افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٢٣جوالی ٢٠١۵

نقد قرآن
٢
فصل  :١معرفی قرآن
فرض اينست كه كسی كه اين كتاب را می خواند حداقل قرآن را يكبار و با دقت در معانی آن خوانده است  .ولی قطعاً
در تمام موارد چنين نيست بنابراين در اين فصل به اختصار به معرفی قرآن می پردازم.
پيامھای اصلی قرآن
قرآن كتابی است كه برحسب ادعای محمدبن عبدﷲ در حدود ١۴٠٠سال پيش در طی  ٢٣سال بر محمد نازل شده است .
ُلب ُلباب قرآن عبارتست از:
قبول وجود خدای واحد دارای صفات كريمه و مبارزه با شرك و بت پرستیقبول وجود قيامت.قبول قرآن به عنوان كتاب خدا كه مستقيماً به محمدپيامبر نازل شده است.احكام متنوعی كه ادعا می شود راه حل نھائی تمام مشكالت بشری است.ضرورت اطاعت بی قيد و شرط از خدا و محمد.تأكيد بر انجام اعمال صالح كه ھمان دستورات قرآن و محمدند.ضرورت پرھيز از نواھی قرآن و محمد.ضرورت و تأكيد بر جنگ برای دفاع از اسالم و گسترش اسالم در جھان.زيبائی كالم قرآن
قرآن از نظر كالمی زيباست  .مخصوصاً سوره ھای كوچك مكی دارای بيانی شعرگونه ودلپذيرند .اين سوره ھا شبيه
شعر نو سروده شده اند.
چنانچه در تاريخ اسالم آمده است يكی از جاذبه ھای مھم قرآن برای اعراب ،زيبائی آن بود .البته ھمه جای قرآن از نظر
زيبائی يكسان نيست.
جمالت نچندان زيبا و درھم و برھم فراوان نيز دارد  .به اين موضوع در فصل" خطاھای نوشتاری قرآن "خواھيم
پرداخت.
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تكراری بودن قرآن
پيامھای اصلی قرآن صدھا بار تكرار شده اند و در ھر صفحه ای از قرآن به ھمه يا بعضی از آنان برخورد می كنيد .
بيش از ھمه ترساندن از قيامت و تأكيد بر وحدانيت خدا و مبارزه با شرك و بت پرستی در پی ھم تكرار شده اند .تقريبا ً
غيرممكن است كه صفحه ای از قرآن را بيابيد كه در آن به اين دو موضوع اشاره نشده باشد .در قرآن مفاھيم كمی
ھستند كه يكبار آمده باشند .قرآن شايد تكراری ترين كتاب موجود باشد .اگر كسی يك سورۀ بزرگ قرآن مثل بقره را
بخواند ،باخواندن بقيۀ قرآن چيز زيادی به دانش وی از قرآن اضافه نمی شود.
مثالھايی از تكرار مطالب در قرآن:
اسم موسی  ١٣۶بار در قرآن تكرار شده است و داستان موسی به صورت كوتاه و بلند در  ٣۴سورۀ قرآن تكرار شدهاست.
عبارت" جنات تجری من تحتھا االنھار( "باغھای بھشتی كه جويبارھائی از زير آن عبور می كنند )عينا حدود ۴٠بار تكرار شده است.
عبارت" و من اظلم ممن افتری علی ﷲ الكذب ")چه كسی ظالمتر از كسی است كه به خدا دروغ می بندد( .عينا ً ٩بار و با تغيير اندكی در لفظ  ١٣بار ديگر تكرار شده است.
 مفھوم » ويعبدون من دون ﷲ ما ال يضرھم و ال ينفعھم« يعنی غير از خدا چيزی را می پرستند كه به آنھا نفع وضرری نمی رساند؛ حداقل  ١٠بار تكرار شده است.
عبارت" ﷲ الذی خلق السموات و االرض فی سته ايام )خلقت آسمانھا و زمين در  ۶روز(  ٧مرتبه در قرآن تكرارشده است.
