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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵ جوالی ٢٣
 

  نقد قرآن
٢  

 قرآن معرفی: ١ فصل

ًقطعا  ی ول .است واندهخ آن یمعان در دقت با و كباريرا  قرآن حداقل خواند یم را كتاب نيا  كهیكس كه نستيا فرض

 .پردازم یم قرآن یمعرف به اختصار به فصل نيا در نيبنابرا ستين نيچن موارد تمام در

  

 قرآن یاصل یامھايپ

  .است شده نازل محمد بر سال ٢٣ یط در شيپ  سال١۴٠٠حدود در عبدهللا محمدبن یادعا برحسب كه است یكتاب قرآن

 :از قرآن عبارتست ُلباب ُلب

 یبت پرست و شرك با مبارزه و مهيكر صفات یدارا واحد یخدا جودو قبول -

 .امتيق وجود قبول -

 .است شده نازل امبريمحمدپ بهً مايمستق كه خدا كتاب به عنوان قرآن قبول -

 .است یبشر مشكالت تمام ینھائ حل راه شود یم ادعا كه یمتنوع احكام -

 .محمد و خدا از شرط و ديق یب اطاعت ضرورت -

 .محمدند و قرآن دستورات ھمان كه صالح اعمال انجام بر ديتأك -

 .محمد و قرآن ینواھ از زيپرھ ضرورت -

 .جھان در اسالم گسترش و اسالم از دفاع یبرا جنگ بر ديتأك و ضرورت -

  

 قرآن كالم یبائيز

 هيشب ھا سوره نيا .ندريودلپذ شعرگونه یانيب ی دارایمك كوچك یھا سوره ً مخصوصا .باستيز یكالم نظر از قرآن

 .اند شده سروده نو شعر

 نظر از قرآن یجا ھمه البته .بود آن یبائيز  اعراب،یبرا قرآن مھم یھا جاذبه از یكي است آمده اسالم خيتار در چنانچه

 .ستين كساني یبائيز

 ميخواھ "قرآن یرنوشتا یخطاھا" در فصل موضوع نيا  به .دارد زين فراوان برھم و درھم و بايز نچندان  جمالت

  .پرداخت
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 قرآن بودن یتكرار

 .ديكن یم برخورد آنان از یبعض اي ھمه به از قرآن یا صفحه ھر در و اند شده تكرار بار صدھا قرآن یاصل یامھايپ

ً بايتقر .اند شده ھم تكرار یپ در یپرست بت و شرك با مبارزه و خدا تيوحدان بر ديتأك و امتياز ق ترساندن ھمه از شيب

 یكم ميمفاھ قرآن در .باشد نشده اشاره موضوع دو نيا به در آن كه ديابيب را قرآن از یا صفحه كه است رممكنيغ

 را بقره مثل قرآن سورۀ بزرگ كي یكس اگر .باشد موجود كتاب نيتر یتكرار ديشا قرآن .باشند آمده كباريكه  ھستند

 .شود ینم اضافه قرآن از یو دانش به یاديز زيچ ۀ قرآنيبق باخواندن بخواند،

 :قرآن در مطالب تكرار از يیمثالھا

 شده تكرار قرآن سورۀ  ٣۴ در بلند و به صورت كوتاه یموس داستان و است شده تكرار قرآن در بار ١٣۶ یموس اسم -

 .است

 ۴٠  حدود نايع (كنند یم عبور آن ريز  ازیبارھائيجو كه یبھشت یباغھا) "االنھار تحتھا من یتجر جنات" عبارت -

 .است شده تكرار بار

  ٩ًنا يع .)بندد یم دروغ خدا به كه است یاز كس ظالمتر یكس چه( "الكذب هللا یعل یافتر ممن اظلم من و" عبارت -

  .است شده تكرار گريد  بار١٣لفظ  در یاندك رييتغ با و بار

 و نفع آنھا به كه پرستند یم را یزيخدا چ از ريغ یعني»  ويعبدون من دون هللا ما ال يضرھم و ال ينفعھم«  مفھوم -

 .است شده بار تكرار ١٠ حداقل رساند؛ ینم یضرر

 تكرار قرآن در مرتبه ٧ )روز ۶ در نيزم آسمانھا و خلقت( اميا سته یف االرض و السموات خلق یالذ هللا" عبارت -

