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 مقدمه

رساله و یا چهارفصل است که به نحوی درارتباط 4کتاب پیشاروی شامل    
 با یکدیگر واز نگاهی مکمل یکدیگرند:

 سیر تدوین تاریخ قرآن. -فصل اول 
 عشق و منبع فیاض عشق. -فصل دوم 

های دکترسروش در مورد قرآن حق، عشق و نقدِ بعضی از گفته -فصل سوم
  مولوی.

قرآن » کهادعای دکترسروش مبنی برایننقدِ آخرین  -فصل چهارم
 است. «تألیف پیامبر »و «یکسرزبان رؤیاست

ترین تحقیق تدوین جدید فصل اول سیرتدوین تاریخ قرآن است که با    
 30تا حد اکثر 10ها که تاریخ تحریرآن، میان ترین نسخهقرآن برپایه قدیمی

 .سال بعد از رحلت رسول اکرم )ص( می باشد، همراه است
فصل دوم به عشق  ومنبع فیاض عشق و سریان  عشق در کائنات و نیز و    

تواند حب را بردوپایه محبت و الاکراه پردازد. مرام دوستی نمیدر قرآن می
تواند دوستی راحق نشناسد وهشدارندهدکه این حق استوار نکند. نمی

رد داکس که دوست میآورند. آنای رابوجودمیباحقوق دیگر مجموعه
داند آن حب که حق ناب است، دارند این مرام را دارد و میودوستش می

 دوستی با دوستی محض، با خدا، است.
، 1395مرداد  6تا  1395تیرماه  8از تاریخ  –فصل سوم که درپنج مقاله  

نقد و نه تخریب مدعای دکتر  به -بار، دروبسایتها منتشرشد هرهفته یک
د: قرآن عاری ازعشق و حقوق انسان وعدالت گویپردازد. او میسروش می

مثنوی معنوی او، قرآن در زبان  است. و مدعی است، و زبان موالنا، که
گوید مثنویش توضیح وتفسیرمعنوی فارسی است. اما مولوی خود می

خواند، نقد ضرور شد. آیا ادعا با قول مولوی نمی  است. چون قرآن
گاه» ومثنوی را، درنشئه عرفانی،  ودهمولوی ازسروده اش آگاه نب« خودآ

است؟ « قرآن به زبان فارسی وعشق نامه»است و کار سروش کشف سروده
است، پس این است که مولوی برکار خود عارف نبودهاما چون ادعا نشده
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باید موضوع نقد صدق نسبت دادن قول به صاحب مثنوی است، که می
 شد و شد. ومی
در باره قرآن است. او حرف آخر خود  روشفصل چهارم ، در نقد نظر س    

تألیف »و«رؤیای پریشان پیامبر»و« یک سرزبان رؤیا» است: قرآنرا زده
است ودراثبات نظرخود، «زمان پریشی»و« نظم پریشان »وهمراه با« پیامبر

 است.مایه کردههای اشاعره و معتزله را دستپوپر وداروین و نحله
 1395/ دیماه/ 19ازده مقاله را که ازتاریخ گیرد یاین رساله دربرمی     
انتشار  سایتهای مختلف مقاله،دروب ، هرهفته یک1395/ اسفند/ 30تا

 است.پیدا کرده
اینک که هرچهارفصل ویا رساله، دریک کتاب، در اختیار همگان قرار      
بیند: تخریب نقد نیست وبیانگر گیرد، یادآوری این مهم را ضرورمیمی

ها به پنداردقدرتبی وقدرتمداری هست. تخریب کننده میطل قدرت
برد تخریب گرآنها هستند، گوناگونند. گمان میهائی که توجیهگوناگونی مرام

انگارد که با جانشین کردن ای ازقدرت است. ومییک مرام، تخریب گونه
کند با مرام مطلوب خود، قدرت صالح را جانشین مرامی که تخریب می

کند. آن پندارو این گمان و انگارخطا است چراکه قدرت با می قدرت طالح
پذیرد، اما یک ماهیت بیشترندارد. یک مرام که تا بخواهی رنگ میآن

ها نباید ما را بفریبد. بیشترندارد. یک زبان بیشترندارد. گوناگونی رنگ
هائی که قدرت را توجیه حد فریب بخوریم که باور کنیم مرامنباید بدان

روند، نه یک زبان ها که بکار میکنند، بیشتراز یک مایه دارند و زبانمی
 است.

از تجربه ایران، با وجود مشاهده ماهیت یکسان دو قدرت، یکی با      
شکل رژیم پهلوی و دیگری با شکل رژیم والیت مطلقه فقیه، چه 

و  هاایم؟ چرا این تجربه را مغتنم نشمردیم برای مطالعه یکسانیآموخته
نمایند؟ آیا اگر ظاهر، ضد یکدیگر میهای دو مرام دو رژیم که، بهنایکسانی

شد که دومرام، دادیم حاصل آن جز این میزحمت این مطالعه را بخود می
آموخت که در معنی، یکی و در صورت دوتا هستند؟ آیا مطالعه بما نمی

قه فقیه یکی است مایه  زبان رژیم والیت مطلمایه زبان رژیم پهلوی و بنبن
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کند که کرد و نمیو آن زوراست؟ آیا مطالعه ما را ازاین امرمهم آگاه نمی
اگربرآن بودیم وبرآن شویم که از بندگی قدرت برهیم و استقالل و آزادی 

جستیم و بجوئیم، مرام استقالل وآزادی خود را بازیابیم، مرامی که باید می
نقد، بمعنای جدا کردن صحیح از نا است واین مرام را نه با تخریب که با 

 توان بازیافت؟صحیح و تصحیح ناصحیح، می
است: نقد آورد این نقد اینو این کتاب نقد یک تخریب است. دست     

کند. چراکه تخریب بیشتر از پوشاندن حق تخریب  است که حق نمایان می
گردد. و یشود و حق نمایان متواند کرد و به یمن نقد پوشش دریده مینمی

 نامیده شد.      « قرآن تدبُّر نامۀ رشید»بدین علت است که کتاب 
 

 1396بهار    لندن  محمد جعفری
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 مدخل

 

تاریخ قرآن همچنان باز است و نظیر انسانی که در مدار باز تدبّر می کند و  

روز به روز با عمل خود به خلق تاریخ می پردازد، تاریخ قرآن نیز در بطن 

ادامه دارد و در هر عصری و زمانی موجب ساختن و یا زمان  و نسل به نسل 

اثر گذاشتن در ساخت  تاریخ برای مردم آن عصر و زمان و نه تنها برای 

    معتقدان  بلکه برای همۀ کسانی که اهل فکر و اندیشه هستند، می شود.

همچنانکه خداوند نامتعین و در تعریف نمی گنجد، عشق نیز غیر قابل تعریف 

 منبع فیاض خداوند سرچشمه می گیرد. است و از

 « یُحبُّهم َو یُحبونه» و از چشمه  محبّت نیز مانند عشق  وصف  خداوند است 

 به جهانیان سرازیر می شود.

حقوق که ذاتی انسان است، از خداوند که حق مطلق است سرچشمه می گیرد،  

خوردار آید و نه انسان از آن برحق بدون حق مطلق نه به تصور میزیرا 

شود. برای مثال، بسا باشند کسانی که بپندارند، زیبائی بدون زیبائی مطلق، می

یابند که هرگاه بخواهند تصورکردنی است. اما اگر نیک تأمل کنند، در می

ای از زور نداشته باشد، نیازمند قائل شدن به مایهتعریفی از زیبائی بیابند که بن

حق است. حق مطلق زیبائی مطلق است.  شوند: زیبائی صفتزیبائی مطلق می

 آزادی حق است و آزادی مطلق زیبائی مطلق است.

در این مجموعه ای که پیشاروی شما است، چهار موضوع و یا چهار رساله در 

 چهار فصل به شرح زیر تدوین شده است:

 فصل یکم: سیر تدوین تاریخ قرآن

 فصل دوم: عشق و منبع فیاض عشق

 نقِد بعضی از گفته های دکتر سروش در مورد قرآن عشق و مولوی  فصل سوم: 

  قرآن رؤیا وتألیف پیامبر است؟  فصل چهارم:آیا 

هر چهار فصل که به نوعی با هم ارتباط و پیوستگی دارند، مورد بحث قرار 

     امید می رود که برای جویندگان حق و حقیقت نکاتی در بر داشته باشد.گرفته و 
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اول فصل  

 سیر تدوین تاریخ قرآن

 

گر در مورد قرآن بخواهیم نظیر آنچه در مورد وقایع دیگری که اتفاق می ا 

افتد تاریخ نگاری بکنیم و بگوئیم مثالً قرآن نظیر فالن و بهمان کتاب به دست 

خواهیم فالن و بهمان فرد، در فالن تاریخ تدوین شده است، به کجراهه 

ست و بجائی نمی ، اصطالح در«تاریخ قرآن»افتاد.اصوالً بکاربردن اصطالح 

خود قرآن نظیر وقایع معمولی و تألیف کتابهای دیگرنیست. اما تواند باشد زیرا 

اگر بخواهیم از روزی که اولین آیه و یا سوره اش بر قلب پیامیر گرامی نازل 

چگونگی نزول این کتاب آسمانی و شد و تا روزی که آخرین آیه نازل گشت، 

اکمال و اتمام آن را بدانیم  و بدانیم که از دوران پیامبر تا به امروز این کتاب 

در بین جوامع مختلف چسان سیرکرده و چه اثراتی باقی گذاشته است و از نظر 

دور نداریم که همچنان تا خورشید می درخشد باقی خواهد گذارد، بایدمان گفت 

ن همچنان باز است و روز به روز ساخته می شود. بنابراین تاریخ که تاریخ آ

قرآن، تاریخی است که از نزول اولین آیه و یا سوره شروع می شود و در بطن 

زمان  و نسل به نسل ادامه دارد و درهرعصری و زمانی موجب ساختن و یا 

ی اثر گذاشتن در ساخت  تاریخ برای مردم آن عصر و زمان و نه تنها برا

معتقدان  بلکه برای همۀ کسانی که اهل فکر و اندیشه هستند، می شود. دلیل 

واضح و روشن مطلب اینکه: قرآن به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده و  

می شود و سالی نیست که با چند ترجمه تازۀ قرآن در نقاط مختلف جهان آشنا 

آسمانی و بسیاری هم نشویم، که بعضی ها برای کوبیدن و تخطئه این کتاب 

برای فهم و درک آن به ترجمه و یا تفسیرآن دست زده اند که بعضی از ترجمه 

هاشهرت یافته و بارها به طبع رسیده اند.  برای مثال، ترجمۀ  جورج سیل 

 ( 1«)بار به طبع رسیده است. 35تا  کنون » انگلیسی

آن ابتدء در مترجم این ترجمه ها چه  به قصد کوبیدن قرآن و چه به قصد فهم  
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و مفّسر وسپس در بین مردم آن زبان اثرات خود را به جای گذاشته است. به 

ضرس قاطع می شود گفت: هیچ کتابی در دنیا وجود ندارد که به اندازۀ، قرآن 

و یا کتاب در مورد موضوعات و  نهای مختلف دنیا ترجمه و تفسیر به زبا

و چه غیر مسلمین نوشته شده باشد. مطالب گوناگون آن چه به وسیلۀ مسلمین 

و این خود بهترین دلیل است که تاریخ قرآن تاریِخی است که ادامه دارد. تاریخ 

نزول قرآن و روشن شدنش نظیر رویدادهائی که آغاز و در تاریخ مشخصی 

 پایان یافته باشد، نیست. هنوز تاریخ آن تمام نشده و همچنان ادامه دارد.   

، اصطالح نسبتاً جدیدى است  که تا  قبل ازدو سه «تاریخ قرآن»البته  اصطالح 

قرن پیش در بین اسالمشناسان و قرآن شناسان  مسلمان به چشم نمی خورد. 

و آنچه که در بین قرآن شناسان اسالمی قابل مشاهده است بحث از علوم 

نگی جمع آوری مختلف قرآنی است. این بدان معنا نیست که مسلمانان به چگو

و تدوین قرآن نپرداخته اند. برای مثال دربرهان زركشى و اتقان سیوطى 

سیر تدریجی آن، حافظان و كاتبان  بسیارى در زمینه نحوه نزول وحى ومباحث 

وحى، ترتیب آیات وسوره هاوترتیب وتوالى توفیقى آنها،ازسوى رسول 

ابوبکر، تدوین اكرم)ص( و چگونگی تدوین رسمی قرآن برای خلیفۀ اول 

مصحف امام یا مصاحف عثمانى ومصاحف مهم دیگرچون مصحف منسوب به 

حضرت على)ع(، عبدهللا بن مسعود، وابى بن كعب وبحث قرائت ها ولهجه ها 

 واختالف قرائت های مختلف و  .. آمده است .

و شاید، چون آن ها هم تاریخ قرآن را خاتمه یافته تلقی نکرده، و آن را    

باز که در زمان ادامه دارد و همچنان ساخته خواهد شد، دیده اند، به  تاریخی

« علوم قرآن»، ترجیح داده اند که از اصطالح «تاریخ قرآن »جای  اصطالح 

 استفاده کنند.

به بعد و بوسیلۀ  19از قرن « تاریخ قرآن»شاید بتوان گفت که اصطالح     

برده شده و یا این اصطالح، اسالم شناسان و قرآن شناسان اروپائی به کار 

تقریباً همزمان، به ذهن قرآن شناسان اسالمی خطور کرده و یا برای عقب 

نماندن از قافله اروپائیان و یا چون آن را اصطالحی مناسب یافته اند، در 

ق(  1309 -1360 تألیفات خود به کار برده اند. مثالً ابو عبدهللا زنجانى )

 نامیده  است. « تاریخ القرآن » ر مورد قرآن محقق نامی شیعه اثرخودرا د
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اگرقرآن رابه معنای وقایع گذشته که در آن نباید سراغ امور مستمر در    

« تاریخ قرآن»تاریخ را گرفت بنگریم، طبیعی است که به کار بردن اصطالح 

چندان ایراد و اشکالی  نخواهد داشت، ولی چیزی هم به جز یک سلسله مسائل 

ته دستگیرمان نخواهد شد. اماوقتی می بینیم که قرآنی که در تاریخی گذش

گذشته نازل شده، و وقایع مستمری را دنبال می کند که با زمان حال و آینده 

ربط محکمی دارد به عبارت دیگر قرآن بنا را بر بیان امور مستمر در تاریخ در 

ال ادامه گذشته و حال و آینده  گذاشته است که درگذشته شروع شده و در ح

دارد و اگرانسانها نخواهند پندارو گفتار و کردار و رابطه ها را تغییر دهند، در 

آینده نیز ادامه خواهد یافت، در می یابیم که قرآن با وجودی که در گذشته نازل 

شده است، روش برای حال و آینده  است. آن وقت مشاهده می کنیم که قرآن با 

 نها حامل تاریخ گذشته نیست، بلکه: وجودی که در گذشته آمده ولی ت

بیان تاریخ روابط اجتماعی، سیاسی، اخالقی، فرهنگی عصر جاهلیت و  -الف

 پیش از آن در دنیای آن روز و بویژه عربستان و یا مکه و مدینه است.

سال زندگی دوران پیامبری رسول خدا)ص(، فراز و نشیبها  23 بیان تاریخ -ب

 و دغدغه های وی است.

بیان چگونگی تغییر دوران جاهلیت، به دوران خالقیت و فرهنگ سازی که  -ج

 -در  آن، مردم دوران جاهلیت عربستان، دست به خلق و ساخت تمدنی عظیم 

زدند و بر بخشهای وسیعی از امپراطوری ایران و روم  –در کمتر از یک قرن 

نداشته و  چیره گشتند. برغم این که کشورگشائی با آموزش قرآن سازگاری

ندارد، اما این فرهنگ نه تنها فرهنگ بومی آن سرزمین ها گشت، بلکه مردم 

این سرزمین ها با دل و جان در گسترش و حفظ و نگهداری آن، بمثابه تمدن، 

 کوشیدند. 

بیرون بردن مردم از روابط ناهنجار و آداب و رسوم دوران جاهلی، با توجه  -د

ردم. به نحوی که  نه تنها مردم احساس درد و با امکانات زمانی و مکانی آن م

رنج نکنند، بلکه با شادی و شعف پذیرای نسبی تغییر روابط و برقرار کردن 

روابط جدید در زمینه های مختلف خانوادگی، اجتماعی، اخالقی، سیاسی و... 

 بگردند.

بیان امور مستمر در تاریخ، گرچه بعضی از آیات در موردی خاص و یا  -ه
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گروهی و یا برای حل مسئله مبتال به جامعه آن روز نازل شده ولی  شخص و

نحوۀ بیان، بیان امور مستمری است که درهمۀ زمانها به نحوی وجود دارد. و 

اگر غیر از این می بود عمرقرآن در همان دوران پیامبر به پایان می رسید و 

 نظیر کتابهای دیگر به تاریخ می پیوست.

ریخ:  فرعونیت وآزادی واختیار در هر زمان و مکانی بیان دو فلسفه تا -و

  است. توضیح بیشتر در این مورد بعداً خواهد آمد.

با توجه به نکات فوق و متن قرآن واثراتی که در زمان گذشته حال و آینده بر 

جای گذاشته و خواهد گذاشت و درس گرفتن از تجربه های گذشته برای عمل 

، «قرآن بیان علم تاریخ»ر ساختن آینده، اصطالح کردن در زمان حال، به منظو

،  «تاریخ قرآن»از باشد. اما اگر تنها منظورمان شاید رساترومناسبتر

تاریخ »همچنانکه در باال آمد، همان چگونگی تدوین قرآن باشد، اصطالح 

چندان جای ایراد و اشکال ندارد.  دراین رساله تنها از منظر تدوین و « قرآن

قرآن نگریسته می شود ومطالبی را به طور خالصه یادآور می  جمع آوری به

 شود و در ضمن به چند سئوال و شبهه هم پاسخ داده خواهد شد.

 

 

 قرآن تدریجی نزول
 

 23جای شک و شبه نیست که قرآن بر پیامبر گرامی، تدریجی و در طول     

 سال رسالت رسول خدا)ص( به تدریج نازل شده است:

نزول کتب پیشین، نزول تدریجی قرآن مجید به دلیل تصریح  اما صرفنظر از»

 (2« )کتاب و تأیید سنت و نقل تاریخ، مسلم و قطعی است.

چه فوایدی مترتب است؟  از  -که قطعی است -بر تدریجی نازل شدن قران     

 جمله می شود فواید زیر را برای  نزول تدریجی قران برشمرد:

یزه تحرک در گروندگان. با توجه به فرهنگ و ایجاد شور و نشاط و انگ  -1 

شرایط زمانی و مکانی آن مردم، نشان دادن راه حل  مسائلی  که در طول زمان 

 برایشان پیش می آمد. 

َل َعلَْیِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحَدةً كَذلِك لِنُثَبِّت بِِه فَُؤاَدك َو  َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَْو ال نُزِّ
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 (32ْلنَهُ تَْرتِیال )فرقان/  َرتَّ 

 (  3بدین سان ]قرآن را پراکنده فرستادیم[ تا دل ترا بدان نیرو بخشیم )     

 تأخیر در وحی و بهانۀ معاندان  

بي َهَذا  َو إَِذا لَْم تَأْتِِهم بِئَایٍَة قَالُوا لَْو ال اْجتَبَْیتََها قُْل إِنََّما أَتَّبُِع َما یُوَحي إِلي ِمن رَّ

بِّكْم َو ُهًدي َو َرْحَمةٌ لِّقَْوٍم یُْؤِمنُونَ   (203)اعراف/بَصائُر ِمن رَّ

هر گاه ]در نزول وحی درنگی رود و[ آیتی برای شان نیاورد ، گویند: چرا آن   

را نیاوردی؟!]یعنی پس آیاتت چه شد؟![ بگو من فقط از چیزی پیروی می کنم 

و از خودم آیه ای نمی توانم که از جانب پروردگارم به من وحی می شود ]

بیاورم[ این روشنگری ها از جانب پروردگارتان است و مایۀ هدایت و رحمت 

 .مؤمنان" همین آیه خود دلیل بر تدریجی آمدن قرآن است

 

آسان کردن حفظ قرآن، به دلیل  اّمی بودن مردم و نداشتن نویسنده فراوان  -2 

 و ابزار نوشتن کافی.

و درک قرآن. وقتی چند آیه چند آیه و با توجه به امور  آسان کرد ن فهم -3 

واقع و مسئله شدن آنها، نازل می شد، فهم آن را برای مردم عادی و اّمی ساده 

و آسان می کرد و روش کردنشان، در آنها تغییر مطلوب را پدید می آورد و، 

 به یمن ممارست، به بیان قرآن، تغییر می کردند و تغییر می دادند.

نزول تدریجی باعث می شد که اندک اندک مردم از عقاید باطله پیشین و  -4 

عادات دیرین خود فاصله گیرند و بدون اجبار و اکراه و یا احساس سختی 

وخشونت، آنها را ترک گویند و فرهنگ جدید را آهسته آهسته جایگزین 

 سازند.

 پایدار ساختن و مجهز شدن مردم به سالح صبر و ایمان -5  

در طول زمان، رویدادها برایشان تشریح می شد، شکلهای جدید امرهای   - 6

واقع مستمر، بر گروندگان شناخته  شده، راه حلها درک و بکار برده می 

شدند. به یمن مثال های گوناگون از گذشته و تجربه هایش،  ربط گذشته و حال 

اقعیت با تغییر و آینده بر آنها معلوم می گشت و می فهمیدند که فرق تغییر و

 شکل آن چیست. 

 (33)فرقان/  َو أَْحسَن تَْفِسیراً  َو ال یَأْتُونَك بَِمثٍَل إاِل ِجْئنَك بِاْلَحقّ 
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و هیچ مثلی برای تو نیاوردند مگر آن را به حق جواب دهیم، به نیکو تر »

 «تفسیری.

انطباق دادن مسائل با توجه به شرایط و مقتضیات زمان: این است که  -7 

پیامبر اول بستگان و نزدیکان را دعوت به اسالم می کند و سپس دعوت شامل 

 (4مردم و بعد عموم جهانیان می شود.) 

 

   آوری جمع 

         

 وقتی در قران صحبت از جمع آوری می شود، به حسب زمان و به اقتضای   

کالم، معانی مختلفی از آن مستفاد می شود. جمع در مراحل مختلف معانی 

 مختلفی به شرح زیر داشته است:

جمع به معنی حفظ کردن و به خاطره سپردن و از بر کردن است. و به  -1 

« جّماع قرآن»یا « حفّاظ قرآن»کسانی از صحابی که قرآن را از حفظ داشتند 

 آوری قرآن است. می گفتند. این مرحلۀ اول جمع

نخستین مرحلۀ جمع آوری قرآن، نگهداری و حفظ آن در سینه ها بود. این    

مرحله اول از شخص پیامبر آغاز می گشت و سپس همۀ صحابه را در بر می 

 گرفت.

جمع به معنی نوشتن است. آیات پراکنده و متفرق  که بر پیامبر وحی می  -2 

انند کتابی که تمام فصول آن آماده شده ولی شد، نوشته شده  اما بدین معنا که م

 هنوز بهم پیوسته نشده است، نیست. 

زمانی هم جمع آوری، نوشتن قرآن در یک مجموعه با آیه ها و سوره  -3 

 های مرتب منظور نظر است.

تدوین و گرد آوری قرآن بر حسب قرائت متواتر و رایج را هم جمع آوری  -4 

 می نامند.  

 مرحله گرد آوری و تألیف قرآن در یک مجموعۀ معین است.و این چهار 

البته معنای لفظی جمع و جمع آوری، گرد آوردن و افزودن چیزی بر چیز     

دیگر را گویند. به همین علت،  تمام و کمال حفظ کردن قرآن را هم جمع کردن 

 می نامند. و قرآن خود به این معنی تصریح دارد:
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َدهُ  جمع = گردآوردن الَِّذي  (2)همزه/ َجَمَع َماالً َو َعدَّ

جمع= همۀ چیز را گردآوردن فَتََولي فِْرَعْوُن فََجَمَع كْیَدهُ ثمَّ أَتي فرعون رفت و 

 (60 همۀ نیرنگ خود را گرد آورد و باز آمد )طه/

، اقدام ابوبکر را « در اصطالح، جمع در زمان رسول خدا را" تألیف    

و یا نسخه برداری و تکثیر « نسخ»مان انجام شد و آنچه در زمان عث«  جمع»

 (5می نامند.)« امام»نسخه 

با توجه به نکات فوق و جمع آوری قرآن به معنای گرد آوردن تمامی قرآن     

 در یک مجموعه  به نام کتاب، سه نکته را می توانیم روشن دریابیم:

 قرآن کریم خود به وضوح می گوید که کتاب است. -1  

 گزارش تاریخ     -2 

 قرآنی که در دسترس است، خود به ما چه می گوید.  -3 

 

   است کتاب که گوید می وضوح به خود کریم قرآن-1
 

قرآن کریم خود به وضوح بیانگر این معنا است که آنچه پیامبر به رسولش      

 گفته و پیامبر آن را به مردم رسانده و در دسترس آنان قرار داده است،

 کتاب است -الف

 نام این کتاب قرآن است -ب

 و جمع آوری و خواندن آن هم با خداوند است. -ج 

 

  کتاب -الف

  

بار از کتاب نام برده  شده است که برای توجه خوانندگان به  30در قران     

 بعضی از آن ها اشاره می شود:

این کتابی که )در حقانیت( آن هیچ » َذلِك اْلكتَب ال َرْیب فِیِه ُهًدي لِّْلُمتَّقِینَ    

 2بقره/ « تردیدی نیست )و( مایه: هدایت تقواپیشگان است

ٌق لَِّما َمَعُهمْ  ِ ُمصدِّ ْن ِعنِد هللاَّ ا َجاَءُهْم ِكتٌَب مِّ و هنگامی که از جانب خداوند »  َو لَمَّ
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 89بقره/ « کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد 

کسانی که کتاب »ْینَُهُم اْلِكتَب یَْتلُونَهُ َحقَّ تاِلَوتِِه أُولَئك یُْؤِمنُوَن بِِه الَِّذیَن َءاتَ 

)آسمانی ( به آنان داده ایم )و( آن را چنانکه باید می خوانند، ایشانند که بدان 

 121بقره/  «ایمان دارند

ُ َعلى اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ بََعث فِیِهْم َرسوالً   ْن أَنفُِسِهْم یَْتلُوا َعلَیِهْم َءایَتِِه َو  لَقَْد  َمنَّ هللاَّ مِّ

به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد )که( »  یَُزكیِهْم َو یَُعلُِّمُهُم اْلِكتَب َو اْلِحكَمةَ 

پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و 

 164آل عمران/ « دپاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموز

ما این کتاب را به حق بر تو » لِتَْحُكَم بَیَن النَّاِس  إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلِكتَب بِاْلَحقّ 

 105نساء/ « نازل کردیم، تا میان مردم، برطبق آن، داوری کنی

ِ َو َرسولِِه َو اْلِكتَِب الَّذِ  َل َعلي َرسولِِه یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َءاِمنُوا بِاَّللَّ ای » ي نَزَّ

کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو 

 136نساء/ « فرستاد

قاً لَِّما بَیَن یََدْیِه ِمَن اْلكتَِب  َو أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلِكتَب بِاْلَحقّ     و ما این کتاب را » ُمصدِّ

« در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیشین به حق به سوی تو فروفرستادیم،

 48مائده/ 

ُق الَِّذي بَیَن یََدْیِه  و این خجسته کتابی است که » َو َهَذا ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ ُمبَاَرٌك مُّصدِّ

«  ما آن را فروفرستادیم، )و( کتابهائی را که پیش ازآن آمده تصدیق می کند

 92انعام/ 

ُ الَّذِ  َل اْلِكتَبَو ُهَو یَتََولي الصلِِحینَ إِنَّ َولِیِّي هللاَّ بی تردید سرور من آن »  ي نَزَّ

« خدائی است که کتاب را فرو فرستاد و همو دوستدار شایستگان است

 196اعراف/

؛ 1یونس/« این است آیات کتاِب حکمت آموز»  تِْلك َءایَت اْلِكتَِب الْحِكیمِ 

 .2لقمان/

کتابی است که آیات آن »فُصلَت ِمن لَُّدْن َحِكیٍم َخبِیٍر ِكتٌَب أُْحِكَمت َءایَتُهُ ثمَّ 

 1 هود/« استحکام یافته، سپس از جانب حکیمی آگاه به روشنی بیان شده است

؛ 2؛ شعرا /1یوسف/« این است آیات کتاب روشنگر» تِْلك َءایَت اْلِكتَِب اْلُمبِینِ 

 2نمل/

َن الظلَُمِت إِلي النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلي ِصَرِط اْلَعِزیِز كتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْیك لِتُْخِرَج النَّاس مِ 
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کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن » الِحمیِد 

پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنائی بیرون آوری، به سوی راه آن 

 1ابراهیم/« شکست ناپذیر ستوده

ِ الَّذِ  ستایش خدائی را که » ي أَنَزَل َعلي َعْبِدِه اْلِكتَب َو لَْم یْجَعل لَّهُ ِعَوَجا الْحْمُد َّللَّ

 1کهف/« این کتاب )آسمانی( را فرو فرستاد و هیچ گونه کژی در آن ننهاد

لِقَْوٍم  أَ َو لَْم یَْكفِِهْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْیك اْلكتَب یُْتلي َعلَْیِهْمإِنَّ في َذلِك لََرْحَمةً َو ِذكَري

آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنها خوانده می شود » یُْؤِمنُونَ 

 51عنکبوت/« بر تو فرو فرستادیم؟

َر أُولُوا األَْلبَبِ  این( کتابی مبارک ») ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْیك ُمبََرٌك لِّیَدَّبَُّروا َءایَتِِه َو لِیَتََذكَّ

تو نازل کرده ایم تا در )بارۀ( آیات آن بیندیشند، و است که آن را به سوی 

 29ص/ « خردمندان پند گیرند

ِ اْلَعِزیِز الْحِكیمِ   َ  إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْیك اْلكتَب بِاْلَحقّ  * تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ فَاْعبُِد هللاَّ

ینَ  ست ناپذیر سنجیده نازل شدن این کتاب از جانب خدای شک»  مْخلِصاً لَّهُ الدِّ

در  –کار است* ما این کتاب را به حق به سوی تو فرود آوردیم پس خدای را 

 2 و 1زمر/« عبادت کن –حالی که اعتقاد خود را برای او خالص کننده ای 

ِ اْلَعِزیِز اْلَعلِیمِ  فروفرستادن این کتاب از جانب خدای »  تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ

 2غافر/  «ارجمند داناست 

ُ الَِّذي أَنَزَل اْلِكتَب بِالْحقّ  خدای همان است که کتاب و وسیلۀ » َو اْلِمیَزاَن   هللاَّ

 17شوری/ «   سنجش را به حق فرود آورد

 2؛ دخان/ 2زخرف/ «  سوگند به کتاب روشنگر» َو اْلِكتَِب اْلُمبِینِ 

ِ اْلَعِزیِز الْحِكیمِ  فروفرستادن این کتاب از جانب خدای »  تَنِزیُل اْلِكتَِب ِمَن هللاَّ

 2؛ احقاف/2جاثیه/« ارجمند سنجیده کار است

یِهْم َو یَُعلُِّمهُُم   نُهْم یَْتلُوا َعلَیِهْم َءایَتِِه َو یَُزكِّ یِّیَن َرسوالً مِّ ُهَو الَِّذي بََعث في األُمِّ

بِینٍ  اوهمان است که در میان »  اْلِكتَب َو الْحْكَمةَ َو إِن كانُوا ِمن قَْبُل لَفِي ضلٍَل مُّ

او را بر آنان بخواند و امی ها فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات 

پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و )آنان( قطعاً پیش از آن در 

 2جمعه/« گمراهی آشکاری بودند

در قرآن معانی مختلف دارد اما همۀ آیاتی که در فوق « کتاب»البته کلمه    
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داریم، آمد، داللت بر کتاب بودن به همین معنائی که ما امروز از کتاب در سر

دارد. یعنی اینکه، باید مجموعه ای به هم پیوسته وجود داشته باشد، تا کتاب 

تلقی گردد. و حقیقت هم همین طور است. هر آیه ای که نازل می شد پیامبر به 

کاتبین وحی می فرمود که این آیه را در فالن جا و فالن سوره قرار دهند. و به 

ه پیامبر وجود داشت.  افزون بر اینها هنگام رحلت پیامبر این مجموعه در خان

آیات فراوانی هم وجود دارد  که خداوند نام  این کتاب را هم  قرآن نام گذاری 

 بار قرآن در این کتاب آمده است.  58کرده است. جمعاً  

 

 است قران قرآن، در کتاب نام -ب
 

فراوانی در قرآن، در آیات الهی به معانی مختلفی بکار رفته است. اما آیات فظ ل

قرآن وجود دارد که خداوند، نام کتاب خود را در قرآن، قرآن نامیده است. در 

بار قرآناً و قرآنهُ آمده است که آیات زیادی از  12بار کلمه قرآن  و  58قرآن 

اینها اشاره مستقیم به نام کتاب که قرآن است، دارد.  بخشی از آیه ها به قرار 

 زیر است:  

ِ لََوَجُدوا فِیِه اْختِلَفاً كثِیراً أَ فاَل یَتََدبَّ  آیا » ُروَن اْلقُْرَءاَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعنِد َغیِر هللاَّ

در )معانی( قران نمی اندیشید؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختالف 

 82نساء/« بسیاری می یافتید

و چون قرآن خوانده »  وا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ َو إَِذا قُِرَئ اْلقُْرَءاُن فَاستَِمُعوا لَهُ َو أَنِصتُ 

« شود، گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید

 204اعراف/

ِ َو لَِكن تَصِدیَق الَِّذي بَیَن یََدْیِه َو  َو َما كاَن َهَذا اْلقُْرَءاُن أَن یُْفتَري ِمن ُدوِن هللاَّ

ب اْلَعلَِمینَ تَْفِصیَل اْلِكتَِب ال َرْیب  و چنان نیست که این قرآن از جانب »  فِیِه ِمن رَّ

غیر خدا )و( به دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق )کنندۀ( آنچه پیش از آن 

 37یونس/ « می باشد و توضیحی از آن کتاب است، که در آن تردیدی نیست

و هیچ » َعَمٍل إاِل كنَّا َعلَْیكْم شُهوداً  َو َما تَْتلُوا ِمْنهُ ِمن قُْرَءاٍن َو ال تَْعَملُوَن ِمنْ 

« آیه ای از قرآن نخوانی و هیچ کاری نکنید مگر اینکه ما بر شما گواه باشیم

 61یونس/ 
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و ما قرآن را عربی نازل کردیم، باشد که » إِنَّا أَنَزْلنَهُ قُْرَءناً َعَربِیًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 

 2یوسف/« بیندیشند

بِینٍ تِْلك  « این است آیتهای کتاب و قرآن روشنگر»  َءایَت اْلكتَِب َو قُْرَءاٍن مُّ

 1؛ النمل/ 1حجر

َن اْلَمثَاني َو اْلقُْرَءاَن اْلَعِظیمَ  و به راستی به تو سبع » َو لَقَْد َءاتَْینَك سْبعاً مِّ

 87حجر/«المثانی )= سوره فاتحه ( و قرآن بزرگ را عطا کردیم

و حقاً تو قرآن را از سوی حکیمی »  لَقَّي اْلقُْرَءاَن ِمن لَُّدْن َحِكیٍم َعلِیمٍ َو إِنَّك لَتُ 

 6النمل/ « دانا دریافت می داری

إِنَّ َهَذا اْلقُْرَءاَن یْهِدي لِلَّتي ِهي أَْقَوُم َو یُبَشُر اْلُمْؤِمنِیَن الَِّذیَن یَْعَملُوَن الصلَِحِت أَنَّ 

نا این قرآن هدایت می کند، بدانچه آن پایدار تر است و  هما»لَهْم أَْجراً َكبِیراً 

 9اسری/  « مؤمنانی که کار شایسته می کنند مژده می دهد 

ْفنَا في َهَذا اْلقُْرَءاِن لِیَذَّكَُّروا َو َما یَِزیُدُهْم إاِل نُفُوراً  و به راستی ما در » َو لَقَْد صرَّ

 41اسرای/ « ند گیرید قرآن )حقایق( را گونه گون بیان کردیم، تا پ

ْفنَا لِلنَّاِس في َهَذا اْلقُْرَءاِن ِمن كلّ  و به استی در این قرآن » َمثٍَل   َو لَقَْد صرَّ

 ؛ 18؛ کهف/89اسری/ « برای مردم از هر گونه مثلی، گوناگون آوردیم

« رنج افتیقرآن را بر تو نازل نکردیم تا به » َما أَنَزْلنَا َعلَْیك اْلقُْرَءاَن لِتَشقَي 

 2طه/ 

َل َعلَْیِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحَدةًكَذلِك لِنُثَبِّت بِِه فَُؤاَدكَو   َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا لَْو ال نُزِّ

و کسانی که کافر شدند، گفتند: چرا قرآن یکجا بر او نازل نشده » َرتَّْلنَهُ تَْرتِیل 

دیم( تا قلبت را به وسیلۀ آن استوار است؟، اینگونه )ما آن را به تدریج نازل کر

 32فرقان/« گردانیم و آن را به آرامی )بر تو( خواندیم 

 2یس/ « سوگند به قرآن حکمت آموز» َو اْلقُْرَءاِن الْحکیِم 

ْكرِ   1ص/« ص سوگند به قرآن پراندرز»ص َو اْلقُْرَءاِن ِذي الذِّ

( قُْرَءاناً 27)َمثٍَل لََّعلَُّهْم یَتََذكَُّرونَ  ِمن كلّ  َو لَقَْد ضَرْبنَا لِلنَّاِس في َهَذا اْلقُْرَءانِ 

در این قرآن از هرگونه مثلی برای مردم » َعَربِیاًّ َغیَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَّهُْم یَتَّقُونَ 

آوردیم، باشد که آنان پند گیرند. قرآنی عربی بی هیچ کژی، باشد که آنان راه 

 28و27زمر/ « تقوی پویند

َن اْلقَْریَتَیِن َعِظیمٍ َو قَالُ  َل َهَذا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل مِّ و گفتند: چرا این »   وا لَْو ال نُزِّ
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 31زخرف/  « قرآن بر مردی بزرگ از )آن( دو شهر فرود نیامده است؟

َن اْلقَْریَتَیِن َعِظیمٍ  َل َهَذا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل مِّ ه آیات قرآن آیا ب»  َو قَالُوا لَْو ال نُزِّ

 24محمد/ « نمی اندیشند؟ یا ) مگر( بر دلهایشان قفلهائی نهاده شده است؟

 1ق/ « ق سوگند به قرآن باشکوه» ق َو اْلقُْرَءاِن اْلَمِجیِد 

دَِّكٍر  ْكِر فََهْل ِمن مُّ و قطعاً قرآن را برای پند آموزی » َو لَقَْد یَسْرنَا اْلقُْرَءاَن لِلذِّ

 40و 32و 22و 17قمر/ «گیرنده ای هست؟ آسان کردیم، پس آیا

 2الرحمن/ « قرآن را یاد داد» َعلََّم اْلقُْرَءاَن 

  ِ ْن َخشیَِة هللاَّ تَصدِّعاً مِّ اگر این »لَْو أَنَزْلنَا َهَذا اْلقُْرَءاَن َعلي َجبٍَل لََّرأَْیتَهُ َخِشعاً مُّ

خدا فروتن )و( از هم قرآن را بر کوهی فروفرستاده بودیم یقیناً آن )کوه( از بیم 

 21حشر/ « پاشیده می دیدی

ْلنَهُ تَنِزیالً  و قرآنی )با عظمت »َو قُْرَءاناً فََرْقنَهُ لِتَْقَرأَهُ َعلي النَّاِس َعلي ُمْكٍث َو نَزَّ

را( بخش بخش )بر تو( نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی، و آن را 

 106اسرا/ « به تدریج نازل کردیم 

یا برآن )نصف( بیفزای وقرآن را شمرده » أَْو ِزْد َعلَْیِه َو َرتِِّل اْلقُْرَءاَن تَْرتِیل 

 4مزمل/ « شمرده بخوان 

ْلنَا َعلَْیك اْلقُْرَءاَن تَنِزیالً  در حقیقت ما قرآن بر تو به تدریج فرو » إِنَّا نْحُن نَزَّ

 23انسان/« فرستادیم

کتابی است که آیات آن به » قُْرَءاناً َعَربِیًّا لِّقَْوٍم یَْعلَُموَن ِكتٌَب فُصلَت َءایَتُهُ 

« روشنی بیان شده، قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می دانند

 3فصلت/ 

با وجود آیه های فوق جای شک و شبهه ای نمی ماند که خداوند، کتاب     

خود را قرآن نامیده است و جای شکی هم باقی نگذاشته است و تا به امروز، 

احدی در این باره شک نکرده است. جاحظ هم در مورد نام قرآن چنین آورده 

ب بر سخنان خداوند کتابش را به نامی خواند مخالف نامهایی که عر»است: 

تمام کتابش  -چه بر سخنان کوتاه و چه بر تمام و مجموعۀ سخن -خود می نهاد

را قرآن نامید چنانکه عرب مجموعۀ کتاب خود را دیوان می خواند، و قسمتی 

از آن را سوره نامید چنانکه آنها قصیده می گفتند و بخشی از آن را آیه خواند 

 ( 6« )د قافیهمانند بیت، و آخرش را فاصله داد مانن

 .در مورد نام قران توضیحی در بخش همین اثر، قسمت هشتم آمده است
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 است خداوند با هم آن خواندن و آوری جمع - ج

  

پیامبر در خواندن، حفظ کردن و جمع آوری قرآن خیلی حریص بود  و از     

آن این بابت خود را به زحمت می انداخت و نگران بود که مبادا چیز زایدی بر 

 افزوده و یا از آن کاسته شود. که آیه های زیر مایه خاطر جمعی پیامبر شد.

ك بِِه لِسانَك لِتَْعَجَل بِهِ  * فَإَِذا قََرْأنَهُ فَاتَّبِْع  * إِنَّ َعلَْینَا َجْمَعهُ َو قُْرَءانَهُ  ال تَحرِّ

اندن زبانت را )در هنگام وحی( زود به حرکت درنیاور تا در خو*» قُْرَءانَهُ 

)قرآن( شتابزدگی به خرج دهی. در حقیقت گرد آوردن و خواندن آن برعهدۀ 

، فتعالى هللّا الملك الحق و ال تعجل بالقرآن من قبل 18و 17و16قیامت/« ماست

ان یقضى الیك وحیه و قل رب زدنى علما. پس بلند مرتبه است خداوندی که 

ی آن بر تو تمام شود پادشاه برحق است و در خواندن قرآن پیش از آنکه وح

 .11طه/« شتاب مدار و بگو: پرودگارا دانشم را بیفزای.

( " حتماً ترا بر خواندن ]قرآن[ چنان توانائی دهیم 6)اعلی/سنُْقِرئُك فاَل تَنسي  

 که دیگر فراموش نکنی"

نظر به اینکه پیامبر ازشدت شوق به حفظ آیات، کلمات آن را به گاه نزول  

تکرار می کرد که در حافظه اش بماند،  -وحی تمام نشده  و حتی گاهی -وحی 

آیه فوق خطاب به پیامبر، می گوید: پیامبر نباید نگران باشد، زیرا خداوند به 

پیامبرگرامیش وعده می دهد که علم و حفظ قرآن را در اختیارش می نهد که 

ل شده هر گز به فراموشی دچار نیاید و قرآن را همان گونه تالوت کند که ناز

 است.

 

با نزول آیات فوق به نگرانی پیامبر خاتمه داد و به او آرامش خاطر بخشید     

و مطمئن شد که قرآن از دستبرد حوادث مصون و محفوظ خواهد ماند. و با 

 تأکید خداوند بر اینکه قرآن همچنان محفوظ و دست نخورده باقی خواهد ماند

ْكَر َو  ْلنَا الذِّ ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم. و » إِنَّا لَهُ لَحفِظونَ إِنَّا نْحُن نَزَّ

( با نازل شدن آیه های فوق، پیامبر از 9)حجر/« قطعاً نگهبان آن خواهیم بود

 نگرانی بابت آنچه بعد رحلت او بر قرآن رود، بدر آمد.
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 تاریخ گزارش -2 
 

 تاریخ در دو قسمت  زیر مورد بررسی قرار می گیرد: گزارش 

گزارش تاریخ در مورد جمع قرآن در زمان رسول خدا و بدست آن  -الف

 حضرت.

 در دوران دیگر یا بعد از رحلت پیامبر -ب

 

  خدا رسول زمان در قرآن جمع مورد در تاریخ گزارش -الف
 

افزون بر خود قرآن،  تاریخ هم به روشنی گواهی می دهد که قرآن اولین     

بار به دستور پیامبر درصحیفه های مختلف و در کنار هم، مانند کتابی که 

فصول مختلف آن جدا جدا آماده شده و پهلوی هم قرار گرفته است و شاید هم 

جمع شده است.  با لیفی و یا چیزی شبیه نخ مانندی به هم وصل شده باشد،

بدیهی است کتابی مانند کتابهای امروزی، نوشته بر روی کاغذ، صحافی و جلد  

 شده باشد، نبوده است. 

بطوریکه تاریخ گزارش می کند، مردم بی سواد بودند و تعداد کسانی که    

 17نفر درمکه و قبل از حجرت پیامبر و در مدینه   7یا  6نوشتن می دانستند  

خواندن و نوشتن می دانستند. البته درمدینه با ترتیبی که پیامبر  نفر بودند که

 اتخاذ کرد، تعداد زیاد تری از مردم خواندن و نوشتن را تعلیم دیدند.

پیامبر برای حفظ  و نگهداری قرآن، برحفظ کردن قرآن تأکید داشت. گروندگان 

همت گماشتند  به اسالم با اشتیاق کامل و باور نکردنی به حفظ قرآن درسینه ها

و چون پیامبراز همان روز اول نزول قرآن برحفظ قرآن تأکید می کرد، کسانی 

که بخشی و یا همۀ قرآن را از حفظ داشتند، ازیک شخصیت و موقعیت 

اجتماعی ویژه برخوردار می شدند. آنان نزد اجتماع معزز و محترم بودند.  این 

ا کرد و منتقل شدن قرآن سینه وضعیت ویژه در مورد قران و حفظ آن ادامه پید

به سینه و در طول تاریخ به یک سنت معتبر و جاری والیتغیر تبدیل شد که از 

نسلی به نسل دیگر با تعلیم منتقل گشت و هنوز نیز چنین است و می بینیم که 
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حافظین قرآن در هر زمان ازحد و اندازه بیرون است. اما پیامبر در همان حال 

سینه ها تکیه داشت، از مکتوب کردن آن نیز کمتر غفلتی که بر حفظ قرآن در

نمی کرد. به مجرد نازل شدن چند آیه و یا سوره فوراً به کاتبان وحی دستور 

نوشتن آنها را می داد. هم خود نوشته های قرآن را برای خود حفظ و 

نگهداری می کرد و هم کاتبین وحی ودیگرانی که نوشتن می دانستند و یا یاد 

ه بودند، برای شخص خود هم مصحفی می نوشتند. حقیقت این است که  گرفت

در عربستان آن زمان  با وجودی که کاغذ کاالئی شناخته شده بود ولی چنان 

نبود که همیشه و به اندازه کافی در دسترس باشد. کاغذ کاالی طرفه و کمیاب 

ا بر روی هر بود. به این علت در دوران پیامبر، نویسندگان وحی آیات قرآن ر

چه که می توانستند، می نوشتند، صفحه های نازک سنگ، استخوان صیقلی 

داده شده، لوح چوبی و یا استخوانی، برگهای پهن، پوست و چرم، حریر، 

کاغذ، و نظیر اینها. قرآن خود از قلم، مداد، حریر، پوست وچرم، کاغذ و... یاد 

َو لَْو ازل می شد، آیه هست:  ( بنا بر قرآن، اگر بر کاغذ نوشته ن7می کند.)

ْلنَا َعلَْیك ِكتَباً في قِْرطاٍس فَلََمسوهُ بِأَْیِدیِهْم لَقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا إِْن َهَذا إِال ِسْحٌر  نَزَّ

بِیٌن  و اگر مکتوبی، نوشته شده بر کاغذ بر تو نازل می کردیم، و آنان آن را » مُّ

فران می گفتند این )چیزی جز(سحر با دستهای خود لمس می کردند، قطعاً کا

َو  ؛3طور/  «در پوستی گسترده» منشوٍر   في َرقّ   7انعام/  «آشکار نیست

َهاِن   ؛23حج/ «و لباسشان از حریر است»لِبَاسُهْم فِیَها َحِریٌر  مثل چرم » كالدِّ

 ؛ 1 قلم/« سوگند به قلم و آنچه می نویسند»ن َو اْلقَلَِم َو َما یَسطُرونَ ؛ «رنگی 

علی بن ابیطالب فراهم  قرآنی کهپس از وفات پیامبر خدا، به گزارش تاریخ،     

ساخته بود، به اندازه ای سنگین بود، که آن را  بر شتری نهاد و آورد و گفت: 

 ( 8« )این قرآن است که آن را جمع کرده ام»  هذا القرآن قد جمعته

 پیامبر در حجة الوداع ضمن خطبه ای گفت:   

ای مردم، گفتار مرا دریابید و سخن مرا بشنوید که من ابالغ کردم و در  »  

میان شما چیزی واگذاشتم که اگر بدان چنگ زنید هر گز گمراه نشوید کتاب خدا 

  (9«)و سنت پیامبر خدا.

در بسیاری از روایات و احادیث و  تواریخ از جمله تاریخ یعقوبی فراز آخر 

ی که من در میان شما چیزی بجای گذاشتم که بدرست »چنین آورده شده است:
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اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترت من، خاندان 

 ( 10«)من؛ هان من رسانیدم؟ گفتند: آری . گفت خدایا گواه باش.

گرچه در بسیاری از منابع و جاهای دیگر آمده است ثقلین را پیش شما می      

ر کتاب هللا...و عترتی اهل بیتی: ثقل اکبر قرآن است ...دیگر گذارم: الثقل االکب

  (11عترت من.)

فرض را بر این می گذاریم که آن دو چیز که پیامبر فرمودند، اگر مسلمانان     

بدان چنگ زنند هرگز گمراه نشوند: کتاب خدا و سنت پیامبر است. گفته او 

کرده و قرآن نزد مردم موجود معلوم می کند که قرآن را خود پیامبر جمع آوری 

بوده و مردم به آن دسترسی داشته اند که پیامبر فرموده: اگر بدان چنگ زنند 

هرگز گمراه نشوند. در باره این گفته پیامبر،  شیعه و سنی اختالف ندارند. 

گرچه در بسیاری از منابع و جاهای دیگر آمده است ثقلین را پیش شما می 

اب هللا...و عترتی اهل بیتی: ثقل اکبر قرآن است ...دیگر گذارم: الثقل االکبر کت

ولی ثقل اکبر یعنی قرآن نزد شیعه و سنی متواتر است و هیچ  (12عترت من.)

 کسی تا به حال درآن تشکیک نکرده است که جای تشکیک هم نیست.

عالوه بر این، اگر کتاب نوشته شده موجود نبود، چگونه رسول خدا می     

پس حتماً کتاب وجود داشته است. و «. را درمیان شما می گذارم کتاب»گفت: 

اگر قرآن در بین مردم آن زمان موجود و در دسترس همگان نبود، چگونه 

 پیامبر به آن مردم می گفت اگر به آن چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد؟  

ابن در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند ابن حنبل، طبری و ابن اثیر، از     

عباس نقل شده است: وقتی در آخرین لحظات ُعمر پیامبر خواست چیزی 

شما قرآن دارید و قرآن :» بنویسد که امت اختالف نکنند، نگذاشتند و ُعَمر گفت

اگر کتاب قرآن آن روز نزد مردم شناخته شده و (  13« )ما را بس است.

 «  قرآن ما را بس است.؟» موجود نبود، چگونه عمر می گفت: 

« فاتحة الکتاب »شاهد دیگر بر این که کتاب وجود داشته است: نام سورۀ حمد 

است. یعنی اینکه قرآن  به صورت کتابی بوده است و فاتحه ای داشته و آن 

 سوره حمد است.

پیامبری که هر چه دارد از قرآن ودرقرآن نهفته است: وحی و رسالت،     

نگی گسترش اسالم و قرآن، سال دوران پیامبری، چگو 23تاریخ زحمات  
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دست آوردها، تعلیم و آموزش قرآن، گرویدگان به قرآن و اسالم، مسلمانان 

واقعی و منافقان، به سرانجام رساندن رسالت خود به بهترین وجه، ،چگونگی 

تبدیل فرهنگ جاهلی عرب وجاهلیت اولی، به فرهنگ انسان سازو متحول، 

مبر به غیر ازقران چه چیز  دیگری همه و همه در قرآن جمع شده است. پیا

دارد؟ آیا می شود تصور کرد، که پیامبر در دوران حیاتش به جمع آوری چنین 

کتابی که همه چیز اوست، همت نگماشته باشد؟ چنین تصوری ازافراد معمولی 

 باطل است چه رسد به پیامبر خدا.

نه تنها قرآن در دوران پیامبر و به فرمان و دستور پیامبر برای خودش جمع    

آوری شد بلکه بعضی ازاصحاب که توانائی نوشتن و خواندن را داشتند، 

مصحفی برای شخص خود، هم برای قرائت و استفاده خود و دیگرانی که به 

افتخار بزرگی آنها مراجعه می کردند، تهیه کردند که این خود برای صاحبانش 

در آن دوران محسوب می شد. درمورد این مصاحف کتابهای مستقلی نوشته 

 ( 14شده است.)

 

  رسول حضرت رحلت از بعد تاریخ گزارش -ب

 

 تاریخ گزارش می کند که قرآن سه بار جمع آوری شده است: 

 اول: در حضور پیغمبر اکرم )ص(،  که شرح آن گذشت  

 بعد از اتمام جنگ یمامه دوم: جمع به فرمان ابوبکر،

 (15سوم: جمع عثمان  )

 

 یمامه جنگ اتمام از بعد ابوبکر، حضور در جمع: دوم
 

دردوران پیامبر عده ای بودند که قران را جمع آوری کرده وتاریخ  آنها را  با  

( در 16نام آورده است. پس از رحلت پیامبر هم عده ای به این کار پرداختند. )

من سوگند یاد کرده ام که تا قرآن »رأس آنها امام علی قرار داشت که فرمود: 

 (17« )نه از خانه بیرون رومرا جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و 

 وتعداد آن ها اختالف است ولی در اصل آن اختالفی نیست. البته درمورد اسامی
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اما نخستین جامع قرآن رسمی دولتی ابوبکر است. بالفاصله بعد از رحلت    

 1700پیامبر، جنگ یمامه اتفاق افتاد که در آن جنگ کشته های مسلمانان را 

تن از   70و یا به کمترین شماره  450یا  700تن گفته اند که در میان آنها 

دگان حافظان قرآن در ( در تاریخ در مورد کشته ش18حافظان قرآن بوده اند.)

جنگ یمامه هم بحثهای زیادی در کم و زیاد بودن، آنها شده است. اما یک امر 

مسلم است که عده ای از حافظان قرآن در این جنگ کشته شده اند. این جنگ 

بر عمر سخت آمد و بعد از اتمام جنگ در تاریخ آمده که عمر ترسید که 

اقی مانده قرآن کشته شوند و خدای جنگهای دیگری اتفاق بیفتد و حافظان ب

ناکرده بر سر آیه ها و کلمه ها و قرآن محفوظ و قرآن مکتوب، اختالف پدید 

آید.  او به ابوبکر پیشنهاد کرد که قرآن را جمع آوری و قرآنی رسمی تهیه کند 

تا از دستبرد حوادث مصون و محفوظ باقی بماند. با مشورتهایی که صورت 

یم به جمع آوری قرآن کرد.  در این باره، در تاریخ، مطلب گرفت،  ابوبکر تصم

دقیق کمتر به چشم می خورد. در باره پیشنهاد دهنده هم اختالف است. یکجا 

عمر پیشنهاد دهنده است،  در جای دیگر زید و جائی هم خود ابوبکر پیشنهاد 

آنچه مسلم است اینکه پیشنهاد  دهنده، هر کس بوده باشد، ( 19)می کند.

ابوبکر زید را مأمور ساخت که با کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و کاتبان 

وحی قرآن، که در آن دوران  از هر جهت مراقب بودند که قرآن از هر کم و 

زیادی مصون بماند، قرآنی رسمی تهیه کند. این کار به بهترین وجهی انجام 

و حفظ و نوشته  پذیرفت. مسلم است که در زمان رسول خدا قرآن بارها مقابله

حارث محاسبی در کتاب فهم  شده بود. پس جمع آوری قرآن کار تازه ای نبود.

نوشتن قرآن کار جدیدی نیست زیرا که: پیغمبر اکرم)ص( به : » السنن گفته

نوشتن آن امر می فرمود، ولی در رقعه ها و َکتِف ها وُعُسب ها پراکنده بود و 

کنده ای در  خانه رسول خدا )ص( یافت می این کار مثل این است که: اوراق پرا

شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود، کسی آمد و آن ها را جمع کرد و با 

 ( 20« )ریسمانی بهم بست تا چیزی از آنها گم نشود. 

اما تهیه قرآن رسمی دولتی برای خلیفه  برای اولین بار بود که قرآن بین دو   

شد. البته ممکن است که به صورت « الدفتین بین» جلد قرار می گرفت یعنی

قسمت به قسمت نظیر کتابها که اول فصول مختلف آن جدا جدا کنار هم قرار 
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چه یا سی جزء که بوسیله ای بهم می گیرد بوده باشد مثالً نظیر قرآن سی پار

مى توان حدس زد كه مجموعه »وصل شده و در بین دو جلد قرار گرفته باشد. 

صورت كه بوده و یا به صورت بسته اى بوده كه بعد در َرْبعه  ابوبكر به هر

قرآن جمع آوری شده را، چنانکه  ( 21« ))جعبه(اى نهاده اند كه محفوظ باشد

در جعبه ای نهادند  و کسی را مامور حفظ ونگهبانی آن » در باال آمد، 

پس  این نسخه را طبق وصیت ابوبکر در اختیار عمر نهادند.»  و ( 22«)کردند

همسر گرامی  –از عمر هم طبق وصیت او آن را در اختیار  دخترش حفصه 

 (23« )رسول هللا )ص( قرار دادند.

نسخه ذکر شده، برای مراجعه شخص خلیفه بوده است. و اینکه امروز هم    

ما مشاهده می کنیم که قرآن سی پاره و یا  جزء را که مخصوص ختم ها است 

، به احتمال قوی سنتی است که از آن دوران به و در جعبه ای قرارمی دهند

 یادگار مانده است.  

در اینکه همه در حفظ قرآن نهایت اهتمام را داشتند، شکی نیست و در     

اینکه عده زیادی از صحابه برای خود مصحفی داشتند که نزدعموم معروف و 

نیاز از  مشهور بود، نیز، شکی نیست. بنابر این فرد اول نظام جدید نیز بی

فرد اول دستگاه خالفت و حکومت، » داشتن مصحف مخصوص به خود نبود.

نباید چیزی از دیگران کم داشته باشد. شهرت مصاحف دیگر بر سر زبانها بود 

و خلیفه نمی توانست کم  از آنها باشد. این بود که همه مردم از همان توجه به 

زیدگان دیگر صحابه، مصحفی قرآن بهره جستند. بدین ترتیب هم خلیفه چون برگ

داشت و هم کالم خدا و قانون اساسی جامعۀ اسالمی تدوین گشت. « بین الدفتین»

به هر صورت، هر انگیزه و سببی که بوده، نتیجه اش در نهایت دقّت و اوج 

 (  24« )عظمت عاید جامعۀ اسالمی گشت.

باشد. باوجود  من فکر می کنم در این مورد حق به جانب آقای دکتر رامیار    

این، نظر او در مورد فوق، در خور تحقیق مستقِل جدی تری است.  در هر حال 

هنگامی که در زمان ابی بکر جمع آوری شد، »  قرآن رسمی جمع آوری شده،

پیش ام المؤمنین حفصه گذاشته شد، و تنها نسخه آن در طول خالفت ابی بکر و 

 ( 25« )خالفت عمر پیش وی باقی ماند.

هجری  30مصحفی که ابوبکر تهیه کرد نزد خود او ماند و تا حدود سال 



    32        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

 ( 26)مصحفی رسمی دیگری از طرف حکومت به مردم مدینه عرضه نشد.

 

 قرآئت  حتی و نوشتن صحت در دقت
 

هم در زمان رسول خدا و هم در زمان صحابه  و هم در زمان نسلهای بعد از    

اریک بینی داشتند که اختالفی در نوشتن و او، همگان کامال دقت و مراقبت و ب

 قرائت قرآن پیش نیاید. به طور مثال:

اختالفی در قرائت یک )واو( پیش آمد. ابوعبیده در فضائل خود نقل می کند »

 سوره توبه را چنین می خواند: 100که عمربن خطاب آیۀ 

لُوَن ِمَن اْلُمهَِجِریَن، َو األَنصاُر »  الَِّذیَن اتَّبَُعوهُم بِإِْحسن  َو السبِقُوَن األَوَّ

پیش روان نخستین از مهاجر، و انصاری که به نیکی از ایشان پیروی کرده 

 «.اند

والَِّذیَن اتَّبَُعوهُم   »زیدبن ثابت حضور داشت. او اعتراض کرد و گفت:     

 و آن هادرست است.)یعنی پیش روان نخستین از مهاجر و انصار، «  بِإِْحسن  

کی از ایشان پیروی کرده اند(. پس قبل از الذین، )واو(  می خواهد و که به نی

انصار به رفع خوانده نمی شود. عمر این نظر زید را قبول نمی کند. می فرستد 

و اُبّی بن کعب را می خوانند که او داوری کند. چه پیغمبر به صحابه فرموده 

می کند. بحث به شماست. او نیز از نظر زید طرفداری « أقرء»بود که او 

طوری گرم می شود که هر کدام با دست به دماغ دیگری اشاره می کند و 

حرفش را می زند. سرانجام اُبّی بن کعب می گوید: به خدا سوگند که پیغمبر این 

طور به من آموخت و تو در آن وقت گندم می فروختی. عمر گفت: بلی و از 

 (27«)قرائت اُبّی پیروی می کنند. 

البته کامالً مشخص نیست که محاجه فوق در چه تاریخی اتفاق افتاده است.     

اگر این محاجه مربوط به زمانی باشد که اولین قرآن رسمی در زمان ابوبکر 

در حال آماده شدن بود، چندان جای اشکال نیست. اما اگر مربوط به بعد از آن 

ته قرآن و وجود آن نزد تاریخ باشد، جای این پرسش است که باوجود متن نوش

آن متن مراجعه  نکرده اند؟  در این صورت، این روایت از محاجه   عمر، به

عمر با زید و ابی بن کعب، معقول بنظر نمی رسد مگر اینکه بگوئیم، باوجود 
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 متن مکتوب، عمر خواسته است تصدیق حافظ قرآن را نیز بدست آورد. 

که قرآن را جمع کرد ابوبکر بود و  اولین کسی»  سیوطی در االتقان آورده: 

زید آن را نوشت، مردم به نزد زیدبن ثابت می آمدند و او جز شهادت دو نفر 

عادل آیه ای نمی نوشت، و آخر سورۀ برائت یافت نشد مگر نزد خزیمة بن 

ثابت،  پس گفت آن را بنویسید که رسول خدا)ص( شهادت او را معادل شهادت 

ولی آیۀ رجم)= سنگسار کردن( را ]از[ نزد عمر دو نفر قرار داده است، 

آیا می شود چنین ( 28«)آوردند، آن را ننوشت چون آورنده فقط یک نفر بود.

 حکم و آیه ای نازل شده  و  به غیر ازعمر احدی از آن مطلع  نشده باشد؟

به نظر نویسنده، دکتر رامیار صاحب کتاب تاریخ قرآن در رابطه با رجم و     

گردآوران قرآن دچار خطا و اشتیاه فاحشی شده است. وی در مورد دقت در 

با اینکه خود می دانستند که » داستان آیه رجم و عمربن خطاب می نویسد: 

رجم از فرائض است و رسول خدا آن را اجراء کرده و پس از آن نیز جاری 

 شد، و عمر خود رکن اساسی این جمع بود، ولی چون شهادت یکنفر به تنهائی

( 29«)قابل قبول نبود، آنچه را عمر به نام آیۀ رجم عرضه کرد، از او نپذیرفتند.

حتی بعد ها هنگام خالفت، وقتی  عمر از منی به مدینه وارد شد، خطبه ای 

( روایت مشهوری 30برای مردم خواند و در آن، در بارۀ رجم سخن گفت.)

در قرآن افزوده ام، آیۀ اگر از این اتهام نمی ترسیدم که چیزی » است که گفت: 

( و 32( این حکم در کتاب مقدس نیز بوده )31«. )رجم را در قرآن می افزودم.

شکی نیست که تصور شود در زمان رسول خدا هم اجراء شده، چرا که در قرآن 

( احکام قدیم الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز 90: 6مجید )  

ما در احکام خدا » عمر نقل شده است که می گفت: شناخته شده است. اما از خود

فرمان رجم را می خواندیم و از پیغمبر خدا می خواستیم که اگر ممکن است، 

 (33« )این حکم در قرآن جای بگیرد، اما او نخواست.

 

 توضیح:

 تمام این نقل قولهایی که از عمر آورده شده، مغشوش است. زیرا: 

هم  آیا می شود چنین حکم و آیه ای نازل شده و از فرائض بوده و پیغمبر -1 

آن را اجراء کرده ولی به غیر ازعمر احدی از آن مطلع نشده باشد؟ اینکه از 
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بر  عمر آیه رجم پذیرفته نشد که در قرآن آورده شود، خود بهترین دلیل است

   این که چنین آیه ای وجود نداشته است.

 

اگر از این اتهام نمی ترسیدم که چیزی » عمر در دوران خالفت نقل قول  -2 

خود داد می زند که  «. در قرآن افزوده ام، آیۀ رجم را در قرآن می افزودم.

چنین آیه ای وجود نداشته و حتی خود عمر هم مطمئن نبوده است که چنین 

آن  چیزی وجود داشته  به همین علت ترسیده که اگر بخواهد پافشاری کند که

اگر او علم داشت و یقین می  را در قرآن وارد کند، مورد اتهام قرار بگیرد.

داشت که آن عبارت آیۀ قرآن است، از چه چیز می ترسید؟ پس او قطع و یقین 

است و به احتمال قریب به یقین می شود گفت، معاندین این قول را  نداشته

را به نام عمر به کرسی  ساخته و به عمر نسبت داده اند تا  فکر نادرست خود

 حقانیت بنشانند.

ما در احکام خدا فرمان رجم را »  این نقل قول هم که از عمر نقل شده که -3 

می خواندیم و از پیغمبر خدا می خواستیم که اگر ممکن است، این حکم در قرآن 

. اگر در احکام  فرمان رجم را می مغشوش است« جای بگیرد، اما او نخواست.

خواند یعنی اینکه در قرآن وجود داشته وپیامبرخدا آن را برای همۀ مسلمانان 

اگر  بیان کرده بوده است. دیگر چه نیازی بوده است از آن حضرت بخواهند 

دهد. ولی پیامبر نخواسته است. اینکه  ممکن است، این حکم را در قرآن جای

دلیل است که چنین آیه ای نبوده است. اگر چنین آیه ای  پیامبر نخواسته خود

می بود، پیامبری که بنا بر قرآن، مأمور بود، هرآنچه را بر او وحی می شود، 

بی کم و کاست، ابالغ کند، چگونه می توانست و چرا باید در قرآن جای نمی 

داد؟ مالحظه می شود که هر سه نقل قول مغشوش است: یکجا عمر آیه را 

ستاده که در قرآن آورده شود ولی چون تنها راوی او بوده ، از او پذیرفته فر

نشده است. جای دیگر عمر از ترس متهم شدن به افزودن آیه ای، آن را در 

قرآن نیاورده است. و  جای سوم، از پیغمبر خدا می خواهد که آن را در قرآن 

ن اغتشاش فکر و بیاورد ولی پیغمبر نمی آورد. بعید می دانم که این چنی

 رفتاری در فردی معمولی وجود داشته باشد چه رسد به عمر!؟

اما امضای احکام موجود در کتب پیامبران پیشین، نیز، دلیلی موجهی  – 4
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نیست. چراکه اسالم بنا بر آن داشت که دین حقوق بگردد. از این رو، مجازاتها 

و هنوز نیز اغلب آن را تابع اصولی گرداند که پیش از آن رعایت نمی شدند 

 اصول رعایت نمی شوند.

دکتر رامیارعالوه بر این چند نقل قولی که از عمر آورده، با نکاتی  که خود   

 بدان افزوده دچار اشتباه فاحشی شده است وی آورده:

بودن حکم زنا در کتاب مقدس   اوالً  «این حکم در کتاب مقدس نیز بوده»     

ی شود گفت، در کتاب مقدس تحریف شده آمده کجا ثابت شده است؟ البته م

است ولی چگونه می شود به ضرس قاطع گفت که در اصل کتاب مقدس بوده 

ثانیاً بر فرض که در کتاب مقدس بوده باشد، چرا باید قرآن آن را امضاء  است؟

در قران، حقوق انسان آمده اند. اگر در کتابهای مقدس موجود آنها   کند؟ ثالثاً،

ابیم. پس اگر باوجود بودن حکم رجم در کتاب مقدس، پیامبر رجم را را نمی ی

رجم در  رابعاً،در قرآن نیاورده است، دلیلی محکمی بر نقض و نسخ آن است. 

قرآن به اسم کتاب مقدس و یا در خود قرآن نیامده است. این امر که این حکم 

  در سفر الویان آمده است چه ربطی به قرآن و اسالم دارد؟

 شگفت تر این که وی می نویسد:    

چه « و شکی نیست که تصور شود در زمان رسول خدا هم اجراء شده، »  -5 

معنی می  دهد؟ تصور شود یعنی چه، مگر با تصور می شود، اجرای حکمی 

( احکام 90 :6چرا که در قرآن مجید )» را ثابت کرد؟ افزون بر این می نویسد:

آیه ای «. نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است قدیم الهی تا به فرمان قرآن 

» را که مستند گفتۀ خود کرده است، هیچ ربطی به ادعای او ندارد. آیۀ اینست:

ُ فَبِهَُداهُُم اْقتَِدْه قُل ال أَسئَلُُكْم َعلَْیِه أَْجراًإِْن هَُو إاِل ِذْكَري  أُولَئك الَِّذیَن هََدي هللاَّ

 «لِْلَعلَِمینَ 

آنها )پیامبران( کسانی بودند که خداوند آنها را هدایت کرد. تو نیز به » (.6/90) 

راه آنها رو. بگومن ]بخاطر پیامبری[ از شما هیچ مزدی نمی خواهم. این 

 «]قرآن[جز  تذکری برای جهانیان نیست. 

این آیه ازپیامبر می خواهد به راه پیامبران پیشین در پیامبری برود. کمتر  

احکام » ر احکام موجود در کتاب مقدس ندارد. او نباید بگوید:  ربطی به اعتبا

 .« قدیم الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است 



    36        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

با اینکه خود » به کدام دلیل و مدرک قطعی، او به ضرس قاطع می نویسد: -6  

می دانستند که رجم جزء فرائض است و رسول خدا آنرا اجرا کرده و پس از آن 

اینکه بعد از پیامبر اجراء شده است چه ربطی به ( 34« )نیز جاری شده است

 پیامبر دارد؟

پس » دکتر رامیار در مورد رجم به این مطلب توجه کرده و آورده است که      

آن آیۀ قرآن باشد. بنابرهمان روایت مشهور هم، گفته  عمر خود قطع نداشت که

است اگر نمی ترسیدم مردم بگویند چیزی به قرآن افزوده، آن را در قرآن می 

نوشتم. اگر او علم داشت و یقین می داشت که آن عبارت آیۀ قرآن است، از چه 

ات چیز می ترسید؟ پس او قطع و یقین نداشته و علی )ع( یقین داشت که جزء آی

و ااّل شهادت می داد و با شهادت دو نفر در قرآن می آمد و یا در  «قرآنی نیست

 دوران خالفتش آن را بیان می کرد و به قرآن می افزود.   

 اما جمله از صد فرسنگی فریاد می زند که چنین نیست:     

.  پیر عزیز حكیم و هللّا  هللّا  منو الّشیخة اذا زنیا فارجموهما البتّة، نكاال  الّشیخ»  

مرد و پیر زنی که زنا کنند، البته رجمشان کنید، عقوبتی است ازخدا، 

سیاق عبارت با آیات قرآنی تناسبی ندارد. در هیچ « وخداوندعزیز و حکیم است.

شروع شود خبر مبتدا قرار نگرفته و کلمه « اذاء»کجای قرآن جمله ای که با 

یامده و ضعفی در عبارت به چشم می زند به هیچ صیغه ای در قرآن ن« البته»

 ( 35« )که از حد سخنی متوسط نیز پائین تر است.

در اینجا باز این سئوال مطرح است که از کجا یقین است که امام علی)ع( در    

اجرای حّد به شراحۀ همدانیه فرموده است، به سنت، رجم می کنم؟ مگر قرآن 

و امام علی نفرمودند که اگر سخنی به به غیر از سنت است و مگر خود پیامبر 

من نسبت دادند که مخالف قرآن بود، بدانید که آن از من نیست و باید آن را به 

دیوار بزنید. و این رجم مخالف نص صریح قرآن است. اوالً اینکه در قران 

نیامده است. ثانیاً مخالف آیه دوم سوره نور است که حد زنا در آن مشخص و 

. اخباری که در این مورد آمده اخبار واحِد متعارض و ضعیف معین شده است

است که غالباً به قول عمر منتهی می گردد، و حتی صدور آن هم از عمر به 

اثبات نرسیده است. و در حقیقت سنت چگونگی عمل کردن پیامبر، به آیات 

قرآن که در طول زمان بر آن حضرت نازل می شده است می باشد، چون در آن 
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ع بعضی ها در فهم و یا اجرای  بعضی از آیه های قرآن دچار اشکال می موق

شدند، که منظور از این آیه چه می باشد، پیامبر گرامی که مجری قرآن بود، با 

عمل و توضیح خود، به مسلمانان نشان می داد که منظور از این و یا بهمان 

اِر مرحوم دکتر آیه چیست. پس سنت مخالف قرآن باطل و از پیامبر نیست. ک

رامیار تا آنجا که نظر دیگران را آورده است، چندان جای اشکال ندارد. اما  

و شکی نیست که تصور » اشکال از آنجا پیدا می شود که وقتی  می نویسد: 

( احکام 90: 6شود در زمان رسول خدا هم اجراء شده، چرا که در قرآن مجید )

و این « معتبر و مجاز شناخته شده است.  قدیم الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده

مطلب در یک چنین  کتاب ارزشمندی، ضعف به حساب می آید و یا نانی است 

که به رژیم والیت مطلقۀ فقیه داده شده است تا بیشتر به رجم مردم بپردازد. 

،  منتشر شده است. چاپی که مورد 1346این کتاب برای اولین بار در سال 

قرار گرفته، چاپ نهم و چاپ تجدید نظر شده کتاب در اواخر استفاده نویسنده 

 است. شاید در چاپ اول چنین حکم بی پایه ای نیامده باشد.  1360سال 

جمله ای که در مورد رجم آمده و نقل شده که عمر آن را آورده و چون تنها  

عمر گفته و شاهد دیگری نبوده،  از وی پذیرفته نشده و آن را در قرآن 

است و ایت هللا خوئی سه  شکل مختلف  شده نقل چند صورت رده اند، بهنیاو

 آن را آورده تا نشان دهد که چنین مطلبی به کلی از سیاق قرآن به دور است:   

 و هللّا  هللاّ  منو الّشیخة فارجموهما البتّة نكاال  الّشیخ اذا زني»  که اینکه یكي

 کهكنید  زنا كند، حتما سنگسارش رمرد و یا پیرزنيپی " اگر ،» عزیز حكیم

»  که اینکه پروردگار و خداوند عزیز و حكیم"  و دیگري سوي از است عقوبتي

  الّشیخان« سوم و صورت« اللّّذة منقضیا  بماو الّشیخة فارجموهماالبتّة  الشیخ

 (  36« )والّشیخة اذا زنیا فارجموهما البتّة

صورت های مختلف نقل شده در فوق، نه تنها با سیاق قرآن همآهنگی ندارد   

بلکه خود داد می زند که از قرآن نیست. افزون بر اینکه هر کدام از صورت 

اني فَاْجلُِدوا كلَّ َوِحٍد  2فوق را در نظر بگیریم با آیه  انِیَةُ َو الزَّ سوره نور:   الزَّ

نهَُما ِمائَةَ َجْلَدةٍ  در  ،«به هر زن زناکار و مرد زنا کاری صد تازیانه بزنید»  مِّ

 تضاد قرار می گیرد. 

مرحوم آیت هللا خوئی توضیح می دهد که بعضی ها ادعا کرده اند: که آیه رجم  
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از قرآن بوده که تالوتش منسوخ شده ولی حکمش باقی مانده است. وی این 

 ادعا را رد می کند و می گوید:

نقل یک حادثه مهم با خبر واحد، به خودی خود دلیل بر عدم وقوع آن حادثه »  

می باشد و نشان می دهد که آن حادثه واقع نشده و گویندۀ آن خبر دروغگو بوده، 

یا }در نقل خبر دچار{اشتباه  شده است، زیرا اگر صحت داشت، به علت اهمیت 

آن به حد تواتر می رسید. بنابر  حادثه افراد زیادی آن را  نقل می کردند و نقل

 نمود و مدعي خبر واحد ثابت با را« رجم»آیه  بودن قرآن توانمي این، چگونه

 و حكمش گردیده منسوخ تالوتش که است بوده قرآن آیات از جمله این کهشد 

 . «است مانده باقي

 از کهآورد و ادعا نمود  را رجم آیهعمر  شد، قبال بیان که طوري به، آري

 درنپذیرفتند و  ، مسلمانانبود تنها عمر آورده را آیهاین  چون . ولياست قرآن

این  کهو گفتند:  آورده دردیگر  صورت به را آن هموارد نكردند و بعدا  قرآن

این دیگر از (  37« )است. مانده باقي و حكمش خمنسو تالوتش است بوده ايآیه

عقل به دور است، که حکمی باقی باشد ولی تالوت آن منسوخ شده باشد. مثل 

این می ماند که بگوئیم ماده ای از قوانین عمومی را از کتاب قوانین حذف می 

کنیم ولی همان ماده حذف شده رابه اجراء می گذاریم. تا به حال چنین امری 

را، در عالم، کسی ندیده است و تنها مغزهای بیمارویاکسانی که بخواهند، 

 اظهار لحیه ای بکنند، می توانند چنین ادعائی بکنند.  

»  به طوری که آیت هللا سید محمد جواد غروی استدالل کرده است چون    

حکم رجم امری بود مورد تنفر و اشمئزاِز جمیِع ارباب عقول،  و به سبب همین 

حکم هم تورات مورد احتمال وضع و جعل قرار داشت، از عهد معاویه، یهود 

اخبار رجم را وضع نمودند تا بتوانند بگویند اسالم هم، در زنای ُمحَصن، حکم 

به رجم کرده است. بلکه ادعا نمایند که اسالم بسیاری از احکامش را از تورات 

قبل از اسالم و دوران  اگر ما به سنن مردم مکه و مدینه (38« )گرفته است

پیامبر دقت کنیم به این نتیجه می رسیم که نه تنها به طور قطع رجم در زمان 

پیامبر اجرا نشده ، بلکه چنین سنتی  بین اعراب ناشناخته بوده است. البته بین 

یهودیان شناخته و منقول است که اجرا می شده. اگر اجرا شده بود، دیگر چه 

ر عمربن خطاب وجود داشت. در یک دهستانی نظیر نیاز به این همه اصرا
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که در سال اول هجرت  مسلمانان مدینه به امر پیامبر سرشماری شدند  مدینه 

(، و تاریخ: مسلمانان مدینه به 39مردشمارش شده ) 1500وشمارۀ آنان 

( دریک 40هنگام رحلت رسول خدا را شصت هزار تن  گزارش کرده اند.)

ن جمعیت قلیل اگر رجم  درزمان پیامبر اجرا شده بود، چنین شهر کوچکی با ای

کمی قطعاً تعداد زیادی از آن مطلع می شدند و از چشم دیگران  دور نمی ماند.  

مسئله به درازا کشید.  به اصل مطلب که چگونگی جمع اوری قرآن است باز 

 می گردم.

 

 منهج بر ها قرائت اختالف یا عثمان زمان در قرآن جمع -سوم جمع

   واحد قرائت
 

قبل از پرداختن به جمع کردن قرآن توسط عثمان، باید این نکته روشن گفته آید  

ابوبکر، »فرق بین جمع کردن ابوبکر و جمع کردن عثمان این است که »که 

چنان که در تاریخ آمده است، از ترس اینکه چیزی از قرآن کاسته شود آن را 

ا جمع نبود، پس او قرآن را درصحیفه هائی گردآوری کرد، زیرا که قرآن یک ج

گرد آورد با ترتیب دادن آیات و سوره هایش آنچنانکه پیغمبر)ص( آن ها را آگاه 

 –ساخته بود،ولی عثمان هنگامی که اختالف در وجوه قرائت زیاد شدبحّدی که 

قرآن را با لهجه های خود می خواندند، دراین هنگام  -با وجود لهجه های زیاد

 سیوطی بازافزوده است:( 41«)ن همه را بریک لهجه جمع کرد.عثما

منظور عثمان در جمع قرآن همان منظور ابوبکر نبود که آن را در میان دو » 

لوح جمع نماید، بلکه مقصودش جمع کردن مسلمین بر قرائت های ثابت و 

معروف زمان پیغمبر)ص( و لغو قرائت های دیگر بود. او مردم را وادار کرد 

ات را در کنار آن که مصحفی برگیرند که تقدم و تأخری در آن نباشد، و تأویل آی

 (  42« )ها ننوشته باشند. 

همچنانکه که زمان به جلو می رفت، و مصاحف مختلف و مشهوری در بین     

جوامع اسالمی خود نمائی می کرد، به مرور  اختالفاتی در قرائت قرآن پدید می 

آمد که اگر به این مهم پرداخته نمی شد، اختالف در قرائت به اختالفهای بسیار 

رگی در بین جوامع اسالمی و خود قرآن تبدیل می شد. به طوری که تاریخ بز
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گزارش می کند، قبل از هر کسی خذیفه به این مهم واقف گشت و سرانجام با 

کوشش او و طرحش و قبوالندنش به عثمان، عثمان دست به کار شد و به 

توحید مصاحف همت گماشت. بنابر این کار بس عظیمی که به دست عثمان 

انجام گرفت، در حقیقت جمع کردن  قرآن و بین دو جلد قرار دادن آن نبود چون 

این کار قبالً انجام گرفته بود بلکه او به توحید مصاحف و استنساخ چند قرآن 

 امام پرداخت. 

 
 گسترش اختالفات در قرائت  

 

اختالفاتی که در قرائت قرآن پدید می آمد و گسترش می یافت به سه دسته     

 قسیم می شد:ت

 اختالفات لهجه ای -1 

 به کار بردن کلمات مترادف در قرائت   -2 

 ( 43زوائد تفسیری  ) -3 

اختالفات لهجه ای  که در هر زبانی از جمله زبان عربی وجود دارد، که در  

طول زمان مایه اختالف می گردد. کلمات مترادف را هم بعضی ها برای سهولت 

که آن هم می توانست در طول زمان موجب اختالف شود. تلفظ به کار می بردند 

و منظور از زوائد تفسیری، نکات و فهم  و درک و یا نقطه نظرهایی است که 

هر فردی بعد از سوره و یا آیه ای، در مورد آن در گوشه مطلب یادداشت  و 

تحشیه می زدند  و یا شأن نزول و یا مطلبی که پیامبر در مورد آن می گفت. به 

  این موضوع باز خواهم گشت.

 

 حرف هفت به قرائت بحث
 

هنگامی که متأسفانه مسلمانان برای حل مشکل و یا مشکالت خود، به خوِد    

قرآن مراجعه نمی کنند و حتی مشکالت قرآنی خود را می خواهند با احادیث 

وروایات حل کنند، دچار انواع و اقسام مشکالت ال ینحل می شوند که جز با 

ل شدن نیست و در التقاط با این و یا آن نحله فکری، فلسفی و فرقه ای قابل ح
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نتیجه چه بخواهند و چه نخواهند خود وعلمشان به نحوی در خدمت این و یا 

 آن قدرت قرار خواهد گرفت. در این رابطه به یک نمونه از آن می پردازم:    

علماء و دانشمندان اهل سنت »  رواتی در احادیث اهل سنت وجود دارد که

مبر اکرم )ص( فرمود: ان هذا مدعی صحت  طرق و تواتر آن هستند که پیغ

، فاقرُؤا ما تیسر منهُ " این قرآن به هفت حرف  القرآن اُنزل علی سبعة اَحرف 

اکثر ( » 44« )نازل گردید و تا آنجا که ممکن است قرآن را بر طبق آن بخوانید.

قریب به تمام اهل سنت می گویند که " سبعة اَحرف" به معنی قرائت هفتگانه 

ت...زیرا موقعیکه پیغمبر اکرم )ص( این حدیث را بیان می کرد قراء سبعه  نیس

هنوز قراء سبعه به دنیا نیامده بودند. عالوه بر این، نخستین کسی که قرائت قراء 

سبعه را معتبر شمرد و یا آن ها را جمع آوری کرد، ابوبکر بن مجاهد بود که 

برهان می  عبدهللا زرکشی هم در( 45« )در اوائل قرن چهارم می زیست.

( 46نویسد: قرائت های هفتگانه تنها پس از قرن چهارم مطرح شده است.)

قرن  4مسلم است که وقتی چیزی به عنوان قرائت های هفتگانه در طول 

که مطرح شده هدفهای خاصی را تعقیب می کرده  4مطرح نبوده، بعد از قرن 

 است.  

و در مورد اینکه منظور  در هر حال این حدیث که بعضی ها آن را قطعی گرفته 

از " سبعة اَحرف" چیست به انواع و اقسام توجیه ها پرداخته شده است  که 

همۀ آنها، با خود قرآن که به لهجۀ قریش است همآهنگی ندارد و سرانجام 

نتیجه گرفته اند که منظور از" سبعة اَحرف"  هفت لهجۀ عمدۀ عربی که 

 ( 47وازن، کنانه، تمیم، و یمن است. )عبارتند از لهجۀ قریش، هذیل، ثقیف، ه

نظر به اینکه قرآن به هر لهجه ای که می بود، برای صاحبان آن لهجه ها در 

دنیای قومیت و عصبیت عرب افتخار و تشّخص و بزرگی همراه خود می آورد. 

به همین علت من معتقدم برای اینکه طوایف دیگر به جز قریش از این قافله 

 بزرگی عقب نمانند، حدیث را جعل کرده اند.افتخار و تشّخص و 

اگر به خود قرآن توجه می شد و نه روایات و احادیث روشن می شد که قرآن   

 به چه لهجه ای نازل شده است؟

سوٍل إاِل بِلِساِن  قرآن خود می گوید: به لسان قریش است. َو َما أَْرسْلنَا ِمن رَّ

(. این مسئله مورد اتفاق مسلمین است که تا قبل از هجرت و زمانی 48قَْوِمِه )

( سوره 85یا  87که پیامبر در مکه و در میان قوم خود بود بیش از هشتاد )
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عی است که به لهجۀ قریش است. از سوره های قرآن نازل شده بود، و قط

امکان ندارد که در سوره هائی که در مدینه نازل شده است به لهجۀ دیگری 

باشد، زیرا خود پیامبر، امام علی، ابوبکر ، عمر، عثمان، و مهاجرین قریب به 

 اتفاق از طایفه قریش بودند.

کلی بیان درعلوم و مسائل »کتاب  7آیت هللا سید ابوالقاسم خوئی دربخش 

پرداخته و نتیجه گرفته است « حروف هفتگانه»مشروح به روایتهای « قرآن

نازل شدن قرآن با حروف هفتگانه، مفهوم و معنای معقول و محّصلی » که 

ندارد و یک معنای قطعی و صحیحی را به روشنی برای ما نشان نمی 

اشت، دهد...بنابر این باید روایتی که در این مورد نقل شده است، کنار گذ

مخصوصاً با توجه به روایاتی که این گروه روایات را تکذیب نموده، نازل شدن 

« قرآن را با یک حرف و یک روش]منظور یک لهجه است. ن.[ تأیید می کنند. 

(49 ) 

 

 

  قرآن مورد در عثمان بزرگ عمل از تاریخ گزارش
 

حذیفه که به آذربایجان، حمص، دمشق، » ابن اثیر در تاریخ خود آورده که     

بصره و کوفه سفر کرده بود، مشاهده کرده بود که مردم قرآن را با قرائت های 

مختلفی می خوانند، نگران شد وقتی از این سفر باز آمد به سعید بن العاص 

در این سفر چیزها دیدم که اگر مردم به خود واگذاشته شوند، چنان در » گفت: 

اندن قرآن گوناگون و پراکنده رفتار کنند که هر گز بر آن گرد نگارش و خو

نیایند. گفت: چه دیدی؟ گفت کسانی از مردم حمص را دیدم که گمان می برند 

شیوۀ خواندن ایشان بهتر است چرا که قرآن را از مقداد یاد گرفته اند. کسانی از 

تر از دیگران مردم دمشق را دیدم که می گویند: چگونگی قرآن خواندن ما به

است. کوفیان را دیدم که چنین می گویند، زیرا قرآن را در نزد عبدهللا بن مسعود 

فراگرفته اند. مردم بصره نیز چنین می گویند و نمودار می آورند که قران را در 

می نامند. « گزیدۀ دل ها»نزد ابوموسی اشعری خوانده اند. ایشان قرآن خود را 

دم را از آنچه دیده بود، آگاه ساخت و ایشان را در چون به کوفه رسیدند، مر
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برابر آنچه می ترسید، هشدار داد. یاران پیامبر خداوند)ص( و بسیاری از دنباله 

روان)تابعان( با او همساز شدند. یاران عبدهللا مسعود به وی گفتند: چه چیز را 

مسعود قرآن مایۀ کاستی ما می گیری؟ مگر نه این است که ما بسان عبدهللا بن 

می خوانیم؟ حذیفه و یاران او خشم گرفتند و گفتند: شما گروهی بیابانگردید. 

خاموشی گزینید که راه نادرست می روید. حذیفه گفت: به خدا سوگند که اگر 

زنده مانم نزد سرور خداگرایان می روم و از او خواهش می کنم که راه را بر 

و به درشتی سخن گفت. سعید خشمگین شد این کژی ببندد. عبدهللا بن مسعود با ا

و برخاست و مردم پراکنده شدند. خذیفه برآشفت و به نزد عثمان رهسپار شد و 

او را از آنچه دیده بود، آگاه ساخت و گفت: من هشدار دهندۀ آشکارم. بشتابید و 

مردم را دریابید. عثمان یاران پیامبر خدا را گرد آورد و گزارش به ایشان داد. 

 ان این رویداد را بزرگ شمردند و همرأی خذیفه شدند.ایش

عثمان کس به نزد حفصه دختر عمربن خطاب فرستاد و گفت: قرآن ها را به    

نزد ما فرست تا از آن رونویسی کنیم. اینها همان قرآن هائی بودند که به 

روزگار ابوبکر گردآوری شده بودند. داستان چنین بود که چون در جنگ یمامه 

یاری از یاران پیامبر کشته شدند، عمر به ابوبکر گفت: در جنگ یمامه بس

بسیاری از خوانندگان قرآن خوراک شمشیر گشته ساغر جانبازی نوشیدند. من 

می ترسم که مرگ و کشتار تومار زندگی خوانندگان قرآن را درنوردد و نبشتۀ 

دآوری قرآن دهی. خدا تا اندازۀ بسیاری از یادها برود. من برآنم که فرمان گر

ابوبکر به زیدبن ثابت فرمان داد که او قرآن را از روی برگهای خرمابن و سینه 

های مردان و برگه های کاغذ گردآوری کرد. نبشته ها در نزد ابوبکر و سپس 

عمر بود و چون او درگذشت، حفصه آن را برگرفت و در نزد خویش نگهداری 

 کرد.

ا از حفصه گرفت و زیدبن ثابت و عبدهللا بن عثمان کس فرستاد که نبشته ها ر

زبیر و سعیدبن العاص و عبدالرحمن بن هشام را فرمود که آن را در برگه ها 

بازنویسی کردند. عثمان گفت اگر درخواندن پاره ای از گفته ها با واژه ای به 

ناسازگاری رسیدید، آن را به گویش قریش بخوانید، زیرا قرآن به زبان ایشان 

آمده است. آنان چنان کردند. چون از آنها نبشته پدید آوردند، عثمان آنها را  فرود

به حفصه برگرداند، و به کنار و گوشۀ کشورهای اسالمی قرآن های همنواخت 
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و یکسان فرستاد و جز آن همه را سوزاند و فرمود که تنها آن را نمونۀ کار خود 

رگی و درستی این کار را سازند و جز آن همه را رها کنند. همه، مردم بز

دریافتند جز کوفیان که چون قرآن بر ایشان رسید. یاران پیامبر)ص( شدند ولی 

دوستان عبدهللا بن مسعود و همراهان ایشان از پذیرفتن آن سربرتافتند و آن را 

مایۀ کاستی شمردند. ابن مسعود در میان ایشان برخاست و گفت: نه همۀ آنچه 

؛ همانا بگونه ای آشکار بر شما پیشی گرفته اند، پس در شنیده اید، درست است 

جای خویش درنگ ورزید. چون علی بن ابیطالب علیه السالم به کوفه آمد، 

مردی در نزد او برخاست و بر عثمان خرده گرفت که قرآن را گرد آورده است. 

 علی بر سر او فریاد کشید: خفه شو! همانا عثمان این کار بزرگ را آشکارا با

دید و آگاهی ما انجام داد و اگر من در آن هنگام سررشته دار مردم بودم، همان 

سایر تاریخ نویسان مشروح و به طور ( 50« )کار می کردم و راه او می رفتم.

 خالصه، و با تفاوتهای جزئی چنین گزارش کرده اند.

 سیوطی هم بطور خالصه چنین آورده است:

یفة بن الیمان نزد عثمان آمد، او که در آن بخاری از انس روایت کرده که خذ»

هنگام در معیت اهل شام برای فتح فَرج )مرج( ارمنیه و آذربایجان جنگ می 

کرد از اختالف در قرائت قرآن بیمناک شده بود، به عثمان گفت: امت را دریاب 

پیش از آنکه اختالف کنند مانند اختالف یهود و نصاری. آنگاه عثمان به نزد 

رستاد که صحیفه ها را به نزد ما بفرست تا از روی آنها نسخه برداریم حفصه ف

و دوباره به تو برگردانیم، پس زیدبن ثابت و عبدهللا بن زبیر و سعیدبن العاص و 

عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام را امر کرد آن ها در مصحفها نوشتند. عثمان 

بارۀ چیزی از قرآن اختالف  به آن سه تن قرشی گفت: اگر شما با زیدبن ثابت در

کردید آن را به زبان قریش بنویسید زیرا قرآن به زبان آنها نازل شد، پس همین 

کاررا کردند تا اینکه صحیفه ها رادر مصاحف نوشتند، سپس عثمان آن صحیفه 

ها ر ا به حفصه بازگرداند و به هر شهری یک نسخه از آن استنساخ شده را 

 (51« )آن هر صحیفه و مصحف را بسوزانند.  فرستاد و دستور داد بجز

عثمان شنید که می گویند قرائت اُبّی، »باز به طور خالصه نقل شده، وقتی 

عبدهللا، معاذ.  پس برای مردم خطبه خواند و گفت: پانزده سال است که پیامبر 

شما فوت کرده  و شما این چنین در قرآن اختالف دارید. پس دستور داد هر که 
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 5و وی مصحف امام را در ( 52.« )ارد و از رسول خدا شنیده بیاورد هرچه د

نسخه استنساخ کرد و هر نسخه به شهری فرستاد و مابقی مصاحف را  6تا 

جمع »  سوزاند و مایه اختالف را از بین برد. بنابر این هدف و منظور عثمان

رائت کردن مسلمین بر قرائت های ثابت و معروف زمان پیغمبر)ص( و لغو ق

های دیگر بود. او مردم را وادار کرد که مصحفی برگیرند که تقدم و تأخری در 

 ( 53« )آن نباشد، و تأویل آیات را در کنار آن ها ننوشته باشند. 

کاری که عثمان در مورد قرآن کرد، حقیقتاً در حّد معجزه است و چون      

ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحفِظونَ  »خداوند خود فرموده: ْلنَا الذِّ (، خود 9حجر/«) إِنَّا نْحُن نَزَّ

حافظ و نگهبان آن از هر تغییری است. اگر عثمان به کار توحید مصاحف نمی 

نمی شد، همین اختالف قرائت ها « مصحف امام»پرداخت و دست به کار تهیه 

ییر و گسترش قرائت در طول مدت فاجعه ای ببار می آورد که نتیجه اش تغ

های متفاوت که در نهایت به تغییر متن می انجامید و سرانجام دچار تحریف 

 نظیر سایر کتب پیامبران می شد. 

 

 

 (ع)علی زبان از قرآن مورد در عثمان عمل
 

امام علی ازکارعثمان  طوری که تاریخ گزارش کرده، زیباترین تأیید را به 

عثمان، قرآن را به امضاء علی)ع(  »عالمه حلی نقل می کند که . کرده است

از ُسویدبن َغفلة )یا  :ی استروایاتروشنتر از اینها  ( 54« )رسانده است.

این را کتب حدیث اهل تشیع و » (55عطیه( که از اصحاب امیر مؤمنان است)

انبازی تسنن هر دو نقل کرده اند هم در مصاحف ابی داود و عجائب القرآن ابن 

 و هم در مقدمۀ تفسیر شهرستانی.

ُسوید به مردم قبیله می گفت شنیدم از علی بن ابیطالب که می فرمود: ای گروه   

» مؤمنان! شما را به خدا بپرهیزید از گزافه گوئی در کار عثمان و گفتارتان:

سوگند به خدا، نکرد آنچه را کرد در بارۀ مصاحف، مگر «. سوزانندۀ مصاحف

بر ما یاران رسول خدا. او )عثمان( گفت: چه می گوئید در بارۀ این در  برا

قرائت ها؟ به من گفته اند که پاره ای از آنان می گویند قرائت من ازقرائت تو 
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 -بهتر است. و چه بسا که این گفته به کفر بیانجامد. پرسیدم: رأی تو چیست؟

اختالف و تشتتی  گفت: نظر من این است که مردم بر یک مصحف گرد آیند، تا

در میان نباشد. زیرا اگر امروز اختالف اندک باشد، فردا اختالف سخت تر و 

سهمگین تر خواهد بود. ما گفتیم: رأی تو پسندیده است و به خدا اگر من هم به 

زماِن عثمان والیت می داشتم، در بارۀ مصاحف همان می کردم که عثمان کرد. 

ی که جز او خدائی نیست، تو این سخن را از قوم به سوید گفتند: ترا به خدائ

دهان علی بن ابی طالب)ع( شنیدی؟ سوید گفت:  قسم به خدائی که جز او خدائی 

و یا ( 56«)نیست، من خود این سخن را از زبان علی بن ابیطالب شنیدم.

اگر در » و یا( 57«)اگر عثمان چنین نمی کرد، مسلماً من می کردم» فرمود:

همچنانکه ( 58« )می یافتم همان کار عثمان را می کردممصحف ها والیت 

 تاریخ گزارش می کند:

علی)ع( پس از خالفت نیز نهایت مراقبت را در حفظ مصحف مرسوم داشت »

از این » و برای اینکه به نام اصالحِ امالء هم که شده دستی در آن نبرند فرمود: 

 ( 59« )پذیرد.پس قرآن هرگز روی به خزان )خشکی( نیارد و تغییر ن

بخدا که عثمان هر چه در »... قرآن عثمان با تصدیق و تأیید امام علی بود.     

( این عبارت می رساند که 60مورد مصاحف کرد، در حضور جمع ما بود.)

کار عثمان با مشاوره با همۀ یاران پیامبر بوده و یا شخص علی)ع( نیز در آن 

 (61«)شته است.نفری، اِشرافی بر این کار دا 12هیأت 

امام علی زیباترین تأیید و پشتیبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورده و تأکید    

از این پس قرآن هرگز روی به خزان )خشکی( نیارد و تغییر » که قرآن  کرده

، 133، 18و در نهج البالغه در دوران خالفت خود، در خطبه های   «نپذیرد.

و...  تا بخواهی توصیف هائی بس واال و )فیض االسالم(  189، 182، 175

که در  دسترس  -گرانقدر، و توضیِح  اثرات و هدایت و راهبری  همین قرآن 

برای مردم  -مردم بوده، و در دوران خالفتش هم از آن استفاده می شده است 

( در اینجا این سئوال  پیش می 62در بر داشته و دارد، به عمل آورده است . )

از مصحف امام علی که بعضی از غالت و شیعه های ناآگاه، بی  آید: پس بحث

اطالع و یا معاند و یا طالبان قدرت، مطرح می کنند که مصحف و یا قرآن امام 

 علی، از چه رو است؟ از چه رو می گویند:
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 قرآن امام علی قرآن اصل بوده و سوره هائی اضافی داشته است -الف 

در آن والیت امام علی به عنوان زعامت و رهبری سیاسی  تصریح شده  -ب 

 .است

 آن قرآن نزد امام زمان است -ج 

امام علی تحشیه هائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و یا آیه های قرآن  -د

 بر مصحف خود زده است؟ 

دیگری جز اتهام به اما علی و پذیرش تحریف قرآن چیز  مورد بند الف و ب،   

در بر ندارد. و اجماع مسلمین بر این است که قرآن تحریف نشده و همین است 

که امروز در دست مردم وجود دارد و تاریخ هم به طور مشخص گزارش می 

کند که قرآنی که بر پیامبر گرامی نازل شده و به دستور آن حضرت نوشته شده  

دیدیم که امام علی  بی کم و کاست همین قرآن موجود است.  افزون بر این

چگونه قرآن عثمان را مورد تأیید قرار داده  و در دوران حکومت پنج ساله 

خود، نه تنها جزئی ترین حرفی که از آن استشمام شود، که قرآن خودش غیر 

از قرآن موجود بوده، تا به امروز کسی از آن حضرت نشنیده و نقل نکرده 

صحبت کرده است که بعضی از آنها است. بلکه به عکس در تأیید آن بار ها 

کمی پیشتر گفته شد. و اما این نکته که در قرآن امام علی،  بر والیت امام  به 

عنوان زعامت و رهبری سیاسی آن حضرت تصریح شده باز اتهامی به امام 

علی بیش نیست. زیرا امام علی در نهج البالغه که در دسترس ما است، بارها 

امر حکومت از آن مردم است و این تنها مردم هستند که تأکید فرموده است که 

چگونگی اداره زندگی خویش را به هر کسی که بخواهند می توانند واگذار 

کنند. نه تنها هدف رسالت و قرآن ساخت حکومت نبوده و رهبری و زعامت 

رسالت و سیاسی پیامبر جزئی از رسالت آن حضرت محسوب نمی شده است، 

ب الهی با وظایف و تکالیف مشخص است که  به انتخاب نبوت مقام و منص

مردم بستگی ندارد. زعامت و رهبری سیاسی جامعه از وظایف رسالت و نبوت 

محسوب نشده است. نه تنها قرآن به آن اشاره ای نکرده است،  بلکه به 

عناوین مختلف تمام راههائی را که ممکن بوده است طالبان قدرت  آن را 

رار دهند، بر آنان بسته است و محلی برای هیچ ادعائی باقی دستاویز خود ق

نگذاشته و هر منصب و مقامی که به دارنده امکان ادامه دولت مداری را بدهد 
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(. طرفه اینکه  خود رسول خدا نیز چنین 63به صراحت نفی کرده است )

  ادعاعی نداشته اند و  مدعی داشتن  زعامت و رهبری سیاسی  مردم نبوده اند.

حال اگر جامعه و یا جمعی به این درجه از رشد رسید، و انتخاب اصلح برایش 

ممکن گشت و شایسته ترین فرد را شناخت نظیر آنچه در مورد پیامبر اتفاق 

افتاد، این انتخاب به مانند همه انتخاب های دیگر است و جزئی از وظایف 

وش و سنت پیامبر رسالت و نبوت به حساب نیامده است. هم متن قرآن و هم ر

 که عمل به قرآن است، نافی این ادعا هستند.

مطلب بند ج هم که مصحف و یا قرآن جمع شده توسط امام علی نزد امام    

زمان است ، تنها یک ادعا بیش نیست و کسی آن را ندیده و گزارش نکرده 

است. بر فرض هم که چنین امری واقع شده باشد، ثابت نمی کند که آن قرآن 

ز این قرآن باشد. زیرا اگر قرآن موجود کمی و بیشی می داشت، بر امام علی ج

زیباترین تأیید واجب بود درجا در مقام رفع آن برآید. شگفتا! امام علی که خود 

را از قران عثمان می کند و در دورۀ خالفتش همان قرآن در دست مسلمین 

است، ولی کسانی  هست و آن حضرت هم خود نمی گوید قرآنش، جز این قرآن

کاسه داغ تر از آش می شوند و مدعی می گردند قرآن آن حضرت چنین و 

چنان بوده است. آیا اینان فکر نمی کنند  که با بستن چنین ادعاهائی به آن 

. او را از امامت هم ساقط کرده و آب به آسیاب دشمن ریخته اند.  البته حضرت

می جا انداخته وآن را جایز کسانی که دروغ مصلحت آمیز در جوامع اسال

شمرده اند، امامشان هم می شود به دروغ متوسل شود وامام دروغگویان 

 باشد؟!! که دروغ به هر شکلی ونوعی ازساحت مقدس امام علی به دور است.

امام علی تحشیه هائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و یا آیه  -دو اما بند 

این هیچ ایراد و اشکالی ندارد و همین  های قرآن بر مصحف خود زده است.

امروز هم مرسوم است که وقتی کتابی نوشته می شود، دیگران نکاتی را در 

حاشیه آن برای خود یادداشت می کنند. و امام علی که در خانه پیامبر پرورش 

یافت، و نزدیکترین  یار پیامبر و داماد دخت گرامی آن حضرت و از کاتبان 

 «او همسنگ نداشت»قول مسعودی، در میان یاران پیامبر وحی بود، و به  

( طبعاً وقتی آیه هائی نازل می شد و پیامبر نکاتی را  درمورد، شأن 64)

نزول، چگونگی حل مسئله ای، در باره امری و یا اشخاصی، مخاطب و یا 
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مخاطبانی و...  آن آیه ها می فرمود، آن حضرت هم آن نکات را در حاشیه 

ی نوشت. ولی این حواشی و اضافات خارج از متن قرآن بوده قرآن خود م

است.  و کسان دیگر هم نظیر همین کار را می کرده اند. و همین زوائد 

تفسیری که در مصحف های همگان وجود داشت، یکی از عللی بود که اگر 

قرآن امام تدوین نمی گشت، ممکن بود در طول زمان موجب تغییر قرآن بشود. 

، قرآن امام علی نمی تواند غیر از قرآنی که امروز در دسترس است بدین قرار

 بوده باشد.  بعد از روشن شده این نکته نظری به مصحف امام علی بیندازیم:

 

 علی امام توسط قرآن آوری جمع
 

 در بعضی از گزارش تاریخی آمده است:
اولین کسی که پس از رحلت پیامبر اکرم همت به جمع قرآن گماشت و آن را »  

برای حفظ از هر دگرگونی گرد آورد، علی بن ابیطالب )ع( بود. محمد بن 

سیرین گوید: چون آغاز خالفت ابوبکر شد، علی بن ابی طالب در خانۀ خود 

دکه ابوبکراو را نشست. به ابوبکرگفتند که او از بیعت تو کراهت دارد. این بو

مالقات کرد وگفت آیا ازبیعت بامن کراهت داری؟ علی)ع( گفت با خود پیمان 

بسته ام که جز روز جمعه ردا به دوش نگیرم تا کتاب خدا را در مصحفی گرد 

( ابن فارس نیزازعبد خیرنقل می کند که پس از 65آورم. پس آن را انجام داد...)

 (66« )سی بودکه قرآن را گرد آورد  رحلت رسول خدا)ص(علی)ع( نخستین ک

که علی بن ابیطالب پس از وفات پیامبر خدا آن را فراهم »  یعقوبی هم آورده    

این قرآن است که » ساخت و بر شتری نهاده آورد و گفت: هذا القرآن قد جمعته 

در گزارش دیگر آمده که بعد از رحلت پیامبر و بعد ( 67« )آن را جمع کرده ام

من » که در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند، علی در خانه ماند و فرمود:از این

سوگند یاد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از 

در اینکه حضرت علی )ع( »  خرمشاهی می نویسد:(. 68«)خانه بیرون روم 

ص( و دستخط خود مصحفی از قرآن برای خود و به قولی به امالی رسول هللا )

نوشته بوده است بین قرآن پژوهان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر است  و مدارک 

( 2/15(، تاریخ یعقوبی ) ترجمۀ فارسی، 1/137کهن از جمله طبقات ابن سعد )

و الفهرست ابن ندیم به آن تصریح دارند. ابن ندیم شهادت می دهد که آن را دیده 
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ند که مصحف او دارای متن و حواشی بوده ( و گفته ا30است ) الفهرست، ص 

افزون بر این ابن ندیم، مدت زمانی که علی )ع( بعد از رحلت (. 69« )است.

رسول خدا)ص( در جمع آوری قرآن صرف کرد مشخص ساخته و در این باره 

که آن حضرت سوگند یاد کرد که ردادء بر دوش نگیرد مگر » می نویسد: 

د، سه روز از خانه بیرون نیامد تا قرآن را جمع آنگاه که قرآن را فراهم آور

کرد. و این نخستین مصحفی بود که مجموع قرآن در آن فراهم آمد، و آن 

 ( 70« )مصحف نزد خاندان جعفر بود.

طبیعی است که اگر امام موفق شده که در مدت سه روز قرآن را جمع و به   

هم پیوست کند، بدان معنا است که امام علی قرآنی را که قبالً بر روی وسائل 

موجود آن روزی نظیر، صفحه ها و لوح های چوبی و یا استخوانی، پوست و 

اده کنار هم چرم، حریر، کاغذ، و... سوره های مشخص و معین نوشته و آم

قرار  گرفته  را به صورت یک مجموعه ای که با نوعی نخ و یا نخ چرمی و یا 

 ... به هم پیوسته و متصل شده، در آورده  است. 

با توجه به گزارشهای تاریخی فوق و منابع دیگر در اینکه امام علی بعد از   

ییر و تبدیلی پیامبر اولین کسی بوده که قرآن را جمع آوری کرده  که از هر تغ

می گویند، که قرآن امام مصون و محفوظ بماند، جای ایراد ندارد.  ولی  بعضی 

علی به ترتیب نزول آیات نوشته شده است. وقوع این امر بعید و حتی غیر 

ممکن است. زیرا ترتیب آیات و سوره های قرآن به ترتیبی که در زیر خواهد 

ته است. و هرگز نمی تواند مصحف  آمد، توقیفی و به دستور پیامبر صورت گرف

)و یا قرآن( امام علی به غیر از ترتیبی که پیامبر در پیوستن آیه ها و سوره ها 

 به هم  دستور می داده، بوده باشد.

 

 ها سوره و آیات ترتیب بودن توقیفی
 

  سیوطی آورده است: 

اجماع و نصوص مترادف بر آن است که ترتیب آیات توقیفی است و شبهه ای » 

اجماع را بسیاری نقل »( وی کتاب مناسبات نقل می کند که 71در آن نیست )

کرده اند، از جمله: زرکشی در البرهان و  ابوجعفرابن اثیر در خود آورده، و 
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آگاهی خود  سوره ها با توقیف وترتیب آیات در»ارت وی چنین است: عب

پیغمبر)ص(  و امر آن حضرت واقع شد بدون اینکه اختالفی در آن بین مسلمین 

جلد اول :  210-217صاحب اتقان بخشی ازنصوص را در ص  (72« )باشد.

 ترجمه آمده است، از جمله:

قاضی ابوبکر دراالنتصار گفته: ترتیب آیات امری واجب و حکمی الزم است » 

ابن الحّصار » و« ن آیه را در فالن قسمت بگذارید( که جبرئیل می گفت: )فال

گفته: ترتیب سوره ها و جا دادن آیات در مواضع مخصوص بر اساس وحی 

«. فالن آیه را در فالن موضع قرار دهید» بود، رسول خدا)ص( می فرمود: 

به اکرمه گفتم: آیا چنانکه ]قرآن[ نازل شد، »  محمد بن سیرین می گوید:(. 73)

مع کردند؟ جواب داد: اگر جن و انس جمع می شدند تا آن را بدانگونه آن را ج

و به نظر من حق هم همین است. ( 74«)که نازل شده تألیف کنند نمی توانستند.

  در این مورد توضیح بیشتری خواهد آمد.

یک نکته مشخص است که ترتیِب موجوِد آیاِت و سوره های قرآن برحسب 

ترتیب زمانِی نزوِل آن ها نیست، ...و چنین ترتیبی طبق دستور پیامبر اسالم 

)ص( انجام گرفته است. و این هم اجماعی است. و آنانی که  می گویند قرآنی 

ات ترتیب یافته که امام علی عرضه کرد و از او پذیرفته نشد برحسب نزول آی

 بود، حرف نا به جا و باطلی می  زنند . 

ان مخالفت نکرده بلکه  با زیرا آنها معتقدند که امام علی نه تنها با قرآن عثم

آن حضرت ترتیب یافته است. طبیعی است که اگر قرآن خودش با این نظارت 

تاریخ قرآن تفاوتی داشت، چون جای سکوت نبود، حق را اظهار می کرد. اما 

گزارش می کند که او نه تنها ایراد نگرفت، بلکه زیباترین تأیید را از کار 

سال خالفت کرد و در دوران خالفت  5عثمان کرد. افزون بر این، امام علی، 

خود، مالک کارش همین قرآن، قرآن گرد آوری شده به دستور عثمان بود.  او 

اگر من هم به »  را کرد و گفت:از کاِر عثمان بیشترین تعریف و تمجید و تقدیر 

 «. جای عثمان می بودم همین کار عثمان را می کردم

آقای حجتی در کتاب خود نظر نیشابوری و بلخی و سید مرتضی را به      

 ترتیب در مورد ترتیب و نظم قرآن آورده است:   

نیشابوری در تفسیر خود با صراحت بیشتری یادآور می شود که در زمان »  
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خدا )ص( قرآن جمع آوری شده بود، زیرا آیه ای نازل نگردید جز آنکه  رسول

پیامبر )ص( به کاتبان وحی دستور می داد تا آن را در جای مشخصی از قرآن 

بگذارند. و نیز سوره ای نازل نمی شد مگر آنکه به نویسندۀ وحی می فرمود: آن 

موضوع را یادآور را در کنار فالن سوره قرار دهد. چنانکه ابن عباس همین 

شده است که پیغمبر)ص( پس از نزول هر سوره، کاتب وحی را احضار می 

فرمود و به او می گفت: این سوره را در فالن محل قرار دهد. خود پیغمبر)ص( 

 نیز از آن محل نام می برد.

حتی نیشابوری معتقد به جمع و ترتیب قرآن در زمان پیغمبر)ص( بوده، منتهی 

د که این سوره ها بطور منظم میان َدفَتین قرار نگرفت و به یاد آور می شو

هر کسی معتقد باشد که ترتیبِ »صورت مصحف در نیامد. همو سپس می گوید: 

سوِر قرآن از کارهای عثمان است کتاب خدا را از حجیت ساقط کرده و به 

 ( 75«)تصحیف و تحریف قرآن معتقد گشته است.

بسی شگفت انگیز و »  علم القرآن" می نویسد: بلخی در کتابی  بنام " جامع  

بهت آور است، مسلمین چگونه  این رأی و عقیده را می پذیرند که رسول خدا 

)ص(  در زمان حیات خود قرآن را به حال خود واگذارده و موضوع قرائت و 

تالوت آن را استحکام نبخشیده و به جمع و تألیف و ترتیب آیات و سور آن 

م نکرده باشد؟ قرآنی که حجتی برای مسلمین و سرمایۀ دعوت اهتمام و اقدا

 و( 76« )پیغمبر)ص(  و بیان فرائض و احکام دینی او بود؟ 

ه ق( که یکی از قدما و بزرگان دانشمندان شیعی  436 -355سید مرتضی )  

معتقد بود که قرآن، همزمان با حیات رسول خدا )ص(   بترتیبی که هم » است 

ار ما است جمع آوری و مرتب گشت؛ به این دلیل که قرآن را در اکنون در اختی

زمان آن حضرت تدریس می کردند و به مردم تعلیم می دادند، و عده ای از 

اصحاب پیغمبر)ص( قرآن را حفظ کردند، و گروهی امثال عبدهللا بن مسعود و 

ر قرائت ابی بن کعب قرآن را از آغاز تا انجام آن نزد پیامبر اکرم )ص( چند با

 و ختم نمودند.

ضمناً سید مرتضی می گوید: همۀ این شواهد داللت دارد که قرآن بدون هیچ 

اضطراب و پراکندگی در زمان پیامبر اکرم )ص( کامالً جمع آوری و مرتب 

شده بود. و نباید به مخالفت برخی از دانشمندان شیعی و حشویه در این مورد  
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حادیثی متکی است که ضعیف بنظر می رسند اعتماد نمود، چون این مخالف بر ا

ولو تصور شود که آن ها صحیح هستند. ولی مسئله جمع و ترتیب قرآن در 

 ( 77« )زمان پیغمبر)ص(، صحت آن معلوم و قطعی است.

سید مرتضی و دیگران نمی دانستند که مرحوم مجلسی و محدث نوری، بر  

ر قاطبِه مسلمانان از شیعه اساس روایتی بدون مراجعه به خود متن قرآن و نظ

ترتیِب فعلِی آیات قرآن توسط شخص معصومی ] »  و سنی، رأی می دهند که

یعنی پیامبر[ صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی در آن راه نیافته باشد. 

محدث نوری همین نظر را تأیید می کند و می نویسد: ترتیِب  کنونِی آیات ُسَوِر 

جتهاد صحابۀ پیامبر اسالم)ص( صورت گرفته قرآن، مبتنی بر رأی و ا

چرا چنین است برای اینکه بدون آگاهی از نتایج عمل خود، که ( 78«)است.

، در قر آن راه یافته است، کوشش کرده اند فقه «خطا و اشتباه»می گویند: 

متکی بر روایات و احادیث را جایگزین قرآن سازند و در نتیجه نیازی به قران 

چنانکه این امر در بین فقهای شیعه واقع شده است و برایشان پیدا نکنند، 

قرآن فرع بر روایات و احادیث گشته است. و گفته مرحوم سید محمد حسین 

از قرآن  طباطبائی  در این مورد به حق است که این علوم نزد اینان بریده

 است:

شده که  اگر در بارۀ این علوم دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم»  

پیدا است گوئی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد. حتی ممکن است یک محصل همۀ 

آن علوم را فرابگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و حدیث و رجال 

و درایه و فقه و اصول بشود، و همۀ این درسها را تا آخر بخواند و قهرمان این 

ولی قرآن را آنطور که باید  علوم نیز گردد، و حتی به پایۀ اجتهاد نیز برسد،

نتواند قرائت کند، و یا به عبارتی اصالً دست به قرآن نزده باشد، پس معلوم می 

مرحوم ( 79« )شود از این دیدگاه هیچ رابطه ای میان علوم و میان قرآن نیست

مجلسی و دیگرانی نظیر ایشان، که بر اساس روایتی حکِم راه یافتن خطا و 

ه اند، هدفشان دست رد به سینه اهل سنت زدن  و حمایت اشتباه در قرآن داد

ازدولت صفوی و احتماالً در مقابل شیعه کشی عثمانیها، سنی کشی بوده است. 

غافل از اینکه با این عمل، نفهمیده شیعه را نیز از هستی ساقط کرده اند. آقای 

ترتیِب فعلِی آیات قرآن توسط شخص معصومی ] یعنی » حجتی نیز بعد از ذکر: 
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پیامبر[ صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی در آن راه نیافته باشد. محدث 

ترتیِب  کنونِی آیات ُسَوِر قرآن، » می نویسد:،«نوری همین نظر را تأیید می کند

( 80« )مبتنی بررأی واجتهاد صحابۀ پیامبراسالم)ص(صورت گرفته است.

از مجموع » از گفته های مجلسی و نوری، نتیجه گیری می کند ومی نویسد:او

این بحثها به این نتیجه می رسیم که اکثرمحققان اهل سنت قائل به توقیفی بودِن 

ترتیِب ُسَوِر قرآن  می باشند و دسته ای از دانشمندان شیعی ترتیب مذکور را 

هردوفرقه ترتیب کنونی آیات  مبتنی بر رأی و اجتهاد صحابۀ می دانند ولی عمالً 

سخن ناصوابی می گویند و با دست خود (  81« )را تصویب و تأیید می نمایند

آب به آسیاب دشمن می ریزند. زیرا اگر نپذیریم تدوین قرآن توقیفی بوده است، 

چگونه مطمئن شویم که با رأی و اجتهاد صحابۀ تغییراتی در قرآن حاصل نشده 

ولی » ه رأی صحابه بوده است، پس سخن آقای حجتی که باشد. و اگر تدوین ب

چه محل « عمالً هر دو فرقه ترتیب کنونی آیات را تصویب و تأیید می نمایند. 