به جرأت می توان گفت كه كل محتوای قرآن را بدون تكرار می توان در  % ٢٠از حجم موجود قرآن جای داد.
كم محتوا بودن قرآن
قرآن كتابی با محتوای كم و سطحی است  .به مطالب متنوع در سطح فھم عوام زمان محمد و محيط عربستان اشاره
كرده بدون استدالل مناسب و تعمق كافی .برای مثال وقتی از محمد پرسيده می شود كه چرا ماه شكلھای متنوع دارد؟ او
در قرآن می گويد :برای اين كه شما عدد سنين )سالھا( و حساب را داشته باشيد .اگر امروز ھمين سؤال از يك دانش
آموز ھم پرسيده شود خواھد گفت كه چون قسمتھای مختلفی از ماه به سمت خورشيد است ولی محمد اصالً چنين چيزی
را نمی دانسته است بنابراين ،اين جواب بسيار عوامانه را داده است
تكراری بودن قرآن دليلی مھم بر كم محتوا بودن قرآن است .محمد چيزھای محدودی از كتب مقدس يھود و مسيحيان
فراگرفته بود و چيزھای مختصری ھم از فرھنگ خود يا فرھنگھای ديگر به گوشش خورده بود .طبعاً در آن دوران
عقب افتادگی و آنھم در محيط عربستان ،كه يكی از عقب افتاده ترين نقاط زمين بود ،چيز زيادی برای آموختن يافت
نمی شد .حال محمد می خواست اين حكايتھا و نكات محدود را در عرض  ٢٣سال برای مردم بگويد ،طبعا ً چاره ای جز
تكرار پی در پی آنان نداشت و اين دليل روشنی بر اينست كه قرآن كار محمد است نه خدا .علم خدا كه محدود و ناچيز
نيست.
محيط زدگی قرآن
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قرآن به شدت تحت تأثير فرھنگ و سنتھا و زبان عربی است .مثالً فھم بسياری از كلمات و مفاھيم قرآن نياز به آشنائی
به فرھنگ و سنن عربی در زمان محمد دارد  .بسياری از آداب و رسوم عربی به عنوان احكام قرآن و اسالم مطرح
شده است مثل ماھھای حرام ،برده داری ،تحقير زن ،كاروان زنی و نحوۀ برخورد با دشمنان .مثالً بت پرستی در محيط
مكه بسيار رايج بوده است در حالی كه در ايران خدای واحد پرستش می شد و در روم مسيحيت رايج بود .ولی محمد
تحت تأثير شديد محيطش ،محور اصلی قرآن را مبارزه با بت پرستی قرار داده است غافل از اين كه اينھمه بحث از بت
پرستی به درد نقاط ديگر جھان و يا آيندۀ بشريت نمی خورد.
مثال ديگر كشتيھای بادبانی است كه در زمان محمد رايج بوده است  .بارھا در قرآن به نقش باد در پيش راندن كشتی
اشاره شده و آن را خواست خدا دانسته است .مثل:
بة َ َ ِ ُ ْ
والبحر َ ﱠ
حتى ِ َ
جاءتھا ِري ٌح َ ِ ٌ
وجاءھم
ركم فِی ْ َ ﱢ
ح طَي َ ٍ
الفلك َ َ َ
بھا َ ْ َ
وفرحوا ِ َ
إذا ُ ُ ْ
الذی يَسي ُ ُ ْ
ھو ﱠ ِ
كنتم فِی ْ ُ ْ ِ
عاصف َ َ ُ ُ
َُ
وجري َن ِ ِ
بھم ِ ِ
البر َ ْ َ ْ ِ
بري ٍ
مكان َ َ ﱡ ْ
بھم َ َ ُ ْ
دعوا ّ
الدي َن َ ِ ْ
أنجي َ َتنا ِ ْ
ھذه َ َ ُ َ ﱠ
مخلصيَن َلهُ ﱢ
الشاكريَن ﴿ ﴾٢٢يونس
َْْ ُ
الموج ِمن ُ ﱢ
لنكونن ِ َ
لئن َ َ
وظنوا َ ﱠ ُ ْ
أحيطَ ِ ِ ْ
ﷲَ ُ ْ ِ ِ
أنھم ُ ِ
من َ ِ ِ
كل َ َ ٍ
من ﱠ ِ ِ
او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مىگرداند تا وقتى كه در كشتيھا باشيد و آنھا با بادى خوش آنان را ببرند و
ايشان بدان شاد شوند ]بناگاه[ بادى سخت بر آنھا وزد و موج از ھر طرف بر ايشان تازد و يقين كنند كه در محاصره
افتادهاند در آن حال خدا را پاكدالنه مىخوانند كه اگر ما را از اين ]ورطه[ برھانى قطعا از سپاسگزاران خواھيم شد
)(٢٢
غافل از اين كه به زودی موتورھای متنوع جای باد را می گيرند اين امر ھم مؤيد آنست كه قرآن كار محمد است نه خدا
چون خدا از آينده خبر دارد.
