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  داکتر سھا

 ٢٠١۶ می  ١١
 

  نقد قرآن
٢۵  

 :قرآن مبھمات از ديگر مثال

ْلئال يعلم أھل الكتاب أال يقدرون على شيء من فض َْ ِّ ٍ ْ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ ََّ ََّ ََ َْ ْ ِل هللا وأن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْْ َْ َُ ُ َُّ َّ ََّ ََ َ ْ ُ ِ َّ َ﴿٢٩﴾ 

 )الحديد(

 كس ھر به خداست دست در و فضل خدا فضل از چيزی بر نيستند قادر كه ندانند كتاب اھل آن كه از برای  :ترجمه

 )٢٩( است بسيار داراى كرم خدا و كند مى عطا را آن بخواھد

 خطای اصالح برای مترجمان و دليل مفسران  به ھمين .ندارد معقولی معنی ھيچ شده كشيده خط قسمت كه كنيد دقت

 قبل آيات در به عالوه .شود درست معنی تا اند كرده حذف را اال يعنی داده اند تغيير ل به را لئال كلمۀ آيت

 معلوم ...ندانند كتاب اھل آنكه برای شده است كاری چه .داد نسبت آن به را )آنكه برای ( ل بتوان كه نيست چيزی

 !نيست

  :قرآن مبھمات از ديگر مثال-

َواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِّْ َّ ََّ َ َ َُ ُِّ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ َِّ َّ َّْ َ َ َ َُ َُ َ َ َُ َما أنزل على َ َ َ ِ ُ َ
َالملكين ببابل ھاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون منھما ما يفرقون به بين  َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِّ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ ُْ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌْ ُ َّ َِّ ٍ َ ِّ َ َ َ َ ْ

ِالمرء وزوجه وما ھم بضآرين به م ِ ِ ِِ َِ ِّ َ ُ َ ََ َِ ْ َ ْ ِن أحد إال بإذن هللا ويتعلمون ما يضرھم وال ينفعھم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ْ ِ ُِ ُ ُ َُ َ ََ َ َُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َْ ََ َ َْ ْ ُ ُّ َّ ّ ِ َِّ ٍ َ

َاآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسھم لو كانوا يعلمون  ُ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْْ ُ ُ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ٍ َ    بقره﴾١٠٢﴿َْ

بودند پيروى كردند و سليمان كفر نورزيد ليكن ] و درس گرفته[سليمان خوانده  ھا در سلطنت]تصف[و آنچه را كه شيطان

آنچه بر آن دو فرشته ھاروت و ماروت در ] نيز از[آموختند و  ھا به كفر گرائيدند كه به مردم سحر مى]صفت[آن شيطان

قبال [كردند مگر آن كه  نمى] سحر[چ كس را تعليم ھي] فرشته[با اين كه آن دو ] پيروى كردند[بابل فرو فرستاده شده بود 

چيزھائى ] فرشته[آنھا از آن دو ] لى[ھستيم پس زنھار كافر نشوى و] براى شما[آزمايشى ] وسيله[گفتند ما  مى] به او

 به توانستند به وسيلۀ آن آموختند كه به وسيلۀ آن ميان مرد و ھمسرش جدائى بيفكنند ھر چند بدون فرمان خدا نمى مى

ًرسانيد و قطعا  آموختند كه برايشان زيان داشت و سودى بديشان نمى چيزى مى] خالصه[احدى زيان برسانند و 

اى ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان  باشد در آخرت بھره] متاع[دريافته بودند كه ھر كس خريدار اين ] يھوديان[

  )١٠٢(دانستند  خريدند اگر مى
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 ملك از منظور كيانند؟ شياطين از منظور مثال .می خورد چشم به آن ابھامات تعدد و شدت آيت، ناي به اوليه نگاه با

 كتب در آيت كلی و معنی مفردات در متعدد احتماالت آنقدر خالصه كيانند؟ ماروت و منظور ازھاروت چيست؟ سليمان

 ابھام اين )1 ج الميزان مثل( مفسران ضیبع كه است جالب .آيت است ابھام شدت نشانگر به خوبی كه شده آورده تفسير

 !اند دانسته را معجزه عظيم

  :گوئی مبھم از ديگر مثال -

ِأفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاھد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر ب ِْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُ ُْ ُ ً ً ِّ ُِّ َُ ََ َْ ٌْ َ َُ ِّ َِّّ ٍ َه من َ ِ ِ
َاألحزاب فالنار موعده فال تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس ال يؤمنون  َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ُ ُِ َّ َّ ََّ َ َْ َ ََّ َُّ ِّ َّ ْ ِ ْ ِّ ٍ ْ ُْ َُ ََ َُ ْ   ھود﴾١٧﴿َ

ى او پيرو آن است و پيش از و] خويشان[آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاھدى از : ترجمه

گروند  به آن مى] اند كه در جست و جوى حقيقت[آنان ] بافد دروغ مى[كتاب موسى راھبر و مايه رحمت بوده است ] نيز[

