانية كه اينست فھم خطای

 قسمت بهً ثانيا .شد می برطرف ابھام "كردند ابداع خود پيش از را يعنی رھبانيت رھبانيه ابتدعوا " بود

 می اين معنی بگيريم نظر در آن از بعد از استثنای مستقل و قبل به مربوط را "عليھم ماكتبناھا" اگر .كنيد دقت بعدی

 اما .است ھمين منظورً ظاھرا  كه "ننوشتيم آنھا برای ما و ردنددرآو پيش خود از را رھبانيت" كه شود

 ما " :شود می چنين معنی بعد، به استثنای توجه با حال .است كرده مبھم را معنی آن به دنبال )استثناء( اال بردن به كار

يعنی  اينصورت رد كه "نكردند  اداء آن را رعايت حق كه خدا رضايت مگر برای ننوشتيم آنان برای را رھبانيت

 به اال از كه اند گفته معضل اين از نجات مفسران برای بعضی .شود می قبلی مفھوم ضد كه نوشتيم برايشان را رھبانيت

 شود می چنين معنی و كند می بدتر را مشكل اينھم .ندارد كتبنا ما به و ربطی است جديدی جملۀ بعد

 ھيچ با اين كه خالصه .شود می نامفھوم جملۀ ناقص يك قسمت ينا چه؟ يعنی "خداوند رضای آوردن به دست از غير"

 معرفی محمد را خدای ناتوانی عجب .آيند در جور ھم با كه بفھميد طوری را جمله اين توانيد اجزای نمی معقولی تالش

انسانھا،  ما مثل كه است محمد كار نيست خدا كار اين نه !كند بيان نمی تواند نيز را ساده جملۀ يك كه خدائی !كند می

  ادامه دارد-.زند می حرف برھم و درھم گاھی