بخش عمده ای از قرآن در پاسخ به حوادث روزمرۀ محيط مدينه و مكه نازل شده است .مثالً واقعه ای اتفاق می افتاد يا
جنگی در می گرفت و محمد پس از آن حوادث آياتی را در مورد آنان نازل می كرد .حتی بسياری از آيات در توضيح
زندگی خصوصی محمد است مانند آيات افك كه در مورد تھمت زنا به عايشه به طور تفصيل سخن می گويند در
صورتی كه اين ريزه كاريھای جزئی فائده ای برای اعصار ديگر ندارد.
در مجموع محمد قادر نشده است كه كتابی فرافرھنگی و ھمگانی بياورد.
بی نظمی قرآن
از لحاظ مفاھيم ،موضوعات و نوشتار ،قرآن بی نظم ترين كتابی است كه من ديده ام .مطالب قرآن به صورت تكه تكه و
نامربوط پشت سر ھم قرار گرفته اند .گاھی حتی در يك آيت ،دو يا چند مفھوم نامربوط كنار ھم آمده است .چينش
مطالب نه بر اساس موضوع و نه بر اساس تاريخ نزول است.
موارد بی نظمی:
ذكر امور بسيار متنوع در ھر سوره مخصوصا ً در سوره ھای بزرگترذكر مخلوط موضوعات متنوع ،به نحوی كه اگر بخواھيد نظر قرآن را در
عدم دنبال كردن موضوع خاص وِ
موضوع خاصی بدانيد الزم است كه تمام قرآن را بگرديد.
كنار ھم نھادن آياتی كه ھيچ ارتباط معنائی با ھم ندارند.كنار ھم گذاشتن مفاھيم نامربوط حتی در يك آيت.غير دقيق بودن قرآن
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در بيان مطالب قرآن دقت كافی به كار برده نشده است  .مثالً مطلبی را در آيتی به طور كلی گفته و چند سال بعد متوجه
شده است كه كليت آيت قبل غلط بوده است بنابراين در آيتی ديگر آن را تخصيص زده است .در بسياری موارد ھم ،بی
دقتيھای قبلی اصالح نشده اند .برای مثال گفته است "ان مع العسر يسرا "يعنی قطعا ً به دنبال ھر سختی آسانی وجود
دارد .اين جمله به صورت كلی در تمام موارد صادق نيست .اما در ھيج جای ديگر نيز اين خطا اصالح نشده است .البته
مفسران و فقھاء به كمك محمد آمده اند و در اصالح اين بی دقتيھا ،با آيات بعدی و يا حديث و يا با استفاده از توجيه ھای
من درآوردی ،سعی بسيار كرده اند .چنين بی دقتيی در نوشتارھای علمی امروز غير قابل پذيرش است  .يك محقق بايد
جملۀ خبری را ھمانگونه بگويد كه درست باشد نه اين كه نيمه خطا بگويد و بعد از دوسال دوباره آن را اصالح كند.
