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  مقدمه

وبا چهارفصل است که به نحوی درارتباط با رساله ٤کتاب پيشاروی شامل    
  :يکديگر واز نگاهی مکمل يکديگرند

  .سير تدوين تاريخ قرآن -فصل اول 
  .عشق و منبع فياض عشق -فصل دوم 

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

قرآن يکسرزبان «  که ين ادعای دکترسروش مبنی برايننقِد آخر - فصل چهارم
  .است »تأليف پيامبر «و  »رؤياست

ترين تحقيق تدوين قرآن  جديد فصل اول سيرتدوين تاريخ قرآن است که با    
سال بعد  ٣٠تا حد اکثر ١٠ها که تاريخ تحريرآن، ميان  ترين نسخه برپايه قديمی

  .استمی باشد، همراه ) ص(از رحلت رسول اکرم 
فصل دوم به عشق  ومنبع فياض عشق و سريان  عشق در کائنات و نيز و در    

تواند حب را بردوپايه محبت و الاکراه استوار  مرام دوستی نمی. پردازد قرآن می
 تواند دوستی راحق نشناسد وهشدارندهدکه اين حق باحقوق ديگر نمی. نکند

دارند اين  دارد ودوستش می میکس که دوست  آن. آورند ای رابوجودمی مجموعه
داند آن حب که حق ناب است، دوستی با دوستی محض، با  مرام را دارد و می

  .خدا، است
، ١٣٩٥مرداد  ٦تا  ١٣٩٥تيرماه  ٨ازتاريخ  - فصل سوم که درپنج مقاله  

نقد و نه تخريب مدعای دکتر سروش   به -بار، دروبسايتها منتشرشد  هرهفته يک
و . قرآن عاری ازعشق و حقوق انسان وعدالت است: گويد او می. پردازد می

. مثنوی معنوی او، قرآن در زبان فارسی است مدعی است، و زبان موالنا، که
ادعا   چون. است گويد مثنويش توضيح وتفسيرمعنوی قرآن اما مولوی خود می
مولوی ازسروده اش » خودآگاه«آيا . خواند، نقد ضرور شد با قول مولوی نمی

است و کار سروش کشف  ومثنوی را، درنشئه عرفانی، سروده  ه نبودهآگا
است که مولوی  است؟ اما چون ادعا نشده» قرآن به زبان فارسی وعشق نامه«

است، پس اين صدق نسبت دادن قول به صاحب مثنوی  برکار خود عارف نبوده
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  و. شد و شد بايد موضوع نقد می است، که می
او حرف آخر خود را . در باره قرآن است ظر سروشفصل چهارم ، در نقد ن    
» تأليف پيامبر«و»رؤيای پريشان پيامبر«و» يک سرزبان رؤيا«  قرآن: است زده

 ودراثبات نظرخود، پوپر است»زمان پريشی«و» نظم پريشان  «وهمراه با
  .است مايه کرده های اشاعره و معتزله را دست وداروين و نحله

/  ٣٠تا ١٣٩٥/ ديماه/ ١٩رد يازده مقاله را که ازتاريخ گي اين رساله دربرمی      
  .است انتشار پيدا کرده سايتهای مختلف وبمقاله،در  ، هرهفته يک١٣٩٥/اسفند
اينک که هرچهارفصل ويا رساله، دريک کتاب، در اختيار همگان قرار      
  تخريب نقد نيست وبيانگر قدرت: بيند گيرد، يادآوری اين مهم را ضرورمی می

هائی  به گوناگونی مرام ها پنداردقدرت تخريب کننده می. طلبی وقدرتمداری هست
برد تخريب يک مرام، تخريب  گمان می. گرآنها هستند، گوناگونند که توجيه

کند  انگارد که با جانشين کردن مرامی که تخريب می ومی. ای ازقدرت است گونه
آن پندارو اين . کند طالح میبا مرام مطلوب خود، قدرت صالح را جانشين قدرت 

پذيرد، اما يک  که تا بخواهی رنگ می گمان و انگارخطا است چراکه قدرت با آن
گوناگونی . يک زبان بيشترندارد. يک مرام بيشترندارد. ماهيت بيشترندارد

هائی که  حد فريب بخوريم که باور کنيم مرام نبايد بدان. ها نبايد ما را بفريبد رنگ
روند، نه  ها که بکار می کنند، بيشتراز يک مايه دارند و زبان ه میقدرت را توجي
  .يک زبان است

از تجربه ايران، با وجود مشاهده ماهيت يکسان دو قدرت، يکی با شکل      
ايم؟ چرا اين  رژيم پهلوی و ديگری با شکل رژيم واليت مطلقه فقيه، چه آموخته

های دو مرام دو  ها و نايکسانی یتجربه را مغتنم نشمرديم برای مطالعه يکسان
نمايند؟ آيا اگر زحمت اين مطالعه را بخود  ظاهر، ضد يکديگر می رژيم که، به

شد که دومرام، در معنی، يکی و در صورت  داديم حاصل آن جز اين می می
مايه   مايه زبان رژيم پهلوی و بن آموخت که بن دوتا هستند؟ آيا مطالعه بما نمی

مطلقه فقيه يکی است و آن زوراست؟ آيا مطالعه ما را ازاين  زبان رژيم واليت
کند که اگربرآن بوديم وبرآن شويم که از بندگی قدرت  کرد و نمی امرمهم آگاه نمی

جستيم و بجوئيم،  برهيم و استقالل و آزادی خود را بازيابيم، مرامی که بايد می
با نقد، بمعنای جدا  مرام استقالل وآزادی است واين مرام را نه با تخريب که
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  توان بازيافت؟ کردن صحيح از نا صحيح و تصحيح ناصحيح، می
نقد تخريب  : است آورد اين نقد اين دست. و اين کتاب نقد يک تخريب است     

تواند کرد  چراکه تخريب بيشتر از پوشاندن حق نمی. کند است که حق نمايان می
و بدين علت است که . گردد ان میشود و حق نماي و به يمن نقد پوشش دريده می

        .ناميده شد» قرآن تدبُّر نامۀ رشيد«کتاب 
  

  ١٣٩٦بهار     لندن  دمحم جعفری
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  مدخل

  
نظير انسانی که در مدار باز تدبّر می کند و تاريخ قرآن همچنان باز است و  

در بطن روز به روز با عمل خود به خلق تاريخ می پردازد، تاريخ قرآن نيز 
ادامه دارد و در هر عصری و زمانی موجب ساختن و يا زمان  و نسل به نسل 

اثر گذاشتن در ساخت  تاريخ برای مردم آن عصر و زمان و نه تنها برای 
     .معتقدان  بلکه برای همۀ کسانی که اهل فکر و انديشه هستند، می شود

همچنانکه خداوند نامتعين و در تعريف نمی گنجد، عشق نيز غير قابل تعريف 
  .منبع فياض خداوند سرچشمه می گيرد است و از

 » يُحبُّهم َو يُحبونه«  چشمه و از محبّت نيز مانند عشق  وصف  خداوند است 
  .به جهانيان سرازير می شود

، از خداوند که حق مطلق است سرچشمه می گيرد، انسان استحقوق که ذاتی  
برخوردار آيد و نه انسان از آن  بدون حق مطلق نه به تصور میحق زيرا 

زيبائی بدون زيبائی مطلق،  ،برای مثال، بسا باشند کسانی که بپندارند .شود می
يابند که هرگاه بخواهند  اما اگر نيک تأمل کنند، در می. تصورکردنی است

ای از زور نداشته باشد، نيازمند قائل شدن به  مايه تعريفی از زيبائی بيابند که بن
. حق مطلق زيبائی مطلق است. فت حق استزيبائی ص: شوند زيبائی مطلق می

  .آزادی حق است و آزادی مطلق زيبائی مطلق است
چهار موضوع و يا چهار رساله در  ای که پيشاروی شما است، مجموعه ايندر 

  :چهار فصل به شرح زير تدوين شده است
  سير تدوين تاريخ قرآن: فصل يکم
  عشق و منبع فياض عشق: فصل دوم
  نقِد بعضی از گفته های دکتر سروش در مورد قرآن عشق و مولوی  : فصل سوم

   قرآن رؤيا وتأليف پيامبر است؟  آيا :فصل چهارم
هر چهار فصل که به نوعی با هم ارتباط و پيوستگی دارند، مورد بحث قرار 

      .اميد می رود که برای جويندگان حق و حقيقت نکاتی در بر داشته باشدگرفته و 
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 فصل اول

 
 سير تدوين تاريخ قرآن

 
اگر در مورد قرآن بخواهيم نظير آنچه در مورد وقايع ديگری که اتفاق می افتد 
تاريخ نگاری بکنيم و بگوئيم مثالً قرآن نظير فالن و بهمان کتاب به دست فالن 

اصوالً .و بهمان فرد، در فالن تاريخ تدوين شده است، به کجراهه خواهيم افتاد
، اصطالح درست و بجائی نمی تواند باشد »تاريخ قرآن«اصطالح  بکاربردن

اما اگر . زيرا  خود قرآن نظير وقايع معمولی و تأليف کتابهای ديگرنيست
بخواهيم از روزی که اولين آيه و يا سوره اش بر قلب پيامير گرامی نازل شد و 

اکمال و  تا روزی که آخرين آيه نازل گشت، چگونگی نزول اين کتاب آسمانی و
اتمام آن را بدانيم  و بدانيم که از دوران پيامبر تا به امروز اين کتاب در بين 
جوامع مختلف چسان سيرکرده و چه اثراتی باقی گذاشته است و از نظر دور 
نداريم که همچنان تا خورشيد می درخشد باقی خواهد گذارد، بايدمان گفت که 

بنابراين تاريخ قرآن، . ساخته می شود تاريخ آن همچنان باز است و روز به روز
تاريخی است که از نزول اولين آيه و يا سوره شروع می شود و در بطن زمان  
و نسل به نسل ادامه دارد و درهرعصری و زمانی موجب ساختن و يا اثر 
گذاشتن در ساخت  تاريخ برای مردم آن عصر و زمان و نه تنها برای معتقدان  

دليل واضح و . ی که اهل فکر و انديشه هستند، می شودبلکه برای همۀ کسان
قرآن به تمام زبان های زنده دنيا ترجمه شده و  می شود و : روشن مطلب اينکه

سالی نيست که با چند ترجمه تازۀ قرآن در نقاط مختلف جهان آشنا نشويم، که 
 بعضی ها برای کوبيدن و تخطئه اين کتاب آسمانی و بسياری هم برای فهم و

درک آن به ترجمه و يا تفسيرآن دست زده اند که بعضی از ترجمه هاشهرت 
تا  «برای مثال، ترجمۀ  جورج سيل انگليسی .  يافته و بارها به طبع رسيده اند

   )١(».بار به طبع رسيده است ٣٥کنون 
اين ترجمه ها چه  به قصد کوبيدن قرآن و چه به قصد فهم آن ابتدء در مترجم و  

به . مفّسر وسپس در بين مردم آن زبان اثرات خود را به جای گذاشته است
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هيچ کتابی در دنيا وجود ندارد که به اندازۀ، قرآن به : ضرس قاطع می شود گفت
در مورد موضوعات و  مطالب زبانهای مختلف دنيا ترجمه  و تفسير  و يا کتاب 

و اين خود . گوناگون آن چه به وسيلۀ مسلمين و چه غير مسلمين نوشته شده باشد
تاريخ نزول قرآن . بهترين دليل است که تاريخ قرآن تاريِخی است که ادامه دارد

و روشن شدنش نظير رويدادهائی که آغاز و در تاريخ مشخصی پايان يافته 
    . خ آن تمام نشده و همچنان ادامه داردهنوز تاري. باشد، نيست

 
، اصطالح نسبتاً جديدى است  که تا  قبل ازدو سه »تاريخ قرآن«البته  اصطالح 

و . قرن پيش در بين اسالمشناسان و قرآن شناسان  مسلمان به چشم نمی خورد
آنچه که در بين قرآن شناسان اسالمی قابل مشاهده است بحث از علوم مختلف 

اين بدان معنا نيست که مسلمانان به چگونگی جمع آوری و تدوين . تقرآنی اس
برای مثال دربرهان زركشى و اتقان سيوطى مباحث بسيارى . قرآن نپرداخته اند

در زمينه نحوه نزول وحى و  سير تدريجی آن، حافظان و كاتبان وحى، ترتيب 
و چگونگی  )ص(آيات وسوره هاوترتيب وتوالى توفيقى آنها،ازسوى رسول اكرم

تدوين رسمی قرآن برای خليفۀ اول ابوبکر، تدوين مصحف امام يا مصاحف 
، عبدهللا )ع(عثمانى ومصاحف مهم ديگرچون مصحف منسوب به حضرت على

بن مسعود، وابى بن كعب وبحث قرائت ها ولهجه ها واختالف قرائت های 
 .آمده است .. مختلف و  

را خاتمه يافته تلقی نکرده، و آن را و شايد، چون آن ها هم تاريخ قرآن    
تاريخی باز که در زمان ادامه دارد و همچنان ساخته خواهد شد، ديده اند، به 

» علوم قرآن«، ترجيح داده اند که از اصطالح »تاريخ قرآن «جای  اصطالح 
 .استفاده کنند

به بعد و بوسيلۀ  ١٩از قرن » تاريخ قرآن«شايد بتوان گفت که اصطالح     
سالم شناسان و قرآن شناسان اروپائی به کار برده شده و يا اين اصطالح، تقريباً ا

همزمان، به ذهن قرآن شناسان اسالمی خطور کرده و يا برای عقب نماندن از 
قافله اروپائيان و يا چون آن را اصطالحی مناسب يافته اند، در تأليفات خود به 

محقق نامی شيعه ) ق ١٣٠٩ -١٣٦٠ (مثالً ابو عبدهللا زنجانى . کار برده اند
  . ناميده  است» تاريخ القرآن « اثرخودرا در مورد قرآن 
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اگرقرآن رابه معنای وقايع گذشته که در آن نبايد سراغ امور مستمر در تاريخ    
چندان » تاريخ قرآن«را گرفت بنگريم، طبيعی است که به کار بردن اصطالح 

ی چيزی هم به جز يک سلسله مسائل تاريخی ايراد و اشکالی  نخواهد داشت، ول
اماوقتی می بينيم که قرآنی که در گذشته نازل . گذشته دستگيرمان نخواهد شد

شده، و وقايع مستمری را دنبال می کند که با زمان حال و آينده ربط محکمی 
دارد به عبارت ديگر قرآن بنا را بر بيان امور مستمر در تاريخ در گذشته و 

ده  گذاشته است که درگذشته شروع شده و در حال ادامه دارد و حال و آين
اگرانسانها نخواهند پندارو گفتار و کردار و رابطه ها را تغيير دهند، در آينده 
نيز ادامه خواهد يافت، در می يابيم که قرآن با وجودی که در گذشته نازل شده 

م که قرآن با آن وقت مشاهده می کني. است، روش برای حال و آينده  است
 : وجودی که در گذشته آمده ولی تنها حامل تاريخ گذشته نيست، بلکه

بيان تاريخ روابط اجتماعی، سياسی، اخالقی، فرهنگی عصر جاهليت و  - الف
 .پيش از آن در دنيای آن روز و بويژه عربستان و يا مکه و مدينه است

، فراز و نشيبها )ص(خداسال زندگی دوران پيامبری رسول  ٢٣بيان تاريخ   -ب
 .و دغدغه های وی است

بيان چگونگی تغيير دوران جاهليت، به دوران خالقيت و فرهنگ سازی که  -ج
 -در  آن، مردم دوران جاهليت عربستان، دست به خلق و ساخت تمدنی عظيم 

زدند و بر بخشهای وسيعی از امپراطوری ايران و روم  –در کمتر از يک قرن 
رغم اين که کشورگشائی با آموزش قرآن سازگاری نداشته و ب. چيره گشتند

ندارد، اما اين فرهنگ نه تنها فرهنگ بومی آن سرزمين ها گشت، بلکه مردم 
اين سرزمين ها با دل و جان در گسترش و حفظ و نگهداری آن، بمثابه تمدن، 

 . کوشيدند
هلی، با توجه بيرون بردن مردم از روابط ناهنجار و آداب و رسوم دوران جا - د

به نحوی که  نه تنها مردم احساس درد و . با امکانات زمانی و مکانی آن مردم
رنج نکنند، بلکه با شادی و شعف پذيرای نسبی تغيير روابط و برقرار کردن 

... روابط جديد در زمينه های مختلف خانوادگی، اجتماعی، اخالقی، سياسی و
 .بگردند

گرچه بعضی از آيات در موردی خاص و يا  بيان امور مستمر در تاريخ، -ه
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شخص و گروهی و يا برای حل مسئله مبتال به جامعه آن روز نازل شده ولی 
و . نحوۀ بيان، بيان امور مستمری است که درهمۀ زمانها به نحوی وجود دارد

اگر غير از اين می بود عمرقرآن در همان دوران پيامبر به پايان می رسيد و 
 .يگر به تاريخ می پيوستنظير کتابهای د

. فرعونيت وآزادی واختيار در هر زمان و مکانی است:  بيان دو فلسفه تاريخ -و
   .توضيح بيشتر در اين مورد بعداً خواهد آمد

با توجه به نکات فوق و متن قرآن واثراتی که در زمان گذشته حال و آينده بر 
های گذشته برای عمل جای گذاشته و خواهد گذاشت و درس گرفتن از تجربه 
، »قرآن بيان علم تاريخ«کردن در زمان حال، به منظور ساختن آينده، اصطالح 

،  همچنانکه »تاريخ قرآن«اما اگر تنها منظورمان از . شايد رساترومناسبتر باشد
چندان » تاريخ قرآن«در باال آمد، همان چگونگی تدوين قرآن باشد، اصطالح 

دراين رساله تنها از منظر تدوين و جمع آوری به  . جای ايراد و اشکال ندارد
قرآن نگريسته می شود ومطالبی را به طور خالصه يادآور می شود و در ضمن 

  .به چند سئوال و شبهه هم پاسخ داده خواهد شد
 
  

 نزول تدريجی قرآن
 ٢٣جای شک و شبه نيست که قرآن بر پيامبر گرامی، تدريجی و در طول     

 :به تدريج نازل شده است) ص(خداسال رسالت رسول 
اما صرفنظر از نزول کتب پيشين، نزول تدريجی قرآن مجيد به دليل تصريح کتاب و تأييد «

 )٢( ».سنت و نقل تاريخ، مسلم و قطعی است

چه فوايدی مترتب است؟  از  -که قطعی است -بر تدريجی نازل شدن قران     
 :جمله می شود فوايد زير را برای  نزول تدريجی قران برشمرد

با توجه به فرهنگ و . ايجاد شور و نشاط و انگيزه تحرک در گروندگان  -١ 
زمان  شرايط زمانی و مکانی آن مردم، نشان دادن راه حل  مسائلی  که در طول

 . برايشان پيش می آمد
َل َعلَْيِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحدَةً كذَِلك ِلنُثَبِّت بِِه فَُؤادَك َو  َو قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْو ال نُّزِ

 )٣٢/  فرقان(َرتَّْلنَهُ تَْرتِيال 



د                    ۀ ر  ُّ د      ١٦                                                                                                               آن 

  

  

  

  )  ٣(تا دل ترا بدان نيرو بخشيم ] قرآن را پراکنده فرستاديم[بدين سان      
 تأخير در وحی و بهانۀ معاندان  

بي َهذَا  َّبُِع َما يُوَحي ِإلي ِمن رَّ َو إِذَا لَْم تَأْتِِهم بِئَايٍَة قَالُوا لَْو ال اْجتَبَْيتََها قُْل إِنََّما أَت
بِّكْم َو ُهدًي َو َرْحَمةٌ لِّقَْوٍم يُْؤِمنُونَ   )٢٠٣/اعراف( بَصائُر ِمن رَّ

چرا آن : آيتی برای شان نياورد ، گويند] ود ودر نزول وحی درنگی ر[هر گاه   
بگو من فقط از چيزی پيروی می کنم !] يعنی پس آياتت چه شد؟![را نياوردی؟

و از خودم آيه ای نمی توانم [که از جانب پروردگارم به من وحی می شود 
اين روشنگری ها از جانب پروردگارتان است و مايۀ هدايت و رحمت ] بياورم
 .آيه خود دليل بر تدريجی آمدن قرآن است همين" مؤمنان

  
آسان کردن حفظ قرآن، به دليل  اّمی بودن مردم و نداشتن نويسنده فراوان و  -٢ 

 .ابزار نوشتن کافی
وقتی چند آيه چند آيه و با توجه به امور واقع . آسان کرد ن فهم و درک قرآن -٣ 

عادی و اّمی ساده و آسان  و مسئله شدن آنها، نازل می شد، فهم آن را برای مردم
می کرد و روش کردنشان، در آنها تغيير مطلوب را پديد می آورد و، به يمن 

 .ممارست، به بيان قرآن، تغيير می کردند و تغيير می دادند
نزول تدريجی باعث می شد که اندک اندک مردم از عقايد باطله پيشين و  -٤ 

و اکراه و يا احساس سختی  عادات ديرين خود فاصله گيرند و بدون اجبار
 .وخشونت، آنها را ترک گويند و فرهنگ جديد را آهسته آهسته جايگزين سازند

 پايدار ساختن و مجهز شدن مردم به سالح صبر و ايمان -٥  
در طول زمان، رويدادها برايشان تشريح می شد، شکلهای جديد امرهای   -  ٦

. حلها درک و بکار برده می شدندواقع مستمر، بر گروندگان شناخته  شده، راه 
به يمن مثال های گوناگون از گذشته و تجربه هايش،  ربط گذشته و حال و آينده 
بر آنها معلوم می گشت و می فهميدند که فرق تغيير واقعيت با تغيير شکل آن 

 . چيست
 )٣٣/ فرقان( َو أَْحسَن تَْفِسيراً   َو ال يَأْتُونَك بَِمثٍَل إِال ِجئْنَك ِباْلَحقّ 

و هيچ مثلی برای تو نياوردند مگر آن را به حق جواب دهيم، به نيکو تر «
 ».تفسيری
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اين است که پيامبر : انطباق دادن مسائل با توجه به شرايط و مقتضيات زمان -٧ 
اول بستگان و نزديکان را دعوت به اسالم می کند و سپس دعوت شامل مردم و 

 )٤.( بعد عموم جهانيان می شود
  
           جمع آوری 

به حسب زمان و به اقتضای  وقتی در قران صحبت از جمع آوری می شود،   
جمع در مراحل مختلف معانی . کالم، معانی مختلفی از آن مستفاد می شود

 :مختلفی به شرح زير داشته است
و به . جمع به معنی حفظ کردن و به خاطره سپردن و از بر کردن است -١ 

» جّماع قرآن«يا » حفّاظ قرآن«کسانی از صحابی که قرآن را از حفظ داشتند 
 .اين مرحلۀ اول جمع آوری قرآن است. می گفتند

اين . نخستين مرحلۀ جمع آوری قرآن، نگهداری و حفظ آن در سينه ها بود   
ز شخص پيامبر آغاز می گشت و سپس همۀ صحابه را در بر می مرحله اول ا

 .گرفت
آيات پراکنده و متفرق  که بر پيامبر وحی می . جمع به معنی نوشتن است -٢ 

شد، نوشته شده  اما بدين معنا که مانند کتابی که تمام فصول آن آماده شده ولی 
 . هنوز بهم پيوسته نشده است، نيست

، نوشتن قرآن در يک مجموعه با آيه ها و سوره های زمانی هم جمع آوری -٣ 
 .مرتب منظور نظر است

تدوين و گرد آوری قرآن بر حسب قرائت متواتر و رايج را هم جمع آوری  -٤ 
 .  می نامند

 .و اين چهار مرحله گرد آوری و تأليف قرآن در يک مجموعۀ معين است
و افزودن چيزی بر چيز البته معنای لفظی جمع و جمع آوری، گرد آوردن     

به همين علت،  تمام و کمال حفظ کردن قرآن را هم جمع کردن . ديگر را گويند
 :و قرآن خود به اين معنی تصريح دارد. می نامند

 )2/همزه(  گردآوردن الَِّذي َجَمَع َماالً َو َعدَّدَهُ = جمع 
ثمَّ أَتي فرعون رفت و  همۀ چيز را گردآوردن فَتََولي ِفْرَعْوُن فََجَمَع كْيدَهُ = جمع

 )٦٠ /طه(همۀ نيرنگ خود را گرد آورد و باز آمد 
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، اقدام ابوبکر را » تأليف" در اصطالح، جمع در زمان رسول خدا را    
و يا نسخه برداری و تکثير » نسخ«و آنچه در زمان عثمان انجام شد »  جمع«

 )٥.(می نامند» امام«نسخه 
با توجه به نکات فوق و جمع آوری قرآن به معنای گرد آوردن تمامی قرآن     

 :در يک مجموعه  به نام کتاب، سه نکته را می توانيم روشن دريابيم
 .قرآن کريم خود به وضوح می گويد که کتاب است -١  
  گزارش تاريخ     -٢ 
  .قرآنی که در دسترس است، خود به ما چه می گويد  -٣ 
  
    قرآن کريم خود به وضوح می گويد که کتاب است - ١  

قرآن کريم خود به وضوح بيانگر اين معنا است که آنچه پيامبر به رسولش      
 گفته و پيامبر آن را به مردم رسانده و در دسترس آنان قرار داده است،

 کتاب است - الف
  نام اين کتاب قرآن است -ب
  .وند استو جمع آوری و خواندن آن هم با خدا - ج 
  

  کتاب   -الف
بار از کتاب نام برده  شده است که برای توجه خوانندگان به  ٣٠در قران     

  :بعضی از آن ها اشاره می شود
ْلُمتَِّقينَ     آن هيچ ) در حقانيت(اين کتابی که «  ذَِلك اْلكتَب ال َرْيب فِيِه ُهدًي لِّ

 ٢/ بقره» هدايت تقواپيشگان است: مايه) و(ترديدی نيست 
ٌق لَِّما َمعَُهمْ  ِ ُمصدِّ َّ ْن ِعنِد  ا َجاَءُهْم ِكتٌَب ّمِ و هنگامی که از جانب خداوند «  َو لَمَّ
 ٨٩/ بقره» کتابی که مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد 

آسمانی (کسانی که کتاب «ْينَُهُم اْلِكتَب يَتْلُونَهُ َحقَّ تِالَوتِِه أُولَئك يُْؤِمنُوَن بِِه الَِّذيَن َءاتَ 
 »آن را چنانکه بايد می خوانند، ايشانند که بدان ايمان دارند) و(به آنان داده ايم ) 

 ١٢١/ بقره
ُ َعلى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعَث فِيِهْم َرسوالً   َّ ْن أَنفُِسِهْم يَتْلُوا َعلَيِهْم َءايَِتِه َو  لَقَْد  َمنَّ  ّمِ

ُمُهُم اْلِكتَب َو اْلِحكَمةَ  ) که(به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد «  يَُزكيِهْم َو يُعَلِّ
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پيامبری از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و 
 ١٦٤/ آل عمران» دپاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بياموز

ما اين کتاب را به حق بر تو نازل « ِلتَْحُكَم بَيَن النَّاِس    إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيك اْلِكتَب بِاْلَحقّ 
 ١٠٥/ نساء» کرديم، تا ميان مردم، برطبق آن، داوری کنی

ِ َو َرسوِلِه َو اْلِكتَِب الَّذِ  َّ َل َعلي َرسوِلِه يَأَيَها الَِّذيَن َءاَمنُوا َءاِمنُوا ِبا ای « ي نَزَّ
کسانی که ايمان آورده ايد، به خدا و پيامبر او و کتابی که بر پيامبرش فرو 

 ١٣٦/ نساء» فرستاد
قاً لَِّما بَيَن يَدَْيِه ِمَن اْلكتَِب   َو أَنَزْلنَا إِلَْيك اْلِكتَب ِباْلَحقّ     و ما اين کتاب را به « ُمصدِّ

» در حالی که تصديق کننده کتاب های پيشين حق به سوی تو فروفرستاديم،
 ٤٨/ مائده

ُق الَِّذي بَيَن يَدَْيِه  و اين خجسته کتابی است که ما « َو َهذَا ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ ُمبَاَرٌك مُّصدِّ
/ انعام»  کتابهائی را که پيش ازآن آمده تصديق می کند) و(آن را فروفرستاديم، 

٩٢ 
ُ الَّذِ  َّ َل اْلِكتَبَو ُهَو يَتََولي الصِلِحينَ إِنَّ َوِليِّي  بی ترديد سرور من آن خدائی «   ي نَزَّ

 ١٩٦/اعراف» است که کتاب را فرو فرستاد و همو دوستدار شايستگان است
 .٢/؛ لقمان١/يونس» اين است آيات کتاِب حکمت آموز«   تِْلك َءايَت اْلِكتَِب الْحِكيمِ 

کتابی است که آيات آن «صلَت ِمن لَّدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر ِكتٌَب أُْحِكَمت َءايَتُهُ ثمَّ فُ 
 ١ /هود» استحکام يافته، سپس از جانب حکيمی آگاه به روشنی بيان شده است

؛ ٢/؛ شعرا ١/يوسف» اين است آيات کتاب روشنگر«  تِْلك َءايَت اْلِكتَِب اْلُمبِينِ 
 ٢/نمل

َن الظلَُمِت ِإلي النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إِلي ِصَرِط اْلعَِزيِز كتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْيك ِلتُْخِرَج النَّاس مِ 
کتابی است که آن را به سوی تو فرود آورديم تا مردم را به اذن « الِحميِد 

پروردگارشان از تاريکيها به سوی روشنائی بيرون آوری، به سوی راه آن 
 ١/ابراهيم» شکست ناپذير ستوده

ِ الَِّذي َّ ستايش خدائی را که « أَنَزَل َعلي َعْبِدِه اْلِكتَب َو لَْم يْجعَل لَّهُ ِعَوَجا  الْحْمدُ 
 ١/کهف» را فرو فرستاد و هيچ گونه کژی در آن ننهاد) آسمانی(اين کتاب 

ِلقَْوٍم أَ َو لَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْيك اْلكتَب يُتْلي َعلَْيِهْمإِنَّ في ذَِلك لََرْحَمةً َو ِذكَري 
آيا برای ايشان بس نيست که اين کتاب را که بر آنها خوانده می شود «  يُْؤِمنُونَ 
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 ٥١/عنکبوت» بر تو فرو فرستاديم؟
يَدَّبَُّروا َءايَتِِه َو ِليَتَذَكََّر أُولُوا األَْلبَبِ  کتابی مبارک ) اين(«  ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ إِلَْيك ُمبََرٌك لِّ

آيات آن بينديشند، و ) بارۀ(و نازل کرده ايم تا در است که آن را به سوی ت
 ٢٩/ ص» خردمندان پند گيرند

ِ اْلعَِزيِز الْحِكيمِ   َّ َ   إِنَّا أَنَزْلنَا ِإلَْيك اْلكتَب بِاْلَحقّ ) 1( تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن  َّ فَاْعبُِد 
ينَ  ً لَّهُ الدِّ ست ناپذير سنجيده نازل شدن اين کتاب از جانب خدای شک«   مْخِلصا

در  –ما اين کتاب را به حق به سوی تو فرود آورديم پس خدای را * کار است
 ٢ و ١/زمر» عبادت کن –حالی که اعتقاد خود را برای او خالص کننده ای 

ِ اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ  َّ فروفرستادن اين کتاب از جانب خدای «   تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن 
 ٢/ غافر »ارجمند داناست 

ُ الَِّذي أَنَزَل اْلِكتَب ِبالْحقّ  خدای همان است که کتاب و وسيلۀ « َو اْلِميَزاَن    َّ
 ١٧/ شوری»   سنجش را به حق فرود آورد

 ٢/ ؛ دخان٢/ زخرف»  سوگند به کتاب روشنگر«  َو اْلِكتَِب اْلُمبِينِ 
ِ اْلعَِزيِز الْحِكيمِ  َّ فروفرستادن اين کتاب از جانب خدای «   تَنِزيُل اْلِكتَِب ِمَن 

 ٢/؛ احقاف٢/جاثيه» ارجمند سنجيده کار است
ُمُهُم اْلِكتَب   يِهْم َو يُعَلِّ نُهْم يَتْلُوا َعلَيِهْم َءايَتِِه َو يَُزّكِ يِّيَن َرسوالً ّمِ ُهَو الَِّذي بَعَث في األُّمِ

بِ  اوهمان است که در ميان امی ها «   ينٍ َو الْحْكَمةَ َو ِإن كانُوا ِمن قَْبُل لَِفي ضلٍَل مُّ
فرستاده ای از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان 

قطعاً پيش از آن در گمراهی ) آنان(گرداند و کتاب و حکمت بديشان بياموزد و 
 ٢/جمعه» آشکاری بودند

که در فوق آمد،  در قرآن معانی مختلف دارد اما همۀ آياتی» کتاب«البته کلمه    
. داللت بر کتاب بودن به همين معنائی که ما امروز از کتاب در سرداريم، دارد

يعنی اينکه، بايد مجموعه ای به هم پيوسته وجود داشته باشد، تا کتاب تلقی 
هر آيه ای که نازل می شد پيامبر به کاتبين . و حقيقت هم همين طور است. گردد

و به هنگام . در فالن جا و فالن سوره قرار دهند وحی می فرمود که اين آيه را
افزون بر اينها آيات .  رحلت پيامبر اين مجموعه در خانه پيامبر وجود داشت

فراوانی هم وجود دارد  که خداوند نام  اين کتاب را هم  قرآن نام گذاری کرده 
  . بار قرآن در اين کتاب آمده است ٥٨جمعاً  . است
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 قرآن، قران استنام کتاب در  - ب

اما آيات فراوانی در . لفظ  قرآن، در آيات الهی به معانی مختلفی بکار رفته است
در . قرآن وجود دارد که خداوند، نام کتاب خود را در قرآن، قرآن ناميده است

ً و قرآنهُ آمده است که آيات زيادی از  ١٢بار کلمه قرآن  و  ٥٨قرآن  بار قرآنا
بخشی از آيه ها به قرار .  نام کتاب که قرآن است، دارد اينها اشاره مستقيم به

 :  زير است
ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختِلَفاً كثِيراً  َّ آيا در « أَ فَال يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرَءاَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعنِد َغيِر 

ً در آن اختالف ) معانی( قران نمی انديشيد؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعا
 ٨٢/نساء» ری می يافتيدبسيا

و چون قرآن خوانده «   َو إِذَا قُِرَئ اْلقُْرَءاُن فَاستَِمعُوا لَهُ َو أَنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 
» شود، گوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد اميد که بر شما رحمت آيد

 ٢٠٤/اعراف
 ِ َّ  َو لَِكن تَصِديَق الَِّذي بَيَن يَدَْيِه َو َو َما كاَن َهذَا اْلقُْرَءاُن أَن يُْفتَري ِمن دُوِن 

ب اْلعَلَِمينَ  و چنان نيست که اين قرآن از جانب «   تَْفِصيَل اْلِكتَِب ال َرْيب فِيِه ِمن رَّ
آنچه پيش از آن می ) کنندۀ(بلکه تصديق . به دروغ ساخته شده باشد) و(غير خدا 

 ٣٧/ يونس» ديدی نيستباشد و توضيحی از آن کتاب است، که در آن تر
و هيچ آيه « َو َما تَتْلُوا ِمْنهُ ِمن قُْرَءاٍن َو ال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِال كنَّا َعلَْيكْم شُهوداً 

/ يونس» ای از قرآن نخوانی و هيچ کاری نکنيد مگر اينکه ما بر شما گواه باشيم
٦١ 

ً َعَربِيا لَّعَلَُّكمْ  و ما قرآن را عربی نازل کرديم، باشد که «  تَْعِقلُونَ  إِنَّا أَنَزْلنَهُ قُْرَءنا
 2/يوسف» بينديشند

بِينٍ  » اين است آيتهای کتاب و قرآن روشنگر«   تِْلك َءايَت اْلكتَِب َو قُْرَءاٍن مُّ
 ١/ ؛ النمل١حجر

َن اْلَمثَاني َو اْلقُْرَءاَن اْلعَِظيمَ  تو سبع المثانی و به راستی به «  َو لَقَْد َءاتَْينَك سْبعاً ّمِ
 ٨٧/حجر»و قرآن بزرگ را عطا کرديم) سوره فاتحه (= 

و حقاً تو قرآن را از سوی حکيمی دانا «   َو إِنَّك لَتُلَقَّي اْلقُْرَءاَن ِمن لَّدُْن َحِكيٍم َعِليمٍ 
 ٦/ النمل» دريافت می داری
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ُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصِلَحِت أَنَّ إِنَّ َهذَا اْلقُْرَءاَن يْهِدي ِللَّتي ِهي أَْقَوُم َو يُبَشُر الْ 
همانا اين قرآن هدايت می کند، بدانچه آن پايدار تر است و  «لَهْم أَْجراً َكبِيراً 

 ٩/  اسری» مؤمنانی که کار شايسته می کنند مژده می دهد 
ْفنَا في َهذَا اْلقُْرَءاِن ِليَذَّكَُّروا َو َما يَِزيدُهُ  و به راستی ما در « ْم إِال نُفُوراً َو لَقَْد صرَّ

 ٤١/ اسرای» را گونه گون بيان کرديم، تا پند گيريد ) حقايق(قرآن 
ْفنَا ِللنَّاِس في َهذَا اْلقُْرَءاِن ِمن كلّ  و به استی در اين قرآن برای « َمثٍَل     َو لَقَْد صرَّ

 ؛ ١٨/؛ کهف٨٩/ اسری» مردم از هر گونه مثلی، گوناگون آورديم
/ طه» قرآن را بر تو نازل نکرديم تا به رنج افتی« ا أَنَزْلنَا َعلَْيك اْلقُْرَءاَن ِلتَشقَي مَ 
٢ 
َل َعلَْيِه اْلقُْرَءاُن ُجْملَةً َوِحدَةًكذَِلك ِلنُثَبِّت بِِه فَُؤادَكَو َرتَّْلنَ  هُ َو قَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْو ال نُّزِ

چرا قرآن يکجا بر او نازل نشده است؟، : گفتندو کسانی که کافر شدند، « تَْرتِيل 
تا قلبت را به وسيلۀ آن استوار گردانيم ) ما آن را به تدريج نازل کرديم(اينگونه 

 32/فرقان» خوانديم ) بر تو(و آن را به آرامی 
 ٢/ يس» سوگند به قرآن حکمت آموز« َو اْلقُْرَءاِن الْحکيِم 

ْكرِ   ١/ص» سوگند به قرآن پراندرزص «ص َو اْلقُْرَءاِن ِذي الذِّ
قُْرَءاناً َعَربِيا ) ٢٧( َمثٍَل لَّعَلَُّهْم يَتَذَكَُّرونَ    َو لَقَْد ضَرْبنَا ِللنَّاِس في َهذَا اْلقُْرَءاِن ِمن كلّ 

در اين قرآن از هرگونه مثلی برای مردم آورديم، «  َغيَر ِذي ِعَوجٍ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُونَ 
قرآنی عربی بی هيچ کژی، باشد که آنان راه تقوی . يرندباشد که آنان پند گ

 ٢٨و٢٧/ زمر» پويند
َن اْلقَْريَتَيِن َعِظيمٍ  َل َهذَا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل ّمِ چرا اين : و گفتند«    َو قَالُوا لَْو ال نُّزِ

 ٣١/  زخرف» دو شهر فرود نيامده است؟) آن(قرآن بر مردی بزرگ از 
َن اْلقَْريَتَيِن َعِظيمٍ  َو قَالُوا لَْو ال َل َهذَا اْلقُْرَءاُن َعلي َرُجٍل ّمِ آيا به آيات قرآن «   نُّزِ

 ٢٤/ دمحم» بر دلهايشان قفلهائی نهاده شده است؟) مگر( نمی انديشند؟ يا 
 ١/ ق» ق سوگند به قرآن باشکوه« ق َو اْلقُْرَءاِن اْلَمِجيِد 

كْ  دَِّكٍر َو لَقَْد يَسْرنَا اْلقُْرَءاَن ِللذِّ ً قرآن را برای پند آموزی « ِر فََهْل ِمن مُّ و قطعا
 ٤٠و ٣٢و ٢٢و ١٧/ قمر»آسان کرديم، پس آيا گيرنده ای هست؟

 ٢/ الرحمن» قرآن را ياد داد« َعلََّم اْلقُْرَءاَن 
ْن َخشيَ  ً ّمِ عا تَصدِّ ً مُّ ِ  لَْو أَنَزْلنَا َهذَا اْلقُْرَءاَن َعلي َجبٍَل لََّرأَْيتَهُ َخِشعا َّ اگر اين «ِة 
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از هم ) و(از بيم خدا فروتن ) کوه(قرآن را بر کوهی فروفرستاده بوديم يقيناً آن 
 ٢١/ حشر» پاشيده می ديدی

ْلنَهُ تَنِزيالً  با عظمت (و قرآنی «َو قُْرَءاناً فََرْقنَهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلي النَّاِس َعلي ُمْكٍث َو نَزَّ
يم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی، و آن را نازل کرد) بر تو(بخش بخش ) را

 ١٠٦/ اسرا» به تدريج نازل کرديم 
بيفزای وقرآن را شمرده ) نصف(يا برآن « أَْو ِزْد َعلَْيِه َو َرتِِّل اْلقُْرَءاَن تَْرتِيل 

 ٤/ مزمل» شمرده بخوان 
ْلنَا َعلَْيك اْلقُْرَءاَن تَنِزيالً  ما قرآن بر تو به تدريج فرو در حقيقت « إِنَّا نْحُن نَزَّ

 23/انسان» فرستاديم
کتابی است که آيات آن به روشنی « ِكتٌَب فُصلَت َءايَتُهُ قُْرَءاناً َعَربِيا لِّقَْوٍم يَْعلَُموَن 

 ٣/ فصلت» بيان شده، قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می دانند
ماند که خداوند، کتاب خود با وجود آيه های فوق جای شک و شبهه ای نمی     

را قرآن ناميده است و جای شکی هم باقی نگذاشته است و تا به امروز، احدی 
: هم در مورد نام قرآن چنين آورده استجاحظ . در اين باره شک نکرده است

خداوند کتابش را به نامی خواند مخالف نامهايی که عرب بر سخنان خود می «
تمام کتابش را قرآن  -ه بر تمام و مجموعۀ سخنچه بر سخنان کوتاه و چ -نهاد

ناميد چنانکه عرب مجموعۀ کتاب خود را ديوان می خواند، و قسمتی از آن را 
سوره ناميد چنانکه آنها قصيده می گفتند و بخشی از آن را آيه خواند مانند بيت، 

   )٦( »و آخرش را فاصله داد مانند قافيه
  .همين اثر، قسمت هشتم آمده است بخشدر مورد نام قران توضيحی در 

 
  جمع آوری و خواندن آن هم با خداوند است -ج 
پيامبر در خواندن، حفظ کردن و جمع آوری قرآن خيلی حريص بود  و از     

اين بابت خود را به زحمت می انداخت و نگران بود که مبادا چيز زايدی بر آن 
 .که آيه های زير مايه خاطر جمعی پيامبر شد. افزوده و يا از آن کاسته شود
ك ِبِه ِلسانَك ِلتَْعَجَل ِبهِ  فَإِذَا قََرأْنَهُ فَاتَّبِْع قُْرَءانَهُ  *  َعلَْينَا َجْمعَهُ َو قُْرَءانَهُ  إِنَّ  *  ال تَحّرِ

) قرآن(زود به حرکت درنياور تا در خواندن ) در هنگام وحی(زبانت را « *
» در حقيقت گرد آوردن و خواندن آن برعهدۀ ماست. شتابزدگی به خرج دهی
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ّ الملك الحق و ال١٨و ١٧و١٦/قيامت  تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى ، فتعالى 
پس بلند مرتبه است خداوندی که پادشاه برحق . اليك وحيه و قل رب زدنى علما

است و در خواندن قرآن پيش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود شتاب مدار و 
 .١١/طه» .پرودگارا دانشم را بيفزای: بگو

ً ترا بر خو) " ٦/اعلی( سنُْقِرئُك فَال تَنسي   چنان توانائی دهيم ] قرآن[اندن حتما
 "که ديگر فراموش نکنی

نظر به اينکه پيامبر ازشدت شوق به حفظ آيات، کلمات آن را به گاه نزول وحی  
تکرار می کرد که در حافظه اش بماند، آيه  -و حتی گاهی وحی تمام نشده  -

به  پيامبر نبايد نگران باشد، زيرا خداوند: فوق خطاب به پيامبر، می گويد
پيامبرگراميش وعده می دهد که علم و حفظ قرآن را در اختيارش می نهد که هر 

 .گز به فراموشی دچار نيايد و قرآن را همان گونه تالوت کند که نازل شده است
 

با نزول آيات فوق به نگرانی پيامبر خاتمه داد و به او آرامش خاطر بخشيد و     
و با تأکيد . صون و محفوظ خواهد ماندمطمئن شد که قرآن از دستبرد حوادث م

 خداوند بر اينکه قرآن همچنان محفوظ و دست نخورده باقی خواهد ماند
ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحِفظونَ  ْلنَا الذِّ و . ما اين قرآن را به تدريج نازل کرده ايم«   إِنَّا نْحُن نَزَّ

ً نگهبان آن خواهيم بود فوق، پيامبر از  با نازل شدن آيه های) ٩/حجر(» قطعا
 .نگرانی بابت آنچه بعد رحلت او بر قرآن رود، بدر آمد

  
  گزارش تاريخ -٢ 

  :گزارش تاريخ در دو قسمت  زير مورد بررسی قرار می گيرد
گزارش تاريخ در مورد جمع قرآن در زمان رسول خدا و بدست آن  - الف

  .حضرت
  در دوران ديگر يا بعد از رحلت پيامبر -ب
  

  تاريخ در مورد جمع قرآن در زمان رسول خداگزارش  -الف
افزون بر خود قرآن،  تاريخ هم به روشنی گواهی می دهد که قرآن اولين بار     

به دستور پيامبر درصحيفه های مختلف و در کنار هم، مانند کتابی که فصول 
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مختلف آن جدا جدا آماده شده و پهلوی هم قرار گرفته است و شايد هم با ليفی و 
بديهی است . ا چيزی شبيه نخ مانندی به هم وصل شده باشد، جمع شده استي

کتابی مانند کتابهای امروزی، نوشته بر روی کاغذ، صحافی و جلد  شده باشد، 
 . نبوده است

بطوريکه تاريخ گزارش می کند، مردم بی سواد بودند و تعداد کسانی که    
 ١٧نفر درمکه و قبل از حجرت پيامبر و در مدينه   ٧يا  ٦نوشتن می دانستند  

البته درمدينه با ترتيبی که پيامبر . نفر بودند که خواندن و نوشتن می دانستند
 .وشتن را تعليم ديدنداتخاذ کرد، تعداد زياد تری از مردم خواندن و ن

گروندگان . پيامبر برای حفظ  و نگهداری قرآن، برحفظ کردن قرآن تأکيد داشت
به اسالم با اشتياق کامل و باور نکردنی به حفظ قرآن درسينه ها همت گماشتند و 
چون پيامبراز همان روز اول نزول قرآن برحفظ قرآن تأکيد می کرد، کسانی که 

از حفظ داشتند، ازيک شخصيت و موقعيت اجتماعی  بخشی و يا همۀ قرآن را
اين وضعيت .  آنان نزد اجتماع معزز و محترم بودند. ويژه برخوردار می شدند

ويژه در مورد قران و حفظ آن ادامه پيدا کرد و منتقل شدن قرآن سينه به سينه و 
در طول تاريخ به يک سنت معتبر و جاری واليتغير تبديل شد که از نسلی به 
نسل ديگر با تعليم منتقل گشت و هنوز نيز چنين است و می بينيم که حافظين 

اما پيامبر در همان حال که بر . قرآن در هر زمان ازحد و اندازه بيرون است
حفظ قرآن درسينه ها تکيه داشت، از مکتوب کردن آن نيز کمتر غفلتی نمی 

تبان وحی دستور نوشتن به مجرد نازل شدن چند آيه و يا سوره فوراً به کا. کرد
هم خود نوشته های قرآن را برای خود حفظ و نگهداری می کرد . آنها را می داد

و هم کاتبين وحی وديگرانی که نوشتن می دانستند و يا ياد گرفته بودند، برای 
حقيقت اين است که  در عربستان آن زمان  . شخص خود هم مصحفی می نوشتند

اخته شده بود ولی چنان نبود که هميشه و به اندازه با وجودی که کاغذ کاالئی شن
به اين علت در دوران . کاغذ کاالی طرفه و کمياب بود. کافی در دسترس باشد

پيامبر، نويسندگان وحی آيات قرآن را بر روی هر چه که می توانستند، می 
نوشتند، صفحه های نازک سنگ، استخوان صيقلی داده شده، لوح چوبی و يا 

قرآن خود . ی، برگهای پهن، پوست و چرم، حرير، کاغذ، و نظير اينهااستخوان
بنا بر قرآن، اگر ) ٧.(ياد می کند... از قلم، مداد، حرير، پوست وچرم، کاغذ و
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ْلنَا َعلَْيك ِكتَباً في قِْرطاٍس فَلََمسوهُ :  بر کاغذ نوشته نازل می شد، آيه هست َو لَْو نَزَّ
بِيٌن بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَّذِ  و اگر مکتوبی، نوشته شده بر « يَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِال ِسْحٌر مُّ

کاغذ بر تو نازل می کرديم، و آنان آن را با دستهای خود لمس می کردند، قطعاً 
منشوٍر    في َرقّ   ٧/ انعام »سحر آشکار نيست)چيزی جز(کافران می گفتند اين 

و لباسشان از حرير «ُهْم فِيَها َحِريٌر َو ِلبَاس ؛٣/ طور »در پوستی گسترده« 
َهاِن   ؛٢٣/حج »است سوگند « ن َو اْلقَلَِم َو َما يَسطُرونَ ؛ »مثل چرم رنگی « كالدِّ

 ؛ ١/ قلم» به قلم و آنچه می نويسند
علی بن ابيطالب فراهم  قرآنی کهپس از وفات پيامبر خدا، به گزارش تاريخ،     

: ن بود، که آن را  بر شتری نهاد و آورد و گفتساخته بود، به اندازه ای سنگي
 ) ٨(» اين قرآن است که آن را جمع کرده ام« هذا القرآن قد جمعته 

 :   پيامبر در حجة الوداع ضمن خطبه ای گفت
ای مردم، گفتار مرا دريابيد و سخن مرا بشنويد که من ابالغ کردم و در ميان شما چيزی «   

  )٩(».واگذاشتم که اگر بدان چنگ زنيد هر گز گمراه نشويد کتاب خدا و سنت پيامبر خدا

در بسياری از روايات و احاديث و  تواريخ از جمله تاريخ يعقوبی فراز آخر 
رستی که من در ميان شما چيزی بجای گذاشتم که اگر بدان بد« :چنين آورده شده است

کتاب خدا و عترت من، خاندان من؛ هان من رسانيدم؟ : چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد

  )١٠(».گفت خدايا گواه باش. آری : گفتند
گرچه در بسياری از منابع و جاهای ديگر آمده است ثقلين را پيش شما می      

ديگر ...ثقل اکبر قرآن است : و عترتی اهل بيتی...کبر کتاب هللالثقل اال: گذارم
  )١١.(عترت من

فرض را بر اين می گذاريم که آن دو چيز که پيامبر فرمودند، اگر مسلمانان     
گفته او . کتاب خدا و سنت پيامبر است: بدان چنگ زنند هرگز گمراه نشوند

ری کرده و قرآن نزد مردم موجود معلوم می کند که قرآن را خود پيامبر جمع آو
اگر بدان چنگ زنند : بوده و مردم به آن دسترسی داشته اند که پيامبر فرموده

. در باره اين گفته پيامبر،  شيعه و سنی اختالف ندارند. هرگز گمراه نشوند
گرچه در بسياری از منابع و جاهای ديگر آمده است ثقلين را پيش شما می 

ديگر ...ثقل اکبر قرآن است : و عترتی اهل بيتی...کتاب هللا الثقل االکبر: گذارم
ولی ثقل اکبر يعنی قرآن نزد شيعه و سنی متواتر است و هيچ  )١٢.(عترت من



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٧                                                                                                               آن 

  

  

  

 .کسی تا به حال درآن تشکيک نکرده است که جای تشکيک هم نيست
عالوه بر اين، اگر کتاب نوشته شده موجود نبود، چگونه رسول خدا می     

ً کتاب وجود داشته است. »تاب را درميان شما می گذارمک«: گفت و . پس حتما
اگر قرآن در بين مردم آن زمان موجود و در دسترس همگان نبود، چگونه 

 پيامبر به آن مردم می گفت اگر به آن چنگ زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد؟  
از ابن در صحيح بخاری، صحيح مسلم، مسند ابن حنبل، طبری و ابن اثير،     

وقتی در آخرين لحظات ُعمر پيامبر خواست چيزی بنويسد : عباس نقل شده است
شما قرآن داريد و قرآن ما را « :که امت اختالف نکنند، نگذاشتند و ُعَمر گفت

اگر کتاب قرآن آن روز نزد مردم شناخته شده و موجود نبود، )  ١٣(» .بس است
 »  ؟.قرآن ما را بس است« : چگونه عمر می گفت

» فاتحة الکتاب «نام سورۀ حمد : شاهد ديگر بر اين که کتاب وجود داشته است
يعنی اينکه قرآن  به صورت کتابی بوده است و فاتحه ای داشته و آن . است

 .سوره حمد است
وحی و رسالت، تاريخ : پيامبری که هر چه دارد از قرآن ودرقرآن نهفته است    

چگونگی گسترش اسالم و قرآن، دست سال دوران پيامبری،  ٢٣زحمات  
آوردها، تعليم و آموزش قرآن، گرويدگان به قرآن و اسالم، مسلمانان واقعی و 
منافقان، به سرانجام رساندن رسالت خود به بهترين وجه، ،چگونگی تبديل 
فرهنگ جاهلی عرب وجاهليت اولی، به فرهنگ انسان سازو متحول، همه و 