 .است شده

 .داد یجا قرآن موجود حجم از % ٢٠ در  توانیم تكرار بدون را قرآن یمحتوا كل كه گفت توان یم جرأت به

  

 قرآن محتوا بودن كم

 اشاره عربستان طيمح و محمد زمان عوام فھم در سطح متنوع مطالب  به .است یسطح و كم یمحتوا با یكتاب قرآن

 او ؟دارد متنوع یماه شكلھا چرا كه شود یم دهيپرس محمد از یوقت مثال یبرا .یكاف تعمق و استدالل مناسب بدون كرده

 دانش كي از سؤال نيھم امروز اگر .ديباش داشته را حساب و )سالھا(ن يسن عدد شما ن كهيا یبرا :ديگو یم قرآن در

 یزيچ نيچن ًاصال محمد یول است ديسمت خورش به ماه از یمختلف یقسمتھا چون كه گفت خواھد شود دهيپرس آموز ھم

  است داده را مانهعوا اريبس جواب نين، ايبنابرا است دانسته ینم را

 انيحيو مس ھودي مقدس كتب از یمحدود یزھايچ محمد .است قرآن بودن كم محتوا بر مھم یليدل قرآن بودن یتكرار

 دوران آن در ً طبعا.بود خورده گوشش به گريد یا فرھنگھاي خود فرھنگ از ھم یمختصر یزھايچ و بود فراگرفته

 افتي آموختن یبرا یاديز زيچ بود، نيزم نقاط نيتر افتاده عقب از یكي كه عربستان، طيمح در و آنھم یافتادگ عقب

جز  یا چارهً طبعا د،يبگو مردم یبرا سال ٢٣ عرض در را محدود و نكات تھايحكا نيا خواست یم محمد حال .شد ینم

 زيناچ و محدود هك خدا علم .خدا نه است كار محمد قرآن كه نستيا بر یروشن ليدل نيا و نداشت آنان یپ در یپ تكرار

 .ستين

  

 قرآن یزدگ طيمح
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 یآشنائ به ازين قرآن ميمفاھ و كلمات از یاريبس ًمثال فھم .است یعرب زبان و سنتھا و فرھنگ ريتأث تحت به شدت قرآن

 مطرح اسالم و احكام قرآن به عنوان یعرب رسوم و آداب از یاري بس .دارد محمد زمان در یسنن عرب و فرھنگ به

 طيمح در یپرست بتً مثال .دشمنان با نحوۀ برخورد و یزن زن، كاروان ريتحق ،یدار برده حرام، یماھھا لمث است شده

 محمد یول .بود جيرا تيحيمس روم و در شد یم پرستش واحد یخدا رانيا در  كهیحال در است بوده جيرا اريمكه بس

 بت از نھمه بحثيا ن كهيا از غافل است داده رارق یپرست بت با مبارزه را قرآن یمحور اصل طش،يمح ديشد ريتأث تحت

 . خوردینم تيبشر ندۀ يآ اي و جھان گريد نقاط درد به یپرست

 یكشت راندن شيپ در باد نقش به قرآن در  بارھا .بوده است جيرا محمد زمان در كه است یبادبان یھايكشت گريد مثال

  :مثل .است دانسته خدا آن را خواست و شده اشاره

َھو  ِالذُ ِركم فيَسي یَّ ْ ُ ِ البر والبحر حتى إذا كنتم فیُ ْ ُ َُ َِّ َ َ َِ ْ ْ َْ َ الفلك وجریِّ َ َ ِ ْ ِن بھم بريُْ ِ ِِ َح طيَ ِبة وفرحوا بھا جاءتھا ريٍ َِ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َ ُح عاصف وجاءھم يٍ ُ َ َ ٌ ِ َ ٌ

ِالموج من كل مكان وظنوا أنھم أح ُِ ْ ُ َُّ ُّ َ َُ ْ َْ ٍ َ َ َِّ ِط بھم دعوا هللا مخلصيْ ِ ْ ُ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِّله الدَن يَ ُ َن لئن أنجيَ َ ْ ِ َ ِتنا من ھذه لنكونن من الشاكريَ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََّ َ َ َ َُ َ   ﴾ يونس٢٢﴿َن يْ