مبھم بودن قرآن
بيشتر آيات قرآن نيازی به تفسير ندارند و با خواندن می توان فھميد اما در قرآن ابھام نيز فراوان است .اين ابھامات
دالئل مختلفی دارد از جمله بی نظمی شديد قرآن ،بيان مطالب نادرست و مبھم از سنتھای مختلف ،بی دقتی در بيان
مطالب ،حذفھای نابجای فراوان ،ضميرھائی با مراجع نامشخص ،جمله ھای درھم و نامفھوم ،ادعاھای تاريخی بدون
سند و نام و تاريخ و سرزمين ،به كار بردن لغات غير عربی و عربی نا مأنوس كه حتی صحابه و مفسر بزرگی مثل ابن
عباس در معنی آنان دچار ترديد می شوند .عالوه بر اينھا تخصيص و نسخ ھم بر ابھام قرآن افزوده اند  .ھمچنين عدۀ
كثيری از آيات قرآن را بدون مراجعه به سنت نمی توان فھميد و عده ای از آيات را با مراجعه به سنت ھم نمی توان
فھميد چون چيز قابل اعتمادی در مورد آنان در سنت نيست .مثالً صدھا آيت كوتاه چند كلمه ئی در سوره ھای مكی،
مخصوصا در جزو سی ام قرآن ،آمده اند كه كامالً مبھم اند و اين آيات محل بحث و جدال شديد مفسرانند چون نه از
ظاھر آنان و نه از سنت معنی قطعی آنان به دست نمی آيد .اين موضوع در فصل مستقلی بحث شده است.
فھم قرآن
منابع اسالم فقط دو چيزند  :قرآن وسنت  .منظور از سنت گفتار و كردار محمد است كه در كتب حديث و سنن و سيره
آمده است .عالمان دينی در طول تاريخ  ١۴٠٠سالۀ گذشته حقا به اسالم آبرو داده اند  .قرآن پراكنده و گاه از بين رفته را
جمع و تدوين كردند  .احكام و احاديث محمد را با دقتی ستودنی جمع آوری و مدون كردند .سنت محمد را با زحمتی
باورنكردنی جمع كردند .از احكام پراكنده و متناقض محمد ،دستگاه رفيع فقه را ساختند .در حالی كه در اسالم چيزی از
فلسفه وجود ندارد ،با برگرفتن فلسفۀ يونان و پرورش آن ،فلسفه و كالم اسالمی را ساختند .در
حالی كه در گفتار و كردار محمد چيزی از عرفان و تصوف وجود نداشت با برگرفتن عرفان از اديان ھندو و مسيحيت،
بنای رفيع عرفان اسالمی را ساختند .با نوشتن صدھا كتاب اخالقی و با برگرفتن انديشه ھای دانشمندان
ملل مختلف مخصوصاً يونانيان ،اخالق اسالمی را پرورش دادند .واقعيت انكار ناپذير اينست كه اسالم پرورش يافته در
دامان علمای اسالمی ،بسيار زيباتر ،فريبنده تر ،كاملتر ،صحيحتر ،اخالقی تر و انسانی تر از اسالم محمد
است و به ھمين دليل است كه برای نزديك شدن به معنی واقعی قرآن بايد ھرچه بيشتر به خود قرآن بدون بزك و سنت
صحيح تكيه كنيد و به منابع نزديكتر به صدر اسالم مراجعه كنيد.
بنابراين راه مطمئن در فھم قرآن ،استفاده از خود قرآن و سنت است .گرچه اين راه به ظاھر آسان می آيد ولی چندان ھم
سرراست و آسان نيست .در اينجا به مھمترين مشكالت و راه ھای حل آنھا پرداخته می شود.