پيامبر به غير ازقران چه چيز  ديگری دارد؟ آيا . همه در قرآن جمع شده است
می شود تصور کرد، که پيامبر در دوران حياتش به جمع آوری چنين کتابی که 
همه چيز اوست، همت نگماشته باشد؟ چنين تصوری ازافراد معمولی باطل است 

 .چه رسد به پيامبر خدا
مبر برای خودش جمع نه تنها قرآن در دوران پيامبر و به فرمان و دستور پيا   

آوری شد بلکه بعضی ازاصحاب که توانائی نوشتن و خواندن را داشتند، 
مصحفی برای شخص خود، هم برای قرائت و استفاده خود و ديگرانی که به آنها 
مراجعه می کردند، تهيه کردند که اين خود برای صاحبانش افتخار بزرگی در 

کتابهای مستقلی نوشته شده  درمورد اين مصاحف. آن دوران محسوب می شد
 ) ١٤.(است
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   گزارش تاريخ بعد از رحلت حضرت رسول - ب
  
 :تاريخ گزارش می کند که قرآن سه بار جمع آوری شده است 
 ،  که شرح آن گذشت)ص(در حضور پيغمبر اکرم : اول  

  جمع به فرمان ابوبکر، بعد از اتمام جنگ يمامه: دوم
  )١٥(جمع عثمان  : سوم

  
  در حضور ابوبکر، بعد از اتمام جنگ يمامهجمع : دوم

در دوران پيامبر عده ای بودند که قران را جمع آوری کرده و تاريخ  آنها را  با 
در ) ١٦. (پس از رحلت پيامبر هم عده ای به اين کار پرداختند. نام آورده است

قرآن را جمع من سوگند ياد کرده ام که تا «: رأس آنها امام علی قرار داشت که فرمود

 )١٧( »آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه بيرون روم

و تعداد آن ها اختالف است ولی در اصل آن اختالفی  البته در مورد اسامی
 .نيست

بالفاصله بعد از رحلت . اما نخستين جامع قرآن رسمی دولتی ابوبکر است   
تن  ١٧٠٠پيامبر، جنگ يمامه اتفاق افتاد که در آن جنگ کشته های مسلمانان را 

تن از  حافظان  ٧٠و يا به کمترين شماره  ٤٥٠يا  ٧٠٠گفته اند که در ميان آنها 
دگان حافظان قرآن در جنگ در تاريخ در مورد کشته ش) ١٨.(قرآن بوده اند

اما يک امر مسلم . يمامه هم بحثهای زيادی در کم و زياد بودن، آنها شده است
اين جنگ بر عمر . است که عده ای از حافظان قرآن در اين جنگ کشته شده اند

سخت آمد و بعد از اتمام جنگ در تاريخ آمده که عمر ترسيد که جنگهای ديگری 
اقی مانده قرآن کشته شوند و خدای ناکرده بر سر آيه ها و اتفاق بيفتد و حافظان ب

او به ابوبکر پيشنهاد .  کلمه ها و قرآن محفوظ و قرآن مکتوب، اختالف پديد آيد
کرد که قرآن را جمع آوری و قرآنی رسمی تهيه کند تا از دستبرد حوادث 

يم با مشورتهايی که صورت گرفت،  ابوبکر تصم. مصون و محفوظ باقی بماند
در اين باره، در تاريخ، مطلب دقيق کمتر به چشم می .  به جمع آوری قرآن کرد

يکجا عمر پيشنهاد دهنده است،  . در باره پيشنهاد دهنده هم اختالف است. خورد
آنچه مسلم است ) ١٩(.در جای ديگر زيد و جائی هم خود ابوبکر پيشنهاد می کند
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ابوبکر زيد را مأمور ساخت که با اينکه پيشنهاد  دهنده، هر کس بوده باشد، 
کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و کاتبان وحی قرآن، که در آن دوران  از 
هر جهت مراقب بودند که قرآن از هر کم و زيادی مصون بماند، قرآنی رسمی 

مسلم است که در زمان رسول . اين کار به بهترين وجهی انجام پذيرفت. تهيه کند
پس جمع آوری قرآن کار تازه . و حفظ و نوشته شده بود خدا قرآن بارها مقابله

نوشتن قرآن کار جديدی نيست « : گفته فهم السننحارث محاسبی در کتاب  .ای نبود

به نوشتن آن امر می فرمود، ولی در رقعه ها و َکتِف ها وُعُسب ) ص(پيغمبر اکرم: زيرا که

يافت ) ص(کنده ای در  خانه رسول خدا اوراق پرا: ها پراکنده بود و اين کار مثل اين است که

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

 ) ٢٠(» . بهم بست تا چيزی از آنها گم نشود

اما تهيه قرآن رسمی دولتی برای خليفه  برای اولين بار بود که قرآن بين دو   
البته ممکن است که به صورت . شد» الدفتين بين« جلد قرار می گرفت يعنی

قسمت به قسمت نظير کتابها که اول فصول مختلف آن جدا جدا کنار هم قرار می 
چه يا سی جزء که بوسيله ای بهم وصل گيرد بوده باشد مثالً نظير قرآن سی پار
 مى توان حدس زد كه مجموعه ابوبكر به هر«. شده و در بين دو جلد قرار گرفته باشد

اى نهاده اند كه محفوظ )جعبه(صورت كه بوده و يا به صورت بسته اى بوده كه بعد در َرْبعه 

در جعبه ای نهادند  « قرآن جمع آوری شده را، چنانکه در باال آمد،  ) ٢١(» باشد
اين نسخه را طبق وصيت « و )  ٢٢(»و کسی را مامور حفظ ونگهبانی آن کردند

پس از عمر هم طبق وصيت او آن را در اختيار  دخترش  .ابوبکر در اختيار عمر نهادند

 )٢٣(» .قرار دادند) ص(همسر گرامی رسول هللا  –حفصه 

و اينکه امروز هم ما . نسخه ذکر شده، برای مراجعه شخص خليفه بوده است   
مشاهده می کنيم که قرآن سی پاره و يا  جزء را که مخصوص ختم ها است و 

، به احتمال قوی سنتی است که از آن دوران به يادگار در جعبه ای قرارمی دهند
 .  مانده است

در اينکه همه در حفظ قرآن نهايت اهتمام را داشتند، شکی نيست و در اينکه     
عده زيادی از صحابه برای خود مصحفی داشتند که نزدعموم معروف و مشهور 

نياز از داشتن  بنابر اين فرد اول نظام جديد نيز بی. بود، نيز، شکی نيست
فرد اول دستگاه خالفت و حکومت، نبايد چيزی از « .مصحف مخصوص به خود نبود
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شهرت مصاحف ديگر بر سر زبانها بود و خليفه نمی توانست کم  از . ديگران کم داشته باشد

بدين ترتيب هم خليفه . اين بود که همه مردم از همان توجه به قرآن بهره جستند. آنها باشد

داشت و هم کالم خدا و قانون اساسی » بين الدفتين«زيدگان ديگر صحابه، مصحفی چون برگ

به هر صورت، هر انگيزه و سببی که بوده، نتيجه اش در نهايت . جامعۀ اسالمی تدوين گشت

 )  ٢٤(» .دقّت و اوج عظمت عايد جامعۀ اسالمی گشت

باوجود . باشد من فکر می کنم در اين مورد حق به جانب آقای دکتر راميار    
هر حال  در.  اين، نظر او در مورد فوق، در خور تحقيق مستقِل جدی تری است

هنگامی که در زمان ابی بکر جمع آوری شد، پيش ام  «قرآن رسمی جمع آوری شده، 

المؤمنين حفصه گذاشته شد، و تنها نسخه آن در طول خالفت ابی بکر و خالفت عمر پيش وی 

 ) ٢٥(» .باقی ماند
هجری  ٣٠مصحفی که ابوبکر تهيه کرد نزد خود او ماند و تا حدود سال 
 ) ٢٦(.مصحفی رسمی ديگری از طرف حکومت به مردم مدينه عرضه نشد

  
 دقت در صحت نوشتن و حتی  قرآئت

هم در زمان رسول خدا و هم در زمان صحابه  و هم در زمان نسلهای بعد از    
ريک بينی داشتند که اختالفی در نوشتن و او، همگان کامال دقت و مراقبت و با

 :به طور مثال. قرائت قرآن پيش نيايد
ابوعبيده در فضائل خود نقل می کند که عمربن . پيش آمد) واو(اختالفی در قرائت يک «

 :سوره توبه را چنين می خواند ١٠٠خطاب آيۀ 

لُوَن ِمَن اْلُمَهِجِريَن، َو األَنصاُر «   الَِّذيَن اتَّبَعُوُهم بِإِْحسنٍ َو السبِقُوَن األَوَّ

 .»پيش روان نخستين از مهاجر، و انصاری که به نيکی از ايشان پيروی کرده اند

درست »  والَِّذيَن اتَّبَعُوُهم بِإِْحسنٍ   «: او اعتراض کرد و گفت. زيدبن ثابت حضور داشت    

کی از ايشان پيروی که به ني و آن هايعنی پيش روان نخستين از مهاجر و انصار، .(است

عمر اين . می خواهد و انصار به رفع خوانده نمی شود)  واو(پس قبل از الذين، ). کرده اند

چه . می فرستد و اُبّی بن کعب را می خوانند که او داوری کند. نظر زيد را قبول نمی کند

. می کنداو نيز از نظر زيد طرفداری . شماست» أقرء«پيغمبر به صحابه فرموده بود که او 

بحث به طوری گرم می شود که هر کدام با دست به دماغ ديگری اشاره می کند و حرفش را 

به خدا سوگند که پيغمبر اين طور به من آموخت و : سرانجام اُبّی بن کعب می گويد. می زند



د                    ۀ ر  ُّ د      ٣١                                                                                                               آن 

  

  

  

 )٢٧(» .و از قرائت اُبّی پيروی می کنند بلی: عمر گفت. تو در آن وقت گندم می فروختی
. ته کامالً مشخص نيست که محاجه فوق در چه تاريخی اتفاق افتاده استالب    

اگر اين محاجه مربوط به زمانی باشد که اولين قرآن رسمی در زمان ابوبکر در 
اما اگر مربوط به بعد از آن . حال آماده شدن بود، چندان جای اشکال نيست

و وجود آن نزد  تاريخ باشد، جای اين پرسش است که باوجود متن نوشته قرآن
آن متن مراجعه  نکرده اند؟  در اين صورت، اين روايت از محاجه   عمر، به

عمر با زيد و ابی بن کعب، معقول بنظر نمی رسد مگر اينکه بگوئيم، باوجود 
 . متن مکتوب، عمر خواسته است تصديق حافظ قرآن را نيز بدست آورد

ن را جمع کرد ابوبکر بود و زيد آن را اولين کسی که قرآ« : سيوطی در االتقان آورده 

نوشت، مردم به نزد زيدبن ثابت می آمدند و او جز شهادت دو نفر عادل آيه ای نمی نوشت، و 

آخر سورۀ برائت يافت نشد مگر نزد خزيمة بن ثابت،  پس گفت آن را بنويسيد که رسول 

) سنگسار کردن(= رجم شهادت او را معادل شهادت دو نفر قرار داده است، ولی آيۀ) ص(خدا

آيا می شود  )٢٨(».نزد عمر آوردند، آن را ننوشت چون آورنده فقط يک نفر بود] از[را 
 چنين حکم و آيه ای نازل شده  و  به غير ازعمر احدی از آن مطلع  نشده باشد؟

به نظر نويسنده، دکتر راميار صاحب کتاب تاريخ قرآن در رابطه با رجم و     
وی در مورد . دقت در گردآوران قرآن دچار خطا و اشتياه فاحشی شده است

با اينکه خود می دانستند که رجم از « : داستان آيه رجم و عمربن خطاب می نويسد

آن نيز جاری شد، و عمر خود رکن فرائض است و رسول خدا آن را اجراء کرده و پس از 

اساسی اين جمع بود، ولی چون شهادت يکنفر به تنهائی قابل قبول نبود، آنچه را عمر به نام 

حتی بعد ها هنگام خالفت، وقتی  عمر از  )٢٩(».آيۀ رجم عرضه کرد، از او نپذيرفتند
م سخن منی به مدينه وارد شد، خطبه ای برای مردم خواند و در آن، در بارۀ رج

اگر از اين اتهام نمی ترسيدم که چيزی « : روايت مشهوری است که گفت) ٣٠.(گفت

اين حکم در کتاب مقدس ) ٣١. (».در قرآن افزوده ام، آيۀ رجم را در قرآن می افزودم
و شکی نيست که تصور شود در زمان رسول خدا هم اجراء ) ٣٢(نيز بوده 

ام قديم الهی تا به فرمان قرآن نسخ احک) ٩٠: ٦(  شده، چرا که در قرآن مجيد 
اما از خود عمر نقل شده است که می . نشده معتبر و مجاز شناخته شده است

ما در احکام خدا فرمان رجم را می خوانديم و از پيغمبر خدا می خواستيم که اگر «: گفت

  )٣٣( ».ممکن است، اين حکم در قرآن جای بگيرد، اما او نخواست
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  :توضيح
 : زيرا. نقل قولهايی که از عمر آورده شده، مغشوش استتمام اين 

آيا می شود چنين حکم و آيه ای نازل شده و از فرائض بوده و پيغمبر هم آن  -١ 
را اجراء کرده ولی به غير ازعمر احدی از آن مطلع نشده باشد؟ اينکه از عمر 

بر اين که  آيه رجم پذيرفته نشد که در قرآن آورده شود، خود بهترين دليل است
   .چنين آيه ای وجود نداشته است

 
اگر از اين اتهام نمی ترسيدم که چيزی « نقل قول عمر در دوران خالفت  -٢ 

خود داد می زند که  . ».در قرآن افزوده ام، آيۀ رجم را در قرآن می افزودم
چنين آيه ای وجود نداشته و حتی خود عمر هم مطمئن نبوده است که چنين 

داشته  به همين علت ترسيده که اگر بخواهد پافشاری کند که آن را  چيزی وجود
اگر او علم داشت و يقين می داشت  .در قرآن وارد کند، مورد اتهام قرار بگيرد

 که آن عبارت آيۀ قرآن است، از چه چيز می ترسيد؟ پس او قطع و يقين نداشته
قول را ساخته و به  است و به احتمال قريب به يقين می شود گفت، معاندين اين

عمر نسبت داده اند تا  فکر نادرست خود را به نام عمر به کرسی حقانيت 
 .بنشانند

ما در احکام خدا فرمان رجم را می « اين نقل قول هم که از عمر نقل شده که  -٣ 

خوانديم و از پيغمبر خدا می خواستيم که اگر ممکن است، اين حکم در قرآن جای بگيرد، اما 

اگر در احکام  فرمان رجم را می خواند يعنی اينکه . مغشوش است ».واستاو نخ
. در قرآن وجود داشته وپيامبرخدا آن را برای همۀ مسلمانان بيان کرده بوده است

اگر ممکن است، اين حکم را  ديگر چه نيازی بوده است از آن حضرت بخواهند 
امبر نخواسته خود دليل اينکه پي. ولی پيامبر نخواسته است. دهد در قرآن جای

اگر چنين آيه ای می بود، پيامبری که بنا بر . است که چنين آيه ای نبوده است
قرآن، مأمور بود، هرآنچه را بر او وحی می شود، بی کم و کاست، ابالغ کند، 
چگونه می توانست و چرا بايد در قرآن جای نمی داد؟ مالحظه می شود که هر 

جا عمر آيه را فرستاده که در قرآن آورده شود يک: سه نقل قول مغشوش است
جای ديگر عمر از . ولی چون تنها راوی او بوده ، از او پذيرفته نشده است
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و  جای سوم، . ترس متهم شدن به افزودن آيه ای، آن را در قرآن نياورده است
بعيد . از پيغمبر خدا می خواهد که آن را در قرآن بياورد ولی پيغمبر نمی آورد

دانم که اين چنين اغتشاش فکر و رفتاری در فردی معمولی وجود داشته  می
 ؟!باشد چه رسد به عمر

اما امضای احکام موجود در کتب پيامبران پيشين، نيز، دليلی موجهی  – ٤
از اين رو، مجازاتها . چراکه اسالم بنا بر آن داشت که دين حقوق بگردد. نيست

رعايت نمی شدند و هنوز نيز اغلب آن  را تابع اصولی گرداند که پيش از آن
 .اصول رعايت نمی شوند

دکتر راميارعالوه بر اين 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 » اين حکم در کتاب مقدس نيز بوده«     
کجا ثابت شده است؟ البته می شود گفت، در کتاب مقدس تحريف شده آمده است 
 ولی چگونه می شود به ضرس قاطع گفت که در اصل کتاب مقدس بوده است؟
ً بر فرض که در کتاب مقدس بوده باشد، چرا بايد قرآن آن را امضاء کند؟  ثانيا

اگر در کتابهای مقدس موجود آنها را نمی . سان آمده انددر قران، حقوق ان  ثالثاً،
پس اگر باوجود بودن حکم رجم در کتاب مقدس، پيامبر رجم را در قرآن . يابيم

رجم در قرآن به  رابعاً،. نياورده است، دليلی محکمی بر نقض و نسخ آن است
سفر اين امر که اين حکم در . اسم کتاب مقدس و يا در خود قرآن نيامده است

  الويان آمده است چه ربطی به قرآن و اسالم دارد؟
 :شگفت تر اين که وی می نويسد    

چه » و شکی نيست که تصور شود در زمان رسول خدا هم اجراء شده، «  -٥ 
معنی می  دهد؟ تصور شود يعنی چه، مگر با تصور می شود، اجرای حکمی 

احکام ) ٩٠ :٦(ر قرآن مجيد چرا که د« :را ثابت کرد؟ افزون بر اين می نويسد
آيه ای . »قديم الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است 

« :آيۀ اينست. را که مستند گفتۀ خود کرده است، هيچ ربطی به ادعای او ندارد
ُ فَبُِهدَاُهُم اْقتَِدْه قُل ال أَسئَلُُكْم َعلَْيِه أَ  َّ ْجراًإِْن ُهَو إِال ِذْكَري أُولَئك الَِّذيَن َهدَي 

 » ِلْلعَلَِمينَ 
تو نيز به . کسانی بودند که خداوند آنها را هدايت کرد) پيامبران(آنها «). ٦/٩٠( 
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اين . از شما هيچ مزدی نمی خواهم] بخاطر پيامبری[بگومن . راه آنها رو
 ». جز  تذکری برای جهانيان نيست]قرآن[
کمتر . اه پيامبران پيشين در پيامبری بروداين آيه ازپيامبر می خواهد به ر 

احکام « :  او نبايد بگويد. ربطی به اعتبار احکام موجود در کتاب مقدس ندارد
 » .ديم الهی تا به فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است ق
با اينکه خود «: به کدام دليل و مدرک قطعی، او به ضرس قاطع می نويسد -٦  

ستند که رجم جزء فرائض است و رسول خدا آنرا اجرا کرده و پس از آن نيز جاری می دان

 اينکه بعد از پيامبر اجراء شده است چه ربطی به پيامبر دارد؟ )٣٤(» شده است
پس « دکتر راميار در مورد رجم به اين مطلب توجه کرده و آورده است که      

بنابرهمان روايت مشهور هم، گفته . عمر خود قطع نداشت که آن آيۀ قرآن باشد
است اگر نمی ترسيدم مردم بگويند چيزی به قرآن افزوده، آن را در قرآن می 

ارت آيۀ قرآن است، از چه اگر او علم داشت و يقين می داشت که آن عب. نوشتم
يقين داشت که جزء آيات ) ع(چيز می ترسيد؟ پس او قطع و يقين نداشته و علی 

و اّال شهادت می داد و با شهادت دو نفر در قرآن می آمد و يا در » قرآنی نيست
  .   ن را بيان می کرد و به قرآن می افزوددوران خالفتش آ

 :زند که چنين نيست اما جمله از صد فرسنگی فرياد می     
ّ   ّ   من و الّشيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة، نكاال   الّشيخ«   پير مرد و پير .   عزيز حكيم  و 

 ».زنی که زنا کنند، البته رجمشان کنيد، عقوبتی است ازخدا، وخداوندعزيز و حکيم است

شروع » اذاء«جمله ای که با در هيچ کجای قرآن . سياق عبارت با آيات قرآنی تناسبی ندارد

به هيچ صيغه ای در قرآن نيامده و ضعفی در » البته«شود خبر مبتدا قرار نگرفته و کلمه 

 ) ٣٥(» .عبارت به چشم می زند که از حد سخنی متوسط نيز پائين تر است

در ) ع(در اينجا باز اين سئوال مطرح است که از کجا يقين است که امام علی   
شراحۀ همدانيه فرموده است، به سنت، رجم می کنم؟ مگر قرآن به  اجرای حدّ به

غير از سنت است و مگر خود پيامبر و امام علی نفرمودند که اگر سخنی به من 
نسبت دادند که مخالف قرآن بود، بدانيد که آن از من نيست و بايد آن را به ديوار 

ه در قران نيامده اوالً اينک. و اين رجم مخالف نص صريح قرآن است. بزنيد
ً مخالف آيه دوم سوره نور است که حد زنا در آن مشخص و معين . است ثانيا

اخباری که در اين مورد آمده اخبار واحِد متعارض و ضعيف است . شده است
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ً به قول عمر منتهی می گردد، و حتی صدور آن هم از عمر به اثبات  که غالبا
کردن پيامبر، به آيات قرآن که  و در حقيقت سنت چگونگی عمل. نرسيده است

در طول زمان بر آن حضرت نازل می شده است می باشد، چون در آن موقع 
بعضی ها در فهم و يا اجرای  بعضی از آيه های قرآن دچار اشکال می شدند، 
که منظور از اين آيه چه می باشد، پيامبر گرامی که مجری قرآن بود، با عمل و 

. نشان می داد که منظور از اين و يا بهمان آيه چيستتوضيح خود، به مسلمانان 
کاِر مرحوم دکتر راميار تا آنجا . پس سنت مخالف قرآن باطل و از پيامبر نيست

اما  اشکال از آنجا . که نظر ديگران را آورده است، چندان جای اشکال ندارد
و شکی نيست که تصور شود در زمان « : پيدا می شود که وقتی  می نويسد

احکام قديم الهی تا به ) ٩٠: ٦(سول خدا هم اجراء شده، چرا که در قرآن مجيد ر
و اين مطلب در يک » . فرمان قرآن نسخ نشده معتبر و مجاز شناخته شده است

چنين  کتاب ارزشمندی، ضعف به حساب می آيد و يا نانی است که به رژيم 
اين کتاب برای . بپردازدواليت مطلقۀ فقيه داده شده است تا بيشتر به رجم مردم 

چاپی که مورد استفاده نويسنده . ،  منتشر شده است١٣٤٦اولين بار در سال 
. است ١٣٦٠قرار گرفته، چاپ نهم و چاپ تجديد نظر شده کتاب در اواخر سال 

 . شايد در چاپ اول چنين حکم بی پايه ای نيامده باشد
ن را آورده و چون تنها جمله ای که در مورد رجم آمده و نقل شده که عمر آ 

عمر گفته و شاهد ديگری نبوده،  از وی پذيرفته نشده و آن را در قرآن نياورده 
است و ايت هللا خوئی سه  شکل مختلف آن را    شده   نقل  چند صورت  اند، به

 :   آورده تا نشان دهد که چنين مطلبی به کلی از سياق قرآن به دور است
ّ   ّ   من و الّشيخة فارجموهما البتّة نكاال   الّشيخ  زني اذا«   که   اينکه   يكي   و 

  که كنيد   زنا كند، حتما سنگسارش  پيرزنيپيرمرد و يا   اگر"  ،»  عزيز حكيم
«   که   اينکه   و ديگري"  پروردگار و خداوند عزيز و حكيم  سوي  از   است   عقوبتي

   الّشيخ ّان»   سوم  و صورت» اللّذّة  من قضيا   بما و الّشيخة فارجموهماالبتّة   الشيخ
 )  ٣٦(» والّشيخة اذا زنيا فارجموهما البتّة

صورت های مختلف نقل شده در فوق، نه تنها با سياق قرآن همآهنگی ندارد   
افزون بر اينکه هر کدام از صورت . بلکه خود داد می زند که از قرآن نيست

اني فَاْجِلدُوا كلَّ َوِحٍد :   سوره نور ٢ يهآفوق را در نظر بگيريم با  انِيَةُ َو الزَّ الزَّ
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نُهَما ِمائَةَ َجْلدَةٍ  ، در »به هر زن زناکار و مرد زنا کاری صد تازيانه بزنيد« ّمِ
 . تضاد قرار می گيرد

که آيه رجم : مرحوم آيت هللا خوئی توضيح می دهد که بعضی ها ادعا کرده اند 
وی اين ادعا . تالوتش منسوخ شده ولی حکمش باقی مانده استاز قرآن بوده که 

 :را رد می کند و می گويد
نقل يک حادثه مهم با خبر واحد، به خودی خود دليل بر عدم وقوع آن حادثه می باشد و «  

در نقل خبر {نشان می دهد که آن حادثه واقع نشده و گويندۀ آن خبر دروغگو بوده، يا 

ت، زيرا اگر صحت داشت، به علت اهميت حادثه افراد زيادی آن را  اشتباه  شده اس}دچار

آيه   بودن  قرآن  توان مي  بنابر اين، چگونه. نقل می کردند و نقل آن به حد تواتر می رسيد

  که   است   بوده  قرآن  آيات  از   جمله  اين   که شد   نمود و مدعي  خبر واحد ثابت  با   را »  رجم«

 ».  است   مانده  باقي  و حكمش  گرديده  وخمنس  تالوتش

  ولي.  است   قرآن  از   که آورد و ادعا نمود   را   رجم  آيه شد، عمر   قبال بيان  که   طوري  به ،  آري

وارد نكردند و   قرآن  در نپذيرفتند و   ، مسلمانان بود   تنها عمر آورده  را   آيه اين    چون

و   منسوخ  تالوتش  است   بوده  اي اين آيه   که : و گفتند  آورده  در ديگر   صورت  به   را   آن   هم بعدا 

اين ديگر از عقل به دور است، که حکمی باقی باشد  ) ٣٧(» .است   مانده  باقي  حكمش
مثل اين می ماند که بگوئيم ماده ای از قوانين . ولی تالوت آن منسوخ شده باشد

ن حذف می کنيم ولی همان ماده حذف شده رابه اجراء عمومی را از کتاب قواني
تا به حال چنين امری را، در عالم، کسی نديده است و تنها مغزهای . می گذاريم

 .  بيماروياکسانی که بخواهند، اظهار لحيه ای بکنند، می توانند چنين ادعائی بکنند
حکم « به طوری که آيت هللا سيد دمحم جواد غروی استدالل کرده است چون     

رجم امری بود مورد تنفر و اشمئزاِز جميعِ ارباب عقول،  و به سبب همين حکم هم تورات 

مورد احتمال وضع و جعل قرار داشت، از عهد معاويه، يهود اخبار رجم را وضع نمودند تا 

بلکه ادعا نمايند که اسالم . ر زنای ُمحَصن، حکم به رجم کرده استبتوانند بگويند اسالم هم، د

اگر ما به سنن مردم مکه و مدينه ) ٣٨(» بسياری از احکامش را از تورات گرفته است
قبل از اسالم و دوران پيامبر دقت کنيم به اين نتيجه می رسيم که نه تنها به طور 

ين سنتی  بين اعراب ناشناخته قطع رجم در زمان پيامبر اجرا نشده ، بلکه چن
اگر اجرا . البته بين يهوديان شناخته و منقول است که اجرا می شده. بوده است

در يک . شده بود، ديگر چه نياز به اين همه اصرار عمربن خطاب وجود داشت
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که در سال اول هجرت  مسلمانان مدينه به امر پيامبر  دهستانی نظير مدينه 
مسلمانان : ، و تاريخ)٣٩(مردشمارش شده  ١٥٠٠آنان سرشماری شدند وشمارۀ 

) ٤٠.(مدينه به هنگام رحلت رسول خدا را شصت هزار تن  گزارش کرده اند
دريک چنين شهر کوچکی با اين جمعيت قليل اگر رجم  درزمان پيامبر اجرا 
شده بود، قطعاً تعداد زيادی از آن مطلع می شدند و از چشم ديگران  دور نمی 

به اصل مطلب که چگونگی جمع اوری قرآن .  کمی مسئله به درازا کشيد.  ماند
 .است باز می گردم

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

 واحد  
قبل از پرداختن به جمع کردن قرآن توسط عثمان، بايد اين نکته روشن گفته آيد  

ابوبکر، چنان «مع کردن عثمان اين است که فرق بين جمع کردن ابوبکر و ج«که 

که در تاريخ آمده است، از ترس اينکه چيزی از قرآن کاسته شود آن را گردآوری کرد، زيرا 

که قرآن يک جا جمع نبود، پس او قرآن را درصحيفه هائی گرد آورد با ترتيب دادن آيات و 

لی عثمان هنگامی که اختالف آن ها را آگاه ساخته بود،و) ص(سوره هايش آنچنانکه پيغمبر

قرآن را با لهجه های خود می  -با وجود لهجه های زياد –در وجوه قرائت زياد شدبحدّی که 

سيوطی بازافزوده )٤١(».دراين هنگام عثمان همه را بريک لهجه جمع کرد خواندند،
 :است

لوح جمع منظور عثمان در جمع قرآن همان منظور ابوبکر نبود که آن را در ميان دو « 

و ) ص(نمايد، بلکه مقصودش جمع کردن مسلمين بر قرائت های ثابت و معروف زمان پيغمبر

او مردم را وادار کرد که مصحفی برگيرند که تقدم و تأخری در . لغو قرائت های ديگر بود

 )  ٤٢(» . آن نباشد، و تأويل آيات را در کنار آن ها ننوشته باشند

و می رفت، و مصاحف مختلف و مشهوری در بين همچنانکه که زمان به جل    
جوامع اسالمی خود نمائی می کرد، به مرور  اختالفاتی در قرائت قرآن پديد می 
آمد که اگر به اين مهم پرداخته نمی شد، اختالف در قرائت به اختالفهای بسيار 

به طوری که تاريخ . بزرگی در بين جوامع اسالمی و خود قرآن تبديل می شد
ش می کند، قبل از هر کسی خذيفه به اين مهم واقف گشت و سرانجام با گزار

کوشش او و طرحش و قبوالندنش به عثمان، عثمان دست به کار شد و به توحيد 
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بنابر اين کار بس عظيمی که به دست عثمان انجام . مصاحف همت گماشت
ن اين گرفت، در حقيقت جمع کردن  قرآن و بين دو جلد قرار دادن آن نبود چو

کار قبالً انجام گرفته بود بلکه او به توحيد مصاحف و استنساخ چند قرآن امام 
  . پرداخت

 
 گسترش اختالفات در قرائت  

اختالفاتی که در قرائت قرآن پديد می آمد و گسترش می يافت به سه دسته     
 :تقسيم می شد

 اختالفات لهجه ای -١ 
 به کار بردن کلمات مترادف در قرائت   -٢ 
 ) ٤٣(زوائد تفسيری   -٣ 
اختالفات لهجه ای  که در هر زبانی از جمله زبان عربی وجود دارد، که در  

کلمات مترادف را هم بعضی ها برای . طول زمان مايه اختالف می گردد
موجب سهولت تلفظ به کار می بردند که آن هم می توانست در طول زمان 

و منظور از زوائد تفسيری، نکات و فهم  و درک و يا نقطه . اختالف شود
نظرهايی است که هر فردی بعد از سوره و يا آيه ای، در مورد آن در گوشه 
مطلب يادداشت  و تحشيه می زدند  و يا شأن نزول و يا مطلبی که پيامبر در 

 .به اين موضوع باز خواهم گشت. مورد آن می گفت
  
  

 قرائت به هفت حرفبحث 
هنگامی که متأسفانه مسلمانان برای حل مشکل و يا مشکالت خود، به خوِد قرآن 
مراجعه نمی کنند و حتی مشکالت قرآنی خود را می خواهند با احاديث وروايات 
حل کنند، دچار انواع و اقسام مشکالت ال ينحل می شوند که جز با التقاط با اين 

و فرقه ای قابل حل شدن نيست و در نتيجه چه  و يا آن نحله فکری، فلسفی
بخواهند و چه نخواهند خود وعلمشان به نحوی در خدمت اين و يا آن قدرت 

 :    در اين رابطه به يک نمونه از آن می پردازم. قرار خواهد گرفت
علماء و دانشمندان اهل سنت مدعی « رواتی در احاديث اهل سنت وجود دارد که 
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ان هذا القرآن اُنزل علی سبعة : فرمود) ص(ر آن هستند که پيغمبر اکرم صحت  طرق و توات
اين قرآن به هفت حرف نازل گرديد و تا آنجا که ممکن است " اَحرٍف، فاقرُؤا ما تيسر منهُ 
سبعة " اکثر قريب به تمام اهل سنت می گويند که « ) ٤٤(» .قرآن را بر طبق آن بخوانيد

اين ) ص(زيرا موقعيکه پيغمبر اکرم ...نه قراء سبعه  نيستبه معنی قرائت هفتگا" اَحرف
عالوه بر اين، نخستين کسی که . حديث را بيان می کرد هنوز قراء سبعه به دنيا نيامده بودند

قرائت قراء سبعه را معتبر شمرد و يا آن ها را جمع آوری کرد، ابوبکر بن مجاهد بود که در 
قرائت : دهللا زرکشی هم در برهان می نويسدعب) ٤٥(» .اوائل قرن چهارم می زيست

مسلم است که وقتی  )٤٦.(های هفتگانه تنها پس از قرن چهارم مطرح شده است
قرن مطرح نبوده، بعد از قرن  ٤چيزی به عنوان قرائت های هفتگانه در طول 

 .  که مطرح شده هدفهای خاصی را تعقيب می کرده است ٤
در هر حال اين حديث که بعضی ها آن را قطعی گرفته و در مورد اينکه  

چيست به انواع و اقسام توجيه ها پرداخته شده است  " سبعة اَحرف" منظور از 
که همۀ آنها، با خود قرآن که به لهجۀ قريش است همآهنگی ندارد و سرانجام 

مدۀ عربی که عبارتند هفت لهجۀ ع"  سبعة اَحرف" نتيجه گرفته اند که منظور از
 ) ٤٧. (از لهجۀ قريش، هذيل، ثقيف، هوازن، کنانه، تميم، و يمن است

نظر به اينکه قرآن به هر لهجه ای که می بود، برای صاحبان آن لهجه ها در 
. دنيای قوميت و عصبيت عرب افتخار و تشّخص و بزرگی همراه خود می آورد

ديگر به جز قريش از اين قافله  به همين علت من معتقدم برای اينکه طوايف
 .افتخار و تشّخص و بزرگی عقب نمانند، حديث را جعل کرده اند

اگر به خود قرآن توجه می شد و نه روايات و احاديث روشن می شد که قرآن   
 به چه لهجه ای نازل شده است؟

سوٍل إِال بِ . به لسان قريش است: قرآن خود می گويد ِلساِن قَْوِمِه َو َما أَْرسْلنَا ِمن رَّ
اين مسئله مورد اتفاق مسلمين است که تا قبل از هجرت و زمانی که ). ٤٨(

سوره از ) ٨٥يا  ٨٧(پيامبر در مکه و در ميان قوم خود بود بيش از هشتاد 
امکان . سوره های قرآن نازل شده بود، و قطعی است که به لهجۀ قريش است

شده است به لهجۀ ديگری باشد، زيرا  ندارد که در سوره هائی که در مدينه نازل
خود پيامبر، امام علی، ابوبکر ، عمر، عثمان، و مهاجرين قريب به اتفاق از 

 .طايفه قريش بودند
» بيان درعلوم و مسائل کلی قرآن«کتاب  ٧آيت هللا سيد ابوالقاسم خوئی دربخش 

نازل « پرداخته و نتيجه گرفته است که » حروف هفتگانه«مشروح به روايتهای 
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شدن قرآن با حروف هفتگانه، مفهوم و معنای معقول و محّصلی ندارد و يک معنای قطعی و 

بنابر اين بايد روايتی که در اين مورد نقل ...صحيحی را به روشنی برای ما نشان نمی دهد

ً با توجه به رواياتی که اين گروه روايات را تکذيب  شده است، کنار گذاشت، مخصوصا

تأييد می .] ن. منظور يک لهجه است[شدن قرآن را با يک حرف و يک روشنموده، نازل 

 ) ٤٩(» . کنند

  
  

 گزارش تاريخ از عمل بزرگ عثمان در مورد قرآن 
حذيفه که به آذربايجان، حمص، دمشق، بصره و « ابن اثير در تاريخ خود آورده که     

قرائت های مختلفی می خوانند، کوفه سفر کرده بود، مشاهده کرده بود که مردم قرآن را با 

در اين سفر چيزها ديدم که «  :نگران شد وقتی از اين سفر باز آمد به سعيد بن العاص گفت

اگر مردم به خود واگذاشته شوند، چنان در نگارش و خواندن قرآن گوناگون و پراکنده رفتار 

حمص را ديدم که  چه ديدی؟ گفت کسانی از مردم: گفت. کنند که هر گز بر آن گرد نيايند

کسانی . گمان می برند شيوۀ خواندن ايشان بهتر است چرا که قرآن را از مقداد ياد گرفته اند

کوفيان . چگونگی قرآن خواندن ما بهتر از ديگران است: از مردم دمشق را ديدم که می گويند

مردم بصره . اندرا ديدم که چنين می گويند، زيرا قرآن را در نزد عبدهللا بن مسعود فراگرفته 

. نيز چنين می گويند و نمودار می آورند که قران را در نزد ابوموسی اشعری خوانده اند

چون به کوفه رسيدند، مردم را از آنچه ديده . می نامند» گزيدۀ دل ها«ايشان قرآن خود را 

و ) ص(ندياران پيامبر خداو. بود، آگاه ساخت و ايشان را در برابر آنچه می ترسيد، هشدار داد

چه چيز : ياران عبدهللا مسعود به وی گفتند. با او همساز شدند) تابعان(بسياری از دنباله روان

را مايۀ کاستی ما می گيری؟ مگر نه اين است که ما بسان عبدهللا بن مسعود قرآن می خوانيم؟ 

ه راه خاموشی گزينيد ک. شما گروهی بيابانگرديد: حذيفه و ياران او خشم گرفتند و گفتند

به خدا سوگند که اگر زنده مانم نزد سرور خداگرايان می روم : حذيفه گفت. نادرست می رويد

عبدهللا بن مسعود با او به درشتی سخن . و از او خواهش می کنم که راه را بر اين کژی ببندد

خذيفه برآشفت و به نزد عثمان . سعيد خشمگين شد و برخاست و مردم پراکنده شدند. گفت

بشتابيد و . من هشدار دهندۀ آشکارم: ار شد و او را از آنچه ديده بود، آگاه ساخت و گفترهسپ

ايشان اين . عثمان ياران پيامبر خدا را گرد آورد و گزارش به ايشان داد. مردم را دريابيد

 .رويداد را بزرگ شمردند و همرأی خذيفه شدند
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قرآن ها را به نزد ما فرست : گفت عثمان کس به نزد حفصه دختر عمربن خطاب فرستاد و   

اينها همان قرآن هائی بودند که به روزگار ابوبکر گردآوری شده . تا از آن رونويسی کنيم

داستان چنين بود که چون در جنگ يمامه بسياری از ياران پيامبر کشته شدند، عمر به . بودند

شير گشته ساغر در جنگ يمامه بسياری از خوانندگان قرآن خوراک شم: ابوبکر گفت

من می ترسم که مرگ و کشتار تومار زندگی خوانندگان قرآن را درنوردد . جانبازی نوشيدند

ابوبکر . من برآنم که فرمان گردآوری قرآن دهی. و نبشتۀ خدا تا اندازۀ بسياری از يادها برود

ن و برگه به زيدبن ثابت فرمان داد که او قرآن را از روی برگهای خرمابن و سينه های مردا

نبشته ها در نزد ابوبکر و سپس عمر بود و چون او درگذشت، . های کاغذ گردآوری کرد

 .حفصه آن را برگرفت و در نزد خويش نگهداری کرد

عثمان کس فرستاد که نبشته ها را از حفصه گرفت و زيدبن ثابت و عبدهللا بن زبير و سعيدبن 

عثمان گفت . ا در برگه ها بازنويسی کردندالعاص و عبدالرحمن بن هشام را فرمود که آن ر

اگر درخواندن پاره ای از گفته ها با واژه ای به ناسازگاری رسيديد، آن را به گويش قريش 

چون از آنها نبشته پديد . آنان چنان کردند. بخوانيد، زيرا قرآن به زبان ايشان فرود آمده است

نار و گوشۀ کشورهای اسالمی قرآن های آوردند، عثمان آنها را به حفصه برگرداند، و به ک

همنواخت و يکسان فرستاد و جز آن همه را سوزاند و فرمود که تنها آن را نمونۀ کار خود 

همه، مردم بزرگی و درستی اين کار را دريافتند جز کوفيان . سازند و جز آن همه را رها کنند

تان عبدهللا بن مسعود و شدند ولی دوس) ص(ياران پيامبر. که چون قرآن بر ايشان رسيد

ابن مسعود در ميان . همراهان ايشان از پذيرفتن آن سربرتافتند و آن را مايۀ کاستی شمردند

نه همۀ آنچه شنيده ايد، درست است ؛ همانا بگونه ای آشکار بر شما : ايشان برخاست و گفت

السالم به چون علی بن ابيطالب عليه . پيشی گرفته اند، پس در جای خويش درنگ ورزيد

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

همانا عثمان اين کار بزرگ را آشکارا با ديد و آگاهی ما ! خفه شو: علی بر سر او فرياد کشيد

 انجام داد و اگر من در آن هنگام سررشته دار مردم بودم، همان کار می کردم و راه او می

ساير تاريخ نويسان مشروح و به طور خالصه، و با تفاوتهای جزئی ) ٥٠(» .رفتم
 .چنين گزارش کرده اند

 :سيوطی هم بطور خالصه چنين آورده است
بخاری از انس روايت کرده که خذيفة بن اليمان نزد عثمان آمد، او که در آن هنگام در «

يجان جنگ می کرد از اختالف در قرائت ارمنيه و آذربا) مرج(معيت اهل شام برای فتح فَرج 
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امت را درياب پيش از آنکه اختالف کنند مانند اختالف : قرآن بيمناک شده بود، به عثمان گفت

آنگاه عثمان به نزد حفصه فرستاد که صحيفه ها را به نزد ما بفرست تا از . يهود و نصاری

بن ثابت و عبدهللا بن زبير و روی آنها نسخه برداريم و دوباره به تو برگردانيم، پس زيد

. سعيدبن العاص و عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام را امر کرد آن ها در مصحفها نوشتند

اگر شما با زيدبن ثابت در بارۀ چيزی از قرآن اختالف کرديد : عثمان به آن سه تن قرشی گفت

ن کار را کردند تا آن را به زبان قريش بنويسيد زيرا قرآن به زبان آنها نازل شد، پس همي

اينکه صحيفه ها را در مصاحف نوشتند، سپس عثمان آن صحيفه ها ر ا به حفصه بازگرداند 

و به هر شهری يک نسخه از آن استنساخ شده را فرستاد و دستور داد بجز آن هر صحيفه و 

 )٥١(» . مصحف را بسوزانند

قرائت اُبّی، عبدهللا، عثمان شنيد که می گويند «باز به طور خالصه نقل شده، وقتی 

پانزده سال است که پيامبر شما فوت کرده  و شما : پس برای مردم خطبه خواند و گفت.  معاذ

پس دستور داد هر که هرچه دارد و از رسول خدا شنيده . اين چنين در قرآن اختالف داريد

نسخه استنساخ کرد و هر نسخه  ٦تا  ٥و وی مصحف امام را در  )٥٢(» .بياورد 
. ه شهری فرستاد و مابقی مصاحف را سوزاند و مايه اختالف را از بين بردب

جمع کردن مسلمين بر قرائت های ثابت و معروف « بنابر اين هدف و منظور عثمان 

او مردم را وادار کرد که مصحفی برگيرند . و لغو قرائت های ديگر بود) ص(زمان پيغمبر

 ) ٥٣(» . يات را در کنار آن ها ننوشته باشندکه تقدم و تأخری در آن نباشد، و تأويل آ

ً در حدّ معجزه است و چون       کاری که عثمان در مورد قرآن کرد، حقيقتا
ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحِفظونَ  «:خداوند خود فرموده ْلنَا الذِّ ، خود )٩/حجر(»  إِنَّا نْحُن نَزَّ

توحيد مصاحف نمی  اگر عثمان به کار. حافظ و نگهبان آن از هر تغييری است
نمی شد، همين اختالف قرائت ها » مصحف امام«پرداخت و دست به کار تهيه 

در طول مدت فاجعه ای ببار می آورد که نتيجه اش تغيير و گسترش قرائت های 
متفاوت که در نهايت به تغيير متن می انجاميد و سرانجام دچار تحريف نظير 

 . ساير کتب پيامبران می شد
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  )ع(عثمان در مورد قرآن از زبان علیعمل 
به طوری که تاريخ گزارش کرده، زيباترين تأييد راامام علی ازکارعثمان کرده 

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

که از اصحاب ) يا عطيه(از ُسويدبن َغفلة  :ی استرواياتروشنتر از اينها  ) ٥٤(
اين را کتب حديث اهل تشيع و تسنن هر دو نقل کرده اند هم در «) ٥٥(امير مؤمنان است

 .مصاحف ابی داود و عجائب القرآن ابن انبازی و هم در مقدمۀ تفسير شهرستانی

شما ! ی گروه مؤمنانا: ُسويد به مردم قبيله می گفت شنيدم از علی بن ابيطالب که می فرمود  

سوگند . »سوزانندۀ مصاحف« :را به خدا بپرهيزيد از گزافه گوئی در کار عثمان و گفتارتان

) عثمان(او . به خدا، نکرد آنچه را کرد در بارۀ مصاحف، مگر در  برابر ما ياران رسول خدا

ن می گويند قرائت چه می گوئيد در بارۀ اين قرائت ها؟ به من گفته اند که پاره ای از آنا: گفت

 - رأی تو چيست؟: پرسيدم. و چه بسا که اين گفته به کفر بيانجامد. من ازقرائت تو بهتر است

نظر من اين است که مردم بر يک مصحف گرد آيند، تا اختالف و تشتتی در ميان : گفت

. زيرا اگر امروز اختالف اندک باشد، فردا اختالف سخت تر و سهمگين تر خواهد بود. نباشد

رأی تو پسنديده است و به خدا اگر من هم به زماِن عثمان واليت می داشتم، در بارۀ : ما گفتيم

ترا به خدائی که جز او خدائی : قوم به سويد گفتند. مصاحف همان می کردم که عثمان کرد

قسم به خدائی که :  شنيدی؟ سويد گفت) ع(نيست، تو اين سخن را از دهان علی بن ابی طالب

و يا  )٥٦(».خدائی نيست، من خود اين سخن را از زبان علی بن ابيطالب شنيدمجز او 
ً من می کردم«: فرمود اگر در «و يا ) ٥٧(»اگر عثمان چنين نمی کرد، مسلما

همچنانکه ) ٥٨(» مصحف ها واليت می يافتم همان کار عثمان را می کردم
 :تاريخ گزارش می کند

بت را در حفظ مصحف مرسوم داشت و برای اينکه پس از خالفت نيز نهايت مراق) ع(علی«

از اين پس قرآن هرگز روی به « : به نام اصالحِ امالء هم که شده دستی در آن نبرند فرمود

 ) ٥٩(» .نيارد و تغيير نپذيرد) خشکی(خزان 

بخدا که عثمان هر چه در مورد ... «. قرآن عثمان با تصديق و تأييد امام علی بود    

اين عبارت می رساند که کار عثمان با مشاوره ) ٦٠.(در حضور جمع ما بودمصاحف کرد، 

نفری، اِشرافی بر اين کار  ١٢نيز در آن هيأت ) ع(با همۀ ياران پيامبر بوده و يا شخص علی

 )٦١(».داشته است
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زيباترين تأييد و پشتيبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورده و تأکيد  امام علی   
نيارد و تغيير ) خشکی(از اين پس قرآن هرگز روی به خزان « که قرآن  کرده

، ١٣٣، ١٨و در نهج البالغه در دوران خالفت خود، در خطبه های   ».نپذيرد
تا بخواهی توصيف هائی بس واال و ...  و) فيض االسالم( ١٨٩، ١٨٢، ١٧٥

که در  دسترس  -گرانقدر، و توضيحِ  اثرات و هدايت و راهبری  همين قرآن 
برای مردم در  - مردم بوده، و در دوران خالفتش هم از آن استفاده می شده است 

: در اينجا اين سئوال  پيش می آيد  ) ٦٢. (بر داشته و دارد، به عمل آورده است 
پس بحث از مصحف امام علی که بعضی از غالت و شيعه های ناآگاه، بی 

که مصحف و يا قرآن امام  اطالع و يا معاند و يا طالبان قدرت، مطرح می کنند
  :علی، از چه رو است؟ از چه رو می گويند

 قرآن امام علی قرآن اصل بوده و سوره هائی اضافی داشته است -الف 
در آن واليت امام علی به عنوان زعامت و رهبری سياسی  تصريح شده  - ب 

  است
  آن قرآن نزد امام زمان است - ج 
لت و شأن نزول سوره و يا آيه های قرآن امام علی تحشيه هائی، در مورد ع - د

 بر مصحف خود زده است؟ 
جز اتهام به اما علی و پذيرش تحريف قرآن چيز ديگری   الف و ب،مورد بند    

و اجماع مسلمين بر اين است که قرآن تحريف نشده و همين است . در بر ندارد
رش می که امروز در دست مردم وجود دارد و تاريخ هم به طور مشخص گزا

کند که قرآنی که بر پيامبر گرامی نازل شده و به دستور آن حضرت نوشته شده  
افزون بر اين ديديم که امام علی .  بی کم و کاست همين قرآن موجود است

چگونه قرآن عثمان را مورد تأييد قرار داده  و در دوران حکومت پنج ساله 
شود، که قرآن خودش غير از خود، نه تنها جزئی ترين حرفی که از آن استشمام 

. قرآن موجود بوده، تا به امروز کسی از آن حضرت نشنيده و نقل نکرده است
بلکه به عکس در تأييد آن بار ها صحبت کرده است که بعضی از آنها کمی 

و اما اين نکته که در قرآن امام علی،  بر واليت امام  به عنوان . پيشتر گفته شد
حضرت تصريح شده باز اتهامی به امام علی بيش  زعامت و رهبری سياسی آن

زيرا امام علی در نهج البالغه که در دسترس ما است، بارها تأکيد . نيست
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فرموده است که امر حکومت از آن مردم است و اين تنها مردم هستند که 
. چگونگی اداره زندگی خويش را به هر کسی که بخواهند می توانند واگذار کنند

رسالت و قرآن ساخت حکومت نبوده و رهبری و زعامت سياسی  نه تنها هدف
رسالت و نبوت پيامبر جزئی از رسالت آن حضرت محسوب نمی شده است، 

مقام و منصب الهی با وظايف و تکاليف مشخص است که  به انتخاب مردم 
زعامت و رهبری سياسی جامعه از وظايف رسالت و نبوت . بستگی ندارد

تنها قرآن به آن اشاره ای نکرده است،  بلکه به عناوين  نه. محسوب نشده است
مختلف تمام راههائی را که ممکن بوده است طالبان قدرت  آن را دستاويز خود 
قرار دهند، بر آنان بسته است و محلی برای هيچ ادعائی باقی نگذاشته و هر 

ت نفی منصب و مقامی که به دارنده امکان ادامه دولت مداری را بدهد به صراح
طرفه اينکه  خود رسول خدا نيز چنين ادعاعی نداشته اند و  ). ٦٣(کرده است 

حال اگر جامعه و يا .  مدعی داشتن  زعامت و رهبری سياسی  مردم نبوده اند
جمعی به اين درجه از رشد رسيد، و انتخاب اصلح برايش ممکن گشت و 

اتفاق افتاد، اين انتخاب شايسته ترين فرد را شناخت نظير آنچه در مورد پيامبر 
به مانند همه انتخاب های ديگر است و جزئی از وظايف رسالت و نبوت به 

هم متن قرآن و هم روش و سنت پيامبر که عمل به قرآن . حساب نيامده است
 .است، نافی اين ادعا هستند

هم که مصحف و يا قرآن جمع شده توسط امام علی نزد امام  بند جمطلب    
، تنها يک ادعا بيش نيست و کسی آن را نديده و گزارش نکرده زمان است 

بر فرض هم که چنين امری واقع شده باشد، ثابت نمی کند که آن قرآن جز . است
زيرا اگر قرآن موجود کمی و بيشی می داشت، بر امام علی . اين قرآن باشد

ترين تأييد زيباامام علی که خود ! شگفتا. واجب بود درجا در مقام رفع آن برآيد
را از قران عثمان می کند و در دورۀ خالفتش همان قرآن در دست مسلمين 
هست و آن حضرت هم خود نمی گويد قرآنش، جز اين قرآن است، ولی کسانی 
کاسه داغ تر از آش می شوند و مدعی می گردند قرآن آن حضرت چنين و چنان 

او . ادعاهائی به آن حضرت آيا اينان فکر نمی کنند  که با بستن چنين. بوده است
البته کسانی که .  را از امامت هم ساقط کرده و آب به آسياب دشمن ريخته اند

دروغ مصلحت آميز در جوامع اسالمی جا انداخته و آن را جايز شمرده اند، 
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که دروغ !! امامشان هم می شود به دروغ متوسل شود و امام دروغگويان باشد؟
 .ت مقدس امام علی به دور استبه هر شکلی و نوعی از ساح

امام علی تحشيه هائی، در مورد علت و شأن نزول سوره و يا آيه  -دبند و اما 
اين هيچ ايراد و اشکالی ندارد و همين . های قرآن بر مصحف خود زده است

امروز هم مرسوم است که وقتی کتابی نوشته می شود، ديگران نکاتی را در 
و امام علی که در خانه پيامبر پرورش . می کنند حاشيه آن برای خود يادداشت