از ] و[گاه اوست پس در آن ترديد مكن كه آن حق است  به آن كفر ورزد آتش وعده] مخالف[ھاى  و ھر كس از گروه

  )١٧(كنند  ىولى بيشتر مردم باور نم] آمده است[جانب پروردگارت 

 بينشان( متعددی قطعات .است عجيبی آيت ھم ريختگی، در نظر از فھميد؟ می چه آن از بخوانيد را فوق آيت بار چند

 ضمير چند و جمله ناقص بودن به عالوۀ .اند گرفته قرار ھم كنار در روشنی ارتباط بدون كه )شده است نھاده تيره خط

 .است دهكر مبھم به شدت آن را نامشخص مرجع با

  :گوئی مبھم از ديگر مثال -

ُولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته  ُ َ َ ََ َ َ َْ ِّ ُ َُ ْْ ُْ َ َّ ًّ ِ َ ً ْ ُ َ ْ ٌّأأعجمي وعربيَ ٌّ ِِ َ ََ َ ْ َ ِ قل ھو للذين آمنوا ھدى وشفاء والذين ال يؤمنون في َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُْ َُ َّ ََّ َ ََ ً ُ َُ ْ ُ

ًآذانھم وقر وھو عليھم عمى َ َْ ِْ ِْ َ ََ َ َُ ٌ ْ ٍ أولئك ينادون من مكان بعيد ِ ِ َّ ِ َِ ٍ َ َ َ َْ َْ ُ َ   فصلت-  ﴾۴۴﴿ُ

 آيا نشده بيان روشن آن ھاى آيت ًقطعا می گفتند چرا بوديم گردانيده عربى غير قرآنى ]را كتاب اين[ اگر و :ترجمه

آورند  نمى نايما كه كسانى و است شفا و رھنمود اند آورده ايمان كه براى كسانى بگواين .؟عربی و عربى غير كتابى

 )۴۴(می دھند ندا دور از جائى را آنان و است نامفھوم برايشان قرآن و است سنگينى گوشھايشان در

 خط قسمت مفھوم ھمچنين .برسد ذھن به آن مبھمی از معنی تا كنيد تكرار آن را بايد بار چند .بخوانيد دقت با را آيت

 چيست؟ شده كشيده

 ايراد قرآن بودن روشن به بود )عربی غير(عجمی قرآن زبان اگر گويد می آيت اين كه است اين جالب .بخوانيد دوباره

 .است ابھام جواب عين اين خود ولی .نيست مبھم است عربی قرآن چون كه دھد آنان جواب به خواھد می و گرفتند می

 آيت ظاھر از آنچه اول شده ذكر آنان توسط محتمل معنی و سه كنند حل را ابھام اين اند كرده سعی مفسران معمول طبق

 نمی در جور آيت كلی مفھوم با اين معنی اما ."دو ھر مخلوط يعنی است؟ عربی و عجمی قرآن آيا" كه آيد اينست می بر

 و شنوندگانش است عجمی قرآن آيا كه "اينست محتمل دوم معنی .است عربی محض قرآن بگويد خواھد می كه آيد

ھيچ  بر دليلی است؟ منظور كدام "است؟ عرب پيامبرش است و عجمی قرآن آيا "كه اينست محتمل سوم معنی و "عربند

 .نيست كدام

 آيه معنی ابھام بر اينھم كه ندارد آيه با ابتدای روشنی ارتباط ھيچ )شده كشيده خط قسمت بعد از( دنبالۀ آيت به عالوه

 .است افزوده

  :ديگر مثال

ِّوقال للذي ظن أنه ناج م ٍ َ ُ َّ ََ َّ ِ َِّ َ َ َنھما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِّ ِّ َِّ َ ََ ْ ُ َ َُّ ُْ َ ْ َ   يوسف- ﴾۴٢﴿ُ
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 آور ياد به خود )آقا(پروردگار نزد مرا می شود گفت خالص می كرد گمان كه دو آن از كس آن به ]يوسف[ و :ترجمه

 ]۴٢[ ماند زندان در سالى چند نتيجه در برد او ياد از را به آقايش يادآورى شيطان ]ولی[

 شود می آزاد آنان از يكی كه گفت و كرد تعبير را يوسف خوابشان و ديدند خواب يوسف ھمبنديھای از نفر دو زندان در

 زندان از را يوسف تا پادشاه بگويد به را يوسف بيگناھی كه خواست او از يوسف دليل به ھمين .شود پادشاه می ساقی و

را  فراموشی اين .ماند زندان در ديگر مدتی يوسف نتيجه در و كرد را فراموش يوسف درخواست ساقی فرد .كند آزاد

ِ فأنساه الشيطان ذكر ربه" به صورت فوق آيت در ِِّ َ َ َْ ُ َ ْ َّ ُ َ  معلوم .است ابھام دارای ربه ذكر اين آيت در .است كرده بيان " َ

 به ھمين دليل .ساقی يا است يوسف ه ضمير از منظور كه نيست معلوم و .يا پادشاه خداست رب از منظور كه نيست