 ومعنائی  می تواند داشته باشد؟

آشکار است که کساِن دیگری  که اینگونه سخن  بی پایه بر زبان می آورند      

ه قرآن مراجعه نمی کنند. آنان از راه و آن را به روایتی، مستند می کنند، ب

نزاع با اهل سنت، سخنی چنین  نادرست بر زبان می آورند و آگاه نیستند که 

اگر هم بگویند هیچک از آیات قرآن تغییر پیدا نکرده و همان ها هستند که به 

پیامبر وحی شده اند، اما ترتیب آن به اجتهاد صحابه بوده است و  در ترتیب 

ه ها اشتباه و خطا  ممکن است راه پیدا کرده باشد، با دست خود آیات و سور

مهر صحت بر تصحیف و تحریف و تغییر قرآن زده اند و در نتیجه  مهر  ابطال 

ْكَر َو إِنَّا لَهُ  ْلنَا الذِّ بر آیات زیادی از قرآن و از جمله این آیه إِنَّا نْحُن نَزَّ

زل کرده ایم. و قطعاً نگهبان آن خواهیم ما این قرآن را به تدریج نا» لَحفِظونَ 

 . 9حجر/« بود

از مجموع این بحثها به این نتیجه می » قول آقای سید محمد باقر حجتی     

رسیم که اکثر محققان اهل سنت قائل به توقیفی بودِن ترتیِب سوِر قرآن می باشند 

هاد صحابه و دسته ای از دانشمندان شیعی ترتیب مذکور را مبتنی بر رأی و اجت

می دانند ولی عمالً هر دو فرقه ترتیب کنونی آیات را تصویب و تأیید می 

یکی از محققان شیعۀ »  باطل است. زیرا، ایشان نخست می نویسد:، «نمایند
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معاصر نیز یاد آور می شود: آنچه در برخی روایات آمده که جای هر یک از 

ر پیغمبر)ص( معین و بدستو –در مصاحف کنونی  –سور و آیات قرآن مجید 

« مشخص گردیده، مطلبی است که روایات دیگر عموماً آن را تکذیب می نمایند.

آیة هللا محمد حسین طباطبائی در » و سپس در پاورقی همان صفحه، می آورد:

این کتاب دردسترس (. 82«)چنین معتقد است 205" قرآن در اسالم" ص

)به فارسی در تفسیر سوره   12نویسنده، نیست. اما صاحب المیزان، در جلد 

حجر( به تفصیل استدالل کرده است که قرآن کنونی، بی کم و کاست همان است 

اینكه ردیف كردن آیات » که به پیامبر وحی شده است. گرچه نظر داده است: 

نازل شده بدون  به ترتیبى كه اال ن در قرآنها است با اینكه این آیات متفرق

 ، و از ظاهر روایاتى كه در گذشته داستان جمع دخالت اصحاب نبوده است

آورى نوبت اول را نقل مى كرد بر مى آید كه اصحاب در این كار اجتهاد و 

اما ُمّصر است بر این که کتاب بی (، 83«)خود را بكار زده اند نظریه و سلیقه

کم و کاست است. اال این که نظر او با جمع شدن قرآن توسط امام علی نمی 

مگر این که قائل شویم به این که جا به جا شدن ها، کمتر اثری بر فهم  خواند.

آیه ها ندارد که بسی مشکل است. چرا که قرار گرفتن آیه ها به ترتیبی که 

معنی آن ها را سرراست و شفاف سازد، امری مهم است. با این امر که امام 

اد نگرفته است علی، نه آن زمان و نه در دوران خالفت به قرآن جمع شده ایر

نیز متناقض است. در باره نظر طباطبائی نیز گفته شده است که قابل اثبات 

 نیست.

افزون بر این، این ادعای بخشی از فقهای معاصر شیعه که از ادله اربعه    

خود، اولی را قرآن معرفی می کنند و در تفقه، هیچگاه به آن مراجعه نمی 

روغ گفتن به خود و دیگران قرار می دهد.  کنند، آنها را در معرض اتهام به د

چرا که  نزد اینان اولین دلیل، حدیث و روایت است و تکلیف وجود کم و بیش 

 در قرآن  و تدوین آن را نه خود قرآن که روایت است که معین می کند.

آقای حجتی چه بسا خواسته  نوآوری در مورد قرآن کرده باشد، رأی سومی 

 رح: ارائه می دهد بدین ش

 –باید بر این دو رأی ، نظریه دیگری را در ترتیب سور قرآن یاد آور گردید »

و آن این است که ترتیب موجود در بخش  -که حد وسط دو رأی قبلی می باشد
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عمده ای نزدیک به تمام  سور قرآن توقیفی است، و ترتیب بخشی اندک طبق 

تی توجه ندارد که وقتی آقای حج( 84«)رأی و اجتهاد صحابه انجام گرفته است.

ترتیب بخشی اندک طبق رأی و اجتهاد صحابه انجام گرفته » می نویسد: 

 ، جواز شک و تردید در باره قرآن  را صادر می کند.  «است.

اینکه  برخی از شیعه ها مدعی اند که قرآن امام علی متفاوت با قرآنی است     

با تدوین قرآن مغایر است و  که امروز در دسترس ما قرار دارد. این بیان هم

هم در تناقض آشکار با سخنان امام علی در مورد قرآن است. از جمله کسانی 

ترتیِب فعلِی آیات قرآن »  که چنین ادعائی دارند، به جز مجلسی که می گوید:

توسط شخص معصومی ] یعنی پیامبر[ صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی 

ترتیِب  کنونِی آیات ُسَوِر قرآن، » محدث نوری که  و « در آن راه نیافته باشد 

، آقای « مبتنی بر رأی و اجتهاد صحابۀ پیامبر اسالم)ص( صورت گرفته است.

 حجتی با ترتیب مقایسه ای بین  دو جدول سوره های مکی و مدنی می نویسد:

این ترتیب با مقایسۀ با ترتیب قبلی ، ما را کم و بیش به ترتیب مصحف » ... 

لی )ع( نزدیک می سازد، منتهی در مصحف علی )ع( آیات مکی و مدنی در ع

تمام جزئیاِت آن بترتیبی تدوین شده که در این دو جدول، آن جزئیات، منعکس 

نیست بلکه در این دو جدول، اکثریت آیات، مالک قرار گرفته است یعنی اگر 

اکثر آیات آن مکی در سوره ای اکثر آیات آن مدنی بوده به عنوان مدنی، و اگر 

 بوده به عنوان مکی، بترتیب معرفی شده است.

ولی در مصحف علی )ع( آیات مکِی موجوِد در سور مدنی و نیز آیات مدنِی  

معنای این نوع ( 85«)موجوِد در سور مکی، در جای خود قرار گرفته است. 

  گفته ها این است که قرآِن امام علی که در دسترس کسی نیست و در حقیقت

چیزی که اصالً وجود خارجی ندارد، خالی از خطا و اشتباه است. ولی قرآن 

های موجود، از لحاظ تدوین، خطا و اشتباه در آن راه یافته است. حرف خالی 

از واقعیت است.  نتیجه حداقل این نظر این است که به روایت، مستقِل از قرآن 

تبدیل دین به بیان قدرت اصالت می بخشد و راه را برای مهجور کردن قرآن و 

و فرقه سازی باز می کند که کرده است. وبراساس احادیث وروایات من 

درآوردی نیست که دیکتاتوری والیت مطلقۀ فقیه را بر ملت ایران حاکم 

 گردانیده اند؟
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باید توجه کرد که  نسخه قرآن امام علی)ع(که نزد خودش بود و به فرزندان    

رده شده است، به هیچ وجه  نباید تفاوتی با قرآنی که او، نسل بعد از نسل، سپ

از صدر اسالم تا کنون در دسترس مسلمین قرار دارد، داشته باشد. شیعیانی که 

در باره قرآن چنین دعاوی مطرح می کنند، آگاه نیستند که  امام را هم از 

 امامت انداخته و او را دروغگو معرفی می کنند.  نتیجه آن خواه و ناخواه

معتقد شدن به  تحریف قرآن است. و اگر این قرآن که متن اصلی اسالم است 

خدشه دار شود، از اعتبار حدیث چه باقی می ماند.  اما این نکته که امام علی 

حاشیه هائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و یا آیه های قرآن بر مصحف 

و یا آیه ای و یا خود زده است. و یا نقطه نظرهائی در مورد مصداق آیات 

نزول بعضی آیات در مورد عمل شخص و یا فردی بر مصحف خود نگاشته 

باشد، جای ایراد و اشکالی نیست و چنین امری همین امروز هم مرسوم و 

 متداول است.  

گرچه در گزارش تاریخی همچنانکه آمد، ترتیب سوره ها و جا دادن آیات در   

قیفی بوده است، اما فرض را بر مواضع مخصوص بر اساس وحی، یعنی تو

این بگذاریم که اگر جزقرآن موجود، هیچ گزارش تاریخی دیگروجود نداشت، 

قرآن چگونه خود را بیان می کندویا قرآنی که در دسترس است، خود چه می 

 گوید؟

 

 گوید؟ می چه خود است، دسترس در که قرآنی  -3  
 

اگرهیچکدام ازدالیل نقلی قسمت را با این پیش فرض آغازمی کنیم:  این 

اجماعی نظیربیان امام علی، گزارش روشن تاریخی و روایت اجماعی در دست 

نبود و تنها همین قرآن موجود بود، متن قرآن خود به ما چه می گوید، و 

چگونه خود را بیان می کند: با توجه به نظم و ترتیب کنونی آیه ها و سوره 

 د:های قرآن نکات زیر بدست خواهد آم

اگر ما هیچ سند ومدرک دیگری در دست نداشته باشیم، اال ترتیب کنونی  -1   

قرآن که در دست ماست واز زمان اولین جمع آوری بعد ازرحلت پیامبر در 

ان قرآن رسمی خلیفه )یا مصحف خلیفه(، و بعد هم قرآن زمان ابوبکر به عنو
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این نظم و ترتیب  عثمان که به همین ترتیب کنونی است، به ما می گوید که

سوره ها وآیه ها، توقیفی وبه امرخداوند ودستور رسول گرامی تنظیم شده 

است، زیرا هیچ یک از صحابه نه به خود اجازه می دادند ونه می دانستند که 

چه آیه ای را باید کجا ودرکدام سوره قراردهند ویا سوره با کدام آیه تمام می 

 شود افزون بر این.

مورخین و کسانی که تاریخ مکتوب شدن قرآن در یک مصحف را نقل   -2

ابی داود، سیوطی، زرکشی، اند )از قیبل حارث محاسبی، حاکم، ابنکرده

اند که پیامبر سعی ابوعبدهللا زنجانی، دکتر رامیار، آیت هللا خوئی و...( آورده

نچه را به بلیغی داشت بر مکتوب کردن وحی. عالوه بر حفظ آیات قرآن، هر آ

خواست مکتوب کنند. بسیاری شد، درجا، از کاتبان وحی میوی وحی می

است.  باز اند که قرآن درعهد رسول خدا مکتوب و گردآوری شدهتصریح کرده

هم فرض کنیم اگر غیر ازخود قرآن، هیچ تاریخ وسند دیگری هم در دست 

های کاتبان بارها شد و مکتوبدر زمان رسول خدا مکتوب نمینبود، آیا قرآن 

شد؟ چرا ! پس ها اطمینان حاصل نمیبا یکدیگر مقابله و از صحت مکتوب

قرآن مکتوب وجود داشت حافظان قرآن نیز وجود داشتند. قرآن محفوظ آنها 

حارث محاسبی درکتاب فهم شد.  درباال از قول نیز با قرآن مکتوب مقابله می

نیست. زیرا که: پیغمبر اکرم)ص(  نوشتن قرآن کار جدیدی»  السنن آمده است:

ها پراکنده بود و ها وُعُسبفرمود. ولی در رقعه ها و َکتِفبه نوشتن آن امر می

ای در خانه رسول خدا )ص( یافت است که: اوراق پراکندهاین کار مثل این

ها را جمع کرد و با شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود. کسی آمد و آنمی

باز تاریخ هم ثبت کرده  و  (86« )هم بست تا چیزی از آنها گم نشود. ریسمانی ب

بسیار نقل کرده اندکه امام علی هم بعد از رحلت و دفن و کفن پیامبر گرامی 

من سوگند یاد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش »  گفت:

ه قرآن را که جمع آوری و بعد از   چند روزی ک افکنم و نه از خانه بیرون روم 

 (87)کرده بود، بار شتری کرده و به مردم ارئه داد. 

عالوه بر این در محضر رسول خدا دیده بودند، که کدام سوره کی و در چه  -3 

موقعی نازل شده و ترتیب نزول آیه و قرار گرفتن در سوره ای چگونه بوده 

است. با وجود همۀ اینها وقتی  در دوران ابوبکر قرآن تألیف می شود، به 



    59        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

وقوع این امر   همین ترتیب کنونی جمع شده و احدی هم اعتراض نکرده است.

بهترین دلیل بر این که اگر  کار به دستور رسول گرامی انجام نگرفته بود، سیل 

اعتراض ها و درگیری ها سرازیر می شد و خود به مشکلی الینحل تبدیل می 

گردید. افزون بر این روشن است که آیه ها و سوره های قرآن، حداقل در 

ان خود پیامبر به ترتیب موجود، سوره های پی در پی و  پشت سر هم، در زم

ترتیب داده شده بوده است. اگر غیر از این می بود، امکان نداشت که ابوبکر 

بتواند چنین کار عظیمی که به همۀ صحابه برمی گشت، به سرانجام رساند و 

آن را در بین دو جلد )بین الدفتین( قرار دهد. و قرآء، حافظان و دارندگان 

 در مقابل او نایستند.مصاحف و کاتبان وحی 

اگر ترتیب آیات و سوره ها توقیفی و به دستور پیامبر نبود، قطعاً به این  -4

صورت کنونی در نمی آمد و شکل دیگری که در همه جا معمول و مرسوم بود 

با فصول و موضوع های  -نظیر کتب تورات و انجیل -و آن را می شناختند

کرد، نه! بدین صورت، از یک سوره  فصل بندی شده، نظم و ترتیب پیدا می 

که بگذریم، گاه در یک آیه چند موضوع مختلف قرار دارد. مثالً، یَأَیَُّها  الَِّذیَن 

ای کسانی که ایمان آورده اید » َءاَمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد أُِحلَّت لَُكم بِهیَمةُ األَْنَعِم... 

« ار پایان حالل گردید... به قرادادها)ی خود( وفا کنید. برشما )گوشت(چه

و سایرمطالب مربوط به عهد و پیمان و قرارداد ها، و چگونگی وفای  1مائده/

به آنها، در آیه ها و سوره های مختلف قرار دارد و همچنین است، رسالت و 

(، حق و حقوق، وسایرموضوعات. هرگاه تمام 89(، عدالت )88وظایفش )

ل قرار می گرفت، حذف بخش و یا مطالب هر موضوعی در یک بخش و یا فص

و یا  -بخشهائی، برای کسانی که قصد تحریف ویا تغییرو تبدیل آن را داشتند،

مخاطب اولیه آن آیات بودند، و یا آیه در اول برای حل بهمان سئوال و یا حل 

به سادگی انجام می گرفت. اما با چنین  -مشکل فالن و یا بهمان شخص بود 

استند قسمتی و یا یکی از آن آیه ها را حذف کنند، اوالً، سامانه ای اگر می خو

نمی دانستند که کدام از آنها را باید حذف کرد. ثانیاً،  کل سامانه آیه ها وسوره 

به هم می خورد و نمی توانستند که چگونه دوباره آن ها را به هم متصل کنند.  

ابقه ندارد. واین چنین سامانه تنظیم کتابی جز در قرآن درهیچ کتاب دیگری س

اگر جن و انس جمع می شدند تا آن را » که سخن اکرمه به محمد بن سیرین 
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حرف حقی است و همین « بدانگونه که نازل شده تألیف کنند نمی توانستند.

قرآنی که امروز در دسترس ما است، بهترین شاهد آن است که قرآن بدین 

ه معجزه جاودان بود قرآن و ازجمل صورت به فرمان پیامبر شکل گرفته است.

یکی هم این روش مزجی در تدوین آن است یعنی اینکه قرآن در بیان حقایق، 

مطالب مختلف را به هم می آمیزد و بر خالف همۀ کتابهای بشری فصل فصل 

این » وبا ب باب نیست واین گفته محمد تقی شریعتی درست است که می گوید:

ظ  و بقای آن قرآن بوده است که آن را روش مزجی قرآن خود یکی از اسباب حف

از تصرفها حفظ کرده و بهمان صورتی که بر پیامبر نازل گشته به ما رسیده 

 (90« )است.

انسانهای خیلی عادی و معمولی وقتی در طول عمرخود، مطلبی را می  -5

نویسند، ویا امری را به سامان می رسانند، برای اینکه نتیجه دسترنج شان 

و دستخوش حوادث نگردد و باقی بماند، تدابیر مختلفی را به کار  تغییر نکند

رسالتش وکتاب حاصل حال چگونه می شود باورکرد: پیامبری که  می گیرند.

وحی، خاتمیتش، وچگونگی عمل به پیامش همه درپیام او که قرآن است، 

نگاشته  است، خود به تدوین آن نپرداخته باشد و این کاررا به دست حوادث 

پرده باشد؟ عقل سلیم می تواند چنین ادعائی را باور کند، وچنین امری شدنی س

 افزون بر اینها:بوده است؟ 

قرآنی که  به فرمان ابوبکر  گردآورى شد، بعد از واقعه یمامه شروع شده   -6

ماه  طول کشیده است. زیرا در جمادُى آآلخر سال سیزدهم هجری  14و حدود 

(. باز اگر ترتیب آیات 91)بوده ، پایان پذیرفته است كه مصادف با فوت ابوبكر

و سوره ها توقیفی نبود، و به اجتهاد ابوبکر و یا زید و یا دیگران وابسته 

بود، حدود دو سالی پس ازفوت پیامبر که هنوز صحابه و مسلمانان در همه 

ف امور امر و نهی می کردند و حتی در مقابل خلیفه می ایستادند، خود به اختال

و درگیری و تشتت شدید تبدیل می شد ولی مالحظه می شود که تاریخ 

 کوچکترین اشاره ای در مورد مخالفت با ابوبکر و جمع قرآن وی نکرده است. 

اگر امکان تحریف قرآن وجود داشت، قطعاً بخشی از آیات و یا بعضی از  -7

از سوره های قرآن نظیر سوره برائت، منافقون، مسند و...که ببعضی 

اشخاصی که بعضاً هم بعدها مصدر قدرت بودند، و به خود آنها ویا بستگانشان 
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 راجع می شد از قرآن حذف می گشت، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

اینکه صحابه بر مصحف عثمان اجماع کردند و کسی از آنان به مخالفت  -8  

ه اجتهادی بود، برنخاست، خود دلیل بر توقیفی بودن آن است، چه اگر مسئل

اختالف نظر پیش می آمد و دیگران به سادگی تمکین نمی کردند. از نظم و 

ترتیب خود چشم نمی پوشیدند و مصاحف خود راتسلیم عثمان نمی ساختند و 

برآن اتفاق نمی کردند. همچنانکه دیدیم، اختالف درمورد قرائت های مختلف تا 

 د.هجری و حتی دورتر ادامه پیدا کر70سالهای 

هم اکنون در ترتیب قرآن کنونی به سادگی قابل دید است که آیه و آیه هائی  -9 

مکی است ولی در سوره های مدنی قرار دارد و همچنین به عکس، آیاتی مدنی 

است ولی در سوره مکی قرار دارد. افزون بر این در این مطلب همه متفق 

سوره مدنی قرار دارد و القولند که آیات مدنی، در سوره مکی و آیات مکی در 

این خود دلیل دیگری است که اگر نظم و ترتیب سوره ها و آیات توقیفی نبود و 

به اجتهاد صحابه وابسته بود، مکی همه با هم و مدنی نیز با هم  یکجا می آمد 

 و یا حد اقل سوره های مدنی می باید، خالص از آیات مدنی ترتیب یافته بود. 

یاری ازطریق رسول خدا و سایر ائمه  نقل شده که روایات واخبار بس -10

اخبار و احادیث را به قرآن عرضه کنند تا صحت و سقم آن را دریابند. اگر 

قرآن خود، تحریف شده بود، تمامی این اخباروروایات بی معنی و بیهوده 

( در یکی از آن احادیث معتبری که مورد قبول شیعه و سنی است،  92بود.)

اذا جائکم عنی حدیث فاعرضوا علی کتاب هللا فما » می فرماید: پیامبر اکرم 

واقف کتاب هللا فاقبلوه وما خالفه فاضربوه به علی الحائط. یعنی هرگاه حدیثی از 

من به شما برسد آنرا بر کتاب خدا عرضه کنید پس آنچه با کتاب خدا موافق 

 ( 93« )زنیداست بپذیرید و آنچه با آن مخالف است آن را بر سینۀ دیوار

روشن است زیرا نظر به اینکه قرآن اصل و هسته مرکزی اسالم است و هر 

حدیثی ولو از شخص پیامبر نقل شود باید آن را بر قرآن عرضه کرد و اگر 

موافق قرآن بود آن را پذیرفت و گرنه آن مردود است و باید به دیوارش زد. 

ستی هر حدیث و یا در حقیقت قرآن سنگ محک و معیار درستی و یا نادر

روایتی است. وخود پیامبر این معیار و محک را برای سنجش درستی و یا 

نادرستی هر حدیث و یا روایتی در اختیار ما قرار داده است.  بنابراین اگر 
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پیامبر خود قرآن را تدوین نکرده و به صورت کتاب در نیاورده بود، دیگر چه 

 سنجش در اختیار بگذارد؟  معنی داشت که چنین معیار و محکی برای

 در فتنه های مانند شب تاریک راه حل را از قرآن بجوئید   -11

حدیث  فوق العاده مشهور و معتبری که  در بسیاری از کتب حدیث و تفسیر 

وارد شده، از پیامبر نقل شده  که وقتی در فتنه ها و سختی و گرفتاری ماندید 

 قرآن مراجعه کنید: و راه برون رفت از آن سراغ ندارید به

فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل مظلم فعلیکم بالقرآن و هو الدلیل یدل علی 

خیر السبیل. آنگاه که به انواع بال و شدت مانند پاره های شب تاریک در هم 

آمیخت و شما را فرو پوشید بقرآن بچسبید و به آن پناه برید ]که[قرآن راهنماست 

 (94« )ت و هدایت می کندبه بهترین راه دالل

ای حارث! من از رسول خدا »حارث همدانی می گوید، امام علی به من فرمود: 

شنیدم که فرمود: دیری نپاید که فتنه ها بر پا گردد. عرضه داشتم یا رسول هللا! 

راه رهائی از این فته ها چیست؟ فرمود: قرآن کتاب خدا، کتابی که راه حل 

ا در آن است، کتابی که می تواند حق  و باطل را به اختالفات و کشمش های شم

 (95« )آسانی از هم جدا و روشن سازد...

این هم دلیل دیگری است که قرآن اصل و هسته مرکزی اسالم است و سنت و  

هر حدیث و روایت با این هسته مرکزی سنجیده می شود. یعنی اینکه می 

یامبرو به دستور و راهنمائی بایست این کتاب راهنما وهدایت در زمان خود پ

 آن حضرت تدوین شده باشد.

وقتی ما قرآن را هسته مرکزی اسالم و سنگ محک برای صحت و سقم 

احادیث و روایات  می دانیم از یکطرف و   پیامبر و امام علی می فرمایند که 

در فتنه های مانند شب تاریک راه حل را از قرآن بجوئید،  از طرف دیگر این 

به ذهن نقاد پیش می آید و یا مطرح می شود که: به منظور اینکه قرآن سئوال 

معجزه باقیه درهرزمان و مکانی باشد ودر مواقع فتنه وگرفتاری راه حل را از 

قرآن  بجوئیم که  حق را از باطل جدا سازد، باید بیان چگونه اموری باشد. 

بیان امور مستمر  برای اینکه قرآن خصوصیات فوق را دارا باشد، الجرم باید

 در تاریخ باشد. 

وقتی می گوئیم: قرآن بیان امور مستمر در تاریخ است یعنی اینکه قرآن از   
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حوادث جزئی و حادثی، قواعد کلی که ممکن است در هر زمانی تکرار شود و 

گرچه بعضی از آیات در موردی خاص و  یا وجود داشته باشد را بیان می کند.

برای حل مسئله و یا مسائل مبتال به جامعه آن روز  یا شخص و گروهی و یا

نازل شده ولی نحوۀ بیان، بیان امور مستمری است که در همۀ زمانها به 

نحوی وجود دارد. شأن نزولهائی که درمورد آیات قرآن گفته شده، اوالً صحت 

بسیاری  از اخبار گفته شده در آن موارد جای بحث جدی دارد و ثانیاً این شأن 

ول ها جزئی از قرآن محسوب نشده و به عنوان روایات و احادیث و یا اخبار نز

نقل شده است تازه به فرض صحت شأن نزول ها، آنها هرگز شمول آیه را 

محدود نمی کنند. چون اگر چنین باشد، قرآن دیگر جز به عنوان تجربه تاریخی 

طبیعی است که  می خورد؟   -نظیر هر کتاب تاریخی دیگر -به چه درد دیگری

اگر چنین می بود، یک امر تمام شده تلقی می شود. یک قاعده کلی وجود دارد 

یعنی شأن نزول نمی تواند شمول آیه را « اَلموِرُد ال یَُخِصُص الوارد: » که 

محدود کند. و اگر غیر از این می بود عمر قرآن در همان دوران پیامبر به 

به تاریخ می پیوست. و در این صورت  پایان می رسید و نظیر کتابهای دیگر

و درمواقع فتنه و گرفتاری راه حل   صحبت از خاتمیت دین و معجزه باقیه

بی معنا و مفهوم می شد. شما  می  ارائه دهد و حق را از باطل جدا سازد،

توانید به قرآن مراجعه کنید و صحت این نکته را خود تجربه کنید. اینکه ما 

باطل جدا کنیم، این است که ما برای تشخیص آن به قران  نمی توانیم حق را از

مراجعه نمی کنیم. یا از حدیث و روایت که خود صحت وسقم آن معلوم نیست 

برای  تمیِز حق و باطل، یک روزبه سراغ ارسطومی  مراجعه می کنیم و یا 

رویم، روز دیگر مارکس وبعد هم این ویا آن جامعه شناس ویا تاریخ دان، 

یک شناس و...و می خواهیم قرآن را با گفته های اینها انطباق دهیم و هرمنوت

حق را از باطل جدا کنیم و این غیر ممکن است. اگر چنین عمل کنیم این غافله 

تا به حشر ادامه پیدا می کند وما هر روز برای فهم قرآن باید به این وآن 

د واین انطباق دادن مراجعه کنیم. وبا چنین روشی ما راه به جائی نخواهیم بر

 ها به غیر از استفاده از علوم مختلف است.

ما با هر کتابی که سرو کار داریم و یا مطالعه می کنیم، قبل از هر چیز باید 

بدانیم که  از این کتاب چه می خواهیم ویا به چه کاری می آید و این کتاب چه 
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ی است و به چه نوع کتابی است و یا به چه کاری می آید و محتوی چه مطالب

کارمی آید را ازخود آن کتاب جستجو کنیم. قرآن هم از این قاعده مستثنی 

بنا به بیان خودش چگونه نیست. پس باید به سراغ قرآن رفت و دید که قرآن 

 .کتابی است

برای فهم قرآن نیاز به هیچ چیز دیگری نیست، زیرا اجزای قرآن یکدیگر را 

» نهج البالغه می فرماید:  18لی در خطبه روشن و تصدیق می کنند. امام ع

« أّن الکتاب یصدق بعضهُ بعُضاً همانا اجزاء قرآن یکدیگر را تصدیق می کند. 

(96 ) 

قرآن خود دلیل خود است و قرآن عصر پیامبر همان قرآن عصر ما  - 12 

است، برای اثبات  اینکه تغییر و تبدیلی در طول زمان در آن راه  نیافته به هیچ 

دیث و یا روایت و یا متن تاریخی نیاز ندارد. نظر به اینکه پیامبر با همین ح

قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دلیل پیامبری خود نامیده است و امروز هم 

همان تحدی در همین قرآن عصر ما وجود دارد و همه مردم را بدان تحدی می 

ن مورد چنین سروده ( مولوی نیز در ای97کند ومعجزه باقیه پیامبر است،)

 است:

 

 چون کتاُب هللا    بیامدهم برآن    //    این چنین   طعنه زدند     آن کافران

 که اساطیر است و افسانۀ  نََژند    //    نیست  تعمیقّی  و     تحقیقی   بلند

 گفت: اگر آسان نماید این  به  تو    //    این چنین آسان  یکی سوره   بگو

 ِجنّتان  و اِنستان  و       اهل  کار    //   گو: یکی آیت از   این آسان   بیار  

 (43و42و38و4237سوم   ) دفتر 

 حجت و دلیل قرآن هم با  خود قرآن است و نه با حدیث و روایت.

تفسیر جو    //    هین مگو ژاژ از گمان، ای سخت  قوِل حق را هم  ز حق ،  

 ُرو

 (2292)دفتر ششم  

 و یا 

معنِی  قرآن  ز قرآن ،  پرس و بس    //    وز کسی  کآتش زده ست  اندر هوس 

 (  3128)دفتر پنجم 
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یعنی اینکه معنی قرآن را از خود قرآن و از مردان حقی بپرس که هوای نفس 

و خود پرستی را سوزانده و از خوِد خود رها شده اند. و نه از احادیث و 

 خود در بند قدرت گرفتار آمده اند.روایات و یا کس دیگری که 

ه ق رحلت 329شیخ صدوق در زمان غیبت صغری زندگی می کرده و در سال 

 کرده است. در مورد قرآن می گوید:

اعتقاد ما این است که قرآنی را که خدا نازل ساخت بر محمد )ص( همین است »

اده بر که در میان  دوجلد است و این همین است که در دست مردم است و زی

این نیست ...و هر کس بما اسناد دهد که ما می گوئیم قرآن زیاده از این است آن 

 ( 98« )کس دروغگو است.

 

این قرآن است و » بنابر این، گفتۀ رامیار در مورد قرآن حق است که می گوید: 

بی گفتگو کالم خدا است. معجزه ای است که تمامش از آغاز تا انجام، از باء 

، حرف به حرف و کلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا «والناس»تا سین « بسم هللا»

بر نبّی اکرم)ص( نازل شده، بر دل پاکش)ص( نقش  بسته، از دو لب 

قرن ما آن را همان سان در مبارکش)ص( جاری شده و امروز پس از چهارده 

بر داریم که به زماِن گیرندۀ وحی، یاران گرامیش )ص( دریافت داشته اند. 

 (99« )تواترش قطعی است و تالوتش عبادت.

 

 

 قرآن مورد در آلمانی محققان گزارش
 

شبختانه گزارش محققان آلمانی در دانشگاه توربین گن آلمان که کار خو 

تحقیق متون قرآن را پی گیری می کنند، تحقیق در متِن متون قدیمی ترین نسخ 

تا  20نسخه قرآن حدود آنها بوده ، نشان می دهد که این قرآنی که در دسترس 

متن » ه شده ومیالدی( بعد از فوت پیامبر نوشت 470تا  450سال )یعنی  40

یعنی (  100«. )آنها بطور کلی در انطباق با متونی است که امروزه می شناسیم

قرآن اینکه تغییر و تبدیلی در آن راه نیافته است. بعضی ها هم می گویند که 

توربین گن را علی ابن ابیطالب، امام اول شیعیان نوشته که هنوز ادعای اخیر 
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دقت در گزارشهای تا ریخی این قران بایستی  ثابت نشده است. اما با مراجعه و

از جمله قرآن هایی باشد که در زمان عثمان استنساخ شده است و برای هر 

استان و یا والیت اسالمی نسخه از آن به عنوان قرآن امام ارسال شده است. 

زیرا  حدود تاریخی می گویند این قرآن نوشته شده است با دوران خالفت 

 . تعثمان هماهنگ اس

 گیری نتیجه 
 

قرآن، تاریخی باز است که روز به روز ساخته می شود. بنابراین تاریخ  تاریخ 

سوره شروع می شود و در بطن  قرآن تاریخی است که از نزول اولین آیه و یا

و نسل به نسل ادامه دارد و درهر عصری و زمانی موجب ساختن و یا  زمان

اثر گذاشتن در ساخت  تاریخ توسط مردم آن عصر و زمان می گردد. وقتی می 

بینیم که قرآنی که در گذشته نازل شده، و وقایع مستمری را دنبال می کند که با 

ن نظر به بیان زمان حال و آینده ربط محکمی دارد به عبارت دیگر یعنی قرآ

امور مستمر در تاریخ  در گذشته و حال و آینده  دارد که در گذشته شروع شده 

و حامل حال و آینده است، نتیجه می گیریم، که قرآن در گذشته آمده ولی تنها 

حامل تاریخ گذشته نیست، روش  زندگی است برای حال و آینده . بنا بر این، 

 .  همچنان تاریخی باز است و نه بسته

سال رسالت رسول خدا)ص(  23نزول قرآن تدریجی بوده است: در طول     

سال تاریخ دوران زندگی  23قرآن به تدریج بر پیامبر گرامی نازل شده است. 

پیامبر را در بردارد.  قرآن کریم خود به وضوح می گوید که کتاب است و 

 نامش هم قرآن است. 

: در حضور پیغمبر اکرم )ص(. دوم: قرآن سه بار جمع آوری شده است:  اول 

 جمع به فرمان ابوبکر بعد از اتمام جنگ یمامه و سوم: جمع عثمان.

قرآن جمع عثمان در حقیقت جمع کردن و به صورت کتاب مدون کردن      

نبود، چرا که این کار قبالً انجام پذیرفته بود بلکه مقصود عثمان، جمع کردن 

ف زمان پیغمبر)ص( و لغو قرائت های دیگر مسلمین بر قرائتی ثابت و معرو

   بود. 

امام علی زیباترین تأیید و پشتیبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورده و تأکید    
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از این پس قرآن هرگز روی به خزان )خشکی( نیارد و تغییر » است که   کرده

، 133، 18و در نهج البالغه در دوران خالفت خود، در خطبه های   «نپذیرد.

)فیض االسالم( و...  تا بخواهی توصیف هائی بس وال و  189، 182، 175

گرانقدر،  از قران موجوِد استنساخ شده توسط عثمان به عمل آورده و افزوده 

ردم. است که اگر عثمان چنین نمی کرد، مسلماً من همان کار عثمان را می ک

ترتیب آیات در سوره ها با توقیف و آگاهی خود پیغمبر)ص(  و امر آن حضرت 

 واقع شده است 

قرآن موجود در دسترس، خود می گوید که  نظم و ترتیب سوره  و آیه ها،    

توقیفی و به امر خداوند و دستور رسول گرامی تنظیم شده است. زیرا هیچ یک 

دادند و نه می دانستند که چه آیه ای را باید د اجازه می خواز صحابه نه به 

نظم و  کجا و در کدام سوره قرار دهند. و یا کی سوره تمام شده است. اگر

 به اجتهاد صحابه وابسته بود جمع قرآنترتیب سوره ها و آیات توقیفی نبود و 

سیل اعتراض ها و درگیری ها بر می خاست. و خود به بزرگترین وسیلۀ  

این قرآن بی » ن ها به فرقه ها و دسته ها و گروه ها می گشت.انشعاب مسلما

گفتگو کالم خداوند است و معجزه ای است که تمامش از آغاز تا انجام، حرف به 

حرف و کلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا بر نبّی اکرم)ص( نازل شده، بر دل 

پاکش)ص( نقش  بسته، از دو لب مبارکش)ص( جاری شده و امروز پس 

ارده قرن ما آن را همان سان در بر داریم که در زماِن گیرندۀ وحی، یاران ازچه

 «.گرامیش  از پیامبر دریافت داشته اند و تواترش قطعی است

 

  سئوال چند طرح
 

دوستی که مقاله را مطالعه کرده، چند سئوال برایش مطرح شده، و از من   

توضیح خواسته است. فکر کردم که شاید پاسخ ها برای دیگران هم  مفید 

   افزوده شد. به کتابباشد. از این رو،  سئوالها و پاسخ،  

 

 سالم آقای جعفری

ار لذت بردم از اما در مورد متن به نظر من مکتوبی بسیار خوب است و بسی  
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خصوص قرآن جمع آوری عثمان و اینکه به چه ترتیبی  خواندن آن برایم به

اینها جمع شده یک انسجام در ذهنم پیدا کرد و از این بابت از شما متشکرم. 

  نکات زیر برایم سؤال برانگیخت

فهمم که قرآن پیامبر چه شد و چرا حضرت علی قرآنی : درست نمی 1س  

 ت کرده بود. و شاید این همان قرآن است.برای خود درس

: چرا باید جای نگرانی باشد به لحاظ حفظ قران اگر حافظان قرآن در  2س   

جنگ کشته شوند در صورتی که قرآن بصورت کتاب در خانه پیامبر بوده 

 کرده است.است. و علی هم همزمان آن را جمع می

است.زمان پیامبروزمان ابوبکر ایدکه قرآن سه بارجمع شده درآخرهم بازآورده 

بندی کجا جا وزمان عثمان.شایدخواننده قرآن علی رانداند که در این تقسیم 

 بدهد. 

می دانید که در آن دوران کاغذ با وجودی که کاالئی شناخته شده بود،  -1ج 

اما کاالئی کمیاب و در دسترس همه نبود و کاالئی طرفه و تجّملی به حساب می 

دراختیار نبود. به این علت قرآن را در لوحه های چوبی و غیر  آمد و همیشه

چوبی، استخوان پهن شتر و یا...، چرمهای رنگین و غیر رنگین، برگهای پهن 

درختان و... روی هر چیزی که می توانستند، می نوشتند. به همین علت قرآن 

ام علی جمع های اولیه ای که تنظیم شده بود بسیار حجیم بود. و قرآنی را که ام

کرد بود، به علت سنگینی بار شتر کرده بود و به مردم ارائه و نشان داد. 

پیامبر هم وقتی آیات نازل می شد به کاتبان وحی می فرمود تا آن را برایش 

بنویسند. آن حضرت نوشته ها را در خانه اش و در اطاق عایشه، نگهداری 

ه صورت مصحف، مصحف می کرد. بعد از رحلت آن حضرت، قرآن جمع شده ب

بوده یعنی اینکه سوره ها تنظیم و مرتب گشته و پهلوی هم قرار گرفته بوده 

است. احتماالً به هم متصل هم شده بوده است. اما خوب، طبعاً نمی توانسته به 

صورت کتاب امروزی باشد.  آن نوشته ها که در نزد عایشه بوده، قطعاً در 

رستی زید انجام پذیرفت، اساس کار شده جمع آوری قرآن ابوبکر که به سرپ

است. و اما بر سر قرآن پیامبر چه آمده است؟ در طول زمان از این دست به 

 آن دست گشته و اینک در دسترس نیست.

امام علی نزدیکترین کاتبان وحی به پیامبر بود.  -و اما قرآن امام علی    
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پیامبر می نوشتند ولی  کاتبان وحی وقتی پیامبر به آنها رجوع می کرد، برای

آنها برای خود هم قرانی تهیه می کردند. چون داشتن مصحفی شخصی برای 

دارنده اش افتخار و شخصیت آفرین بود که بعضی از آنها خیلی مشهور بوده 

است. مثل مصحف ابن عباس، زید، عبدهللا بن زبیر، عبید بن عمیر، سعید بن 

از رحلت پیامبر به جمع کامل قرآن جبیر و... امام علی هم بالفاصله بعد 

پرداخت. او درآن دوران  خانه نشین بود و کوشش می شد که تا جای ممکن 

مطرح نشود. با این حال، در جمع کردن قرآن شرکت داشت و با دقت نظاره می 

کرد که در قرآن تغییری حاصل نشود.  اما اینکه قرآن امام چه شده است. طبعاً 

سنگینی بار شتر شده است، خود به خود از بین رفته آن قرآنی که به علت 

است ولی در دوران بعد که مسلمین به اندازه کافی دسترسی به کاغذ و یا 

پوست مرغوب پیدا کرده بودند، امام نیز برای خود باز قرآنی نوشته است و 

همچنانکه در متن آمد، در میان قرآن پژوهان شیعه و اهل سنت اتفاق نظر 

مام علی مصحفی از قرآن برای خود و با دستخط خود نوشته بوده است  که ا

است. مدارک کهن  به آن تصریح دارند و ابن ندیم شهادت می دهد که آن را 

دیده است و مصحف او دارای متن و حواشی بوده است  و طبعاً این قرآن ها 

به ارث به فرزندان می رسیده و در طول زمان دست به دست شده است. هم 

کنون در بعضی از موزه ها قسمت و یا بخش هائی از قرآن منسوب به خط ا

 امام علی وجود دارد.  اینکه واقعاً از امام باشد قطعی نیست.    

در آن دوران همچنانکه در مقاله آمد، پیامبر  -ترس از بین رفتن قرآن  -2ج 

سیار بر تعلیم می داد که قرآن را در حافظه جمع و از حفظ داشته باشند و ب

حافظه تکیه می کرد و می بینید که حفظ قرآن در این دوران هم رایج است و 

این سنت  از تأکیدات مؤکد پیامبر است. عالوه بر اینکه از نوشتن هم کوتاهی 

نمی کرد. بنابر این با وسایل و نوشت افزار آن دوران و افراد با سواد کم 

ن می دانستند تعداد مصحف نفر نوشت 17همچنانکه در مکه می نویسند که 

نوشته شده کامل و یا ناقص خیلی زیاد نبوده است و تا دوران خلفای راشدین 

مصحف وجود داشته است. به همین علت  12-10گمان نمی کنم که بیش از 

حفظ قرآن و حافظه نقش عظیمی در آن دوران بازی کرده است و معلمین 

م می دادند. البته از نوشته هم حافظین قرآن، از حفظ  قرائت قرآن را تعلی



    70        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

کوتاهی نمی شد. ولی بسیار به حافظه تکیه می شد. تا امروز هم این سنت 

باقی مانده است. بنا بر این، وقتی چند ماهی بعد از رحلت پیامبر در جنگی 

نفر از حافظین قرآن کشته می شوند، این ترس را بر می انگیزد که  60-70

ه ای دیگر کشته شوند، ضایعه ای عظیم برای اگر جنگ دیگری رخ دهد و عد

مسلمین، به جهت کشته شدن معلمان و حافظان قرآن، پدید می آید.  وجود 

چنین ترسی خیلی غیر طبیعی نبوده است. اما اینکه امام علی قرآن را جمع 

آوری کرده بود، یک سخن است، وجود مصحف های دیگر )در مورد جمع 

و وجود قرائت های مختلف ) جمع آوری عثمان(   آوری قرآن در زمان ابوبکر(

سخنی دیگر است. وجود آن مصحف ها و این قرائت ها ایجاب می کرده است 

که قرآن جمع گردد. حتی اگر احتمال بدهیم خلیفه وقت ترجیح می داده است  

به لحاظ  -قرآن مستقلی داشته باشد و در باره قرآن، به امام علی مراجعه نکند 

، باز جمع کردن قرآن کاری به جا بود.   امام هم  -و را رقیب می دانستاین که ا

که در دوران خلفا خانه نشین بوده و تا احساس خطر نمی کرده در امور دخالت 

 نمی کرده است . 

سه نوبت جمع آوری قرآن که ذکر آن رفت، از جمع خود پیامبر که  -ج آخر

استفاده شخص خلیفه است. جمع  بگذریم ، جمع ابوبکر تهیه قرآن رسمی برای

جمع کردن مسلمین بر قرائت های ثابت عثمان هم استنساخ همان قرآن است با 

قرآن علی را نداند که »قرائت واحد قریش. و معروف زمان پیغمبر)ص( یعنی 

اوالً  امام علی خود از قریش و قرائتش، «  بندی کجا جا بدهد.در این تقسیم

ف آن حضرت هم مصحف شخص امام بوده نظیر قرائت  پیامبر است. مصح

مصحف دیگران. در مصحف امام علی حواشی مختلفی داشته که به بعضی از 

 آنها در مقاله اشاره شده است.

حال که کار این تحقیق و چند سئوال در رابطه با جمع آوری قرآن به پایان 

مفاهیم رسید. نظر به اینکه مولوی در مثنوی از نگاه خود به شرح و بسط 

عالی و انسان ساز قرآن پرداخته است.  شیخ بهائی، فیلسوف و فقیه و 

دانشمند برجسته دورۀ صفوی نظر خود را در مورد مثنوی که آن را قرآنی به 

 لفظ پهلوی )فارسی ( می داند، آن را چنین معرفی کرد ه است:

 کتاب      من  نمی گویم  که آن عالی  جناب    //    هست پیغمبر،  ولی دارد 
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 مثنویِّ        معنویِّ          مولوی    //    هست  قرآنی    به لفِظ       پهلوی

 مثنویِّ   او    چو قرآنی         ُمِدل    //    هادی بعضّی و،  بعضی را   ُمِضل

مانند بسیاری از مفسران قرآن، از زوایای مختلف با اشعار بی مانند النا مو 

است که قرآن چگونه به توصیف قرآن پرداخته و توضیح دادهخود در مثنوی  

قرآن ظاهر و  -2عدم تحریف قرآن  .  -1کتابی است. سخن او شش باب دارد: 

قرآن  -5قران  جدا  کننده حق از باطل.  -4چگونگی فهم قرآن.  -3باطنی دارد.

قرآن  -6دهد، معتقد و پایبند است و  جاوید و پایدار است و تا قیامت ندا می

مشروح نظر مولوی در مورد قرآن در  آموزد.چگونه روشی به انسان می

آمده است. اما « آیا مثنوی قرآن در زبان فارسی است؟ »قسمت بخش ج قسمت

مختصر اینکه وی از زبان خداوند به پیامبر می گوید: نگران کم و زیاد کردن 

دۀ قرآن از هر قرآن  و حفظ آن مباش که من خود بهترین حافظ و نگهدارن

جهتی هستم و بهتر از خود من به دنبال حافظ و نگهدارندۀ دیگر مباش خیالت 

 از هر جهت راحت باشد:  

 مصطفی را وعده کرد  الطاف  حق    //     گر بمیری تو،    نمیرد    این َسبَق

 من کتاب و معِجزت     را     رافعم    //     بیش وکم کن  را  ِز قرآن،   مانعم

 من تو را  اندر دو عالَم        حافظم    //     طاعنان   را    از  حدیثت    دافعم

 کس نتاند بیش و کم    کردن  در  او    //    تو، بِه  از من، حافظی دیگر مجو

 (    ونیز1200 - 1197)دفتر سوم      

 در  بیان   َزهِره نی  کس را  که یک حرفی از آن    //    یا بدزدد  یا  فزاید 

 (2876)دفتر چهارم 
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 فصل دوم

 

 عشق و منبع فیاض عشق
 

و نفخ » وقتی خداوند اراده کرد که انسان را خلق کند، روح خود را در او دمید 

و او را به بهترین صورت در عرصه خلقت  نمایان ساخت «  فیه من الروحی

و کرمنا بنی »و به بنی آدم کرامت بخشید  «فی احسن تقویملقد خلقنا االنسان »

پس  «تبارک هللا احسن الخالقین:»و از چنین خلقتی  به خود تبریک گفت  «آدم

و  «فطرة هللا التی فطر الناس علیها» خدا مردمان را بر نهاد )فطرت( خود آفرید

انسان بر  و چون «ال تبدیل لخلق هللا»در این آفرینش تغییر و تبدیلی نیست

فطرت خداوند آفریده شده و روحش را در او دمیده است، در همان روز الست 

 «.الست به ربکم. قالوا بلی»این عهد و میثاقی شد که از فرزندان آدم گرفته شد 

 وسعدی همین را چنین به شعر زیبا در آورده است:

 الست از ازل همچنانش بگوش    //    بفریاد قالوا بلی   در خروش

اقرار به وجود صانع همان عهد و میثاقی است که خداوند در روز الست از  

بنی آدم گرفت و بنا براین فطرت وعهد و میثاق، هر فرزندی که به دنیا می آید، 

ُمقِر است که او را صانعی ومدبّری است و اگر چه او را به نامی دیگر می 

 خواند یا غیر او را پرستش می کند.

 است که شیخ محمود شبستری بیان می کند:و بر این مبنا 

 

 گر بدانستی که بت چیست  //   یقین کردی که دین در بت پرستی است مسلمان

 بت    آگاه  گشتی    //    کجا  در  دین    خود گمراه      گشتی؟  ز و گر  کافر 

 

پس در اصل صانع خالف نیست. هیچ مشرکی نیز منکر اصل خدا نیست و بر  

یعنی آن عهدی که « من یولد یولد علی الفطرة» وقتی گفته می شود  این اصل
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خداوند از آن ها اخذ کرده است و در حقیقت تمامی کسانی که در عالم متولد 

می شوند مقر به وجود صانع و پرستش او هستند. به عبارت دیگر پرستش و 

که مقر به صانع بودن در وجود هر کسی سرشته شده است و این عشقی است 

خداوند در نهاد بشر بودیعت نهاده است و بشر را از این آفرینش گزیری و 

گریزی نیست. پس عشق به پرستش در وجود هر کسی نهفته است.  حافظ این 

 نکته را بدین صورت بیان کرده است:

 گر پیرمغان مرشد من شد چه تفاوت؟  //  در هیچ سری نیست که سّری ز خدا نیست

ان هم راهنما و مرشد من باشد، جای خرده گیری نیست و اگر پیر میکده رند

تفاوتی ندارد و زیرا در هر سری از سرهای بندگان رازی از معرفت حق را 

 توان یافت.

همچنانکه خدا غیر قابل تعریف است و ما از آثار خداوند پی به وجود او می 

روح بریم. روح هم غیر قابل تعریف است. وقتی از پیامبر می پرسند که 

چیست؟ خداوند به او می گوید: بگو این از امر پروردگار من است. و به 

تعریف در نمی آید، اما آثار روح و حیات را در هر انسانی ما مشاهده می کنیم. 

« تفکروا فی آالء هللا و ال تفکرو فی ذات هللا» و بدین علت است که گفته اند 

هر تعریفی که بخواهیم از همچنان که عشق نیز غیر قابل تعریف است. ما 

عشق بدست بدهیم، تعریفی ناقص و ناکارا است. زیرا امر نامتعین با امر 

 متعین قابل تعریف و توصیف نیست.

 ای آنکه بتقریر و بیان دم زنی از عشق  //  ما با تو نداریم سخن خیرو سالمت

عشق با بیان و سخن و حتی دلیل اثبات نمی شود، چه عشق وصف حال است 

و به قال در نیاید که نیاید. عشق نظیر وجود خداوند نا محدود است. مسئله 

عشق از وسع و تاب علم محدود افزون است و حل آن با اندیشۀ ناصواب ما 

امکان پذیر نیست و چگونه ممکن است که اندیشه محدود ما گنجایش نامحدود 

 داشته باشد؟ بنا براین عشق در اندیشۀ محدود نشاید.

 شق نه در حوصلۀ دانش ماست  //  حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کردمشکل ع

راه عشق و سیر و سلوک به حق، بی پایان است و از حد و توان ما بیرون.  

هم آغاز و هم فرجام راه عشق  بسوی حق از حد تصور بیرون است، زیرا 

 آغاز این طریق هم بیش از صد هزار مرحله است.
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 صورت کجا توان بست؟  //  کش صد هزار منزل بیشست  در بدایتاین راه  را نهایت 

در حقیقت عشق رمز پایندگی و جاودانی است. در عشق جاودانگی عیان است 

 .ولی چشم بصیرت بین الزم دارد

 ثبت است  در جردۀ  عالم دوام ما  //     هرگز نمی رد آنکه دلش زنده شد به عشق

آنگاه که طرح عشق و محبت شد، هنوز نشانی از آفرینش این جهان و آن  

 جهان نبود. مقصود آن که عشق ازلی است و چیزی نو پدید نیست.

 نبود نقش دو عالم که نقش الفت بود  //  زمانه طرح  محبت نه  این زمان انداخت

 و یا 

 نشانست که بودحقۀ مهر بدان مهر و  گوهر مخزن اسرار همان است که بود //

گوهرعشقی و محبتی که در دل هر انسانی است، همان گوهر است که در روز 

ازل به ما داده شده است و محبتی که در سینۀ ماست، همان است که از پیش 

 بوده و با وجود ما عجین است.

 :مولوی همین سر را چنین بیان کرده است

 هستی ما جمله از ایجاد       تستباد ما و بوِد ما      از داِد تست    //      

 لذت   هستی نمودی    نیست را    //     عاشق خود کرده    بودی نیست را

در مکتب مولوی آفرینش عبارت  از نیستی را هستی دادن است. پروردگار به 

نیست لذت هستی می  بخشد  و در دم او را به عشق خود مبتال می سازد تا 

تی بیاید. پس عشق از خدا نشأت گرفته و برای برای وصال حق به عالم هس

 رسیدن به وصال حق در وجود انسان عجین است. 

عارفان در همۀ اجزای کائنات سریان عشق را که از منبع فیاض حق سرچشمه 

گرفته با چشم دل مشاهده می کنند و با اشعار نغز خود برای آگاهی ما آن را به 

 ید:تصویر کشیده اند. عطار چنین می سرا

 محرم   که تا نبود  کماِل         عشق عالم    //   نگردد ذره ای   در هر دو  

 پیروزه خرقه    //    به گردش خوش همی گردی به حلقه   ااَل ای  صوفِی   

 گردشت هست لت! نگر ازعشق  پیوست    //    که تا روز قیامت     زهی حا

 //    شدن  زین   بند   نتوانسته    ای تو   کمال عشق را     شایسته    ای تو  

 )اسرار نامه( 

 موالنا هم بعد از عطار سریان عشق در اجزای کائنات چنین به تصویر کشیده:
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 منی خرقۀ    آفتاب  تو  هم    در عشِق  //    ای آسمان که بر سِر ما  چرخ می زنی  

 اندرون هم  سر  سبز و روشنیبیرون و  //    عشق   وهللا که عاشقی و بگویم  نشان 

 //      پروانه وار گرد چنین    شمع  می تنی  پروانه ای بفعل   شمعیست  آفتاب و   تو  

 جمله بهانه است که عشقست هر چه هست    //    خانۀ خداست عشق و در  خانه ساکنی

 )غزلیات شمس(

الهام  حافظ و سعدی و دیگر عارفان نیز ازسریان عشق در اجزای کائنات

گرفته و با ذوق خاص خود، آن را به تصویر کشیده و برای ما به یادگار 

    گذاشته اند.

ما آثار عشق را در هر انسانی با شدت و ضعف  مشاهده می کنیم. ممکن  

نیست که انسانی وجود داشته باشد که بطور مطلق خالی از عشق باشد. اینکه 

ما فکر کنیم که فالن و یا بهمان آدم عشق ندارد، صحیح نیست و ما بایستی 

ی عشق عشق را در وجود هر کسی کشف کنیم. وقتی ما به زعم خود در کس

نمی بینیم بدین معنا است که ما نتوانسته ایم اثری از آثار وجود عشق را در او 

کشف کنیم. به عبارت دیگر دستگاه کشف ما نا کارآمد است و نه اینکه در 

فالنی عشق وجود ندارد. در این بحث کوشش می شود که به قدر ذره ای آثار 

 عشق را به نمایش گذارده شود.

ت درونی، به این معنا که از درون بر می خیزد و بسمت عشق جاذبه ای اس

بیرون از خود در طیران وجوش وخروش است. این کشش وجاذبه درونی 

 جزئی از ساختار وجود انسان است.

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  //   در اندرون من خسته دل ندانم کیست 

در هرانسانی اعم از و  ضعفاین فغان وغوغا در اندرون هرکسی با شدت و 

زن و مرد، کوچک و بزرگ این جاذبه درونی وجود دارد و از این نگاه ربطی 

هم به ازدواج ندارد. بنابراین عشق مستقل از زناشوئی است و قبل از زناشوئی 

درهر کدام از زوجها بطور مستقل و با درجات مختلف و شدت و ضعفهای 

کشش و جاذبه درونی وجود نداشته باشد  متفاوت وجود دارد و تازه اگر این

 هیچ ازدواجی هم صورت نمی گیرد.

 

 راهی است راه عشق که هیچ کناره نیست    //     آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست
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اینکه ما در وجود کس و یا کسانی آن را درک نمی کنیم و یا آثار آن را مشاهده 

است و نه وجود نداشتن آن. غفلت از نمی کنیم، عیب در دستگاه گیرنده ما 

جاذبه و کشش، به معنای وجود نداشتن آن نیست. در اثر این غفلت چه در 

خود انسان و چه در دیگران، غالب افراد، به دلیل نقص در دستگاه گیرنده آنها 

و به دلیل اینکه مسئله عشق در ادبیات به تعدادی از انسانهای ویژه محدود 

کنند که دیگران از عشق بی بهره و یا کم بهره اند، غافل شده است، تصور می 

از اینکه آن نمونه های جاودانی در ادبیات بعنوان مثال ذکر شده است. اینان از 

این امر غافل هستند که عشق در انسان و با انسان عجین است و عشق با 

 وجود و هستی انسان ساخت پیدا کرده است. و به قول حافظ راه عشق طریقی

است که پایان ندارد و در این کار برای رسیدن به محبوب جز آنکه از جان 

 عزیز بگذری گریزی در آن نباشد.

همچنانکه گفته شد عشق ساری و جاری است وهرکسی چه آگاه وچه ناآگاه،  

چه فرزانه وچه مست، ساخت وجودیش به نحوی است که محبوب یکتا را می 

د همه جا ودرتمام موجودات سر داده می جوید وسرود عاشقانه پرستش خداون

 شود.

 

 پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید    //  نشان دید   بلبل به چمن، زآن  گِل رخسار

 یعنی همه جا عکس رخ یار توان  دید //     عارف صفت روِی تو در پیر و جوان دید  

یسبح َّلل »ست. اینکه ما نمی توانیم بدرستی آن را درک کنیم مسئله دیگری ا  

 «ما فی السماوات و ما فی االرض

 

 همه کس طالب یار ند چه هشیار و چه مست  //   همه جا خانۀ عشقست چه مسجد چه کِنِشت.

این عشق و یا جاذبه و یا کشش که در درون هر انسانی وجود دارد و جزئی از 

ساخت وجودی انسان و بسمت بیرون از خود در پرواز است، وقتی در این 

پرواز به پدیده ای که با او سنخیتی مشترک داشته باشد و یا به نسبتی از همان 

یگر به منظور هم جاذبه و یا میل برخودار باشد، به آن شیء و یا انسان د

پروازی و سرعت بخشی به پرواز خود، عالقه و کشش ایجاد می کند و لذا در 
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این پرواز مرد نسبت به مردی، زن نسبت به زنی، و یا با لعکس، در جریان 

پرواز هم زمان و هم جهت می شود و در این صورت است که بهم عالقه پیدا 

دیگر را ببینند و یا فیزیکی مالقات می کنند و در این صورت لزوماً هم نباید هم

کنند و همچنانکه هیچکدام از ما چه زن و یا مرد، امام علی را رؤیت نکرده ایم 

اما به او عشق می ورزیم و همینطور است شخصیتی دیگر. چون در این 

 پرواز خود را با او همسفر می یابیم.

ود همۀ پس می شود چنین نتیجه گرفت که عشق یک جریان عمومی در وج

انسانها است، چه بدان اشعار پیدا بکند و چه نکند، وجود دارد. زیرا جزئی از 

ساخت وجود اوست. وجود انسان با عشق و پرستش سرشته شده و فطری 

 انسان است.

 می خور که عاشقی نه به کسبست و اختیار //  این موهبت رسید ز میراث    فطرتم

نسبت به آن آگاهی الزم را ندارند، در  به همین علت است که آنهائی هم که   

اعمالشان این پدیده را به نسبتهای متفاوت از خود آشکار می سازند. و ما 

قادریم که آثارش را در اعمال آنها مشاهده کنیم. و بازبه همین علت، در مورد  

خاص زناشوئی اگردرهر کدام از این زوج، جاذبه پرواز وجود نداشته باشد، 

ت نخواهد گرفت و یا اگر هم  صوری ازدواجی صورت بگیرد، ازدواجی صور

منجر به جدائی و یا بصورت دو بیگانه در کنار هم  در خواهد آمد  که هر کدام 

از آنها  با کسانی و یا چیزهائی که در هم پروازی با هم سنخیتی و یا وجه 

 مشترکی داشته باشند، زندگی می کنند.

هرفرد که از درون او حرکت می کند و به نظر به وجود این کشش مستقل در

برون می نگرد و به سمت و سوئی در جریان است. وقتی شخصی چه زن و 

چه مرد و یا دو بچه در اولین مرتبه یکدیگر را مالقات می کنند و یا جائی 

همدیگر را می بینند، در همان نگاه اول، این کشش در هر دو طرف به حرکت 

جریان همسو شوند به یکدیگر عالقه پیدا می کنند. در می آید و اگر دراین 

هرچه این همسوئی، با هارمونی بیشتری هم آهنگ شود این دو فرد نسبت به 

 هم عالقه بیشتری پیدا می کنند.

گاه این همسوئی به حدی است که تفاوت چندانی با هم ندارند و در این صورت 

د و هر کدام قادر است به عالقه به حدی شدت می گیرد که این دو یکی می شون
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جای دیگری عمل کند بدین معنی که هرچه یکطرف می کند، همان است که 

طرف دیگر هم آن را انجام می دهد و یا خواستار آن است و همان است که 

 گفته اند: یک روحند در دو بدن.

این کشش ویا جاذبه درونی درطول زمان وتحت تأثیرعوامل خارجی) فرهنگی، 

حیط اجتماعی و خانوادگی، تربیتی، و...( گاه همسوئی خود را از تاریخی، م

دست می دهند و همدیگر را در پرواز به سمت باال متوقف و یا کند می کنند و 

یا تغییر جهت می دهند. در این صورت به میزانی که  همدیگر را متوقف و یا 

 کند می کنند به همان میزان از هم دور می شوند.

انسان مستقل و آزاد تحت تأثیر همسنخیتی جاذبه اشان که آن هنگامی که دو 

نیز آزاد و مستقل درجوالن است هردوبه یک سو بجوشند، به هم تمایل پیدا می 

کنند. در اثر همسوئی و حرکت آزاد که درهر فردی وجود دارد، هنگامی که با 

ستونی دیگری دریک جهت به حرکت در آمد ویا موازی هم بود نظیر بیمی و یا 

از نور سرعت پیدا می کند و درهم اثر می گذارد و با سرعت بیشتری همدیگر 

را به سمت باال می کشند و به رشد یکدیگر در خارج شدن از تعین ها مدد می 

 رسانند.

از این نظر رشد معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و آن عبارتست از: 

 یتناهی. طیران انسان از درون  به سمت وجود ال

 طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت    //      بدر آی  تا ببینی  طیران آدمیت

به میزانی که انسان به آن سمت می رود و نزدیک می شود به همان میزان 

عاشق تر است. این عطش و جوشش با حیات انسان با شدت و ضعف عجین 

پاسخ درست و صحیح است و از آنجا که دغدغه و یا نیازهای واقعی انسان، 

به آن کشش و جاذبه درونی جهت پرواز به بیرون از خود و شکستن و خارج 

شدن از مرزهای محدودیت که به اطراف انسان تنیده است می باشد و این 

مرزها چیزی جز ابعاد مختلف مادی که انسان اسیر آن است، نیست. پس  به 

آزاد می شود به همان میزان میزانی که انسان از این ابعاد مادی بی نیاز و 

رشیدتر،  آزاد تر و  قوی تر می گردد. در حقیقت رشد چیزی جز حرکت و 

جوششی که از درون بر می خیزد و سدها و موانع مختلف مادی را از سر راه 

خود برای عبور از مرز محدودیت به مرز مطلق بر می دارد، نیست. و کسی را 
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لف مادی، به میزانی که  از بند های شک نیست که انسان اسیر ابعاد مخت

مختلف مادی که در آن اسیر است، خارج و بی نیاز می شود، کشش و جاذبه 

درونی که در طیران به سمت وجود الیتناهی است، سرعت می گیرد و موانع 

عبور از پیش چشم او برداشته می شود و اگر همین طورحرکتش ادامه پیدا 

اند حرکتش را کند و یا متوقف کند، به مرحله بکند و سدهای مختلف مادی نتو

ای می رسد که ابعاد مختلف مادی نه تنها در نزد او بی مایه می شوند بلکه 

دنیای مادی در چنگ او اسیرو دربند می شود. و به جائی می رسد که امام 

 علی می فرماید: ای دنیا برو و کسی دیگر را بفریب من ترا سه طالقه کرده ام.

  بیش نیست غم عشق، وین عجب //  گزهر زبان که می شنوم نا مکرر استیک قصه 

با توجه به نکته فوق که انسان برای پرواز به سوی وجود الیتناهی باید از 

اگر چه  -موانع و محدودیتهای مادی که همان نیازهای مختلف مادی است

ز این عبور کند، جهت عبور ا -بعضی از آن ها با پوشش معنویت پوشیده است

سختی ها عشق به کمک می آید تا چشم پوشی از آن نیازها را برای انسان 

آسان کند. بنابر این انسان عاشقی که از این موانع یا بعبارت دیگر نیازها که 

به آن دلبستگی دارد، عبور کرده و همۀ محدودیتها و مرزها را شکسته و یا 

ه در واقع حد نهائی عشق که به درنوردید، به مرز مطلق و یا دیدار لقاء هللا ک

 بی نیازی مطلق است، قدم نهاده و یا رسیده است.

 

با این وصف الزم نیست که انسان بمیرد تا از این جهان مادی بی نیاز گردد. در 

همین دنیا انسان بی نیاز، انسانی است که گوئی در بهشت زندگی می کند. 

ین به منبع فیاض عشق درچنین حالتی او همه مرزها را شکسته و به یق

پیوسته و  همۀ پرده ها بر او گشوده شده و نشئۀ وجود الیتناهی را  ادراک 

کرده است. او دیگر هرچه می بیند، قبل از آن در آن نشئۀ وجود الیتناهی را 

مشاهده می کند و غرق در آن نشئه در کالبد مادی خود زندگی را سپری می 

 رها شده به دریای بیکران معنویت بپیوندد.کند تا سرانجام از این قفس مادی 

لو کشف الغطاء » شاید از جمله به همین علت باشد که اما علی می فرماید:

یعنی اگر تمامی پرده ها برداشته شود وهمه چیز عیان گردد، بر « مزدت یقینا

یقینم  چیزی افزوده نخواهد شد و همین است که درحال ستایش و مناجات 
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پروردگار، می گوید: ای خداوند! به خاطربهشت و یا ترس از  وراز و نیاز  با

جهنم ترا ستایش نمی کنم بلکه به این علت که تو شایسته و سزاوار ستایشی 

ترا ستایش می کنم. سعدی  این مطلب موال را به زبان شعر به صورت زیبا 

 بیان کرده است که اگر در روز قیامت حق اختیار داشته باشم، همه نعمتهای

 بهشتی برای دیگران واگذار می کنم و دوست مرا کفایت می کند:

 گر مخیر بکنندم بقیامت که چه خواهی    //     دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

مگر نه این است که وصف بهشت واقعی به لحاظ متون دینی و بویژه قرآن، جا 

هر آن چه که بخواهد  و مکانی است که در آنجا انسان بی نیاز است یعنی اینکه

و یا اراده کند موجود است. افزون بر این بهشت جائی است که حد و مرز ندارد 

وسارعوا اال »  و در آن جا همه مشمول رحمت و دوستی خداوند خواهند بود.

 «مغفرة من ربکم و جنة عرض السماوات واالرض اعدت للمتقین

بدین معنا شما در بهشت، بی نیاز از هر کس دیگری هستی چون به دیدار و    

یا نزدیکی  منبع فیاض عشق نائل آمده ای، نشئۀ شوق و شعف زاید الوصفی 

که از دیدار و نزدیکی به آن مطلق ها  در انسان ایجاد می شود، وجودش را از 

دهد. یعنی اینکه آن  آن نشئه پر می  کند، و احساس نیاز دیگر را از دست می

مرکز مطلق هر آنچه را که ساخت وجودی تو بدان نیاز دارد آفریده و آماده 

است. هر وقت اراده کنی، آن حاضر است. یعنی هر لحظه در نشئۀ بهره از 

مطلق های در دسترس که در این دنیای مادی در پی بدست آوردنش بودی و 

ت از جانب ما  است و اال معشوق آن را نمی یافتی، مشغولی. و اگر نیازی هس

 از ما بی نیاز است:

 

 سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است  //  چه سود افسونگری،ای دل که در دلبر نمی گیرد؟

 

پس رسیدن و یا نزدیک شدن به بی نیازی  و بدست آوردن شور و شعف زاید 

ی طلبد. از الوصفی که به انسان دست می دهد، سیر و سلوک ویژه خود را م

قدیم گفته اند که نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما را. هم در دنیا برای 

به دست آوری امور مادی چهار اسبه تاخت و هم طالب بهشت رضوان بود. و 

ای مردی که بهر ذره از ذرات  وجود » شیخ مصلح الدین سعدی می فرماید:
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زنّارداران را نکوهش مکن. خود قبله ای ساخته ای بت پرستان را عیب مکن و 

)مجلس چهارم از مجالس « لصنم اند تو عبد الدنیا والدرمی.اگر ایشان عبد ا

کسانی که عشق در آن ها شعله ور می شود، مشاهده می کنند پنجگانه سعدی(  

که در راه وصل و یا نزدیک شدن به آن  بی نیاز، از هر چیز دیگری بی نیاز 

نیازتر هستند. تمام تعلقاتی که ما بدان ها  می شوند و هرچه نزدیکتر بی

 وابسته ایم حجابند و به محض گسستن از حجابها به بی نیازی واصل شده ایم

 تعلق حجابست و    بی حاصلی    //      چو   پیوندها بگسلی واصلی

اما راه طول و دراز و پر از پیچ و خم و مشکالت است. برای عبور از  

ندهای راه، همدلی و همراهی  الزم است تا انسان با سنگالخها و پستی و بل

آرامش و سکینه خاطر بتواند راه را طی کند زیرا همدلی و همراهی همراه با 

سکینه و آرامش کار را دو چندان آسان می کند و درجه اطمینان بخشی را در 

 انسان با ال می برد. در اینجاست که امر ازدواج به کمک انسان می آید.

 

     وئیزناش
 

پا و دو سر  4دست و  4در اساطیر یونان آمده است که انسان در بدو خلقت  

داشت که به دو تقسیم و از هم جدا شدند. و این  انسان جدا شده و تنها و 

ناقص از جفت خویش، در صدد  بر طرف کردن نقصی است که در خود دارد و 

جفت  با دست زدن  به امر ازدواج جهت هموار کردن راه تکامل خویش،

خویش  را می جوید. همچنانکه تمامی پدیده ها در این عالم با زوج خود تکامل 

و من کل شی خلقنا زوجین لعلکم » پیدا می کنند و به  حیات ادامه می دهند 

 «یروا الی االرض کم انبتا فیها من کل زوج   کریم  » و یا .« تذکرون 

 ت:و مولوی به بیانی زیبا آن را چنین وصف کرده اس 

 چون دانند جست؟//        زآنچه حق آراست،      ،  حق آراسته  است«ُزیّن للنّاس»

 برید؟       از   حّوا      ش  آفرید     //       کی تواند  آدم « یسکن الیها»چون پِی  

 مخلوق   نیست//       خالق است آن گوئیا، پرتِو حق است آن، معشوق   نیست     

ر ما به امر زناشوئی بنگریم، به پیام الهی که در این سنت با چنین دیدی اگ

عمومی نهفته است، پی خواهیم برد. بی شک اگر بخواهیم کشش و جاذبه 
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درونی که در فوق به آن اشاره رفت و رو به بیرون از خود دارد و در تاب و 

قرار عبور از نیازها و شکستن سدها برای رسیدن به بی نیازی مطلق ها 

دون آرامش و سکینه خاطر، طی طریق چنین راهی میسر نخواهد شد. است، ب

با توجه به شناخت وجودی انسان ، از جمع شدن دو زوج با هم، حد اقل بخشی 

از آن آرامش و سکینه حاصل می شود. پیام قرآن هم صریح است که با ازدواج 

ینه قرار تسکین پیدا می کنید و ما امر ازدواج را برای شما مایه آرامش و سک

و جعل بینکم مودة » ودرآن عشق ومحبت نهاد ه ایم « لتسکنوا علیها»داده ایم 

 «و رحمة 

چرا انسان با ازدواج به آرامش می رسد؟ از جمله علت آن است که طی کردن 

راه بی نیازی، راه دشوار و پر مخاطره ای است و در زناشوئی دو جانبه که 

ون از خود جاری است، همسو و هم جاذبه های درونی هر زوج که به بیر

جهت می شوند و همدیگر را تقویت می کنند و با گرفتن  شتاب، سد ها را 

شکسته و موانع با سرعت برطرف می شوند و انسان فارغ البالتر پروازمی 

کند. شاید به همین علت است که می گویند انسان عزب بر لب مغاک آتش 

 آن سقوط کند. نشسته است و هر آن ممکن است به قعر

در دو انسان فطری با این کشش و جاذبه در کنار هم و همسو و هم جهت با  

هم هستند، اما ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی از خود بیگانه و گاه به 

ضد خود تبدیل شوند. در امر ازدواج اگر به هر دلیلی جاذبه و کشش موجود از 

ت مشترک ضعیف شده و گاه به سمت خود بیگانه شد، از آن به بعد ادامه حیا

صفر میل می کند. و حتی ممکن است به زیر آن هم برسد که در این صورت 

هر دو زوج مانع رشد یکدیگر می شوند چرا که جاذبه ها عکس می شوند و 

بجای تقویت هم، یکدیگر را خنثی می کنند و به نقطه ای تاریک می رسند. مثل 

تاریکی حاصل می شود. از جمله بیماری از حرکت امواج که در نقطه تداخل 

خود بیگانگی، خود گرا شدن، خود محور شدن، و فرد پرستی است. این جاذبه 

که باید از درون به بیرون جوشش کند، جهتش عکس و متوجه درون می شود 

و به تاریکی می رسد در حالی که هر زوج به تنهائی ممکن است فکر کند که 

ت. در یک چنین حالتی این زوج  امکان تسکین بخشی  این نهایت روشنائی اس

 برای هم پروازی را از دست داده اند.
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اگر یکی از زوجها و یا هر دو زوج به این بیماری گرایش پیدا کرد، نیروی 

دیگری را دفع می کند و این وقتی است که دو جاذبه نسبت به هم به جای 

خنثی می سازند  که در این گونه همسوئی با هم تداخل پیدا کرده و یکدیگر را 

 مواقع چندین حالت  ممکن است اتفاق بیفتد:

 .زندگی باهم اما بیگانه از هم 

 .تقابل دائمی ولی در یک سقف با هم زندگی کردن 

 .زندگی در زیر یک سقف ولی هر فردی به راه و روش خود  می رود 

 .با تفاهم و یا با تقابل از یکدیگر جدا شدن 

بروز و ظهور کشش و یا جاذبه درونی به سمت بیرون از خود در انسانها 

یکسان نیست و به صور مختلف و جلوه های گوناگون، خود را نشان می دهد. 

در بعضی ها، این جلوه به صورت موسیقی، در دیگری به صورت نقاشی، در 

بعضی دیگر به صورت خلق آثارعظیم معماری، و به همین نحو در دیگران به 

ق آثار هنری وعلمی دیگر وخالصه درهرکسی به صورتی است. در  صورت خل

 بعضی به صورت مجموعه ای از اینها است.

آیا کسی از خود سئوال کرده است که خلق این همه آثار عظیم هنری و غیر 

 هنری از کجا سرچشمه گرفته است؟

حقیقت این است که یک نقاشی که قلم برمی دارد و دست به خلق آثار عظیم 

قاشی می زند، انگیزه اش آن کشش درونی است که او را بدین کار وا می ن

دارد. یک نقاش پرده ای و یا تابلوئی و یا... را می کشد، اگر این جاذبه به 

بیرون در او وجود نداشت اوالً او به این کار دست نمی زد و ثانیاً جهت خلق 

داد. اگر از همین نقاش  آثار زیباتر و بهتری، کار نقاشی را همچنان ادامه نمی

بپرسی که چرا دست به این کار زده ای؟ جواب خواهد داد که قصد دارد روز به 

روز آثار خود را زیبا و زیباتر سازد تا جائی که زیبا تر ازآن وجود نداشته 

باشد. این استاد نقاش به زبان بی زبانی می گوید:  می خواهد به مطلق زیبائی 

 زیبائی است که او را به سمت خود می کشد.دست یابد و این مطلق 

تمام کوشش یک موسیقی دان این است که آثاری خلق کند که بهترین، خوش 

الحان ترین آهنگ وصدا را عرضه بدارد وبدان دسترسی پیدا بکند و همچنین 

است وضع یک خواننده، معمار، محقق علوم پزشکی. مثالً محقق علوم 
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به خلق و کشف چیزهائی است که انسان  پزشکی سعی و کوشش او دسترسی

را قادر سازد اوالً انسان دچار بیماری نشود و ثانیاً عمراو را بیشترو بیشتر 

 کند و هرچه  بیشتر او را به جاودانگی نزدیکتر سازد.

اگر خوب توجه کنید، خلق تمام این آثار گوناگون دریچه و یا روزنه ای  به 

سان چون عاشِق رسیدن و نزدیک شدن به سمت بی نهایت مطلق ها است و ان

آن مطلق ها و یا حیات ابدی است، دائم در کوشش و تقال است و تا لحظۀ مرگ 

دست از تقال بر نمی دارد. و بعضی از انسانها در لحظات آخرعمر از جمله به 

این علت از مرگ می ترسند، زیرا احساس می کنند که آخرت خود را  ویران و 

باد کرده اند و از اینرو رفتن از جائی آباد به جائی ویران برای دنیای خود را آ

حظات انسان را فرا می گیرد.  انسان ناگوار است. و این ترسی است که در آن ل

نادان »حقیقت اینان از اعمال خود می ترسند. این است که بزرگان گفته اند: در 

«. دیگری بفروشدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای خود و یا 

در صورتی که از جای ویران به جای آباد رفتن شادی و شعف با خود همراه 

 دارد و نه ترس!

اگر این منبع مغناطیس الیزال هستی نبود و انسان نیز فاقد این جاذبه به بیرون 

از خود را درخود نداشت، هرگز قادر نبود که دست به خلق آثار عظیم گوناگون 

مه آثار عظیم در نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، معماری، بزند. وجود این ه

پزشکی، و... خود بیانگر وجود این جاذبه و کشش از درون به سمت بیرون از 

 خود و به سوی بی نهایت مطلق و نزدیکتر شدن به او است.

 عاشق مرده ییزنده معشوق است و شوق است و عاشق پرده ای   //  جمله مع

 واِی اواو چو مرغی  ماند بی پر،   //    پروای    او     چون نباشد   عشق را 

 و  پسپیش  یارم //   چون نباشد  نور     پیش  و  پس من چگونه  هوش  دارم 

هرچه هست آن منبع مغناطیس عشق است که عاشق که خود پرده خود و مانع 

تو خود حجاب خودی » عارف و بصیر شدن به او ست و به قول حافظ : 

بدون اینکه عاشق رو به سوی اووتوجهش به او  «.از میان برخیز حافظ،

باشد، چگونه می تواند به سوی او پروازکند. اگر نورهدایت و یا همان 

مغناطیس الیزال هستی نباشد، چگونه عاشق پیش و پس خود را می بیند و 

چگونه می تواند راه  پرواز را طی کند؟  و اصوالً خلقت، از حب الهی  
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ی زیبا و آراسته آغاز شده است و آدمیان و هم کائنات طفیل هستی وصورت

عشق اند و رو به سوی معشوق دارند. اما با خلوص در عشق و عمل است که 

انا »باز درغایت القصوی به جوار قرب بیکران مغفرت او باز خواهند گشت که 

 چیز جز بیان این مفهوم نیست. «.هلل واناعلیه راجعون

به شناختن و نزدیک شدن به منبع الیزال مطلقها، ریشه در عارف شدن    

فرهنگ ما دارد و اساس فرهنگ ما است و عرفان از این شناخت نشأت می 

کسی « من عرف نفسه فقد عرف ربه»گیرد. به همین علت است که می گویند 

که خود را و وجود خود را شناخت، می تواند خدای خود را هم بشناسد. معنای 

نسان وجود خود را بشناسد بدان معنی نیست که فقط به لحاظ جسمی اینکه ا

بداند و یا کشف کند که این جسم از چه اجسام مادی ساخته شده است بلکه 

درک کند و عارف بشود که این کشش و جاذیه ای که در او هست جزئی از 

ساخت وجودی اوست که رو به سوی خداوند دارد. بعبارت دیگر یعنی اینکه 

و »د تو از هستی او سرچشمه و نشأت گرفته است و این همان است که وجو

 «  نفخ فیه من الروحی

و عشق واقعی چیزی جزعرفان و شناخت و معرفت پیدا کردن به او نیست و 

این عشق خارج از آن چیزی است که بعضی ها آن را در عمل جنسی خالصه 

غریزه و نیاز حیاتی انسان می کنند. اگر نیک بنگریم عمل جنسی عشق نیست. 

 است مثل نیاز به انواع خوراکی ها، پوشاکی ها و...

این هم نوعی نیاز است که بدون آن هم انسان دچار عوارض گوناگون می  

گردد و هم ادامه حیاتش مختل می شود. در بعضی از جوانها، برای پاسخ گوئی 

می شوند و همسرخوب  به این نیاز حیاتی خود به دالیل گوناگون، دچاراشتباه

ولی نامناسب با خود را اشتباهی انتخاب می کنند. در نتیجه  در ادامه  زندگی 

 دچار مشکالت عظیمی می شوند.

نظر به اینکه در عمل جنسی که نیاز حیاتی انسان است جلوه های نادرستی از 

عشق از خود ظاهر و امر را برانسان مشتبه می سازد چنان که گاه انسان 

ران فکر می کند که عشق همین است. درست مثل برطرف کردن نیاز هوس 

مادی خوراک و پوشاکی که انسان باید به دنبالش برود و بدود. در بر طرف 

کردن این نیازهای مادی است که گاه انسان چنان آن را اشتباه می گیرد که در 
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و هرچه  تمام عمر به مانند تشنه ای به دنبال جمع آوری مال ومنال می گردد

بیشتر انباشته می کند، به جای اینکه مال اورا نگهداری کند، او باید مثل پلیس 

به حفظ و حراست از مال بپردازد  و اصالً غافل می شود، که آن وسایل، هدف 

نیست بلکه وسیله ای برای ادامه حیات است وهدف چیز دیگری است. و سر 

 انجام در سراب دنیا نفله می شود.

نسی عشق واقعی بود، قاعدتاً بنا بود که هر فرد و یا هر زوجی اگر عمل ج

وقتی کام از زوج مقابل  گرفت به دنبال کار خود برود نظیر اینکه انسان 

گرسنه به هر رستورانی که رفت و غذای خود را در آنجا صرف کرد، دیگر آن 

 رستوران چندان برایش اهمیت ندارد در صورتی که چنین نیست و انسان در

طول حیات خود با شخص ویژه ای از همنوع خود که جاذبه هایشان همدیگر 

را تکمیل و به رشد یکدیگر مدد می رسانند، همانی پیدا می کند و اگر به هر 

دلیلی و یا در اثر انتخاب نادرست، این همانی حاصل نشد، زندگی به جهنمی 

 شاند.تبدیل می شود و کار را به  نوعی از جدائی و متارکه می ک

وقتی ما مشاهده می کنیم که حتی برای انتخاب  زوج مناسبی که جاذبه مناسبی 

هم داشته باشد، در هر انسانی متفاوت است، آیا انسان را به این فکر فرو نمی 

برد که شناخت و جلوه های عشق در هر انسانی متفاوت است و هر انسانی 

؟  این بدان جهت است که خود راهی برای شناخت و معرفت بدان پیدا می کند

راه به سوی معبود و  ،«الطرق الی هللا بعدد انفاس الخالیق »امام می فرماید: 

معشوق اصلی به تعداد  کل بشریت است و هر کسی برای عارف شدن راهی 

پیدا می کند و این بهترین نشان از تفاوت  و اختالف اندیشه و پذیرش آن است.  

ق باشد، در نهایت تمام راه ها به یک سمت و سو اما اگر انسان در جستجوی ح

 منتهی می شود که آن هم رسیدن به وجود منبع فیاض عشق و هستی است. 

 هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز // 

حقیقتی است که حافظ آن را اینگونه بیان کرده است: بیگمان انسان در طریق 

هستی واقف به اسرار آن نخواهد شد بلکه هر رهروی به عشق به مبداء 

اندازۀ اندیشه و دریافت خود از عشق و معرفت تصوری دارد و شناختی. ابن 

 سینا در بیان همین  مطلب می گوید:

 دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت    //      یک موی ندانست ولی موی شکافت
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        نیافت  راه      ر بکمال   ذره ایآخ  بتافت    //    هزار  خورشید  اندر دل من 
 

 آسمانی عشق و زمینی عشق
 

اصوالً مطرح کردن عشق به زمینی و آسمانی به نظر من، یک ترم غلط و  

نادرستی است.  عشق که جلوه ای معنوی است چگونه می تواند مادی و یا 

ین امر معنوی و عرفانی زمینی بشود؟ عشق امری معنوی و عرفانی است اما ا

جلوه های مختلفی در انسانهای مختلف پیدا می کند که در بعضی از جلوات آن 

به نظر ما شکل و شمایل مادی به خود می گیرد. کسانی که بحث عشق زمینی 

را مطرح می کنند غالباً دوست داشتن زن و مرد یکدیگر را  مد نظر دارند. 

و اساس همین دوست داشتن هم باز به آن درصورتی که توجه ندارند که ریشه 

جاذبه درونی که نگرش به بیرون دارد، بر می گردد. و اگر این جاذبه نبود 

ی شود آن را حتی این دوست داشتن هم وجود پیدا نمی کرد. زیبا تر از این نم

 به تصویر و قلم کشید:

 در رگ  پیدا و   پنهانت   منم   لیالیت منم    //          ی دیوانه   گفت: ا

 نشناختی   من کنارت بودم  و   ساختی    //        با جور لیال       سال ها

 صد قمار عشق یک جا باختم در دلت      انداختم    //             عشق لیال

 گفتم بلی     //    دیدم امشب با منی   ب او را صدا کردی ولی روز و ش  

 حقیقت را  به گونه ای دیگر اینچنین بیان کرده است: سعدی نیز این 

 قلم صنع خدا را  خط همی بیند و عارف  //    چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان

 ولیکن  //    خود پرستان ز حقیقت نشناسند هوا را    برویت نگرانست    همه را دیده 

هنگامی که زن و برای اینکه نوری به این مسئله انداخته شود، می پرسم 

مردی با دیدن یکدیگر به هم عالقه پیدا می کنند، چه حادثه ای اتفاق می افتد و 

 یا چه رخ می دهد. در یک چنین وضعیتی ممکن است چندین حالت اتفاق بیفتد:

مرد و زنی قبالً برای آینده خود فکر کرده اند و هر کدام مشخصاتی را برای 

ده اند و هر کدام جداگانه فکر کرده اند که زندگی مشترک برای خود ترسیم کر

همسرشان باید چه خصوصیات و یا شکل و شمایلی داشته باشد. بنابراین در 

جستجوی خود، به منظور یافتن همسر مورد نظرشان، هنگامی که زن و  
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مردی به هم برخورد کردند و مالقاتی دست داد. اگر در آن مالقات و بر خورد 

ا که قبالً در ذهن خود مرور کرده بودند، در طرف مقابل ها هر کدام  چیزی ر

یافتند و یا احساس کردند، تمایل به زندگی مشترک با طرف مقابل را پیدا می 

کنند.  در این تجزیه و تحلیل به آن خصوصیاتی  که غالباً فکر می کنند زمینی 

ه آن  است، قبل از هر چیز زیبائی را می شود نام برد که در زیر مختصری ب

 می پردازم: 

زیبائی، خوشگلی، خوش سیمائی، نظیر هر موجود دیگر مثالً هزاران گل  

وجود دارد. اما هر کسی گل ویژه ای را ترجیح می دهد و یا بیشتر دوست دارد. 

آیا می توانید بگوئید که گلهای دیگر به اندازۀ آن گل مورد نظر زیبا نیستند؟ 

فرد خود با دید و درکی که از زیبائی دارد،  چنین امری غیر ممکن است. اما هر

در گلی بهتر آن را تشخیص می دهد و در گل دیگر کمتر و یا گلی را زیباتر 

درک می کند. اما می دانیم که همۀ گلها زیبا هستند. اصوالً آفرینش و خلق زیبا 

حتی شادی و سرور انسان وقتی « و انبتنا فیها من کل شیئی موزون »است.

ق و یا کشف می کند، غیر قابل وصف است و فقط اثار شادی را در چیزی خل

 سیمایش می شود مشاهده کرد.

شک نیست که هر انسانی چه مرد و چه زن در ذهن و احساس خود دارد که 

همسرش باید زیبا باشد. اوالً خود زیبائی یک امر معنوی است و نه مادی. 

دیات هر چیزی قابل اندازه تفاوت امر مادی و معنوی در این است که در ما

گیری و شمارش است مثالً شما شغل و حرفه ای دارید، حقوق بگیر هستید. در 

ازای کاری که انجام می دهید به شما مزد پرداخت می شود.. هم کار شما قابل 

اندازه گیری است و هم دستمزدی که دریافت  می کنید و یا  به شما پرداخت  

ره زیبا و یا فالن گل و یا فالن زن و یا مرد زیبا را می شود. اما وقتی شما منظ

و یا هر چیز زیبای دیگری را مشاهده می کنید، می توانید  آن را با اندازه 

 گیری مشخص کنید و بگوئید که مثالً ده، بیست و یا ...اینقدر زیبا است؟ خیر!

اندازه پس زیبائی خارج از اندازه گیری است. وقتی چیزی و یا امری خارج از 

گیری باشد، آن امر، یک امر معنوی است. تمام امر مادی قابل اندازه گیری 

است و در ابعاد گوناگون محدود می شوند و متعین هستند. اما بعکس امور 

معنوی غیر قابل اندازه گیری است و لذا نامحدود هستند و در ابعاد مادی نمی 
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ند. به همین علت است که گنجند و هیچ بعد مادی نمی تواند آن را محدود ک

زیبائی جلوه ویژه ای ندارد که بشود انسان آن را در ذهن خود ترسیم کند و با 

مقیاس اندازه گیری آن را بسنجد و بگوید مثالً ده، بیست، سی،...  کیلو، گرم، 

 متر، لایر، دانه، رأس، و از این قبیل.

ی از آن روبرو می زیبائی جلوه های گوناگونی دارد و هر انسانی با جلوه ا

شود. یا برای هر انسانی جلوه ای خاص از آن بروز و ظهور می کند. هیچ کس 

قادر نیست که مالک مشخصی از زیبائی زن  و اصوالً هر زیبائی دیگر بدست 

دهد زیرا وحدت و اشتراکی در این رابطه در میان افراد بشر وجود ندارد. 

فیاض عشق ادراک و باز شناخته زیبائی از راه پژوهش در معنویت و منبع 

خواهد شد. زیبائی خاصیت وجودی هر موجودی در طبیعت است. در طبیعت 

بشری چنین می نماید که اشیاء طبیعی درجات کمتر و یا بیشتری از جوهر 

زیبائی را در خود دارند و این کمتر و بیشتر که در هر کسی متفاوت است، به 

ء. آیا شما تصور کرده اید که اگر زیبائی خود انسان بر می گردد و نه آن شی

محدودیت پیدا می کرد و محدود به ابعاد مادی مشخصی می شد، چه حادثه 

 اسفناکی در جهان انسانی رخ می داد؟

در این صورت بخش عظیمی از زن ها و یا مرد ها قادر نبودند، همسری برای 

زیبائی است و  خود پیدا کنند زیرا جای بحث ندارد که هر شخصی به دنبال

الجرم به دنبال زیبائی قابل اندازه گیری مشخص و معینی بود که  مانند هر چیز 

دیگر در جامعه وزن و اندازه اش مورد قبول و پذیرش قرار گرفته باشد 

والجرم کسانی که فاقد آن اندازۀ مشخص ومعین بودند، سرشان بی کاله می 

در رنج و عذاب بسر می بردند و  ماند و افزون بر این درطول حیات خود چقدر

در هر نقطه ای از جهان ما مواجه با معضل کم بود خشگلی و زیبائی بودیم در 

صورتی که ما مشاهده می کنیم در طول تاریخ چنین پدیده ای رخ نداده است و 

 نخواهد داد. 

اصوالً عرفای ما کوشش کرده اند که چون  لغت عشق در طول زمان و در نظر 

ران به بولهوسی وعمل جنسی گرفتار آمده، آن را به معنای سطحی نظ

« ننگ » حیاتبخش خود باز گردانند و و بویژه مولوی آن گونه عشق را به 

تعبیر کرده است. و شاید به علت همین مفهوم بولهوسی که کلمه عشق بدان 
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به کار برده نشده است و گرفتار آمده است در قرآن و نهج البالغه کلمه عشق 

حب و محبت ومشتقات آن آمده است زیرا درحب ومحبت هرچه هست حای آن ب

بر این لغت شناسان می  دوستی خالص و بدون هوا پرستی نهفته است. افزون

و مشتقات آن چون رابطه دو طرفی بین « محبت»و « حب»گویند که در کلمه 

بکار برده شده است. دربخش د این اثر  خدا و بنده در آن ملحوظ شده، در قرآن

ُحّب و عشق  از » و « عشق در قرآن هست و یا خیر؟ »قسمت سوم و چهارم: 

عشق و حّب آمده ونشان داده شده که  تفاوت ، «دوران جاهلیت تا به امروز  

عرب زبانان با وجودی که هر دو کلمه حّب وعشق عربی است ولی غالباً از 

ار خود بکارمی برند و حتی عرفا تا قرن سوم وچهارم ُحّب و مشتقاتش در آث

در  کارهای خود از ُحّب و مشتقاتش که قرآنی است بهره برده اند و نه از 

 در جستجوی کجروی و کج فهمی از عشق است که موالنا می گوید: عشق.
 بود  ننگی کز پی رنگی       بود    //      عشق نبود، عاقبت   عشقهایی   

 هم ننگ بودی   یکسری    //      تا نرفتی بر وی  آن بد داوری کاش کآن 

 خون دوید از چشم همچون   جوی او    //    دشمن جان  وی آن بد داوری

 و یا در دیوان شمس: 

 نزد سردان منشین، کز دمشان سرد شوی    مرد شوی  //    در رخ عشق نگر تا بصفت 

 شوی   همدرد  آنست که با عشق     از رخ عشق بجو چیز دگر، جز صورت  //  کار   

  گرد شوی وبشکنی   ار ،شویبهوا بر   بهوا بر نپری  //     چون کلوخی بصفت تو،   

  

عشق و زیبائی چون از جنس ماده نیست، به انواع مقیاس اندازه گیری در 

دهد. و کسانی هم که کوشش می کنند نمی آید و هیچ رنگی را به خود راه نمی 

که عشق و زیبائی را در اندازه و یا رنگهای معین و مشخص و یا جلوه ویژه 

ای به خورد انسانها بدهند، در پس این تالش خود هدف و منظور مادی نهفته 

است که جهت مشروعیت بخشی به هدف مادی، آن را با پوششی از عشق 

شه و فکر انسانهای ساده و خوش باور را از همراه و همدم می سازند تا اندی

 .  اصل و منبع عشق منحرف و به هدف مادی خود جلب کنند

  
 تازه تر    //     هر دمی باشد  ز غنچه   در بصر    عشق زنده  در روان و  
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 کز شراب جان فزایت  ساقی است ده گزین، کو باقی است    //    عشق آن زن

 یافتند از عشق او        کار و کیا /    انبیاء    /    عشق آن بگزین که   جمله 

 نیستدشوار    با کریمان کارها  //       «ما را بدان   شه بار نیست»تو مگو:

گمان نمی کنم کسانی هم که عشق را به زمینی و آسمانی تقسیم می کنند، معتقد 

ت که از خود نباشند که عشق یک پدیده مادی نیست. اگر چنین است بر آنها اس

بپرسند و این معما را حل کنند که وقتی چیزی اصالً از جنس ماده نیست 

 چگونه ممکن است زمینی و مادی شود؟

مگر اینکه بگویند که جلوه هائی از آن می تواند مادی و زمینی باشد که آن هم 

غیر ممکن است. دقیقاً مثل این است که بگوئیم، خدا هم می تواند زمینی باشد 

جسمه، بت، جمال و... جلوه های زمینی خداوند است. بسیاری هم خدا های و م

مادی برای خود و انسانها ساخته و می سازند ولی می شود خدا را به زمین و 

 آسمانی تقسیم کرد؟

بنابر این محبت، عشق، زیبائی به تعریف در نمی آیند چون نا محدود هستند و 

اریتعالی هم نامتعین است و چون انسان به تعین در نمی آیند همچنانکه ذات ب

استعداد، محبت، عشق، زیبائی، راستی و.. دارد الجرم اینها راه و دریچه ای  

از طریق محبت، راستی،  ین که خداوند است دارند و انسانبه سوی نامتع

عشق، زیبائی تا بیکران بسوی خداوند در حرکت است. در ازل و به هنگام 

مبنای مشیت خداوند بوده است  و این مشیت همچنان  خلقت،  راستی و عدالت

 «.وتمت کلمة ربک صدقاً و عدالً  ال مبدل لکلماته »   نزد او تغییر ناپذیراست:

 

 زیبائی مادی مظاهر
 

ینکه مشاهده می شود که زن و یا مردی از روی بوالهوسی و یا تنوع طلبی ا

کجراهه به آنها دست داده  به هم نگاه می کنند، به علت دوئیتی است که در اثر

 و از خود بیگانه شده اند. 

 عشقبازی کاِر بازی نیست، ای دل، سر بباز //  ز آنکه کوی عشق نتوان زد بچوگان هوس

 

اینها درهویت خویش دچار دوگانگی و تعدد هویت شده اند. درست نظیرشرک  
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شرک نیز نفی خدا نیست و هیچ مشرکی نمی گوید که  همچنانکه به خداوند:

خدا وجود ندارد بلکه می گوید: چون من به او دسترسی ندارم، این بت، 

مجسمه، ویا... این فرد را که در دسترس است واسطه قرار می دهم که رابط 

من و خدایم باشد. از اینجا است که شرک سرچشمه می گیرد و به جائی می 

جای اصل می نشاند و خوِد  اصل را فراموش می شود و رسد که فرع را 

مظاهر مختلف شرک از قبیل: قدرت، پول و سرمایه، پست و مقام، ریاست، 

خدم و حشم و...که  مظاهر مختلف مادی هستند جای خدا را می گیرند. 

بوالهوسی نیزچنان حالتی است که انسانی که هویت یگانه خود را ازدست داده 

دد هویت شده است، هوس وشهوت را  به جای عشق می نشاند است و دچار تع

درعین حالی که درابتدا عارف است که بوالهوسی را با عشق عوض کرده 

است اما نظیر شرک به خداوند که راه به جائی می برد که مظاهرمختلف شرک 

جای خداوند را می گیرند، بوالهوسی هم درانسان بوالهوس دراثر مداومت  

به جای عشق می نشاند و مطال را با طال عوضی می گیرد و  خود، آن را

بسیاری بعد از گذشت زمان به این اشتباه خود واقف می شوند و کسانی هم 

 همچنان در اشتباه خود غوطه ور باقی می مانند.

عرفانی ومعنوی است، دراثر روابط  عشق نیزکه ریشه واساس اموری

نی و درونی به کجراهه می افتد و فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و عوامل برو

برای دستیابی به آن زیبائی مطلق نظیر شرک، دست به دامن واسطه ها می 

شود و به بوالهوسی در می غلطد و در این هنگام اصالً متوجه عمل نادرست 

خود  نمی شود. اما در ذهن خود به دنبال زیبائی است و این است که امروز به 

دنبال آن زن و پس فردا به دنبال دیگری است  وچون  دنبال این زن و فردا به

به کجراهه افتاده است عالوه بر اینکه به انواع  نادرستی ها برای جلب نظر 

طرف مقابل می افتد، فکر می کند که می تواند همۀ زیبائی ها را در خود جمع 

 کند، غافل از اینکه زیبائی امری مادی و قابل جمع شدن و کردن نیست. بلکه

 باید به آن عارف شد و از درک آن نشئه لذت برد. 

نظر به اینکه انسان در توجیه کار غلط خود بسیارقوی است و ذهن بیمار دائم  

افمن زین له » عیوب و اعمال ناشایست را برای انسان توجیه پذیرمی کند 

وبرایش محملهای مورد پسند می سازد مثالً به جای « سوء عمله فرآه حسنا 
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و بهم نزدیک شدن، تمامیت خواه وزیاده طلب می شود ومی گوید:این  تفاهم

زن اجتماعی نیست، قابل عرضه در مجالس نیست، آداب معاشرت بلد نیست، 

قدش کوتاه است، چشمش این طوری است وهمچنین آن زن در رابطه با 

همسرخود چنین چیزهائی می گوید. غافل از این که اصل عشق که معنویت 

کرده و از آن غافل شده است و به همین علت است که قرآن می  است را گم

گوید شما وقتی از معنویت غافل شدید، به مرور پرده ای برچشم و دل شما 

که گاهی « علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة»کشیده می شود

امکان بازگشت را از شما سلب می کند و شما را به علت اعمالی که مرتکب 

اید به آتشی که با دست خود ساخته اید رهنمون می کند. و اال اصل امر  شده

ازدواج بیرون  آوردن انسان از تنهائی و فراهم شدن زمینه رشد و تعالی است  

و با دست زدن  به امر ازدواج می خواهد که هم از تنهائی که کشنده است به 

ویش بجوید وهم در آید و هم جفت خویش  را جهت هموارکردن راه تکامل خ

به استمرار حیات مدد  رساند. عشق امری است معنوی و از هستی مطلق 

سرچشمه می گیرد، عرفان و معنویت نیز. اما همچنانکه هر خواسته ای  در 

این جهان  بی عمل و ممارست حاصل نمی شود، عشق نیز بدون ممارست در 

 نند.عمل حاصل نمی شود و عرفا عبادت را وجه عملی عشق می دا

 

 عبادت نقش
 

در وجه عملی عشق است که عبادت جا و نقش اساسی خود را پیدا می کند.   

گمان نمی کنم که مورد قبول کسی نباشد که عرفان و معنویت از هستی مطلق 

سرچشمه می گیرد و بدون چنگ انداختن به ماورای ماده و قبول خالق هستی 

شد؟ در چه از عرفان می ماند و چه و معنویتی می تواند وجود داشته با

محدودۀ ماده ماندن یعنی اسیرجبر ماده شدن و در محدوده ای که ماده متعین، 

معین می کند ماندن. و در این صورت حیات با مرگ ماده متعین که خودش را 

با آن انطباق داده است، پایان می پذیرد و خواهد مرد، برای چنین انسانی چه 

 دیدی از حیات جز در جبر ماده باقی می ماند؟

پس الجرم باید از ماده متعین خارج شد و به فراخنای نامتعین داخل گردید  
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تا افق دید انسان باز گردد و استعدادش در ابعاد مختلف شکوفا شود. و حیات 

را به معنای واقعیش درک وبه آن بینا گردد و عارف به حیات خود و در نتیجه 

انسان با عارف «. همن عرف  نفسه فقد عرف رب»عارف به معشوق گردد که 

شدن به خود که  بینا شدن به خدا را درپی دارد وپی می برد که خداوند بشر را 

به عرصه وجود آورد تا با استعداد و تالش خود به این رمز و راز هستی پی  

و بدان « کنت کنزاً مخفیاً فاجببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف»ببرد

ق از طریق مکاشفه و عبادت که الزم و عارف شود. عارف به این حقیقت مطل

« و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»ملزوم یکدیگر است حاصل می شود که 

ای لیعرفون ای عرفاناً حقیقتاً بطریق »آمده است، « اال لیعبدون »که در بیان 

به عبارت دیگر با عشق و « المکاشفة و المشاهدة الذی ال یحصل اال بالعباده

ل می شود. در حقیقت عبادت پروردگار نظیر نماز، روزه، راز و عبادت حاص

نیاز و مناجات  و...وجه عملی عشق است که عشق بدون ممارست در عمل 

حاصل نمی شود و مکاشفه حاصل وجه خلوص عملی ادراک عشق است که به 

عاشق دست می دهد و به نتیجه  عمل و صورت معنوی عبادت خود که حتی 

َو لَِكن ال تَْفقَهُوَن »  دم تسبیح او می کند، بینا می شود و از در هر دم و باز

 به تسبح عارف می شود. « تَسبِیَحهُْم 

اهل عرفان برای مراتب معرفت دو عالم تصویر می کنند: عالم محضر و 

عالم حضور. درعالم محضر یعنی اینکه انسان در معرفت حضرت ربوبی به 

ال خدا را برخود ناظرمی یابد واز این درجه آنجائی برسد که همیشه و درهمه ح

 باالتر عالم حضور است.

عالم حضور به عالمی اتالق می شود که سالک در طریق معرفت خدا را می 

بیند. سئوال این است که مگر می شود خدا را هم دید؟ البته به تعبیر قرآن و 

د زیرا چشم امام علی خدا را نه با چشم مادی که با بصر بینائی می توان دی

امام علی عالم حضور آن را «. قال لن ترانی»مادی طاقت دیدن آن را ندارد که 

ما رأیت شیاً اال و رأیت هللا قبله، و بعده، و معه، »در چهار مرتبه بیان می کند: 

 در این جمله زیبا چهار مرتبه نشان داده شده است.« و فیه.

 دا را  دیدم.هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن خ-1

 هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از ان و بعد از آن خدا را  دیدم.-2
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 هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از ان و بعد از آن و با آن خدا را  دیدم.-3

 ن وبعد ازآن وباآن ودرآن خدا را  دیدم.آهیچ چیزی راندیدم مگراینکه قبل از-4

بشویم، بیان قرآن است که می فرماید:  و اگرما به بیان امام علی دقیق 

و به قول « هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیئی قدیر»

 سعدی:

 بدر آی تا ببینی طیران آدمیت   آدمی بجائی که به جز خدا نبیند  //  رسد

از طرف دیگر چون، عشق و پرستش از نیازهای فطری است و کشش و یا  

جذبه ای برای آن در نهاد انسان وجود دارد و منبع فیاض عشق، خداوند است. 

عشق مادر نسبت به فرزند و عشقی که بعضی نسبت به بعضی دیگر از 

همنوعان خود پیدا می کنند، ذره و یا نشئه ای از آن منبع فیاض عشق 

مه گرفته است است که اگر آن منبع در خود انسان وجود نداشت، سرچش

 چگونه ممکن بود که انسان عشق را بشناسد و یا آن را درک کند؟ 

اما نظر به اینکه جاذبۀ عشق به سمت بی نهایت یعنی آفرینندۀ آن منبع 

فیاض است الجرم عشق و پرستش حقیقی و متعالی نیز مختص خدای یگانه 

ه از این نگاه است که عبادت و  راز و نیاز و مناجات با معبود است  و از جمل

از نیازهای معنوی و فطری و نیازی اساسی برای ادامۀ حیات است که در غیر 

اینصورت مثل این است که انسان در کویر راه گم کرده باشد و در جستجوی 

 آب سراب را مشاهده می کند که خواهی نخواهی به هالکت خواهد رسید.

نسان در طول حیات خود و با دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و ا

مصائبی که گاه کوه را خرد می کند، همه روزه روبرو است و برای اینکه به 

یأس و نا امیدی که کشنده ترین عامل سقوط انسان است، دچار نگردد، به 

 اتکاء و پشت گرمی حمایت کننده ای نیاز دارد تا از رنج تنهائی و هجوم

مشکالت بکاهد و به  حیات و رشد خود ادامه بدهد و کدام حامِی نیرو دهنده و 

تکیه گاهی باالتر از ذات ال یزال خداوند که همه چیز از او نشأت گرفته است، 

 می باشد؟ 

خداوند بر مخلوقات خود و آنچه در آسمان و زمین است، رحمت را بر خود 

و به پیامبرش می فرماید که به « و کتب علی نفسه الرحمة»واجب کرده است

 باورندگانش سالم برساند و بگوید که خدا رحمت را بر خود واجب کرده است
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پس، عاشقی فقط نزد عاشق نیست « قل سالم علیکم کتب علی نفسه الرحمة »

و راه دوستی از «  من احب لقاء هللا، احب هللا لقائه»نزد معشوق هم هست. 

اینصورت دوست هم پیوند دوستی و حب  عمل بسوی دوست می گذرد و در

اما عاشق باید راه وصول به «.  ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا» دارد

تا «  یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیة» معشوق را طی کند که

 برسد و مطلوب او طالب او گردد  و خداوند او«   یُحبّهُم َو یُحبونه» به  منزل 

ارجعی  -"یا ایتها النفس المطمئنه  مطمئنرا  صدا  زند که ای انسان واالی 
به  جنت ما  وادخلی جنّتی" -فادخلی فی عبادی -الی ربک راضیة مرضیه

باز آی که آنچه درجستجوی آن بوده ای اکنون برایت آماده و مهیا است.  

 والسالم
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 فصل سوم

 

گفته های سروش در مورد قرآن عشق و مولوینقِد بعضی از   
  

آقای دکتر سروش در مصاحبه مشروحی که با صدای آمریکا، برنامه افق، در   

(، مسائل 1منتشر شد ) 21/9/1393باره مثنوی و مولوی داشتند و درتاریخ 

گوناگونی را مطرح کردند، که بعضی از آنها مناقشه و سئوال برانگیز است. 

 قسمت به شرح زیر  است: 5نقد گفته ها در 

 در زبان فارسی است؟آیا مثنوی قرآن  -1

 آیا مفهوم حق در قران نیست؟  -2

 عشق در قرآن هست و یا خیر؟  -3

 ُحّب و عشق  از دوران جاهلیت تا به امروز  -4

 مولوی و  شریعت -5

 

 است؟ فارسی زبان در قرآن مثنوی آیا   
 

آقای دکترسروش در مصاحبه مشروحی که با صدای آمریکا، برنامه افق، در    

(، مسائل 1منتشر شد ) 21/9/1393باره مثنوی ومولوی داشتند و درتاریخ 

گوناگونی را مطرح کردند، که بعضی از آنها مناقشه برانگیز و برای امثال 

ا استناد به منی، سئوال برانگیز است. اجماالً اینکه  آقای دکتر سروش ب

قرآن در زبان »  گویند که مثنویحکایات و یا بعضی از اشعار مولوی می

و نه اینکه تفسیر، توضیح و یا نوعی از دیدگاهی نسبت به قرآن « فارسی است

« کتاب مثنوی در قیاس و درقبال با قرآن عشق نامه است.»است. و یا اینکه 

مفهوم حق »   در قرآن و همچنین«  خشیت نامه، تقوی نامه است» وقرآن

 است.« یک مکملی برای  او]قرآن[ آورده» نیست و مثنوی او«  وعشق 
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 پرسش و یادآوری سه
 

نظر آقای سروش درباره لیبرالیسم به نقد ما راجع نیست. اما نظر او در     

باره مقایسه مثنوی با قرآن و نیز تکلیف و حق و عدالت و حق موضوع این 

 شود:سه یادآوری و پرسش آغاز می نقد است. نقد ما با

یاداوری و پرسش اول: تناقض اول و اساسی که سخن آقای سروش در بر ● 

دارد، اینست: مکملی که مولوی آورده، عشق است. بنابر قول او، چون دوره 

است. اما عشق فاقد مداری بوده، حقوق بشر بر مولوی نیز مغفول ماندهتکلیف

اشد؟ هرگاه عشقی که مولوی آورده، خالی از حق تواند بحق چگونه عشقی می

شود: مولوی عشق را شود. لذا پرسش اول این میباشد، پس پر از قدرت می

دانسته است که، بنابر اندرنیافته و یا آقای سروش در مقام شارح او؟ او نمی

 های حق است یا شارح او؟ وقرآن، دوست داشتن یکی از خاصه

آن کس که گفت فقه تکلیف مدار است، از این یادآوری و پرسش دوم: ● 

ای که حق است و واقعیت غافل نشد که بدون خالی کردن تکلیف از مایه

ای که قدرت است، ممکن نیست فقه را تکلیف مدار کرد. از پرکردنش از مایه

شود. پس تکلیفی که عمل به حقی خداوند که حق است، جز حق صادر نمی

 و نباشد، از خداوند نیست. 

ها از عدالت که در غرب یک از تعریفیادآوری و پرسش سوم: بنابر هیچ● 

توانند از مصادیق عدالت باشند. برای مثال، رایج هستند، حقوق انسان نمی

بنابر خاصه جهان شمولی حق و بنابر این که عدالت برابری معنی شود، 

حقوق. و نیز، شود و نه خود ها در حقوق از مصادیق عدالت میبرابری انسان

 توان از مصادیق عدالت دانست و نه حق را. و باز...برخورداری از حق را می

اینک، به منظور روشن شدن زوایای مختلف بعضی از آن مسائل مطروحه     

در مصاحبه، ابتدا به ترتیب پاسخهای آقای دکتر سروش  به  سئولهای طرح 

به توضیح  سئوالهای ایجاد شود و سپس شده بوسیلۀ مجری برنامه آورده می

گردد. در این مصاحبه مسائل گوناگونی مطرح شده است که شده پرداخته می

شود که به اهم آنها قصد پرداختن به تمامی آنها نیست بلکه کوشش می
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 پرداخته گردد:

شما در سخنرانی که اخیراً »  پرسد:مجری برنامه از آقای دکتر سروش می -1

گوئید که مثنوی قرآن در زبان فارسی است، تفسیر کرده بودید، به صراحت  می

 دهد:وآقای سروش پاسخ می«  قرآن نیست. قرآن است در زبان فارسی؟ 

بله! من این را اشاره کردم، این را گذشتگان هم احیاناً اشاره کرده بودند. حتی »

گویند کتاب شما قرآن گوید، که میزند موالنا به موالنا میدر حکایات آمده که فر

گفتیم این طور نگوئید، بگوئید تفسیر قرآن در زبان فارسی است و ما به آنها می

گوئید. حقیقت کند. نه! چرا این چنین میدر زبان فارسی است و موالنا انکار می

بر مثنوی نوشته:  این است که در نظر مولوی چنین بوده. چون متن بلندی که 

اش به زبان عربی است، در آنجا مولوی در دفتر اول مقدمه بلندی دارد. که همه

تمام القابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذکر  کرده، او برای مثنوی ذکر 

کند،  کتابی که ال یمّسهُ االالمطهرون  کتابی که جز پاکان دستشان به آن می

ای را یرا و یهدی به کثیراً خداوند با این کتاب عدهرسد یا  اینکه یضل به کثنمی

کند. و اینها همه اوصافی است که در قرآن ای را هدایت میکند  و عدهگمراه می

  گوید: برای خود قرآن آمده. یا مثالً وقتی می

 هست  قرآن  حال هاِی      انبیا   //    ماهیاِن    بحِر  پاِک   کبریا

گوید. احوال پیامبران و هائی است که در باب قرآن  مین نکتهیکی از بلندتری    

خصوصاً و من جمله خود پیامبر اسالم تو قرآن منعکس شده. خوب این وصف 

 «خود مثنوی است. احوال  موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

دهند، اما آیا در پاسخی که آقای سروش به سئوال فوق از زبان مولوی می    

وی  برای مثنوی خود چنین شئونی را قائل بوده و آن را در مثنوی  خود مول

 بیان کرده است؟ 

من بارها برای دل و فهم خودم مثنوی را خوانده بودم ولی هرگز چنین     

استنباطی و یا فهمی به من دست نداده بود که مثنوی قرآن دیگری است در 

مثنوی  دارای مفاهیم عالی  زبان فارسی و  بلکه استنباط و فهم من این بود که

عرفانی و مراتب  سیر و سلوک برای رسیدن به لقاء هللا است. و در حقیقت 

تفسیر عرفانی و سیر و سلوک از قرآن است.  به همین دلیل بعد از شنیدن آن 

مصاحبه برای اینکه برای خودم حقیقت این ادعا روشن شود، به مطالعه 
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 تر آن پرداختم:جدی

 

 مولوی نگاه یا و دید از قرآن
 

قبل از اینکه به کم و کیف پاسخ آقای دکتر سروش  پرداخته شود، راه     

های این سراییصواب آن  دیده شد که به جای  پرداختن به حکایات و یا داستان

و آن در مورد نظر مولوی نسبت به قرآن، به سراغ خود مولوی برویم و از 

گوید و چه ه میوی بپرسیم  و یا جستجو کنیم که خود او در مورد قرآن چ

اعتقادی نسبت به آن دارد؟  مولوی مانند بسیاری از مفسران قرآن، از زوایای 

مختلف با اشعار بی مانند خود در مثنوی  به توصیف قرآن پرداخته و توضیح 

عدم   -1است که قرآن چگونه کتابی است. سخن او شش باب دارد: داده

قران   -4چگونگی فهم قرآن.  -3قرآن ظاهر و باطنی دارد. -2تحریف قرآن  .

دهد، قرآن جاوید و پایدار است و تا قیامت ندا می -5جدا  کننده حق از باطل. 

آموزد. اکنون به قرآن چگونه روشی به انسان می -6معتقد و پایبند است و  

 شود:شرح نکات فوق از زبان مولوی پرداخته می

 

 قرآن تحریف عدم-1
 

ای راسخ دارد و تحریف و کاست و قرآن، عقیدهموالنا به عدم تحریف     

داند. این عقیده خود را در مثنوی به عالیترین افزود در آیات قرآن را مردود می

گوید: نگران صورت به نظم در آورده است. وی از زبان خداوند به پیامبر می

کم و زیاد کردن قرآن  و حفظ آن مباش که من خود بهترین حافظ و نگهدارندۀ 

رآن از هر جهتی هستم و بهتر از خود من به دنبال حافظ و نگهدارندۀ دیگر ق

 مباش خیالت از هر جهت راحت باشد: 

 گر بمیری تو،     نمیرد    این َسبَقحق   //    الطاف وعده کرد  مصطفی را

 //    بیش وکم کن  را   ِز قرآن،    مانعم من کتاب و معِجزت    را    رافعم   

 دافعم  //    طاعنان   را    از  حدیثت     حافظم     دو عالَم   ا  اندر من  تو ر

 مجوحافظی دیگر  تو، بِه  از من، //         وا  درکس نتاند  بیش و کم  کردن  
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 نقره  زنم  نام تو بر ّزر    و بر    //         کنم  افزون رونقت را روز   روز  

 در محبّت    قهر  من  شد  قهر  تو//         تو  بهر  منبر  و  محراب   سازم    

.... 

 ماه دین تو گیرد  ز ماهی   تا به        و جاه    //  چاکرانت   شهرها  گیرند  

 از نسخ دین ای مصطفی/    تو مترس  /   ما      داریم       باقیش  قیامت تا  

 چون اژدها  //   کفر   ها را   در کشد   عصا     هست قرآن مر تو را همچون

 (1200 – 1197)دفتر سوم      

دهد که : ای محمد با مرگ تو، خداوند به حضرت محمد )ص( وعده می    

/سوره حجر. یا محمد من کتاب و 9قرآن کریم نخواهد مرد. اشاره به آیه 

را ای آنندهگذارم هیچ تحریف کندارم و نمیات را بزرگ و گرامی و میمعجزه

تحریف کند. من ترا در دو جهان حافظم  و نکوهشگران را از صدمه زدن به 

دارم. هیچکس قادر نیست که کم و زیادی در قرآن پدید آورد. تو قرآن باز می

خیالت راحت باشد و بهتر از من حافظ و نگهبانی جستجو مکن. ای بندۀ 

وهرگز از منسوخ شدن آن بیم دارم برگزیده! آیین ترا تا قیامت باقی نگه می

نداشته باش. قرآن کریم برای تو به مثابه عصای موسی است. همچنانکه 

ها رافرو بلعید و محو ها و حیلهعصای موسی معجزۀ الهی بود و همۀ افسون

 کرد، قرآن عزیز تو نیز مانند اژدها بساط کفر و الحاد را خواهد بلعید. 

اگر چه قرآن از دو لِب پیامبر در آمده است، شود: در جای دیگر،  متذکر می   

 اما هر کس که بگوید آن را خدا نگفته مسلماً و بطور قطع او کافر است.

 گرچه قرآن از  لِب پیغمبر    است   //    هر که گوید: حق نگفت او کافر است 

 ونیز  (2122) مثنوی، دفترچهارم 

 صد زبان بین، نام او اُّم الکتاب       چون آفتاب   //     خود مگیر این معجز 

 َزهِره نی  کس را  که یک حرفی از آن   //     یا بدزدد    یا  فزاید    در  بیان

 (2876دفتر چهارم )

ای محمد!  از اینکه تو در طول اعصار و قرون از گزند بطالن ومحو شدن    

مصون و پا بر جا مانده ای اگر چه خود معجزه است. اما آن را معجزه 

ای به مپندار.بلکه قرآن کریم را که صد زبان دارد معجزه بین  که هیچ معجزه

تر است. قرآن و  رسد.  اما اعجاز قرآن کریم از آن قویپایۀ قرآن کریم نمی



    110        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

بقای آن معجزه و دلیل بر حقانیت آن است. و در آن  همه معارف و علوم 

انسانی است و به همین دلیل نامش هم اُّم الکتاب است. و کسی را توان دخل و 

تصرف در قرآن نیست.  کسی را جرئت نیست که حرفی از قران کریم را بدزد و 

 یا حرفی را بر آن بیفزاید.  