د و آنھا با بادى خوش آنان را ببرند و يھا باشيگرداند تا وقتى كه در كشت ا مىياو كسى است كه شما را در خشكى و در

ن كنند كه در محاصره يقيشان تازد و ير طرف بر ابادى سخت بر آنھا وزد و موج از ھ] بناگاه[شان بدان شاد شوند يا

م شد يبرھانى قطعا از سپاسگزاران خواھ] ورطه[ن يخوانند كه اگر ما را از ا اند در آن حال خدا را پاكدالنه مى افتاده

)٢٢(  

 خدا نه است محمد كار قرآن كه آنست ديھم مؤ امر نيا رنديگ یم را باد یجا متنوع یموتورھا یبه زود ن كهيا از غافل

 .دارد خبر ندهيآ از خدا چون

 اي افتاد یم اتفاق یا واقعه ًمثال .است شده نازل مكه و نهيط مديروزمرۀ مح حوادث به پاسخ در قرآن از یا عمده بخش

 حيتوض در اتيآ از یاري بسیحت .كرد یم نازل آنان مورد در را یاتيآ حوادث آن از پس محمد و  گرفتیم در یجنگ

 در نديگو یم سخن ليتفص به طور شهيعا به زنا تھمت مورد در افك كه اتيآ مانند است محمد یوصخص یزندگ

 .ندارد گريد اعصار یبرا یا فائده یجزئ یھايكار زهير ني كه ایصورت

 .اوردي بیھمگان و یفرافرھنگ یكتاب كه است نشده قادر محمد مجموع در

  

 قرآن ینظم یب

 و تكه تكه به صورت قرآن مطالب .ام دهيد من كه  استیكتاب نيتر نظم یب قرآن تار،نوش و موضوعات م،يمفاھ لحاظ از

 نشيچ .است آمده كنار ھم نامربوط مفھوم چند اي دو ت،يآ كي در یحت یگاھ .اند گرفته قرار سر ھم پشت نامربوط

 .است خ نزوليتار اساس بر نه و موضوع اساس بر نه مطالب

  

 :ینظم یب موارد

 بزرگتر یھا سوره ًمخصوصا در سوره ھر در متنوع اريبس امور ذكر -

 در را قرآن نظر ديبخواھ اگر  كهیمتنوع، به نحو موضوعات مخلوط ِذكر و خاص موضوع كردن دنبال عدم -

 .ديبگرد را قرآن كه تمام است الزم ديبدان یخاص موضوع

 .ندارند ھم با یمعنائ ارتباط چيھ كه یاتيآ نھادن ھم كنار -

 .تيآ كي در یحت نامربوط ميمفاھ گذاشتن ھم ركنا -

  

 قرآن بودن قيدق ريغ
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 متوجه بعد سال چند و گفته یكل تی به طوريآ در  رایمطلبً  مثال .است نشده برده به كار یكاف دقت قرآن مطالب انيب در

 یب ھم، موارد یاريبسدر  .است زده صيتخص آن را گريد تی يآ در نيبنابرا است بوده غلط ت قبليآ تيكل كه است شده

 وجود یآسان یسخت ھر به دنبال ًقطعا یعني "سراي العسر مع ان"است  گفته مثال یبرا .اند نشده اصالح یقبل یھايدقت

 البته .است نشده اصالح خطا نيز اين گريد یجا جيھ در اما .ستين صادق موارد تمام در یكل به صورت ن جملهيا .دارد

 یه ھايتوج از استفاده با اي و ثيحد اي و یبعد اتيآ با ھا،يدقت یب نيا اصالح و در اند آمده مدمح كمك به فقھاء و مفسران

 ديبا محقق كي  .است رشيپذ قابل ريغ امروز ی علمینوشتارھا در يیدقت یب نيچن .اند كرده اريبس یسع ،یدرآورد من

 .كند اصالح آن را دوسال دوباره از بعد و ديوبگ خطا مهين ن كهيا نه باشد درست كه ديبگو را ھمانگونه یخبر جملۀ

  

 قرآن بودن مبھم

 ابھامات نيا .است فراوان زين ابھام قرآن در اما ديتوان فھم یم خواندن با و ندارند ريتفس به یازين قرآن اتيآ شتريب