 را خدا ذكر شيطان :اول اند؛ كرده برداشت اين قسمت از مفھوم دو و اند بوده تنازع در پيوسته آن مفھوم سر بر مفسران

 ديگری ساليان و كرد را مجازات او اخد نتيجه در )شد متوسل پادشاه و ساقی به خدا به جای و يوسف( برد يوسف ياد از

ساليان  نيجه در نكرد ياد پادشاه نزد را او ساقی و برد ساقی ذھن از يوسف را ياد شيطان :دوم .ماند باقی زندان در

 می برطرف ابھام برد می به كار را يا ملك هللا لغت ربه در رب به جای به صراحت اگر .ماند باقی زندان در ديگری

 .شد

 :شود می قرآن در درونی تناقض سه موجب مبھم اتآي وجود

 .شد بحثً قبال كه مبھم و )مبين( روشن بين تناقض :اول

  :مثل .بفھمند مردم تا است سھل و آسان كه قرآن است كرده ادعا متعددی آيات در قرآن .سھل و مبھم بين تناقض :دوم

ُّولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من م ِ ِْ ْ َْ ََ َِ ْ ِّ َ ُ ْ َ َّ ْ َ ٍدكر َ ِ   قمر-  ﴾١٧﴿َّ

 ١٧ -  اى ھست پندگيرنده آيا پس پندآموزى براى ايم كرده آسان را قرآنً قطعا و:ترجمه

  .است بودن قرآن آسان بر تأكيدی كه است شده تكرار قرآن درً عينا بار چھار آيت اين

ِفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َُ ِّ َُ َ ََّ َُّ ُْ َ ْ َّ َ ِ ً قوما لدا َ ّ ُّ ً ْ   مريم- ﴾٩٧﴿َ

 بيم بدان را ستيزه جو مردم و نويد بدان پرھيزگاران را تا ساختيم آسان تو زبان بر را ]قرآن[ اين ما حقيقت در :ترجمه

 )٩٧ ( دھى

 .است شده تكرار دوبار نيز آيت اين اول قسمت

 است ممكن .)غيرآسان( ومبھم آسان .دارد ضادعای متناق دو قرآن نيز اينجھت از پس .نيست آسان است مبھم كه چيزی

 است غلط دفاع اين .قرآن است از بخشھائی بلكه نيست قرآن ھمۀ قرآن، بودن مبين يا بودن از آسان منظور شود گفته

 .آن از قسمتی به نه اند داده نسبت قرآن كل به آن را اند كرده مطرح بودن را آسان يا و بودن مبين كه آياتی كليۀ چون

 اما .است آمده مردم ھدايت برای قرآن اين شده كه تكرار بار صدھا قرآن در .است ھدايت و ابھام بين سوم تناقض :سوم

 می عمل ھدايت ضد به قرآن از بخشھائی پس .است گمراھگر بلكه ھدايتگر نيست است مبھم كه چيزی

 .كنند

 دچار نوشتارش و گفتار در عادی انسان يك .ستقرآن ا بودن الھی غير بر آشكاری دليل قرآن در تناقضھا اين وجود

 .نه خدا شود ولی می گوئی تناقض

 شده اصالح و شده فيلتر مفاھيم موارد بسياری در می خوانند را قرآن ترجمۀ و نيستند مسلط عربی به  كسانی كه :نكته

 نوشتار اصالح و صل قرآنا با متفاوت گاه لغات گذاشتن با كنند می سعی مترجمان .خوانند ترجمه می به جای را

 می پرانتز در را اصالحات باشند ًنسبتا صادق اگر .كنند فھم را قابل ترجمه قطعاتی، يا كلمات كردن اضافه و جمالت

 خواھيد نگيريد نظر در را پرانتز كروشه يا داخل توضيحات كنيد سعی شما .آورند می ترجمه متن جزو و گرنه نويسند
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معنی  انگليسی، ترجمۀ در غربيان فريب برای مترجمان بعضی مثال .وجود دارد به وفور رآنق سراسر در ابھام كه ديد

 ترجمۀ قرآن، در مكارم ناصر يا . استsemen منی ترجمۀ حالی كه در باشد اعجاز موھم تا آورند می اسپرم را منی

 من به نظر .كند دور كلك است و يرنگن كه واقعی معنی از را خوانندگان ذھن تا است كرده ترجمه تدبير به را خدا كيد

 را قرآن فارسی ترجمۀ ترين صادقانه غير و است برده به كار ھای فارسی ترجمه در را اصالح و فيلترينگ بيشترين او

 .است ارائه كرده

 انگانديو باشد چنين اگر !!اند دانسته قرآن از معجزات را گوئی ابھام اين مفسران از بعضی اين كه عجيب :ديگر نكتۀ

 بلكه نيست عاقل كار خدای گوئی مبھم ولی .فھمد نمی ھيچ كس كه گويند می جمالتی چون گران اند معجزه بزرگترين

 .است محمد كار

  ادامه دارد

 

 
 