  

 

  است فراخوانده تحدی به را همه قرآن
 

نظر به اینکه پیامبر با همین قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دلیل     

پیامبری خود نامیده است و امروز هم همان تحدی در همین قرآن عصر ما 

 کند ومعجزه باقیه پیامبر است.وجود دارد و همه مردم را بدان تحدی می

آید تو فرماید: اگر مطالب قرآن به نظرت ساده میمیخداوند خطاب به مدعی 

نیز چنین سورۀ آسانی بیاورد. قرآن در چندین آیه قرآن معاندان و کافران را به 

تحّدی فراخوانده است.   قرآن خود دلیل خود است و قرآن عصر پیامبر همان 

آن راه  قرآن عصر ما است، برای اثبات  اینکه تغییر و تبدیلی در طول زمان در 

نیافته به هیچ حدیث و یا روایت و یا متن تاریخی نیاز ندارد. نظر به اینکه 

پیامبر با همین قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دلیل پیامبری خود نامیده 

است و امروز هم همان تحدی در همین قرآن عصر ما وجود دارد و همه مردم 

 ست.کند ومعجزه باقیه پیامبر ارا بدان تحدی می

گوید: ای پیامبر به پریان و آدمیان و کار خداوند خطاب به پیامبر می  

 ( 88ها بگو اگر قرآن آسان است همانند آن بیاورند )اسری/آزمودگان آن

اگر جن و انس جمع شوند که قرآنی نظیر این قرآن بیاورند قادر نخواهند    

گوئید ده ست میاگر این قرآن به دروغ ساخته است، اگر را 13بود؛ هود/

ای گوئید سورهو پس اگر راست می 24و23مانند آن بیاورید؛ بقره/ سوره

مولوی نیز در  .و آیاتی دیگر 38توانید ؛ ویونس/مانند آن بیاورید و هرگز نمی

 این مورد چنین سروده است:

 کافران //      این چنین  طعنه  زدند  آن  برآن     هم   چون کتاُب هللا بیامد 

 تحقیقی     بلند   و افسانۀ  نََژند    //      نیست  تعمیقّی و  که اساطیر است  
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 بگو  یکی سوره  //      این چنین آسان   به تو      اینگفت: اگر آسان نماید  

 اهل  کار    //     گو: یکی آیت از این آسان     بیار  ِجنّتان   و اِنستان     و  

 (43و42و38و4237سوم   ) دفتر 

در جای دیگر به این اشعار باز خواهم گشت. و نیز سخنی که ازقرآن می گوید  

 ازمنبع  وحی است: 

 منطقی کز وحی نَبَود، از هواست    //     همچو خاکی در هوا و در هَباست

 چند خط  گر نماید خواجه را     این َدم غلط    //      ز اّوِل َو النّجم برخوان

  اِحتوا   تا که ما یَنِطق   محّمد     َعن هَوی    //      اِن هَُو   ااِّل     بَِوحی     

 (4670-4668)دفتر ششم 

سخنی که از ازمنبع  وحی سرچشمه نگیرد از روی هوای نفس است و مانند 

گرد و غبار در هوا پراکنده است و اگر به نظر خواننده مثنوی این سخن 

لطف کرده چند آیه ای از سوره نجم را بخواند، تا به این آیه  نادرست می آید، 

برسی که می فرماید که محّمد روی هوای نفس  سخن نمی گوید. هر چه او می 

سوره  4و  3نقل به مضمون آیه  4670گوید جز وحی الهی نیست. بیت 

 (  2والنجم است )

 

  دارد باطنی و ظاهر قرآن -2
 

 و بطنهای مختلفی است قرآن دارای ظاهر و باطن   

 زیِر ظاهر باطنی بس  قاهری  است  ا بدان که ظاهری است  // حرِف قرآن ر

 که در او گردد  ِخَردها      جمله گم    //   ِسُوم    یکی بطِن      زیِر آن باطن  

 جز خدای     بی نظیِر      بی   نَدید         //    کس ندید  بطِن چارم  از نُبی   خود 

 طین  دیو  آدم  را   نبیند   جز که    //     ظاهر  مبین   تو ز قرآن   ای پسر    

 که نُقوشش ظاهر و جانش خفی است//      است  آدمی   ظاهِر قرآن  چو شخصِ 

 حاِل   او    نبیند یک سر   مویی         //   او   خاِل    مرد را صد سال  عم و  

 (4244-4249)دفتر سوم 

بدان که قرآن  ظاهری دارد و در ورای این ظاهر باطنی بس عظیم  است.     

در زیر آن باطن، باطن سومی قرار دارد که عقول بشر از فهم و ادراک آن 
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مثل و حیران و سرگشته اند. و بطن چهارم قرآن کریم را کسی جز خدای بی

کنی زیرا دیو   مانند ندیده است. ای پسر جان، مبادا فقط به ظاهر قرآن نگاه

حضرت آدم را  مشتی گل بیشتر به حساب نیاورد. آگاه باش که ظاهر قرآن 

مانند وجود آدمی است که ظاهر او پیدا است اما روحش نهان است. بعنوان 

مثال، هر آدمی معموالً عمو و دایی دارد که سالیان با او زندگی کرده اند، ولی 

نا در دیوان شمس در مورد اینکه از احوال درونی او آگاه نشده اند. موال

شیطان حضرت آدم را جز مشتی گل ندید  و لذا از سجده به او عصیان ورزید، 

 گوید:می

 سجده  هاییم  این هیکِل آدم است    روپوش    //      ما قبله جمله   

 //       تا جانت بلطف  در    رباییم  آن دم بنگر         مبین تو آدم   

 جدا جدا   داشت    //       پنداشت که ما ز حق جداییم    ابلیس نظر 

یعنی پیکر و جسم انسانی روپوشی است برای آن روح و یا جان الهی     

انسان. در این جسم خاکی انسان روح خداوند در آن دمیده شده و در قالب 

انسان تجلی کرده و خداوند به او مقام خلیفة اللهی بخشیده است و مسجود 

یک گشته است. به دم خدایی که در آدم دمیده شده بنگر که از مدد آن دم آدم مال

مسجود مالیک شد. ابلیس آدم را به دیدۀ آدم بودن نگریست و تجلی حق را در 

او ندید و پس آدم را چیزی جدا از حق دید و به همین دلیل گفت: قال لم اَكن 

( گفت من هرگزبه 33الَسجد لبشر خلقته من صلصل من حماِ مسنون )حجر/ 

 ای سجده نخواهم کرد.بشری که تو از گل و لجن گندیده آفریده

 و یا اینکه

 همچو قرآن، که به معنی هفت تَوست    //    خاص را و عام را َمطعم دروست 

 (1897)دفتر سوم  

با وجود اینکه قرآن  به لحاظ معنی هفت بطن دارد، اما خاص و عام غذای     

توانند از آن دریافت کنند. اشاره به حدیث : انَّ لِلقرآِن ظَهراً یروحی خود را م

و بطناً و لِبطنِِه بَطناً اِلی َسبعِة اَبطٍُن قرآن ظهری دارد و باطنی، و هر یک از 

 معانی باطنی آن ، باطنی دارد تا هفت بطن.
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  قرآن فهم چگونگی -3

 

 گوید:  موالنا از زبان قرآن می   

 هین مگو ژاژ از گمان، ای   سخت ُرو  پُرس و بس //    ،ز حققوِل حق را هم 

 بِربایََدش  ُمهره کو انداخت،   او           //  بگشایدش   هم   او  آن گره کو زد،

 (2292)دفتر ششم 

سخن خداوند و یا تفسیر قرآن را  از خود او بخواه، و بر اساس ذهنیات و     

اینکه ما اغلب قرآن  حدسیات خود و یا تفسیر به رأی خود یاوه سرایی مکن.

یابیم، این است که فهمیم و یا در آن تضاد و تناقض میفهمیم و یا نمیرا کج می

ا آنچه از راه تقلید از این و آن های خود و یخواهیم قرآن را با دانستهما می

ایم و یا  آنچه را  که ما های دینی یاد گرفتهشخص و یا عالم دینی و یا فرقه

خواهیم باشد انطباق دهیم و این غیر ممکن است. مولوی این را به شدت می

 گوید:داند و میمحکوم و مطرود می

 کن نی   ذکر را  کرده ای تأویل حرف بِکر را    //     خویش را   تأویل

 بر هوا تأویِل قرآن   می کنی    //     پَست و کژ شد از تو معنی ای سنی 

 (1081و 1080)دفتر اول 

خوری سخن تازه و بدیع قرآن را بر ای کسی که در ذهنیات خود غوطه می   

ای. چون بر اساس ذهنیات خود قرآن هوای نفسانی و من ذهنی  ات معنی کرده

کنی، معنی بلند و روشن قرآن به دست ذهنیات تو پست و کج را تأویل می

 بینی   شود. و در آن تناقض میمی

 و یا 

 معنِی قرآن  ز قرآن ، پرس و بس    //     وز کسی  کآتش زده ست  اندر هوس 

  شده  است  پیِش قرآن گشت   قربانّی  و پست    //    تا که عین روح  او قرآن  

 (3129 و 3128)دفتر پنجم 

یعنی اینکه معنی قرآن را از خود قرآن و از مردان حقی بپرس که هوای     

اند. و نه از احادیث و نفس و خود پرستی را سوزانده و از خوِد خود رها شده
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روایات و یا کس دیگری. چنین آدمی در برابر قرآن خاضع و قربانی شده است 

ی این که در عمل و نظر قرآن تا به دان حد که روح او  عین قرآن شده،. یعن

 مجسم شده است.

 و یا  

 جمع ِ صورت با چنین معنی ژرف    //    نیست ممکن  جز ز سلطانی   ِشگرف 

 (1393)دفتر سوم 

جمع کردن قرآن را با چنان معنی شگرف و ژرفی کاِر هر کسی نیست، بلکه     

گرف خدا و یا تنها از شاهی بزرگ بر می آید. در اینجا منظور از سلطان ش

تواند صورت و معنای قرآن کریم را یکجا حمل کسی می» رسول خدا است و یا

 ( 3« )کند که َمظهِر من ال یشغله َشأٌن َعن شأن  باشد

برای فهم قرآن نیاز به هیچ چیز دیگری نیست، زیرا اجزای قرآن یکدیگر     

»  فرماید:نهج البالغه می 18کنند. امام علی در خطبه را روشن و تصدیق می

َو َذَکَرأّن الکتاب یصدق بعضهُ بعُضاً،َو أَنّهُ ال اختالَف فیِه وخداوند ذکرفرموده 

 (  4« )کند واختالفی درآن نیست یق میاست که همانااجزاء قرآن یکدیگررا تصد

كسي كه میخواهد كتاب خدا را  بفهمد، درک  و یا تفسیر کند  باید از خود     

قرآن معنی و تفسیرش را بجوید، چون ان القرآن یفسر بعضه بعضا است.  

اي كه مجمل است باید بیانش را در آیه دیگر جستجو کند  و اگر مختصر آیه

ر آیه دیگر  طلب کند.  و اگر با نیت پاک برای فهم آن چنین بود تفصیلش را د

 . شودرسد و دچار تضاد و تناقض نمیکند به مقصود می

 

 باطل از حق کننده  جدا  قران -4
 

یکی از نامها قرآن فرقان)= جدا کننده حق از باطل( است و سخن قرآن     

 فصل بین حق و باطل و یا متمایز گرداندن آن است.

 (14و13إِنَّهُ لَقَْوٌل فَصٌل * َو َما ُهَو بِالْهْزِل)طارق/ 

یعنی اینکه « همانا آن ]قرآن[ سخنی است جدا کننده* و الغ و شوخی نیست»

 سراید.حق را از با طل جدا می سازد. موالنا نیز در این باره چنین می

 اطل    را جدانوِر  فرقان،  فرق کردی  بهِر ما    //    ذّره  ذّره    حّق و ب

 از  ما بدی شدی    //   هم سئوال وهم   جواب   ما      نوِرگوهر، نوِر  چشم
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 (852-853) دفتر دوم 

است و آن دو را ذّره  به ذّره  به نور قرآن، برای ما حق و باطل را جدا کرده    

شدیم که کرد، متوجه میدهد. اگر نور قرآن دیدۀ ما را روشن میما نشان می

توانست پرسش و هم پاسخ از ما بود یعنی اینکه در این صورت آدمی می هم

 شبهات  و اشکاالت خود را پاسخ گوید.

 و یا

 حق تعالی داد  میزان را  زبان    //   هین  ز قرآن  سورۀ رحمان بخوان 

 (1400)دفتر پنجم 

 

  دهدمی ندا قیامت تا و است پایدار و جاوید قرآن -5

  

 در اشعار زیر رأی صریح و استوار مولوی در باره قرآن مجید آمده است:     

 ندا   //     که گروهی جهل    را گشته   فدا!   قرآن  تا قیامت   می زند  

 پنداشتید  //     تخم طعن و  کافری   می  کاشتید   مرا افسانه     می   که

 افسانه بُدیت فانّی     و    خود بدیدیت آنکه طعن می زدیت   //   که شما 

 یاقوِت زکات   من کالم         حقم و قائم به ذات    //    قوِت جان جان و

 بر شما    //    لیک از  خورشید  ناگشته  ُجدا   نوِر   خورشیدم،    فتاده  

 َممات نَک َمنَم   یَنبوِع     آن   آب   حیات   //    تا رهانم  عاشقان را از 

 (4288-4284)دفتر سوم  

دهد که: ای کسانی که قربانی نادانی و جهل قرآن تا روز قیامت ندا سر می    

با وجود اینکه شما خود دیدید کسانی که به قرآن کریم طعنه زدند،  اید.خود شده

 کالم حق و قائم به ذات هستم.با این کار خود را نابود و تباه کردند. من 

 داند. و در اینجاوق، قرآن را کالم حق و قائم به ذات میمولوی در اشعار ف    

موالنا ظاهراً بر مشرب اشاعره رفته است ...اشاعره کالم را صفت ذاتی » 

دانند و آن را قدیم و ازلی می شمارند و بر این قاعده، قرآن حضرت حق می

قرآن  دانند و معتقدند که ترکیب و حروف و الفاظ کریم را نیز قدیم و ازلی می

آیا  آقای دکتر سروش (   5« )به همین شکل در عالم ازل ثابت و الیتغیر است

می دانند؟! آیا  در « آفرینندۀ قرآن »و دیگران سراینده این ابیات  پیامبر حق را 
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 این صورت اگر پیرو مشرب مولوی هستند به مولوی و خود ظلم نکرده اند؟!

 

  آموزد می انسان به روشی چگونه قرآن -6 

 

دهد و موالنا معتقد است که قرآن انسان را با زندگی و روش انبیاء پیوند می   

این راه و روش است که ما را به هستی بیکران الهی متصل می کند و پیوند 

 دهد:می

 چونکه در قرآِن حق    بگریختی    //      با   رواِن      انبیا     آمیختی

 انبیا    //     ماهیاِن   بحِر      پاِک   کبریا  هست  قرآن   حال هاِی      

 ور بخوانّی  و نه یی    قرآن   پذیر    //    انبیا  و  اولیا  را     دیده   گیر

 ور پذیرائی    چو برخوانی   قصص    //   مرِغ جانت  تنگ آید در  قفص

 (1537-1540)دفتر اول  

ویزی، با روان پیامبران در همینکه به قرآن چنگ بزنی و با آن درآ   

ای. زیرا قرآن کریم بازگو کننده احوال پیامبران است و پیامبران ماهیان آمیخته

دریای بیکران ذات کبریائی خداوند هستند. اما اگر قرآن بخوانی و حقیقت آن را 

نپذیری، مثل این است که پیامبران  و اولیاء را دیده باشی ولی از این دیدار 

اید تو نشده باشد. ولی اگر قرآن را بپذیری و  به مطالعۀ احوال هیچ سودی ع

گردد که گویی کالبدت قفس انبیاء بپردازی، پرندۀ جانت به قدری شیفتۀ آنان می

تنگی است که پرنده  جانت هر لحظه منتظر است  که دِر قفس گشوده گردد و 

 بیت شعر:  او به پرواز درآید. به نظر من این صحیح نیست که فقط با یک 

 هست  قرآن  حال هاِی      انبیا    //    ماهیاِن    بحِر  پاِک   کبریا

یکی از بلندترین نکته هائی »نظر خود را به مولوی نسبت بدهیم  و بگوئیم     

گوید. احوال پیامبران و خصوصاً و من جمله خود است که در باب قرآن  می

این وصف خود مثنوی است. احوال  پیامبر اسالم تو قرآن منعکس شده. خوب 

احوال پیامبران و خصوصاً » در اینکه  «موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

احوال  » و باز اینکه  «و من جمله خود پیامبر اسالم تو قرآن منعکس شده. 

محل بحث و مناقشه نیست. اما اینکه  از « موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

و یا به استناد  «خوب این وصف خود مثنوی است.» وئیم این یک بیت شعر بگ
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ابن بیت بگوئیم مثنوی قرآن در زبان فارسی است، سخنی بجا نیست و گوینده 

را در مقام پاسخ دهنده به پرسشی جدی روبرو می کند. زیرا موالنا در اشعار 

، دهد که با چنگ زدن به قرآن وپذیرش و عمل به آنفوق با صدای بلند ندا می

 اید.به پیمبران، ماهیان دریای بیکران ذات کبریائی خداوند، چنگ انداخته

احوال پیامبران دهد: قرآن  و در همین رابطه، در دفتر چهارم باز ندا می    

شناخت عقل از وهم )مِن ذهنی( است.  و بنا بر این آنچه  معیار و محک برای

و معیار و روشی  است  دارد، همان محکوی در مثنوی  به بشریت عرضه می

 کند.   که  قرآن ارائه می

 بی ِمَحک پیدا نگردد وهم  و عقل    //    هر دو را سوی محک کن زود نقل

 این محک   قرآن و حاِل        انبیا    //    چون محک مر قلب را گوید:   بیا  

 (2304و2303)دفتر چهارم 

دیگر  است. آیا  مولوی مثنوی خود را قرآنینظر مولوی در باره قرآن این    

داند؟ نه. زیرا نظر مولوی درباره قرآن که در شش ساحت مکمل قرآن می

است، بازتاب قول او در مقدمه مثنوی است. او مثنوی را نه کاشف  اظهار شده

ه مولوی شناسائی خواند زیرا عشقی کخواند. کشاّف میکه کّشاف قرآن می

است. زیرا متعلُق ُحّب  حق شناساند را از ُحّب در قرآن اخذ کردهکند و میمی

آموزد اگر است و در جای خود خواهیم دید که این قرآن است که به انسان می

متعلق عشق حق نباشد، عشق در هوی و هوس، در حرِص از آِن خود کردن، 

 شود. در... ناچیز می

سان که هست را آن -جا نظر مولوی در این -اینست که واقعیت کار محقق     

بیابد و به گفتار یا نوشتار درآورد. کار او این نیست که نظر خود را به مولوی 

نسبت بدهد و جانشین نظر او کند. لذا، بر دکتر سروش است که بگوید مستند 

برای  او]قرآن[ توانم بگویم، او ]مولوی[ یک مکملی من می» گوید:او وقتی می

آورده و عاشقی را هم بیان کرده و خداوند را در جامۀ یک معشوق هم معرفی 

 است؟از کجای مثنوی اخذ کرده« کرده.

داند توأم کردن ساختنی با ویران کردنی، از قدرتمداری عقل آیا او نمی      

گر نیست. آیا او است؟ کامل خواندن مثنوی با ناقص گرداندن قرآن، کار پژهش

داند اگر کتابی و یا چیزی ناقص  و یا کم و کسری داشته باشد، مکملی نمی
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 شود تا کامل گردد؟  برایش آورده می

شناسد، ناقص یافته و سان میی  دیگر: آیا قرآنی را که مولوی اینو سئوال    

است؟ اگر پاسخ آری است، از چه رو، او مثنوی خود را مکمل آن دانسته

خواند، حتی خواند؟ کّشافی که اوخود را میمثنوی خویش را کّشاف قرآن می

، شناسائی سان که هست، به تمامهاست که قرآن را هماناین ادعا را نیز نکرده

و ادراک کرده است. چه رسد به اینکه مدعی نقص قرآن شده باشد و کار خود 

 را مکمل قرآن خوانده باشد. 

 زیِر آن باطن  یکی بطِن        ِسُوم    //     که در او گردد  ِخَردها       جمله گم 

 بی نَدید            بطِن چارم  از نُبی خود    کس ندید    //     جز خدای     بی نظیِر    

  

قرآن در زبان فارسی »  شود مثنویوقتی آقای دکتر سروش مدعی می    

دهد ونه تفسیر انسان ساز عرفانی قرآن وآن را به خود موالنا نسبت می «است

گوید که است ونمیای داشتهگوید: بله موالنا هم خودش چنین عقیدهو می

کند.  دعای خویش راازراستی تهی میاست، ماومثنوی راکشاف قرآن خوانده

ام که مثنوی قرآنی بزبان فارسی مکمل گفت: من به این نظر رسیدهحتی اگر می

کرد. نظر اوناقض نظرمولوی است. اما نسبت دادن قرآن است، باید تصریح می

 نظری به دیگری سندی ازقول خوداوکه جای چون وچراباقی نگذارد،

        طلبد.  می

قرآن در زبان فارسی » گوید مثنوی آقای دکتر سروش به دو دلیل می    

 الف: حکایات، ب: مقدمه دفتر اول. «: است

یا دلیل مورد ادعای او برویم و ببینیم مدعای او را « سند»حال به سراغ دو 

 کنند یا خیر: ثابت می

 

  حکایات: الف
 

احیاناً اشاره کرده بودند.  این را گذشتگان هم»  گویند:دکتر سروش می      

البته اینکه این گذشتگان چه کسانی بوده اند معلوم « حتی در حکایات آمده 

نیست. تا جائی که من اطالع دارم قریب به تمامی شارحان مثنوی چنین ادعایی 
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حتی در حکایات آمده که فرزند موالنا به »  افزاید:اند.  بر این گفته، مینکرده

گویند کتاب شما قرآن در زبان فارسی است و ما به آنها ، که میگویدموالنا می

گفتیم این طور نگویید، بگوئید تفسیر قرآن در زبان فارسی است و موالنا می

کند. نه! نه! چرا این چنین می گویید. حقیقت این است که در نظر انکار می

ی ناقض کدام حکایات؟ برفرض وجود حکایت، آیا حکایت« مولوی چنین بوده.

« حکایات» شود به استنادتواند اعتبار داشته باشد؟ مگر میمتن مثنوی، می

که نه سند دارد و نه خالی از تناقض است، حکم صادر کرد و به مولوی نسبت 

شود چنین حاکم نادرستی را به  عنوان حقیقت در مردم القا کرد؟ داد؟  مگر می

 بدیع الزمان فروزانفر کی است،در مورد یکی از این داستان نویسان که افال

افالکی از جعل حکایات برای اثبات عظمت »استاد ادب و عرفان می نویسد

موالنا خودداری نکرده و روایات بی اساس و خالف عقل و درست بر ضّد 

 (   6« )نظرهای خردمندانۀ موالنا برساخته و درهم بافته است.

اقض متن مثنوی است و نه که در واقع یک حکایت است، هم ن« حکایات» این

. پیش 2است مثنوی چیست و دانسته. فرزند موالنا، نمی1خود متناقض است: 

. 3است. از آن که بداند و یا از پدر بپرسد، موالنا را فاقد مقام پیامبری کرده

است و الجرم مثنوی وحی خداوند به او دانستهموالنا خویشتن را پیامبر می

است که ای سروش متوجه این تناقض شده و مدعی شدهاست. از قرار، آقبوده

است. اما این نه او است که باید جانشین مولوی بگردد. این وحی قطع نشده

مولوی است که باید مدعی شود که مثنوی وحی خداوند به او است. و او این 

داند، است. در حال حاضر، آقای سروش قرآن را نیز وحی نمیادعا را نکرده

شود؟ آیا مولوی چه می «قرآن در زبان فارسی»انگارد. تکلیف او با رؤیا می

 است!؟  هم رؤیاهای خود را به شعر درآورده

در  25بنا بر قول استاد شعر و ادب ما، آقای محمد رضا شفیعی کدکنی،      

اگر قرار شود که » صد غزلهای دیوان شمس، را دیگران بدان افزوده اند:

آن چاپ وارد شود]منظور چاپ استاد فروزانفر است. ن.[،  چنین نقدی عمالً بر

غزلها حذف شود، زیرا به دالیل سبک شناسی و قراین نسخه شناسی  %25شاید 

است. باوجود از مثنوی دستبرد چندانی نشده( 7« )این امر اجماالً مسلم است

این، در تصحیحات انجام گرفته توسط استادان مختلف، دچار کم و زیاد، ولو 
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آویز پر تناقضی را، دست« حکایت»توان است. حال چگونه میمختصر شده

 قرآن گرداندِن مثنوی کرد؟   

 

 اول دفتر مقدمه: ب

  

آور است. نیدنش از زبان او، بهتگوید که شآقای دکتر سروش سخنی می   

ها را گویند: به دلیل اینکه مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی، همان وصفمی

است که قرآن در توصیف خود بکاربرده، پس مثنوی قرآن در زبان بکار برده

مولوی در دفتر اول مقدمه بلندی دارد. » آوریم: فارسی است. قول او را باز می

ان عربی است. در آنجا تمام القابی و اوصافی که قرآن برای که همه اش به زب

ال یمّسهُ االالمطهرون  »کند، کتابی که خودش ذکر کرده، او برای مثنوی ذکر می

رسد یا  اینکه یضل به کثیرا و یهدی به کتابی که جز پاکان دستشان به آن نمی

کند. و ای را هدایت میکند  و عدهای را گمراه میکثیراً خداوند با این کتاب عده

 «.اینها همه اوصافی است که در قرآن برای خود قرآن آمده. 

کم و کاست آن همین جا خطر نشان کنیم هرگاه شرح یک متن، شرح بی    

ها را به شرح خود یابد و شارح آن صفتهای متن را میباشد، همان صفت

ها تأکید است . دادن صفتدهد تا که وفاداری کامل خود را به متن اظهار کندمی

که شرح هیچ کاست و افزودی بر متن ندارد. هیچ شارحی یافت نشده و بر این

ام و یا کشف شود که نخست بگوید من در متن دخل و تصرف کردهیافت نمی

 ها را به کارخودش بدهد. من غیر از متن است و باز همان صفت

نماند،  به متن عربی مقدمه دفتر باوجود این، برای آنکه هیچ ابهامی باقی     

 آوریم:را میکنیم و درپی آن ترجمه متن آناول مراجعه می

هذا کتاب المثنوی، و هو اصوِل اصوِل اصوِل الدین، فی کشف اسراِر     

الوصوِل الیقین، و هو فقه هللا الکبر، و شرع هللا االزهر، و برهان هللاِ االظهر، 

َمثَُل نُوِرِه َكِمشَكوة  فِیهَا ِمصبَاٌح، یشرق اشراقاً اُنَوَر من االصباح و هو جنان 

منها َعیٌن تَُسّمی ِعنَداَبناِء هذا الّسبیِل َسلَسبیاًل، َو ِعنَد  الجناِن ذوالعیوِن و االغصانِ 

أَصحاب المقاماِت َو الکراماِت َخیَر مقاماً  و أَحسُن مقیال ااَلَبراُر فیِه یَأکلون و 

یشربون َو االَحراُر ِمنهُ یَفَرحوَن َو یَطَربوَن؛ َو هَُو َکنیِل ِمصَر شراٌب لِلصابرین، 
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. کما قاَل: یُِضلُّ بِِه كثِیراً َو یَْهِدى بِِه َكثِیراً آِل فِرُعوَن َو الکافریَن،  َو حسَرةٌ َعلی 

و سعةُ االرزاِق و تطبیب  کّشاُف القرآِن،و انه شفاُء الصدور و ِجالُء االحزاِن و 

یِه ، ال یأتیمنعون أن یََمسهُ إاِل اْلُمطهَُّرونَ االخالق، بِأَْیِدى سفََرة  ِكَراِم بََرَرة  ، 

الباِطُل ِمن بین یََدیِه َو ال ِمن َخلفِِه، َو هللاُ یَرُصُدهُ َو یَرقُبُهُ َو هَُو ارَحُم الراِحمین. َو 

لَهُالقاٌب اَُخُر لَقّبَهُ هللاُ تَعالی، َوقتََصرنا علی هذا القلیِل َو القلیل یَّدُل َعلَی الکبیِر، َو 

 تَّدُل َعلَی البَیَدِر الکبیِر. الُجرعةُ نَّدُل ََعلَی الغدیِر، َو الحفنَةُ 

 

هاِی دین در این است کتاب مثنوی و آن، کتابی است در برگیرندۀ اصوِل اصل»

کشف  اسراِر وصول به حق و یقین؛ و این کتاب فقه اکبر و آییِن نکو و روشن و 

مثل نور آن ، همچون چراغدانی است، در آن دلیِل آشکار و متقِن خداوند است. 

پرتو بیفشاند. درخشانتر از روشنی بامدادان؛ و این کتاب باغ  (؛8ان)چراغی تاب

دلهاست، انبوه از درختان و آکنده از چشمه ساراِن حکمت و معرفت، و از جملۀ  

اش نامیده اند؛ و در نزد سلسبیلای است که پیروان این راه و مرام، انها، چشمه

ترین رامشگاهست اصحاب مرتبت و ارباب کرامت، بهترین جایگاه و نکو

.نیکان از آن خورند و نوشند و رها شدگان از بند هوی نیز از آن شادمان و 

پرنشاط. و این کتاب بر ساِن رود پُر آب نیل در سرزمین مصر است، وشرابی 

است برای آنانکه بر حکم حّق، گردن نهاده و صبر پیشه کنند و حسرت و 

بدان ، بسی را : ق تعالی فرمودچنانکه ححرمان است بر فرعونیان و کافران، 

های (.  و این کتاب، شفای بیماری9)  گمراه کند و بسی را بر راِه راست آرد

 و گشایندۀ رازها و آشکار کنندۀ اسرار و حقایق قرآنیها روحی و زدایندۀ اندوه

( و فراخی دهندۀ روزی و رزق معنوی و پیرایندۀ اخالق از هر زشتی و 10)

اِی فرشتگاِن نویسنده و گرامیان عالی مرتبه ، به دست کتابپلیدی است.  این 

(. و آنان، تبه کاران را از نزدیک شدن به اسرار و حقایق آن 11ه)نوشته شد

]جز پاکان به مگر آنان که از زشتی و پلشتی پاک و پیراسته باشنددارد، باز می

 پیشین و نه پسیننه کتابی  ای نیست َورا.باطل کننده(. 12آن دست نزنند.[ )

اوست بهترین ( و حق تعالی این کتاب را از هر آسیب و گزند نگه دارد که 13)

 (14)اوست مهربان ترین مهربانان. ، و نگهبان

است، ر نیز بدان دادههای دیگحق تعالی لقبو جز آن القاب که برشمردیم، 
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ای، ار و جرعهلیکن ما به همین مقداِر اندک سنده کردیم. زیرا که اندک، بر بسی

ترجمه از کریم زمانی(. «)ای و ُمشتی بر ِخرمنی انبوه داللت کند...بر برکه

  (15ترجمه دکتر استعالمی را هم در یادداشت ها آمده است )

 حال در پرتو متن مقدمه در مدعای آقای دکتر سروش بنگریم:

احیاناً اشاره  بله! من این را اشاره کردم، این را گذشتگان هم» گوید:او می     

گوید، که کرده بودند. حتی در حکایات آمده که فرزند موالنا به موالنا می

گفتیم این طور گویند کتاب شما قرآن در زبان فارسی است و ما به آنها میمی

کند. نه! چرا نگوئید، بگوئید تفسیر قرآن در زبان فارسی است و موالنا انکار می

ین است که در نظر مولوی چنین بوده. چون متن گوئید. حقیقت ااین چنین می

بلندی که بر مثنوی نوشته:  مولوی در دفتر اول مقدمه بلندی دارد. که همه اش 

در آنجا تمام القابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذکر »به زبان عربی است 

ه ال یمّسهُ االالمطهرون  کتابی ک»کند،  کتابی که کرده، او برای مثنوی ذکر می

رسد یا  اینکه یضل به کثیرا و یهدی به کثیراً جز پاکان دستشان به آن نمی

کند. و اینها کند  و عده ای را هدایت میخداوند با این کتاب عده ای را گمراه می

  گوید: همه اوصافی است که در قرآن برای خود قرآن آمده. یا مثالً وقتی می

 یاِن بحِرپاِک   کبریاهست قرآن حال هاِی انبیا    //    ماه

گوید. احوال پیامبران و یکی از بلندترین نکته هائی است که در باب قرآن  می

خصوصاً و من جمله خود پیامبر اسالم تو قرآن منعکس شده. خوب این وصف 

 «خود مثنوی است. احوال  موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

که مثنوی کّشاف قرآن است.   کندسان، در مقدمه، مولوی تصریح میبدین   

قول خداوند را از قرآن باز میآورد تا بگوید شرح قرآن است و این شرح کّشاف 

آورد و نه سخنی از خود مانند های قرآن را میهائی از آیهقرآن است. بخش

خواهد خواننده خود را متقاعد کند که مثنوی او کّشاف قرآن آنها. زیرا می

های قرآن از خود را آورد، وصفهای قرآن نمیوصف هائی هماننداست. وصف

که مثنوی کّشاف قرآن آورد تا دلیل باشد بر این، از قول قرآن و نه خود می

کند. در این بخش از است. برای مثنوی خود هیچ وجه تمایزی از قرآن ذکر نمی

مقدمه، هرچه هست از قرآن است. زیرا سراینده مثنوی در مقام اثبات صحت و 

 دقت کار خویش است.
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تمام القابی » اگر آقای دکتر سروش در توضیح مقدمه دفتر اول که در مثنوی  

کند،  کتابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذکر کرده، او برای مثنوی ذکر می

رسد یا  اینکه ال یمّسهُ االالمطهرون  کتابی که جز پاکان دستشان به آن نمی»که 

کند  و کثیراً خداوند با این کتاب عده ای را گمراه می یضل به کثیرا و یهدی به

گفت در مقدمه داد و میدنباله اش را ادامه می« کند.عده ای را هدایت می

و گشایندۀ و این کتاب، شفای بیماری های روحی و زدایندۀ اندوه ها » است:آمده

ت، اس« ) کّشاُف القرآِن( رازها و آشکار کنندۀ اسرار و حقایق قرآنی

کرد گفت، مثنوی قرآنی دیگردرزبان فارسی است. حتی اگر توجه میدیگرنمی

گفت کند، باز نمیکه مولوی نه از خود که از قول خداوند و از قرآن نقل می

گفت که مولوی خود مثنوی قرآنی دیگر، در زبان فارسی است. همان را می

رازها و آشکار کنندۀ  گشایندۀ است یعنی« کّشاُف القرآن» است: این کتابگفته

 .    اسرار و حقایق قرآنی

کّشاُف صفت تفضیلی است یعنی بسیار آشکار کننده، بسیار گشاینده و کشف     

کننده. از اتفاق زمخشرى که در شکافتن لغات قرآن، نقش بسزایى دارد، از 

جا که به اشعارعرب نیز آشنایى وافرداشت، در توضیح آیات قرآن، از اشعار آن

جست. کار او بهره می عرب معانی لغات در این اشعار، در تفسیر لغات قرآن،

مورد توجه  دیگران خصوصا مفّسران پس از او واقع شد. او تفسیر خود را 

      الکّشاف عن حقایق غوامض التنزیل... نام نهاده است.   

مولوی در بخشی از مقدمه دفتر سوم هم که به عربی است، نیز کار خود را     

 آورد: های قرآن را میکند و آیهبه قرآن مستند می

   

 سوم دفتر مقدمه از بخشی
 

له الحمد و المجُد علی توفیق الکتاب المثنوی االهی الربّانی، و هم الموفق  و

لی عباده العارفین علی رغم حزب " والمتفضل و له الطول و المن، السیما ع

ُ ُمتِم  نُوِرِه َو لَْو كِرهَ اْلَكفُِروَن "، " إِنَّا نْحُن  ِ بِأَْفَوِهِهْم َو هللاَّ یُِریُدوَن لِیُطفِئُوا نُوَر هللاَّ

لَهُ بَْعَد َما سِمَعهُ فَإِنََّما إِثْ  ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحفِظوَن "، " فََمن بَدَّ ْلنَا الذِّ ُمهُ َعلى الَِّذیَن نَزَّ

َ سِمیٌع َعلِیٌم "، والحمد هلل رب العالمین، و صلی هللا علی سیدنا محمد  لُونَهُ إِنَّ هللاَّ یُبَدِّ
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 و آله و صحبه الطیبن اجمعین، برحمتک یا الراحمین.

دارم که مرا در تلفیق این کتاب ستایم و بزرگ میو من آن پرودگاری را می» 

مثنوی الهی ربّانی یاری داده است، وتوفیق دهنده و لطف کننده اوست. و او را 

» توانائی وبزرگواری است بویژه بربندگاِن دل آگاهش،به رغم گروهی که 

وپروردگار به کمال خواهند با سخن خود نور پروردگار را فرونشانند، می

فرماید که: ( و می8)صف/«.  رساننده نور خویش است، گرچه کافران نخواهند

اگر کسی »(، و 9)حجر« راستی ما قرآن را فرستادیم و ما نگهبان آن هستیم» 

گمان گناه بر گردن چنین کسی پس از شنیدن آن بخواهد آن را دگرگون سازد، بی

درود او بر سرور ما وردگار جهانیان، و (، و ستایش بر پر181)بقره/« است

به رحمت تو ای مهربانترین   محمد و همۀ خاندان و یاران پاک و پاکیزه اش،

 « رحمت کنندگان.

که  –گوید: همانند قرآن کسانی هم که بخواهند مثنوی را در اینجا موالنا می    

 ن است.تغییر دهند، گناه تغییر و تحریف، بر گردن آنا -کشاف قرآن است 

ها صراحت دارند بر این که مولوی مثنوی خویش را درهردوی این مقدمه     

است که درکار خود از داند و مدعایش ایننه قرآنی دیگر که کشاف قرآن می

است. روا نیست کار او را از قول او، جز امانت و صداقت هیچ فروگذار نکرده

 آن خواند که او خود خوانده است.

عرفان و معارف معنوی است که سالک این راه ژرفی از مثنوی دریای 

تواند در آن غواّصی کند و به انواع و اقسام گوهرهای معنوی الهی دست می

یابد. و راز بسیاری از آیات قرآن را گشوده بیابد. و برای کسانی که بخواهند 

به دریای بیکران هستی )گنج حضور( دست یابند و متصل شوند، طبعاً مثنوی 

ست آن را ها خواهد گرفت و راه  خواهد برد. کسانی که بخواهند از آن  بهره د

مادی، اجتماعی و سیاسی ببرند ، توجیه گرانواع و اقسام قدرتها شوند و یا به 

ها را گمراه خواهد کرد. و همانگونه که خود فرموده نام نشانی برسند. طبعاً ان

مثنوی «. کندعده ای را هدایت میکند وعده ای را گمراه می»است: این کتاب  

ما از خدا ییم و بسوی « انا َّلل و انا الیه راجعون» توضیح راه و روش سیر  

گردیم است. از طریق توضیح ساده و روشن آیات قرآن، توضیح او باز می

داستانهای قرآنی، احادیث و روایت اسالمی، زندگی پیامبران و بویژه پیامبر 
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است. از زبان خود او ها پیشنهاد کردهما انسان اسالم، روش سلوک رابه

 بشنویم:

 کندشکایت   می کند   //     از جدایی ها  می  چون  حکایت  بشنو از نی  

 نالیده اند   د   //     از نفیرم مرد و زن ببریده ان کز    نیستان     تا مرا     

 اشتیاق درِد    //     تا بگویم شرِح   از فِراق    َشرحه  سینه خواهم َشرحه  

 باز جوید روزگار وصل خویش دور ماند از اصل خویش    //  هر کسی کو 

باز جستن روزگار وصل خویش، باز گشتن به خدا و به لقای پروردگار نایل     

کنیم، قبل از هر ما با هر کتابی که سرو کار داریم و یا مطالعه می شدن است.

خواهیم. کتاب چه نوع کتابی است.  محتوای آن نیم از کتاب چه میچیز باید بدا

آید. پاسخ این پرسشها را از خود کتاب باید بخواهیم و چیست و به چه کار می

در آن بجوئیم و آن را  از خود آن کتاب جستجو کنیم. قرآن هم از این قاعده 

 کرد.از قرآن ها را مستثنی نیست. پس باید به سراغ قرآن رفت و این پرسش

هر کس که مثنوی »کریم زمانی شارح مثنوی، در مورد مثنوی آورده:      

کند. نه خواند سریان مفاهیم قرآنی را در تار و پود آن مشاهده میموالنا را می

تنها فضای عمومی مثنوی از رایحۀ مشکبار قرآن کریم آکنده است، بل جزئیات 

و ( 16« )تابناک و شعشعی گشته است. و ظرایف آن نیز از پرتو حقایق قرآنی

از این گذشته، کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات »نویسد:دکتر زرین کوب می

قرآنی در مثنوی تا حدی است که آن را می توان تفسیری صوفیانه از قرآن کریم 

 ( 17«  )تلقی کرد.

 نویسد:و شفیعی کدکنی استاد ادب و عرفان در مورد مولوی ومثنوی می

مثنوِی معنوی حضرت موالنا بزرگترین حماسۀ روحانِی بشریّت است که »   

خداوند برای جاودانه کردِن فرهنگِ ایرانی آن را به زبان پارسی هدیه 

پس از عطار بلندترین قلۀ شعر عرفانی، جالل الدین »  و نیز(  18« )استکرده

مولوی است. سه موج بزرگ، سه خیزاِب بلنِد حیرت آور، در این دریا وجود 

دارد: اول سنائی و دوم عطار و سوم جالل الدین مولوی.  اینها سه اقلیم پهناور، 

اق اغرکرانۀ شعر عرفانی فارسی، و بیسه کهکشاِن مستقل اند که فضای بی

کنند و در ضمِن کماِل استقالل سخت به یکدیگ شعِر جهان را احاطه می

 (  19«  )کنند. اند و یکدیگر را تکمیل میوابسته
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  مثنوی به زنندگان طعنه
 

کند، و به کسانی که به مولوی بسان قرآن به طعنه زندگان مثنوی عمل می    

ندارد همچنانکه گمراهان از گوید، جای تعجب او و مثنویش طعنه می زدند، می

بینند، از مثنوی هم چیزی نبینند. یک آدم ابله ناگهان از قرآن جز قیل و قال نمی

طویله سر برآورده و مانند کسی که کارش عیب جویی است از مثنوی هم عیب 

گوید که مثنوی حرفهای حقیر و ناچیزی است چون تمام آن کند و میجویی می

ها است. آن طعنه الت در باره پیمبران و پیروی از آنیک مشت حکایات و تمثی

گوید در مثنوی از مباحث عمیق و اسرار بزرگ عرفانی ندارد تا زننده می

 اولیاء هللا  بتوانند در عرصه آن  اسب همیت خود را به تاخت و تاز آورند.

نا و گوید: در مثنوی از مقام انقطاِع از غیر حق تا مراتب فاین ابله باز می   

 ذکر و مراتب سلوک برای رسیدن به لقاء هللا چیزی گفته نشده است.   

 غیر قال    //     این عجب نَبَود ز اصحاب  َضالل  نبیند    که ز قرآن گر

 کور چشم    غیر گرمی می نیابَد  //      نو      پُر ز کز شعاع ِ آفتاب     

 طّعانه یی   بُرون آورد چون //    سر خر خانه ای    خربطی ناگاه از     

 پیروی  و   قصۀ پیغمبر    است کین سخن پست است، یعنی مثنوی  //    

 سو َسمند     که دوانند اولیاء  آنراِر بلند   //    و اس    نیست ذکِر  بحث   

 خدا   مقامات  فنا   //     پایه   پایه تا     تَبَتُل         تا        از  مقامات    

 پََرد صاحبدلی رقام      و   منزلی   //   که به پَر، ُزو بَ هر م    شرح و حدِّ 

گوید: وقتی قرآن کریم هم نازل شد، کافران همین ایرادها موالنا در جواب می  

را به آن کتاب عظیم وارد کردند. اگر قرآن این چنین آسان است، تو هم یک 

و انس و تجربه داران جمع شوند که سوره آسان بیاور. اما بدان که اگر جن 

توانند. ای حسود اگر در مثنوی هم چیزی نیست و مانند این قرآن بیاورند، نمی

 مطالب سده و بی پایه است، چرا معطلی تو هم نظیر چنین کتابی را بیاور.   

 آن کافراناین چنین  طعنه  زدند    //   چون کتاُب هللا بیامد  هم    برآن

 بلند نیست  تعمیقّی و  تحقیقی      //   است و افسانۀ    نََژندکه اساطیر 

    بگو  این چنین آسان  یکی سوره//      گفت: اگر آسان نماید  این  به  تو
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 بیار آسان  گو: یکی آیت از این  //     ِجنّتان     و اِنستان      و اهل  کار

 ( 4243و4249و  4239-4230سوم  دفتر  ) 

در پایان، این نکته را تقدیم اهل خرد می کنم: سیر کننده مثنوی معنوی،    

هرگاه برآن شود که  اشعاری را  که توضیح و شرح آیات قران کریم و احادیث 

منقول از پیامبر و یا داستانهای قرآن  و یا از این قیبل  است، از آن خارج کند، 

و در خواهد یافت که مولوی این ماند خواهد دید که از مثنوی چیزی برجا نمی

است. تفسیری ویژِۀ خود اوست. چنین کسی قرآن است که تفسیر عرفانی کرده

سان که هست دریابند،  مثنوی را نه اند مثنوی را همانچون آنان که کوشیده

از » یابند. به قول استاد زرین کوب:قرآن در زبان فارسی که  تفسیر قرآن می

نوع موارد اخذ و نقل آیات قرآنی در مثنوی تا حدی است این گذشته، کثرت و ت

 (  20« )که آن را می توان تفسیری صوفیانه از قرآن کریم تلقی کرد.

مفهوم »  در قسمت دیگراین نقد، سخن دکتر سروش را در این باره که در قرآن

 کنیم.نیست را  نقد می  «حق

 

   نیست؟ قران در حق مفهوم آیا -2

 

سروش در بخش دیگری از سخنانش به حقوق بشر اشاره می کنند، آقای دکتر 

 می گویند که در قرآن مفهوم حق و عشق نیست:

حقوق بشر در جهان جدید یکی از مصادیق عدالت است. یعنی باز مفهوم »

عدالت برسر جای خودش است. منتها تشخیص مصادیق فرق می کند. تا یک 

ینکه عدالت را بطور تام اجرا کنیم، باید مدتی ما غافل بودیم از اینکه، برای ا

حقوق را هم بپردازیم فقط این نیست که تکلیف بخواهیم و از مردم بخواهیم 

مکلّف باشند وظایفشان را اجرا کنند، این بخشی از آن ست، بخشی هم احقاق و 

اجرا و انصاف دادن در مقام حق گذاری است. این چیزی است که نسبتاً مغفول 

شته برای همه مغفول بوده. یعنی شما در قرآن این را نمی بینید، در بوده در گذ

تورات نمی بینید، در انجیل نمی بینید، هیچ جا نمی بینید. من این را همیشه 

نوشته ام: زبان ادیان زبان تکلیف است. به شما دائماً می گویند، وظیفه تان این 

ن نگذارید، تجاوز از حدود است، وظیفه تان آن است، پایتان را از این خط بیرو
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نکنید. این خوب است در جای خودش اما  یکی مفهوم حق درشان نیست مفهوم 

 «عشق درشان نیست

حق و حقوق از نگاه قرآن » مقاله ای تحت عنوان 88اینجانب در اسفند سال  

همان مقاله با  90و بعد هم در تابستان سال   نوشته و منتشر شد « وعلی

فصل یازدهم « امام علی و دموکراسی های این عصر»تغییراتی بنام اضافات و 

»  شد.  در آن مقاله آمده بود:« والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین»کتاب 

بحث حق و حقوق انسان و یا بشر یکی از مهمترین، بحثهای دنیای معاصر و 

دولتها، مدرن است. در دنیای امروز و در نزد غالب مردم کشورها و بیشتر 

حقوق شهروندی حداقل به لحاظ نظری پذیرفته شده است. مقوله حقوق انسان نیز 

 نزد بسیاری، امری بدیهی و پذیرفته بشمارند. 

در این اواخر، مطالعۀ بعضی ازمقاله ها، کتابها و یا مصاحبه هائی که بوسیله    

کشور ما  بعضی از به اصطالح فیلسوفان، اسالمشناسان و یا مدعی اسالمشناسی

منتشر شده اند، نه تنها منکرشده اند که اسالم از حق و حقوق صحبت نکرده 

است، بلکه مدعی شده اند هرچه هست، تکالیف یکطرفه است. مسئله حقوق زاده 

و دیگر  فرهنگ مغرب زمین است. اینان اگر می گفتند خلفا و حکام جبار

ده اند به مسئله حقوق گروههای اجتماعی صاحب قدرت، در طول تاریخ، مانع ش

و انواع آن با توجه به متون اسالمی بویژه قرآن و نهج البالغه، پرداخته شود و 

برای جوامع اسالمی روشن بگردد که انسان صاحب حقوق است، چندان جای 

ایراد نبود. ادعای متفکران مسلمان مرا بسیار متعجب و شگفت زده کرد. بر آن 

 250م. وقتی مشاهده کردم که در قرآن بیش ازشدم که در این باره تحقیق کن

مرتبه در موارد مختلف کلمه حق را بدون در نظر گرفتن سایر مشتقات و 

که اگر آن ها را  -کلمات مترادفی که منظور از آنها حق است، تکرار شده است 

و در نهج البالغه هم که   -هم در نظر بگیریم شاید از سیصد بارهم تجاوز کند 

بیانگر روش عملی امام علی در دوران خالفت آن حضرت است، به  در حقیقت

غیر از کلمات مترادفی که منظور از آن ها حقی از حقوق بیان شده  است، بیش 

بار کلمه حق و حقوق بکار رفته است، تعجبم دو چندان شد. اینان  250از 

آن را چگونه قرآن شناسان و اسالم شناسانی هستند که همگام با غربی ها، قر

نادیده می گیرند؟ آیا جای شگفتی دارد اگر گفته شود اینها قران را از دید حقوق 
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انسان و حقوق جمعی و حقوق جانداران و طبیعت، مطالعه نکرده اند؟  نه؟ اما 

به نظر می رسد اینان معانی حق و تکلیف را در قرآن و نهج البالغه علی را 

یف، هم در منطق و بیان قران وهم در نفهمیده اند.  در واقع رابطه حق و تکل

نهج البالغه وهم در روش مجری آن که امام علی بود، رابطه به اجرا در آوردن 

 حق است.

تکلیف وقتی معنا و مفهوم دارد که حق و یا حقوقی وجود داشته باشد. پس وجود 

تکلیف فرع بر وجود حق است. زیرا تکلیف عمل به حق است. تکلیف بی رابطه 

، نیز فرع بر وجود قدرت است. زیرا تکلیف عمل به امر یا نهی قدرت با حق

ویران گر و فساد گستر می شود. پس تکلیف وقتی وجود پیدا می کند که صاحب 

حق می خواهد به حق خود عمل کند. و نیز، تکلیف وقتی وجود پیدا می کند که 

روشن است  کسی در موقع و موضع دفاع از حق خود و یا دیگرانی قرار گیرد.

که اگر حق و حقوقی وجود داشته باشد و کسانی اقدام به اجرای آن حقوق 

ننمایند، چنین حقوقی دردی را دوا نمی کند و بود و نبودش یکی است. به 

عبارت دیگرکسانی که به اجرا درآوردن حقوق اقدام می کنند، تکلیف خود را 

ی و  اجرای عدالت کرده اداء کرده اند. مثالً قرآن مردم را مکلف به دادگر

است، چون اجرای عدالت در جامعه یک حق عمومی است که باید  به اجرا در 

آورده شود.  پس میزان شدن عدالت در جامعه، به همگان امکان می دهد هم از 

حقوق خود برخوردار باشند و هم حقوق یکدیگر را رعایت کنند و هم حقوق 

حقوق از راه انجام تکالیف، که هر یک، جمعی را به عمل درآورند.  بنابراین 

 عمل به حقی است،  به عمل در می آیند و زندگی انسان را حقوقمند می سازند. 

در رابطه با خداوند، تکلیف وقتی وجود پیدا می کند که انسان برآن می شود که 

حق بندگی خداوند را بجا آورد. در حقیقت، حقوق خداوندی، حقوق معنوی انسان 

. زیرا با عمل به این حقوق است که انسان از بندگی قدرت آزاد می شود بشمارند

و به یمن رابطه با خداوند، بعد معنوی خویش را پر پهنه می کند و بر استقالل و 

آزادی و دیگر حقوقی که ذاتی او هستند، عارف و عامل می ماند. بنابر این 

 ( 21« )قوق.تکلیف و وظیفه هیچ نیست جز به اجرا در آوردن حق و ح

اگر به جای اینکه می گویند، حقوق و آزادی در اسالم نیست و از غرب است، 

می گفتند، متون اولیه اسالم یعنی قرآن و نهج البالغه و... سرشار از حق و 
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آزادی است، اما قدرتمدارانی که قدرت را جانشین  دین کرده و به قدرت 

شده اند، مانع از دیدن حق در مشروعیت دینی داده،  و به بیان قدرت تبدیل 

قرآن و نهج البالغه شده، و همچنان تا به امروز حقوق و آزادی در بین 

مسلمانان مغفول مانده،  و لی  در دوران ما در غرب حق و آزادی مطرح شده 

و  در زمینه هایی هم به اجرا در آمده، حرف درستی زده شده بود. مهمترین 

تعیین سرنوشت مردم  به دست خود مردم امروز مطرح است حق  حقوقی که

 است. 

 

  کشور اداره حق
 

امام علی که تربیت یافته مکتب اسالم و قرآن که خود قرآن ناطق است در  

تاریخ و نهج البالغه گزارش شده است که تنها امام علی است، که به صراحت 

و به دفعات اعالم کرده که اداره کشور از حقوق مردم است. هیچیک از خلفای 

نه عثمان،   راشدین به جز علی چنین نکرده اند، نه ابوبکر، نه عمر و

هیچکدام نقل نکرده اند که حکومت از حقوق مردم است. ابوبکر که حد اقل در 

سقیفه بنی ساعده با بیعت عده ای به خالفت انتخاب شد، اما خود او خالفت را 

بعد از خود به عمر واگذار کرد و اولین سنگ بنای سلطنتی را گذاشت و عمر 

نفره ای که در آن عبد الرحمن بن نیز بعد از خود خالفت را به شورای شش 

عوف حق وتو داشت و هر کسی خالف او عمل می کرد باید گردنش زده می 

شد، واگزار کرد.  و در حقیقت هر دو خالفت را شخصی کردند. اما امام علی با 

انتخاب مردم به خالفت برگزیده شد، سعی کرد که حق را به حقدار برگرداند. که 

به راه انداخته شد، بیش از چهار سال حکومت خود را با جنگهائی که برایش 

در جنگ به سر برد  و جان خود را بر سر اجرای عدالت و برگرداندن حقوق 

به حقومداران گذاشت.  بعد از امام علی هم  معاویه  رسماً  بنای والیت عهدی 

وحکومت سلطنتی و موروثی  را گذاشت. نه خلفای راشدین و نه بعد از آنان  

ین بیانی نکرده اند و  این است که در  بین مسلمانها حکومت و کشور داری چن

موروثی و سلطنتی شده است. و چون برای عامه مردم جا افتاده بود که 

حکومت ، بعد از هر حاکمی، حق اوست که جانشین بعد از خود را تعیین کند، 
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ی گذاشتند، حکومت  ارثی و سلطنتی جا افتاد و دستگاه های تبلیغاتی هم نم

چیز دیگری غیر از این به مردم گفته شود. تنها امام علی بدین اعتقاد بود. نه 

پیشینیان و نه پسینیان  چنین نکرده اند و این است که در اسالم حکومت و 

کشور داری موروثی شده است. و این نکته که چنین روالی در بین حاکمان 

بگوییم در قرآن حق نیست و یا در  مسلمانان بر قرار شده، غیر از این است که

اسالم  و متون اولیه اسالم حق مطرح نبوده است. کار فیلسوف، اسالم شناس 

یا پژوهشگر تاریخ این است که سرچشمه و حقیقت یک دین و آیین را به مردم 

گزارش کند و نه  آنچه به دست قدرتمداران در جوامع بنام دین رواج پیدا کرده 

بنشاند و آنرا به مردم القا کند.  البته وظیفه دارد که هر دو  را به جای اصل آن

را توضیح و تشریح کند. هم حقیقت را بگوید و هم آنچه را که بنام حقیقت قلب 

 شده عیان سازد.  

 ابتدا حق در نگاه مولوی و در پی آن نظر دکتر سروش خواهد آمد:

سرچشمه می گیرد و حق مولوی معتقد است که همه حقوق از خداوند منشاء و 

 خداوند بر تمامی حقوق سبقت دارد، چنین آن را به نظم در آورده است:

 

 گفت: َمن اوفی   بَِعهد    َغیِرنا؟    //   وفا   از حق تعالی،   فخر آورد  

 بر حقوِق حق ندارد  کس سبَق    //   حق  رّد     بیوفایی  دان،    وفا با

 کرد او را از  جنین تو   غریم   //   کآن  کریم حِق مادر بعد از آن شد،

اگر حق را نپذیری بدان که وفاداری هم بیوفایی است وهیچ کس بر حقوق حق 

 پیشی نمی گیرد

بعد از حقوق خدا ، حق مادر واجب است که باید رعایت شود. خداوند هزاران 

حقوق خداوند هنر و فن بکار بسته تا مادرت به تو مهربانی ورزد. نتیجه اینکه 

از هر جهت بر حقوق مادر مقدم است. حقوق خداوند حق اول است و بر همه 

 حقوق سبقت دارد.

وفای به عهد تا جائی اهمیت دارد که خداوند هم بدان فخر می کند. حقوق الهی 

 بر حق دیگری مقدم است. 

... 

 است  تا که مادر بر تو ِمهر انداخته حق هزاران صنعت و فن ساخته است  //  
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 َخر بَُود نداند،  هر که آن  حق را     //   بود   از مادر     پس حِق حق سابق   

 (329-328و 325-323)دفتر سوم 

 خداوند نسبت به وفاداری فخر و مباهات کرده و فرموده است: چه کسی، به

سوره توبه: ... و  111جزما، در عهد و پیمان وفادارتر است؟ )اشاره به آیه 

من اوفى بعهده  من هللا فاستبشروا ببیعكم الذى بایعتم به و ذلك هو الفوز 

 العظیم  (  

اینکه موالنا می فرماید که  حق  خداوند بر همۀ حقوق مقدم  است  یعنی اینکه 

ه باشد، تا حقوق  خودش بر همۀ آنها مقدم باید خداوند  حقوق  دیگری ذکر کرد

باشد و آن  و حقوق از خداوند سرچشمه  بگیرد و از آنجا به حقوق دیگر 

ریزش  کند و خداوند در قرآن آن را  بیان فرموده اند. توضیح بیشتر کمی بعد 

 خواهد آمد.

در حال با این مقدمات  که در باال ذکر آن رفت، ببینیم آقای دکتر سروش قبالً 

این رابطه چه می گفته و اکنون به چه نتایجی رسیده است. و لذا به اصل 

مطلب  که آیا حق در قران هست و یا خیر  باز می گردم ؟.  ابتدا سخنان آقای 

دکتر سروش در رابطه با حق پیش از مستقر شدن در خارج از کشور خواهد 

ج البالغه  پرداخته آمد،  وی در آن دوران گذشته  به توضیح حق در قرآن و نه

حق از خداوند سرچشمه می گیرد و ریزش می کند. » و تشریح کرده اند که: 

هر آنچه سوای خداوند است باید خود را با خداوند و با حقی که از او سرچشمه 

 ( 22« )می گیرد، تنظیم و هماهنگ نماید

ام علی ، سوره بقره ، با کمک گرفتن از گفتار پیامبر و ام147در تشریح آیه 

( 147الحق من ربك فال تكونن من الممترین  )البقره »   به  این حق می پردازد:

 حق از خدا است ، پس تو از شکاکان مباش.

همچنین از پیامبر )ص( نقل شده است که فرمودند: َعلٌی مَع الحی و الحق َمَع 

با علی است  ( حق2علی  یَدوُرَحیُث ما َداَر )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 

و علی با حق است، هر جا که حق می گردد، علی نیز می گردد، و این دو از 

 یکدیگر جدا شدنی نیستند. 

نکته بسیار لطیفی در این آیه هست و آن اینکه خداوند در قرآن نفرموده است که 

"حق با خدا است" بلکه فرموده است: "حق از خدا است". وصف پیامبر )ص(  
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عیت با حق است، اما خداوند با حق نیست، بلکه حق از اوست.  و علی )ع(   م

حق از خداوند سرچشمه می گیرد و ریزش می کند. هر آنچه سوای خداوند است 

باید خود را با خداوند و با حقی که از او سرچشمه می گیرد، تنظیم و هماهنگ 

 (  23« )نماید

هر »  مه می گیرد وبه  بیان  آقای دکتر سروش همۀ حقوق از خداوند سرچش

آنچه سوای خداوند است باید خود را با خداوند و با حقی که از او سرچشمه می 

 «گیرد، تنظیم و هماهنگ نماید

 در مورد تقوی که حق خداوند است از زبان امام علی می گویند:

در مورد تقوی هم امیر الؤمنین )ع( همین سخن را دارند که تقوی حق خدا »    

 و موجب حق از ناحیه آدمی بر خدا می شود:  بر آدمی است

اوصیکم عباد هللا بتقوی هللا فانها حق هللا علیکم، و الموجبة علی هللا حقکم. و ان 

 (233تستعینوا علیها باهلل و نستعینوا بها علی هللا )خطبه 

لکن این حق که از ناحیه ما بر او ثابت شود در واقع به تفضل اوست نه تکلیف 

بعد از این مقدمه که در حقیقت متضمن فلسفۀ سیاسی امیر الؤمنین )ع( او. باری 

است، بحث اصلی امیر الؤمنین )ع(  در خصوص حق والی بر رعیت و حق 

 رعیت بر والی آغاز می شود:

ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناسعلی بعض ، فجعلهعا تتکافاً 

 فی وجوهها و یوجب بعضها بعضاً 

خداوند برخی از حقهای خود را بصورت حقوقی در آورده است که بعضی  پس

مردم بر بعضی دیگر دارند، این حقوق یکدیگر را نگه می دارند و بعضی 

 موجب بعضی دیگر می شوند.

وال یُستوَجُب  بَعُضها ااِل بِبَعض: انسان واجد بعضی حقوق نخواهد شد مگر آنکه 

 واجد باد.  بعضی از حقوق یا تکالیف دیگر را

و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعی و حق 

 االرعیه علی الوالی:

بزرگترین حقی که خداوند در عالم جاری کرده است، حقی است که رعایا بر 

 والیان و والیان بر رعایا دارند.

 ّزاً لدینهم:فریضةً  فرضها هللا سبحانه  لکل علی کل، فجعلها نظاماً اللفتهم و ع
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خداوند سبحان این حق و فریضه را به نحو دو سویه واجب فرموده است. این 

نظام حق و تکلیف دو سویه فریضه خداوندی است و خداوند آن را موجب الفت 

آقای دکتر سروش ( 24« )و پیوند مردم و عزت و ارجمندی دین کرده است.

الم یاد اور می شود که حق باز در مورد امیر الؤمنین )ع( و فلسفۀ سیاسی اس

 دو طرفه است و هیچ کس با حق رابطۀ یکطرفه ندارد:

و فلسفۀ سیاسی اسالم یک نکته بسیار مهم « دولت»امیر الؤمنین )ع( در بابت » 

را تذکر داده اند که غالباً مغفول مانده است . این عبارت ایشان مشهور است که: 

یَقُها فی التناُصِف )نهج البالغه، خطبه فالحق اوسُع االشیاء فی التوصیِف، و أض

( در بارۀ حق سخن بسیار می توان گفت ، متفکران، فیلسوفان و ادبای 216

فراوانی در باب حق داد سخن داده اند، ولی " اتصاف به حق و عمل کردن به 

آن کار بسیار دشواری است"  مانند عبور از پل صراط است. به واقع تاریخ نیز 

م موال )ع( گواهی می دهد. ایشان سپس می فرمایند: ال یَجِری به صحت ای کال

اِلحد  إال َجَری علیِه : حق چیزی است که اگر به نفع کسی جاری شد، علیه او 

 ( 25« )نیز جاری می شود. یعنی هیچ کس با حق رابطۀ یک طرفه ندارد

ولکن  استغناء دولت از ملت را مورد عتاب قرار می دهند.»امیر الؤمنین )ع( 

من واجب حقوق هللا علی العباد النصیحة بمبلغ جهدهم، و التعون علّی إقامة  

الحق بینهم: اما از این حقوق واجبۀ خداوندی بر بندگان است تا که می توانند 

 ( 26« )نیکخواه یکدیگر باشند و برای اقامۀ حق میان خود، یاری نمایند

 یامبر می گویند:در مورد گرفتن حق ضعفا از اقویا از زبان پ 

امیر الؤمنین )ع(  که من بیش از یک بار از پیامبر شنیدم که فرمودند: هیچ » 

امتی روی پاکیزگی نمی بیند مگر آنکه در آن امت ضعفا بتوانند حق خودشان را 

 ( 27« )بدون لکنت زبان از اقویا بگیرند 

آقای سروش درمورد شنیدن و عرضه داشتن سخن حق و مشورت دادن به    

 عدل از زبان امام علی)ع( می گویند:  

کسی که شنیدن حق، و عرضه داشت آن بر وی گران است، عمل به حق بر »

وی گرانتر خواهد بود لذا از شما می خواهم دریغ مکنید که به من سخن حقی 

« رضه دارید، من فی نفسه برتر از خطا نیستمبگویید، یا مشورت عادالن ای ع

(28) 
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ایشان، تماماً حقوقی است « حکمت و معیشت»، کتاب  216 -  206از صفحۀ 

 که از زبان خداوند، پیامبر و بویژه امام علی )ع( بیان شده است.

بعد از توضیح این حقوق در کتاب دیگر خود می گویند: که امام علی به این 

 رفتند که با کمک آن بتوانند حقی را اقامه کنند:علت خالفت را پذی

وهللاُ لَهَی اُحُب اِلّی من اِمرتکم ااِل اَن اُقیَم حقاً او ادفع باطالً )نهج البالغه خطبه » 

33). 

به خدا قسم که این کفش های کهنه نزد من با ارزشتر است از خالفت شما مگر »

و باز در ( 29« )طلی را دفع نمایم.اینکه بتوانم به کمک آن حق اقامه کنم و یا با

 جای دیگر  از زبان امام می گویند که حق صریح، خلص، زیبا و پذیرفتنی است

سخنم را به بیان نیکوی امیر المؤمنین )ع( ختم می کنم، که فرمودند: " فلو اّن »

الباطل خلص من مزاج  الحق لم یخف علی المرتابین. ولو ان الحق خلص من 

نقطعت عنه اَلُسُن المعاندین" حق و باطل در این دنیا آمیختگی پیدا لبس الباطل ال

کرده اند. اگر حق از باطل نجات پیدا بکند هیچکس در آن شک نخواهد کرد. 

یعنی حق صریح خالص، زیبا و پذیرفتنی است و مردم مفطور بر پذیرفتن آن 

نفرت  هستند. از آن طرف اگر باطل خالص را هم ارائه کنید بسیار زشت و

  50( خطبه 30« )انگیز است

تا اینجا آقای دکتر سروش با توجه به متون اصیل اسالمی به توصیف حق و 

 چند نوع حقوق پرداخته اند:

   .خداوند  حق مطلق است و حق خداوند بر حقوق دیگر مقدم است 

  همۀ حقوق دیگر از خداوند سرچشمه می گرد و باید با آن هماهنگ

  وتنظیم گردد.

  که از ناحیه ما بر او ثابت شود در واقع به تفضل اوست نه » حقی

 «تکلیف او

  انساِن واجد بعضی از حقوق، بعضی از حقوق یا تکالیف دیگر را هم

 واجد است. 

   نظام حق و تکلیف دو سویه است. تکلیف بدون حق و حق بدون

 تکلیف نیست.  

 ت که خداوند برخی از حقهای خود را بصورت حقوقی در آورده اس
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 بعضی مردم بر بعضی دیگر دارند.

   .حقوق ها به هم پیوسته و موجب نگهداری یکدیگر می شوند 

  بزرگترین حقی که خداوند در عالم جاری کرده، حق  رعایا بر والیان و

 والیان بر رعایا است.

  از حقوق خداوند اینکه مردم  نیکخواه یکدیگر باشند و برای اقامۀ

 ایند  حق، یکدیگر را یاری نم

 .از حقوق مردم به حکام سخن حق گفتن و  مشورت عادالنه دادن است 

سوره االسرا به  26افزون بر آنچه گفته شد، آقای دکتر سروش در توضیح آیه 

و آت ذا » حق خویشاوند، مساکین، ابن السبیل و در راه مانده اشاره می کند

 ( که  26االسراء 26را )القربى حقّه و المسكین و ابن الّسبیل و ال تبّذر تبذی

حق خویشاوند، مساکین، ابن اسبیل و در راه ماندگاه را بده و هیچ اسرافکاری »

 (31« )مکن.

 اینها همه گفته های آقای دکتر سروش بود. 

آیا گفته های قبلی غلط بوده است و یا گفته امروز که می گویند مفهوم حق در 

قر آن نیست؟ و یا در این دوران بر اثر تحقیق و تفحص در یافته  اند که 

مطالب گذشته نادرست بوده و اکنون آنرا تصحیح کرده اند؟ همچنانکه قبالً در 

 مورد قرآن بیان داشته اند: 

خداوند همان گونه روبرو هستیم که پیامبر اکرم بود. یعنی اکنون با کالم » ... 

پیامبر اکرم موظف » و«  عین همان الفاظ ی که به پیامبر نازل شد و ثبت گردید

بودند عین کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غیب بگیرند و بعد با 

بۀ پیامبری که تجر»( و 32« )زبان و بیان خود شان آن را به دیگران برسانند.

مهبط وحی بود و این آیات نخست در گوش جان ایشان، خوانده شد. یعنی خویش 

(  ولی 33« )را مخاطب مستقیم خداوند دیدن و آیات قرآن را از او شنیدن

زبان قران زبان »و « قرآن حاصل روؤیاهای پیامبر است»امروز می گویند: 

 (  34« )اردرؤیا  و زبان خواب است و نیاز به خوابگزار د

آیا در این مورد هم  گفته های قبلی غلط بوده است و  امروز درک کرده است 

 که مطالب گذشته نادرست بوده و اکنون آنرا تصحیح کرده اند؟  
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عالوه بر آنچه آقای دکتر سروش در مورد حق بیان داشته بود، نظر به اینکه   

قرآن کتاب حق است و از خدا غیر از حق صادر نمی شود. بنابر این به بعضی 

 دیگر از حقوق ذکر شده در قرآن فهرست وار اشاره می شود:

  در قرآن خدا حق ناب و مطلق نامیده شده است. لذا، آنچه از او صادر

َو یَْعلَُموَن أَنَّ » ی شود حق است و غیر حق از او صادر نمی شود: م

َ هَُو اْلَحقُّ اْلُمبِینُ  َو یِحقُّ  »، و می دانند که خدا حق آشکاراست و « هللاَّ

ُ اْلَحقَّ بِكلَِمتِهِ   .82؛  یونس/ 25،  نور/ « هللاَّ

  حق راست و درست و صدق است، یعنی آنچه غیر راست و صدق است

 َعلي اْلبَِطِل فَیَْدَمُغهُ فَإَِذا ُهَو َزاِهقٌ بْل نَْقِذف بِالْحقّ  »ل و زور است؛ باط

، حق چون از خود هستی دارد  وقتی به باطل و زور زده می شود، «

 .18آن را محو و نابود و می کند. انبیاء/

  « و ، حق و باطل در هم نیامیزید، راست «َو ال تَْلبِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَِطِل

 دروغ  درهم نکنید

َ ُهَو اْلَحقُّ َو أَنَّ َما یَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو  »حق هست است  َذلِك بِأَنَّ هللاَّ

 و... 62و هستی دارد اما باطل نیست است. یا حج/ 30، لقمان/« اْلبَِطلُ 

  ای وال تکتموا الحق. «وتکتموا الحق» حق گواهی راست دادن است ،

 دادن.راست گفتن و گواهی حق 

  17، شوری/« َو اْلِمیَزانَ  أَنَزَل اْلِكتَب بِالْحقّ » حق ترازو، میزان است 

انزل الکتاب باالحق، ای بالحقیقة و المیزان، یعنی العدل و ُسّمی العدل 

 میزاناً، الن المیزان آلة النصاف والتسویه.

  .حق حاصل دسترنج و مالکیت بر عمل خویش است« ُ َو َخلََق هللاَّ

یا 22، جاثیه/« َو لِتُْجَزي كلُّ نَْفِس بَِما كسبَت َوِت َو األَْرض بِالْحقّ السمَ 

 «لَّْیس لاِلنسِن إاِل َما سَعي  » 

  َو َءاتُوا َحقَّهُ »در روز چیدن ]محصول[ حق ]نیازمندان[ را از آن بدهید

 141، انعام/«یَْوَم َحصاِدهِ 

  .ای بالعدل یا « نَا بِاْلَحقّ اْفتَْح بَْینَنَا َو بَیَن قَْومِ  »حق عدل است ، «

یعلمون ان هللا هو »، یعنی حسابهم العدل یا «یوفیهم هللا دینهم الحق

 ، ای العدل البیّن«الحق المبین
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  حق از این جهت عدل هم گفته می شود چون عدالت خطی است که حق

را از ناحق تمیز می دهد و به عبارت دیگر بود را از نبود تشخیص می 

هرجا حق بود زور نیست  و هر جا زور بود حقی از بین  دهد. پس

 رفته است. 

نوع  12امام علی )ع( که خود قرآن ناطق است در نهج البالغه به بیش از 

حقوق مختلف که انسانها دارا هستند و در دوران حکومت خود آن ها را به 

دانستن، ( که از جملۀ آن ها: حق 35اجرا در آورده است، اشاره می کند )

آگاهی، ومطلع شدن از امور، حق خیر خواهی، تعلیم و تربیت و نیاز مردم بر 

حکومت،  حق  باطل شدنی نیست و مشمول مرور زمان نمی شود،  وفای بعهد 

و پیمان، حقوق الهی، حق در برابر انجام  کار، رهبری دولت از حقوق عمومی 

ع حق را عنوان کرده نو 50است. افزون بر اینها رسالۀ حقوق اما سجاد 

است. قرآن د ر دورانی حقوق را مطرح کرده که در دنیای آن روز و حتی تا 

کمتر از دو قرن پیش موضوع حقوق در هیچ جای دنیا مطرح نبوده است و 

که درجائی بویی ازحقوق  امام علی هم انواع حقوق را زمانی به اجرا درآورده

 به مشام نمی رسید. 

 

 عدالت
 

اینکه حق بدون میزان وجود ندارد و میزان برای سنجیدن حق از باطل نظر به 

عدالت است. من گمان نمی کنم هیچ کتابی را شما بیابید که به بیش از قرآن و 

نهج البالغه، عدالت را در زمینه های مختلف مورد تأکید قرار داده باشد. در  

از فصل سوم  کتاب در بخشی « والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین»کتاب 

 به عدل و داد و عدالت  پرداخت شده که عیناً در اینجا نقل می شود:

 
  

 قسط مختلف وجوه

 

خداوند، در آیات متعددی از قرآن وجوه مختلف عدل و داد را  تشریح کرده و » 

اجرای آن را از مردم خواسته است تا جای شک و شبهه باقی نگذارد و حّجت 
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باشد. در زیر به ترتیب بعضی از آیات و وجوه مختلف آن  را بر همه تمام کرده

 آورده می شود:

خدای متعال، خطاب به پیامبرمی گوید: خداوند به کار زشت فرمان نمیدهد و  -1

کسانی که کارهای زشت را به خدا نسبت می دهند، نهی می کند و در مقابل 

 مردم را به اجرای قسط فرمان می دهد: 

    َ ِ َما ال تَْعلَُمونَ قُْل إِنَّ هللاَّ * قُْل أََمَر َربي   ال یَأُْمُر بِاْلفَْحشاِءأَ تَقُولُوَن َعلي هللاَّ

 بِاْلقِسطِ 

" بگو خداوند امر به فحشاء نمی کند، چرا در بارۀ خدا چیزهائی را گوئید که 

( به 29و28نمی دانید. بگو پروردگارم به دادگستری فرمان می دهد.")اعراف/

(  15رمان داده شده است که میان مردم به عدالت رفتار کند.) شوری/ پیامبرهم ف

بنا بر این دادگری و عدالت امر و فرمان خدائی است و خداوند  مردم را نیز 

آگاه می کند که بدانند، پیامبر جز رفتار به عدالت در بین آنان، راه دیگری 

 ندارد. 

به عدل و داد قیام کنند و گواه  باز خطاب به ِمؤمنان، به آنان می فرماید که -2

 براجرای آن باشند:

ِ َو لَْو َعلي أَنفُِسُكْم أَِو اْلَولَِدْیِن َو   ِمیَن بِاْلقِسِط شهََداَء هللَّ أَیهَا الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولي بِهَما  األَْقَربِینَإِن یَُكْن َغنِیاًّ أَْو فَقِیراً فَاهللَّ

ایمان آورده اید؛ بر پا دارندۀ عدالت باشید ] به عدل و داد " هان کسانی که 

برخیزید [، طبق رضای خدا شهادت دهید، هر چند بضرر خودتان یا پدر و 

مادرتان و خویشاوندانتان باشد، توانگر یا فقیر باشد و خدا به رعایت حال همه ، 

اد و عدالت .(، قسط به معنای عدل و د135از همه  شایسته تر است.") نساء، / 

گستری است و قیام به قسط به معنای عمل به قسط و نگهداری آن است و مراد 

از قّوامین بالقسط، "قائمین به قسط است" و قیام به آن آثار و خاصه ها و 

لوازمی دارد که خداوند یکی از آن را که شهادت بنا حّق ندادن است، در آیه ای 

ز شهادت دادن به ناحق سخت برحذر می که گذشت، بیان می کند، و مؤمنان را ا

دارد:  اگر چه این شهادت به ضرر شخص خود یا پدر و مادر و خویشاوندان 

باشد و چه آنها فقیر و یا غنی باشند، و تأکید بر این امر می کند که مبادا بخاطر 

دلسوزی و ترحم و این قبیل امور شهادت به ناحق بدهند که خدا، خود به رعایت 
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 از همه شایسته تر است. حال همه،

از خاصه های دیگر و یا نشانه های قیام کنندگان به قسط این است که به ظلم  -3

 و ستم و یا بیدادگری عمل نمی کنند و لو با دشمنان خود باشد:

ِ شهََداَء بِاْلقِسِطَو ال یَْجِرَمنَّكْم شنَئَا  ِمیَن هللَّ ُن قَْوم  َعلي أاَل یَأَیهَا الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِیُر بَِما تَْعَملُونَ   تَْعِدلُوااْعِدلُوا هَُو أَْقَرب لِلتَّْقَویَو اتَّقُوا اللَّهَإِنَّ هللاَّ

" ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا بر پا و استوار، بایستید. بعمل، گواه 

و بیانگر قسط باشید. دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که ) حتی در حق 

دشمنان( از عدالت خارج شوید، عدالت شیوه کنید که به تقوی نزدیکتر است و 

 (          8آگاه است.") مائده / از خدا پروا کنید که خداوند به آنچه می کنید 

قرآن به صراحت به ایمان آورندگان امر می کند که قیام کنندگان به قسط و 

گواهان به اجرای عدالت برای خدا باشید و دشمنی و یا کین قومی شما را وادار 

 نکند که از راه عدالت و دادگستری خارج شوید و به ظلم و ستم گرائید. 

یات خود را به انکار عدالت نسبت می دهد و آنهائی که مردم خداوند انکار آ -4

و پیامبران و کسانی که به دادگستری وعدالت امر می کنند، را می کشند، آنان 

 را به عذابی دردناک بشارت می دهد:

ِ َو یَْقتُلُوَن النَّبِیِّیَن بَِغیِر َحقّ   تُلُوَن الَِّذیَن یَأُْمُروَن َو یَقْ  إِنَّ الَِّذیَن یَْكفُُروَن بِئَایَِت هللاَّ

 بِاْلقِسِط ِمَن النَّاِس فَبَشْرهُم بَِعَذاب  أَلِیم  

" به کسانی که آیات خدا را انکار می کنند و پیامبران را به ناحق می کشند، و 

کسانی را که امر به دادگستری می کنند، می کشند، را به عذابی الم انگیز 

  (   21بشارت بده.") آل عمران / 

نشانۀ دیگر عدالت، این است که عدالت از آیات الهی است و کسانی که، 

مردمانی را که بعدالت امر می کنند و به اجرای قسط می پردازند، می کشند، 

انکار کنندۀ آیات الهی می شمرد و عذابی دردناک را به آنها بشارت می دهد و 

در دست بگیرند و  بدین خاطر است که مردم باید ادارۀ زندگی خود را، خود

اجازه ندهند که زورمندان و قدرت پرستان، نیرو و امکانات خودشان را 

 ازخودشان بگیرند و برآنها مسلط شوند وپذیرای ظلم و ستم شان کنند.  

قسط و عدالت پیمان الهی است و کسانی که بر پا دارندۀ آن هستند، به پیمان  -5

 خداوند وفا میکنند.
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َو اْلِمیَزاَن بِاْلقِسِطال نُكلِّف نَْفساً إاِل ُوسَعهَاَو إَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َو لَْو كاَن   أَْوفُوا اْلكْیلَ   

ِ أَْوفُواَذلِكْم َوصاُكم بِِه لََعلَّكْم تََذكَُّرونَ    َذا قُْربیَو بَِعْهِد هللاَّ

لیف به مقدار توانائیش تک" پیمانه و سنجش را به داد بپردازید، هیچ کس را جز 

عدالت عمل کنید و لو ]اصحاب دعوی[  نکنیم وهرگاه سخنی گفتید به

خویشاوند]شما[ باشد؛ و به عهد اللهی وفا کنید، خداوند شما را بدان توصیه کرده 

 (        152است شاید یاد آور شوید.") انعام/ 

نکتۀ بس مهّم در این آیه "ایفاء به قسط" است که آن عبارت از عمل کردن به 

الت بدون اجحاف می باشد. آیۀ فوق، قسط را در مقیاس کوچک برای تک عد

تک افراد یک جامعه و درمقیاس وسیعتر برای قوۀ قضائیه که بایستی به پیمان 

خداوند گردن نهند و میان دعوی های مختلف آحاد جامعه، در سخن و قضاوت 

ند آنها باشند را به عدالت بین آنها رفتار کنند، اگر چه صاحبان دعوی از خویشاو

 تبیین می کند.

که امر حاضر از باب "ایفاء" است بمعنی این است که بایستی حق « اوفوا»  

 هر کسی، تمام و کمال داده شود و این پیمان و عهد خداوند است.

در همین رابطه، باز قرآن کسانی را که حق مردم را تمام و کمال نمی دهند،  -6

ر زمین فتنه و فساد بر پا می کنند و باز روشن است به کسانی تشبیه می کند که د

که عاملین فساد، در روی زمین، مستبدین و زورپرستان و قدرتمداران و 

 حافظین آن هستند.

از خاصۀ دیگر قائمین به قسط، فساد نکردن در جامعه، و مخالفت با کسانی  

درت پرستی است که مانع برقراری قسط و عدالت هستند که آنها عامل فساد و ق

 هستند.

َو یَقَْوِم أَْوفُوا اْلِمكیَاَل َو اْلِمیَزاَن بِاْلقِسِطَو ال تَْبَخسوا النَّاس أَشیَاَءهُْم َو ال تَْعثَْوا في  

  األَْرِض ُمْفِسِدینَ 

" ای قوم من پیمانه و ترازو را دادگرانه، تمام و کمال دهید و به مردم اجناسشان 

 (       85/ هود  فتنه و فساد بر پا نکنید.")را کم مدهید و در زمین 

 داوری بین دشمنان نیز باید، با عدالت و قسط و انصاف همراه باشد. -7

ُعوَن لِْلَكِذِب أَكلُوَن لِلسْحتِفَإِن َجاُءوك فَاْحُكم بَْینهُْم أَْو أَْعِرض َعنهُْمَو إِن تُْعِرض  سمَّ

وك شْیئاًَو إِْن َحكَ  َ یِحب اْلُمْقِسِطینَ َعْنهُْم فَلَن یَضر   ْمت فَاْحُكم بَْینهُم بِاْلقِسِطإِنَّ هللاَّ
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"]کسانی که[ پذیرا و شنوای دروغ و رشوه خواری هستند، پس اگر به نزد تو 

آمدند، در میان آنان داوری کن، یا از آنان روی بگردان، و اگر از آنان روی 

و چون ]عزم[ داوری  گردان شدی، بدان که هر گز بتو زیانی نخواهند رسانید؛

کردی، در میان آنان به عدالت داوری کن، که خداوند دادگران را دوست 

 (        42دارد.") مائده / 

نظر به اینکه عدالت و قسط، خود میزان و معیار است، خداوند به پیامبر دستور 

می دهد، با دشمنان یهودی و نصارای خود با وجودی که رشوه و حرام خواری 

د، اگر خواستی بینشان داوری کنی، باید با عدالت و داد بین آنان داوری می کنن

کنی، چرا که نظام جهان بر عدالت است و خداوند عدالت پیشه گان را دوست 

می دارد. آگاه باش؛ که داوری کردن با عدالت و دادگری بین مردم، نه به عمل 

بین همۀ مردم صرفنظر از  آنان ربط پیدا می کند و نه به دین آنان. میزان بایستی

 دین و عملشان رعایت بشود.

خاصۀ دیگر قّوامین به قسط، این است که امر به صلح و آشتی می دهند و از  -8

تعدی و تجاوز به دیگران  جلو گیری می کنند و اگر میان دو طایفه و یا دو 

کشور، تجاوزی واقع شد، آنان را بسوی امر خداوند که عدالت و دادگستری 

 ست باز می گردانند:ا

َو إِن طائفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن اْقتَتَلُوا فَأَصلُِحوا بَْینهَُمافَإِن بََغت إِْحَداهَُما َعلي األُْخَري  

َء إِلي أَْمِر اللَِّهفَإِن فَاَءت فَأَصلُِحوا بَْینهَُما بِاْلَعْدِل َو فَقَتِلُوا الَّتي تَْبِغي َحتي تَفِي

َ یِحب اْلُمْقِسِطیَن  أَْقِسطواإِنَّ   هللاَّ

" و اکر دو گروه از مؤمنان با هم در افتند، میان آنان سازش دهید، و اگر یکی 

از آنها بر دیگری تعدی کرد، پس با آنکه تعدی پیشه کرده است کار زار کنید، تا 

آنکه بسوی امر الهی باز آید، و اگر باز آمد، آنگاه میان آنان دادگرانه سازش 

 (      9به داد بکوشید که خداوند دادگران را دوست دارد.")حجرات /  دهید و

به عدالت اصالح کنید یعنی اینکه دائماَ و در همۀ امور عدالت را رعایت کنید. 

چون عدالت میزان است، خداوند هم عدالت گستران را به خاطر عدالتشان و 

 گستردن آن دوست می دارد.

که مادر همۀ خاصه های دیگر است، اینکه از خاصۀ دیگر قسط و عدالت  -9

عدالت خود میزان و معیار همۀ امور است. کم و کاستی در میزان، طغیان و 
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 تجاوز به حقوق دیگران است.

*أاَل تَطَغْوا في اْلِمیَزاِن * َو أَقِیُموا اْلَوْزَن  َو السَماَء َرفََعهَا َو َوضَع اْلِمیَزانَ  

 اْلِمیَزانَ  بِاْلقِسِط َو ال تْخِسُروا

" و آسمان را بر افراشت و معیار و میزان مقرر داشت. که در سنجش سرکشی] 

تجاوز به حقوق دیکران [ نکنید. و سنجش را بپادارید و در سنجش کم و کاستی 

 (      9و8و7نیاورید.") الرحمان/ 

" و وضع المیزان" وسیله ای است که بوسیلۀ آن هر چیزی را با آن می سنجند 

ندازه می گیرند. بعبارت دیگر یعنی اینکه خداوند عدالت را در بین شما و ا

بعنوان میزان بر قرار کرد، تا مساوات را میان همۀ اشیاء بر قرار سازید و هر 

 چیزی را در جای خودش، آنرا بکار بسته، حق هر ذی حقی را بدرستی ادا کنید.

از دروغ، عدل از  عدالت خود میزان است که توسط آن حق از باطل، راست

ظلم، و فضیلت از رذیلت تمیز داده می شود و رسالت رسول خدا، همین است 

که از ناحیۀ پروردگارش چنین میزانی را بیاورد و به بشر عرضه بدارد و 

بپاداشتن و قیام به اجرای آن بعهدۀ خود مردم نهاده شده است و بدین خاطر است 

 که عدالت خود میزان است.

راری عدالت در جامعه، نظام امور مردم بدرستی بر قرار نمی شود بدون بر ق 

و زندگی مردم در موقعیت نابرابر قرار می گیرد و عدۀ قلیلی مسلط بر جان و 

مال مردم می شوند و اکثریت مردم زیر سلطه و دون انسان قرار می گیرند. در 

تش نمادهای چنین جامعه ای امکان پرستش خدا بدرستی فراهم نمی گردد و پرس

مختلف قدرت، حتی بصورت مسائل عبادی انجام می پذیرد وهدف از عبادت 

بدست آوردن نمادهای مختلف قدرت نظیر: مال و ثروت، مقام و ریاست، زیر 

 دست داشتن، ثواب ذخیره کردن و...می شود.  

و برای اینکه به بشر اطمینان کامل داده شود که عدالت میزان است،  -10

 ود شهادت می دهد که همواره به عدل و داد قیام دارد.خداوند، خ

ُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِل هَُو َو اْلَملَئَكةُ َو أُولُوا اْلِعْلِم قَائَما بِاْلقِسِطال إِلَهَ إاِل هَُو اْلَعِزی  ُز شِهَد هللاَّ

  اْلَحكیمُ 

لم " خدا، خود شاهد است بر اینکه معبودی جز او نیست، مالئکه و صاحبان ع

نیز شهادت می دهند به یگانگی او و اینکه او همواره به عدل قیام دارد، معبودی 
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 (        18جز او که عزیز و حکیم است وجود ندارد.")آل عمران 

خدا در حالی که قائم به قسط است، شهادت می دهد بر اینکه معبودی جز او 

شینان مستقیم آنان ) نیست و مالئکه و صاحبان علم که عبارت از پیامبران و جان

امام بعد از پیامبر ( و خود انسان در فطرت خویش نیز همین شهادت را می 

 دهند که قسط و عدالت نزد خدا میزان و محک است.

نظر به اینکه قیامت و معاد، در عرض حیات دنیوی است، یعنی اینکه هر کسی 

شن است در لحظه لحظه از حیات خویش در حال ساخت معاد خویش است و رو

که جامعه ای که با موازین قسط و عدل اداره می شود، جامعه ای بهشتی است و 

هر فردی که در چنین جامعه ای زندگی می کند، به نسبت استعداد خود، اهل هللا 

و داخل بهشت خداوند گردیده است. ستمگران و جباران و ظالمین وکسانی که 

جهنم عمل خویش درغلطیده  سد اجرای عدالت و گسترش آن می شوند، بداخل

 اند.

در جامعه ای که عدالت حاکم است و همه چیز برموازین عدالت است، چنین  

حیاتی، حیات بهشتی است در چنین حیاتی که همه چیز سر جای خودش قرار 

میگیرد و عدالت حکمفرما است، عشق و پرستش خداوند، جای ستیز و مبارزه 

صت استشمام عشق، به انسان به معنای با یکدیگر را می گیرد و فضا و فر

درست کلمه  دست می دهد. در چنین فضائی، غایت قصوی انسان که خلیفة 

الهی است، جواز ورود به دریای بیکران رحمت حق و درک نشأی خداوند به 

انسان نسبی دست میدهد و برقراری چنین عدالت مطلقی را خداوند در معاد کبیر 

 زد. برای بشریت برقرار می سا

خداوند برای زدودن شک و شبهه از کسانی که به  کفر و تجاوزگری گام   -11

می نهند و به آزادی و حقوق مردم تجاوز می کنند به پیامبر  تأکید می کند که 

راستی و عدالت مبنای مشیت اوست است و این مشیت نزد او تغییر ناپذیر و 

ت كلَِمت َربِّك ِصْدقاً َو َعْدالاًل َو تَمَّ کسی را هم  یارای دگرگون کردنش نیست :  

َل لِكلَِمتِِه    ُمبَدِّ

و کالم پروردگار تو در راستی و عدالت به کمال رسیده است. هیچ کس نیست »

 (       115انعام / «)که یارای دگرگون کردن سخن او را داشته باشد

شدنی است خداوند به انسان گوشزد می کند که تجاوزگری به انسانها فراموش ن  
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و به همین علت عدالت را معیار و میزان قرار داده است و برای تأکید به کسانی 

که خالف راستی و عدالت عمل کرده و می کنند،خداوند می فرماید که قیام به 

قسط و بر پاداشتن عدالت میزان است و همه چیز با آن سنجیده می شود  و خود 

 عمال را می سنجد:نیز در قیامت با این معیار و میزان ا

  

ْن   َو نَضُع اْلَمَوِزیَن اْلقِسط لِیَْوِم اْلقِیََمِة فاَل تُظلَُم نَْفٌس شْیئاًَو إِن كاَن ِمْثقَاَل َحبَّة  مِّ

  َخْرَدل  أَتَْینَا بِهَاَو َكفَي بِنَا َحِسبِینَ 

" ترازوی داد را در روز قیامت در میان نهیم و بر هیچکس ستمی نرود و اگر 

ی همسنگ دانۀ خردلی باشد آن را بحساب آوریم و ما خود حسابرسی را عمل

 (   47انبیا / «)کفایت کنیم." 

  

  عدالت و قسط های خاصه
 

در آیاتی که ذکر شد، بوضوح خاصه های زیر در مورد قسط و عدالت و  

 قائمین به آن نشان داده شد.

 قسط و عدالت امر خداوند است و هر کار زشتی ضد قسط است.  -1

 مؤمنان باید به عدل و داد قیام کنند و گواه بر اجرای آن باشند. -2

 شهادت و سخن به حق با ید داد حتی بر ضد خود و پدر و مادر و بستگان. -3

 شهادت به حق دادن و با عدالت رفتار کردن  حتی با دشمنان خود . -4

سط و عدالت از آیات اللهی است و مانعین گسترش و اجرای آن زورمداران ق -5

 و قدرتمندان هستند.

 قسط و عدالت، عهد و پیمان خداست و باید به پیمان خدا وفا کنند. -6

 قائمین به قسط،، به صلح و آشتی امر می کنند.  -7

 (36« )قسط و عدالت، خود میزان همۀ امور است. -8

گفته شد، گمان نمی کنم کسی را شک و شبهه ای باشد که در  با توجه به آنچه

قرآن و نهج البالغه حقوق وعدالت مطرح نشده است. اما با وجود این که در 

دوران پیامبر عظیم الشأن اسالم و زمامداری امام علی حقوق و عدالت در عمل 

 و نظر مطرح بوده، اما به قول شهید مطهری
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سالم است، که باید دید چه چیز بر او منطبق می اصل عدالت از مقیاس های ا»

عدالت در سلسلۀ علل احکام است نه در سلسله معلوالت، نه این است که شود. 

آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید، این معنی مقیاس 

بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است 

ت مقیاس دین. مقدسی اقتضا می کند که بگوئیم دین مقیاس عدالت یا عدال

اصل عدالت اجتماعی با همۀ » و (37« )است، اما حقیقت این طور نیست 

با این همه تأکیدی که » و« اهمیت آن  در فقه ما مورد غفلت واقع شده است

قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام 

 فقهای مادر فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی 

 (38«) گردیده است

دنیای اسالم بعد از امام علی حقوق وعدالت مغفول مانده است، خود  اینکه در

موضوع دیگری است. و ربطی به اصل حق و عدالت که در قرآن و نهج 

البالغه مطرح شده ندارد. و فکر نمی کنم که کار فیلسوف، اسالم شناس و پژو 

ن هشگر تاریخ این باشد برای اینکه حرف جدید و تازه ای بزند  به نفی ای

اصول در قرآن و نهج البالغه بپردازد، بلکه اگر با دین و متون دینی سرو کار 

دارد، باید سرچشمه دین را به مردم معرفی کند و به علل و عواملی پرداخته 

شود که مانع شده است، آنچه در قرآن و نهج البالغه مطرح شده، مغفول مانده 

ه عشق در قرآن پرداخته و به عمل در نیامده است. در بحث بعدی به مقول

 خواهد شد.

 

  خیر؟ یا و هست قرآن در عشق-3
 

آقای دکتر سروش یک جا در گفتگوی خود با تلویزیون صدای آمریکا می  

کتاب مثنوی در قیاس و در قبال با قرآن عشق نامه است. و دیگه »گویند: 

همانطوری که من همیشه گفته ام: قرآن را اگر شما نگاه کنید خشیت نامه است، 

من می توانم » و« تقوی نامه است، از ترس از شرم الهی سخن می گوید 

یان بگویم، او ]مولوی[ یک مکملی برای  او]قرآن[ آورده و عاشقی را هم ب

 «  کرده و خداوند را در جامۀ  یک معشوق هم معرفی کرده.
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و در جای دیگر همان گفتگو وقتی مجری برنامه آقای سیامک دهقان پور در  

حقوق بشر پدیده ای جهان شمول است. گفته می »مورد حقوق بشر می پرسد: 

 ،« شود ما حقوق بشر اسالمی داریم. چقدر این دو در تناقض هستند؟

حقوق بشر در جهان جدید یکی از » دهد: ای دکتر سروش چنین پاسخ میآق    

مصادیق عدالت است. یعنی باز مفهوم عدالت برسر جای خودش است. منتها 

تشخیص مصادیق فرق می کند. تا یک مدتی ما غافل بودیم از اینکه، برای اینکه 

ین نیست که عدالت را بطور تام اجرا کنیم، باید حقوق را هم بپردازیم فقط ا

تکلیف بخواهیم و از مردم بخواهیم مکلّف باشند وظایفشان را اجرا کنند، این 

بخشی از آن ست، بخشی هم احقاق و اجرا و انصاف دادن در مقام حق گذاری 

است. این چیزی است که نسبتاً مغفول بوده در گذشته برای همه مغفول بوده. 

ورات نمی بینید، در انجیل نمی بینید، یعنی شما در قرآن این را نمی بینید، در ت

هیچ جا نمی بینید. من این را همیشه نوشته ام: زبان ادیان زبان تکلیف است.  به 

گویند، وظیفه تان این است، وظیفه تان آن است، پایتان را از این شما دائماً می

خط بیرون نگذارید، تجاوز از حدود نکنید. این خوب است در جای خودش اما  

ی مفهوم حق درشان نیست مفهوم عشق درشان نیست.  مولوی آنچه را که یک

 «افاده کرد و ارائه کرد عشق بود

شود، اش با حق و حقوق مربوط میاز این سخنان، آنچه به عدالت و رابطه    

در دو نقد پیشین، نقد شد. خاطر نشان شد که دوگانه دیدن تکلیف و حق، غیر 

دن تکلیف را. و چون تکلیف عمل به حقی از کند عمل به حق بوممکن می

رو، در قرآن، غیر ممکن است شود. از اینحقوق نشد، الجرم حکم قدرت می

تکلیفی یافت که عمل به حقی نباشد و عمل به حکم قدرت باشد.  و اینک، 

عشق نامه » پردازیم به قسمت دیگر قول آقای سروش که، بنابرآن، مثنویمی

»  و چون در قرآن عشق نیست، مولوی« امه استقرآن خشیت ن» و« است

 «.یک مکملی برای  او]قرآن[ آورده 

 

  است؟ خالی عشق از و نامه تقوی و نامه خشیت قرآن آیا 
 

بنابر این قول، قرآن از عشق خالی است. اما دوستی حق است. دوست     
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داشتن استعدادی از استعدادهای انسان است. آفریده خداوند واجد  این استعداد 

انتها است.  دوستی حق است و متعلق دوست داشتن است. پس خود او ُحّب بی

تواند خالی از عشق باشد. زیرا خالء دوستی را نیز حق است. پس قرآن، نمی

، اصل راهنمایش نه توحید کند. الجرم قرآن، اگر خالی ازُحّب باشددشمنی پر می

شود. این قول که قرآن خالی از عشق است که تضاد و کتاب از دشمنی پر می

ناشی از غفلت از این واقعیت است که دشمنی از خود وجودی ندارد. نبود 

دوستی است و نبود دوستی وقتی است که رابطه حق با حق با رابطه قوا 

هنمایش توحید است و بخش بزرگی جانشین شود. بنابراین، کتابی که اصل را

از آن تعریف اصول راهنما براصل توحید است، روش بازیافتن حقوق و 

آموزد، برقرارکردن رابطه حق با حق و بازگشتن از دشمنی به دوستی را می

 الجرم دوستی نامه است. 

و نیز، ادعای نبود ُحّب در قرآن، تنها ادعای ناقص بودن قرآن نیست،      

ها کار خداوند است. چراکه رابطه حق مطلق که خدا است، با آفریدهبلکه ان

شود و قرآن، نه روشی برای بازیافتن دوست داشتن فطری و رابطه دشمنی می

شود برای ای میبرقرار کردن رابطه دوست با دوست با خدا، که خشیت نامه

منی کند! اما بنابر ها که گویا خداوند آنها را آفریده تا با آنها دشترساندن آفریده

اند برای پرستش خداوند. و پرستش واقعی را ایمان ها خلق شدهقرآن، آفریده

کند که  ُحّب  او به خدا به کمال است. مستقل و آزاد است. زیرا از ای میآورنده

و مؤمن اشد حبا َّلل است،  56غیر خدا خالی و از خدا پر است. )ذاریات، آیه 

 (. 165بقره، آیه 

 

  ؟!استنامه خشیت قرآن. الف
 

است، نه ترس که شجاعت، های قرآن که به خشیت و خوف پرداختهاما آیه    

آموزند. قرآن شجاعت نامه و نه خشیت نامه است. شجاعت زندگی را می

هائی هستند که امور واقع مستمر هستند و قرآن روش رها ها ترسموضوع آیه

 ا:هآموزد. نمونهها را میشدن از آن

. ترس از گرفتار رنج شدن که امر واقع مستمری است. روش رهائی از این 1
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 سوره نساء است. 25ترس موضوع آیه 

. ترس از ناتوانی و ناتوان شدن بازماندگان که امر واقع مستمر در 2

های بشری است. روش رهائی از این ترس، راست گفتاری و راست جامعه

 (9کرداری است )نساء، آیه 

از مردم در گفتن حق، امر واقع مستمر است. روش رهائی از این .ترس 3

سوره نساء  77ترس، عمل به حق و ایستادن برحق و بیان حق است. در آیه 

بخاطر این ترس از خدا  کند که( ، خاطر نشان می39و  33های )و احزاب، آیه

آن، آدمی آورد تا برای رها شدن از باید بترسند. ایستادن برحق ترسی پدید نمی

شود: عامل به حق از ترتیب، واقعیت مهمی شناسائی میاز خداوند بترسد. بدین

کند کند، الجرم به ناحق عمل میترس خالی است. اما کسی که به حق عمل نمی

شود. چنین کسی برای رها شدن از این ترس، باید به و درجا گرفتار ترس می

نیم او باید از خدا بترسد؟ از خواحق عمل کند. پس از چه رو در قرآن، می

رو، که خداوند حق مطلق است و عامل به ناحق، از او غافل و این

افزاید. چون حق گیرد، مرتب بر خود میشود. ترسی که او را فرا میمیبریده

مطلقی که خداوند است، هست، عمل به ناحق، تا وقتی که عامل بدان حق را 

شود. پس خشی از خداوند، ترس از عمل ه میباز نیابد، ترس بر ترس او افزود

نکردن به حق است که با بازیافتن حق و عامل به حق شدن، آدمی از آن رها 

شود، از خداوند خشی و خوف و شود. چون از حق جز حق صادر نمیمی

شود، ناتوانی و یأس و حزن و خسران و عسر و نابردباری و... صادر نمی

شادی و غنی و کشاده دستی و صبر و... صادر توانائی و شجاعت و امید و 

 گردیم.دورتر به این مهم باز می. های حق هستندشود که همه خاصهمی

ها است. گرفتاران به . ترس از ستمکار یک امر واقع مستمر در همه جامعه4 

این ترس، بخاطر تسلیم حکم جبار شدن است که باید از خداوند بترسند. )بقره، 

قدرتی که نزد ستمکار متمرکز و بزرگ در حقیقت، (. 151و  150های آیه

شود، فرآورده روابط قوا در قاعده هرم، نزد اکثریت بزرگ است. هرگاه می

آنها روابط قوا را با روابط حق با حق جانشین کنند، ستمکاری که بر آنها ستم 

 آموزد این درس است.ماند. آن درس بزرگ که قرآن میکند، برجا نمی

سوره بقره( هم امر واقع مستمر در  74گران سنگدل )موضوع آیه ستم. 5
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گران سنگدل هستیم. بنابر ها هستند و امروزه، خود شاهد ستم ستمجامعه

توضیح بند سوم، اینان بیشتر باید از خداوند بترسند. بر آن توضیح، این 

تواند گر خویشتن را ویران نکند، نمیافزائیم که چون تا ستمتوضیح را می

شود و بخاطر آن، دیگری را ویران کند، پس ترسی که او گرفتارش می

کند، با شتاب و شدت بیشتری برخود سنگدلی در ارتکاب جنایت را بیشتر می

 –کند گر یا ترک ستم میشود. و چون حق هستی شمول است، ستمافزوده می

و  –(  95ف، آیه گرداند )اعراهرگاه چنین کند خداوند سیئات او را حسنات می

 آورد. یا ستمگری از پایش در می

. ترساندن از دشمن نیز امر واقع مستمر است و امروز، مردم را از آن 6

ترسانند. نترسیدن از دشمن، به یمن افزودن بر ایمان میسر بیشتر نیز می

 (173شود )آل عمران، آیه می

واقع مستمر است.  از شهادت بر حق نیز یک امر« ربانیون و احبار». ترس 7

کنند و حق حق نمی« روشنفکران»که، امروزه بزرگی از، روحانیان و چنان

گویند. رهائی از این ترس، به درآمدن از غفلت از خدا و ترس از او بخاطر نمی

 (.44این ترس است )مائده، آیه 

. ترس از کافران یعنی پوشانندگان حق و دستبرد زنندگان به دین، امر واقعی 8

ستمر است. رهائی از این ترس بیان حق است و دریدن پوشش دروغ. ترس م

 (.53و  3های از خداوند، رهاشدن از ترس، ترس از کافران است )مائده، آیه

. ترس از دست دادن زن و فرزند و مال تسلیم متجاوز شدن یک امر واقع 9

باز مستمر است. این امر که این ترس دشمن را از تجاوز به مال و جان 

دارد نیز یک امر واقع مستمر است. اینان باید بدانند که خداوند بدکاران را نمی

 (. 24کند )توبه، هدایت نمی

. ترس از قوای دشمن متجاوز که مردم ترسان را از شهر و کشور خویش 10

رانند، یک امر واقع مستمر است. هم اکنون، در خاورمیانه، مردم بیرون می

است که بخاطر این ترس کار این مردم اینس گرفتارند. راهچند کشور به این تر

های خویش را به یادآورند و (، یعنی توانائی13از خدا بترسند )توبه، آیه 

 شجاعت ایستادن بر حق خویش را بیابند و بر حق بایستند.

. عبرت نگرفتن از سرنوشت جباران، فرعون و به فرعون مانندگان یک 11
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( عبرت گرفتن به بازیافتن 26و  25های .)نازعات، آیهامر واقع مستمر است

 حق و عمل به حق است.

. ترس از ارتکاب ناحق و روی آوردن به حق نیز امر واقع مستمر است. 12

 (.10تا  1های )عبس، آیه

.کشتن فرزندان وفروختن آنان ازترس فقریک امرواقع مستمراست)اسراء، 13

(. رها شدن ازاین ترس به توکل به خداوند،به یادآوردن استعدادها و 31آیه 

 های خویش و به کوشش برخاستن است. فضل

. ترس از رویاروئی با جباران و فرعون صفتان امر واقع مستمر است. از 14

(.درحقیقت، هرگاه مردمان به حقوق خویش عمل 94طه،آیه آنان نباید ترسید )

 ریزد.  کنند و با یکدیگر رابطه حق با حق برقرارکنند، دستگاه جباران فرو می

. نگفتن حقیقت و مطالبه نکردن حق خویش از بیم پدیدآمدن اختالف، یک 15

 ( حق را باید گفت و مطالبه کرد. چراکه94امر واقع مستمر است. )طه، آیه 

آید که از حق غفلت شود و عمل به ناحق رویه انشقاق و انشعاب وقتی پدید می

 بگردد و دروغ روش همگان بشود. 

یابد. امر .  فرعون و هر جباری تا از ترس زور نگفتن بدر نیاید، نجات نمی16

شوند خویشتن را از هائی، بر آن میاست که جباران، در لحظهواقع مستمر این

رو، سخن گفتن با شوند. از ایند. اندک شمارند آنها که موفق میاین ترس برهن

که متذکر بشوند و به رهائی از ترس زور نگفتن استمرار آنان، برای آن

ببخشند و یا متذکر این واقعیت بگردند که ترس عمل نکردن به حق، ترس از 

ت که خاطر اسشود. بدینکند، بسا سبب رها آنها میزور نگفتن را تشدید می

 (44یابند فرعون را به حق بخوانند )طه، آیه موسی و هارون فرمان می

ها است. . ترس ثروتمندان از انفاق نه یک ترس ساده که ترکیبی از ترس17

این ترس نیز یک امر واقع مستمر است و رهائی از این ترس به انفاق است. 

 (100)اسراء، آیه 

رسد که پدر از فرزند و د و زمانی میشو. این واقعیت که زورمدار تنها می18

گردد نیز امر واقع مستمر است. این ترس را هم باید به فرزند از پدر، تنها می

( رهائی از ترس تنها شدن، به 33زورمداران خاطرنشان کرد )لقمان، آیه 

درآمدن ازغفلت دیرپا از خداوند و به ترک زورمداری است. کسی که با خداوند 
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دوست است وجدائی زورباوران ازاو، نه اوکه آنها را تنها است، با هستی 

 گرداند. می

. ترس از به بیراهه رفتن فرزند و یا به بیراهه برده شدن توسط فرزند نیز 19

 (. 80یک امر واقع مستمر است )کهف، آیه 

های بزرگ کاربرای رهاندن انسان از این امرهای مستمر، درسارائه راه    

و بازیافتن شجاعت زندگی است. و شجاعت از عمل به حق ترک کردن ترس 

را خشیت نامه چگونه بتوان قرآن را وارونه خواند و آن. جدائی ناپذیر است

نمایند و در واقع، شمرد؟ چگونه نتوان میان دو ترس که در صورت یکی می

 که نسبتشان به یکدیگر، نسبت تضاد است، فرق ننهاد؟ توضیح این

عمل کردن به حق  با ترس از عمل نکردن به ناحق در صورت . ترس از 20

شباهت دارند ودر سیرت متضاد یکدیگرند. چراکه ترس از عمل نکردن به 

حق، بنابراین، بر انگیخته شدن به عمل کردن حق، بازیافت شجاعت عمل به 

که ترس از عمل نکردن به ناحق، بنابراین، عمل کردن به حق است. حال آن

افزاید. قرآن که روش غافل نشدن از حقوق و عمل بر ترس می ناحق، ترس

کردن به حقوق است، بنابراین، برخورداری دائمی از توانائی و امید و شادی و 

های بسیار شجاعت و... است، این درس کارساز را نه در یک آیه که در آیه

 :کندخاطر نشان اهل خرد می

( و این ترس، بنابر این 28طر، آیه ترس از خداوند کار اهل دانش است )فا ● 

که شجاعت عمل به حق است و بنابر این که علم حق است، به نقد از ظن خالی 

رساند. اهمیت این ترس ها سود میشود و به دانشمندان و همه دیگر انسانمی

است که دانشمندان را از تألیف دانش با زور و بمعنای بازیافتن شجاعت در این

دارد و به تألیف دانش با حق و بکاربردن یابی، باز میسلطهبکاربردنش در 

 انگیزد.این تألیف بر می

(. اما بهشت 8ترسند )بینه، آیه بهشت ارزانی آنها است که از خداوند می● 

حاصل عمل به حق است. پس ترس از خداوند همان ترس از عمل نکردن به 

شجاعت عمل کردن به  حق، به سخن دیگر، برخورداری دائمی از توانائی و

 حق است.

قرآن را خشیت نامه خواندن ناشی از غفلت از معنی خشیت نیز هست. ● 
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خشیت هرگونه ترسی نیست. ترسی است که پایه و مایه آن، باور و ارج 

رو، باورمند به خدا، از غیر خدا، در جمع، از قدرت گزاری است. از این

خدا، قدرت باور است و ترس او از و...( و غافل از  18ترسد )توبه، آیه نمی

رو، رهائی از بند امرهای مستمر از این کند قدرت باوری او را.قدرت بازگو می

فوق و همانندهای آنها، به ترک باور به قدرت که ناباوری است به توانائی 

ها از آن غافل است آن آموزش بزرگ که ما انسانگردد. اینخویش، متحقق می

  ایم.ی قدرت درآمدهمانده و به بندگ

 

  استنامه تقوی قرآن. ب
 

بسیاری از آدمیان تقوی از خدا را با ترسی که آدمیان دارند یکسان می پندارند 

و غافل از این امر هستند که انسان وقتی از چیزی و یا کسی می ترسد، از آن 

فرار و یا سعی می کند از آن دور  و برحذر شود. اما کسی که از خدا می 

سد، به او نزدیک می شود. پس معلوم می شود که سنخ ترس از خدا، تر

همجنس ترس از کسی و یا چیزی داشتن نیست. ترس از خدا از سنخ معرفت و 

عشق است، بدین معنی که هر که به خدا نزدیکتر است و از او تقوی دارد، از 

، هیچ چیز، هیچ کس و قدرتی ترس ندارد. پس ترس از خدا و یا تقوی نیرو

رشد و نور می آورد.  و ترس از شخاص، قدرت و... زبونی، ونگرانی به 

 همراه دارد وموالنا در دیوان شمس چه نغز و شیوا سروده است:

 درخت اتقوا  دراز شو پیش   سر بنه و   //   وسایه و نور بایدت هر دو بهم، زمن شن

 تن زن چون کبوتران، باز مکن بقر بقو  چون زدرخت لطف او بال و پری برویدت  // 

پس تقوی رها شدن از قدرت و قدرت باوری است.  بنابر این:  رهاشدن از 

هائی که امرهای واقع مستمر هستند، تقوی است. در قدرت باوری و خشیت

 حقیقت: 

. تقوی،از جمله، روش پرهیز از یک ترس، ترس عمل نکردن به ناحق 1

مراقبت مداوم است بر غافل نشدن از حقوق است. به سخن دیگر، تقوی 

خویش و عمل به این حقوق و کرامت برکرامت افزودن است )حجرات، آیه 

 ( به یمن عمل به حق و دفاع از حق و رابطه حق با حق برقرارکردن. و13
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(: انسان را توانائی تمیز 8گیرد )شمس، آیه . تقوی در برابر فجور قرار می2

رو، غفلت از حقوق، انسان را عامل به فجور ینحق از ناحق است. از ا

سان، تقوی ترس نیست، روش کند. بدینشود و تباه میگرداند و او تباه میمی

بکار انداختن توانائی تمیز حق از نا حق و راست راه حق را به پیش رفتن، 

االطالق و صیر به او تا لقاء او، است. )احزاب، آیه وصول به درک حق علی

44.) 

شود. و نیکی در بیان قرآن، ها می. اما تقوی در برابر فجور، مجموعه نیکی3

 ها مساوی است با مجموعه حقوق. و گردد: مجموعه نیکیدقیق و شفاف می

که انسان توانائی تمیز تقوی از فجور و توانائی گزیدن این یا آن را . بنابر این4

تقالل و آزادی را برگزید، است. اگر اسدارد، پس مستقل و آزاد آفریده شده

آموزد که روش هر حقی خود آن حق است. روش زیستن در تقوی به او می

استقالل و آزادی، عمل کردن به استقالل و آزادی است. از جمله، با زور گفتن 

رو، قرآن، جای، جای، شود. از اینو زور شنیدن، کسی مستقل و آزاد نمی

 خواند:ند و انسان را به آن میداتقوی را عمل به این و آن حق می

اگر صبر روش کنید و تقوی پیشه کنید، یعنی به صبرکردن مداومت ببخشید ● 

 گردد. ( توفیق یار شما می181عمران، آیه )آل

گاه از دست فرو اگر احسان کنید و تقوی پیشه سازید، یعنی احسان را هیچ● 

 ( و128، آیه کنید علم دارد )نساءنگذارید، خداوند بر آنچه می

شوید زیرا خداوند هرگاه احسان کنید و تقوی پیشه سازید، محبوب خدا می● 

 (93. )مائده، آیه داردنیکی کنندگان را دوست می

شود اگر صلح کنید و تقوی پیشه سازید، غفران خداوند شامل حال شما می● 

 (129)نساء، 

کند )طالق، آیه ایجاد میهرگاه تقوی پیشه کنید، خداوند در کار شما گشایش ● 

4) 

ربا ستانی به اضعاف مضاعف ستم است، تقوی به رهائی از این ستم و مایه ● 

 (130عمران، آیه رستگاری است )آل

کشاند. لذا اندازه شناختن و اندازه نگهداشتن اسراف کار را به تنگدستی می● 

 (150تقوی است )شعراء، آیه 
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گرداند، تقوی همین است. را رویه می ترک جباریت که، بناگزیر، قساوت● 

 (131و  130های )شعراء، آیه

کنند تقوی پیشگان آنانند که راستی در پندار و گفتار و کردار را رویه می● 

 (33)زمر، آیه 

 (197ترک جدال و نیکی بر نیکی افزودن، تقوی همین است )بقره، آیه ● 

 (237آیه تر کارها به تقوی است )بقره، عفو کردن نزدیک● 

 (86علو نجستن در زمین و فساد نکردن در آن، تقوی است )قصص، آیه ● 

 (8دادگری پیشه کردن تقوی است )مائده، آیه ● 

تقوا شتاب به سوی دریای بیکران غفران و بهشت خداوند است)آل ● 

 (133عمران/

و چون موضوع این نقد دوست داشتن و دوست داشته شدن است، در پایان    

های گویای رابطه تقوی و حب را رست، بمثابه مشت نمونه خروار، آیهاین فه

 آوریم:می

 (2همکاری نکردن در گناه و دشمنی تقوی است )مائده، آیه ● 

مؤمنان برادران یکدیگرند و برقرار نگاه داشتن صلح میان آنان، تقوی ● 

 (10همین است )حجرات، آیه 

خداوند تقوی پیشگان را دوست  عهدشناسی و استقامت بر آن، تقوی است و● 

 (.7دارد )توبه، آیه می

کنند و پرهیزکاران با یکدیگر دشمنی ناپرهیزکاران با یکدیگر دشمنی می● 

 (67کنند )دخان، آیه نمی

سان، آموزش همواره کارآی قرآن اینست: تقوی به حق عمل کردن بدین     

مختصری نیز در باب و . است و عمل کردن به هر حقی بکاربردن آن حق است

 خوف و رجاء

 

 قرآن در رجا و خوف. ج
 

ترس آیندها است. اینآیندها است و رجا امید به خوشخوف ترس از ناخوش    

داند که است و میدهد که، برای مثال، انسان کاری را انجام دادهوقتی دست می
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مایه آن، بنترسد. بنابراین، است و از مجازات شدن بخاطر آن میزشت بوده

کند، گرفتار خوف نیز رو، کسی که کار بد نمیگزاری نیست. از اینباور و ارج

 خوانیم:شود. در قرآن مینمی

همانا کسانی که گویند پروردگار ما خدا است و استقامت پیشه کنند گرفتار ● 

 (30شوند )سجده، آیه خوف و حزن نمی

مأموران فرعون، ترس و کودک شیر خواره را به رود سپردن از بیم ● 

محل شود، ترس و غم بیآور است. اما چون عمل به رهنمود خداوند میغم 

 (.7شود )قصص، آیه می

شوند )بقره، جویند، گرفتار ترس و غم نمیآنان که به هدایت خداوند راه می● 

 (62و  38های آیه

غم  آورد و در پی صلح و اصالح است گرفتار ترس وکسی که ایمان می● 

 (48شود )انعام، آیه نمی

 (. 62شوند )یونس، آیه همانا اولیاء خداوند گرفتار ترس و غم نمی● 

آیند، کنند، به لباس ترس و غم در میمردم شهرها که کفران نعمت می● 

 (112همانند مکه در دوران کفران نعمت مردم آن، )نحل، آیه 

نیز پرداختن به تبهکاری، ترس قرار، انتظار تبهکاری از تبهکاران و بدین    

افزاید بخاطر ترس از عذاب وجدان و یا از افزاید. غم میآورد و غم میپدید می

شود زیرا حق مطلق مجازات و یا از هر دو. خداوند گرفتار خوف و حزن نمی

آور نیست، زیرا او کار خداوند خوف شود.است و از حق جز حق صادر نمی

بر جدائی ناپذیری زندگی از شجاعت، روشهای رها کند و بناترس آور نمی

آموزد که بر سنت او، عمل برخود آموزد. و میشدن از ترس را به انسان می

افزاید. پس بر ترس زشتکار همواره افزوده افزا است. عمل زشت بر خود می

 . شود و بر غم او نیزمی

است که ریدهدر عوض، رجا خاصه حق است. چراکه هستی را چنان آف       

آوردن به حق و عمل به نهایت برخود افزوده نگردد و با رویکار زشت تا بی

(، امید به 135عمران، آیه حق، سیئه حسنه بگردد. امید به غفران او )آل

(، امید به رحمت او )بقره، آیه 19لطف لطیفی که او است )شوری، آیه 

گاه ود که انسان هیچش( سبب می110(، امید به لقاء او )کهف، آیه 218
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است و همواره متذکر باشد، بازیافتن حق و عمل نپندارد که کارش از کارگذشته

 به حق هرچه زودتر بهتر.