يافت، و نزديکترين  يار پيامبر و داماد دخت گرامی آن حضرت و از کاتبان 
 »او همسنگ نداشت«وحی بود، و به  قول مسعودی، در ميان ياران پيامبر 

طبعاً وقتی آيه هائی نازل می شد و پيامبر نکاتی را  درمورد، شأن نزول، ) ٦٤(
ی حل مسئله ای، در باره امری و يا اشخاصی، مخاطب و يا مخاطبانی چگونگ

آن آيه ها می فرمود، آن حضرت هم آن نکات را در حاشيه قرآن خود می ...  و
و کسان .  ولی اين حواشی و اضافات خارج از متن قرآن بوده است. نوشت

ر مصحف و همين زوائد تفسيری که د. ديگر هم نظير همين کار را می کرده اند
های همگان وجود داشت، يکی از عللی بود که اگر قرآن امام تدوين نمی گشت، 

بدين قرار، قرآن امام علی . ممکن بود در طول زمان موجب تغيير قرآن بشود
بعد از روشن .  نمی تواند غير از قرآنی که امروز در دسترس است بوده باشد

 :شده اين نکته نظری به مصحف امام علی بيندازيم
  

 جمع آوری قرآن توسط امام علی
 :در بعضی از گزارش تاريخی آمده است

اولين کسی که پس از رحلت پيامبر اکرم همت به جمع قرآن گماشت و آن را برای حفظ از «  

چون آغاز خالفت : دمحم بن سيرين گويد. بود) ع(هر دگرگونی گرد آورد، علی بن ابيطالب 

به ابوبکرگفتند که او از بيعت تو کراهت . ابوبکر شد، علی بن ابی طالب در خانۀ خود نشست

گفت ) ع(ازبيعت بامن کراهت داری؟ علی دکه ابوبکراو را مالقات کرد وگفت آيااين بو. دارد

با خود پيمان بسته ام که جز روز جمعه ردا به دوش نگيرم تا کتاب خدا را در مصحفی گرد 

ابن فارس نيزازعبد خيرنقل می کند که پس از  )٦٥...(پس آن را انجام داد. آورم
 )٦٦(» سی بودکه قرآن را گرد آورد  نخستين ک) ع(علی)ص(رحلت رسول خدا

که علی بن ابيطالب پس از وفات پيامبر خدا آن را فراهم ساخت و « يعقوبی هم آورده     
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» اين قرآن است که آن را جمع کرده ام« هذا القرآن قد جمعته : بر شتری نهاده آورد و گفت

در گزارش ديگر آمده که بعد از رحلت پيامبر و بعد از اينکه در سقيفه با  )٦٧(
من سوگند ياد کرده ام که تا قرآن  «:ابوبکر بيعت کردند، علی در خانه ماند و فرمود

خرمشاهی   ).٦٨(»را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه بيرون روم 
مصحفی از قرآن برای خود و به قولی به امالی ) ع(در اينکه حضرت علی « : می نويسد

و دستخط خود نوشته بوده است بين قرآن پژوهان شيعه و اهل سنت اتفاق ) ص(رسول هللا 

ترجمۀ فارسی، ( ، تاريخ يعقوبی )١/١٣٧(نظر است  و مدارک کهن از جمله طبقات ابن سعد 

هادت می دهد که آن را ديده است ابن نديم ش. و الفهرست ابن نديم به آن تصريح دارند) ٢/١٥

 ).٦٩(» .و گفته اند که مصحف او دارای متن و حواشی بوده است) ٣٠الفهرست، ص ( 
) ص(بعد از رحلت رسول خدا) ع(افزون بر اين ابن نديم، مدت زمانی که علی 

که « : در جمع آوری قرآن صرف کرد مشخص ساخته و در اين باره می نويسد

رد که ردادء بر دوش نگيرد مگر آنگاه که قرآن را فراهم آورد، سه آن حضرت سوگند ياد ک

و اين نخستين مصحفی بود که مجموع قرآن . روز از خانه بيرون نيامد تا قرآن را جمع کرد

 ) ٧٠(» .در آن فراهم آمد، و آن مصحف نزد خاندان جعفر بود

مع و به هم طبيعی است که اگر امام موفق شده که در مدت سه روز قرآن را ج  
پيوست کند، بدان معنا است که امام علی قرآنی را که قبالً بر روی وسائل 
موجود آن روزی نظير، صفحه ها و لوح های چوبی و يا استخوانی، پوست و 

سوره های مشخص و معين نوشته و آماده کنار هم ... چرم، حرير، کاغذ، و
نخ و يا نخ چرمی و يا  قرار  گرفته  را به صورت يک مجموعه ای که با نوعی

 . به هم پيوسته و متصل شده، در آورده  است... 
با توجه به گزارشهای تاريخی فوق و منابع ديگر در اينکه امام علی بعد از   

پيامبر اولين کسی بوده که قرآن را جمع آوری کرده  که از هر تغيير و تبديلی 
می گويند، که قرآن امام ولی  بعضی .  مصون و محفوظ بماند، جای ايراد ندارد

اين امر بعيد و حتی غير  وقوع. علی به ترتيب نزول آيات نوشته شده است
و سوره های قرآن به ترتيبی که در زير خواهد  زيرا ترتيب آيات. ممکن است

و هرگز نمی تواند مصحف  . آمد، توقيفی و به دستور پيامبر صورت گرفته است
امام علی به غير از ترتيبی که پيامبر در پيوستن آيه ها و سوره ها ) و يا قرآن(

  .، بوده باشدبه هم  دستور می داده
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 توقيفی بودن ترتيب آيات و سوره ها

  :سيوطی آورده است
اجماع و نصوص مترادف بر آن است که ترتيب آيات توقيفی است و شبهه ای « 

اجماع را بسياری نقل «وی کتاب مناسبات نقل می کند که ) ٧١(در آن نيست 
خود آورده، و زرکشی در البرهان و  ابوجعفرابن اثير در : کرده اند، از جمله

ترتيب آيات در سوره ها با توقيف و آگاهی خود «: عبارت وی چنين است
و امر آن حضرت واقع شد بدون اينکه اختالفی در آن بين مسلمين )  ص(پيغمبر

 )٧٢(» .باشد
ترجمه آمده : جلد اول  ٢١٠-٢١٧صاحب اتقان بخشی ازنصوص را در ص 

  :است، از جمله
ترتيب آيات امری واجب و حکمی الزم است : گفتهاالنتصار قاضی ابوبکر در« 

ابن الحّصار « و» ) فالن آيه را در فالن قسمت بگذاريد: (که جبرئيل می گفت
ترتيب سوره ها و جا دادن آيات در مواضع مخصوص بر اساس وحی : گفته

. »فالن آيه را در فالن موضع قرار دهيد« : می فرمود) ص(بود، رسول خدا
نازل شد، آن را جمع ] قرآن[آيا چنانکه : به اکرمه گفتم« : يرين می گويددمحم بن س). ٧٣(

اگر جن و انس جمع می شدند تا آن را بدانگونه که نازل شده تأليف کنند : کردند؟ جواب داد

در اين مورد توضيح . و به نظر من حق هم همين است )٧٤(».نمی توانستند
 .بيشتری خواهد آمد

يک نکته مشخص است که ترتيِب موجوِد آياِت و سوره های قرآن برحسب 
و چنين ترتيبی طبق دستور پيامبر اسالم ...ترتيب زمانِی نزوِل آن ها نيست، 

و آنانی که  می گويند قرآنی که . و اين هم اجماعی است. انجام گرفته است) ص(
ات ترتيب يافته بود، امام علی عرضه کرد و از او پذيرفته نشد برحسب نزول آي

 . حرف نا به جا و باطلی می  زنند 
زيرا آنها معتقدند که امام علی نه تنها با قرآن عثمان مخالفت نکرده بلکه  با 

طبيعی است که اگر قرآن خودش با اين . نظارت  آن حضرت ترتيب يافته است
ريخ اما تا. قرآن تفاوتی داشت، چون جای سکوت نبود، حق را اظهار می کرد

گزارش می کند که او نه تنها ايراد نگرفت، بلکه زيباترين تأييد را از کار عثمان 
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سال خالفت کرد و در دوران خالفت خود،  ٥افزون بر اين، امام علی، . کرد
او از کاِر .  مالک کارش همين قرآن، قرآن گرد آوری شده به دستور عثمان بود

اگر من هم به جای « : کرد و گفت عثمان بيشترين تعريف و تمجيد و تقدير را
 . »عثمان می بودم همين کار عثمان را می کردم

آقای حجتی در کتاب خود نظر نيشابوری و بلخی و سيد مرتضی را به      
 :   ترتيب در مورد ترتيب و نظم قرآن آورده است

نيشابوری در تفسير خود با صراحت بيشتری يادآور می شود که در زمان «  
قرآن جمع آوری شده بود، زيرا آيه ای نازل نگرديد جز آنکه ) ص(دا رسول خ

به کاتبان وحی دستور می داد تا آن را در جای مشخصی از قرآن ) ص(پيامبر 
آن : و نيز سوره ای نازل نمی شد مگر آنکه به نويسندۀ وحی می فرمود. بگذارند

ضوع را يادآور چنانکه ابن عباس همين مو. را در کنار فالن سوره قرار دهد
پس از نزول هر سوره، کاتب وحی را احضار می ) ص(شده است که پيغمبر

) ص(خود پيغمبر. اين سوره را در فالن محل قرار دهد: فرمود و به او می گفت
 .نيز از آن محل نام می برد

بوده، منتهی ) ص(حتی نيشابوری معتقد به جمع و ترتيب قرآن در زمان پيغمبر
که اين سوره ها بطور منظم ميان دَفَتين قرار نگرفت و به ياد آور می شود 

هر کسی معتقد باشد که ترتيِب «: همو سپس می گويد. صورت مصحف در نيامد
سوِر قرآن از کارهای عثمان است کتاب خدا را از حجيت ساقط کرده و به 

 ) ٧٥(».تصحيف و تحريف قرآن معتقد گشته است
بسی شگفت انگيز و بهت « : می نويسد "  لم القرآنجامع ع" بلخی در کتابی  بنام   

در زمان )  ص(آور است، مسلمين چگونه  اين رأی و عقيده را می پذيرند که رسول خدا 

حيات خود قرآن را به حال خود واگذارده و موضوع قرائت و تالوت آن را استحکام نبخشيده 

م نکرده باشد؟ قرآنی که حجتی برای و به جمع و تأليف و ترتيب آيات و سور آن اهتمام و اقدا

 و )٧٦(» و بيان فرائض و احکام دينی او بود؟ )  ص(مسلمين و سرمايۀ دعوت پيغمبر
که يکی از قدما و بزرگان دانشمندان شيعی ) ه ق ٤٣٦ -٣٥٥( سيد مرتضی  

بترتيبی که هم اکنون در )   ص(معتقد بود که قرآن، همزمان با حيات رسول خدا « است 

ار ما است جمع آوری و مرتب گشت؛ به اين دليل که قرآن را در زمان آن حضرت اختي

قرآن را حفظ ) ص(تدريس می کردند و به مردم تعليم می دادند، و عده ای از اصحاب پيغمبر
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کردند، و گروهی امثال عبدهللا بن مسعود و ابی بن کعب قرآن را از آغاز تا انجام آن نزد 

 .ر قرائت و ختم نمودندچند با) ص(پيامبر اکرم 

ً سيد مرتضی می گويد همۀ اين شواهد داللت دارد که قرآن بدون هيچ اضطراب و : ضمنا

و نبايد به مخالفت . کامالً جمع آوری و مرتب شده بود) ص(پراکندگی در زمان پيامبر اکرم 

حاديثی برخی از دانشمندان شيعی و حشويه در اين مورد  اعتماد نمود، چون اين مخالف بر ا

ولی مسئله . متکی است که ضعيف بنظر می رسند ولو تصور شود که آن ها صحيح هستند

  )٧٧(» .، صحت آن معلوم و قطعی است)ص(جمع و ترتيب قرآن در زمان پيغمبر
سيد مرتضی و ديگران نمی دانستند که مرحوم مجلسی و محدث نوری، بر  

ر قاطبِه مسلمانان از شيعه و اساس روايتی بدون مراجعه به خود متن قرآن و نظ
] يعنی پيامبر[ ترتيِب فعلِی آيات قرآن توسط شخص معصومی « سنی، رأی می دهند که 

محدث نوری همين نظر را . صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی در آن راه نيافته باشد

جتهاد صحابۀ ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر قرآن، مبتنی بر رأی و ا: تأييد می کند و می نويسد

چرا چنين است برای اينکه بدون آگاهی  )٧٨(».صورت گرفته است) ص(پيامبر اسالم
، در قر آن راه يافته است، »خطا و اشتباه«: از نتايج عمل خود، که می گويند

کوشش کرده اند فقه متکی بر روايات و احاديث را جايگزين قرآن سازند و در 
چنانکه اين امر در بين فقهای شيعه واقع شده نتيجه نيازی به قران پيدا نکنند، 

و گفته مرحوم سيد . است و برايشان قرآن فرع بر روايات و احاديث گشته است
دمحم حسين طباطبائی  در اين مورد به حق است که اين علوم نزد اينان بريده از 

 :قرآن است
اگر در بارۀ اين علوم دقت به خرج دهی خواهی ديد که طوری تنظيم شده که پيدا است  « 

حتی ممکن است يک محصل همۀ آن علوم را فرابگيرد . گوئی هيچ احتياجی به قرآن ندارد

متخصص در صرف و نحو بيان و لغت و حديث و رجال و درايه و فقه و اصول بشود، و 

د و قهرمان اين علوم نيز گردد، و حتی به پايۀ اجتهاد نيز همۀ اين درسها را تا آخر بخوان

برسد، ولی قرآن را آنطور که بايد نتواند قرائت کند، و يا به عبارتی اصالً دست به قرآن نزده 

 )٧٩(» باشد، پس معلوم می شود از اين ديدگاه هيچ رابطه ای ميان علوم و ميان قرآن نيست
ن، که بر اساس روايتی حکِم راه يافتن خطا مرحوم مجلسی و ديگرانی نظير ايشا

و اشتباه در قرآن داده اند، هدفشان دست رد به سينه اهل سنت زدن  و حمايت 
. ازدولت صفوی و احتماالً در مقابل شيعه کشی عثمانيها، سنی کشی بوده است
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آقای . غافل از اينکه با اين عمل، نفهميده شيعه را نيز از هستی ساقط کرده اند
[ ترتيِب فعلِی آيات قرآن توسط شخص معصومی « : ی نيز بعد از ذکرحجت

. صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی در آن راه نيافته باشد] يعنی پيامبر
ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر «: ،می نويسد»محدث نوری همين نظر را تأييد می کند

 ».رفته استصورت گ)ص(قرآن، مبتنی بررأی واجتهاد صحابۀ پيامبراسالم
از « :اواز گفته های مجلسی و نوری، نتيجه گيری می کند ومی نويسد) ٨٠(

مجموع اين بحثها به اين نتيجه می رسيم که اکثرمحققان اهل سنت قائل به توقيفی بودِن ترتيِب 

ُسَوِر قرآن  می باشند و دسته ای از دانشمندان شيعی ترتيب مذکور را مبتنی بر رأی و اجتهاد 

    ) ٨١(» می دانند ولی عمالً هردوفرقه ترتيب کنونی آيات را تصويب و تأييد می نمايند صحابۀ
زيرا . سخن ناصوابی می گويند و با دست خود آب به آسياب دشمن می ريزند

اگر نپذيريم تدوين قرآن توقيفی بوده است، چگونه مطمئن شويم که با رأی و 
و اگر تدوين به رأی صحابه . ه باشداجتهاد صحابۀ تغييراتی در قرآن حاصل نشد

ولی عمالً هر دو فرقه ترتيب کنونی آيات « بوده است، پس سخن آقای حجتی که 
 چه محل ومعنائی  می تواند داشته باشد؟» . را تصويب و تأييد می نمايند

آشکار است که کساِن ديگری  که اينگونه سخن  بی پايه بر زبان می آورند      
آنان از راه نزاع . يتی، مستند می کنند، به قرآن مراجعه نمی کنندو آن را به روا

با اهل سنت، سخنی چنين  نادرست بر زبان می آورند و آگاه نيستند که اگر هم 
بگويند هيچک از آيات قرآن تغيير پيدا نکرده و همان ها هستند که به پيامبر 

در ترتيب آيات و   وحی شده اند، اما ترتيب آن به اجتهاد صحابه بوده است و
سوره ها اشتباه و خطا  ممکن است راه پيدا کرده باشد، با دست خود مهر صحت 
بر تصحيف و تحريف و تغيير قرآن زده اند و در نتيجه  مهر  ابطال بر آيات 

ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحِفظونَ  ْلنَا الذِّ ن ما اي«   زيادی از قرآن و از جمله اين آيه إِنَّا نْحُن نَزَّ
 . ٩/حجر» و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود. قرآن را به تدريج نازل کرده ايم

از مجموع اين بحثها به اين نتيجه می رسيم « : قول آقای سيد دمحم باقر حجتی     
که اکثر محققان اهل سنت قائل به توقيفی بودِن ترتيِب سوِر قرآن می باشند و 

ر را مبتنی بر رأی و اجتهاد صحابه دسته ای از دانشمندان شيعی ترتيب مذکو
می دانند ولی عمالً هر دو فرقه ترتيب کنونی آيات را تصويب و تأييد می 

يکی از محققان شيعۀ « : زيرا، ايشان نخست می نويسد.  ،  باطل است»نمايند
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آنچه در برخی روايات آمده که جای هر يک از : معاصر نيز ياد آور می شود
معين و ) ص(بدستور پيغمبر –در مصاحف کنونی  – سور و آيات قرآن مجيد

» .مشخص گرديده، مطلبی است که روايات ديگر عموماً آن را تکذيب می نمايند
" آية هللا دمحم حسين طباطبائی در «: و سپس در پاورقی همان صفحه، می آورد

اين کتاب دردسترس ). ٨٢(»چنين معتقد است ٢٠٥ص" قرآن در اسالم
به فارسی در تفسير سوره  ( ١٢اما صاحب الميزان، در جلد . نويسنده، نيست

به تفصيل استدالل کرده است که قرآن کنونی، بی کم و کاست همان است ) حجر
اينكه رديف كردن آيات به « : گرچه نظر داده است. که به پيامبر وحی شده است

بدون دخالت اصحاب نبوده نازل شده  ترتيبى كه اال ن در قرآنها است با اينكه اين آيات متفرق

آورى نوبت اول را نقل مى كرد بر مى  است ، و از ظاهر رواياتى كه در گذشته داستان جمع

، اما ُمّصر )٨٣(»خود را بكار زده اند آيد كه اصحاب در اين كار اجتهاد و نظريه و سليقه
ن اال اين که نظر او با جمع شدن قرآ. است بر اين که کتاب بی کم و کاست است

مگر اين که قائل شويم به اين که جا به جا شدن ها، . توسط امام علی نمی خواند
چرا که قرار گرفتن آيه ها . کمتر اثری بر فهم آيه ها ندارد که بسی مشکل است

با اين . به ترتيبی که معنی آن ها را سرراست و شفاف سازد، امری مهم است
خالفت به قرآن جمع شده ايراد  امر که امام علی، نه آن زمان و نه در دوران

در باره نظر طباطبائی نيز گفته شده است که . نگرفته است نيز متناقض است
 .قابل اثبات نيست

افزون بر اين، اين ادعای بخشی از فقهای معاصر شيعه که از ادله اربعه    
خود، اولی را قرآن معرفی می کنند و در تفقه، هيچگاه به آن مراجعه نمی کنند، 

چرا که  .  آنها را در معرض اتهام به دروغ گفتن به خود و ديگران قرار می دهد
نزد اينان اولين دليل، حديث و روايت است و تکليف وجود کم و بيش در قرآن  

 .و تدوين آن را نه خود قرآن که روايت است که معين می کند
سومی ارائه آقای حجتی بسا خواسته  نوآوری در مورد قرآن کرده باشد، رأی 

  :می دهد بدين شرح
که حد وسط  –بايد بر اين دو رأی ، نظريه ديگری را در ترتيب سور قرآن ياد آور گرديد «

و آن اين است که ترتيب موجود در بخش عمده ای نزديک به تمام   - دو رأی قبلی می باشد

گرفته سور قرآن توقيفی است، و ترتيب بخشی اندک طبق رأی و اجتهاد صحابه انجام 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٥٣                                                                                                               آن 

  

  

  

ترتيب بخشی اندک « : آقای حجتی توجه ندارد که وقتی می نويسد )٨٤(».است
، جواز شک و ترديد در باره ».طبق رأی و اجتهاد صحابه انجام گرفته است

 .  قرآن  را صادر می کند
اينکه  برخی از شيعه ها مدعی اند که قرآن امام علی متفاوت با قرآنی است     

اين بيان هم با تدوين قرآن مغاير است و هم . قرار دارد که امروز در دسترس ما
از جمله کسانی که . در تناقض آشکار با سخنان امام علی در مورد قرآن است

ترتيِب فعلِی آيات قرآن توسط « : چنين ادعائی دارند، به جز مجلسی که می گويد
آن صورت نگرفته است تا خطا و اشتباهی در ] يعنی پيامبر[ شخص معصومی 

ترتيِب  کنونِی آيات ُسَوِر قرآن، مبتنی بر رأی « و  محدث نوری که  » راه نيافته باشد 

، آقای حجتی با ترتيب مقايسه ای » .صورت گرفته است) ص(و اجتهاد صحابۀ پيامبر اسالم

اين ترتيب با مقايسۀ با ترتيب قبلی ، ... « : بين  دو جدول سوره های مکی و مدنی می نويسد

) ع(نزديک می سازد، منتهی در مصحف علی ) ع(کم و بيش به ترتيب مصحف علی ما را 

آيات مکی و مدنی در تمام جزئياِت آن بترتيبی تدوين شده که در اين دو جدول، آن جزئيات، 

منعکس نيست بلکه در اين دو جدول، اکثريت آيات، مالک قرار گرفته است يعنی اگر در 

ده به عنوان مدنی، و اگر اکثر آيات آن مکی بوده به عنوان سوره ای اکثر آيات آن مدنی بو

 .مکی، بترتيب معرفی شده است

آيات مکِی موجوِد در سور مدنی و نيز آيات مدنِی موجوِد در سور ) ع(ولی در مصحف علی  

معنای اين نوع گفته ها اين است که  )٨٥(». مکی، در جای خود قرار گرفته است
سترس کسی نيست و در حقيقت  چيزی که اصالً وجود قرآِن امام علی که در د

ولی قرآن های موجود، از لحاظ . خارجی ندارد، خالی از خطا و اشتباه است
نتيجه .  حرف خالی از واقعيت است. تدوين، خطا و اشتباه در آن راه يافته است

حداقل اين نظر اين است که به روايت، مستقِل از قرآن اصالت می بخشد و راه 
برای مهجور کردن قرآن و تبديل دين به بيان قدرت و فرقه سازی باز می  را

وبراساس احاديث وروايات من درآوردی نيست که . کند که کرده است
 ديکتاتوری واليت مطلقۀ فقيه را بر ملت ايران حاکم گردانيده اند؟

ن که نزد خودش بود و به فرزندا)ع(بايد توجه کرد که  نسخه قرآن امام علی   
او، نسل بعد از نسل، سپرده شده است، به هيچ وجه  نبايد تفاوتی با قرآنی که از 

شيعيانی که در . صدر اسالم تا کنون در دسترس مسلمين قرار دارد، داشته باشد
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باره قرآن چنين دعاوی مطرح می کنند، آگاه نيستند که  امام را هم از امامت 
نتيجه آن خواه و ناخواه معتقد شدن به    .انداخته و او را دروغگو معرفی می کنند

و اگر اين قرآن که متن اصلی اسالم است خدشه دار شود، . تحريف قرآن است
اما اين نکته که امام علی حاشيه هائی، در .  از اعتبار حديث چه باقی می ماند

و . مورد علت و شأن نزول سوره و يا آيه های قرآن بر مصحف خود زده است
هائی در مورد مصداق آيات و يا آيه ای و يا نزول بعضی آيات در يا نقطه نظر

مورد عمل شخص و يا فردی بر مصحف خود نگاشته باشد، جای ايراد و 
 .  اشکالی نيست و چنين امری همين امروز هم مرسوم و متداول است

ترتيب سوره ها و جا دادن آيات در  گرچه در گزارش تاريخی همچنانکه آمد،  
، اما فرض را بر اين مواضع مخصوص بر اساس وحی، يعنی توقيفی بوده است

قرآن بگذاريم که اگر جزقرآن موجود، هيچ گزارش تاريخی ديگروجود نداشت، 
  چگونه خود را بيان می کندويا قرآنی که در دسترس است، خود چه می گويد؟

  
  است، خود چه می گويد؟ قرآنی که در دسترس  - ٣  

اگرهيچکدام ازداليل نقلی اجماعی : اين قسمت را با اين پيش فرض آغازمی کنيم
نظيربيان امام علی، گزارش روشن تاريخی و روايت اجماعی در دست نبود و 

، و چگونه خود را تنها همين قرآن موجود بود، متن قرآن خود به ما چه می گويد
ظم و ترتيب کنونی آيه ها و سوره های قرآن نکات با توجه به ن :بيان می کند

 :زير بدست خواهد آمد
اگر ما هيچ سند ومدرک ديگری در دست نداشته باشيم، اال ترتيب کنونی  - ١   

قرآن که در دست ماست واز زمان اولين جمع آوری بعد ازرحلت پيامبر در 
بعد هم قرآن ، و )يا مصحف خليفه(ان قرآن رسمی خليفه زمان ابوبکر به عنو

عثمان که به همين ترتيب کنونی است، به ما می گويد که اين نظم و ترتيب 
سوره ها وآيه ها، توقيفی وبه امرخداوند ودستور رسول گرامی تنظيم شده است، 
زيرا هيچ يک از صحابه نه به خود اجازه می دادند ونه می دانستند که چه آيه 

د ويا سوره با کدام آيه تمام می شود ای را بايد کجا ودرکدام سوره قراردهن
 .افزون بر اين

مورخين و کسانی که تاريخ مکتوب شدن قرآن در يک مصحف را نقل   - ٢
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ابی داود، سيوطی، زرکشی،  از قيبل حارث محاسبی، حاکم، ابن(اند  کرده
اند که پيامبر سعی  آورده...) ابوعبدهللا زنجانی، دکتر راميار، آيت هللا خوئی و

عالوه بر حفظ آيات قرآن، هر آنچه را به . داشت بر مکتوب کردن وحی بليغی
بسياری . خواست مکتوب کنند شد، درجا، از کاتبان وحی می وی وحی می
باز .  است اند که قرآن درعهد رسول خدا مکتوب و گردآوری شده تصريح کرده

نبود، هم فرض کنيم اگر غير ازخود قرآن، هيچ تاريخ وسند ديگری هم در دست 
های کاتبان بارها با  شد و مکتوب در زمان رسول خدا مکتوب نمیآيا قرآن 

پس قرآن ! شد؟ چرا  ها اطمينان حاصل نمی يکديگر مقابله و از صحت مکتوب
قرآن محفوظ آنها نيز با . مکتوب وجود داشت حافظان قرآن نيز وجود داشتند

 فهم السننسبی درکتاب حارث محادرباال از قول .  شد قرآن مکتوب مقابله می
به نوشتن آن امر ) ص(پيغمبر اکرم: زيرا که. نوشتن قرآن کار جديدی نيست« : آمده است

اوراق : است که ينها پراکنده بود و اين کار مثل ا ها وُعُسب ولی در رقعه ها و َکتِف. فرمود می

کسی . نوشته شده بودشد که قرآن در آن اوراق  يافت می) ص(خانه رسول خدا ای در  پراکنده

باز  )٨٦(»  . ها را جمع کرد و با ريسمانی بهم بست تا چيزی از آنها گم نشود آمد و آن
و دفن و  تاريخ هم ثبت کرده  و بسيار نقل کرده اندکه امام علی هم بعد از رحلت

من سوگند ياد کرده ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا «  :کفن پيامبر گرامی گفت

و بعد از   چند روزی که قرآن را که جمع آوری  ر دوش افکنم و نه از خانه بيرون روم ب

 )٨٧(. کرده بود، بار شتری کرده و به مردم ارئه داد

عالوه بر اين در محضر رسول خدا ديده بودند، که کدام سوره کی و در چه  -٣ 
ونه بوده موقعی نازل شده و ترتيب نزول آيه و قرار گرفتن در سوره ای چگ

با وجود همۀ اينها وقتی  در دوران ابوبکر قرآن تأليف می شود، به همين . است
وقوع اين امر بهترين .  ترتيب کنونی جمع شده و احدی هم اعتراض نکرده است

دليل بر اين که اگر  کار به دستور رسول گرامی انجام نگرفته بود، سيل 
به مشکلی الينحل تبديل می  اعتراض ها و درگيری ها سرازير می شد و خود

افزون بر اين روشن است که آيه ها و سوره های قرآن، حداقل در سوره . گرديد
های پی در پی و  پشت سر هم، در زمان خود پيامبر به ترتيب موجود، ترتيب 

اگر غير از اين می بود، امکان نداشت که ابوبکر بتواند . داده شده بوده است
همۀ صحابه برمی گشت، به سرانجام رساند و آن را در چنين کار عظيمی که به 
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و قرآء، حافظان و دارندگان مصاحف و . قرار دهد) بين الدفتين(بين دو جلد 
 .کاتبان وحی در مقابل او نايستند

ً به اين  - ٤ اگر ترتيب آيات و سوره ها توقيفی و به دستور پيامبر نبود، قطعا
که در همه جا معمول و مرسوم بود صورت کنونی در نمی آمد و شکل ديگری 

با فصول و موضوع های  -نظير کتب تورات و انجيل - و آن را می شناختند
بدين صورت، از يک سوره  ! فصل بندی شده، نظم و ترتيب پيدا می کرد، نه

مثالً، يَأَيَُّها  الَِّذيَن . که بگذريم، گاه در يک آيه چند موضوع مختلف قرار دارد
ای کسانی که ايمان آورده ايد به « ... فُوا ِباْلعُقُوِد أُِحلَّت لَُكم بِهيَمةُ األَْنعَمِ َءاَمنُوا أَوْ 
 ١/مائده» ... چهار پايان حالل گرديد)گوشت(برشما . وفا کنيد) ی خود(قرادادها

و سايرمطالب مربوط به عهد و پيمان و قرارداد ها، و چگونگی وفای به آنها، 
لف قرار دارد و همچنين است، رسالت و وظايفش در آيه ها و سوره های مخت

هرگاه تمام مطالب هر . ، حق و حقوق، وسايرموضوعات)٨٩(، عدالت )٨٨(
موضوعی در يک بخش و يا فصل قرار می گرفت، حذف بخش و يا بخشهائی، 

و يا مخاطب اوليه  -برای کسانی که قصد تحريف ويا تغييرو تبديل آن را داشتند،
يا آيه در اول برای حل بهمان سئوال و يا حل مشکل فالن و يا  آن آيات بودند، و

اما با چنين سامانه ای اگر می . به سادگی انجام می گرفت -بهمان شخص بود 
خواستند قسمتی و يا يکی از آن آيه ها را حذف کنند، اوالً، نمی دانستند که کدام 

وره به هم می خورد و نمی ثانياً،  کل سامانه آيه ها وس. از آنها را بايد حذف کرد
چنين سامانه تنظيم کتابی .  توانستند که چگونه دوباره آن ها را به هم متصل کنند

واين سخن اکرمه به دمحم بن . جز در قرآن درهيچ کتاب ديگری سابقه ندارد
اگر جن و انس جمع می شدند تا آن را بدانگونه که نازل شده تأليف « که سيرين 

حرف حقی است و همين قرآنی که امروز در دسترس ما » .کنند نمی توانستند
است، بهترين شاهد آن است که قرآن بدين صورت به فرمان پيامبر شکل گرفته 

و ازجمله معجزه جاودان بود قرآن يکی هم اين روش مزجی در تدوين آن  .است
است يعنی اينکه قرآن در بيان حقايق، مطالب مختلف را به هم می آميزد و بر 

الف همۀ کتابهای بشری فصل فصل وبا ب باب نيست واين گفته دمحم تقی خ
اين روش مزجی قرآن خود يکی از اسباب حفظ  و «: شريعتی درست است که می گويد

بقای آن قرآن بوده است که آن را از تصرفها حفظ کرده و بهمان صورتی که بر پيامبر نازل 
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 )٩٠(» .گشته به ما رسيده است

خيلی عادی و معمولی وقتی در طول عمرخود، مطلبی را می انسانهای  - ٥
نويسند، ويا امری را به سامان می رسانند، برای اينکه نتيجه دسترنج شان تغيير 
نکند و دستخوش حوادث نگردد و باقی بماند، تدابير مختلفی را به کار می 

ی، رسالتش وکتاب حاصل وحپيامبری که : حال چگونه می شود باورکرد .گيرند
خاتميتش، وچگونگی عمل به پيامش همه درپيام او که قرآن است، نگاشته  
است، خود به تدوين آن نپرداخته باشد و اين کاررا به دست حوادث سپرده باشد؟ 
عقل سليم می تواند چنين ادعائی را باور کند، وچنين امری شدنی بوده است؟ 

 :افزون بر اينها
گردآورى شد، بعد از واقعه يمامه شروع شده و قرآنی که  به فرمان ابوبکر    - ٦

زيرا در جمادُى آآلخر سال سيزدهم هجری كه . ماه  طول کشيده است ١٤حدود 
باز اگر ترتيب آيات و ). ٩١(مصادف با فوت ابوبكر بوده ، پايان پذيرفته است

سوره ها توقيفی نبود، و به اجتهاد ابوبکر و يا زيد و يا ديگران وابسته بود، 
ود دو سالی پس ازفوت پيامبر که هنوز صحابه و مسلمانان در همه امور امر حد

و نهی می کردند و حتی در مقابل خليفه می ايستادند، خود به اختالف و درگيری 
و تشتت شديد تبديل می شد ولی مالحظه می شود که تاريخ کوچکترين اشاره ای 

 . تدر مورد مخالفت با ابوبکر و جمع قرآن وی نکرده اس
ً بخشی از آيات و يا بعضی از  - ٧ اگر امکان تحريف قرآن وجود داشت، قطعا

که ببعضی از اشخاصی ...سوره های قرآن نظير سوره برائت، منافقون، مسند و
که بعضاً هم بعدها مصدر قدرت بودند، و به خود آنها ويا بستگانشان راجع می 

 .تاده استشد از قرآن حذف می گشت، اما چنين چيزی اتفاق نيف
اينکه صحابه بر مصحف عثمان اجماع کردند و کسی از آنان به مخالفت  -٨  

خود دليل بر توقيفی بودن آن است، چه اگر مسئله اجتهادی بود، ، برنخاست
از نظم و . اختالف نظر پيش می آمد و ديگران به سادگی تمکين نمی کردند

عثمان نمی ساختند و ترتيب خود چشم نمی پوشيدند و مصاحف خود راتسليم 
همچنانکه ديديم، اختالف درمورد قرائت های مختلف تا . برآن اتفاق نمی کردند

 .هجری و حتی دورتر ادامه پيدا کرد٧٠سالهای 
هم اکنون در ترتيب قرآن کنونی به سادگی قابل ديد است که آيه و آيه هائی  -٩ 
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عکس، آياتی مدنی مکی است ولی در سوره های مدنی قرار دارد و همچنين به 
افزون بر اين در اين مطلب همه متفق . است ولی در سوره مکی قرار دارد

القولند که آيات مدنی، در سوره مکی و آيات مکی در سوره مدنی قرار دارد و 
اين خود دليل ديگری است که اگر نظم و ترتيب سوره ها و آيات توقيفی نبود و 

ه با هم و مدنی نيز با هم  يکجا می آمد و به اجتهاد صحابه وابسته بود، مکی هم
 . يا حد اقل سوره های مدنی می بايد، خالص از آيات مدنی ترتيب يافته بود

روايات واخبار بسياری ازطريق رسول خدا و ساير ائمه  نقل شده که اخبار  -١٠
اگر قرآن خود، . و احاديث را به قرآن عرضه کنند تا صحت و سقم آن را دريابند

در يکی ) ٩٢.(تحريف شده بود، تمامی اين اخباروروايات بی معنی و بيهوده بود
از آن احاديث معتبری که مورد قبول شيعه و سنی است،  پيامبر اکرم می 

اذا جائکم عنی حديث فاعرضوا علی کتاب هللا فما واقف کتاب هللا « : فرمايد
ه حديثی از من به شما يعنی هرگا. فاقبلوه وما خالفه فاضربوه به علی الحائط

برسد آنرا بر کتاب خدا عرضه کنيد پس آنچه با کتاب خدا موافق است بپذيريد و 
 ) ٩٣(» آنچه با آن مخالف است آن را بر سينۀ ديوارزنيد

روشن است زيرا نظر به اينکه قرآن اصل و هسته مرکزی اسالم است و هر 
حديثی ولو از شخص پيامبر نقل شود بايد آن را بر قرآن عرضه کرد و اگر 

در . موافق قرآن بود آن را پذيرفت و گرنه آن مردود است و بايد به ديوارش زد
و يا روايتی حقيقت قرآن سنگ محک و معيار درستی و يا نادرستی هر حديث 

وخود پيامبر اين معيار و محک را برای سنجش درستی و يا نادرستی هر . است
بنابراين اگر پيامبر خود قرآن .  حديث و يا روايتی در اختيار ما قرار داده است

را تدوين نکرده و به صورت کتاب در نياورده بود، ديگر چه معنی داشت که 
 يار بگذارد؟ چنين معيار و محکی برای سنجش در اخت

 در فتنه های مانند شب تاريک راه حل را از قرآن بجوئيد   -١١
حديث  فوق العاده مشهور و معتبری که  در بسياری از کتب حديث و تفسير 
وارد شده، از پيامبر نقل شده  که وقتی در فتنه ها و سختی و گرفتاری مانديد و 

 :کنيد راه برون رفت از آن سراغ نداريد به قرآن مراجعه
فاذا التبست عليکم الفتن کقطع الليل مظلم فعليکم بالقرآن و هو الدليل يدل علی 

آنگاه که به انواع بال و شدت مانند پاره های شب تاريک در هم . خير السبيل
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قرآن راهنماست ]که[آميخت و شما را فرو پوشيد بقرآن بچسبيد و به آن پناه بريد 
 )٩٤(» کند به بهترين راه داللت و هدايت می

من از رسول خدا ! ای حارث«: حارث همدانی می گويد، امام علی به من فرمود

راه رهائی از ! عرضه داشتم يا رسول هللا. ديری نپايد که فتنه ها بر پا گردد: شنيدم که فرمود

قرآن کتاب خدا، کتابی که راه حل اختالفات و کشمش های شما در : اين فته ها چيست؟ فرمود

 )٩٥(» ...کتابی که می تواند حق  و باطل را به آسانی از هم جدا و روشن سازد آن است،

اين هم دليل ديگری است که قرآن اصل و هسته مرکزی اسالم است و سنت و  
يعنی اينکه می بايست . هر حديث و روايت با اين هسته مرکزی سنجيده می شود

تور و راهنمائی آن اين کتاب راهنما وهدايت در زمان خود پيامبرو به دس
 .حضرت تدوين شده باشد

وقتی ما قرآن را هسته مرکزی اسالم و سنگ محک برای صحت و سقم احاديث 
و روايات  می دانيم از يکطرف و   پيامبر و امام علی می فرمايند که در فتنه 
های مانند شب تاريک راه حل را از قرآن بجوئيد،  از طرف ديگر اين سئوال به 

به منظور اينکه قرآن معجزه باقيه : پيش می آيد و يا مطرح می شود کهذهن نقاد 
درهرزمان و مکانی باشد ودر مواقع فتنه وگرفتاری راه حل را از قرآن  بجوئيم 

برای اينکه قرآن . که  حق را از باطل جدا سازد، بايد بيان چگونه اموری باشد
 . ستمر در تاريخ باشدخصوصيات فوق را دارا باشد، الجرم بايد بيان امور م

يعنی اينکه قرآن از  است قرآن بيان امور مستمر در تاريخ: وقتی می گوئيم  
حوادث جزئی و حادثی، قواعد کلی که ممکن است در هر زمانی تکرار شود و 

گرچه بعضی از آيات در موردی خاص و  .يا وجود داشته باشد را بيان می کند
له و يا مسائل مبتال به جامعه آن روز يا شخص و گروهی و يا برای حل مسئ

نازل شده ولی نحوۀ بيان، بيان امور مستمری است که در همۀ زمانها به نحوی 
شأن نزولهائی که درمورد آيات قرآن گفته شده، اوالً صحت بسياری  . وجود دارد

از اخبار گفته شده در آن موارد جای بحث جدی دارد و ثانياً اين شأن نزول ها 
ز قرآن محسوب نشده و به عنوان روايات و احاديث و يا اخبار نقل شده جزئی ا

است تازه به فرض صحت شأن نزول ها، آنها هرگز شمول آيه را محدود نمی 
چون اگر چنين باشد، قرآن ديگر جز به عنوان تجربه تاريخی به چه درد . کنند

اگر چنين طبيعی است که  می خورد؟   - نظير هر کتاب تاريخی ديگر - ديگری
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:  يک قاعده کلی وجود دارد که . می بود، يک امر تمام شده تلقی می شود
يعنی شأن نزول نمی تواند شمول آيه را محدود » اَلموِردُ ال يَُخِصُص الوارد«

و اگر غير از اين می بود عمر قرآن در همان دوران پيامبر به پايان می . کند
و در اين صورت صحبت از . پيوسترسيد و نظير کتابهای ديگر به تاريخ می 

و درمواقع فتنه و گرفتاری راه حل  ارائه دهد و حق  خاتميت دين و معجزه باقيه
شما  می توانيد به قرآن مراجعه . بی معنا و مفهوم می شد را از باطل جدا سازد،

اينکه ما نمی توانيم حق را از باطل . کنيد و صحت اين نکته را خود تجربه کنيد
يا از . م، اين است که ما برای تشخيص آن به قران مراجعه نمی کنيمجدا کني

 حديث و روايت که خود صحت وسقم آن معلوم نيست مراجعه می کنيم و يا 
برای  تميِز حق و باطل، يک روزبه سراغ ارسطومی رويم، روز ديگر مارکس 

می  و...وبعد هم اين ويا آن جامعه شناس ويا تاريخ دان، هرمنوتيک شناس و
خواهيم قرآن را با گفته های اينها انطباق دهيم و حق را از باطل جدا کنيم و اين 

اگر چنين عمل کنيم اين غافله تا به حشر ادامه پيدا می کند وما . غير ممکن است
وبا چنين روشی ما راه به . هر روز برای فهم قرآن بايد به اين وآن مراجعه کنيم

 .دادن ها به غير از استفاده از علوم مختلف است جائی نخواهيم برد واين انطباق
ما با هر کتابی که سرو کار داريم و يا مطالعه می کنيم، قبل از هر چيز بايد 
بدانيم که  از اين کتاب چه می خواهيم ويا به چه کاری می آيد و اين کتاب چه 
 نوع کتابی است و يا به چه کاری می آيد و محتوی چه مطالبی است و به چه

. قرآن هم از اين قاعده مستثنی نيست. کارمی آيد را ازخود آن کتاب جستجو کنيم
بنا به بيان خودش چگونه کتابی پس بايد به سراغ قرآن رفت و ديد که قرآن 

 .است
برای فهم قرآن نياز به هيچ چيز ديگری نيست، زيرا اجزای قرآن يکديگر را 

أّن « : نهج البالغه می فرمايد ١٨امام علی در خطبه . روشن و تصديق می کنند
ً همانا اجزاء قرآن يکديگر را تصديق می کند » . الکتاب يصدق بعضهُ بعُضا

)٩٦ ( 
قرآن خود دليل خود است و قرآن عصر پيامبر همان قرآن عصر ما است،  - ١١ 

برای اثبات  اينکه تغيير و تبديلی در طول زمان در آن راه  نيافته به هيچ حديث 
نظر به اينکه پيامبر با همين قرآن . و يا متن تاريخی نياز ندارد و يا روايت
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تحدی کرده و آن را معجزه و دليل پيامبری خود ناميده است و امروز هم همان 
تحدی در همين قرآن عصر ما وجود دارد و همه مردم را بدان تحدی می کند 

  :وده استمولوی نيز در اين مورد چنين سر) ٩٧(ومعجزه باقيه پيامبر است،
 

  آن کافران    ين چنين طعنه زدندا//        بيامدهم برآن   چون کتاُب هللا 
  تحقيقی  بلند    و   نيست  تعميقیّ   //      که اساطير است و افسانۀ  نََژند

  ين چنين آسان  يکی سوره   بگوا    //    به  تو اگر آسان نمايد اين : گفت
  بيار     يکی آيت از اين آسان: گو //      اهل  کار       ِجنّتان  و اِنستان  و

  )٤٣و٤٢و٣٨و٤٢٣٧سوم   دفتر ( 

  .حجت و دليل قرآن هم با  خود قرآن است و نه با حديث و روايت
هين مگو ژاژ از گمان، ای سخت //        تفسير جو قوِل حق را هم  ز حق ،  

  )٢٢٩٢دفتر ششم (ُرو 

  و يا 
هوس  وز کسی  کآتش زده ست  اندر    //    پرس و بسمعنِی  قرآن  ز قرآن ،  

 )  ٣١٢٨دفتر پنجم (

يعنی اينکه معنی قرآن را از خود قرآن و از مردان حقی بپرس که هوای نفس و 
و نه از احاديث و روايات . خود پرستی را سوزانده و از خوِد خود رها شده اند
 .اندو يا کس ديگری که خود در بند قدرت گرفتار آمده 

ه ق رحلت ٣٢٩زندگی می کرده و در سال  شيخ صدوق در زمان غيبت صغری
 :در مورد قرآن می گويد. کرده است

همين است که در ميان  ) ص(اعتقاد ما اين است که قرآنی را که خدا نازل ساخت بر دمحم «

ما و هر کس ب...دوجلد است و اين همين است که در دست مردم است و زياده بر اين نيست 

 ) ٩٨(» .اسناد دهد که ما می گوئيم قرآن زياده از اين است آن کس دروغگو است

  
اين قرآن است و بی «: بنابر اين گفتۀ راميار در مورد قرآن حق است که می گويد 

تا سين » بسم هللا«معجزه ای است که تمامش از آغاز تا انجام، از باء . گفتگو کالم خدا است

نازل شده، بر ) ص(، حرف به حرف و کلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا بر نبّی اکرم»والناس«

ن جاری شده و امروز پس از چهارده قر) ص(نقش  بسته، از دو لب مبارکش) ص(دل پاکش
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دريافت داشته ) ص(ما آن را همان سان در بر داريم که به زماِن گيرندۀ وحی، ياران گراميش 

 )٩٩( ».تواترش قطعی است و تالوتش عبادت. اند

 
 گزارش محققان آلمانی در مورد قرآن

خوشبختانه گزارش محققان آلمانی در دانشگاه توربين گن آلمان که کار تحقيق 
کنند، تحقيق در متِن متون قديمی ترين نسخ قرآنی  متون قرآن را پی گيری می

 ٤٠تا  ٢٠که در دسترس آنها بوده ، نشان می دهد که اين  نسخه قرآن حدود 
متن آنها «بعد از فوت پيامبر نوشته شده و ) ميالدی ٤٧٠تا  ٤٥٠يعنی (سال 

يعنی )  ١٠٠. (»بطور کلی در انطباق با متونی است که امروزه می شناسيم
قرآن بعضی ها هم می گويند که . تغيير و تبديلی در آن راه نيافته استاينکه 

توربين گن را علی ابن ابيطالب، امام اول شيعيان نوشته که هنوز ادعای اخير 
اما با مراجعه و دقت در گزارشهای تا ريخی اين قران بايستی . ثابت نشده است

ده است و برای هر از جمله قرآن هايی باشد که در زمان عثمان استنساخ ش
. استان و يا واليت اسالمی نسخه از آن به عنوان قرآن امام ارسال شده است

زيرا  حدود تاريخی می گويند اين قرآن نوشته شده است با دوران خالفت عثمان 
  . هماهنگ است

 
 نتيجه گيری

بنابراين تاريخ . تاريخ قرآن، تاريخی باز است که روز به روز ساخته می شود
قرآن تاريخی است که از نزول اولين آيه و يا سوره شروع می شود و در بطن 
زمان  و نسل به نسل ادامه دارد و درهر عصری و زمانی موجب ساختن و يا 

وقتی می . گردد اثر گذاشتن در ساخت  تاريخ توسط مردم آن عصر و زمان می
بينيم که قرآنی که در گذشته نازل شده، و وقايع مستمری را دنبال می کند که با 
زمان حال و آينده ربط محکمی دارد به عبارت ديگر يعنی قرآن نظر به بيان 
امور مستمر در تاريخ  در گذشته و حال و آينده  دارد که در گذشته شروع شده 

ه می گيريم، که قرآن در گذشته آمده ولی تنها و حامل حال و آينده است، نتيج
بنا بر اين، . حامل تاريخ گذشته نيست، روش  زندگی است برای حال و آينده 

 .  همچنان تاريخی باز است و نه بسته
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) ص(سال رسالت رسول خدا ٢٣در طول : نزول قرآن تدريجی بوده است    
سال تاريخ دوران زندگی  ٢٣. قرآن به تدريج بر پيامبر گرامی نازل شده است

قرآن کريم خود به وضوح می گويد که کتاب است و .  پيامبر را در بردارد
 . نامش هم قرآن است

: دوم). ص(در حضور پيغمبر اکرم : اول:  قرآن سه بار جمع آوری شده است 
 .جمع عثمان: جمع به فرمان ابوبکر بعد از اتمام جنگ يمامه و سوم

در حقيقت جمع کردن و به صورت کتاب مدون کردن قرآن جمع عثمان      
نبود، چرا که اين کار قبالً انجام پذيرفته بود بلکه مقصود عثمان، جمع کردن 

و لغو قرائت های ديگر ) ص(مسلمين بر قرائتی ثابت و معروف زمان پيغمبر
 .   بود
ه و تأکيد امام علی زيباترين تأييد و پشتيبانی را از  قرآن عثمان به عمل آورد   

نيارد و تغيير ) خشکی(از اين پس قرآن هرگز روی به خزان « است که   کرده
، ١٣٣، ١٨و در نهج البالغه در دوران خالفت خود، در خطبه های   ».نپذيرد
تا بخواهی توصيف هائی بس وال و ...  و) فيض االسالم( ١٨٩، ١٨٢، ١٧٥

ن به عمل آورده و افزوده گرانقدر،  از قران موجوِد استنساخ شده توسط عثما
ً من همان کار عثمان را می کردم . است که اگر عثمان چنين نمی کرد، مسلما

و امر آن حضرت )  ص(ترتيب آيات در سوره ها با توقيف و آگاهی خود پيغمبر
  واقع شده است 

قرآن موجود در دسترس، خود می گويد که  نظم و ترتيب سوره  و آيه ها،    
زيرا هيچ يک . ر خداوند و دستور رسول گرامی تنظيم شده استتوقيفی و به ام

از صحابه نه به خود اجازه می دادند و نه می دانستند که چه آيه ای را بايد کجا 
نظم و ترتيب  اگر. و يا کی سوره تمام شده است. و در کدام سوره قرار دهند

سيل  سته بودبه اجتهاد صحابه واب جمع قرآنسوره ها و آيات توقيفی نبود و 
و خود به بزرگترين وسيلۀ  انشعاب . اعتراض ها و درگيری ها بر می خاست

اين قرآن بی گفتگو کالم « .مسلمان ها به فرقه ها و دسته ها و گروه ها می گشت
خداوند است و معجزه ای است که تمامش از آغاز تا انجام، حرف به حرف و 

) ص(نازل شده، بر دل پاکش) ص(مکلمه به کلمه توسط فرشتۀ خدا بر نبّی اکر
جاری شده و امروز پس ازچهارده قرن ما ) ص(نقش  بسته، از دو لب مبارکش
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آن را همان سان در بر داريم که در زماِن گيرندۀ وحی، ياران گراميش  از 
  .»پيامبر دريافت داشته اند و تواترش قطعی است

  
 طرح چند سئوال 

دوستی که مقاله را مطالعه کرده، چند سئوال برايش مطرح شده، و از من   
. فکر کردم که شايد پاسخ ها برای ديگران هم  مفيد باشد. توضيح خواسته است

  .از اين رو،  سئوالها و پاسخ، به پايان مقاله افزوده شد
 

 سالم آقای جعفری
و بسيار لذت بردم از  اما در مورد متن به نظر من مکتوبی بسيار خوب است  

خصوص قرآن جمع آوری عثمان و اينکه به چه ترتيبی اينها   خواندن آن برايم به
نکات . جمع شده يک انسجام در ذهنم پيدا کرد و از اين بابت از شما متشکرم

 زير برايم سؤال برانگيخت
فهمم که قرآن پيامبر چه شد و چرا حضرت علی قرآنی  درست نمی:  ١س  

 .و شايد اين همان قرآن است. د درست کرده بودبرای خو
چرا بايد جای نگرانی باشد به لحاظ حفظ قران اگر حافظان قرآن در :  ٢س   

. جنگ کشته شوند در صورتی که قرآن بصورت کتاب در خانه پيامبر بوده است
 .کرده است و علی هم همزمان آن را جمع می

 زمان پيامبروزمان ابوبکر.ايدکه قرآن سه بارجمع شده است درآخرهم بازآورده 
 . بندی کجا جا بدهد شايدخواننده قرآن علی رانداند که در اين تقسيم .وزمان عثمان

می دانيد که در آن دوران کاغذ با وجودی که کاالئی شناخته شده بود، اما  -١ج 
کاالئی طرفه و تجّملی به حساب می آمد کاالئی کمياب و در دسترس همه نبود و 

به اين علت قرآن را در لوحه های چوبی و غير چوبی، . و هميشه دراختيار نبود
، چرمهای رنگين و غير رنگين، برگهای پهن درختان ...استخوان پهن شتر و يا

به همين علت قرآن های اوليه . روی هر چيزی که می توانستند، می نوشتند... و
و قرآنی را که امام علی جمع کرد بود، . يم شده بود بسيار حجيم بودای که تنظ