 انيب در یدقت یب  مختلف،یسنتھا از مبھم و نادرست مطالب انيب قرآن، ديشد ینظم یب از جمله دارد یمختلف دالئل

 بدون یخيتار یادعاھا نامفھوم، و درھم یھا جمله نامشخص، با مراجع یرھائيضم فراوان، ینابجا یحذفھا مطالب،

 ابن مثل یبزرگ مفسر و صحابه یكه حت مأنوس نا یعرب و یعرب ريغ لغات بردن به كار ن،يسرزم و خيتار و نام سند و

 ن عدۀ ي ھمچن .اند افزوده قرآن ابھام بر ھم نسخ و صيتخص نھايا بر عالوه . شوندیم ديترد دچار آنان یمعن در عباس

 توان ینم ھم سنت به مراجعه با را اتيآ از یا و عده ديفھم توان ینم سنت به مراجعه بدون را قرآن اتيآ از یريكث

 ،یمك یھا سوره در یمه ئكل چند كوتاه تيآ صدھا ًمثال .ستين سنت در آنان مورد در یقابل اعتماد زيچ چون ديفھم

 از نه چون مفسرانند ديشد جدال و بحث محل اتيآ نيا و ًكامال مبھم اند كه اند آمده قرآن، ام یس جزو در مخصوصا

  .است شده بحث یفصل مستقل در موضوع نيا .ديآ ینم به دست آنان یقطع یمعن سنت از نه و ظاھر آنان

 

 قرآن فھم

 رهيس و سنن و ثيحد كتب در كه است محمد و كردار گفتار سنت از  منظور .وسنت آن قر :زنديچ دو فقط اسالم منابع

 را رفته نيب از گاه و  قرآن پراكنده .اند داده آبرو اسالم به حقا گذشته سالۀ ١۴٠٠ خيتار طول در ینيعالمان د .است آمده

 یزحمت با را محمد سنت .كردند مدون و یآور جمع یستودن یدقت با محمد را ثياحاد و  احكام .كردند نيتدو و جمع

 از یزيچ اسالم در  كهیحال در .ساختند را ع فقهيرف دستگاه محمد، متناقض و پراكنده احكام از .كردند جمع یباورنكردن

 در .ساختند را یاسالم كالم و فلسفه آن، پرورش و وناني فلسفۀ با برگرفتن ندارد، وجود فلسفه

 ت،يحيمس و ھندو انياد از عرفان با برگرفتن نداشت وجود تصوف و عرفان از یزيچ حمدم كردار و گفتار در  كهیحال

 دانشمندان یھا شهياند برگرفتن با و یاخالق كتاب صدھا نوشتن با .را ساختند یاسالم عرفان عيرف یبنا

 در افتهي پرورش اسالم كه نستيا ريناپذ ت انكاريواقع .دادند پرورش را یاسالم اخالق ان،يونانيًمخصوصا  مختلف ملل

 محمد اسالم از تر یانسان و تر یاخالق حتر،يصح كاملتر، تر، بندهيفر باتر،يار زيبس ،یاسالم یعلما دامان

 سنت و بزك بدون قرآن خود به شتريب د ھرچهيبا قرآن یواقع یمعن به شدن كينزد یبرا كه است ليدل نيبه ھم و است

 .ديكن مراجعه اسالم صدر به كتريمنابع نزد به و ديكن هيتك حيصح

 ھم چندان یول ديآ یم آسان به ظاھر راه نيا گرچه .سنت است و قرآن خود از استفاده قرآن، فھم در مطمئن راه نيبنابرا

 .شود یم پرداخته آنھا حل  راه ھای و مشكالت نيمھمتر به نجايا در .ستيآسان ن و سرراست

  

 قرآن فھم موانع
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 ار شيب نيب در مطلب ھر بودن و پراكنده مطالب بودن پاره پاره .قرآنست  فھم موانع نيربزرگت از یكي ینظم یب -

 نيا با  مقابلهیبرا یاساس حل راه .كند یم مشكل اريبس را خاص موضوع كي در مورد قرآن نظر فھم كار ت،يآ۶۶٠٠