خوف از »باوجود این، اهل عرفان، نخست بنا را بر خوف گذاشتند و     

که، خوف فرآورده عمل را راهنمای راه خویش کردند. غافل از این« خداوند

که این عذاب این ترس، ترس از عذاب خدا است. باز غافل از اینانسان است. 

افزاید بلکه ویران کاری نه هم بر خود میمایه در عمل زشت او دارد: زشت

کند. لذا، به یمن رجا یا امید به غفران کار را نیز خودافزا میشدن زشت

حق، از یابد و با عمل به خداوند، آدمی خویشتن و حقوقمندی خویش را بازمی

کند. باید کاهد و برخودافزائی عمل زشت را متوقف میویران شدن خویش می

گیرد، دانست که عمل به حق چون هستی بخش و در راستای هستی انجام می

تواند عمل زشت برخودافزا تر است. پس میبرخودافزائی آن بیشتر و پرشتاب

 را ببلعد. 

داند و  بنارا بر خوف و رجا وف میاما مولوی بنای هستی آفریده را بر خ     

 گذارد:می

 بنای جهان بر ترس:  

 هر یکی از ترس جان در کار باختحق ستون این جهان از ترس ساخت //       

 زمین   اصالح   //   کرد   معمار         نچنی   حمد ایزد  را که  ترس  را        

 (2202و2201)دفتر ششم  

  

 توأمند رجا و خوف
 

 ها موطن خوف و رجا است زین دو جان  //    این جهان با این دو پر اندر هوا است 

 ( 1853)دفتر ششم   

شود. روشن است که بخاطر اظهار این نظر، مثنوی ترس نامه نمی     

که حق  –که توضیح داده شد  –است گردد: حق اینپذیر میباوجوداین، نقد

و آزادی مطلق است، جهان را مستقل و آزاد اطالق، بنابر این که استقالل علی

شود آفریده آفرید. رابطه میان آفریده خود انگیخته و خداوند است که سبب می

از خودانگیختگی خویش غافل نشود و اگر شد، بیادش آورد و به یمن بازیافتن 
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 استقالل و آزادی، از لباس ترس و غم بدرآید و شجاعت زندگی را بازجوید. 

 فرستادت        طبق      نان  فرستد چون حق  //     خوفت داد  هدان چونک  تََخف ال 

 غّصه آن کس راست کین جا طوف نیست  //   خوف، آن کس راست کو را خوف نیست

  (496و495)دفتر سوم  

کسی که به مقام خوف حق تعالی برسد ، به دنبالش او را به مقام امن و 

ترس از آن کسی است که در این دنیا از حق اطمینان می رساند و در نتیجه 

 تعالی نترسد.

را جامۀ  ورع و پارسائی که انسان را از « لباس التقوی» و همچنانکه قرآن 

خود غافل شدن و هر نوع کژی و تجاوز باز میدارد، و آدمی را با حقیقت پیوند 

کند می دهد، معرفی می کند، مولوی نیز جامۀ فاخر تقوی را لباسی معرف می 

که با آن لباس و نور آن قلب عارفان با عالم حقیقت انس و الفت می گیرد. و 

 نشانۀ حمد است که آنها بر دوش خود دارند 

 اطلِس تقوی و نوِر ُمؤتَلِف    //    آیِت حمدست  او را بر َکتِف 

   ساکِن گلزار   و َعیٌن جاِریَهاز جهان عاریه    //     وارهیده   

َعیٌن جاِریَه  یعنی چشمۀ روان. اشاره است به آیه   (1767و1766) دفتر چهارم  

سورۀ غاشیه : فیها َعیٌن جاِریَه و لباس تقوی را گوهری می داند که در  13

 درون خود دارد 

 گوهری دارم ز تقوی  یا سخا    //     این زکات و روزه در هر دو گواه

   /     در حرامش دان که   نَبَود اِتّصالروزه گوید کرد تقوی از حالل    /

 ( 189و188)دفتر  پنجم    

انسان صبور اختیار داشته های خود را هم هیچ می شمرد و امر به تقوی می 

 کند.

 اِت قُوا      اختیار آن را نکو باشد  که او    //     مالِک خود     باشد اندر   

 اختیار بینداز    ر    //     دور کن آلت،        چون نباشد حفظ تقوی، زینها

 است    جلوه گاه و اختیارم  آن پَر است    //     برَکنَم  پَر را که در قصِد َسر

 شّر و شور  در ر    //     تا پََرش در نفگند  نیست انگارد پَِر   خود را َصبو

   (6/5 ،649-652) 

قدرت اختیار برای کسی است مالک نفس خود است وامر به تقوی می کند. اگر 

قدرت خویشتن داری نداری ، بر حذر باش و این نوع آزادگی عمل را از خود 
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دور کن. زیرا محل خودنمایی و اختیاِر ویرانگر همین پر و بال زیبای من 

کنم و جدا می است، پرو بال اختیار که قصد کندن جانم را کرده از خود می 

سازم. شخص صبور و خویشتن دار، پر و بال خود را هیچ می شمرد، تا این 

 پرو بال او را دچار فتنه و بال نسازد.  

 

 قرآن در حب 
 

های او چون هدایت او فراگیر است. آفریدهحب خدا هستی شمول است. هم    

از جاذبه برخوردارند. در فطرت خویش، جاذب حق و دافع ناحق هستند. از 

آیند، خویشتن را از دوستی خداوند میرو، آنها که به بندگی قدرت دراین

ویشتن را محروم رو، مردماِن زیر از دوستی خداوند خکنند. از اینمحروم می

دارد، بخاطر اگر در قرآن است که خداوند این کسان را دوست نمی کنند.می

بیند. گر، ستم بیند. دشمنی کننده دشمنی میسنت تغییر ناپذیر او است: ستم

آید و قدرت طلب استعداد دوست داشتن و دوست فسادگستر به فساد از پا در می

 :دهدداشته شدن را از دست می

( و 190( و تجاوز پیشگان )بقره، آیه 32عمران، آیه شانندگان حق )آل. پو1

( و 276کشان از دیگران )بقره، آیه ( و بهره205فساد پیشگان )بقره، آیه 

( و عهد 57عمران، آیه کاران )آل( و ستم34مال مردم خورها )توبه، آیه 

و  (36( و خودپسندان متکبر )نساء، آیه 76عمران، آیه شکنان )آل

و حج،  107( و خائنان به خود و دیگران )نساء، آیه 23مستکبران )نحل، آیه 

( و فحشاء وشهوات پیشگان )نور، آیه 31( و مسرفان )اعراف، آیه 38آیه 

( و احبار و رهبان را 18( و برتری جویان )مائده،آیه 14عمران، آیه و آل 19

خویِش قدرتمدار را ولی ( و این و آن کس 31ارباب خویش کنندگان )توبه، آیه 

( و خود خدا انگاران و یا گردانان )میوه 23خود کنندگان )توبه، آیه 

 ای که آدم خورد( و...ممنوعه

ها، تضاد مایه این نوع پیشهاما اینان، جملگی، قدرتمدارانند. چراکه بن     

انگیزد و آنان را از میاست و معتادان به خود را به دشمنی رویه کردن بر

شور درسر و شوق دردل وهیجان زندگی که فرآوردِه مداوم دوستی است، 
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 کند. محروم می

است که دوست . ویژگی همگانی غافل  شوندگان از حق دوستی گویای آن2

ای اززورندارد، مبرا از مایهداشتن وقتی ترجمان توحیداست چون بن

ئی و هجران، مبری ویرانگری، بنابراین، از خسران، مبرا از جفا، مبرا از جدا

از حرمان، مبرا از ناتوانی، مبرا از غم، مبرا ازناامیدی، مبرا از خیال و وهم، 

مبرا از تبعیض، مبرا از حد، مبری از نیاز سازی و بدان ناتوان گشتن، مبری 

از زشت بینی و زشت انگاری، مبری از بناکردن دوستی بر دشمنی، مبرا از 

 فرسایش است.

های خودانگیختگی و زیبابینی و وفای به خوردار از ویژگی. دوست داشتن بر3

( 134عمران، آیه عهد دوستی و صفا و شادی و خویشتن به غیظ نسپردن )آل

و ایمان به حق و پرهیز ازخود را ولی ورهبردیگران انگاشتن )قصص، آیه 

دار دادن)انعام، آیه گوئی وحق پوئی و حق به حق( وحقوقمندی و حق56

(و طلب 3 یداری در ایستادگی برحق و پایداری در صبر )عصر، آیه(، پا141

دوستی و در این طلب، صمیمی و ازبند سود و زیان رها بودن و ثبات قدم و 

همانی جستن با نیازی و معرفت بر  مقام خلیفةاللهی خویش و در مقام اینبی

تضاد  (، تبعیض زدائی و حدزدائی و54حق  )دوست داشتن خدا، مائده، آیه 

( و درگذشتن وعفو کردن 40زدائی  و صلح وآشتی پیشگی )شوری، آیه 

(و نیز 4( و ستم ستیزی ایستادگی در برابر متجاوز )صف،آیه 13)مائده، آیه 

( و احسان و خدمتگزاری )بقره، 79دانش پژوهی و پند پذیری )اعراف، آیه 

و فطرت جوئی  زدائی( و پلشتی8(و میل شدید به خیر )عادیات، آیه 195آیه 

( و... و 42( و قسط پیشگی )مائده، آیه 108و توبه، آیه  222)بقره، آیه 

رشد بر میزان عدل و صیر بسوی حق، و در این صیر، مهربانی و بخشش و 

 جذب حق و دفع ناحق را روش کردن است. و...

ها و بنابراین که عمل دوست داشتن برخودافزا و بنابراین بنابراین ویژگی     

های خویش را بر او که هرگاه آدمی جاهد در پوئیدن راه او باشد، حبیب راه

چون »آید و (، مجذوب به لقای جاذب نائل می69نماید )عنکبوت، آیه می

 بیند. اما از دید دوست و به چشم دل می«. بیندکند، خدا را میدرکش می

های دوست یژگی( و یافتن و1های دوستی )برشمرده در بند . گذار از مانع4

داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به توفیق در گذراندن امتحان و موفق 
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هللا بگردد، از ابتالهای که خلیلها دارد. ابراهیم برای آنبدرآمدن از ابتالء

اند، مایه کار عارفانی گانه موفق بدرآمد. این ابتالها که در قرآن شرح شدههفت

آن ابتالها که رها شدن از خدا  انگاری  چون عطار و مولوی شدند. یکی از

وار های مادی هستند، خود شش ابتالء است. این ابتالها را فهرستپدیده

 آوریم:می

. صیر بسوی محبوب یا در داشته نماندن و راه رشد را تا لقای او پیوسته 1

 رفتن  و

و  ترین آنها، خود خدا انگاری. خویشتن را از بند اساطیر رهاندن که سخت2

 خود خداگردانی است. و

 . در ابالغ بیان و عمل به آن، از بند توقعات قدرتمداری رها ماندن. و 3

. آزمون آتش که ابراهیم )ع( با موفقیت گذراند: در دل آتش از حق نبریدن و 4

 به ترس از آتش از محبوب غافل نشدن. و

که، از این  . وفای بعهد بعد از گذار از عسر به یسر. بس کم شمارند آنها5

 آیند. وابتال، موفق بدر می

های بر شمرده . گزیدن وفای به میثاق با محبوب، به یمن رهائی از همه مانع6

 و 1در بند 

. زندگی در حب و یافتن زندگی در لقای محبوب: آزمایش قربانی کردن 7

اسماعیل، آزمایش ُحّب است و نه عشقی که، در آن، لقای محبوب در گرو 

ردن زندگی عزیزی است.  ُحّب زندگی آور است و زندگی ستان نیست. قربانی ک

این ابتال که، بدان، رسم زندگی ستیزانه قربانی کردن انسان از میان برداشته 

دوستی زندگی ساز است و زندگی ستان  شد، درس بزرگ ُحّب را در بردارد:

 .نیست

تری موفق بدرآمد و و بنابر قرآن، پیامبر اسالم هنوز از ابتالهای سخت    

 هللا شد.حبیب

دهد. زبان . اما زبان نیز حب را از عشق )عشق در زبان عربی( تمیز می5

های قرآن، از جمله، ها و جملهها است. دریافتن معانی کلمهقرآن را خاصه

حک است که معنی صحیح را از ها است. این منیازمند دانستن این خاصه

را از « کشاف قرآن»ناصحیح و ترجمه برابر با اصل را از غیر آن و تفسیر 
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چند ازاین شناساند. یکغیر آن، درک صحیح حب را ازشبه آن، باز می

 کنیم: ها را فهرست میخاصه

 شود. و. کلمه یک و همان معنی را دارد. یعنی از حب جز آن مراد نمی1

 . شفاف و سر راست است. و 2

 ای از قدرت و اکراه ندارد. و . مایه3

 . گویای توحید و نه دوئیت محب و محبوب است. و4

 است، از اسطوره و افسانه هیچ نیست. و. در توحیدی که حب گویای آن4

گر رها شدن محب از . حب بیانگرهستی شمولی خویش است. زیرا بیان5

 ها است. ومحدودکننده

 زبان حب زبان بینش و دانش است. و  .6

 . زبان حب، زبان دو پهلو و صورت حق پوش نیست. و 7

. چون زبان دوئیت نیست، بیانگر سبقت گرفتن هست اما گویای رقابت 8

 نیست: محب رقیب ندارد. و

گری نیست. دوست داشتنی که حب است برکشیدنی . حب گویای هیچ ویران9

 و همراه با فروکشیدنی نیست. 

. حب زیبابینی و متعلق آن زیبائی مطلق است: محب از دید محبوب در 10

 بیند.نگرد و آن را سراسر زیبائی میهستی می

محک زدن به کارها در باره قرآن، از جمله در باره حب، با محک      

دهد موفقیت آنها را اندازه بگیریم. های زبان قرآن، به ما امکان میخاصه

ها از این و آن مالحظه اینست. فروکشیدن کاری برای اقتضای تحقیق ر

 برکشیدن کار دیگری تحقیق نیست بلکه تخریب است.   

ادامه بحث حب در قران و عشق و ُحّب از دوران جاهلیت تا به امروز را در 

 قسمت چهارم  مطالعه خواهیم کرد.

  

  امروز به تا جاهلیت دوران از  عشق و ُحبّ -4
 

قرآن به زبان عربی و زبان آن، زبانی دقیق، سر راست و خالی از اعوجاج   

بین معانی دو کلمه حب و عشق ین زبان و در میان عرب زبانان است. در ا
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تفاوت  عمیقی وجود دارد. تعریف حب در قرآن و ابتالها که طالب باید از آنها 

نبود است. ر نرفتهگویند چرا کلمه عشق در قرآن بکاموفق بدرآید، روشن می

کند. حال برای در قرآن  به دقت بیان قرآن در باره حب داللت میکلمه عشق 

اینکه بدانیم چرا در قران کلمه عشق در معنای حب نیست، بهترین راه این 

است که از وجود کلمه عشق در زبان عربی و عرب زبانان و معنای آن پرسش 

 کنیم:

  

 ُحّب و عشق تا به امروز:

بر عرب زبانان پوشید نیست که از دوران جاهلیت تا به امروز ملتهای     

عرب زبان وقتی در مقوله عشق شعر می گویند و یا در موسیقی و آوازهای 

که کلمه عشق هم غنائی خود و نیز وقتی از مقوله عشق صحبت می کنند، با آن

 برند و نه کلمه عشق را.عربی است، اما کلمه حب را بکار می

درمعلقه خود کلمه  القیس مشهور ترین شاعر دوران پیش از اسالم،امرؤ● 

 است :حب را به کار برده

 قَفَاَ نَْبِك ِمْن ِذُكَرى َحبِیب  َوَمْنِزِل    //      بِِسْقِط اللَِّوى بَْیَن الدَُّخوِل فََحْو َملِ 

   توقف كنید تا با یاد ) خاطرات( حبیب و منزلگاه حبیب گریه کنیم.

آن جایگاهی که خاطرات حبیب را در بر دارد کجاست؟ آن مکان در سقط اللوی 

میان دو مکان باسم دخول و حومل قرار گرفته است یعني برای گریستن بر 

  خاطرات وجایکاه حبیب که  در سقط اللوي باشد توقف کنیم. 

  و همچنین است، المؤنسة لیلى شعر قیس بن الملوح ) مجنون لیلى (

 //    یكون كفافا ال  علي واللیا    فیارب سّو الحب    بیني وبینها

أي خدا محبت را بین من و بین محبوب من مساوي بگردان و این محبت 

      أَِمْن أُمِّ أَْوفَیباندازه ای کفافی باشد که نفع وضرری نداشته باشد. 

... 

 كان منه مدانیا//   أو أشبهه أو     أحب من األسماء ما وافق اسمها

ویا ان اسمی که مشابه اسم او ویا اینكه نزدیک به اسم او باشد) هم وزن وهم  

 صدای اسم لیلى باشد(

 شفیعی کد کنی، در تعلیقات خود، در توضیح این شعر عطار : 
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 گشت مجنون هر زمان شوریده تر    //    همچنان در کوِی لیلی شد مگر 

» گفتنگریست میعامی که چون به وحوش میمجنون بنی » است که:بر این

و چون به مردم می « لیلی » گفت: کرد، میو چون به کوه نظر می« لیلی 

نامت چیست؟ و حالت »، چندان که ازو پرسیدند «لیلی » گفتنگریست می

   و در این باره سرود:« لیلی » گفت«  چگونه است؟

  

 /     اُقَبُِّل  ذا  الجداَر و ذا الجداراأُمر     علی الدیّاِر         لیلی    /

 و ما ُحب   الدیّاِر  شفَغَن قلبی    //     ولکن  ُحب  من َسَکَن الدیارا

(39  ) 

 

ها ام کلثوم که مشهورترین خواننده عرب زبان دوران معاصر است، در ترانه● 

خواند به وقتی می  –و اشعاری که او خوانده و بسیار هم عشقی و غنائی است 

کلمه  -دادهمه، حتی به غیر عرب زبانان، سرور و وجد زاید الوصفی دست می

 ی بکار رفته است. است، کلمه ُحّب  و مشتقاتش تا بخواهعشق  بکار نرفته

انگلیسي، در عربي رائج  « أي الو یو»در برابر واژه پارسي دوستت دارم یا     

شود.  احبك است و حبیبي و حب و...تمام مشتقات از مصدر ُحّب بکار برده می

وداد و محبت نیز كه مترادف حب در عربي اند، در فارسي طنین كمتري دارند. 

در همین راستاي معنایي هست، یكي غرام كه  و در عربي دو واژه دیگر هم 

جمعش مغامرات به معناي داستانهاي عشقي است و در خودش جنبه سكسي 

هم دارد و دیگري هوي است. واژۀ غرامت درفارسي نیز از همین ریشه است، 

 شاید هم به این معنا است که فرد عاشق گویي بدهكار معشوق مي شود.

مي آید مثل عشق بار منفي دارد و در  هوي كه در فارسي گاهي با هوس

 خودش نوعي اشتیاق افرادي به كسي یا جایي را در بر دارد.

ُحّب و  حال باید دید در لسان مولوی، ُحّب چه معنائی دارد. با وجودی که   

برند، آیا هر دو عربی است و عرب زبانان ُحّب  و مشتقاتش را بکار می عشق

ه حب دارد و در قرآن نیز این کلمه بکار مولوی در مقام بیان معنائی ک

 را به یک معنی استعمال کرده و یا خیر:  عشق و  است، ُحبّ رفته
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 مولوی لسان در وُحبّ   عشق  

  

 است:در لسان مولوی عشق در معنای حب بکار رفته 

 عشق وصف ایزد است، اما که َخوف    //   وصف بندۀ مبتالِی فَرج و َجوف 

 شرمگاه و جوف= شکم، درون، داخل چیزی() فرج= 

 

 مطلبی      با ُیِحب هُم            قرین در نُبی //        چون یُِحبّوَن      بخواندی  در

 خوف نبود   وصِف یزدان ای عزیزیز //   عشق ن  پس محبّت وصِف حق دان،

 وصِف حادث کو؟ و وصِف پاک کو؟کو؟ وصِف  مشتی خاک کو؟// وصِف حق 

 و آن ناتمام   صد قیامت   بگذرد،     //  بر دوام       شرح عشق ار  من بگویم  

 (2189-2186)دفتر پنجم 

 

ای است که اسیر محبت و عشق، وصف خداوند هستند. اما ترس صفت بنده   

شکم و زیر شکم است. چون تو در قرآن همیشه یُِحبّون )دوست دارند( را در 

خوانی. به زبان دیگر، ُحّب وصِف خداوند است کنار یِحبُُّهم )دوستشان دارد( می

 ق ببخشدتواند پرتوی از آن وصف را در خود تحقو بنده هم می

در نتیجه محبّت نیز مانند عشق  وصف  خداوند است ولی ای عزیز من،      

 خوف )ترس( وصف خداوند نیست و وصف بنده است.

صفت خداوند کجا و صفت یک مشت خاک کجا؟ یعنی صفات خالق با صفات    

انسان آفریده شده از خاک قابل مقایسه نیست. اگر من بخواهم دائماً عشق را 

م  صد قیامت بر پا می شود در حالی که هنوز شرح عشق ناتمام مانده شرح ده

است. چون عشق از اوصاف الهی است  و چون صفات حق عین ذات اوست، 

 گنجد.پس الیتناهی است و الیتناهی در زبان نمی

 موالنا می فرماید:

 لَفمیِل جان،    اندر   ترقّّی   و  شرف    //     میِل تن در کسب و اسباِب عَ 
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 میل و عشِق آن شرف هم سوِی جان    //     زین یُِحب را و  یُِحبّون را بدان

 (4440و4439)فتر سوم 

روح و جان میل به سوی عالم غیب و هستی مطلق دارد ولی عالقه تن به کسی 

لذایذ مادی است. حضرت حق هم روح را دوست دارد و برای اینکه این نکته 

 (  را بخوانی و بدانی  54)مائده/ «م َو یُحبونهیُحبّهُ » را درک کنی باید 

بکار  عاشق را مساوی باز مولوی در بخشی از مقدمه دفتر چهارم ُمِحبّ  

  است:برده

در بخشی از مقدمه دفتر چهارم که همه آن به زبان عربی است، چنین 

للعیون قرة و للنفوس مسرة، اطیب الثمار لمن اجتنی و اجل »... است:آمده

 المرادات و المنی موصل العلیل الی طیبه و هادی الُمِحّب اِلی َحبیبهِ 

ها ها شادی. پاکیزه ترین میوهها آرامش و تسکین است و برای روانبرای چشم»

توان ها را میاست برای کسی که بچیند، و در آن بزرگترین آرزوها و خواست

« شق را به محبوبش.یافت. بیمار را به درمانگِر دردهایش می رساند و عا

«.  رسانندۀ بیمار به طبیب، و عاشق به معشوقش » و یا)ترجمه از کریم زمانی( 

 نویسد:ُحّب می هباز مولوی در بخشی ازمقدمه دفتر دوم در بار

...پرسید یکی که: عاشقی چیست؟ گفتم که: چو ما شوی بدانی عشق محبّت »     

حق است به حقیقت، و نسبت او به  اند که صفتِ حساب است، از آن جهت گفتهبی

 «کدام است؟« یُِحبّونههُ »تمام است، « یُِحبّهم»بنده مجاز است، 

در همین رابطه شفیعی کدکنی در تعلیقاتش بر مصیبت نامه عطار در مورد    

    این شعر عطار،    

 نیست غیِر او که دارد غیر دوست    //   گر حقیقت اوست ره  زو هم بدوست

 چنین توضیح داده است:    

: این سخِن میرکاریز بسیار نزدیک است نیست غیِر او که دارد غیر دوست»   

( داشته. در 54:5« )یُحبُّهم َو یُحبونه » به تفسیری که ابوسعید ابوالخیر از آیۀ

 خواندند که نقل است که روزی این آیت می» مقامات بوسعید آمده است که 

«.  خدای ایشان را دوست دارد و ایشان خدای را دوست دارند»  یُحبُّهم َو یُحبونه

گفتند: شیخا «.  هر گز خدای هیچ کس را دوست نداشت و ندارد»شیخ گفت: 

«. دانیما معنی نمی» گفتند: «. معنی همان است» گفت: «. قرآن گفته است»
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خدا است و بندۀ او  و حق است و  خلق او و صانع است و صنع او. »گفت: 

سی دیگر در این بازار چه کار دارد؟ صانعی صنِع خویش را دوست دارد. ک

 (     40« )اینجا غیر چه کار دارد؟

حقیقتی است که هر کسی هر چه را که خلق، اختراع یا اکتشاف کرده و به      

دست آورده، آن را دوست دارد. پس چگونه خدا بندگانی را که خلق کرده 

ن نیست. دوستی را هم او در جودش به ودیعت دارد؟ هر گز چنیدوست نمی

 است.نهاده

 

 ُحبّ  و شبستری محمود شیخ  
 

را چنین  343و342الهیجی شارح گلشن راز شیخ محمود شبستری  شعر     

 : شرح میدهد

 ز ان کنتم تحبّون یابد او راه    //    به خلوتخانۀ   یُحببکم هللا » 

 (342)گلشن راز شماره 

    ُ َ فَاتَّبُِعونى یُْحبِْبُكُم هللاَّ اشارت به آیت کریمه است که قُْل إِن ُكنتُْم تُِحب وَن هللاَّ

فرماید که بگو ای "محمد" که اگر شما خدا را دوست حضرت عّز شأنه می

دارید، متابعت من که "محمد"م و فرستادۀ خدایم، بنمایید و از فرمودۀ من می

سبب محبت من خاصیت محبوبی در شما سرایت نماید و تجاوز منمایید؛ تا به 

چنانچه من محبوب الهم، شما نیز بواسطۀ مناسبت، محبوب حق گردید و خدا 

به مرتبه کمال « فاذا احببته کنت سمعه و بصره» شما را دوست گیرد و بحکم 

ال یسعنی فیه ملک » وصول یافته، به مقام والیت نبی که توحید ذاتی است که 

 گردید. -علیه السالم –برسید و مظهر کمال محمدی « وال نبّی مرسل مقّرب

 از محبت گردد اومحبوب حق    //     گرچه طالب بود شد    مطلوب حق

 بی محبت   نیست   عالم   را کمال اعتدال    //   شد محبت را ظهور  از 

 ودوز محبت   دیو   حوری  می ش ی شود    //   از محبت  نار نوری    م

 سرکه ها ُمل  می شودوز محبت   گل   می شود    //   از محبت خارها    

 آفتاب عشق چون     تابنده    شد    //    بنده خواجه گشت و خواجه بنده شد

" ز ان کنتم تحبّون یابد او راه " یعنی محّب حق و عاشق مطلق چون دانست که 
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متابعت حضرت  طریق حصول مطلوب که وصال محبوب است، منحصر در

نبی )ع( است و در متابعت اقوال و افعال و اعمال، حسب المقدور  سعی و 

اجتهاد به تقدیم رسانید و راه شریعت و طریقت بر قدم آن حضرت می رود، هر 

 ُ آینه که محبوبیت حضرت نبی در ولی سرایت نماید و به خلوتخانۀ " یُْحبِْبُكُم هللاَّ

یابد و محّب و محبوب، شیء واحد گردد و از  "که مرتبۀ محبوبیّت است، راه

 اثنینیت غیریّت مرتفع شود. 

چون محبّت به کمال رسید، ولی بسبب متابعت نبی یقین که مرتبۀ محبوبیّت حق 

ُ " فلذا فرمود که:  می رسد که " فَاتَّبُِعونى یُْحبِْبُكُم هللاَّ

   

 در آن خلوت سرا محبوب گردد    //    به حق یکبارگی مجذوب گردد   

 ( 343)گلشن راز شماره

یعنی ولی که محب حّق بود، بواسطۀ متابعت نبی ، که محبوب حق است، در 

ُ » خلوتسرای  بسبب سرایت صفت محبوبی نبی، محبوب حّق گردد « یُْحبِْبُكُم هللاَّ

حق گشته، قرب به مرتبه ای رسد که دویی و بیکبارگی و کلّی مجذوب به جانب 

   (41« )از مابین مرتفع شود و اغیار عین یار گردد.

 

از « میناگر عشق»کریم زمانی شارح جامع مثنوی معنوی و نویسنده کتاب 

زبان خودش و حکیم حاج ماّل هادی سبزواری توضیح می دهد که عشق همان 

 ُحّب است:

در قرآن کریم آمده و در مأثورات مذهبی مراد از عشق همان ُحّب است که » 

حبیب »و« ُمِحبّ »خداوند بدان صفت توصیف شده است. و از جملۀ اسماءهللا 

چیزی بشمار نیاید اینست که « عشق»در مقابل « خوف»است. پس سبب اینکه «

وصف بنده است، در حالی که ُحّب)= عشق( وصف حق تعالی است. « خوف»

ز مقام سالک خائف باالتر است، زیرا عاشق خود از اینرو مقام سالک عاشق ا

قرار داده و متصف به صفت الهی شده، در حالی که « ُمِحبّ »را تحت اسم 

خائف به صفت بندگی اتّصاف یافته است. حکیم حاج ماّل هادی سبزواری ضمن 

بحث در واالیی مقام عشق و عدم تفاوت آن با ُحّب بیتی از مثنوی استشهاد می 

: هر چند اهل ظاهر از باب توقیف شرعی لفظ عشق را اطالق نمی کند و گوید
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 کنند بر او )ُحّب(، لیکن:

 (  42) «نیست فرقی در میان ُحّب و عشق    //    شام در معنی نباشد جز دمشق 

 در جای دیگر می نویسد: وی 

در قرآن کریم و مأثورات دینی خداوند به ُحّب و محبت با مشتقاقات مختلف »  

آن توصیف شده است، بدین جهت عشق و محبت صفت حضرت حق است. ولذا 

   (43) «توان گفت که عشق همچون صفات دیگر حق تعالی ازلی و لم یزلی است

 

   عشق و ُحبّ  کاربرد و عرفا 
 

و قبل از او عطار( عشق را در معنای ُحّب  حال که معلوم شد مولوی )    

اند.  دادهاند،  بایدمان دید که عرفا این دو کلمه را چگونه یک معنی میبکاربرده

شود که با تفحص در احوال عرفا تا قرن چهارم و شاید پنجم، معلوممان می

اند. به جای آن از کلمه حب  بکار رفته در بردهآنها کلمه عشق را بکار نمی

اند. حتی بعضی از عرفا و شعرا و از جمله شیخ محمود کردهقرآن، استفاده می

زیسته در اشعار خود، حب و مشتقاتش را بکار شبستری که در قرن هشتم می

 چنانکه مولوی. است. همبرده

با اینکه دو کلمه عشق و حب هر دو عربی هستند، )عشق از ریشه َعِشَق     

پیچد و آن را خشک گیاه به ساقه گیاه دیگر میبه معنای پیچک است. این 

 است: رفتهکند( در زبان قدمای صوفیه و عرفا، عشق بکار نمیمی

ای است که در زبان قدمای صوفیه وجود ندارد و آنها، به جای عشق: کلمه»   

اند. آنچه در برده( به کار می5/54آن، کلمه حّب را که مفهومی قرآنی است)

توان گفت این است که نه قابل تعریف است و نه قابل انتقال به م میبارۀ این مفهو

های عاطفی، به زبان علمی و منطقی قابل توصیف دیگران. و، مثل تمام واژه

نظر برخی از عرفا در مورد حّب و کاربردش را در زیر می (  44«. )نیست

 آوریم:

 

 حسن بصری و رابعه عدویه و حب:● 

دارم. داری گفت دوست میحضرت عزت را دوست می» به رابعه گفتند:    
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داری؟ گفت نه.  گفتند چرا؟ گفت: از محبت رحمان گفتند شیطان را دشمن می

پروای عداوت شیطان ندارم که رسول را علیه السالم به خواب دیدم که گفت: 

داری؟ گفتم: یا رسول هللا که بود که ترا دوست ندارد و لکن مرا ای رابعه دوست

حبت حق مرا چنان فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غیر را جای م

است.  گفتند: محبت چیست؟ گفت: محبت از ازل درآمده است و بر ابد نمانده

گذشته و در هجده هزار عالم کس را نیافته که یک شربت از او درکشید تا آخر 

 (  45.« )ه و احق شد و از او این عبارت در وجود آمد که یُحبّهُم َو یُحبون

 

 رابعه عدویه:●

الموت گفت:ای جوانمرد چرا از خود همه خصلتهای بد رابعه عدویه به ملک»   

دهی و از آن خصلتهای نیک هیچ نگوئی؟ گفت: آن چیست؟ رابعه نشان می

 (46« )گفت. و انَت موصُل الحبیِب الی الحبیبّ 

  

ُ َرُءوف بِاْلِعبَاِد ) آل عمران  خدا نسبت به بندگان سخت مهربان ( و 30َو هللاَّ

 است.

 

هاتفی آواز داد: تدخل بیت الحبیب و فی قلبک معادات الحبیب؟ روا داری که »

 (47عبدهللا مبارک. )« در خانه دوست آئی و دل پر از دشمنی دوست؟

 

 :معروف کرخی●

«. محبت نه از تعلیم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او» 

(48) 

 

 : سقطی سری●

و گفت در بعضی کتب منزل نوشته است که خداوند فرمود: ای بندۀ من »   

چون ذکر من بر تو غالب شود من عاشق تو شوم و عشق اینجا بمعنی محبت 

 (    49« )بود.

 چرا محبت را محبت نام کردند:
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 بوعثمان حیری:● 

زومند و گفت: شوق ثمرۀ محبت آن بود که هر خدای را دوست دارد آر»    

خدای و لقاء خدای بود. و گفت:  بقدر آنکه بدل بنده از خدای تعالی سروری 

رسد بنده را اشتیاق پدید آید بدو و بقدر آنکه بنده از دور ماندن او و از راندن او 

ترسد بدو نزدیک شود. و گفت:  به خوِف محبت درست گردد و مالزمت می

ز آن نام محبت کردند که هرچه ادب بر دوست مؤکد گردد. و گفت: محبت را ا

 (50« )در دل بود جز محبوب محو گرداند. 

زیسته الدین عطار که در قرن ششم میاینها همه در تذکرة االلیاء شیخ فرید   

کنیم که هم مولوی و هم سایر عرفا و شعرای عارف آمده است. مشاهده می

 دانند. خداوند را منبع فیاض ُحّب و عشق که هر دو یکی است می

 

  چرا؟ محبت 
 

طور که در مورد مولوی همان –بسیاری از عرفا را عقیده بر این است که      

محبت صفت حق تعالی است. وقتی از حد در  –و شبستری و دیگران گفته آمد 

یابد.  شود و بار منفی میکند یک طرفه میگذرد و حق تعالی را وصف نمیمی

واژه عشق بار منفي دارد. مثل حب داراي بار مثبت و منفی نیست. نزد عرب 

در بین  شود.آمیز، عشق خوانده ميب در میزبانان، وقتی کار حب با تخری

هر چند که عشق  .چیز مختلف می باشدبدون شك حب و عشق دو عرب زبان 

نامی  دیگر  از نامهای مختلف ، حب می باشد ولی حب حالتی از حاالت 

روحانی وعشق حالتی از حالتهای شهوانی است. عشق در برگیرنده معنی 

درگیرنده هر دو بعد روحانی وشهوانی  وصل تنی ونکاح می باشد، اما حب

است مگر اینکه به طور اطالق به بعد واالی روحانی آن اشاره شود. لفظ حب 

در زبان عرب عموما به معنای نور واشراق میباشد وعشق ترجمه تنی )مادی( 

 حب است.  

عقلي و از حدود خارج شدن گفت: عشق، در معنایش، بيدوست عربم مي 

عربي، ظاهراً متضاد حب، عداوت است اما بعنوان ضد عشق، وجود دارد. در 
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توان گفت در ادب فارسي، عشق هم در شناسند.  ولی میبیشتر، عقل را مي

زمان، در رود و در معنای حب در عربي. هر دو، هممعناي ضدعقل بکار می

شود.  ولي بنابر دو معنای این دو کلمه، عرب عشق را به واژه عشق، مراد می

 برد. ی حب بکار نمیجا

 

  عشق و علی امام
 

ما فارسی زبانان نیز  –نظر به اینکه نزد عرب زبانان عشق بار منفی دارد     

، امام علی که تربیت یافته پیامبر -نامیممی« عشق کور»عشق با بار منفی را 

هم با اند، آنو قرآن است، در  نهج البالغه،  فقط یک بار عشق را به کار برده

قرآن، ُحّب و مشتقاتش فراوان  بکار بار منفی. ولی در همان نهج البالغ، نظیر 

 فرمایند:می 108است. امام در خطبه  رفته

َو َمْن َعِشَق َشْیئاً أَْعَشى بََصَرهُ، َو أَْمَرَض قَْلبَهُ، فَهَُو یَْنظُُر بَِعْین َغْیِر َصِحیَحة َو    

ِت الّدنیا قَلبهُ َوهّمت َعلیها یَْسَمُع بِأُُذن َغْیِر َسِمیَعة، قَد َخَرقَِت الّشهواُت َعقلُهُ، و اُماتَ 

 نَفَسهُ.

معنای کلمه عشق، همین است. در این خطبه، امام با تعبیرى كوتاه و گویا،     

کنند. دانشمندان و ُعرفا و شعرای یك واقعیت و حقیقت مهم را خاطر نشان می

به وهر که »  فرماید:اند. امام میعبرت بین، در این باره، بسیار نوشته و گفته

چیزى عاشق شود چشمش را کور ساخته و دلش را بیمار گرداند)بطوریکه عیب 

بیند آن را ننگریسته زشتیش را نیکو بیند( پس او بچشمی که )مفاسد آن را( نمی

شنود. خواهشهای بیهوده عقل شنود، مینگرد و به گوشی که )حقایق را( نمیمی

اند: و نیز گفته( 51« )استود نمودهاو را دریده و دنیا دلش را ُمرانده و شیفته خ

  عشق و شوق یادآور رغبت اند. اما کلمه محبت بیانگر پیوند نوعی است.

 

 نگری یکسو و عشق 

  

 نویسد:به علت اقتضای یکسو نگری عشق است که دکتر زرین کوب می 
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شود،  داستان حجرۀ زلیخا که در مثنوی و عطار به دو شکل مختلف نقل می»   

کند. بر وفق روایت عطار، ای از  این  لطایف عرفانی را عرضه مینمونه

کند تا وی همه جا زلیخا صورت یوسف را بر در و دیوار حجره نقش می

خود را  صورت خود را مشاهده نماید. در اشارت مثنوی زلیخا همه جا صورت

نگارد تا یوسف به هر سو نظر کند هیچ جا جز روی او را در نظر نیارد. هر می

دو حکایت ناظر به این نکته است که عشق اقتضای یکسو نگری دارد و اثنینیت 

دهند که حق در همه چیز پذیرد. موالنا و عطار به طور ضمنی نشان میرا نمی

مۀ عالم را مظهر آیات خویش و  از همه چیز جلوه گری دارد و خداوند ه

 دارد تا آنها که دیدۀ روشن دارند به هر یک از مظاهر اسماء وی بنگرند. می

این اشارت هم که زلیخا درغلبۀ سودای خویش، از سپندان تا به عود به قول    

نام جمله چیز یوسف کرده بود، تقریری از همین یکسونگری در عشق  -موالنا

 ( 52« )است. 

ن،عرفای فارسی زبان عموماً و حافظ و عطار نیشابوری و بویژه بنابرای 

مولوی کوشیده اند اوالً عشق را که ناچیزشدن یک طرف، طرف عاشق را 

کند، با زدودن بار منفی آن، با حب  وصف شده در قرآن  برابر ایجاب می

سازند. این بزرگواران، در به انجام رساندن این کار سترک، از کوشش دریغ 

اند و به میزان توان، توفیق جسته و به شعرعرفانی فارسی غنائی دهنکر

 اند.  چون بخشیدهبی

 

 

 عشق منفی بار جداکردن و مولوی

   

از جمله کار های سترگ مولوی این است که سعی کرده که عشق را همسنگ  

و با ُحّب برابر سازد و بار منفی را از آن بزداید. و این است که در جای جای، 

 کند. از جمله:مثنوی، عشق با بار منفی را به صورتهای مختلف طرد می

 عشق هایی کز پی رنگی     بود    //      عشق نبود   عاقبت  ننگی بود 

 یا (205دفتر اول )

 ای؟//     چون برون شد جان، چرایش هشته  ای اشق گشتهعآنچه بر صورت تو
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 (704)دفتر دوم  

خاطر آب و رنگ و جمال ظاهری است، عشق نیستند. هایی که به عشق    

آورند. مولوی، در مثنوی خویش، این زیرا سرانجام ننگ و عار ببار می

کند که ارزش و اصالت هر عشقی، بستگی کامل به حقیقت را به ما گوشزد می

اصالت معشوق دارد و اگر ُحّب  و عشق  انسان،  به چیزهای کاذب و ناپایدار 

 نمی توان آن را عشق نامید. زیرا هوی و هوس است. یاتعلق گیرد، 

  عاشق ُصنِع  خدا با فر بود    //    عاشِق مصنوِع او کافر بود

 (1361)دفتر سوم 

و حتی می فرماید: کسی هم که در وهم عشق به خدا دارد، اگر صادق باشد، او 

 را به حقیقت رهنمون می شود:

 کی بَُود از عاشقاِن     ذوالِمنَن؟ عاشِق تصویر و وهِم خویشتن    //   

 می َکشد عاشِق آن َوهم، اگر صادق بَُود    //    آن مجاَزش تا حقیقت

 (2760و2759)دفتر اول 

 هم اوستخدمت       و اُجرتِ  دستمزد  و غم اوست //     عاشقان را  شادمانی 

 هرزه سودایی   بود   تماشایی       بَُود //  عشق    نَبِود،     ار     غیر معشوق 

 هر چه جز معشوق، باقی  جمله سوخت//ق،آن شعله ست کوچون برفروخت عش

 (588-586)دفتر پنجم 

مایه شادمانی و اندوه عاشقان آن محبوب حقیقی است و  پاداش خدمت هم به  

دست اوست. اگر در دل عاشق غیر از محبوب حقیقی چیز دیگری جلوه کند، 

آن شرک و خیاالتی است که ذهنش آن را ساخته است. عشق شعله خداوندی 

ای است که چون فروزان گردد، به جز معشوق حقیقی که حق است، همۀ چیزه

 دیگر را می سوزاند. 

 

  عشق منفی بار جداکردن و  عطار

  

 مانده    پای تا  سر در       کدورت   //  در بند صورت      مانده  گفت ای 

 هست شهوت بازی ای حیوان صفت  //  صورت  نیست عشق معرفتعشق 

 بود را از عشق    تاوانی      مرد    //  که نقصانی         بود هر جمالی را 
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 (2248-2246)منطق الطیر 

 عشق در معنای دوستی از دو سو و توحید دو در یک:

 عاشقت  معشوق   خویش   آید ترا        ا    //   عشق پیش آید   ترگر بصدق  

 عاشقان را  دایم  این  سرمایه داد  داد    //  شعر تو عشاق  را سرمایه   

 محرم سّر      الوهیّت        بود     اهلیّت  بود    //   گفت هر کس را که  

 (2760)منطق الطیر    

و بجاست در همین جا،  در باره شعِر عرفانی  و شعرای عارف، این نکته را    

 از زبان استاد شعر و ادب ایران زمین، دکتر شفیعی کدکنی بیاوریم:

انی به لحاظ تاریخی، شعِر عطار بعد از شعر سنائی دومین اوج شعر عرف»    

فارسی است و پس از عطار، بلندترین قلۀ شعر عرفانی، جالل الدین مولوی 

است. سه موج بزرگ، سه خیزاِب بلنِد حیرت آوردر این دریا وجود دارد: اول 

سنائی و دوم عطار و سوم جالل الدین مولوی. این سه اقلیم پهناور سه کهکشاِن 

بی اغراق، شعِر جهان را  مستقل اند که فضای بیکرانۀ شعر عرفانی فارسی، و

اند و یکدیگر کنند و در ضمِن کماِل استقالل سخت به یکدیگر وابستهاحاطه می

 (53« )کنند.را تکمیل می

از قضا، دکتر سروش هم قبل از  این ادعا که در قرآن عشق نیست، معترف    

است که نزد  موالنا حب و عشق یکی است و شعری از مولوی آورده که در 

 . ُحّب برابر و همسنگ عشق استآن 

 لی حبیٌب    ُحبّهُ یَشِو     الحشاء    //    لَو یَشا  یَمشی علی  َعینی، مشا » 

 «من دوستی دارم که عشق او دل من را بریان کرده است 

مفهوم عشق در  باز آقای دکتر سروش، بر خالف سخن نادرست امروزش )    

بر این بود که ، «ای  او]قرآن[ آورده یک مکملی بر»  و مولویقرآن نیست( 

حب و عشق که در لسات عرفا همسنگ ویکی  است ومنبع فیاض آن هم 

شود. از خداوند است و اصل آن هم از قرآن سرچشمه می گیرد و منشعب می

رو است که آقای دکتر سروش، پیش از این ادعا، حب و عشق را برابر چه

کرده و رابطه را هم دوطرفه  دانسته و منبع آن را حضرت حق معرفی

است و خلقت را هم مسبوق به دو امِر، یکی محبت که قرآنی و دوطرفه دانسته

 است؟ درنوشته او توجه کنیم:است و دیگری معرفت، دانسته
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این دعاها یک محبت نامه و یک سرود عاشقانه است و این عشقی است که » 

طرفه است: همان گونه که در  است. یعنی رابطه دومعشوق در دل عاشق افکنده

حال اگر زندگی کسی از بارقۀ محبت  خدا « یِحبهُْم َو یِحب ونَهُ  »قرآن آمده است: 

 (54« )خالی بود، او در تمام زندگی ضرر کرده است

 باز:   

اند، هنوز از دعاهایی که عارفان بزرگ، امام حسین و امام سجاد )ع(، کرده»   

تواند دل انسانها را آتش بزند. این همان دعاهای ها میورای حجاب قرن

دهد و یک انسان مذهبی به معنای ای است که گوهر مذهب را تشکیل میعاشقانه

 (55«)ر کند.تواند از دعا کردن صرفنظواقعی انسانی است که نمی

آیا امام حسین و امام سجاد )ع( در این دعاهای عارفانه و عاشقانه، کلمه    

 عشق بکار برده اند؟ قطعاً خیر! 

 نویسد:و همچنان، دکتر سروش در شرح دعای ابوحمزه ثمالی می   

من گنج مخفی بودم دوست داشتمی که شناخته شوم. پس مردم را آفریدم تا »  

ی خلقت مسبوق به دو امر است: یکی محبت و دیگری معرفت. شناخته شوم. یعن

 گوید:این هر دو نیز آغازشان از خداوند بوده است. حافظ  بر همین اساس می

 طفیل هستی عشقند آدمی و پری    ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

 (56( « )452) دیوان حافظ غزل 

 آقای دکتر سروش می نویسند که مولوی آینه امام علی است:      

گفت من آیینه علی اقبالی آمد و آینۀ مولوی شد، همان مولوی که خودش می»

 )ع( هستم:

 زنیپرتو می بی زبان چون ماه    //   یکنتافت پنهان چون  از تو بر من

 نچه بر من تافته استیا بگویم آ    //   چه  عقلت   یافته استیا تو واگو آن

 شد ضیا اندر ضیا  چون بگوید      //   راهنماباشد   ماه بی  گفتن چو       

 (3762-3758)مثنوی دفتر اول،    

ام در برابر تو،  یا خودت بگو یا من کند: من آینهبه امیر المؤمنین خطاب می   

ام خواهم گفت. خورشید علی در آینه آینه آسا، انعکاساتی را که از تو دریافته

 (57« )مولوی تابید،

پرسم: آیا مولوی و یا امام علی در باره قرآن چنین حال من از خود می   
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ای رخ داده است که نسان باید بپرسد: چه اتفاقی و حادثهاند؟ اادعاهائی کرده

آقای دکتر سروش عربی دان و حافظ و سعدی و مولوی شناسی را به تکذیب 

سر راست  ن روشن قرآن و مثنوی را که قبالً خویش برانگیخته و سخ

خواند؟ هیچ ایراد ندارد که کسی به فکر و یا خوانده، اینک وارونه میمی

ی دست یابد. اما بر او نیست، که فکر خود را به دیگری چون اعقیده تازه

مولوی نسبت بدهد و بر او است که توضیح بدهد چرا امروز خالف دیروز خود 

نویسد. کار با بازی با لغات و چند شعر، اصطالحات و معنای گوید و میمی

لقا لغات را به منظور اثبات نظر امروز خود تغییر دادن و به مخاطبان خود ا

کردن، نه درست  و نه کار علمی است. مسئولیت نشاندن قولی به جای قول 

 دیگری بس سنگین است.

در سنت نبوی حتی یک حدیث و یا روایت  که در آن عشق و یا مشتقاتش     

بکار برده شده باشد، نیست. اما، در آن، از حب و مشتقاتش فراوان است. از 

 آوریم:جمله دو نمونه را می

یعنی تو همراه و قرین آن چیزی  است: اُنُت مَع اَحبَبتث نبوى آمدهدرحدی

 داری. هستی که دوستش می

هرگاه بنده » است:، آمده«حدیث قرب نوافل» و باز در حدیث نبوى مشهور به

از طریق نوافل به خدا تقرب جوید خدا او را دوست خواهد داشت و آنگاه كه 

شود و هر آنچه بخواهد به او ى او میدوستش بدارد گوش و چشم و دست و پا

 (58« )كندعطا می

 «مصیبت نامه»و شفیعی کدکنی در توضیح این شعر عطار نیشابوری در   

  است. «بی یَبُصر و بی یَسَمع»گر بردانی کاین کدامین منبع است    قصۀ 

 همان حدیث را توضیح داده است:

ال یزاُل الَعبُد »حدیث معروِف  : اشاره است بهیَسَمع استیَبِصر و بیقصۀ بی»

یتقرب اِلیَّ بالنوافل حتی اُحبهُ فإذا اَحبَبتهُ له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً فبی یَسمُع 

ها به من و یَبصَر و بی یبطش و بی یُنِطُق  بندۀ من چندان از رهگذر گزارِد نافله

شنوائی و بینائی  شوم و چون دوستدار او شدمشود که دوستداِر او مینزدیک می

و دست و زبان او خواهم بود. در آن هنگام شنیدن و دیدن و گرفتن و سخن گفتن 

 (59« )او به نیروی من خواهد بود
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 مولوی هم باداشتن این حدیث در سر، سروده است    

 ُرو که بی  یَسَمع َو بی یَبِصر توی    //    ِسر توی، چه جاِی صاحب ِسر توی 

 (1938)دفتر اول 

و « خشیت نامه است، تقوی نامه است » گوید:  قرآنآقای دکتر سروش می   

 فرماید:مثنوی عشق نامه. اما مولوی در وصف تقوا می

 //   ترسد از وی، ِجّن و إنس و هر که دید که ترسید از حق و تقوی   گزید   هر

 ( 1425)دفتر اول  

معنا است که او دیگر قدرتمند هر کس از خدا بترسد و تقوی پیشه کند، بدین    

است و از احدی ترس و واهمه ندارد و لذا جن و انس و هر که او را بیند از 

 وی بترسد.

 //     با رجاء و خوف باشند و َحذیر  حق همی خواهد که هر میر و اسیر  

   پرورده شود  در پرده بَُود    //    تا پِس این پرده،  ف   این رجاء و    خو

 (3616-3615)دفتر اول   

خواهد که هر امیر و اسیری به او امیدوار باشد و در عین حال حق تعالی می   

خوف و رجاء از جملِۀ احوال است. حاصل تقریرات عرفا »از او نیز بترسد. 

در باب "حال خوف" این است که: خوف نتیجۀ علم و معرفت سالک است. 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََمُؤاآمده است:  28چنانکه در سورۀ فاطر آیۀ  تنها  إِنََّما یْخشى هللاَّ

 (60« )بندگاِن دانای خدا از او می ترسند. 

  

کند، تا وف و امید به آینده داشتن بندگان در پشت پرده واقعیت پیدا میاین خ    

 اینکه در پشت پرده هر امیر و اسیر پرورده شود و رشد کند. 

 چونکه تقوی بست دو دسِت هوا    //    حق گشاید هر دو دسِت عقل را  

 (1831)دفتر سوم 

 

  ُحّب؟ چرا

 

یکی دیگر از دالیل که در قرآن و احادیث و یا نهج البالغه به جای کلمه     
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شود، این است که عشق، اسم حالتی عشق از کلمه محبت یا حب استفاده می

است که در محبت از حد بگذرد، و در جائی که محبت یا حب روا نباشد، آن 

ین علت است وقت چگونه ممکن است که چیزی بر آن افزوده شود. شاید به ا

بنده به عشق حق تعالی توصیف »گوید: می« االصولجامع»که صاحب 

شود، چرا که عشق گذشتن از حد محبت است، و هیچ کس در محبت حق نمی

رود. بلکه حتی اگر محبت همه  تعالی از قدر استحقاق خداوند فراتر نمی

 ( 61« )گذرد.موجودات هم یک جا جمع شود از این حد نمی

گویند و عقیده دارند اگر عشقی برپایه حد شناسی  و در گذشتن از ا میعرف   

آن باشد، حب نیست.  حب برپایه الحدی است. پس کلمه عشق وصف حق 

اند. و برآن کردهکند. به این علت او را به عشق وصف نمیتعالی را نمی

قدر  اند که اگر دوستی  همۀ خلق عالم را به یک شخص دهند، به استحقاقبوده

 رسد. در رسالۀ قشیریه آمده است:حضرت حق نمی

از استاد بوعلی شنیدم که گفت محبت لذتی است و حقیقت آن حیرت است و »    

سرگشتگی. و هم از وی شنیدم که گفت عشق آن بود که در محبت از حد در 

گذرد و حق تعالی را وصف نکنند بدان که از حّد درگذرد. پس او را بعشق 

و اگر جملۀ دوستی خلق همه بیک شخص دهند به استحقاق قدر  وصف نکنند

حق سبحانه و تعالی نرسد. پس نگویند که بنده از حد درگذشت] در محبت حق 

تعالی و حق تعالی را وصف نکنند بعشق و بنده را نیز در صفت او تعالی 

وصف نکنند بعشق[  پس نشاید وصف کردن حق بعشق بنده را و نه بنده را 

 (62« )ق، بهیچ وجه روا نباشد.بعشق ح

 

 :گفت ابوبکر واسطی●

محبت هرگز درست نیاید تا اعراض را در سر او اثری بود و شواهد را در »    

دل او خطری بل صحت محبت نسیان  جمله اشیا است در استغراق مشاهد 

 ( 63« )محبوب و فانی شدن محب از محبوب به محبوب. 

    ذنون مصری 

نقل است که ذنون مصری گفت در بعضی از » محبوب را نهایت نیست:   

از او سئوال کردم از غایت محبت. او گفت: ای »سفرهای خویش زنی را دیدم 
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بطال محبت را غایت نیست. گفتم چرا ؟ گفت از بهر آنکه محبوب را نهایت 

 ( 64« )نیست

 عالمت محبت خدا:● 

است که متابع حبیب خدای بود نعالمت محبت خدای آ:  »ذنون مصری گفت

 (65« )علیه اسالم در اخالق و افعال و اوامر و سنن.

داوند بشر را به عرصه وجود آورد تا با استعداد و تالش خود به این رمز خ    

کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی »و رازهستی پی ببرد 

و بدان عارف شود. عرفان به این حقیقت مطلق از طریق مکاشفه و  «اعرف

و ما خلقت الجن و »شود که عبادت که الزم و ملزوم یکدیگر است حاصل می

ای لیعرفون ای »آمده است:  «اال لیعبدون »که در بیان  «االنس اال لیعبدون

به  «.لعبادهعرفاناً حقیقتاً بطریق المکاشفة و المشاهدة الذی ال یحصل اال با

شود. در حقیقت، عبادت پروردگار  عبارت دیگر، با حب و عبادت حاصل می

نظیر نماز، روزه، راز و نیاز و مناجات  و...وجه عملی عشق )در معنای حب( 

شود و مکاشفه حاصل وجه خلوص است که بدون ممارست در عمل حاصل نمی

یجه  عمل و صورت دهد و به نتعملی ادراک عشق است که به عاشق دست می

شود معنوی عبادت خود که حتی در هر دم و باز دم تسبیح او می کند، بینا می

 شود. به تسبح عارف می «َو لَِكن ال تَْفقَهُوَن تَسبِیَحهُْم » و از 

نهایت یعنی اینکه آفرینندۀ آن اما نظر به اینکه جاذبۀ عشق به سمت بی    

حقیقی و متعالی نیز مختص خدای  منبع فیاض است، الجرم عشق و پرستش

یگانه است  و از جمله از این نگاه است که عبادت و راز و نیاز و مناجات با 

معبود از نیازهای معنوی و فطری، نیازی اساسی، برای ادامۀ حیات است. 

وگرنه،  مثل این است که انسان در کویر راه گم کرده باشد، در جستجوی آب، 

رسدو خواهی نخواهی به رود وبه آب نمیاو می بیند وبسویسراب را می

گوید که همه چیز به سعی و کوشش انسان رسد. مولوی، نیک میهالکت می

 بستگی دارد.

 چون نکرد آن کار، مزدش هست ال    //    لَّْیس  لاِلنسِن    إاِّل َما سَعى  

 )مثنوی دفتر دوم(

و زمین است، را بر خود  خداوند رحمت بر مخلوقات خود، آنچه در آسمان    
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:به فرمایدو به پیامبرش می« و کتب علی نفسه الرحمة»واجب کرده است

است: باورندگانش سالم برساند و بگوید که خدا رحمت را بر خود واجب کرده

پس بنابراین، عاشقی فقط نزد عاشق « قل سالم علیکم کتب علی نفسه الرحمة »

 « قاء هللا، احب هللا لقائهُ من احب ل»  نیست نزد معشوق هم هست.

گذرد. در این صورت، دوست هم و راه دوستی از عمل بسوی دوست می   

اما عاشق « . ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا» پیوند دوستی و حب دارد 

یا ایها االنسان انک کادح الی ربک »باید راه وصول به معشوق را طی کند که 

برسد و مطلوب او طالب او « یُحبّهُم َو یُحبونه  »  ه  منزلتا ب«  کدحاً فمالقیة

یا ایتها النفس »  گردد و خداوند او را  صدا  زند که ای انسان واالی مطمئن

« وادخلی جنّتی -فادخلی فی عبادی -ارجعی الی ربک راضیة مرضیه -المطمئنه

ی اکنون  ابه  جنت ما باز آی که آنچه در  جستجوی آن بوده(، 30-27)فجر/ 

 برایت  آماده و مهیا است.

 

  قرآن در یُِحبُّ  و ُحبّ  دیگر یکبار  
 

است. از باب تذکار، دو آیه را )و محبت و تحبیب( در قرآن آمده« حب »کلمه    

 آوریم:می

ُ َو یَْغفِْر لَكْم ُذنُوبَكْم  َ فَاتَّبِعُونى یُْحبِْبُكُم هللاَّ ِحیمٌ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ ُ َغفُوٌر رَّ  َو هللاَّ

 (31) آل عمران/

بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و »  

 «گناهان شما را بر شما بیخشاید، و خداوند آمرزنده و مهربان است.

 و یا 

ُ بِقَْوٍم یِحبُهْم َو یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َمن یَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِدینِِه فَسْوف یَأْ  تى هللاَّ

 ( 54یِحبُّونَهُ...  )مائده/

ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی »

دارد و آنان ]نیز[ او را آورد که آنان را دوست میخدا گروهی ]دیگر[ را می

 «دارند.دوست می

واژۀ ُحّب و مشتقاتش بیش از هشتاد بار در آیات مختلف قران امده است. از  
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الهى، براساس آیات  مندان از حب حدیث و روایات که بگذریم، از جمله بهره

كنندگان و پاکیزگان )بقره:  (، توبه195اند از: نیکوکاران )بقره/قرآن، عبارت

(، 7، 4(؛ متقین)توبه : 76عمران: (، وفا کنندگان وپرهیزكاران )آل222

(، 159عمران: كنندگان به خدا )آل(، توكل4مجاهدان در راه خدا )صف: 

(. 31( و پیروى كنندگان از پیامبر )آل عمران: 146صابران )آل عمران: 

 (.42دادگران و عدالت پیشگان)مائده/

در قرآن عالوه بر ُحّب و مشتقاتش که به معنای دوستی و محبت و عشق  

لغات دیگری نظیر موّدت، الفت، والیت، خلت و... نیز به معنای دوستی  است،

و عالقه و رضایت بکار می رود که به عنوان مثال به یک چند از انها اشاره 

رحیم و ودود؛ غفور و ودود،  90می شود: مهربان و دوستدار بندگان هود/ 

 . و یا 14آمرزنده و دوستدار بروج/

؛ 119خشنودند، مائده/ وآنان از خدا است خدا از آنان خشنود کسانی

 ؛  8؛ بینه/22؛ مجادله/100توبه/

و باز، گذشته از احادیث و روایات، از جمله محرومان از دوستى خدا در     

(، تجاوزكاران )بقره: 45؛ روم: 32اند از: كافران )آل عمران: قرآن عبارت

نندگان)انعام/ ك(،اسراف77؛ قصص/64(، مفسدان )مائده/ 87؛ مائده190

( ، مستكبران )نحل/ 140، 57عمران/ (، ستمكاران )آل31؛ اعراف/ 141

رحمت خدا  از وتنهاپوشندگان حق( 58پیشگان)انفال/خیانت، (23

 ( 87نومیدند)یوسف/

آیا دراندیشه آقای دکترسروش افراد ذکرشده درآیات قرانی درباال ُمِحّب   

 خداوند هستند؟  

( حب 311، ص 4ات كالمى نیز بوده است. غزالى )ج حب الهى موضوع مباحث

الهى را باالترین مقام انسانى دانسته كه مقامهاى پیشین، نظیر توبه و صبر و 

مانند شوق و انس و رضا، زهد، مقدمه آن است و مقامها و درجات بعدى، 

(، 333، ص 4عقیده وى )ج شود. بهمحسوب می نتایج آن و ثمرات

الهى در آخرت كسى است كه در دنیا بیشترین میزان حب سعادتمندترین مردم 

را داشته باشد، زیرا درجه لذات انسانها در آخرت متناسب با میزان حب آنان 

نظر موالنا در مورد شریعت و در آخرین قسمت این تحقیق . به خداست
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 وفاداریش به آن مورد بحث قرار می گیرد. 

  

 

   شریعت  و مولوی-5 
 

چنانچه در احوالش]مولوی ن.[ نوشته اند مرد » گویند:آقای دکتر سروش می   

بود به شریعت و حتی در احوالش آورده اند که همسرش گفت که شما ملتزمی

آمرزیده هستی شما بنده محبوب خداوندی چرا شبها اینقدر نماز می خوانی؟ گفت 

رف مخصوصاً پس از نه! عده دیگری به شفاعت ما دل بسته اند ولی از آن ط

 «.  شدمالقات با شمس دیگر آن آثار زهد و ریاضت کالً در وجود او دیده نمی

گفت؟ نه.  در وصیت نامۀ موالنا اما آیا مولوی خود نیز چنین بود و چنین می   

 خوانیم:چنین می

 

   موالنا نامۀ وصیت  
 

کنم به ترس از خدا در نهان و عیان و اندک خوردن و شما را سفارش می»    

ها. و روزه داشتن ها و جریرتاندک خفتن و اندک گفتن. و کناره گرفتن ازُجرم

های نفسانی و شکیبائی و نماز برپا داشتن و فرونهادِن هواهای شیطانی وخواهش

سفلگان. و پرداختن نابخردان وهمنشینی با بر درشتی مردمان و دوری گزیدن از

به همنشینی با نیکان و بزرگواران. همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم 

مفید باشد و بهترین گفتار، کوتاه و گزیده است و ستایش از آِن خداوند یگانه 

 کریم زمانی هم در شرح خود بر مثنوی می نویسد:( 66«)است

موالنا تقید دقیق او به تکالیف شرعی بود و این  های اخالقییکی از ویژگی»     

دقت را تا آخر عمر خود رعایت کرد. نه تنها بر فرایض که بر نوافل نیز 

 (67«)مواظبت داشت و هرگز فعل اباحه گران را تأیید نکرد

، بر همین نظر است «پله پله تا مالقات خدا »دکتر زرین کوب هم، در کتاب   

تقید بر فرایض و نوافل و به تکالیف شرعی داشت. )به که موالنا تا آخر عمر 

   نقل از حافظه(
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 پنجم دفتر بر مقدمه طریقت، و شریعت  
 

ین مجلد پنجم است، از دفترهای مثنوی و تبیان معنوی، در بیان آن که ا»    

آن که شمع به دست آوری، راه رفته شریعت همچو شمع است. ره می نماید و بی

نشود، و چون در ره آمدی، آن رفتن تو طریقت است. و چون رسیدی به 

 است،...حاصل آنکه: شریعت همچون علم کیمیا آموختن حقیقتمقصود، آن 

است از استاد یا از کتاب، و طریقت استعمال کردن داروها و مس را در کیمیا 

زر شدِن مس. کیمیا دانان به علم کیمیا شادند که: ما علم حقیقت مالیدن است. و 

به حقیقت شادند که :  ما زر شدیم و از علم و « حقیقت یافتگان»دانیم  و این می

 /مؤمنون(.53. كّل حزب بما لدیهم فرحون   )عمِل کیمیا آزاد شدیم، عتقاء هللا ایم

یا شریعت همچو علم طب آموختن است، و طریقت پرهیز کردن به موجب     

بدی و از آن هر دو نوع فارغ طب و داروها خوردن. و حقیقت صحت یافتِن ا

از او منقطع شود و  شریعت و طریقتچون آدمی از این حیات میرد،  شدن.

زند که: یَلَْیت قَْوِمى یَْعلَُموَن* بَِما َغفََر لى دارد، نعره می حقیقت ماند. حقیقت اگر

زند که:  یَلَْیتَنى لَْم أُوت ِكتَبِیَه* َو لَْم (، و اگر ندارد، نعره می 27و 26َربى )یس/

هْ أَْدِر َماِحسابِیَْه*یَلَْیتهَا كانَِت اْلقَاِضیَةَ* َما أَْغنى َعنى َمالِیَْه* هَلَك َعنى سْلطنِیَ 

(. شریعت علم است، طریقت عمل است، حقیقت الوصول اِلی  29-25)الحاقه /

هللا. فََمن كاَن یَْرُجوا لِقَاَء َربِِّه فَْلیَْعَمْل َعَمالً صلِحاً َو الیُشِرك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحَدا) 

(، و صلی هللا علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه و عترته و سلم 110کهف/

 ( 68) «.تسلیماً 

کند که  تا آدمی در قید حیات این بدین ترتیب، مولوی بسیار روشن بیان می    

شود دنیاست یعنی دار فانی را وداع نکرده شریعت و طریقت از او منقطع نمی

 و باید عامل به این دو باشد. 

 

 شریعت و طریقت الهیجی
 

 است که طریقت از راه شریعت حاصل است:الهیجی هم بر این 

طریقت سیر خاص است که مخصوص سالکان راه حق است؛ مانند ترک »    
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دنیا و دوام ذکر و توجه و تبتل و انزوا و دوام طهارت و وضو و صدق و 

اخالص و غیر آن. و اسرار طریقت که فرموده است، عبارت از همان احوال 

حقیقت است. زیرا که طریقت مقدمۀ حصول حقیقت است و چنانچه طریقت 

طریقت، زندقه و الحاد. و هر که عقل به ریعت وسوسه است و حقیقت بیشبی

داند که ارباب طریقت که ارتکاب ریاضات شاقه نموده اند، کمال دارد، البته می

اند که بدون آن زحمت، آن فواید حاصل البته فواید کلیه معنوی در ضمن آن یافته

 (69( « ) 39َما سَعى )نجم/ تواند شد که  َو أَن لَّْیس لاِلنساِن إاِل نمی

 نویسد:کریم زمانی شارح مثنوی هم می

اند که شریعت و طریقت و حقیقت، سه برخی از خام اندیشان گمان کرده»   

اند. ای را نافی مرتبۀ قبل فرض کردهرو هر مرتبهالجمع است. از اینمقولۀ مانعة

شود. مانند انسان که در حالی که این سه عنوان، بر یک امر واحد اطالق می

االمر آن وین، سبب تعّدد نفسحقیقتی واحد است با عناوین متعّدد. تعّدد عنا

شود. در زبان موالنا، شریعت و طریقت و حقیقت، سه اعتبار از یک نمی

االمر است. و غیر از این خام اندیشی و خروج از طریق صواب است. نفس

اند. موالنا حفظ شریعت و ای از صوفیان افراطی بر این نهج رفتهچنانکه دسته

شمرد. این سه مرتبه، هر کدام سالک الزم می رعایت تمام و کمال آن را برای

 (  70« )ای از استعداد و قابلیت مخاطب است. ناظر بر مرتبه

آقای دکتر سروش در بخشی دیگر از گفتگوی خود با صدای آمریکا     

گویند: در دین ایثار و قربانی کردن در راه خدا نظیر کاری که ابراهیم در می

 «.این تو دین نیست»  دارد. به عبارت خود ویمورد اسماعیل کرد، وجود ن

 مولوی عاشق ابراهیم بود عاشق اسماعیل بود.  الگوش آنها بودند. » 

 //     بل چو  اسماعیل آزادم  ز سر  بی  حذرمن چو   اسماعیلیانم   

 جانم  را  بیا     کنتراق    و از  ریا    //    قل تعالو گفت فارغم از  

توانست به او بگوید که تو فرزند ت را اینکه ابراهیم واقعاً فقط عشق می    

گذارد. یک چنین گیرد، نمیقربانی کن. این تو دین نیست، دین جلو شما را می

 «عشقی در سر مولوی بود.

پایه و مایه  شگفتا! چگونه آقای دکتر سروش تا بدین حد حرفهای بی     

زنند. آیا او تاریخ صدر اسالم را نخوانده است که علمی و عملی و تاریخی می
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ها دعوت کرده و آنان نیز از صمیم دین مردم را به چه ایثار و ازجان گذشتگی

بینیم او از عشق اند؟ اما در سخن او که تأمل کنیم، میقلب آن را اجابت کرده

یست. گوید در قرآن عشق نخاطر مییابد. بدینجز ناچیز شدن عاشق اندر نمی

تکرار کنیم که حب بر پایه الحدی است و محب را، به یمن تقرب به محبوب، نه 

 ناچیز که همه چیز برخوردار می کند و از زندگی حیوانی به کمال و کرامت می

خاطر است که شود. بدینرساند و محبوب چشم و گوش و دست و پای او می

چنین سخت، الگوی دوستی محبوب، دو محب، پدر و فرزند، را، در پی ابتالئی 

گرداند.  در شعر مولوی هم اگر نیک بنگریم، این در مقام ایستادگی بر حق و 

اجابت دعوت حق است که مرگ اگر هم در رسد، ایستاده برحق و اجابت کننده 

فرماید گوید که قرآن مییابد. مولوی همان میدعوت حق، زندگی جاوید می

 (  169عمران، آیه )آل

که فدائی  - اسماعلیه گوید: من مانند افراد فرقۀدو بیت باال، مولوی میدر     

  -رفتد انگاشتند،  ساده به استقبال مرگ میبودند و بخاطر آنچه حق می

ام. باکم  و باید بگویم که من مانند حضرت اسمعیل )ع( قید سر و جان را زدهبی

و روانم را مخاطب  ام. خداوند روحها آسوده شدهاز شکوه و ظاهر سازی

گوید: اگر مولوی عاشق ابراهیم بود، الجرم از دوستی زندگی است و میساخته

یافت. پس، عاشق یوسف، عیسی و بمثابه حبیب و محبوب شدن را اندر می

سرود شعری را باالخص حضرت محّمد)ص( نیز بود. اگر نه، در وصف او نمی

 که برای جز او نسروده است:

 

 سراید می علی امام و پیامبر وصف در مولوی
 

 عشق     لرزاند زمین   را از گزاف   //  عشق بشکافد فلک را صد شکاف 

 گفت  بهِرعشق او خدا         لَوالک   //   جفت پاک    با محّمد بود عشِق     

 کرد پس مر او را ز انبیا  تخصیص   //   فرد او بود  چون منتهی در عشق،  

 وجودی دادمی    افالک را؟    کی     //   را   پاک      گر نبودی بهِر   عشق 

 کنی       عشق را    فهمی  تا ُعلُّو      //   َسنیّ  چرِخ         من بدان   افراشتم  

 (2740-2736)دفتر پنجِم  
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لزاند. کند و زمین را بشدت میعشق در آسمان رفیع صد شکاف ایجاد می

خداوند به محمد)ص( و محمد به او حب، یک حب است. به خاطر این  عشق

عشق بود که خداوند به او گفت: ای پیامبر اگر تو نبودی جهان را نمی آفریدم 

)لَوالَک لِما َخلَقُت االَفالَک(. نظر به اینکه پیامبر تنها کسی بود که به اعلی 

ان پیامبران ممتاز مرتبت عشق الهی رسید، بنابراین خداوند او را در می

گردانید. ای محمد اگر عشق پاک تو نبود کی ممکن بود افالک را خلق کنم. من 

از این جهت آسمان را برافراشتم تا بلندی مقام عشق را دریابی یعنی ای پیامبر 

است. به این جهان به خاطر وجود تو که مظهر عشق الهی هستی خلق شده

 انسان کامل علت خلقت جهان بوده است.عبارت دیگر به اعتقاد مولوی وجود 

 گرچه شاخ و برگ و بیخش اول است    //    آن همه از بهِر  میوه، ُمرَسل است

 پس ِسری  که  مغِز  آن   افالک   بود     //    اندر آِخر، خواجۀ       لَوالک بود 

 (974و973)دفتر اول 

و بنا به گزارش طاهر مقدسی که معاصر ذنون مصری بوده است، به      

آدم را مقام مالمت بود وپیامبر ما را »است: روایت عبدالوهاب بن محمد، گفته

مقام استقامت و ابراهیم را مقام سالمت. آدم آنگاه که نفس خویش را مالمت کرد 

فرت خداوند بهره مند شد (  ازبخشایش  ومغ7/23و گفت " ربنا ظلمنا انفسنا" )

و ابراهیم از مقام سالمت به ُخلّت رسید و محمدص ازمقام استقامت به محبت راه 

 ( 71« )یافت 

 گوید:و  مولوی می 

 نام احمد، ناِم جمله انبیاست    //    چون که صد آمد نود هم پیش ماست

و نام یعنی اینکه دین حضرت رسول)ص( کاملترین دینها و همۀ شرایع است   

آن حضرت نام همۀ پیامبران است. و حقیقتاً وی جامع جمیع مراتب روحانی و 

 عرفانی است.

کند حضرت ابراهیم که آماده و باز، آیا آقای دکتر سروش از خود سئوال نمی    

شود فرزندش را قربانی کند و حضرت اسماعیل با طیب خاطر به پدرش می

ای انجام بده و دا به انجامش فرمان یافتهگوید: پدرجان! کاری را از جانب خمی

ای درنگ نکن، آیا هر دو پیرو دین نبودند، و از جانب حضرت حق لحظه
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آورد این ابتال، منسوخ شدن رسم قربانی کردن فرمان نیافته بودند؟ آیا ره

انسان و حق شدن زندگی، نشد؟ آیا مولوی میان قربانی کردن انسان در مقام 

حب، با گذشتن از جان، وقتی ایستادن از حق و دفاع از حق گذراندان امتحان 

ایجاب کند، تمیز قائل نبود؟ یاسر و سمیه هر دو زیر شنکجه به شهادت 

رسیدند اما در استقامت برحق پا سست نکردند. از دین خود برنگشتند. آزمون 

دوستی از راه وفای به حق، همین نیست؟ آیا امام علی که مولوی در وصفش 

 راید: سمی

 تو ترازوی   احد خو بوده ای    //   بل زبانۀ    هر ترازو   بوده ای 

یعنی تو ترازوئی هستی که در عدالت و درستی، خوِی الهی داری و زبانۀ 

شوند. در شاهین همۀ ترازوها تویی. هِمۀ ترازوها به وسیلۀ تو میزان می

 حقیقت تو معیار و میزان توحید باوران هستی.  

 عت،  شیر     ربَّانیستی    //    در مرّوت  خود که  داند کیستی؟    در شجا

 یا 

 ای علی که جمله عقل و دیده یی    //    َشّمه ای واگو از آنچه  دیده ای

  

 کند:امام علی را چنین توصیف می 103و  102چنان، موالنا در دو بیتی و هم

 ون روح قدس نادعلی  خواهم گفتدایم ز والیت   علی خواهم     گفت    //     چ

 تا روح شود غمی که بر جان منست    //      کل هم و غم  سینجلی  خواهم گفت 

++++ 

 در دایره وجود موجود علیست    //     اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست

 گر خانه اعتقاد ویران    نشدی    //     من فاش بگفتمی   که   معبود   علیست

 

   علی امام وصف در شافعی
 

شافعی در سه دوره از عمر خود، سه شعر مختلف در وصف امام سروده      

 است.

 علٌی     ُحبُه      ُجنَه    //    قسیم  النار    و  الِجنه

 )در دوره کیا و بیا (        وصی  مصطفی حقی    //   امام االنس    و  الِجنه
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 )موقع خوش زندگی(     ربّهُ فیه  تجلی و ظهرها علٌی بشٌر  کیف بشر   //   

 ) موقع مرگ (        وماتشافعی     ولم إدری   //   علٌی  ربّه اَو  ربّه  هو

روایت نیست، درایت است که همۀ پهلوانان، عیاران،  اهل فتوت و یا فتیان    

از  رسانند و)= جوانمردان( ، عارفان و صوفیان خرقه خود را به امام علی می

 گوید: کنند. الهیجی به درستی میالشأن متصل میآن حضرت به پیامبر عظیم

مبدآ سّر والیت است، آن است که سلسلۀ جمیع « علی مرتضی»ودلیل اینکه »   

« یابد.رسد و از او به حضرت رسالت اتصال میمی« علی»کامالن اولیا هللا به 

(72) 

علی افتخار هر نبی » گوید:لوی میگویدکه موآقای دکتر سروش که خود می   

است: مولوی خودش گفته که من آیینه و پیش ازآن نیزگفته« و هرولی بود

آیا بر « گفت من آیینه علی )ع( هستممولوی که خودش می» ... علی)ع( هستم 

او نیست که به این، سئوال، آیاعلی مرد تربیت یافته دین وقرآن نبود؟، پاسخ 

وش  در داستان رسیدن شاعری در روز عاشورا به گوید؟ و آیا آقای سر

داند است و نمیدروازه انطاکیه و دیدن غریو تعزیه و نوحه و زاری را نخوانده

مولوی در وصف امام حسین)ع( و تراژدی تاریخ ساز کربال این ابیات را 

 است؟سروده

 بِه  است؟روز عاشورا نمی دانی که هست؟    //    ماتِم  جانی که از  قرنی     

…. 

 روِح سلطانی ز زندانی   بَجست    //    جامه ِچه درانیم؟ و چون خاییم دست؟  

 چون که ایشان خسرو دین بوده اند   //     وقت شادی شد چو      بشکستند بند

 سوِی شادرواِن دولت          تاختند    //     ُکنده  و  زنجیر را          انداختند

 روز ملک است و َگه      شاهنشهی    //      گر تو  یک ذره از   ایشان  آگهی 

 (800-797)دفترششم    

دانی که روز عاشورا، روِز عزای جانی است که به تنهائی از یک مگر نمی    

قرن برتر و بهتر است؟ چرا جامه چاک دهیم و دست افسوس به دندان گیریم 

روح متعالی از زندان تن رها شد. او با شهید  که در کربال روح سلطانی یا

شدنش از این زندان رها شد. چون خاندان پیامبر از شاهاِن دین و ایمان 

اند، وقتی زندان دنیا را شکستند و رها شدند در حقیقت موقع شادمانی بوده
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است. آن عزیزان کربال قُل و زنجیر این دنیا را شکستند و به جوار قرب 

ها آگاهی باشی، ای از حال و روز آنتند. بنابر این اگر تو ذرهحضرت حق پیوس

خواهی دانست که برای آنان امروز روز سلطنت معنوی و خوشی و پادشاهی 

 است. 

 سراید:و مولوی در دیوان شمس می   

 //     که ملک عشق ملک   پایدار است  بزن شمشیر و ملک عشق بستان 

 ر    //     که  آب امروز      تیغ آبدار استحسین کربالئی         آب  بگذا

 و یا در غزلی دیگر

 زخمی چو حسینستش، جامی ز حسن دارد//      هر کآتش من دارد او خرقه ز من دارد

یعنی اینکه هر کسی هم خرقه من است یا باید مانند حسین جان فدا کند و به     

)کنایه از مسموم کردن  هستی مطلق بپیوندد و یا مانند  حسن جام زهر بنوشد

اما حسن است( در هر دو صورت، باید از زندان دنیا رها شود تا هم خرقه من 

 باشد.

 

 حسین امام نعتِ  و نیشابوری عطار
 

زیسته در عطار نیشابوری عارف و شاعر ایران زمین که  قبل از مولوی می 

مصیبت نامه خود، در نعِت امام حسین و آن صحنه ماندگار رویاروئی تمام حق 

شمار با تمام ستم، آن میدان پیروزی اندک شمار ایستادگان برحق بر بی

 سراید:لشگریان ظلم،  چنین می

 ی    //   آن حسن سیرت  حسین   بن علیکیست حق را و پیمبر  را  ول

 آفتاِب     آسماِن           معرفت    //    آن محّمد   صورِت  حیدر صفت

 نُه فلک را، تا ابد،    مخدوم بود    //    زآنکه او سلطاِن ده  معصوم بود

 بالکر  قُرة العیِن     اماِم            مجتبی    //    شاهِد  زهرا،     شهیِد   

 پالوده شد خوِن گردون از شفق ا بخون      آلوده  شد    //   گیسوی  او ت

 فاطمه؟  کی کنند این کافران    با   این همه    //   کو محمد  کو علی  کو

 کربال   خاک   بهانبیا    //   صف زده  بینم     صد هزاران       جان پاک ِ 

 چه باشد زین بتر؟سر بریدندش //     در تموِز کربال ،         تشنه     جگر 
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تزلزل، بر این خدشه و بیمقام آزمون قربانی کردن فرزند، مقام ایمان، بی   

گر، از شود. عقل توجیهحقیقت بود که از حقی که خدا است جز حق صادر نمی

است که یک طرف خود برد عشق آنبیند. گمان میواقعیت جز صورت را نمی

ر قرآن جا ندارد. در را فدای طرف دیگر کند. غافل است که این دوئیت است و د

قرآن، حب جا دارد که زندگی بخش است و نه زندگی ستان. هرگاه بنابود 

باشد، کار خداوند « عشق»ماجرای ابراهیم )ع( و اسماعیل )ع( ماجرای این 

 شد:پر تناقض می

( 101. ستاندن  هستی بخشیده به اسماعیل و فرزند به ابراهیم  )صافات آیه 1

ر برانگیختن پدر به کشتن فرزند. این جان ستانی ناقض ستاند، آنهم برا می

 صفات رحمن و رحیم و حب هستی بخش است. و

ها . ناقض حکم ازلی و ابدی خداوند است: کشتن یک تن کشتن تمامی انسان2

 (. و32است )مائده، آیه 

 . ناقض حق حیات و حقوق انسان که ذاتی حیات او هستند. و 3

به حق سنجید و نه آن را به شخص. اهمیت این  . ناقض اصل قول را باید4

شود، اما اصل بدان حد است که ولو از خداوند که حق است جز حق صادر نمی

رواست که را حق بیابیم. از اینها با قول سر و کار داریم، باید آنچون ما انسان

گوید حق است. کشتن فرزند گوید نه چون خدا میگوئیم: چون حق است خدا می

 گناه برای اثبات خدا دوستی، سخنی به حق نیست. وبی

. ناقض ابتالی خداوندی نیز هست. چراکه  آزمودن ابراهیم چه کار به جان 5

است، ستانی از اسماعیل دارد؟ هرگاه فرض شود بنابر آزمودن هر دو بوده

 شود:ناقض عدالت می

زند مقتول . ناقض اصل عدالت است چراکه در این آزمایش، پدر قاتل و فر6

شد گرفتار غمی جانکاه . و باخت و دیگر قاتلی میشد. یکی جان میمی

 بالخره،

شد. زیرا هرگاه خداوند قربانی کردن . ناقض حیات انسان بر روی زمین می 7

شد و یا  ها کشتارگاه فرزندان میدید، یا خانهانسان بخاطر خود را روا می

برگرداندن از خدا و آئین انسان کشی می ها ادامه حیات را در گرو روی انسان

 یافتند.
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دانست که توانست آگاه نباشد. باید میها نمیابراهیم )ع( از این تناقض    

گذاشت. او باید ها را برای همیشه، حل ناشده برجا میکشتن فرزند، تناقض

دانست که از حق جز دانست که موضوع ابتال دیگر است. اما کدام؟ و او میمی

شود. پس موضوع ابتال نه چشم پوشیدن فرزند از زندگی و پدر ق صادر نمیح

از فرزند و تن دادن به قاتل شدن و ماندن که ایمان او و فرزند و حقی است که 

از حق مطلقی که خداوند است قرار است صادر شود. پس هر دو، سلم جستند 

( ندای خداوند را 103و پدر فرزند را به پهلو بر زمین خواباند. )صافات، آیه 

 104های شنید: تو در عمل به رؤیای خویش، بس صدیق بودی. )صافات آیه

( و این ابتالئی آشکار بود. و مقرر کردیم گوسفند قربانی بگردد 105و 

که از حق جز حق صادر ترتیب، اسالم این دو، ایمانشان  به این(. بدین107)

ماعیل، هیچ رنگ شبهه نپذیرفت. شود، هم بگاه نهادن کارد بر گلوی اسنمی

ها از اما حقی که از خداوند، حبیب هستی بخش صادر شد، مصون کردن انسان

افتاد. و قربانی شدن انسان بود. بدون آن ابتال، رسم قربانی کردن انسان بر نمی

 این ابراهیم بود که این رسم را بنام دین و خدا برانداخت.

هفتگانه بودند و همواره هستند. عقل مستقل  هایآن ایمان و حق رافع تناقض  

داند که موفقیت در گذراندن آزمون ایمان، چنین ایمانی، نیازمند و آزاد می

های دوستی با حق مطلق است و در هم پس از گذراندن آزمونابراهیم )ع(، آن

 نتیجه به یمن استقامت در آزمون ها خلیل خداوند شد. 

 

ایستادگی بر حق و ایمان به پیروزی است. در اما کربال، آزمایشگاه    

خدشه به قانون جاری در هستی است: حق حال، آزمایشگاه باور بیهمان

رو، رود. به شرط ایستادن بر حق ولو به قیمت جان. از اینآید و باطل میمی

الوصف، از حق زندگی در حقوقمندی دفاع کرد و نماد امام حسین با وجدی زاید

واقعیت « جا کربال و همه روز عاشورا استهمه»الگو شد و به ایثار شد. 

سان که هائی، ولو اندک شمار، برحق بایستند، بدانبخشید: هرجا که انسان

از کران »تمام حق با تمام ستم رویا رو شود،  هرجا که قیام کنندگانی چنین با 

ن، رویارو شوند، کربال است. و روزی که، درآ« تا به کران لشگر ظلم

شوند، عاشورا است. ایستادگان بر حق بر بیکران لشگر ستم پیروز می
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تریب، این ابتال، ابتالی ایمان از راه ایستادن بر حق در برابر متجاوز به بدین

شود و حیات جاوید حق است. پیروز در این آزمایش، بر مرگ نیز چیره می

ن )ع( و یاران او یابد: حسییابد، بمثابه الگو و بدیل حیات جاوید میمی

 : که آقای سروش خود گفته بودجاودانه شهیدند.  طرفه این

اند، هنوز از دعاهایی که عارفان بزرگ، امام حسین و امام سجاد )ع( کرده»   

 (73« )تواند دل انسانها را آتش بزند.ها میورای حجاب قرن

 قرآن نبود؟ آیا آن بدیل و الگوی ایستادگی برحق،  تربیت یافته دین و    

 آقای دکتر سروش در جای دیگر مصاحبه خود با صدای آمریکا می گویند که: 

مولوی آنچه را که افاده کرد و ارائه کرد عشق بود...موالنا آنچه که به ما می »

همین جا  این مطلب « تواند بدهد، یکی مسئله عشق است، یکی مسئله بینش است

ه کسی به کس دیگری بدهد. و موالنا را یاد آور شوم که عشق دادنی نیست ک

عشق را به کسی نمی دهد. عشق با وجود آدمی عجین است. موالنا به غیر از 

آنکه عشق را مانند ُحّب دو سویه کرد و بار منفی را از آن گرفت و همسنگ و 

است، کار سترگ دیگرش از غفلت به در  با ُحّب نزد فارسی زبانان کرده  برابر

 آوردن آدمی است که بخود آید و بداندکه عشق در وجودش نهفته است. 

 

 آدمیان آوردن  در به غفلت از و مولوی
 

کاری که موالنا در مورد عشق می کند آنست که آدمیان را از غفلت به عشق    

را از غفلت به در و پرستش  که در وجود اوست به او یادآور می شود. و او 

می آورد. بنا به اعتقاد عطار و موالنا و سایر عرفا عشق در تمامی کاینات 

جریان و سریان دارد ولذا عشق در وجود آدمی نهفته است. مولوی کوشش 

کرد که ما آدمیان را از غفلت به در آورد، و عشقی که در تمامی کائینات 

غاز شده را به او یاد آور شود. سریان دارد و در وجودش نهفته و با خلقتش آ

این است آن کار سترگ و در این مورد هم او ادامه دهند راه سنائی و عطار و 

 کامل کردن کار آنها است.

 به اعتقاد عطار، عشق همان دم و نفس الهی است که در آدم دمیده شد.

 تکسی کو نیست عاشق   آدمی نیست    //     که او را با چنان دم  همدمی نیس
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 اگر   در اصِل کار،     آن دم نبودی    //      وجود آدم  و           عالم نبودی

 دمی کان از سِرعشق  است   جان را    //      بدان دم زندگی    دانم  جهان را

  کماِل   عشق     آدم         آن دم    آمد    //     از آن دم بود،   کآدم     آدم آمد

 )اسرار نامه مقاله دوم (    

 خرد   نقد سراِی     کاینات است    //     ولیکن عشق اکسیر حیات است   

 و یا 

 دو عالم سایۀ  خورشیِد عشق است    //     دو کیتی حضرِت جاوید عشق است

 نگردد    ذّره ای     در هر دو عالم    //     که تا نبَود    کماِل      عشق محرم

 دسِت حکمِت   خود     حق تعالی    //     نهاد از   بهِر هر چیزی     کمالیبه 

 (   598-600)اسرار نامه مقاله دوم    

 موالنا هم بر همان سیاق عطار رفته و در این مورد می فرماید: 

 حکمت حق   در قضا  و  در قََدر    //     کرد   ما را       عاشقاِن     همدگر  

 ِی جهان ز آن   حکِم پیش    //    جفت جفت و، عاشقاِن جفِت خویشجملۀ اجزا

  هست هر جزوی ز عالم   جفت خواه    //    راست  همچون کهربا و  برگِ کاه

 (4402-4400)دفتر سوم 

حکمت خداوندی در حکم ازلی چنین اقتضا کرد که ما یکدیگر را دوست داشته 

ندی جفت آفریده شده اند و دوست باشیم. همۀ اجزای جهان طبق فرمان خداو

 جفت خویشند.عشق در عالم و تمامی کائنات ساری و جاری است.

 کم ز سگ باشد، که ازعشق او َعمی ست   //   گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست

 قلب  را؟        َکی  بُجستی   کلِب   کهفی     //   َکلب را   نبودی         گر  رگِ  عشقی 

 اندر  جهان        گر نشد  مشهور،هست     //  سگان ه صورت چون  او، بهم ز جنس 

 گرگ و   میش؟  َکی بری تو بوِی دل از     //   خویش     جنِس   تو دل اندر   بو نبُردی 

 َکی زدی    نان بر تو و   َکی    تو شدی؟    //   بُدی      کی     هستی   گر نبودی عشق، 

 ورنه نان را کی  بُدی  تا  جان   َرهی؟   اشتها  //         زعشق  و     نان تو شد از چه؟ 

 جاویدان    کند     جان که   فانی بود،    کند    //         مرده را   می جان     عشق،  نان 

 (  2014-2008)دفتر پنجم  

عشق را حتی گرگ خرس و شیر می دانند عشق چیست، آدمی که نسبت به 

عشق کور باشد از سگ هم کمتر است. اگر سگ رگ عشق نداشت، چگونه 
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ممکن بود که سگ اصحاب کهف، عارفان را بیابد؟ و اگر عشق نبود، جهان 

هستی چگونه ممکن پدید آید؟  به علت عشق تو به نان بود که نان به وجود تو 

یل شد و چگونه ممکن بود راهی به روح تو پیدا کند.. عشق است که به نام تبد

مرده و بی جان، جان عطا می کند و  جان فانی حیوانی را به مرتبه جان باقی 

 انسانی ارتقاء می دهد.  

 در کاینات اشاره می کند و می سراید:« نظام احسن »عطار به 

 ا گر نیست نیکو، او  نکو کردخداوندی که هر چیزی که او کرد  //     تر

 همه آفاق      در عشق  اند  پویان    //     در این وادی کماِل عشق  جویان

 (   619و618)مقاله دوم   

 اال  ای صوفِی    پیروزه     خرقه!  //   به َگرِدش خوش همی    گردی بحلقه

 گردشت  هستزهی حالت، نگر از عشق،  پیوست  //    که تا   روز قیامت   

 کمال عشق را         شایسته ای  تو   //     شدن   زین بند       نتوانسته ای  تو 

 (   627-625)مقاله دوم   

عطار » شفیع کدکنی در مورد این ابیات عطار سخنی بس شیوا وگویا دارد: 

در اینجا، از تأمل در سریان عشق در کاینات نگاهی به آسمان دارد  و آسمان را 

ه گونۀ صوفِی پیروزه خرقه ای می بیند که در رقص و سماع عاشقانۀ خویش ب

است و این سماع و رقص و گردش عاشقانه تا روز قیامت در نهاِد انسان به 

همین ابیات عطّار، در اسرار » وی می افزاید که«  ودیعت نهاده شده است. 

تبریِز حضرت  نامه است که منشأ الهام یکی از شیواترین غزلهای دیوان شمس

 موالنا شده است:

« آی آسمان که بر سر ما چرخ می زنی // در عشِق آفتاب تو هم خرقه منی 

(74) 

 حیفم آمد که خود و شما از تمامی این غزل گویا و شیوا  محروم کنم.   

 آفتاب   تو هم    خرقۀ      منی   در عشِق    //   که بر سر ما  چرخ  می زنی آسمانآی  

 روشنی بیرون و اندرون همه سر سبز و    //   عشق  و هللا که عاشقی و بگویم   نشان  

 وز  باد   ایمنی     از آتشش      نسوزی     //   فارغی      و ز خاک   از بحر تر نگردی، 

 آهنی؟   آخر یکی بگو که:  چه     دوالب    //   گردشت؟      ای چرخ آسیا،  ز چه آبست   

 که برکنی  وز گردشی دگر، چه  درختان    //   ارم کنی   چون      کنار زمین     ردشی از گ
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 چنین شمع   می تنی    پروانه  وار   گرد     //   بفعل     پروانۀ        آفتاب   تو    شمعیست  

 طوافی  همی کنی  حاج گرد کعبه    چون    //   نیلگون        تو احرام        پوشیدۀ چو حاج  

 آفتات   ایمنی    ای چرخ حق گزار،   ز     //   حج رسید    هر آنکو به     حق گفت: ایمنست 

 ساکنی خانۀ خداست عشق و تو  در خانه    //   جمله بهانه هاست، که عشق است هر چه هست

با خود می اندیشیدم  که در ذهن و روح آقای دکتر سروش چه چیزی رخ داده   

است که دچار این همه تضاد و تناقض در گفتار شده است.  در اینجا از روح 

عرفانی مثنوی معنوی کمک خواستم و با مراجعه به آن روح بزرگ به این 

نتیجه رسیدم که شاید دکتر سروش از زمانی که فیلسوف شده اند، و به عنوان 

د فهمیدم که چرا و فیلسوف از او یاد می شود، به چنین نتایجی رسیده اند. و بع

به چه علت موالنا تا این درجه و حد به بخشی از فیلسوفان و فیلسوف نمایان 

 تاخته و آنها را به شدت مورد سخریه قرار داده است.

بدون هیچ توضیح و تفسیری اشعار مولوی در این مورد از راه عبرت در زیر 

 آورده می شود: 

  

 مولوی و فیلسوف
 

 فلسفی منکر شود  در فکر و ظن  //    گو:   برو َسر را  بر این  دیوار زن 

 نطِق آب و نطِق خاک و  نطِق ِگل   //    هست محسوِس    حواِس     اهِل دل  

 فلسفی   کو ُمنکِر      َحنّانه   است   //    از حواِس    اولیا       بیگانه   است

 سوداِی خلق   //    بس   خیاالت آَوَرد     در راِی خلقگوید او که: پرتِو        

 بلکه  عکِس آن      فَساد و    کفِر او   //   این خیاِل      ُمنکری  را زد   بر او

 فلسفی،   مر دیو    را ُمنِکر     شود    //   در همان   َدم ُسخرۀ    دیوی    بود

 //   بی جنون   نَبَود کبودی   در جبینگر ندیدی دیود را،      خود   را ببین    

 هرکه را در دل شک و  پیچانی  است    //   در جهان، او فلسفی   پنهانی است

 می نماید      اعتقاد  و            گاه گاه    //    آن َرگِ  فَلَسف ُکند  رویش  سیاه 

 ِم   بی ُمنتهاستالَحَذر ای مؤمنان    کآن در     شماست    //    در شما بس  عالَ 

 (3278-3287) دفتر اول،  

 همچو   قاَّلبان بر آن   نقِد تباه    //     نقره می مالند      و      نام  پادشاه
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 ظاهِر الفاظشان، توحید و شرع    //     باطِن آن، همچو در نان،   تخِم َصرع

 حقش        بر هم زند فلسفی را َزهره نَی تا      َدم زند    //     َدم زند،  دین 

 ( 2149-2151) دفتر اول، 

 

 فلسفیِّ     منطقیِّ      م ُستهان    //     می گذشت از سوِی مکتب    آن زمان

 چون که بشنید آیت او از ناپسند    //     گفت:    آریم آب را       ما    با ُکلَند 

 (1637و1636) دفتر دوم، 

.... 

 کند    //    قوِس نورت،  تیردوزش می کندفلسفّی و، آنچه پوزش می 

 (1213) دفتر سوم،  

 فلسفیِّ گفت: چون دانی ُحدوث؟    //      حادثیِّ ابر چون   داند  غیوث؟

 ذّره یی    خود نیستی   از انقالب    //      تو چه می دانی ُحدوِث آفتاب 

 (2835و2834) دفتر چهارم،  

 .... 

 که قبالً آقای دکتر سروش در مورد قرآن می گفت: در خاتمه یادآور می شوم 

اکنون با کالم خداوند همان گونه روبرو هستیم که پیامبر اکرم بود. یعنی » ... 

پیامبر اکرم موظف » و«  عین همان الفاظ ی که به پیامبر نازل شد و ثبت گردید

و بعد با بودند عین کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غیب بگیرند 

تجربۀ پیامبری که » و (75« )زبان و بیان خود شان آن را به دیگران برسانند.

مهبط وحی بود و این آیات نخست در گوش جان ایشان، خوانده شد. یعنی خویش 

 ( 76« )را مخاطب مستقیم خداوند دیدن و آیات قرآن را از او شنیدن

زبان قران » و« ر استقرآن حاصل روؤیاهای پیامب» ولی امروز می گویند: 

( و یا در مورد 77«)زبان رؤیا  و زبان خواب است و نیاز به خوابگزار دارد

بله! من همین عقیده را »می گویند: « قرآن را پیامبر ساخت؟»این سئوال که 

وحی را پیامبر تولید نمی کند یعنی خدا یک شخصی آفریده همین و » و یا« دارم

وی در ( 78« )ا بود بلکه خدا در پیامبر بودنه تنها پیامبر در خد»و « بس

 آخرین نظرش، قرآن را با نظمی پریشان یاد می کند.
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  پریشان نظم قرآن: سروش دکتر 
 

نظم پریشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتّی در آیه واحد خود را می نمایاند، »

نگریستن، وضع انسانی را نشان میدهد که به مناظر مختلف می نگرد و در این 

گاهی از اینجا میگوید و گاهی از آنجا! گویی هجوم معانی و مشاهد راه را بر 

بندند، و دیده ها و شنیده ها، به هنجار و نابه هنجار در کالمش گفتار منسجم می

می نشینند. آیه سوم سوره مائده )آخرین سوره نازله بر پیامبر(، نمونه برجسته 

م مردار و خون و گوشت خوک و حیوانات این پریشانی است: سخن از تحری

قربانی شده در پای بتان و ... آغاز میشود تا به اینجا میرسد که امروز دینتان را 

کامل کردم و اسالم را برای شما پسندیدم، و دوباره به سراغ پاره نخستین میرود 

که اگر کسی در تنگنا قرار گرفت و از آن محّرمات استفاده کرد، بر او باکی 

های مختلف این آیه آشکارا درمانده اند!  نیست. مفّسران در ربط دادن پاره

شیعیان قطعه میانی و مربوط به کمال دین را برگرفته اند و آن را به روز غدیر 

اند و بر ابهام و اعضال امر و نصب علی)ع( به وصایت و خالفت تطبیق کرده

اعتراف به گسستگی در دل آیه، آن افزوده اند )نگاه کنید به تفسیر المیزان که با 

را متعلّق به واقعه غدیر میداند(. پریشانی آیات قرآن چندان است که بعضی را 

ها خبر دهند و هّمت واداشته تا علمی تازه بیافرینند و از سّری نهان در گسستگی

 ( و79« )ها بگمارند.به کشف راز آنها و گفتن ناگفته

های خوابند؛ و قرآن که  جازهای بیداری، حقیقتتوان گفت بیشتر مبه جرأت می»

 (80« )تصویر کردن بر اسلوبش غالب و فائق است

داند؟ اگر های قبلی خود را غلط میآیا در این مورد هم، آقای سروش گفته  

آری، کجاست آن نقد از خود؟ قرآن فیزیک که نیست تا بتوان گفت عصر 

است. و به عصر کوانتیک رسیده مکانیک جای خود را به عصر دینامیک داده

است. عامل تغییر کرده« تغییر»است. آقای سروشپس، قرآن تغییر نکرده

است که او دیروز جاهل بود بر قرآن و امروز از اوکدام است؟ آیا عامل این

است؟ هرگاه چنین است، دیروز، سخن جاهالنه را چرا گفت؟ جهل بدرآمده

ی تحصیل موقعیت است؟ چه تضمین وجود سخن از روی جهل گفتن آیا جز برا
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دارد که مدعای امروز او بخاطر تحصیل موقعیت دیگری نباشد؟ بگذار روشن 

ها به و آشکار بگویم: چه آقای دکتر سروش آگاه باشد وچه ناآگاه این گفته

دروغگو بودن پیامبرودرنتیجه نفی خدائی که محمد)ص(به بشریت معرفی 

است: که بردهبرد. چنانه ذهن آقای سروش راه میکند، و اثبات خدای ساختمی

  وجود متعینی است. بنابراین:  سازد،خدائی که ذهن امروزی آقای سروش می

. خدا نیست. وجود متعینی است ساخته یک ذهن در مقام تخریب خدا و دین 1

گویند: قرآن او. زیرا حضرت رسول)ص( و قرآن با زبانی رسا و آشکار می

گوید: نه خیر! رؤیا و خواب محمد است. این خدا آقای سروش میوحی است و 

و سخنش در خواب وجود دارد. آقای سروش تناقض مدعای خویش، تناقضی 

کرد و پیامبری که، بیند؟ خداوندی که وحی میچنین بزرگ و آشکار را نمی

کرد، خدا، برخوردار از عقل خالقی رها ازغیر او، این وحی را دریافت می

ای، کرد رها ازهر محدودکنندهمحض، است. عقلی که پیام را دریافت می هستی

»  گفت:کرد. اینک آن خدا که آقای سروش میگرفت و ثبت میپیام او را می

پیامبر اکرم موظف بودند عین کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از 

(، 81« )ان برسانندغیب بگیرند و بعد با زبان و بیان خود شان آن را به دیگر

 سپارد فرآورده خواب! آن وجود، جای خود را به موجودی می

شود و پیامبر او فعال مایشاء. زیرا پذیر می. خداوند فعال مایشاء خداوند فعل2

پذیرانه تمکین گرداند و او، فعلخود را قول او می« آشفته»پیامبر است رؤیای 

بیند که قول بیند. نمیتر را نمیرگکند. آقای سروش این تناقض دوم و بزمی

 تواند هم داشته باشد. و ای جز انکار خداوند ندارد و نمیامروز او، پایه

 

پذیری خداوند است که عقل ثنویت محور . برپایه فعال مایشائی پیامبر و فعل3

یابد که پریشان بینی حاصل فعال یابد. و در نمیسوره مائده را پریشان می

پذیر پنداری خداوند است. و همین پریشان بینی اری پیامبر و فعلمایشاء انگ

دارد، سخنی را به طباطبائی نسبت بدهد که او نگفته است که او را بر آن می

داد گفت، زحمت یک عمر خویش در تألیف المیزان را بر باد میاست و اگر می

با از دست  منقول است که به طباطبائی گفته شد، دنبال تفسیر رفتن قرآن -

دادن مرجعیت همراه است. و او در پاسخ گفته بود: مرجعیت به چه درد من می 
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نه تنها مفسران و طباطبائی در توضیح آیه در نمانده اند. بلکه این   -خورد 

آقای دکتر سروش است که برای ادعای ذهنی و واهی، خود را به این در و آن 

که نه تنها در بین آیات قرآن جمالت در می زند.  حتماً دکتر سروش می دانند 

معترضه  و  یا مستأنفه )مستقل( از موضوع به دالیلی وجود دارد  بلکه در 

نوشته ها و یا سخنرانی ها هم از این نوع جالت معترضه مستأنفه )مستقل( و 

و یا سخن گوینده است وجود یا در پرانتز که به نوعی در ارتباط با خواسته 

است بل گاه اعتراف به وجود گسست در آیه نکردهیچطباطبائی هدارد. 

درتوضیح مشروحی که با دالیل متقن به جزء  جزء آیه داده، حقانیت و اتصال 

 آن را مبرهن ساخته است. خالصه اینکه:

را « الیوم اکملت لکم دینکم»و جمله « الیوم یئس الذین كفروا...» ...دو جمله،»  

 است:باره قرارگرفتنشان در آیه، نوشتههای معترضه دانسته و در جمله

گیریم كه پس آیه : )الیوم یئس الذین كفروا...( از این تمامیت آیه نتیجه مى»

كالمى است معترضه ، كه در وسط این آیه قرار گرفته ، ولفظ آیه در فهماندن 

معنایش هیچ حاجتى به این جمله نداشت ، حال چه این كه بگوئیم آیه معترضه از 

اول نزول در وسط دو آیه جاى گرفته ، و یا بگوئیم: رسول خدا )صلى هللّا  همان

علیه و آله ( به نویسندگان وحى دستور فرموده كه در آنجا جایش دهند، یا اینكه 

نزول هر سه پشت سر هم نبوده و یا بگوئیم هنگام نزول با آن دو آیه نازل نشده  

ستور نداده كه در آنجا قرارش دهند، و رسول خدا )صلى هللّا علیه و آله ( هم د

اند، چون هیچ یك از این چند احتمال ولى نویسندگان وحى در آنجا قرارش داده

اثرى در آنچه ما گفتیم ندارد، هر چه باشد باالخره این جمله ، جمله اى است 

» معترضه كه نه با صدر آیه ارتباطى دارد، و نه با ذیلش ... و چون این دو آیه: 

از نظر معنا نزدیک « الیوم اکملت لکم دینکم»و آیۀ  « یئس الذین كفروا... الیوم

که در این جای هیچ شک  -به هم بودند، و مفهومی مرتبط به یکدیگر داشتند

نیست، زیرا نومید شدن ا انکار از دین مسلمانان، و بین اکمال دین ارتباط 

عنا را می پذیرد که نزدیک و مستقیم هست، بطوری که مضمون هر دو آیه این م

با هم ترکیب شده یک آیه را تشکیل دهند، عالوه بر آنکه هر دو جمله سیاقی 

 ( 82«. )واحد دارند

های دیگر نیز هست. های معترضه از این نوع، در آیهباوجود این، جمله    
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جای که استقالل دارد وبدون آن، بقیه آیه هم رسا و جمله معترضه در همان

ه قول طباطبائی صدر و ذیل آیه به آن ربط ندارد، اما هم گویای شفاف است و ب

کند. زیرا دوقسمت آیه، دقیق و شفاف است که گوینده پریشان گوئی نمیآن

کنند تا بتوان گفت پریشان گوئی هستند. وهم، دو هستند. یکدیگررا نقض نمی

. ربط آن جمله معترضه با سوره و هم با آیه، بمثابه پایه و اساس، ربط دارد

عمل شود، کافران  –که جز حقوق نیستند –است: هرگاه به احکام قرآن این

رآن، کامل مانند و دین، بخاطر کامل بودن حقوق مندرج در قهمواره مأیوس می

خالصه اینکه: حضرت رسول)ص( وقرآن با زبانی رسا و آشکار می است. 

واب محمد است، چیز گویندکه قرآن وحی است و شما می گوئید خیر ! رؤیا و خ

عجیبی است که مدعی که قرآن و پیامبر باشد، می گویند قرآن تماماً وحی و 

پیامبر اکرم موظف بودند عین کالم وحی را » شما هم قبالً  معتقد بودید که 

ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غیب بگیرند و بعد با زبان و بیان خود شان آن 

ی حال شما می گوئید نه قران وحی نیست ، رؤیا و وقت« را به دیگران برسانند.

خواِب پیامبر است و مغشوش و نیاز به  خوابگزار دارد و می خواهید با 

خوابگزاری که خود هستید، قرآن را از مغشوشیت در آورید، با زبان بی زبانی 

  می گوئید:

قرآن و پیامبر دروغگو هستند و دروغ می گویند که وحی است بلکه   -1

 خواب و رؤیا ست. 

وقتی پیامبر دروغگو می شود، الجرم پیامش هم، یعنی قرآن  دروغ  -2

 است.

در نتیجه دو نکته فوق خداوند هم که می گوید من قرآن را به تو وحی  -3

 کردم دروغگو می شود و از خدائی می افتد.

 

ه خدائی که فرق بین وحی و رؤیا را نمی داند و نمی تواند به افزون بر اینک

پیامبرش کلمات را شفاف و به درستی ابالغ کند، به غیر از خدای مفلوک 

 ذهنی، خدای دیگری می تواند باشد؟  

شد که از موضع مولوی شناسی و رو نقد مدعای آقای دکتر سروش از آن  

های چپ و گرنه،  کسانی که  از گروهاست. وقیاس مثنوی با قرآن، مطرح شده
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اند، در مقام اسالم راست که در طول عمر خود به قرآن مراجعه نیز نکرده

گویند. نه اسالم ستیزی اند و میخواهند، گفتهاند و میستیزی، هر چه  خواسته

های دور تا امروز و از این پس امری جدید است و نه اسالم هراسی. از گذشته

م ستیزی و هم از خود بیگانه کردن آن، در این و آن بیان قدرت نیز، هم اسال

 چون قرآن و اسالم است.یابد. و این خود از جمله دالیل قوت بیادامه می

با وجودی که هنوز هم حرف زیاد است اما سخن را با این  فرموده امام     

 برم:علی )ع( به پایان می

شوند( و ها )که آموخته میچه بسیارند عبرت«. تباَر ما اَکثََر الِعبَُر و اقَلَّ االع»  

و اگردر آینده نیازی احساس (. 83« )گیرندچه اندک شمارند آنها که عبرت می

شد، مشروح تربه سیِر استد راجِی این تحول پرداخته خواهد شد. و توفیق همه 

 .از اوست
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-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1 

هرگز روی هوای نفس  سخن ( »4( ان هـو اال وحـى یـوحـى )3و ما ینطق عن الهـوى )  -2

 «.رآن[  جز وحی نیست که به او رسیده استنمی گوید. آن ]ق

 شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص-3

  .18نهج البالغه ، فیض االسالم ، خطبه  -4

 . 1095شرح جامع مثنوی، کریم زمانی ، دفتر سوم، ص  -5

شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، بدیع الزمان -6 

 .69، ص1374فروزانفر، چاپ دوم

 .  139،چاپ هفتم، مقدمه ص 1غزلیات شمس تبریز، محمد رضا شفیعی کدکنی، ج  -7 

جَ  -8   سورۀ نور 35اَجةُ مقتبس از آیۀ مثَُل نُوِرِه َكِمشَكوة  فِیهَا ِمصبَاٌح اْلِمصبَاُح فى ُزَجاَجة  الز 

 سورۀ بقره 26بِهََذا َمثاَلً یُِضل  بِِه كثِیراً َو یَْهِدى بِِه َكثِیراً  قسمتی از آیۀ   -9

  َو کّشاف القرآن  -10

 سورۀ عبس 16و15بِأَْیِدى سفََرة  *ِكَراِم بََرَرة    مقتبس از آیۀ  -11

 سورۀ واقعه 79ال یََمسهُ إاِل اْلُمطهَُّروَن آیۀ  -12

 سوره فصلت   42ال یـاتـیـه البـاطـل مـن بـیـن یـدیـه و ال مـن خـلفـه ...آیه  -13

 سوره یوسف. 64فاهلّل خیر حفظا و هو ارحم الرحمین  پایان آیه  -14

 :ترجمه دکتر استعالمی -15

این کتاب مثنوی است، که اصوِل اصول دین است. در بارۀ کشف رازهای وصول به »

حقیقت و رسیدن به مرتبۀ یقین است. و دانش بزرگ خداوندی است. و راه روشن 

روشنی آن مانند فانوسی است »خداپرستی است. و آشکارترین برهان خداشناسی است. 

امدادان نور بیفشاند. این کتاب بهشت تر از ب، چراغی که روشن«که در آن چراغی باشد

ای است که روندگان این راه  ها و شاخسارانی دارد و از آن میان، چشمهدل است، چشمه

گویند و صاحبان مقامات و کرامات، این بهشت را برای ماندن و آسایش به آن سلسبیل می

و آزادگان از آن نوشند دانند. نیکان در این بهشت می خورند و میروح بهترین جای می

http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
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شوند. این کتاب چون رود نیل برای شکیبایان نوشیدنی گوارا، گشاده خاطر و شادمان می

 خوانیم:چنانکه در کالم خدا میو برای فرعونیان و خدا نشناسان رشک و حسرت است. 

، و این کتاب «آوردکند و بسیاری را به راه میبه آن بسیاری از کسان را گمراه می»

های اندوه، و رازگشای قرآن و فراوان های دردمند است و زدایندۀ زنگینهدرمان س

به شرط آنکه در دست پیام »های معنوی، و موجب پاکسازی خوی آدمیان، کنندۀ روزی

و « جز پاکان کسی بدان دست بزند»که نگذارند« گزاران بزرگوار و نیکو کار باشد

پیش از آن یا پس از آن »و « هانیان استفرود آمده از سوی پروردگار ج»بدانند که این

و خداوند این کتاب را نگاه « هیچ سخن دیگری، آن را دگرگون یا منسوخ نخواهد کرد

برای این مثنوی «. بهترین نگهدارنده و از همۀ مهربانان نرم دل تر است، »دارد و می

سخن را  القاب دیگری هم هست که خداوند بر آنها نهاده است و ما به همین مختصر

نماید و کوتاه کردیم و این مختصر خود نشانۀ بسیار است و این جرعه به آبگیری ره می

 « گوید.این یک مشت، سخن از خرمنی گران می

 .951مینا گر عشق، کریم زمانی، ص  -16

 .40بحر در کوزه اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ نهم، ص -17

 .38،چاپ هفتم، مقدمه ص 1عی کدکنی، ج غزلیات شمس تبریز، محمد رضا شفی-18

 .38منطق الطیر عطار، محمد رضا شفیعی کدکنی،چاپ سیزدهم، مقدمه ص  -19

 .40بحر در کوزه، دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ نهم، ص -20

 ن.گ والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین فصل یازدهم. -21

 . 206-207،ص 1373 حکمت و معیشت، عبد الکریم سروش، چاپ دوم -22

 .  206-207همان سند، ص   -23

 . 210و  209، 1373همان سند، ص  -24

 .  163همان سند، ص  -25

 . 213همان سند، ص  -26

 . 164همان سند، ص -27

 .  216همان سند، ص  -28

 .418، ص1375اوصاف پارسایان، عبدالکریم سروش،چاپ  چهارم  -29

 .19، ص  1375عبدالکریم سروش، چاپ سوم فربه تر از ایدئولوژی،  -30

 .143، ص 1373حکمت و معیشت، عبد الکریم سروش، چاپ دوم  -31
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 .180، ص 1375اوصاف پارسایان، عبدالکریم سروش،چاپ  چهارم  -32

 همان سند.   -33

34- 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be 

)=  2016مای  3دکتر سروش در برنامه پرگار تلویزیون فارسی بی بی سی که در تاریخ   

آیا قرآن حاصل رؤیاهای پیامبر » برنامه می پرسد:  ( پخش شد، مجری1395اردیبهشت  14

اسالم است . می توان گفت، پیامبر نه مخاطب  بلکه ناظر و راوی آن چیزی است که 

قرآن حاصل »و دکتر سروش در پاسخ می گویند: « پیروانش آن را وحی می خوانند؟ 

و نیاز به خوابگزار زبان قران زبان رؤیا  و زبان خواب است »و  « روؤیاهای پیامبر است

 «  دارد

امام علی و دموکراسی »والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین »فصل یازدهم کتاب  -35

 مراجع کنید.« های این عصر

، و هم در سایت 60-66والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین،  در نشر چاپی ،ص  -36

 اینجانب، قابل دسترسی است.

 .15و14، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص مبانی اقتصاد اسالمی -37

 .  27همان سند ، ص  -38

 .589مصیبت نامه عطار نیشابوری تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم،ص -39

 .755همان سند، ص  -40

مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،،  شمس الدین محمد الهیجی، انتشارات زّوار، چاپ -41

 .240-239پنجم ص 

 .597و596شرح جامع مثنوی، دفتر پنجم، کریم زمانی، ص -42

 . 434میناگر عشق، کریم زمانی، ص -43

منطق الطیر، عطار نیشابوری، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ -44

 . 703و702، تعلیقات ص، 1393سیزدهم: 

تذکرة االلیاء شیخ فرید الدین عطار چاپ پنجم با مقدمه استاد دانشمند جناب آقای میرزا -45

 . 71محمد خان قزوینی ص

 .300ص  1کشف االسرار ج-46

 .171همان سند، ص  -47

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be


    206        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

 .244همان سند، ص  -48

 .252همان سند، ص  -49
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 .  88األسرار ؛ کاشف 80؛ مروموزات اسدی، 271به نقل از: تمهیدات،

؛ به نقل از رسالۀ قشیریه، ص 1032شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کریم زمانی، ص   -60

190. 

به نقل  75شهید عشق الهی رابعه عدویه، عبدالرحمن بدوی ترجمه:محمد تحریرچی ص  -61

 از: جامع االصول، شیخ ضیاءالدین کمشخانلی.