پيامبر هم وقتی . به علت سنگينی بار شتر کرده بود و به مردم ارائه و نشان داد
آن . آيات نازل می شد به کاتبان وحی می فرمود تا آن را برايش بنويسند
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بعد از . می کردحضرت نوشته ها را در خانه اش و در اطاق عايشه، نگهداری 
رحلت آن حضرت، قرآن جمع شده به صورت مصحف، مصحف بوده يعنی 

احتماالً . اينکه سوره ها تنظيم و مرتب گشته و پهلوی هم قرار گرفته بوده است
اما خوب، طبعاً نمی توانسته به صورت کتاب . به هم متصل هم شده بوده است

ده، قطعاً در جمع آوری قرآن آن نوشته ها که در نزد عايشه بو.  امروزی باشد
و اما بر سر . ابوبکر که به سرپرستی زيد انجام پذيرفت، اساس کار شده است

قرآن پيامبر چه آمده است؟ در طول زمان از اين دست به آن دست گشته و اينک 
 .در دسترس نيست

ن کاتبا. امام علی نزديکترين کاتبان وحی به پيامبر بود -و اما قرآن امام علی    
وحی وقتی پيامبر به آنها رجوع می کرد، برای پيامبر می نوشتند ولی آنها برای 

چون داشتن مصحفی شخصی برای دارنده اش . خود هم قرانی تهيه می کردند
مثل . افتخار و شخصيت آفرين بود که بعضی از آنها خيلی مشهور بوده است

... سعيد بن جبير ومصحف ابن عباس، زيد، عبدهللا بن زبير، عبيد بن عمير، 
او درآن . امام علی هم بالفاصله بعد از رحلت پيامبر به جمع کامل قرآن پرداخت

با اين . دوران  خانه نشين بود و کوشش می شد که تا جای ممکن مطرح نشود
حال، در جمع کردن قرآن شرکت داشت و با دقت نظاره می کرد که در قرآن 

ً آن قرآنی که به . امام چه شده است اما اينکه قرآن.  تغييری حاصل نشود طبعا
علت سنگينی بار شتر شده است، خود به خود از بين رفته است ولی در دوران 
بعد که مسلمين به اندازه کافی دسترسی به کاغذ و يا پوست مرغوب پيدا کرده 
بودند، امام نيز برای خود باز قرآنی نوشته است و همچنانکه در متن آمد، در 

ن پژوهان شيعه و اهل سنت اتفاق نظر است  که امام علی مصحفی از ميان قرآ
مدارک کهن  به آن تصريح . قرآن برای خود و با دستخط خود نوشته بوده است

دارند و ابن نديم شهادت می دهد که آن را ديده است و مصحف او دارای متن و 
ً اين قرآن ها به ارث به فرزندان می ر سيده و در حواشی بوده است  و طبعا

هم اکنون در بعضی از موزه ها قسمت و . طول زمان دست به دست شده است
اينکه واقعاً از امام .  يا بخش هائی از قرآن منسوب به خط امام علی وجود دارد

 .    باشد قطعی نيست
در آن دوران همچنانکه در مقاله آمد، پيامبر  -ترس از بين رفتن قرآن  -٢ج 
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آن را در حافظه جمع و از حفظ داشته باشند و بسيار بر تعليم می داد که قر
حافظه تکيه می کرد و می بينيد که حفظ قرآن در اين دوران هم رايج است و اين 

عالوه بر اينکه از نوشتن هم کوتاهی نمی . سنت  از تأکيدات مؤکد پيامبر است
کم همچنانکه بنابر اين با وسايل و نوشت افزار آن دوران و افراد با سواد . کرد

نفر نوشتن می دانستند تعداد مصحف نوشته شده  ١٧در مکه می نويسند که 
کامل و يا ناقص خيلی زياد نبوده است و تا دوران خلفای راشدين گمان نمی کنم 

به همين علت حفظ قرآن و . مصحف وجود داشته است ١٢-١٠که بيش از 
مين حافظين قرآن، از حافظه نقش عظيمی در آن دوران بازی کرده است و معل

ولی . البته از نوشته هم کوتاهی نمی شد. حفظ  قرائت قرآن را تعليم می دادند
بنا بر اين، . تا امروز هم اين سنت باقی مانده است. بسيار به حافظه تکيه می شد

نفر از حافظين قرآن  ٧٠-٦٠وقتی چند ماهی بعد از رحلت پيامبر در جنگی 
ا بر می انگيزد که اگر جنگ ديگری رخ دهد و عده کشته می شوند، اين ترس ر

ای ديگر کشته شوند، ضايعه ای عظيم برای مسلمين، به جهت کشته شدن 
وجود چنين ترسی خيلی غير طبيعی نبوده .  معلمان و حافظان قرآن، پديد می آيد

اما اينکه امام علی قرآن را جمع آوری کرده بود، يک سخن است، وجود . است
و وجود ) در مورد جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر(ديگر مصحف های 

وجود آن مصحف . سخنی ديگر است)  جمع آوری عثمان( قرائت های مختلف 
حتی اگر احتمال . ها و اين قرائت ها ايجاب می کرده است که قرآن جمع گردد

 بدهيم خليفه وقت ترجيح می داده است  قرآن مستقلی داشته باشد و در باره قرآن،
، باز جمع -به لحاظ اين که او را رقيب می دانست -به امام علی مراجعه نکند 

امام هم  که در دوران خلفا خانه نشين بوده و تا .   کردن قرآن کاری به جا بود
 . احساس خطر نمی کرده در امور دخالت نمی کرده است 

سه نوبت جمع آوری قرآن که ذکر آن رفت، از جمع خود پيامبر که  -ج آخر
جمع . بگذريم ، جمع ابوبکر تهيه قرآن رسمی برای استفاده شخص خليفه است

جمع کردن مسلمين بر قرائت های ثابت و عثمان هم استنساخ همان قرآن است با 
ند که در قرآن علی را ندا«. قرائت واحد قريشيعنی ) ص(معروف زمان پيغمبر

اوالً  امام علی خود از قريش و قرائتش، قرائت  »  .بندی کجا جا بدهد اين تقسيم
مصحف آن حضرت هم مصحف شخص امام بوده نظير مصحف . پيامبر است
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در مصحف امام علی حواشی مختلفی داشته که به بعضی از آنها در . ديگران
 .مقاله اشاره شده است

ئوال در رابطه با جمع آوری قرآن به پايان حال که کار اين تحقيق و چند س
نظر به اينکه مولوی در مثنوی از نگاه خود به شرح و بسط مفاهيم عالی . رسيد

شيخ بهائی، فيلسوف و فقيه و دانشمند برجسته .  و انسان ساز قرآن پرداخته است
دورۀ صفوی نظر خود را در مورد مثنوی که آن را قرآنی به لفظ پهلوی 

 :می داند، آن را چنين معرفی کرد ه است) فارسی (
  کتاب      هست پيغمبر،  ولی دارد //        جنابمن  نمی گويم  که آن عالی  

 پهلوی     به لفِظ    هست  قرآنی  //               مولوی ثنوّیِ     معنوّیِ      م
  بعضی را   ُمِضلهادی بعضّی و،  //         چو قرآنی         ُمِدل مثنوّیِ   او   

مانند بسياری از مفسران قرآن، از زوايای مختلف با اشعار بی مانند خود موالنا  
است که قرآن چگونه کتابی  در مثنوی  به توصيف قرآن پرداخته و توضيح داده

قرآن ظاهر و باطنی  -٢.عدم تحريف قرآن    - ١: سخن او شش باب دارد. است
قرآن جاويد  - ۵. ران  جدا  کننده حق از باطلق -۴. چگونگی فهم قرآن -٣.دارد

قرآن چگونه  -۶ دهد، معتقد و پايبند است و  و پايدار است و تا قيامت ندا می
بخش مشروح نظر مولوی در مورد قرآن در قسمت  .آموزد روشی به انسان می

اما مختصر اينکه . آمده است» آيا مثنوی قرآن در زبان فارسی است؟ «قسمت ج
نگران کم و زياد کردن قرآن  و حفظ آن : ان خداوند به پيامبر می گويدوی از زب

مباش که من خود بهترين حافظ و نگهدارندۀ قرآن از هر جهتی هستم و بهتر از 
  :  خود من به دنبال حافظ و نگهدارندۀ ديگر مباش خيالت از هر جهت راحت باشد

 نميرد    اين َسبَق و،   گر بميری ت//         الطاف  حق مصطفی را وعده کرد 
  بيش وکم کن  را  ِز قرآن،   مانعم     //    رافعم من کتاب و معِجزت     را    
 دافعم  طاعنان   را    از  حديثت       //    حافظم من تو را  اندر دو عالَم       

  مجو تو، بِه  از من، حافظی ديگر    //    کردن  در  او کس نتاند بيش و کم   
  ونيز)    ١٢٠٠ -  ١١٩٧دفتر سوم   (   

  يا بدزدد  يا  فزايد    در  بيان  //      َزهِره نی  کس را  که يک حرفی از آن
  )٢٨٧٦دفتر چهارم (
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 :يادداشتها و نمايه 
      ٦٤٥، ص ١٣٨٩چاپ نهم   ،تاريخ قران، دکتر محمود راميار   -١ 

- The Koran, Translated by Georg Sale, London     

     ٢٠٠، ص ١٣٨٩، چاپ نهم  تاريخ قران، دکتر محمود راميار -٢  

  . ٢٠٢و ٢٠١همان سند، ص    -٣ 

  .، تفصيل نکات فوق آمده است٢١٠تا  ١٩٨همان سند، ص    -٤ 

  .، تفصيل نکات فوق آمده است٢١١-٢١٣همان سند، ص    -٥ 

    سيد مهدی حائری قزوينی، جلد اول،: فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمهاالتقان -٦

  .١٨١ص

  .٢٧٦، ص  ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، چاپ نهم  -٧ 

  .١٥تاريخ يعقوبی، جلد دوم، تأليف احمدبن ابی يعقوب، ترجمه دکتر دمحم آيتی، ص  -٨ 

  ١٢٧٦-١٢٧٨، ص ٤ابوالقاسم پاينده، ج  تاريخ طبری، دمحم جرير طبری، ترجمه  -٩ 

  . ٥٠٧تاريخ يعقوبی، جلد دوم، تأليف احمدبن ابی يعقوب، ترجمه دکتر دمحم آيتی ، ص   -١٠

  ٥٠٨- ٥٠٩همان سند، ص   -١١ 

  .همان سند -١٢

به نقل  ١٣٤و١٣٣هدايت شدم دکتر دمحم تيجانی سماوی ، ترجمه مهری ،  ص ...آنگاه   -١٣ 

در آخر کتاب  75، ص 5، باب قول المريض؛ صحيح مسلم، ج2جصحيح بخاری، : از

 . ٣٠٢، ص ٢؛ ابن اثير، ج١٩٣، ص ٣؛طبری، ج٣٥٥، ص 1الوصيه؛ مسند ابن حنبل، ج

- ٣٤٢ ، ص١٣٨٩چاپ نهم  تاريخ قران، دکتر محمود راميار، :برای اطالع بيشتر به -١٤ 

  . ، مراجعه کنيد٣٣٣

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : ين سيوطی، ترجمهاالتقان فی علوم القرآن، جالل الد -١٥

  . ٢٠٥و ٢٠٢ص    اول، 

  . ٢٩٧ ، ص١٣٨٩چاپ نهم  تاريخ قران، دکتر محمود راميار، -١٦ 

االمامه : ؛ به نقل از١٧٣واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از دمحم جعفری،ص   -١٧ 

  . ١٦، ص ٢٠٠٦، چاپ دوم ١و السياسه، ابن قتيبه، ج 

  . ٣٠١ ، ص١٣٨٩، چاپ نهم تاريخ قران، دکتر محمود راميار -١٨ 

  . ٣٠٣- ٣٠٧  همان سند، ص  -١٩ 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٦٩                                                                                                               آن 

  

  

  

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه -٢٠ 

 . ٢٠٥و ٢٠٢، ص  اول

  .٣٢٤ص  ،١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، چاپ نهم  -٢١ 

شناخت مباحثی در فرهنگ آفرينی قرآن، نويسنده  بهاء الدين خرمشاهی، چاپ قرآن  -٢٢ 

 . ٦٣، ص ١٣٧٥سوم 

  .همان سند -٢٣ 

  . ٣٣٢، ص  ١٣٨٩چاپ نهم   تاريخ قران، دکتر محمود راميار، - ٢٤ 

؛ به نقل ۶۴اسالم و زن، احمد زکی يمانی، ترجمه و نگارش سيد ضياء مرتضوی، ص -٢۵

    . ٢١، ص١از واقدی، فتوح الشام، ج 

  . ٣٣٧، ص ١٣٨٩چاپ نهم  ود راميار،تاريخ قران، دکتر محم  -٢٦ 

     ٢٤٦-٢٤٧همان سند، ص   -٢٧  

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه -٢٨  

 . اب المصاحف از ليث بن سعد آورده است؛ سيوطی از قول ابن اشته در کت٢٠٥اول،  ص 

: ؛ به نقل از اتقان ا  ٣١٢، ص ١٣٨٩چاپ نهم  تاريخ قران، دکتر محمود راميار، -٢٩  

٢٠٦. 

  .   ١/٢٤٢: ٣همان سند؛ به نقل از ابن سعد  -٣٠  

،  ١/٢٤٢: ٣، ابن سعد٢٩، ٢٨، ٢٣: ١، احمد٣١حدود : همان سند؛ به نقل ازبخاری  -٣١  

  . ٢و٢٠٦/١، مفتاح کنوزالسنه ٨٠ مقدمتان

  .١٠: ٢٠همان سند؛ به نقل سفر الويان -٣٢ 

  .٢٦١: ٣همان سند؛ به نقل ازتفسير ابن کثير   -٣٣    

  . ٣١٢همان سند، ص   -٣٤  

  .٣١٣و٣١٢همان سند،  ص  -٣٥  

دمحم  :بيان در علوم و مسائل کلی قرآن، نويسنده، آيت هللا سيد ابوالقاسم خوئی، ترجمه  -٣٦  

 .٢٥٧، ص ١٣٨٨صادق نجمی، هاشم هاشم زاده هريسی، چاپ سوم 

  .٣٥٦همان سند، ص    -٣٧   

دکتر سيد علی : سيد دمحم جواد غروی، ترجمه: فقه استداللی در مسائل خالفی، از  -٣٨  

؛ برای اطالع بيشتر در مورد رجم به همين کتاب ٦٨١، ص١٣٨٧اصغر غروی، چاپ دوم 

 .نيدمراجعه ک٦٤٥-٦٨٥ص 
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کتاب ايمان باب : ، صحيح مسلم٩: صحيفۀ همام  ؛ به نقل از٥٠٢تاريخ قران، ص   -٣٩

 .بشرح نووی  ١٧٨: ٢جواز االستسرار بااليمان للخائف 

و بضاعت و گسترۀ نفوذ فقها، دکتر  ٤٠٧: ٢؛ به نقل از کتانی ٢٤٣همان سند، ص،  -٤٠

 .    ١٨؛ به نقل از  تاريخ حديث شانه چی ص ١١٧صديقه وسمقی،  ص 

يد مهدی حائری قزوينی، جلد س: االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه -٤١   

 .    التين و غير او آورده است؛ سيوطی مطلب فوق را از ابن ٢٠٨ص  ،اول

؛ سيوطی به نقل از  قاضی ابوبکر در کتاب االنتصار  ٢٠٩و ٢٠٨همان سند، ص   -٤٢   

 .مطلب را نوشته است

  . ٣٦١، ص   ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، چاپ نهم  -٤٣   

  .٢٥٦ص ، ١٣٦٠پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد دمحم باقر حجتی، چاپ زمستان  -٤٤

  .٢٥٧و ٢٥٦همان سند، ص  -٤٥

  .٤٩٥، ص١حسين صابری، ج : برهان، بدر الدين دمحم بن عباهللا زرکشی، ترجمه-٤٦

ص  ،١٣٦٠دمحم باقر حجتی، چاپ زمستان پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد  -٤٧ 

  .  ٢٥٨و٢٥٧

  .٤قرآن سوره ابراهيم، آيه  -٤٨

دمحم صادق نجمی، هاشم : سيد ابوالقاسم خوئی، ترجمهبيان در علوم و مسائل قرآنی، حاج  -٤٩

؛ کسانی که مايل به مطالعه تمامی بحث آيت ٢٤٨و٢٣٢هاشم زاده هريسی، چاپ سوم،ص 

 .مراجعه کنند ٢٠٤ -٢٤٨هللا خوئی در اين رابطه هستند، به همين سند، ص  

انی، جلد چهارم، دکتر سيد حسين روح: تاريخ کامل، از عزالدين ابن اثير، برگردان -٥٠   

 . ١٦٣٩-١٦٤٢ص   

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه -٥١  

 .     ٢٠٦-٢٠٧اول، ص 

؛ به نقل از ٤١١ ، ص  ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، چاپ نهم  -٥٢   

 .  ٥٨ابوشامه

  .٢٠٩و٢٠٨همان سند، ص   -٥٣   

 .حلی، باب قرائت تذکرۀ عالمۀ ؛ به نقل از٤٤٤ص    ،همان سند  -٥٤   

) ع(،  او از اصحاب امير مؤمنان علی و امام حسن مجتبی٤٤٥هماتن سند، ص   - ٥٥  

اتقان، ترجمه ) ٦٧١: ١، سفينۀ البحار٣٢٧و  ٣٢٦ :٨معجم الرجال حديث آقای خوئی . (است
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، ١٠٠: ٢اصابه.(تابعی بوده خالف استولی در اينکه صحابی و )  ، نوع هيجدهم٢٠٨: ا

 .)٢٧٨: ٤، تهذيب التهذيب١١٨

نقل شده ) مختصر و يا مفصل(، اين حديث به گونه های مختلفی٤٤٥همان سند،، ص  -٥٦  

، ابو ٢٥٥:  ١، مناهل العرفان ٤٥- ٤٦، مقدمتان ١٨نوع ٢١٠: ١، اتقان٢٢مصاحف : است

 .٤٢: ٢، سنن الکبری54شامه 

  ،١٢، مصاحف ٣٢: ١النشر - ٥ ؛ پاورقی همين ص، ٤٤٤- ٤٤٥ص  همان سند، -٥٧   

 ٢٥٥: ١، مناهل العرفان٥٣، ابوشامه ٢٣

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد اول، ص : االتقان فی علوم القرآن، سيوطی، ترجمه -٥٨ 

مجمع  ،.؛  در پاورقی همين ص٤٤٦تاريخ قران، دکتر محمود راميار، ص   -٥٩.  ٢٠٩

  . آمده است.»وال يحرک« يا » ان القرآن ال يهاج و تحويل«،٢١٨: ٩البيان 

  .٢٢مصاحف؛ به نقل از  ٤٢٠همان سند ، ص   -٦٠ 

  .٤٢٠همان سند ، ص   -٦١  

برای اطالع بيشتر به کتاب واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از دمحم جعفری،   -٦٢  

 . ه خطبه های ياد شده و نشده  مراجعه کنيدو يا نهج البالغ  ١٠١-١٠٥ص    

واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام « برای اطالع بيشتر به فصل چهارم و پنجم کتاب  -٦٣  

  از دمحم جعفری مراجعه کنيد» دين

  .    ٧٨٥مروج الذهب، مسعودی، جلد اول، ترجمه ، ص  -٦٤  

، ١٠سجستانی  مصاحف: ؛ به نقل از٣٦٦و٣٦٧تاريخ قران، دکتر محمود راميار، ص    -٦٥

رأيت کتاب هللا يزاد «.ی دارد  که درخور توجه خاص است - ٢٠، س ١٠١/ ٢: ٢ابن سعد

  . ١٨، نوع ٢٠٤: ١، اتقان »فيه

  . ٢٠٠صاحبی:  ؛ به نقل از٣٦٧همان سند، ص   -٦٦  

 .١٥أليف احمدبن ابی يعقوب، تجرجمۀ دکتر دمحم آيتی، ص تاريخ يعقوبی، جلد دوم، ت -٦٧  

االمامه : ؛ به نقل از١٧٣واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، از دمحم جعفری،ص  -٦٨  

 . ١٦، ص ٢٠٠٦، چاپ دوم ١و السياسه، ابن قتيبه، ج 

، ، ص١٣٧٥، خرمشاهی، چاپ سوم  )مباحثی در فرهنگ آفرينی قرآن(قرآن شناخت  -٦٩  

 . ٦٥و٦٤

      . ٣٨٦، ص ١٣٦٠پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد دمحم باقر حجتی، چاپ زمستان  -٧٠ 

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه  -٧١
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  .٢٠٩ص   اول،

  .همان سند -٧٢  

  . ٢١٣و  ٢١٢همان سند، ص   -٧٣  

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه  -٧٤ 

 . ٢٠٣ص  اول،

؛ به ٨٨، ص ١٣٦٠پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد دمحم باقر حجتی، چاپ زمستان   -٧٥ 

 .١٣٠نقل از علم اليقين، ص 

  . ٢٢٤و٢٢٣همان سند، ص    -٧٦  

  .، ط صيدا١٥ص  ١نقل از مقدمه مجمع البيان ج؛ به ٢٢٤همان سند، ص    -٧٧  

 – ٩٧و فصل الخطاب ص  ٥٤ص  ٩؛ به نقل از بحاراالنوار ج ٧٠همان سند، ص  -٧٨  

٩٨ .  

  .  ٤٥٠، ص ٥جلدی، جلد ٢٠ترجمه تفسيرالميزان، -٧٩ 

 – ٩٧و فصل الخطاب ص  ٥٤ص  ٩؛ به نقل از بحاراالنوار ج ٧٠همانت سند، ص  -  ٨٠

٩٨ .  

  . ٧٠سند، ص همان  -٨١ 

  .همان سند -٨٢ 

  .  ١٨٥، ص ١٢جلدی، جلد  ٢٠ترجمه تفسير الميزان،    -٨٣ 

   ٩٠، ص  ١٣٦٠ر حجتی، چاپ زمستان پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد دمحم باق  -٨٤ 

  .  ٤٠١همان سند، ص   -٨٥ 

ی، جلد سيد مهدی حائری قزوين: القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه االتقان فی علوم-٨٦ 

  . ٢٠٥و ٢٠٢ص   اول، 

، ١٠سجستانی  مصاحف: ؛ به نقل از٣٦٦و٣٦٧تاريخ قران، دکتر محمود راميار، ص   -٨٧

رأيت کتاب هللا يزاد «.ی دارد  که درخور توجه خاص است - ٢٠، س ١٠١/ ٢: ٢ابن سعد

  .١٥ص ٢؛ترجمه تاريخ يعقوبی ج ٢٠٠صاحبی +١٨، نوع ٢٠٤: ١، اتقان »فيه

واليت « اطالع از وظايف و حدود اختيارت رسالت  به فصل چهارم و پنجم کتاب برای -٨٨ 

  .از دمحم جعفری مراجعه کنيد» فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين

  .، مراجعه کنيد٥٩- ٦٧برای اطالع از قسط و عدالت به همان سند، ص،  -٨٩  

  .١٥، ص١٣٥١وم خالفت و واليت از نظر قرآن و سنت، دمحم تقی شريعتی، چاپ د -٩٠
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  .   ٣٢٥، ص١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، چاپ نهم  -٩١

، کتاب قضا، ص ٣، وسائل، ج ٢٧٦واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، ص،  -٩٢ 

٣٨٠. 

  . ١٥پرتوی از قرآن جلد اول سيد محمود طالقانی، چاپ سوم از مقدمه ص  - ٩٣

  .دو از مقدمهتفسير نوين دمحم تقی شريعتی، ص  -٩٤ 

دمحم صادق نجمی، : بيان در علوم و مسائل قرآنی، حاج سيد ابوالقاسم خوئی، ترجمه  -٩۵

 آن را بياورند.٣٤هاشم هاشم زاده هريسی، چاپ سوم ص 

 .٤٤٢، ترجمه از قرآن روشنگر، کريم زمانی، ص ١٨نهج البالغه خطبه  -٩٦

اين قرآن بياورند قادر نخواهند بود؛  اگر جن و انس جمع شوند که قرآنی نظير ٨٨/اسراء -٩٧

مانند آن بياوريد؛  اگر اين قرآن به دروغ ساخته است، اگر راست می گوئيد ده سوره ١٣/هود

و پس اگر راست می گوئيد سوره ای مانند آن بياوريد و هرگز نمی توانيد ؛  ٢٤و٢٣/بقره

 و آياتی ديگر  ٣٨/ويونس

 . ١٠٦، ص١٣٧١ علی ابن سيد الحسينی ، چاپ ترجمۀ اعتقادات شيخ صدوق، سيد دمحم -٩٨

  ١، ص١٣٨٩چاپ نهم تاريخ قران، دکتر محمود راميار، -٩٩

١٠٠  -    

       http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/12/141209_sam_koran  
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 فصل دوم

 
 عشق و منبع فياض عشق

  
و نفخ « وقتی خداوند اراده کرد که انسان را خلق کند، روح خود را در او دميد 

و او را به بهترين صورت در عرصه خلقت  نمايان ساخت »  فيه من الروحی
و کرمنا بنی «و به بنی آدم کرامت بخشيد » لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم«

پس » تبارک هللا احسن الخالقين«:خلقتی  به خود تبريک گفتو از چنين »  آدم
و » فطرة هللا التی فطر الناس عليها« خود آفريد) فطرت(خدا مردمان را بر نهاد 

و چون انسان بر فطرت » ال تبديل لخلق هللا«در اين آفرينش تغيير و تبديلی نيست
وز الست اين عهد خداوند آفريده شده و روحش را در او دميده است، در همان ر

وسعدی  .»قالوا بلی. الست به ربکم«و ميثاقی شد که از فرزندان آدم گرفته شد 
 :همين را چنين به شعر زيبا در آورده است

 بفرياد قالوا بلی   در خروش//    الست از ازل همچنانش بگوش    

نی اقرار به وجود صانع همان عهد و ميثاقی است که خداوند در روز الست از ب 
آدم گرفت و بنا براين فطرت وعهد و ميثاق، هر فرزندی که به دنيا می آيد، ُمِقر 
است که او را صانعی ومدبّری است و اگر چه او را به نامی ديگر می خواند يا 

  .غير او را پرستش می کند
  :و بر اين مبنا است که شيخ محمود شبستری بيان می کند

  
  يقين کردی که دين در بت پرستی است//      ر بدانستی که بت چيست  مسلمان  گ

  دين  خود گمراه     گشتی؟  در کجا //      گشتی        آگاهبت       ز    کافر  گر و

  
هيچ مشرکی نيز منکر اصل خدا نيست و بر . پس در اصل صانع خالف نيست 

يعنی آن عهدی که » من يولد يولد علی الفطرة« اين اصل وقتی گفته می شود 
خداوند از آن ها اخذ کرده است و در حقيقت تمامی کسانی که در عالم متولد می 

ر پرستش و مقر به به عبارت ديگ. شوند مقر به وجود صانع و پرستش او هستند
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صانع بودن در وجود هر کسی سرشته شده است و اين عشقی است که خداوند 
در نهاد بشر بوديعت نهاده است و بشر را از اين آفرينش گزيری و گريزی 

حافظ اين نکته را .  پس عشق به پرستش در وجود هر کسی نهفته است. نيست
  :بدين صورت بيان کرده است

  در هيچ سری نيست که سّری ز خدا نيست//  شد چه تفاوت؟   نمغان مرشد مگر پير

اگر پير ميکده رندان هم راهنما و مرشد من باشد، جای خرده گيری نيست و 
تفاوتی ندارد و زيرا در هر سری از سرهای بندگان رازی از معرفت حق را 

  .توان يافت
وجود او می همچنانکه خدا غير قابل تعريف است و ما از آثار خداوند پی به 

وقتی از پيامبر می پرسند که روح . روح هم غير قابل تعريف است. بريم
و به تعريف . بگو اين از امر پروردگار من است: چيست؟ خداوند به او می گويد

و بدين . در نمی آيد، اما آثار روح و حيات را در هر انسانی ما مشاهده می کنيم
همچنان که » هللا و ال تفکرو فی ذات هللا تفکروا فی آالء« علت است که گفته اند 

ما هر تعريفی که بخواهيم از عشق بدست . عشق نيز غير قابل تعريف است
زيرا امر نامتعين با امر متعين قابل تعريف . بدهيم، تعريفی ناقص و ناکارا است

  .و توصيف نيست
  ن خيرو سالمتما با تو نداريم سخ//     ای آنکه بتقرير و بيان دم زنی از عشق    

عشق با بيان و سخن و حتی دليل اثبات نمی شود، چه عشق وصف حال است و 
مسئله عشق . عشق نظير وجود خداوند نا محدود است. به قال در نيايد که نيايد

از وسع و تاب علم محدود افزون است و حل آن با انديشۀ ناصواب ما امکان 
ود ما گنجايش نامحدود داشته پذير نيست و چگونه ممکن است که انديشه محد

  .باشد؟ بنا براين عشق در انديشۀ محدود نشايد
  حل اين نکته بدين فکر خطا نتوان کرد//    مشکل عشق نه در حوصلۀ دانش ماست    

هم . راه عشق و سير و سلوک به حق، بی پايان است و از حد و توان ما بيرون 
ور بيرون است، زيرا آغاز آغاز و هم فرجام راه عشق  بسوی حق از حد تص

  .اين طريق هم بيش از صد هزار مرحله است
  کش صد هزار منزل بيشست  در بدايت//    اين راه  را نهايت صورت کجا توان بست؟    

در عشق جاودانگی عيان است . در حقيقت عشق رمز پايندگی و جاودانی است
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  .ولی چشم بصيرت بين الزم دارد
  ثبت است  در جردۀ        عالم دوام ما//     نده شد به عشق    هرگز نمی رد آنکه دلش ز

آنگاه که طرح عشق و محبت شد، هنوز نشانی از آفرينش اين جهان و آن جهان  
  .مقصود آن که عشق ازلی است و چيزی نو پديد نيست. نبود

  زمان انداختزمانه طرح  محبت نه  اين //       نبود نقش دو عالم که نقش   الفت بود    

  و يا 
  حقۀ مهر بدان مهر و نشانست که بود//     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 سينۀ ماست، همان است که از پيش 

  .بوده و با وجود ما عجين است
  :ولوی همين سر را چنين بيان کرده استم

  هستی ما جمله از ايجاد       تست//      باد ما و بوِد ما      از داِد تست    

  بودی نيست را   عاشق خود کرده //     لذت   هستی نمودی    نيست را    

پروردگار به . در مکتب مولوی آفرينش عبارت  از نيستی را هستی دادن است
نيست لذت هستی می  بخشد  و در دم او را به عشق خود مبتال می سازد تا برای 

پس عشق از خدا نشأت گرفته و برای رسيدن به . وصال حق به عالم هستی بيايد
  . وصال حق در وجود انسان عجين است

زای کائنات سريان عشق را که از منبع فياض حق سرچشمه عارفان در همۀ اج
گرفته با چشم دل مشاهده می کنند و با اشعار نغز خود برای آگاهی ما آن را به 

  :عطار چنين می سرايد. تصوير کشيده اند
  رمه تا نبود  کماِل         عشق محک//     عالم    نگردد ذره ای   در هر دو  

  به گردش خوش همی گردی به حلقه //        وزه خرقه   پير  صوفِی    اَال ای

  که تا روز قيامت        گردشت هست//     نگر ازعشق  پيوست    ! لتزهی حا

  ای تو   بند    نتوانسته   زين   شدن //    ای تو       کمال عشق را     شايسته 

  )اسرار نامه( 

  :کائنات چنين به تصوير کشيدهموالنا هم بعد از عطار سريان عشق در اجزای 
  خرقۀ منی   در عشِق آفتاب تو  هم//      ای آسمان که بر سِر   ما  چرخ می زنی    

  سبز و روشنی  بيرون و اندرون هم سر//          نشان عشق  وهللا که عاشقی   و  بگويم 
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  می تنی   شمع چنين     پروانه وار گرد //           پروانه ای بفعل    آفتاب و   تو  شمعيست 

 خانه ساکنی خانۀ خداست عشق و در //    ت    جمله بهانه است که عشقست هر چه هس
  )غزليات شمس(

حافظ و سعدی و ديگر عارفان نيز ازسريان عشق در اجزای کائنات الهام گرفته 
     .و با ذوق خاص خود، آن را به تصوير کشيده و برای ما به يادگار گذاشته اند

ممکن نيست . ما آثار عشق را در هر انسانی با شدت و ضعف  مشاهده می کنيم 
اينکه ما فکر . که انسانی وجود داشته باشد که بطور مطلق خالی از عشق باشد

کنيم که فالن و يا بهمان آدم عشق ندارد، صحيح نيست و ما بايستی عشق را در 
ی عشق نمی بينيم بدين وقتی ما به زعم خود در کس. وجود هر کسی کشف کنيم

به . معنا است که ما نتوانسته ايم اثری از آثار وجود عشق را در او کشف کنيم
عبارت ديگر دستگاه کشف ما نا کارآمد است و نه اينکه در فالنی عشق وجود 

در اين بحث کوشش می شود که به قدر ذره ای آثار عشق را به نمايش . ندارد
  .گذارده شود

ت درونی، به اين معنا که از درون بر می خيزد و بسمت عشق جاذبه ای اس
اين کشش وجاذبه درونی . بيرون از خود در طيران وجوش وخروش است

  .جزئی از ساختار وجود انسان است
  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست//    در اندرون من خسته دل ندانم کيست    

  .و ضعف وجود دارداين فغان وغوغا در اندرون هرکسی با شدت 
در هرانسانی اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ اين جاذبه درونی وجود دارد 

بنابراين عشق مستقل از زناشوئی . و از اين نگاه ربطی هم به ازدواج ندارد
است و قبل از زناشوئی درهر کدام از زوجها بطور مستقل و با درجات مختلف 

ازه اگر اين کشش و جاذبه درونی و شدت و ضعفهای متفاوت وجود دارد و ت
  .وجود نداشته باشد هيچ ازدواجی هم صورت نمی گيرد

  
  آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست//     راهی است راه عشق که هيچش کناره نيست    

اينکه ما در وجود کس و يا کسانی آن را درک نمی کنيم و يا آثار آن را مشاهده 
غفلت از جاذبه . نمی کنيم، عيب در دستگاه گيرنده ما است و نه وجود نداشتن آن

در اثر اين غفلت چه در خود انسان . و کشش، به معنای وجود نداشتن آن نيست
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ر دستگاه گيرنده آنها و به دليل و چه در ديگران، غالب افراد، به دليل نقص د
اينکه مسئله عشق در ادبيات به تعدادی از انسانهای ويژه محدود شده است، 
تصور می کنند که ديگران از عشق بی بهره و يا کم بهره اند، غافل از اينکه آن 

اينان از اين امر . نمونه های جاودانی در ادبيات بعنوان مثال ذکر شده است
عشق در انسان و با انسان عجين است و عشق با وجود و هستی غافل هستند که 

و به قول حافظ راه عشق طريقی است که پايان . انسان ساخت پيدا کرده است
ندارد و در اين کار برای رسيدن به محبوب جز آنکه از جان عزيز بگذری 

  .گريزی در آن نباشد
ه وچه ناآگاه، چه همچنانکه گفته شد عشق ساری و جاری است وهرکسی چه آگا 

فرزانه وچه مست، ساخت وجوديش به نحوی است که محبوب يکتا را می جويد 
  .وسرود عاشقانه پرستش خداوند همه جا ودرتمام موجودات سر داده می شود

  

  پروانه در آتش شد و اسرار عيان ديد//      بلبل به چمن، زآن  گِل رخسار نشان ديد    

  يعنی همه جا عکس رخ يار توان  ديد//      جوان ديد     عارف صفت روِی تو در پير و

يسبح  ما «. اينکه ما نمی توانيم بدرستی آن را درک کنيم مسئله ديگری است  
  »فی السماوات و ما فی االرض

  
  .همه جا خانۀ عشقست چه مسجد چه ِکنِشت//   طالب يار ند چه هشيار و چه مست  همه کس 

اين عشق و يا جاذبه و يا کشش که در درون هر انسانی وجود دارد و جزئی از 
ساخت وجودی انسان و بسمت بيرون از خود در پرواز است، وقتی در اين 
پرواز به پديده ای که با او سنخيتی مشترک داشته باشد و يا به نسبتی از همان 

يگر به منظور هم جاذبه و يا ميل برخودار باشد، به آن شیء و يا انسان د
پروازی و سرعت بخشی به پرواز خود، عالقه و کشش ايجاد می کند و لذا در 
اين پرواز مرد نسبت به مردی، زن نسبت به زنی، و يا با لعکس، در جريان 
پرواز هم زمان و هم جهت می شود و در اين صورت است که بهم عالقه پيدا 

ديگر را ببينند و يا فيزيکی مالقات می کنند و در اين صورت لزوماً هم نبايد هم
کنند و همچنانکه هيچکدام از ما چه زن و يا مرد، امام علی را رؤيت نکرده ايم 

چون در اين پرواز . اما به او عشق می ورزيم و همينطور است شخصيتی ديگر
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  .خود را با او همسفر می يابيم
ود همۀ پس می شود چنين نتيجه گرفت که عشق يک جريان عمومی در وج

زيرا جزئی از . انسانها است، چه بدان اشعار پيدا بکند و چه نکند، وجود دارد
وجود انسان با عشق و پرستش سرشته شده و فطری انسان . ساخت وجود اوست

  .است
  اين موهبت رسيد ز ميراث    فطرتم//     می خور که عاشقی نه به کسبست و اختيار    

هم که نسبت به آن آگاهی الزم را ندارند، در  به همين علت است که آنهائی   
و ما قادريم . اعمالشان اين پديده را به نسبتهای متفاوت از خود آشکار می سازند

و بازبه همين علت، در مورد  خاص . که آثارش را در اعمال آنها مشاهده کنيم
جی زناشوئی اگردرهر کدام از اين زوج، جاذبه پرواز وجود نداشته باشد، ازدوا

صورت نخواهد گرفت و يا اگر هم  صوری ازدواجی صورت بگيرد، منجر به 
جدائی و يا بصورت دو بيگانه در کنار هم  در خواهد آمد  که هر کدام از آنها  
با کسانی و يا چيزهائی که در هم پروازی با هم سنخيتی و يا وجه مشترکی 

  .داشته باشند، زندگی می کنند
تقل درهرفرد که از درون او حرکت می کند و به نظر به وجود اين کشش مس

وقتی شخصی چه زن و چه . برون می نگرد و به سمت و سوئی در جريان است
مرد و يا دو بچه در اولين مرتبه يکديگر را مالقات می کنند و يا جائی همديگر 
را می بينند، در همان نگاه اول، اين کشش در هر دو طرف به حرکت در می 

هرچه اين . دراين جريان همسو شوند به يکديگر عالقه پيدا می کنندآيد و اگر 
همسوئی، با هارمونی بيشتری هم آهنگ شود اين دو فرد نسبت به هم عالقه 

  .بيشتری پيدا می کنند
گاه اين همسوئی به حدی است که تفاوت چندانی با هم ندارند و در اين صورت 

می شوند و هر کدام قادر است به عالقه به حدی شدت می گيرد که اين دو يکی 
جای ديگری عمل کند بدين معنی که هرچه يکطرف می کند، همان است که 
طرف ديگر هم آن را انجام می دهد و يا خواستار آن است و همان است که گفته 

  .يک روحند در دو بدن: اند
فرهنگی، ( اين کشش ويا جاذبه درونی درطول زمان وتحت تأثيرعوامل خارجی

گاه همسوئی خود را از ...) يخی، محيط اجتماعی و خانوادگی، تربيتی، وتار
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دست می دهند و همديگر را در پرواز به سمت باال متوقف و يا کند می کنند و يا 
در اين صورت به ميزانی که  همديگر را متوقف و يا کند . تغيير جهت می دهند

  .می کنند به همان ميزان از هم دور می شوند
که دو انسان مستقل و آزاد تحت تأثير همسنخيتی جاذبه اشان که آن نيز هنگامی 

. آزاد و مستقل درجوالن است هردوبه يک سو بجوشند، به هم تمايل پيدا می کنند
در اثر همسوئی و حرکت آزاد که درهر فردی وجود دارد، هنگامی که با 

و يا ستونی  ديگری دريک جهت به حرکت در آمد ويا موازی هم بود نظير بيمی
از نور سرعت پيدا می کند و درهم اثر می گذارد و با سرعت بيشتری همديگر 
را به سمت باال می کشند و به رشد يکديگر در خارج شدن از تعين ها مدد می 

 .رسانند
: از اين نظر رشد معنی و مفهوم واقعی خود را پيدا می کند و آن عبارتست از

  .جود ال يتناهیطيران انسان از درون  به سمت و
  طيران آدميت  تا ببينی بدر آی //      طيران مرغ ديدی تو ز پايبند شهوت    

به ميزانی که انسان به آن سمت می رود و نزديک می شود به همان ميزان 
جوشش با حيات انسان با شدت و ضعف عجين  اين عطش و. عاشق تر است

انسان، پاسخ درست و صحيح به است و از آنجا که دغدغه و يا نيازهای واقعی 
آن کشش و جاذبه درونی جهت پرواز به بيرون از خود و شکستن و خارج شدن 
از مرزهای محدوديت که به اطراف انسان تنيده است می باشد و اين مرزها 

پس  به ميزانی که . چيزی جز ابعاد مختلف مادی که انسان اسير آن است، نيست
نياز و آزاد می شود به همان ميزان رشيدتر،  آزاد انسان از اين ابعاد مادی بی 

در حقيقت رشد چيزی جز حرکت و جوششی که از . تر و  قوی تر می گردد
درون بر می خيزد و سدها و موانع مختلف مادی را از سر راه خود برای عبور 

و کسی را شک نيست که . از مرز محدوديت به مرز مطلق بر می دارد، نيست
عاد مختلف مادی، به ميزانی که  از بند های مختلف مادی که در انسان اسير اب

و جاذبه درونی که در طيران به  آن اسير است، خارج و بی نياز می شود، کشش
سمت وجود اليتناهی است، سرعت می گيرد و موانع عبور از پيش چشم او 
برداشته می شود و اگر همين طورحرکتش ادامه پيدا بکند و سدهای مختلف 

ادی نتواند حرکتش را کند و يا متوقف کند، به مرحله ای می رسد که ابعاد م
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مختلف مادی نه تنها در نزد او بی مايه می شوند بلکه دنيای مادی در چنگ او 
ای دنيا برو : و به جائی می رسد که امام علی می فرمايد. اسيرو دربند می شود

  .و کسی ديگر را بفريب من ترا سه طالقه کرده ام
  .گز هر زبان که می شنوم نا مکرر است//  يک قصه بيش نيست غم عشق، وين عجب  

با توجه به نکته فوق که انسان برای پرواز به سوی وجود اليتناهی بايد از موانع 
اگر چه بعضی از آن  - و محدوديتهای مادی که همان نيازهای مختلف مادی است

هت عبور از اين سختی ها عبور کند، ج - ها با پوشش معنويت پوشيده است
بنابر . عشق به کمک می آيد تا چشم پوشی از آن نيازها را برای انسان آسان کند

اين انسان عاشقی که از اين موانع يا بعبارت ديگر نيازها که به آن دلبستگی 
دارد، عبور کرده و همۀ محدوديتها و مرزها را شکسته و يا درنورديد، به مرز 

اء هللا که در واقع حد نهائی عشق که به بی نيازی مطلق مطلق و يا ديدار لق
  .است، قدم نهاده و يا رسيده است

  
در . با اين وصف الزم نيست که انسان بميرد تا از اين جهان مادی بی نياز گردد

. همين دنيا انسان بی نياز، انسانی است که گوئی در بهشت زندگی می کند
ه و به يقين به منبع فياض عشق پيوسته و  درچنين حالتی او همه مرزها را شکست

او . همۀ پرده ها بر او گشوده شده و نشئۀ وجود اليتناهی را  ادراک کرده است
ديگر هرچه می بيند، قبل از آن در آن نشئۀ وجود اليتناهی را مشاهده می کند و 
غرق در آن نشئه در کالبد مادی خود زندگی را سپری می کند تا سرانجام از اين 

  .قفس مادی رها شده به دريای بيکران معنويت بپيوندد
لو کشف الغطاء « :شايد از جمله به همين علت باشد که اما علی می فرمايد

يعنی اگر تمامی پرده ها برداشته شود وهمه چيز عيان گردد، بر » مزدت يقينا
يقينم  چيزی افزوده نخواهد شد و همين است که درحال ستايش و مناجات وراز 

به خاطربهشت و يا ترس از جهنم ! ای خداوند: نياز  با پروردگار، می گويد و
ترا ستايش نمی کنم بلکه به اين علت که تو شايسته و سزاوار ستايشی ترا ستايش 

سعدی  اين مطلب موال را به زبان شعر به صورت زيبا بيان کرده است . می کنم
ه نعمتهای بهشتی برای که اگر در روز قيامت حق اختيار داشته باشم، هم

  :ديگران واگذار می کنم و دوست مرا کفايت می کند
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  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را//     گر مخير بکنندم بقيامت که چه خواهی    

مگر نه اين است که وصف بهشت واقعی به لحاظ متون دينی و بويژه قرآن، جا 
عنی اينکه هر آن چه که بخواهد و مکانی است که در آنجا انسان بی نياز است ي

افزون بر اين بهشت جائی است که حد و مرز ندارد . و يا اراده کند موجود است
وسارعوا اال « . و در آن جا همه مشمول رحمت و دوستی خداوند خواهند بود
  »مغفرة من ربکم و جنة عرض السماوات واالرض اعدت للمتقين

ز هر کس ديگری هستی چون به ديدار و يا بدين معنا شما در بهشت، بی نياز ا   
نزديکی  منبع فياض عشق نائل آمده ای، نشئۀ شوق و شعف زايد الوصفی که از 
ديدار و نزديکی به آن مطلق ها  در انسان ايجاد می شود، وجودش را از آن 

يعنی اينکه آن مرکز . نشئه پر می  کند، و احساس نياز ديگر را از دست می دهد
هر . چه را که ساخت وجودی تو بدان نياز دارد آفريده و آماده استمطلق هر آن

يعنی هر لحظه در نشئۀ بهره از مطلق های در . وقت اراده کنی، آن حاضر است
دسترس که در اين دنيای مادی در پی بدست آوردنش بودی و آن را نمی يافتی، 

بی نياز  و اگر نيازی هست از جانب ما  است و اال معشوق از ما. مشغولی
  :است

  
  نمی گيرد؟ دلبر که در چه سود افسونگری،ای دل  //  احتياج ما و استغنای معشوق است سخن در

  
پس رسيدن و يا نزديک شدن به بی نيازی  و بدست آوردن شور و شعف زايد 

از . الوصفی که به انسان دست می دهد، سير و سلوک ويژه خود را می طلبد
هم در دنيا برای به . قديم گفته اند که نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما را

و شيخ . وان بوددست آوری امور مادی چهار اسبه تاخت و هم طالب بهشت رض
ای مردی که بهر ذره از ذرات  وجود خود قبله :" مصلح الدين سعدی می فرمايد

اگر . ای ساخته ای بت پرستان را عيب مکن و زنّارداران را نکوهش مکن
مجلس چهارم از مجالس پنجگانه ."(ايشان عبد الصنم اند تو عبد الدنيا والدرمی

ر می شود، مشاهده می کنند که در کسانی که عشق در آن ها شعله و)  سعدی
راه وصل و يا نزديک شدن به آن  بی نياز، از هر چيز ديگری بی نياز می 

تمام تعلقاتی که ما بدان ها وابسته ايم . شوند و هرچه نزديکتر بی نيازتر هستند
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  حجابند و به محض گسستن از حجابها به بی نيازی واصل شده ايم
  چو   پيوندها بگسلی واصلی//        تعلق حجابست و    بی حاصلی  

برای عبور از . اما راه طول و دراز و پر از پيچ و خم و مشکالت است 
سنگالخها و پستی و بلندهای راه، همدلی و همراهی  الزم است تا انسان با 
آرامش و سکينه خاطر بتواند راه را طی کند زيرا همدلی و همراهی همراه با 

دو چندان آسان می کند و درجه اطمينان بخشی را در  سکينه و آرامش کار را
  .در اينجاست که امر ازدواج به کمک انسان می آيد. انسان با ال می برد

  
   زناشوئی   

پا و دو سر  ۴دست و  ۴در اساطير يونان آمده است که انسان در بدو خلقت  
و اين  انسان جدا شده و تنها و ناقص . داشت که به دو تقسيم و از هم جدا شدند

از جفت خويش، در صدد  بر طرف کردن نقصی است که در خود دارد و با 
جفت خويش   دست زدن  به امر ازدواج جهت هموار کردن راه تکامل خويش،

همچنانکه تمامی پديده ها در اين عالم با زوج خود تکامل پيدا می . را می جويد
» .و من کل شی خلقنا زوجين لعلکم تذکرون « کنند و به  حيات ادامه می دهند 

  »يروا الی االرض کم انبتا فيها من کل زوجٍ  کريم  « و يا 
  :تو مولوی به بيانی زيبا آن را چنين وصف کرده اس 

  زآنچه حق آراست،   چون دانند جست؟//        ،  حق آراسته  است    »ُزيّن للنّاس«

  بريد؟          از   حّوا   کی تواند  آدم //           ش  آفريد » يسکن اليها« چون پِی 

  خالق است آن گوئيا،     مخلوق   نيست//           پرتِو حق است آن، معشوق   نيست 

دی اگر ما به امر زناشوئی بنگريم، به پيام الهی که در اين سنت با چنين دي
بی شک اگر بخواهيم کشش و جاذبه درونی . عمومی نهفته است، پی خواهيم برد

که در فوق به آن اشاره رفت و رو به بيرون از خود دارد و در تاب و قرار 
ست، بدون عبور از نيازها و شکستن سدها برای رسيدن به بی نيازی مطلق ها ا

با توجه به . آرامش و سکينه خاطر، طی طريق چنين راهی ميسر نخواهد شد
شناخت وجودی انسان ، از جمع شدن دو زوج با هم، حد اقل بخشی از آن 

پيام قرآن هم صريح است که با ازدواج تسکين . آرامش و سکينه حاصل می شود
و سکينه قرار داده ايم  پيدا می کنيد و ما امر ازدواج را برای شما مايه آرامش
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  »و جعل بينکم مودة و رحمة « ودرآن عشق ومحبت نهاد ه ايم » لتسکنوا عليها«
چرا انسان با ازدواج به آرامش می رسد؟ از جمله علت آن است که طی کردن 
راه بی نيازی، راه دشوار و پر مخاطره ای است و در زناشوئی دو جانبه که 

ه بيرون از خود جاری است، همسو و هم جهت جاذبه های درونی هر زوج که ب
را تقويت می کنند و با گرفتن  شتاب، سد ها را شکسته و  می شوند و همديگر

شايد به . موانع با سرعت برطرف می شوند و انسان فارغ البالتر پروازمی کند
همين علت است که می گويند انسان عزب بر لب مغاک آتش نشسته است و هر 

  .ه قعر آن سقوط کندآن ممکن است ب
در دو انسان فطری با اين کشش و جاذبه در کنار هم و همسو و هم جهت با هم  

هستند، اما ممکن است تحت تأثير عوامل خارجی از خود بيگانه و گاه به ضد 
در امر ازدواج اگر به هر دليلی جاذبه و کشش موجود از خود . خود تبديل شوند

ه حيات مشترک ضعيف شده و گاه به سمت صفر بيگانه شد، از آن به بعد ادام
و حتی ممکن است به زير آن هم برسد که در اين صورت هر دو . ميل می کند

زوج مانع رشد يکديگر می شوند چرا که جاذبه ها عکس می شوند و بجای 
مثل . تقويت هم، يکديگر را خنثی می کنند و به نقطه ای تاريک می رسند

از جمله بيماری از . داخل تاريکی حاصل می شودحرکت امواج که در نقطه ت
اين جاذبه . خود بيگانگی، خود گرا شدن، خود محور شدن، و فرد پرستی است

که بايد از درون به بيرون جوشش کند، جهتش عکس و متوجه درون می شود و 
به تاريکی می رسد در حالی که هر زوج به تنهائی ممکن است فکر کند که اين 

در يک چنين حالتی اين زوج  امکان تسکين بخشی  برای . ئی استنهايت روشنا
  .هم پروازی را از دست داده اند

اگر يکی از زوجها و يا هر دو زوج به اين بيماری گرايش پيدا کرد، نيروی 
ديگری را دفع می کند و اين وقتی است که دو جاذبه نسبت به هم به جای 

ر را خنثی می سازند  که در اين گونه همسوئی با هم تداخل پيدا کرده و يکديگ
  :مواقع چندين حالت  ممکن است اتفاق بيفتد

 زندگی باهم اما بيگانه از هم.  
 تقابل دائمی ولی در يک سقف با هم زندگی کردن.  
 زندگی در زير يک سقف ولی هر فردی به راه و روش خود  می رود.  
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 با تفاهم و يا با تقابل از يکديگر جدا شدن.  
انسانها بروز و ظهور کشش و يا جاذبه درونی به سمت بيرون از خود در 

. يکسان نيست و به صور مختلف و جلوه های گوناگون، خود را نشان می دهد
در بعضی ها، اين جلوه به صورت موسيقی، در ديگری به صورت نقاشی، در 
 بعضی ديگر به صورت خلق آثارعظيم معماری، و به همين نحو در ديگران به

در  . صورت خلق آثار هنری وعلمی ديگر وخالصه درهرکسی به صورتی است
  .بعضی به صورت مجموعه ای از اينها است

آيا کسی از خود سئوال کرده است که خلق اين همه آثار عظيم هنری و غير 
  هنری از کجا سرچشمه گرفته است؟

ر عظيم حقيقت اين است که يک نقاشی که قلم برمی دارد و دست به خلق آثا
. نقاشی می زند، انگيزه اش آن کشش درونی است که او را بدين کار وا می دارد