 یول بود مشكل اريبس گذشته در نكاريا .نھاد ھم كنار در و افتيرا  موضوع كي به مربوط اتيآ تمام ديبا كه نستيا مشكل

 .است شده آسانتر اريبس وتريكامپ از با استفاده امروز

 به هيتوص دعوت یابتدا ًمثال در است دا كردهيپ رييتغ قرآن نظر زمان گذر با یموارد  در :زمان با قرآن نظر ليتكم -

 یم مشاھده ھم یگريمتعدد د موارد در رييغت نيا .گرفت قرار محمد دعوت سرلوحۀ نه، جنگيمد در یول شد ینم جنگ

 نيا بر توان یم قرآن معتبر ريتفاس به مراجعه با .است یضرور اتينزول آ زمان دانستن مشكل نيا با مقابله یبرا .شود

 .كرد دايپ مشكل غلبه

 محمد دعوت یداابت ًمثال در .است شده )لغو(نسخ یبعد اتيآ توسط قرآن یقبل یحكمھا یموارد  در :منسوخ و ناسخ -

 نيا كه است شده نسخ دهيعق یآزاد نيا نهيمد در اما قرآنست قبول ده مورديعق یًظاھرا آزاد مكه، در

 اي است ناسخ نيا كه نشده ذكر تیيآ چيھ در كه نجاستيمشكل ا .است گذاشته ريتأث یت قبليآ صد از شيب یرو یبعد نسخ

 نيھم در نسخ موارد نيالبته مھمتر .است یضرور منسوخ و ناسخ معتبر كتب به مراجعه معضل نيا  حلیبرا .منسوخ

 .است یكاف مھم موارد نيھم به توجه متخصص، ريغ ك انساني یبرا و است شده یآور جمع كتاب

 .است تيآ شأن نزول به توجه مبھم، تيآ یمعن به بردن یپ یراھھا نيبھتر از یكي: اتيآ از یا عده نزول شأن به ازين -

 به توان یم ريتفس به مراجعه با بازھم ازين صورت در .شده است نازل یا واقعه چه به پاسخ در تيآ نيا كهن يا یعني 

 . بردیپ نزول شأن

 یبرا زين ريتفاس است و یضرور داند ینم یعرب  كهیكس یبرا ترجمۀ قرآن گرچه: نيمفسر و نيمترجم اصالحات -

 اكثر در كه نستيا تلخ تيواقع .ھست زين یدوز پاره و مترجمان نمفسرا كار اما اند، یضرور مبھم اتيآ ابھام رفع

 طرفانه،يب قيتحق یبرا .باشد ن خودشيد در یواقع محقق تواند ینم ینيد چيھ یروحان و مؤمن موارد، به اتفاق بيقر

 ق، قضاوتتانيتحق از قبل شما كه نستيا یمعن به یزيچ به یقبل اعتقاد .ننگرد نيبه د باور و اعتقاد یرو از ديبا محقق

 مدرن یروانشناس اتيھيبد از مطلب نيا .ديزا ینم  شمایقبل اعتقادات ديتأئ جز یزيچ یبعد قيتحق نيبنابرا .ديا كرده را

 .ستندين قرآن در یطرفيب محققان ھرگز یاسالم عالمان و مفسران ني بنابرا.شود یم محسوب

 یم قرآن به مدح و تيھدا و معرفت دۀ كسبيد با تنھا و اند آورده مانيا قرآن به قرآن در قيتحق و مراجعه از قبل آنان

 از آنان . استیدوز پاره مفسران كار ليدل نيبه ھم نگرند یم قرآن در مثبت به شدت یش داوريپ با آنان یعني نگرند

 و دۀ مدحيد به طفق چون ًاوال نيبنابرا ندارد وجود خطا ضعف و خدا كالم در و خداست كالم قرآن كه دارند مانيا قبل

 مشاھده اتفاق حسب را بر واضح اريبس یخطائ اگر ًايثان .ننديب ینم را قرآن یخطاھا شتريب نگرند یقرآن م به شيستا

و  پوشانند یم گرانيد و خود دۀ يد از را خطا آن و پردازند یم آن هيبه توج نيبنابرا ستين خطا كه معتقدند چون كردند