 .561فروزانفر، ص ترجمه رسالۀ قشریه، بدیع الزمان  -62

تذکرة االلیاء شیخ فرید الدین عطار چاپ پنجم با مقدمه استاد دانشمند جناب آقای میرزا -63

 .232، ص2محمد خان قزوینی، ج

 .119همان سند، ص -64

 .121همان سند، ص-65

؛ به نقل از نفحات االنس جامی،  36شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کریم زمانی، ص  -66

 .465ص 

 . 512شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کریم زمانی، ص  -67

 نقل از مقدمه دفتر پنجم مثنوی.   -68

 .476مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز، شمس الدین محمد الهیجی ص-69
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 همان سند.   -76

 77- 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be 

)=  2016مای  3دکتر سروش در برنامه پرگار تلویزیون فارسی بی بی سی که در تاریخ   

 ( پخش شد. 1395اردیبهشت  14

 78- 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

، سایت بی بی 95خرداد  09 - 2016مه  29یاهای رسوالنه، عبدالکریم سروش،رو -79  
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 .273و 272، ص 5جلدی، ج 20ترجمه المیزان  -82

 .289نهج البالغه فیض حکمت شماره  -83

  

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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 فصل چهارم

 

قرآن رؤیا وتألیف پیامبر است؟آیا   

 
 

 درآمد پیش
 

که در صدد ابداع که هدف صاحب این قلم این نیست، بر کسانی نخست این    

و یا در کار تفسیری نو از دینی هستند،  ای تازه در داخل دینی دینی و یا فرقه

خرده بگیرد. زیرا سخت معتقد است که هر کسی خود، خود را هدایت می کند و 

من اهتدى فانّما یهتدى » باِر گناه دیگری را به دوش نمی کشد که  هیچ کسی

یها و ال تزر وازرة وزر اخرى و ما كنّا معّذبین لنفسه و من ضّل فانّما یضّل عل

 (15اسرا/«)حتّى نبعث رسوال.

نوآور در اسالم   خود را  و آنگاه، بر آنم که آن دسته از کسانی که    

طور که بر پیامبر قرآن، آن یعنی   اسالم پندارند و معتقد به راهنمایمی

سیر نو و بدیع از قرآن است، هستند و قصد و هدفشان تفالشأن وحی شدهعظیم

کنند و موجب پدید آمدن معارفی نو و تازه از قرآن می است، کاری پسندیده می

 شوند و این کار از ابتدای نزول قرآن تا به امروز ادامه داشته و خواهد داشت.

نومن ببعض و نكفر »اما کسانی هم که خود را نوآور می پندارند و از دسته    

افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض »  ند یا ازهست( 150نساء/«)ببعض

بشمارند هم جدید نیستند، قدیم هستند. از دوران بنی امیه و بنی ( 85بقره/«)

اند و دارند و کارشان بکار بردن فلسفه عباس و تا به امروز، وجود داشته

اند، و هست. کاری که اینان کرده قدرت در از خود بیگانه کردن دین بوده

دن رابطه دین با قرآن و یا زیر عالمت سئوال بردن قرآن با جعل معنی و بری

رسد است. کاراین دسته نیز بجائی نرسید و نمینسبت دادن آن به قرآن بوده

زیرا قرآن یک سامانه و یا مجموعه به هم پیوسته است، نمی شود آن را به دو 



    210        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

است و قسمت دیگر قسمت تقسیم کرد و گفت قسمتی از آن وحی و کالم خداوند 

ها را کالم محمد است و یا اینکه همه اینها رؤیای پیامبر است وپیامبر آن

گوید درخواب دیده و حاال به خوابگزارنیاز است تا به ما بگوید که قرآن چه می

ناز نازان دلنوازان آمدند. ما  »و با شیبیه سازی از بیتی از موالنا بگویند:

  ،.«گوئیم: خوابگزاران آمدندمی

است واال خوابگزاران خیلی پیشتراز او آمده و راه ازقرار، او درخواب بوده     

عاقبت دل به دریا زده » آقای دکتر سروش، به قول خودش، اند. به جائی نبرده

پنداری غلیان را به اوج ( 1« )ها را بازگوید.است ناگفتهو از قلم خواسته

رف آخر را بزند. لذا دل به دریا است حرسانده و در آن حال، برآن شده 

 و گوهرها صید ( 2« )از دل آن دریا، گوهرهای تازه صید کند. » کهاست زده

  ،«تناقضها» ،«زمان پریشی»  ،«نظم پریشان»قول خودش،  به شده،

 اند.، و از این قبیل شده«بانظریات علمی مدرن» ، تعارض «هاپاردوکس»

است. غافل از اینکه در ایشان تراوش کردهکند اینها از فکر بکر اوفکر می

اند. این مدعاها مرا طول تاریخ از این قبیل مطالب بسیار گفته و نوشته

برد. در آن دوران، فعاالن چپ،  80و  70دوران دانشجوئی در ده های  به

ها را وارد می کردند و به رخ دانشجویان مرتب نظیر این ایرادها و اشکال

و تاب افتادند. اینک  های بایسته شنیدند و از تکپاسخ کشیدند.مسلمان می

پندارد قرآن را فرآورده خواب خواندن است و می رسیده نوبت به او

رسد و در وخوابگزاران به تعبیرفرآورده خواب گماشتن، به مطلوب خویش می

پذیری پوپر و علمی خواندن پیش برد نظر خویش، دست به دامن اصل ابطال

های صید کرده،  ضد و «گوهر» کهغافل ازاین شود.... میین ونظریه دارو

نابهنجار خویش است که همه جا به چشم می خورد.  هاینقیض گوئی

اساسی هستند که صید کرده و ها  و ادعاهای بیها و نادرست گوئیتحریف

گذارد و نه پیامبری که از جانب او های او، نه خدائی بر جای می صید شده

گزین خوانی را جای« خود خدائی»و یا « خداگردانی»سالت کند، خود ابالغ ر

کند. او چون انسان خدا خوانی، به ضرورت، کار را به قدرت خداگردانی می

های صیدی از این نوع، جز خالئی که قدرت پر کند، ببار کشاند، فرآوردهمی

 آورند.  اند و ببار نمینیاورده
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او قبل از گفتن سخنان آخر خود، چند سال قبل از این، در مصاحبه با برنامه    

 مثنوی قرآن در زبان فارسی است و نه نوعی  افق صدای آمریکا گفته بود

 تفسیر و یا توضیح عرفانی از قرآن.

و مثنوی عشق  قرآن خشیت نامه و نیست  عشق درقرآن، حقوق انسان و   

ی برای قرآن آورده است  و اینجانب، در سلسله مکمل مولوی  نامه است و

های پیشین آقای دکتر سروش، های پنچگانه، با رجوع به مثنوی و گفتهمقاله

های آن دعاوی را آشکار کردم.  و تحریف ها و کاستیها و تناقضنادرستی

های دکتر سروش و نقد من هر دو در این مجموعه و در جاهای دیگر گفته

   توانند به دانها رجوع کنند.بان حق و حقیقت میموجودند. طال

( 3عبدالعلی بازرگان، بر سر قرآن ) بعد از بحث آقای دکتر سروش با آقای  

 به قول سروش -ای آقای بازرگان در انتقاد دعاوی آقای دکتر سروش مقاله

( 4« )توضیحی شامل ده نکته ناقدانه از جانب ایشان مسطور و منتشر گردید »

تشار داد. این نقد آقای دکتر سروش را بر آن داشت که به قول خودش، دل ان -

رویاهای  »به دریا زند و حرف آخر خود را در مورد قرآن بزند. لذا مقاله 

در سایت بی بی سی فارسی  1395خرداد  9در تاریخ  خود را «  رسوالنه

از «  سوالنهرویاهای ر »منتشر کرد. بعد از آن هم نقدهایی در مورد آن بحث و

بنا بر تکرار آن نقدها ندارم.  اشخاص مختلف در فضای مجازی منتشر شدند. 

آن گونه که خود قرآن را « قرآن بیان حق و آزادی»بلکه برآنم که از منظر 

ها را نقد کنم. اهم مطالبی ام، در بحث و مقاله بنگرم و آنفهمیده و تجربه کرده

 ه شرح زیرند: که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ب

 آیا برای فهم قرآن چنانکه دکتر سروش می پندارد پیش فرض ضرور است؟-1

 محکم و متشابه در قرآن -2

 قرآن جبری و یا اختیاری؟ و یا جبر و اختیار و تفویض در قرآن -3

نظر مولوی در باره جبر و اختیار چیست؟  و یا عارفان از قرآن چه  -4

 اند؟آموخته

 جبر و اختیار و نماز و آیا نماز بدون اختیار تصورکردنی است؟  -5

 ال جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین یعنی چه؟ -6

 رؤیا / خواب-7
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 قرار می دهد ویا انکار ؟« بقعه امکان»مجهوالت را درحقیقت یاب،  -8

 دعاوی مستند به نظریه داروین و روش پوپر و دعاوی حامد ابوزید -9 

 ها ؟روش تجربه شده در جامعه دو -10

 کنند   استدراج وچرا و چگونه کسانی نظری را با نشر ضد آن جانشین می -11 

 و اینک نقد دعاوی باال:     

در این بخش به مسئله پیش فرض که دکتر سروش می گوید: برای قرآن  

 ضرور است،  پرداخته می شود.

 

 ضروراست؟ فرض پیش قرآن فهم برای آیا-1
 

کند که هم به در بحث با آقای بازرگان، آقای دکتر سروش کوشش می    

شنوندگان و هم به آقای بازرگان بقبوالند که ما برای فهم درست قرآن پیش 

درواقع نظریه رؤیائی وحی یک پیش » فرض الزم داریم. یک جا می گوید:

زم فرضی است که شما برای تفسیر وحی الزم دارید، تفسیر محصول وحی ال

تواند حقیقت داشته باشد، خواب می»  گوید:بازرگان می  و با اینکه  (5« )دارید

است که در را اش اینمی تواند نداشته باشد و خواب یا روءیا پنداشتن قرآن معنی

نه » دهد:(، آقای سروش پاسخ می6«)کندبسوی بسیاری از شبهات باز می

های ماست ی باشد. این جزو پیش فرضتواند این طورلزوماً. ببینید همه چیز می

معصوم بدانیم یعنی همراه با عصمت و بی ذلل بدانیم   که ما خواب پیامبرانه را

تواند گوئیم که کالم می تواند خطا باشد، مییا نه! لذا این درست مثل اینکه ما می

صواب باشد.خوب این اصالً تعریف گذار است. تعریف قضیه است که یحتمل 

اما ممکن است که مؤمنان و پیروان یک پیامبر بگویند: اما   الکذب.الصدق و 

تواند متحمل سخنان پیامبر درش کذب نیست یعنی اینکه ماهیت یک چیزی می

تواند یکی از این دو به عللی حذف بشود و دو جانب باشد. در یک جائی می

ده دانستن جانب دیگر بماند. لذا به نظر من نه! روءیا دانستن یا کشف و مشاه

کند چونکه مؤمنان وحی پیامبرانه هیچکدام لزوماً خطا را در او وارد نمی

کند. ماهیت وحی یا ماهیت روءیا خطا پذیر است. اما معتقدند که پیامبر خطا نمی

چون مؤمنان به پیامبر اعتقاد دارند، معتقدند که نه! در اینجا خطا راه 
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 (7«)ندارد.

گوید: من به متن متعهدم و قرآن خودش بحث، میبازرگان، در چند جای     

در باره تکلیف مردم »  گوید که هیچ اعوجاجی درش نیست و آن بخشمی

خیلی روشن است که بدانند، بدون اینکه نیازی به خوابگردانی داشته باشند. 

بفهمند چکار باید بکنند. من همینطور که عرض کردم، مطلب را یعنی مطلبی 

گی فعلی ماست روشنتر از این می بینم. فکر می کنم اگر هم که مربوط به زند

ها را درست بشناسیم معضلی باشد در آنچه مربوط به تکالیف ماست معنای واژه

 (8«)به نتیجه اش خواهیم رسید.

یعنی هیچ پیش » پرسد:سروش حرف بازرگان را قطع می کند و می دراینجا    

بازرگان جواب  باز «کتاب لغت برویم؟فرضی الزم ندارید؟ فقط باید به سراغ 

شود سخنان تازه از همان متن من بر این باور هستم که دائماً می»  دهد:می

آمده که خوب همه واحد، از همان سخنانی که برای بعضی بدیهی و تازه می

ای های جدید باز می شود، طبیعتاً معارف تازهچیزش را فهمیدیم، وقتی دریچه

. ولی اینکه باید یک روش دیگر که به آن هم گشوده می شود

در واقع حالت نمادین است   اشاید که همهخوابگزاری جنابعالی گذاشته  عنوان

"کتاب مبین" بنده می  اش معنای خاصی دارد... ولی اصل و اساس قرآن راهمه

گوید: هیچ اعوجاجی درش نیست. بینم یعنی آن طوری که خود قرآن گفته که می

ن است، آشکار است، عربی مبین است، مبین. خود کلمه عربی هم کتاب روش

یعنی آشکار، نه به معنی زبان اعراب. همه چیز واضح و روشن است برای 

مردم. هیچ پیچیدگی ندارد می گوید اگر از جانب غیر خدا بود، درش اختالف و 

دیدید. اینکه واضح است آشکار است یعنی مردم کامالً پیام را مشکلی می

ولی دکتر سروش همچنان اصرار دارد که نه ما برای فهم « کنند.دریافت می

نظریه رؤیائی وحی یک پیش فرضی است که »قرآن پیش فرض الزم داریم و 

 «شما برای تفسیر وحی الزم دارید

بند و پذیر هستند. اما چون بازرگان به متن پایسخنان دو طرف بحث انتقاد    

نیازی به خوابگردانی ندارد، ما به مدعای آقای و معتقد است که قرآن مبین 

را بعنوان « نظریه رؤیا بودن قرآن»پردازیم. زیرا این او است که سروش می

 کند. مدعای او متناقض است زیراپیش فرض مطرح می
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. این صحیح است که پیش فرض تصدیق و یا تکذیب خود را در بر ندارد. اما 1

پس خود پیش فرض است که باید موضوع   امکان وجود خود را دربردارد.

تحقیق شود تا که صحت یا سقم آن معلوم بگردد. اگر موضوع تحقیق نشود، 

که در ریاضیات، اصول موضوعه وجود شود. چناناصل موضوعه خوانده می

 دارند اما این بدان معنی نیست که وجودشان مسلم است. 

یک تصدیق است. چرا که  نه یک پیش فرض که« قرآن رؤیای پیامبر است»  

شود: انکار وحی بودن، بنابراین، کالم خدا بودن الف. بر یک انکار بنا می

و، قول قرآن. و ب. صادرکننده حکم درجستجوی ُمَعبّر خواب نیز هست.  از اینر

آقای سروش خود تکذیب خویش است. زیرا فاقد ویژگی اساسی پیش فرض، 

گوید: وحی هستم. وقتی موضوع قرآن میواجد تصدیق یا تکذیب نبودن، است. 

داند که نباید ذهن خود را به ساختن پیش تحقیق وجود دارد، مدعی تحقیق می

فرض وادارد و ساخته ذهن خود را جانشین موضوع تحقیق کند )تناقض اول(.  

 و

. هرگاه بنابر بکاربردن روش علمی بود، تصدیق وحی بودن قرآن رها 1.1

که یک زمان گشت در خور تکذیب یا تصدیق. چنانی میاشد و وحی فرضیهمی

شد هستی آفریده از چهار عنصر تشکیل شده است. سلب تصدیق، تصدیق می

آن قول را فرضیه گرداند. دانش شیمی وفیزیک، با بکاربردن روش تجربی، 

معلوم کرد که آن چهارعنصرخود ترکیبی ازعناصرهستند. ازآن پس، کار علم 

 خواص آنها شد )تناقض دوم(.  یافتن عنصرها و

شد ودرصورت تکذیب علمی، محل باید وحی فرضیه میبنابراین، نخست می   

 ها. وشد برای بسیاری پیش فرضباز می

کند و در کار علمی . فرضیه یا پیش فرض در کارعلمی محل پیدا می1.2

اسائی خواهد موضوع شنکاربرد دارد. آیا آقای سروش قرآن را بمثابه علم می

 شود. کند؟ اگر پاسخ او آری باشد، ناقض همه دعاوی او می

 جا، مدعای او واجد سه تناقض است. و هنوز،       تا این   

. تحقیق در صحت و سقم پیش فرض در فلسفه، با استدالل نظری و در علم 2

آید. پس این برمدعی است که بگوید با بکاربردن روشهای تجربی، بعمل می

برد و بر او است که جای پیش فرض را در روش خود کدام روش را بکار می
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وانیم فرض کنیم تآورد، میپذیری سخن بمیان میکه از ابطالمعین کند. بنابراین

های علمی برد. اما این روش در باره ارزیابی نظریهروش پوپر را بکارمی

کار برای سنجش ناپذیرها. پوپر چهار راهرود. نه درباره ابطالبکار می

توان کند. جای تفصیل نیست اما میپذیری یک نظریه علمی پیشنهاد میابطال

 کار را فهرست کرد:چهارراه 

کند. ید: دانش صاحِب حقیقت مطلق نیست و قطعیتی ارائه نمیگوپوپر می 

های تواند باشد و بتدریج، حقیقتسان، شناخت علمی جز فرضی نمیبدین

ای دهد. دانش قیاسی است و روش آن آزمون چند مرحلهتقریبی را بدست می

 گذارد؟پذیری چیست و چه روشی را پیش پای ما میخطاها است. پس، ابطال

 

 پذیریابطال فتعری
 

پذیری و یا قابلیت رد شدن، روشی است که برای شناسائی بهترین ابطال»    

رود.  این روش برای آن نیست که های علمی در دسترس بکار مینظریه

های غلط را حذف کند. علمیت یک نظریه بستگی دارد به قابلیت رد و نظریه

پذیر نباشد و ای که آزموننظریهابطال شدن آن. پس باید قابل آزمودن باشد. هر 

بنابراین، قابل اثبات نباشد، علمی نیست.  کنندجز با مدد مثالهائی که تصدیقش می

دهند خطاها یافته هائی که امکان میپذیری سپردن نظریه است به آزمونابطال

  «.شده و رفع گردند

 

 پذیریابطال چهارگانه مراحل-2
1.  

ها، در میان آزمون: است آهنگی درونی نظریههم. مرحله اول آزمون 2.1  

این آزمون نقش ویژه در شناخت علمی یک سامانه نظری را دارد. شرط اول 

علمی بودن هر سامانه نظری، قبول شدن در این آزمون است. زیرا برخالف 

هائی که از همآهنگی درونی برخوردار نیستند و هیج اطالعی در اختیار سامانه

آهنگ کار اول در های همکنند، سامانهو به پیشرفت علم کمکی نمیگذارند نمی

ها، بنابر های غلط  یا صحیح هستند. چراکه این سامانهطبقه بندی نظریه
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کنند: آنها که های ممکن را در دو دسته ازیکدیگر جدا میطبیعت خود، نظریه

آهنگی سان، همبدین خوانی درونی برخوردارند.متناقض هستند و آنها که از هم

اگر نظریه با . برآورد بایدشود که سامانه نظری میترین شرطی میعمومی

اصول منطقی، اصل عدم تناقض و اصل ثالث مطرود  و اصل هو هویه هم 

 شود پذیرفتنی.ای میخوانائی داشت، نظریه

. سامانه نظری باید آزمون علمی بودن را نیز با موفقیت بگذراند. مقصود 2.2 

از این آزمون اینست که معلوم شود آیا نظریه منش یک نظریه علمی را دارد یا 

گوئی و تکرار معلوم است یا دهد یا نه؟ آیا همانخیر؟ آیا تن به تجربه شدن می

ه نظریه از این آزمایش نیز موفق خیر؟ آیا فرآورده استقراء است یا نه؟. هرگا

 بدرآمد، بطور موقت راست و معتبر است و اگر نه، باطل است. 

ها بنابر نظر پوپر، نظریه های دیگر:از راه قیاس با نظریه . آزمون اعتبار2.3 

)رجوع   corroborateقابل تصدیق نیستند اما قابل مقایسه هستند. او کلمه 

کنند( را برای تشخیص درجه نظریه را تصدیق میهائی که اعتبار یک به بینه

ها، سان، بینهبرد. بدینهای جدی، بکار میمقاومت یک نظریه در برابر آزمون

های جدی هستند. از آن جمله است، آزمون مقایسه نظریه با نتایج آزمون

ای که دو آزمون پیشین را با موفقیت های دیگر. در این آزمون، نظریهنظریه

های تجربی، مقایسه های دیگر  و یا نتیجه بررسیاست، با نظریههگذراند

شود. هدف یافتن پاسخ برای این پرسش است: آیا نظریه یک پیشرفت می

علمی هست یا خیر؟  هرگاه نظریه از این آزموِن با قرار و قاعده و سخت، 

 که این اعتبار قطعی باشد.موفق بدرآمد، معتبر است، بدون این

بیند وسیله ای تر بودن به حقیقت: پوپر هنوز الزم میون نزدیکآزم. 2.4

است. ای را رد کند که سه آزمون را با موفقیت گذراندهبجوید و بدان نظریه

تواند جانشین هرگاه، به دنبال دو موفقیت اول، معلوم شد که نظریه دیگری نمی

حت و اعتبار آن در بسط علم بگردد، هنوز نباید اعالن کرد که نظریه از ص

دانیم و جز این که حدس بزنیم، کاری گوید ما نمیقطعی برخوردار است. او می

کنند که هائی را پیدا میزنیم معنای پیش فرضیها که میتوانیم کرد. حدسنمی

باید مورد آزمون قرارگیرند. اما نه برای تصدیق صحت آنها و یا یافتن دلیل 

. از  ریب آنها باهدف اندازه گرفتن مقاومت آنهاپذیری آنها، بلکه بقصد تخابطال
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تا که اندازه نزدیکی نظریه را به کار چهارم راستی آزمائی است  دید پوپر، راه

اند روش پیشنهادی پوپر مورد انتقادهای بسیار قرارگرفته حقیقت معلوم کند.

  شوند. که موضوع این بحث نمی

است؟ اگر اینک بر آقای سروش است که بگوید آیا این روش را بکاربرده     

بودن قرآن را با بکاربردن همین روش، همه پاسخ او آری است، آیا او وحی

است؟ نکند خطاها را و یا قابل رفع یافته خطا و خطاها را غیر قابل رفع یافته

است؟ اگر )ص( یافته« رؤیای محمد»قابل رفع جسته وبا رفع آن، قرآن را

چنین باشد، دیگر نه با پیش فرض که با نظری علمی بسیار نزدیک به حقیقت 

سر و کار داریم. به سخن دیگرنظر او درخور تصدیق، ولو نه قطعی، است و 

 سزاوار تکذیب نیست. 

را نه در خور تصدیق و نه سزاوار تکذیب، که « قرآن رؤیا است»اما او     

گزار های قرآن به دنبال خواباند و برای دریافتن معانی آیهددرخور تصدیق می

ها در کند و تناقضاست.  سخنان متناقض او، یک رشته پرسشها مطرح می

 گذارد:بردارد، که رفع آنها از پیش فرض و یا نظر او هیچ برجا نمی

ماهیت وحی یا ماهیت روءیا خطا پذیر » گوید: آقای دکتر سروش یکجا می    

های ماست که ما این جزو پیش فرض» وقتی در جای دیگر می گوید: .« است

به  «معصوم بدانیم یعنی همراه با عصمت و بی ذلل بدانیم   خواب پیامبرانه را

روءیا دانستن یا کشف و مشاهده دانستن وحی پیامبرانه » چه معنا است؟ و ثانیاً 

ؤمنان معتقدند که پیامبر کند چونکه مهیچکدام لزوماً خطا را در او وارد نمی

 تناقض این دو قول بیش از آن آشکار است که او ندیده باشد.«. کندخطا نمی

آورد: تعریف آقای سروش از سئوال را پیش می این این تناقض آشکار    

داند  پذیر میرؤیائی که گویا حاصل آن قرآن است، چیست؟ این تعریف را ابطال

داند، آیا پذیر نمیشمارد؟ هرگاه ابطالناپذیر می )بنابر قول اول( و یا ابطال

داند با پیش فرضی پذیر میگوید؟ و اگر خطامتوجه است سخنی ناقض علم می

دهد قرآن را بدان بسنجد؟ چگونه که ساخته او است، چسان به خود اجازه می

پذیر در قرآن نگریست و قرآن را خالی ممکن است از منظر پیش فرض ابطال

ا دانست؟ )تناقضی دیگر(. و هنوز، آقای دکتر سروش خود را جزو از خط

داند، سخن آورد و یا نه؟ اگر خود را در شمار مؤمنان میمؤمنان به حساب می
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شود. و اگر بیرون از مؤمنان او با قول قرآن )وحی است( در تناقض می

دانستن  کند که رؤیا دانستن قرآن مانع معصومانگارد، از چه رو اصرار میمی

 پیامبر و خالی از خطا خواندن قرآن نیست؟

مقام تحقیق، مقام رها کردن ذهن از تعلق خاطر و باور است. باور به     

گیرد. پس اگر آقای سروش بگوید در مقام تحقیق، ذهن حاصل تحقیق تعلق می

کنم، ایرادی بر او وارد نیست. ایراد وقتی وارد را خالی از باور خویش می

به عنوان فیلسوف و یا اسالم  ها خود را کسی بهنگام گفتگو با خارجی است که

مسلمانان گفتگو و یا بحث  خود پژوه مسلمان معرفی کنند ولی وقتی با

خویشتن را خارج از مؤمنان به شمار آورد. چراکه، در هر دو حال، او  کنند می

 توان اهل تحقیق شمرد.را دیگر نمی

 است:ا روش علمی دارد و آن این. تناقض پنجمی قول او ب3

. بنابر این که آقای سروش با نظر صاحب روش یعنی پوپر در باره علمی 3.1 

توان فرض کرد که او اصول نبودن نظریه داروین موافق نیست، پس می

داند. راهنمای اسالم را نیز علم و بکاربردن روش پوپر را در باره آن بجا می

را، با الغای صدق « علم کالم»نمای اسالم در ها از اصول راهحال، تعریف

 کنیم. و داشتنشان، فرضیه می

 رویم. وها به قرآن می. به سراغ محک زدن تعریف3.2

یابیم. اینک، اقتضای های اصول راهنمای اسالم را در قرآن می. تعریف3.3

 کند کهایجاب می -ولو روش پوپر –بکاربردن روش علمی 

 آهنگی درونی برخوردار باشند. و موعه اصول از هم. از هر اصل و مج3.4

.  سپس باید به محک تجربه آزموده شوند. و هرگاه از تجربه نیز موفق 3.5

 بدرآمدند،

رسد، هرگاه های دیگر می. نوبت به مقایسه و با اصول راهنمای بیان3.6

 کارآمدتر بودند،

هم با موفقیت گذراند،  رسد. اگر این آزمون را. نوبت به راستی آزمائی می3.7

 شوند.ترین اصول راهنما به حقیقت، پذیرفته میبعنوان نزدیک

شدند،نوبت به  اول وپایه، پذیرفته وچون،اصول راهنما،بعنوان داشته 

رسد. بعنوان مثال، آیا حقوق انسان و حقوق او های دیگر قرآن میداشته 
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ارندیاخیر؟این پرسش بعنوان عضو جامعه وحقوق طبیعت و... درقرآن وجود د

کند. حتی اگر پژوهشگر را از پیش فرضی از نوع قرآن رؤیا و ... آزاد می

پژوهشگر بر آن شود که برای مثال، مواد اعالمیه جهانی حقوق انسان را در 

قرآن سراغ کند، یعنی پیش فرض او این باشد که همانند این حقوق در قرآن 

نگرد و واقعیت را منظر این حقوق میها از باید وجود داشته باشند، درآیه

کند سان، پرسشی که پژوهشگر طرح میتواند ببیند. بدینهمان که هست، نمی

این ویژگی را باید داشته باشد که دیدش عقل او را محدود نکند و کار تحقیق را 

در انطباق ماقال با من قال )ساخته ذهن خویش( ناچیز نگرداند. عقل باید 

ی محیط باشد یعنی، ازآن، هیچ از دیدگاه او بیرون نماند. برموضوع شناسائ

است ونه پیش عقل را آمادگی پیشگی یا غافل نشدن ازآزادی خویش بایسته

 های محدود کننده او فرض

 است؟ نه. کدام روش را بکار بردهآیاآقای سروش این روش را بکاربرده     

روش علمی بکارنبرده   است، در حقیقت،است. بنابراحکامی که صادرکرده

 است. چراکه

 قرآن خشیت نامه است،● 

 قرآن خالی از عشق است،● 

 قرآن تقوی نامه است،● 

 خواند،قرآن با علوم مدرن نمی● 

 در قرآن حقوق نیست،● 

 در قرآن...و● 

 قرآن رؤیای پیامیر است.● 

گویند صادرکننده آنها روش علمی بکار احکامی قطعی هستند که خود می

در مضان تصدیق یا تکذیب « پیش فرض»یک از این احکام است. هیچنبرده

 نیستند. احکام قطعی بدون تجدید نظر، بسا بدون فرجام هستند. 

ابطال پذیری پوپر  و تز قای سروش در جای دیگر همین بحث، و چون آ

به منظور  اثبات این که قرآن رؤیای پیامیر است به کمک می طلبد، داروین را 

تزی که هنوز بیشتر از نیم قرن از عمر ش نگذشته بود، بر اثر اشکاالتی که 

بدان وارد شده بود، قسمتهای برجستۀ نظریۀ داروین در تطور بطور کلی از 



    220        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

« وشمندطراحي ه»میان می رود و امرزوه دانشمندان غربی با طرح و اثبات 

براي ساختن اولین سلول زنده، مرگ نظریه داروین را اعالم کردند، گوئی دکتر 

سروش بی خبر از دنیای علم، می خواهدی با کمک تز متروک شده به اثبات 

    نظریه نادرست خود بپردازد. به مطلب اخیر در جای دیگر باز خواهم گشت.

   

  نگریستن واقعیت در فرض پیش منظر از

  

تر های روش بکار رفته بود. اما نقد مهمجا، کار ما شناسائی تناقضتا این   

 برجاست و  آن اینکه:

اصل ماقال )قرآن( را از یاد بردن و من قال )دو من قال، یکی کسی که قرآن     

نگرد( از او است و دیگری، کسی که از دید این و آن پیش فرض در قرآن می

اده است، که دراین حالت ذهن را محور فعال و عین را موضوع کار کردن قرارد

پذیر می گرداند. در چنین حالتی  عین )قرآن(،  مومی در )قرآن( را محور فعل

دست ذهن قرار داده شده است و درنتیجه ذهن در شکل دادن بدان چه که می 

خواهد را خودکامه  می گرداند. واین همان عملی است که آقای سروش انجام 

عنی اینکه پیش فرض هایش خواسته های ذهنی اش را برایش به ارمغان داده ی

 آورده است.   

بر بکار برنده روش پوپر و بکار برندگان روشهای علمی جدیدتر است که       

بدانند این روشها، در پایه، گرفتار کاستی هستند. در حقیقت، بکار بردن روش 

گر است. امروز، مل عقل تجربهعلمی نیازمند استقالل و آزادی نزدیک به کا

گذارد. پیش از امروز گردرموضوع تجربه اثر می است که ذهنیت تجربه دانسته

ها هم ترجمان این و آن طرز فکر یا پیش فرض نیز دانسته بود که فرضیه

دارند در موضوع پژوهش از منظر پیش هستند و هم پژوهشگر را بر آن می

تواند ببیند، بلکه سان که هست نمیقعیت را آنفرض بنگرد. لذا، او، تنها وا

کند. وجود ساخته ذهن خویش، منطبق با پیش فرض، را جانشین واقعیت می

ها و بکاربردندگان دیالکتیک بمثابه قالب و ماده گرایان و پوزیتویست

باوران و دین شناسانی که فلسفه ارسطوئی درسر دارند و آلیستها و دینایده

کنند و یا این و آن دیدگاه فلسفی و یا علمی دارند را روش میمنطق صوری او 
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اند و تاریخ شناسان هائی که این و آن طرزفکر را اخذ کردهو ضد دین

شناسان و نیز فیزیک دانان و شیمی دانان و زیست شناسان جبرگرا  وجامعه

اند و های علمی نقد شدهکنند. گرچه امروز روشکردند وهنوز میچنین می

های جدید از تأثیر ذهنیت و پیش فرض سازی و از منظر آن در موضوع روش

تحقیق نگریستن  کاسته اند، اما هنوز اثر اصل راهنمای عقل، در تجربه و 

مشاهده علمی، موضوع کار روش شناسان و بکاربرندگان این و آن روش 

 است.علمی، نگشته

ست، دو حالت ممکن است: که وقتی اصل راهنمای عقل ثنویت اتوضیح این     

یکی اینکه شخص در موضوع تحقیقی، دنبال یک محور فعال و یک محور 

پذیر است )ثنویت تک محوری( و  یا دنبال دو محوری است)ثنویت  دو فعل

رو، او نه تنها بیرون دو پذیر باشند. از اینمحوری( که نسبت به هم فعال و فعل

بیند. نه سان که هست نمیرا نیز همان دو بیند، بلکه درون آنمحور را نمی

خاطر نیز نگرد، بلکه بدینخاطر که از منظر دو محور در واقعیت میتنها بدین

 بیند بخشی از مجموعه موضوع تحقیق است و نه تمامی آن. که آنچه می

خاطر، اصل راهنمای عقل نسبتاً مستقل و آزاد موازنه عدمی بمعنای بدین     

همانی با هستی رهائی از هر پیش ذهنیت محدودکننده عقل محقق است: این

محض. عقل محقق، در مقام تحقیق، باید از همه محدود کننده ها خویشتن را 

از تا پایان، سان، تجربه از آغهمانی بجوید. بدینبرهد و  با هستی محض این

همانی عقل با هستی محض، به سخن دیگر، به استقالل و آزادی نیازمند این

 کامل او از هر محدود کننده ای است. 

خواهد قرآن را چنان که هست بشناسد، پیش فرض قرار، کسی که میبدین     

)قرآن رؤیای پیامبر است، قرآن گفتار محمد است و حتی قرآن وحی است و...( 

ها با پیش فرض م بزرگ او است. زیرا ذهن او جز به انطباق معانی آیهمزاح

کند. زیرا قرآن رؤیا است و قرآن ...است، بنفسه، تواند بکند و نمیکاری نمی

خاطر، مانع بزرگ شناسائی قرآن است انطباق دادن متن با ذهن است. بدین

 سان که هست.آن

ا کالم محمد است و یا کالم لفظی توجه باید کرد که قرآن رؤیا و یا وحی و ی

برآمده از کالم نفسانی است و یا...، محورکردن ذهن است )من قال(،  و روشن 
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 شود. می« ماقال»سبب غفلت از « من قال»است که محور فعال گرداندن 

 ، باید کهسر و کار ش با قرآن ،حال هرکس که بخواهد قرآن را بشناسدو 

که کند. بنابر اینتاً آزاد ماقال را محور فعال نمیبمثابه ما قال باشد. عقل نسب

شود که دلیل حقانیت حق را آن میاصل راهنمای او موازنه عدمی باشد، در پی

های حق آنها را با اصول راهنما و نقد آنها با محک ویژگی در هر آیه بجوید و

ا را هنوز باید آن ه  و بقصد هرچه دقیق کردن شناسائی مورد سنجش قرار دهد

سرانجام هم شناسائی انجام گرفته باید موضوع نقد  و به تجربه در آورد.

 مستمر  به قصد کاستن از اثرهای ذهنیت در شناسائی قرار بگیرد.  

در قرآن؟ پی  در باب معلوم نبودن محکمات و متشابهاتبحث  در قسمت بعد،

 گرفته می شود.

  

 

 قرآن؟ در متشابه و محکم -2
 

ها باره وجود پارادوکسدر  این بخش، به نقد ادعای سروش در      

مجر ی   «قرآن پر از پارادو کس و تناقض است»گوید: پردازیم. او میمی

اماتناقضها و یا »دهد:دکتر سروش پاسخ می پرسد:کدامها؟ برنامه پرگار از وی

ذا شود ولها درقرآن به خاص وعام و مطلق ومقیّد خالصه نمیبگوئیم اختالف

کند. مند دانستن قرآن کّل آن مسائل را حل نمیگفتار دانستن ویا هرچیزی، تاریخ

کند تناقض در یک سطوح باالئی است که آنجه نظریه روءیاهای بنده حل می

هایی درقرآن هست که با اینهاحل یک پاردوکس«...»ربطی به کانتکس ندارد.

 « نمی شود.

کنم. اآلن من عرض می»  دهد:میمجری پرسید: کدامها؟ سروش پاسخ     

ازمشکالتی است   Ege of problem مسئله جبر و اختیار، ببینید جبر واختیار

که تا امروز هم با ماست. معلوم نیست باالخره قرآن جبری است و یا اختیاری و 

ما دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داریم بر سر همین موضوع و در شیعه هم 

بر وال تفویض بَل امٌر بین االمرین استخوان الی زخم که گفته اند: الج

 (  9« )اند.گذاشته
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آقای سروش اینکه قرآن »پرسد:در جائی دیگر همین برنامه، مجری می   

گوید مبین است و این یعنی آشکارو واضح است و دنبال چیزهای عجیب و می

خود قرآن نص غریب نگردید و دنبال تغییر نگردید، دنبال خوابگزار نروید و 

ببینید در باب محکمات و »  دهد:و سروش پاسخ می« گوید؟قرآن این را می

کنند، به حق، بر آنها خودشان هم کنند و تأیید میمتشابهات که بازرگان تأکید می

ای از وقوف دارند و همه کسانی که به تفسیرآشنا هستند وقوف دارند، تقریبآ  آیه

اختالف نشده باشد. یعنی آیاتی که عده ای محکم  آیات قرآن نیست که بر سر آن

پنداشتند، دیگران متشابه پنداشتند. مرحوم عالمه طباطبائی دو تا آیه در قرآن را 

اند وصریحاً گفته اند: احتماالت معانی این آیات را اندوذکر کردهایشان آورده

 102آیه  )منظور  اش درسوره بقره است و ترا علیهماند. یکیایشان ذکرکرده

سوره بقره است . ن.( بله آیه مربوط به دیوان و سلیمان است وتبعوا من تتل 

الشیاطین ایشان ضبط کرده اند یک میلیون دویست و هزار معنی برای این آیه 

ای است. مربوط به گفته شده، کسی هم نگفته این آیه جزو متشابهات است، قصه

« ای باشد. ولی این چنین است رهدیوان از سلیمان و ممکنه از اصل هم اسطو

(10) 

در نکته « رؤیاهای رسوالنه» ، دکتر سروش در مقالهباز در همین باره    

آیات متشابه که محتاج تأویل »  نویسد:چنین می های قرآنسوم درباب تناقض

است که پاره ای از اند، در این دیدگاه همان رؤیاهای محتاج تعبیرند و جالب آن

اند و بقیه آیات را از جنس ران، فقط آیات احکام را محکم شمردهقدمای مفسّ 

اند، یعنی تقریباً همه قرآن را )تفسیر المیزان، آل عمران/ متشابهات دانسته

7(.»)11) 

 کند:ترتیب، دکتر سروش سه مدعی را طرح میبدین     

    کند به قول طباطبائی؛آیات محکم و متشابه  که مستند می  -الف

که معلوم نیست باالخره قرآن قائل به جبراست یا اختیار جبرواختیارواین   -ب 

 و

ال جبرو ال تفویض بَل امٌر بین االمرین استخوان الی » هم گفته:  شیعه -ج 

  «زخم گذاشته اند. 

 



    224        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

  طباطبائی قول و متشابهات مورد در -الف
 

ها های قرآن، بایکدیگراختالفسروش در باره  مدعای خود که گویا آیه     

ای از آیات قرآن تقریبآ آیه» :کندگونه استناد میدارند،  به  قول طباطبائی  این

ای محکم پنداشتند، نیست که بر سر آن اختالف نشده باشد، یعنی آیاتی که عده

اطبائی دو تا آیه در قرآن را ایشان دیگران متشابه پنداشتند. مرحوم عالمه طب

اند: احتماالت معانی این آیات را ایشان اند و صریحاً گفتهاند و ذکر کردهآورده

سوره  102)منظور آیه   اش در سوره بقر است: و ترا علیهماند. یکیذکر کرده

وتبعوا من تتل »بقره است . ن.(. بله آیه مربوط به دیوان و سلیمان است 

اند یک میلیون دویست و هزار معنی برای این آیه ایشان ضبط کرده« نالشیاطی

آیات متشابه » آورد:ازقول وی می «رؤیاهای رسوالنه» و درمقاله« گفته شده،

اند، در این دیدگاه همان رؤیاهای محتاج تعبیرند و جالب آن که محتاج تأویل

اند و بقیه حکم شمردهاست که پاره ای از قدمای مفّسران، فقط آیات احکام را م

اند،یعنی تقریباًهمه قرآن را )تفسیرالمیزان، آل آیات را از جنس متشابهات دانسته

 در مورد متشابهات برای اثبات نظر خود از  دکتر سروش (. 12(«)7عمران/ 

قول طباطبائی می آورد که تقریباً همه قرآن متشابه است و سند آن هم تفسیر 

 102آیه  در مورد بنابراین نظر طباطبائی  کند.ذکر می، 7آل عمران/ ،المیزان

تا معلوم   شود،سوره آل عمران در دو قسمت آورده می 7و آیه  سوره بقره

گردد چگونه دکتر سروش برای اثبات نظر خود از مرحوم طباطبائی مایه 

عمران، سوره آل 7بدانیم که در توضیحات ذیل آیه  نخست، گذارد. می

و «. ای از قدمای مفسران تقریباً همه قرآن متشابه استپاره»گوید طباطبائی نمی

  سپس،
 

  :102/بقره آیه از المیزان صاحب طباطبائی، قول نقل : یکم 
 

و بخدا سوگند این مطلب » گوید:سوره بقره می 102آیه  طباطبائی در باره ●

سازد، كه از عجائب نظم قرآن است ، كه یك آیه اش با مذاهب و احتمالهائى مي

است ، و در عین حال كالم همچنان بر حسن  محیرالعقول عددش حیرت انگیز و
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اى بر و زیبائى خود متكى است ، و بزیباترین حسنى آراسته است و خدشه

انشاءهللّا نظیر این حرف در تفسیر آیه  فصاحت و بالغتش وارد نمیشود، و

اءفمن كان على بینة من ربه و یتلوه شاهد منه ، و من قبله كتاب موسى اماما و ) :

 (  13«.  )از نظر خواننده خواهد گذشت ( رحمة
ها را حساب طباطبائی در مقام ستایش از آیه است که احتمال قرار،بدین   

نیستیم و در مقام آنیم که ببینیم قول او  کند. چون در مقام نقد نظر اومی

 کنیم:المیزان مراجعه می گوید، بهکه سروش می استهمان

گوید . آیا طباطبائی در مقام تشخیص محکم و یا متشابه بودن آیه است و می1

 مفسران در این باره اختالف نظر دارند؟ خیر!

 نه! دارند،اختالف « حرمت سحر و جادو» . آیا بر سر حکم آیه 2

. آیا بر سر این واقعیت اختالف دارند که کاربرد سحر و جادو در روابط قوا 3 

 و سلطه جوئی است؟ نه!

. آیا بر سر این اختالف دارند که مردمی که علم و فن را وسیله سحر و 4

زبان عامه فریب خود  با استفاده از ذهنیات مردم و را،آن کنند وجادوگری می

 کارشان تحریف و از خود بیگانه کردن بیان حق است؟ نه! برند،میبکار 

یابد که هائی سحر و جادو رواج می. آیا بر سر این اختالف دارند که درجامعه5

شود و همگان انتظار دارند که آن اسطوره همه چیز اسطوره قدرت پرستش می

 اکنون و هم اینجا، در اختیارشان بگذارد؟ خیر!را، آنهم هم

. آیا بر سر این اختالف دارند که کفر پوشاندن حقیقت است و سحر و جادو با 6

 فریفتاری همراه است؟ نه!

آزماید و ابتال ها را می. آیا بر سر این مهم اختالف دارند که خداوند انسان7

ها این روش را همگانی آموزد و هرگاه انسانروشی است که قرآن می

 شدند؟ خیر!ار و ساحران در خدمت آنها پیدا نمیککردند، زورمداران فریبمی

کرد و گوید سلیمان سحر و جادو می. آیا بر سر این اختالف دارند که آیه می8

 کرد.گویند سلیمان سحر و جادو نمیکرد؟ خیر! همه مییا نمی

اختالفی  –بیند افسوس که او نمی –های اساسی آیه قرار، در آموزشبدین     

ها نه ناشی از خود آیه که ناشی از . اختالف نظرها و زیادت احتمالوجود ندارد

ها و امور ها و امور واقع است. هرگاه مفسران به پدیدهنبود علم بر پدیده



    226        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

های آیه پرداختند و به آموزشداشتند، نمیواقعی که از آنها اطالع نمی

ت که اینک از آنها داشها در اختیار میپرداختند، جامعه بشری فراوان داشتهمی

 غافل است.

هاتوسط طباطبائی)یک میلیون ودویست و شصت هزار محاسبه احتمال 

دانیم ما نمی» کند:احتمال( بیانگر همان واقعیت است که پوپر نیز اظهارش می

زنیم معنای ها که میتوانیم کرد. حدسو جز این که حدس بزنیم، کاری نمی

بنابراین «. که باید مورد آزمون قرارگیرند کنندهائی را پیدا میپیش فرضی

های باال زنند. هرگاه آنها آموزشها میدانند، حدسواقعیت، مفسران چون نمی

کردند، چون قابل دانستن بودند، اختالف نظرنیز پیدا را موضوع کار خود می

اند، که در باره هشت آموزش باال، آنها که از آنها غافل نشدهکردند. چناننمی

گوید و قرار، سروش هم وارونه نظر طباطبائی را میبدین اختالف نیز ندارند. 

دانند و حدس ها است که نمیهم از این واقعیت غافل است که نقص از انسان

 زنند و نه از قرآن.می

 

 عمران آل سوره 7 آیه از المیزان صاحب طباطبائی، قول نقل  :دوم
 

متشابه می پندارد و برای اثبات نظر خود  دکترسروش همه قرآن را تقریباً      

آیات متشابه که محتاج  »  کند:آن را به طباطبائی صاحب المیزان منتسب می

تأویل اند، در این دیدگاه همان رؤیاهای محتاج تعبیرند و جالب آن است که پاره 

اند و بقیه آیات را از ای از قدمای مفّسران، فقط آیات احکام را محکم شمرده

نس متشابهات دانسته اند، یعنی تقریباً همه قرآن را )تفسیر المیزان، آل عمران/ ج

7».) (14) 

به المیزان مراجعه کنیم و ببینیم آیا طباطبائی چنی نظری دارد و یا به     

شوند. گوید متشابهات به یمن سنجیدن به محکمات، محکم میعکس می

 داند. متن آیه چنین است:بنابراین، همه قرآن را محکم می

هو الذى انزل علیك الكتاب منه آیات محكمت هن ام الكتاب و اخر متشبهت فاما 

الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاءویله و ما یعلم 

تاءویله اال هللّا و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما یذكر اال 
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 اولوا االلباب.

اوست که این کتاب]قرآن[ را برتوفروفرستاد. بخشی ازآن آیه های محکم »

است. آن ها اساس کتابند و بخشی دیگر آیه های متشابه است  ]صریح و روشن[

به جهت فتنه جوئی و تأویل آن ]به دلخواه خود[  ]که تأویل پذیرند[. اما کژدالن 

جز خدا نمی داند.  در حالی که تأویل آن را  از آیات متشابه پیروی می کنند، 

ان آورده ایم. همه ما بدان ایم»در دانش راسخ و استوارند می گویند:  وآنانکه

 «]چه محکم وچه متشابه[ازجانب پروردگارمان است وجزخردمندان پند نگیرند.

دهد و سپس مختصر وکلی می توضیحی آیه  ابتد، در مورد  طباطبائی     

و یکی از اوصاف » کند: را شرح می کند و جزء به جز آنتفکیک می راآن

ر آیات محکم و آیات متشابه است، مجموع کتاب این است که این کتاب مشتمل ب

که برگشت قسمت دوم )متشابهات( به قسمت اول )محکمات( است، و بوسیلۀ 

چیز واحدی  آنها، آیات متشابه شرح و تبیین می شود.. پس کتاب از این نظر

وی ادامه ( 15«)تصور شده، نه چیزی که دارای اجزای متعدد و بسیار است

بحث، منظور از احکام محکمات، صراحت و و در مورد آیۀ مورد » دهد:می

اتقان این آیات است و می خواهد بفرماید آیات محکم مانند آیات متشابه هیچ 

برد، تشابهی در آن ها نیست، و خواننده بدون تردید و اشتباه به معنایش پی می

نه اینکه "العیاذ باهلل" معنایش این باشد که بعضی از آیات قرآن معنادار است، و 

عضی دیگر سست و بی معنا است. و چون خدای عزوجل در سورۀ هود آیۀ ب

اول تمامی آیات قرآن را محکم و متقن خوانده، و فرموده: "كتب احكمت آیاته ثم 

 (.16« ) فصلت من لدن حكیم خبیر" 

حال ببینیم معنای "اّم »گوید: پردازد و می" می اّم الكتاب " سپس به توضیح

ا آیات محکم را "اّم الكتاب آیات " خوانده؟ به حسب اصل الكتاب" چیست؟ و چر

کنند. لغت، ام به معنای مرجعی است که چیزی و یا چیزهایی بدان رجوع می

"اّم الكتاب" خوانده که مرجع آیات متشابه  آیات محکم را نیز از همین جهت

است. پس معلوم می شود بعضی از آیات قرآن یعنی متشابه آن ، به بعضی 

شود که کلمۀ "اُّم ر، یعنی آیات محکم، رجوع دارند. و از همین جا روشن میدیگ

بر کلمۀ "الکتاب"اضافه المیه، نظیر اضافه "اُّم " بر کلمه " االطفال = مادر   "

و   «نساُء القوم»است، نظیر اضافۀ « من= از»نیست، بلکه به معنای  " کودکان
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 و امثال آن است .« قدماُء الفقها»

این قرآن کریم مشتمل بر آیاتی است که مادر و مرجع آیات دیگر است، و بنابر 

است و جا داشت  را مفرد آورده، با اینکه آیات محکم متعدد« اُّم » اگر کلمه 

هُّن اُّمهات »و بفرماید  بیاورد، «اُّمهات»کلمۀ نامبرده را به صیغۀ جمع یعنی 

در بین خود هیچ اختالفی ندارند ، برای این بود که بفرماید: آیات محکم «الکتاب

 (   17« )بطوری که گوئی یکی هستند.

سوره زمر با این  23طباطبائی برای ینکه توضیح بدهد که تشابه در آیه  

نکته دیگر اینکه : در آیۀ شریف، کلمات »  گوید:تشابه یکی نیست، می

شود، قرار گرفته ، پس معلوم می « اَُخُر متشابهات»در مقابل « ُمحکمات»

طور که گفتیم آیات قرآن دو قسمند، آن دسته که محکم است متشابه نیست، همان

و آنکه متشابه است محکم نیست و تشابه به معنای توافق چند چیز مختلف و 

اتحاد آنها در پاره ای از اوصاف و کیفیات است، و از سوی دیگر قرآن چنین 

ی که پوست بدن مردم خدا توصیف کرده که کتابی متشابه و مثانی است، بطور

كتبا متشابها مثانى تقشعر »ترس، از شنیدن آن جمع می شود، و می فرموده : 

و مسلماً منظور از این تشابه غیر از آن تشابه « منه جلود الّذین یخشون ربـهـم...

است.، منظور آن است که آیات این کتاب )چه محکمش و چه متشابهش( از این 

ظیر دارند، و همۀ آن ها در بیان حقایق و حکمت ها و نظر که یک اسلوب بی ن

هدایت بسوی حق صریح و اسلوبی متقن دارند، متشابه و نظیر هم هستند، و 

منظور از تشابه در آیه مورد بحث، این است که آیات متشابه طوری است که 

مقصود از آن برای فهم شنونده روشن نیست، و چنان نیست که شنونده به مجرد 

که منظور، فالن معنا است یا   آن، مراد از آن را درک کند، بلکه در این شنیدن

معنای دیگر تردید می کند، و تردیدش برطرف نمی شود تا آن را به آیات محکم 

و در نتیجه رجوع نموده و به کمک آن ها معنای آیات متشابه را مشخص کند، 

خودی خود محکم همان آیات متشابه نیز محکم می شود، پس آیات محکم به 

 ( 18) «است، و آیات متشابه به وسیله آیات محکم ، محکم می شود.

و اگر ما فرض کنیم که این آیه از آیات متشابه است آن »دهد: وی ادامه می    

شود. دیگر جا ندارد که آیات را به دو قسم، وقت تمامی آیات قرآن متشابه می

و «  هُّن اُّم الكتاب و اَُخُر متشابهات »محکم و متشابه تقسیم کند، و بفرماید: 
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دردی را دوا نخواهد کرد، برای این که فرض «  هن ام الكتاب »  دیگر جملۀ

 (19« )کردیم خودش هم متشابه است

عالوه بر » ها هم موافق اصول مسلمۀ قرآن است:گیرد: همانو نتیجه می    

رار دهد، هیچ شکی اینکه هر کس آیات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت ق

کند در اینکه حتی یک آیه از آن، بدون مدلول و معنا) بطوری که خواننده نمی

هیچ معنایی از آن نفهمد( وجود ندارد، بلکه تمامی آیات آن، ناطق به مدلول خود 

و معنا است، بطوری که   هست، حال یا مانند آیات محکم ناطق به یک مدلول

نمی کند و یا مانند آیات متشابه که بین چندین هیچ عارف به کالمی در آن شک 

 دانیم که یکی از آن معانی مراد است.معنا مشتبه است و با صراحت می

است که خواننده در اینکه کدامیک از آن معانی مقصود است چیزی که هست این

دانیم آن معنای واحدی که مقصود خدای تعالی است، شک و تردید می کند. و می

، «یگانگی او»و « وجود صانع»نه از اصول مسلمه در قرآن ، از قبیل البد بیگا

و... نیست، بلکه موافق با آن اصول « معاد» ، «تشریع احکام« »بعثت انبیاء»

دهد. و در فرض مسئله، مرجع ما است، و آن اصول هم همان معنا را نتیجه می

ایر معانی معین همان اصول است که باید به وسیلۀ آن معنای حق را از میان س

 کنیم.

پس قرآن خودش مفسر خویش است و بعضی از آیاتش اصل و مرجع برای     

بعد از توجه به این مطالب به آیه مورد  اهل نظر بعضی دیگر است. و آنگاه اگر

« اَُخُر متشابهات  ِمنهُ آیاٌت محكماٌت هن ام الكتاب و »فرماید بحث که می

آیاتی « ُمحکمات»کند در اینکه مراد از کلمۀ  برخورد کند، دیگر هیچ شکی نمی

«  متشابهات» ای از قرآن است و مراد از کلمۀاست که متضمن اصول مسلمه

 (20«. )گردد. آیاتی استکه معانی آن ها به وسیلۀ آیات دسته قبل روشن می

 

 طباطبائی در اینجا دو نکته مهم دیگر را خاطر نشان می کند:   

، «یگانگی او»و « وجود صانع»اصول مسلمۀ قرآن،  موافق  همۀ قرآن -1

به عبارت دیگر همۀ قرآن موافق اصول   است.« معاد»، و «بعثت انبیاء»

اسالم یا دین: توحید، نبوت و معاد است. یعنی اینکه همۀ آیات قرآن باید با این 

  اصول موافق باشد.
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تشابهی   غیر از..« كتبا متشابها مثانى.» زمر آمده 23تشابهی که در آیه   -2 

و مسلماً منظور از این تشابه »  :گویدآل عمران آمده و می 7است که در آیه 

غیر از آن تشابه است. منظور آن است که آیات این کتاب )چه محکمش و چه 

ها در بیان حقایق نظیر دارند، و همۀ آنمتشابهش( از این نظر که یک اسلوب بی

ریح و اسلوبی متقن دارند، متشابه و نظیر هم ها و هدایت بسوی حق صو حکمت

 (21« )هستند.

در  دهد، وسروش به او نسبت می طباطبائی بر خالف آنچه بنابراین،       

گوئیم محکمات و متشابهات. من درست است که ما می» گوید:برنامه پرگار می

ه وضو و شود گفت فقط آیات احکام مربوط بتوانم این را بگویم، تقریباً میمی

آیه. اینها را تأکید  500-400غسل و حج و روزه و اینهاست که اندکی هم هست 

اند که جزء محکمات است که همان هم محل کالم است. از اینها که بگذرید، کرده

فقط مسئله قیامت نیست، مسائل مربوط به خدا هست، مسئله مربوط به اخالقیات 

است که و جالب آن» نویسد:می، «نهرؤیاهای رسوال» ویا در مقاله« هست... 

اند و بقیه آیات را از پاره ای از قدمای مفّسران، فقط آیات احکام را محکم شمرده

اند، یعنی تقریباً همه قرآن را )تفسیر المیزان، آل عمران/ جنس متشابهات دانسته

دهد که ضد او برای قبوالندن نظرش، قولی را به طباطبائی نسبت می  (.«7

صریح و روشن، همۀ قرآن را  طباطبائی، صاحب المیزان است. طباطبائی، قول

آیات محکم به خودی خود محکم است و آیات متشابه به »شمارد: محکم می

 «.وسیله آیات محکم ، محکم می شود.

حال که با مراجعه به المیزان مسلم شد قولی که سروش به طباطبائی نسبت     

کند: چرا باطبائی است، این سئوال محل پیدا میدهد، وارونه و ضد قول طمی

آقای سروش این چنین سخن دیگران را، بنابر نیاز، وارونه و یا تحریف 

کند؟ این پرسش نخست از خود او است و بر او است که پاسخ دهد. حق می

است که هرگاه بنابر اظهار حق باشد، نیاز به وارونه سازی قولی و نظری این

 شود.پیدا نمیو یا تحریف آن 

معلوم نیست که باالخره قرآن جبری » در قسمت بعد به این سخن سروش که    

 پرداخته می شود.« است و یا اختیاری
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 قرآن در تفویض و اختیار و جبر-3
    

بر اساس اثبات بر مبنای بهترین »  پرسد:مجری برنامه پرگار از سروش می● 

تبیین شما معتقد هستید که نظریه تان این مسائل را مربوط به تناقضها را در 

یا روی آورد تا آنچه ؤه باید به نظریه رکنید کقرآن حل می کند. اما چرا فکر می

 «کنیم تناقض در قرآن هست از سر راه برداریمما فکر می

اما تناقضها و یا بگوئیم »  ر از تناقض است.سروش پاسخ می دهد: قرآن پ 

ها در قرآن به خاص و عام و مطلق و مقیّد خالصه نمی شود و لذا گفتار اختالف

کند. آنجه دانستن و یا هرچیزی تاریخ مند دانستن قرآن کّل آن مسائل را حل نمی

کند تناقض در یک سطوح باالئی است که ربطی نظریه روءیاهای بنده حل می

 « هایی درقرآن هست که بااینها حل نمی شود.یک پاردوکسکانتکس ندارد. ... به

 مجر ی برنامه پرگار پرسید: کدامها؟● 

کنم: مسئله جبر و اختیار، ببینید اآلن من عرض می»  دهد:سروش پاسخ می

از مشکالتی است که تا امروز هم با ماست،    Ege of problemجبر و اختیار 

معلوم نیست باالخره قرآن جبری است و یا اختیاری و ما دوتا فرقه بزرگ 

اند: ال جبر و در شیعه هم که گفته معتزله و اشعری داریم بر سر همین موضوع

 « و ال تفویض بَل امٌر بین االمرین استخوان الی زخم گذاشته اند.

دانند که اند، البد میدهد. اگر ایشان فلسفه خواندهدرست نمی سروش پاسخ      

مسائلی مانند جبر و اختیار، خیر و شر، زیبائی و زشتی، حیات و ممات و... از 

زمانی که بشر پا بعرصۀ وجود نهاده و فلسفه پیدا شده، موضوع سئوال و 

بر و نحله است. فلسفه قدرت جانبدار جپاسخ بوده و فلسفه به آنها پرداخته

فلسفه جانبدار آزادی نیز وجود دارد. جبر چیست و تعریف آزادی کدام است، 

دو پرسشی هستند که بطور مداوم، موضوع فلسفه هستند. ورود گرایشهای 

گِر فلسفی، بخصوص فلسفه قدرت به قلمرو اسالم، سبب شد که جبِر توجیه

فکری اشاعره و  ضرورت اطاعت از حاکم قدرتمدار تبلیغ بگردد. دو گرایش

گیرند. از فلسفه قدرت برد، از قرآن نشأت نمیمعتزله که سروش از آنها نام می

 گیرند.مایه می

است و یا اختیاری و ما معلوم نیست باالخره قرآن جبری است »  این سخن     
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( 22« )همین موضوع اشعری داریم بر سر ه وبزرگ معتزل دوتا فرقه

دیگر نیز وجود دارند که بازگشت آنها به فلسفه قدرت های فلسفی بسیار فرقه

است. به استناد وجود آنها گفتن که معلوم نیست قرآن جانبدار جبر و یا اختیار 

است، سخنی از سر صدق نیست. وقتی قرآن بدون توجه به اصولش و با 

شود، جز دعاوی از این نوع، چه مراجعه به این یا آن فلسفه قدرت بررسی می

توان کرد؟ نظر قرآن  به شرحی که خواهد آمد، روشن است. ولی تا حاصل 

زمانی که قدرت اصل است و فلسفه قدرت برعقول حاکم، این نوع دعاوی 

طلبد. پس باید، تکرار خواهند شد. چراکه اِعمال قدرت توجیه دینی و شرعی می

ت، باز دین را با توقعات قدرت سازگار کرد. وقتی هم بنابر مخالفت با دین اس

نیاز به ساختن اینگونه دعاوی است.  اولین بار، معاویه برای ساکت کردن 

مردم و قبوالند حاکمیت خویش و توجیه استبدادگری خود،  فلسفه قدرت 

خوار حکومتش، یونانیان را وارد قلمرو اسالم کرد و بوسیلۀ فقهای جیره

یت او ازجانب گفت:  حاکمتوجیه دینی ساخت. به استناد آن توجیه، او می

است و اینگونه عمل خداوند است. خواست پروردگاراست که او حاکم گشته

 کند.می

و «  دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داریم»  گویداینکه  آقای سروش می    

گوید که آبشخور طرزفکرهای این دو فرقه، فلسفه است، نه علمی و نه نمی

سروش خود باید بگوید که آیا جبری راستگوئی در مقام بحث است . آقای 

دهد و یا اختیار را؟ اینکه دیگران است یا اختیاری؟ قرآن جبر را آموزش می

کند و نه دوای گویند  نه درد سروش را دوا میچنین و چنانند و  این و آن می

درد دیگران است. گرچه روشن است که او به قول خودش چنین  پاردوکسهایی 

با کمک آن قادر شود فکر بکر خود که قرآن مغشوش است،  را طرح می کند تا

رؤیای مغشوش و مه آلود پیامبر است را به کرسی قبول بنشاند. اما خالف 

پذیرد و چون حق آید، خسران حقیقت اگر هم به کرسی قبول بنشیند، زوال می

نظم پریشان قرآن که گاه در سوره و گاه  » شود. برای مثال،بزرگ برای او می

حتّی در آیه واحد خود را مینمایاند،...پریشانی آیات قرآن چندان است که بعضی 

ها خبر دهند و را  واداشته تا علمی تازه بیافرینند و از سّری نهان در گسستگی

با مراجعه به مرجعی که او ، «ها بگمارندهّمت به کشف راز آنها و گفتن ناگفته
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شود و زیان به پای گوینده نوشته است، یعنی المیزان، باطل مینام برده

در حالی که اگر پای رؤیا را به میان آوریم، »دهد: شود. و او ادامه میمی

هایی بسیار طبیعی و مناسب طبع مه آلود خواب حضور و وقوع چنین گسست

نماید و جای هیچ شگفتی ندارد! همین طور است سبک قرآن در روایت قّصه می

هایی ثابت از فیلمی نشی و مقطّع است و به عکسهای تاریخی که بسیار گزی

این ( 23« )ای آنها را گزینش و نقل کرده است.ماند که حافظهمتحّرک می

ها بیشتر از منظرخدائی، به خدای پیامبر و کالمش قران نگریستن و به جمله

سخریه گرفتن آن شباهت دارد تا حتی خواب / رؤیا است. اگرنه گویای ناتوانی 

 ه از درک تفاوت وحی از  رؤیا و یا هر دو است.نویسند

. جبر و 1پردازیم: باوجود این، در چهار ساحت  به مسئله جبر و اختیار می   

. جبر و 3. نظر مولوی در باره جبر و اختیار  چیست؟ 2اختیار در قرآن.  

 . امٌر بین االمرین4اختیار و نماز و آیا نماز بدون اختیار تصورکردنی است؟ و 

 یعنی چه؟ 

 

  معتزله و اشاعره هاینحله و تفویض و اختیار و جبر  
 

های دیگر که به جبر و یا دو نحله، یکی اشاعره و دیگری معتزله و نحله    

اند، مستندشان قرآن نیست. دیدگاه فلسفی خود را به دین تفویض قائل شده

فه یونان رفته اند و کنند. نحله های فلسفی و فالسفه از اول دنبال فلستحمیل می

سپس آن بر قرآن تحمیل کردند و مشکل از آنجا سرچشمه گرفته است و نه از 

 قرآن.

گویند:  دخالت اراده خداوند، صرفاً همین قدر است که ابتدا این معتزله می● 

جهان را تکوین کرده است. جهان بعد از آن که با اراده ذات باری تکوین یافت، 

آید، و جریانی دارد و حوادثی که به تدریج پدید می به حسب طبع خود گردش

مقتضای طبع خود جهان است. و آدمی در آن مختار مطلق است و ما بقی امور 

هر چه هست به او واگذار شده است و خداوند در آن هیچ دخل و تصرفی 

 ندارد.

دهد ، به اراده خداوند است و گویند: آن چه در خارج رخ میاشاعره می● 
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ها در افعال خود ل بندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ بنابراین، انسانافعا

ناگزیرند و اعمال ما آدمیان و چه خوب و چه بد از خداوند است. و معاویه 

اولین بار برای توجیه اعمال و حاکمیتش جبر را مطرح و ترویج کرد.  او 

کند خواست که میگفت این خواست خدا بوده که او حاکم شده و اعمالی می

 خداوند است.

توان یافت. وقتی  بخواهیم بدانیم یک از این دو نظر را در قرآن نمیهیچ    

قرآن بیان استقالل و آزادی، بنابراین، گویای استقالل و آزادی مطلق خداوند و 

مبشر استقالل و آزادی انسان به انسان است و یا بیان قدرت، بنابراین، مبلغ 

کنیم. حتی اگر بخواهیم جبر است، نخست باید خود را از این و آن تمایل رها 

ای از آن تر است و یا که قرآن ملقمهبدانیم کدام یک از دو نظر به قرآن نزدیک

ها رها کنیم. آیا و این و غیر آن و این است یا خیر، باز باید خود را از تمایل

شود، تعریفی از جبر و تعریفی از آزادی جست و به سراغ قرآن رفت و می

دو تعریف در قرآن هست؟  آیا هر دو را در بردارد و از  پرسید کدام یک از این

سازی ذهن محقق اطالع است یا خیر؟ نه. این نوع پیش فرضتناقض آن دو بی

که سروش با این کند. در خور توجه اینپذیر میرا فعال مایشاء و قرآن را فعل

ه، کاست. قول او صراحت دارد بر ایننیز به سراغ قرآن نرفته« پیش فرض»

معلوم نیست »است برای صدور این حکم که وجود دو نحله را کافی دانسته

باالخره قرآن جبری است و یا اختیاری ...وشیعه هم که گفته اند: ال جبر و ال 

 «تفویض بَل امٌر بین االمرین استخوان الی زخم گذاشته اند.

گذاریم خود می های فلسفه و علم در باره جبر را به حالرو، نظرگاهاز این     

 رویم:و به سراغ قرآن می
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 جبار و وجبر خدا
 

 است:پرسیم خدا کیست؟ پاسخ قرآن به این پرسش این. از قرآن می1

. خداوند هستی محض و منزه از تعین است. همواره منزه از تعین 1.1

 (. چرا؟ زیرا23)قدوس( است )حشر، آیه 

( و حقی که هستی 6است. )حج، آیه الحق( . این هستی محض حق )هو1.2

 شود.محض است، متعین نمی

شود )الحق من ربکم( . از هستی محضی که حق است، جز حق صادر نمی1.3

 (.29)کهف، آیه 

. این هستی محض که حق است، مختار و فعال لما یرید است  )هود، آیه 1.4

107) 

ود و فعال ش. این هستی محض که حق است و از او جز حق صادر نمی1.5

 (.102لمایرید است، خالق است )انعاد، آیه 

گوید حق از سان، هستی محضی که فعال لمایرید و آفریننده است، میبدین    

تواند باشد. در حقیقت، در هستی محض او است. پس، آفریده او جز حق نمی

 تواند باشد و نیست. این درناحق وجود ندارد. پس، در آفرینش او، جز حق نمی

در « قوا»خاطر که کنند، بدینائی که دو موجود با یکدیگر برقرار میرابطِه قو

 شود. افتند، حق ناحق میتخریب بکار می

ها حق پوشیده را ناحق شود و ما انساندر حقیقت، حق پوشانده می 

که خداوند منزه از جبر است در وجود و در خلق منزه از نتیجه این. خوانیممی

است، پس، بنابر قرآن، چون خداوند در وجود و خلق از جبر منزه جبر است. و

 جبر حق نیست و ناحق است.

که، در هستی محض، ناحق  ترتیب، خداوند منزه است از جبر. بنابراینبدین   

وجودیافتنی نیست، ناحقی وجود ندارد تا خداوند بر آن اراده کند: چون حق 

، حق «هرآنچه اراده کند»وند حق است کند و چون خداگوید و میاست خدا می

است: از استقالل و آزادی مطلق )= حق مطلق( جز استقالل و آزادی صادر 

آورد. به این دلیل شود. چرا که وجود ندارد و خداوند نیز بوجودش نمینمی
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شود و خودخویشتن را بمثابه ساده که اگر بوجودش بیاورد، درجا متعین می

پرسیم: پس رویم و از او میداین، باز به سراغ قرآن میکند. باوجوخدا نفی می

 ( است؟ 23رو خداوند جبار )حشر، آیه از چه 

. خداوند خود فرماید جباراست: العزیزالجبار. اما جبار بنابراین که اسم فاعل 2

است. در از صیغه مبالغه است گویای رابطه قوا میان جبار و محکوم به جبر

ای باشد. پس او نیست تا خداوند با او در چنین رابطهخود هستی محض که جز 

کند. الجرم، های خویش است که خود را جبار توصیف میدر رابطه با آفریده

های خویش است؟ آگر پاسخ باید از قرآن بپرسیم: آیا خداوند جبار تمامی آفریده

های آیه گوید درشود. اما قرآن میها درباره خدا میقرآن آری باشد، ناقض آیه

ها درباره خواهد درآیهمن اختالف نیست چه رسد به تناقض. قرآن ازما می

 جباران تأمل کنیم:

آیه قرآن از جباران سخن بمیان است. صفتها که جباران دارند  9. در 2.1

عبارتند ازعنید ومتکبرو عاصی و شقی و ستمگر و بکاربرنده زور 

 45و در آیه  35و غافر، آیه  15و ابراهیم، آیه  59های هود، آیه )سوره

 32و 14های سوره ق، به پیامبر فرماید: تو جبار مردم نیستی، ومریم، آیه

 (130و شعراء، آیه  22و مائده، آیه  19وقصص، آیه 

گویند: خداوند جباری که خود را در رابطه قوا با ها به وضوح به ما میآیه    

نیست و منزه است از این جباریت  های خویش قراردهد و زور بکاربرد،آفریده

خواند به رها کردن خویش از حکم ها را فرا میو همه صفتهایش. انسان

های پیشین و این اصل را که از کنند آیهها تصدیق میسان، آیهجباران. بدین

شود. حال که خداوند جبار به معنای ستمگری که، با حق جز حق صادر نمی

 معنی:برد، نیست، به چه معنی جبار است؟ بدینیعناد و شقاوت، زور بکار م

. بپرسیم: اگر قرارباشد جباران رابطه قوا برقرارکنند و دراین رابطه، 2.2

نهایت ترکیبی اززوروپول وعلم وفن و...بکارببرند وبتوانند این کاررا تا بی

ماند؟ پاسخ روشن است: هیچ. زیرا ادامه دهند، ازهستی آفریده چه برجا می

نهایت یعنی ازمیان برداشتن هستی آید وتخریب تا بیت ازتخریب پدید میقدر

 آفریده ادامه پیدا می کند. 

شود؟ اگر پاسخ دهیم آری، او را متعین . آیا خداوند گرفتار جبِر جبار می2.3
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ایم. دیدیم که خداوند متعین نیست. اینک فایده بزرگ وجود هستی شناخته

است که تخریب نامحدود بگردد خداوند مانع ازآن یابیم: وجودمحض را اندرمی

 است کهسان، وجود خداوند سبب آنو هستی موجود را از میان بردارد. بدین

 نهایت بپاید.  الف. ستم جبار، نتواند تا بی

کند. )بقره، آیه کند، درجا به خود ستم میب. ستمگروقتی به دیگری ستم می

 (. در نتیجه،231

در رابطه قوا با جبار و ایستادگی در برابر آن، از راه عمل به . وارد نشدن ج

 (15)ابراهیم، آیه  شودحق و دفاع از حق، سبب ازپا در آمدن آن می

د. خداوند حق مطلق است و ایستادگی او بر حق خدشه ناپذیر است. لذا،  جبار  

به جبر وستمگربه ستم خویش ومکاربه مکر خویش و دروغگو به دروغ 

 (. بنابراین،139تا  130های آیند) شعراء، آیهاز پا در میخویش 

. خداوند جباراست زیرا جبار ممکن نیست به جبر خویش از پا در نیاید. ه

خداوند درهم شکننده جباران است. با بستن راه ازپس و پیش وبستن چشمان 

آید. در شود و به جبر خویش از پا درمی(، جبار زندانی جبر می9)یس، آیه 

مشیت او که حق (، یعنی توانائی مطلقی است  که 23حقیقت، خدا جبّار )حشر 

 است. و جز آن نیست، در عالم ساری و جاری و بسیار ترمیم  و جبران کننده

اند که عارفان، وقتی از خداوند سخن بمیان است، معنی دیگری به جبارداده   

 آوریم.  در جای خود می

 

 آیدمی بدست نقد این از آنچه و معتزله و اشاعره نقد
 

فعال مایشاء مطلق است هر عملی از آفریده او .  در نظر اشاعره، خداوند 1

سر بزند، از او است. هم وقتی عمل حق است از خدا است و هم وقتی ناحق 

است، واضح است: است، از خدا است. دوگانگی که برآن این نظر ساخته شده

های او آلت فعل او هستند. اما اکراه و زور، مایه خداوند فعال مایشاء و آفریده

نسبت دادن چنین عملی به خداوند، ناممکن بودن صدور  ناحق است. هر عمل

کند. این بجای خود، قول اشاعره ما را از این واقعیت ناحق از حق را نقض می

 . کند که مایه هر نظریه جبری، اکراه و زور استآگاه می
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شود. نقد خمیرمایه نظر ها است، توحید مینقد دوگانگی که پایه نظر جبری    

شود که در حق از زور و اکراه نیست و در آنها که اکراه و زور است، این می

(. اصل راهنمای اسالم توحید  256در دین اکراه نیست )بقره، آیه  ناحق هست:

توان ساخت و نه نظریه تفویض را. است و بر این اصل، نه نظریه جبر را می

 . ن استبراین اصل، شناسائی استقالل و آزادی بمثابه حق ممک

. اما معتزله، بر همان اصل دوگانگی، آفریده را فعال مایشاء و خداوند را 2

ها، وقتی زور در که افعال آفریدهکنند. غافل از اینممنوع از عمل تصور می

بردارند، عمل صادر از موجود مستقل و آزاد نیستند. بنابراین، تفویض آزادی 

ای از حق و ناحق باشند، او نیست. اگر فرض کنیم اعمال انسان مجموعه

کند مستقل و آزاد است و وقتی به  شود که وقتی به حق عمل میموجودی می

هائی که حق نیستند، الجرم کند، مستقل و آزاد نیست. مایه عملحق عمل نمی

اکراه و زوراست. ممنوع کردن خداوند از عمل نیز تحمیل جبر به او است و 

عمل کردن ن است. افزون براین، با بیتحمیل جبربه هستی محض ناممک

ماند. رابطه با نامتعین، برجا میخداوند و غفلت از رابطه با او، ماده متعین  بی

رابطه با نامتعین، جبرباوری است ولو معتزله گمان قائل شدن به ماده متعین بی

ه اند. آنها تنها کسانی نیستند که بر اصل دوگانگی، بکنند به تفویض باورکرده

اند که هائی چون تفویض و آزادی و عدالت و استقالل و ... معانی بخشیدهکلمه

 ها دارند.  ضد معانی هستند که این کلمه

بر توحید  یابیم کهیابیم و در میدوگانگی پایه را که نقد کنیم توحید را می      

ل شود. بر دوگانگی، جبر قابآزادی قابل تعریف و جبر غیر قابل تعریف می

رسیم و با نقد تفویض، به آزادی می. شودتعریف و آزادی غیر قابل تعریف می

یابیم که از او جز با نقد ممنوع از عمل شدن خداوند، فعال لمایرید را باز می

رابطه با  رساند:شود. این نقد ما را به نتیجه بسیار مهمی میحق صادر نمی

که بیانگر این رابطه باشد، شود. پس هر عملی خداوند رابطه حق با حق می

وقتی پای اکراه و زور . استحق و حق گزارشگر استقالل و آزادی فاعل آن

شود و انسان استقالل و آزادی خود را از آید، رابطه با خدا قطع میبمیان می

 دهد.دست می

کند. اگر بنا را بر دوگانگی . قرآن عدالت را میزان تمیزحق ازناحق تعریف می3
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، یا باید منکر عدالت خداوند بگردیم و یا تعریفی از عدالت بدست بدهیم بگذاریم

است و که دیگر میزان نیست. اگر برپایه دوگانگی، عدالت میزان تعریف نشده

ممکن است که چنین تعریفی ها با آزادی ناسازگارهستند، بخاطر اینتعریف

نابرابری  عدالت برابری برابرها و»که  نیست. برای مثال، این تعریف

خواند. آید و نه با آزادی مینه بکار تمیز حق از ناحق می، «نابرابرها است

زیرا ذهن سازنده این تعریف )ارسطو( برای موجودها، از جمله انسانها سلسله 

های برابر و نابرابر را از یکدیگر جدا ساخته و مراتب تصور کرده و گروه

است است. بنابراین تعریف عدالت اینهجای آنها را از رأس تا قاعده، معین کرد

که همیشه رأس هرم رأس و قاعده آن قاعده بماند. این تعریف گویای جبر 

ها سلسله است. زیرا ذهن صاحب تعریف است که، برای مثال، برای انسان

دهد. دراین سلسله مراتب، گذار از مادون به مافوق خالف مراتب ترتیب می

ت، هر تعریفی ازآزادی، حتی تعریف آن به قدرت، شود. در این صورعدالت می

کند. زیرا، هریک ازافراد برابرکه با استفاده ازآزادی، با عدالت تناقض پیدا می

شود. اما اگر، شماری از گیرد، برابری برابرها نقض میاز دیگران پیشی

خود پیشی گیرند، تعریف  نابرابرها، با استفاده از آزادی خویش از گروه فوق

 شود: نابرابر شدن برابرها و برابرشدن نابرابرها!  عدالت دوبار نقض می
ها از عدالت بر اصل ثنویت، ما را به تعریف عدالت بمنزله میزان نقد تعریف    

آید برای تمیز آزادی از جبر: رساند و این تعریف همواره بکار انسان میمی

با نادیده گرفتن این  عمل بر میزان عدل، عمل مستقل و آزاد است و عمل

 است.  میزان، تسلیم اکراه و زور گشتن
که بدون مستند کردن آن به  -. بنابر هر دو طرز فکر، مسئول شناختن انسان 4

محل و پیامبری و کتاب و معاد بی -شود استقالل و آزادی او ناممکن می

بر شناسد و حتی او را صاحب حجت شوند. اما قرآن انسان را مسئول میمی

بنابراین، پیامبری و رستاخیز محل پیدا می  (.165داند )نساء، آیه خداوند می

 کند.
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 اختیار و جبر و انسان
 

در قسمت اول، فطرت خداوند را در قرآن شناسائی کردیم. او حق و حق از      

گوئیم چون حق است او است. و چون ما با ماقال )قرآن( سر و کار داریم، می

جوئیم و نه در کند. پس دلیل حقانیت حق را در خود آن میگوید و میمیخدا 

گوینده آن. خداوند بنابراین که هستی محض است از تعیّن منزه و  واجد تمامی 

خواهیم بدانیم آیا بنابر قرآن، انسان جاکه میهای دیگر حق است. از آنویژگی

کنیم ببینیم آیا آفریده اجعه میاست یا خیر، به قرآن مرمستقل و آزاد آفریده شده

 خداوند نیز همان فطرت خداوند را دارد یا نه:

 

   است آزاد و مستقل انسان قرآن، بنابر 
 

گر به قرآن مراجعه کنیم و بنا را بر قرآن بگذاریم و نه این و آن نحله، ا

 قرآن انسان را مستقل و آزاد معرفی می کند، زیرا:

است. فطرت خداوند خالی از جبر خویش آفریده . خداوند انسان را بر فطرت1

 (:30است. آفریده او نیز منزه از جبر است )روم، آیه 

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا     

 ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون 

نداست. فطرتى كه خدا پس به دین حنیف روى آور که بیان فطرت خداو    

انسان را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگى نیست. این است دین 

 .دانندمستقیم ولى بیشتر مردم نمى

دهد: به تحقیق، راه رشد از . در دین اکراه نیست. آیه خود آن را توضیح می2

رشد (. پس، عمل به حق اکراه نیست و  256راه غی جدا است  )بقره، آیه 

هست و عمل به ناحق اکراه هست و رشد نیست. اما قائل شدن به رشد انسان، 

 منوط است به مستقل و آزاد شناختن او:

( این اصل همراه 108کند )یونس، آیه . هرکس خود خویشتن را هدایت می3

است )انسان، آیه است با اصل دیگری: هدایت خداوند به شاکر و کافر داده شده
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راه رشد که همان صراط مستقیم عمل به حق است، راهی است  (. در حقیقت،3

است: ابتکار است. سنت تبدیل ناپذیر او نیز اینکه خالق بروی مخلوق گشوده

با انسان است. هرگاه او راه رشد را در پیش بگیرد، یعنی به حق عمل کند، 

افتد و در کند اما اگر از حقوق خویش غافل شد، به ضاللت میرشد می

آید.  زیرا برابر شود. اگر جبار شد، به جبر خود از پا در میها گم میریکیتا

افزاید. عمل سنتی که بر آفرینش حاکم است، حق بر حق و ناحق بر ناحق می

کنند و این سنِت تغییر ناپذیر خداوند است: بنابراین ها میحق و ناحق را آفریده

خاطر بر جهان حاکم است. بدینها ویا قوانینی است که خواست خدا همان سنت

آورد. ضاللتی برد، به خواست خداوند او را از پا در میجبری که جبار بکار می

برد. و...  خداوند جبار شود، او را در خود فرو میکه آدمی در آن وارد می

 است و یهدی من یشاء و یضل من یشاء و... همین است. 

کند، پس اصل این نیست که هبری می. بنابراین که انسان خود خویشتن را ر4

است که تاخودرا تغییر کند)جبر(، بلکه اصل اینتا تغییرش ندهند تغییرنمی

(. تقدم تدبیرانسان 11دهد )رعد،آیهندهد، خداوندچیزی را در او تغییرنمی

برتقدیر خداوند هم بیانگرعدالت بمنزله میزان است وهم اقوی دلیل براستقالل 

 وآزادی انسان. 

( انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است. مجبور 30. بنابر قرآن )بقره، آیه 5

تواند خلیفه استقالل و آزادی مطلقی باشد که خداوند است؟ در همین چگونه می

خواهید موجودی را بیافرینید که بر گویند: آیا میآیه، فرشتگان به خداوند می

داند شما وند آنچه را خدا میشنریزد؟ پاسخ میکند و خون میزمین فساد می

گوید: موجودی که خلیفه خدا بر روی سان، آیه به صراحت میدانید. بدیننمی

تواند از صراط مستقیم بدر رود و هدایت خداوند را گم کند. شود، میزمین می

این انسان باید آزاد باشد تا بتواند از آزادی خویش غافل بگردد و صراط 

و به بیراهه ناحق کردن حق بیفد. اگر انسان محکوم به  مستقیم حق را رها کند

جبر بود، غفلت از جبر ناممکن بود. استقالل و آزادی نیز نبود تا که او از جبر 

 غافل شود و استقالل و آزادی بیابد.

است و غفلت از استقالل و سان، انسان چون مستقل و آزاد آفریدهبدین    

ممکن است، هرگاه از استقالل و آزادی آزادی ممکن وغافل شدن ازجبر نا
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ها مستقل و دهد. از آنجا که آفریدهخویش غافل شود، خلیفةاللهی را ازدست می

اند، راه حق را رها کردن و دربیراهه اطاعت ازجباران افتادن، آزاد خلق شده

شود که جبر اکراه و زور همگان را از پای درآورد. چون این جبر سبب نمی

استقالل و آزادی انسان ذاتی حیات او است، توانائی غلبه بر عارض است و 

خیزند های دیگری بر میاستقالل و آزادی را ندارد. بنابر سنت خداوند، انسان

(: آزادی بر جبر همواره 73گردانند )یونس، آیه و حق را بر ناحق پیروزمی

درآمدن از آزادی بر جبر به این دلیل نیز  پیروز است که بمحض ب پیروز است.

یابد. بنابراین، وجود آزادی همیشگی و غفلت، آدمی آزادی خویش را باز می

 .رودجبر عارضی است و بمحض تذکر، از میان می

اند و توانیم به سراغ عارفان برویم و ببینیم ازقرآن چه آموختهحال می     

 الجبر و ال تفویض بل امر بین االمرین، چگونه باید نقدکرد:

 

 قرآن از عارفان یا و  چیست؟ اختیار و جبر باره در مولوی نظر-4

 اند؟آموخته چه

 

 چرا نظر مولوی در باره جبر و اختیار ؟

 

علت اینکه نظر مولوی را در این باره جویا شده ام این است که دکتر 

با زندگی روحی و فکری من از هر کس » سروش معتقد است که مولوی 

سال است که با او  50و اینکه مدت « است دیگری عجین تر و نزدیکتر

 زندگی می کند:                    

سال است که من با او زندگی می کنم و این را حقیقتاً نه مجازاً  50اکنون »

عرض می کنم. روزی نیست که من به او نیندیشم، از او نگویم، با او سخن 

و را در خاطر خودم نگویم یا به آثارش مراجعه نکنم، یا شعری از اشعار ا

نگردانم، یا در نوشته ای به کار نبرم یا در خطابه ای از آن استفاده نکنم، لذا 

]مولوی [ با زندگی روحی و فکری من از هر کس دیگری عجین تر و 

                    ( 24) «است نزدیکتر

جبر و مولوی در مسئله  حال می خواهم اوالً بر خودم روشن شود، که
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سال است که با  50کسی که اختیار چه درسی به ما می دهد؟ و ثانیاً 

 »به مولوی و آثارش ازهر کس دیگری مولوی زندگی می کند و زندگیش 

چه درسی از آموزه های او گرفته است؟  پس ، «است عجین تر و نزدیکتر

 از توضیح مختصری به این مسئله باز خواهم گشت.

فان اسالمی از نیمه دوم  قرن اول به بعد مسئله در بین متکلمان و فیلسو    

جبر و اختیار مورد بحث قرار گرفته و در بین اهل سنت دو دسته بزرگ 

واصل بن » اشعری و معتزلی را به وجود آورده است. معتزله که بنیانگذارش

است، قایل به آزادی و اختیار عمل انسان  «حسن البصری» از شاگردان« عطا

ابل اشاعره به وجود آمدند که  اختیار را از انسان نفی کرده بودند. و در مق

وهمه افعال را به خدا منتسب می کردند و می گفتند که انسان مجبور است و 

اراده و اختیارى از خود ندارد. و چون ابوالحسن اشعری از مشهورترین این 

ه بدین فرقه بود، بنام اشعری مشهور شدند. البته قبل از این که این دو فرق

نامها مشهور شوند، مسئله جبر و اختیار در بین مسلمانان مطرح شده بود و 

همچنانکه گفته شد معاویه اولین بار برای توجیه اعمال و حاکمیتش جبر را 

مطرح و ترویج می کرد و می گفت این خواست خدا بوده که او حاکم شده و 

که معاویه، با تهدید و اعمالی که می کند خواست خداوند است. و حتی هنگامی 

تطمیع، از برخی از انصار و مهاجر  برای پسرش یزید، بیعت گرفت که پس از 

عایشه قرار گرفت،که «ام المؤمنین»خود خلیفه مسلمیبن باشد، مورد اعتراض

تقدیر «یزید»به عایشه گفت:خالفت چرا به چنین کاری دست زد، او در پاسخ

   (25)د اختیاری نیست.الهی است و بر بندگان  در امور خو

 

   اختیار و جبر و مولوی
 

آید موالنا نه پیرو جبر مطلق و به طوری که از خالل شش دفتر مثنوی بر می   

نه تفویض مطلق است، بلکه ما بین این دو قرار گرفته است. و این همان 

ها دارند.  کریم زمانی شارح جامع مثنوی در دیدگاهی است که به نوعی شیعه

اختیار برزخی است زبدۀ نظر موالنا در مبحث جبر و »نویسد: این باره می

(  معتقد بوده اند و اختیار مطلق که 26)َجهمیّه و اَزارقه  که جباِر مطلقمیان 
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موالنا کالً از . بدان باور داشته اند. و این، مختاِر مذهب امامیه نیز هست معتزله

است. یکی از منظر کالمی و دیگر از منظر دو منظر بدین مبحث در نگریسته

و در اثبات  والنا از منظرکالمی، براهین َسخته و پرداختهعرفانی و صوفیانه. م

است، چندانکه هر اختیار آدمی آورده و آن را با تمثیالتی دلنشین همراه کرده

رساند. لیکن در منظر صوفیانه موالنا از ذوق سلیمی را به اقناع و اطمینان می

روست  از این کند. اما کدام جبر؟ جبر مصطلح و مشهور؟ خیر. همجبر دفاع می

 جبّاریتو  معیّتکه برای پیشگیری از این آمیختگی و التباس، دو اصل کلیدِی 

تأمل و بالتحقیق، اند، بیآورد. و آنان که موالنا را جبری پنداشتهرا در گفت می

اند. حال ابیاتی را که بر این دو اصل ناظر است حمل بر جبر مصطلح کرده

است. بدیهی است که این دو جبر تنها در لفظ اشتراک آنکه بینهما بُعُد المشرقین 

بطور کلی جبر «  اشتراک لفظ دائم رهزن است»دارد نه در مفهوم و مصداق. 

در منظر صوفیانۀ موالنا، دیدن مسبّب االسباب است و الغیر. زیرا در این افق 

ِب گردد و جمیع ممکنات و موجودات، جناعلی ، سببّت و علّیّت به تشأن باز می

کنند و فقط فعال مایشاء بودن حضرت حق را باز می تابانند. مرآتی پیدا می

موالنا و سایر عرفای بزرگ این نگرش را  از تعالیم قرآن کریم آموخته اند... 

ایستد، و فعال مایشاء بودن خداوند بنابراین وقتی موالنا در افق مبین توحید می

نی نیست که به کلی علل  و اسباب را بیند، بدین معرا در همۀ اجزاء هستی می

نفی کند و ارادۀ آدمی را نادیده گیرد . چنانکه وقتی انبیاء و اولیا حاجات خود ر 

 کردند.خواستند در همان لحظه سعی و تالش خود را نفی نمیا از خدا می

حق را  شهود نکرده  معیّتگوید: بندۀ سالک تا وقتی که مرتبۀ موالنا می   

کند. اما همین که بدان مقام رسید و در هستی اس نوعی اختیار میدرخود احس

داند. این مقام عارفانه کجا و مطلق فانی شد، دیگر خود را صاحب اختیار نمی

جبر مصطلح کجا؟ باز در تفاوت جبر عارفانه و جبر عامیانه مسئله جبّاریت 

او بسته به  گوید همۀ افعال آدمی حتی قوۀ اختیارکشدو میالهی را پیش می

مشیت الهی است و چون آدمی به مقام جبّاریت الهی در نگرد به عجز و هیچ 

اما فانی شدن در هستی مطلق را هرگاه (  27« )بودن خود واقف می شود 

همانی جستن با حق مطلق بدانیم که هست، استقالل و آزادی انسان  نزدیک این

خلیفه حق که حق زمین و یابد که آفریده حق و شود و در میبه کامل می
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هیچ و ناچیز نیست، برخوردار از  است،نها را مسخر او فرمودهآسما

ها و حقوق ذاتی حیات، از جمله، توانائی ای از استعدادها و فضلمجموعه

شود چراکه در جا، گرفتار جبر برد، ناچیز میاست. به عکس، وقتی از خدا می

 گردد.قدرت می

سراغ مثنوی می رویم و از او در این باره مدد می بعد از این توضیح به 

 جوئیم:

 است اختیار صاحب خود اعمال در انسان-1
 

 گمان   //     حس را منکر   نتانى شد عیانرا  بی ختیارى هست ما  ا

 نگوید هین  بپر   //    از کلوخى کس کجا  جوید وفا؟ ...سنگ را هرگز  

 یا که چوبا تو چرا بر من زدى؟..   را   دیر آمدى  //  کس نگوید سنگ  

 )دفتر پنجم (

 جز مختار را اى پاک جیب...   م و تشریف و عتاب   //   نیستامر و نهى و خش

 آید در مزید...    در ما    ناپدید    //   چون دو مطلب دید،     هست      اختیارى

 )دفتر پنجم (

 را   سزا؟  بد    هیچ گویى   سنگ را     فردا بیا   //    ور نیایى   من دهم   

 با سنگى    عتابى     کس کند؟...   هیچ عاقل  مر کلوخى را     زند؟   //   هیچ 

 و سخن  ماجراها    امر و نهى و      آید      برو کن    یا   مکن   //   نغز می

 سواتر است   //   زآنکه جبر، حّس خود را منکر استدر ِخَرد، جبر از قََدر ر

 عقِل حیوانی   چو    دانست   اختیار   //   این مگو ای عقل انسان!    شرم دار

 که فردا    این کنم    یا آن      کنم   //   این دلیل اختیار    است     اى صنماین

 اِعتذار یانه     نگویی     جبر   خشم،   د ر تو    شد    بیاِن    اختیار    //   تا  

 و آن پشیمانى که  خوردى   زآن   بَدى   //  ز اختیار   خویش   گشتى    مهتدى  

 )مثنوى مولوى، دفتر پنجم (

 زاری ما شد     دلیل      اضِطرار   //   ِخجلِت    ما شد           دلیِل   اختیار

 واین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟   //   

 ( 618-619)دفتر اول 

 جمله قرآن امر و نهی   است  و عید   //    امر کردن سنگ مر مر را  که دید؟ 

 (3101)دفتر پنجم 
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  حکایت
 

 سخت آن میوه   را دزدانه،   می فشاند     // ن یکی می رفت باالی  درختآ

 چه می کنی؟ //     از خدا شرمیت   کو؟     صاحب باغ آمد و گفت: ای دنی 

 کردش عطا گر خورد خرما که  حق     // خدا    بندۀ   از باغ خدا    گفت:  

 غنی؟    خداوند  بر خوان ِ     //    بَخل    یانه   چه  مالمت   می کنی ؟ عام

 بُوالحسن     جوابمن      تا   بگویم    // آن رسن  :    ای اَببَک   بیاورگفت

 ب، سختمی زد او بر پشت وساقش چو  // بر درخت پس ببستش، سخت آن دم 

 زاِر زار  //  می کشی   این     بی گنه را  بدار آخر  از خدا   شرمی       ت:گف

 بنده اش  می زند     بر پشِت     دیگر   // بنده اش   این  گفت:   از چوب خدا   

 فرماِن او  آلت و           من غالم و    // او  آِن  پهلوی  چوِب حق   و پشت و  

 اختیار   اختیارست،        اختیارست،  // ای عیار!    توبه کردم  از جبر،  گفت:

 یا  (3077-3086)دفتر پنجم 

 ان؟بر قضا   کم نِه بهانه    ای جوان؟    //    ُجرِم خود را    چون نهی بر دیگر

 َخلَق   بل قضا حق است، و جهد بنده حق    //     هین مباش اعور  چو ابلیس   

 (307)دفتر ششم 

اشعار مولوی در این باره روشن و گویاست: مولوی انسان را، در اندیشه     

داند،  مسبّب حال که او انسان  را مختار میداند. و در همانو عمل، مختار می

کند. یعنی اینکه تا سالک راه، فانی فی هللا مشاهده  می االسباب را در همه جا

بیند. اما همین که به آن مقام رسید و در نشده است، در خود نوعی اختیار می

همانی جست، درک می کند که هستی مطلق فانی شد، و با هستی مطلق  این

چ است، هیآفریده حق و خلیفه حق که حق زمین و آسمانها را مسخر او فرموده

داند. چون هر و ناچیز نیست، از آن به بعد  است که خود را صاحب اختیار نمی

اختیار شده و به است که خود بیدهد، خدائی است. مانند اینعملی که انجام می

است. هر جا که او از جبر صحبت به تمامه در اختیار هستی مطلق قرار گرفته

مقام عارفانه کجا و جبر مصطلح  گوید. اینآورد، از این جبر سخن میمیان می

 کجا؟
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 هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجاندی سیاه و خال مه رویان سیاه // فلفل ه

 

باوجود این، توجه به انسان بمثابه برخوردار از حیاتی که حقوق، از جمله     

توان دریافت که رابطه آفریده با آفریدگار، استقالل و آزادی ذاتی آنند، آسان می

شود، فاقد اختیار رابطه حق با حق است. پس وقتی آفریده از این حق غافل می

ستی درهستی متعین است. اما خود شود. قطع رابطه با خدا، ناچیز کردن همی

اختیار کسی سان، بیرا به تعین سپردن، خود را به جبر سپردن است. بدین

بُرد و برخوردار از استقالل و آزادی و است که رابطه با حق مطلق را می

توانائی و امید و... کسی است که عقل اوباهستی مطلق که حق مطلق است 

 کند.همانی پیدا میاین

 

 جبر عارفانه اممق-2
 

 هست کرد    //    اختیارش چون سواری زیِر َگرد ختیارات، اختیارشا

 اختیارش،    اختیاِر       ما کند    //    امر شد       بر اختیاری  ُمستَنَد 

 (3087و3088)دفتر پنجم 

اختیاری که در وجود آدمی به ودیعت نهاده شده  از اختیار خدا به وجود آمده 

اختیار خداوند مانند اسب سواری است که در گرد و غبار پنهان شده است و 

است. اختیار خداوند است که اختیار ما را آفرید. بنابر این اوامر و نواهی 

خداوند متکی به اختیار آدمی است. و چون انسان موجودی مختار است، حق 

راکه نقص است چاو را مسئول اعمالش قرار داده است. این سخن مولوی بی

همانی با حق مطلق خاطر است که اینشود. و بدیناز حق جز حق صادر نمی

انسان را از استقالل و آزادی و توانائی و امید و... نزدیک به کامل برخوردار 

 کند.می

 تو ستی تا نگبرد  هم   قضا   بر  قضا پنجه َمَزن ای تند و تیز!  //  با 

 الفلق رّب  از   //   تا نیاید    زخم       َمرده باید  بود پیِش   حکِم  حق

 ر است//   این سبب هم سنت پیغمب    رهبرستتوکل    گفت: آری گر 

 ببند  اشتر   با توکل     زانوی     //   بلند   ِیغمبر       به    آوازگفت پ
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 از توکل   در سبب،   کاهل   مشو    //   شنو    الکاسب    حبیب هللا رمِز  

 افسانه   بود  حیلۀ فرعون   زین     //   بود در ببست و  دشمن اندر  خانه 

 اشُجست، اندر خانهوآنکه او می   //   صد هزاران طفل ُکشت آن کینه َکش

 (908-920)دفتر اول  

انسان برای اینکه از گزند دشمن در امان بماند، در ها را به روی مردم      

که دشمن در خانۀ او ساکن است. همچنانکه فرعون  داندبندد. اما او نمیمی

کینه توز و انتقام گیر صدها هزار کودک را کشت. اما آن طفل را که به دنبالش 

 شد.  کرد و آماده میاش صحیح و سالم رشد میگشت در خانهمی

 گر توکل می کنی ، در  کار کن    //   ِکشت کن پس تکیه بر جبّار کن 

 (947)دفتر اول  

کنی علل و اسباب را باید به کار ببندی و جد و جهد کنی، وقتی توکل می    

توکل نباید باعث تعطیلی سعی و تالش شود. چنانکه زارع کشت کنان، به خدا 

داند که توکل از منظر خداوند در کار خود نگریستن کند. او مینیز توکل می

نقص انجام دادن بی است و بنابراین، با همه سونگری و کارهای بایسته را

کار، توکل نیست، خود فریبی است و بسیارتر از بسیار است. وارونه این

برند توکل یعنی  خداوند را به فریبند و گمان میاند کسانی که خود را میشده

 استخدام درآوردن تا کارهای ناکرده او را انجام دهد!

 آمد در   مکان و     ال مکان حاَش هلِلّ اَیش       شاَء هللا کان    //   حاکم 

 //   در نیفزاید َسِر   یک         تاِی مو   هیچ کس در ُملک او، بی امِر او

 //   کمترین سگ بر در آن، شیطاِن او لک، ُملِک اوست، فرمان، آِن او مُ 

 (2937-2939)دفتر پنجم  

 بر کردحبِس ج وآنکه عاشق نیست،    //  بی صبر  کرد   لفِظ جبرم، عشق را

 این ابر    نیست ُمه است، این تجلّی   //  این معیّت  با حق است و، جبر نیست

 اّمارۀ خود     کامه    نیست جبِر آن   //  نیست  جبر عامه    این جبر، ور بَُود 

 بصر  در دل،  دا   بگشادشان  که خ  //  ای پسر! شناسند      یشان  ا   جبر را 

 گشت الش  ذکر ماضی، پیش ایشان  //  فاشگشت       بر ایشان     غیب آینده  

 وهر است ها ، گها اندر صدفقطره   //  است      ایشان  دیگر    جبر اختیار و 

 ( 1463-1468)دفتر اول    
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است. و موالنا بحث جبر و اختیا در دفاتر مختلف مثنوی بار ها مطرح شده    

در موارد بسیار تأکید دارد که  سالک راه تا هنگامی که به وصال حق نرسیده، 

شود. افراد کاهل، سست عنصر  و یا قدرت طلب جبر باوری سبب گمراهیش می

چسبند. موالنا جبر می برای نادیده گرفتن حقوق و فرار از مسئولیت خود، به

که خود « نفس اّماره»و یا جبر« جبر عامه»در ابیات فوق این گونه جبر را به 

فرماید: عاشق رنج را ضرورت رسیدن به کند، و میکامه است تعبیر می

دانند،  داند و از آن خشنود است. ولی کسانی که خود را جبری میمعشوق می

دهند و رنج بر رنج شان به آن تن می کشند  و با ناخشنودیرنجها را می

های طالب و افزاید. در حقیقت  حبس کردن خود در زندان جبر، کار  انسانمی

معیّت با »عاشق حق نیست. پذیرش رنِج مسئولیت و سعی و کوشش الزمۀ 

کند و در  است. به این معنی است که چون حق مخلوقات خود را رها نمی« حق

مراه است، و  ما در تمامی حاالت و احوال از ادامه همۀ احوال با کائنات ه

فیضش برخودار هستیم.  به فرض محال اگر هم این را جبر بگوئید، نیک 

بدانید که این جبر به معنای جبر مصطلح و عامه نیست، که نفس اّماره او را 

رهبری کرده و زندانی قدرت خود ساخته است که  هر گناه و جرم و جنایتی را 

می شود، می گوید که خدا خواسته که من چنین و چنان کنم. نه! این مرتکب 

استدالل حق جویان نیست، بلکه استدالل کسانی است که، نفس اّمارۀ خود را 

جایگزین حق ساخته اند. بنابر این ای جوان توجه کن! که آنچه که من 

ح  است و نه اعتقاد به جبر. جبری را که من مطر« معیت با حق»گویم،  می

می کنم بشناس!  آن جبر سالکان راه حق است که در مقایسه با جبر مصطلح 

نظیر مروارید است در مقابل قطرۀ آب، همچناکه به اعتقاد قدما قطرۀ آب در 

درون صدف به مروارید تبدیل می شود، جبر در نزد ما مفهوم عالی الهی 

 کند. یابد و  جبری نیست که انسان خود را در درون آن زندانیمی

و هو معكم »... سوره حدید است  که می فرماید: 4کلمه  معیّت مأخوذ از آیه   

این ما كنتم ...  و هرجا که باشید او با شماست. و خداوند نسبت بدانچه انجام 

َمَع ُکل  »را بدین گونه توضیح داده است: و امام علی آن« دهید بیناست.می

لۀُ شیئی  ال بُِمزا یَلَة  ]حق تعالی[با هر چیزی همراه شیئی  ال بُِمقاِرنَة  َو َغیُر کُ 

است نه آن طوریکه همسنخ آن باشد و غیر از هر چیزی است نه بطوری که از 

 ( 28« )آنها جدا باشد.

 تو ز قرآن باز خوان تفسیِر  بیت    //    گفت ایزد:     ما رمیُت اِذ َرَمیت 
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 /    ما کمان و تیر اندازش خداستگر بپّرانیم تیر ، آن   نی  ز ماست    /

 این نه جبر، این معنی جبّاری است    //    ذکِر جبّاری برای  زاری است

 ( 615-617)دفتر اول   

موالنا می گوید:  آگاه باش! که این اسرار و حقایقی را که گفتم، به معنی جبر 

باید بدانند  کنم. همهدهم و یادآور ی مینیست، بلکه جبّاری خداوند را شرح می

اند و خداوند آنها را خودانگیخته به هستی ها ازنیستی به هستی آمدهکه آفریده

سالب  –که موقت است  -که زندگی پایداراست، مرگ است. بنابر این آورده

ها خود خویشتن را از آن محروم نسازند. شود اگرانسانخودانگیختگی نمی

، ق، خدا است. بگاه معیت کامل با خداهمانی با حق مطلکمال خودانگیختگی این

اگر این نکته درک شد، آن وقت سالک خود به این حقیقت کنی. جز حق نمی

 الوجوِد ااِّل هللا.کند که ال ُمَؤثَِر فیِ رسد و آن را درک میمی

موالنا برای اینکه این نکته رابرای ما ملموستر کند، اززبان امام علی 

 سراید:می

 تنم   بندۀ حقم،         نه  مأمور   //   زنمپی حق میگفت: من تیغ از 

 باشد ُگوا من،  بر دینِ فعِل من،     //   وانیستم      شیِر ه  شیِر حقم،   

 و آن زننده آفتابمن  چو تیغم،    //   ت       در ِحرابما رمیُت اِذ َرَمی

 (3787-3789)دفتر اول 

کنم و یا به امور زنم و یا عبادت میتیغ می فرماید: من  اگراز زبان امام می  

رسم، مأمور نفسم و یا ذهنم نیستم. من شیر حق هستم و نه شیر دیگران می

ام که تمامی اعمال و سکناتم بر دین و ایمانم هوا و هوس. من چنان خدائی شده

دهد و اگر شما بخواهید مرا درک کنید، باید که در اعمالم تأمل کنید. گواهی می

عمل من مصداق ما رمیُت اِذ َرَمیت است. در مقام دفاع از حق در برابر متجاوز 

همانی کم و کاست شد. به سخن دیگر، باید با خداوند اینبه حق، باید حق بی

جست تا که اطمینان داشت عمل به حق است. بگاه معیت با حق، گرچه 

مطلق است که  کند، اما حقاست که بسوی متجاوز به حق، تیر رهامیانسان

کند، عمل به حق کند: تیری که او رها میتیر را بسوی متجاوز به حق رها می

 دفاع و دفاع برای احقاق حق است. ونه برای حاکمیت ذهن خود.

 



    251        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

 

  جبار کلمه توضیح در
 

کلمه جبّار همانگونه که در باال آمد، صیغه مبالغه از جبر است یعنی شکسته     

بند و اصالح کننده و بنابر این جبّار کسی است که اراده اش نافذ است و اراده 

خود را بر هر کسی که بخواهد تحمیل می کند. جبّار  در دو معنای مختلف بکار 

معنایش ظالم، زورگو و تحمیل کننده اگر در مورد انسان بکار رود  -1رود: می

رود ، ولی وقتی در باره خدا بکار می -2اراده خود بر دیگران به ناحق است. 

به معنی مصلح، مصلحی که بر اصالح توانا است و توانائی مطلق است. 

توانائی است که مشیت او که جز حق نیست، در عالم ساریی و جاری است. 

 نیز هست. ترمیم  و جبران کننده دائمی

مرتبه آن  در رابطه با انسان و  9بار  کلمه جبّار آمده است که  10در قرآن     

به معنی اول است یعنی زورگو، ظالم، و ستمگر و یک بار فقط  در مورد خدا 

 سوره حشر به معنی دوم بکار گرفته شده است. 23در آیه 

ن المـهـیـمـن العـزیـز الجـبـار هو هللّا الذى ال اله اال هو الملك القدوس السلم الموم

المتكبر سبحان هللا عما یشركون *هو هللّا الخلق البارى المـصـور له االسـمـاء 

و 23الحـسـنـى یـسـبـح له مـا فى السموت و االرض و هو العزیز الحكیم )حشر/

24) 

 تترک کن این جبر را که بس تهی است    //    تا بدانی ِسرِّ  ِسرِّ    جبر  چیس

 ترک کن      این جبِر     جمِع    منباَلن    //     تا خبر یابی از آن جبِر چو جان 

 ( 3187-3188)دفتر پنجم  

در اشعار فوق: ِسرِّ  ِسرِّ   جبر یعنی حال بندگان فانی در حق و جبِر جمعِ 

َمنباَلن یعنی جبر عوام.  منبل یعنی سست و بیکاره و جبِر چو جان هم  یعنی 

موالنا برای اینکه نظر خود را روشنتر بیان  .خواص و واصالن به حقجبر 

 سراید:کند، چنین می

 ما رمیُت اِذ َرَمیت گفت حق    //   کاِر حق بر کارها دارد سبق 

 (1306)دفتر دوم 

در این اشعار، موالنا می گوید که اراده و مشیت حق تعالی بر همۀ کارها    



    252        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

ن توضیح بایسته است که مشیت خداوند حق سبقت دارد و فراگیر است. ای

گیرد، در است. چون هستی آفریده حق است و عمل ناحق در بطن حق انجام می

ها ممکن است از آزادی خویش غافل شود. آفریدهنهایت، توسط حق خنثی می

شود. این شوند و جهنم بسازند، اما، در نهایت، توسط حق )بهشت( بلعیده می

د بشر را آفریده و  او را رها کرده و خود هیچ دخالتی در طور نیست که خداون

گیرد، کار هستی آفریده خود نداشته باشد. حق تعالی که جز بر حق تعلق نمی

خواند و از مرتکبان ناحق، که خود از عمل کنندگان به حق را بخود می

شوند، استقالل و آزادی را که کنند و بنده قدرت میخویشتن سلب اختیار می

گونه کند. بدین لحاظ است که اینذاتی حیات آنها است، از آن ها سلب نمی

توانند از بندگی قدرت برهند و استقالل و آزادی خویش انسان ها، همواره می

را بازیابند. بعبارت دیگر  توانائی خالق هستی، آن تونائی است که انسان وقتی 

یمن نزدیکی به او، افزایش  جوید و بهکند که با او معیت میآن را ادراک می

گرداند. توانائی خداوند با حواس ظاهر و بدون توانائی خویش را پیوسته می

معرفت بر توانائی خویش، قابل درک نیست. این واقعیت که انسانی، در زندگی 

خود، هر زمان توانائی خویش را بکار برده، دست پنهان از چشم ظاهر بین را 

آموزد که اختیار ان عارف بر اختیار خویش، میاست، به انسمشاهده کرده

بمعنای هرچه از حق و ناحق کردن، آزادی نیست و بندگی قدرت است. موالنا 

 کند.برای اثبات آن به قرآن کریم استناد می

فلم تقتلوهم و لن هللا قتلهم و »  سوره انفال است: 17ما رمیُت اِذ َرَمیت آیه     

 رمى و لیبلى المؤمنین منه بالء حسنا ان هللا سمیع ما رمیت اذ رمیت و لكن هللا

پس این شما نبودید که آنان را کشتید بلکه خداوند بود که ]با یاری خود «.  علیم

در جنگ بدر[ آنان را کشت. و ]ای پیامبر![ این تو نبودی که ]مشتی خاک 

آزمونی  بسوی آنان[ افکندی بلکه خداوند افکند تا مؤمنان را بدین ]پیروزی[ به

 «نکو بیازماید. همانا خداوند است شنوای  دانا.

آموزد: پیروزی این آیه به مؤمنان پیروز در جنگ بدر، درسی بزرگ می    

همانی پیدا کنی، این حق باید پیروزی حق با ناحق باشد.هرگاه با حق این

شود که مشتی خاک به روی دشمن اندازد. این حق میشود که تیر میمی

آوری خویش ها بپندارند که به جنگد. هرگاه جز این باشد، انسانپاشمی
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شوند و پیروزی در جنگشان نیز اند، از نو، بنده قدرت میپیروزی بدست آورده

 شکست است.  

ای کسی که به جبر چسبیده ای، و ای تنبل بیکاره ،جبر توخالی و بی پایه     

بندگان فانی در حق هر چه می را رها کن تا راز حقیقی جبر ما، آن جبری که 

کنند حق وخدائی است وازجان عزیزتر است را درک وفهم کنی. آن جبری که 

است و جز « معیت با حق»انسان با داشتن اختیار چنان فانی درحق شده که 

خواست حق چیزی و عملی انجام نمی دهد گوئی که اختیار او هم اختیاِر 

 خداوند است.

سی بدون پیشداوری و یا پیش فرض  به مثوی مراجعه گمان  نمی کنم که ک    

کند و بخواهد از موالنا درس بیاموزد و درنیابد که او نه جبری و نه تفویضی 

آوزد: نه جبر و نه بمعنی هرچه خواهی کن است. بلکه آنچه او به ما می

تفویض بلکه امری میان این دو است:  ال جبر و ال تفویض بَل امٌر بین االمرین 

که به نوعی شیعه ها ا  ال جبر و ال تفویض بَل امٌر بین المنزلتین یعنی همانی

 ها است.معتقدند. که موضوع نوشته دیگری از این سلسله نوشته

فرض کنیم همه جبری باشند و یا همه اختیاری، شما که به قول خودتان     

است، « نزدیکتر و عجین تر »به مولوی و آثارشاز هر کس دیگری زندگیتان 

چرا به دنبال اشاعره و یا معتزله می گردید که در مورد جبر و اختیار چه می 

گویند؟ هر چه می خواهند بگویند. مولوی که مشخص است چه می گوید و  چه 

تجربه ای را به ما منتقل می کند، چرا از او و تجربه او آموخته و منتقل نمی 

معتزله و افکار و اعتقاداتشان را نمی شناخته است؟ که شود؟ آیا او اشاعره و 

او جبر و اختیار و تجربه عرفانیش را از  ه آنها نرفته؟ قطعاً می شناخته. به را

قرآن آموخته است. خود می گوید که این تجربه و آموزش را قرآن به من داده 

گرفته که  است. مگر اینکه شما بگوئید خیر او این تجربه ها را از جای دیگری

این امر دیگری است؟ اگر این را هم قبول ندارید که موالنا این تجربه را از 

قرآن به دست آورده و برای شما هنوز مشخص نیست که قرآن و اسالم جبری 

از عالِم تا دانی نماز می خوانند شک  یا اختیاری؟ در اینکه دینداران است و

از همۀ قرآن می گذریم و در قسمت نیست و شما خود عامل به آن هستید. فعالً 

بعدی  تنها به نماز مراجع می کنیم تا ببینیم نماز در رابطه جبر و اختیار چه 

 تجربه ای را به ما منتقل می کند. 
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 چه؟ یعنی اختیار بدون نماز یا نماز و اختیار و جبر-5  
 

رکن اصلی نماز خواندن سورۀ فاتحة الکتاب است. نماز بدون خواندن این      

شود. مسلمانان چه عالمان و عارفان و چه عموم سوره نماز محسوب نمی

مرتبه این سوره  10مردم، هر روز از هر فرقه و دسته ای که باشند، حد اقل 

که نماز بدون کنند زیرا کسی را شک نیست را در نماز های خود قرائت می

ای کنم کسی را شک و شبههخواندن این سوره نماز نیست. باز گمان نمی

باشدکه نماز وقتی نماز است که از روی کمال آزادی و با طیب خاطر گزارده 

توانست اید اگر انسان را اختیار نبود، نماز بدون اختیار میشود. آیا فکر کرده

 دهد: سوره حمد  به ما می معنی داشته باشد؟ . پاسخ این پرسش را

 

  الکتابفاتحة سوره  
 

ای بر خوردار است. چرا که نام این سوره سورۀ فاتحه از جایگاه ویژه    

الکتاب است. این سوره مفتاح قرآن است. بیشتر از مقدمه و مدخل است. اُمّ 

ها است، چون مفتاح قرآن است، اصول اساسی دین را که قرآن بیان  کننده آن

الکتاب گرد علوم قرآن را در سوره فاتحة» گوید:ر بردارد. حسن بصری مید

مقصود از تمام قرآن تقریر چهار امر است: » گوید:امام فخر الدین می، «آورد

الهیات، و معاد، و نبوتها، و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال، ... .و )ایاك 

علم »  و طیّبی هم بر آن است که« رساندنعبد و ایاك نستعین...( نفی جبر را می

«. انداصول و سه علم دیگر که پایه دین است  در سورۀ فاتحة الکتاب جمع آمده

های گوناگون در بیان توضیح سوره فاتحه همین دیگر مفسران هم با توضیح

 اند.واقعیت را باز گفته

 اند، این است که سورۀولی آنچه را توجه نکرده و یا کمتر کرده    

الکتاب چون نقش مفتاح کتاب را دارد، در آن بیان اصول الکتاب و یا اُمّ فاتحة

شناسد، آمده است. هر آیه کند و مرجع میاسالم که قرآن آنها را تعریف می
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قرآن را باید به آنها سنجید تا آنها معانی خالی از تناقض و همه شفاف و 

وحید، نبوت، عدالت، امامت سرراست بیابند. این اصول همان اصول دین یعنی ت

اند که این سوره بیان توحید، نبوت و معاد و معاد هستند. غالب مفسرین گفته

رسد که آنها چون دین را بیان قدرت و نه آزادی تصور است، اما به نظر می

اند، نبوت بدون برخورداری از امامت، آن رهبری که اند، توجه نداشتهکردهمی

ان از کامل آن برخوردار است، ناممکن است. پیامبری هر آفریده دارد و انس

بدون امامت پرهیزکاران چگونه تصورکردنی است؟  و عدالت را که قرآن 

کند، چگونه ممکن است در سوره نباشد؟ در سوره، اهدنا میزان تعریف می

ها باید باشد تا که از خداوند الصراط المستقیم هست. قوه رهبری در انسان

ا را به صراط مستقیم راهبر باشد. اما در این هستی، تنها یک بخواهند آنه

صراط مستقیم هست و آن خط عدالت است. این خط است که بدان حق از ناحق 

کنند، بر صراط شود. دو گروه دیگر، چون به حق عمل نمیتمیز داده می

 مستقیم عدل نیستند.  

مالك یوم الدین معاد ت. مین بیان توحید است. توحید اسالعلَّلل ربالحمد    

 است.  اهدنا الصرط المستقیم،  به شرح باال، امامت و میزان عدالت است.

های آنها هستند که، به یمن نبوت، از حقوق خویش و ویژگی« انعمت علیهم»

» شوند.حق و میزان عدالت برای تصحیح رهبری خویش، آگاه می

هستند که پندار و گفتار و  دو گروهی«  غیرالمغضوب علیهم و ال الضالین

سان، سوره دو نوع گیرند. بدینکردار آنها در بیرون خط مستقیم عدل قرار می

شناساند: امامت بر صراط عدل که متقین از آن برخوردارند و امامت را می

است که خداوند آنها را امام المتقین بگرداند. و امامت در بیرون نیایش آنها این

 است.« مغضوبین و ضالین»امت از صراط عدل که ام
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   انسان آزادی و استقالل بر سوره بنای  
 

شناسد. زیرا او است .  سوره به روشنی تمام، ابتکار عمل را از آن انسان می1

خواهد او را به صراط مستقیم هدایت کند. او است که هدایت که از خداوند می

، با -کند عمل به حق، تحقق پیدا میکه از راه  -شود و یا از هدایت خداوند می

سان، استقالل انسان در گرفتن تصمیم و زند. بدینعمل نکردن به حق، تن می

ای است که مفتاح قرآن، بنابر این، قرآن، حقوق آزادی او در گزینش راه، پایه

 کند.او را به او خاطر نشان می

ن دلیل که قرآن آن را در حقیقت، صراط مستقیم بیانگر حقوق است. نه به ای    

نامد )حکم کردن به حق صراط مستقیم است، سوره ص، خط مستقیم حق می

 6کند، سوره سبا، آیه و خداوند حق است و هدایت به صراط مستقیم می23آیه 

 36و مریم، آیه  76های نحل، آیه و امر به عدل، صراط مستقیم است، سوره

و اخالص در ایمان صراط  161 و دین قیم، صراط مستقیم است، انعام آیه

و ایمان ایستادگی بر حق و شکیبائی در این  16مستقیم است، حجر، آیه 

، خروج از تاریکی به روشنائی صراط 3ایستادگی است، سوره عصر، آیه 

(، بلکه به این دلیل نیز که در همه جای 1مستقیم است، سوره ابراهیم، آیه 

 دهد. خطا تمیز می جهان، خط عدل خطی است که صحیح را از

یعنی جبر نیست. انسان « ایاك نعبد و ایاك نستعین» جای بحث هم ندارد که     

از استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم برخوردار است. 