را می کشد، اگر اين جاذبه به بيرون در ... يک نقاش پرده ای و يا تابلوئی و يا
او وجود نداشت اوالً او به اين کار دست نمی زد و ثانياً جهت خلق آثار زيباتر و 

اگر از همين نقاش بپرسی که چرا . دامه نمی دادبهتری، کار نقاشی را همچنان ا
دست به اين کار زده ای؟ جواب خواهد داد که قصد دارد روز به روز آثار خود 

اين استاد . را زيبا و زيباتر سازد تا جائی که زيبا تر ازآن وجود نداشته باشد
ين می خواهد به مطلق زيبائی دست يابد و ا:  نقاش به زبان بی زبانی می گويد

  .مطلق زيبائی است که او را به سمت خود می کشد
تمام کوشش يک موسيقی دان اين است که آثاری خلق کند که بهترين، خوش 
الحان ترين آهنگ وصدا را عرضه بدارد وبدان دسترسی پيدا بکند و همچنين 

مثالً محقق علوم پزشکی . است وضع يک خواننده، معمار، محقق علوم پزشکی
و دسترسی به خلق و کشف چيزهائی است که انسان را قادر سعی و کوشش ا

سازد اوالً انسان دچار بيماری نشود و ثانياً عمراو را بيشترو بيشتر کند و هرچه  
  .بيشتر او را به جاودانگی نزديکتر سازد

اگر خوب توجه کنيد، خلق تمام اين آثار گوناگون دريچه و يا روزنه ای  به 
است و انسان چون عاشِق رسيدن و نزديک شدن به آن سمت بی نهايت مطلق ها 

مطلق ها و يا حيات ابدی است، دائم در کوشش و تقال است و تا لحظۀ مرگ 
و بعضی از انسانها در لحظات آخرعمر از جمله به . دست از تقال بر نمی دارد
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اين علت از مرگ می ترسند، زيرا احساس می کنند که آخرت خود را  ويران و 
خود را آباد کرده اند و از اينرو رفتن از جائی آباد به جائی ويران برای دنيای 

.  و اين ترسی است که در آن لحظات انسان را فرا می گيرد. انسان ناگوار است
نادان «: اين است که بزرگان گفته اند. در  حقيقت اينان از اعمال خود می ترسند

در . »خود و يا ديگری بفروشدترين مردم کسی است که آخرت خود را به دنيای 
صورتی که از جای ويران به جای آباد رفتن شادی و شعف با خود همراه دارد 

  !و نه ترس
اگر اين منبع مغناطيس اليزال هستی نبود و انسان نيز فاقد اين جاذبه به بيرون 
از خود را درخود نداشت، هرگز قادر نبود که دست به خلق آثار عظيم گوناگون 

جود اين همه آثار عظيم در نقاشی، موسيقی، مجسمه سازی، معماری، و. بزند
خود بيانگر وجود اين جاذبه و کشش از درون به سمت بيرون از ... پزشکی، و

  .خود و به سوی بی نهايت مطلق و نزديکتر شدن به او است
  مرده يی زنده معشوق است و عاشق  //     جمله معشوق است و عاشق پرده ای    

  او چو مرغی  ماند بی پر،     واِی او//          پروای     او نباشد   عشق را   چون 

  پيش  و  پس چون نباشد  نور  يارم //        پس    و  من چگونه  هوش  دارم پيش 

هرچه هست آن منبع مغناطيس عشق است که عاشق که خود پرده خود و مانع 
تو خود حجاب خودی حافظ، « :  عارف و بصير شدن به او ست و به قول حافظ

بدون اينکه عاشق رو به سوی اووتوجهش به او باشد، چگونه . »از ميان برخيز
اگر نورهدايت و يا همان مغناطيس اليزال هستی . می تواند به سوی او پروازکند

نباشد، چگونه عاشق پيش و پس خود را می بيند و چگونه می تواند راه  پرواز 
الً خلقت، از حب الهی  وصورتی زيبا و آراسته آغاز شده را طی کند؟  و اصو

. است و آدميان و هم کائنات طفيل هستی عشق اند و رو به سوی معشوق دارند
اما با خلوص در عشق و عمل است که باز درغايت القصوی به جوار قرب 

چيز جز بيان . »انا  واناعليه راجعون«بيکران مغفرت او باز خواهند گشت که 
  .ين مفهوم نيستا

عارف شدن به شناختن و نزديک شدن به منبع اليزال مطلقها، ريشه در    
فرهنگ ما دارد دو اساس فرهنگ ما است و عرفان از اين شناخت نشأت می 

کسی » من عرف نفسه فقد عرف ربه«به همين علت است که می گويند . گيرد
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معنای . را هم بشناسد که خود را و وجود خود را شناخت، می تواند خدای خود
اينکه انسان وجود خود را بشناسد بدان معنی نيست که فقط به لحاظ جسمی بداند 
و يا کشف کند که اين جسم از چه اجسام مادی ساخته شده است بلکه درک کند و 
عارف بشود که اين کشش و جاذيه ای که در او هست جزئی از ساخت وجودی 

بعبارت ديگر يعنی اينکه وجود تو از هستی . اوست که رو به سوی خداوند دارد
  »  و نفخ فيه من الروحی«او سرچشمه و نشأت گرفته است و اين همان است که 

و عشق واقعی چيزی جزعرفان و شناخت و معرفت پيدا کردن به او نيست و 
اين عشق خارج از آن چيزی است که بعضی ها آن را در عمل جنسی خالصه 

غريزه و نياز حياتی انسان . گريم عمل جنسی عشق نيستاگر نيک بن. می کنند
  ...است مثل نياز به انواع خوراکی ها، پوشاکی ها و

اين هم نوعی نياز است که بدون آن هم انسان دچار عوارض گوناگون می گردد  
در بعضی از جوانها، برای پاسخ گوئی به اين . و هم ادامه حياتش مختل می شود

اليل گوناگون، دچاراشتباه می شوند و همسرخوب ولی نياز حياتی خود به د
در نتيجه  در ادامه  زندگی دچار . نامناسب با خود را اشتباهی انتخاب می کنند

  .مشکالت عظيمی می شوند
نظر به اينکه در عمل جنسی که نياز حياتی انسان است جلوه های نادرستی از 

د چنان که گاه انسان هوس را برانسان مشتبه می ساز عشق از خود ظاهر و امر
درست مثل برطرف کردن نياز مادی . ران فکر می کند که عشق همين است

در بر طرف کردن اين . خوراک و پوشاکی که انسان بايد به دنبالش برود و بدود
نيازهای مادی است که گاه انسان چنان آن را اشتباه می گيرد که در تمام عمر به 

ع آوری مال ومنال می گردد و هرچه بيشتر انباشته مانند تشنه ای به دنبال جم
می کند، به جای اينکه مال اورا نگهداری کند، او بايد مثل پليس به حفظ و 
حراست از مال بپردازد  و اصالً غافل می شود، که آن وسايل، هدف نيست بلکه 

و سر انجام در . وسيله ای برای ادامه حيات است وهدف چيز ديگری است
  .ا نفله می شودسراب دني

اگر عمل جنسی عشق واقعی بود، قاعدتاً بنا بود که هر فرد و يا هر زوجی وقتی 
کام از زوج مقابل  گرفت به دنبال کار خود برود نظير اينکه انسان گرسنه به 
هر رستورانی که رفت و غذای خود را در آنجا صرف کرد، ديگر آن رستوران 
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که چنين نيست و انسان در طول حيات  چندان برايش اهميت ندارد در صورتی
خود با شخص ويژه ای از همنوع خود که جاذبه هايشان همديگر را تکميل و به 
رشد يکديگر مدد می رسانند، همانی پيدا می کند و اگر به هر دليلی و يا در اثر 
انتخاب نادرست، اين همانی حاصل نشد، زندگی به جهنمی تبديل می شود و کار 

  .ی از جدائی و متارکه می کشاندرا به  نوع
وقتی ما مشاهده می کنيم که حتی برای انتخاب  زوج مناسبی که جاذبه مناسبی 
هم داشته باشد، در هر انسانی متفاوت است، آيا انسان را به اين فکر فرو نمی 
برد که شناخت و جلوه های عشق در هر انسانی متفاوت است و هر انسانی خود 

و معرفت بدان پيدا می کند؟  اين بدان جهت است که امام راهی برای شناخت 
، راه به سوی معبود و »الطرق الی هللا بعدد انفاس الخاليق «: می فرمايد

معشوق اصلی به تعداد  کل بشريت است و هر کسی برای عارف شدن راهی 
.  پيدا می کند و اين بهترين نشان از تفاوت  و اختالف انديشه و پذيرش آن است

ما اگر انسان در جستجوی حق باشد، در نهايت تمام راه ها به يک سمت و سو ا
  . منتهی می شود که آن هم رسيدن به وجود منبع فياض عشق و هستی است

  هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد//     در ره عشق نشد کس به يقين محرم راز    

ان انسان در طريق بيگم: حقيقتی است که حافظ آن را اينگونه بيان کرده است
عشق به مبداء هستی واقف به اسرار آن نخواهد شد بلکه هر رهروی به اندازۀ 

ابن سينا در . انديشه و دريافت خود از عشق و معرفت تصوری دارد و شناختی
  :بيان همين  مطلب می گويد

  يک موی ندانست ولی موی شکافت//      دل گرچه درين باديه بسيار شتافت    

  آخر بکمال   ذره ای راه       نيافت//       من هزار  خورشيد    بتافت     اندر دل

  

  عشق زمينی و عشق آسمانی
اصوالً مطرح کردن عشق به زمينی و آسمانی به نظر من، يک ترم غلط و  

عشق که جلوه ای معنوی است چگونه می تواند مادی و يا .  نادرستی است
فانی است اما اين امر معنوی و عرفانی زمينی بشود؟ عشق امری معنوی و عر

جلوه های مختلفی در انسانهای مختلف پيدا می کند که در بعضی از جلوات آن 
کسانی که بحث عشق زمينی . به نظر ما شکل و شمايل مادی به خود می گيرد
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ً دوست داشتن زن و مرد يکديگر را  مد نظر دارند . را مطرح می کنند غالبا
دارند که ريشه و اساس همين دوست داشتن هم باز به آن درصورتی که توجه ن

و اگر اين جاذبه نبود حتی . جاذبه درونی که نگرش به بيرون دارد، بر می گردد
زيبا تر از اين نمی شود آن را به . اين دوست داشتن هم وجود پيدا نمی کرد

  :تصوير و قلم کشيد
  منم  پيدا و   پنهانت  در رگ //     ای ديوانه لياليت منم    : گفت

  نشناختی  من کنارت بودم  و //     سال ها با جور ليال   ساختی    

  صد قمار عشق يک جا باختم//     انداختم      عشق ليال در دلت    

  ديدم امشب با منی گفتم بلی//    ب او را  صدا کردی ولی    روز و ش         
  :سعدی نيز اين حقيقت را  به گونه ای ديگر اينچنين بيان کرده است 

  خط همی بيند و عارف قلم صنع خدا را//     چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان    

  خود پرستان ز حقيقت نشناسند هوا را//      همه را ديده برويت نگرانست      وليکن    

ته شود، می پرسم هنگامی که زن و مردی برای اينکه نوری به اين مسئله انداخ
با ديدن يکديگر به هم عالقه پيدا می کنند، چه حادثه ای اتفاق می افتد و يا چه 

  :در يک چنين وضعيتی ممکن است چندين حالت اتفاق بيفتد. رخ می دهد
مرد و زنی قبالً برای آينده خود فکر کرده اند و هر کدام مشخصاتی را برای 

رای خود ترسيم کرده اند و هر کدام جداگانه فکر کرده اند که زندگی مشترک ب
بنابراين در . همسرشان بايد چه خصوصيات و يا شکل و شمايلی داشته باشد

جستجوی خود، به منظور يافتن همسر مورد نظرشان، هنگامی که زن و  مردی 
هر  اگر در آن مالقات و بر خورد ها. به هم برخورد کردند و مالقاتی دست داد

کدام  چيزی را که قبالً در ذهن خود مرور کرده بودند، در طرف مقابل يافتند و 
در .  يا احساس کردند، تمايل به زندگی مشترک با طرف مقابل را پيدا می کنند

اين تجزيه و تحليل به آن خصوصياتی  که غالباً فکر می کنند زمينی است، قبل 
  : در زير مختصری به آن  می پردازم از هر چيز زيبائی را می شود نام برد که

زيبائی، خوشگلی، خوش سيمائی، نظير هر موجود ديگر مثالً هزاران گل  
. اما هر کسی گل ويژه ای را ترجيح می دهد و يا بيشتر دوست دارد. وجود دارد

آيا می توانيد بگوئيد که گلهای ديگر به اندازۀ آن گل مورد نظر زيبا نيستند؟ 
اما هر فرد خود با ديد و درکی که از زيبائی دارد، . ممکن استچنين امری غير 
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در گلی بهتر آن را تشخيص می دهد و در گل ديگر کمتر و يا گلی را زيباتر 
اصوالً آفرينش و خلق زيبا . اما می دانيم که همۀ گلها زيبا هستند. درک می کند

سان وقتی حتی شادی و سرور ان» و انبتنا فيها من کل شيئی موزون «.است
چيزی خلق و يا کشف می کند، غير قابل وصف است و فقط اثار شادی را در 

  .سيمايش می شود مشاهده کرد
شک نيست که هر انسانی چه مرد و چه زن در ذهن و احساس خود دارد که 

. اوالً خود زيبائی يک امر معنوی است و نه مادی. همسرش بايد زيبا باشد
اين است که در ماديات هر چيزی قابل اندازه تفاوت امر مادی و معنوی در 

در . گيری و شمارش است مثالً شما شغل و حرفه ای داريد، حقوق بگير هستيد
هم کار شما قابل .. ازای کاری که انجام می دهيد به شما مزد پرداخت می شود

اندازه گيری است و هم دستمزدی که دريافت  می کنيد و يا  به شما پرداخت  می 
اما وقتی شما منظره زيبا و يا فالن گل و يا فالن زن و يا مرد زيبا را و يا . شود

هر چيز زيبای ديگری را مشاهده می کنيد، می توانيد  آن را با اندازه گيری 
  !اينقدر زيبا است؟ خير...مشخص کنيد و بگوئيد که مثالً ده، بيست و يا 

يا امری خارج از اندازه وقتی چيزی و . پس زيبائی خارج از اندازه گيری است
تمام امر مادی قابل اندازه گيری . گيری باشد، آن امر، يک امر معنوی است

اما بعکس امور . است و در ابعاد گوناگون محدود می شوند و متعين هستند
معنوی غير قابل اندازه گيری است و لذا نامحدود هستند و در ابعاد مادی نمی 

به همين علت است که . ند آن را محدود کندگنجند و هيچ بعد مادی نمی توا
زيبائی جلوه ويژه ای ندارد که بشود انسان آن را در ذهن خود ترسيم کند و با 

کيلو، گرم، ...  مقياس اندازه گيری آن را بسنجد و بگويد مثالً ده، بيست، سی،
  .متر، لایر، دانه، رأس، و از اين قبيل

انسانی با جلوه ای از آن روبرو می زيبائی جلوه های گوناگونی دارد و هر 
هيچ کس . يا برای هر انسانی جلوه ای خاص از آن بروز و ظهور می کند. شود

قادر نيست که مالک مشخصی از زيبائی زن  و اصوالً هر زيبائی ديگر بدست 
. دهد زيرا وحدت و اشتراکی در اين رابطه در ميان افراد بشر وجود ندارد

ر معنويت و منبع فياض عشق ادراک و باز شناخته زيبائی از راه پژوهش د
در طبيعت . زيبائی خاصيت وجودی هر موجودی در طبيعت است. خواهد شد
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بشری چنين می نمايد که اشياء طبيعی درجات کمتر و يا بيشتری از جوهر 
زيبائی را در خود دارند و اين کمتر و بيشتر که در هر کسی متفاوت است، به 

آيا شما تصور کرده ايد که اگر زيبائی . گردد و نه آن شیء خود انسان بر می
محدوديت پيدا می کرد و محدود به ابعاد مادی مشخصی می شد، چه حادثه 

  اسفناکی در جهان انسانی رخ می داد؟
در اين صورت بخش عظيمی از زن ها و يا مرد ها قادر نبودند، همسری برای 

هر شخصی به دنبال زيبائی است و خود پيدا کنند زيرا جای بحث ندارد که 
الجرم به دنبال زيبائی قابل اندازه گيری مشخص و معينی بود که  مانند هر چيز 
ديگر در جامعه وزن و اندازه اش مورد قبول و پذيرش قرار گرفته باشد والجرم 
کسانی که فاقد آن اندازۀ مشخص ومعين بودند، سرشان بی کاله می ماند و 

ول حيات خود چقدر در رنج و عذاب بسر می بردند و در هر افزون بر اين درط
نقطه ای از جهان ما مواجه با معضل کم بود خشگلی و زيبائی بوديم در 
صورتی که ما مشاهده می کنيم در طول تاريخ چنين پديده ای رخ نداده است و 

  . نخواهد داد
و در نظر اصوالً عرفای ما کوشش کرده اند که چون  لغت عشق در طول زمان 

سطحی نظران به بولهوسی وعمل جنسی گرفتار آمده، آن را به معنای حياتبخش 
تعبير کرده » ننگ « خود باز گردانند و و بويژه مولوی آن گونه عشق را به 

و شايد به علت همين مفهوم بولهوسی که کلمه عشق بدان گرفتار آمده . است
رده نشده است و بحای آن  حب است در قرآن و نهج البالغه کلمه عشق به کار ب

و محبت ومشتقات آن آمده است زيرا درحب ومحبت هرچه هست دوستی خالص 
افزون بر اين لغت شناسان می گويند که در . و بدون هوا پرستی  نهفته است

و مشتقات آن چون رابطه دو طرفی بين خدا و بنده در » محبت«و » حب«کلمه 
اين اثر قسمت سوم و  بخش ددر. شده است آن ملحوظ شده، در قرآن بکار برده

ُحّب و عشق  از دوران « و » عشق در قرآن هست و يا خير؟ «: چهارم
تفات عشق و حّب آمده ونشان داده شده که عرب زبانان  ،»جاهليت تا به امروز  

با وجودی که هر دو کلمه حّب وعشق عربی است ولی غالباً از ُحّب و مشتقاتش 
در آثار خود بکارمی برند و حتی عرفا تا قرن سوم وچهارم در  کارهای خود از 

  .ُحّب و مشتقاتش که قرآنی است بهره برده اند و نه از عشق
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  :ی کجروی و کج فهمی از عشق است که موالنا می گويددر جستجو  
  بود  عاقبت ننگی عشق نبود، //      بود      عشقهايی     کز پی رنگی    

  تا نرفتی بر وی  آن بد داوری   //   يکسری     کاش کآن  هم ننگ بودی  

  دشمن جان  وی آن بد داوری//    خون دويد از چشم همچون   جوی او    

عشق و زيبائی چون از جنس ماده نيست، به انواع مقياس اندازه گيری در نمی 
و کسانی هم که کوشش می کنند که . آيد و هيچ رنگی را به خود راه نمی دهد

عشق و زيبائی را در اندازه و يا رنگهای معين و مشخص و يا جلوه ويژه ای به 
ور مادی نهفته است که خورد انسانها بدهند، در پس اين تالش خود هدف و منظ

جهت مشروعيت بخشی به هدف مادی، آن را با پوششی از عشق همراه و همدم 
می سازند تا انديشه و فکر انسانهای ساده و خوش باور را از اصل و منبع عشق 

  .  منحرف و به هدف مادی خود جلب کنند
  تازه تر       هر دمی باشد  ز غنچه//      عشق زنده  در روان و       در بصر    

  ساقی است  کز شراب جان فزايت  //      عشق آن زنده گزين، کو باقی است    

  کار و کيا  يافتند از عشق او      /       /انبياء     عشق آن بگزين که   جمله    

  دشوار   نيست با کريمان کارها //           »ما را بدان   شه بار نيست«:تو مگو

سانی هم که عشق را به زمينی و آسمانی تقسيم می کنند، معتقد گمان نمی کنم ک
اگر چنين است بر آنها است که از خود . نباشند که عشق يک پديده مادی نيست

بپرسند و اين معما را حل کنند که وقتی چيزی اصالً از جنس ماده نيست چگونه 
  ممکن است زمينی و مادی شود؟

آن می تواند مادی و زمينی باشد که آن هم  مگر اينکه بگويند که جلوه هائی از
دقيقاً مثل اين است که بگوئيم، خدا هم می تواند زمينی باشد و . غير ممکن است

بسياری هم خدا های . جلوه های زمينی خداوند است... مجسمه، بت، جمال و
مادی برای خود و انسانها ساخته و می سازند ولی می شود خدا را به زمين و 

  قسيم کرد؟آسمانی ت
بنابر اين محبت، عشق، زيبائی به تعريف در نمی آيند چون نا محدود هستند و 
به تعين در نمی آيند همچنانکه ذات باريتعالی هم نامتعين است و چون انسان 

دارد الجرم اينها راه و دريچه ای  به .. استعداد، محبت، عشق، زيبائی، راستی و
ز طريق محبت، راستی، عشق، سوی نامتعين که خداوند است دارند و انسان  ا
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در ازل و به هنگام خلقت،  . زيبائی تا بيکران بسوی خداوند در حرکت است
راستی و عدالت مبنای مشيت خداوند بوده است  و اين مشيت همچنان نزد او 

  .»وتمت کلمة ربک صدقاً و عدالً  ال مبدل لکلماته « :  تغيير ناپذيراست
  

 مظاهر مادی زيبائی
ده می شود که زن و يا مردی از روی بوالهوسی و يا تنوع طلبی به اينکه مشاه

هم نگاه می کنند، به علت دوئيتی است که در اثر کجراهه به آنها دست داده و از 
  . خود بيگانه شده اند

  آنکه کوی عشق نتوان زد بچوگان هوس ز//   عشقبازی کاِر بازی نيست، ای دل، سر بباز  

  

درست نظيرشرک . چار دوگانگی و تعدد هويت شده انداينها درهويت خويش د 
  :به خداوند

شرک نيز نفی خدا نيست و هيچ مشرکی نمی گويد که خدا وجود ندارد بلکه می  
اين فرد را که در ... چون من به او دسترسی ندارم، اين بت، مجسمه، ويا: گويد

نجا است که از اي. دسترس است واسطه قرار می دهم که رابط من و خدايم باشد
شرک سرچشمه می گيرد و به جائی می رسد که فرع را جای اصل می نشاند و 

قدرت، پول و : خوِد  اصل را فراموش می شود و مظاهر مختلف شرک از قبيل
که  مظاهر مختلف مادی هستند ...سرمايه، پست و مقام، رياست، خدم و حشم و

ت که انسانی که هويت بوالهوسی نيزچنان حالتی اس. جای خدا را می گيرند
يگانه خود را ازدست داده است و دچار تعدد هويت شده است، هوس وشهوت را  
به جای عشق می نشاند درعين حالی که درابتدا عارف است که بوالهوسی را با 

شرک به خداوند که راه به جائی می برد که  عشق عوض کرده است اما نظير
رند، بوالهوسی هم درانسان بوالهوس مظاهرمختلف شرک جای خداوند را می گي

دراثر مداومت  خود، آن را به جای عشق می نشاند و مطال را با طال عوضی 
می گيرد و بسياری بعد از گذشت زمان به اين اشتباه خود واقف می شوند و 

  .کسانی هم همچنان در اشتباه خود غوطه ور باقی می مانند
روابط  عنوی است، دراثرعشق نيزکه ريشه واساس اموری عرفانی وم

فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و عوامل برونی و درونی به کجراهه می افتد و 
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برای دستيابی به آن زيبائی مطلق نظير شرک، دست به دامن واسطه ها می 
شود و به بوالهوسی در می غلطد و در اين هنگام اصالً متوجه عمل نادرست 

اما در ذهن خود به دنبال زيبائی است و اين است که امروز به . خود  نمی شود
ديگری است  وچون به  دنبال اين زن و فردا به دنبال آن زن و پس فردا به دنبال

کجراهه افتاده است عالوه بر اينکه به انواع  نادرستی ها برای جلب نظر طرف 
مقابل می افتد، فکر می کند که می تواند همۀ زيبائی ها را در خود جمع کند، 

بلکه بايد به . غافل از اينکه زيبائی امری مادی و قابل جمع شدن و کردن نيست
  . نشئه لذت برد آن عارف شد و از درک آن

نظر به اينکه انسان در توجيه کار غلط خود بسيارقوی است و ذهن بيمار دائم  
افمن زين له سوء « عيوب و اعمال ناشايست را برای انسان توجيه پذيرمی کند 

وبرايش محملهای مورد پسند می سازد مثالً به جای تفاهم و » عمله فرآه حسنا 
اين زن :زياده طلب می شود ومی گويدبهم نزديک شدن، تماميت خواه و

اجتماعی نيست، قابل عرضه در مجالس نيست، آداب معاشرت بلد نيست، قدش 
کوتاه است، چشمش اين طوری است وهمچنين آن زن در رابطه با همسرخود 

غافل از اين که اصل عشق که معنويت است را گم . چنين چيزهائی می گويد
همين علت است که قرآن می گويد شما وقتی  کرده و از آن غافل شده است و به

علی «از معنويت غافل شديد، به مرور پرده ای برچشم و دل شما کشيده می شود
که گاهی امکان بازگشت را از » قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة

شما سلب می کند و شما را به علت اعمالی که مرتکب شده ايد به آتشی که با 
و اال اصل امر ازدواج بيرون  آوردن . ه ايد رهنمون می کنددست خود ساخت

انسان از تنهائی و فراهم شدن زمينه رشد و تعالی است  و با دست زدن  به امر 
ازدواج می خواهد که هم از تنهائی که کشنده است به در آيد و هم جفت خويش  

دد  را جهت هموارکردن راه تکامل خويش بجويد وهم به استمرار حيات م
عشق امری است معنوی و از هستی مطلق سرچشمه می گيرد، عرفان و . رساند

اما همچنانکه هر خواسته ای  در اين جهان  بی عمل و ممارست . معنويت نيز
حاصل نمی شود، عشق نيز بدون ممارست در عمل حاصل نمی شود و عرفا 

  .عبادت را وجه عملی عشق می دانند
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  نقش عبادت
. ق است که عبادت جا و نقش اساسی خود را پيدا می کنددر  وجه عملی عش

گمان نمی کنم که مورد قبول کسی نباشد که عرفان و معنويت از هستی مطلق 
سرچشمه می گيرد و بدون چنگ انداختن به ماورای ماده و قبول خالق هستی 
چه از عرفان می ماند و چه و معنويتی می تواند وجود داشته باشد؟ در محدودۀ 

ده ماندن يعنی اسيرجبر ماده شدن و در محدوده ای که ماده متعين، معين می ما
و در اين صورت حيات با مرگ ماده متعين که خودش را با آن . کند ماندن

انطباق داده است، پايان می پذيرد و خواهد مرد، برای چنين انسانی چه ديدی از 
  حيات جز در جبر ماده باقی می ماند؟

از ماده متعين خارج شد و به فراخنای نامتعين داخل گرديد تا پس الجرم بايد  
و حيات را به . افق ديد انسان باز گردد و استعدادش در ابعاد مختلف شکوفا شود

معنای واقعيش درک وبه آن بينا گردد و عارف به حيات خود و در نتيجه عارف 
ف شدن به انسان با عار. »من عرف  نفسه فقد عرف ربه«به معشوق گردد که 

خود که  بينا شدن به خدا را درپی دارد وپی می برد که خداوند بشر را به 
عرصه وجود آورد تا با استعداد و تالش خود به اين رمز و راز هستی پی  

ً فاجببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف«ببرد و بدان » کنت کنزاً مخفيا
و عبادت که الزم و  عارف به اين حقيقت مطلق از طريق مکاشفه. عارف شود

» و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون«ملزوم يکديگر است حاصل می شود که 
ً بطريق «آمده است، » اال ليعبدون «که در بيان  ً حقيقتا ای ليعرفون ای عرفانا

به عبارت ديگر با عشق و » المکاشفة و المشاهدة الذی ال يحصل اال بالعباده
قت عبادت پروردگار نظير نماز، روزه، راز و در حقي. عبادت حاصل می شود

وجه عملی عشق است که عشق بدون ممارست در عمل ...نياز و مناجات  و
حاصل نمی شود و مکاشفه حاصل وجه خلوص عملی ادراک عشق است که به 
عاشق دست می دهد و به نتيجه  عمل و صورت معنوی عبادت خود که حتی در 

َو لَِكن ال تَْفقَُهوَن تَسبِيَحُهْم « کند، بينا می شود و از هر دم و باز دم تسبيح او می 
  . به تسبح عارف می شود» 

عالم محضر و : اهل عرفان برای مراتب معرفت دو عالم تصوير می کنند
درعالم محضر يعنی اينکه انسان در معرفت حضرت ربوبی به . عالم حضور
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ناظرمی يابد واز اين درجه آنجائی برسد که هميشه و درهمه حال خدا را برخود 
  .باالتر عالم حضور است

عالم حضور به عالمی اتالق می شود که سالک در طريق معرفت خدا را می 
سئوال اين است که مگر می شود خدا را هم ديد؟ البته به تعبير قرآن و امام . بيند

علی خدا را نه با چشم مادی که با بصر بينائی می توان ديد زيرا چشم مادی 
امام علی عالم حضور آن را در . »قال لن ترانی«طاقت ديدن آن را ندارد که 

ما رأيت شياً اال و رأيت هللا قبله، و بعده، و معه، و «: چهار مرتبه بيان می کند
  .در اين جمله زيبا چهار مرتبه نشان داده شده است» .فيه

  .هيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از آن خدا را  ديدم - ١
  .يزی را نديدم مگر اينکه قبل از ان و بعد از آن خدا را  ديدمهيچ چ - ٢
هيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از ان و بعد از آن و با آن خدا را   - ٣

  .ديدم
هيچ چيزی را نديدم مگر اينکه قبل از ان و بعد از آن و با آن و در آن  - ۴

 .خدا را  ديدم
هواالول «: آن است که می فرمايدو اگرما به بيان امام علی دقيق بشويم، بيان قر 

 :و به قول سعدی» و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شيئی قدير
 بدر آی تا ببينی طيران آدميت//     رسد آدمی بجائی که به جز خدا نبيند   

از طرف ديگر چون، عشق و پرستش از نيازهای فطری است و کشش و يا  
. وجود دارد و منبع فياض عشق، خداوند استجذبه ای برای آن در نهاد انسان 
شقی که بعضی نسبت به بعضی ديگر از ععشق مادر نسبت به فرزند و 

همنوعان خود پيدا می کنند، ذره و يا نشئه ای از آن منبع فياض عشق سرچشمه 
گرفته است است که اگر آن منبع در خود انسان وجود نداشت، چگونه ممکن بود 

  اسد و يا آن را درک کند؟ که انسان عشق را بشن
اما نظر به اينکه جاذبۀ عشق به سمت بی نهايت يعنی آفرينندۀ آن منبع فياض 
است الجرم عشق و پرستش حقيقی و متعالی نيز مختص خدای يگانه است  و از 
جمله از اين نگاه است که عبادت و  راز و نياز و مناجات با معبود از نيازهای 

اساسی برای ادامۀ حيات است که در غير اينصورت معنوی و فطری و نيازی 
مثل اين است که انسان در کوير راه گم کرده باشد و در جستجوی آب سراب را 
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  .مشاهده می کند که خواهی نخواهی به هالکت خواهد رسيد
انسان در طول حيات خود و با دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و 

همه روزه روبرو است و برای اينکه به مصائبی که گاه کوه را خرد می کند، 
يأس و نا اميدی که کشنده ترين عامل سقوط انسان است، دچار نگردد، به اتکاء 
و پشت گرمی حمايت کننده ای نياز دارد تا از رنج تنهائی و هجوم مشکالت 
بکاهد و به  حيات و رشد خود ادامه بدهد و کدام حامِی نيرو دهنده و تکيه گاهی 

  ذات ال يزال خداوند که همه چيز از او نشأت گرفته است، می باشد؟  باالتر از
خداوند بر مخلوقات خود و آنچه در آسمان و زمين است، رحمت را بر خود 

و به پيامبرش می فرمايد که به » و کتب علی نفسه الرحمة«واجب کرده است
است  باورندگانش سالم برساند و بگويد که خدا رحمت را بر خود واجب کرده

پس، عاشقی فقط نزد عاشق نيست » قل سالم عليکم کتب علی نفسه الرحمة «
و راه دوستی از »  من احب لقاء هللا، احب هللا لقائه«.  نزد معشوق هم هست

عمل بسوی دوست می گذرد و در اينصورت دوست هم پيوند دوستی و حب 
شق بايد راه وصول به اما عا.  »ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببکم هللا«دارد  

تا به  »  يا ايها االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقية«معشوق را طی کند که 
برسد و مطلوب او طالب او گردد  و خداوند او را  »   يُحبُّهم َو يُحبونه« منزل 

ارجعی الی  -يا ايتها النفس المطمئنه"  صدا  زند که ای انسان واالی مطمئن
به  جنت ما باز آی که " وادخلی جنّتی -فادخلی فی عبادی -ربک راضية مرضيه

  والسالم.  آنچه درجستجوی آن بوده ای اکنون برايت آماده و مهيا است
     
  
  
  
  
  
  
  
  



د                    ۀ ر  ُّ د      ٩٨                                                                                                               آن 

  

  

  

 فصل سوم
 

 نقِد بعضی از گفته های سروش در مورد قرآن عشق و مولوی
   
آقای دکتر سروش در مصاحبه مشروحی که با صدای آمريکا، برنامه افق، در   

، مسائل )١(منتشر شد  ٢١/٩/١٣٩٣تاريخ باره مثنوی و مولوی داشتند و در
نقد . گوناگونی را مطرح کردند، که بعضی از آنها مناقشه و سئوال برانگيز است

 :قسمت به شرح زير  است ۵گفته ها در 
  در زبان فارسی است؟آيا مثنوی قرآن  - ١
  آيا مفهوم حق در قران نيست؟  - ٢
  عشق در قرآن هست و يا خير؟  - ٣
  ُحّب و عشق  از دوران جاهليت تا به امروز  - ۴
 مولوی و  شريعت - ۵

  
  آيا مثنوی قرآن در زبان فارسی است؟   
آقای دکترسروش در مصاحبه مشروحی که با صدای آمريکا، برنامه افق، در    

، مسائل )١(منتشر شد  ٢١/٩/١٣٩٣تاريخ در شتند وباره مثنوی ومولوی دا
گوناگونی را مطرح کردند، که بعضی از آنها مناقشه برانگيز و برای امثال 

اجماالً اينکه  آقای دکتر سروش با استناد به حکايات . منی، سئوال برانگيز است
» قرآن در زبان فارسی است« گويند که مثنوی  و يا بعضی از اشعار مولوی می

و يا اينکه . و يا نوعی از ديدگاهی نسبت به قرآن استو نه اينکه تفسير، توضيح 
خشيت نامه، «وقرآن . کتاب مثنوی در قياس و درقبال با قرآن عشق نامه است«

نيست و مثنوی »  مفهوم حق وعشق «  و همچنين در قرآن »  تقوی نامه است
  .است» آورده] قرآن[يک مکملی برای  او« او
  

 سه يادآوری و پرسش
اما نظر او در باره . سروش درباره ليبراليسم به نقد ما راجع نيست نظر آقای    

. مقايسه مثنوی با قرآن و نيز تکليف و حق و عدالت و حق موضوع اين نقد است
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  :شود نقد ما با سه يادآوری و پرسش آغاز می
تناقض اول و اساسی که سخن آقای سروش در بر : ياداوری و پرسش اول● 

بنابر قول او، چون دوره . که مولوی آورده، عشق استمکملی : دارد، اينست
اما عشق فاقد . است مداری بوده، حقوق بشر بر مولوی نيز مغفول مانده تکليف

تواند باشد؟ هرگاه عشقی که مولوی آورده، خالی از حق  حق چگونه عشقی می
مولوی عشق را : شود لذا پرسش اول اين می. شود باشد، پس پر از قدرت می

دانسته است که، بنابر  يافته و يا آقای سروش در مقام شارح او؟ او نمیاندرن
  های حق است يا شارح او؟ و قرآن، دوست داشتن يکی از خاصه

آن کس که گفت فقه تکليف مدار است، از اين واقعيت : يادآوری و پرسش دوم● 
ای که حق است و پرکردنش از  غافل نشد که بدون خالی کردن تکليف از مايه

از خداوند که حق . ای که قدرت است، ممکن نيست فقه را تکليف مدار کرد مايه
پس تکليفی که عمل به حقی نباشد، از خداوند . شود است، جز حق صادر نمی

  و . نيست
ها از عدالت که در غرب  يک از تعريف بنابر هيچ: يادآوری و پرسش سوم● 

برای مثال، بنابر . دالت باشندتوانند از مصاديق ع رايج هستند، حقوق انسان نمی
خاصه جهان شمولی حق و بنابر اين که عدالت برابری معنی شود، برابری 

و نيز، . شود و نه خود حقوق ها در حقوق از مصاديق عدالت می انسان
  ...و باز. توان از مصاديق عدالت دانست و نه حق را برخورداری از حق را می

اينک، به منظور روشن شدن زوايای مختلف بعضی از آن مسائل مطروحه     
در مصاحبه، ابتدا به ترتيب پاسخهای آقای دکتر سروش  به  سئولهای طرح شده 

شود و سپس به توضيح  سئوالهای ايجاد شده  بوسيلۀ مجری برنامه آورده می
است که قصد  در اين مصاحبه مسائل گوناگونی مطرح شده. گردد پرداخته می

  :شود که به اهم آنها پرداخته گردد پرداختن به تمامی آنها نيست بلکه کوشش می
شما در سخنرانی که اخيراً « : پرسد مجری برنامه از آقای دکتر سروش می - ١

گوئيد که مثنوی قرآن در زبان فارسی است، تفسير  کرده بوديد، به صراحت  می
  :دهد وآقای سروش پاسخ می»  ی؟ قرآن است در زبان فارس. قرآن نيست

حتی . من اين را اشاره کردم، اين را گذشتگان هم احياناً اشاره کرده بودند! بله«
گويند کتاب شما قرآن  گويد، که می در حکايات آمده که فرزند موالنا به موالنا می
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گفتيم اين طور نگوئيد، بگوئيد تفسير قرآن  در زبان فارسی است و ما به آنها می
حقيقت . گوئيد چرا اين چنين می! نه. کند در زبان فارسی است و موالنا انکار می
:  چون متن بلندی که بر مثنوی نوشته. اين است که در نظر مولوی چنين بوده

اش به زبان عربی است، در آنجا  که همه. مولوی در دفتر اول مقدمه بلندی دارد
ر  کرده، او برای مثنوی ذکر تمام القابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذک

کند،  کتابی که ال يمّسهُ االالمطهرون  کتابی که جز پاکان دستشان به آن  می
ای را  رسد يا  اينکه يضل به کثيرا و يهدی به کثيراً خداوند با اين کتاب عده نمی

و اينها همه اوصافی است که در قرآن . کند ای را هدايت می کند  و عده گمراه می
   : گويد يا مثالً وقتی می. ود قرآن آمدهبرای خ

  ماهياِن    بحِر  پاِک   کبريا//    هست  قرآن  حال هاِی      انبيا   

احوال پيامبران و . گويد هائی است که در باب قرآن  می يکی از بلندترين نکته    
خوب اين وصف . خصوصاً و من جمله خود پيامبر اسالم تو قرآن منعکس شده

  »احوال  موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده . وی استخود مثن
دهند،  اما آيا در پاسخی که آقای سروش به سئوال فوق از زبان مولوی می    

خود مولوی  برای مثنوی خود چنين شئونی را قائل بوده و آن را در مثنوی  
 بيان کرده است؟ 

ولی هرگز چنين  من بارها برای دل  و فهم خودم مثنوی را خوانده بودم    
استنباطی و يا فهمی به من دست نداده بود که مثنوی قرآن ديگری است در زبان 
فارسی و  بلکه استنباط و فهم من اين بود که مثنوی  دارای مفاهيم عالی عرفانی 

و در حقيقت تفسير . و مراتب  سير و سلوک برای رسيدن به لقاء هللا است
به همين دليل بعد از شنيدن آن مصاحبه .  تعرفانی و سير و سلوک از قرآن اس

تر آن  برای اينکه برای خودم حقيقت اين ادعا روشن شود، به مطالعه جدی
  :پرداختم

  
  قرآن از ديد و يا نگاه مولوی

قبل از اينکه به کم و کيف پاسخ آقای دکتر سروش  پرداخته شود، راه صواب     
های اين و آن در  سرايی و يا داستان آن  ديده شد که به جای  پرداختن به حکايات

مورد نظر مولوی نسبت به قرآن، به سراغ خود مولوی برويم و از وی بپرسيم  
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گويد و چه اعتقادی نسبت به  و يا جستجو کنيم که خود او در مورد قرآن چه می
آن دارد؟  مولوی مانند بسياری از مفسران قرآن، از زوايای مختلف با اشعار بی 

است که قرآن  د در مثنوی  به توصيف قرآن پرداخته و توضيح دادهمانند خو
قرآن  - ٢.عدم تحريف قرآن    -١: سخن او شش باب دارد. چگونه کتابی است

. قران  جدا  کننده حق از باطل -۴. چگونگی فهم قرآن -٣.ظاهر و باطنی دارد
 -۶ دهد، معتقد و پايبند است و  قرآن جاويد و پايدار است و تا قيامت ندا می - ۵

  .آموزد قرآن چگونه روشی به انسان می
  :شود اکنون به شرح نکات فوق از زبان مولوی پرداخته می    
  
  عدم تحريف قرآن-١

دارد و تحريف و کاست و افزود  ای راسخ موالنا به عدم تحريف قرآن، عقيده    
اين عقيده خود را در مثنوی به عاليترين . داند در آيات قرآن را مردود می

نگران : گويد وی از زبان خداوند به پيامبر می. صورت به نظم در آورده است
کم و زياد کردن قرآن  و حفظ آن مباش که من خود بهترين حافظ و نگهدارندۀ 

و بهتر از خود من به دنبال حافظ و نگهدارندۀ ديگر  قرآن از هر جهتی هستم
  : مباش خيالت از هر جهت راحت باشد

  نميرد    اين َسبَق گر بميری تو،    //      حق    مصطفی را وعده کرد    الطاف 

  مانعم بيش وکم کن  را   ِز قرآن،      //    من کتاب و معِجزت      را     رافعم    

  طاعنان   را    از  حديثت       دافعم//         حافظم     دو عالَم    اندر  تو را  من 

  حافظی ديگر    مجوتو، بِه  از من، //       و    در  ا کم  کردن  و  بيش   کس نتاند

  نقره  زنم   نام تو بر ّزر    و بر    //           کنم  افزون     رونقت را روز    روز 

  قهر  من  شد  قهر  تو در محبّت   //             تو     بهر سازم      محراب و  منبر 

....  

  تا به    ماه  دين تو گيرد  ز ماهی      // و جاه      گيرند   چاکرانت   شهرها  

  ای مصطفیتو مترس   از نسخ دين /       /        ما      داريم  قيامت   باقيش  تا 

  اژدها   چونکفر   ها را     در کشد      //       هست قرآن مر تو را همچون  عصا  
  )١٢٠٠ – ١١٩٧دفتر سوم   (   

ای دمحم با مرگ تو، قرآن : دهد که  وعده می) ص(خداوند به حضرت دمحم     
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ات را  يا دمحم من کتاب و معجزه. سوره حجر/٩اشاره به آيه . کريم نخواهد مرد
. را تحريف کند ای آن گذارم هيچ تحريف کننده دارم و نمی رامی و میبزرگ و گ

من ترا در دو جهان حافظم  و نکوهشگران را از صدمه زدن به قرآن باز 
تو خيالت . هيچکس قادر نيست که کم و زيادی در قرآن پديد آورد. دارم می

آيين ! دهای بندۀ برگزي. راحت باشد و بهتر از من حافظ و نگهبانی جستجو مکن
قرآن . دارم وهرگز از منسوخ شدن آن بيم نداشته باش ترا تا قيامت باقی نگه می

همچنانکه عصای موسی معجزۀ . کريم برای تو به مثابه عصای موسی است
ها رافرو بلعيد و محو کرد، قرآن عزيز تو نيز  ها و حيله الهی بود و همۀ افسون

  . بلعيدمانند اژدها بساط کفر و الحاد را خواهد 
اگر چه قرآن از دو لِب پيامبر در آمده است، : شود در جای ديگر،  متذکر می   

  .اما هر کس که بگويد آن را خدا نگفته مسلماً و بطور قطع او کافر است
  حق نگفت او کافر است : هر که گويد//    است      لِب پيغمبر   گرچه قرآن از

  ونيز)  ٢١٢٢مثنوی، دفترچهارم ( 

  صد زبان بين، نام او اُّم الکتاب       //چون آفتاب        خود مگير اين معجز 

  يا  فزايد    در  بيان   يا بدزدد //     َزهِره نی  کس را  که يک حرفی از آن   

 )٢٨٧٦دفتر چهارم (

از اينکه تو در طول اعصار و قرون از گزند بطالن ومحو شدن !  ای دمحم   
اما آن را معجزه . مصون و پا بر جا مانده ای اگر چه خود معجزه است

ای به  بلکه قرآن کريم را که صد زبان دارد معجزه بين  که هيچ معجزه.مپندار
قرآن و . تر است اما اعجاز قرآن کريم از آن قوی.  رسد پايۀ قرآن کريم نمی

و در آن  همه معارف و علوم انسانی . بقای آن معجزه و دليل بر حقانيت آن است
و کسی را توان دخل و تصرف . است و به همين دليل نامش هم اُّم الکتاب است

کسی را جرئت نيست که حرفی از قران کريم را بدزد و يا .  در قرآن نيست
  .  حرفی را بر آن بيفزايد

  
   ه را به تحدی فراخوانده استقرآن هم

نظر به اينکه پيامبر با همين قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دليل پيامبری     
خود ناميده است و امروز هم همان تحدی در همين قرآن عصر ما وجود دارد و 
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خداوند خطاب به  .کند ومعجزه باقيه پيامبر است همه مردم را بدان تحدی می
آيد تو نيز چنين سورۀ  اگر مطالب قرآن به نظرت ساده می :فرمايد مدعی می

قرآن در چندين آيه قرآن معاندان و کافران را به تحدّی فراخوانده . آسانی بياورد
قرآن خود دليل خود است و قرآن عصر پيامبر همان قرآن عصر ما .   است

افته به هيچ است، برای اثبات  اينکه تغيير و تبديلی در طول زمان در آن راه  ني
نظر به اينکه پيامبر با همين . حديث و يا روايت و يا متن تاريخی نياز ندارد

قرآن تحدی کرده و آن را معجزه و دليل پيامبری خود ناميده است و امروز هم 
همان تحدی در همين قرآن عصر ما وجود دارد و همه مردم را بدان تحدی 

  .کند ومعجزه باقيه پيامبر است می
ای پيامبر به پريان و آدميان و کار آزمودگان : گويد ند خطاب به پيامبر میخداو  
 ) ٨٨/اسری(ها بگو اگر قرآن آسان است همانند آن بياورند  آن
اگر جن و انس جمع شوند که قرآنی نظير اين قرآن بياورند قادر نخواهند بود؛    

مانند  د ده سورهگوئي اگر اين قرآن به دروغ ساخته است، اگر راست می ١٣/هود
ای مانند آن بياوريد و  گوئيد سوره و پس اگر راست می ٢٤و٢٣/آن بياوريد؛ بقره

مولوی نيز در اين مورد چنين  .و آياتی ديگر ٣٨/توانيد ؛ ويونس هرگز نمی
  :سروده است

  اين چنين  طعنه  زدند  آن  کافران//      هم   برآن       چون کتاُب هللا بيامد 

 نيست  تعميقّی و  تحقيقی     بلند//      است   و افسانۀ  نََژند     که اساطير 

  بگو اين چنين آسان  يکی سوره /      /تو      اين  به   اگر آسان نمايد: گفت

   بيار  يکی آيت از اين آسان   : گو//     ِجنّتان   و اِنستان     و    اهل  کار    
  )٤٣و٤٢و٣٨و٤٢٣٧سوم   دفتر ( 

و نيز سخنی که ازقرآن می گويد . در جای ديگر به اين اشعار باز خواهم گشت 
 : ازمنبع  وحی است

 همچو خاکی در هوا و در َهباست//     منطقی کز وحی نَبَود، از هواست    

  ز اّوِل َو النّجم برخوان چند خط//      اين َدم غلط        گر نمايد خواجه را 

  اِحتوا      اِن ُهَو   اِّال     بَِوحیٍ //      َعن َهوی     د    محمّ    تا که ما يَنِطق

  )٤٦٧٠-٤٦٦٨دفتر ششم (

سخنی که از ازمنبع  وحی سرچشمه نگيرد از روی هوای نفس است و مانند 
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گرد و غبار در هوا پراکنده است و اگر به نظر خواننده مثنوی اين سخن 
نادرست می آيد،  لطف کرده چند آيه ای از سوره نجم را بخواند، تا به اين آيه 

هر چه او می . برسی که می فرمايد که محّمد روی هوای نفس  سخن نمی گويد
سوره والنجم  ٤و  ٣نقل به مضمون آيه  ٤٦٧٠بيت . گويد جز وحی الهی نيست

  )  ٢(است 
  
   قرآن ظاهر و باطنی دارد -٢
  قرآن دارای ظاهر و باطن و بطنهای مختلفی است   

  است  قاهری طنی بس زيِر ظاهر با //    ا بدان که  ظاهری است    حرِف قرآن ر

  جمله گم     که در او گردد  ِخَردها     //   ِسُوم     يکی بطِن          زيِر آن باطن  

  نَديد        بی    جز خدای     بی نظيِر      //   کس نديد      بطِن چارم  از نُبی   خود    

  طين    دم  را   نبيند   جز که  ديو  آ//     ظاهر  مبين        تو ز قرآن   ای پسر     

  ی استخفکه نُقوشش ظاهر و جانش //      است    آدمی     ظاهِر قرآن  چو شخِص  

  او حاِل  نبيند         يک سر   مويی  /     /او      خالِ      مرد را صد سال  عم و       

  )۴٢۴۴-۴٢۴٩دفتر سوم (

. بدان که قرآن  ظاهری دارد و در ورای اين ظاهر باطنی بس عظيم  است    
در زير آن باطن، باطن سومی قرار دارد که عقول بشر از فهم و ادراک آن 

مثل و  و بطن چهارم قرآن کريم را کسی جز خدای بی. سرگشته اند حيران و
ای پسر جان، مبادا فقط به ظاهر قرآن نگاه کنی زيرا ديو  . مانند نديده است

آگاه باش که ظاهر قرآن مانند . حضرت آدم را  مشتی گل بيشتر به حساب نياورد
نوان مثال، هر بع. وجود آدمی است که ظاهر او پيدا است اما روحش نهان است

آدمی معموالً عمو و دايی دارد که ساليان با او زندگی کرده اند، ولی از احوال 
موالنا در ديوان شمس در مورد اينکه شيطان حضرت . درونی او آگاه نشده اند

  :گويد آدم را جز مشتی گل نديد  و لذا از سجده به او عصيان ورزيد، می
  هاييم  ما قبله جمله   سجده     // اين هيکِل آدم است    روپوش    

  رباييم    در تا جانت بلطف //       آدم    مبين تو    آن دم بنگر      

  پنداشت که ما ز حق جداييم//       جدا جدا   داشت       ابليس نظر  

. يعنی پيکر و جسم انسانی روپوشی است برای آن روح و يا جان الهی انسان    
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نسان روح خداوند در آن دميده شده و در قالب انسان تجلی در اين جسم خاکی ا
. کرده و خداوند به او مقام خليفة اللهی بخشيده است و مسجود ماليک گشته است
. به دم خدايی که در آدم دميده شده بنگر که از مدد آن دم آدم مسجود ماليک شد

يد و پس آدم را ابليس آدم را به ديدۀ آدم بودن نگريست و تجلی حق را در او ند
قال لم اَكن الَسجد لبشر خلقته من : چيزی جدا از حق ديد و به همين دليل گفت

گفت من هرگزبه بشری که تو از گل و ) ٣٣/ حجر(صلصل من حمِا مسنون 
  .ای سجده نخواهم کرد لجن گنديده آفريده

  و يا اينکه
   طعم دروستخاص را و عام را مَ //    همچو قرآن، که به معنی هفت تَوست    

  )١٨٩٧دفتر سوم  (

با وجود اينکه قرآن  به لحاظ معنی هفت بطن دارد، اما خاص و عام غذای     
انَّ ِللقرآِن َظهراً و : اشاره به حديث . توانند از آن دريافت کنند روحی خود را می

ً اِلی َسبعِة اَبُطٍن قرآن ظهری دارد و باطنی، و هر يک ا ً و ِلبطِنِه بَطنا ز بطنا
  .معانی باطنی آن ، باطنی دارد تا هفت بطن

  
  چگونگی فهم قرآن -٣
  :  گويد موالنا از زبان قرآن می   

  هين مگو ژاژ از گمان، ای   سخت ُرو  //      قوِل حق را هم  ز حق ،  پُرس و بس    

  ُمهره کو انداخت،   او        بِربايََدش //       او بگشايدش       آن گره کو زد،       هم

  )٢٢٩٢دفتر ششم (

سخن خداوند و يا تفسير قرآن را  از خود او بخواه، و بر اساس ذهنيات و     
اينکه ما اغلب قرآن را  .حدسيات خود و يا تفسير به رأی خود ياوه سرايی مکن

يابيم، اين است که ما  ر آن تضاد و تناقض میفهميم و يا د فهميم و يا نمی کج می
های خود و يا آنچه از راه تقليد از اين و آن شخص  خواهيم قرآن را با دانسته می

خواهيم  ايم و يا  آنچه را  که ما می های دينی ياد گرفته و يا عالم دينی و يا فرقه
وم و مولوی اين را به شدت محک. باشد انطباق دهيم و اين غير ممکن است