موانع فھم قرآن
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بی نظمی يكی از بزرگترين موانع فھم قرآنست .پاره پاره بودن مطالب و پراكنده بودن ھر مطلب در بين بيش ار۶۶٠٠آيت ،كار فھم نظر قرآن در مورد يك موضوع خاص را بسيار مشكل می كند .راه حل اساسی برای مقابله با اين
مشكل اينست كه بايد تمام آيات مربوط به يك موضوع را يافت و در كنار ھم نھاد .اينكار در گذشته بسيار مشكل بود ولی
امروز با استفاده از كامپيوتر بسيار آسانتر شده است.
تكميل نظر قرآن با زمان  :در مواردی با گذر زمان نظر قرآن تغيير پيدا كرده است مثالً در ابتدای دعوت توصيه بهجنگ نمی شد ولی در مدينه ،جنگ سرلوحۀ دعوت محمد قرار گرفت .اين تغيير در موارد متعدد ديگری ھم مشاھده می
شود .برای مقابله با اين مشكل دانستن زمان نزول آيات ضروری است .با مراجعه به تفاسير معتبر قرآن می توان بر اين
مشكل غلبه پيدا كرد.
ناسخ و منسوخ  :در مواردی حكمھای قبلی قرآن توسط آيات بعدی نسخ)لغو( شده است .مثالً در ابتدای دعوت محمددر مكه ،ظاھراً آزادی عقيده مورد قبول قرآنست اما در مدينه اين آزادی عقيده نسخ شده است كه اين
نسخ بعدی روی بيش از صد آيت قبلی تأثير گذاشته است .مشكل اينجاست كه در ھيچ آيتی ذكر نشده كه اين ناسخ است يا
منسوخ .برای حل اين معضل مراجعه به كتب معتبر ناسخ و منسوخ ضروری است .البته مھمترين موارد نسخ در ھمين
كتاب جمع آوری شده است و برای يك انسان غير متخصص ،توجه به ھمين موارد مھم كافی است.
نياز به شأن نزول عده ای از آيات :يكی از بھترين راھھای پی بردن به معنی آيت مبھم ،توجه به شأن نزول آيت است .يعنی اين كه اين آيت در پاسخ به چه واقعه ای نازل شده است .در صورت نياز بازھم با مراجعه به تفسير می توان به
شأن نزول پی برد.
اصالحات مترجمين و مفسرين :گرچه ترجمۀ قرآن برای كسی كه عربی نمی داند ضروری است و تفاسير نيز برایرفع ابھام آيات مبھم ضروری اند ،اما كار مفسران و مترجمان پاره دوزی نيز ھست .واقعيت تلخ اينست كه در اكثر
قريب به اتفاق موارد ،مؤمن و روحانی ھيچ دينی نمی تواند محقق واقعی در دين خودش باشد .برای تحقيق بيطرفانه،
محقق بايد از روی اعتقاد و باور به دين ننگرد .اعتقاد قبلی به چيزی به معنی اينست كه شما قبل از تحقيق ،قضاوتتان
را كرده ايد .بنابراين تحقيق بعدی چيزی جز تأئيد اعتقادات قبلی شما نمی زايد .اين مطلب از بديھيات روانشناسی مدرن
محسوب می شود .بنابراين مفسران و عالمان اسالمی ھرگز محققان بيطرفی در قرآن نيستند.