که ابتکار هدایت شدن و یا نشدن با انسان است. زیرا  آیه صراحت دارد بر این

جست. انسان آزادی نبود، از خداوند یاری نمی اگر او را آن استقالل و این

است. او به مجبور کننده نیز مراجعه کند به حکم مجبور کنندهمجبور هرچه می

خواهد کاری پرسد چرا باید کاری را بکند یا نکند. از او نیز نمیکند و نمینمی

و  را نکند و یا کاری را بکند. صرف مراجعه، یعنی این که او قوه تمیز دارد

مختار است. چه رسد به اینکه از خداوند یاری خواستن که گویای معرفت 

 انسان بر استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم و راه است. 

با اعتقاد به جبر ناسازگار است، زیرا « إِیّاک نعبد وإیّاک نستعین»بنابر این  
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خالتی در ایجاد فعل ما نداشته باشد، اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما د

نسبت دادن عبادت به خود بی معنا خواهد بود،  با عقیده تفویض نیز سازگاری 

ندارد، زیرا استعانت از کسی که دخالتی در تحقق آن ندارد معنایی نخواهد 

 داشت.  

. وقتی قرآن  با این سوره  مختصر که بمنزلۀ مفتاح قرآن است، آغاز 2

آن اصول دین را  و اختیار انسان و حق و تمیز آن از ناحق را  شود و درمی

گوید که روش زندگی در استقالل و آزادی و روش کند، جز این نمیبیان می

گوید که همه کتابی غفلت نکردن از این دو، عمل به حقوق است. جز این نمی

و سر را شفاف که او است را با انطباق به این اصول باید معنی کرد تا آن

راست و خالی از اختالف، چه رسد به تناقض، یافت. هرکس از آن  اصول 

دهد. از ها معانی دلخواه قدرت را میشود و به آیهخارج گشت، بنده قدرت می

شود. در این وقت است که استقالل و آزادی خود غافل و آلت فعل قدرت می

ض و... و گویای جبر یابد و قرآن را مشوش و متناقصراط مستقیم را اندر نمی

 یابد.یا تفویض می

اما اصول دین نیز ناقض جبر و مبشر استقالل و آزادی انسان هستند. هرگاه     

شد. پیامبری باید با ثنویت جانشین میکرد، توحید میقرآن جبر را تصدیق می

گشت. امامت، از جمله، به معنای هرکس خود خویشتن را هدایت معنی میبی

شد و معنی میآمد و هدفمندی بیگشت. عدالت بکار نمیمحل میکند، بیمی

 شناخت. ها را سازندگان بهشت و دوزخ نمیقرآن انسان

تریب، یکی از مهمترین علل نفهمیدن و یا کج فهمیدن قرآن، دخالت بدین      

ندادن این اصول، بنابر تعاریف قرآن از آنها، در فهم آیات قرآن است. وقتی 

است، بدون دخالت دادن که بروفق اصول مبین و سرراست، نازل شده قرآن را

گاه پذیریم و آنکنیم، اغلب از پیش، معنای مطلوب قدرت را میاصول معنی می

است که قرآن را پر از را به قرآن نسبت بدهیم.  بدیهیشویم که آنبر آن می

قتی اصول کنیم. چنانکه در فهم هر علمی واختالف و تضاد و تناقض می

شود. برای راهنمای آن علم  را در فهم  آن لحاظ نکنیم، فهم ما از آن غلط می

مثال،  ممکن نیست به کتابهای شیمی، فیزیک و یا هر علم دیگری، بدون لحاظ 

کردن اصول راهنمای آن علم مراجعه کنیم و از آن علم سردرآوریم. نتیجه 
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و درک و معنی کند، معنی را باید های قرآن را فهم اینکه:  هر کس بخواهدآیه

از خود قرآن با مراجعه به اصول راهنمای قرآن انجام دهد. و هیچ آیه ای نمی 

تواند  مخالف اصول راهنمای قرآن باشد، افزون بر اینکه  هر اجمالی در یک 

جا، در جای دیگر توضیح جسته و هر ایجازی در یک جا، در جای دیگر 

ها و های آنعه به اصول راهنما، اجمالها و توضیحاست. با مراجتفصیل یافته

 یابند.  های آنها، تمام دقت و صراحت و روشنی را باز میایجازها و تفصیل

د که قرآن جبر را گوی. تصدیق وجود سه راه در سوره، خود بوضوح می3

است که به بیشتر از یک راه قائل هیچ جبری دیده نشده داند.باطل می

تر زیرا تصدیق وجود بیشتر از یک راه، تکذیب جبر است. مهمباشد. شده 

هائی که از راه عمل به حقوق، که بنابر سوره، صراط مستقیم، راه انساناین

ها( کنند و دو بیراهه دیگر را گرفتاران جبر قدرت )مغضوبخود را هدایت می

 گیرند.و سرگردانها در تاریکی )ضالین( در پیش می

ها خالی از زور هستند. صراط مستقیم راهی است ها و جملهمه. در سوره، کل4

که در آن، زور کاربرد ندارد: اکراه نیست، جبر نیست. دو کلمه، یکی مغضوب 

شناسانند که از این راه بیرون رفته و و دیگری ضالین را هویت کسانی می

نظر  اند.   مفسرین و دیگران هم در باره این سوره،گرفتار جبر قدرت گشته

فوق را ناقص و یا بریده گفته اند و چون ناقص و بریده گفته شده، از اصل آن 

 غفلت شده وکمتر به آن ها توجه شده است.

 

  فاتحةالکتاب سوره باره در دیگران نظر  
 

خداوند علوم کتابهای گذشته را در قرآن جمع نمود، » حسن بصری گفته:● 

ب گرد آورد. پس هر کس تفسیر آن را الکتاسپس علوم قرآن را در سوره فاتحة

« های نازل شده را دانسته باشدبداند  مانند کسی است که علم تفسیر تمام کتاب

(29 ) 

این را اّم گویند زیرا که اّم امام بود و مقدم بود و : » عتیق نیشابوری گوید ●

تاب این سوره مقدم است بر قرآن چنانکه امام مقدم  بود بر قوم. و نیز اّم الک

 (  30« )گویند زیرا که ام اصل بود و این سوره اصل علوم قرآن است. 
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مقصود از تمام قرآن تقریر چهار امر است: » گوید:امام فخر الدین می● »

الهیات، و معاد، و نبوتها، و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال، پس فرمودۀ 

کند، و فرمودۀ او )مالك یوم یخداوند، )الحمد هلل رب العلمین( بر الهیات داللت م

الدین( بر معاد داللت دارد، و فرمودۀ او )ایاك نعبد و ایاك نستعین...( نفی جبر 

را می رساند، و اثبات اینکه همۀ امور به قضا و قدر خداوند است، و فرمودۀ 

او)هدنا الصرط المستقیم( تا آخر سوره بر اثبات قضای الهی، و پیغمبریها داللت 

د، و چون باالترین  مقصد قرآن این امور  چهار گانه است، و این سوره بر کنمی

 (31« )القرآن نامیده شده است.باشد، اماین امور مشتمل می

علم اصول و سه علم دیگر که پایه دین است در سورۀ » گوید:طیّبی می●  

علم اصول که مهمترینش شناخت خداوند تعالی و »الکتاب جمع آمده: فاتحة

صفات اوست، و: )الحمد هلل رب العلمین( اشاره به همین است، و شناخت نبوت 

آن که با: )انعمت علیهم( منظور شده، و شناخت معاد که با: )مالك یوم الدین( به 

 (   32« )استاشاره گردیده

القرآن از آنست که اصل علوم و ام» گوید: میبدی صاحب کشف االسرار می● 

قرآن و جملۀ کتابهای خداوند است، هر چه در کتابها است از علوم دینی و 

گویند پس  -مکارم اخالق معظم در این سوره از روی اشارة موجود است... اُمّ 

از اینجا گفتند. یعنی که مفزع اهل ایمان است و مرجع اهل القرآن این سوره را ام

 ( 33« )قرآن

قبالً نظر موالنا در مورد جبر و اختیار بیان شد، اکنون ببینیم در مورد این 

 گوید:سوره چه می

  

 سرایدمی چنین شمس دیوان در موالنا  
 

 آستین نباشددر  خواهم   که دسِت موسی / /ِت تو ُمنّّور چون موسی پیمبری دسا

 نباشد« نَستَعین»ای جان بی « ایّاَک نَعبُد »تو نروید // بی روی  زیرا گِل سعادت

الکتاب است به نکته موالنا در  بیان  ایّاَک نَعبُد که در آیه پنجم سوره فاتحة

گوید اگر آزادی نباشد، مهم جبر و اختیار از نظر قرآن اشاره دارد و می

تواند داشته باشد؟ استاد استعانت و کمک خواستن از خداوند چه معنی می
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نا در این بیت نکته موال» شفیعی کدکنی، در توضیح این بیت آورده است: 

است و آن مسئله جبر و اختیار از نظر قرآن است که در این لطیفی را بیان کرده

آیه کوشِش این سویی و کشِش آن سویی، هر دو، را مورِد نظر قرار داده و می 

شود، استعانت از او خواستن گوید: در این راه، ضمن اینکه قدمی برداشته می

البته ( 34« )نباشد استعانت خواستن معنی ندارد.نیز شرط است و اگر آزادی 

جای بحث و شبهه نبوده و نیست که اگر جبر بود، نماز که بدون داشتن اختیار 

گشت. این از جمله معنی، واجب نمیآنکه به طیب خاطر گزارده شود، بیو بی

بدین خاطر است که ما مدام به خود یادآور شویم که آزاد و صاحب اختیارهستیم 

 اگرازآن غافل گشته ایم بدان بازکردیم واالّ گرفتارجبر قدرتمدارها می شویم.و

ها و پرسم: معتزله و اشاعره و دیگر نحلهحال از آقای دکتر سروش می    

الکتاب که شما خود در هر نماز، فرق به کنار، آیا همین سوره کوتاه، در فاتحة

 ی یا اختیاری است؟ است که قرآن جبرکنید، به شما نگفتهقرائت می

جا دارد درهمین جا نکته دیگری که به نماز و سوره فاتحه ربط دارد،     

توضیح داده شود: حتماً مستحضر هستید که اخیراً آقای دکتر سروش برای 

اینکه ثابت کند قرآن تألیف پیامبر است حدیثی را بکار برده و 

جوامع الکلِم خداوند به  پیامبر یک روایت از ایشان هست که اوتیت»است:گفته

گویم. یعنی همه جانبه. این همان من یک ظرفیتی داده که سخنان جامع می

را من در پی یافتن حدیث شدم. آن( 35« )اند.خصوصیاتی است که پیامبر داشته

 دهد:است که آقای سروش به آن مییافتم. معنای حدیث نه آن

الکلم و اختصر لی الکالم اوتیت جوامع » استاوال، کامل حدیث چنین● 

}توانائی اظهار( کالم مختصر و مفید که در برگیرنده  یعنی اینکه « اختصاراً 

 است.حکمت و جامع معانی باشد، به من داده شده

های مرفوع آنها ها و روایتوحدیث ثانیاً، حدیث و یا روایت مرفوع است● 

است. لذا، سندیت ها، برخی از آنها نیامدههستند که در زنجیره راویان حلقه

 ندارد و دارای اعتبار نیست. 

ثالثاً  اگر حدیث صحیح و از کالم آن حضرت هم باشد، پیامبر این حدیث را ● 

، سرشار از هابدین منظور گفته که نشان دهد، قرآن، باوجودکوتاهی جمله

است تفاوت کالم او با قرآن، بسیار است. بیان معانی معانی است. هم او گفته
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عمیق با موجزترین الفاظ به من داده شده که مراد قرآن کریم است، و  دیگر 

تجمیع کتب آسمانی پیشین.  که این احتمال ضعیف به نظر می رسد. زیرا 

ایاك نعبد و ایاك نستعین » ید: گوکسانی و از جمله صاحب کشف االسرار که می

اشارت به دو رکن عظیم است از ارکان دین و مدار روش دین داران به این  –

هر دو رکن است: اول تحلیة النفس بلعبادة و االخالص، خود آراسته داشتن 

الشرک و االلتفات نفاق. رکن دیگر تزکیة النفس عنریا و طاعت بیبعبادت بی

نفس خود را منزی کردن و از شرک و فساد باز داشتن، و الحول و القّوة. الی

بباید در تکیه بر حول و قوت خود ناکردن. آن تحلیت اشارت است به هر چه می

نباید در شرع. در نگر باین دو شرع، و این تزکیت اشارت است بهر چه می

شود کسی را که در کلمه مختصر که جملۀ شرایع دین از این دو کلمه مفهوم می

» گفت علیه السالم:  مصطفیدل آشنائی و روشنائی دارد، تا ترا محقق شود آنچه 

ایاك نعبد توحید  -و گفته اند«  اوتیت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم اختصاراً 

 (   36« )محض است

است عالوه برمیبدی، بخاری هم حدیث را درصحیحین به همین معنی آورده    

است:  خداوند در این کتاب جمیع کتب گذشته را جمع هکه بنابر آن، پیامبر گفت

ودرنتیجه با وجودی که کتاب کالمش ولفظش موجزو کوتاه است، کرده است 

 اما واجد معانی کثیر بلندی است.   

را در  کسانی دیگری هم که آن را حدیث صحیح گرفته و بکار برده اند، آن     

رابطه با قران و ایجازواختصار وبلندی معنی آن بکار برده اند. نه چون آقای 

را در اثبات مدعای خود که  قرآن تألیف پیامبر است بکار دکتر سروش که آن

 برده. 

که » کند:این چنین تعریف میبخاری درصحیح خودش جوامع الکلم را     

خداوند معانی زیادی را که در کتب ) انبیاء ( سابق آمده را در یک یا دو کلمه 

کند. وحاصل امر پیامبر خدا )ص( با قول الموجز یعنی با الفاظ کوتاهی جمع می

زند. سلیمان بن عبدهللا نوفلی که در برگیرندِه معانی زیادی باشند حرف می

سول خدا )ص( با کلمات کوتاهی که در بر گیرنده معانی زیادی گوید که رمی

اند که ) معنی جوامع گفت. و دیگران یعنی غیر از سلیمان هم گفتهباشد سخن می

شود که برانگیخته شدم فهمیده می« بعثت»الکلم( یعنی قرآن، واین از قرینه لفظ 



    262        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

ن، اوج ایجاز الفاظ باشد. زیرا قرآمنظور پیامیر خدا از جوامع الکم قران می

الکلم، قران و اند که منظور از جوامعباشد. و بعضی دیگر گفتهواتساع معانی می

باشد، یعنی آنچه که در نطق وبیان به آن حضرت داده شده و از غیر قران می

شود که مراد از آن کالم موجز و فصاحت و بالغت وسخن فهمیده می« غیره»

د. و دلیل این امر که جوامع الکلم قران و غیر باشدرست و دقیق و مستقیم می

قران می باشد گفتِه ) كان یعلمنا جوامع الكلم وفواتحه( که رسول خدا جوامع 

 (37« )داد.کالم و مقدمات و بدایات کالم را به ما یاد می

 

 ( قرآن) خدا کالم با پیامبر کالم تفاوت  
 

از همه اینها گذشته هم اکنون  بسیاری از گفتارهای پیامبر در دسترس      

است و هر کس که کمی به ادبیات و زبان عرب مسلط باشد، حتی عربهای 

معمولی، قادرند سخنان پیامبر را ازکالم خدا تشخیص دهند. کالم پیامبر بسیار 

ی از گفتارپیامبر پرمغز و پرمعنی هست، اما با قرآن تفاوت اساسی دارد. بعض

 آورم:را از کتاب دالیل النبوه به عنوان نمونه می

دروغ پیامبر هستم من به راستی و بی« انا النبی ال کذب انا بن عبد المطلب»   

تاهلل لوالهلل ما اهتدینا وال تصدقنا وال صلینا فانزلن »  ویا:« من پسر عبد المطلبم

سوگند به خدا اگر خدا نبود ما رهنمون « سکینة علینا و ثبت االقدام ان القینا

گزاردیم. پروردگارا آرامشی بر ما فرو دادیم و نه نماز میشدیم. نه زکوة مینمی

اللّهم ان العیش عیش اآلخرة » و یا:« فرست در جنگها به ما پایداری عنایت فرما

پروردگارا همانا زندگی، زندگی آن جهان است، «.  فارحم االنصار و المهاجر

حتی در نهج الفصاحه که گفته (  38« )دایا بر انصار و مهاجران رحمت آورخ

های قصار پیامبر جمع شده و موجود است و یاخطبه آن حضرت در حجة 

 الوداع.

تا به حال، از عرب و غیر عربی که با ادبیات عرب سرو کار داشته، هیچکس   

. تنها آقای دکتر است که گفتار پیامبر حتی شباهت به قرآن داردمدعی نشده

برد تا مگر مدعای غلط خویش را سروش است که زبان عوام فریب بکار می

 گوید:بقبوالند. او می



    263        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

آخر ببینید فرض کنید ما قرآن را فقط وحی بدانیم کلمات دیگر پیامبر را »    

کرد، سخنرانی بسیار بلیغ و کنید. ایشان وقتی سخنرانی میشما چکار می

های ایشان، آن جا که دیگران رد. هست پاره ای از سخنرانیکای میادیبانه

گویند محصول وحی است. آن جا دیگر محصول خود خاّلقیت شخصیت نمی

ایشان است. پیامبر یک روایت از ایشان هست که اوتیتوا جوامع الکلِم خداوند به 

گویم یعنی همه جانبه این همان من یک ظرفیتی داده که سخنان جامع می

 ( 39« )اند.یاتی است که پیامبر داشتهخصوص

کردن، معنایش این است که کالم او  وحی اما آیا ادبیانه و بلیغ سخنرانی     

الهی است؟ و یا قرآن کالم او است؟ بسیارند کسانی که بلیغ سخنرانی کرده و 

فرمائید سعدی عربی دان متبحری است و بعد مثالی از او کنند. مثالً شما میمی

است به  او وحی شده و یا سخن زنید که بسیار هم بلیغ است. آیا سعدی گفتهمی

ای که شما، از قول پیامبر، دلیل بر صحت مدعای او وحی است؟ و همان جمله

داده که  اوتیتوا جوامع الکلِم خداوند به من یک ظرفیتی»کنید:خود نقل می

به او داده « کالمجوامع ال» گوید کهجزاین نمی« سخنان جامع می گویم

 است. دیدیم که مراد او قرآن است.شده

العاده ای فوقای از استعدادها، مجموعهگفتن ندارد که پیامبر از مجموعه     

رو، است. اما آقای سروش از چهاست. کالم اونیز جامع بودهبرخوردار بوده

ت، قول پیامبررا درباره تفاوت سخنش با کالم قرآن که عین واقعیت اس

تر است و تشخیص او خواند؟ آیا او از پیامبر زبان و ادب و معانی شناسنمی 

است که تشخیص خود پیامبر نادرست است؟ نه. او چون نیاز دارد به اثبات این

قول  –زیرا دلیل صحت مدعایش در خود آن نیست  –نظر اثبات ناپذیر خویش 

و به حدیث مرفوعی، معنی خواند پیامبر را در فرق کالمش با کالم قرآن نمی

بخشد که ندارد. آقای سروش خود معترف است که پیامبر در غیر زمان می

کرد که ممکن بود اشتباه باشند. او وحی و در مواقع عادی کارهائی را می

 گوید: می

گویم به اعتقاد مؤمنان، برای اینکه من اش میدر غیر وحی، من اینجا همه»    

باشم، باعتقاد مؤمنان، در غیر یک داوری ویژه ای کردهخواهم در اینجا نمی

وحی،  ایشان ممکن است خطا بکند، هیچ اشکالی ندارد. نادر شاه افشار به 
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گفت: ایشان خیلی فرد جنگجو و گرفت، میتاکتیکهای جنگی پیغمبر ایراد می

جنگ شناسی نبود. یا مثالً فرض کنید خود روایات اهل سنت زیاد است که 

کردند. یک بار اعتراض کرد ایشان ر گاهی به خطای خودشان اعتراف میپیامب

پاشید؟ مردم گمان که چرا گردۀ درختان خرمای نر را  بر روی خرمای ماده می

گوید نکنید و نکردند و سال بعد خرما بار نداد و آمدند و کردند که ایشان می

چنانکه مشهور است گفتند: گفتند، ما به فرمان شما عمل کردیم. ایشان گفتند: نه! 

اَنتُم اَعلَُم بدنیاُکم منی و اََن اَعلَُم بآخرتُِکم ِمنُکم. شما به امور دنیاتان از من واقف 

ترید...ببینید آنچه مسلم است برای مسلمانان این است که در هنگام تلقی وحی، 

ینکه گرفته. اما ارسیده میپیامبر هیچ خطا نداشته و صد در صد آنچه به او می

رفته، مثالً کوچه را گم کند و عوضی برود، یک روزی پیغمبر توی راه می

کنم هیچ کسی تردیدی داشته باشد. به اینطرف برود آنطرف برود، من گمان نمی

این معنا ایشان انسان بود بشر بود. اما اینکه وحی را پیامبر صورت می داد 

د ست صورت وحی تاریخمنام که درخودش، آره! من به این قصه تصریح کرده

شد و اگر عرب نبود صورت وحیش عربی نمیاست یعنی اگر پیامبر عرب نبود 

 (40« )شد و هاکذا مثالهائی که در قرآن آورده مثالهای دیگری می

آیا شما خود را جزو پرسم: آور! از آقای سروش میفتیسخنان بس شگ    

اگر ؟  «به اعتقاد مؤمنان» کنیدمیدانید و یا غیرمؤمنان که تکرار مؤمنان می

دارید، مسئله یک شکل دارد و اگر جزو غیر خود را جزو مؤمنان محسوب می

دهید، مسئله شکل دیگری به خود مؤمنان مثال نظیر خاور شناسان قرار می

گوئید نیاز به اید. زیرا خود میبا ذهنیت رها که به سراغ قرآن نرفتهگیرد. می

است که قرآن کالم پیامبر پیش فرض شما غیر از این آیا پیش فرض است.

است؟  و آیا به دلیل همین پیش فرض، کار شما غیر علمی و ذهنیت خود را 

 واقعیت و حقیقت، هردو، گمان بردن نیست؟

با توجه به عقیده مؤمنان و بحث درون دینی، شما خود آورده و معترفید که     

کرد. و و به خطای خودش هم اعتراف میکرد پیامبر درغیروحی گاهی خطا می

گرفت، نادرشاه افشاربه تاکتیکهای جنگی پیغمبر ایراد می»گوئید بعد هم می

سئوال این است: آیا شما « گفت: ایشان خیلی فرد جنگجووجنگ شناسی نبودمی

اما اینکه وحی را پیامبر صورت  :»گوئیدپندارید؟ و باوجود این میهم چنین می
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ام که درست صورت وحی ش، آره! من به این قصه تصریح کردهداد خودمی

شد و اگر تاریخمند است. یعنی اگرپیامبر عرب نبود  صورت وحیش عربی نمی

 ؟ «شد و هاکذاعرب نبود مثالهائی که در قرآن آورده مثالهای دیگری می

بودن قرآن  و وحی از فکر بکر « تاریخمند » و در همین جا، بگویم که     

 ر حامد ابوزید است، که درجای خود به آن خواهم پرداخت. این ادعا کهنص

شد و اگر عرب نبود مثالهائی اگر پیامبرعرب نبود  صورت وحیش عربی نمی»

جز بکاربردن زبان عامه ، «شد و هاکذا که در قرآن آورده مثالهای دیگری می

واقع و  فریب نیست. زیرا سخنی است باغفلت ازجهان شمول بودن امرهای

رود به منظورویا برای غافل کردن ها. وسخنی که با این غفلت بکار میمثال

 شنوندگان و خوانندگان ازصفت جهان شمول و مستمر بودن آنها است. 

اند. به زبان عبری اسرائیل وسامی بودهحضرات موسی و عیسی از قوم بنی    

که موضوع آن امرهای واقع  انداند. اما آنها هم، پیامبر پیامی بودهسخن گفته

است.  آیا مسیحیان و مستمر و جهان شمول و مثالهائی باز جهان شمول بوده

یا یهودیان سراسر عالم  امروزه می گویند که چون موسی و عیسی با زبان 

اند؟ اند، مثالها ازآن قومشان بودهها که گزاردهعبری سخن گفته ودرپیام

گویند صورت وحی از اند. میدشان تألیف کردهگویند تورات و انجیل را خومی

 آنها است؟ 

است که، در قرآن، اید ببینید اینآنچه را که شما توجه نکرده و یا نتوانسته     

های گوناگون هستند. اما علل و عواملی که سبب ها، برای مثال، از قوملمثا

ای را، اند هریک از آنها این یا آن سرنوشت را پیداکند، هر قوم و جامعهشده

 کند.  می ها گرفتاردر هر زمان، به همان سرنوشت

ها، زبان آزادی زبان قرآن، به لفظ، عربی است، اما به معنی و به ویژگی     

را بیاموزد و بکار برد، عقلی آزاد و مبتکر است. زبانی است که هر کس آن

شود. به فهم قرآن بمثابه خلق خداوند، سازی رها میکند. از بند توجیهپیدا می

روز که موجود در موجود درجامعه عرب آن شود. امرهای واقع را نهتوانا می

یابد. چراکه مستمروجهان شمول هستند.آیا های دیگرمیجامعه خود و جامعه

داری، قدرت طلبی، زناشوئی، مالکیت و ... آن روز ربا خواری ، جنگ، برده

 های مختلف نیستند؟ در جامعه عرب بودند و امروز در جامعه
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افتاد که خطا کند، در غیر زمان وحی اتفاق می گوئید پیامبرشما وقتی می    

که به  -شوید که بگاه دریافت  وحی اشتباه کند، چگونه با اطمینان مدعی می

شد؟  این ادعای شما که دچار اشتباه نمی -است« خواب پریشان»زعم شما 

را شد که خطا کند ولی در رؤیایش که شما آنپیامبر در حال بیداری و آگاهی می

کرده است، تناقض گوئی مضحکی نیست؟ ف وحی خوانده اید، خطا نمیتألی

شوید که قرآن، عشق، عدالت، حق، آزادی،...نیست. این ادعا شما مدعی می

ناقض قول شما در باره ارتباط خدا و پیامبر از راه رؤیا نیست؟  افزون بر آنچه 

 گفته شد، به تناقضات دیگری ازهمان سخن دکتر سروش که:  

آخر ببینید فرض کنید ما قرآن را فقط وحی بدانیم کلمات دیگر پیامبر را  »   

کرد، سخنرانی بسیار بلیغ و کنید. ایشان وقتی سخنرانی میشما چکار می

های ایشان، آن جا که دیگران ای از سخنرانیکرد. هست پارهای میادیبانه

شخصیت  گویند محصول وحی است. آن جا دیگر محصول خود خاّلقیتنمی

ایشان است. پیامبر یک روایت از ایشان هست که اوتیتوا جوامع الکلِم خداوند به 

گویم یعنی همه جانبه این همان من یک ظرفیتی داده که سخنان جامع می

متوجه سخنان ا اصالً اشاره می شود گوی«خصوصیاتی است که پیامبر داشته اند.

 پر از تناقض خود نیست

است، در بیداری « محصول خالقیت شخصیت ایشان» کالم پیامبر )ص( که● 

است. هرگاه بنابر این باشد که و پیشاروی مخاطبان بر زبان او جاری شده

تواند مادون آن باشد قرآن محصول خواب پریشان باشد، کالم پیامبر )ص( نمی

 شود. و به ضرورت مافوق آن می

لت گفتار خداوند برسخنان فضی»فرماید: اما پیامبر خود، در مقام مقایسه، می● 

هرگاه گوینده  قرار،بدین( 41« )دیگر، چون فضیلت خدا بر مخلوق خویش است

نخواهد در تناقض بماند، بر او است که اعتراف کند قرآن فرآورده خواب 

 . پریشان پیامبر )ص( نیست

کنید؟ اگر از سوره نساء(: آیا در  قرآن تدبر نمی 82و قرآن فرماید )آیه ● 

 یافتند.ب غیر خدا بود قطعا در آن اختالف بسیارى مىجان

محصول » کند. حال اگر کالم پیامبر کهآیه کالم پیامبر )ص( را استثناء نمی     

در بیداری است، باوجود احتمال اختالف در آن، ارجمند  «خالقیت شخصیت او
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 است، اما قرآن چگونه ممکن است محصول خواب پریشان پیامبر )ص( باشد؟

پذیری است و این گمان که پیامبر خداوند شدن فعل« رسانه»این پندار که ● 

است، ترجمان ثنویت تک محوری، بمثابه اصل راهنمای عقل )ص( فعال بوده

است. در حقیقت، هیچ فعالیتی گرانقدرتر از عقل را از خودانگیختگی کامل، 

که خلق خداوند  توانا به اتصال به خودانگیختگی مطلق گرداندن نیست و عقلی

شود، باید از تمام توان خالقیت برخوردار باشد. باید از طریق او ابالغ می

همانی جستن با هستی در مقام خلق موازنه عدمی راشناخت تا دانست این

دانست، نسبت بنابر توصیف پیامبر )ص( که خود را افصح عرب می چیست.

نسبت آفریده به آفریدگار است. خلق او )=کالم او( به خلق قرآن )= کالم خدا(، 

طلبد که توانائی خلق کالم، در به سخن دیگر، دریافت پیام خداوند توانائی می

مقایسه با آن، ناچیز است. در بخش بعدی ادامه بحث با ال جبروال تفویض امٌر 

 بین االمرین یعنی چه؟ پی گرفته می شود. 

 

 

   چه؟ نییع االمرین بین امرٌ  بل تفویض ال و جبر ال -6

 

سه مقاله پیشین روشن کردند که قرآن بنا را بر استقالل و آزادی انسان     

گذارد. نقدنظر معتزله و اشاعره نیز به این نتیجه رسید که نسبت دادن می

کردن خدا، ها که حق هستند و آنها که حق نیستند، به خداوند، متعینعمل

عین و محروم کردن کردن رابطه با خدا، تصدیق تبنابراین انکار او  و قطع

خویش از استقالل و آزادی است. بنابراین، معتزله نیز، بسا ناخودآگاه، به جبر 

پندارند عمل به ناحق کردن و اند. آنها و هنوزبسیارند کسانی که میقائل بوده

که عمل به ناحق، گویای به بندگی قدرت زور بکاربردن از اختیاراست. حال این

گوینده، که عصبانی شونده و زورختیار است. چناندرآمدن و از دست دادن ا

 گوید عصبانی بودم نفهمیدم چه گفتم و چه کردم. آزاد نیست. خود نیز می

سان، استقالل و آزادی نزدیک به مطلق و، نه مطلق، را کسی دارد که بدین    

االمرین، منزلگاهی که، در آن، بتواند با هستی محض هوهویه گردد. امر بین

پندارد و درسربسیاران نیز حق قرار دارد، همین است. آنچه آقای سروش می
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و تفویض است. اما این  ای از جبراالمرین، آمیختهاست که امر بینهست، این

ای از جبر با آنها، آمیخته دو، دو روی یک سکه،سکه جبر هستند و آمیخته

جبر است. وگرنه آزادی با جبر آمیختنی نیست. در عمل، اینهمانی کامل با 

کنیم، در شود. انسانی که ما هستیم، وقتی به حق عمل میهستی حاصل نمی

 به سخن دیگر، درآن منزلگاه، حق شویم.معیت هستی محض که خدا است می

کنیم. یعنی از خدا، بنابراین کنیم. اما همواره چنین نمیرا یافته و بدان عمل می

کنیم. اینست که، شویم و به ناحق عمل میاز خودانگیختگی خویش، غافل می

 شود. حاصل نمی  -که همراه است با استقالل  -در عمل، آزادی مطلق 

کند، مسئول ه آدمی در اعمال خود مختار و بخاطر آنچه میکحاصل این        

است.  پس، بر او است که عمل به علم کند. عمل خالی ازعلم ناشدنی است. از 

رو، هرکس مسئول است که مطمئن شود، در عمل خویش، علم و نه این

برد. علم به حقوق ذاتی حیات، به او امکان پندارد، بکار میناعلمی که علم می

دهد از آنچه بدان علم ندارد دهد، عمل به علم کند. باز به او امکان میمی

پیروی نکند. اهمیت دین نیز دراین است که انسان را از حقوق خویش و اثر 

کند و راهنمای بود و نبود رابطه با خداوند، در مستقل و آزاد بودنش، آگاه می

آموزد از آنچه بدان یشود. به اوماو در علم جستن وعلم برعلم افزودن، می

دهد یکایک علم ندارد، پیروی نکند. درالعلم توقف نکند وبه اوهشدارمی

 اعضای او مسئولند: 

و ال تقف ما لیس لك به علم ان الّسمع و البصر و الفوآد كل اولئك كان عنه     

 (  36مسوال )اسری/ 

است، چه ناالمرین یا منزلگاهی که حق در آاینک که دانستیم امر بین    

 شود:  تواند باشد، نقد مدعای آقای سروش بر ما و خود او آسان میمی

اند: ال جبر و ال تفویض بَل در شیعه هم که گفته»نقد قول آقای دکتر سروش: 

  «:امٌر بین االمرین استخوان الی زخم گذاشته اند 

ر شویم که آمد، یادآودر مقام بسط آنچه در باره  الجبر و ال تفویض گفته    

تفویض در لغت یعنی انجام امر و یا اموری را به کسی سپردن و یا واگذاشتن. 

است: خداوند هستی را اما بنابر نظر فیلسوفان جانبدار تفویض، معنی کلمه این

است و دیگر کاری به کاِر آن ندارد. خود را از دخالت در کار آفریده خلق کرده
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است. کسانی از معتزله را به انسان داده« اختیار کامل»خویش معاف کرده و 

کرد، اثری بر گردش کار هستی آفریده او اند: اگر خداوند خود را نیست میگفته

نداشت. چرا که جهان به حسب طبع خود گردش و جریانی دارد و حوادثی که 

آیند، مقتضای طبع خود جهان است. در این جهان،آدمی به تدریج پدید می

نقد این است. و تصدی امور هر چه هست به او واگذار شدهمختار مطلق است 

اند که محروم کردن نظر ما را به این نتیجه رساند که صاحبان آن غافل بوده

 است.خود از خداوند هدایت کننده، گرفتارکردن خویش به تعین و جبر آن

، بنده انسان مطلقاً خودکامه است، در جا، یعنی انسان متعین و بیشتر از آن     

کند، که خودکامگی وقتی شکل عمل به ناحق را پیدا میقدرت است. توضیح این

باشد که او را  ای باید وجود پیداکردهدیگر عمل آزاد نیست. پس، مجبورکننده

ای جز قدرتی که از باشد. اما مجبورکنندهکردن به ناحق مجبور کردهبه عمل

نه وجود یافتنی است. بدین ترتیب،  آید، نه تصور کردنی ورابطه قوا پدید می

کند. در نتیجه، ای نیست را قدرت پر میخالء خدا نیست یا خداوند دیگر کاره

شود. لذا، فرقی میان اشاعره و انسان هم متعین و هم گرفتار جبر قدرت می

معتزله و مادیون در جبر باوری نیست. اال اینکه معتزله، بسا ناآگاهانه، معنائی 

شود. یکی جبر تعین و دیگری جبر دهند که جبر مضاعف میمیبه تفویض 

شدند اگرمنطق صوری را دو تمایل گرفتار جبر باوری نمیاطاعت از قدرت. این

کردند. در این مورد، منطق صوری غافل کننده عقل از هستی روش نمی

کند. این روش مانع از آن کار را با متعین کردن او میمحض، خدا، است و این

گوید شود که صاحبان سه نظر دریابند که تفاوتی میان آنها نیست. یکی میمی

گوید خدا هست اما کاری به کار خدا هست فعل من از او است و دیگری می

گوید: خدا نیازم و سومی هم میهستی آفریده خود ندارد و من در فعل از او بی

 مایه هر سه نظر، تعین و جبر است.  نیست. و بن

رساند که  خداوند استقالل و آزادی نقد سه نظر ما را به این نتیجه می     

شود. پس انسان که آفریده مطلق  و حق است. و از حق جز حق صادر نمی

اوست مستقل و آزاد و حقوقمنداست. انسان برخوردار از استقالل و آزادی، 

صور آزادی انسان در اتصال با آزادی مطلق است که خداوند است. نبود خدا، ت

کند چه رسد به برخورداری از آن، در زندگی. حق نیز بدون را نیز ناممکن می
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شود. برای مثال، آید و نه انسان از آن برخوردار میحق مطلق نه به تصور می

بسا باشند کسانی که بپندارند  زیبائی بدون زیبائی مطلق، تصورکردنی است. 

ه هرگاه بخواهند تعریفی از زیبائی بیابند یابند کاما اگر نیک تأمل کنند، در می

ای از زور نداشته باشد، نیازمند قائل شدن به زیبائی مطلق مایهکه بن

شوند: زیبائی صفت حق است. حق مطلق زیبائی مطلق است. آزادی حق می

 است و آزادی مطلق زیبائی مطلق است. 

او را از هستی و بندد و در عمل، بنابر این که جبر مدار عقل را می      

کند، ضد رشد انسان است.  جبر آدمی را به شمارش محروم میهای بیامکان

شود. این انسان کند که در جا تسلیم امر و نهی قدرت میموجودی بدل می

دهد. بسا از ماشینی که استقالل و آزادی، در نتیجه خالقیت خود را از دست می

 شود. تر میپستفرمانش در اختیار بکاربرنده او است، 

 

  االمرین؟ بین امر
 

شوم که مسئله جبر و اختیار و تفویض از زمانی که یکبار دیگر یادآور می  

است.  نقد ما را رهنمون شد به این نتیجه فلسفه پیدا شده، موضوع فلسفه بوده

توانند داشته باشند. و نقد که دو دیدگاه فلسفی بازگشتی جز به تعین و جبر نمی

ای از تواند آمیختهو التفویض نمی ما را  داللت کرد بر این اندریافت که الجبر

 است.  تواند باشد که حق در آنآزادی و جبر باشد. بلکه منزلگاهی می

شوم که، اول بار، جبر را معاویه  وارد اسالم کرد. دستگاه باز یادرآور می     

اموی فلسفه قدرت را از یونان اخذ و برای جا انداختنش ، فقهای حکومتی  را 

ه بدین  لباس اسالمی جبر بپوشانند. عباسیان همان نیاز را بر آن داشت ک

تر داشتند و بر همان رویه عمل کردند و به فلسفه قدرت میدانی هرچه وسیع

بخشیدند.  زیرا از خود بیگانه کردن فکر راهنما و قبوالندن جبر، کار آمدترین 

 روش قبوالندن مقدر بودن حکومتهای جبار به مردم است.  

چه جمله ال جبر و ال تفویض بل امٌر بین االمرین از قول امام جعفر  اگر     

است، اما برای اولین بار در دوران امام علی)ع( و بعد صادق )ع( مشهور شده

 از قضیه حکمیت مطرح شد: 
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مردی شامی ]پس از بازگشت از صفین[ پرسید: آیا رفتن ما به ]جنگ »     

طالح دینی قََدر به جبر و تفویض هر دو اهل[ شام به  قضا و  قََدر )در اص

اطالق می شود.(  از جانب خدا بود؟  امام فرمود: واى بر تو شاید تو قضا و  

قََدر  حتمى را گمان كردى،  اگر چنین بود، پاداش و کیفر باطل بود و وعده و 

وعید باطل.  خداوند سبحان، بندگانش را امر كرده با اختیار  و نهى فرموده با 

و ترس. و تكالیف آسانى بر دوش آنان نهاده و هرگز تكلیف سنگینى )به  بیم

كسى( نكرده. در برابِر )اطاعت اندك( پاداش كثیرى قرار داده، و هرگز كسى 

از روى اجبار، او را معصیت نكرده، و از روى اكراه اطاعت ننموده است. خدا 

گانش عبث نازل نكرده، پیامبران را بیهوده نفرستاده و كتب آسمانى را براى بند

هدف نیافریده است. این ها و زمین و آنچه در میان آنهاست باطل و بىو آسمان

 (42« )گمان كافران است. واى بر كافران از آتش دوزخ!

سپس آن مرد از امام پرسید: پس آن قضا و قدری که ما جز بدان حرکت     

ت. وسپس این آیه را نکردیم چیست؟ امام فرمود:  دستور و حکم خداوند اس

خواند وقضى ربّك اال تعبدوا اال ایاه پروردگار تومقررکرد که جزاو را نپرستید.  

 (43( )23)اسری/ 

امام در پاسخ به آن مرد شامی بطالن جبر و تفویض را آشکار ساخته، و     

 است و نه آن، بلکه بین االمرین است.اند که نه اینفرموده

د با داشتن اختیار وآزادی، بدون اکراه و اجبار امر روشن است که خداون    

فرموده که بر حق بایستیم و بر آن عمل کنیم. اما اگر ما به خالف آن عمل کنیم، 

ایم.  درنتیجه باز هم، خود با غفلت از آزادی خویش، به ناحق عمل کرده

 کند و در خود می پیچید.عواقِب خالِف حق عمل کردن ما را گرفتار خود می

 سنت الهی چنین است. 

بنا بر روایت، از امام صادق)ع( در باره جبر و تفویض چندین بار پرسش      

است. از جمله: حضرت فرمود: نه جبر است و نه تفویض بلکه منزلی شده

است میان آن دو که حق آنجاست و آن منزل را نداند جز عالم یا کسی که  عالم 

نه »  فرماید:ا، امام صادق علیه السالم می( و ی44آن را بوی آموخته باشد. )

جبر درست است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو امر. راوی گوید : 

مشغول گناه بینی گفتم میان دو امر چیست؟ فرمود مثلش این است که مردی را 
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و او را نهی کنی و او نپذیرد و تو او را رها کنی و او آن گناه را انجام دهد، پس 

ن او از تو نپذیرفته و تو او را رها کرده ای نبایدگفت تو او را به گناه دستور چو

 (45) «داده ای.

در هر چه انسان شک کند، در این امر شک ندارد که به دنیا آمدنش با اختیار 

و تصمیم او نبوده، و همچنین ادامه حیاتش در عرصۀ این دنیا  نیز به خواست 

دو امر مشخص نمی سازد که انسان مختار و آزاد  و اذن او نیست. آیا خود این

مطلق نیست؟ همچنین است بسیاری از اموری که در طبیعت رخ می دهد، به 

خواست و اختیار مطلق انسان نیست. پس مشخص است که مسئله به تعبیر 

گذاشتن نیست، بلکه حقیقت زندگی در این عالم « استخوان الی زخم » سروش

 است.

دانیم که انعقاد نطفه نین است که در باال آمد، اما امروز میگرچه به ظاهر چ 

ایم بگوئیم: در آمدن به این دنیا ها عادت کردهاست. ما انساننیز خودانگیخته

است. ایم . توجه نداریم که به امر و نهی ما، نطفه منعقد نشدهاختیار نداشته

جیت خود غافلیم از این واقعیت که حیات یافتن جبری نیست. از ذو

است.  کم و کیف زندگی نیز موکول است به عمل کردن و یا نکردن به انگیخته

کند، زندگی موجود حقوق ذاتی حیات. بنابر فلسفه قدرت که جبر را القاء می

زنده موقت و مرگ دائمی است. اما بنابر بیان آزادی، مرگ موقت و زندگی 

غزلی دل نشین و شیوا چنین پایدار است. مولوی هم این خود انگیختگی را در 

 می سراید:

 

 ای جان  بنشان    این نکتۀ شیرین را در جان    //   ای جان جز ذوق مدان   دروازۀ هستی را 

 ای جان     مهمان کردت    ذوق پدر و مادر //        سر  برآرد   زیرا عرض و جوهر از  ذوق 

 عقلی به معقولی جفت و  نگران ای جانهر //      هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته

 ای جان   زان یک شدن دو تن ذوقست نشان    //  دو جفت آید   زآسیب     که بود ذوقی   هر جا 

 ای جان  گر جفت شوی ای حس با آنک حست کرد او    //    وز غیر بپرهیزی،  باشی  سلطان 

 زاید دل و جان ای جان  ذوقی که ز حق آید     //   تن زاید  زو هستی      ز خلق آید     ذوقی که

 ای جان نهان    هر ذره  بپیوسته    با جفت     //   تتق بسته    د   هر گوشه  که تا بین   کو چشم 

 و زذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان     //   هم زاهد    و    هم عاشق      آمیخته  با شاهد
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 داند حیوان  ای جان؟کی       کاب حیوان را     //   بی بهره     عجب  بر م ...خنبک زده  هر ذره  

 ای جان  در باطن هر قطره صد جوی  روان      //   خورشیدی       تابان شده      اندر دل هر ذره  

 

این بیان به علم و رشد در علم نیز معنی و در کامل کردن کم و کیف زندگی  

کند دهد. باوجود این که مرگ موقت است، اما وجودش نفی میکاربرد می

کند آزادی را: خودکامگی با زندگی سازگار نیست. تفویض را و تصدیق می

بر و هم تفیض آزادی با زندگی خوانائی کامل دارد. حیات طبیعت نیز نافی هم ج

بینیم آلودگیش حاصل خودکامگی انسان و است. به محیط زیست که بنگریم، می

تخریب طبیعت توسط انسان است. پس زندگی طبیعت نیز نافی جبر و هم نافی 

تفویض و مصدق خودانگیختگی است. بنابراین، این درک که نه جبر و نه 

گذاشتن است، ساخته «  استخوان الی زخم» تفویض، بلکه امری میان این دو 

ذهنی خود را به واقعیت )در اینجا قول امام صادق( نسبت دادن است. نیک که 

بینیم که هر دو تمایل به جبر و تفویض، بنابر طبیعی باوراندن تأمل کنیم می

ها دارند. زور وبکاربردن آن وایجادروحیه و رویه تسلیم به قدرت در انسان

برند، بر ای از جبر و تفویض گمان میا آمیختههم امر بین االمرین رکسانی

 روش آن دو گروه هستند.

وجود معلول ُمنّدک در »مناسبت نیست به اینک که سخن به اینجا رسید، بی    

 است و نیز ثنویت و تثلیث بطور مختصر بپردازیم:« وجود علت

 

  است؟ علت وجود در مندک معلول وجود  
 

خود غرق شده که تضاد « علم»تخیالت و عشق به دکتر سروش چنان در      

جا، قرآن بیند. در قول او، یکهای خود را هم نمیو تناقضهای گفتار و نوشته

شود و گفتاری مغشوش و نامنسجم و نا به هنجار حاصل رؤیای پیامبر می

یعنی محصول خواب پیامبر، «  محصول مهم است » گردد. و در جای دیگر،می

بخشد که وقتی ما نظمی می» گوید پیامبر به آن خواب . بعد میقرآن مهم است

باز، این سخن را «. بینیم چقدر پر مغز و پر معنی استکنیم میها را نظر میآن

 نویسد: برد و میاز یاد می
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نظم پریشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتّی در آیه واحد خود را مینمایاند، »   

دهد که به مناظر مختلف مینگرد و در این نگریستن، وضع انسانی را نشان می

گاهی از اینجا میگوید و گاهی از آنجا! گویی هجوم معانی و مشاهد راه را بر 

ها، به هنجار و نابه هنجار در کالمش ها و شنیدهبندند، و دیدهگفتار منسجم می

 « نشینند.می

کند؟  چرا توجه اما او چرا خویشتن را گرفتار ضد و نقیض گوئی می     

خاطر که بیشترین بخش آن مجاز و وهم کند که از خواب پریشان، بدیننمی

آهنگ و هم« محصول» و پر از ضد و نقیض است، ممکن نیست پراکنده

ها ها و پدیدههائی از صحنهسنجیده ساخت. بخصوص که بگاه بیداری، قسمت

گویم: پرسد: وقتی میمیشوند؟ چرا از خود ناز مجازی و غیر آن، فراموش می

بگذریم از  –شد و نادر شاه هم پیامبر در بیداری دچار اشتباه و خطا می

که پیامبر دست به جنگ ابتدائی و تعرضی نادرستی سخن نادر بلحاظ این

گاه نقص بودند زیرا هیچبرد و کاربرد جنگهای تدافعی او بیگاه نزد و راههیچ

ی جنگ احد که ناشی از ترک یک موضع شکست به خود ندیدند به استثنا

گرفت،  چگونه ممکن به او  و تاکتیکهایش در جنگها ایراد می -بردی بود راه

پرسد: چرا است خواب او محصول پر مغز و پر معنی بدهد؟ چرا از خود نمی

 بینم؟ دهم را نمیتناقض میان دو نوع خواب که به پیامبر نسبت می

یافت که در ذهن خود، یک محور کرد، در میخود می اگراین پرسشها را از     

است )بقول خودش پیش فرض( وآن، محصول خواب پیامبر گرداندن ساخته

قرآن است. برای تثبیت این محور، چاره ای جزمنطبق کردن واقعیت و انکار 

های فاحش گوئیاست. واین روش او را گرفتارضد ونقیضحق، نداشته

 است.کرده

کند و این گوید این پیامبر است که وحی را تولید میرو، وقتی او میاز این     

دهد،  متفاوت از آنچه که تا بحال پنداشته جایگاه کامالً متفاوتی به پیامبر می

نه تنها خدا درپیامبربود که پیامبردرخدا بود وهرچه او »کند: شد وادعا میمی

گوید. زیرا، نه ، سخنی بس مشوش ومتناقض می«اندیشید، اندیشه اوبودمی

چگونه اندیشد؟ و اینکند ویا خدا در پیامبرمیمعلوم که پیامبر کار خود را می

به او  که وقتی  مجری برنامهاندیشد؟  طرفه اینخدائی است که در پیامبرمی
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، «ممکن است یک زنگی از ثنویت داشته باشد.؟»شود که سخن او یادآور می

 « اش است، چرا ثنویت؟عکس»دهد: آقای سروش پاسخ می

گویندکه خدا و فرزندش مگرغیرازاین است که مسیحیان می»گوید:مجری می● 

د. این گوئید: پیامبر درخدا بود و خدا در پیامبر بواز یک جنس بودند و شما می

 « العاده...برای من فوق

گویند. ببینید من تمام مطلبم این را همه فیلسوفان می» دهد:سروش پاسخ می  

ای کردیم و دیگران، گفتم: مگر که تو فلسفهبا بحثی که با آقای جعفر سبحانی می

گوئید: وجود اید نمیاید و کتابها که نوشتهخوانید و تدریس کردهکه خودتان می

اید که }وجود معلول{ ول ُمنّدک در وجود علت است؟  شما فراموش کردهمعل

مستحیل در وجود علت است یا به تعبیر مرحوم عالمه طباطبائی اینها دو 

رسید، شما این را فراموش مستقلند به یک استقالل. گفتم: چرا به اینجاها که می

ین از هم. ما در  وجود کنید. ما معلول و مخلوق خداوندیم اما نه دو چیز متبامی

گفتم که کردم، میاو منحلیم. به همین دلیل هم هست که من همیشه تکرار می

رسید. گفتم: خدا بیرون پیغمبر گویند: وحی از  خدا، از بیرون به پیغمبر میمی

 (46« )نیست، درون پیامبر است.

 

  پذیر فعل و فعال محور دو بر شده ساخته فلسفه بازتابِ  نقدِ  
 

است که مچ مجری که خوب مسئله را درک کرده و شاید قصدش این بوده     

خدا » گوید: گفته شما خالی او را بازکند و یا حقیقت را باز یابد، به سروش می

این « اندیشید، اندیشه او بوددر پیامبر بود که پیامبر در خدا بود و هر چه او می

مجری « « چرا ثنویت؟اش است، عکس» »ثنویت است. و سروش می گوید:

گویند: خدا و فرزندش مگر غیر از این است که مسیحیان می»گوید: در جا می

در « گوئید: پیامبر در خدا بود و خدا در پیامبر بود.از یک جنس بودند و شما می

اند بینیم، هردو قرآن را به حال خود گذاشتهاین گفت و شنود که تأمل کنیم، می

اند که بر ثنویت بنا ای رفتهاند. به سراغ فلسفههو به سراغ فلسفه رفت

شود که او ثنویتی که در آن، یک محور است. از پاسخ سروش معلوم میشده

 داند. پذیر است را، ثنویت نمیفعال و محور دیگر فعل
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گر ثنویت هست؟ یا افزون براین، موضوع بحث  قرآن بود. آیا قرآن بیان     

کند، متن با توحید کند؟ اگر رد میرا تصدیق و یا رد میاین یا آن نوع ثنویت 

ها، رابطه علت و معلول خواند؟ بجای پرداختن به این پرسشخواند یا نمیمی

شود. طرف بحث نیز در فلسفه، به رابطه خدا و پیامبر و قرآن تحمیل می

پرسد: مگر حرف فیلسوفان، حرف اول و آخر است؟ به نظرفیلسوفان هم نمی

کنیم قرآن ترجمان توحید است و جا خاطر نشان میپردازیم. در اینبعد می کمی

شناسد. فرعونیت را که خدشه، ثنویت و تثلیث را باطل میبا صراحتی بی

پذیر که مردم بیانگر ثنویت است )یک محور فعال که فرعون است و محور فعل

سیح را مردود داند. ثنویت خدا و پسرش متحت جباریت او هستند( مطرود می

 شناسد:داند و تثلیث پسر، پدر و روح القدس را هم باطل میمی

حد اقل ما مسلمانها و بویژه دوستداران و عالقه مندان به موالنا، این تجربه 

 :سترگ عرفانی را از او بیاموزیم که

 

 بیش مزن دم ز دوی، دو دو مگو چون ثَنوی //  اصِل سبب را بطلب، بس شد از آثار مرا

 

موّحد باش و دم ازثنویت و یا تثلیث مزن، در ورای امور وآن سوی تمام سببها 

 و علتها، حق را ببین

 

  تثلیث و  خدا پسر و مسیح  
 

لقد كفر الذین قالوا ان هللا هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنى اسرائیل   

الجنه و ماویه النار  اعبدوا هللا ربى و ربكم انه من یشرك باَّلل فقد حرم هللا علیه

 (72و ما للظالمین من انصار )مائده/

 آنان که گفتند: خداوند همان مسیح پسر مریم است، مسلماً کافر شدند.

لقد كفر الذین قالوا ان هللا ثالث ثالثه و ما من اله اال اله واحد و ان لم ینتهوا 

 (73عما یقولون لیمسن الذین كفروا منهم عذاب الیم )مائده/

 راستی آنان که گفتند: خداوند یک از سه اقنوم است، کافر شدند.به 

تثلیث:اعتقاد به سه گانگی خدا درعین واحد بودن است. اقنوم جمع اقانیم = 
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اصل اقنوم ثالثه= سه اصل ویا سه ذات و عبارتند از: پدر)خدا(، پسر )مسیح( 

 و روح القدس یعنی جبرئیل.

 

 

  دین در غلو و تثلیث ابطال اعالن 
 

یااهل الكتاب ال تغلوا فى دینكم و ال تقولوا على هللّا اال الحق انماالمسیح    

عیسى ابن مریم رسول هللّا و كلمته القیها الى مریم و روح منه فامنوا باَّلل و 

رسله و ال تقولوا ثالثة انتهوا خیرا لكم انما هللّا اله واحد سبحانه ان یكون له 

( » 171ض و كفى باَّلّل وكیال )نساء/ ولد له ما فى السموت و ما فى االر

عیسی « »عیسى ابن مریم رسول هللّا و كلمته القیها الى مریم و روح منه... 

و ال « » مسیح پسر مریم و کلمۀ او و روح او است که به مریم القاء کرد...

و مگوئید که ]خدا[ سه گانه است. از این باز ایستید که « تقولوا ثالثة انتهوا 

 بهتر است.  برای شما

در این جا مناسبت دارد، گذرا اشاره شود که چگونه تثلیث اصل راهنمای    

مسیحیت گردید. وقتی قسطنطین در اوایل قرن سوم میالدی خواست با کمک 

ای را به وجود آورد، ابتداء خود مسیحی شد و سپس کلیسا  امپراطوری مطلقه

ث بر سر ماهیت مسیح در تمام مذاهب دیگر را باطل اعالم کرد. و چون بح

گرفته بود و به میان مردم رفته و بشدت رواج پیدا کرده بود، امپراطور که از 

تضعیف قدرتش احساس خطر کرده بود، به کشیشان نامه نوشت که از اختالف 

صرفنظر کنند. فایده نبخشید. همۀ اسقفها را دعوت به شورا کرد و فرمان داد 

ها، از آن جمله، آریوس که بگذارند. اسقفکه همه باید، به تثلیث گردن 

یعنی نخستین و « لوگوس»مسیح با آفریننده یکی نیست، بلکه » گفتند:می

وی نظر خود را مبنی بر اینکه مسیح ( 47«.) عالیقدرترین همۀ مخلوقات است

تکرار «  فقط مشارکت، الهی بود »موجودی آفریده است و نا برابر با پدر، و 

اسقف الکساندر، بعنوان » به شدت مورد حمله قرارگرفت.اما (. 48«)کرد

شمشیر اللهیات خود، آتاناسیوس، سر کشیش فصیح و پر خاشگر را به همراه 

نشان داد که اگر مسیح و روح القدس با پدر همذات نبودند، » آورده بود. و او 
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او اذعان کرد که، در نظر، مجّسم «. شرک و اعتقاد به خدایان پیروز میشد

اختن سه شخص متمایز در وجود یک خدا اشکال دارد، ولی چنین دفاع کرد س

در پایان کار، ( 49«)که عقل بایستی در برابر تثلیث سر تعظیم فرود آورد.

 (  ذیل را منتشر ساخت:50شورا به صوابدید امپراطور بیانیه)

ی آشکار ما به خدای یگانه معتقدیم، به پدر قادر مطلق، آفرینندۀ همه چیزها»     

و نهان. و به یک خداوندگار، به عیسی مسیح پسر خدا، به وجود آمده....نه 

آفریده شده، همذات با پدر...که بخاطر ما برخاسته و به خاطر نجات ما فرود 

آمده، مجّسم شده، بشر گشته، رنج دیده، روز سوم از میان مردگان بر خاسته، به 

 (     51«)ان و مردگان خواهد آمد.آسمان صعود کرده است و برای داوری زندگ

فقط پنج اسقف با آن مخالفت کردند و سر انجام دو تن، از امضای این      

بیانیه خود داری کردند. این دو همراه با آریوس تکفیر و توسط امپراطور تبعید 

شدند. فرمان امپراطوری مقرر کردکه همۀ کتابهای آریوس سوزانده شوند و 

»  (  در پایان کار، قسطنطین52هداشتن آنها اعدام باشد.)مجازات پنهان نگا

شورا را با ضیافتی و جشنی شاهانه که همۀ اسقفها در آن حضور داشتند، به 

پایان رساند. به آنان متذکر شد که دیگر به جان یکدیگر نیفتند. سپس آنان را 

 (    53«)مرخص کرد.

امپراطوری مطلقۀ خودش و اینچنین قسطنطین تثلیث را به منظور قدرت    

 (54اصل راهنمای مسیحیت کرد. )

بخشی هم احقاق و اجرا و » با توجه به گفته دیگر سروش در مورد قرآن که

انصاف دادن در مقام حق گذاری است. این چیزی است که نسبتاً مغفول بوده در 

 گذشته برای همه مغفول بوده. یعنی شما در قرآن این را نمی بینید، در تورات

 (55)« نمی بینید، در انجیل نمی بینید، هیچ جا نمی بینید.

شاید علت چنین گفته هایی این باشد که آقای سروش قرآن را همسنگ و برابر 

و قادر نبوده و یا نخواسته اند که تفاوت بین این  با تورات و انجیل گرفته اند.

 سه کتاب آسمانی که در دسترس و موجود است را درک کنند.

 

  

 



    279        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

 

  علت وجود در مندک معلول وجود  
 

کند، در تناقض . اما این قول سروش با قول دیگری که بدنبال آن اظهار می1

است. اما کسی گوید: پیامبر از خداوند پر بودهآوری است: سروش میبهت

باشد که عقلی مستقل و آزاد، نزدیک به مطلق، « پر»تواند از خداوند می

آنچه رنگ تعلق پذیرد داشته باشد. هشیاری او کامل مستقل و آزاد، رها از هر

باید باشد. یعنی ضد حالت خواب، خصوص خواب پریشان. سخن دقیق 

تواند با هستی است: چون اصل راهنمای عقل موازنه عدمی بگردد، عقل میاین

همانی با هستی خالق است که عقل محض، این همانی بجوید.به یمن این

 .کم و کاست دریافت کند و بازبگویدیام او را بیتواند پخودانگیخته می

حال خواب و در همان« از خدا پر باشد» قرار، ممکن نبود پیامبر )ص(بدین    

پریشان ببیند و قرآن حاصل به نظم درآوردن آن خواب پریشان باشد. تناقض 

گوئی ادامه آوری گویای پریشان بینی و گوئی است. اما تناقضگوئی چنین بهت

وقتی اصل «. ورود خدا در طبیعت غیر از این راهی ندارد»گوید: ارد. او مید

دارد سخنی برزبان شود، او را بر آن میراهنمای عقل، ثنویت تک محوری می

طبیعت )در ، «ورود خدا در طبیعت»بیاورد که شباهتی به قول هگل دارد: 

شود و این کند. پیامبر از خدا پر میپذیر میجا پیامبر( را فعال و خدا را فعلاین

آور نیست؟ عقلی بر اصل ثنویت تک آفریند. شگفتاو است که قرآن را می

کند. اما آیا خدا به طبیعت تصور می« ورود»محوری، راه و تنها یک راه برای 

شود، متعین است و خدا ر از او پر میگوینده متوجه است خدائی که پیامب

با اینکه ورودش در طبیعت » گوید:گوید: نه. سروش مینیست؟ قول او می

که هستی محض حال این«. کنمها را درک نمیفرستد، من آنای مییعنی فرشته

گیرد. آفریده از طریق و خالق با آفریده خود، از طریق ورود در آن ارتباط نمی

ها و در ارتباط قراردادن عقل خودانگیخته و گرداند از متعینرهاشدن عقل خو

شود. اطالقی که خدا است، به دریافت پیام خدا توانا میخالق خود با خالق علی

کس که درک کند، درباره آنچه و آنکسی که ملک را بعنوان رابط درک نمی

داوند را متعین کند، خکه چون درک نمیکند باید حدس بزند یا نزند. نه ایننمی
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بگرداند و پیامبر را از او پر کند.  و تازه مگر هرچه در هستی هست باید من و 

آقای سروش درک کنیم و اگر نکنیم بگوئیم نادرست است؟ مگر ما به علم 

مطلق رسیده ایم؟ که اگر چنین تصوری دست دهد، خود را جانشین خدا 

وزی در بازار تهران شخصی ای است که رداستان همان لطفیه. ایمگردانیده

شناسید. ما روحانیون قبل از انقالب روحانی به من گفت: شما روحانیت را نمی

نماینده خدا در روی زمین بودیم و حاال بعد از انقالب خدا نماینده ما در 

 ای نیست!آسمانهاست. و در روی زمین دیگر او کاره

ذیر است؟ آنچه امروز سروش پ. اما آیا پرشدن پیامبر )ص( از خداوند ابطال2

گوید، با آنچه او درباره پرشدن پیامبر از خدا و خواب پریشان بودن قرآن می

است، پذیری نوشتهدر گذشته )نوشته او در مکتب مبارز( درباره ابطال

پذیری پوپر است(. اما ابطالخواند )این امر موضوع مطالعه دیگری شدهنمی

خود را درباره آن تغییر بدهد. باوجود این، روش است و سروش حق دارد نظر 

کند، باید پذیری خارج میوقتی علوم اجتماعی و انسانی را از قلمرو ابطال

پذیری را بکند و بگوید از چه راه مدعای او تعریف جدید خود از ابطال

ها را بجوید. این گاه با بکاربردن روش، ابطال شوندهپذیر است و آنابطال

کند و این روش را در مدعی خود و روش خویش را تعریف نمیواقعیت که ا

هائی است برد، گویای گرفتار شدن عقل به آشفتگی ناشی از تناقضبکار نمی

 که گوینده توانا به حل آنها نیست.

وجود »گوید: که، درجا، سخنی وارونه پرشدن پیامبر از خدا می. طرفه این3

اید که وجود معلول ا فراموش کردهمعلول ُمنّدک در وجود علت است،  شم

مستحیل در وجود علت است یا به تعبیر مرحوم عالمه طباطبائی اینها دو 

که پر شدن انسان از خدا، مستحیل شدن غیر از این«. مستقلند به یک استقالل

انسان در خدا نیست، از آن دید، رابطه علت با معلول وابستگی معلول به علت 

ود علت و همراهی معلول با علت در وجود، در آنچه به در وجود است. اما وج

کند. چراکه خداوند استقالل شود، جبر را ایجاب نمیخداوند و انسان مربوط می

شود، انسان آفریده و آزادی مطلق است. بنابراین که از حق جز حق صادر نمی

خدا، مستقل و آزاد است. این خودانگیختگی انسان است که بدون وجود 

رو است که بدون تواند وجود داشته باشد. از ایننگیختگی مطلق نمیخودا
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اتصال خودانگیختگی انسان به خودانگیختگی مطلق که خدا  است)موازنه 

شود. باوجود این عدمی همین است(، انسان توانا به دریافت پیام خالق نمی

ق رابطه االطالاتصال، هنوز باید عقل درحالت خلق باشد تا بتواندبا خالق علی

کند به زبان آزادی، زبانی است که در برقرار کند. چرا که پیامی که دریافت می

  رود.خلق بکار می

به « شود که مندک در وجود علت استوجود معلول یک وجود وابسته می»     

ماند. و انحالل معلول )انسان( در علت )خدا(، استناد به نظریه وحدت وجود می

 )قول عطار( است.« تن خویش برای حق و استغراق در اویگانه ساخ»غیر از 

اما صاحب المیزان. طباطبائی نیز به انحالل معلول در علت قائل نبود. چراکه، 

از این منظر، اشتراک در وجود، اشتراک در تعین نیست و متعین قابل انحالل 

 در نامتعین محض نیست.

ل شده باشد، هرگاه چنین کنیم پیامبر در خدا منحباوجود این، فرض می    

شود؟ چرا تواند جز زبانی باشد که از آن کالم خدا جاری میباشد، آیا او میشده

معلول مندک در وجود علت »گوینده این چنان تناقض مدعای خویش را با 

توانیم به رؤیا/خواب  و کم و بیند؟ به یمن نقدهای پیشین، حال مینمی، «است

 کیف آن بپردازیم.

 

 محتوا در هم و معنی در هم وحی با رؤیا اساسی تفاوت -7

6-  

گفتید که اما شکی نیست که قرآن »  به آقای سروش می گوید: مجری برنامه● 

 «یک سر زبان رؤیاست.

ام هم این را ها را. ببینید اتفاقاً در همان نوشتهبله! ولی تأیید همان»  ٭ سروش:

خورند مثل اینکه آدم هائی که ربا میدید که در رؤیائی میام که پیامبر آورده

خورند. انما تأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیرا این تجربه آتش دارند می

 «پیامبر بود که موجب چی شد، موجب شد تحریم رباخواری و امثال اینها. 

در همین جا این نکته را روشن کنم که در قرآن دو آیه زیر در مورد     

 است:مدهرباخواری و ربا آ

الذین یاكلون الربوا ال یقومون اال كما یقوم الّذى یتخبطه الشیطان من المس ذالك 
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 (275بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل هللّا البیع و حرم الربوا )بقره/

یا ایها الّذین امنوا التاكلوا الربوا اضعفا مضعفه و اتّقوا هللّا لعلكم تفلحون )آل 

 (130عمران 

انما تأکلون فی بطونهم ناراً و »  ای را که آقای سروش ذکرکردهآیه     

 اوالً صحیح آیه چنین است« سیصلون سعیرا 

ان الذین یاكلون اموال الیتمى ظلما انما یاكلون فى بطونهم نارا و سیصلون »

 ( 10نساء/«)سعیرا 

تحریم ربا.  و ثانیاً آیه در مورد خوردن مال یتیم است و نه رباخوار و یا     

انما البیع مثل الربوا » بقره آمده است: 275تحریم ربا به صراحت در همان آیه 

که آدم هائی »  دیدهبنا بر این پیامبر در رؤیا نمی« و احل هللّا البیع و حرم الربوا

بلکه حکم تحریم ربا «  خورند. خورند مثل اینست که آتش دارند میکه ربا می

ه است و نه اینکه پیامبر خواب ببیند، و بعد موجب به صراحت در آیه آمد

 تحریم ربا شود.

دیده شد که در مقاله آیه ربا « رویاهای رسوالنه » البته بامراجعه به مقاله

 خواری را تصحیح شده ولی در  توضیح آن چنین آمده است: 

ُکلُوَن همچنین است حال رباخواران که چون جّن زدگان نامتعادل اند )الَِّذیَن یَأْ » 

ْیطَاُن ِمَن اْلَمسِّ * بقره/  بَا اَل یَقُوُموَن إاِلَّ َکَما یَقُوُم الَِّذی یَتََخبَّطُهُ الشَّ (. این 275الرِّ

نماید. اّما در رؤیای پیامبر، رباخواران واقعاً چنین بیان در بیداری استعاره می

مثل الربوا و احل هللّا  ذالك بانهم قالوا انما البیع»  اما کامل آیه«  دیده شده اند.

راکه ربا تحریم شده است رانیاورده، تاخللی به خوابگزاری  «البیع وحرم الربوا

بقره را می آورد، دیگر نیاز نبود که  275او وارد نشود. که اگر تمامی آیه 

 «  اّما در رؤیای پیامبر، رباخواران واقعاً چنین دیده شده اند.» بگوید

باز پیامبر کسی که انگشتری طال » مطلب که می گوید:اما قسمت دیگر همین 

دستش بود، رفت و این انگشتری را از دستش درآورد، در روایات اهل سنت 

آمده، شیعیان هم این را نقل کردند و گفت: می روید و یک پاره آتش روی 

دستتان می گذارید یعنی در واقع ریشه های این احکام به تجربه و به شهود 

این هم « او رسیده بود و بعد آن را بصورت احکام بیان  می کرد. سمعی بصری

 ( 56« )تجربه و به شهود سمعی بصری »  نه روایت است و نه

 بلکه صریح آیه قرآن است:
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یا ایها الذین آمنوا ان كثیرا من االحبار و الرهبان لیاكلون امول الناس بالبطل و 

و الفضه و ال ینفقونها فى سبیل هللا یكنزون الذهب  و الذینیصدون عن سبیل هللا 

* یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم  فبشرهم بعذاب الیم

( کسانی 35و  34و ظهورهم هذا ما كنزتم النفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )توبه/

که طال ونقره را می اندوزند و دررا خدا خرج نمی کنند به عذابی دردناک مژده 

! همان روزی که آن ها را در آتش دوزخ تافته و گدازان کنند و با آن پیشانی بده

 «و پشت آنان را  با آن داغ کنند.

پردازم تا معلوم گردد آیا قرآن بعد از توضیح فوق به موضوع رؤیا می     

« شکی نیست که قرآن یک سر زبان رؤیاست.»گوید: طور که سروش میهمان

یک سر » ای سروش است و او در علم رؤیا دیده که قرآنو یا اینکه تخیالت آق

 ؟« زبان رؤیاست

این بخش را در دو قسمت مورد بحث قرار می دهم: اول خواب/رؤیا در     

کنم که  وحی با قرآن و سپس غیراز آن. این نکته را نیز خاطر نشان می

خواب/رؤیا هم از نظر قرآن وهم از نظر علمای فن و هم از نظر فرهنگ لغات  

 اهیم شناخت.ای و اساسی دارد. در جای خود این تفاوت را بازخوتفاوت ریشه

 

  قرآن در رؤیا 
 

بار درداستان یوسف،   7باردر قرآن آمده است.   11کلمه رؤیا ومشتقاتش       

در سوره اسری، و فتح هر کدام یک بار و در سوره صافات و خواب حضرت 

 بار. 2ابراهیم 

مورد رؤیا که در باره خواب/رؤیا در سوره یوسف آمده  7قبل از اینکه      

 ده شود، الزم است  به دو نکته توجه شود:توضیح دا

ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو »خداوند می فرماید:  -1 

 (57« )وحی کردیم، برتوبازگومی کنیم و توقطعاً پیش از آن از بی خبران بودی

پس خداوند زیباترین داستان را به پیامبرش که  قبالً از آن هیچ خبر و اطالعی  

 داشته به او وحی می کند.  و ن

که خداوند ترا بر می گزیند و علم تعبیر » هم یعقوب به یوسف می گوید: -2
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و هم یوسف سپاس و ستایش می کند خدای را که « خواب را به تو می آموزد

 ( 58تعبیر خواب ها را به او آموخته است . )

داستان خواب  بعد از یادآوری دو نکته فوق مختصر به خواب یوسف و مابقی

 پرداخته می شود.

یوسف به پدرش می گوید که درخواب دیدم که یازده ستاره و ماه و خورشید بر 

من سجده کردند، وپدرش به او می گوید: پسرکم خواب خود را برای 

برادرانت، بازگو مکن که آنها از روی حسادت برای تو نقشه خواهند کشید، 

. و یعقوب به پسرش بشارت می دهد، چرا که شیطان دشمن آشکار آدمی است

که خداوند ترا بر می گزیند و علم تعبیر خواب را به تو می آموزد و نعمتش را 

 (  59بر تو و و خاندان یعقوب تمام می کند.)

وقتی یوسف به زندان می افتد، دو جوان از خادمان دربار مصر با او به زندان 

دانه های انگور را برای تهیه شراب می افتند و یکی از آنها خواب می بیند که 

می فشارد و دیگری نان بر سر خود حمل می کند و پرندگان از آن می خورند و 

( سپس پادشاه در خواب می بیند 60تعبیر خوابشان را از یوسف می خواهند. )

که هفت گاو فربه، هفت گاو الغر را می خورند. و هفت خوشه سبز و هفت 

ای خوشیده خوشه های سیز را نابود می کنند. و خوشه خوشیده را که خوشه

پادشاه از از علماء وحکمای در بار می خواهد که اگر تعبیر خواب را می دانند، 

 (  61خوابش را تعبیر کنند. )

وقتی آنها از تعبیر خواب پادشاه عاجز می مانند، از آن دو جوان زندانی، آن   

د، گفت: من شما را از تعبیر خواب یکی که نجات یافته بود ودرخدمت پادشاه بو

آگاه خواهم ساخت پس مرا در زندان نزد یوسف ببرید. و یوسف تعبیر خواب 

( و سر انجام وقتی یوسف و خانواده اش بهم 62پادشاه را برایش بازگو کرد )

رسیدند و یوسف آنها ر ا در آغوش کشید، و به آنها گفت: به مصر در آیید که 

و امان خواهید بود و پدر و مادرش را بر تخت نشایند، به خواست خدا درامن 

جملگی بر او سجده آوردند و یوسف به پدرش گفت: ای پدر این است تعبیر 

رؤیائی که قبالً دیده ام که خداوند آن را عینیت بخشید و یوسف در ادامه گفت: 

اب پروردگارا! همانا بهره ای از فرمانروائی به من ارزانی داشتی و تعبیر خو

 ( 63ها را به من آموختی .)
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نتیجه اینکه:  تأویل و یا تعبیرخواب علم ویژه ای می خواهد و خداوند آن علم   

رابه پیامبرش یوسف آموخته است. وخواب ها می تواند خواب صادقه باشد و 

.پس خواب/رؤیا با وحی که امرو فرمان است که بایدچنین کرد اضغاث واحالمیا

چنین کرد و نکرد، چنین و چنان می شود، و صریح است و یا نکرد و نتایج 

 کامالً متفاوت با خواب است. اینک خواب حضرت ابراهیم هم آورده می شود:

و وقتی با او به جایگاه سعی رسید گفت " ای پسرک من ! من در خواب » 

]چنین[ می بینم که ترا سر می برم، پس چه به نظرت می آید؟" گفت:" ای پدر! 

مأموری بکن. انشاءهللا مرا از صابران خواهی یافت." پس وقتی هر دو  آنچه را

تن در دادن ]و همدیگر را بدرود گفتند[ و پسر را به پیشانی بر خاک افکند* او 

را ندا دایم که ای ابراهیم* رؤیای خود  را حقیقت بخشیدی. ما نیکوکاران را 

 (64« )ار بود.چنین پاداش می دهیم* راستی که این همان آزمایش آشک

دانست که ابتال حضرت ابراهیم  بارها از ابتال پیروز بیرون آمده بود و می 

شود. پس موضوع ابتال نه دانست که از حق جز حق صادر نمیچیست؟ و می

چشم پوشیدن فرزند، بلکه تسلیم شده به حقی است که از حق مطلقی که 

ستند و پدر فرزند را به خداوند است قرار است صادر شود. پس هر دو، سلم ج

( ندای خداوند را شنید: تو در عمل 103پهلو بر زمین خواباند. )صافات، آیه 

( و این 105و  104های به رؤیای خویش، بس صدیق بودی. )صافات آیه

(. 107/صافات)مقرر کردیم گوسفند قربانی بگردد ابتالئی آشکار بود. و 

شود، که از حق جز حق صادر نمیه اینترتیب، اسالم این دو، ایمانشان  ببدین

هم بگاه نهادن کارد بر گلوی اسماعیل، هیچ رنگ شبهه نپذیرفت. اما حقی که 

ها از قربانی از خداوند، حبیب هستی بخش صادر شد، مصون کردن انسان

افتاد. و این شدن انسان بود. بدون آن ابتال، رسم قربانی کردن انسان بر نمی

 ن رسم را بنام دین و خدا برانداخت.   ابراهیم بود که ای

داند که موفقیت در گذراندن آزمون ایمان، چنین ایمانی، عقل مستقل و آزاد می

های دوستی با حق مطلق هم پس از گذراندن آزموننیازمند ابراهیم )ع(، آن

 است و در نتیجه به یمن استقامت در آزمون ها خلیل خداوند شد. 

مبر دید و خداوند صحت آن را تأیید کرد، مورد بحث قرار دو خوابی که پیاحال 

   می گیرد: 
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پروردگارت بر مردم  ]و یاد کن[ هنگامی را که به تو گفتیم " به راستی »  - 1

آن رؤیائی را که به تو نمایاندیم، و ]نیز[ آن درخت لعنت شده  احاطه دارد." و 

در قرآن را، جز برای آزمایش مردمان قرار ندادیم؛ و ما آنان را بیم می دهیم، 

 (65).« ولی جز برطغیاِن بیشتر آنها نمی افزاید

در این آیه خداوند به پیامبر گوشزد می کند که او بر احوال و اعمال مردم 

احاطه دارد و آن درخت نفرین شده در قرآن را که در رؤیا به او نشان داده 

است، برای آزمایش مردمان است. با توجه به ویژگی هایی که آیه برای این 

یل کرد که در بین مردم، در درخت می شمرد می توان آن را به درخت قدرت تاو

روابط و مناسبات فردی و گروهی، ریشه می دواند و شاخه ها بر می کشد و 

قانونش تمرکزو تکاثر هر چه بیشتر است. به نسبتی که کسی یا گروهی به 

سمت قدرت می رود به همان نسبت بر قدرت پرستی اش افزوده می شود. در 

واژه شجره را به کار می گیرند و با سیاق رایج زبان عربی که برای خاندان 

عطف توجه به عنصر طغیانگری که در آیه به عنوان یک نتیجه ذکر شده است 

می توان گفت شجره ملعونه اقوام و یا خاندانهای قدرتمداری اند که مانند 

در بین مردم ریشه دوانیده و شاخه ها و برگهای خود را تا جائی که  درخت 

و بدینسان بر مردم سلطه گری می کنند. و تاکید قرآن این بتوانند می گسترانند 

است که این شجره را که در رؤیا به پیامبر نشان داده است چیز تازه ای نیست 

بلکه این خود نیز یک سنت الهی است که همواره در بین مردمان وجود داشته 

وره این شجره ملعونه قدرت در هر د و مردمان بدان آزمایش شده و می شوند.

و زمان نمادی دارد و در دوران اولیه اسالم  و موافق با احادیثی که در مورد 

 این آیه ذکر شده، در آن دوران خاندان  بنی امیه اند.

را پیامبرش در خواب دیده است، به او  در حقیقت خداوند در این آیه آنچه 

، نقش تسلیت گفته ومی گوید او غمگین نباشد، زیرا این شجره ملعونه قدرت

یک آزمونگر را دارد، آزمونی که هیچ کسی را از آن گریزی نیست و برای 

همه زمان ها ومکان ها صادق است چراکه سنت االهی است. شجره قدرت در 

همان وسیله امتحانی است که یک یک مردمان با آن آزمایش می شوند.  واقع

ول آیه بدین قرار بنا به گفته بسیاری از مفسرین شیعه و نیز اهل سنت، شان نز

بوده که رسول خدا در خواب می بیند که بنی امیه میمون صفت در همه جا بر 
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منبرش برآمده اند و حاکم بر مردم شده اند. پیامبر از این رویا بسیار غمگین و 

( آنگاه خداوند برای تسلیت خاطر رسولش این آیه را 66ناراحت می شود. )

د را برای او بازگو کند. در تاریخ اسالم فرو فرستاد تا یکی از سنت های خو

نیز معاویه اولین کسی است که حکومت شورائی اسالم اولیه را به 

مطلقه موروثی در خاندان خویش بدل کرد. روشی که بعد از آنها در  پادشاهی 

و فقها و علما نیز که دین را بیان قدرت  -خاندان بنی عباسی نیز ادامه یافت. 

ت  و یا در خدمت حاکمیت موروثی مطلقه بودند، در جا می دانستند، تبعی

اندختن پادشاهی مطلقه موروثی تا همین اواخرچنان نقشی بازی کردند، که 

دشاه اطاعت از پادشاه برای تودۀ مردم  امری شرعی و واجب تلقی می شد و پا

البته همزمان باید توجه داشت که مضمون  -سایۀ خدا بر روی زمین بود

ه فراتر از بنی امیه یا بنی عباس است زیرا بیانگر امر مستمری بنام وحیانی آی

 سلطه طلبی است که ادامه داشته و دارد.

روالن بارت جامعه شناس فیلسوف معاصر فرانسوی تمثیلی شبیه همین تمثیل 

قرآنی در باره قدرت دارد. او قدرت را به جغدی تشبیه می کند که در خرابه ها 

هد بر همه جا سرک بکشد و همه جا را تاریک می طلبد تا می نشیند و می خوا

هر جایی را زیر سلطه خودش درآورد. یعنی قدرت خاصیتش همین است. 

(67 ) 

حقاً خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود:[ شما بدون شک، » - 2

سفر به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی های سترده در کمال امنیت 

کرده و با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد. خدا می دانست، آنچه 

شما نمی دانستید. و قبل از این، پیروزی نزدیکی ]برای شما[ قرار داده  را 

 (68« )است.

آیه می گوید که قسم می خورم که خدا آن رؤیائی را که قبالً به تو نشان داده  

بود؟ رؤیا این بود که ای مؤمنین در کمال امنیت بود، تصدیق کرد. آن رؤیا چه 

داخل مسجد الحرام می شوید و سرها می  و سالمت و بدون ترس از مشرکین 

 تراشید و تقصیر )كوتاه كردن مقداري از موي سر و ناخن( می کنید.

 اگر به متن آیه خارج از حدیث و روایات توجه شود، آیه روشن بیان می کند: 

یروزی نزدیکی در انتظار شما است و شما در کمال ایمنی و فتح قریب یعنی پ
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شوید. وقتی نتیجه حرکت پیامبر به صلح به آسانی به مسجد الحرام وارد می

حدیبیه انجامید، خود این صلح فتح قریب و فراهم آوردن زمینه وارد شدن به 

آن مکه و انجام مراسم عمره بدون جنگ و خونریزی در سال بعد بود. زیرا تا 

زمان مشرکین مکه که در صدد از بین بردن رسول خدا و دینش بودند و آنها 

را به رسمیت نمی شناختند و بعد از این صلح بود که پیامبر و یارانش را به 

پذیرفتند که  عنوان یک واقعیت پذیرفته و به رسمیت شناختند. و هم

ه و در کمال مسجدالحرام سال آینده به مدت سه روز برای انجام مناسک عمر

امنیت و آسایش در اختیار پیامبر و یارانش قرار گیرد. در حقیقت با صلح 

حدیبیه دین اسالم و پیروانش به عنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفته شد و این 

   این پیروزی است.  «فتح قریب»و  پیروزی بزرگی بود

ای اسالم همانگونه که تاریخ صدر اسالم در کلیت خودش نشان می دهد بر  

تر از فتح حدیبیه صورت نگرفت، زیرا در پرتو آن، آتش جنگ فتحی عظیم

فرونشست و دعوت به اسالم رواج گرفت و اسالم در سراسر جزیرةالعرب 

ترین فایده این صلح، زمینه سازی برای فتح مکه بود گسترش یافت؛ اما مهم

 که مدت کوتاهی پس از صلح حدیبیه به وقوع پیوست.

نفر  1400در سال ششم هجری با یاران خود و قریب به اتفاق روایات، پیامبر 

بودند به قصد عمره با شترانی که برای قربانی کردن آماده شده بودند، و بدون 

قصد جنگ و ساز و برگ نظامی، برای انجام مناسک عمره به سمت مکه 

رای حرکت کرد. رسول خدا )ص( درمدینه خواب دیده بود که همراه یارانش ب

انجام مناسک عمره به مکه در آمدند، وارد خانه كعبه شد، وسر خود را 

پیامبرپیش ازحرکت به مکه خواب خودرا برای  تراشید، و كلیدرا گرفت. 

اصحاب تعریف کرد. چون اطمینان داشتند که خواب آن حضرت رؤیای صادقه 

فتند و از است، بسیار شاد شدند. ولی چون مشرکین در حدیبیه جلو آنان را گر

رفتن به مسجدالحرام باز داشتند، مجبور شدند به صلح حدیبیه متوسل 

در همین میانه، بعضی از همراهان و مؤمنین دچار شک وتردید می   شوند.

سوه فتح  27شوند که خدای تعالی برای برطرف کردن شک و تردید آنها آیه  

 را فرو می فرستاد: 

لتدخلن المـسـجد الحرام ان شاء هللّا امنین لقد صدق هللّا رسوله الرؤیا بالحق 
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محلقین رؤسكم ومقصرین ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فـجـعـل مـن دون ذلك 

 (27فـتـحا قریبا )فتح/

در متن خود معناي دیگري نیز  آیه سوره فتح ینافزون بر آنچه گفته شد، ا

نزد پیامبر و  در زمان نزول وبه روشنی به ما می گوید که  دارد و أن اینكه

اطرافیانش تفكیك بین وحي و خواب/رؤیاي پیامبر كامال وجود داشته است. آیه 

مي گوید كه پیامبر خواب را  پیشتر دیده بود و همان وقت نیز آن را بیان كرده 

بوده است ولي ظاهرا چون تحققش طول كشیده بوده است اصحاب دچار شك 

عادي. نكته دیگر در همین ارتباط به شده بودند كه أیا رؤیاي صادقه بوده یا 

بر مي گردد، یعني گویي رویا بالباطل نیز براي پیامبر  «رویا بالحق»اصطالح 

مي توانستند متصور شوند. که از اتفاق در تفاسیر قدیمی و از جمله در 

تفسیرطبری هم استفاده شده است. یعنی اینکه برای پیامبر هم رؤیا صادقه و 

ه خداوند از طریق وحی به او می گوید که رؤیا یت صادقه  عادی وجود داشته ک

است و ما آن را تحقق بخشیدیم. در اینجا نظر غالب مفسران و از جمله صاحب 

 سور ه فتح  خالی از فایده نیست، آورده می شود.   27المیزان در مورد آیه 

  
 

 فتح سوره 27 آیه از مفسران غالب نظر
 

 صاحب المیزان می نویسد:● 

كلمه )ذلك ( اشاره به  -)فعلم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلك فتحا قریبا( »     

همان مـطـلب قـبـل اسـت كـه فـرمـود: بـه زودى در كـمـال ایـمـنـى داخـل 

مـسـجـد الحـرام مى شوید. و مراد از جمله )من دون ذلك ( )اقرب من ذلك ( 

اى تـعـالى از فـوائد و مـصـالح داخـل است، و مـعـنـاى آیـه ایـن اسـت كـه : خـد

مـسـجـد شـدنـتـان چـیـزهـا مـى دانـسـت، كـه شـمـا نـمـى دانـسـتـیـد و بـه هـمـیـن 

جـهـت قـبـل از داخـل شـدن شـمـا بـه ایـن وضـع، فـتـحـى قـریـب قـرار داد تـا 

 داخل شدن شما به این وضع میسر گردد.

از اینجا این معنا روشن مى شود كه مراد از )فتح قریب ( در این آیه، فتح »    

حدیبیه است، چـون ایـن فـتـح بـود كـه راه را بـراى داخـل شـدن مؤمنـیـن بـه 
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مـسـجـد الحـرام بـا كـمـال ایـمـنى و آسانى هموار كرد. اگر این فتح نبود ممكن 

ر داخل مسجد الحرام شوند، و ممكن نبود نبود بدون خونریزى و كشت و كـشـتا

موفق به عمره شوند، و لیكن صلح حدیبیه و آن شـروطـى كـه در آن گـنـجـانـیـده 

شـد ایـن مـوفـقـیـت را بـراى مـسـلمـانـان ممكن ساخت كه سال بعد بتوانند عمل 

 عمره را به راحتى انجام دهند.

گردد اینكه بعضى از مفسرین گفته اند: از ایـنـجـا ایـن مـعـنـا هم روشن مى      

)مراد از فتح قـریـب ( در آیـه فـتـح خیبر است، سخنى است كه از سیاق آیه به 

دور است. و اما اینكه بـعـضـى دیـگـر گـفـتـه انـد: )مـراد از آن، فـتـح مـكـه 

ه مراد اسـت ( از آن قـول بـعـیـدتـر اسـت و سـیـاق آیـه ایـن معنا را مى رساند ك

از آن این است كه شك و تـردیـد را از بـعضى مؤمنین كه با رسول خدا )صلّى 

هللّا علیه و آله وسلّم ( بودند بر طـرف سـازد، چـون مؤمنـیـن خـیـال مـى كـردنـد 

ایـنـكـه رسـول خـدا )صـلّى هللّا عـلیـه و آله وسـلّم ( در خـواب دیـده بـه زودى 

وند، در حالى كه سرها تراشیده و تقصیر هم كرده اند داخل مسجد الحرام مى ش

پیشگویى مـربـوط بـه همان سال است، و وقتى به این قصد از مدینه به سوى 

مكه حركت كردند و مشركین جلو آنان را در حدیبیه گرفتند و از ورودشان به 

در الحرام جلوگیرى نمودند، دچـار شـك و تـردیـد شـدنـد، خـداى تـعـالى مسجد

طباطبائی به ( 69« .« )ایـن آیـه خـواسـت ایـن شـك و تـردیـد را زایل سازد.

آورد که فـتـح قـریـب فـتح حدیبیه است، نه فتح خیبر و یا فتح مكه روشنی می

 چنانچه بعضى پنداشته اند. 

 

 نویسد:امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود، در مورد این آیه می●

چه که به تحقیق كه خداوند این )وعده خداوندي بود ( براي بیان فساد آن»    

گفتند بعد از اینکه خداوند آرامش را بر رسولش و بر مؤمنان منافقان می

داشتند و به جنگ و قتال روی کرد و )آنان هم( اوامر خداوند را پاس نگهنازل

این بود که داخل مسجد الحرام نیآوردند. و ) این بود( گفته آنان: ما )قرار بر 

الحرام شدیم، نه سرهای مان را تراشیدیم و نه موهای بشویم( ولی نه داخل مسجد

گفتند( زیرا که رسول خدا )ص( در خواب  خود را کوتاه کردیم، ) چرا چنین 

شوند ولی برای برای آن )داخل شدن به مکه( دیده بود که مؤمنان داخل مکه می



    291        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

فرموده بودند.سپس خواب ) پیامبر خدا( خواب خودش را وقت خاصی تعیین ن

برای مؤمنان تعریف کرد و آنان نیز بدین یقین رسیدند  که آنچه پیامبر خدا در 

خواب دیدند اتفاق خواهد افتاد. وقتی که مسلمانان با مشرکین پیمان صلح بستند، 

خل مکه شدیم و کردند: که نه دادر راه بازگشت ) به مدینه(، منافقان  مسخره می

نه سرهای خود مان را تراشیدیم. ) اینجا بود که خدا در جواب این منافقان( 

 « فرمودند: ) بتحقیق که خداوند تصدیق کرد رؤیای حق پیامبر خودش را(

(70) 

 

 نویسد:نیز در تفسیر خود می محمد بن جریر الطبري● 

ابن حمید گفت: سلمه از ابن إسحاق از زهری این چنین نقل قول کردکه: ) »    

فجعل من دون ذلک فتحا قریبا( یعنی صلح حدیبیه، هیچ فتح و پیروزی در اسالم 

با هم  (بزرگتر از صلح حدیبه نبود. همانا قتال بود وقتی که انسانها ) دو گروه

شد، همه انسانها به همدیگرامان  روبرو شدند، وقتی که آتش بس شد و جنگ تمام

دادند، با هم مالقات و گفتگو کردند و بحث و مجادله کردند و مسلمانان با هیچ 

غیر مسلمانی در باره اسالم سخن نمیگفتند مگر اینکه آنان اسالم را پذیرفتند و 

مسلمان شدگان در ان دو سال ) صلح( به مراتب بیشتر از تمام سالیان گذشته 

 ند.اسالم بود

ابن حمید گفت: سلمه از ابن إسحاق از زهری این چنین نقل قول کردکه: ) فجعل 

 (71) «من دون ذلک فتحا قریبا( یعنی صلح حدیبیه.

 

 در تفسیر ابن کثیر آمده است: ●

وقوله : ) فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا ( یعنی خداوند می » 

شما بود همان منصرف کردن شما از  دانست آنچه را که به خیر ومصلحت

دخول در مکه در ان سال و شما نمی دانستید،  ) فجعل من دون ذلك ( أي : قبل 

از دخول شما در مکه که در رؤیای پیامبر )ص( وعد داده شده بودید. ) فتحا 

 «قریبا ( : یعنی صلحی که بین شما و بین دشمنان شما از مشرکین اتفاق افتاد.

(72) 
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 است:بن مسعود البغوي نیز در تفسیر نقل کرده حسین ●

است که گفت: در الحدیبیه با رسول از مجمع بن جاریه انصاری روایت شده»    

خدا )ص( حاضر بودیم ، وقتی از الحدیبه منصرف شدیم مردم به طرف 

گفتند چی شده انساها را؟ ) که چنان شترهاشتان شتابان شدند و بعضیها می

د( گفتند: بر رسول خدا وحی نازل شده، مجمع بن انصاری گفت: پریشان هستن

همه دوان دوان به طرف رسوهللا حرکت کردیم و دیدیم که در کراع النعیم کنار 

إنا فتحنا »شتر خودش ایستاده. وقتی همه جمع شدند پیامبر خدا تالوت فرمودند: 

 ، « لك فتحا مبینا 

باشد؟ فرمودند: بله. و قسم به آن ذاتی میعمر گفت: یا رسول هللا آیا این فتح    

باشد. واین دلیل است که مراد از فتح صلح که نفس من در دست اوست فتح می

 ...و تحقق رؤیا در سال مقبل )آینده( بود. باشدحدیبیه می

یا کوتاه « و مقصرین»یعنی همه سرهاتان را بتراشید  « محلقین رؤسكم»    

داند آنچه را که شما نترسید، خدا می« ال تخافون فعلم ما لم تعلموا»کنید و 

 باشد دانید.  که صالح در صلح و تأخیر دخول به مسجدالحرام مینمی

 -ات " اآلیة ) الفتح و هو قوله تعالى : " ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمن     

( . ) فجعل من دون ذلك ( یعنی قبل خول شما در مسجد الحرام ) فتحا قریبا  25

 (73« )( منظور از این صلح حدیبیه می باشد نزد اکثر مفسران.

 

 تفسیر القرطبی نیز می خوانیم:در ● 

شود. قتاده گفت: پیامبر خدا در خواب دید که بااین شمایل داخل مکه می»    

وقتی که در الحدیبیه با مشرکان پیمان صلح بست، منافقان به شک افتادند تا 

جایی که رسول هللا )ص( گفتند: )اکراها بخاطر نیش زبان منافقان( داخل مکه 

پس «. لقد صدق هللا رسوله الرؤیا بالحق» شوند. فورا وحی خدا نازل شد که می

شوند و سال، وارد مکه می به یارانش خبر داد که امسال نه، در غیر از این

باشد. و گفته شده که ابابکر کفتند که خواب رسول ررؤیا یش )ص( حق می

باشد و شوید بلکه عام میموقت به وقت خاصی نبوده و نگفته که امسال داخل می

 ...شوندحتما پیامبر خدا داخل می

مفسرین بر  مجاهد گفت: صلح حدیبیه. و اکثر فجعل من دون ذلك فتحا قریبا .    
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است که: هیچ فتح وپیروزی در اسالم این قول هستند و از زهری نقل شده

بزرگتر از صلح حدیبیه نبود. همانا قتال بود، ولی وقتی که أنسانها ) دو گروه( با 

هم روبرو شدند، وقتی که آتش بس شد و جنگ تمام شد، همه انسانها به همدیگر 

کردند و بحث ومجادله کردند و مسلمانان با امان دادند. با هم مالقات و گفتگو 

هیچ غیر مسلمانی در باره اسالم سخن نگفتند مگر اینکه آنان اسالم را پذیرفتند 

و مسلمان شدگان درآن دوسال)صلح( به مراتب بیشترازتمام سالیان گذشته اسالم 

بودند. و روزالحدیبیه سال ششم هجری تعداد مسلمانان هزار و چهارصد نفر بود 

واین یکی از رؤیاهای  .(74« )و بعد ازعام الحدیبیه سال هشتم ده هزارنفربودند

افزون بر آنچه گفته شد دو خواب پیامبر را هم خداوند خود برای  صادقه بود.

پیامبرش تعببیر و تصدیق می کند و به او می گوید که رؤیای تو از جانب ما 

در همین جا   رؤیا بیان کردیم.بوده و ما حقیقتی را برای تو بوسیلۀ این دو 

  از دونوع رؤیا و خواب سخن بمیان است:خاطر نشان کنیم که در قرآن 

 اضغاث احالم یا خواب های پریشان و -1

  صادقه رؤیای -2

خود دو نوع است: نوعی که نیاز به خوابگزار و یا تعبیرگر  رؤیای صادقه 

ندارد و دیگری آنکه نیاز به تعبیر و تعبیرگر دارد. نوع اول نظیر خوابی است 

است. و یا خواب که پیامبر دید: به مسجدالحرام با صلح و صفا وارد شده

ور کردن فرزندش. هر دوی این خوابها همانطحضرت ابراهیم در مورد قربانی

که پیامبران در خواب دیده بودند، واقعیت بیرونی پیدا کرد. نوع دیگر رؤیا، 

رؤیاهای حضرت یوسف و یا دو جوان همزندانی او و یا خواب پادشاه مصر 

هستند. خواب یوسف را پدرش حضرت یعقوب تعبیرکرد و دو خواب دیگر را 

ن دو نوع خواب یوسف که خداوند علم خوابگزاری را به او آموخته بود. از ای

شوند، نوع اول خوابی است که خواب ببینده وقتی که رؤیا صادقه نامیده می

را،  بدون کم و زیاد و بدون فراموش کردن جزئیات، به شود تمام آنبیدار می

اش حاضر است. آنچه بعد واقع خواهد شد، آورد و همیشه در حافظهخاطر می

رؤیا به خوابگزار هیج نیاز ندارد. اما واقعیت یافته همان خواب است. این نوع 

در نوع دیگر خواب صادقه، رؤیائی است که نیاز به گویا شدن دارد.  نظیر 

خورند و خواب شاه مصر که بنابرآن، هفت گاو فربه، هفت گاو الغر را می
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هفت خوشه سبز  و هفت خوشه خوشیده که خوشهای خوشیده خوشه های 

ع از خواب صادقه نیاز به خوابگزار دارد.  کنند. این نوسبز را نابود می

 اند.  بسیارند کسانی که هر سه نوع  خواب را خود تجربه کرده

  

 رؤیا و وحی میان تفاوت  
 

ابن خلدون هم،  اندریافت خویش را در باره سه نوع خواب ذکر شده در    

وحی نوعی غیبت است از حاضران و » کند: قرآن و وحی چنین تشریح می

همراهان در حالی که همراهان و حاضران با او هستند.  حالتی است مانند 

خواب که شخص همراه و یا همراهان می پندارند که او دچار غش و یا اغماء 

یک از این حاالت نیست. در حقیقت با نیروی شده است.  در صورتی هیچ

شوند و همۀ مستغرق در دیدار ملک روحانی می ادراکی که در آنها نهاده شده،

افتد و نه در خواب. و یا شنیدن بانگ جرسی است که اینها در بیداری اتفاق می

یابند و یا چهرۀ شخصی است که در مقابل آنها تجسم با آن بانگ مطلب را در می

سپارد. بعد آن است را به او میمی یابد و آن شخص آنچه از نزد خدا آورده

شود. در حالی که بر خود مسلط و به هوش هستند، آنچه بر ایشان الت زایل میح

است را از حفظ دارند. وقتی از پیامبر )ص( در بارۀ چگونگی القا و خوانده شده

گاهی آوازی چون انعکاس باگ جرس »وحی پرسیده شد، در پاسخ فرمودند: 

گردد. آنگاه آن ض میرسد و این شدیدترین حالتی است که بر من عاربگوشم می

شود در حالی که آنچه را گفته است حفظ دارم و گاهی فرشته حالت قطع می

گوید و من آنچه را یابد و با من سخن میبصورت مردی در نظرم تجسم می

هان ای مردم بدانید که من به »(  پیامبر خود فرمود: 75« )کنمگوید حفظ میمی

 ( 76« )است. به من آموخته هیچ دانشی آگاه نیستم جز آنچه خدا

کرده را تعبیر می خواب دیدن در نوع بشر وجود داشته و دارد و ناچار آن   

اند. همچنانکه یوسف صدیق خواب آن دو یار زندانی را تعبیر کرد. گاهی رؤیا، 

ماند و تا روزگار درازی  و گاه همیشه پس از بیدار شدن از خواب، در یاد می

شود. این نوع رؤیاها رؤیای صادقه است و از دور نمی هیچگاه از اندیشه

خواب بر سه گونه »  دهد:خوابهای پریشان جدا است. ابن خلدون ادامه می
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 است: نخست از جانب خدا و دوم از جانب فرشتگان و سوم از جانب شیطان.

و بنابر این رؤیائی که از جانب خداست همان نوع صریح و آشکاری است که    

ازی به تعبیر ندارد.  خوابی که از جانب فرشتگان است، رؤیای صادقی هیچ نی

است که نیاز به تعبیر دارد و آنچه از جانب شیطان است همان خوابهای پریشان 

و خوابهای آشکار و جلی و یا صادقه همچنانکه گفته شد از (  77« )است

 سوی خداست. 

شخص خوابیده دست رؤیای صادقه یکی ازادراکات غیبی است که بر      

فرماید: مفارقت از حواس ظاهری و دهد. خواب چنانکه خداوند در قرآن میمی

(. در روز و بیداری، ما به بدن و حواس و 42ورود به عالم باقی است)زمر/

ای میان روح و کارهای روزمره اشتغال داریم و این امور همچون پرده

و تمامی فعل و انفعاالت  ادراکات حائل است. اما در خواب، حواس ظاهری

ایستد.  در بعضی مواقع نفس در این حالت بر انگیخته روزانه از کار باز می

و این کیفیات از خواص نفس انسانی »شود ای بر او باز میشود  و دریچهمی

بهره نیست. بلکه هر شود و هیچکس از آن بیاست که در همۀ بشر یافت می

بیند که در بلکه بارها در عالم رؤیا وقایعی می یک از افراد انسان نه یک بار

کند که آید و یقین میکند و بطور قطع برای او پیش میبیداری صدق پیدا می

کند. و وقتی این امر در نفس در حالت خواب امور نهانی وغیبی را درک می

 (   78« )عالم خواب روا باشد در جز خواب و احوال دیگر هم ممتنع نخواهد بود

ای فروتر یفیت وحی با رؤیا تفاوت اساسی دارد. و حتی رؤیای پیامبران مرتبهک

از وحی آنهاست. سورۀ برائت در جنگ تبوک هنگامی که پیامبر بر پشت ناقۀ 

گویند که وحی انسالخ و تجرد از بشریت ها میخود سوار بود نازل شد. بعضی

بالفعل از جنس  ای خاصو تبدل به فرشتگی است تا در وقت معین و لحظه

فرشتگان گردد و سپس بعالم بشریت بازگردد و در عالم فرشتگی آنچه را که 

فراگرفته به ابنای بشر و همنوعان خود تبلیغ کند.  و معنی وحی خطاب و 

 ( 79گفتگو با فرشتگان همین است.  )

کسی که قصد دریافت حقیقت را داشته باشد و بدون پیش فرض و یا پیش     

کند که، قرآن مراجعه کند، به هر چه شک کند، به این امر شک نمی داوری به

در قرآن، تفاوت میان وحی و رؤیا، آشکار است. حتی بین رؤیای پیامبران و 
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 پردازیم وحی آن ها. باوجود این، در پایان نوشته، بدان باز می

اما حرف من این است که زبان قرآن زبان » گوید:دکتر سروش خود می   

ی است یعنی هیچکدام این کلمات در دیکشنری بر خالف معنایشان حمل عرف

شوند. اگر گفته خورشید، یعنی خورشید، اگر گفته آب یعنی آب و اگر هم هر نمی

اتفاقاً من » و «چیز دیگری گفته یعنی همان، نه زبان تخصصی است نه فنی

نه زبان معتقدم زبان قرآن آسان است، زبان عرفی است، نه زبان فلسفی، 

اگر واقعاً شما چنین یقین  ( 80)  «حقوقی، نه زبان فنّی است هیچکدام از اینها

در کدام دیکشنری از  می پبندارید و اعتقاد دارید، سئوال این است که بفرمائید:

قدیم االیام تا به امروز  وحی  به معنی خواب آمده است؟ در هیچ دیکشنری چه 

چه... وحی و خواب را یکی معنی  عربی، چه فارسی و چه انگلیسی و

 اند. خواب خواب است و وحی وحی.نکرده

 

 عربی و فارسی انگلیسی، زبان به ای نونه مثال عنوان به
 

 انگلیسی :●  

Dream: 1. a sequence of sensation, images, thoughts, etc. 

passing through a sleeping person’s mind. 2. a fanciful vision  

of the conscious mind; daydream ;  fantasy ; reverie  3.  the 

state, as of abstraction or reverie, in which such a dreamday 

occurs 4.a fond hope or aspration 5.  anything so lovely, 

charming , trasistory, etc 

Revelation: 1. a revealing, or disclosing, of something  2. 

Something disclosed ; disclosure; esp., astriking disclosure, as 

of somtuing not previously known or realised  3. Theol a) 

God’s disclosure or manifestation to man of himself and his 

will b) an instance of this  c) what is so disclosed or 

manifested  d) something as  the Bible, containing such 

disclosure or manifestation  ) Webster’s( 
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 فارسی 

آنچه که انسان در خواب بیند. رؤیا صادق )صادقانه( حقایقی که پارسایان  رؤیا:

در خواب بینند،  حقایقی را که در خواب بینند رؤیای صادقانه گویند، آنچه در 

بیداری دست دهد مکاشفه گویند و آنچه که مابین خواب و بیداری حاصل گردد 

 خلسه نامند.  )ف. معین(

ب دیدن . )دهار( )المصادر زوزنی ( )تاج المصادر ] ُرْء [ )ع اِ( خوا رؤیا.

. )منتهی االرب (. آنچه در خواب بینند. ̍ بیهقی (. خواب که دیده شود. ج ، ُروی

ج ، رٔوی . )از آنندراج ( )از غیاث اللغات ( )ناظم االطباء( )از اقرب الموارد(. 

 هرآنچه در خواب بینند.  )دهخدا(

ی که درست و مطابق با واقع است و بالجمله : یعنی خوابهایرویای صادقه -

آنچه انسان در خواب بیند اگر مطابق با واقع باشد رؤیای صادقه گویند. کاشانی 

گردد و به حوادث گوید: نفس در اتصال به نفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می

 دهد و هم در بیداریکند و این معنی هم در عالم خواب دست میآینده علم پیدا می

. آنچه در خواب باشد رؤیای صادقه و آنچه در بیداری باشد مکاشفه و آنچه 

مابین نوم و یقظه دست دهد، خلسه گویند و این نقوش اگر در عالم خواب منقش 

گردد، آنچه معلول امور مزاجی و مادی باشد نه بواسطه اقتباس از مبادی عالیه 

یه باشد را کشف و شهود گویند آن را اضغاث و احالم نامند و آنچه از مبادی عال

 و روایت است.

 عربی 

اصل الوحی االشارة السریة، وحی پیامی » وحی: راغب اصفهانی گوید :  -

ابواسحاق نیز گفته « . پنهانی است که اشارت گونه و با سرعت انجام گیرد 

اللغة کلها اعالم فی خفاء و لذلک سمی االلهام وحیا . اصل الوحی فی» است : 

  « .  اند حی در لغت به معنای پیام پنهانی است ، لذا الهام را ، وحی نامیدهاصل و

: إشار الیِه ارسل الیِه رسوالً و  -1 وحی:المنجد:   –َوَحی یحی َوحیاً: الی فالن 

 هللاُ فی قلبِه کذا:  –الیِه کالماً: کلمه سّراً  و کلمه بما یخفیِه عن غیره و 
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  قرآن بنابر صادقه رؤیاهای هایویژگی
 

های آنها هم با خواب های رؤیاهای صادقه بنابر قرآن که گویای تفاوتویژگی 

 پریشان است و هم با وحی: 

های رؤیاهای صادقه نقل هرگاه قرار بر آموختن و نه تخطئه باشد، ویژگی     

هائی که دانشمندان روان در باره این نوع رؤیاها شده در قرآن، با ویژگی

های برشمرده در قرآن شود تا که این مقایسه بگوید ویژگید، مقایسه میانیافته

به چه حد از کمال هستند و آیا ممکن بود قرآن خواب پریشان کسی باشد که 

ها ها باشد؟ و آیا این ویژگیرؤیای مذکور در قرآن، برخوردار از همه ویژگی

کنند و خود نمی رؤیای به حق، چه رسد به خواب پریشان، را از وحی متفاوت

 تصدیق وحی نیستند؟:

. رؤیای به حق، در آغاز، جز وجود ذهنی ندارد. در خارج از ذهن، واقعیت 1

 پیدا خواهد کرد؛

. رؤیای به حق، یا خود گویا نیست و باید گویا شود و یا بخشی از آن نیازمند 2

شود میالمبین مربوط که رؤیای پیامبر، در آنچه به فتحگویا شدن است. چنان

 را خداوند گویا کرد؛

که زمان رؤیای صادقه پیامبر، معلوم نبود و . معلوم و نامعلوم دارد.  چنان3

معلوم نبودنش شک آفرین شد. اسباب تحقق رؤیا نیز معلوم نیست. چنانکه در 

 رؤیای پیامبر و در رؤیاهای دیگر، این اسباب معلوم نبودند. بنابراین،

کند )مورد ست. یا خداوند خود آن را شفاف می.  رؤیای صادقه شفاف نی4

 رؤیای پیامبر( و یا معبری که یوسف است )رؤیاهای دو زندانی و شاه مصر(؛

شوند، ایفا کنندگان نقش . رؤیاهای صادقه وقتی هم که به همگان راجع می5

معین هستند: یا پیامبر و یا پیامبر و گروندگان به دین او و یا پیامبر و صاحب 

 مقامان )مورد رؤیای شاه مصر( هستند؛

.  رؤیاهای به حق همه مکانی و همه زمانی نیستند. بلکه به زمان و مکان 6

 کنند؛شوند. ونیز،در جا و زمان معینی واقعیت خارجی پیدا میمعینی مربوط می

. در بردارنده حکمی نیستند. بنابراین، در بردارنده حق یا حقوقی که ذاتی 7

و موضوع حکم شوند، نیز نیستند. در حقیقت، حقوقی که مایه این حیات باشند 
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 آیند اگررؤیاها هستند )حق حیات مصریان و جانداران مصر(، بجا می

کم و کاست اجرا کنند: رؤیاهای ها به حق تدبیر کنند و تدبیر را بی.  انسان8

 شوند. لذا،صادقه خود به خود متحقق نمی

جبر هستند. گرچه پیشاپیش خبر از وقوع امری . رؤیاهاِی به حق نافی 9

ها، بستگی به دهند، اما وقوع آن امر و یا تأثیر وقوع آن بر زندگی انسانمی

 7که رؤیای شاه مصر خبر از وقوع قحطی ها دارد. چنانعمل خردمندانه انسان

داد. اگر تدبیر سنجیده یوسف، سبب خنثی شدن اثر قحطی بر حیات ساله می

کرد. کرد و مردم مصر را کشتار میشد، این رؤیا واقعیت پیدا مینمیمصریان 

و یا منافقان چون جبرباور بودند، مدعی شدند چون رؤیای پیامبر تحقق نیافت، 

که، در این مورد )ورود به گوید. غافل از اینپس نه آن کس است که می

انعقاد صلح حدیبیه  کند اگر تدبیر پیامیر درمسجدالحرام( رؤیا واقعیت پیدا نمی

را فراهم نمی آورد. در تمامی موارد، این تدبیر و عزم امکان وقوع آن

 یابد؛است که نقش میآزادانه

شوند، نه همگی مستمر . امرهای واقع که موضوع رؤیاهای صادقه می10

که وارد شدن یابند. چنانها، بنحو مستمر وقوع میهستند و نه در همه جامعه

سجدالحرام، یک امر واقع مستمر نیست. رابطه او و مسلمانان نیز پیامبر به م

 با کافران مکه امر واقع مستمر نبود؛

. معبر رؤیای صادقه نیز خود باید حق شناس و عامل به حق و برخوردار 11

شود. چنانکه کاهنان مصر توانا به از دانش باشد. وگرنه توانا  به تعبیر نمی

 ؛تعبیر خواب شاه مصر نشدند

زدائی از . در رؤیاهای صادقه، حکایت شده در قرآن، خشونت با خشونت12

تر.چنانکه،صلح حدیبیه خیزد ونه بابکاربردن خشونتی افزونمیان برمی

 کند وتدبیریوسف انسانحاصلی جنگ طلبی کافران مکه رابه آنها تفهیم میبی

خاستن رسم کند ورؤیای ابراهیم سبب از میان برها را بر قحطی پیروزمی

 کند؛هامیشود و حق حیات را خاطر نشان انسانقربانی کردن انسان می

. دلیل صحت رؤیاهادرخود آنها نیست. چراکه دلیل صحت آنها واقعیت یافتن 13

 که دلیل صحت وحی باید در خود آن باشد و هست؛است. حال آنآنها در آینده

یشانی هستند. رابطه های علت و معلولی خالی از هرگونه پر. رابطه14
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امرهای واقع نیز نه پریشان که دقیق هستند. خواب پیامبر و خواب ابراهیم و 

خواب یوسف و خواب دو زندانی و خواب شاه مصر، نه تنها به این دلیل که 

گونه واقع شدند که دیده شده بودند،  بلکه پیش از آن نیز، هرگاه قرار بر همان

های امرهای واقع با علت و معلول و رابطهبود، میان مجسم کردن آن می

که جای تر اینیافت. شگفتیکدیگر، مسجم کننده، در آن، هیچ نابسامانی نمی

ها و اسباب تحقق این رؤیا )خواب پیامبر( و یا مصون ماندن از نامعلوم

 آمدهای وقوع  آن رؤیا )خواب شاه مصر(نیز، معین هستند؛ پی

قطعی و علم انسان، ولو پیامبر بر آن قطعی نیست . علم خداوند بر رؤیاها 15

مگر به آموختن از خداوند. این ویژگی بسیار مهم است. زیرا هم تفاوت رؤیای 

دهد و هم گویای این واقعیت است که علم انسان به حق را از وحی بدست می

بر احساس قبل از وقوع در بیداری و بر رؤیا در خواب،  باید شامل بگردد، 

 شود؛توانا به تدبیر بایسته نمی وگرنه،

. شادی و امید آوری و آگاه کردن انسان از توانائی خویش، ذاتی رؤیاهای 16

ها میسر نیست. و به حق هستند. چراکه تحقق آنها جز با بکار انداختن توانائی

چون انسان ازواقعیت پیداکردن رؤیا، اگر توانائی خود را بکارگیر، مطمئن 

شوند. مقایسه احساس شادی وامید و او روزافزون می است، شادی وامید

توانائی باورمندان به صداقت پیامبر با القای غم و یأس و ناتوانی منافقان، در 

 پی صلح حدیبیه، بسیار پند آموز است؛

دانیم که ما اند. وقتی میها به دقت سنجیده شده. در رؤیاهای به حق، اندازه17

داریم، این شناسیم و اندازه نگه نمیلب اندازه نمیها در بیداری نیزاغانسان

ها نه یابیم. رعایت اندازهویژگی رؤیاهای مذکوردرقرآن را بسیار آموزنده می

کند، بلکه به ما تنها آنها را از خواب و بیداری پریشان جدا و ممتاز می

ابر شناسی تا کجا مهم است. و اگر بنآموزد که، در ساختن یک نظر، اندازهمی

های قرآن را در آن فهم قرآن باشد، کاری که نباید کرد قالب ذهنی ساختن و آیه

ریختن است و کاری که باید کرد، تأمل در اندازه سنجی در قرآن، حتی در 

 رؤیاهای مذکور در آن است؛

رود. قاعده بسیار اساسی آید و باطل می. در همه رؤیاهای به حق، حق می18

کنند: رؤیای ابراهیم با رؤیاهای به حق نیزبازگومیآموزدرا که قرآن می
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کند. رؤیای یوسف و رؤیای برافتادن رسم قربانی کردن انسان واقعیت پیدا می

یابد که مردمی را از قحطی شاه مصر، باپیامبری یوسف، پیامبری واقعیت می

الحرام، درصلح وامنیت، واقعیت پیدا رهد. رؤیای پیامبربا ورود به مسجدمی

 کند؛می

حال  مانند برخوردارازکمال زیبائی: در همان. رؤیاهای صادقه به نقاشی می19

ها و پلیدیها که فرآورده قدرت هستند نیز زایل شود، زشتینقش میکه قدرت بی

شوند. واپسین صحنه، صحنه خویشتن را در زیبائی محض یافتن است: می

، صحنه یوسف با پدر و صحنه ابراهیم و فرزند، پس از توفیق در ابتلی

برداران همراه با نجات مصر از قحطی، صحنه ورود پیامبر و مسلمانان به 

 الحرام. ومسجد

های . در رؤیاهاِی به حق، رابطه پایه، رابطه انسان با خداوند است. رابطه20

سان، رؤیاها گویای بازبودن عقل رها از دیگر بازتاب این رابطه هستند. بدین

های وحی با رؤیا بروی هستی محض، خدا، هستند. یکی از تفاوت قید و بندها

که بگاه دریافت وحی، معیت با خداوند کامل است و نیز همین است. توضیح این

 شود، از نامعلوم هیچ در آن نیست.  درپیامی که دریافت می

های پیشین و این ویژگی نیز، رؤیاها وحی نیستند. سان، بنابرویژگیبدین    

های حق را دارد کند، تمامی ویژگیا آنچه عقل متصل به خداوند دریافت میزیر

ها و حقوق و روش عمل به حقوق و و موضوع آنها اصول راهنما و کرامت

دسته اعمال(،  5رهاشدن از اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت است )

ه و به یمن بنابراین قرآن آموزنده قواعد خشونت زدائی و زندگی در الاکرا

ها که شهر و زیستن ایمانمندانه، در آن، است. حتی اگر آیهاینهمه، بنای آرمان

ویژگیها محک بزنیم، درجا موضوع آنها رؤیاهای به حق هستند را، با این

 یابیم. ادامه مطلب در قسمت بعدی دنبال می شود.ها را با وحی در میتفاوت آن
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 ویا دهد می قرار« امکان بقعه»در را مجهوالت یاب، حقیقت -8

 ؟ انکار

صوالً محققان، پژوهشگران و کسانی که در جستجوی کشف حقیقت و یا ا

یافتن مجهوالتی در رشته های مختلف علمی اعم از انسانی و یا علوم دقیقه و 

تجربی هستند، اگر نکته ای و یا چیزی را درک نکردند، در مقام انکار مجهول 

ا حقایق بر نمی آیند، که اگر چنین باشد، قادر به کشف هیچ و یا مجهوالت و ی

حقیقتی و یا یافتن هیچ مجهولی نخواهند شد و چون چیزی را درک نمی کنند و 

( Atheistیا نمی دانند، برای آن احکام قطعی صادر نمی کنند.  از آتئیست ) َ

ه خدا وجود فیزیکدانی پرسیده شد: آیا شما که به خدا اعتقاد نداری، مطمئنی ک

ندارد. پاسخ داد: خیر! من نمی توانم جواب قطعی بدهم که هست و یا نیست اما 

برای من تا به امروز ثابت نشده است و لذا من به خدا اعتقاد ندارم. حکم قطعی 

صادر کردن یعنی اینکه تمامی علوم و سرچشمه های علم در دست من است و 

کردن. بعد از ذکر این نکته بدیهی، به این یعنی خود خدائی و یا خود را مطلق 

 ادامه بحث خواب و خوبگزاری برگردم.