  :گويد داند و می مطرود می
  کن نی   ذکر را خويش را   تأويل //     کرده ای تأويل حرف بِکر را    
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   پَست و کژ شد از تو معنی ای سنی//     بر هوا تأويِل قرآن   می کنی    
  )١٠٨١و ١٠٨٠دفتر اول (

خوری سخن تازه و بديع قرآن را بر  ای کسی که در ذهنيات خود غوطه می   
چون بر اساس ذهنيات خود قرآن . ای  هوای نفسانی  و من ذهنی  ات معنی کرده

کنی، معنی بلند و روشن قرآن به دست ذهنيات تو پست و کج  را تأويل می
  بينی    و در آن تناقض می. شود می

  و يا 

  وز کسی  کآتش زده ست  اندر هوس //     معنِی قرآن  ز قرآن ، پرس و بس    

   تا که عين روح  او قرآن  شده  است//    پيِش قرآن گشت   قربانّی  و پست    
  )٣١٢٩و  ٣١٢٨دفتر پنجم (

يعنی اينکه معنی قرآن را از خود قرآن و از مردان حقی بپرس که هوای     
و نه از احاديث و . اند سوزانده و از خوِد خود رها شدهنفس و خود پرستی را 

چنين آدمی در برابر قرآن خاضع و قربانی شده است . روايات و يا کس ديگری
يعنی اين که در عمل و نظر قرآن . تا به دان حد که روح او  عين قرآن شده،

 .مجسم شده است
  و يا  

   جز ز سلطانی   ِشگرف  نيست ممکن//    جمع ِ صورت با چنين معنی ژرف    
  )١٣٩٣دفتر سوم (

جمع کردن قرآن را با چنان معنی شگرف و ژرفی کاِر هر کسی نيست، بلکه     
در اينجا منظور از سلطان شگرف خدا و يا . تنها از شاهی بزرگ بر می آيد

تواند صورت و معنای قرآن کريم را يکجا حمل  کسی می«رسول خدا است و يا 
  ) ٣(» من ال يشغله َشأٌن َعن شأٍن باشدکند که َمظهِر 

برای فهم قرآن نياز به هيچ چيز ديگری نيست، زيرا اجزای قرآن يکديگر را     
َو « : فرمايد نهج البالغه می ١٨امام علی در خطبه . کنند روشن و تصديق می

فرموده  ذََکَر أّن الکتاب يصدق بعضهُ بعُضاً، َو أَنّهُ ال اختالَف فيِه  و خداوند ذکر
» کند و اختالفی در آن نيست  است که همانا اجزاء قرآن يکديگر را تصديق می

)٤  ( 
كسي كه ميخواهد كتاب خدا را  بفهمد، درک  و يا تفسير کند  بايد از خود     
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اي  آيه.  قرآن معنی و تفسيرش را بجويد، چون ان القرآن يفسر بعضه بعضا است
آيه ديگر جستجو کند  و اگر مختصر بود كه مجمل است بايد بيانش را در 
و اگر با نيت پاک برای فهم آن چنين کند به .  تفصيلش را در آيه ديگر  طلب کند

  . شود رسد و دچار تضاد و تناقض نمی مقصود می
 
 قران  جدا  کننده حق از باطل -۴

است و سخن قرآن فصل ) جدا کننده حق از باطل(= يکی از نامها قرآن فرقان    
  .بين حق و باطل و يا متمايز گرداندن آن است

  )١۴و١٣/ طارق(َو َما ُهَو ِبالْهْزلِ * إِنَّهُ لَقَْوٌل فَصٌل 
يعنی اينکه » و الغ و شوخی نيست* سخنی است جدا کننده] قرآن[همانا آن «

  .سرايد موالنا نيز در اين باره چنين می. جدا می سازدحق را از با طل 
  ذّره  ذّره    حّق و باطل     را جدا//      نوِر  فرقان،  فرق کردی  بهِر ما    

  ما بدی جواب از    هم سئوال وهم//         شدی     چشمما  نوِر  نوِرگوهر،

  )٨۵٢-٨۵٣دفتر دوم ( 

است و آن دو را ذّره  به ذّره  به  نور قرآن، برای ما حق و باطل را جدا کرده    
شديم که هم  کرد، متوجه می اگر نور قرآن ديدۀ ما را روشن می. دهد ما نشان می

توانست شبهات   پرسش و هم پاسخ از ما بود يعنی اينکه در اين صورت آدمی می
  .و اشکاالت خود را پاسخ گويد

  و يا
  قرآن  سورۀ رحمان بخوان  هين  ز//       زبان ميزان را  تعالی داد حق 

  )١۴٠٠دفتر پنجم (

   
   دهد قرآن جاويد و پايدار است و تا قيامت ندا می -۵

  : در اشعار زير رأی صريح و استوار مولوی در باره قرآن مجيد آمده است    
  !که گروهی جهل    را گشته   فدا//     ندا      تا قيامت    می زند   قرآن 

  می  کاشتيد  کافری  تخم طعن و   //         می پنداشتيد    افسانه  که مرا

  افسانه بُديت  فانّی     و  که شما   //     می زديت خود بديديت آنکه طعن

  زکات قوِت جان جان و   ياقوتِ   //   من کالم         حقم و قائم به ذات    
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  ناگشته  ُجدا   ليک از  خورشيد //     نوِر   خورشيدم،     فتاده  بر شما    

  از َمماتتا رهانم  عاشقان را //         نَک َمنَم   يَنبوِع     آن   آب   حيات
  )٤٢٨٨-٤٢٨٤دفتر سوم ( 

ای کسانی که قربانی نادانی و جهل : دهد که قرآن تا روز قيامت ندا سر می    
با وجود اينکه شما خود ديديد کسانی که به قرآن کريم طعنه زدند،  .ايد خود شده

  .کالم حق و قائم به ذات هستممن . با اين کار خود را نابود و تباه کردند
« و در اينجا . داند قائم به ذات می مولوی در اشعار فوق، قرآن را کالم حق و    

اشاعره کالم را صفت ذاتی ...موالنا ظاهراً بر مشرب اشاعره رفته است 
دانند و آن را قديم و ازلی می شمارند و بر اين قاعده، قرآن  حضرت حق می

دانند و معتقدند که ترکيب و حروف و الفاظ قرآن   کريم را نيز قديم و ازلی می
آيا  آقای دکتر سروش و )   ٥(» عالم ازل ثابت و اليتغير استبه همين شکل در 

آيا  در ! می دانند؟» آفرينندۀ قرآن «ديگران سراينده اين ابيات  پيامبر حق را 
  !اين صورت اگر پيرو مشرب مولوی هستند به مولوی و خود ظلم نکرده اند؟

  
   قرآن چگونه روشی به انسان می آموزد -۶ 
 

دهد و  است که قرآن انسان را با زندگی و روش انبياء پيوند میموالنا معتقد    
اين راه و روش است که ما را به هستی بيکران الهی متصل می کند و پيوند 

 :دهد می
 انبيا     آميختی با   رواِن     //      چونکه در قرآِن حق    بگريختی    

 پاِک   کبريا   بحِر      ماهيانِ  //    انبيا         حال هاِی    هست  قرآن  

  انبيا  و  اوليا  را     ديده   گير//    ن   پذير    قرآ  ور بخوانّی  و نه يی  

  قفص  مرغِ جانت  تنگ آيد در//   قصص       ور پذيرائی    چو برخوانی

  )١۵٣٧-١۵۴٠دفتر اول ( 

. ای همينکه به قرآن چنگ بزنی و با آن درآويزی، با روان پيامبران در آميخته   
زيرا قرآن کريم بازگو کننده احوال پيامبران است و پيامبران ماهيان دريای 

اما اگر قرآن بخوانی و حقيقت آن را . بيکران ذات کبريائی خداوند هستند
ديده باشی ولی از اين ديدار هيچ  نپذيری، مثل اين است که پيامبران  و اولياء را
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ولی اگر قرآن را بپذيری و  به مطالعۀ احوال انبياء . سودی عايد تو نشده باشد
گردد که گويی کالبدت قفس تنگی  بپردازی، پرندۀ جانت به قدری شيفتۀ آنان می

است که پرنده  جانت هر لحظه منتظر است  که دِر قفس گشوده گردد و او به 
  :  به نظر من اين صحيح نيست که فقط با يک بيت شعر .پرواز درآيد

  ماهياِن    بحِر  پاِک   کبريا//    هست  قرآن  حال هاِی      انبيا    

يکی از بلندترين نکته هائی «نظر خود را به مولوی نسبت بدهيم  و بگوئيم     
ً و من جمله خو. گويد است که در باب قرآن  می د احوال پيامبران و خصوصا

احوال  . خوب اين وصف خود مثنوی است. پيامبر اسالم تو قرآن منعکس شده
احوال پيامبران و خصوصاً « در اينکه » موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

احوال  « و باز اينکه » . و من جمله خود پيامبر اسالم تو قرآن منعکس شده
اما اينکه  از . نيست محل بحث و مناقشه» موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

و يا به استناد » .خوب اين وصف خود مثنوی است« اين يک بيت شعر بگوئيم 
ابن بيت بگوئيم مثنوی قرآن در زبان فارسی است، سخنی بجا نيست و گوينده را 

زيرا موالنا در اشعار فوق . در مقام پاسخ دهنده به پرسشی جدی روبرو می کند
با چنگ زدن به قرآن وپذيرش و عمل به آن، به  دهد که با صدای بلند ندا می

  .ايد پيمبران، ماهيان دريای بيکران ذات کبريائی خداوند، چنگ انداخته
قرآن  و احوال پيامبران : دهد در همين رابطه، در دفتر چهارم باز ندا می    

و بنا بر اين آنچه .  است) مِن ذهنی(معيار و محک برای  شناخت عقل از وهم 
دارد، همان محک و معيار و روشی  است  مثنوی  به بشريت عرضه می وی در

 .   کند که  قرآن ارائه می
  هر دو را سوی محک کن زود نقل//    ِمَحک پيدا نگردد وهم  و عقل     بی

  بيا  :   چون محک مر قلب را گويد//    انبيا        اين محک   قرآن و حاِل    

  )٢٣٠۴و٢٣٠٣دفتر چهارم (

ديگر   آيا  مولوی مثنوی خود را قرآنی. است نظر مولوی در باره قرآن اين    
زيرا نظر مولوی درباره قرآن که در شش ساحت . داند؟ نه مکمل قرآن می

او مثنوی را نه کاشف . است، بازتاب قول او در مقدمه مثنوی است  اظهار شده
ولوی شناسائی خواند زيرا عشقی که م کشاّف می. خواند که کّشاف قرآن می

زيرا متعلُق ُحّب  حق . است شناساند را از ُحّب در قرآن اخذ کرده کند و می می
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آموزد اگر  است و در جای خود خواهيم ديد که اين قرآن است که به انسان می
متعلق عشق حق نباشد، عشق در هوی و هوس، در حرِص از آِن خود کردن، 

  . شود ناچيز می... در
سان که هست  را آن -جا نظر مولوی  در اين -نست که واقعيتکار محقق اي     

کار او اين نيست که نظر خود را به مولوی . بيابد و به گفتار يا نوشتار درآورد
لذا، بر دکتر سروش است که بگويد مستند او . نسبت بدهد و جانشين نظر او کند

] قرآن[ای  اويک مکملی بر] مولوی[توانم بگويم، او  من می« : گويد وقتی می
آورده و عاشقی را هم بيان کرده و خداوند را در جامۀ يک معشوق هم معرفی 

  است؟ از کجای مثنوی اخذ کرده» .کرده
داند توأم کردن ساختنی با ويران کردنی، از قدرتمداری عقل  آيا او نمی      

و آيا ا. گر نيست است؟ کامل خواندن مثنوی با ناقص گرداندن قرآن، کار پژهش
داند اگر کتابی و يا چيزی ناقص  و يا کم و کسری داشته باشد، مکملی  نمی

  شود تا کامل گردد؟   برايش آورده می
شناسد، ناقص يافته و  سان می آيا قرآنی را که مولوی اين: و سئوالی  ديگر    

است؟ اگر پاسخ آری است، از چه رو، او مثنوی  مثنوی خود را مکمل آن دانسته
خواند، حتی اين ادعا  خواند؟ کّشافی که اوخود را می کّشاف قرآن میخويش را 

سان که هست، به تمامه، شناسائی و ادراک  است که قرآن را همان را نيز نکرده
چه رسد به اينکه مدعی نقص قرآن شده باشد و کار خود را مکمل . کرده است

  . قرآن خوانده باشد
  که در او گردد  ِخَردها       جمله گم //        زيِر آن باطن  يکی بطِن        ِسُوم 

  جز خدای     بی نظيِر         بی نَديد       //     بطِن چارم  از نُبی خود    کس نديد    

   

» قرآن در زبان فارسی است« شود مثنوی  وقتی آقای دکتر سروش مدعی می    
و آن را به خود موالنا نسبت   و نه تفسير انسان ساز عرفانی قرآن »است
گويد  است و نمی ای داشته بله موالنا هم خودش چنين عقيده: گويد دهد و می می

است، مدعای خويش را از راستی تهی  که او مثنوی را کشاف قرآن خوانده
ام که مثنوی قرآنی بزبان  من  به اين نظر رسيده: گفت حتی اگر می.  کند می

.  نظر او ناقض نظر مولوی است. کرد بايد تصريح میفارسی مکمل قرآن است، 
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اما نسبت دادن نظری به ديگری سندی از قول خود او که جای چون و چرا 
         .طلبد باقی نگذارد، می

قرآن در زبان فارسی « گويد مثنوی  آقای دکتر سروش به دو دليل می    
  . مقدمه دفتر اول: حکايات، ب: الف: »است

يا دليل مورد ادعای او برويم و ببينيم مدعای او را » سند«دو حال به سراغ 
  : کنند يا خير ثابت می

  
  حکايات : الف

حتی . اين را گذشتگان هم احياناً اشاره کرده بودند« : گويند دکتر سروش می      
تا . البته اينکه اين گذشتگان چه کسانی بوده اند معلوم نيست» در حکايات آمده 

.  اند طالع دارم قريب به تمامی شارحان مثنوی چنين ادعايی نکردهجائی که من ا
حتی در حکايات آمده که فرزند موالنا به موالنا « : افزايد بر اين گفته، می

گفتيم  گويند کتاب شما قرآن در زبان فارسی است و ما به آنها می گويد، که می می
ست و موالنا انکار اين طور نگوييد، بگوئيد تفسير قرآن در زبان فارسی ا

حقيقت اين است که در نظر مولوی . چرا اين چنين می گوييد! نه! نه. کند می
کدام حکايات؟ برفرض وجود حکايت، آيا حکايتی ناقض متن » .چنين بوده
که نه سند » حکايات«شود به استناد  تواند اعتبار داشته باشد؟ مگر می مثنوی، می

م صادر کرد و به مولوی نسبت داد؟  مگر دارد و نه خالی از تناقض است، حک
شود چنين حاکم نادرستی را به  عنوان حقيقت در مردم القا کرد؟ در مورد  می

استاد ادب و  بديع الزمان فروزانفريکی از اين داستان نويسان که افالکی است،  
 افالکی از جعل حکايات برای اثبات عظمت موالنا خودداری نکرده و«:عرفان می نويسد

روايات بی اساس و خالف عقل و درست بر ضدّ نظرهای خردمندانۀ موالنا برساخته و درهم 

     )۶(» .بافته است
که در واقع يک حکايت است، هم ناقض متن مثنوی است و نه » حکايات«اين 

پيش از . ٢است مثنوی چيست و  دانسته فرزند موالنا، نمی. ١: خود متناقض است
موالنا . ٣. است در بپرسد، موالنا را فاقد مقام پيامبری کردهآن که بداند و يا از پ

. است است و الجرم مثنوی وحی خداوند به او بوده دانسته خويشتن را پيامبر می
است که وحی قطع  از قرار، آقای سروش متوجه اين تناقض شده و مدعی شده
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ولوی است که اين م. اما اين نه او است که بايد جانشين مولوی بگردد. است نشده
. است و او اين ادعا را نکرده. بايد مدعی شود که مثنوی وحی خداوند به او است

. انگارد داند، رؤيا می در حال حاضر، آقای سروش قرآن را نيز وحی نمی
شود؟ آيا مولوی هم رؤياهای خود  چه می» قرآن در زبان فارسی«تکليف او با 

  ؟  !است را به شعر درآورده
در صد  ٢۵قول استاد شعر و ادب ما، آقای دمحم رضا شفيعی کدکنی،  بنا بر     

اگر قرار شود که چنين نقدی «: غزلهای ديوان شمس، را ديگران بدان افزوده اند

غزلها حذف % ٢۵، شايد .]ن. منظور چاپ استاد فروزانفر است[عمالً بر آن چاپ وارد شود

از  ) ٧(» اسی اين امر اجماالً مسلم استشود، زيرا به داليل سبک شناسی و قراين نسخه شن
باوجود اين، در تصحيحات انجام گرفته توسط . است مثنوی دستبرد چندانی نشده

توان  حال چگونه می. است استادان مختلف، دچار کم و زياد، ولو مختصر شده
  . آويز قرآن گرداندِن مثنوی کرد؟  پر تناقضی را، دست» حکايت«
  
   مقدمه دفتر اول: ب
. آور است گويد که شنيدنش از زبان او، بهت آقای دکتر سروش سخنی می   
ها را  به دليل اينکه مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی، همان وصف: گويند می

است که قرآن در توصيف خود بکاربرده، پس مثنوی قرآن در زبان  بکار برده
که همه . ل مقدمه بلندی داردمولوی در دفتر او« : آوريم قول او را باز می. فارسی است

در آنجا تمام القابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذکر کرده، او . اش به زبان عربی است

ال يمّسهُ االالمطهرون  کتابی که جز پاکان دستشان به آن «کند،  کتابی که  برای مثنوی ذکر می

کند   ای را گمراه می ن کتاب عدهرسد يا  اينکه يضل به کثيرا و يهدی به کثيراً خداوند با اي نمی

  .». و اينها همه اوصافی است که در قرآن برای خود قرآن آمده. کند ای را هدايت می و عده
کم و کاست آن  همين جا خطر نشان کنيم هرگاه شرح يک متن، شرح بی    

ها را به شرح خود  يابد و شارح آن صفت های متن را می باشد، همان صفت
ها تأکيد است  صفت دادن. وفاداری کامل خود را به متن اظهار کنددهد تا که  می

هيچ شارحی يافت نشده و . هيچ کاست و افزودی بر متن نداردکه شرح  بر اين
ام و يا کشف  شود که نخست بگويد من در متن دخل و تصرف کرده يافت نمی

  . ها را به کارخودش بدهد من غير از متن است و باز همان صفت
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وجود اين، برای آنکه هيچ ابهامی باقی نماند،  به متن عربی مقدمه دفتر با    
  :آوريم را می کنيم و درپی آن ترجمه متن آن اول مراجعه می

هذا کتاب المثنوی، و هو اصوِل اصوِل اصوِل الدين، فی کشف اسراِر     
االظهر،  الوصوِل اليقين، و هو فقه هللا الکبر، و شرع هللا االزهر، و برهان هللاِ 

ً اُنَوَر من االصباح و هو جنان  َمثَُل نُوِرِه َكِمشَكوةٍ فِيَها ِمصبَاٌح، يشرق اشراقا
الجناِن ذوالعيوِن و االغصاِن منها َعيٌن تَُسّمی ِعندَاَبناِء هذا الّسبيِل َسلَسبيًال، َو ِعندَ 

ً  و أَحسُن مقيال اَالَبر اُر فيِه يَأکلون و أَصحاب المقاماِت َو الکراماِت َخيَر مقاما
يشربون َو االَحراُر ِمنهُ يَفَرحوَن َو يَطَربوَن؛ َو ُهَو َکنيِل ِمصَر شراٌب ِللصابرين، 

. يُِضلُّ بِِه كثِيراً َو يَْهِدى بِِه َكِثيراً : کما قالَ َو حسَرةٌ َعلی آِل فِرُعوَن َو الکافريَن،  
و سعةُ االرزاِق و تطبيب  قرآِن،کّشاُف الو انه شفاُء الصدور و ِجالُء االحزاِن و 

ُرونَ االخالق، بِأَْيِدى سفََرةٍ ِكَراِم بََرَرةٍ ،  ، ال يأتيِه يمنعون أن يََمسهُ إِال اْلُمطهَّ
َو . الباِطُل ِمن بين يَدَيِه َو ال ِمن َخلِفِه، َو هللاُ يَرُصدُهُ َو يَرقُبُهُ َو ُهَو ارَحُم الراِحمين

هللاُ تَعالی، َوقتََصرنا علی هذا القليِل َو القليل يَدُّل َعلَی الکبيِر، َو  لَُهالقاٌب اَُخُر لَقّبَهُ 
  . الُجرعةُ نَدُّلَ َعلَی الغديِر، َو الحفنَةُ تَدُّل َعلَی البَيدَِر الکبيرِ 

  
هاِی دين در کشف  اسراِر  اين است کتاب مثنوی و آن، کتابی است در برگيرندۀ اصوِل اصل«

و اين کتاب فقه اکبر و آييِن نکو و روشن و دليِل آشکار و متقِن خداوند  وصول به حق و يقين؛

. پرتو بيفشاند ؛)٨(مثل نور آن ، همچون چراغدانی است، در آن چراغی تابان. است

درخشانتر از روشنی بامدادان؛ و اين کتاب باغ دلهاست، انبوه از درختان و آکنده از چشمه 

ای است که پيروان اين راه و مرام،  انها، چشمه  ساراِن حکمت و معرفت، و از جملۀ

اش ناميده اند؛ و در نزد اصحاب مرتبت و ارباب کرامت، بهترين جايگاه و نکوترين سلسبيل

نيکان از آن خورند و نوشند و رها شدگان از بند هوی نيز از آن شادمان و .رامشگاهست 

ن مصر است، وشرابی است برای و اين کتاب بر ساِن رود پُر آب نيل در سرزمي. پرنشاط

آنانکه بر حکم حّق، گردن نهاده و صبر پيشه کنند و حسرت و حرمان است بر فرعونيان و 

(  بدان ، بسی را گمراه کند و بسی را بر راِه راست آرد: چنانکه حق تعالی فرمودکافران، 

رازها و آشکار کنندۀ و گشايندۀ ها  های روحی و زدايندۀ اندوه و اين کتاب، شفای بيماری).  ٩

و فراخی دهندۀ روزی و رزق معنوی و پيرايندۀ اخالق از هر ) ١٠( اسرار و حقايق قرآنی

اِی فرشتگاِن نويسنده و گراميان عالی مرتبه  ، به دست اين کتاب.  زشتی و پليدی است
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رد، دا و آنان، تبه کاران را از نزديک شدن به اسرار و حقايق آن باز می). ١١(هنوشته شد

). ١٢.] (جز پاکان به آن دست نزنند[مگر آنان که از زشتی و پلشتی پاک و پيراسته باشند

و حق تعالی اين کتاب را از هر ) ١٣( نه کتابی پيشين و نه پسين .ای نيست َورا باطل کننده

 )١۴(. اوست مهربان ترين مهربانان، و اوست بهترين نگهبانآسيب و گزند نگه دارد که 

است، ليکن ما به همين  ر نيز بدان دادههای ديگ حق تعالی لقبو جز آن القاب که برشمرديم، 

ای و ُمشتی بر ِخرمنی  ای، بر برکه زيرا که اندک، بر بسيار و جرعه. مقداِر اندک سنده کرديم

ترجمه دکتر استعالمی را هم در ). ترجمه از کريم زمانی(»...انبوه داللت کند
 ) ١۵(ه است يادداشت ها آمد

  :حال در پرتو متن مقدمه در مدعای آقای دکتر سروش بنگريم
. من اين را اشاره کردم، اين را گذشتگان هم احياناً اشاره کرده بودند! بله«: گويد او می     

گويند کتاب شما قرآن در  گويد، که می حتی در حکايات آمده که فرزند موالنا به موالنا می

گفتيم اين طور نگوئيد، بگوئيد تفسير قرآن در زبان فارسی  ا به آنها میزبان فارسی است و م

حقيقت اين است که در نظر مولوی . گوئيد چرا اين چنين می! نه. کند است و موالنا انکار می

که . مولوی در دفتر اول مقدمه بلندی دارد:  چون متن بلندی که بر مثنوی نوشته. چنين بوده

در آنجا تمام القابی و اوصافی که قرآن برای خودش ذکر «ست همه اش به زبان عربی ا

ال يمّسهُ االالمطهرون  کتابی که جز پاکان «کند،  کتابی که  کرده، او برای مثنوی ذکر می

رسد يا  اينکه يضل به کثيرا و يهدی به کثيراً خداوند با اين کتاب عده ای را  دستشان به آن نمی

و اينها همه اوصافی است که در قرآن برای خود . کند دايت میکند  و عده ای را ه گمراه می

   : گويد يا مثالً وقتی می. قرآن آمده

  ماهياِن بحِرپاِک   کبريا//        هست قرآن حال هاِی انبيا

احوال پيامبران و خصوصاً و من . گويد يکی از بلندترين نکته هائی است که در باب قرآن  می

احوال  . خوب اين وصف خود مثنوی است. تو قرآن منعکس شدهجمله خود پيامبر اسالم 

  »موالنا تو سراسر مثنوی منعکس شده 

قول .  کند که مثنوی کّشاف قرآن است سان، در مقدمه، مولوی تصريح می بدين   
خداوند را از قرآن باز ميآورد تا بگويد شرح قرآن است و اين شرح کّشاف قرآن 

زيرا . آورد و نه سخنی از خود مانند آنها قرآن را میهای  هائی از آيه بخش. است
. خواهد خواننده خود را متقاعد کند که مثنوی او کّشاف قرآن است می

های قرآن از خود را ، از  آورد، وصف های قرآن نمی هائی همانند وصف وصف
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. که مثنوی کّشاف قرآن است آورد تا دليل باشد بر اين قول قرآن و نه خود می
در اين بخش از . کند مثنوی خود هيچ وجه تمايزی از قرآن ذکر نمیبرای 

زيرا سراينده مثنوی در مقام اثبات صحت و . مقدمه، هرچه هست از قرآن است
 .دقت کار خويش است

تمام القابی و «اگر آقای دکتر سروش در توضيح مقدمه دفتر اول که در مثنوی   

ال يمّسهُ «کند،  کتابی که  برای مثنوی ذکر میاوصافی که قرآن برای خودش ذکر کرده، او 

رسد يا  اينکه يضل به کثيرا و يهدی به  االالمطهرون  کتابی که جز پاکان دستشان به آن نمی

دنباله اش  ».کند کند  و عده ای را هدايت می کثيراً خداوند با اين کتاب عده ای را گمراه می
و اين کتاب، شفای بيماری های « :ستا گفت در مقدمه آمده داد و می را ادامه می

و گشايندۀ رازها و آشکار کنندۀ اسرار و حقايق روحی و زدايندۀ اندوه ها 
گفت، مثنوی قرآنی ديگردرزبان فارسی  است، ديگرنمی »)کّشاُف القرآنِ  ( قرآنی
کرد که مولوی نه از خود که از قول خداوند و از قرآن  حتی اگر توجه می. است

همان را . گفت مثنوی قرآنی ديگر، در زبان فارسی است کند، باز نمی نقل می
ندۀ گشاياست يعنی » کّشاُف القرآن« اين کتاب: است گفت که مولوی خود گفته می

  .    رازها و آشکار کنندۀ اسرار و حقايق قرآنی
کّشاُف صفت تفضيلی است يعنی بسيار آشکار کننده، بسيار گشاينده و کشف     

جا  از اتفاق زمخشرى که در شکافتن لغات قرآن، نقش بسزايى دارد، از آن. کننده
عرب  که به اشعارعرب نيز آشنايى وافرداشت، در توضيح آيات قرآن، از اشعار

کار او مورد . جست معانی لغات در اين اشعار، در تفسير لغات قرآن، بهره می
او تفسير خود را الکّشاف . توجه  ديگران خصوصا مفّسران پس از او واقع شد

       .   نام نهاده است... عن حقايق غوامض التنزيل
خود را مولوی در بخشی از مقدمه دفتر سوم هم که به عربی است، نيز کار     

  : آورد  های قرآن را می کند و آيه به قرآن مستند می
   

 بخشی از مقدمه دفتر سوم
و له الحمد و المجدُ علی توفيق الکتاب المثنوی االهی الربّانی، و هم الموفق 

" والمتفضل و له الطول و المن، السيما علی عباده العارفين علی رغم حزب 
 ِ َّ ُ ُمِتمُّ نُوِرِه َو لَْو كِرهَ اْلَكِفُروَن يُِريدُوَن ِليُطِفئُوا نُوَر  َّ إِنَّا نْحُن " ، " ِبأَْفَوِهِهْم َو 
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ْكَر َو إِنَّا لَهُ لَحِفظوَن  ْلنَا الذِّ فََمن بَدَّلَهُ بَْعدَ َما سِمعَهُ فَإِنََّما إِثُْمهُ َعلى الَِّذيَن " ، "نَزَّ
َ سِميٌع َعِليمٌ  َّ لُونَهُ إِنَّ  ، والحمد  رب العالمين، و صلی هللا علی سيدنا دمحم و " يُبَدِّ

 .آله و صحبه الطيبن اجمعين، برحمتک يا الراحمين
دارم که مرا در تلفيق اين کتاب  ستايم و بزرگ می و من آن پرودگاری را می« 

و او را . مثنوی الهی ربّانی ياری داده است، وتوفيق دهنده و لطف کننده اوست
« رگواری است بويژه بربندگاِن دل آگاهش،به رغم گروهی که توانائی وبز

پروردگار را فرونشانند، وپروردگار به کمال  خواهند با سخن خود نور می
: فرمايد که و می) ٨/صف.  (»رساننده نور خويش است، گرچه کافران نخواهند

 اگر کسی«، و )٩حجر(» راستی ما قرآن را فرستاديم و ما نگهبان آن هستيم« 
گمان گناه بر گردن چنين کسی  پس از شنيدن آن بخواهد آن را دگرگون سازد، بی

درود او بر سرور ما ، و ستايش بر پروردگار جهانيان، و )١٨١/بقره(» است
به رحمت تو ای مهربانترين   دمحم و همۀ خاندان و ياران پاک و پاکيزه اش،

  » .رحمت کنندگان
که  –همانند قرآن کسانی هم که بخواهند مثنوی را : گويد در اينجا موالنا می    

  .تغيير دهند، گناه تغيير و تحريف، بر گردن آنان است - کشاف قرآن است 
ها صراحت دارند بر اين که مولوی مثنوی خويش را  درهردوی اين مقدمه     

است که درکار خود از  داند و مدعايش اين نه قرآنی ديگر که کشاف قرآن می
روا نيست کار او را از قول او، جز . است امانت و صداقت هيچ فروگذار نکرده

  .آن خواند که او خود خوانده است
مثنوی دريای ژرفی از عرفان و معارف معنوی است که سالک اين راه  

تواند در آن غواّصی کند و به انواع و اقسام گوهرهای معنوی الهی دست  می
و برای کسانی که بخواهند به . و راز بسياری از آيات قرآن را گشوده بيابد .يابد

ً مثنوی ) گنج حضور(دريای بيکران هستی  دست يابند و متصل شوند، طبعا
کسانی که بخواهند از آن  بهره . دست آن را ها خواهد گرفت و راه  خواهد برد

قدرتها شوند و يا به نام  مادی، اجتماعی و سياسی ببرند ، توجيه گرانواع و اقسام
ً ان. نشانی برسند و همانگونه که خود فرموده . ها را گمراه خواهد کرد طبعا

مثنوی . »کند کند وعده ای را هدايت می عده ای را گمراه می«اين کتاب  : است
ما از خدا ييم و بسوی او » انا  و انا اليه راجعون« توضيح راه و روش سير  
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از طريق توضيح ساده و روشن آيات قرآن، توضيح . گرديم است باز می
داستانهای قرآنی، احاديث و روايت اسالمی، زندگی پيامبران و بويژه پيامبر 

  :از زبان خود او بشنويم. است ها پيشنهاد کرده اسالم، روش سلوک رابه ما انسان
  کند یشکايت   م  از جدايی ها   //     کند     چون  حکايت  می بشنو از نی  

  از نفيرم مرد و زن     ناليده اند//     کز    نيستان     تا مرا     ببريده اند    

  تا بگويم شرحِ   درِد     اشتياق//     َشرحه  از فِراق    سينه خواهم َشرحه  

  باز جويد روزگار وصل خويش//     دور ماند از اصل خويش    هر کسی کو 

باز جستن روزگار وصل خويش، باز گشتن به خدا و به لقای پروردگار نايل     
  .شدن است

کنيم، قبل از هر چيز بايد  ما با هر کتابی که سرو کار داريم و يا مطالعه می   
محتوای آن چيست و .  کتاب چه نوع کتابی است. خواهيم بدانيم از کتاب چه می

ا را از خود کتاب بايد بخواهيم و در آن پاسخ اين پرسشه. آيد به چه کار می
قرآن هم از اين قاعده مستثنی . بجوئيم و آن را  از خود آن کتاب جستجو کنيم

  .کردها را از قرآن  پس بايد به سراغ قرآن رفت و اين پرسش. نيست
هر کس که مثنوی موالنا را «: کريم زمانی شارح مثنوی، در مورد مثنوی آورده     

نه تنها فضای عمومی . کند سريان مفاهيم قرآنی را در تار و پود آن مشاهده میخواند  می

مثنوی از رايحۀ مشکبار قرآن کريم آکنده است، بل جزئيات و ظرايف آن نيز از پرتو حقايق 

از اين «:نويسد و دکتر زرين کوب می )١۶(» .قرآنی تابناک و شعشعی گشته است

قل آيات قرآنی در مثنوی تا حدی است که آن را می توان گذشته، کثرت و تنوع موارد اخذ و ن

  ) ١٧(»  .تفسيری صوفيانه از قرآن کريم تلقی کرد

  :نويسد و شفيعی کدکنی استاد ادب و عرفان در مورد مولوی ومثنوی می
مثنوِی معنوی حضرت موالنا بزرگترين حماسۀ روحانِی بشريّت است که خداوند برای «   

پس « و نيز )  ١٨( »است گِ ايرانی آن را به زبان پارسی هديه کردهجاودانه کردِن فرهن

سه موج بزرگ، سه خيزاِب . از عطار بلندترين قلۀ شعر عرفانی، جالل الدين مولوی است

.  اول سنائی و دوم عطار و سوم جالل الدين مولوی: بلنِد حيرت آور، در اين دريا وجود دارد

کرانۀ شعر عرفانی فارسی، و  ِن مستقل اند که فضای بیاينها سه اقليم پهناور، سه کهکشا

اند  کنند و در ضمِن کماِل استقالل سخت به يکديگ وابسته اغراق شعِر جهان را احاطه می بی

 )  ١٩(  ». کنند و يکديگر را تکميل می
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   طعنه زنندگان به مثنوی

انی که به او کند، و به کس مولوی بسان قرآن به طعنه زندگان مثنوی عمل می    
گويد، جای تعجب ندارد همچنانکه گمراهان از  و مثنويش طعنه می زدند، می

يک آدم ابله ناگهان از . بينند، از مثنوی هم چيزی نبينند قرآن جز قيل و قال نمی
طويله سر برآورده و مانند کسی که کارش عيب جويی است از مثنوی هم عيب 

های حقير و ناچيزی است چون تمام آن گويد که مثنوی حرف کند و می جويی می
آن طعنه . ها است يک مشت حکايات و تمثيالت در باره پيمبران و پيروی از آن

گويد  در مثنوی از مباحث عميق و اسرار بزرگ عرفانی ندارد تا  زننده می
 .اولياء هللا  بتوانند در عرصه آن  اسب هميت خود را به تاخت و تاز آورند

در مثنوی از مقام انقطاعِ از غير حق تا مراتب فنا و : گويد اين ابله باز می   
 .   ذکر و مراتب سلوک برای رسيدن به لقاء هللا چيزی گفته نشده است

 َضالل اين عجب نَبَود ز اصحاب //     نبيند       غير قال     که ز قرآن گر

 چشم کور  غير گرمی می نيابَد    //   کز شعاع ِ آفتاب         پُر ز   نور    

 سر بُرون آورد چون  طعّانه يی //    خر خانه ای     خربطی ناگاه از       

  قصۀ پيغمبر    است   و پيروی//     کين سخن پست است، يعنی مثنوی    

  که دوانند اولياء  آن سو َسمند//            و اسراِر بلند    نيست ذکِر  بحث  

  مقامات خدا پايه   پايه تا       //             فنا   تا         ت     تَبَتُل مقاما از 

 که به پَر، ُزو بَر پََرد صاحبدلی//           قام      و   منزلی شرح و حّدِ هر م

وقتی قرآن کريم هم نازل شد، کافران همين ايرادها : گويد موالنا در جواب می  
اگر قرآن اين چنين آسان است، تو هم يک . را به آن کتاب عظيم وارد کردند

اما بدان که اگر جن و انس و تجربه داران جمع شوند که مانند . سوره آسان بياور
در مثنوی هم چيزی نيست و مطالب  ای حسود اگر. توانند اين قرآن بياورند، نمی

  .   سده و بی پايه است، چرا معطلی تو هم نظير چنين کتابی را بياور
 اين چنين  طعنه  زدند  آن کافران  //   چون کتاُب هللا بيامد  هم    برآن    

 بلند نيست  تعميقّی و  تحقيقی       //  نََژند      که اساطير است و افسانۀ  

     اين چنين آسان  يکی سوره   بگو//     سان نمايد  اين  به  تو    اگر آ: گفت

  يکی آيت از اين آسان    بيار: گو//      و اِنستان      و اهل  کار        ِجنّتان  
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  ) ۴٢۴٣و۴٢۴٩و  ۴٢٣٩- ۴٢٣٠سوم  دفتر  ( 

سير کننده مثنوی معنوی، هرگاه : در پايان، اين نکته را تقديم اهل خرد می کنم   
برآن شود که  اشعاری را  که توضيح و شرح آيات قران کريم و احاديث منقول 
از پيامبر و يا داستانهای قرآن  و يا از اين قيبل  است، از آن خارج کند، خواهد 

و در خواهد يافت که مولوی اين قرآن ماند  ديد که از مثنوی چيزی برجا نمی
چنين کسی چون . تفسيری ويژِۀ خود اوست. است است که تفسير عرفانی کرده

سان که هست دريابند،  مثنوی را نه قرآن در  اند مثنوی را همان آنان که کوشيده
از اين گذشته، «: به قول استاد زرين کوب. يابند زبان فارسی که  تفسير قرآن می

نوع موارد اخذ و نقل آيات قرآنی در مثنوی تا حدی است که آن را می کثرت و ت
  )  ٢٠(» .توان تفسيری صوفيانه از قرآن کريم تلقی کرد

مفهوم « در قسمت ديگراين نقد، سخن دکتر سروش را در اين باره که در قرآن 
  .کنيم نيست را  نقد می»  حق

  
  
  آيا مفهوم حق در قران نيست؟   -٢
  

سروش در بخش ديگری از سخنانش به حقوق بشر اشاره می کنند، آقای دکتر 
  :می گويند که در قرآن مفهوم حق و عشق نيست

يعنی باز مفهوم عدالت برسر جای . حقوق بشر در جهان جديد يکی از مصاديق عدالت است«

تا يک مدتی ما غافل بوديم از اينکه، برای . منتها تشخيص مصاديق فرق می کند. خودش است

ينکه عدالت را بطور تام اجرا کنيم، بايد حقوق را هم بپردازيم فقط اين نيست که تکليف ا

بخواهيم و از مردم بخواهيم مکلّف باشند وظايفشان را اجرا کنند، اين بخشی از آن ست، 

اين چيزی است که نسبتاً . بخشی هم احقاق و اجرا و انصاف دادن در مقام حق گذاری است

يعنی شما در قرآن اين را نمی بينيد، در تورات . شته برای همه مغفول بودهمغفول بوده در گذ

زبان اديان : من اين را هميشه نوشته ام. نمی بينيد، در انجيل نمی بينيد، هيچ جا نمی بينيد

به شما دائماً می گويند، وظيفه تان اين است، وظيفه تان آن است، پايتان را . زبان تکليف است

اين خوب است در جای خودش اما  يکی . ن نگذاريد، تجاوز از حدود نکنيداز اين خط بيرو

  »مفهوم حق درشان نيست مفهوم عشق درشان نيست
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حق و حقوق از نگاه قرآن « مقاله ای تحت عنوان ٨٨اينجانب در اسفند سال  
همان مقاله با  ٩٠و بعد هم در تابستان سال   نوشته و منتشر شد » وعلی

فصل يازدهم » امام علی و دموکراسی های اين عصر«اضافات و تغييراتی بنام 
« : در آن مقاله آمده بود.  شد» واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين«کتاب 

در  .بحث حق و حقوق انسان و يا بشر يکی از مهمترين، بحثهای دنيای معاصر و مدرن است

دنيای امروز و در نزد غالب مردم کشورها و بيشتر دولتها، حقوق شهروندی حداقل به لحاظ 

مقوله حقوق انسان نيز نزد بسياری، امری بديهی و پذيرفته . نظری پذيرفته شده است

  . بشمارند

 در اين اواخر، مطالعۀ بعضی ازمقاله ها، کتابها و يا مصاحبه هائی که بوسيله بعضی از به   

اصطالح فيلسوفان، اسالمشناسان و يا مدعی اسالمشناسی کشور ما منتشر شده اند، نه تنها 

منکرشده اند که اسالم از حق و حقوق صحبت نکرده است، بلکه مدعی شده اند هرچه هست، 

اينان اگر می گفتند خلفا . مسئله حقوق زاده فرهنگ مغرب زمين است. تکاليف يکطرفه است

گر گروههای اجتماعی صاحب قدرت، در طول تاريخ، مانع شده اند به و دي و حکام جبار

مسئله حقوق و انواع آن با توجه به متون اسالمی بويژه قرآن و نهج البالغه، پرداخته شود و 

. برای جوامع اسالمی روشن بگردد که انسان صاحب حقوق است، چندان جای ايراد نبود

بر آن شدم که در اين باره . و شگفت زده کرد ادعای متفکران مسلمان مرا بسيار متعجب

مرتبه در موارد مختلف کلمه حق را  ٢۵٠وقتی مشاهده کردم که در قرآن بيش از. تحقيق کنم

بدون در نظر گرفتن ساير مشتقات و کلمات مترادفی که منظور از آنها حق است، تکرار شده 

و در نهج   -بارهم تجاوز کند که اگر آن ها را هم در نظر بگيريم شايد از سيصد  -است 

البالغه هم که در حقيقت بيانگر روش عملی امام علی در دوران خالفت آن حضرت است، به 

بار  ٢۵٠غير از کلمات مترادفی که منظور از آن ها حقی از حقوق بيان شده  است، بيش از 

اسان و اسالم اينان چگونه قرآن شن. کلمه حق و حقوق بکار رفته است، تعجبم دو چندان شد

شناسانی هستند که همگام با غربی ها، قرآن را ناديده می گيرند؟ آيا جای شگفتی دارد اگر 

گفته شود اينها قران را از ديد حقوق انسان و حقوق جمعی و حقوق جانداران و طبيعت، 

مطالعه نکرده اند؟  نه؟ اما به نظر می رسد اينان معانی حق و تکليف را در قرآن و نهج 

در واقع رابطه حق و تکليف، هم در منطق و بيان قران وهم در .  لبالغه علی را نفهميده اندا

  .نهج البالغه وهم در روش مجری آن که امام علی بود، رابطه به اجرا در آوردن حق است

پس وجود تکليف فرع . تکليف وقتی معنا و مفهوم دارد که حق و يا حقوقی وجود داشته باشد
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تکليف بی رابطه با حق، نيز فرع بر . زيرا تکليف عمل به حق است. ستبر وجود حق ا

. زيرا تکليف عمل به امر يا نهی قدرت ويران گر و فساد گستر می شود. وجود قدرت است

و نيز، . پس تکليف وقتی وجود پيدا می کند که صاحب حق می خواهد به حق خود عمل کند

موقع و موضع دفاع از حق خود و يا ديگرانی تکليف وقتی وجود پيدا می کند که کسی در 

روشن است که اگر حق و حقوقی وجود داشته باشد و کسانی اقدام به اجرای آن . قرار گيرد

به عبارت . حقوق ننمايند، چنين حقوقی دردی را دوا نمی کند و بود و نبودش يکی است

مثالً . را اداء کرده اندديگرکسانی که به اجرا درآوردن حقوق اقدام می کنند، تکليف خود 

قرآن مردم را مکلف به دادگری و  اجرای عدالت کرده است، چون اجرای عدالت در جامعه 

پس ميزان شدن عدالت در جامعه، به .  يک حق عمومی است که بايد  به اجرا در آورده شود

کنند  همگان امکان می دهد هم از حقوق خود برخوردار باشند و هم حقوق يکديگر را رعايت

بنابراين حقوق از راه انجام تکاليف، که هر يک، .  و هم حقوق جمعی را به عمل درآورند

  . عمل به حقی است،  به عمل در می آيند و زندگی انسان را حقوقمند می سازند

در رابطه با خداوند، تکليف وقتی وجود پيدا می کند که انسان برآن می شود که حق بندگی 

زيرا با عمل . در حقيقت، حقوق خداوندی، حقوق معنوی انسان بشمارند. خداوند را بجا آورد

به اين حقوق است که انسان از بندگی قدرت آزاد می شود و به يمن رابطه با خداوند، بعد 

معنوی خويش را پر پهنه می کند و بر استقالل و آزادی و ديگر حقوقی که ذاتی او هستند، 

تکليف و وظيفه هيچ نيست جز به اجرا در آوردن حق و  بنابر اين. عارف و عامل می ماند

 ) ٢١(» .حقوق

اگر به جای اينکه می گويند، حقوق و آزادی در اسالم نيست و از غرب است، 
سرشار از حق و ... می گفتند، متون اوليه اسالم يعنی قرآن و نهج البالغه و

به قدرت  آزادی است، اما قدرتمدارانی که قدرت را جانشين  دين کرده و
مشروعيت دينی داده،  و به بيان قدرت تبديل شده اند، مانع از ديدن حق در قرآن 
و نهج البالغه شده، و همچنان تا به امروز حقوق و آزادی در بين مسلمانان 
مغفول مانده،  و لی  در دوران ما در غرب حق و آزادی مطرح شده و  در 

مهمترين حقوقی که . ی زده شده بودزمينه هايی هم به اجرا در آمده، حرف درست
  . امروز مطرح است حق تعيين سرنوشت مردم  به دست خود مردم است
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  حق اداره کشور 
امام علی که تربيت يافته مکتب اسالم و قرآن که خود قرآن ناطق است در  

تاريخ و نهج البالغه گزارش شده است که تنها امام علی است، که به صراحت و 
هيچيک از خلفای . الم کرده که اداره کشور از حقوق مردم استبه دفعات اع

راشدين به جز علی چنين نکرده اند، نه ابوبکر، نه عمر و نه عثمان،  هيچکدام 
ابوبکر که حد اقل در سقيفه بنی . نقل نکرده اند که حکومت از حقوق مردم است

را بعد از خود  ساعده با بيعت عده ای به خالفت انتخاب شد، اما خود او خالفت
به عمر واگذار کرد و اولين سنگ بنای سلطنتی را گذاشت و عمر نيز بعد از 
خود خالفت را به شورای شش نفره ای که در آن عبد الرحمن بن عوف حق وتو 

.  داشت و هر کسی خالف او عمل می کرد بايد گردنش زده می شد، واگزار کرد
اما امام علی با انتخاب مردم به . و در حقيقت هر دو خالفت را شخصی کردند

که با جنگهائی که . خالفت برگزيده شد، سعی کرد که حق را به حقدار برگرداند
برايش به راه انداخته شد، بيش از چهار سال حکومت خود را در جنگ به سر 
برد  و جان خود را بر سر اجرای عدالت و برگرداندن حقوق به حقومداران 

ً  بنای واليت عهدی وحکومت بعد از امام ع.  گذاشت لی هم  معاويه  رسما
نه خلفای راشدين و نه بعد از آنان  چنين بيانی . سلطنتی و موروثی  را گذاشت

نکرده اند و  اين است که در  بين مسلمانها حکومت و کشور داری موروثی و 
و چون برای عامه مردم جا افتاده بود که حکومت ، بعد از . سلطنتی شده است

حاکمی، حق اوست که جانشين بعد از خود را تعيين کند، حکومت  ارثی و  هر
سلطنتی جا افتاد و دستگاه های تبليغاتی هم نمی گذاشتند، چيز ديگری غير از 

نه پيشينيان و نه پسينيان  . تنها امام علی بدين اعتقاد بود. اين به مردم گفته شود
ت و کشور داری موروثی شده چنين نکرده اند و اين است که در اسالم حکوم

و اين نکته که چنين روالی در بين حاکمان مسلمانان بر قرار شده، غير از . است
اين است که بگوييم در قرآن حق نيست و يا در اسالم  و متون اوليه اسالم حق 

کار فيلسوف، اسالم شناس يا پژوهشگر تاريخ اين است که . مطرح نبوده است
ن و آيين را به مردم گزارش کند و نه  آنچه به دست سرچشمه و حقيقت يک دي

قدرتمداران در جوامع بنام دين رواج پيدا کرده را به جای اصل آن بنشاند و آنرا 
هم حقيقت . البته وظيفه دارد که هر دو را توضيح و تشريح کند.  به مردم القا کند
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  .  را بگويد و هم آنچه را که بنام حقيقت قلب شده عيان سازد
  :ابتدا حق در نگاه مولوی و در پی آن نظر دکتر سروش خواهد آمد

مولوی معتقد است که همه حقوق از خداوند منشاء و سرچشمه می گيرد و حق 
  :خداوند بر تمامی حقوق سبقت دارد، چنين آن را به نظم در آورده است

  
  َغيِرنا؟ َمن اوفی   بِعَهٍد  : گفت/    /از وفا      حق تعالی،   فخر آورد     

  کس سبَق بر حقوِق حق ندارد  //         وفا با رّد   حق    دان،    بيوفايی 

  جنين تو   غريم کرد او را از    //  کآن  کريم      حِق مادر بعد از آن شد، 

وهيچ کس بر حقوق حق بدان که وفاداری هم بيوفايی است اگر حق را نپذيری 
  يشی نمی گيردپ

خداوند هزاران . بعد از حقوق خدا ، حق مادر واجب است که بايد رعايت شود
نتيجه اينکه حقوق خداوند . هنر و فن بکار بسته تا مادرت به تو مهربانی ورزد

حقوق خداوند حق اول است و بر همه . از هر جهت بر حقوق مادر مقدم است
  .حقوق سبقت دارد

حقوق الهی . ميت دارد که خداوند هم بدان فخر می کندوفای به عهد تا جائی اه
  . بر حق ديگری مقدم است

...  
  تا که مادر بر تو ِمهر انداخته  است//     ساخته است     حق هزاران صنعت  و فن 

  نداند،     َخر بَُود حق را  هر که آن  //   بود      پس حِق حق سابق          از مادر 

  )٣٢٩-٣٢٨و ٣٢۵-٣٢٣دفتر سوم (

چه کسی، به : خداوند نسبت به وفاداری فخر و مباهات کرده و فرموده است
و من : ... سوره توبه ١١١اشاره به آيه (جزما، در عهد و پيمان وفادارتر است؟ 

  )  اوفى بعهده  من هللا فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم  
ق  خداوند بر همۀ حقوق مقدم  است  يعنی اينکه اينکه موالنا می فرمايد که  ح

بايد خداوند  حقوق  ديگری ذکر کرده باشد، تا حقوق  خودش بر همۀ آنها مقدم 
باشد و آن  و حقوق از خداوند سرچشمه  بگيرد و از آنجا به حقوق ديگر ريزش  

 توضيح بيشتر کمی بعد خواهد. کند و خداوند در قرآن آن را  بيان فرموده اند
  .آمد
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حال با اين مقدمات  که در باال ذکر آن رفت، ببينيم آقای دکتر سروش قبالً در 
و لذا به اصل مطلب  . اين رابطه چه می گفته و اکنون به چه نتايجی رسيده است

ابتدا سخنان آقای دکتر .  که آيا حق در قران هست و يا خير  باز می گردم ؟
ن در خارج از کشور خواهد آمد،  سروش در رابطه با حق پيش از مستقر شد

وی در آن دوران گذشته  به توضيح حق در قرآن و نهج البالغه  پرداخته و 
هر آنچه سوای . حق از خداوند سرچشمه می گيرد و ريزش می کند« : تشريح کرده اند که

خداوند است بايد خود را با خداوند و با حقی که از او سرچشمه می گيرد، تنظيم و هماهنگ 

  ) ٢٢(» نمايد

، سوره بقره ، با کمک گرفتن از گفتار پيامبر و امام علی به  ١۴٧در تشريح آيه 
حق از خدا ) ١۴٧البقره (الحق من ربك فال تكونن من الممترين  «  : اين حق می پردازد

  .است ، پس تو از شکاکان مباش

الحق َمَع علٍی يَدوُر َحيُث  َعلٌی مَع الحی و:  نقل شده است که فرمودند) ص(همچنين از پيامبر 

حق با علی است و علی با حق است، هر جا ) ٢شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج (ما دَاَر 

  . که حق می گردد، علی نيز می گردد، و اين دو از يکديگر جدا شدنی نيستند

حق با خدا "نکته بسيار لطيفی در اين آيه هست و آن اينکه خداوند در قرآن نفرموده است که 

معيت با حق )   ع(و علی )  ص(وصف پيامبر ". حق از خدا است: "بلکه فرموده است" است

حق از خداوند سرچشمه می گيرد و .  است، اما خداوند با حق نيست، بلکه حق از اوست

هر آنچه سوای خداوند است بايد خود را با خداوند و با حقی که از او . ريزش می کند

  )  ٢٣(» تنظيم و هماهنگ نمايد سرچشمه می گيرد،

هر آنچه « به  بيان  آقای دکتر سروش همۀ حقوق از خداوند سرچشمه می گيرد و 

سوای خداوند است بايد خود را با خداوند و با حقی که از او سرچشمه می گيرد، تنظيم و 

  »هماهنگ نمايد

  :در مورد تقوی که حق خداوند است از زبان امام علی می گويند
همين سخن را دارند که تقوی حق خدا بر آدمی است ) ع(در مورد تقوی هم امير الؤمنين  «   

  : و موجب حق از ناحيه آدمی بر خدا می شود

و ان تستعينوا عليها . اوصيکم عباد هللا بتقوی هللا فانها حق هللا عليکم، و الموجبة علی هللا حقکم

  )٢٣٣خطبه (با و نستعينوا بها علی هللا 

باری بعد . لکن اين حق که از ناحيه ما بر او ثابت شود در واقع به تفضل اوست نه تکليف او
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است، بحث اصلی امير ) ع(از اين مقدمه که در حقيقت متضمن فلسفۀ سياسی امير الؤمنين 

  :در خصوص حق والی بر رعيت و حق رعيت بر والی آغاز می شود)  ع(الؤمنين 

وقاً افترضها لبعض الناسعلی بعٍض، فجعلهعا تتکافاً فی وجوهها ثم جعل سبحانه من حقوقه حق

 ً   و يوجب بعضها بعضا

پس خداوند برخی از حقهای خود را بصورت حقوقی در آورده است که بعضی مردم بر 

بعضی ديگر دارند، اين حقوق يکديگر را نگه می دارند و بعضی موجب بعضی ديگر می 

  .شوند

انسان واجد بعضی حقوق نخواهد شد مگر آنکه بعضی از :  بِبَعضوال يُستوَجُب  بَعُضها اِال

  . حقوق يا تکاليف ديگر را واجد باد

  :و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعی و حق االرعيه علی الوالی

بزرگترين حقی که خداوند در عالم جاری کرده است، حقی است که رعايا بر واليان و واليان 

  .بر رعايا دارند

  :فريضةً  فرضها هللا سبحانه  لکل علی کل، فجعلها نظاماً اللفتهم و عّزاً لدينهم

اين نظام حق و . خداوند سبحان اين حق و فريضه را به نحو دو سويه واجب فرموده است

تکليف دو سويه فريضه خداوندی است و خداوند آن را موجب الفت و پيوند مردم و عزت و 

) ع(آقای دکتر سروش باز در مورد امير الؤمنين  )٢۴(» .دين کرده استارجمندی 
و فلسفۀ سياسی اسالم ياد اور می شود که حق دو طرفه است و هيچ کس با حق 

  :رابطۀ يکطرفه ندارد
و فلسفۀ سياسی اسالم يک نکته بسيار مهم را تذکر داده » دولت«در بابت ) ع(امير الؤمنين « 

فالحق اوسُع االشياء فی : اين عبارت ايشان مشهور است که. مانده است  اند که غالباً مغفول

در بارۀ حق سخن بسيار می ) ٢١۶نهج البالغه، خطبه (التوصيِف، و أضيَقُها فی التناُصِف 

" توان گفت ، متفکران، فيلسوفان و ادبای فراوانی در باب حق داد سخن داده اند، ولی 

. مانند عبور از پل صراط است"  کار بسيار دشواری استاتصاف به حق و عمل کردن به آن 

ال : ايشان سپس می فرمايند. گواهی می دهد) ع(به واقع تاريخ نيز به صحت ای کالم موال 

حق چيزی است که اگر به نفع کسی جاری شد، عليه او نيز : يَجِری ِالحٍد إال َجَری عليِه 

  ) ٢۵(» فه ندارديعنی هيچ کس با حق رابطۀ يک طر. جاری می شود

ولکن من واجب . استغناء دولت از ملت را مورد عتاب قرار می دهند«) ع(امير الؤمنين 

اما از اين حقوق : حقوق هللا علی العباد النصيحة بمبلغ جهدهم، و التعون علّی إقامة  الحق بينهم
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اقامۀ حق ميان  واجبۀ خداوندی بر بندگان است تا که می توانند نيکخواه يکديگر باشند و برای

  ) ٢۶(» خود، ياری نمايند

  :در مورد گرفتن حق ضعفا از اقويا از زبان پيامبر می گويند 
هيچ امتی روی : که من بيش از يک بار از پيامبر شنيدم که فرمودند)  ع(امير الؤمنين « 

پاکيزگی نمی بيند مگر آنکه در آن امت ضعفا بتوانند حق خودشان را بدون لکنت زبان از 

  ) ٢٧(» اقويا بگيرند 

آقای سروش درمورد شنيدن و عرضه داشتن  سخن حق و مشورت دادن به    
  :  می گويند) ع(امام علی عدل از زبان

کسی که شنيدن حق، و عرضه داشت آن بر وی گران است، عمل به حق بر وی گرانتر «

خواهد بود لذا از شما می خواهم دريغ مکنيد که به من سخن حقی بگوييد، يا مشورت عادالن 

  )٢٨(» ای عرضه داريد، من فی نفسه برتر از خطا نيستم

ايشان، تماماً حقوقی است » حکمت و معيشت«، کتاب  ٢١۶ -  ٢٠۶از صفحۀ 
  .بيان شده است) ع(که از زبان خداوند، پيامبر و بويژه امام علی 

که امام علی به اين : بعد از توضيح اين حقوق در کتاب ديگر خود می گويند
  :علت خالفت را پذيرفتند که با کمک آن بتوانند حقی را اقامه کنند

  ).٣٣نهج البالغه خطبه ( من اِمرتکم اِال اَن اُقيَم حقاً او ادفع باطالً وهللاُ لَهَی اُحُب اِلّی « 

به خدا قسم که اين کفش های کهنه نزد من با ارزشتر است از خالفت شما مگر اينکه بتوانم «

و باز در جای ديگر  از زبان ) ٢٩(» .به کمک آن حق اقامه کنم و يا باطلی را دفع نمايم
  يح، خلص، زيبا و پذيرفتنی استامام می گويند که حق صر

فلو اّن الباطل خلص : " ختم می کنم، که فرمودند) ع(سخنم را به بيان نيکوی امير المؤمنين «

ولو ان الحق خلص من لبس الباطل النقطعت عنه . من مزاج  الحق لم يخف علی المرتابين

اگر حق از باطل نجات پيدا  .حق و باطل در اين دنيا آميختگی پيدا کرده اند" اَلُسُن المعاندين

يعنی حق صريح خالص، زيبا و پذيرفتنی است و . بکند هيچکس در آن شک نخواهد کرد

از آن طرف اگر باطل خالص را هم ارائه کنيد بسيار . مردم مفطور بر پذيرفتن آن هستند

   ۵٠خطبه  )٣٠(» زشت و نفرت انگيز است
يل اسالمی به توصيف حق و چند تا اينجا آقای دکتر سروش با توجه به متون اص

  :نوع حقوق پرداخته اند
 خداوند  حق مطلق است و حق خداوند بر حقوق ديگر مقدم است  .  
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  همۀ حقوق ديگر از خداوند سرچشمه می گرد و بايد با آن هماهنگ
  . وتنظيم گردد

  که از ناحيه ما بر او ثابت شود در واقع به تفضل اوست نه « حقی
  »تکليف او

  انساِن واجد بعضی از حقوق، بعضی از حقوق يا تکاليف ديگر را هم
 . واجد است

  تکليف بدون حق و حق بدون تکليف . نظام حق و تکليف دو سويه است
 .  نيست

  خداوند برخی از حقهای خود را بصورت حقوقی در آورده است که
 .بعضی مردم بر بعضی ديگر دارند

 داری يکديگر می شوندحقوق ها به هم پيوسته و موجب نگه  .  
  بزرگترين حقی که خداوند در عالم جاری کرده، حق  رعايا بر واليان و

 .واليان بر رعايا است
  ،از حقوق خداوند اينکه مردم  نيکخواه يکديگر باشند و برای اقامۀ حق

 يکديگر را ياری نمايند  
 از حقوق مردم به حکام سخن حق گفتن و  مشورت عادالنه دادن است. 