آنان قبل از مراجعه و تحقيق در قرآن به قرآن ايمان آورده اند و تنھا با ديدۀ كسب معرفت و ھدايت و مدح به قرآن می
نگرند يعنی آنان با پيش داوری به شدت مثبت در قرآن می نگرند به ھمين دليل كار مفسران پاره دوزی است .آنان از
قبل ايمان دارند كه قرآن كالم خداست و در كالم خدا ضعف و خطا وجود ندارد بنابراين اوالً چون فقط به ديدۀ مدح و
ستايش به قرآن می نگرند بيشتر خطاھای قرآن را نمی بينند .ثانيا ً اگر خطائی بسيار واضح را بر حسب اتفاق مشاھده
كردند چون معتقدند كه خطا نيست بنابراين به توجيه آن می پردازند و آن خطا را از ديدۀ خود و ديگران می پوشانند و
به قول حافظ:
شيخ ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظـر پـاك خطـا پوشش باد
مفسران ،قرآن را تراويده از قلم صنع می دانند طبعا ً در آن خطائی نمی بينند و اگر ھم ديدند آن را می پوشانند .به ھمين
دليل در اكثر موارد در ترجمه و تفسير قرآن ،كلمات و نكاتی را می افزايند تا معنی آيت از ديد خودشان درست در آيد و
غير منصفانه تر اين كه گاه حتی معنای لغات را تغيير می دھند مثالً در ترجمه ای ديدم كه لغت مكر را تدبير معنی
كرده بود .برای اين كه خالف قرآن ،مكر را به خدا نسبت ندھد  .جالب است بسياری از مترجمان و مفسران دايه ھای
دلسوزتر از مادرند و آنقدر بعضی آيات را حك و اصالح می كنند تا آيت از معنای واقعی اش خارج می شود .در
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اينگونه موارد مراجعه و مقايسه با ترجمه ھا و تفسيرھای قديمی تر و معتبرتر می تواند كارساز باشد ،اما حل نھائی آن
متأسفانه نياز به دانستن زبان عربی و آشنائی با تفسير دارد.
بسياری از روشنفكران مسلمان ھم پاره دوزان مدرن اند .اكثراً از قرآن و منابع دينی بی اطالعند يا كم اطالعند اما ايمان
عميق به اسالم دارند .بنابراين با گرفتن جمالتی از قرآن يا سنت و تحريف كلمات و معانی آنھا ،لباس مدرنيته را بر تن
اسالم می پوشانند  .اينان بر اساس مد روز تفسيری جديد بر اسالم می گذارند و جوانان بيچارۀ مسلمان را از بيراھه ای
به بيراھۀ ديگر سوق می دھند .زمانی كه سوسياليسم مد روز بود ،بر اسالم لباس سوسياليسم می پوشاندند؛ چنانچه دكتر
شريعتی در ايران كرد و امروز كه دموكراسی مد روز است ،بر اسالم لباس دموكراسی می پوشانند؛ ھمانگونه كه
امروز گروھھای سياسی اسالم گرای جھان عرب چنين می كنند .در بسياری موارد در سراسر يك كتاب آنان ،آيتی از
قرآن يا حديثی از محمد مشاھده نمی كنيد .بسياری از آنان بافته ھای خود را بر اسالم می پوشانند .روحانيون متجدد نيز
دست كمی از روشنفكران مسلمان در تحريف اسالم ندارند
علی رغم مشكالت فوق بازھم توصيه می شود كه از خواندن قرآن نھراسيد چون با خواندن سادۀ قرآن به معنای بيشتر
آيات پی می بريد.
البته بسيار بھتر است كه آيات مربوط به يك موضوع را با ھم بخوانيد .اما در صورت ابھام يا تضاد بايد به تفاسير معتبر
مراجعه كنيد .من تفاسير قديمی تر و متكی به سنت را ترجيح می دھم چون تفاسير آيات را از صحابه يا تابعين نقل می
كنند ،مثل تفسير طبری و تقسير الدر المنثور.
نكتۀ ديگر اين كه اگر قرآن را با عشق و ايمان بخوانيد ھمه چيز آن به نظرتان درست می آيد و اگر با نفرت بخوانيد
ھمه چيز آن به نظرتان غلط می آيد درحالی كه نه اينست و نه آن  .فردی ادعای نبوت كرده و كتابی را
به عنوان كتاب خدا معرفی كرده است  .شما بايد بدون حب و بغض آن را به دقت مطالعه كنيد ،در آن تفكر كنيد با علم و
واقعيت و عقل بسنجيد و اگر آن را راست و معجزه ديديد از آن تبعيت كنيد و گر نه آن را كنار بگذاريد.
ادامه دارد
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