 :حافظ به قول

 باد پوشش خطـا پـاك نظـر بر نينرفت   آفر صنع قلم بر طاخ گفت ما خيش

 ني به ھم.پوشانند یم آن را دنديد ھم اگر و ننديب ی نمیخطائ آن ًطبعا در دانند یم صنع قلم از دهيتراو را قرآن مفسران،

 و ديآ در درست خودشاند يد از تيآ یمعن تا نديافزا یم را ینكات و كلمات قرآن، ريتفس و در ترجمه موارد اكثر در ليدل

 یمعن ريتدب را مكر لغت كه دميد یا ترجمه در ًمثال دھند یم رييرا تغ لغات یمعنا یحت گاه ن كهيا تر منصفانه ريغ

 یھا هيدا مفسران و  از مترجمانیاريبس است  جالب .ندھد نسبت خدا به را مكر قرآن، خالف ن كهيا یبرا. بود كرده

در  .شود یم خارج اش یواقع یمعنا از تيآ تا كنند یم اصالح و را حك اتيآ یبعض آنقدر و مادرند از دلسوزتر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 آن ینھائ حل اما باشد، كارساز تواند یم و معتبرتر تر یميقد یرھايتفس و ھا ترجمه با سهيمقا و مراجعه موارد نگونهيا

 .دارد ريتفس با یآشنائ و یعرب دانستن زبان به ازين متأسفانه

 مانيا اما اطالعند كم اي اطالعند یب ینيد منابع قرآن و ازً اكثرا .مدرن اند دوزان پاره ھم مسلمان فكرانروشن از یاريبس

 تن بر را تهيآنھا، لباس مدرن یمعان و كلمات فيتحر و سنت اي قرآن از یجمالت گرفتن با ني بنابرا.دارند اسالم به قيعم

 یا راھهيب از را مسلمان چارۀيب جوانان و گذارند یم اسالم بر دي جدیريتفس روز مد اساس بر ناني ا .پوشانند یم اسالم

 دكتر چنانچه پوشاندند؛ یم سمياليسوس اسالم لباس بر بود، روز مد سمياليسوس  كهیزمان .دھند یم سوق گريد راھۀ يبه ب

 كه نند؛ ھمانگونهپوشا یم یدموكراس لباس اسالم بر است، روز مد یدموكراس امروز كه و كرد رانيا در یعتيشر

 تی ازيآ آنان، كتاب كي سراسر در موارد یاريبس در . كنندیم نيچن عرب جھان یگرا اسالم یاسيس یگروھھا امروز

 زين متجدد ونيروحان . پوشانندیم اسالم بر را خود یھا بافته آنان از یاريبس .ديكن ینم مشاھده محمد  ازیثيحد اي قرآن

 ندارند اسالم فيدر تحر مسلمان روشنفكران از یكم دست

 شتريب یمعنا به قرآن سادۀ خواندن با چون ديقرآن نھراس خواندن از كه شود یم هيتوص بازھم فوق مشكالت رغم یعل

 .ديبر یم یپ اتيآ

 معتبر ريتفاس به ديبا تضاد اي ابھام صورت اما در .ديبخوان ھم با را موضوع كي به مربوط اتيآ كه است بھتر اريبس البته

 یم نقل نيتابع اي از صحابه را اتيآ ريتفاس چون دھم یم حيترج را سنت به یمتك و تر یمير قديتفاس من .ديكن راجعهم

 .المنثور الدر ريتقس و یطبر ريتفس مثل كنند،

 ديبخوان نفرت با اگر و ديآ یم درست به نظرتان ز آنيچ ھمه ديبخوان مانيا و عشق با را قرآن اگر ن كهيا گريد نكتۀ

 را یكتاب و كرده نبوت یادعا ی فرد .آن نه و نستيا نه  كهیدرحال ديآ یغلط م به نظرتان آن زيچ ھمه

 و علم با ديكن تفكر آن در د،يكن مطالعه آن را به دقت بغض و حب بدون ديبا  شما .است كرده یمعرف خدا كتاب به عنوان

  .ديبگذار كنار آن را نه گر و ديكن تيتبع آن از ديديد معجزه و راست اگر آن را و ديبسنج عقل و تيواقع

 ادامه دارد

 