و شما فکر می کنید که باید اینها را  خوابگزاری کرد؟ چه کسانی : » مجری●  

 « درموقعیتی هستند که اینها را خوابگزاری کنند؟ 

کردند، مفسرین بودند دیگه. این علم تفسیر به گذشتگان چکار می: » سروش 

تر شد. بگمان من، ما اگر این تدریج پدید آمد به تدریج بزرگتر  و کاملتر و فربه

تئوری را بپذیریم و جّدی بگیریم حاال خوبگزاری را شروع کنیم و این 

خوابگزاری بتدریج خوابگزاران خواهند آمد. موالنا گفت: ناز نازان دلنوازان 

 (81« )گوئیم: خوابگزاران آمدند.آمدند. ما می

کردند، مفسرین بودند دیگه. گذشتگان چکار می»  گوید:سروش می: توجه ●

تر شد. این علم تفسیر به تدریج پدید آمد به تدریج بزرگتر  و کاملتر و فربه

بگمان من، ما اگر این تئوری را بپذیریم و جّدی بگیریم حاال خوبگزاری را 

 «شروع کنیم.

سروش اطالع داشته باشند،  «تئوری»ها بدون اینکه ازبنابراین گفته، آن    

« تر تر و کاملتر و فربهبزرگ» اند این علم را، به قول او، پدید آورند و توانسته
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خاطر گوید: اوالً یک رشته از تفسیرها بدینازقرار، او توجه ندارد که می کنند.

اند قرآن رابااین وآن فلسفه قدرت سازگارکنند،شفافیت و خواستهکه می

اند. مراجعه او به تفسیرها برای اثبات نظر را به ابهام برگرداندهی آنسرراست

ساختن « تئوری»دلیلی جز این ندارد. ثانیاً  –البته بدون رعایت امانت  –خود 

گزاری قرآن رفتن، تکرار همان روش مفسران است. زیرا و با آن در پی خواب

رآن کردند.  قرآنی که آنان فلسفه و منطق صوری را دستمایه خود در تفسیر ق

را از خود کتاب باید گوید روش است، پس روش فهم شفاف وسرراست آن می

بدست آورد. امروز، نیاز به تئوری سازی نیست. نیاز به گشودن کتابی است 

است. ابهام در طرز است.  ثانیاً، قرآن همواره شفاف بودهرا بسته که فقه آن

رآن با این و آن طرز فکر سبب مبهم و فکرها و تقال برای منطبق کردن ق

است. وگرنه،  مردم هر زمان، باید به فهم قرآن تواناتر پریشان بینی گشته

کنم متوجه نشود که  باشند. اگر او خود، در گفته خویش، بازاندیشد، گمان نمی

شود که قرآن فرآورده خواب است و که در این مدعی خالصه می «تئوری»با 

کند و هم پیامبر را از قدر میرا تعبیر کند، هم نظریه را بیآن گزار بایدخواب

 اندازید و هم، بسا، خدا را هم از خدائی خود.پیامبری می

ها را های اسالمی تسلط دارند، شما کیدر میان کسانی که بر دانش: »مجری● 

 « د؟توانند خوابگزار باشنای از عالمان اسالمی میدانید؟ چه دستهخوابگزار می

ها به گمان من عالمان اسالمی با این علومی که فعالً در حوزه»  ٭ سروش:

 «شود، هیچکدام اینها کافی نیست دانششان.خوانده می

 «پس خوابگزاری از قرآن ، رؤیاهای پیامبر تعطیل خواهد شد؟»  مجری:● 

د به ام: ما بایهایم هم آوردهنه ! تعطیل نخواهد بود. من در نوشته»  ٭ سروش:

تاریخ برگردیم. یعنی به آنتروپولوژی یعنی به آن اوضاعی که در زمان پیامبر 

ها بعالوه اینکه علوم دینی شناس، مردم شناسهایی که از مردم. انسانبود.  ایده

نیز داشته باشند. منظور بر علوم دینی و بر قرآن شناسی و بر علم بالغت و این 

باید هم دانست. تاریخ و انتروپولوژی و  چیزهایی که به طریق سنتی بوده که

روانکاوی افزوده خواهد شد. اینها آن وقت خوابگزاران آینده ما را تشکیل می 

 « دهند با یک دید تازه

 یعنی کسانی که برعلوم اسالمی تسلط دارند،درعین حال انسان»مجری:● 
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 (82« )کند ها در کسی جمع شود تا بتواند خوابگزاریدانند باید اینشناسی می

عالمان »شودبرای فهم ودرک قرآن، وقتی کسی نظیرسروش مدعی می 

شود، هیچکدام اینها کافی اسالمی با این علومی که فعالً در حوزه ها خوانده می

و به زعم او فهم قرآن نیاز به خوابگزار دارد، مدعای او، در « نیست دانششان

رفته و بکارشان بطن خود واجد این معنا است که او  خود این علوم را فراگ

برند و نیاز به برده و مشاهده کرده که در فهم قرآن، این علوم راه بجائی نمی

کم تفسیرها خوابگزاران است و کلید فهم قرآن، در دست آنها است. و یا دست

است کافی برای فهم قرآن نیستند. در عوض، سخن او مسلم را خوانده و دیده

که عمده فلسفه و منطق صوری و « ین علوما» است بدونکند او برآن نشدهمی

های زبان قرآن، در صدد فهم شأن نزول یابی و دستور زبان است و نه ویژگی

بر علوم دینی و بر قرآن شناسی و »  قرآن بگردد. به گمان او، خوابگزاران باید

»  و افزون بر آن« بر علم بالغت و این چیزهایی که به طریق سنتی بوده 

اما چرا متوجه  تناقض را هم بدانند. « وپولوژی و روانکاوی تاریخ و انتر

گوید فهم سخن خویش که بیش از اندازه آشکار است، نیست؟ از سوئی می

گوید او خود این شمارد، از سوی دیگر میقرآن نیاز به علومی دارد که بر می

اجازه  پرسد: بدون داشتن این علوم، چرا به خودعلوم را ندارد اما از خود نمی

 دهد قرآن را خواب پیامبر بخواند؟  می

 

    روسوالنه رؤیاهای مقاله و سروش

 نویسد:در مقاله رؤیاهای روسوالنه سروش می  

است و این جز در پیامبر اکرم تسبیح اشیاء را حقیقتاً شنیده و درک کرده»    

است و باید هدانیم چگونه بوددهد. و ما البته نمیعالم استغراق و خیال رخ نمی

بینیم که فقط تعبیرش کنیم. اگر اینجا چنین است، چرا جاهای دیگر نباشد؟ می

پوشد، بل صورت نیست که، در خواب، جامه صور خیالین میماوراءطبیعِت بی

اند که نخست صورت رؤیایی دارند و سپس در کالم، بسی از امور و حوادث

شوند. و تنزیل قرآن هم مگر کنند و به صورت مجاز ظاهر میتنّزل می

 (83« )معنایی غیر از این دارد؟

است؟ ممکن نیست معنای آیا معنی تنزیل قرآن همین است که او درک کرده     
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گوید باید خوابگزاران بیایند و آنها را  دیگری داشته باشد؟ از سوئی می

علوم گزار برخوردار از خوابگزاری کنند و از سوی دیگر خود بر جای خواب

نشیند و قرآن را خواب پیامبر و تنزیل را خواب و به کالم درآمدن رؤیا می

گوئی است و جز این نیست! آیا او متوجه تناقضکند و مدعی شود: اینمی

 پریشان خود نیست؟ 

اند: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. به آقای دکتر سروش از قدیم گفته     

بنابر   -ن  و گفتن که قرآن چنین و چنان است، کنم به جای  نوشتپیشنهاد می

  -تواند به عالمان این علوم مراجعه کنداین فرض که از علوم آگاه است یا می

گویم تمامی قرآن را بلکه یک سوم و یا حد اقل دو جزء قرآن را لطف کند، نمی

. خود، تعبیر کند و حاصل کار در اختیار همگان قراردهد« تئوری»با بکاربردن 

تواند خطاب کند که ای مردم! ای جهانیان! کلید وقتی کار انجام گرفت، او می

فهم قرآن را یافتم و دِر فهم آن را بروی شما گشودم.  مشکلی که تا به امروز، 

در طول تاریخ اسالم، کسی به حل آن موفق نشده بود، من حل کردم. تنها آن 

 شود.  می زمان است که قصد تخریب از قصد فهم بازشناخته

هائی از فهم و درک آقای سروش در قسمتهای پیشین این مطالعه، نمونه      

شود. این نمونه میزان علم او از ارائه شدند. در اینجا، نمونه دیگری آورده می

 نویسد:کند. در مقاله رؤیاهای رسوالنه، او میزبان عربی را هم معلوم می

بط است، از ذات و صفات الهی گرفته تا توصیف آنچه به ماوراءطبیعت مرت»   

عالم مورچگان )عالم ذّر و روز الست(، تا داستان خلقت و قّصه آدم، تا رفت و 

های سماوی، تا حوادث پس از مرگ، تا آمد مالئکه و شیطان و جّن و شهاب

قیامت و مشاهده مناظر غریب و نامعهود آن، تا وصف جهنم و بهشت و حشر 

انبیاء و اولیاء و بازکردن کارنامه اعمال بندگان و نصب  اموات و به صف شدن

ترازوی عدل و صعود پنجاه هزار ساله مالئک به سوی عرش الهی، و قرار 

های هشت فرشته، و نشستن خدا بر تخت و نشستن گرفتن تخت خداوند بر شانه

تخت او بر آب و دمیدن در شیپور و حشر وحوش و آتش گرفتن دریاها و 

ید و ستارگان و تلوتلو خوردن مستانه مردم در محشر و سقط کسوف خورش

جنین زنان باردار و بریان شدن پوست گنهکاران و روییدن دوباره آن و مبادله 

های پر از انار و موز و انگور، و های شراب در میان بهشتیان، و باغجام
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گویا  اند کهخدمتگزاری پسرکان لطیف و ... چنان تصویری و بصری و سینمایی

صورت بدانیم، در عالم رؤیا بر پرده خیال میتابند. حتی اگر حقیقت آنها را بی

ها صورتمدخلیّت قّوه خیال محّمد)ص( را در صورت بخشیدن به آن بی

 توانیم انکارکنیم.نمی

در این موارد لحن قرآن، اّوالً، عمدتاً به صیغه ماضی است و خبر از امری     

گوید، بلکه او دهد؛ ثانیاً گویی کسی با محّمد)ص( سخن نمیپایان یافته می

کند که: در شیپور دمیده شده و همه بیهوش بیند و روایت میای را میصحنه

ها را باز کردند و انبیاء و مهافتادند... و زمین به نور خدا روشن شد و کارنا

شهدا را در صحنه حاضر کردند... و کافران را به سوی جهنم راندند و 

پارسایان را به بهشت درآوردند و مهمانداران به آنان درود گفتند و ... بانگی 

 ( 84(«. )75ـ  68)الزمر/ « برخاست که الحمدهلل رّب العالمین

 

عربی و کاربرد آن اطالع کافی ندارد، این وقتی او از دستور زبان  توجه:● 

دانم، دان نیستم. اما میآورد؟ من خود عربیحرفهای مضحک را چرا بر قلم می

ها، درمواردی، از جمله در مورد نه تنها در زبان عربی بلکه دربسیاری اززبان

رود. درفارسی هم متداول قطعی بودن وقوع امری درآینده، فعل ماضی بکار می

در قرآن نیز، دربسیاری موارد، امری که زمان وقوع آن در آینده است است. 

 شود:به فعل ماضی بیان می

رود.  نظیر . وقتی وقوع امری در آینده قطعی است، فعل ماضی بکار می1

نظر به اینکه تمامی امور  (:85است )همین آیات سوره زمرکه او ذکر کرده

 است.      ر رفتهالوقوع هستند، فعل ماضی بکافوق، حتمی

 دهد. نظیر:. هرجا که فعل ماضی جواب شرط قرار بگیرد، معنی مضارع می2

و لئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك و ما انت بتابع قبلتهم و ما 

بعضهم بتابع قبلة بعض و لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا 

 (145لمن الظالمین)بقره/ 

 ماتبعوا: پیروی نکردند که در اینجا پیروی نکنند است.

 

دهد، نظیر: بلى . هرگاه فعل ماضی معطوف به شرط باشد، معنی مضارع می3
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پرهیزکاری  اتقى (76من اوفى بعهده و اتقى فان هللّا یحب المتقین )آل عمران/ 

 دهد.کردن که چون در محل شرط واقع شده، پرهیزکاری کنند معنی می

دهد. نظیر: سماعون . حرف شرط اِن اگربرسر ماضی آید، مضارع معنی می4 

للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بینهم أو أعرض عنهم و إن تعرض 

عنهم فلن یضروك شیا وإن حكمت فاحكم بینهم بالقسط إن هللا یحب المقسطین 

ط  اِن  ( فإن جاءوك  که جاء  فعل ماضی است که توسط حرف شر42)مائده/

 دهد: پس اگر نزد تو آیند...معنی مضارع می

دهد. . حرف شرط لو یا لئن وقتی بر سر فعل ماضی آید، معنی مضارع می5

مثل: و لو انهم اقاموا التوریه و االنجیل و ما انزل الیهم من ربهم الكلوا من 

ه/ فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و كثیر منهم ساء ما یعلمون)مائد

66) 

و لو انهم اقاموا برپا کردند که منظور برپاداشتن است. و یا و  لئن اصبكم فضل 

من هللّا لیقولن كان لم تكن بینكم وبینه موده یا لیتنى كنت معهم فافوز فوزا 

 شود اجابت رسد.( اصابكم  اجابت رسید که با اِن می73عظیما)نساء/ 

یاید به ماضی استمراری معنی های کاَن ب، هرگاه مضارع با یکی از صیغه

کند. اِن دهد. ظرف زمان اِذ هم مضارع را به ماضی استمراری تبدیل میمی

شرط هم همینطور.برای مثال،اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون)آل عمران/ 

(. قضی اراده و یا تدبیر کرد که با اذا قضى هرگاه اراده و یا تدبیر کند، 47

 ود. شگوید باش و میمی

زبان شناسان می گویند: علت اینکه در زبان عربی و زبان قرآن وقتی از عملی 

که هنوز وقوع نیافته است به فعل ماضی بیان می شود و خبر می دهد: یکی 

اینکه این است که اینگونه خبر دادن ها رساتر و و مؤثر تر است. دیگر  اینکه 

واهدچنان نشان با ترسیم صورت فعل  چگونگی آن مشخص می شود، و می خ

دهد که گویی شنونده آن را می بیند. زیرا چیزی را که به منزلۀ آنچه رخ داده 

 (  86است، بیان میشود.  )
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 قرآن تاریخ  

  

است، جا دارد به دو نمونه تاریخی که آقای سروش مستند قول خود کرده      

 د:نویسنظری بیفکنیم: در مور د تاریخ تدوین قرآن، او می

سپردند و بیست سال پس از نوشتند و یا به حافظه مییاران آنها را می»   

وفاتش، آنها را در دفتری گرد آوردند و نام مصحف بر آن نهادند. لذا زبان 

محصف محّمد)ص(، زبان عالم ناهشیاری است )اگرچه ظاهراً به زبان بیداری 

مفّسران مصحف است(، و است و این همان حلقه مفقوده و نکته مغفوله در کار 

 (87« )قهراً محتاج خوابگزاری است.

و بیست » گوید:اطالع است که میاو یا این اندازه از تاریخ تدوین قرآن بی    

« سال پس از وفاتش، آنها را در دفتری گرد آوردند و نام مصحف بر آن نهادند.

حمد است( )قرآن رؤیای م استای که ساختهو یا حقیقت را به پای اسطوره

کرد، نیازی است که اگر اسطوره را حقیقت مطلق نمیکند. مسلم اینقربانی می

کرد. در حقیقت، یا باید بگوئیم سروش از تاریخ هم به تاریخ سازی پیدا نمی

ای که تألیف و گردآوری قرآن آگاه نیست و نا آگاه وبسا به استناده شایعه

ست ویا قصد تحریف تاریخ جمع آوری اکند، چنین نوشتهمدعای او را ثابت می

است. زیرا واقعیت وحقیقت باوراندن ساخته ذهنیش، نیاز به قرآن را داشته

ها و گردآوری است. اما نگارش و به حافظه سپردن آیهتحریف تاریخ داشته

آنها و نام مصحف برآن نهادن را دلیل قراردادن براین که قرآن زبان عالم 

ها سال بعد، نوشته 20گوئی او است. چراکه اگر هم شانناهشیاری، دلیل بر پری

ها را گردآورده باشند، چرا زبان را زبان عالم و به حافظه سپرده شده

کند؟ ربط میان این دو کدام است؟ اگر هم مرادش این باشد که ناهوشیاری می

گوئیم قرآن دو بخش است، بخشی وحی و کالم خداوند است و وقتی ما می

را  از زبان خود ر مضمونش به پیامبر ابالغ شده و پیامبر خود، آنبخشی دیگ

است، ولذا  این بخش که کالم محمد است دچار تغییر وتبدیل گفته و نوشته شده

 سال بعد از رحلت پیامبر با 20است، باز ربطی میان گردآوری قرآن شده

  تواند پیدا کند و نه غیر او.نه او می« زبان عالم ناهوشیاری»
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آوری های دور تا به امروز در مورد جمعدرحقیقت، تمامی کسانی که ازگذشته  

 است:که قرآن سه بار جمع آوری شدهالقولند اند، متفقو تدوین قرآن نوشته

بار اول: در حضور پیغمبر اکرم )ص(، که در اصطالح، جمع در زمان ● 

  نامند.می« تألیف»  رسول خدا را

ابوبکر و به اقدام او که قرآن بین الدفتین )بین دو جلد(  بار دوم  در خالفت● 

 گفته می شود و« جمع» قرار گرفت که به آن

« نسخ» بار سوم، در زمان عثمان است: کاری که در زمان عثمان انجام شد● 

 (88است. )نام نهاده شده« امام» و یا نسخه برداری و تکثیر نسخه

  

القولند متفقاند باز تمامی تاریخ نویسان که درمصحف گشتن قرآن نوشته    

نخستین جامع قرآن رسمی قرآن میان دو جلِد ابوبکر است. بالفاصله بعد   که

تن از حافظان  70از رحلت پیامبر، جنگ یمامه اتفاق افتاد که در آن جنگ 

ف است ولی کمترین قرآن کشته شدند. البته در مورد عدد کشته شدگان اختال

نفر ذکر شده. چون ترسیده شد که جنگهای دیگری پیش بیاید و  70عده 

آوری و حافظان دیگری کشته شوند، به ابوبکر پیشنهاد شد که قرآن را جمع

قرآنی رسمی تهیه کند تا از دستبرد حوادث مصون و محفوظ باقی بماند. با 

آوری قرآن کرد. ابوبکر  مشورتهایی که صورت گرفت، ابوبکر تصمیم به جمع

زید را مأمور ساخت که با کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و کاتبان وحی 

قرآن، که در آن دوران  از هر جهت مراقب بودند که قرآن از هر کم و زیادی 

مصون بماند، قرآنی رسمی تهیه کند. این کار به بهترین وجهی انجام پذیرفت. 

« بین الدفتین» گرفت یعنیبین دو جلد قرارمی اما برای اولین بار بود که قرآن

ای نهادندواین نسخه برای مراجعه قرآن جمع آوری شده را در جعبه شد.می

الزم به یادآوری است که ابوبکر بعد ازرحلت پیامبربه  شخص خلیفه بود.

ماه خلیفه بود. یعنی اینکه این قرآن رسمی حدود  3سال و  2خالفت رسید و 

است. بنابراین اولین نسخه از رحلت پیامبر مصحف شده ماه بعد 17-18

است. رسمی، اگرنه یک سال، قطعا کمتراز دوسال بعدازرحلت پیامبرتدوین شده

 فوت پیامبر.« وبیست سال پس از »نه

این نسخه نزد ابوبکر بود و بعد طبق وصیت ابوبکر در اختیار عمر      
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 –ا در اختیار  دخترش حفصه قرارگرفت. پس از عمر هم طبق وصیت او آن ر

 همسر گرامی رسول هللا )ص( قرار دادند. 

مورخین و کسانی که تاریخ مکتوب شدن قرآن در یک مصحف را نقل     

ابی داود، سیوطی، زرکشی، اند )از قیبل حارث محاسبی، حاکم، ابنکرده

یامبر سعی اند که پابوعبدهللا زنجانی، دکتر رامیار، آیت هللا خوئی و...( آورده

بلیغی داشت بر مکتوب کردن وحی. عالوه بر حفظ آیات قرآن، هر آنچه را به 

خواست مکتوب کنند. بسیاری شد، درجا، از کاتبان وحی میوی وحی می

است.  اند که قرآن در عهد رسول خدا مکتوب و گردآوری شدهتصریح کرده

هم در دست نبود،  فرض کنیم اگر غیر از خود قرآن، هیچ تاریخ و سند دیگری

های کاتبان بارها با شد و مکتوبدر زمان رسول خدا مکتوب نمیآیا قرآن 

شد؟ پس قرآن ها اطمینان حاصل نمییکدیگر مقابله و از صحت مکتوب

مکتوب وجود داشت حافظان قرآن نیز وجود داشتند. قرآن محفوظ آنها نیز با 

» است: ب فهم السنن نوشتهحارث محاسبی در کتاشد. قرآن مکتوب مقابله می

نوشتن قرآن کار جدیدی نیست. زیرا که: پیغمبر اکرم)ص( به نوشتن آن امر 

ها پراکنده بود و این کار مثل ها وُعُسبفرمود. ولی در رقعه ها و َکتِفمی

شد که قرآن ای در  خانه رسول خدا )ص( یافت میاست که: اوراق پراکندهاین

ها را جمع کرد و با ریسمانی بهم بود. کسی آمد و آندر آن اوراق نوشته شده 

   (89«  )بست تا چیزی از آنها گم نشود. 

ای بودند که قران را جمع آوری کرده و تاریخ  آنها را  در دوران پیامبر عده    

در  ای به این کار پرداختند.با نام آورده است. پس از رحلت پیامبر هم عده

 رأس آنها امام علی قرار داشت که فرمود: 

ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و من سوگند یاد کرده» 

 (90«.)نه از خانه بیرون روم 

انسانهای خیلی عادی و معمولی نظیر من و آقای سروش و دیگران، وقتی     

رسانند، را به سامان مینویسند، و یا امری در طول عمرخود، مطلبی را می

برای اینکه نتیجه دسترنج شان گرفتاِر  تغییر و تبدیل نشود و از باد و باران 

شود باورکرد: حال چگونه می گیرند.گزند  نیابد ، تدابیر مختلفی را به کار می

رسالتش و کتاب حاصل وحی که در بردارد سال  23پیامبری که نتیجه زحمات 
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گزارش او وچگونگی عمل کردن به پیامی که او پیام تاریخ زندگی و عملکرد

بود، را مکتوب نکند و خود به تدوین آن نپردازد؟ آیا باورکردنی است که 

کند؟ دانسته قدرت در کمین است و قرآن را گرفتار کاست و افزود مینمی

ها در آنها، گویای توجه کامل به خطرهای در کمین ها و قرارگرفتن آیهسوره

است. با توجه به یرا کتاب را مصون از تحریف و کاست و افزون کردهاست. ز

تواند باور کند پیامبر قرآن، واقعیتی که در اختیار ما است، آیا  عقل سلیم می

کتاب خود را در اوراق پراکننده و حافظه حافظان آن، برجا گذاشته و با زندگی 

نجا باید پیش رفت که در واقعیت بنمودن اسطوره تا آوداع گفته است؟  آیا 

 برای پیامبر حد اقل شعور را هم قائل نشد؟

آقای سروش نمی پرسد که نام قرآن از کجا آمده است و چرا بر این      

شد، در پرسید، و در پی پاسخ میمجموعه قرآن نام نهاده شده است. اگر می

دن به یافت که قرآن معانی مختلف دارد: بعضی از آیات داللت بر کتاب بومی

ای همین معنائی که ما امروز از کتاب در سرداریم، دارد. یعنی اینکه مجموعه

ها است. ها و درسبه هم پیوسته اصول و حقوق و قواعد و فروع و تجربه

شد پیامبر به کاتبین وحی ای که نازل میطور است. هر آیهحقیقت هم همین

را در سوره نیز معین جای آنفرمود: این آیه را در فالن سوره قرار دهند و می

. کرد. به هنگام رحلت پیامبر این مجموعه در خانه پیامبر وجود داشتمی

ای که برای پیامبر اینکه بعضی کاتبین وحی عالوه بر نسخهافزون بر

ها ای تهیه می کردند. نام بعضی از این نسخهنوشتند، برای خود نیز نسخهمی

 است.  را نیز تاریخ ثبت کرده

اند، بلکه خداوند خود این کتاب آسمانی نام را پیامبر و یا صحابه بدان نداده    

معروف « قرآن» قرآن از همان ابتدا به این نام، یعنینامیده است. « قرآن»را 

است. ها، از آن نام برده شدهبوده است؛ زیرا با همین نام، در بعضی از آیه

(91 ) 
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   مصحف اما و 
 

به همان معنای لغوی آن، یعنی کتاب جلد شده، « مصحف» از زمان صحابه     

است. در لسان اهل بیت )ع( نیز مصحف در همان معنای بر قرآن اطالق شده

 است.لغوی آن استعمال شده

گوید: مصحف از ُصُحف گرفته شده وجمع صحیفه است. به العرب میلسان     

(  و المفردات فی غریب القرآن 92است )شود معنای آنچه که در آن نوشته می

است. بنابراین مصحف به ( آورده93را به معنای مجموعۀ میان دو جلد. )آن

 شود، حال چه قرآن باشد چه غیر قرآن.   کتاب جلد شده گفته می

  

 لغت نامه دهخدا:

االطباء(. های فراهم آورده شده . )ناظم م ِ ح َ [ )ع اِ( نامه / م َ / م ُ  ]مصحف.   

|| کراسه . ج ، مصاحف . )منتهی االرب ( )از ناظم االطباء(. کراسه .)دهار( 

ها ها و رساله)زمخشری (. رجوع به کراسه شود. || چیزی که در او صحیفه

جمع شود. )از غیاث ()از آنندراج (. مجموعهٔ  اوراقی که در یک جلد جای 

را[ بیاوردند از بغداد چهل مصحف  این کتاب را ] یعنی قرآن : دهند. جلد. مجلد

کتاب . کتاب آسمانی . || )اِخ ( قرآن  || .(5 ص 1 بود. )ترجمهٔ  تفسیر طبری ج

 ) مجید. )ناظم االطباء

است؛ در زمان صحابه هم به همان معنای لغوی آن استعمال شده« مصحف»  

در  اند.گفتهرا مصحف میجلدشده. قرآن و غیرآن  یعنی به معنای نوشته

شود که برای خود، قرآن را در تاریخ، از برخی صحابه نام برده می

ها که به نام خودشان مشهور بود: اند. این مصحفهایی جمع کرده بودهمصحف

مانند مصحف عایشه، مصحف حفصه، مصحف ابی بن کعب، مصحف ابن 

 مسعود و ... همه این مصاحف بعد از رحلت پیامبر گرامی اسالم )ص( به این

 نام مشهور شدند. 

نمونه دیگری ازتقالی سروش بررؤیا و مغشوش باوراندن قرآن جالب     

 نویسد: است، او می
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مسئله  این فرضیه در اینجاها کاربرد دارد و بسیاری موارد نظیر این یا »    

گفت این کتابی گفت  کتاب.  میاینکه قران هنوز کتاب نبود که پیغمبر به اش می

دیده کتاب را ل شده، هنوز کتاب نشده بود، بنده این را  در روءیا میاست که ناز

( ».94) 

گفته کتاب دارد. اما چون هنوز تراشد اینست: پیامبر میدلیلی که او می     

دیده است! اما اگر خود وی را در خواب میکتاب کامل نشده بود، پس آن

سخن خویش را نه است، رها کند، ای که ساختهخویشتن را از اسطوره

را « کتاب خدا» یابد. چراکه پیامبر یعنی کسی کهپسند که ابله پسند میعوام

کند حتماً کند. پس کتاب نزد خداوند کامل بود. آیا او براستی فکر میابالغ می

باید کتاب تمام شود، تا که پیامبر بگوید کتاب دارد؟ تمام کسانی که در صدد 

ریزند. روش در ذهن خود، طرح کتاب را می شوند، ابتدانوشتن کتاب می

ها و در هر فصل، ها و در هر بخش، فصلخویش را تعیین و سپس، بخش

شوند، کنند و چون به نگارش کتاب مشغول میها را طراحی میقسمت

نویسم. من خود، وقتی در زندان بودم، طرح  نوشتن گویند: دارم کتاب میمی

ا در ذهن ریختم وبا خود گفتم اگر عمری باقی چندین کتاب در باره انقالب ر

نویسم. هر کس دیگر نیز، در ذهن خود، کتاب را بود، این کتاب ها را می

گوید: کتاب آورد، میکند. وقتی بخش اول کتاب را به نوشته درمیطراحی می

داند که در کار خلق یک کتاب است. آیا آقای سروش و یا دیگران من. چون می

پندارد قرآن نزد خداوند نیز هنوز کتاب نشده بود؟ کنند؟ آیا او میمی غیر از این

داند یا باید بپذیرد خداوند هست و کتاب از او است و یا نیست؟ زیرا آیا او نمی

که کتاب خدا است، این ادعا که هنوز با وجود خداوند و با تصریح قرآن براین

را در خوانده، پس آنتاب میکتاب کامل نبوده و چون پیامبر کامل نشده را ک

دیده، نه بکاربردن زبان عوام فریب که بکاربردن زبان ابله فریب خواب می

 است. 

برد تا بگوید قرآن ناقص، مغشوش و غیر علمی او این زبان را بکار می      

 او توجه کنیم:است و باید آن را خوابگزاری کرد. به گفته

کند بدون اینکه و رؤیای او را الهی میقرب محّمد)ص( با خدا، کالم »    

 ای از محّمدی بودن آن بکاهد، و لذا درست است که:ذّره
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 گرچه قرآن از لب پیغمبر است    //   هر که گوید حق نگفت، او کافر است 

 و در عین حال درست است که:

 دم که مرد نایی اندر   نای کرد    //   در خور نای است نه  در خورد   مرد

شود و خدا به قامت و قواره محّمد)ص( یعنی محّمد)ص( از خدا پر می    

آید و لذا سخن محّمد در خور علم محّمد است، نه در خور علم خدا. چون درمی

رنگ که از حبابی رنگین بتابد و رنگ حباب را بگیرد. محدودیت نوری بی

ن مؤثر در اثر و تواند کامل باشد. نقصازاینده نقصان است و هیچ محدودی نمی

شود و لذا قرآن که تألیف انسانی بدیع و رفیع، نقصان مؤلف در تألیف جاری می

تواند کامل باشد. اّما ناقص و محدود است، به هیچ روی و از هیچ نظر نمی

محّمد خود واقف و معترف بود که: ما َعَرفناَک َحّق َمعِرفَتِک )خدایا تو را 

اگر شناختش از خدا، که قرب عاشقانه با وی داشت،  ایم( وچنانکه باید نشناخته

های علمی و توانست بود؟ پس ورود نقصانچنین است، از دیگر چیزها چه می

 (  95« )فلسفی در قرآن جای هیچ شگفتی ندارد. ) رّب زدنی علماً(.

 

  است وارد اشکال چند او، مدعای براین 
 

ندارد که حرف آخر را بزند و را از قرار هنوز جسارت آن: اشکال یکم● 

بگوید: قرآن ممکن است از محمد هم نباشد. اگر این ترس را دارد، بسا علت 

 است:این باشد که موالنا در مثنوی گفته

 گرچه قرآن از لب پیغمبر است // هر که گوید حق نگفت، او کافر است

ن خود اگر صریح بگوید قرآن از پیامبر نیست، با مولوی چه کند؟ چو      

کنم و این را حقیقتاً نه سال است که من با او زندگی می 50اکنون »گوید:می

کنم. روزی نیست که من به او نیندیشم، از او نگویم، با او مجازاً عرض می

سخن نگویم یا به آثارش مراجعه نکنم یا شعری از اشعار او را در خاطر خودم 

ای از آن استفاده نکنم. لذا ر خطابهای به کار نبرم یا دنگردانم، یا در نوشته

 تر و نزدیکتر]مولوی [ با زندگی روحی و فکری من از هر کس دیگری عجین

 «.است

هرکه » گویدتواند بپوشاند: مولوی میتناقضی را که سخنش دربردارد را نمی 
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و بیست سال پس از » گوید:و او می( 96« )گوید حق نگفت، اوکافراست

آخر نه مگر ؟ «!دفتری گرد آوردند ونام مصحف بر آن نهادندوفاتش، آنها را در

سال گذشت،  20ها وقتی ازآیات نوشته در اوراق پراکنده و مانده در حافظه

رود؟ ها و وارد کردن آنها در مصحف میاحتمال همه نوع تحریف و جعل آیه

های ها است. در حلقه تناقضهای زنجیرتناقضای ازحلقهاین تناقض حلقه

 های دیگر است:یشین و تناقضپ

) رّب  سوره طه که پیامبر را به نیایش 114قسمتی از آیه  اشکال دوم:● 

است که معنی مقلوب کند را در قالبی از عبارات ریخته امر میزدنی علماً( 

 کند. بنابراین، قرآن رؤیائیگشته است: پیامبر به نقص علم خویش اعتراف می

سوره طه که جعل  114اخته او نه معنی آیه بیش نیست. اما س« مغشوش»

معنی و جانشین کردن آن به جای معنی روشن و سرراست آیه است. حقیقت را 

کند تا اسطوره ساخته ذهن خود را واقعیت و حقیقت بباوراند. آیه مقلوب می

خواهد شکیبا باشد گوید قرآن کالم خدا است و از پیامبر میروشن و واضح می

افت تمام آیه، زبان به سخن باز کند. هرگاه رؤیا بود، این دستور و بعد از دری

ها که نیایش کنند شد. و باز به پیامبر و از طریق او به همه انسانمعنی میبی

خداوند علم آنها را بیشتر کند. چون اجابت دعا درگرو کوشش است، پس در 

یرا پیامبر نباید دهد؟ زافزودن بر علم خویش بکوشند. چرا دستور به نیایش می

پس »  است. آیا آیهِ را تا پایان دانستهبپندارد همین که آغاز آیه را دانست، آن

بلند مرتبه است خداوندى كه ملک حق است. و تو قرآن را پیش از آنكه وحى آن 

تر صریح« به تو کامل شود به شتاب مخوان و بگو پروردگارا مرا دانش بیفزاى

از خداوند و گویای علم او است و پیامبر ابالغ کننده از این باید بگوید کالم 

)لذا سخن محّمد در خور  اینک بر خوانندگان است که به گفته سروش است؟آن

بازگردند و شدت تناقض آن را با حقیقت، علم محّمد است، نه در خور علم خدا( 

 .است، را اندازه بگیرندیعنی آنچه در آیه آمده
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   است؟ هاانسان ما نزد کامل علم آیا
 

الیقین بسیار بدور است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که علم ما از علم   

در قیاس با آن، بسیار ناچیز و جزئی است. لذا نبایستی در پی یافتن اندک 

الیقین بیانگاریم و آغاز یک علمی، غرور ما را فرا بگیرد و علم ناچیز را علم

سوره طه  114. آموزش بزرگ آیه کالم را کافی برای علم برهمه آن بشماریم

 است.  این

افزاید. آنچه امروز برما مجهول است، ممکن نهایت برخود میعلم تا بی     

است فردا معلوم بگردد. به یمن علم جستن و مجهول را معلوم کردن. همانطور 

اند، تا دیروز بر ما که بسیاری از مسائل که امروز درحوزه علم ما قرار گرفته

ل بودند. پس، به صرف این که چیزی برما مجهول است، نباید به انکار مجهو

سینا عمل کنیم یعنی آن کند که به قول ابنآن بپردازیم. تواضع علمی ایجاب می

کند آنچه را گمان قراردهیم. باز، تواضع علمی ایجاب می« بقعه امکان»را در 

ا دانشجوئی خوانائی ندارند الیقین نپنداریم. هردو روش بدانیم، علمکنیم میمی

 و بیراهه جهل بر جهل افزودن هستند.

توانیم بگوئیم و حق ما هم هست که بگوئیم من بر این موضوع علم می     

دهد. اما انکار است. یا علم من بدان قد نمیندارم. یا صحت آن برمن ثابت نشده

ستیزی و یا  یابیم، به صرف علم نداشتن برآن، علمکردن هرآنچه اندر نمی

چماق کردن است. در همین قرن بیستم و نیز درسالهای اول قرن بیست و یکم 

شناسد؟ تکرار مسیحی، مرگ و ویرانی، همه با ادعای داشتن علم، اندازه می

افزاید. روزبه روزبرعلم ما درتمامی نهایت برخود میکنیم که علم تا بی

د، یا باید بگوئیم حد علم همین شود. اگر غیر از این باشها افزوده میزمینه

توان علم جست ویا باید بگوئیم علم ما است که اینک داریم و بیشتراز این نمی

ترین ادعای ممکن است. حال الیقین شد. هردو این ادعا ضد علمیمطلق و علم

ببینیم قرآن در مورد علم بشر و میزان آن و انکارها بخاطر فقدان علم چه 

 گوید:می

 ( 76) یوسف/ِذي ِعْلٍم َعلِیمٌ  َو فَْوَق كلّ فَُع َدَرَجت  مَّن نَّشاُء ... نَرْ 
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هر صاحب دانشی،  بریم و فوقدرجات هر کس را که بخواهیم باال می...

دانشوری است. و یا برتر ازهر دانائی، دانائی است. پس نباید به علم و یا 

 دانائی خود مغرور بود. 

 علم خداوند استای از علم بشر محدود و ذره● 

ْن ِعْلِمِه إاِل بَِما ...یَْعلَُم َما بَیَن أَْیِدیِهْم َو َما َخْلفَهُْم َو ال یُِحیطوَن بِشي»   ء  مِّ

 ( 255)بقره/شاَء...   

داند و آنها به چیزی از علم او آگاهی ندارند مگر ...آنچه پس و پیش آنها است می

نامحدود است و حال و گذشته و آینده   یعنی علم خدا« به مقداری که اوخواهد...

 را در بر می گیرد.

حال که چنین است باید از خداوند خواست و خود کوشید و بر علم خویش روز 

 به روز افزود.

ُ اْلَملِك اْلَحق  َو ال تَْعَجْل بِاْلقُْرَءاِن ِمن قَْبِل أَن یُْقضي إِلَْیك َوْحیُهُ َو قُل فَ ●  تََعلي هللاَّ

ب ِزدْ   (114ني ِعْلماً)طه/رَّ

پس بلند مرتبه است خدا، ملک حق است. و در ]خواندن[ قرآن، پیش از »      

«. آنکه وحی آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن، و بگو: پرودگارا! بردانشم بیفزای

گوید. در طور که توضیح داده شد این آیه عاله بر اینکه به پیامبر میهمان

تو خواندن قرآن شتاب مکن و بگذار تا وحی تمام شود.یعنی مپندار که علم 

یابی. شود علم میکافی است و در آغاز دریافت وحی، تمام آنچه بر تو نازل می

خویش را  از خداوند طلب  دهد مدام افزایش علم و آگاهیآیه به او رهنمود می

آموزد در کند به انسان میکند. چون زیادت علم تواضع و شکیبائی را بیشتر می

را آغاز و وسط یک پیام خود را عالم به آن نشمارد. بعد از پیام نیز علم بر آن

 آموزد. به روشی حاصل کند که پیام می

ناقص و محدود » که بعد از تحریف تاریخ در مورد جمع آوری قرآن و این    

خواهد به می« هرمنوتیک» سروش با توسل به قول ابن عباس و، «است

سال است که  1400»  دیگران بفهماند که مفسران در فهم مبین بودن قرآن

«. انداند و آب به غربال پیمودهتوفیق کردهمفّسران دماغ بیهوده پخته اند وجهد بی

 نویسد:سروش می

در عجبم که در دوران اوج فلسفه زبان و دانش  از دوست مشفق مکّرم»
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گوید که بودن امری )زبان( سخن می« مبین»هرمنوتیک )تئوری تفسیر(، از 

امروزه اولین وصفش نزد دانایان فّن اینست که ذاتاً ناشفّاف است! الجرم به 

اند سال است که مفّسران دماغ بیهوده پخته 1400قیاس با سخن ایشان باید گفت 

اند و هیاهوی گزاف درانداخته اند اند و آب به غربال پیمودهتوفیق کردهد بیو جه

اند اند و شراب صافی قرآن را ُدردآلود کردهو پرده بر چهره شفّاف حقیقت کشیده

 اند!بودن قرآن را درنیافته« مبین»و راز 

یه کرد امام علی)ع( که ابن عبّاس را به محاّجه با خوارج فرستاد، به او توص    

« حّمال ذو وجوه»که با آنان به گفتار پیامبر احتجاج کن نه با قرآن! چون قرآن 

گویی و آنها تو می»رود. تقول و یقولون: است، یعنی احتماالت بسیار درآن می

و گفت قرآن: الینطق بلسان و البّدله من «. رسیدگویند و به جایی نمیهم می

مستفاد ازین مقدمات «. و مترجم الزم داردگوید قرآن خود سخن نمی»ترجمان: 

 خود چندان مبین نیست و باید تبیین شود! به قول حافظ:« مبین»اینست که 

« ام تا با تو طّراری کندام//گفتا منش فرمودهام زان طّره تا من بودهگفتم گره نگشوده

(97   ) 

 

های قول خود گوید و تناقضاو توجه کنیم و بپرسیم چرا تناقض میدر نوشته 

 یابد؟: را در نمی

گوید قرآن شفاف و سرراست نیست. به فلسفه زبان و هرمونتیک متوسل می● 

که مبهم است. غیر از این« ذاتا ناشفاف»شود که گویا بنابر آنها، زبان می

که کتاب بان آزادی است و غیر از اینویژگی زبان قدرت و شفافیت ویژگی ز

مدعی است که حق است و شفاف، پس باید به روشی که کتاب در خود دارد 

گوید قرآن شفاف را خواند، قول آقای سروش متناقض است. زیرا وقتی میآن

گوید ادعای شفاف بودن آن دروغ است. این ادعا با قول دیگر او که نیست، می

ا پر بود، در تناقض است. خدائی که پیامبر از او پر بود بنابرآن، پیامبر از خد

 گوید؟ گوید و یا پیامبر از او خالی است و دروغ میدروغ می

سان علم بودن گوید قرآن، نه علم خدا که علم پیامبر است. بدینیک جا می● 

ها دارد. اما آیا از که علم خداوند نیست و کاستیکند اال اینقرآن را تصدیق می

های جهل نیست؟ حتی اگر های علم شفافیت نیست؟ ابهام از ویژگیویژگی
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ای از علم و العلم آمیختن علم و جهل را ممکن بداند و علم پیامبر را آمیخته

 شود. بداند، الجرم علم آن شفاف و العلم آن مبهم می

اند که قرآن اند زیرا ندانستهاو که مدعی است مفسران ره بجائی نبرده● 

جا تفسیرهای آنها رادلیل شفاف نبودن آورده رؤیاهای رسوالنه است، در اینفر

پرسد اگر کار آنها صحیح است مدعای او دروغ انگارد. از خود نیزنمیقرآن می

 کند؟ و باطل است و اگر نیست، از چه رو، تفسیرهای مفسران را چماق می

ست:  قسمت اول تناقض چهارم، استناد او به سخنان علی )ع( نادرست ا● 

سخن آقای سروش مربوط  است به خدعه عمرو عاص در جنگ صفین: که 

وقتی  در جنگ صفین  لشگریان معاویه قرآن ها را برسر نیزه کردند و گفتند 

که قرآن بین ما و شما حکم باشد و بخشی از لشکریان امام به امام فشار 

 آوردند که باید حکمیت را بپذیرد:

است که چون در جنگ صفین کار بر معاویه وسپاهیانش  تاریخ گزارش کرده 

ای اندیشیدند وبا کمک سخت آمد وبیم شکست دراندرونشان رخنه کرد، چاره

ها بر سر نیزه کردند تا بتوانند از این راه سپاه عراق را عمرو عاص قرآن

وادار به آتش بس نمایند وچنین هم شد ؛ لیکن حضرت علی چون خود را در 

انده به پیروزی دید نخواست این بخت پیش آمده را ازدست بدهد؛ یک گام م

ها را که نشانِه فریب پس به سپاهیانش دستور داد که : بزنید این قرآن

ها را  ونیرنگند؛ چون حضرت با مخالفت یارانش مواجه شد فرمود:  بزنید این

 که قرآن ناطق منم.  

ید که معاویه و عمروبن عاص بندگان خدا، جنگ با دشمن خویش را ادامه ده» 

و ابن ابی معیط و حبیب بن مسلمه و ابن ابی سرح و ضحاک بن قیس اهل دین و 

ام. شناسم، من از کودکی با آنها بودهقرآن نیستند. من آنها را بهتر از شما می

اند اند و بدترین مردان، وای بر شما! اینان که قرآن باال بردهبدترین کودکان بوده

( ابن 98« )نند در آن چیست و آن را به خدعه و نفاق و مکر باال برده اند دانمی

علی گفت: بسوی حق »است: قتیبه نیز همین مطلب را  مختصرتر آورده

برگردید و با دشمنان خود بجنگید، معاویه و یاران وی از پیروان دین و قرآن 

ند، آنان قرآن را از شناسم، وای بر شما!، بخدا سوگنیستند. من آنان را بهتر می

  آنها از امام نپذیرفتند و گفتند:(. 99« )اندروی حیله و فریب باال برده
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 ( 100« )توانیم نپذیریمکنند نمیوقتی ما را به کتاب خدا دعوت می»

امام با آنها اتمام حجت کرد و بعد از حکمیت وقتی برامام شورش کردند، امام 

 به آنان گفت: 

دانید وقتی مصحفها را باال بردند و گفتید که دعوت به کتاب شما را به خدا می»

شناسم، که در  کودکی و پذیریم، گفتم من این قوم را بهتر از شما میخدا را می

ها ام،... اما رأی مرا نپذیرفتید و گفتید: نه از آنبزرگی  مصاحبشان بوده

ط نهادیم که آنچه را پذیریم ... و چون بر پذیرفتن اصرار کردید با حکمان شرمی

کند ناچیز بدارند و ما دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچیز میقرآن زنده می

کند مخالفت کنیم، اگر جز این توانیم با حکمیتی که به حکم قرآن حکم مینمی

بما بگو آیا این عدالت است که مردان در » گفتند: « کنند از حکمشان بیزاریم

 ( 101« )نند؟ها حکمیت ککار خون

ما مردان را حکم نکرده ایم قرآن خطی » اینجا بود که امام به آنان فرمود: 

« گویند،گوید و مردان از آن سخن میاست مکتوب میان دو جلد که سخن نمی

(102) 

که امام در مورد خوارج صحبت  125این مطلب در نهج البالغه خطبه  

 است.کند، عیناً آمدهمی

گوید بلکه ست که در میان دو جلد قرار گرفته و سخن نمىقرآن خطوطى ا»  

نیازمند به مترجمان است و تنها آن گروه از انسانها)ى آگاه و قرآن شناس( 

 (  103« )توانند از آن سخن بگویند.مى

شود به خروج خوارج. او می قسمت دوم قول آقای سروش مربوط می    

محاّجه با خوارج فرستاد، به او توصیه  امام علی)ع( که ابن عبّاس را به» گوید:

حّمال ذو »کرد که با آنان به گفتار پیامبر احتجاج کن نه با قرآن! چون قرآن 

گویی تو می»رود. تقول و یقولون: است، یعنی احتماالت بسیار در آن می« وجوه

 «. رسیدگویند و به جایی نمیو آنها هم می

ت که محمد بن سعد در الطبقات خود آورده اساین قول از حدیثی برگرفته شده  

  و ذکر هم کرده است که سند این حدیث ضعییف است. 

ابن سعد در الطبقات الکبری طبقات از عکرمه نقل می کند: شنیدم که ابن 

عباس از خوارج کسانی که حکومت را انکار کردند و از علی بن ابی طالب 
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نفر از علی فاصله گرفتند، سپس دوری جستند سخن می گفت، که دوازده هزار 

علی به من گفت که برو با آنها مذاکره کن و آنان را به کتاب و سنت دعوت بده 

وبا قران با آنها مجادله نکن چون قرآن قابل تأویل می باشد ) یعنی  قران ذو 

وجه است( اما با سنت با آنها به مجادله به پرداز زیرا از سنت راه فراري 

ن عبارس بطرف انها رفت وبا سنت با انها به مباحثه پرداخت ندارند. سپس اب

وهیچ حجتی در دست آنها باقی نماند. ولی ابن سعدمتذکرمی شود که سند این 

 (104روایت ضعیف است. )

اما خطیب البغدادی در کتابش الفقیه والمتفقه این روایت را به ابن عباس 

 نسبت میدهد وچنین روایت می کند میکند: 

ده ای از اهل االهواء با علی بن ابی طالب مخاصمه کردند، وابن عباس که ع 

گویید وآنان میگویند،  گفت:  قرآن آسان وحمول وقابل تأویل مي باشد شما مي

 (105پس با آنها با سنت محاجه بکن که  با سنت نمی توانند دروغ بگویند. )

را به علی نسبت  جالب اینجاست که ابن سعد وناقلین از ابن سعد این راوایت

داده اند ولی خطیب بغدادی به ابن عباس نسبت می دهد و می گوید که این  

کالم ابن عباس است ونه برعکس کالم علی! وهمانطور که مشاهده می شود 

در سند روایت یحیي بن عبدهللا البابلتی می باشد که از دیدگاه علماء رجال، 

دیث شناس برضعف روایتهای جرح وتعدیل  ضعیف می باشد. تمام علمای ح

یحیی بن عبدهللا البابلتی متفق القول هستند. وگذشته از یحیی درسند این روایت 

حسن بن جعفر السمسارابو سعید می باشد که بازهم ضعیف می باشد و به 

روایتهایش اعتنائی نمی شود. ابن حجردرلسان المیزان) کتابی که به شناسایی 

دیث( اختصاص داده شده، میگوید:این روایت رجال وراویان حدیث ) سند ح

 ( از طرف دیگر:106جداً ضعیف است: )

"القُرآن ذلوٌل ذو وجوه، فاحِملوه على أحسِن از ابن عباس روایت شده که 

ن آسان و قابل تأویل وتوجیه می باشد ، آن را بر بهترین وجه وجوِهه"، قرآ

 حمل کنید.

نام جهان معاصر می باشد در کتاب ناصرین البانی از حدیث شناسان ب هعالم

گوید: این مي 127ة والموضوعة جلدسوم صفحه األحادیث الضیعف ةسلسل

از زکریا بن عطیه از  485روایت را دار القطنی در مجمع الزوائد خود صفحه 
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سعد بن خالد نقل می کند که محمد بن عثمان از عمروبن دینارازابن عباس نقل 

م که سند این روایت بخاطر سه علت در آن جدا می کند، من ) البانی(میگوی

 ضعیف می باشد. 

پدرم شنیدم  حاتم میگوید که از ابیبن ا: مجهول بودن محمد بن عثمان، اوالً 

 می کفت که عثمان بن سعید مجهول الحال می باشد،

 ثانیاً:  سعید بن حاتم. أصال در کتب رجال اثری از او بعنوان راوی وجود ندارد.

زکریا بن عطیه که که منکر الحدیث می باشد یعنی همیشه احادیث منکر ثالثاً: 

 (107) و ضعیف را روایت می کند و اضافه بر آن مجهول الحال می باشد.

در حالی که روایات زیادی با اسناد غیر ضعیف و درست وجود دارد، یک  

ه گفته چنین روایتی با اسناد ضعیف چه اعتباری می تواند داشته باشد؟ بویژه ک

های صریح امام علی در مورد قرآن چنان بین و آشکار است که داد می زند 

نقشی که امام برای قرآن قائل است و تعابیری که در این روایت دروغ است. 

مورد قرآن در نهج البالغه به کار می برد بی نظیر و شگفت انگیز است.  و 

کند. بخشی از این قرآن را آنگونه که شایسته وبایسته است، معرفی می 

  آشکارا می گوید که آن روایت جعلی است:سخنان امام در زیر می آید 

خداوند متعال می فرماید: هیچ چیزی را در قرآن فروگذار نکردیم و فرمود »-1

در آن هرچیزی بیان شده و ذکر فرموده است که بعضی از قرآن تصدیق می کند 

فرمود: این قرآن اگراز جانب غیر بعض دیگرش را و اختالفی درآن نیست، پس 

خدا بود،هر آینه در آن اختالف بسیار می یافتید. وظاهر قرآن کریم شگفت آور و 

نیکو و باطن آن ژرف و بی پایان است و عجائب و غرائب آن پایانی ندارد و 

 (108« )تاریکیها رفع نمی گردد مگر بوسیلۀ آن.

زبانش خسته نمی شود و خانه ای وکتاب خدا درمیان شما  گویائی است که » -2

است که ارکان آن خراب نمی شود و غالب است که یارانش شکست نمی 

 (109« )خورند. 

و بدانید این قرآن پند دهنده ای است که خیانت نمی کند، و راهنمائی است » -3

که گمراه نمی نماید، و سخن گویی است که دروغ نمی گوید، و کسی با این قرآن 

آنکه چون از پیش آن برخاسته هدایت و رستگاری او افزایش یافت ننشست مگر 

یا کوری و گمراهی او کم گردید... خداوند سبحان هیچ کس را پند نداد به مانند 
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این قرآن که ریسمان محکم و استوار خداست راه او است که خیانت نمی کند، و 

نیست و جال  در آن است بهار دل وچشمه های علم ودانش ودل را جزآن صیقلی

دهنده دلهاست اززنگ نادانی و گمراهی، و چون درقرآن چشمه های علوم و 

معارف است، پس اگر علوم دیگر دل را جال دهد برای آنستکه آن علوم به قرآن 

 (110« )منتهی می گردد. 

قرآن امرکننده )به معروف( و نهی کننده )از منکر( است، خاموشی است »-4

خدا است بر بندگانش که از ایشان بر)عمل به( آن پیمان گویا ، وحجت و برهان 

گرفت، و آن ها را درگرد آن قرار داد، نور آن را تمام گردانید و دین خود را 

 (111) «بسبب آن کامل گردانید.

پس قرآن را باو فرستاد، و قرآن روشنائی است که قندیلهای آن خاموش نمی »-5

و نمی نشیند، و دریائی است که ته آن شود، و چراغی است که افروختگی آن فر

پیدا نمی گردد، و راهی است که سیر درآن گمراهی ندارد، و شعاعی است تابان 

که روشنی آن بی نور نمی شود، و جدا کننده است)میان حق وباطل( که دلیل آن 

ناچیز نمی گردد، و بنائی است که پایه های آن ویران نمی شود، و بهبودی است 

های آن را خوف و بیمی نیست،  وارجمندی است که یاری کنندگان که بیماری 

« آن شکست نمی خورند، و حقی است که مددکاران آن مغلوب نمی شودند...

(112) 

، و نقشی که برای قرآن بر می کندها که امام از قرآن میباوجود این وصف    

مال قوی شمارد، غیر ممکن است که گفته فوق از آن حضرت باشد، و به احت

آن حدیث را قدرت پرستانی که خواسته اند از زبان امام علی قرآن را از نقش 

خود بیندازند، و با حدیث و روایت به قدرت های خود مشروعیت دینی بیخشند، 

با حدیث و روایت جانشین و یا کسانیکه خواسته اند آگاه و یا ناآگاه قرآن را 

  .ستچنان حدیثی از قول او ساخته شده اکنند 

آیا اگر بنابر صداقت و بکاربردن روش علمی بود، چرا نباید به این گفته های 

 امام علی )ع( درمورد قرآن که  ناقض آن روایت ضعیف است استناد جست؟    

است که رو کار خود را بجائی رساندهآیا سروش نباید از خود بپرسد: از چه     

جوید؟ آیا نباید از خود بپرسد: برای اثبات مدعای خود به سند ضعیف توسل می

برفرض که قول از علی باشد، نیازمندی یک متن به مترجم، چرا باید مزاحم 
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اخبار باید تفکر و  شفافیت آن باشد؟ آیا آقای سروش نمی داند که در مورد

تعقل کرد و به صرف شنیده و یا خواندن خبری، تحقیق ناکرده نباید آن را 

چون خبری را شنیدید آن »حقیقت پنداشت. امام علی در این مورد می فرماید: 

را از روی تدبر و اندیشه در آن دریابید نه از روی نقل لفظ آن، زیرا نقل 

 (113). « دگان در آن اندککنندگان علم بسیارند و اندیشه کنن

  

 

  نازلتر حتی و مولوی و حافظ سعدی، حد در پیامبر دادن تنزل  
 

برای خوابگزاری کردن شما معتقد هستید : »کندمجری سئوالی را طرح می● 

باید سراغ عالمان علوم دیگر هم رفت، علوم انسانی، علوم طبیعی از جمله گفتید 

قران یک پیامدهایی دارد که اتفاقاً عالمان در ها. روءیا پنداشتن انسان شناس

اند. آنها که درمورد  اند. درمورد خود رؤیا صحبت کردهمورداش صحبت کرده

گویندکه رؤیا آن چیزی انسان، روحیات انسان، مغزانسان مطالعه کرده اند، می

 ها زیگنالهاییسازیم. تا قبل از آن به قول ایناست که ما وقت روایت کردن می

است، نشانه هایی است که از یک بخش مغز، از ساقه  مغز به بخش دیگر مغز 

است که وقتی رود و اینها پراکنده است و نظمی درش نیست. معنایش اینمی

آمد این خواهد بود که اگر شود. عمالً پیشود، تازه نظم حاصل میرؤیا گفته می

اش این است که قرآن  نیشما معتقد هستید قرآن حاصل رؤیاهای پیامبر است مع

هایی که به مغزش حادث شده و خودش ای از نشانهرا پیامبرساخته از مجموعه

 «نظم داده به اینها؟

بله من همین عقیده را دارم. پیامبر در واقع مؤلف » دهد:٭  سروش پاسخ می

 « ام. که خداوندهایم به صراحت آوردهقرآن است. یعنی من این را در نوشته

گویند آنچه که دهند میآنها که این نظریه را می: » مجری می گوید اینجادر ● 

معنی هم نظم و حتی لفظ بیپنداریم، قبل از آن یک مجموعه کامالً بیما رؤیا می

ای برند. این تحقیقات ازدهه هفتاد میالدی شروع شده،می گویند مجموعهبکارمی

آید، آن وقتی نظم پیدا نده به مغز میمعنی  و بسیار پراکها، تصاویر بیاز نشانه

کنیم به روایت کردن اینها، درواقع روایت کردن اینها  کند که ما شروع میمی
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 « ساختن اینها است؟

بله! من واقفم به آن مطلب : »گویدکند و میسروش سخن مجری را تأیید می 

ولی نظم نزد همه هست. ولی توجه بفرمائید، محصول مهم است چون این بی

ها  به صورت مثالً بینید در نزد بعضیوقتی که  محصول کارخانه را شما می

ای ها سخنانی یاوهآید، شعر حافظ و مولوی. درنزد بعضیالعاده درمیاشعار فوق

آید لذا  اینکه پیش از این چه بوده، آن قدر مهم نیست که بعد از این به چه در می

 «آید.صورت در می

 «این مهم نیست که پیش از رسیدن به پیامبر چه بوده؟»پرسد:مجری می● 

ما اصالً پیش وپس نداریم در اینجا. و حی را پیامبر »  دهد:سروش پاسخ می 

کند. وحی در واقع تألیف پیامبراست. ببینید در واقع حرف من این است: تولید می

ین شخص خداوند یک شخصیتی آفریده همین و بس. بقیه اش به او واگذار شده، ا

های با این ظرفیتی که دارد و با تواناهائی که دارد به قول شما  به آن زیگنال

بینیم چقدرپرمغزو کنیم میها را نظرمیبخشد که وقتی ما آننظم ، نظمی میبی

ها کرد، عین دیگران. تئوریسینپرمعنی است عین حافظ که همین کاررا می

خودی خود، اآلن ایشان اشاره کردند گفتند  همین طورند. ببینید اصالً الفاظ که به

ای نیاورد کامالً درست است. پیامبر تصوراتی که در قوم پیامبر هیچ لفظ تازه

 «خودش بود گرفت، تصدیقاتی تازه بنا کرد.

کنم. من از وحی تبعیت می»گوید که پیامبر می وقتی بازرگان تکرار می کند● 

الرسل من که الیک یکجا می گوید: ما بدء منگوید: اتبع ما یوحی یا به پیامبرمی

شود تبعیت ام، اولش که نیستم. من از آنچه به من وحی مینوبرش را نیاورده

 « گوید مثالً داستان یوسف.هایی که برای پیامبر میکنم. قرآن راجع به داستانمی

 ببخشید شما:»پرسدکند و از او میدر اینجا سروش سخن بازرگان را قطع می 

گوید که پیروی کن از این وحی. حتماً کنید که خود پیغمبربه خودش میفکر نمی

و بعد «  گوید، حافظا، سعدیاباید فرض کنیم که یکی دیگر بیرون ازاو دارد می

ام در این باره. در است. من نوشتهوهللا به نظر من اینها تبیینش ساده» گوید: می

قرآن این بحث را باید کرد که اصالً خطاب کنند کیه؟ مخاطب کیه؟ ببینید ما عین 

این مسئله را در دیوان شمس داریم. دردیوان شمس واقعاً شما یک جاهایی 

زند، یک د حرف میزند، شمس است داردانید که مولوی دارد حرف مینمی
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زند، همه این تفسیرها هست. تا موجود دیگری بنام عشق است دارد حرف می

 « توانید نتیجه گیری کنید.شما آن پیش فرضتان را منقح نکنید از این آیات نمی

های سعدی و حافظ  و مولوی فروکاستن قرآن و پیامبر  را در حد دیوان     

فرآورده خواب و رؤیا  های خودراسروده ستم به آنها نیز هست. زیرا آنان

شوند.  گفتند و به صراحت که از سرچشمه قرآن سیراب میدانستند و مینمی

مکملی برای قرآن است، چونکه » پیش از این مدعای او را درباره مثنوی که

وقول مولوی را درباره مثنوی  را نقد کرده« در قرآن حق وعشق ومحبّت نیست

 ایم.ن( آوردهخویش )تفسیر قرآ

سان که در پایان گوید:همانواو همچنان گرفتارتناقض گوئی است. زیرا می     

اند، پیامبرنیزبه خودمی گفته گفتههرغزل،سعدی وحافظ وسعدیا وحافظا، می

شود؟ صورت، تکلیف پرشدن او از خدا چه میاست. از وحی پیروی کن! دراین

با دیگری سخن خدای محیط بر پیامبر و پیامبر محاط در خدا، کدامیک 

گوید؟ برابر قول سروش، خدا باید از پیامبر پر شده باشد. زیرا پیامبر است می

گوید: از وحی پیروی کن! انصافا شود و به خود میکه جانشین خدا می

تر از این سخن گفتن ممکن است؟ آیا حافظ و سعدی و مولوی مدعی آشفته

تشخیص سروش آنها خود ها وحی خداوند است و یا به شده بودند غزل آن

 اند؟شدهاند که بهنگام سرودن غزل، از خداوند پر میدانستهنمی

وهنوز، فرض محال، محال نیست. فرض کنیم پیامبر خود به خویشتن    

است که پیامبر نیست؟ آیا ادعای دانستهگفته از وحی پیروی کن. آیا او نمیمی

گوید ازوحی پیروی کن، خود میشود؟ آیا کسی که خود به پیامبریش دروغ نمی

پیروی کنند؟ آیا چنین ادعائی تکذیب « کالم خدا»تواند از دیگران بخواهد ازمی

خداوند یک شخصیتی :»پیامبری وخدا نیست؟ چه شگفت سخنی است این سخن

عقل دربند اسطوره سازی، جز  «.آفریده همین و بس. بقیه اش به اوواگذار شده

 رسول او را در دو اسطوره ناچیز کند.تواند که خدا و این نمی

 است که کسی خودش به خود بگوید:آیا تا بحال دیده یا شنیده شده     

گرفتیم. و اگر پیامبر سخن دروغی به ما می بست، حتماً او را با قدرت می»  

بریدیم و احدی ازشما مدافع او نتوانست بود. و البته آن سپس رگ قلبش را می

دانیم که گروهی ازشما ]آیات رای پرهیزگاران است. وهمانا می ]قرآن[تذکاری ب
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 ( 114« )کنند. وآن]تکذیب [ مایه دریغ و حسرت کافران است.آن را[تکذیب می

 فرماید: قرآن برای اطمیان خاطرما، می    

گیریم و رگ اگرمحمد )ص( بعضی ازسخنان را برما بندد توانش رامی    

تواند مانع ازآنچه برسر او هیچکس ازشما نمیکنیم و گردنش را قطع می

ای از گفتارخود را به گوید: اگر محمد)ص(  پارهآمد، بگردد. صریح میمی

کنیم بلکه شاهرگ حساب قرآن آورد نه تنها قرآن را از دست او خارج می

کنیم وهیچکس قادر نخواهد بود که او را از این عذاب گردنش را هم قطع می

 و حمایت کند. برهاند و از ا

تواند تصورکند قرآن تألیف خود پیامبر باشد، و درآن، با آیا عقل سلیم می     

مؤلف چنین سخن رفته باشد وباوجود این، مؤلف امین وصادق و... باشد؟ 

تواند به معیت خداوند، هستی محض، درآید وروش عقل چنین مؤلفی می

د. زیراهرگاه عقل تاازاستقالل توانمعنویت با حق مطلق را بیاموزد؟  نه! نمی

شود وپیام او را نه وآزادی کامل برخوردار نباشد، توانا به معیت با خدا نمی

 یابد. کند و نه اندر میدریافت می

 و بازبرای اطمینان خاطرما می فرماید: 

و آن ]قرآن[ ( »52( فسبح باسم ربك العظیم )حاقه/51و انه لحق الیقین )حاقه/

 «. پس بنام پروردگار بزرگت تسبیح گویحق الیقین است

ای الیقین و مبین است. سخن خدا است که بر فرستادهتمامی قرآن حق     

های صریح  بزگوار از جانب پرودرگارجهانیان نازل شده است باوجود این آیه

 توان گفت:ها که رؤیاهای آمده در قرآن دارند، چگونه میو باوجود ویژگی

گفتار پیامبردرمجموعه ای بنام نهج « پیامبر است. قرآن حاصل رؤیای»

حتی آخرین خطبه آن حضرت که به خطبه حجة الوداع الفصاحه جمع آور شده، 

و موجود می باشد. نه تنها درآن زمان بلکه تا امروز عربها  معروف است

نگفتند که گفتار پیامبر نظیر قرآن و یا باالتر ازآن است. بلکه متفق القولند که 

 با آنکه بسیار پر مغز و پر معنی است، اما مادون قرآن است.

های خودتأمل کند. این تأمل بسا گوئیاینک برسروش است که درتناقض   

اند او را از بند اسطوره سازی برهد واو به راست راه توحیدبازآید که نه بتو

گفتن است به دو محور ساختن، یکی اسطوره ساخته ذهن و دیگری واقعیت و 
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حقیقت که برای انطباق بااسطوره، بایددستکاری شوند. هرچندکه خواسته 

ه جا شودکه به اسطوره جامه واقعیت وحقیقت پوشانده شود،دستکاری درهم

 الزم می شود.  

پاسخ با این سئوال که  چرا آدمی به چنین راه و روشی می افتد، شاید در 

آخرین قسمت این تحقیق که به روش استدراج اشاره می رود، با استعانت از 

کتاب خدا تا حدودی مسئله روشن گردد. حال به جاست که در بخش نهم به 

ودعاوی حامد ابوزید، پرداخته  دعاوی مستند به نظریه داروین و روش پوپر

  گردد.

  

 حامد دعاوی و پوپر روش و داروین نظریه به مستند دعاوی - 9

 ابوزید
 

اینکه آدمی عقیده قبلی وفکرونظرش را عوض کند و  عقیده و فکر و      

اندیشه جدیدی را در سربپروراند، چه درست وچه نادرست، مورداشکال 

نیست. هرگاه هدف او یافتن حقیقت باشد، کاری ستوده نیزهست. بنا به گفِت 

 شیخ بهایی

آن به خطا افتاده و اگر کسی در راه تحّری حقیقت بذل جهد کند و در تشخیص » 

دینی جز اسالم برگزیند چنین شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نیست و 

 (115« )با وجود اعتقاد نادرست خود در آتش دوزخ مخلّد نخواهد بود

هم هرگاه بنابرجستجوی حقیقت نباشد و بنابر نظر و باور عوض کردن، آن     

تواند روشی جز تحریف تاریخ نمی کستحقیق ناکرده و بنابر موقع، باشد، هیچ

و سخنان این و آن ودروغ سازیهای پر تناقض، در پیش بگیرد. اما چرا آدمی 

افتد، سئوالی است که شاید آخرین قسمت این تحقیق، ای میبه چنین بیراهه

را در اختیار بنهد. درحقیقت، این قسمت در تشریح روش استدراج جواب آن

 وزد. آماست که قرآن به ما می

قسمت گذشته سخنان آقای دکتر سروش مورد نقد و انتقاد قرار  8در    

اند، اما ها دعاوی وی، نقد شدهها پاسخ داده شده و کاستیاند. به  تناقضگرفته

عاقبت دل به دریا  »است:چون، به قول خودش، به آخرین قله رسیده و گفته
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گفته ها را بازگویی کند تا متعلّمان زدم و از قلم خواستم ناگفته ها را بازگوید، و 

های، ومهمترین نا گفته( 116) «را به کار آید ومتکلّمان رابصیرت افزاید.

 عبارتند از: 

 گزار است. قرآن رؤیا و خواب است و برای فهم آن نیاز به خواب1

 .قرآن یک محصول فرهنگی است2

 مند است  .  قرآن تاریخ3

 . قرآن تألیف پیامبر است4

 . هرمنوتیک روش انسانی ممکن در فهم قرآن است 5

بجا است ببینیم او این دعاوی را خود ساخته و یا ساخته دیگری را به عاریت  

است. راستی این است که هر پنج مدعا اصل آن ازنصرحامد ابوزید است. گرفته

ان با این تفاوت که حامد ابوزید دعاوی فوق را با توجه به ذائقه عرب زبانان بی

کند و دکتر سروش با ذائقه فارسی زبانان که به مناسبت شعری هم چاشنی می

کند. گرچه در فروعات ممکن است تفاوتهایی بیان می شود، آن را  اظهار می

 وجود داشته باشد، ولی در اصل آن اختالفی نیست. 

داروین  که دکتر سروش، برای اثبات مدعای خود، از تئوریامر دیگر این     

 کند:پذیری پوپر مددخواهی میو ابطال

داروین چرا موفق شد، برای اینکه یک فرضیه داد که ده ها » گوید:سروش می 

کرد. از یکطرف پدیده ظاهراً ناخویشاوند و ناهمگون راخویشاوند وهمگون می

کردند، هایی بود که تو زمین بود، از یکطرف تغییراتی بود که جانوران میفسیل

ها تناسبی که با محیط خودشان داشتند. دیگران برای هر یک از ایناز یکطرف 

 «توانستند بدهند.دادند. اصالً در مورد فسیلها نمیباید یک تئوری می

ولی آقای سروش نظریه داروین یک نظریه را ابطال »  پرسد:مجری می● 

ای یکی از انتقاده» پرسد:باز مجری می« بله! » گوید:سروش می«. پذیر است

به نظریه شما این است که این نظریه ابطال پذیر نیست، برای اینکه هرچه 

دیگران بگویند، شما  ممکن است در جواب بگوئید که خوب این روءیای پیامبر  

 «است. قرار نیست که بر رؤیاها منطق عالم بیداری سوار بشود 

د که نظریه ببینید اوالً خیلی از فیلسوفان علم معتقدن» دهد:سروش پاسخ می

گذریم ناپذیر است. منجمله شخص کارل پوپر ولی ما فعالً از او میداروین ابطال

 چون محل بحث ما نیست.  
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گویند ابطال پذیر نیست. نه! پرسم: نظریه شما می: فعالً از شما میمجری● 

گردد به این بسیار خوب. حاال دیگر هر شک و شبهه ای در موردش برمی

 «ها رؤیاهای پیامبر است؟بله! ایننظریه عمومی که 

ولی نظریه من فراگیرتر است. یعنی این همان چیزی : » دهدسروش پاسخ می

گفت تئوری که این گفت، اینجا اشاره شد. داروین میاست که باز داروین می

 (117« )تواندغلط باشد. قوتش بیشتر است.تواند تبیین کند، نمیهمه پدیده را می

رسد که چون نظریه داروین فراگیر دکتر سروش به این نتیجه میسرانجام،     

تواند غلط باشد. همچنین است نظر رؤیاهای رسوالنه من هم فراگیر است، نمی

 تواند غلط باشد.است، پس نمی

 

 استآمده زمان گذر در داروین نظریه بر آنچه 
 

حال به سراغ نظریه فراگیر داروین به قول سروش برویم و ببینیم  در گذر     

 است؟ زمان  چه وضعی پیدا کرده

بسیاری از زیست شناسان بزرگ معاصر » بنا به گزارش کتاب تاریخ فلسفه:

انگلستان از نظر مطالعات امروزی علم ژنتیک می گویند که نظریۀ داروین را 

 و(  118« )ر گذاشت.در بارۀ تطور باید کنا

پروفسور ای. بی. ویلسون رئیس علمای سلول شناس معاصر کتابی را که در »  

در بارۀ سلولها، »دهد: کهها نوشته است، با این جمله پایان میبارۀ سلول

ترین مراحل حیات و موجودات غیر حیاتی بطورکلی، شکافی را که میان پست

و در میان علمای زیست « سازد.میاست، به جای آن که کمتر کند وسیعتر 

توان گفت در رأی شناس همه جا صدای اعتراض بلند است. تا آنجا که می

داروین، اعضاء و وظایف جدید و موجودات زنده و انواع جدید، همه نتیجه 

انتخاب طبیعی است که از میان تنوعات شایسته و صالح بعمل آمده است. ولی 

یشتر عمر ندارد بر اثر اشکاالتی که بدان وارد شده این عقیده با آنکه نیم قرن ب

 (119« )رود.از میان می

برگسون نظریه تطورداروین راموردانتقادهای شدید قرارداد و بنا به     

انتقاد شدید او از داروینیسم بیش از همه مؤثر »گزارش کتاب تاریخ فلسفه، 
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ن در تطور بطور است و امروزه قسمتهای خاص برجستۀ نظریۀ دارویافتاده

 (120« )کلی متروک گشته است

 

 

   داروین نظریه مرگ و غربی دانشمندان    
 

امروزه، دانشمندان غربی مرگ نظریه داروین را اعالم کردند. و طراحی     

  اند.هوشمند را جایگزین آن کرده

گوید ما مجبوریم كه بروس آلبرت از آكادمي ملي علوم ایاالت متحده مي»

مان اضافه شناسي مدارسهوشمند خلقت را به برنامه درسي زیستطراحي 

هاي مولكولي طور در دانشگاه، اگر بخواهیم بفهمیم كه این ماشینكنیم. همین

شود: پس مهندس طراح كنند.  لذا، این سئوال، پیوسته پرسیده ميچطور كار مي

م فرآیندهاي رسیم كه یك طراح در تماآن كجاست؟ ما داریم به این نتیجه می

 (121) «خلقت وجود دارد.

سال تحقیق به این نتیجه  15دانشمند و فیلسوفي به نام استیون مایربعد از »   

است كه بهترین توضیح براي منشاء اطالعات الزم براي ساختن اولین رسیده

است. این دست كارها، اكنون بخشي ازیك « طراحي هوشمند»سلول زنده، 

اي از اي كه عدهباره طراحي هوشمند درخلقت است. ایدهپرونده جامع علمي در

به دور هم جمع كرد تا انقالبي علیه  1993دانشمندان و فالسفه را در سال 

 شناسي مسلط بود بوجود آورند.سال بر زیست 150اي كه ایده

اكنون طراحي هوشمند به ما ابزاري جدید براي تشریح علمي وقایع »    

علت واقعي است و علم سالم علمي است كه حقیقت را  دهد. علت هوش یكمي

كند بر اساس مشاهده جستجو كند. برهاني كه طراحي هوشمند را اثبات مي

واقعیات در لوله آزمایش است. ما اكنون ایمان داریم كه امضاي یك هوش برتر 

« بینیم. هاي آن را ميپاي متن همه موجودات خلقت وجود دارد. ما نشانه

(122 ) 

خبرازدنیای علم، درزمانی که ناقوس مرگ نظریه داروین آقای دکترسروش، بی

است، هنوز بر این باور است که نظریه داروین فراگیر است. به صدا درآمده 



    332        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

حال مختصری هم به نظریه ابطال پذیری پوپر از نگاه دکتر سروش بپردازیم. 

فراگیر بودن را  است که اگر پیروی از پوپر است، اواو حتی فراموش کرده

 دانست.دلیل غیر علمی بودن یک اصل یا یک نظر می

 

 

  پذیری ابطال
 

قبل از هر چیز الزم است که نظری به پیشینۀ این نظریه و دکتر سروش    

که اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی  55انداخته شود: ازنیمه دوم سال

ای و انجمن اسالمی وابسته به اتحادیه، به دانشجویان بمنظور ایجاد هسته

که بعدها به کنند، در آن جا، با آقای حسین حاج فرج دباغ انگلستان سفر می

 دکتر سروش مشهورشد، آشنا می شوند. در پی آن، پای او به اتحادیه باز شد. 

گیرد، آقای سروش در انگلستان تصمیم انقالب اوج می 56وقتی در سال »    

گیرد که با اتحادیه همکاری و در مجامع علنی ظاهر شود. شبی با دوستانش می

شود عمل کرد که کنند که چگونه مییاز جمله آقای عنایت هللا اتحاد، بحث م

رسند که بهتر کمتر در تیررس ساواک و رژیم قرار گرفت، به این نتیجه می

کند که است با نام مستعار عمل کرد. بنا بگفته آقای اتحاد، ایشان پیشنهاد می

گذاریم چون شما دو پسر بنام سروش و عبدالکریم دارید، اسم شما را می

ز آن ببعد، ایشان بنام عبدالکریم سروش نامیده شد، نامی که عبدالکریم سروش. ا

 امروز نیز بدان نامیده می شود و نام روان و زیبائی هم هست.  

، برای اولین بار از آقای سروش برای شرکت در 1356در زمستان سال   

صدر، محمد سمینار آموزشی و تحقیقی و سخنرانی دعوت بعمل آمد. آقایان بنی

تری، قطب زاده و ابو شریف)عباس آقا زمانی( هم در سمینار مجتهد شبس

شرکت داشتند. روال کار اتحادیه چنین بود که قبالً نام سخنرانان ومدرسین و 

مقاله نویسان همراه با موضوعات مورد سخنرانی و یا بحث را به اطالع 

 رساند...ها میانجمن

منفی و دکتر سروش در  صدر در مورد موازنۀدر آن سمینار آقای بنی      

مورد فلسفه تاریخ و آقای قطب زاده در مورد مسائل جاری سیاسی سخنرانی 
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کردند. با وجودی که موضوعهای سخنرانان مشخص بود و اصالً بحثی در باره  

روش شناخت بر پایه توحید  در میان نبود، به هنگام پاسخ و پرسش، آقای دکتر 

الهائی را در مورد روش شناخت بر پایه سروش و یکی دو سه نفر دیگر، سئو

چون مسئله از نظر ( 123« )توحید مطرح ساختند که ایشان بدانها پاسخ داد.

 ها حل نشد، قرار بر این شد برای حل بهتر مسئله، دو طرف با هم بحث کنند.آن

در حین انجام بحث دو نفره، ناگهان آقای دکتر سروش خطاب به آقای » 

 اید.با نفوذ خود در اتحادیه، مرا سانسور کرده صدر، گفت، شمابنی

ام، صدر پرسید: من که خودم تمام عمر با سانسور مبارزه کردهآقای بنی    

ام؟ آقای دکترسروش خطاب به آقای بفرمائید کجا شما را سانسور کرده

صدرگفت: من نقدی بر روش شناخت بر پایه توحید شما نوشته بودم و برای بنی

صدر اید. آقای بنیام و شما مانع چاپ آن شدهآن را برای اتحادیه فرستادهانتشار، 

 و همۀ شرکت کنندگان از شنیدن چنین حرفی، هاج و واج و متعجب شدند.

صدر خطاب به هیئت مدیره اتحادیه، از آنان پرسید: مسئله سپس آقای بنی      

قاد ایشان را منتشر چیست و آقای دکتر سروش چه میگوید؟ چرا انتقادها و انت

اید؟ آقای صادق طباطبائی که مسئول ارتباطات خارجی اتحادیه بود، نکرده

خطاب به حضار گفت: بعد از اینکه روش شناخت بر پایه توحید از آقای 

منتشر شد، از جانب کسی انتقادی به ما  16صدر، در مکتب مبارز شماره بنی

دست ما در رابطه با روش نرسید. تنها یک مطلب از آقای دکتر سروش ب

مورد یافتیم، از شناخت توحیدی رسید و چون ما آن انتقاد را بی سر و ته و بی

صدر هم از درج آن در مکتب مبارز بعدی خودداری ورزیدیم و روح آقای بنی

است. درست و یا نادرست ما از انتشار آن جلوگیری این مطلب اطالع نداشته

 را بفرستید تا منتشر کنیم.کردیم و مجدداً انتقاد خود 

با روابطی که بعداً ایجاد شد، تصور چنین بود که آقای دکتر سروش، صحبت     

 ( 124« )است.صدر در مورد سانسورمطلبشان را باور نکردهآقای بنی

ای، غافل از اینکه درنشستی که قبل از آن برگزار شده بود، با تصویب ماده

ر مصوبات نامی ازاوبرده شود، غیر مستقیم از صدر بدون آنکه دخود آقای بنی

 ( 125سخنرانی در مجامع اتحادیه ممنوع شده بود. )

در نشست دوازدهم اتحادیه که در مهر و یا آبان سال  توضیح اینکه:    
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، برگزار شد، باز بحث کار سیاسی علنی کردن و یا نکردن در گرفت و 1355

در روی هم قرارگرفتند.  بعد از بحثهای تقریباً نمایندگان موافق و مخالف رو 

مختلف و تکرار حرفهای گذشته، از مخالفین کار سیاسی علنی، پرسیده شد، 

منظور خود را از این مخالفت روشن و واضح بگوئید. آنها چنین پاسخ دادند: 

اتحادیه نبایستی ازافراد مشهور سیاسی برای سخرانیهای علنی و عمومی 

ی فشارآوردیم که منظورشما  از افراد سیاسی معروف، دعوت بعمل آورد و وقت

چه کسانی هستند؟ اتحادیه که تا بحال ازافراد نا معقول و غیر موجه دعوت 

بعمل نیاورده است و تازه چند تا آدم که بتواند در یک جلسه علنی و آزاد، 

صدر چه کس بحثی را پیش ببرد، در اروپا وجود دارد؟. به غیر از آقای بنی

ری را میشناسید؟. در آن زمان هنوزکسی از آقای دکتر سروش اطالعی دیگ

داشت، او فرد شناخته شده سیاسی نبود و نداشت و تازه اگر هم کسی اطالع 

صدر یک شخصیت شد. گفتند چون آقای بنیوارد کار سیاسی علنی هم نمی

و شناسد، واگر اشناخته شده سیاسی است و ساواک وسازمان امنیت اورا می

روند و های اتحادیه زیرذره بین ساواک میبه سخنرانیهای علنی بپردازد، بچه

 شوند.در نتیجه گرفتار می

سرانجام، بعد از روشن شدن این امرکه منظوراصلی از این پیشنهاد،        

صدر از سخنرانی است، بعد از بحثهای مخالفین و ممنوع ساختن آقای بنی

به نفع  12به  11و یا  10به9موافقین پیشنهاد شد، رأی گرفته شود. بنظرم 

وبات، آشکار نام صدر تمام شد. اما اگر در بند مصمخالفین سخنرانی آقای بنی

آمد، مایه شرمساری و آبروریزی بسیار برای اتحادیه در برابر صدر میبنی

شد. به این علت، در بند مصوبه، توده خود و گروههای خارج از اتحادیه می

 صدر حذف شد و بطورعموم آمد:نام بنی

، اتحادیه نبایستی در سال جاری از افراد شناخته شده سیاسی، در مجامع خود» 

 (126« )برای سخنرانیهای علنی دعوت بعمل آورد. 

آقای دکتر سروش هم با حک و اصالح انتقاد خود بر روش شناخت بر پایه    

ای از انتقاد را برای توحید، آن را برای اتحادیه ارسال کرد و اتحادیه هم نسخه

و  صدر نیز نقدی بر آن نقد نوشتصدر جهت اطالع فرستاد. آقای بنیآقای بنی

 برای اتحادیه پس فرستاد تا یکجا دو نقد در کنار هم منتشر شوند.
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اتحادیه به آقای دکتر سروش اطالع داد که هر دو نقد را یکجا در کنار هم      

کنیم. آقای دکتر سروش به اتحادیه اطالع داد که ابداً مطلب مرا در منتشر می

نتشرکنید و یا اصالً نکنید. صدرمنتشرنکنید. یا جداگانه آن را مکنار مطلب بنی

، 24اتحادیه نیز بنا به خواست آقای دکتر سروش، مطلب ایشان را در شماره

، تحت نام " نقدی و در آمدی بر روشهای 92-136اسالم مکتب مبارز، ص 

، منتشر کرد و در ابتدای شروع مطلب 57/56شناخت عام " ، زمستان و بهار

 ری بدین شرح آمد:، از جانب اتحادیه تذک92در همان ص 

 -نمائید نقدیست که بر نوشته برادرمان آقای الفآنچه که اکنون مطالعه می»  

صدر موسوی.ن.( تحت عنوان " روش شناخت بر پایه موسوی) ابوالحسن بنی

و کتاب " اصول پایه و  16توحید"، درج شده در مکتب مبارز شماره 

ای از این است. ما نسخهههای حکومت اسالمی"، برشته تحریر در آمدضابطه

موسوی ارسال کردیم تا نظر ایشان را نیز در این  -نوشته را برای آقای الف

صفحه بما رسید. اما بنا به تذکر و  36شماره درج نمائیم. پاسخ ایشان در 

 «نمائیم. خواست آقای  عبدالکریم سروش، چاپ آن را به شماره بعد موکول می

آقای دکترسروش که مایل نبود دو نقد در کنار هم و  بنابراین، به خواست      

، بهار 25صدردرمکتب مبارزشماره در یک شماره چاپ شود، پاسخ آقای بنی

، بنام " تجربه گرائی منطقی و 61-110، شماره انقالب، ص 1358و تابستان

 (127اصول عام" انتشار پیدا کرد. )

 نویسد:ری میپذیدرباره روش ابطال  56آقای سروش  درسال    

دهند، پرهیزند و تن به ریسک و خطر نمیقوانینی که ازابطال پذیری می»    

شوند که از نظر فایده عملی، نازا و ثمر میتبدیل به سخنانی کلی و بی

 و نیز ( 128« )اندناتوان

ابطال ناپذیرِی تجربی که در پرتو عام و همه جایی کردن یک قانون بدست »    

را از اثر و حسن بلکه عیب و ضعف اساسی یک قانون است که آنآید، نه می

اندازد و به "تعریف" و یا "حصر منطقی" و یا توصیفی غیر ثمر بخشی می

 و ی ادامه می دهد:( 129« )سازدعلمی بدل می

ها )و اسالم و قرآن( بشود، باید از اگر بناست برخورد علمی با پدیده»    

ین ابطال ناپذیر و غیر علمی و همه جایی احتراز شود. ها و قواناینگونه شناخت
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خواهیم بشناسیم ها را میها و چه ابعادی از آن پدیدهباید مشخص کرد چه پدیده

ای )انتخاب( و نیز باید معین کرد که در چه صورت و با مشاهده چه پدیده

لبی حاضر به پس گرفتن قوانین خود هستیم. )ابطال پذیری( از این نوع جاه ط

شود( باید آگاهانه اجتناب کرد. هیچ قانون عملی منتهی میهای علمی )که به بی

ها حاکم باشد در عمل راهنما نخواهد بود. اولین عام و جهانی که بر همه پدیده

قدم در راه شناخت بخاطر توفیق درعمل، اینست که ذهن را از اینگونه 

ها را عام و جامع بودن آنهای بیکرانه بپاالییم و فریب همگانی و شناخت

های های مفید و مؤثر و راهگشا که مربوط به حوزه پدیدهنخوریم.  شناخت

 ( 130« )پذیر و توجیه ناپذیر باشندمشخص و مبتنی بر قوانین ابطال

 گوید:، در سخنرانی خود در دانشگاه ال اس ای لندن می1390وی در اسفند 

ای تئوری خوب علمی، تئوری و نظریه های او]کارل پوپر[بر اساس دیدگاه» 

 (131« )است که قابل ابطال باشد.

ترتیب، آقای سروش درموردنظریه ابطال پذیری پوپردو برداشت بدین    

 متضاد دارد:

ها )و اسالم و قرآن( بشود، باید از اگر بناست برخورد علمی با پدیده» الف: 

ر علمی و همه جایی احتراز شود. ها و قوانین ابطال ناپذیر و غیاینگونه شناخت

های او]کارل پوپی[ تئوری خوب علمی، بر اساس دیدگاه»  ویا:( 56)سال « 

 و( 90)اسفند « تئوری و نظریه ای است که قابل ابطال باشد.

ولی آقای سروش نظریه داروین یک نظریه » پرسد:مجری در اینجا میب: 

یکی از »پرسد: ز مجری میبا«. بله » گوید:سروش می«. ابطال پذیر است

انتقادهای به نظریه شما این است که این نظریه ابطال پذیر نیست، برای اینکه 

بگوئید که خوب این رؤیای هرچه دیگران بگویند، شما ممکن است در جواب 

 «ها منطق عالم بیداری سوار بشوداست. قرار نیست که بر رؤیاپیامبر 

ببینید اوالً خیلی از فیلسوفان علم معتقدند که نظریه » دهد:آقای سروش پاسخ می

گذریم داروین ابطال ناپذیر است.منجمله شخص کارل پوپر ولی ما فعالً از او می

یعنی این همان  ولی نظریه من فراگیرتر است.»و« چون محل بحث ما نیست.

ت: تئوری که این همه پدیده گفگفت. داروین میچیزی است که باز داروین می

 «تواند غلط باشد. قوتش بیشتر استتواند تبیین کند، نمیرا می
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اگر نظر اول که از پوپر است، در اینجا این سئوال اساسی مطرح است:   

صحیح است،  دومی یعنی نظر ب: باطل است. و اگرنظر ب: صحیح است، الف 

ل پوپر است. و نظر ب: باطل و خالف علم است؟  مسلم است نظر الف: قو

 عدول از نظر پوپر و تصدیق اصل و نظر عام است.

است. پذیری، جداگانه، نظریه نقد شدهشود به اصل ابطالدر آنچه مربوط می     

کند. و پذیری خارج میبار، او علوم غیرطبیعی را از قلمرو ابطالاال اینکه این

بمانند و روِش علوم اجتماعی دهد چرا علوم طبیعی باید در حصار توضیح نمی

شود، چگونه روشی است؟ او نظریه داروین را معتبر که از حصار خارج می

کند که جرأت نمیبرد. اال اینکار اول پوپر را بکار میداند. در واقع، راهمی

شود بگوید: خود او برد. به این دلیل که ناگزیر میکار را بکار میبگوید آن راه

داند. در واقع، برابر روش داند اما پوپر نمیپذیر میرا ابطالنظریه داروین 

ناپذیر، بنابراین، غیرعلمی است. در این گفتگو، پوپر، نظریه داروین ابطال

کار پوپر نیازموده و یک از چهار راهداند، به هیچپذیر میآنچه را سروش ابطال

داند. حال چه می« یشبه علم»ا قابل آزمودن نیز نیست. پوپر نظریه داروین ر

، جانبدار نظریه عام 95است که در سال تحولی در  فکر دکتر سروش رخ داده

کند؟  این بر ها را از قانون ابطال پذیری مستثنی میشود و بخشی از نظریهمی

آقای سروش است که چرائی آن را  توضیح دهد؟ ولی حقیقت این است که 

است، برای رهائی از د گرفتار شدهچون او در حرفهای متضاد و متناقض خو

کند که با تمسک ای که فکر و ذهنش را درگیر ساخته، چنین تصور میمخمصه

است و جعل جستن به فرضیه داروین که ناقوس مرگش مدتها پیش نواخته شده

رؤیائی »شود که خود را از مخمصه برهاند و تئوری از قول پوپر، قادر می

ت بنشاند و نام خود را به عنوان فیلسوف و صاحب را بر کسی حقانی« رسوالنه

که از صدر  -تئوری نو و جدیدی که قادر است همۀ مسائل الینحل قرآنی را 

اسالم تا به امروز نه مفسرین، نه متألهین، نه متکلمین و نه فیلسوفان 

  ، رازگشائی می کند، جا بیندازد و تثبیت کند. -اند، حل کنندنتوانسته
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 است ابوزید حامد نصر از کاست، و کمبی گوید،می سروش آنچه 
 

قرآن احالم و رؤیاها یا  -1محور:  5در مطلع این بخش گفته شد که هر    

قرآن محصول فرهنگی است. -2خواب پریشان و خواب و خوابگزار الزم دارد. 

هرمنوتیک یگانه - 5قرآن تألیف پیامبر است. و -4 مند است.قرآن تاریخ -3

روش ممکن برای فهم قرآن، همه از نصر حامد ابوزید است. برای اینکه سخن 

سند و مدرک زده نشده باشد، نظر حامد ابو زید در باره موارد فوق را از بی

شود. قبل از آن، توضحی در مورد آورده می «معنای متن»ترجمه کتابش بنام 

 کتاب حامد ابوزید ضرور است.

که به عربی است، در سال « مفهوم النصّ »حامد ابوزید بنام کتاب نصر 

 است. ، در لبنان منتشر شده1369، برابر با  1990

آقای مرتضی کریمی نیا آن رابه فارسی ترجمه کرده واولین چاپ ترجمه  

 است. در تهران منتشر شده 1380فارسی آن در

گوید، قبل از انتشار ترجمه کتاب، به هلند رفته و با مترجم، چنانکه خود می  

( به قصد 1379خرداد ماه امسال )»نویسد: کند. او میحامد ابوزید دیدار می

ای از منابع قرآن و گفتگو با دکتر نصر حامد ابو زید در بارِه مشکالتی تهیِه پاره

، به شهر لیدن هلند سفر کردم.  در روز که در ترجمِه کتاب مفهوم النّص داشتم

وقتی نخستین بار به دفتر کار  ابوزید واقع در مؤسسه ی 1379خرداد  7جمعه 

INIS  در دانشگاه لیدن رفتم، پیر مرد با خوشروئی تمام مرا پذیرفت...همانجا

را به او پیشنهاد کردم، « مفهوم النصّ »ای  علمی در بارِه کتابش، وقتی مصاحبه

ال کرد...دو مصاحبِه مشروح با وی انجام دادم که در اینجا متن تکمییل شده استقب

 (132« )ام.و نهایی یکی از آنها را آورده

 -اما این مصاحبه قبل از اینکه در کتاب بیاید، حدود یکسال قبل در مجله کیان  

 منتشر شده است: -ناشر افکار سروش 

در مجلِه کیان ، سال دهم، « النصّ »این گفتگو پیشتر از انتشار ترجمه کتاب » 

 ( 133« )منتشر شده است. 1379آبان  -، مهر54شمارِه 
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  شودمی نقل زید ابو حامد نصر کتاب از  

  خوابگزار و خواب و پریشان خواب یا رؤیاها و احالم قرآن -1
  

میسر « خیال»و چون انتقال از عالم حّس به ملکوت با گذر از منطقِه »     

نیز به « تأویل»است، فرایند عبور از پوستِه متن قرآنی به مغز آن به کمک 

تردید، احالم و رؤیاها بهترین شاهد و شود. بیانجام می« خیال»واسطِه همین 

یعنی همان احالم و  -عالم خیال  نمونه برای فهم کیفیت تالقی این دو عالم اند... 

ای میان عالم غیب و ملکوت  و عالم حس و شهادت است. در واسطه -رؤیاها

عالم ملکوت ُمثل معنوی و روحانی وجود دارند و در عالم شهادت تنها 

های این ُمثُل. هر یک از این صور عالم حس و شهادت، مثالی است که صورت

های مادی، در آن تجّسد ل حسی و صورتُمثُل معنوی و روحانی، با اشکا

ماند. یابند. با این دیدگاه افالطونی از عالم، جهان یکسره به خواب و رؤیا میمی

شوند ...در اند، چون بمیرند بیدار میمگر نه این است که مردمان همه در خواب

ای برای تصویر و تجّسد امور معنوی است. این دیدگاه، زبان ابزار و واسطه

در فرایند  -چنانکه باید با انتقال از عالم حس و شهادت به عالم غیب و ملکوتهم

از صور این عالم گذر کرد و به روح حقیقت رسید.  -عروج خیالی صوفیانه

همچنین باید از پوسته و قشر خارجی متِن قرآنی که صورتی بیش نیست، فراتر 

عی است. بدین سان رفت و به مغز و لباب آن دست یافت که همانا معنای واق

یابد و قرآن، به مثابه متن زبانی، در خیال با عالم ماّدی توازی و تشابه می

بیند و از گردند که آدمی در خواب میجمالت قرآن چونان ُمثُل و صوری می

متِن قرآنی برای رسیدن به معنای « تأویل» اند. «تعبیر»همین جهت، نیازمند 

خواب است. اینان در « تعبیر»مشابه عمِل  -لبابو یا همان مغز و  -آن« باطنی»

 ( 134« )واقع دو اصطالح برای ادای یک مفهوم واحدند. 

افالطونی « مثل»سان، ابوزید ثنویت افالطونی را که بنابر آن، محور  بدین 

است، برای برقرارکردن رابطه میان پذیرند، بکار گرفتهفعال و صور آنها فعل

رسد، همچون ابوزید ادت. وچون نوبت به سروش میعالم ملکوت و عالم شه

برد و برهمان ثنویت افالطونی، پیامبر را از خداوند پر توحید را ازیاد می
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است. بکاربردن کند. سخن افالطون گویای گرفتاری عقل او در مدار بستهمی

است. درماندگی ازبرقراری نظر او، دوبارتنگ کردن این مدار را تنگ کرده 

میان خداوند و پیامبر و قرآن را صور انگاری، ناشی از بستن دیدگاه رابطه 

های پرشمار عقل و ناگزیر کردنش از ندیدن جز محور فعال است. تناقض

کران هستی بروی عقل است. در دعاوی مدعای مقلِد و مقلَد، ناشی از بستن بی

 دیگر ابوزید تأمل کنیم:

 

 است فرهنگی محصول قرآن -2
 

نامد و پیام، نمایانگِر ارتباطی میان فرستنده قرآن خود را پیام ]رسالت[ می»    

پذیرد. از آنجا که و گیرنده است که از طریق رمز و یا نظام زبانی صورت می

توان فرستنده را مورد پژوهش علمی قرار داد، طبیعی است در مورد قرآن نمی

آنی از داخِل واقعیت و فرهنگ که راه ورود علمی به پژوهش در باب متِن قر

که زندگی نخستین انسانهای مخاطِب وحی و نیز اولین « واقعیتی»می گذرد؛ 

که « فرهنگی»گیرند و گیرندِه وحی یعنی پیامبر اکرم)ص(  در آن شکل می

زبان تجّسم آن است. بر این اساس، در پژوهش متِن قرآنی به سراغ واقعیت و 

تن به امور تجربی است. با تحلیل این امور فرهنگ رفتن، به معنای پرداخ

دست یافت. این نکته بدیهی است  پدیدِه متِن قرآنیتوان به شناختی علمی از می

ای در فرهنگ ما که متن محصولی فرهنگی است. با وجود این، چنین نکته

« رود. نیازمند اثبات پی در پی است که از پژوهش حاضر چنین امید می

ر فرهنگی، اسالم دین عربی است، و از این باالتر، مهم ترین از نظ» و ( 135)

 (  136« )درون مایِه عربیّت و اساس تمدن و فرهنگ عرب است

است حقیقت آشکاری را عقل ابوزید برای ساختن این مدعا، ناگزیر شده     

قدرت و زبان قدرت « فرهنگ»که پیامبر امی بود، یعنی از بپوشاند وآن این

امعه آن روز، اثر نپذیرفته بود. قرآن بیان استقالل و آزادی و رایج در ج

برد، زبان آزادی فرآورنده فرهنگ استقالل و آزادی است و زبائی که بکار می

آید، بکار قدرت و زبان قدرت، بکارفهم قرآن نمی« فرهنگ»است. بکاربردن 

قرآن، جز این آید. در طول تاریخ، با از خود بیگانه کردن آن در بیان قدرت می

 اند؟ کرده



    341        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

  

 قرآن بودن مند تاریخ-3
 

به زبانی اجتماعی و تا ریخ مند « پیام»اکنون این »تاریخ مند بودن قرآن: -1

برای گیرنده اجتماعی و تاریخ فرستاده شده است. آیا برای فهم و تحلیل آن، 

 و(  137« )توان یافت؟روشی جز روشهای بشری می

کوشد، نشان دهد این متن  از جامعِه خود در این مباحث، مفهوم النص  می» -2

جدا نیست، از فرهنگ خود جدا نیست و از نخستین گیرندِه  آن یعنی پیامبر جدا 

زبان جبرئیل چه »نیست. کتاب مذکور  از بحث در بارِه مسائل غیبی مثل اینکه 

ساس کتاب همین است.  مسئلِه کند. به گمان من ا، و نظایر آن، پرهیز می«بود

تاریخ مندی و زمان مندی متن  قرآنی و ارتباط وثیق آن با فرهنگ منتسب به 

آنچه قرآن را در »؛ « رسیمآن. پس از این، به تأثیر متِن قرآنی در فرهنگ می

سازد، به کارگیری میان تمامی متون فرهنگ عربی برجسته و متمایز می

وجوه فرهنگ عربی]زمان نزول[ است. این  ترینترین و برجستهمتعالی

فرهنگ، فرهنگ بدویان یا اعراب نبود، بلکه فرهنگ جامعه ای ثبیت یافته، 

جاری و پیشرو بود. یعنی همان فرهنگ برتر که در جامعه آن روز وجود 

داشت و در صدِد تغییر وضع موجود بود. از اینجا می توان دریافت که چرا 

و فرهنگ حاکم، از نوع چالش میان « متن»هنگ چالش ایجاد شده میان فر

قرآن »بدویت و تمدن بوده است... از همین جا به این استنتاج رسیدم که 

این جمله ای است که نه فقط خشم عده ای را « محصول فرهنگی است.

ممکن است یکی از شاگردان »؛ « برانگیخت، بلکه سبب تکفیر شده و می شود

ر قبول و یا رد روایتی مرا بر خطا بداند. اشکالی من بر من خرده بگیرد، و د

ندارد، اما دیدگاه کلی من در باب تاریخ مندی متِن قرآنی همچنان صحیح 

ماند. البته یک استثنا وجود دارد و آن وقتی است که برخی نظرات کامالً می

جدید برخی مستشرقین را بپذیریم که معتقدند قرآن به تمامی بعدها ]در قرون 

 (   138« )و سوم[ تدوین نهایی یافته است. دوم

این قسمت از مدعای ابوزید نیز همچنان بیان کننده ثنویتی است که، بنابر     

یا امرهای واقع « هاحادثه»آن، تاریخ، یعنی محدوده زمانی دوران پیامبری و 
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های قرآن در بردارنده احکام در باره این این دوران محور فعال هستند و آیه

مرها هستند. محور فعال انگاشتن تاریخی که در یک دوره کوتاه زندگی جامعه ا

شود، البته عقل را از مشاهده جامعه بشری و اشتراک آنها در عرب ناچیز می

کند که امرهای واقع امرهای واقع مستمر، بنابراین، از تاریخی ناتوان می

کنند. و نیز عقل را را، در رابطه با یکدیگر، گزارش میمستمر هستند و آن

کند، از حقوق کند از مشاهده اصول راهنمائی که قرآن تبیین میناتوان می

کند، از قواعد انسان و جانداران و طبیعت که قرآن به انسان خاطرنشانشان می

آموزد، از... از زبان قرآن که زبان آزادی، بنابراین خشونت زدائی که قرآن می

 شفاف و سر راست است.  

 

  پیامبر تألیف قرآن-4
 

ابو زید در متن کتاب در چندین جای مختلف به گونه های متفاوت،  حامد 

و 104و96از جمله در صفحات  اشاره می کند که قرآن تألیف پیامبر است:

107: 

در اینجاتنها بدین نکته اشاره می کنم که این دیدگاه متن قرآنی را دارای »

وجودی مکتوب و پیشین در لوح محفوظ می داند. چنین برداشتی رابطه 

و پیامبر از »؛ « دیالکتیکی میان متن و واقعیت فرهنگی را نادیده می گیرد

به مردم قالب  طریق رمز معنا و مفهومی را دریافت می کند و سپس برای ابالغ

در تفسیِر  نبوت بدین « خیال»تکیه بر نظریه »؛ « لفظی زبانی بدان می دهد

معناست که رفتن از عالم بشریت به عالم فرشتگان انتقالی است که با فاعلیت قوه 

 و... و باز توضیح می دهد:« خیال ]یا مخیّله ی[ آدمی انجام می گیرد

الم هللا است. در این آیه کلمه وحی همان پس وحی  به پیامبران یکی از انواع ک»

سوره  51است. بنابراین آیه ]یعنی آیه به کار رفته« الهام»معنای لغویش، یعنی 

شوری[، کالم الهی سه گونه است: الف( وحی، به معنی الهام، ب( سخن گفتن 

را در ماجرای موسی سراغ داریم، ج( فرستادن از پس حجاب، که تنها نمونِه آن

: فرشته[ تا او به اذن خداوند مطلبی را الهام کند. این نوع سوم همان رسول]

کند، بلکه وحی و آید، اما این رسول چیزی ابالغ نمیوحِی که در آن رسولی می
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کند. اگر بر اساس چنین تفکیکی میان وحی و کالم الهی )و انواع سه الهام می

لمات را به پیامبر تحویل نداده، یابیم که جبرئیل کگانِه آن( به آن بنگریم، در می

نزله على » است. این فهم از آیه، با مفاد آیِه ها را الهام ]: وحی[  کردهبلکه آن

نزل به الروح االمین على قلبك لتكون من المنذرین » (  و آیات 97)بقره «  قلبك 

توانیم قرآن (  سازگار و همخوان است. چنین است که می193-194شعراء «)

 (  139« )ی، و کالم ملفوظ آن را از جانب پیامبر بدانیم.را وح

  

کنم با این تحلیل قرآن، بیان زبانی و شخص گمان می» پرسد:سئوال کننده می● 

 «شودپیامبر از تجربه نبوی خود می

 (140«)دهد: بله، من همین عقیده را دارم.ابوزید پاسخ می  

خویش ناتوان است. از سوئی گوئی ازقرار، ابوزید ازمشاهده تناقض    

جبرئیل » گویدکند. از سوی دیگر میپذیرد که خداوند به پیامبر وحی میمی

آیا «. استها را الهام )= وحی( کردهکلمات را به پیامبر تحویل نداده، بلکه آن

کلمات و یا معانی است؟ هرگاه قصد او کلمات باشند، « آنها»قصد ابوزید از 

شود. زیرا هم کلمات را تحویل نداده و هم خداوند از طریق معنی میسخن او بی

خواهد است! اگر قصد او معانی باشند و میجبرئیل آنها را به پیامبر وحی کرده

ها را به قالب بگوید خداوند معانی را به پیامبروحی کرده و پیامبر خود آن

توضیح کند. را سخت گنگ میاست، تناقض موجود درمدعا، آنکلمات ریخته

آن که در کلماتی بیان کند بیکه الف. خداوند معانی را به پیامبر وحی میاین

ریزد. ج. اما ها میها و جملهشده باشند. و ب. پیامبر آن معانی را به قالب کلمه

ها گوید، همانها بیان وبازمیها وجملهآیا معانی که پیامبر آنها را در کلمه

اند؟ اگر آری، چرا ابوزید لقمه را ازپشت هستند که به پیامبر وحی شده

ها به پیامبر گذارد؟ مگر ممکن نبود خداوند پیام خود را در کلمهسربردهان می

است؟ خداوند را از ها ناممکن بودهپندارد وحی پیام در کلمهوحی کند؟ آیا او می

و فعال کند داند؟ اگرنه، آیا خداوند خالق معانی که وحی میکار ناتوان میاین

 گیرد؟ مایشاء است، چگونه تغییر معانی را نادیده می

ها ممکن باشد، بیان آنها در برفرض که وحی معانی بیان ناشده در کلمه     

 گوید قرآن وحی خداوند واند؟ خود میها را از چه وقت تألیف خواندهکلمه
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دهستند که از پیامبر است. بنابراین قول، معانی قرآن ازخداون« کالم ملفوظ»

است. اوکه به خداوند و به ها بیان کردهها وجملهپیامبر آنها را درقالب کلمه

ها به رو خداوند معانی را در کلمهتواند بگوید: از چهوحی قائل است، می

 پیامبر وحی نکرد؟   

 

 

 قرآن فهم در ممکن انسانی روش هرمنوتیک-5

   

هرمنوتیک و تاریخ مندی قرآن می بو زید در جاهای مختلف کتاب به زبان، ا

 پردازد:

مند برای گیرنده اجتماعی و به زبانی اجتماعی و تاریخ« پیام»اکنون این »  -1

 و،(  141« )تاریخ فرستاده شده است.

روش تحلیل زبانی، یگانه روش انسانی ممکن در فهم پیام الهی، و نیز فهم »-2 

اسالم است. برای ورود آنچه که پیشینیان به آن مبتال شدند، در روش تحلیل 

دانیم، بل به آن دلیل متون، اعتبار متِن قرآنی را برگرفته از دلیل خارجی نمی

(  142« )گویدآن خوشامد میپذیرد و به دانیم که فرهنگ متن قرآنی را میمی

 و،

پیامبر اکرم )ص( یک بشر، قرآن پیام آسمان به زمین است، اما نه پیامی »-3  

جدا و بر کنار از قوانین واقعیت و نهادهای اجتماعی درون آن، و بویژه نهاد 

کند، اما با کالمی مبتنی بر فرهنگ، وجوِد مطلق خود را برای بشر هویدا می

آید...تأکید مدام و بانی خود آنان است، نزد ایشان فرود مینظام فرهنگی و ز

یکسویه بر خاستگاه و گویندِه قرآن، سبب تباه کردِن سرشت این متن و نقش آن 

« اندیشِه دینی رخ داده استدر واقعیت است. وجود این امری است که در قلمرِو 

فهم  هرمنوتیک روش انسانی ممکن در» آنچه ابوزید زیر عنوان .(143)

که معلوم های او زیر عناوین پیشین است. اال اینگوید، تکرار گفتهمی« قرآن

، همان تاریخ پیامبری و فرهنگ و زبان آن دوران میکند مقصود او از تاریخ

است. اما چون او، در قرآن، از منظر فقه که بیان قدرت و تألیفی است از 

و  هاهای دیگر و سنتدینهای اغلب ساختگی و احکام فقهی رایج در روایت
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همه برپایه فلسفه و منطق ارسطوئی، این و هاقواعد پدید آمده در جامعه

های زبان قرآن را بشناسد. چون حقوقی که قرآن در بردارد را تواند ویژگینمی

تواند از خود بپرسد: وقتی در فرهنگ عرب آن دوران، سخنی از بیند، نمینمی

ها به سرطان قدرت مبتلی بودند، با روش فرهنگ این حقوق به میان نبود و

توان،  در فرهنگ آن زمان، حقوق را باز جست؟ با هرمنوتیک چگونه می

توان زبان آزادی قرآن را فهم کرد؟ هرمنوتیک در زبان قدرت رایج چگونه می

تواند تاریخ بمثابه امور واقع مستمر را به ما بشناساند؟ این معنی چگونه می

ها در بیان قدرت از خود بیگانه شده بودند، اسالم نیز سالم، دینپیش از ا

بدست فقیهان و فیلسوفان و ... در خدمت قدرت از خود بیگانه شد. با دین از 

تواند بیان استقالل و آزادی را که قرآن است بازشناخت؟ خود بیگانه چگونه می

 دانشی دیگر باید و روشی دیگر 

 

 دیگر متون و انجیل با برابر و پیامبر ملفوظ کالم قرآن
 

بوزید برای اینکه به وحی معنای الهام و خواب  و کالم ملفوظ پیامبر بدهد، ا

متن قرآن را با انجیل و سایر متون برابر گرفته و با وجو اینکه قرآن به 

سوره نساء،   پسر خدا  171سوره مائده  73و  72صراحت موافق آیه های 

ل اعالم و دست یازیدن به چنین عقیده باطلی را  از بودن مسیح و تثلث را باط

سر کفر و حق پوشی معرفی می کند،  اما او مسیح را پسر خدا خوانده و و 

پس قرآن هم چنین است و هیچ  ،«انجیل کالم لفظی خداوند نیست » چون 

برتری بر متون دیگر ندارد و مانند متون دیگر است و برای رسیدن به چنین 

 هدفی:

 متن قرآن را با انجیل و سایر متون برابر و -الف 

 مسیح پسر خدا و -ب

 پائین آوردن پیامبر در حد افراد معمولی و یا حد اکثر شعرا -ج

 گرفته شده است. توجه شود:
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 برابر متون سایر و انجیل با قرآن متن -الف
 

این در بحث اعجاز وحی اسالمی، داللت را از مدلول جدا می داند. طرفداران » 

دیدگاه معتقدند معجزه ای که بر حقّانیت وحی داللت می کند در قرآن نهفته 

است، اما این اعجاز برخاسته از سرشت خاّص قرآن به عنوان متنی زبانی 

نیست، بل از آن روست که عرب های  هم روزگار با متن قرآن ، در هماورد 

ن ناتوانی امری عارضی ماندند. ای« عاجز»جویی با قرآن، از خلِق هماننِد قرآن 

و به حکم دخالت اراده ی الهی بود که شاعران و بلیغان عرب را از پذیرش 

  (144« )مبارزه با قرآن یا همانند آوردن برای آن باز داشت.

 ولی در صفحه ی بعد  می نویسد: 

اگر متن قرآنی به تنهایی با دیگر متون مقایسه شود، هیچ اعجاز یا برتری در »

 ( 145« )خوردبه چشم نمی ساختار آن

های معاصر حقیقت این است که عرب» وی قبل از آن در جای دیگر می آورد:

توانستند تفاوت و تغایری میان متن قرآنی و با دورِه شکل گیری متن قرآنی نمی

ورزیدند که این متن متون رایج نزد خود بیابند. به همین جهت سخت اصرار می

متداول خویش جای دهند؛ پیامبر را گاه شاعر و گاه کاهن  تازه را در دایرِه متون

نامیدند. بی گمان به کارگیری این اوصاف، از سوی آنان، به دلیل مشابهتی می

 (  146« )بود که که میان متن قرآنی و متون شاعران و کاهنان می یافتند

 

 خدا پسر مسیح و وحی مفهوم -ب 
 

که جبرئیل چه چیزی از قرآن را نازل » این مورد ابوزید، این سئوال را: در 

کرد؟ لفظ و معنا؟ یعنی هم شکل و هم محتوا؟ یا آنکه تنها محتوا و معنا را نازل 

« کرده و سپس پیامبر اکرم )ص(  خود لباس زبان عربی بر آن پوشانیده است؟

در »که نظر و دیدگاه خود اوست طرح کرده و سپس کمی بعد پاسخ گفته: 

نکته اشاره می کنم که این دیدگاه متن قرآنی را دارای وجودی  اینجاتنها بدین

مکتوب و پیشین در لوح محفوظ می داند. چنین برداشتی رابطه دیالکتیکی میان 

وی در گفتگو با مترجم ( 147« )متن و واقعیت فرهنگی را نادیده می گیرد

 کتابش تصریح کرده که:
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مفهوم وحی در مسیحیت متفاوت مفهوم وحی و کالم هللا در اسالم چندان از »

شود. معنای وحی در مسیحیت چیست؟ معنایش الهام است. انجیل کالم لفظی نمی

 ( 148« )خداوند نیست، بلکه کالم پسر خدا، مسیح است.

 

 

  شعرا اکثر حد یا و معمولی افراد حد در پیامبر آوردن پائین -ج 
 

برای پائین آوردن متن قرآن  و پیامبر در حد افراد معمولی به متن شعری  وی 

 و شعرا متوسل می شود، و می نویسد:

از منظر پژوهش حاضر، تبدیل شعر به شاهدی صرف، دستکم بدین معناست » 

یا از یک گونه متن به گونه ای  –که فرهنگ عربی از یک متن به متنی دیگر 

شعر به قرآن. روزگاری شعر متن حاکم بود و قرآن، گراییده است: از  –دیگر 

متِن مخالف ؛ لیکن با دگرگونی وضعیت، قرآن متن حاکم گردید. با این همه، این 

متِن حاکم چون در آشکار سازی و تبییِن معنای خود نیازمند شعر بود، آن را نه 

 ( 149« )به متنی مخالف، بلکه به متنی همراه و در خدمت خود بدل کرد

وی درگفتگوبا مترجم کتابش، مسئله راروشنترمی کند. مترجم از وی می 

 پرسد:

با توجه به اینکه شما محصول وحی نبوی را بیان پیامبر از کالم هللا » س.● 

 «شوید؟دانید، آیا بین این وحی به پیامبر و تجربِه دینی پیامبر تفاوت قائل میمی

های خود را بله تفاوتی هست. تجربِه روحی پیامبر ویژگی»ج. حامد ابوزید: 

توان گفت خداوند با هر یک دارد که از نوع اول کالم هللا است. به همین سان می

فرستد که او ای نمیکند؛ اما فرشتهگوید؛ یعنی وحی و الهام میاز ما سخن می

و بلکه تمام موجودات الهام به معنا  چیزی را الهام کند. درباره ی هریک ازافراد

عاّم صدق می کند. این همان الهامی استکه در عربی آن را حدس می نامیم، اما 

کالم هللا برای پیامبران، نوعی وحی خاّص است؛ این وحی مستلزم وجود فرشته 

است. کالم هللا برای عموم ما آدمیان نیز وحی و الهام است، اما نیاز به آمدن 

ای ای موسیقی در حال تجربهتوان کفت هنگام استماع قطعهدارد... میفرشته ن

تر، در حال وحی هستیم. اگر بخواهیم این دیدگاه را زیبا شناختی و به تعبیر دقیق
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است که بگوییم کالم هللا  همه ی هستی را رنگ و بوی دینی بدهیم، درست این

گیرد....هر کالم هللا بهره میاست و هر یک از ما بسته به استعدادش از پر کرده

قدر توان آدمیان در شنیدن زمزمِه هستی بیشتر باشد، در شنیدن کالم هللا از زبان 

و بیان پیامبران تواناترند. من در این کلمات چه بسا زبان شعرا را به کار گرفته 

 (  151« )باشم و کمتر به روش یک پژوهشگر بحث کنم

 

است و هریک از ما بسته  همه هستی را پر کردهکالم هللا» اما این سخن که    

گویای نابرابری استعدادها است. هرگاه ، «بردبه استعدادش از کالم هللا بهره می

یافت و در را اندر می« معیت با خدا»شناخت، معنیاو موازنه عدمی رامی

شود. و نیز، پیام این حق را یافت خداوند حق است وازاو جز حق صادر نمیمی

تواند دریابد که به یمن موازنه عدمی، توان معیت با خداوند را یافته کسی می

شود یافت حقی که از خداوند صادر میتر از لحاظ مدعای او، در میمهم باشد.

آید. این حق را به هائی شفاف وسرراست بعمل مییک تعریف دارد و در کلمه

های جز در آن زبان و در کلمهتواند پس، پیامبرنمی. توان بازگفتهرزبانی نمی

   ها ابالغ کند.بیان کننده حق، پیام را دریافت و به همه انسان

 

 

 سروش مورد در زید ابو حامد نصر سخن
 

در ایران پاره ای شما را با عبد الکریم سروش »  :کریمی نیا از وی می پرسد 

یا محمد شبستری مقایسه می کنند. حتی برخی معتقدند که این دو دست کم با شما 

« تبادل فکری دارند یا در اندیشه های خودوام داِر شمایند. نظر خود شما چیست؟

  وی چنین پاسخ می دهد:

من آثار استاد شبستری را در این موضوع من نمی توانم داور خوبی باشم؛ »

نخوانده ام و آکاهی ام در  باره ی نوشته های عبدالکریم سروش، از طریق 

منشورات و ترجمه های انگلیسی و نیز کنفرانس هایی است که هر دو در آن ها 

شرکت داشته ایم. به گمانم ایشان فیلسوفی با رنگ صوفیانه است و بیشتر از هر 

ته است. من خود مقاله یا کتاب قرآنی از وی چیز به معرفت شناسی پرداخ
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نخوانده ام. گاه البته در گفتگوهایمان اختالف نظر داشته ایم؛ مثالً در این باب که 

آیا زبان در قرآن، امری عرضی است یا نه. به نظر من این مطلب ارتباط 

بسیاری با موضوع کالم الهی و وحی دارد...جدا از این تفاوت آرا در امور 

با آنکه سروش محقق قرآنی نیست، بلکه صاحب نظر و محقق اندیشه  -ی جزئ

گمان می کنم ما هر دو نقطه ی عزیمت واحد و  -ی اسالمی به طور عام است

 ( 152« )اهداف بسیار مشابه داریم.