سوره االسرا به  ٢۶افزون بر آنچه گفته شد، آقای دکتر سروش در توضيح آيه 
و آت ذا «حق خويشاوند، مساکين، ابن السبيل و در راه مانده اشاره می کند 

 که  ) ٢۶االسراء ٢۶(القربى حقّه و المسكين و ابن الّسبيل و ال تبذّر تبذيرا 
 )٣١(» .ماندگاه را بده و هيچ اسرافکاری مکنحق خويشاوند، مساکين، ابن اسبيل و در راه «

 . اينها همه گفته های آقای دکتر سروش بود
آيا گفته های قبلی غلط بوده است و يا گفته امروز که می گويند مفهوم حق در قر 
آن نيست؟ و يا در اين دوران بر اثر تحقيق و تفحص در يافته  اند که مطالب 
گذشته نادرست بوده و اکنون آنرا تصحيح کرده اند؟ همچنانکه قبالً در مورد 

  : قرآن بيان داشته اند
يعنی عين همان الفاظ . خداوند همان گونه روبرو هستيم که پيامبر اکرم بوداکنون با کالم ... « 

پيامبر اکرم موظف بودند عين کالم وحی را « و»  ی که به پيامبر نازل شد و ثبت گرديد

ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غيب بگيرند و بعد با زبان و بيان خود شان آن را به ديگران 
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بۀ پيامبری که مهبط وحی بود و اين آيات نخست در گوش جان تجر«و  )٣٢(» .برسانند

» يعنی خويش را مخاطب مستقيم خداوند ديدن و آيات قرآن را از او شنيدن. ايشان، خوانده شد

زبان قران زبان «و » قرآن حاصل روؤياهای پيامبر است«: ولی امروز می گويند  )٣٣(

    )٣۴(» اردرؤيا  و زبان خواب است و نياز به خوابگزار د
آيا در اين مورد هم  گفته های قبلی غلط بوده است و  امروز درک کرده است 

  که مطالب گذشته نادرست بوده و اکنون آنرا تصحيح کرده اند؟  
    
عالوه بر آنچه آقای دکتر سروش در مورد حق بيان داشته بود، نظر به اينکه   

بنابر اين به بعضی . ی شودقرآن کتاب حق است و از خدا غير از حق صادر نم
  :ديگر از حقوق ذکر شده در قرآن فهرست وار اشاره می شود

 لذا، آنچه از او صادر . در قرآن خدا حق ناب و مطلق ناميده شده است
َ « : می شود حق است و غير حق از او صادر نمی شود َّ َو يَْعلَُموَن أَنَّ 

ُ  «خدا حق آشکاراست و  ، و می دانند که» ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِينُ  َّ َو يِحقُّ 
  .٨٢/ ؛  يونس٢۵/ ،  نور» اْلَحقَّ بِكِلَمِتهِ 

  حق راست و درست و صدق است، يعنی آنچه غير راست و صدق است
 َعلي اْلبَِطِل فَيَْدَمغُهُ فَإِذَا ُهَو َزاِهقٌ  بْل نَْقِذف بِالْحقّ  «باطل و زور است؛ 

قتی به باطل و زور زده می شود، ، حق چون از خود هستی دارد  و»
 .١٨/انبياء. آن را محو و نابود و می کند

  » حق و باطل در هم نياميزيد، راست و »َو ال تَْلبِسوا اْلَحقَّ ِباْلبَِطِل ،
 دروغ  درهم نکنيد
َ ُهَو اْلَحقُّ َو أَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن دُونِِه ُهَو  «حق هست است  َّ ذَِلك بِأَنَّ 

  ...و ۶٢/يا حج. و هستی دارد اما باطل نيست است ٣٠/، لقمان» لُ اْلبَطِ 
  ای وال تکتموا الحق»وتکتموا الحق« حق گواهی راست دادن است ، .

  .راست گفتن و گواهی حق دادن
  ١٧/، شوری» َو اْلِميَزانَ   أَنَزَل اْلِكتَب ِبالْحقّ « حق ترازو، ميزان است 

الميزان، يعنی العدل و ُسّمی العدل  انزل الکتاب باالحق، ای بالحقيقة و
  .ميزاناً، الن الميزان آلة النصاف والتسويه

 حق حاصل دسترنج و مالکيت بر عمل خويش است .» ُ َّ َو َخلََق 
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 « يا ٢٢/، جاثيه» َو ِلتُْجَزي كلُّ نَْفِس بَِما كسبَت  السَمَوِت َو األَْرض ِبالْحقّ 
  »لَّْيس ِلالنسِن ِإال َما سعَي 

 َو َءاتُوا َحقَّهُ «را از آن بدهيد ] نيازمندان[حق ] محصول[روز چيدن  در
 ١٤١/، انعام»يَْوَم َحصاِدهِ 

 يوفيهم « ، ای بالعدل يا »  اْفتَْح بَْينَنَا َو بَيَن قَْوِمنَا بِاْلَحقّ  «. حق عدل است
يعلمون ان هللا هو الحق «، يعنی حسابهم العدل يا »هللا دينهم الحق

 ی العدل البيّن، ا»المبين
  حق از اين جهت عدل هم گفته می شود چون عدالت خطی است که حق

را از ناحق تميز می دهد و به عبارت ديگر بود را از نبود تشخيص می 
 پس هرجا حق بود زور نيست  و هر جا زور بود حقی از بين رفته. دهد

  .است
نوع  ١٢که خود قرآن ناطق است در نهج البالغه به بيش از ) ع(امام علی 

حقوق مختلف که انسانها دارا هستند و در دوران حکومت خود آن ها را به اجرا 
حق دانستن، آگاهی، : که از جملۀ آن ها) ٣۵(در آورده است، اشاره می کند 

از مردم بر حکومت،  ومطلع شدن از امور، حق خير خواهی، تعليم و تربيت و ني
حق  باطل شدنی نيست و مشمول مرور زمان نمی شود،  وفای بعهد و پيمان، 

. حقوق الهی، حق در برابر انجام  کار، رهبری دولت از حقوق عمومی است
قرآن د . نوع حق را عنوان کرده است ۵٠افزون بر اينها رسالۀ حقوق اما سجاد 

يای آن روز و حتی تا کمتر از دو قرن ر دورانی حقوق را مطرح کرده که در دن
پيش موضوع حقوق در هيچ جای دنيا مطرح نبوده است و امام علی هم انواع 

  . حقوق را زمانی به اجرا درآورده که درجائی بويی ازحقوق به مشام نمی رسيد
 

 عدالت
نظر به اينکه حق بدون ميزان وجود ندارد و ميزان برای سنجيدن حق از باطل 

من گمان نمی کنم هيچ کتابی را شما بيابيد که به بيش از قرآن و . تعدالت اس
در  . نهج البالغه، عدالت را در زمينه های مختلف مورد تأکيد قرار داده باشد

در بخشی از فصل سوم  کتاب » واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين«کتاب 
  :ل می شودبه عدل و داد و عدالت  پرداخت شده که عيناً در اينجا نق
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  وجوه مختلف قسط
 

خداوند، در آيات متعددی از قرآن وجوه مختلف عدل و داد را  تشريح کرده و اجرای آن را « 
. از مردم خواسته است تا جای شک و شبهه باقی نگذارد و حّجت را بر همه تمام کرده باشد

  :در زير به ترتيب بعضی از آيات و وجوه مختلف آن آورده می شود
خداوند به کار زشت فرمان نميدهد و کسانی که : خدای متعال، خطاب به پيامبرمی گويد -١

کارهای زشت را به خدا نسبت می دهند، نهی می کند و در مقابل مردم را به اجرای قسط 

  : فرمان می دهد

ِ َما ال تَ     َّ َ ال يَأُْمُر بِاْلفَْحشاِءأَ تَقُولُوَن َعلي  َّ   قُْل أََمَر َربي بِاْلِقسطِ *   ْعلَُمونَ قُْل إِنَّ 

بگو . بگو خداوند امر به فحشاء نمی کند، چرا در بارۀ خدا چيزهائی را گوئيد که نمی دانيد" 

به پيامبرهم فرمان داده شده است ) ٢٩و٢٨/اعراف."(پروردگارم به دادگستری فرمان می دهد

بر اين دادگری و عدالت امر و فرمان  بنا)  ١۵/ شوری.( که ميان مردم به عدالت رفتار کند

خدائی است و خداوند  مردم را نيز آگاه می کند که بدانند، پيامبر جز رفتار به عدالت در بين 

  . آنان، راه ديگری ندارد

باز خطاب به ِمؤمنان، به آنان می فرمايد که به عدل و داد قيام کنند و گواه براجرای آن  -٢

  :باشند

ِ َو لَْو َعلي أَنفُِسُكْم أَِو اْلَوِلدَْيِن َو األَْقَربِينَإِن يَُكنْ  أَيَها الَِّذينَ   َّ ِميَن بِاْلِقسِط شَهدَاَء   َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ُ أَْولي بِهَما َّ   َغنِيا أَْو فَِقيراً فَا

، طبق ]به عدل و داد برخيزيد [ هان کسانی که ايمان آورده ايد؛ بر پا دارندۀ عدالت باشيد " 

رضای خدا شهادت دهيد، هر چند بضرر خودتان يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد، 

، .)١٣۵/ نساء، ."( توانگر يا فقير باشد و خدا به رعايت حال همه ، از همه  شايسته تر است

قسط به معنای عدل و داد و عدالت گستری است و قيام به قسط به معنای عمل به قسط و 

و قيام به آن آثار و خاصه " قائمين به قسط است"ن است و مراد از قّوامين بالقسط، نگهداری آ

ها و لوازمی دارد که خداوند يکی از آن را که شهادت بنا حّق ندادن است، در آيه ای که 

اگر چه :  گذشت، بيان می کند، و مؤمنان را از شهادت دادن به ناحق سخت برحذر می دارد

خص خود يا پدر و مادر و خويشاوندان باشد و چه آنها فقير و يا غنی اين شهادت به ضرر ش

باشند، و تأکيد بر اين امر می کند که مبادا بخاطر دلسوزی و ترحم و اين قبيل امور شهادت 

  .به ناحق بدهند که خدا، خود به رعايت حال همه، از همه شايسته تر است

دگان به قسط اين است که به ظلم و ستم و يا از خاصه های ديگر و يا نشانه های قيام کنن -٣
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  :بيدادگری عمل نمی کنند و لو با دشمنان خود باشد

ِ شَهدَاَء بِاْلِقسِطَو ال يَْجِرَمنَّكْم شنَئَاُن قَْوٍم َعلي أَال تَعْ   َّ ِميَن  ِدلُوااْعِدلُوا يَأَيَها الَِّذيَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِيُر بَِما تَْعَملُونَ  ُهَو أَْقَرب ِللتَّْقَويوَ  َّ    اتَّقُوا اللََّهإِنَّ 

بعمل، گواه و بيانگر قسط . ای کسانی که ايمان آورده ايد، برای خدا بر پا و استوار، بايستيد" 

از عدالت خارج شويد، ) حتی در حق دشمنان( دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که . باشيد

نزديکتر است و از خدا پروا کنيد که خداوند به آنچه می کنيد  عدالت شيوه کنيد که به تقوی

  )          ٨/ مائده ."( آگاه است

قرآن به صراحت به ايمان آورندگان امر می کند که قيام کنندگان به قسط و گواهان به اجرای 

عدالت برای خدا باشيد و دشمنی و يا کين قومی شما را وادار نکند که از راه عدالت و 

  . دگستری خارج شويد و به ظلم و ستم گرائيددا

خداوند انکار آيات خود را به انکار عدالت نسبت می دهد و آنهائی که مردم و پيامبران و  -۴

کسانی که به دادگستری وعدالت امر می کنند، را می کشند، آنان را به عذابی دردناک بشارت 

  :می دهد

ِ َو يَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن بِغَيِر َحقّ إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِئَايَِت   َو يَْقتُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بِاْلِقسِط ِمَن النَّاِس   َّ

  فَبَشْرُهم بِعَذَاٍب أَِليٍم 

به کسانی که آيات خدا را انکار می کنند و پيامبران را به ناحق می کشند، و کسانی را که " 

  )    ٢١/ آل عمران ."( کشند، را به عذابی الم انگيز بشارت بدهامر به دادگستری می کنند، می 

نشانۀ ديگر عدالت، اين است که عدالت از آيات الهی است و کسانی که، مردمانی را که 

بعدالت امر می کنند و به اجرای قسط می پردازند، می کشند، انکار کنندۀ آيات الهی می 

ی دهد و بدين خاطر است که مردم بايد ادارۀ شمرد و عذابی دردناک را به آنها بشارت م

زندگی خود را، خود در دست بگيرند و اجازه ندهند که زورمندان و قدرت پرستان، نيرو و 

  .  امکانات خودشان را ازخودشان بگيرند و برآنها مسلط شوند وپذيرای ظلم و ستم شان کنند

دارندۀ آن هستند، به پيمان خداوند وفا قسط و عدالت پيمان الهی است و کسانی که بر پا  -۵

  .ميکنند

ً ِإال ُوسعََهاَو ِإذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َو لَْو كاَن ذَا قُ    ْربيَو أَْوفُوا اْلكْيَل  َو اْلِميَزاَن بِاْلِقسِطال نُكلِّف نَْفسا

ِ أَْوفُواذَِلكْم َوصاُكم بِِه لَعَلَّكْم تَذَكَُّرونَ  َّ    بِعَْهِد 

نه و سنجش را به داد بپردازيد، هيچ کس را جز به مقدار توانائيش تکليف نکنيم و هر پيما" 

باشد؛ و به عهد ] شما[خويشاوند] اصحاب دعوی[گاه سخنی گفتيد به عدالت عمل کنيد و لو 
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  )        ١۵٢/ انعام."( اللهی وفا کنيد، خداوند شما را بدان توصيه کرده است شايد ياد آور شويد

است که آن عبارت از عمل کردن به عدالت بدون " ايفاء به قسط"مهّم در اين آيه  نکتۀ بس

آيۀ فوق، قسط را در مقياس کوچک برای تک تک افراد يک جامعه و . اجحاف می باشد

درمقياس وسيعتر برای قوۀ قضائيه که بايستی به پيمان خداوند گردن نهند و ميان دعوی های 

قضاوت به عدالت بين آنها رفتار کنند، اگر چه صاحبان  مختلف آحاد جامعه، در سخن و

  .دعوی از خويشاوند آنها باشند را تبيين می کند

است بمعنی اين است که بايستی حق هر کسی، تمام " ايفاء"که امر حاضر از باب » اوفوا«  

  .و کمال داده شود و اين پيمان و عهد خداوند است

را که حق مردم را تمام و کمال نمی دهند، به کسانی در همين رابطه، باز قرآن کسانی  -۶

تشبيه می کند که در زمين فتنه و فساد بر پا می کنند و باز روشن است که عاملين فساد، در 

  .روی زمين، مستبدين و زورپرستان و قدرتمداران و حافظين آن هستند

کسانی است که مانع از خاصۀ ديگر قائمين به قسط، فساد نکردن در جامعه، و مخالفت با  

  .برقراری قسط و عدالت هستند که آنها عامل فساد و قدرت پرستی هستند

َو يَقَْوِم أَْوفُوا اْلِمكيَاَل َو اْلِميَزاَن بِاْلِقسِطَو ال تَْبَخسوا النَّاس أَشيَاَءُهْم َو ال تَْعثَْوا في األَْرِض  

    ُمْفِسِدينَ 

نه، تمام و کمال دهيد و به مردم اجناسشان را کم مدهيد ای قوم من پيمانه و ترازو را دادگرا" 

  )       ٨۵/ هود  ."(و در زمين فتنه و فساد بر پا نکنيد

  .داوری بين دشمنان نيز بايد، با عدالت و قسط و انصاف همراه باشد -٧

عُوَن ِلْلَكِذِب أَكلُوَن ِللسْحتِفَإِن َجاُءوك فَاْحُكم بَْينُهْم أَْو أَْعِرض  َعنُهْمَو إِن تُْعِرض َعْنُهْم فَلَن سمَّ

َ يِحب اْلُمْقِسِطينَ  َّ وك شْيئاًَو ِإْن َحَكْمت فَاْحُكم بَْينُهم بِاْلِقسِطإِنَّ    يَضرُّ

پذيرا و شنوای دروغ و رشوه خواری هستند، پس اگر به نزد تو آمدند، در ميان ] کسانی که"[

از آنان روی گردان شدی، بدان که هر گز  آنان داوری کن، يا از آنان روی بگردان، و اگر

داوری کردی، در ميان آنان به عدالت داوری کن، ] عزم[بتو زيانی نخواهند رسانيد؛ و چون 

  )        ۴٢/ مائده ."( که خداوند دادگران را دوست دارد

 نظر به اينکه عدالت و قسط، خود ميزان و معيار است، خداوند به پيامبر دستور می دهد، با

دشمنان يهودی و نصارای خود با وجودی که رشوه و حرام خواری می کنند، اگر خواستی 

بينشان داوری کنی، بايد با عدالت و داد بين آنان داوری کنی، چرا که نظام جهان بر عدالت 

آگاه باش؛ که داوری کردن با عدالت و . است و خداوند عدالت پيشه گان را دوست می دارد
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ميزان بايستی بين همۀ . ، نه به عمل آنان ربط پيدا می کند و نه به دين آناندادگری بين مردم

  .مردم صرفنظر از دين و عملشان رعايت بشود

خاصۀ ديگر قّوامين به قسط، اين است که امر به صلح و آشتی می دهند و از تعدی و  -٨

، تجاوزی واقع شد، تجاوز به ديگران  جلو گيری می کنند و اگر ميان دو طايفه و يا دو کشور

  :آنان را بسوی امر خداوند که عدالت و دادگستری است باز می گردانند

تي َو إِن طائفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَصِلُحوا بَْينُهَمافَإِن بَغَت إِْحدَاُهَما َعلي األُْخَري فَقَتِلُوا الَّ  

َ يِحب اْلُمْقِسِطيَن َء إِلي أَْمِر اللَِّهفَ  تَْبِغي َحتي تَِفي َّ   إِن فَاَءت فَأَصِلُحوا بَْينُهَما بِاْلعَْدِل َو أَْقِسطواإِنَّ 

و اکر دو گروه از مؤمنان با هم در افتند، ميان آنان سازش دهيد، و اگر يکی از آنها بر " 

هی ديگری تعدی کرد، پس با آنکه تعدی پيشه کرده است کار زار کنيد، تا آنکه بسوی امر ال

باز آيد، و اگر باز آمد، آنگاه ميان آنان دادگرانه سازش دهيد و به داد بکوشيد که خداوند 

  )      ٩/ حجرات ."(دادگران را دوست دارد

َ و در همۀ امور عدالت را رعايت کنيد چون عدالت . به عدالت اصالح کنيد يعنی اينکه دائما

  .عدالتشان و گستردن آن دوست می داردميزان است، خداوند هم عدالت گستران را به خاطر 

از خاصۀ ديگر قسط و عدالت که مادر همۀ خاصه های ديگر است، اينکه عدالت خود  -٩

کم و کاستی در ميزان، طغيان و تجاوز به حقوق ديگران . ميزان و معيار همۀ امور است

  .است

َو أَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقسِط َو ال * اْلِميَزاِن أَال تَطغَْوا في *  َو السَماَء َرفَعََها َو َوضَع اْلِميَزانَ  

  تْخِسُروا اْلِميَزانَ 

تجاوز به [ که در سنجش سرکشی. و آسمان را بر افراشت و معيار و ميزان مقرر داشت" 

/ الرحمان."( و سنجش را بپاداريد و در سنجش کم و کاستی نياوريد. نکنيد] حقوق ديکران 

  )      ٩و٨و٧

وسيله ای است که بوسيلۀ آن هر چيزی را با آن می سنجند و اندازه می " لميزانو وضع ا" 

بعبارت ديگر يعنی اينکه خداوند عدالت را در بين شما بعنوان ميزان بر قرار کرد، تا . گيرند

مساوات را ميان همۀ اشياء بر قرار سازيد و هر چيزی را در جای خودش، آنرا بکار بسته، 

  .درستی ادا کنيدحق هر ذی حقی را ب

عدالت خود ميزان است که توسط آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم، و فضيلت 

از رذيلت تميز داده می شود و رسالت رسول خدا، همين است که از ناحيۀ پروردگارش چنين 

ميزانی را بياورد و به بشر عرضه بدارد و بپاداشتن و قيام به اجرای آن بعهدۀ خود مردم 
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  .هاده شده است و بدين خاطر است که عدالت خود ميزان استن

بدون بر قراری عدالت در جامعه، نظام امور مردم بدرستی بر قرار نمی شود و زندگی  

مردم در موقعيت نابرابر قرار می گيرد و عدۀ قليلی مسلط بر جان و مال مردم می شوند و 

در چنين جامعه ای امکان پرستش خدا . داکثريت مردم زير سلطه و دون انسان قرار می گيرن

بدرستی فراهم نمی گردد و پرستش نمادهای مختلف قدرت، حتی بصورت مسائل عبادی 

مال و ثروت، : انجام می پذيرد وهدف از عبادت بدست آوردن نمادهای مختلف قدرت نظير

  .  می شود...مقام و رياست، زير دست داشتن، ثواب ذخيره کردن و

ينکه به بشر اطمينان کامل داده شود که عدالت ميزان است، خداوند، خود و برای ا -١٠

  .شهادت می دهد که همواره به عدل و داد قيام دارد

ُ أَنَّهُ ال إَِلهَ إِال ُهَو َو اْلَملَئَكةُ َو أُولُوا اْلِعْلِم قَائَما بِاْلِقسِطال إِلَهَ إِال ُهَو اْلعَِزي  َّ     ُز اْلَحكيمُ شِهدَ 

خدا، خود شاهد است بر اينکه معبودی جز او نيست، مالئکه و صاحبان علم نيز شهادت می " 

دهند به يگانگی او و اينکه او همواره به عدل قيام دارد، معبودی جز او که عزيز و حکيم 

  )        ١٨آل عمران ."(است وجود ندارد

ودی جز او نيست و مالئکه و خدا در حالی که قائم به قسط است، شهادت می دهد بر اينکه معب

و خود ) امام بعد از پيامبر ( صاحبان علم که عبارت از پيامبران و جانشينان مستقيم آنان 

انسان در فطرت خويش نيز همين شهادت را می دهند که قسط و عدالت نزد خدا ميزان و 

  .محک است

هر کسی در لحظه نظر به اينکه قيامت و معاد، در عرض حيات دنيوی است، يعنی اينکه 

لحظه از حيات خويش در حال ساخت معاد خويش است و روشن است که جامعه ای که با 

موازين قسط و عدل اداره می شود، جامعه ای بهشتی است و هر فردی که در چنين جامعه 

. ای زندگی می کند، به نسبت استعداد خود، اهل هللا و داخل بهشت خداوند گرديده است

ران و ظالمين وکسانی که سد اجرای عدالت و گسترش آن می شوند، بداخل ستمگران و جبا

  .جهنم عمل خويش درغلطيده اند

در جامعه ای که عدالت حاکم است و همه چيز برموازين عدالت است، چنين حياتی، حيات  

بهشتی است در چنين حياتی که همه چيز سر جای خودش قرار ميگيرد و عدالت حکمفرما 

پرستش خداوند، جای ستيز و مبارزه با يکديگر را می گيرد و فضا و فرصت است، عشق و 

در چنين فضائی، غايت . استشمام عشق، به انسان به معنای درست کلمه  دست می دهد

قصوی انسان که خليفة الهی است، جواز ورود به دريای بيکران رحمت حق و درک نشأی 
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چنين عدالت مطلقی را خداوند در معاد کبير خداوند به انسان نسبی دست ميدهد و برقراری 

  . برای بشريت برقرار می سازد

خداوند برای زدودن شک و شبهه از کسانی که به  کفر و تجاوزگری گام می نهند و به   -١١

آزادی و حقوق مردم تجاوز می کنند به پيامبر  تأکيد می کند که راستی و عدالت مبنای مشيت 

َو :  او تغيير ناپذير و کسی را هم  يارای دگرگون کردنش نيست  اوست است و اين مشيت نزد

َل ِلكِلَمتِِه  ت كِلَمت َربِّك ِصْدقاً َو َعْدالًال ُمبَدِّ    تَمَّ

هيچ کس نيست که يارای . و کالم پروردگار تو در راستی و عدالت به کمال رسيده است«

  )       ١١۵/ انعام (»دگرگون کردن سخن او را داشته باشد

خداوند به انسان گوشزد می کند که تجاوزگری به انسانها فراموش نشدنی است و به همين   

علت عدالت را معيار و ميزان قرار داده است و برای تأکيد به کسانی که خالف راستی و 

عدالت عمل کرده و می کنند،خداوند می فرمايد که قيام به قسط و بر پاداشتن عدالت ميزان 

با آن سنجيده می شود  و خود نيز در قيامت با اين معيار و ميزان اعمال را  است و همه چيز

  :می سنجد

   

ْن َخْردٍَل أَتَ   ْينَا بَِهاَو َو نَضُع اْلَمَوِزيَن اْلِقسط ِليَْوِم اْلِقيََمِة فَال تُظلَُم نَْفٌس شْيئاًَو إِن كاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ّمِ

    َكفَي بِنَا َحِسبِينَ 

داد را در روز قيامت در ميان نهيم و بر هيچکس ستمی نرود و اگر عملی همسنگ ترازوی " 

  )   ۴٧/ انبيا ."(دانۀ خردلی باشد آن را بحساب آوريم و ما خود حسابرسی را کفايت کنيم

   

  خاصه های قسط و عدالت 
 در آياتی که ذکر شد، بوضوح خاصه های زير در مورد قسط و عدالت و قائمين به آن نشان 

  .داده شد

  . قسط و عدالت امر خداوند است و هر کار زشتی ضد قسط است -١

  .مؤمنان بايد به عدل و داد قيام کنند و گواه بر اجرای آن باشند -٢

  .شهادت و سخن به حق با يد داد حتی بر ضد خود و پدر و مادر و بستگان -٣

  .خود شهادت به حق دادن و با عدالت رفتار کردن  حتی با دشمنان  -۴

قسط و عدالت از آيات اللهی است و مانعين گسترش و اجرای آن زورمداران و قدرتمندان  -۵

  .هستند
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  .قسط و عدالت، عهد و پيمان خداست و بايد به پيمان خدا وفا کنند -۶

  . قائمين به قسط،، به صلح و آشتی امر می کنند -٧

  )٣۶(» .قسط و عدالت، خود ميزان همۀ امور است -٨

توجه به آنچه گفته شد، گمان نمی کنم کسی را شک و شبهه ای باشد که در با 
اما با وجود اين که در . قرآن و نهج البالغه حقوق  و عدالت مطرح نشده است

دوران پيامبر عظيم الشأن اسالم و زمامداری امام علی حقوق  و عدالت در عمل 
  و نظر مطرح بوده، اما به قول شهيد مطهری

از مقياس های اسالم است، که بايد ديد چه چيز بر او منطبق می  اصل عدالت«
عدالت در سلسلۀ علل احکام است نه در سلسله معلوالت، نه اين است که . شود

آنچه دين گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دين می گويد، اين معنی مقياس 
الت است بودن عدالت است برای دين، پس بايد بحث کرد که آيا دين مقياس عد

مقدسی اقتضا می کند که بگوئيم دين مقياس عدالت . يا عدالت مقياس دين
اصل عدالت اجتماعی با همۀ «و  )٣٧(» است، اما حقيقت اين طور نيست 

با اين همه تأکيدی که « و» اهميت آن  در فقه ما مورد غفلت واقع شده است
قاعده و اصل عام قرآن کريم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، معهذا يک 

 فقهای مادر فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی 
  )٣٨(»گرديده است  

اينکه در دنيای اسالم بعد از امام علی حقوق وعدالت مغفول مانده است، خود 
و ربطی به اصل حق و عدالت که در قرآن و نهج . موضوع ديگری است

فکر نمی کنم که کار فيلسوف، اسالم شناس و پژو  و. البالغه مطرح شده ندارد
هشگر تاريخ اين باشد برای اينکه حرف جديد و تازه ای بزند  به نفی اين اصول 
در قرآن و نهج البالغه بپردازد، بلکه اگر با دين و متون دينی سرو کار دارد، 

که  بايد سرچشمه دين را به مردم معرفی کند و به علل و عواملی پرداخته شود
مانع شده است، آنچه در قرآن و نهج البالغه مطرح شده، مغفول مانده و به عمل 

  .در بحث بعدی به مقوله عشق در قرآن پرداخته خواهد شد. در نيامده است
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  عشق در قرآن هست و يا خير؟ -٣
می  گفتگوی خود با تلويزيون صدای آمريکا يک جا در آقای دکتر سروش

و ديگه همانطوری که من . در قياس و در قبال با قرآن عشق نامه استکتاب مثنوی « :گويند

 قرآن را اگر شما نگاه کنيد خشيت نامه است، تقوی نامه است، از ترس از: هميشه گفته ام

] قرآن[يک مکملی برای  او] مولوی[من می توانم بگويم، او « و »شرم الهی سخن می گويد 

  »  .داوند را در جامۀ  يک معشوق هم معرفی کردهآورده و عاشقی را هم بيان کرده و خ

و در جای ديگر همان گفتگو وقتی مجری برنامه آقای سيامک دهقان پور در  
گفته می . حقوق بشر پديده ای جهان شمول است«: مورد حقوق بشر می پرسد

  ،» چقدر اين دو در تناقض هستند؟. شود ما حقوق بشر اسالمی داريم
حقوق بشر در جهان جديد يکی از « : دهد چنين پاسخ می آقای دکتر سروش    

منتها تشخيص . يعنی باز مفهوم عدالت برسر جای خودش است. مصاديق عدالت است

تا يک مدتی ما غافل بوديم از اينکه، برای اينکه عدالت را بطور تام . مصاديق فرق می کند

کليف بخواهيم و از مردم بخواهيم اجرا کنيم، بايد حقوق را هم بپردازيم فقط اين نيست که ت

مکلّف باشند وظايفشان را اجرا کنند، اين بخشی از آن ست، بخشی هم احقاق و اجرا و 

اين چيزی است که نسبتاً مغفول بوده در گذشته برای . انصاف دادن در مقام حق گذاری است

يد، در انجيل نمی يعنی شما در قرآن اين را نمی بينيد، در تورات نمی بين. همه مغفول بوده

به شما .  زبان اديان زبان تکليف است: من اين را هميشه نوشته ام. بينيد، هيچ جا نمی بينيد

گويند، وظيفه تان اين است، وظيفه تان آن است، پايتان را از اين خط بيرون نگذاريد،  دائماً می

رشان نيست اين خوب است در جای خودش اما  يکی مفهوم حق د. تجاوز از حدود نکنيد

  »مولوی آنچه را که افاده کرد و ارائه کرد عشق بود.  مفهوم عشق درشان نيست

شود،  اش با حق و حقوق مربوط می از اين سخنان، آنچه به عدالت و رابطه    
خاطر نشان شد که دوگانه ديدن تکليف و حق، غير . در دو نقد پيشين، نقد شد

و چون تکليف عمل به حقی از حقوق  .کند عمل به حق بودن تکليف را ممکن می
رو، در قرآن، غير ممکن است تکليفی  از اين. شود نشد، الجرم حکم قدرت می

پردازيم به  و اينک، می.  يافت که عمل به حقی نباشد و عمل به حکم قدرت باشد
قرآن «و » عشق نامه است«قسمت ديگر قول آقای سروش که، بنابرآن، مثنوی 

يک مکملی برای  « ون در قرآن عشق نيست، مولوی و چ» خشيت نامه است
  .»آورده ] قرآن[او
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   آيا قرآن خشيت نامه و تقوی نامه و از عشق خالی است؟ 

دوست .  اما دوستی حق است. بنابر اين قول، قرآن از عشق خالی است    
آفريده خداوند واجد  اين استعداد . داشتن استعدادی از استعدادهای انسان است

دوستی حق است و متعلق دوست داشتن .  انتها است پس خود او ُحّب بی. است
ا خالء دوستی را زير. تواند خالی از عشق باشد پس قرآن، نمی. نيز حق است
الجرم قرآن، اگر خالی ازُحّب باشد، اصل راهنمايش نه توحيد . کند دشمنی پر می

اين قول که قرآن خالی از عشق است . شود که تضاد و کتاب از دشمنی پر می
نبود . ناشی از غفلت از اين واقعيت است که دشمنی از خود وجودی ندارد

رابطه حق با حق با رابطه قوا جانشين دوستی است و نبود دوستی وقتی است که 
بنابراين، کتابی که اصل راهنمايش توحيد است و بخش بزرگی از آن . شود

تعريف اصول راهنما براصل توحيد است، روش بازيافتن حقوق و برقرارکردن 
آموزد، الجرم دوستی  بازگشتن از دشمنی به دوستی را میرابطه حق با حق و 

  . نامه است
ادعای نبود ُحّب در قرآن، تنها ادعای ناقص بودن قرآن نيست، بلکه  و نيز،     

ها رابطه  چراکه رابطه حق مطلق که خدا است، با آفريده. انکار خداوند است
شود و قرآن، نه روشی برای بازيافتن دوست داشتن فطری و برقرار  دشمنی می

رای ترساندن شود ب ای می کردن رابطه دوست با دوست با خدا، که خشيت نامه
اما بنابر قرآن، ! ها که گويا خداوند آنها را آفريده تا با آنها دشمنی کند آفريده
ای  و پرستش واقعی را ايمان آورنده. اند برای پرستش خداوند ها خلق شده آفريده

زيرا از غير خدا . مستقل و آزاد است. کند که  ُحّب  او به خدا به کمال است می
و مؤمن اشد حبا  است، بقره، آيه  ۵۶ذاريات، آيه . (ستخالی و از خدا پر ا

١۶۵ .(  
  

   ؟!است قرآن خشيت نامه. الف
است، نه ترس که شجاعت،  های قرآن که به خشيت و خوف پرداخته اما آيه    

. قرآن شجاعت نامه و نه خشيت نامه است. آموزند شجاعت زندگی را می
هائی هستند که امور واقع مستمر هستند و قرآن روش رها  ها ترس موضوع آيه
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  :ها نمونه. آموزد ها را می شدن از آن
روش رهائی از اين . دن که امر واقع مستمری استترس از گرفتار رنج ش. ١

  .سوره نساء است ٢۵ترس موضوع آيه 
های  ترس از ناتوانی و ناتوان شدن بازماندگان که امر واقع مستمر در جامعه. ٢

روش رهائی از اين ترس، راست گفتاری و راست کرداری است . بشری است
  )٩نساء، آيه (
روش رهائی از اين . اقع مستمر استترس از مردم در گفتن حق، امر و.٣

و (سوره نساء  ٧٧در آيه . ترس، عمل به حق و ايستادن برحق و بيان حق است
بخاطر اين ترس از خدا کند که  ، خاطر نشان می) ٣٩و  ٣٣های  احزاب، آيه
آورد تا برای رها شدن از آن، آدمی  ايستادن برحق ترسی پديد نمی. بايد بترسند

عامل به حق از : شود ترتيب، واقعيت مهمی شناسائی می بدين .از خداوند بترسد
کند  کند، الجرم به ناحق عمل می اما کسی که به حق عمل نمی. ترس خالی است

چنين کسی برای رها شدن از اين ترس، بايد به . شود و درجا گرفتار ترس می
از  خوانيم او بايد از خدا بترسد؟ پس از چه رو در قرآن، می. حق عمل کند

رو، که خداوند حق مطلق است و عامل به ناحق، از او غافل و  اين
چون حق . افزايد  گيرد، مرتب بر خود می ترسی که او را فرا می. شود می بريده

مطلقی که خداوند است، هست، عمل به ناحق، تا وقتی که عامل بدان حق را 
د، ترس از عمل پس خشی از خداون. شود باز نيابد، ترس بر ترس او افزوده می

نکردن به حق است که با بازيافتن حق و عامل به حق شدن، آدمی از آن رها 
شود، از خداوند خشی و خوف و  چون از حق جز حق صادر نمی. شود می

شود،  صادر نمی... ناتوانی و يأس و حزن و خسران و عسر و نابردباری و
صادر ... صبر و توانائی و شجاعت و اميد و شادی و غنی و کشاده دستی و

  .گرديم دورتر به اين مهم باز می. های حق هستند شود که همه خاصه می
گرفتاران به . ها است ترس از ستمکار يک امر واقع مستمر در همه جامعه. ۴ 

بقره، . (اين ترس، بخاطر تسليم حکم جبار شدن است که بايد از خداوند بترسند
ه نزد ستمکار متمرکز و بزرگ قدرتی کدر حقيقت، ). ١۵١و  ١۵٠های  آيه
هرگاه . شود، فرآورده روابط قوا در قاعده هرم، نزد اکثريت بزرگ است می

آنها روابط قوا را با روابط حق با حق جانشين کنند، ستمکاری که بر آنها ستم 
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  .آموزد اين درس است آن درس بزرگ که قرآن می. ماند کند، برجا نمی
هم امر واقع مستمر در ) سوره بقره ٧۴ موضوع آيه(گران سنگدل  ستم. ۵

بنابر توضيح . گران سنگدل هستيم ها هستند و امروزه، خود شاهد ستم ستم جامعه
بر آن توضيح، اين توضيح را . بند سوم، اينان بيشتر بايد از خداوند بترسند

تواند ديگری را ويران  گر خويشتن را ويران نکند، نمی افزائيم که چون تا ستم می
شود و بخاطر آن، سنگدلی در ارتکاب  ، پس ترسی که او گرفتارش میکند

و چون . شود کند، با شتاب و شدت بيشتری برخود افزوده می جنايت را بيشتر می
هرگاه چنين کند خداوند  –کند  گر يا ترک ستم می حق هستی شمول است، ستم

از پايش در  و يا ستمگری –)  ٩۵اعراف، آيه (گرداند  سيئات او را حسنات می
  . آورد می
ترساندن از دشمن نيز امر واقع مستمر است و امروز، مردم را از آن بيشتر . ۶

آل (شود  نترسيدن از دشمن، به يمن افزودن بر ايمان ميسر می. ترسانند نيز می
  )١٧٣عمران، آيه 

. از شهادت بر حق نيز يک امر واقع مستمر است» ربانيون و احبار«ترس . ٧
کنند و حق  حق نمی» روشنفکران«امروزه بزرگی از، روحانيان و  که، چنان
رهائی از اين ترس، به درآمدن از غفلت از خدا و ترس از او بخاطر . گويند نمی

  ).۴۴مائده، آيه (اين ترس است 
ترس از کافران يعنی پوشانندگان حق و دستبرد زنندگان به دين، امر واقعی . ٨

ترس از . س بيان حق است و دريدن پوشش دروغرهائی از اين تر. مستمر است
  ).۵٣و  ٣های  مائده، آيه(خداوند، رهاشدن از ترس، ترس از کافران است 

ترس از دست دادن زن و فرزند و مال تسليم متجاوز شدن يک امر واقع . ٩
اين امر که اين ترس دشمن را از تجاوز به مال و جان باز . مستمر است

اينان بايد بدانند که خداوند بدکاران را . اقع مستمر استدارد نيز يک امر و نمی
  ). ٢۴توبه، (کند  هدايت نمی

ترس از قوای دشمن متجاوز که مردم ترسان را از شهر و کشور خويش . ١٠
هم اکنون، در خاورميانه، مردم چند . رانند، يک امر واقع مستمر است بيرون می

است که بخاطر اين ترس از  ردم اينکار اين م راه. کشور به اين ترس گرفتارند
های خويش را به يادآورند و شجاعت  ، يعنی توانائی)١٣توبه، آيه (خدا بترسند 
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  .ايستادن بر حق خويش را بيابند و بر حق بايستند
عبرت نگرفتن از سرنوشت جباران، فرعون و به فرعون مانندگان يک . ١١

عبرت گرفتن به بازيافتن ) ٢۶و  ٢۵های  نازعات، آيه.(امر واقع مستمر است
  .حق و عمل به حق است

. ترس از ارتکاب ناحق و روی آوردن به حق نيز امر واقع مستمر است. ١٢
  ).١٠تا  ١های  عبس، آيه(

 اسراء،(کشتن فرزندان وفروختن آنان ازترس فقريک امرواقع مستمراست. ١٣
استعدادها و  رها شدن ازاين ترس به توکل به خداوند،به يادآوردن). ٣١آيه 

  . های خويش و به کوشش برخاستن است فضل
از . ترس از روياروئی با جباران و فرعون صفتان امر واقع مستمر است. ١۴

در حقيقت، هرگاه مردمان به حقوق خويش عمل ). ٩۴طه، آيه (آنان نبايد ترسيد 
  . زدري  کنند و با يکديگر رابطه حق با حق برقرارکنند، دستگاه جباران فرو می

نگفتن حقيقت و مطالبه نکردن حق خويش از بيم پديدآمدن اختالف، يک . ١۵
چراکه . حق را بايد گفت و مطالبه کرد) ٩۴طه، آيه . (امر واقع مستمر است

آيد که از حق غفلت شود و عمل به ناحق رويه  انشقاق و انشعاب وقتی پديد می
  . بگردد و دروغ روش همگان بشود

امر . يابد باری تا از ترس زور نگفتن بدر نيايد، نجات نمیفرعون و هر ج.  ١۶
شوند خويشتن را از  هائی، بر آن می است که جباران، در لحظه واقع مستمر اين
رو، سخن گفتن با  از اين. شوند اندک شمارند آنها که موفق می. اين ترس برهند

ستمرار ببخشند که متذکر بشوند و به رهائی از ترس زور نگفتن ا آنان، برای آن
و يا متذکر اين واقعيت بگردند که ترس عمل نکردن به حق، ترس از زور 

خاطر است که موسی و  بدين. شود کند، بسا سبب رها آنها می نگفتن را تشديد می
  )۴۴طه، آيه (يابند فرعون را به حق بخوانند  هارون فرمان می

اين . ها است بی از ترسترس ثروتمندان از انفاق نه يک ترس ساده که ترکي. ١٧
. ترس نيز يک امر واقع مستمر است و رهائی از اين ترس به انفاق است

  )١٠٠اسراء، آيه (
رسد که پدر از فرزند و  شود و زمانی می اين واقعيت که زورمدار تنها می. ١٨

اين ترس را هم بايد به . گردد نيز امر واقع مستمر است فرزند از پدر، تنها می
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رهائی از ترس تنها شدن، به ) ٣٣لقمان، آيه (زورمداران خاطرنشان کرد 
کسی که با خداوند . درآمدن ازغفلت ديرپا از خداوند و به ترک زورمداری است

است، با هستی دوست است وجدائی زورباوران ازاو، نه اوکه آنها را تنها 
  . گرداند می
اهه برده شدن توسط فرزند نيز ترس از به بيراهه رفتن فرزند و يا به بير. ١٩

  ). ٨٠کهف، آيه (يک امر واقع مستمر است 
های بزرگ  کاربرای رهاندن انسان از اين امرهای مستمر، درس ارائه راه    

و شجاعت از عمل به حق . ترک کردن ترس و بازيافتن شجاعت زندگی است
خشيت نامه را  چگونه بتوان قرآن را وارونه خواند و آن. جدائی ناپذير است

نمايند و در واقع،  چگونه نتوان ميان دو ترس که در صورت يکی میشمرد؟ 
  که  نسبتشان به يکديگر، نسبت تضاد است، فرق ننهاد؟ توضيح اين

ترس از عمل کردن به حق  با ترس از عمل نکردن به ناحق در صورت . ٢٠
ن به چراکه ترس از عمل نکرد. شباهت دارند ودر سيرت متضاد يکديگرند

حق، بنابراين، بر انگيخته شدن به عمل کردن حق، بازيافت شجاعت عمل به 
که ترس از عمل نکردن به ناحق، بنابراين، عمل کردن به  حال آن. حق است

قرآن که روش غافل نشدن از حقوق و عمل . افزايد ناحق، ترس بر ترس می
و اميد و شادی و کردن به حقوق است، بنابراين، برخورداری دائمی از توانائی 

های بسيار  است، اين درس کارساز را نه در يک آيه که در آيه... شجاعت و
  :کند خاطر نشان اهل خرد می

و اين ترس، بنابر اين ) ٢٨فاطر، آيه (ترس از خداوند کار اهل دانش است ●  
که شجاعت عمل به حق است و بنابر اين که علم حق است، به نقد از ظن خالی 

اهميت اين ترس . رساند ها سود می به دانشمندان و همه ديگر انسانشود و  می
است که دانشمندان را از تأليف دانش با زور و  بمعنای بازيافتن شجاعت در اين

دارد و به تأليف دانش با حق و بکاربردن اين  يابی، باز می بکاربردنش در سلطه
  .انگيزد تأليف بر می

اما بهشت ). ٨بينه، آيه (ترسند  داوند میبهشت ارزانی آنها است که از خ● 
پس ترس از خداوند همان ترس از عمل نکردن به . حاصل عمل به حق است

حق، به سخن ديگر، برخورداری دائمی از توانائی و شجاعت عمل کردن به 
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  .حق است
خشيت . قرآن را خشيت نامه خواندن ناشی از غفلت از معنی خشيت نيز هست● 

. ترسی است که پايه و مايه آن، باور و ارج گزاری است. هرگونه ترسی نيست
توبه، آيه (ترسد  رو، باورمند به خدا، از غير خدا، در جمع، از قدرت نمی از اين

کند  از قدرت بازگو می و غافل از خدا، قدرت باور است و ترس او...) و ١٨
رو، رهائی از بند امرهای مستمر فوق و همانندهای  از اين. قدرت باوری او را

آنها، به ترک باور به قدرت که ناباوری است به توانائی خويش، متحقق 
ها از آن غافل مانده و به  است آن آموزش بزرگ که ما انسان اين. گردد می

   .ايم بندگی قدرت درآمده
  
   است ن تقوی نامهقرآ. ب

بسياری از آدميان تقوی از خدا را با ترسی که آدميان دارند يکسان می پندارند و 
غافل از اين امر هستند که انسان وقتی از چيزی و يا کسی می ترسد، از آن 

اما کسی که از خدا می . فرار و يا سعی می کند از آن دور  و برحذر شود
علوم می شود که سنخ ترس از خدا، همجنس پس م. ترسد، به او نزديک می شود

ترس از خدا از سنخ معرفت و عشق . ترس از کسی و يا چيزی داشتن نيست
است، بدين معنی که هر که به خدا نزديکتر است و از او تقوی دارد، از هيچ 