که اصل مدعای دکترسروش، نکاتی بوده است که خیلی  بنابر این معلوم شد

ابوزیدمطرح ومنتشرشده است، ممکن است که پیشترها بوسیلۀ نصرحامد 

سروش ادعا کند که ازنظریات حامد ابوزید اطالعی نداشته و خود مستقالً  

چنین نکاتی را کشف کرده است. البته ممکن است نکات مشابه و مساوی  را 

همزمان دو و یا چند نفر در نقاط مختلف جهان ابرازدارند، و اطالعی هم از 

شته باشند. اگرما درقرن نوزدهم بودیم چنین سخنی پسندیده نظرات یکدیگر ندا

تقریباً 1869بود همچنانکه جدول تناوبی عناصر)جدول مندلیف( رادرسال 

( و Dmitry Ivanovich Mendeleevهمزمان، شمیدان روسی مندلیف )

کشف کردند و از یکدیگر هم اطالعی  Lothar Meyer شیمی دان آلمانی

در دنیای عصر ما و قرن بیست و یکم و با جود این  نداشتند ولی این سخن

همه دستگاههای روابط جمعی نمی تواند قابل قبول باشد. طرفه اینکه بنا بگفته 

حامد ابوزید، سروش با وی در کنفرانسها دیدار و گفتگو داشته، و از 

نظریاتش مطلع بوده است. افزون براینکه عصارۀ نظریاتش که درمصاحبه با 

ی کیان  ریم نیا، عنوان کرده است، درمجلهابش مرتضی کمترجم کت

، قبل 1379آبان  -، مهر54وناشرافکارسروش، سال دهم، شماره ی 

باقی است که چرا  ( حال جای این سئوال151ازانتشارکتاب منتشرشده بود. )

عرف و اخالق و قاعده علمی سروش نگفته است که اصل این حد اقل بنا بر 

رفته شده است و یا حد اقل بگوید ایشان هم چنین نظریاتی نظریات از ایشان گ

را  داشته و منتشر کرده است؟ و یا در ابراز چنین نظریاتی صرفنظر از 

 چگونگی توضیح، تحلیل و بیان آن حق تقدم دارد؟

دیگر اینکه: جای این سئوال اساسی برای همه باز است که چرا آدمی به  

نظیر دکتر سروش که قبالً نوشته و  چنین خط و خطوطی می افتد؟ شخصی
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اکنون با کالم خداوند همان گونه روبرو هستیم که پیامبر اکرم بود. » ... :گفته

پیامبر اکرم » و«  یعنی عین همان الفاظ ی که به پیامبر نازل شد و ثبت گردید

موظف بودند عین کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غیب بگیرند و 

تجربۀ » و( 153« )زبان و بیان خود شان آن را به دیگران برسانند. بعد با

پیامبری که مهبط وحی بود و این آیات نخست در گوش جان ایشان، خوانده شد. 

« یات قرآن را از او شنیدنیعنی خویش را مخاطب مستقیم خداوند دیدن و آ

معارفی که ائمه اهل البیت و پیامبر اکرم بیان می » و مهمتر اینکه:( 154)

کردند، حسابشان با آیات قرآن جداست، و حتی احادیث قدسی هم نباید با قرآن 

 (155« )آمیخته شوند. قرآن در این میان شأنی منحصر به فرد دارد

زبان قران »و « قرآن حاصل روؤیاهای پیامبر است» ولی امروز می گویند: 

پیامبر در واقع »و «  و زبان خواب است و نیاز به خوابگزار داردزبان رؤیا  

 (156«)مؤلف قرآن است

نوآوری، تفسیر نو و  به منظور باز بارها این نکته را متذکر شده ام، کسانی

موجب پدید آمدن معارفی نو وتازه از قرآن می شود، نقص و  که بدیع از قرآن

ویا چون به فکرتازه وبدیعی  کاستی حرف وسخن قبلی خود را برطرف کنند

رسیده اند، آن را تغییر دهند، نه تنها عیب نیست بلکه حسن است ودر هر 

اما عیب و اشکال در اینجاست که شخصی، سخنان  زمینه علمی چنین است.

قبل خود را به بوته فراموشی بگذارد وتوضیح ندهد که چگونه بدین نظر بدیع 

ید خود، به تحریف نظر این و آن بپردازد، رسیده است وبه منظور اثبات نظرجد

محتوای حرف آنها  را تغییر دهد، به هررطب و یابسی چنگ بیندازد و احکام 

غیر اثبات و غیر محققانه صادر کند و حتی برای اینکه بر دامنش گردی 

 ننشیند، بر اعمال غلط و نادرست خود ابرام و پافشاری ورزد. 

ویژه ی خود را دارد. در کشوری نظیر، کشور اما کشورهای استبداد زده وضع 

ما ایران عناصری که مشق روشنفکری و نیروی مخالف را بازی می کنند، در 

وجاهت خود، در جامعه و به خاطرترس از تجربه تاریخی بسیار حساس هستند 

که حرف آنها، حرف آخرباشد، وبعنوان تنها ارائه دهندۀ راه حل و ثانیاً دراین

 شوند. ، بسیار کوشا میشناخته شوند

روشنفکران ایران بدلیل زندگی کردن در جو سانسور، عموماً به زعم خودشان 
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زنند و کلید حل مشکالت و گرفتاریها، در کنند، همیشه حرف آخر را میفکر می

دست و حرف آنها است. و برای اینکه بر این خصیصه نقصی وارد نشود، 

و اعمال خود نیستند و بویژه اگر یکی از حاضر به قبول هیچ انتقادی از خود 

آنان به دالیل گوناگونی امکان دسترسی به بلندگوهای قدرت حاکم و غیر حاکم 

در برهه  ای از زمان پیدا کرد که هر چه می خواهد، بگوید و یا بنویسد، گمان 

می کند که این امکان تنها به علت وجود، توانائی، استعداد ، علم و دانش بی 

است که دروی جمع شده است. درچنان شرایطی توسن خود بزرگ و  بدیلی

برتر بینی اش به حرکت و جوالن درمی آید، که حتی وقتی قدرت او را بکنار 

میزند، متوجه نمی شود که چرا چنین شده است. و حتی بعد هم به خود نمی آید 

 و لذا این خط مشی در او همچنان ادامه پیدا می کند. 

منظرهای مختلف، انسان شناسی، شخصیت شناسی، قدرت چنین روشی از

 شناسی و... قابل بررسی و مطالعه است.

در اینجا بیشتر از زاویه قدرت به این روش نگریسته می شود. همۀ ما با فکر 

های معصوم خود قدم به راه می گذاریم و با فکر معصوم خود به دنبال کسب 

ین قانون و روش هستیم که قدرت اول اشکالی از قدرت می رویم، اما غافل از ا

معصومیت را از ما می گیرد و بعدش  به پیش میرود و همه چیز تمام می شود 

و یک آن نگاه می کنیم، می بینیم عالقه ما به خوِد قدرت است. و آنوقت دیگر 

راه بازگشتی وجود ندارد. تنها راه گرفتار نشدن به قدرت این است که انسان 

انجام می دهد آن را باید با حق و عدالت بسنجد و ببیند که با هر عملی را که 

آن سازگاری داردو یا خیر؟ و اگر با حق وعدالت سازگار نبود یعنی اینکه با 

نوعی از قدرت همانی دارد و از آنجا که آدمی مصون از خطا نیست، و از 

ش اعمال خود غافل شد و از چند خطای اولیه بازنگشت، به سمت قدرت گرای

پیدا می کند. و بویژه اگر قدرت را هم اصل بداند، صد البته کار مشکلتر و 

سنگین ترمی شود و زمانی می رسد که بازگشتی برایش وجود ندارد یعنی 

اینکه خود عاشق قدرت خود گشته است. وهر کسی اعمال و یا نظراتش را 

در ذهن  مورد نقد قرار دهد، با انگ های مختلف زدن به او ، سعی می کند،

 مریدانش او را آدِم عاطل و باطلی معرفی کند.  

منظور از قدرت در اینجا تنها قدرت سیاسی نیست، بلکه همه نوع آن را شامل 
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است: قدرت مادی در شکلهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و...، قدرت 

معنوی شامل قدرت دینی وروحانی، عبادی، علمی فرهنگی، فلسفی. چه بسا که 

ت معنوی خطرناکتر است، زیرا قدرت معنوی در لباس قداست و معنویت قدر

پنهان است اما قدرتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی چون عیان و همه صورت 

 مادی آشکاری دارند، تشخیص آن برای  مردم بسی آسان تر است.  

 

 ؟ هاجامعه در شده تجربه روش دو -10
 

و اطالع، عمِل زعمای جمهوری والیت  گر افراد عادی و یا عاری ازعلما

که نه پایه قرآنی، نه عقلی، نه فقهی چه رسد به وجود اجماع بر سر  -مطلقه

را که بنام  -شود ای از آن درقرآن یافت نمیآن و در باره آن دارد، و حتی کلمه

شود، ازاسالم و قرآن، بدانند، چندان جای اشکال ندارد. گرچه دین انجام می

لند و موظف به تحقیق تفکر و تعقل. اما چنین پنداری از افرادی که همه مسئو

دانند، نه کنند یا میخود را دین شناس، قرآن شناس، فیلسوف، و... معرفی می

پسندیده و  نه پذیرفتنی است. پذیرفتنی نیست که استبداد زیر عنوان والیت 

، و فسادهائی ها، غارتگریهاها، در شکل و محتوای جنایتمطلقه و ستمگری

شوند، را مستمسک کنند و که زعمای جمهوری اسالمی، بنام دین، مرتکب می

این همه را نه به حساب قدرت که  به حساب اسالم وقران بگذارند. به حساب 

قرآنی بگذارند که قربانی اول این استبداد است.  پذیرفتنی نیست که فقهی را به 

است و بخش اعظم آن بر پایه قدرت و  حساب قرآن بگذارند که بیگانه از قرآن

را است. پذیرفتنی نیست که آنهای جبارساخته وپرداخته شدهبرای توجیه قدرت

»  مایه کنند برای محتوای قرآن را وارونه بنمودن وگفتن ونوشتن که:دست

احکام فقهی که باعدالت و کرامت آدمی منافات دارند یا بوی خشونت فوق طاقت 

داری و بریدن دست و پای مفسدان یا درآوردن چشم یا جواز بردهدهند، چون می

پذیرفتنی نیست که برای رهائی ازچنان فقه و )از مقاله رؤیای نبوی(. ... « 

کنند درارج ستاندن ازقرآن وندانند که حقیقت را جز آن استبداد فقهی، سعی

 ی پریشانرؤیا» که قرآن کردن، جزبا سخنان پر از تناقض ممکن نیست. چنان

نظم  »است،«تألیف پیامبر»است،«رؤیا سرزبان یک» است،«پیامبر
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 تناقض خود است،«تناقضها»پراز است ،« زمان پریشی»است،«پریشان

 اند: ها ازکار درآمدهگوئی

اطالعی ازحب وحقوق و در قرآن حقوق، عشق و عدالت نیست گویای بی

است، ترس و خشونت عدالت است. قرآن که خود روش ترس و خشونت زدائی 

زائی از کار در آمده است. این ادعاهای پرتناقض و خالف حقیقت،  آگاه و یا 

انجامند، ناآگاه خواسته و یا ناخواسته به حذف خدا  وخود خدا باوری می

آمد بس مهم دیگر گونه روشها، دو پیپیامبری که جای خود دارد. اتخاذ این

 آورد:ببار می

نحراف از مبارزه با دولت جباری که قرآن و دین حتی انصراف و یا ا یکم: 

فقه را دستمایه ستمگری خود کرده است. به جای ازچنگ جباران بدر آوردِن 

آویزهای قرآنی، دینی، اسالمی و شرعی ساختگی، قدرت را تمامی دست

های را ناچیز کردن در من درآوردیمصون کردن و دین را مقصرگرداندن و آن

مدارویا ضد اردادن مردم کشوردرتنگنا است: یا فقه تکلیفخویش است. قر

آورد و چون خالء را شود، خالء پدید میدین. اما ضد دین فکر راهنما نمی

کنند که شوندوآن میکند، خالی شوندگان ازدین آلت فعل قدرت میقدرت پر می

 ای راکند. دراین میان، حاکمان که حفظ قدرت به هروسیلهروابط قوا ایجاب می

پوشندومدافعان دین دانند، لباس دفاع ازدین را میمی« اوجب واجبات است» 

باور انند که اگراستبداد آنها نباشد، دین که جای خود  شوندوبه مردم میمی

 ماند.دارد، کشورهم برجا نمی

ترغفلت ازاین واقعیت است که دین برای زندگی از راه عمل به بازهم مهم 

حقوق و رهائی از بندگی قدرت است. مصونیت قدرت از تعرض و متعرض دین 

داشتن از نقش قدرت در فاسد کردن دین شدن خود و دیگران را ناآگاه نگاه

 است.

رفته از دین تصور بعضی از کسان که والیت فقیه را دولتی اسالمی و برگ دوم:

که قسمت مهی از آن  -گر والیت مطلقه فقیه کنند، به جای نقِد فقه توجیهمی

، بجای آن -مشروعیت بخشی به قدرت حاکم و تسلیم دربرابر حاکم مستبد است 

که دولت جبار، یعنی قدرت ازخود بیگانه ساِز دین را نقد و بر همگان معلوم 

کند و دوگانگی تکلیف و ز حقوق آنها تهی میکنند که چگونه قدرت دینشان را ا
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حق وحاکمیت تکلیف ومصلحت برحق و توجیه دروغ و... فساد در دین هستند، 

که بدین نقد آن امکان را پدید بیاورند که مردم خود را از جبر دولت بجای آن

که فقهای قدرتمدار را هم خلع جبار برهند و حقوقمند زندگی کنند، بجای آن

دو جامعه جهانی رابیاگاهانند که این دولت و هر دولت جبار دیگری سالح کنن

شود، به جان دین به ضرورت دین ستیز وبیگانه کننده آن دربیان قدرت می

را کالم پیامبر بخوانند کنندچون کتاب اسالم قرآن است، اگرآنافتند. تصورمیمی

م و یا گزاره از ولو کالو خدشه دارش کنند و به کالم و گزاره تبدیلش کنند، 

شود. وقتی قرآن از اعتبار پیامبر باشد، یحتمل الصدق والکذب و قابل نقض می

که افتاد، مردم از شرِّ این دولت به سادگی و راحتی خالص خواهند شد. با آن

جبار، با نقض همان فقه، دولت را تصرف کردند و با  «روحانیان» اندخود دیده

د و با نقض دین حق، نظریه والیت فقیه را جعل کنننقض مداوم فقه حکومت می

برند. ساده اندیشانی چنین، همواره اند، نه قدرت که دین را زیرسئوال میکرده

 اند.دیرپایی استبداد شدهاند و ازعوامل به خدمت قدرت حاکم یا رقیب آن درآمده

در های نصرحامد ابوزید، شبستری، دکتر سروش و...ها ونوشتهاز گفته     

گرفتارچنین تصور  شود وبه نظر می رسدکهقرآن، چنین مستفاد می مورد

رو، به منظور تبیین امااین روش ناپذیرفتنی تازه نیست. از این خطائی هستند. 

ها از ها بمثابه افراد و بمثابه جامعهروشن روشی که قرآن برای رهائی انسان

وابط فرد با فرد و گروه با قدرت باوری وبازایستادن از محور کردن قدرت در ر

گروه و ایجاد نظام اجتماعی بر این محور و معرفت بر این که استقالل و آزادی 

ذاتی حیات انسانند و زیستن با برخورداری ازآزادی و استقالل و رشد کردن از 

راه عمل به حقوق و بکارانداختن استعدادها، درحد یک مقاله، این روش و 

 کنم: اند، تبیین میامع بشری بکاررفتهروش دومی را که در  جو

به دو روش برای  ،«والیت فقیه، بدعت وفرعونیت بنام دین»در کتاب     

ها، نوشته ام. همان کار،با افزودن توضیحاصالح اموراجتماعی، پرداخته

است. علت بازپرداختن به موضوع جلب توجه اهل نظر و جستجو حاضر شده

کارهای درخور با وضعیت موجود در کشورهای مسلمان و بقیه کنندگان راه

 دنیا است.

ماعی تا به امروز پیشنهاد شده دوروشی که از سوی اکثریت مصلحان اجت  
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وهر دوی آنهادرکشورهای مختلف به تناوب بکاررفته وحاصل خودرا ببار 

 اند، عبارتند از:   آورده

 . اصالح دستوری و قدرت فرموده، ولو بادادن صفت انقالبی به آن.1

. تغییر نظام اجتماعی از بسته به باز، از راه تغییر محتوای طرزفکرها و 2

 ها.های قدرت محور و تغییر رابطهعادات و رسوم و سنت ذهنیات و

ها و آداب و رسوم پذیرفته شده و عجین شده در پندار و نخست در باره سنت   

پردازم. با این یادآوری که چون پای گفتار و کردار مردمان، در گذشته می

روز های امهای جدید، جامعهها، در شکلاست، همانقدرت از میان برنخاسته

 اند: را نیز در رنجوری نگاه داشته

  

  اسالم ظهور از قبل تا جوامع بر حاکم سنن  
 

حدود ده قرن قبل از ظهور اسالم، در روم مترقی آن دوران، سنن و     

ای که برای بشر امروزتصورآن هم مشکل مقررات بسیارخشن وسختگیرانه

است، به عنوان قانون، برکشورحاکم بود. جامعه نیزدرتابعیت از سنت، طرز 

لواح پذیرفت. سرآغازقانون رومی ارا میشمردوآنادارۀ کشور را مشروع می

های تاریخ بشربه ای است که یکی ازسختگیرترین قانوندوازده گانه

کردند. بنا به گفتۀ آید. فرمانروایان رومی براساس آن کشوررا اداره میشمامی

الواح دوازده گانه یکی از سختگیرترین قانونهای تاریخ به شمار » ویل دورانت

کشاورزی را  –ی نظامی اآمدند و روح مطلق قدرت پدرانۀ کهن در جامعهمی

دادند تا هر یک از در خود نگاه داشته بودند. این الواح به پدر اجازه می

فرزندانش را تازیانه بزند و به زنجیر بکشد و حبس کند و بفروشد یا بکشد و 

شدند: فرزندی که سه بار فروخته شود از قید تنها این تخفیف را قائل می

  (    157«)حکومت پدر آزاد است.

های بزرگ، کودکانی تا سیصد تن، در عرض یک به هنگام بحران»درکارتاژ 

شدند. کودکان را روی بازوی فروخمیده بت روز در پای بت بعل قربانی می

غلطاندند. فریادهای آنان در میان صدای نهادند و به درون آتش زیر آن میمی

مویه والبه ه را بیشد. مادرانشان مجبوربودند این صحنشیپورهاوسنجها محومی
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 (     158«. )شدندنظاره کنند، اگرنه به گناهکاری متهم می

اگر دزدی در حین عمل » از طرف دیگر، مالکیت چنان امر مقدسی بود که   

گشت. مجازات دزدی از جریمۀ ساده تا شد، بندۀ صاحب مال میگرفتار می

ها به خی از مجازاتبر» در آن الواح،( 159«)تبعید و بندگی و یا مرگ بود.

ها بر طبق مقام و مرتبت شخِص صورت معامله به مثل بود. بسیاری از جریمه

آس و  330شد. برای شکستن استخوانهای یک آزاد مرد، جوردیده معین می

آس ومجازات افتراء، ارتشاء، سوگند شکنی، خرمن  150استخوانهای یک برده،

فریفتن فردی از وابستگان، دزدی، شبانه آسیب زدن به محصول همسایه، 

برپائی آتش سوزی دراموال دیگران، قتل، و برپا کردن اجتماعات آشوبگرانه 

( کشتن فرزند برطبق سنت بوسیلۀ پدر نیز رایج 160«)شبانه در شهرمرگ بود.

 (  161«)توانست اورا بکشد.اگرکودک کژیادختربود، پدربه حکم سنت می»بود: 

به حکم عادات » نیزحکم مشابهی مقرر بود: دربارۀ کشتن زن زناکار    

فرزند را طالق دهد. کاتوی مهین توانست زن زناکار یا بیطایفی، مرد می

گفت: اگر زنت را به زنا مشغول دیدی، به حکم قانون، مجازی که او را می

دادرسی بکشی. اما اگر اواز روی تصادف تو را در چنین حالتی بیابد، نباید بی

 (    162«.)کندا به تو بزند، چون قانون وی را از این کار منع میسر انگشتش ر

عالوه بر این فروختن فرزند تا سه بار و کشتن و تازیانه زدن و زجر دادن     

اختیاری بود که قانون به پدر داده بود. قانون قصاص به شکل بسیار شدید و 

ی از جمعیت نیز که شد. زن از هیچ حقی برخوردار نبود و نیمطبقاتی اجرا می

برده بود، در حکم دون انسان بودند. نظیر سایر حیوانات، صاحبانشان، حق 

ها را داشتند. حتی فالسفۀ وری از آنها و تصمیم در مورد آنهر نوع بهره

 شناختند.بزرگ نظیر افالطون و ارسطو نیز حقی برای بردگان نمی

نه بر سرزمینهای وسیعی به عنوان سنت و قانون، نظامی خشن و وحشیا     

که تحت حمایت امپراطوری روم بودند، حاکم بود. شبه جزیرۀ عربستان نیز از 

بهره نمانده بود. قوانین فوق کم و بیش به شکلهای مختلف و یا با کمی آن بی

 ها نهادینه شده بود.تعدیل، در آنجا نیز به اجراء در آمده و به قول امروزی

ای از عادات و سنتهای فوق نظیر کشتن م، بخش عمدهبه هنگام ظهور اسال    

بود و یا  فرزند دختر، قتل در برابر قتل که البته در مواردی به دیه تبدیل شده
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مجازات دزدی که از جریمۀ ساده تا تبعید و بندگی و یا مرگ بود و یا  بریدن 

ه دست دزد وخرید و فروش برده، درعربستان حکمفرما بود.  توجه نکردن ب

برد و ، درتحلیل وبیان، انسان را به کجراهه میشرایط زمانی و مکانی جامعه

کند. دقیقاً مثل بسیاری ازسیاستمداران، گیری نادرست وادارمیبه نتیجه

تحلیلگران، روشنفکران ومحققینی که هرچند خود دوران انقالب را درک 

سال قبل بیشتر 37دراند که سال فراموش کرده 37اند، ولی امرزو بعد از کرده

در پی کسب قدرت بودند تا آزادی و حقوقمداری. اینان درتحلیلهای خود، 

سال  37اند را، به جای وضعیت وضعیت حال و آنچه را که  امروز بدان رسیده

خاطر است که به پردازند. بدینگذارند و به تحلیل مسائل میقبل خود می

 افتند.کجراهه می

ازوضعیت آن روز را یادآور شدم، به توضیح دو روش ای اینک که شمه     

 گردم:  ذکر شده در فوق باز می

  

  انقالبی اصطالح به فرمان یک با امور اصالح: اول روش  
 

بسیاری از رهبران انقالبی، بدون توجه به شرایط فرهنگی تاریخی و عادات     

و رسوم رسوب شده در جوامع و بدون توجه به اینکه این عادات و رسوم 

چنان در طول تاریخ در جامعه ریشه دوانیده که تقریباً با گوشت و پوست آن 

ی در مردم عجین شده و به صورت یک امر بدیهی و روش طبیعی زندگ

است، بعد از بدست گرفتن قدرت و به منظور حل مشکالت و اجرای عدالت آمده

خواهند آنچه را که خود به غلط و یا به درست، بدان رسیده بدون فوت وقت می

و یا اعتقاد دارند با صدور فرمان و یا فرمانهائی متحقق سازند. پرداختن به 

دی واجتماعی و حل اجرای عدالت درجهت رسیدن به آزادی و حقوق فر

مشکالت بدون توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی و عادات و رسوم تاریخی 

جوامع که در طول زمان درجامعه جای خوش کرده است، تبعات بس ناگواری 

آورد که بسا درد مزمن آن سالیان طوالنی باقی خواهد ماند وعالج آن ببار می

های آموزشی نخواهد برنامههم که جز در گرو کاردرازمدت فرهنگی و تغییر

ها به بود کارآسانی نیست. نیازبه اخالقی داردکه بدان، فکروسخن وعمل انسان
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 حق سنجیده شود.

است که کسانی که به قصد کسب آزادی، و حقوق تجربه بشری نشان داده    

اند، در فردی و اجتماعی و به منظور اجرای عدالت با چنان روشی گام برداشته

چندان  دوری، خود به یک دیکتاتور و سالب آزادی و حقوق مبدل زمان نه 

خواه و اند. اینان خود تحت نام حفظ و حراست ازانقالب صدای هر آزادیشده

اند. غافل از اینکه عدالت طلب و حقوقمداری را با شدت وحدت خفه کرده

دلیل  انقالب برای مردم است و نه مردم برای انقالب. هرچند با کمال تاسف به

ای برای پیشبرد اهداف پذیرند که زور وسیلهشرایط انقالبی، مردم بعضا می

کنند که دست به انقالب زدند برای آن که آزادی، انقالب است وفراموش می

که، بنام انقالب، خود آلت فعل استقالل و حقوق ذاتی خویش را بازیابند. نه این

این مردم مدهوش در انقالب، تا دیکتاتور وحفظ و حراست از آن بگردند. اما 

اند، همه چیز دوباره به هوش بیایند و ببینند خود را به چه وضعیتی گرفتارکرده

خود را از دست داده و چند نسل فدا شده  و بسیاری از امکانات از دست رفته 

ها را پاک و آن را با تواند ذهنیات انسانو چرا زور نمی  است.و نابود گشته

توان پاک کرد. وب بکاربرنده زور جانشین کند؟ زیرا غلط را نمیذهنیات مطل

توان توان زدود اما میرا تصحیح کرد. یک اطالع غلط را نیز نمیتوان آنمی

آن را تصحیح کرد. لذا، آنها که عرف و عادت و رسم و البته خرافه را 

، کنندآویز بکار بردن زور با هدف ایجاد تغییر در کوتاه مدت میدست

دروغگویند و جز استقرار دولت قدرتمدار در سر ندارند. آنها هم که ایجاد 

گویند. زیرا بجای نقد غلط و یافتن کنند راست نمیهراس و ستیز را رویه می

کنند برای شود، غلط را دستمایه میصحیح که بدون دخالت زور جانشین می

بیان قدرتی بجای بیان طلبی و یا گریز از مسئولیت و یا جانشین کردن موقعیت

که هرگاه در خود ترسانند. غافل از اینستزیند و یا از آن میقدرتی که با آن می

بینند همان هستند که بودند با تغییر رنگ شوند وقتی میمی بنگرند، شگفت زده

 و شکل.
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    آن محتوای انقالبی تغییر و اجتماعی ساختار حفظ: دوم روش 

  

یا روش حفظ شکل و تغییر محتوا، جوامع خود را با  در روش گام به گام 

فرمان ناگهانی تغییر آداب و رسومی و سننی که در طول زمان بدان خو 

اند که روش زندگی ها چنان در جامعه ریشه دواندهو بسیاری از آن -اند گرفته

بینند. در نتیجه خود را  ، رویارو نمی–شوندطبیعی و بایسته همگان دانسته می

در تقابل با پیشنهادکننده و یا کنندگان حقوق و زندگی از راه عمل به حقوق 

کند.  خود نیز، دراحقاق حق آزادی و دیگر حقوق خویش، با او یا احساس نمی

گوید ها میشوند. باوجود این، تجربه مستمر در جامعهآنها همکار و همسو می

به نوعی از زندگی و اعتیاد گیرد. ترک عادت که هنوز کار به آسانی انجام نمی

های آگاه از حقوق خویش را هم از به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت، انسان

شود که این و آن توجیه را برای عمل دارد. بسا میعمل به این حقوق باز می

 گیرند.سازند و اعتیاد را از سر مینکردن به حقوق خویش، می

ق باید برحق استواربایستند و خود به همین علت، فراخوانندگان به ح    

الگوی عمل به حق بگردند. هرگاه چنین کنند، تازه، در کوتاه و میان مدت 

ممکن است از حمایت و پشتیبانی همه جانبه مردم برخوردار شوند. احتمال این 

که مردم حقوق خویش را بشناسند و عامل به آنها بگردند، در درازمدت بیشتر 

ایستند. از این نگاه است که الگوهائی که بر حق میشود، بشرط وجود می

های موجود در جوامع، ها و نادرستیاندیشمندان و مصلحان برای زدودن کژی

الگو شدن و شرکت دادن مردم در فرهنگ آزادی جستن  و حقوق  غفلت شده 

 شناسند.خود را باز شناختن بهترین نسخه موفق می

هردو رویه آزمایش شده و هر دو روش نیز در غالب جوامعی که انقالب شده  

اند. درروش اول انقالبیون قدرتمدار که  سکان نتیجۀ خود را آشکارساخته

گیرند، در تقابل با جامعه و بخشی از انقالبیون واقع کشتی انقالب را بدست می

شده و تحت نام انقالب، بدون شک با کشت و کشتار  چند نسل و حتی حذف 

راه را بر تحقق هدف خویش که قبضه کردن قدرت است،  انقالبیون واقعی

گشایند. این رهبران معموال با تکیه بر  نیروی نظامی، انتظامی و لباس می

های تحمیق توده»های شبه نظامی، به اشکال گوناگون و با آلت کردن شخصی
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 رانند.به نام حراست و حفاظت از انقالب، بر مردم حکومت می ،«شده

این روش، کاری که پیامبر اسالم به آن دست زد و نتایج عظیمی که بنابر     

توانیم انقالب بنامیم که، نهد را، میدر طول تاریخ از خود بر جای نهاده و می

به نظر من، همان نیست که  تصورما از انقالبها. باز اگر ما به قرآن به عنوان 

به این نتیجه سال زندگی نظری وعملی پیامبر بنگریم  23تاریخ مدون 

رسیم که آن حضرت برای حل مشکالت و رسیدن به آزادی و حقوق ذاتی می

انسانها و اجرای کامل و تمام عیار عدالت، روش دوم که روشی سالم، موفق و 

است. پر اطمینان بخش است و با سالمت جامعه همآهنگی دارد را برگزیده

.نبوده و در بهشت و یا واضح است که پیامبر در صدد جعل قوانین جزائی و..

ای با قوانین، سنن و آداب درکویر نیز به رسالت مبعوث نگشته بلکه در جامعه

 است. مشخص، برگزیده شده

بنا بر این، نه سنگسار کردن، نه قتل در برابر قتل، نه دست قطع کردن، نه     

ها پیش شالق زدن، هیچ یک از این رسومات ابداع اسالم نبوده و این مجازات

از اسالم در بین اعراب آن زمان وسایرملل نهادینه شده بود. مواردی نظیر قتل 

اند. کار بس ه، اخذ شدهدر برابرقتل و سنگسار و.. از تورات تحریف شد

شگرف و مهمی را که پیامبر انجام داد، این بود که با توجه به روش دوم، 

ها با حقوق و ناممکن کردن تغییر اساسی را از راه جانشین کردن ناحق

کار انقالب هرانسان درخود و اعضای هر مجازاتهای ناسازگار با حقوق، راه

آویز گشت. به چندموردکه دست «نهاسوه حس»جامعه در جامعه گرداند وخود

 پردازم:اند، مختصر میشده

 

  سنگسار و زنا مورد  
 

کنم کسی منصف باشد وآیات مربوط به زنا و شرایطی را زنا: من گمان نمی● 

که بر آن مترتب است را بخواند و به این نتیجه نرسد که با رعایت این شرایط 

(  با سوء 163اعدام و یا رجم کرد.)ای بشود فردی را به خاطر زنا در جامعه

است که گویا حکم اطالعی مردم به قرآن چنین وانمود شدهاستفاده از بی

گونه احکام است. اینسنگسار کردن)رجم( ویا اعدام زناکاررا قرآن مقررکرده
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است صد درقرآن وجود ندارند.آنچه درباره زنا ومجازات آن درقرآن آمده

 (. 164تازیانه است )

 است: شود، اینا واقعیتی بسیار مهم که از آن غفلت میام

داند. ب. قرآن، الف. مجازات را همانند جرم سیئه یعنی عمل زشت می      

کند. ج. حد مقرر در قرآن، حداکثر مجازات است. و مجازات را قاضی تعیین می

د. قاضی در شناسائی جرم و تعیین مجازات باید از اصولی پیروی کند که قرآن 

فراموشی عمدی  است و غیر دو سه اصل آن، بقیه در بوتهآنها را مقرر کرده

تواند جرم بتراشد )در همین اند. زیرا با رعایت این اصول، قاضی نه میمانده

که مفسد اند حال ایناالرض را جرم و مجوز کشت و کشتار کردهزمان مفسد فی

تواند جرم باشد. فساد در ارض جرم نیست. هر جرم ارتکابی االرض نمیفی

تواند مجازاتی ناقض ین کند و نه میفساد در ارض است( و برایش مجازات مع

زدائی را رهنمود . قرآن قواعد خشونتاصول راهنمای قضاوت تعیین کند. و ه

خواند. و. قاضی دهد و همگان، بخصوص قاضیان را به اجرای آنها میمی

باید شرائط الزم، از جمله حق شناسی و عامل به حق بودن ، را داشته باشد می

کارکه برای تغییریافتن و لم قضاوت کند. در حقیقت، آن راهو علم بیابد و به ع

است. کار است که یکسره بدست فراموشی سپرده شدهراه دادن مقرر است، این

اند و البته است، مردمان به اعتیاد به قدرت باوری بازگشتهچون ازیاد رفته

ت خود و دستگاه قضاو مایه همه کارها،  از جمله کار قضاوت، شدهزور بن

مدعی مردم شده است. نه دیروز و نه امروز و نه فردا، جرم شناختن و از 

شد و تغییر مجازاتها، تغییر عداد جرائم خارج کردن عملی که جرم شناخته می

کنند. ها به همان عادات پیشین عمل میآورد. در عمل، انسانبوجود نمی

ود بر همان عادت دیرین شود، اما افراد خکه، در غرب، زنا مجازات نمیچنان

حال که روابط جنسی خارج از حیطه همسری شیوع کنند. در همانعمل می

کند شوند. تغییر وقتی واقعیت پیدا میهای جنسی نیز فراگیر مییابد، خشونتمی

که قدرت اساس قضاوت را تشکیل ندهد و حق بنیاد آن بگردد و همه این 

ان امروز باید بداند که تغییر نیازمند به کارها به اجرا گذاشته شوند. انسراه

اجرا گذاشتن نه یک تدبیر که مجموعه تدابیر است. اگر قرار باشد از قضاوت، 

اصول راهنما حذف شود و اصل تقدم حقوق ذاتی حیات انسان بر باور و عمل 



    362        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

ها خود به حقوق خویش عمل نکنند و قواعد خشونت او، رعایت نشود و انسان

در نیایند و میزان عدل بکار تمیز حق از ناحق نیاید، مجازات زدائی به عمل 

 هرچه باشد، ناکارآمد و ظالمانه است. 

شوند، بنابر فقه نیز، زنا نزدیک به کارهای باال اجرا نمیکه راهباوجود این     

غیر قابل اثبات است. زیرا بنابر اتفاق نظر فقها، زنا به اقرار خود زانی یا 

ور و اجبار، و به اختیار کامل و یا شهادت چهار شاهد عادل که زانیه، بدون ز

شود. اما دان مشاهده کردیم، ثابت میبگویند ما عمل را مثل میل در سرمه

چنین شهادتی غیر ممکن است. تازه، نه اقرار کافی است و نه شهادت. زیرا 

نمای یابد، برابر اصول راهقاضی باید علم پیدا کند و بر وفق علمی که می

 قضاوت، حکم صادر کند.

سنگسار: تنها منبع سنگسار و اعدام زانی و زانیه خبر واحدی است که از ● 

(.  165است)« زنای شخص متأهل یکصد ضربه و سنگسار»پیامبر نقل شده 

اما اوال، خبرمخالف نص صریح قرآن فاقد اعتباراست وثانیا، با اصول 

ثالثا، بعد از وفات پیامبر، آیه  خواند وراهنمای قضاوت مقرردر قرآن نمی

ساختن درباره سنگسار و گنجاندن آن در قرآن، پذیرفته نشد. زیرا تناقض آن 

با قرآن بیش از آن نمایان بود که بتوان پوشاند. برای کسانی که اهل تحقیق، 

از امیرحسین « نسخ سنگسار توسط اسالم»  پژوهش وتفکر هستند، کتاب

نده ای است وحتی نشان می دهد که چگونه حکم ترکاشوند، منع بسیار ارز

 سنگسار با قدرت حکومتی گره زده شد . 

یکباردیگر، خاطرنشان کنیم که شرایط اجرای حد تازیانه که در قرآن    

اند، چنان سخت و تحققشان نزدیک به ناممکن است و الزام قاضی به آمده

در عمل است. رعایت اصول راهنمای قضاوت چنان قطعی است که حد حذف 

شرایط مقرر در فقه درباره زنا نیز چنان سخت است که اجرای مجازات را 

 ( .166عمالً غیر ممکن می کند)

این امر که درطول سی وهفت سال گذشته، درایران،اشخاص، به اتهام   

ارتکاِب جرائم، به استناد حدود شرعی، همه ساله تعدادی اعدام و یا رجم 

خورند، ربط به اسالم و حتی فقه سنتی ندارد. به نظام شوند و یا شالق میمی

ربط  «حفظ نظام اوجب واجبات است» کهقدرت ونیازش به تشدید ارعاب و این
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دارد. ما در کشور با یک دستگاه قضائی جبارروبرو هستیم که به جای اجرای 

عدالت درکشور، خود مدعی مردم و هم قاضی  و مجری توقعات دولت جبار 

لقۀ فقیه است. آقای بنی صدر درمقام ریاست جمهوری در سال والیت مط

آقای » چه درست به آقای دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشورگفت: 1360

کند های مفتضح را میبهشتی! وقتی مدعی خود قاضی است و این پرونده سازی

 (     167«.)دادرس خدا است

 

  شوندمی وارد اسالم بر که هااشکال   
 

مهمترین ایراد و اشکاالتی که در دنیای امروز چه از جانب غیر مسلمانان      

بدون  –و چه از جانب روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان کشورهای اسالمی 

به اسالم وارد می کنند به مسلۀ برده  -توجه به قرآن و چگونگی حل نهائی آن 

گردد. اما نظر به داری، اعدام، بریدن دست دزد و مسائلی از این قبیل بر می

ها نیست، عالقمندان را در این که این کتاب در صدد بیان مسائل فوق و حل آن

انسان، حق، قضاوت و حقوق » مورد حقوق انسان و قضاوت به کتاب ارزنده

دهم.  در مورد حکم اعدام از ابوالحسن بنی صدر ارجاع می، «انسان در قرآن

منبع کاملی است. ( 168«)جازات اعدام بیان آزادی، حق حیات و م» نیز کتاب 

آورم: در مورد بریدن دست دزد، که رژیم جمهوری اسالمی مدعی یک مثال می

است عین حکم قرآن است بسیاری ازعلمای دین ازجمله شیخ بهائی، سید 

را « والساِرُق والساِرقَةُ فَاْقطُعوا أَْیِدیَهَُما »مرتضی، فخررازی، و...، آیۀ 

ها اجمال باشد دانند. بسیاری ازعلماء عمل به آیاتی که در آن( می169مجمل)

دانند. عالوه براین، تا قبل از پیروزی انقالب وحاکمیت والیت را واجب نمی

مطلقه فقیه، بسیاری ازعلما اجرای حدود را منوط به حضورامام معصوم 

افزون بر  دانستند و می دانند و اجرای آن را درغیبت امام جایز نمی دانند. می

به معنای جدا کردن است، و  «اِبانه» در لغت به معنای بریدن و ،«قطع» هااین

مردی » کند:نقل می« نهایه»اثیردر(. ابن170باشد)می« اِبانه»اعم از« قطع»

، «اقطع لسانه»نزد پیامبر آمده گفت: من شاعرم. پس پیامبر فرمود یا بالل

کند که عباس ( و نقل می171ه او داد.)زبانش را قطع کن. بالل هم چهل درهم ب
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، «اقطعوا عنّی لسانی»گفت. پیامبر گفت: ابن مرداس چیزی علیه پیامبر می

زبانش را از من ببرید، یعنی چیزی به او بدهید و وی را راضی سازید تا ساکت 

 (   172کنایه از کالم است.)« زبان » شود. و

ست دزد از اموال مردم است. یعنی بنابراین، مراد از قطع ایدی، بریدن د    

اینکه دست او را از اموال مردم کوتاه کنید. به همین علت، بالفاصله در آیه بعد 

َ یَتُوب َعلَْیِه » فرماید می یعنی اگر « فََمن تَاب ِمن بَْعِد ظْلِمِه َو أَصلََح فَإِنَّ هللاَّ

است را ام دادهسارق از این کار شنیع دست برداشت و جبران ظلمی را که انج

شود. با اش مورد قبول است و مجازات ازاوبرداشته میکرد و توبه کرد، توبه

به معنای مطلِق بردن ودزدیدن اموال مردم است، «سرقت»توجه به اینکه

کنند، از جمله قاضی المال مردم سرقت میکسانی که  به هر نحوی از بیت

ن باید دست همه را برید، یعنی شوند. بنابرایخوار، همه دزد نامیده میرشوه

ها را از مشاغل اند از آنها باز پس گرفت و دست آناینکه اموالی را که دزدیده

 (  173و مناصب کوتاه کرد.)

که  -به معنای جدا کردن از بدن -اید، دست کسانی راببرند آیا تا به حال دیده   

که مصداق بارز دزدی  -خواری از طریق رشوه، حق و حساب گرفتن  و رانت

تنفر و  اندوزند؟ مجازات رجم مورد، ثروت برهم می-اموال عمومی است

شاء در فقه یهود شود، مناست. سبب تنفر ازاسالم ومسلمین می اشمئزازآور

است. است وواردبرخی ازکتب اسالم شده«اسرائیلیات»دارد وبه احتمال زیاد، از

 رادرقرآن وارد کنند،ازطریق جعل حدیث واردفقه کردند.چون نتوانستند آن

( آن دسته ازفقهای قدرت باور،بنابراین، نادان وآلت دست استبداد والیت 174)

آشکارا ضد قرآن و ناقض دین هستند را  های دیگر کهفقیه، این جعل و جعل

 برند.، بکار می«نظام والیت مطلقه فقیه»برای ایجاد رعب ووحشت و تثبیت 

در مورد قصاص هم توضیح مختصری در اینجا ضرور است. قصاص که پیش 

ار اسالم قطعی و نامحدود بود، نخست رسیدگی قضائی ازآغاز تا پایان گشت و 

ی ممنوع گشت و سپس، انتقام نامحدود جای به رویه انتقام شخصی و گروه

مجازاتی شد که قاضی باید با رعایت اصول راهنمای قضاوت تعیین کند و 

ذلك تخفیف »سرانجام روش برتر که اخذ دیه و بهتر از آن، عفو مقرر گشت: 

تواند جای به دیه بسپارد و بسا ترتیب، مجازات میبدین «.من ربكم و رحمة
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پذیرد. ین تخفیفی ورحمتی است ازجانب پروردگاروتغییر نمیمجرم عفو شود وا

بعبارت دیگر  چون اساس بر جبران زیان وخسارت است،  این حد اقل جبران 

تواند، بنابر زیان وارده بر زیان وارده بر کسان مقتول است.  قانون می

انی بستگان مقتول، اندازه جبران را تعیین کند. این اندازه بستگی به شرایط زم

و مکانی و اثر قتل بر ناتوانی بستگان از تأمین معاش و نیز اثر قتل بر جامعه 

 دارد:

یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و   

االنثى باالنثى فمن عفى له من أخیه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان 

مة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم* و لكم فى ذلك تخفیف من ربكم و رح

 (179و178القصاص حیوة یا اولى االلباب لعلكم تتقون )بقره/ 

سوره مائده حکم قصاص در تورات را بیان می کند و در آنجا هم  45و آیه  

شخص آسیب دیده، اگر قصاص نگیرد و به حد اقل جبران قناعت و احسان 

شود. این آیه هم در این مورد نازل اهان او میکند، این عمل نیکش کفارۀ گن

ای از اهل کتاب رسول خدا را در پاره ای از احکام تورات و طایفه» شد که 

  (175« )اینکه آیا این حکم از تورات است و یا نیست، َحَکم قرار داده بودند...

و كتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس و العین بالعین و االنف باالنف و االذن 

باالذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم 

 (  45یحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون )مائده/

د نظر قرآن روشن است. اما حتی آن دسته از فقهائی هم که برای اجرای حدو

دانند که درفقه شیعه هم در اجرای حدود، اجماعی جویند، میبه فقه تمسک می

وجود ندارد وبسیارند ازفقهائی که درزمان غیبت اجرای حدودرا جایز 

دانند. پس هرگاه بنابرعمل به قرآن بگردد، قاضی باید بر وفق اصول نمی

د و به راهنمای قرآن، حکم صادر کند و قاتل را به جبران زیان به خو

 های خود و مقتول و جامعه، با توجه به وضعیت روز، محکوم کند. خانواده

کارهای دیگر که بر شمرده شدند، باوجود این، اگر اصول راهنما و راه     

که در غرب حل شود چنانبکار نروند، نه مشکل زنا با جرم ندانستن حل می

مجازات سبعانه برای آن است و نه با جرم شناختن و نشده و تشدید نیز شده

است. رفتار با دزد، نیز شود. چنانکه در ایران حل نشدهوضع کردن حل می

چنین است. جرائم دیگر نیز. مسابقه میان ابتکار جرم و وضع قانون برای 
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 است.جلوگیری از ارتکاب آن، نیز راه بجائی نبرده

بنگرند و بجای  کارها، بمثابه مجموعهاینک بر مدعیان است که در راه     

آویز ضدیت کردن، روش نقد در پیش گیرند و نقد روش رد و انکار و دست

کنند. یعنی صحیح را از نا صحیح جدا کنند و ناصحیح را صحیح کنند. هرگاه 

یابند و یا مجموعه نقص میاین روش را درپیش بگیرند، یا مجموعه را بی

 دهند.تری را در اختیار همگان قرار مینقصبی

 

 استدراج -11
 

  ؟  کنند می جانشین آن ضد نشر با را نظری کسانی چگونه و چرا

  

انتشار آخرین قسمت این نقد، که، در آن، سعی بر تمیز صحیح از سقیم و     

تصحیح سقیم بود، با نوروز مقارن شد.  امید که نوروز، روز نقد زندگی با 

هدف سرسبز و باورکردن آن به یمن حقوقمندی بگردد و بدین نقد،  همگان 

 گردند:ها مصداق این شعرها بتوان و امید و شادی بیابند و زندگی

 گویی سلیمان برسپه عرضه نمود  انگشتری    //    فصل بهاران شدببین بستان پرازحورو پری

 وآن نرگس خمار بین وآن غنچه های احمری   //     گلزار بین، گلزار بین، در آب نقش  یار بین 

 بی دستگاه      زرگری   آویز ها و  حلق ها     //    گلبرگها بر همدگر افتاده بین چون  سیم و زر

دار وغیر دین داِر آزاده آید، در امید که، در این بهاران،این نقد بکار دین      

رهاکردن دشمنی با هر دین و هر مرام و روی آوردن به نقد. چراکه هیچ دین و 

ها کند. رابطه خصمانه را ما انسانمرامی، با انسان رابطه خصمانه برقرار نمی

رویم. کنیم و برای توجیه آن، به سراغ دین و مرام میار میبایکدیگر برقر

خواهیم حقیقت را به خود و به یکدیگربگوئیم، دین و مرام را که چون نمی

 گیریم.قربانی اول خصومت طلبی است، به باد دشنام می

آید بیاموزیم و بکار بریم. امید از قرآن، این درس را که همه روز بکار می     

حق بر حق و ناحق بر  راج را بیاموزیم و بکاربریم. بیاموزیم کهدرس استد

هر کس، برای کسب موقعیت و شهرت گرفتار جبر روابط  پس، افزاید.ناحق می

کردن حق وقلب حقیقت، قوا بگردد وبناچار، استعدادهای خویش را درناحق
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بکاربرد وساخته ذهن خودرا برجای حقیقت بنشاند، به عقل ودست خود، 

سپارد. از این نقد، افزاید و زندگی خویش را بدانها میکت آورها را برهم میهال

نقد به هدف حتی اگر اهمیت درسی فهم شود که استدراج است و بکار رود، 

   است.خویش رسیده

گذارند وبه استدراج هشدار قرآن است به همه عقلها که راه رشد را وامی   

ن، ویژگی اینان مرتبت جوئی است، مرتبت افتند. بنابر قرآبیراهه تخریب می

 شوند. جویند اما قربانی مرتبت جوئی نیز مینیز می

این قولها، قرآن خواب پریشان است، قرآن خشیت نامه است، حقوق در     

شک، نقد نیستند. نه تنها نقد قرآن نیستند، عشق در قرآن نیست، قرآن... بی

غلط نیستند، نه تنها جدا کردن بمعنای جدا کرده صحیح ازغلط و تصحیح 

یابی ومدلل کردن آن است، صحیح ازغلط نیز نیستند، بلکه یک جزء آن که غلط

کند؟ نیزنیستند، تخریب هستند. عقل چرا و چگونه خود را گرفتار تخریب می

های پیشین بعمل آمدند، ها و نقدها که درنوشتهنقدها که از این سلسله نوشته

کنند. درمقام ادن عقل در بیراهه تخریب را معلوم میچرائی و چگونگی افت

کنیم که سبب افتادن عقل توضیح استدراج در قرآن، کارهائی را بررسی می

 شود:دربیراهه تخریب می

ها غافل کند. ها وواقعیت. نخست عقل باید خویشتن راازحقوق وحقیقت1

همه وجود داشته باشند ودیگران بتوانند که پنداری وجودندارند. اگر اینچنان

شود. وقتی انکارممکن است گفته وجود آنها را مشاهده کنند، انکار الزم می

شود. ارونه میشود: در قرآن حقوق نیست و وقتی ممکن نیست، حقیقت ومی

دهد، حکم صادر که قرآن قواعد خشونت زدائی را در بردارد و آموزش میچنان

 می شود که  قرآن خشیت نامه است.  

شوند مگر با . سه کار غافل شدن وکردن و انکار و وارونه کردن میسر نمی2

ها که درقولهای مورد استناد.  کاریها. دستکاری نه تنها درمعانی آیهدست

ها ها و قولها در معانی آیهکاری امرهای واقع، دستکاری، بدون دستچون

شوند، افزودن دستکاری درامرهای واقع برآن دستکاریها هم انجام کارساز نمی

های قرآن امور واقع دوران پیامبر در محدوده گیرد. چنان که موضوع آیهمی

مبنای نظر  کاریها است.جامعه کوچک عرب جلوه دادن، یکی از این دست
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 کاری است.سازی حامد ابوزید این دست

آورند و بنابر این که عمل بر خود افزا ها ببار میاین دستکاریها، تناقض    

جوئی از راه شوند. عقل معتاد به مرتبتاست، این تناقضها برهم افزوده می

 بیند:ها که در افزودن بر تخریب میتخریب، چاره را نه دررفع تناقض

جانشین  محورحسن وقبح را دو ماند. اماقل همچنان دربنددومحورمی. ع3

کند: محوری که محورحسن بود )قرآن وحی است(، محور قبح یکدیگر می

عشق وحقوق نیست، خشیت خواب و تألیف پیامبراست و، درآن،)قرآن 

شود، کدام است؟ آن گرداند. اما محور قبحی که محور حسن میو...هست( می

شود. جوینده محور حسنی است که، در موقعیت جدید، سبب مرتبت یافتن می

کرد و مرتبت اگر مرام آزادی را یافته بود، دوگانگی را با توحید جانشین می

ن گذشته، ایدئولوژیهای بسیار ساخته شدند شد. دردوقریافته او، حاصل نقد می

و سازندگان آنها مدعی شدند دین بد است ومرام ساخته آنها خوب است. اما 

است. سرنوشت سازندگان آن بست کشیدهها به بناینک، کار آن ایدئولوژی

کردند، رها شدن ها و پیروان آنها درس عبرت است. زیرا کاری که باید میمرام

نگی بود و هست و نه محور خوب را محور بد و محوربد را از بند دوگا

محورخوب کردن و در این کار نیز درمانده شدن. در حقیقت، عقل مرتبت 

انگاشت را با مرامی جانشین کند جوی، ممکن نیست بتواند مرامی که خوب می

که آن مرام، مرام حق باشد. که این یا آن بیان قدرت نباشد، چه رسد به این

پرسد: قرآن را با چه چیز جانشین رو است که قرآن خطاب به آنها مینازای

های بسیاری های بسیار دورتا امروز واز امروزتا آیندهکنید؟ از گذشتهمی

است این کاررا بکند و نخواهد توانست بکند چون ممکن کس نتوانستهدور،هیچ

 نیست. 

آورد، نه تنها به دنبال میهای بعدی را به در حقیقت، تخریب اول تخریب     

های خاطر نیز که تخریب نخستین اگر با تخریبدلیل پویائی تخریب، بلکه بدین

رواست که، به تدریج، شود. از ایندیگر یک مجموعه پدید نیاورد، کارآ نمی

دهند ای را تشکیل میها مجموعهشود واین تخریبیک تخریب چند تخریب می

فزاید. دراین بیراهه،محورخوب، محوری مطلقا بد او این مجموعه برخود می

های قدرت هم که باید نیازهای روزمره قدرتمداری را برآورند، شود. بیانمی
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که گردند. چنانهای قدرت پر میکنندهشوند و از توجیهسرانجام میان تهی می

کند. لیبرالیسم در چند جهت تطور رشد تا پسا رشد و ضد رشد، تطور پیدا می

کند: یک جهت تا پسا لیبرالیسم و ضد لیبرالیسم و یک جهت تا یدا میپ

آید. اگر قصد یافتن مرتبت از لیبرالیسم وحشی . همین بال برسرمارکسیسم می

های قدرت ازسوی دیگر نبود، این تطورها جهتی را سوئی و برآوردن احتیاج

است که هدف  یافتند. در واقع، نقد یک بیان قدرت وقتی نقدکه یافتند نمی

های آنها، ها وتغییرمحتویبازیافتن بیان آزادی باشد. وگرنه،بانگاه داشتن کلمه

 شود: رسیدن به ورطه ابتذال و افتادن در آن. هر مرامی گرفتار استدراج می

کند، نیازمند، . دو محوری که عقل مرتبت جوی یکی را با دیگری جانشین می4

است: یکی جانشین کردن ماقال با من قال هدو دگردیسی بس مهم و تعیین کنند

و دیگری جانشین کردن من قالی با من قال دیگر. در این دو دگردیسی، شخص 

شود: آنچه در اختیار شود،بلکه حق به شخص سنجیده میبه حق سنجیده نمی

همگان است، قرآن است )ماقال( با این ادعا که حق، بنابراین، شفاف و سر 

ین ادعا اینست که هرمعنی مبهم و ناسرراست، ناحق است راست است. معنای ا

و سخن قرآن نیست. پس، اگر قرار بر یافتن معنی صحیح باشد، باید روش را 

از خود کتاب اخذ کرد و نه از بیرون آن وهرمعنی را با اصول راهنما 

اند؟ حتی برای یک های حق سنجید. آیا مدعیان این روش را بکار بردهوویژگی

ها که نقل و نقد شدند، شهادت ها و نوشتهاند؟ گفتهین روش را بکاربردهبار، ا

دهند که پاسخ این پرسش منفی است. درعوض، خداوند را با پیامبر )دگر می

اند تا دیسی اول( و چه گفت را با که گفت )دگر دیسی دوم( جانشین کرده

یک هرمنوتکه تازه معلوم نیست برای کدامیک از سه  –مگربرای هرمنوتیک

ای که بدان محل عمل ایجاد کنند. ازنتیجه -کالسیک یا فلسفی و یا جدید 

اند، یعنی قرآن تألیف پیامبرو پیامبر متأثرازوضعیت آن روزعرب بدوی رسیده

اند. بعضی است، معلوم که این هرمنوتیک کالسیک نارسا است که بکارگرفته

شناسد که رزمره مردمی میازاینان مصداق کسانی هستند که قرآن آنها را د

آید،تقسیم آید و به قسمتی که دیگربکارنمیقرآن رابه قسمتی که بکار می

 (91کنند.الذین جعلواالقرآن عضین) حجر/ می

. چهارکار باال، هنوز نیازمند سلب ایمان است. کسانی که، درفرآیند استدراج 5
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شوند. ایمان تیزمیشوند، والجرم ایمان سمی« تا آخررفتن»غلطند، گرفتارمی

ایمان در شأن »کنند. این سخن که کنند، انکارمیمعمول و مرسوم را نقد نمی

تواند به نظری روشنفکربنابرتعریف، نمی»وبیشترازآن،« روشنفکر نیست

های دیگر توجیه ، نخست درغرب، رواج گرفت و سپس در جامعه«پایبند بماند

نصراف جدی ازمبارزه است. اش اکننده تذبذب شد. افزون برآن، نتیجه

انصراف از مبارزه با دولت جباری است که قرآن و دین حتی فقه را دستمایه 

است. به جای از چنگ جباران بدر آوردِن تمامی ستمگری خود کرده

آویزهای قرآنی، دینی،اسالمی وشرعی ساختگی، قدرت رامصون کردن دست

های خویش، نه من درآوردیرا ناچیز کردن در ودین را مقصر گرداندن و آن

کار علمی که کار ضد علمی است.  بعضی از کسان هم که والیت فقیه را دولتی 

گر والیت کنند، به جای نقد فقه توجیهاسالمی و برگرفته از دین تصور می

مطلقه فقیه، بجای آن که دولت جبار، یعنی قدرت از خود بیگانه ساِز دین را 

کند، چگونه قدرت دینشان را ازحقوق آنها تهی می نقد و بر همگان معلوم کنند

که بدین نقد آن امکان را پدید بیاورند که مردم خود را ازجبر دولت بجای آن

که فقهای قدرتمداررا هم خلع سالح جباربرهند و حقوقمند زندگی کنند، بجای آن

کنندو جامعه جهانی را بیاگاهانند که این دولت و هر دولت جباردیگری به 

شود، به جان دین ضرورت دین ستیز و بیگانه کننده آن در بیان قدرت می

را کالم کنند چون کتاب اسالم قرآن است، اگر آنافتند.  تصور میمی

پیامبربخوانند وخدشه دارش کنند و به کالم و گزاره تبدیلش کنند، ولو کالم و یا 

شود. وقتی قرآن میگزاره از پیامبرباشد، یحتمل الصدق و الکذب و قابل نقض 

ازاعتبار افتاد، مردم ازشرِّ این دولت به سادگی و راحتی خالص خواهند شد. 

 گیرد.  که تذبذب وبی ایمانی همۀ شئون زندگی را فرا میغافل ازاین

کند. چراکه ایمان بیان کننده ایمانی مطلق پر نمیجای خالی ایمان را بی     

شود. چون با ایمانی گویای ناتوانی و یأس میتوانائی و امید است. بناچار، بی

توان زیست، ایمان به پیام توحید که بیان استقالل و آزادی ناتوانی و یأس نمی

رو است گرفتاران جریان یک سویه دهد. ازایناست، جای به ایمان به قدرت می

نمایند که مرام مردم در موقعیت استدراج، خویشتن را جانبداربیان قدرتی می

سلط است. در حقیقت، بدون تکیه به آن، یارای ستیز با ایمان را به خود م
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دهند. بنابر تجربه امروز و از امروز تا دیرگاه تاریخ، کسانی هم که قربانی نمی

 گردند. عمل میشوند، بیتبلیغاتشان می

شود مگر با پنهان کردِن . پنج کار باال، بخصوص کار نخستین، ممکن نمی6

به « پسا حقیقت»ورتی خود ساخته. اگر، امروزبیشتراز گذشته،محتوی با ص

رواج است، بلحاظ روش همگانی شدن منطق صوری بمعنای محتوی را با 

صورتی مخفی کردن که اغلب هم متعلق به محتوی نیست، بلکه صورتی است 

 کند. سازد و محتوی را با آن از دیدها پنهان میکه بکاربرنده این روش می

ترین کاربردهای منطق قرآن با این یا آن نظریه، یکی از رایج انطباق● 

 صوری است. اما کاربردهای دیگر این منطق، بهمان اندازه رایج، عبارتند از:

ها جستن و فروکاستن که سرانجام کار ها و حدیثمعانی قرآنی را در روایت● 

ی کشاند را به کنار گذاشتن قرآن و روایت و حدیث را جانشین آن کردن  م

 است؛وکشانده

است، در حکمی را صادر و قرآن را در آن ناچیز کردن: قرآن خشیت نامه● 

 قرآن حقوق و عشق نیست، در قرآن... ؛

جعل معنی و نسبت دادن آن به قرآن هم در مقام مستند کردن نظری به قرآن ● 

م )نظیر حکم از آن خدا است پس هرکس حاکم شد باید از او اطاعت کرد( و ه

درمقام ضدیت با قرآن)برای مثال، ازسوئی،قرآنی که دربردارنده قواعد 

های قرآن، این زدائی است، از راه جعل معنی و نسبت دادن آن به آیه خشونت

تبلیغ دروغ به رواج است که قرآن مروج خشونت است.وازسوی دیگر، 

وش گرایان نیز برای توجیه سبعیت و شناعت کردار خویش، همین ر خشونت

 برند(؛را بکار می

تفسیرها که از دیرگاه بکار از خود بیگانه کردن بیان آزادی که قرآن است ● 

 روند؛در این و آن بیان قدرت، می

ها و تغییر معانی آنها. کلمه امر صورت است. محتوای آن، داشتن کلمهنگاه● 

ته باشد )امر تواند صفت پایدار )امر واقع مستمر( و یا ناپایدار داشاز جمله می

تواند صفت محلی یا جهانی داشته باشد. اگر بگوئیم امور واقع ناپایدار(. می

ها وجود واقع بکارگرفته شده در قرآن امور مستمری هستند که در همه جامعه

شود. دو دارند، قرآن را در یک دوران محدود زندانی کردن، دیگر ممکن نمی
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ها، محتواهای که، بنابر تعریفکلمه استقالل و آزادی دو صورت هستند 

توان آزادی را اختیار گرداند و به اختیار کند. از جمله، میگوناگون پیدا می

 معنائی داد و مدعی شد: باالخره معلوم نیست قرآن طرفدار اختیار است یا جبر!

طلبی در کنند که به بندگی موقعیت ومرتبت. شش کارباال را کسانی می7

کنند و درموقعیت دیگری، اگر  قعیت، نظری را اظهارمیآیند. در یک مومی

گوئی را تا کنند وضد و نقیض، ضد نظر پیشین خود را اظهارمی«الزم ببینند»

ایران و مردم ایران هنوز دارند بهای سنگین موقعیت و «. روندآخر می»

 بینندکه میگونه کسان با آنپردازند. اینطلبی حاکمان بر خود را میمرتبت

ها ناپایدار هستند و با از میان رفتن موقعیت، منزلت ومرتبت هم از موقعیت

مانند. بنابر موقعیت، رود، همچنان در بندگی موقعیت و مرتبت میمیان می

دهد. قربانی پندارند به آنها مرتبت برترمیکنند که مینظری را اظهار می

که موقعیت ناپایدار است شوند. چراطلبی میانگاری و مرتبت همیشگی موقعیت

ها کند. درعوض، تخریبو چون از بین رفت، منزلت و مرتبت را هم ناچیز می

مانند درحالی که توانند با خود تخریبی همراه نباشند،برجا میکه نمی

طلبان وبنابرموقعیت، نظرهای ضد و افزایند. قرآن، روش کار مرتبتبرخودمی

و در دو سوره، اعراف و قلم، به همه  شناساندنقیض اظهارکنندگان را می

 دهد.گونه کسان هشدار میها و اینانسان

 

 هاانسان همه به است قرآن هشدار استدراج 
 

ها است که: موقعیت و منزلت  فرآورده استدراج هشدار قرآن به همه انسان  

ماند و هر موقعیت جز آن ناپایدار و دلبستن بدان و منزلت و عمل به  حق می

 مرتبت را دمساز شدن با موقعیت پنداشتن، افتادن در ورطه ذلت است:

  دهد:دار می، چنین هش«سال قبل است1400مال»خداوند درهمین قرآنی که     

قرآن که حاوی بهترین وزیباترین سخن است راخدا فروفرستاده است)زمر / »

؛ 185)اعراف/«خواهندآورد بعداز قرآن بکدامین سخن ایمان»،«(.23

( پس به کدامین سخن 50فباى حدیث بعده یؤمنون)مرسالت/ »(50مرسالت/ 

  «پس از )قرآن( ایمان می آورند؟ 
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یعنی وقتی به این قرآن که دربردارنده حقوق و بیان کننده حقوق در زیبا و      

آورند، پس انتظار دارید به کدام سخن ایمان ترین بیان است، ایمان نمیشفاف

کنند و آورند و به حقوق مندرج در آن عمل نمیآورند؟ وقتی به قرآن ایمان نمی

د خود را در این آینه بنگرند، آیا شونبندند و حاضر نمیچشم بر هشدارها می

آیند؟ جماعتی به توانند بگروند و جز به بندگی قدرت در میجز به ناحق می

توان بنابر توقعات آورند. چون حدیث و روایت را میحدیث و روایت روی می

قدرتمداری جعل کرد و یا در توجیه قدرت بکار برد. جماعتی دیگر، در پی 

در موقعیتی، قرآن را وحی و... و در موقعیت دیگری  موقعیت و مرتبت طلبی،

 خوانند. خواب مشوش و... می

هائی که ( به انسان6؛ جاثیه/50؛ مرسالت/185قرآن در سه آیه )اعراف/     

دهد: وقتی به قرآن ایمان بُرند، تذکر میآورند و یا ایمان میایمان نمی

آورید و عمل به کدام بیان ایمان می کنید،را رها میآوردید و یا ایمان به آننمی

کنید؟ پاسخ قرآن به این پرسش هشداری شفاف است: به این و آن بیان می

که قانون هستی گریبان شما را خواهد گرفت آورید غافل از اینقدرت روی می

 و شما را گرفتار وزر و وبال نظر و عملتان خواهد کرد:

 (182حیث ال یعلمون  )اعراف/و الذین كذبوا بآیتنا سنستدرجهم من   

استدراج سنت یا قانون پایدار الهی است که در مورد گنهکاران مغرور      

های خالف حق افتد و بموقع خود را تصحیح اجرا می شود: هرگاه کسی به راه

جوید او را به ها که میها و مرتبتآنکه بفهمد به تدریج، موقعیتنکند، بی

کنند. از بیراهه موقعیت و مرتبت طلبی، به تر مییکورطۀ تباهی نزدیک و نزد

تدریج، به ورطه تباهی نزدیک شدن و در آن افتادن را قرآن استدراج 

افتند، شش کار باال را خواند. در حقیقت، کسانی که در این بیراهه میمی

افزایند و ها بر خود میکنند و غافلند  از اینکه عملکارهای روزانه خود می

سان، استدراج بلعد. بدینآورند که مرتبت طلب را فرو میای را پدید میورطه

شود که گیج شده از دست رفتن که گیج موقعیت و مرتبت شدن است، سبب می

ها را درک نکند و بسا آنها را برای یافتن مرتبت اعلی، ضرور بپندارد و مرتبت

یمان به حق و عمل به نداند این واقعیت را که موقعیت و مرتبتی که حاصل از ا

ای است که موقعیت و مرتبت طلب را در خود فرو حق نباشد، خود همان ورطه
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( آیا کسی که کردار زشت 8افمن زین له سوء عمله فراه حسنا )فاطر/» بلعد:می

در ورطه ، «بینددهد و آن را زیبا میخود را در نظر خویش، زینت جلوه می

زشت و نادرست در نظرشان آراسته و مزیّن خاطر که  اعمال افتد؟ بدیننمی

 شوند؟کند، از مشاهده زشتی اعمال خود ناتوان نمیجلوه می

روند، با کسانی که از مِن ذهنی خود پیروی کسانی که به راه حق و رشد می   

 کنند، همانند نیستند.می

/ افمن كان على بینه من ربه كمن زین له سوء عمله و اتبعوا اهواءهم )محمد 

14) 

آیا کسی که بر حجتی روشن از پروردگار خود تکیه دارد، مانند کسی است که 

 کند؟!زشتی کردارش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسانی خود پیروی می

افتند، به فرعون تشبیه خداوند کسانی را که قدم به قدم در ورطه هالکت می    

بدی اعمالش در نظرش  کند، که چون  به راه رشد و حق باز نگشت،می

و كذلك زین لفرعون سوء عمله و صـد عـن السـبـیـل و مـا كـیـد »  آراسته شد

( بدین سان برای فرعون بدی عمل او 37فـرعـون اال فـى تـبـاب  )غافر/ 

آراسته شد و از راه ]حق[ بازداشته گشت و نیرنگ فرعون جز سبب  نابودی و 

 «هالکت او نشد

ن حاکم بر پندار و گفتار کسانی است که جستجوی حق و استدراج قانو     

گذارند و پندار و گفتار و کردار حقیقت و عمل به حق را از دست فرو می

کنند که، در آن، منزلت و مرتبت برتر و بسا برترین خویش را تابع موقعیتی می

 کنند:را  از آن خود تصور می

  (44رجهم من حیث ال یعلمون )قلم/فـذرنـى و مـن یـكـذب بهذا الحدیث سنستد   

کند واگذار به تدریج آنان را به پس مرا با کسی که این گفتار را تکذیب می)      

 ای که درنیابند )گریبان( خواهیم گرفت.(گونه

تکرار کنیم که قانون حاکم بر پندار و گفتار و کردار کسی که در بیراهه     

طلبی گام بنهد و به موقع به خود باز نگردد، به استدراج موقعیت و مرتبت

 دچار خواهد گشت و خود خویشتن را به ورطه هالکت و نابودی خواهد کشاند.

انطباق ندارد، باید اندیشه گوید حدیث و روایتی که با قرآن قرآن هر گز نمی     

است که به احادیث و روایات ایمان بیاورید. راهنمای شما بگردد. و نیز، نگفته
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است: قرآن اصل و راهنما است. هر پیامبر هم چنین سخنی نگفته است. او گفته

 گفته و یا سخنی با قرآن انطباق داشت، از ما هست و اگر نداشت از ما نیست.

هائی را کالم خدا دانست و به چند بخش تقسیم و بخش شود قرآن راو نمی

 های دیگری را کالم پیامبر که فرمورد:بخش

عما كانوا  فو ربك لنسلنهم اَجمعین *  الذین جعلوا القرآن عضین * »     

 (93و91،92یعملون )حجر/

همانا قرآن راجزءجزءکردند]به برخی ازآن عملکردندوبعضی را رها نمودند[   

 «دبه پروردگارت که ازهمه آنهاخواهیم پرسیدازآنچه انجام داده اند.پس سوگن

دهد: قرآن وحی از جانب پروردگار بر پیامبرخویش قرآن، باز هشدار می     

کرد. و ناپاک سیرتان است و جز انسانها پاک سیرت از آن پیروی نخواهند

 انگارند:قران را سبک مایه می

( 80( تـنـزیـل مـن رب العلمین ) واقعه/79واقعه/ال یمسه اال المـطـهـرون )    

 (81افبهذا الحدیث انتم مدهنون )  واقعه/

جز پاکان به ]حقایق[ آن دست نیابند.* ]و این کتاب[ از جانب پروردگار    

جهانیان نازل شده است* پس آیا ]با این اوصاف[ نسبت به این سخن ]قرآن[ 

 کنید؟!سهل انگاری می

مکنون)پوشیده(، پوشیده از کی؟ از اغیار و ناپاکان. علم به  قرآن کتابی است

معارف قرآن را جز پاکان بدان واقف نمی شوند. قرآن خود می گوید: کتابی 

است پوشیده و کسانی به حریم آن وارد می شوند که از پلیدی ها و تجاوز به 

ا از حقوق و آزادی مردم و انواع تیرگی ها بری باشند. پس آیا بهرۀ خود ر

چنین کتابی با چنین معارفی در این قرار داده اید که آن را انکار  کنید؟ اما کی 

 آدمی مطهر و پاک می شود؟

آدمی چون ابراهیم و   ماالمال گردد و خالصهنگام که قلب سلیم از ایمان آن   

اذ » شود و مصداق می« ُمـطـهـر»   یکسر  محمد از ابتال پیروز به در آید،

که آنشود بیآتش قدرت از هر نوع آن بر او سرد می«. جاء ربه بـقـلب سـلیـم

یانار كونى بردا و »تر اثری بگذارد. که فرمود: بر سالمت تن و روان او، کم

و در آن حال و آن که خاص عارفان معیت جسته با «. سالما على ابراهیم

اهیم و محمد،  به دریافت خداوند است، معیت با او کامل  و مؤمنانی چون ابر
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القضات چه نیکو این حال و آن را شوند. عینکالم خداوند، به وحی، توانا می

مثال مؤمن چون ُمنج انگبین باشد که پاک نخورد، و جز » است:به قلم آورده

» پاک بیرون ندهد، ُمنج را طعام طیّب می خورانند و فراغت آن عسل باشد که 

« أوحى ربك اِلى النحل» هم مقام کمال از وحی یافت که این «.  فیه شفاء للناس

قرآن خود آشکار می کند که آدمی چگونه دچار استدراج می شود. ( 176«. )

وقتی آدمی غفلت و فراموش کرد آنچه را که به او یادآوری شده بود، و 

خوشحال از دست آورد مادی خویش گشت، آن موقع اعمال در نظر زیبا و 

  ی کند و این زمان، زمانی است که دچار استراج شده است.آراسته جلوه م

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم ابوب كل شى ء حتى اذا فرحوا بما اوتوا 

 (44اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون )انعام/

پس هنگامی که آنچه را به آنان یاد آوری شده بود فراموش کردند، درها هر »

ن گشودیم، و چون بدانچه برخوردار بودند سرمست چیزی ]ازنعمت ها[ را برآنا

این «. شدند، ]آنوقت[ ناگهان آنان را ]به کیفر[ گرفتیم، پس همان دم نومید شدند

آیه می گوید:  وقتی از راه حق و آزادی دور شدی و از اندرز و یادآوری های 

الهی غفلت و آن را بوته  فراموشی سپردی و شاد و نعمتهای بی شمار مادی 

 در نظرت زیبا و آراسته شد، بدان دچر استدراج گشته ای.   

در مجمع البیان از قول رسول خدا آورده است که:  »و طبرسی ذیل این آیه 

َراَیُت هللاَ یُعطی علی المعاصی فَاِن ذالَک اِستدراُج ِمنهُ هرگاه دیدی خدا در قبال 

 ( 177« )گناهان، نعمت می دهد بدان که این همانا استراج اوست.

 

 استدراج و البالغه نهج  
 

امام علی درباره استدراج چه می حال به سراغ نهج البالغه برویم و ببینیم   

کند و از هوای شیطانی البالغه، به تقوی سفارش میامام علی، در نهج گوید:

 فرماید:دارد و مینفس بر حذر می

و زیَّن سیّآِت الجرائم، َو هَّوَن موبقات العظائم، حتی إَذاستدَرَج قَرینَتُهُ، َو »      

 « استغلَق َرهینَتَهُ 

دهد، و گناهان بزرگ هالک هوای شیطانی نفس جرمهای بد را آرایش می»      
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دهد تا آنکه به تدریج پیرو خویش را فریب داده، مانند کننده را آسان جلوه می

 (178« )رهن و گرو در قید و بند اطاعت خود در آورد

    فرماید:می 112و در حکمت     

مغرور بالستر إلیه، َو مفتون بحسن القول کم من مستدرج باالحسان إلیه، و »   

فیِه، َوما ابتلی هللا أََحدا بِمثل ااِلمالِء لَهُ  )ای بسا کسی که به احسان و بخشش 

کم به عذاب و کیفرنزدیک شده، و بسا کسی که به پنهان ماندن ]خداوند[به او کم

ارۀ او ها[براوفریب خورده، وبسا کسی که به جهت گفتارنیک ]مردم[ درب]بدی

 «درفتنه وسختی افتاده، وخداوند کسی را درمهلت دادن او]دردنیا[آزمایش ننمود

(179 ) 

در حقیقت، نعمت بزرگترین عاملی است که بنده بدان ابتال و آزمایش     

ترین آن آزمایش شود و موافق بیان قرآن به بزرگترین و دوست داشتنیمی

شود. قانون هستی است که هر کس، امکانات و استعدادی که خداوند به او می

شاندن است، در جهت خالف حق و حقیقت، برای کسب شهرت، ناعطاء کرده

ذهن خود به جای حقیقت و یا نوعی از قدرت آن را بکار گیرد، به تدریج و پله 

رود. معهذا،  گرچه بازگشت، از پله با دست خود به سمت هالکت پیش می

مراحلی ببعد، سخت است و احتیاج به جراحی بزرگ دارد،  ولی همیشه راه باز 

 گشت وجود دارد که فرمود:

« هللا انه ال ییاس من روح هللّا اال القوم الكافرون وال تیاسوا من روح»    

 (87)یوسف/

 وهرگز نباید از دریای بیکران رحمت و مغفرت خداوند، نا امید شد:    

ال تقنطوا من رحمة هللّا ان هللّا یغفر الذنوب جـمـیـعـا انـه هـو الغـفـور »    

 (53)زمر/« الرحـیـم

کرداری باز است.  بجای ننده از زشتکه دررحمت اوهمیشه بروی بازگشت ک  

 یأس و نامیدی باید خود را  به مغفرت بیکران خداوندی سپرد که فرمود:

و سـابـقـوا الى مـغـفـرة مـن ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و االرض »     

اعدت للذیـن امـنـوا بـاهلّل و رسـله ذلك فـضـل هللّا یـوتـیـه مـن یـشـاء وهللّا ذو 

 . ( 21)حدید/« ـضـل العـظـیـمالف

و اصلی ساری و  -بنابراین در انجام کارهای نیک که مورد قبول همه است     

از یکدیگر سبقت گیرید. و به بجای انواع و اقسام قدرت  -جاری بین همۀ مردم 

اندازد، از یکدیگر در دریای آزادی و مغفرت که انسان را به ورطه هالکت می
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 رد:خداوند  پیشی بگی

و سارعوا الى مغفره من ربّكم و جنّة عرضها الّسموات و االرض اعّدت  »     

 (133آل عمران/«)للمتقین

ها است. و جز مؤمنان از آن زندگی نیابد وآن دل کالم خداوند حیات بخش دل    

« لینذر من كان حیّا »که زنده بدان نیست هشدار نگیرد که خداوند فرمود: 

 ( 70)یس/

کند، هرکس بر طبق ساختار اخالقی و روانی خود عمل می نظر به اینکه اما     

بعبارت دیگر، روحیات و خلقیات و راه و رسم زندگی هر کس او را به نوعی 

هر کس بر سختار وجودی خود عمل می کند » کند که خداوند فرمود: مقید می

عنی بستن (. شاکله از ریشه َشکل است. ی84)اسراء/« كل یعمل على شاكلته»

دست و پای حیوان. روحیات و خلقیات و راه و رسم زندگی هر کس و فرهنگی 

بندد و او را مقید که در آن رشد و نمو کرده، به نوعی دست و پای او را می

   «تندهر کسی بر طینِت خود می» کند و یا به قول مولوی:می

برابر سنتی که بر آفرینش حاکم است، حق بر حق و ناحق بر   در حقیقت،    

کنند و این سنِت تغییر ناپذیر ها میافزاید. عمل حق و ناحق را آفریدهناحق می

ها و یا قوانینی است  که بر خداوند است: بنابراین خواست خدا همان سنت

خداوند  برد، به خواستخاطر جبری که جبار بکار میجهان حاکم است. بدین

آورد. ضاللتی که آدمی در )= قانون حاکم بر هستی آفریده( او را از پا در می

 برد. شود، او را در خود فرو میآن وارد می

خداوند حق مطلق است و ایستادگی او بر حق خدشه ناپذیر است. لذا،  جبار      

 به جبر و ستمگر به ستم خویش و مکار به مکر خویش و دروغگو به دروغ

خداوند به (. بنابراین، 139تا  130های آیهآیند ) شعراء، خویش از پا در می

مبادا آنان که در راه کفر ]پوشاندن » دهد: پیامبرش هشدار و تسلیت خاطر می

گیرند، تو را اندوهگین سازند! زیرا آنان هرگز حقیقت[ از یکدیگر پیشی می

 :«هیچ زیانی به خداوند نتوانند رسانید...

 (176آل عمران/«)الكفرانهم لن یضرواهللّا شیئاوالیحزنك الّذین یسرعون فى»    

قرار، استدراج یعنی این که کسی خود خویشتن را ، گام به گام و بدین        

راند و چون غافل از عمل درجه به درجه، به سوی بدبختی و نگون ساری می

خونبهای »در نتیجه،  رود.فهمد که به سمت هالکت پیش میخویش است، نمی

 «.خویش را خلعت شناسد!



    379        رقآن تدُّبر انمۀ رشید

 

 

استدراج ازجمله امور واقع مستمر گویای سرنوشت کسانی است که      

ای کنند. قاعدهموقعیت و مرتبت جوئی را تا آخر، یعنی تا ورطه هالک، طی می

که استدراج در بردارد، قاعده برهم افزوده شدن عمل است. چون عمل برخود 

رعمل نیک یا زشتی برخود افزااست. ناحق کنندگان حقی که افزا است، پس ه

کنند،ازاین قاعده غافل هستند. زشت  بخاطرموقعیت ومرتبت جوئی چنین می

کنند. اینان شوند و سرانجام در خود غرقشان میکاریهای آنها برهم افزوده می

زشت برند عمل خورند، زیرا از قاعده غافلند و گمان میدانند ازکجا مینمی

شود و آنان را در خود غرق افزاید و گردابی بزرگ نمیآنها، برخود نمی

کند. فرعون استثناء نبود، هرکس که بخاطر موقعیت و مرتبت جوئی، حق نمی

 کند، یک فرعون است.را ناحق می

کند. ها خاطر نشان او میها و نقمتسان، قرآن رابطه انسان را با نعمتبدین   

شودکه با وجودآن که درمواردی برفایده تکرار،یادآورمیباوجوداین، بنا

 واحتیاج به جراحی بزرگ دارد،ولی همیشهسیارسخت ومشکل ببازگشت 

راه باز گشت، راست راه عمل به حق است ووجود  درهای رحمت خداوند بازو

دارد. بر انسان است که تا درقید حیات است امکان را ازدست ندهد. بسا فردا 

 دیر باشد. 
گیرد. امید این مجموعه نقدها کتابی شد که در اختیار همگان قرار می  

مجموعه همه آنها را بکارآید که در جستجوی حق هستند و به آنها مدد رساند 

را در خود بیابند. امید که این مجموعه پاسخهای پرسشها باشد که تا که آن

ضائی را که قدرت اند.  امید که فجو را به خود مشغول کردهعقلهای حقیقت

است، بگشاید و به همه کمک کند که در اندریافتن این مهم که کار دین بسته

کردن فضا کرانآور و بیرها کردن انسان است از فضای بسته و خفقان

های ما. امید که به ما یاری دهد در درک این مهم که اگر دین یا مرامی عقل

است. درجا، باید به نقد کردهبیگانهرا ازخود بندد، قدرت آنفضای عقل را می

 آورد و آن را با خود، یگانه کرد.  روی

 یق همه از اوست. ر است و توفخدا دانات     

 

 محمد جعفری 

 

 2017مارس  20برابر   1395اسفند  30لندن  
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http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

 همان سند.-2

بی بی سی فارسی در لوس آنجلس در برنامه پرگار در دو بخش که بخش   با تلویزیون  -3

 21=  2016مۀ  10و بخش دوم در تاریخ  1395خرداد  14= 2016مۀ  3اول در تاریخ 

   : -منتشر و هر دو در یوتیوب به نشانی زیر موجود است  1395مرداد د
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 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -5
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 اول بحث: از قسمت  -6
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 همان سند. -7 

 از قسمت دوم بحث -8

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

 ه پرگار .: از بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنام  -9 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

 از بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار :-10

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 
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http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

 همان سند. -12 

 .353، ص 1جلدی، ج 20ترجمه المیزان  -13

 1395خرداد  09 - 2016مه  29رویاهای رسوالنه، عبدالکریم سروش، -14

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

 .29، ص 3جلدی، ج  20ترجمه المیزان، -15

 همان سند. -16

 .30همان سند، ص  -17

 .31و  30  همان سند، ص -18

 .32همان سند، ص  -19

 .33و  32همان سند، ص  -20

. طباطبائی مشروح و مفصل به توضیح محکمات و متشابهات از 31همان سند، ص  -21

 مراجعه کنند.  103-29جهات مختلف پرداخته، عالقه مندان می توانند به همین سند، ص 

 از بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار .:  -22

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be 

 رویاهای رسوالنه -23

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

 پخش شده است. 1393آذر  19مصاحبه با صدای آمریکا برنامه در ا برنامه فق که در   -24

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1 

 .148، ص2006، چاپ دوم 1و السیاسة نگارش ابن قتیبة ج االمامة -25 

شود. وی در پیروان جهم بن صفوان گفته می اى از مذهب خوارج و بهجهمیه  به تیره-26

های جبریه مکتبی  پایه ریزی کرد که سرسخترین گروه جبریه هستند. او، در میان فرقه

امیه، کشته شد. ازارقه هم به گروهی دیگر از خوارج که پیرو نافع بن اواخر دوران بنی

 ازرق است اطالق می شود.

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
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 .383-384، ص1391، میناگر عشق، کریم زمانی، چاپ نهم -27

 نهج البالغه فیض، خطبه اول. -28

، چاپ 2االتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ترجمه سید محمد مهدی حائری قزوینی، ج -29

 .500، ص 1363

تفسیر سور آیادی، ابوبکر عتیق نیشابوری به تصحیح سعیدی سیرجانی، ج اول، ص -30

 فارسی در قرن پنجم هجری است.؛ این تفسیر کهن ترین تفسیر  قرآن به زبان 18

، چاپ 2االتقان فی علوم القرآن، سیوطی، ترجمه سید محمد مهدی حائری قزوینی، ج -31

 .5001و  500، ص 1363

 . 5001همان سند،، ص  -32

 .4، ص1361، چاپ 1کشف االسرار و ُعّدة االبرار، ج -33

 .509، ص1غزلیات شمس تبریزی، محمد رضا شفیعی کدکنی،ج -34

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار :  -35

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

 .34، ص 1361، چاپ 1کشف االسرار و ُعّدة االبرار، ج -36

 اصل این حدیث  چنین است:   -37

َحِدیٌث)حدیث مرفوع(  : " أُوتِیُت َجَواِمَع اْلَكلِِم " ، واختصر لي الكالم اختصارا ، العسكري 

األمثال ، من طریق سلیمان بن عبد هللاَّ النوفلي ، عن جعفر بن محمد عن أبیه ، أن النبي في

من لم أعرفه ، وللدیلمي بال سند عن  صلى هللاَّ علیه وسلم قال : وذكره ، وهو مرسل في سنده

ابن عباس مرفوعا مثله ، بلفظ : أعطیت ، والحدیث بدل الكلم ، وعند البیهقي في الشعب من 

طریق عبد الرزاق عن معمر عن أیوب عن أبي قالبة ، أن عمر مرَّ برجل یقرأ كتابا من التوراة 

ثت فاتحا وخاتما ، وأعطیت جوامع الكلم ، فذكر الحدیث ، وقوله صلى هللاَّ علیه وسلم : إنما بع

وفواتحه ، واختصر لي الحدیث اختصارا ، وللطبراني من طریق أبي الدرداء ، قال : جاء عمر 

، وذكر نحوه ، وألبي یعلى من طریق خالد بن عرفطة ، قال : كنت عند عمر فجاءه رجل ، 

أوتیت جوامع الكلم وخواتمه ،  فذكره ، وفیه قوله صلى هللاَّ علیه وسلم : یا أیها الناس قد

واختصر لي الحدیث اختصارا ، وأصل الحدیث من طریق ابن سیرین عن أبي هریرة بلفظ : 

أعطیت فواتح ، وفي لفظ : مفاتیح ، وفي آخر : جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، ومن حدیث 

أعطیت جوامع  سعید بن المسیب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، كالهما عن أبي هریرة ، بلفظ :

الكلم ، وفي لفظ : بعثت بجوامع الكلم ، ومن طریق أبي یونس مولى أبي هریرة عن مواله ، 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
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بلفظ : أوتیت جوامع الكلم ، ومن طریق العالء ، عن أبیه عن عبد الرحمن عن أبي هریرة ، 

 بلفظ : أعطیت ، ومن حدیث عطاء بن السائب عن أبي جعفر ، عن أبیه عن علي ، في حدیث :

أعطیت خمسا ، ففیه : وأعطیت جوامع الكلم ، وفي حدیث أبي موسى األشعري : أعطیت فواتح 

الكلم وخواتمه ، قلنا : یا رسول هللاَّ ، علمنا مما علمك هللاَّ ؟ فعلمنا التشهد ، وفي حدیث هند بن 

ل ابن شهاب فیما أبي هالة الطویل : كان رسول هللاَّ صلى هللاَّ علیه وسلم یتكلم بجوامع الكلم ، قا

نقله البخاري في الصحیح : بلغني في جوامع الكلم : أن هللاَّ یجمع له األمور الكثیرة التي كانت 

تكتب في الكتب قبله ، في األمر الواحد ، واألمرین ، ونحو ذلك ، انتهى . وحاصله أنه صلى هللاَّ 

المعاني ، وقال سلیمان بن عبد هللاَّ علیه وسلم كان یتكلم بالقول الموجز ، القلیل اللفظ ، الكثیر 

النوفلي : كان یتكلم بالكالم القلیل یجمع به المعاني الكثیرة ، وقال غیره : یعني القرآن بقرینة 

قوله : بعثت ، والقرآن هو الغایة في إیجاز اللفظ ، واتساع المعاني . وقال آخر : القرآن وغیره 

اإلیجاز واإلبالغ والسداد ، ودلیل هذا : كان یعلمنا مما أوتیه في منطقه ، فبان به من غیره ب

 .جوامع الكلم وفواتحه والكالم في هذا المعنى یطول . یعني في الصحیحین أو أحدهما

dith/display_hbook.php?bk_no=1849&pidhttp://library.islamweb.net/ha

=908791&hid=258 

 

 .44، ابوبکر احمدبن حسین بیهقی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص1دالئل النبوه، ج-38

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار : -39

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

 بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار :  -40

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be 

 .49الفصالحه، ص کتاب نهج -41

 .76؛ و شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید حکمت 75نهج البالغه فیض حکمت    -42

ا َسأَلَهُ: أَ َكاَن َمِسیُرنَا إِلَى الشَّاِم بِقَضَ   اِميِّ لَمَّ ائِِل الشَّ ِ َوقََدر؟ بَْعَد َكالَم طَِویل هََذا لِلسَّ اء ِمَن هللاَّ

 ُمْختَاُرهُ: َوْیَحَك! لََعلََّك ظَنَْنَت قََضاًء الَِزماً، َوقََدراً َحاتِماً! لَْو َكاَن َذلَِك َكَذلَِك لَبَطََل الثََّوابُ 

َ ُسْبَحانَهُ أَمَ  َر ِعبَاَدهُ تَْخیِیراً، َونَهَاهُْم تَْحِذیراً، َوَكلََّف یَِسیراً، َواْلِعقَاُب، َوَسقََط اْلَوْعُد َواْلَوِعیُد. إِنَّ هللاَّ

ِسِل َولَْم یَُكلِّْف َعِسیراً، َوأَْعطَى َعلَى اْلقَلِیِل َكثِیراً; َولَْم یُْعَص َمْغلُوباً، َولَْم یُطَْع ُمْكِرهاً، َولَْم یُرْ 

َماَواِت َوااْلْرَض َوَما بَْینَهَُما بَاِطالً: ااْلْنبِیَاَء لَِعباً، َولَْم یُْنِزِل اْلُكتَُب لِْلعِ  ذلَِك »بَاِد َعبَثاً، َوالَ َخلََق السَّ

 «. ظَن  الَِّذیَن َكفَُروا، فََوْیٌل لِلَِّذیَن َكفَُروا ِمَن النّارِ 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1849&pid=908791&hid=258
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1849&pid=908791&hid=258
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
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 همان سند. -43

،  قال: سئل عن الجبر و 10، باب الجبر والقدر واالمر، ح  222ص  1اصول کافی، ج  -44

ر فقال: ال جبر و ال قدر والکن منزلۀ بینهما، فیها الحق التی بینهما ال یعلمها أال العالم  أو القد

 من علّمها أیاه العالم.

؛ ال جبر وال تفویض  13، باب الجبر والقدر واالمر، ح 224، ص  1اصول کافی،  ج  -45

رجل رأیته معصیة فلم ولکن امر بین امرین. قال: قلت: و ما امر بین امرین؟ قال: مثل ذالک 

ینته فترکته ففعل تلک المعصیة فلیس حیث لم یقبل منک فترکته کنت انت الذی أمرته 

 بالمعصیة .

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار : -46

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be  

،، ص 1370تاریخ  تمدن، )قیصر و مسیح(، ویل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم  -47 

768. 

  . 770همان سند، ص  -48

  همان سند.  -49 

میالدی   362سال است و به که هم اکنون مورد استفاده« اعتقاد نامه نیقیه»این بیانیه با  -50

 تجدید نظر شده است تفاوت دارد.

، ص 1370تاریخ  تمدن، )قیصر و مسیح(، ویل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم   -51 

770         .                             

    .  771همان سند، ص  -52 

 همان سند. -53

، فصل اول و یا تاریخ  «و فرعونیتوالیت فقیه، بدعت »برای اطالع بیشتر به کتاب   -54  

 تمدن، )قیصر و مسیح(، ویل دورانت، جلد سوم مراجعه کنید.  

 منتشر شد 21/9/1393تاریخ   مصاحبه با صدای آمریکا در برنامه افق که در  -55

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1 

 بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار .:  -56

e=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&featur 

؛ نحن نقص علیك احسن القصص بما اوحینا الیك هذا القرءان و ان كنت من قبله 3یوسف/ -57

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
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 لمن الغفلین.   

؛ و كذلك یجتبیك ربك و یعلمك من تأویل االحادیث و یتم نعمته علیك و 101و6یوسف/   -58

على ءال یعقوب كما اتمها على ابویك من قبل ابراهیم و اسحق ان ربك علیم حكیم  * رب قد 

اتیتنى من الملك و علمتنى من تأویل االحادیث فاطر السموت و االرض انت ولیى فى الدنیا و 

 فنى مسلما و الحقنى بالصالحین.  االخرة تو

( اذ قال یوسف البیه یا ابت انى رایت احد عشر كوكبا و الشمس و القمر رایتهم 4 -6)آیه/-59

( قال یبنى ال تقصص رءیاك على اخوتك فیكیدوا لك كیدا ان الشیطن لالنسن 4لى سجدین )

ث و یتم نعمته علیك و و كذلك یجتبیك ربك و یعلمك من تأویل االحادی (5عدو مبین )یوسف/

 على ءال یعقوب  كما اتمها على ابویك من قبل ابراهیم و اسحق ان ربك علیم حكیم.

؛ و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انى ارینى اعصر خمرا و قال االخر 36یوسف/ -60

 انى ارینى احمل فوق راسى خبزا تاكل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نریك من المحسنین.

؛ و قال الملك انى ارى سبع بقرات سمان یاكلهن سبع عجاف و سبع سنبالت 43یوسف/ -61

 خضر و اخر یابسات یا ایها المال افتونى فى رؤیاى ان كنتم للرؤیا تعبرون.

قالوا اضغاث احالم و ما نحن بتأویل االحالم بعالمین *و قال الذى نجا  ؛49-44) یوسف/  -62

انبئكم بتاویله فارسلون *  یوسف ایها الصدیق افتنا فى سبع بقرات  منهما و ادكر بعد امه انا

سمان یاكلهن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و اخر یابسات لعلى ارجع الى الناس لعلهم 

یعلمون * قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه فى سنبله اال قلیال مما تاكلون * ثم 

ما قدمتم لهن اال قلیال مما تحصنون * ثم یاتى من بعد ذلك یاتى من بعد ذلك سبع شداد یاكلن 

 عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون.   

( فلما دخلوا على یوسف اوى الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء   100و 99)یوسف/ -63

ل هللّا امنین * و رفع ابویه على العرش و خرو اله سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیاى من قب

قد جعلها ربى حقا و قد احسن بى اذ اخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ 

 الشیطان بینى و بین اخوتى ان ربى لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحكیم. 

؛ فلما بلغ معه السعى قال یابنى انى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر 106-102صافات/  -64

افعل ما تومر ستجدنى ان شاء هللّا من الصابرین * فلما اسلما و تـله  ما ذاترى قال یا ابت

للجـبـیـن * و نـدیـنـه ان یـا ابـراهـیم * قد صدقت الرءیا انا كذلك نجزى المحسنین * ان هـذا 

 لهـو البلوا المبین.

 فتنة للنّاس ؛ و اذ قلنا لك ان ربّك احاط بالنّاس و ما جعلنا الّرؤیا الّتى ارینك اال60اسری/ -65
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 .و الشجرة الملعونة فى القرآن و نخوفهم فما یزیدهم اال طغینا كبیرا 

 (.205و 204، ص 13جلدی، ج  20ترجمه المیزان،  -66

 . 1389ن. گ. به اسطوره، روالن بارت، مترجم: شیرین دخت دقیقیان، چاپ پنجم   -67

المـسـجد الحرام ان شاء هللّا امنین ؛  لقد صدق هللّا رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن 27فتح/ -68

 محلقین رؤسكم و مقصرین ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فـجـعـل مـن دون ذلك فـتـحا قریبا. 

 . 435و434، ص 18جلدی، ج  20ترجمه المیزان،  -69

70 -  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4634&

idto=4634&bk_no=132&ID=2293 

 

 وقوله تعالى :    

رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنین محلقین ) لقد صدق هللا     

 رءوسكم ومقصرین ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا ( . 

 

بیان لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزال هللا السكینة على رسوله وعلى المؤمنین ووقوفهم عند     

ما أمروا به من عدم اإلقبال على القتال ، وذلك قولهم : ما دخلنا المسجد الحرام وال حلقنا وال 

ون مكة رأى في منامه أن المؤمنین یدخل -صلى هللا علیه وسلم  -قصرنا ، حیث كان النبي 

ویتمون الحج ، ولم یعین له وقتا ، فقص رؤیاه على المؤمنین ، فقطعوا بأن األمر كما رأى النبي 

في منامه ، وظنوا أن الدخول یكون عام الحدیبیة ، وهللا أعلم أنه ال  -صلى هللا علیه وسلم  -

وال حلقنا ، فقال  یكون إال عام الفتح ، فلما صالحوا ورجعوا قال المنافقون استهزاء : ما دخلنا

 تعالى : ) لقد صدق هللا رسوله الرؤیا بالحق (

71 -  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

&ayano=27=50&surano=48 

  

حدثنا ابن حمید قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري قوله ) فجعل من دون ذلك فتحا  

قریبا ( یعني : صلح الحدیبیة ، وما فتح في اإلسالم فتح كان أعظم منه ، إنما كان القتال حیث 

التقى الناس; فلما كانت الهدنة وضعت الحرب ، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا ، فالتقوا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4634&idto=4634&bk_no=132&ID=2293
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4634&idto=4634&bk_no=132&ID=2293
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=48&ayano=27
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=48&ayano=27
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فاوضوا في الحدیث والمنازعة ، فلم یكلم أحد باإلسالم یعقل شیئا إال دخل فیه ، فلقد دخل في فت

تینك السنتین في اإلسالم مثل من كان في اإلسالم قبل ذلك وأكثر . حدثنا ابن حمید قال : ثنا 

 سلمة ، عن ابن إسحاق ) فجعل من دون ذلك فتحا قریبا ( قال : صلح الحدیبیة .

72-

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1749&

idto=1749&bk_no=49&ID=1799 

أي : فعلم هللا تعالى من الخیرة وقوله : ) فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا ( 

والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إلیها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ، ) فجعل من دون 

) فتحا قریبا ( :  -صلى هللا علیه وسلم  -ذلك ( أي : قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤیا النبي 

 وهو الصلح الذي كان بینكم وبین أعدائكم من المشركین .

 تفسیر ابن کثیر  )اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي(

73- 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

ayano=27=51&surano=48& 

صلى هللا علیه  -وروي عن مجمع بن جاریة األنصاري : قال شهدنا الحدیبیة مع رسول هللا     

، ] فلما انصرفنا عنها إذا الناس یهزون األباعر ، فقال بعضهم : ما بال الناس ؟ فقالوا :  -وسلم 

صلى هللا  -النبي  ، قال : فخرجنا نوجف ، فوجدنا -صلى هللا علیه وسلم  -أوحي إلى رسول هللا 

[ واقفا على راحلته عند كراع الغمیم ، فلما اجتمع إلیه الناس قرأ : " إنا فتحنا لك  -علیه وسلم 

فتحا مبینا " ، فقال عمر : أو فتح هو یا رسول هللا ؟ قال : " نعم والذي نفسي بیده " . ففیه دلیل 

 في العام المقبل....على أن المراد بالفتح صلح الحدیبیة ، وتحقق الرؤیا كان 

(  تعلموا لم ما فعلم تخافون ال)  شعورها بعض بأخذ(  ومقصرین)  كلها(  رؤسكم محلقین)     

 ونساء مؤمنون رجال ولوال: "  تعالى قوله وهو ، الدخول وتأخیر الصلح في كان الصالح أن

)  الحرام المسجد دخولكم قبل من أي(  ذلك دون من فجعل( . )  25 - الفتح)  اآلیة"  مؤمنات

 .األكثرین عند الحدیبیة صلح وهو(  قریبا فتحا

74-  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

yano=27=48&surano=48&a  

 )محمد بن أحمد األنصاري القرطبي محمد بن أحمد األنصاري القرطبي(:  تفسیر القرطبی   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1749&idto=1749&bk_no=49&ID=1799
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1749&idto=1749&bk_no=49&ID=1799
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=48&ayano=27
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=48&ayano=27
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=48&ayano=27
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=48&ayano=27
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رأى في المنام أنه یدخل مكة على هذه  -صلى هللا علیه وسلم  -قال قتادة : كان رسول هللا   

صلى هللا علیه وسلم  -الصفة ، فلما صالح قریشا بالحدیبیة ارتاب المنافقون حتى قال رسول هللا 

سیدخلون إنه یدخل مكة ، فأنزل هللا تعالى : لقد صدق هللا رسوله الرؤیا بالحق فأعلمهم أنهم  -

حق . وقیل : إن أبا بكر هو الذي قال إن  -صلى هللا علیه وسلم  -في غیر ذلك العام ، وأن رؤیاه 

 ..المنام لم یكن مؤقتا بوقت ، وأنه سیدخل .

فجعل من دون ذلك فتحا قریبا   وقال مجاهد : هو صلح الحدیبیة ، وقاله أكثر المفسرین . قال    

سالم كان أعظم من صلح الحدیبیة ; ألنه إنما كان القتال حین تلتقي الزهري : ما فتح هللا في اإل

الناس ، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا ، فالتقوا 

[ یعقل شیئا إال دخل فیه ،  265وتفاوضوا الحدیث والمناظرة . فلم یكلم أحد باإلسالم ] ص: 

الم مثل ما كان في اإلسالم قبل ذلك وأكثر . یدلك على ذلك فلقد دخل في تینك السنتین في اإلس

أنهم كانوا سنة ست یوم الحدیبیة ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحدیبیة سنة ثمان في عشرة 

 آالف . 

 .169، ص1ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج  -75

 .168همان سند، ص  -76

 .997، ص  2ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج  -77

  .192-191، ص 1جمه مقدمه ابن خلدون، ج تر-78

 .870ص  2مقدمه ابن خلدون ج  -79

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار :  -80

feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8& 

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار : -81

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

 همان سند. -82

 1395خرداد  09 - 2016مه  29رویاهای رسوالنه، عبدالکریم سروش، -83

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

  

 همان سند. -84   

االرض اال من شاء هللّا ثم نفخ فیه السموت و من فىو نفخ فى الصور فصعق من فى  -85

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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اخرى فاذا هـم قـیـام یـنـظرون * و اشرقت االرض بنور ربها و وضع الكتاب و جى ء بالنبین 

و الشـهـداء و قـضـى بـیـنـهـم بـالحـق و هـم ال یـظـلمـون * و وفـیـّت كل نفس ما عملت و هو 

ما یفعلون * و سیق الّذین كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوبها و قال لهم اعلم ب

خزنتها الم یاتكم رسل منكم یتلون علیكم آیات ربكم و ینذرونكم لقـاء یـومـكـم هـذا قـالوا بـلى و 

ها فبئس لكـن حـقـت كـلمـة العـذاب عـلى الكـافـریـن * قـیـل ادخـلوا ابـواب جـهنم خالدین فی

مثوى المتكبرین*و سیق الّذین اتقوا ربهم الى الجـنـة زمـرا حـتـى اذا جـاءوهـا و فـتـحـت 

ابـوابـهـا و قـال لهـم خـزنـتها سلم علیكم طبتم فادخلوها خالدین* و قالوا الحمد هلل الّذى صدقنا 

و ترى المالئكة وعـده و اورثـنـا االرض نـتـبوا من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین* 

حـافـیـن مـن حـول العـرش یـسـبـحـون بـحـمـد ربـهـم و قـضـى بـیـنـهـم بـالحـق و قیل الحمد هلّل 

 (75-68رب العالمین* )زمر/ 

برای اطالع بیشتر به کتاب برهان، محمد بن عبدهللا زرکشی، ترجمه حسین صابری،  - 86 

؛ فن بیستم بیان مستقبل در قالب 1819ص  ، فن دوازدهم التفات، گونه دهم و یازدهم،3ج 

 ،  و سایر کتابها در این زمینه مراجعه شود.1867-1874ماضی، و عکس آن،

 1395خرداد  09 - 2016مه  29رؤیاهای رسوالنه، عبدالکریم سروش، -87

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

، صص  1389تاریخ قران، دکتر محمود رامیار، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم  -88

االتقان فی علوم القرآن، جالل الدین سیوطی، ترجمه: سید مهدی حائری ،  213-211

 علوم القرآن زرکشی(؛ البرهان فی 205و 202هیجدهم، صص قزوینی، جلد اول، نوع   

القرآن، جالل الدین سیوطی، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، جلد االتقان فی علوم -89

 . 205و 202اول، نوع هیجدهم، ص 

االتقان فی علوم القرآن، ؛ 16، ص 2006، چاپ دوم 1االمامه و السیاسه، ابن قتیبه، ج  -90

؛ 203سیوطی، ترجمه: سید مهدی حائری قزوینی، جلد اول، نوع هیجدهم، ص  جالل الدین 

 ؛ تاریخ یعقوبی و منابع دیگر.200به نقل از: صاحبی  367رامیار ص 

 و... 22و21؛ بروج/ 78و77واقعه/  -91 

 1414٫، دار صادر، بیروت، 186، ص 9منظور، لسان العرب، ج ابن -92

 .1412٫، دار العلم، دمشق، 476ی غریب القرآن، ص راغب اصفهانی، المفردات ف -93 

 بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار : -94

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

 همان سند. -95

 منتشر شد 21/9/1393تاریخ   مصاحبه با صدای آمریکا در برنامه افق که در -96

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1  

 1395خرداد  09 - 2016مه  29بدالکریم سروش،رویاهای رسوالنه، ع -97

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 

 «قرآن ناطقم منم » .( و 2563ص ، 6تاریخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاینده، ج -98 

 .152امامت و سیاست، ابن قتیبه دینوری، ترجمه سید صادق طباطبائی، ص-99

 .2563، ص 6تاریخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاینده، ج -100

 .2585، ص6تاریخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاینده، ج -101

 .2586، ص6تاریخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاینده، ج -102

؛ هذا القرآن إنما هو خطٌ مستوٌر بین الدفتین ال ینطق 125نهج البالغه فیض، خطبه   -103

. وانما ینطق عنه الرجال.  ، والبّد له من ترجمان   بلسان 

، تحقیق محمد بن 1، الطبقة الخامسة181-180محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ص -104

  ق، چاپ اول.      ه. 1414صامل السلمی، الطائف، مکتبة الصدیق، 

عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس یحدث عن الخوارج الذین أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي بن 

أبي طالب.  قال: فاعتزل منهم اثنا عشر ألفا فدعاني علي فقال: اذهب إلیهم فخاصهم وادعهم 

 لسنة. إلى الكتاب والسنة وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذوو وجوه ولكن خاصهم با

عن عمران بن مناح قال فقال ابن عباس یا أمیر المؤمنین فأنا أعلم بكتاب هللا منهم في بیوتنا 

نزل فقال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه یقول ویقولون ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن 

 یجدوا عنها محیصا فخرج ابن عباس إلیهم فحاججهم بالسنن فلم یبق بأیدیهم حجة )إنتهى(

أنا القاضي أبو القاسم علي بن محسن التنوخي أنا أبو سعید الحسن بن جعفر السمسار نا  -105

أبو شعیب الحراني حدثني یحیى بن عبد هللا البابلتي نا األوزاعي قال خاصم نفر من أهل 

األهواء علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس یا أبا الحسن إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه تقول 

 لون خاصمهم بالسنة فإنهم ال یستطیعون أن یكذبوا على السنة ) أنتهي( ویقو

قلت: فالحدیث موقوفا على ابن عباس ضعیف جدا وعلى علي ضعیف أیضا ویغلب على  -106

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
http://ir.voanews.com/media/video/iran-rumi-soroush/2556640.html?z=0&zp=1
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
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الظن ضعف طریق ابن سعد األخرى التي لم نقف على إسنادها بكامله إال طرفا منه عزاه 

ذكره من اإلسناد هو عن عكره عن ابن عباس فذكر  السیوطي في الدر المنثور واإلتقان وما

قصته مع علي وعكرمة ثقة لكن السند محذوف اختصارا كعادة السیوطي في تخریجه فكما قلت 

 یغلب على الظن ضعف السند وهللا أعلم..

د بن ُعْثمان؛ قال ابُن أبي حاتم ) -107 (: "سِمْعت أبي یقول: هُو 24/ 1/ 4األولى: َجهالة محمَّ

 هول".َمج

 الثانیة: سعید بن خالد، لم أْعِرْفه

(: "سألُت أبي عْنه فقال: منكر 599/ 2/ 1الثَّالثة: زكریَّا بن عطیَّة؛ قال ابُن أبي حاتم )

 الحدیث"، وقال العقیلي: هو َمجهول" )اهـ(.

:  َو هللا سبحانه یقول:  ما فّرطنا فی الکتاِب من شیء، و 18فیض خطبه نهج البالغه  -108

ل: فیه تبیان کل شیء، و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضاً، و انه ال اختالُف فیِه، فقال قا

سبحانه: و لو كان من عند غیر هللّا لوجدوا فیه اختلفا كثیرا َوإّن القرآن ظاهرهُ اَنیٌق، و باطنُهُ 

 َعمیٌق، التفنی َعجائبُهُ، وال تنقضی َغرائِبُهُ، وال تُکشُف الظلماُت ااِل بِهِ 

وکتاُب هللاِ بیَن أظهُِرکم ناطٌق ال یَعیی لسانُه، َو بَیٌت : »  133همان سند، خطبه ی  -109

 «اّلتُهَدُم اَرکانُهُ، َوِعٌز اّلتَُزُم اَعوانُهُ 

، والهادیالذی 175همان سند، خطبه  -110 :  واعلموا دن هذا القرآن هم ناصح الّذی الیَُغش 

و ما جالس القرآن احٌد ذۀا قام عنهُ بزیدة أو نقصان، زیادة  الیُّضّل، والمحدث الذی ال یکذُب،

فی هدی، و نقصان من عمی... َو ان هللا سبحانه لم یعظ احداً بمثل هذا القرآن، فانه حبل هللا 

 المتین، وسببه االمین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جالٌء غیره،

فالقرآُن آمٌر زاجٌر ، وصامٌت ناطٌق ، حجةُ هللا علی : »  182همان سند،  خطبه ی  -111

 «َخلقه، اََخَذ َعلَیِه میثاقَهُم، َوارتُهََن َعلَیِه أنفَُسهُم، أتَمَّ نوُرهُ، َوأکَمَل بِِه ِدینَهُ 

ثم انزل علیه الکتاب نوًر ا الّتُطفَأُ مصابیحه و سراجاٌ ال یخبو : »189همان سند، خطبۀ  -112

ال یدرک قهره، و منهاجاٌ یضل نهجه، و شعاعاً ال یظلم ضوؤهُ، و فرقاناٌ ال  توقدوه، و بحراٌ 

یخمد برهانه و تبیاناٌ ال تهدم ارکانه، و شفاعاٌ ال تخشی أسقامه، و عّزاٌ ال تهزم أنصاره، و حقاٌ 

« فهَو بینَهم شاهٌد صادٌق ، وصامٌت ناطٌق : »  147؛ و نیز خطبه ی « ال تخذل أعوانه

، آن ) منظور دین ( درمیان آنان گواهی است صادق ، وساکتی است سخنگو ؛ و یا بنابراین 

، ال یهلُک َعنهُ إالّ هالٌک : »  168خطبه ی   « إّن هللاَ بعَث رسوالً هادیاً بکتاب  ناطق  وأمر  قائم 

ی خداوند پیامبری  که راهنما بود، بر انگیخت با کتابی ]قرآن کریم[ و با امری برپا. تباه نم
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 شود مگر مخالف آن که تباه شونده است.

إِعقِلو الخبر إِذا َسِمعتُُموهُ َقَل ِرعایَة   ال َعقَل ِروایَة  ، » ،94نهج البالغه فیض، حکمت  -113

 « فان رواة العلم کثیٌر و ُرعاتَهُ قلیٌل.

ه و لوتقول علینا بعض االقاویل *  الخذنا من»  44-50، سوره حاقه آیه های قران -114 

بالیمین * ثم لقطعنا منه الوتین * فـمـا مـنكم من احد عنه حاجزین * و انه لتذكرة للمتقین *و انا 

 «.لنعلم ان منكم مكذبین * و انـه لحـسـره  على الكفرین

مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبائی، ترجمه هاشم ایزد پناه؛ به نقل   -115

، به نقل از ریاض الجنان عبدهللا بن صالح 399:2از:خیراتیه آقا محمد علی کرمانشاهی 

 سیماهیجی.
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 از بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار : -117

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

، ص  1345تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خوئی، چاپ دوم   -118

347. 

 .420همتن سند، ص  -119

 . 427همان سند، ص  -120

121-    

www.mashreghnews.ir/fa/news/314273/ 

 :به کتاب های زیر مراجعه نمائید همچنین  برای مطالعه بیشتر 

1-Darwin`s Black Box From Michael J. Behe. 2- Icon of evolution   

Jonathans Well 

4- Intelligent Design as a Theory of Information: Dembski, William A. 

+…  

 همان سند. -122

 .134-133ده سال با اتحادیه در آلمان،محمد جعفری، ص -123

 .135همان سند، ص  -124

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/314273/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/314273/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 .173همان سند، ص -125

صدر و تحریم سخنرانی، اتحادیه در آلمان، بنیبرای اطالع بیشتر به کتاب ده سال با  -126

 مراجعه نمائید. 174-172ص

ده سال با اتحادیه در آلمان، فصل هشتم، »توانید در کتاب مشروح این داستان را می -127

 ، مطالعه فرمایند.145-131ص « سیر روش شناخت بر پایه توحید»تحت عنوان 

 .95، ص 57/1356،زمستان و بهار 24مکتب مبارز، شماره -128

 .98همان سند، ص  -129

 .126همان سند، ص  -130

اسفند  27 - 2012مارس  17سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه ال اس ای، شنبه   -131

1390. 

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120317_lse_soroush_abdolkar

im_popper_iran_lecture.shtml 

ص ،1389یمی نیا، چاپ پنجم معنای متن، نصر حامد ابو زید، ترجمه مرتضی کر -132

493. 

   همان سند. -133

 .      439-441ص  همان سند، -134

 .69همان سند، ص  -135

 .67همان سند، ص  -136

 .36همان سند، ص  -137

 .524و  506، 505همان سند، به ترتیب، ص  -138

 .516-517همان سند، ص  -139

 .521همان سند، ص  -140

 .36همان سند، ص  -141

 . 72-73همان سند، ص  -142

 .120-121همان سند، ص   -143 

 .253همان سند، ص  -144

 .254همان ستد،  -145

 .243همان سند، ص  -146

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120317_lse_soroush_abdolkarim_popper_iran_lecture.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120317_lse_soroush_abdolkarim_popper_iran_lecture.shtml
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 .96و  95همان سند، به ترتیب ص  -147

 .518همان سند، ص  -148 

 .248همان سند، ص  -149

 .522-523همان سند، ص  -150

 .530-531همان سند، ص -151

 .493سند، صهمان  -152

 .180، ص 1375اوصاف پارسایان، عبدالکریم سروش،چاپ  چهارم  -153 

 همان سند.  -154 

 همان سند.  -155 

  156-  

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be 

 .40، ص 3تاریخ تمدن ویل دورانت، ج  -157

 . 50همان سند،  -158

 همان سند. -159

 همان سند.  -160

 .66همان سند، ص  -161

 .81و 80همان سند، ص  -162

 .14 -2قرآن سوره نور آیات   -163

نهَُما ِمائَةَ َجْلَدة  2قرآن سوره نور، آیه  -164 اني فَاْجلُِدوا كلَّ َوِحد  مِّ انِیَةُ َو الزَّ  ؛  الزَّ

؛ مبانی فقهی حکومت اسالمی،آیت هللا منتظری،جلد «والثیب بالثیب جلدة مأة  والرجم» -165

 .39، ترجمه ابوالفضل شکوری، ص4

، سر مقاله" آیا راست است که..." و 337اسالمی،شمارهنگاه کنید به روزنامه انقالب  -166

. مختصر 244و243یا کتاب " روزنامه انقالب اسالمی در مسیر تاریخ، نوشته اینجانب، ص

اینکه اثبات زنا و حتی اجرای حد صد تازیانه، اقرار اختیاری و نه اجباری و یا شهادت چهار 

را با چشم خود دیدیم مانند میل در سرمه  کند که بگویند: ما عمل زنامرد عادل را طلب می

دان. و چنین شهادتی امکان ندارد و قطعاً ممتنع است. زیرا زنا در مالء عام و جائی که چهار 

 شود.مرد عادل  حضور داشته باشند، انجام نمی

 ، ص اول.   550، شماره  60خرداد  7روزنامه انقالب اسالمی،پنجشبه  -167

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
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آقای دکتر حسن رضائی و آقای  یک رشته گفتگوی کتبی بینکتابی که محصول  -168

است. در این  ابوالحسن بنی صدر در باره مجازات اعدام در ایران، اسالم و جهان امروز

کتاب تالش شده است تا این موضوع با تامالت بسیار، از زوایای مختلف فلسفی، حقوقی، 

این، کتاب دربردارنده متن کامل یک  افزون بر .الهیاتی بررسی شود فقهی، اندیشه سیاسی و

منتشر نشده با مرحوم آیت هللا منتظری است که در جواب به  آقای رضائی و  پرسش و پاسخ

همین تحقیق انجام شده است. شادروان آیت هللا منتظری در پاسخشان به  در خصوص مسائل

بعاد مختلف بحث جالبی در باره موضوع اعدام تعزیری که پس از انقالب و ا نکات تاریخی

فقه متحول شده اشان پرداخته است. مطالعه کتاب را به همه عالقمندان به  از دیدگاه خاص

 چنین مباحثی توصیه می کنم.

« ید»در فقه، مجمل کالمی است که محتاج به شرح و تفسیر باشد. و از این جهت لفظ   -169

شود و چون در این الق میمجمل است چون دست بر بازو، کتف و آرنج تا نک انگشتان اط

 شمرند. آیه چند اجمال وجود دارد، به سبب اجمال، بسیاری عمل به آن را واجب نمی

پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه، از سید محمد جواد غروی، ترجمه سید علی  -170

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                               204، ص 1378اصغر غروی، چاپ اول:

 همان سند. -171

 همان سند. -172

 مراجعه کنید. 210 – 211توانید به سند فوق ص یبرای اطالع بیشتر م -173

پایه و اساس بودن رجم در قران و اسالم و ساختن حدیثی جعلی کسانی که مایلند از بی -174

برای کریه نشان دادن سیمای اسالم، در این مورد مطلع شوند، آنها را به فصل دوم کتاب 

موسوی غروی، ترجمه دکتر سید علی ، از سید محمد جواد «فقه استداللی در مسائل خالفی»

و یا نسخ سنگسار توسط اسالم از امیرحسین ترکاشوند  645 – 685اصغر غروی، ص 

 مراجعه کنند . 

 . 554، ص5جلدی، ج 20ترجمه المیزان،  -175

تمهیدات عین القضات، با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف ُعَسیران، چاپ  -176

 . 329دوم، تمهید دهم ص 

 .264ترجمه روشنگر قرآن، کریم زمانی، ص-177

   .194، ص 35و82/34نهج البالغه، فیض االسالم،خطبه  -178 

 .  1141، ص  112نهج البالغه، فیض االسالم، حکمت  -179 
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