پس ترس از خدا و يا تقوی نيرو، رشد و . چيز، هيچ کس و قدرتی ترس ندارد
زبونی، ونگرانی به همراه دارد ... از شخاص، قدرت وو ترس .  نور می آورد

  :وموالنا در ديوان شمس چه نغز و شيوا سروده است
  درخت اتقواسر بنه و دراز شو پيش    //   سايه و نور بايدت هر دو بهم،  زمن شنو   

  تن زن چون کبوتران، باز مکن بقر بقو//   چون ز درخت لطف او بال و پری برويدت  

رهاشدن از :  بنابر اين.  پس تقوی رها شدن از قدرت و قدرت باوری است
در . هائی که امرهای واقع مستمر هستند، تقوی است قدرت باوری و خشيت

  : حقيقت
. تقوی،از جمله، روش پرهيز از يک ترس، ترس عمل نکردن به ناحق است. ١

ق خويش و عمل به سخن ديگر، تقوی مراقبت مداوم است بر غافل نشدن از حقو
به يمن عمل ) ١٣حجرات، آيه (به اين حقوق و کرامت برکرامت افزودن است 
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  و. به حق و دفاع از حق و رابطه حق با حق برقرارکردن
انسان را توانائی تميز ): ٨شمس، آيه (گيرد  تقوی در برابر فجور قرار می. ٢

ه فجور رو، غفلت از حقوق، انسان را عامل ب از اين. حق از ناحق است
سان، تقوی ترس نيست، روش  بدين. کند شود و تباه می گرداند و او تباه می می

بکار انداختن توانائی تميز حق از نا حق و راست راه حق را به پيش رفتن، 
احزاب، آيه . (االطالق و صير به او تا لقاء او، است وصول به درک حق علی

۴۴.(  
و نيکی در بيان قرآن، . شود ها می یاما تقوی در برابر فجور، مجموعه نيک. ٣

  و . ها مساوی است با مجموعه حقوق مجموعه نيکی: گردد دقيق و شفاف می
که انسان توانائی تميز تقوی از فجور و توانائی گزيدن اين يا آن را  بنابر اين. ۴

اگر استقالل و آزادی را برگزيد، تقوی . است دارد، پس مستقل و آزاد آفريده شده
روش زيستن در استقالل و . آموزد که روش هر حقی خود آن حق است میبه او 

از جمله، با زور گفتن و زور . آزادی، عمل کردن به استقالل و آزادی است
رو، قرآن، جای، جای، تقوی را  از اين. شود شنيدن، کسی مستقل و آزاد نمی

  :خواند داند و انسان را به آن می عمل به اين و آن حق می
صبر روش کنيد و تقوی پيشه کنيد، يعنی به صبرکردن مداومت ببخشيد اگر ● 

  . گردد توفيق يار شما می) ١٨١عمران، آيه  آل(
گاه از دست فرو  اگر احسان کنيد و تقوی پيشه سازيد، يعنی احسان را هيچ● 

  و) ١٢٨نساء، آيه (کنيد علم دارد  نگذاريد، خداوند بر آنچه می
شويد زيرا خداوند  محبوب خدا میوی پيشه سازيد، هرگاه احسان کنيد و تق● 

  )٩٣مائده، آيه . (دارد نيکی کنندگان را دوست می
شود  اگر صلح کنيد و تقوی پيشه سازيد، غفران خداوند شامل حال شما می● 

  )١٢٩نساء، (
طالق، آيه (کند  هرگاه تقوی پيشه کنيد، خداوند در کار شما گشايش ايجاد می● 
۴(  

به اضعاف مضاعف ستم است، تقوی به رهائی از اين ستم و مايه  ربا ستانی● 
  )١٣٠عمران، آيه  آل(رستگاری است 

لذا اندازه شناختن و اندازه نگهداشتن . کشاند اسراف کار را به تنگدستی می● 
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  )١۵٠شعراء، آيه (تقوی است 
. گرداند، تقوی همين است ترک جباريت که، بناگزير، قساوت را رويه می● 

  )١٣١و  ١٣٠های  راء، آيهشع(
کنند  تقوی پيشگان آنانند که راستی در پندار و گفتار و کردار را رويه می● 

  )٣٣زمر، آيه (
  )١٩٧بقره، آيه (و نيکی بر نيکی افزودن، تقوی همين است  ترک جدال● 
  )٢٣٧بقره، آيه (تر کارها به تقوی است  عفو کردن نزديک● 
  )٨۶قصص، آيه (ردن در آن، تقوی است علو نجستن در زمين و فساد نک● 
  )٨مائده، آيه (دادگری پيشه کردن تقوی است ● 
آل (تقوا شتاب به سوی دريای بيکران غفران و بهشت خداوند است ●

  )١٣٣/عمران
و چون موضوع اين نقد دوست داشتن و دوست داشته شدن است، در پايان اين    

و حب را های گويای رابطه تقوی  خروار، آيهفهرست، بمثابه مشت نمونه 
  :آوريم می
  )٢مائده، آيه (همکاری نکردن در گناه و دشمنی تقوی است ● 
مؤمنان برادران يکديگرند و برقرار نگاه داشتن صلح ميان آنان، تقوی همين ● 

  )١٠حجرات، آيه (است 
دوست  عهدشناسی و استقامت بر آن، تقوی است و خداوند تقوی پيشگان را● 
  ).٧توبه، آيه (دارد  می
کنند و پرهيزکاران با يکديگر دشمنی  ناپرهيزکاران با يکديگر دشمنی می● 
  )۶٧دخان، آيه (کنند  نمی
تقوی به حق عمل کردن : سان، آموزش همواره کارآی قرآن اينست بدين     

و مختصری نيز در .  است و عمل کردن به هر حقی بکاربردن آن حق است
  و رجاء باب خوف

  
  خوف و رجا در قرآن. ج

ترس  اين. آيندها است آيندها است و رجا اميد به خوش خوف ترس از ناخوش    
داند که  است و می دهد که، برای مثال، انسان کاری را انجام داده وقتی دست می
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مايه آن،  بنابراين، بن. ترسد است و از مجازات شدن بخاطر آن می زشت بوده
کند، گرفتار خوف نيز  رو، کسی که کار بد نمی از اين. ری نيستگزا باور و ارج

  :خوانيم در قرآن می. شود نمی
همانا کسانی که گويند پروردگار ما خدا است و استقامت پيشه کنند گرفتار ● 

  )٣٠سجده، آيه (شوند  خوف و حزن نمی
ور آ کودک شير خواره را به رود سپردن از بيم مأموران فرعون، ترس و غم ● 

شود  محل می شود، ترس و غم بی اما چون عمل به رهنمود خداوند می. است
  ).٧قصص، آيه (

بقره، (شوند  جويند، گرفتار ترس و غم نمی آنان که به هدايت خداوند راه می● 
  )۶٢و  ٣٨های  آيه
آورد و در پی صلح و اصالح است گرفتار ترس و غم  کسی که ايمان می● 

  )۴٨انعام، آيه (شود  نمی
  ). ۶٢يونس، آيه (شوند  همانا اولياء خداوند گرفتار ترس و غم نمی● 
آيند، همانند  کنند، به لباس ترس و غم در می مردم شهرها که کفران نعمت می● 

  )١١٢نحل، آيه (مکه در دوران کفران نعمت مردم آن، 
ترس قرار، انتظار تبهکاری از تبهکاران و نيز پرداختن به تبهکاری،  بدين    

افزايد بخاطر ترس از عذاب وجدان و يا از  غم می. افزايد آورد و غم می پديد می
شود زيرا حق مطلق  خداوند گرفتار خوف و حزن نمی. مجازات و يا از هر دو

آور نيست، زيرا او کار   خداوند خوف. شود است و از حق جز حق صادر نمی
ز شجاعت، روشهای رها کند و بنابر جدائی ناپذيری زندگی ا ترس آور نمی

آموزد که بر سنت او، عمل برخود  و می. آموزد شدن از ترس را به انسان می
پس بر ترس زشتکار همواره افزوده . افزايد عمل زشت بر خود می. افزا است

  . شود و بر غم او نيز می
است که  چراکه هستی را چنان آفريده. در عوض، رجا خاصه حق است       

آوردن به حق و عمل به  نهايت برخود افزوده نگردد و با روی یکار زشت تا ب
، اميد به لطف )١٣۵عمران، آيه  آل(اميد به غفران او . حق، سيئه حسنه بگردد

، اميد )٢١٨بقره، آيه (، اميد به رحمت او )١٩شوری، آيه (لطيفی که او است 
ارد که کارش از گاه نپند شود که انسان هيچ سبب می) ١١٠کهف، آيه (به لقاء او 



د                    ۀ ر  ُّ د      ١٤٧                                                                                                               آن 

  

  

  

است و همواره متذکر باشد، بازيافتن حق و عمل به حق هرچه زودتر  کارگذشته
  .بهتر
خوف از «باوجود اين، اهل عرفان، نخست بنا را بر خوف گذاشتند و     

که، خوف فرآورده عمل  غافل از اين. را راهنمای راه خويش کردند» خداوند
که اين عذاب  باز غافل از اين. است اين ترس، ترس از عذاب خدا. انسان است

افزايد بلکه ويران  کاری نه هم بر خود می زشت: مايه در عمل زشت او دارد
لذا، به يمن رجا يا اميد به غفران خداوند، . کند کار را نيز خودافزا می شدن زشت

يابد و با عمل به حق، از ويران  آدمی خويشتن و حقوقمندی خويش را بازمی
بايد دانست . کند کاهد و برخودافزائی عمل زشت را متوقف می شدن خويش می

گيرد،  که عمل به حق چون هستی بخش و در راستای هستی انجام می
تواند عمل زشت برخودافزا  پس می. تر است برخودافزائی آن بيشتر و پرشتاب

  . را ببلعد
وف و رجا داند و  بنارا بر خ اما مولوی بنای هستی آفريده را بر خوف می     
  :گذارد می
  :بنای جهان بر ترس  

  هر يکی از ترس جان در کار باخت//    حق ستون اين جهان از ترس ساخت         

  اصالح  زمين  کرد   معمار         //         چنين   حمد ايزد  را که  ترس  را          

  )٢٢٠٢و٢٢٠١دفتر ششم ( 

   
  دخوف و رجا توأمن

   ها موطن خوف و رجا است زين دو جان//   اين دو پر اندر هوا است    اين جهان با      

  ) ١٨۵٣دفتر ششم  ( 

. شود روشن است که بخاطر اظهار اين نظر، مثنوی ترس نامه نمی     
که حق  –که توضيح داده شد  –است  حق اين: گردد پذير می باوجوداين، نقد

اطالق، بنابر اين که استقالل و آزادی مطلق است، جهان را مستقل و آزاد  علی
شود آفريده از  می رابطه ميان آفريده خود انگيخته و خداوند است که سبب. آفريد

خودانگيختگی خويش غافل نشود و اگر شد، بيادش آورد و به يمن بازيافتن 
  . استقالل و آزادی، از لباس ترس و غم بدرآيد و شجاعت زندگی را بازجويد
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  نان  فرستد چون   فرستادت           طبق//    ال تََخف  دان چونکه      خوفت داد حق    

  غّصه آن کس راست کين جا طوف نيست //    را خوف نيست    خوف، آن کس راست کو 

  )۴٩۶و۴٩۵دفتر سوم (

کسی که به مقام خوف حق تعالی برسد ، به دنبالش او را به مقام امن و اطمينان 
  .می رساند و در نتيجه ترس از آن کسی است که در اين دنيا از حق 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 ميدارد، و آدمی را با حقيقت پيوند 
می دهد، معرفی می کند، مولوی نيز جامۀ فاخر تقوی را لباسی معرف می کند 

و . انس و الفت می گيردکه با آن لباس و نور آن قلب عارفان با عالم حقيقت 
  نشانۀ حمد است که آنها بر دوش خود دارند 

  آيِت حمدست  او را بر َکِتف//    اطلِس تقوی و نوِر ُمؤتَِلف        

  ساکِن گلزار   و َعيٌن جاِريَه  //     وارهيده       از جهان عاريه    

اشاره است به آيه . َعيٌن جاِريَه  يعنی چشمۀ روان  )١٧۶٧و١٧۶۶ دفتر چهارم ( 
  فيها َعيٌن جاِريَه  : سورۀ غاشيه  ١٣

  و لباس تقوی را گوهری می داند که در درون خود دارد  
  اين زکات و روزه در هر دو گواه//     گوهری دارم ز تقوی  يا سخا    

  نَبَود اِتّصال   در حرامش دان که  //     ل    روزه گويد کرد تقوی از حال

  ) ١٨٩و١٨٨  دفتر  پنجم(  

انسان صبور اختيار داشته های خود را هم هيچ می شمرد و امر به تقوی می 
  .کند

  اِتُّقُوا     باشد اندر      مالِک خود //     که او      اختيار آن را نکو باشد 

  اختيار بينداز  دور کن آلت،         //     ر    چون نباشد حفظ تقوی، زينها

  برَکنَم  پَر را که در قصِد َسر است   //     آن پَر است     جلوه گاه و اختيارم 

  تا پََرش در نفگند   در شّر و شور //     خود را َصبور      نيست انگارد پَِر 

   )۶/۵ ،۶۴٩ -۶۵٢(  

اگر . قدرت اختيار برای کسی است مالک نفس خود است وامر به تقوی می کند
و اين نوع آزادگی عمل را از خود  قدرت خويشتن داری نداری ، بر حذر باش

زيرا محل خودنمايی و اختياِر ويرانگر همين پر و بال زيبای من است، . دور کن



د                    ۀ ر  ُّ د      ١٤٩                                                                                                               آن 

  

  

  

. پرو بال اختيار که قصد کندن جانم را کرده از خود می کنم و جدا می سازم
شخص صبور و خويشتن دار، پر و بال خود را هيچ می شمرد، تا اين پرو بال 

  .  و بال نسازداو را دچار فتنه 
  
  حب در قرآن 

های او از  آفريده. چون هدايت او فراگير است هم. حب خدا هستی شمول است    
از . در فطرت خويش، جاذب حق و دافع ناحق هستند. جاذبه برخوردارند

آيند، خويشتن را از دوستی خداوند محروم  می رو، آنها که به بندگی قدرت در اين
. کنند ويشتن را محروم میرو، مردماِن زير از دوستی خداوند خ از اين. کنند می

دارد، بخاطر سنت تغيير  اگر در قرآن است که خداوند اين کسان را دوست نمی
فسادگستر به . بيند دشمنی کننده دشمنی می. گر، ستم بيند ستم: ناپذير او است

آيد و قدرت طلب استعداد دوست داشتن و دوست داشته شدن  فساد از پا در می
  :دهد را از دست می

و ) ١٩٠بقره، آيه (و تجاوز پيشگان ) ٣٢عمران، آيه  آل(شانندگان حق پو. ١
و مال ) ٢٧۶بقره، آيه (کشان از ديگران  و بهره) ٢٠۵بقره، آيه (فساد پيشگان 
و عهد شکنان ) ۵٧عمران، آيه  آل(کاران  و ستم) ٣۴توبه، آيه (مردم خورها 

نحل، آيه (و مستکبران  )٣۶نساء، آيه (و خودپسندان متکبر ) ٧۶عمران، آيه  آل(
و مسرفان ) ٣٨و حج، آيه  ١٠٧نساء، آيه (و خائنان به خود و ديگران ) ٢٣

عمران، آيه  و آل ١٩نور، آيه (و فحشاء وشهوات پيشگان ) ٣١اعراف، آيه (
و احبار و رهبان را ارباب خويش کنندگان ) ١٨مائده،آيه (و برتری جويان ) ١۴

توبه، آيه (خويِش قدرتمدار را ولی خود کنندگان و اين و آن کس ) ٣١توبه، آيه (
  ...و) ای که آدم خورد ميوه ممنوعه(و خود خدا انگاران و يا گردانان ) ٢٣
ها، تضاد است  مايه اين نوع پيشه چراکه بن. اما اينان، جملگی، قدرتمدارانند     

شور در انگيزد و آنان را از  می و معتادان به خود را به دشمنی رويه کردن بر
  . کند سروشوق دردل وهيجان زندگی که فرآوردِه مداوم دوستی است، محروم می

است که دوست  ويژگی همگانی غافل  شوندگان از حق دوستی گويای آن. ٢
ای اززورندارد، مبرا از  مايه داشتن وقتی ترجمان توحيداست چون بن

ی و هجران، مبری ويرانگری، بنابراين، از خسران، مبرا از جفا، مبرا از جدائ
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از حرمان، مبرا از ناتوانی، مبرا از غم، مبرا ازنااميدی، مبرا از خيال و وهم، 
مبرا از تبعيض، مبرا از حد، مبری از نياز سازی و بدان ناتوان گشتن، مبری 
از زشت بينی و زشت انگاری، مبری از بناکردن دوستی بر دشمنی، مبرا از 

  .فرسايش است
های خودانگيختگی و زيبابينی و وفای به  برخوردار از ويژگیدوست داشتن . ٣

و ) ١٣٤عمران، آيه  آل(عهد دوستی و صفا و شادی و خويشتن به غيظ نسپردن 
) ٥٦قصص، آيه (ايمان به حق و پرهيز ازخود را ولی ورهبرديگران انگاشتن 

، )١٤١انعام، آيه (دار دادن گوئی وحق پوئی و حق به حق وحقوقمندی و حق
و طلب دوستی و )٣  عصر، آيه(پايداری در ايستادگی برحق و پايداری در صبر 

نيازی و  در اين طلب، صميمی و ازبند سود و زيان رها بودن و ثبات قدم و بی
دوست (همانی جستن با حق   معرفت بر  مقام خليفةاللهی خويش و در مقام اين

و تضاد زدائی  و صلح  ، تبعيض زدائی و حدزدائی)٥٤داشتن خدا، مائده، آيه 
و ستم ) ١٣مائده، آيه (و درگذشتن وعفو کردن ) ٤٠شوری، آيه (وآشتی پيشگی 

و نيز دانش پژوهی و پند )٤صف،آيه (ستيزی ايستادگی در برابر متجاوز 
و ميل شديد )١٩٥بقره، آيه (و احسان و خدمتگزاری ) ٧٩اعراف، آيه (پذيری 
و توبه،  ٢٢٢بقره، آيه (ئی و فطرت جوئی زدا و پلشتی) ٨عاديات، آيه (به خير 

و رشد بر ميزان عدل و صير ... و) ٤٢مائده، آيه (و قسط پيشگی ) ١٠٨آيه 
بسوی حق، و در اين صير، مهربانی و بخشش و جذب حق و دفع ناحق را 

 ...و. روش کردن است
ن که ها و بنابراين که عمل دوست داشتن برخودافزا و بنابراي بنابراين ويژگی     

نمايد  های خويش را بر او می هرگاه آدمی جاهد در پوئيدن راه او باشد، حبيب راه
کند،  چون درکش می«آيد و  ، مجذوب به لقای جاذب نائل می)۶٩عنکبوت، آيه (

  اما . بيند از ديد دوست و به چشم دل می. »بيند خدا را می
های دوست  ويژگی و يافتن) ١برشمرده در بند (های دوستی  گذار از مانع. ۴

داشتن و دوست داشته شدن، نياز به توفيق در گذراندن امتحان و موفق بدرآمدن 
گانه موفق  هللا بگردد، از ابتالهای هفت که خليل ابراهيم برای آن. ها دارد از ابتالء

اند، مايه کار عارفانی چون عطار و  اين ابتالها که در قرآن شرح شده. بدرآمد
های مادی  از آن ابتالها که رها شدن از خدا  انگاری پديدهيکی . مولوی شدند

  :آوريم وار می اين ابتالها را فهرست. هستند، خود شش ابتالء است
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 ه رشد را تا لقای او پيوسته رفتن صير بسوی محبوب يا در داشته نماندن و را. ١
  و
ری و ترين آنها، خود خدا انگا خويشتن را از بند اساطير رهاندن که سخت. ٢

  و. خود خداگردانی است
  و . در ابالغ بيان و عمل به آن، از بند توقعات قدرتمداری رها ماندن. ٣
در دل آتش از حق نبريدن و : با موفقيت گذراند) ع(آزمون آتش که ابراهيم . ۴

  و. به ترس از آتش از محبوب غافل نشدن
ها که، از اين ابتال، بس کم شمارند آن. وفای بعهد بعد از گذار از عسر به يسر. ۵

  و. آيند موفق بدر می
های بر شمرده  گزيدن وفای به ميثاق با محبوب، به يمن رهائی از همه مانع. ۶

  و ١در بند 
آزمايش قربانی کردن : زندگی در حب و يافتن زندگی در لقای محبوب. ٧

اسماعيل، آزمايش ُحّب است و نه عشقی که، در آن، لقای محبوب در گرو 
. ُحّب زندگی آور است و زندگی ستان نيست.  کردن زندگی عزيزی است قربانی

اين ابتال که، بدان، رسم زندگی ستيزانه قربانی کردن انسان از ميان برداشته 
دوستی زندگی ساز است و زندگی ستان : شد، درس بزرگ ُحّب را در بردارد

  .نيست
تری موفق بدرآمد و  و بنابر قرآن، پيامبر اسالم هنوز از ابتالهای سخت    

  .هللا شد حبيب
زبان . دهد تميز می) عشق در زبان عربی(اما زبان نيز حب را از عشق . ۵

های قرآن، از جمله،  ها و جمله دريافتن معانی کلمه. ها است قرآن را خاصه
اين محک است که معنی صحيح را از . ها است نيازمند دانستن اين خاصه

را از » کشاف قرآن«صل را از غير آن و تفسير ناصحيح و ترجمه برابر با ا
ها  چند ازاين خاصه يک. شناساند غير آن، درک صحيح حب را ازشبه آن، باز می

  : کنيم را فهرست می
  و. شود يعنی از حب جز آن مراد نمی. کلمه يک و همان معنی را دارد. ١
  و . شفاف و سر راست است. ٢
  و . ای از قدرت و اکراه ندارد مايه. ٣
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  و. گويای توحيد و نه دوئيت محب و محبوب است. ۴
  و. است، از اسطوره و افسانه هيچ نيست در توحيدی که حب گويای آن. ۴
محب از گر رها شدن  زيرا بيان. حب بيانگرهستی شمولی خويش است. ۵

  و. ها است محدودکننده
  و . زبان حب زبان بينش و دانش است. ۶
  و . زبان حب، زبان دو پهلو و صورت حق پوش نيست. ٧
: چون زبان دوئيت نيست، بيانگر سبقت گرفتن هست اما گويای رقابت نيست. ٨

  و. محب رقيب ندارد
دوست داشتنی که حب است برکشيدنی . گری نيست حب گويای هيچ ويران. ٩

  و . همراه با فروکشيدنی نيست
محب از ديد محبوب در : ئی مطلق استحب زيبابينی و متعلق آن زيبا. ١٠

  .بيند نگرد و آن را سراسر زيبائی می هستی می
محک زدن به کارها در باره قرآن، از جمله در باره حب، با محک      

. دهد موفقيت آنها را اندازه بگيريم های زبان قرآن، به ما امکان می خاصه
يدن کاری برای فروکش. اقتضای تحقيق رها از اين و آن مالحظه اينست
  .   برکشيدن کار ديگری تحقيق نيست بلکه تخريب است

و عشق و ُحّب از دوران جاهليت تا به امروز را در  ادامه بحث حب در قران
  .قسمت چهارم  مطالعه خواهيم کرد

  
 ُحّب و عشق  از دوران جاهليت تا به امروز -۴
قرآن به زبان عربی و زبان آن، زبانی دقيق، سر راست و خالی از اعوجاج   

در اين زبان و در ميان عرب زبانان    بين معانی دو کلمه حب و عشق . است
تعريف حب در قرآن و ابتالها که طالب بايد از آنها . تفاوت  عميقی وجود دارد
نبود . است بکار نرفتهگويند چرا کلمه عشق در قرآن  موفق بدرآيد، روشن می

حال برای . کند کلمه عشق  در قرآن  به دقت بيان قرآن در باره حب داللت می
اينکه بدانيم چرا در قران کلمه عشق در معنای حب نيست، بهترين راه اين است 

  :که از وجود کلمه عشق در زبان عربی و عرب زبانان و معنای آن پرسش کنيم
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  :ُحّب و عشق تا به امروز
بر عرب زبانان پوشيد نيست که از دوران جاهليت تا به امروز ملتهای عرب     

زبان وقتی در مقوله عشق شعر می گويند و يا در موسيقی و آوازهای غنائی 
که کلمه عشق هم عربی  خود و نيز وقتی از مقوله عشق صحبت می کنند، با آن

  .برند و نه کلمه عشق را است، اما کلمه حب را بکار می
درمعلقه خود کلمه  القيس مشهور ترين شاعر دوران پيش از اسالم، امرؤ● 

  :است  حب را به کار برده
  بِِسْقِط اللَِّوى بَْيَن الدَُّخوِل فََحْو َملِ //      قَفَاَ نَْبِك ِمْن ِذُكَرى َحبِيٍب َوَمْنِزِل    

    .حبيب و منزلگاه حبيب گريه کنيم) خاطرات( توقف كنيد تا با ياد 
آن جايگاهی که خاطرات حبيب را در بر دارد کجاست؟ آن مکان در سقط اللوی 
ميان دو مکان باسم دخول و حومل قرار گرفته است يعني برای گريستن بر 

   . خاطرات وجايکاه حبيب که  در سقط اللوي باشد توقف کنيم
    )مجنون ليلى ( المؤنسة ليلى شعر قيس بن الملوح  و همچنين است،

   يكون كفافا ال  علي والليا//         ب سّو الحب    بيني وبينهافيار

أي خدا محبت را بين من و بين محبوب من مساوي بگردان و اين محبت باندازه 
      أَِمْن أُِمّ أَْوفَی. ای کفافی باشد که نفع وضرری نداشته باشد

... 
   منه مدانياأو أشبهه أو كان //        أحب من األسماء ما وافق اسمها

هم وزن وهم ( ويا ان اسمی که مشابه اسم او ويا اينكه نزديک به اسم او باشد 
  )صدای اسم ليلى باشد

 :شفيعی کد کنی، در تعليقات خود، در توضيح اين شعر عطار  
  همچنان در کوِی ليلی شد مگر//    گشت مجنون هر زمان شوريده تر     

« گفت نگريست می ه چون به وحوش میمجنون بنی عامی ک« :است که بر اين
و چون به مردم می » ليلی « : گفت کرد، می و چون به کوه نظر می» ليلی 

نامت چيست؟ و حالت «، چندان که ازو پرسيدند »ليلی « گفت نگريست می
    :و در اين باره سرود» ليلی « گفت»  چگونه است؟

  

 اُقَبُِّل  ذا  الجداَر و ذا الجدارا//     أُمرُّ    علی الديّاِر         ليلی    
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  ولکن  ُحبُّ من َسَکَن الديارا//     و ما ُحبُّ  الديّاِر  شفَغَن قلبی    

)٣٩  ( 

  
ها  ام کلثوم که مشهورترين خواننده عرب زبان دوران معاصر است، در ترانه● 

ه خواند ب وقتی می  –و اشعاری که او خوانده و بسيار هم عشقی و غنائی است 
کلمه  -داد همه، حتی به غير عرب زبانان، سرور و وجد زايد الوصفی دست می

 . است، کلمه ُحّب  و مشتقاتش تا بخواهی بکار رفته است عشق  بکار نرفته
انگليسي، در عربي رائج  » أي الو يو«در برابر واژه پارسي دوستت دارم يا     

.  شود ُحّب بکار برده می تمام مشتقات از مصدر...احبك است و حبيبي و حب و
. وداد و محبت نيز كه مترادف حب در عربي اند، در فارسي طنين كمتري دارند

و در عربي دو واژه ديگر هم در همين راستاي معنايي هست، يكي غرام كه  
جمعش مغامرات به معناي داستانهاي عشقي است و در خودش جنبه سكسي هم 

درفارسي نيز از همين ريشه است،  واژۀ غرامت. دارد و ديگري هوي است
 .شايد هم به اين معنا است که فرد عاشق گويي بدهكار معشوق مي شود

هوي كه در فارسي گاهي با هوس مي آيد مثل عشق بار منفي دارد و در خودش 
 .نوعي اشتياق افرادي به كسي يا جايي را در بر دارد

ُحّب و با وجودی که . حال بايد ديد در لسان مولوی، ُحّب چه معنائی دارد   
برند، آيا  هر دو عربی است و عرب زبانان ُحّب  و مشتقاتش را بکار می عشق

مولوی در مقام بيان معنائی که حب دارد و در قرآن نيز اين کلمه بکار 
  : يا خيررا به يک معنی استعمال کرده و  عشق و  ُحبّ است،  رفته

  
  
   عشق  وُحّب در لسان مولوی  
  :است در معنای حب بکار رفتهدر لسان مولوی عشق  

  وصف بندۀ مبتالِی فَرج و َجوف //   عشق وصف ايزد است، اما که َخوف    

  )شکم، درون، داخل چيزی= شرمگاه و جوف= فرج( 
  

  مطلبی  با ُيِحبُُّهم            قرين در //     چون يُِحبّوَن           بخواندی   در نُبی   



د                    ۀ ر  ُّ د      ١٥٥                                                                                                               آن 

  

  

  

  عزيزخوف نبود   وصِف يزدان ای //    پس محبّت وصِف حق دان،   عشق نيز    

  وصِف حادث کو؟ و وصِف پاک کو؟ //   کو؟ وصِف  مشتی خاک کو؟    وصِف حق 

  و آن ناتمام  صد قيامت   بگذرد،    //       بر دوام       شرح عشق ار     من بگويم 

  )٢١٨٩-٢١٨۶دفتر پنجم (

  
ای است که اسير  اما ترس صفت بنده. محبت و عشق، وصف خداوند هستند   

را در ) دوست دارند(چون تو در قرآن هميشه يُِحبّون . شکم و زير شکم است
به زبان ديگر، ُحّب وصِف خداوند است . خوانی می) دوستشان دارد(کنار يِحبُُّهم 

  ق ببخشدتواند پرتوی از آن وصف را در خود تحق و بنده هم می
در نتيجه محبّت نيز مانند عشق  وصف  خداوند است ولی ای عزيز من،      

  .وصف خداوند نيست و وصف بنده است) ترس(خوف 
صفت خداوند کجا و صفت يک مشت خاک کجا؟ يعنی صفات خالق با صفات    

ً عشق را . انسان آفريده شده از خاک قابل مقايسه نيست اگر من بخواهم دائما
م  صد قيامت بر پا می شود در حالی که هنوز شرح عشق ناتمام مانده شرح ده

چون عشق از اوصاف الهی است  و چون صفات حق عين ذات اوست، . است
  .گنجد پس اليتناهی است و اليتناهی در زبان نمی

  :موالنا می فرمايد
  ميِل تن در کسب و اسباِب َعلَف//     شرف     يِل جان،    اندر   ترقّّی   و م

  را بدان زين يُِحب را و  يُِحبّون//     جان    ميل و عشِق آن شرف هم سوِی 

  )۴۴۴٠و۴۴٣٩فتر سوم (

روح و جان ميل به سوی عالم غيب و هستی مطلق دارد ولی عالقه تن به کسی 
اينکه اين نکته را حضرت حق هم روح را دوست دارد و برای . لذايذ مادی است
  را بخوانی و بدانی  )  ۵۴/مائده( »يُحبُّهم َو يُحبونه« درک کنی بايد 

بکار  عاشقرا مساوی  بخشی از مقدمه دفتر چهارم ُمِحبّ  باز مولوی در 
   :است برده

در بخشی از مقدمه دفتر چهارم که همه آن به زبان عربی است، چنين 
مسرة، اطيب الثمار لمن اجتنی و اجل للعيون قرة و للنفوس :... است آمده

  المرادات و المنی موصل العليل الی طيبه و هادی الُمِحّب اِلی َحبيبهِ 
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ها  پاکيزه ترين ميوه. ها شادی ها آرامش و تسکين است و برای روان برای چشم«
توان  ها را می است برای کسی که بچيند، و در آن بزرگترين آرزوها و خواست

» .به درمانگِر دردهايش می رساند و عاشق را به محبوبش بيمار را. يافت
.  »رسانندۀ بيمار به طبيب، و عاشق به معشوقش «و يا ) ترجمه از کريم زمانی(

  :نويسد میُحّب  در بخشی ازمقدمه دفتر دوم در باره باز مولوی
چو ما شوی بدانی عشق محبّت : عاشقی چيست؟ گفتم که: پرسيد يکی که...«     
اند که صفِت حق است به حقيقت، و نسبت او به  ساب است، از آن جهت گفتهح بی

  »کدام است؟» يُِحبّونههُ «تمام است، » يُِحبّهم«بنده مجاز است، 
در همين رابطه شفيعی کدکنی در تعليقاتش بر مصيبت نامه عطار در مورد    

     اين شعر عطار،    
  حقيقت اوست ره  زو هم بدوست گر//   نيست غيِر او که دارد غير دوست    

  :چنين توضيح داده است    
اين سخِن ميرکاريز بسيار نزديک است : نيست غيِر او که دارد غير دوست«   

در . داشته) ۵۴:۵(» يُحبُّهم َو يُحبونه « به تفسيری که ابوسعيد ابوالخير از آيۀ
 اندند که خو نقل است که روزی اين آيت می« مقامات بوسعيد آمده است که 

.  »خدای ايشان را دوست دارد و ايشان خدای را دوست دارند«  يُحبُّهم َو يُحبونه
شيخا : گفتند.  »هر گز خدای هيچ کس را دوست نداشت و ندارد«: شيخ گفت

. »دانی ما معنی نمی« : گفتند. »معنی همان است« : گفت. »قرآن گفته است«
. خلق او و صانع است و صنع اوخدا است و بندۀ او  و حق است و  «: گفت

. کسی ديگر در اين بازار چه کار دارد؟ صانعی صنعِ خويش را دوست دارد
 )     ۴٠(» اينجا غير چه کار دارد؟

حقيقتی است که هر کسی هر چه را که خلق، اختراع يا اکتشاف کرده و به      
کرده دوست پس چگونه خدا بندگانی را که خلق . دست آورده، آن را دوست دارد

 .است دوستی را هم او در جودش به وديعت نهاده. دارد؟ هر گز چنين نيست نمی
 
 شيخ محمود شبستری و ُحبّ   

را چنين  ٣۴٣و٣۴٢الهيجی شارح گلشن راز شيخ محمود شبستری  شعر     
  : شرح ميدهد
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راز شماره گلشن ( به خلوتخانۀ   يُحببکم هللا//    ز ان کنتم تحبّون يابد او راه    « 
٣۴٢( 

    ُ َّ َ فَاتَّبِعُونى يُْحبِْبُكُم  َّ اشارت به آيت کريمه است که قُْل ِإن ُكنتُْم تُِحبُّوَن 
که اگر شما خدا را دوست " دمحم"فرمايد که بگو ای  حضرت عّز شأنه می

م و فرستادۀ خدايم، بنماييد و از فرمودۀ من تجاوز "دمحم"داريد، متابعت من که  می
منماييد؛ تا به سبب محبت من خاصيت محبوبی در شما سرايت نمايد و چنانچه 
من محبوب الهم، شما نيز بواسطۀ مناسبت، محبوب حق گرديد و خدا شما را 

به مرتبه کمال وصول » فاذا احببته کنت سمعه و بصره« دوست گيرد و بحکم 
ی فيه ملک مقّرب وال ال يسعن« يافته، به مقام واليت نبی که توحيد ذاتی است که 

  .گرديد -عليه السالم –برسيد و مظهر کمال دمحمی » نبّی مرسل
 مطلوب حق    گرچه طالب بود شد//     ب حق    از محبت گردد اومحبو

 را کمال  عالم  بی محبت   نيست  //     اعتدال    شد محبت را ظهور  از 

 می شود  حوری  ديو  وز محبت  //     ی شود    م از محبت  نار نوری   

  سرکه ها ُمل  می شود  وز محبت //      گل   می شود       از محبت خارها 

  بنده خواجه گشت و خواجه بنده شد//    شد       آفتاب عشق چون     تابنده 

يعنی محّب حق و عاشق مطلق چون دانست که " ز ان کنتم تحبّون يابد او راه " 
طريق حصول مطلوب که وصال محبوب است، منحصر در متابعت حضرت 

است و در متابعت اقوال و افعال و اعمال، حسب المقدور  سعی و ) ع(نبی 
د، هر اجتهاد به تقديم رسانيد و راه شريعت و طريقت بر قدم آن حضرت می رو

ُ " آينه که محبوبيت حضرت نبی در ولی سرايت نمايد و به خلوتخانۀ  َّ يُْحبِْبُكُم 
که مرتبۀ محبوبيّت است، راه يابد و محّب و محبوب، شیء واحد گردد و از "

  . اثنينيت غيريّت مرتفع شود
چون محبّت به کمال رسيد، ولی بسبب متابعت نبی يقين که مرتبۀ محبوبيّت حق 

ُ " سد که می ر َّ   :فلذا فرمود که" فَاتَّبِعُونى يُْحِبْبُكُم 
   
    به حق يکبارگی مجذوب گردد//    در آن خلوت سرا محبوب گردد     
 ) ٣۴٣گلشن راز شماره(

يعنی ولی که محب حّق بود، بواسطۀ متابعت نبی ، که محبوب حق است، در 
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ُ « خلوتسرای  َّ صفت محبوبی نبی، محبوب حّق گردد  بسبب سرايت» يُْحبِْبُكُم 
و بيکبارگی و کلّی مجذوب به جانب حق گشته، قرب به مرتبه ای رسد که دويی 

 )  ۴١(» .از مابين مرتفع شود و اغيار عين يار گردد
 

از زبان » ميناگر عشق«شارح جامع مثنوی معنوی و نويسنده کتاب  کريم زمانی
خودش و حکيم حاج مّال هادی سبزواری توضيح می دهد که عشق همان ُحّب 

 :است
مراد از عشق همان ُحّب است که در قرآن کريم آمده و در مأثورات مذهبی خداوند بدان « 

پس سبب اينکه . است»حبيب «و» ُمِحبّ «و از جملۀ اسماءهللا . صفت توصيف شده است

وصف بنده است، در حالی » خوف«چيزی بشمار نيايد اينست که » عشق«در مقابل » خوف«

از اينرو مقام سالک عاشق از مقام سالک خائف . وصف حق تعالی است) عشق(= که ُحبّ 

قرار داده و متصف به صفت الهی شده، » ُمِحبّ «باالتر است، زيرا عاشق خود را تحت اسم 

حکيم حاج مّال هادی سبزواری ضمن . در حالی که خائف به صفت بندگی اتّصاف يافته است

: بحث در وااليی مقام عشق و عدم تفاوت آن با ُحّب بيتی از مثنوی استشهاد می کند و گويد

 :، ليکن)ُحبّ (هر چند اهل ظاهر از باب توقيف شرعی لفظ عشق را اطالق نمی کنند بر او 

 )  ۴٢( »شام در معنی نباشد جز دمشق //    ان ُحّب و عشق    نيست فرقی در مي
  :وی در جای ديگر می نويسد 
در قرآن کريم و مأثورات دينی خداوند به ُحّب و محبت با مشتقاقات مختلف آن توصيف «  

ولذا توان گفت که عشق . شده است، بدين جهت عشق و محبت صفت حضرت حق است

    )۴٣( »ازلی و لم يزلی استهمچون صفات ديگر حق تعالی 

  
    عرفا و کاربرد ُحّب و عشق 

عشق را در معنای ُحّب  ) و قبل از او عطار(حال که معلوم شد مولوی     
.  اند داده بايدمان ديد که عرفا اين دو کلمه را چگونه يک معنی می  اند، بکاربرده

شود که آنها  با تفحص در احوال عرفا تا قرن چهارم و شايد پنجم، معلوممان می
به جای آن از کلمه حب  بکار رفته در قرآن، . اند برده کلمه عشق را بکار نمی

ز جمله شيخ محمود حتی بعضی از عرفا و شعرا و ا. اند کرده استفاده می
زيسته در اشعار خود، حب و مشتقاتش را بکار  شبستری که در قرن هشتم می
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  . چنانکه مولوی هم. است برده
عشق از ريشه َعِشَق به (با اينکه دو کلمه عشق و حب هر دو عربی هستند،     

) کند پيچد و آن را خشک می اين گياه به ساقه گياه ديگر می. معنای پيچک است
  : است رفته زبان قدمای صوفيه و عرفا، عشق بکار نمیدر 
ای است که در زبان قدمای صوفيه وجود ندارد و آنها، به جای  کلمه: عشق«   

آنچه در . اند برده به کار می) ۵/۵۴(آن، کلمه حّب را که مفهومی قرآنی است
توان گفت اين است که نه قابل تعريف است و نه قابل انتقال به  بارۀ اين مفهوم می

بان علمی و منطقی قابل توصيف های عاطفی، به ز و، مثل تمام واژه. ديگران
نظر برخی از عرفا در مورد حّب و کاربردش را در زير می )  ۴۴. (»نيست
  :آوريم

  
  :حسن بصری و رابعه عدويه و حب● 
. دارم داری گفت دوست می حضرت عزت را دوست می«: به رابعه  گفتند    

بت رحمان از مح: گفتند چرا؟ گفت.  داری؟ گفت نه گفتند شيطان را دشمن می
: پروای عداوت شيطان ندارم که رسول را عليه السالم به خواب ديدم که گفت

يا رسول هللا که بود که ترا دوست ندارد و لکن : داری؟ گفتم مرا ای رابعه دوست
محبت حق مرا چنان فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غير را جای 

ل درآمده است و بر ابد محبت از از: محبت چيست؟ گفت: گفتند.  است نمانده
گذشته و در هجده هزار عالم کس را نيافته که يک شربت از او درکشيد تا آخر 

  )  ۴۵(» .و احق شد و از او اين عبارت در وجود آمد که يُحبُّهم َو يُحبونه 
 
  :رابعه عدويه●
ای جوانمرد چرا از خود همه خصلتهای بد :الموت گفت رابعه عدويه به ملک«   

آن چيست؟ رابعه : دهی و از آن خصلتهای نيک هيچ نگوئی؟ گفت نشان می
  )۴۶(» و انَت موصُل الحبيِب الی الحبيبّ . گفت

   
ُ َرُءوف بِاْلِعبَاِد  َّ و خدا نسبت به بندگان سخت مهربان ) ٣٠آل عمران ( َو 

  .است
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تدخل بيت الحبيب و فی قلبک معادات الحبيب؟ روا داری که : هاتفی آواز داد«

  )۴٧. (عبدهللا مبارک» در خانه دوست آئی و دل پر از دشمنی دوست؟
  
  :معروف کرخی●
. »محبت نه از تعليم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او« 
)۴٨(  
  
  : سری سقطی●
ای بندۀ من : و گفت در بعضی کتب منزل نوشته است که خداوند فرمود«   

چون ذکر من بر تو غالب شود من عاشق تو شوم و عشق اينجا بمعنی محبت 
  )    ۴٩(» .بود

  :چرا محبت را محبت نام کردند
  

  :بوعثمان حيری● 
شوق ثمرۀ محبت آن بود که هر خدای را دوست دارد آرزومند : و گفت«    

بقدر آنکه بدل بنده از خدای تعالی سروری :  و گفت. خدای و لقاء خدای بود
رسد بنده را اشتياق پديد آيد بدو و بقدر آنکه بنده از دور ماندن او و از راندن او 

درست گردد و مالزمت  به خوِف محبت:  و گفت. ترسد بدو نزديک شود می
محبت را از آن نام محبت کردند که هرچه : و گفت. ادب بر دوست مؤکد گردد

  )۵٠(» . در دل بود جز محبوب محو گرداند
زيسته  الدين عطار که در قرن ششم می اينها همه در تذکرة االلياء شيخ فريد   

ی عارف کنيم که هم مولوی و هم ساير عرفا و شعرا مشاهده می. آمده است
  . دانند خداوند را منبع فياض ُحّب و عشق که هر دو يکی است می

  
   محبت چرا؟ 

طور که در مورد مولوی  همان –بسياری از عرفا را عقيده بر اين است که      
وقتی از حد در . محبت صفت حق تعالی است –و شبستری و ديگران گفته آمد 
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.  يابد شود و بار منفی می ه میکند يک طرف گذرد و حق تعالی را وصف نمی می
نزد عرب . مثل حب داراي بار مثبت و منفی نيست. واژه عشق بار منفي دارد

در بين  .شود آميز، عشق خوانده مي زبانان، وقتی کار حب با تخريب در می
هر چند که عشق  .چيز مختلف می باشدبدون شك حب و عشق دو عرب زبان 

نامی  ديگر  از نامهای مختلف ، حب می باشد ولی حب حالتی از حاالت 
عشق در برگيرنده معنی وصل . روحانی وعشق حالتی از حالتهای شهوانی است

تنی ونکاح می باشد، اما حب درگيرنده هر دو بعد روحانی وشهوانی است مگر 
لفظ حب در زبان . اره شوداينکه به طور اطالق به بعد واالی روحانی آن اش

حب ) مادی(عرب عموما به معنای نور واشراق ميباشد وعشق ترجمه تنی 
  .  است

عقلي و از حدود خارج شدن وجود  عشق، در معنايش، بي: گفت دوست عربم مي 
در عربي، ظاهراً متضاد حب، عداوت است اما بعنوان ضد عشق، بيشتر، . دارد

ان گفت در ادب فارسي، عشق هم در معناي تو ولی می.  شناسند عقل را مي
زمان، در واژه  هر دو، هم. رود و در معنای حب در عربي ضدعقل بکار می

ولي بنابر دو معنای اين دو کلمه، عرب عشق را به جای .  شود عشق، مراد می
  . برد حب بکار نمی

  
  

   امام علی و عشق
ما فارسی زبانان نيز  –نظر به اينکه نزد عرب زبانان عشق بار منفی دارد     

، امام علی که تربيت يافته پيامبر و - ناميم می »عشق کور«عشق با بار منفی را 
هم با بار  اند، آن قرآن است، در  نهج البالغه،  فقط يک بار عشق را به کار برده

قرآن، ُحّب و مشتقاتش فراوان  بکار ولی در همان نهج البالغ، نظير . منفی
  :فرمايند می ١٠٨امام در خطبه  . است رفته

َو َمْن َعِشَق َشْيئاً أَْعَشى بََصَرهُ، َو أَْمَرَض قَْلبَهُ، فَُهَو يَْنُظُر بِعَْين َغْيِر َصِحيَحة َو    
ِت الدّنيا قَلبهُ َوّهمت َعليها يَْسَمُع بِأُذُن َغْيِر َسِميعَة، قَد َخَرقَِت الّشهواُت َعقلُهُ، و اُماتَ 

  .نَفَسهُ 
در اين خطبه، امام با تعبيرى كوتاه و گويا، . معنای کلمه عشق، همين است    
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دانشمندان و ُعرفا و شعرای . کنند يك واقعيت و حقيقت مهم را خاطر نشان می
وهر که به « : فرمايد امام می. اند عبرت بين، در اين باره، بسيار نوشته و گفته

بطوريکه عيب (چيزى عاشق شود چشمش را کور ساخته و دلش را بيمار گرداند
بيند  نمی) مفاسد آن را(ی که پس او بچشم) آن را ننگريسته زشتيش را نيکو بيند

خواهشهای بيهوده عقل . شنود شنود، می نمی) حقايق را(نگرد و به گوشی که  می
: اند و نيز گفته) ۵١(» است او را دريده و دنيا دلش را ُمرانده و شيفته خود نموده

  . اما کلمه محبت بيانگر پيوند نوعی است. عشق و شوق يادآور رغبت اند
   
  نگری عشق و يکسو  
  :نويسد به علت اقتضای يکسو نگری عشق است که دکتر زرين کوب می 

ای از  شود، نمونه داستان حجرۀ زليخا که در مثنوی و عطار به دو شکل مختلف نقل می«   

بر وفق روايت عطار، زليخا صورت يوسف را بر در . کند اين لطايف عرفانی را عرضه می

در اشارت مثنوی . ه جا صورت خود را مشاهده نمايدکند تا وی هم و ديوار حجره نقش می

نگارد تا يوسف به هر سو نظر کند هيچ جا جز روی او را  زليخا همه جا صورت خود را می

هر دو حکايت ناظر به اين نکته است که عشق اقتضای يکسو نگری دارد و . در نظر نيارد

دهند که حق در همه چيز و  از  میموالنا و عطار به طور ضمنی نشان . پذيرد اثنينيت را نمی

دارد تا آنها که ديدۀ  همه چيز جلوه گری دارد و خداوند همۀ عالم را مظهر آيات خويش می

  . روشن دارند به هر يک از مظاهر اسماء وی بنگرند

نام  -اين اشارت هم که زليخا درغلبۀ سودای خويش، از سپندان تا به عود به قول موالنا   

  ) ۵٢(» . کرده بود، تقريری از همين يکسونگری در عشق است جمله چيز يوسف

ً و حافظ و عطار نيشابوری و بويژه   بنابراين، عرفای فارسی زبان عموما
مولوی کوشيده اند اوالً عشق را که ناچيزشدن يک طرف، طرف عاشق را 

کند، با زدودن بار منفی آن، با حب  وصف شده در قرآن  برابر  ايجاب می
اين بزرگواران، در به انجام رساندن اين کار سترک، از کوشش دريغ . سازند
چون  اند و به ميزان توان، توفيق جسته و به شعرعرفانی فارسی غنائی بی نکرده

  .  اند بخشيده
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   مولوی و جداکردن بار منفی عشق 
از جمله کار های سترگ مولوی اين است که سعی کرده که عشق را همسنگ و 

و اين است که در جای جای، . بر سازد و بار منفی را از آن بزدايدبا ُحّب برا
  :از جمله. کند مثنوی، عشق با بار منفی را به صورتهای مختلف طرد می

   عشق نبود   عاقبت  ننگی بود//      عشق هايی کز پی رنگی     بود    
  يا )٢٠۵دفتر اول (

  ای؟ برون شد جان، چرايش هشتهچون //     ای     آنچه بر صورت تو عاشق گشته
 )٧٠۴دفتر دوم  (

زيرا . هايی که به خاطر آب و رنگ و جمال ظاهری است، عشق نيستند عشق    
مولوی، در مثنوی خويش، اين حقيقت را به . آورند سرانجام ننگ و عار ببار می

کند که ارزش و اصالت هر عشقی، بستگی کامل به اصالت  ما گوشزد می
اگر ُحّب  و عشق  انسان،  به چيزهای کاذب و ناپايدار تعلق  معشوق دارد و

  يا. زيرا هوی و هوس است. گيرد، نمی توان آن را عشق ناميد
  )١٣۶١دفتر سوم ( عاشِق مصنوعِ او کافر بود//    عاشق ُصنِع  خدا با فر بود    

 کسی هم که در وهم عشق به خدا دارد، اگر صادق باشد، او: و حتی می فرمايد
  :را به حقيقت رهنمون می شود
  کی بَُود از عاشقاِن     ذوالِمنَن؟//    عاشِق تصوير و وهِم خويشتن    

  آن مجاَزش تا حقيقت می َکشد//    عاشِق آن َوهم، اگر صادق بَُود    

  )٢٧۶٠و٢٧۵٩دفتر اول (

  هم اوست      اُجرِت خدمت  و  دستمزد //      عاشقان را    شادمانی       و غم اوست    

  هرزه سودايی   بود  عشق    نَبِود،      //       غير معشوق        ار تماشايی         بَُود   

  جمله سوخت هر چه جز معشوق، باقی //       عشق، آن شعله ست کو چون  برفروخت   

  )۵٨٨-۵٨۶دفتر پنجم (

مايه شادمانی و اندوه عاشقان آن محبوب حقيقی است و  پاداش خدمت هم به  
اگر در دل عاشق غير از محبوب حقيقی چيز ديگری جلوه کند، آن . دست اوست

عشق شعله خداوندی است . شرک و خياالتی است که ذهنش آن را ساخته است
ای ديگر که چون فروزان گردد، به جز معشوق حقيقی که حق است، همۀ چيزه

  . را می سوزاند
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  جداکردن بار منفی عشق عطار  و 

   
  مانده     سر در       کدورت  پای تا//     گفت ای در بند صورت         مانده    

  هست شهوت بازی ای حيوان صفت//     صورت  نيست عشق معرفت    عشق 

  تاوانی       بود   مرد را از عشق  //     هر جمالی را که نقصانی         بود    

  )٢٢۴٨- ٢٢۴۶منطق الطير (

  :عشق در معنای دوستی از دو سو و توحيد دو در يک
  آيد ترا        عاشقت  معشوق   خويش  //    ا    گر بصدق   عشق پيش آيد   تر

  اين  سرمايه داد عاشقان را  دايم //    داد     را سرمايه    شعر تو عشاق 

  بود       الوهيّت        محرم سّر    //    هليّت  بود    ا  گفت هر کس را که   

  )٢٧۶٠منطق الطير   ( 

و بجاست در همين جا،  در باره شعِر عرفانی  و شعرای عارف، اين نکته را    
  :از زبان استاد شعر و ادب ايران زمين، دکتر شفيعی کدکنی بياوريم

سنائی دومين اوج شعر عرفانی فارسی است و به لحاظ تاريخی، شعِر عطار بعد از شعر «    

سه موج بزرگ، سه . پس از عطار، بلندترين قلۀ شعر عرفانی، جالل الدين مولوی است

اول سنائی و دوم عطار و سوم جالل الدين : خيزاِب بلنِد حيرت آوردر اين دريا وجود دارد

انۀ شعر عرفانی فارسی، و اين سه اقليم پهناور سه کهکشاِن مستقل اند که فضای بيکر. مولوی

اند  کنند و در ضمِن کماِل استقالل سخت به يکديگر وابسته بی اغراق، شعِر جهان را احاطه می

  )۵٣(» .کنند و يکديگر را تکميل می

از قضا، دکتر سروش هم قبل از  اين ادعا که در قرآن عشق نيست، معترف    
مولوی آورده که در آن  است که نزد  موالنا حب و عشق يکی است و شعری از

  . استعشق  برابر و همسنگُحّب 
  لَو يَشا  يَمشی علی  َعينی، مشا //    لی حبيٌب    ُحبّهُ يَشِو     الحشاء    « 

  »من دوستی دارم که عشق او دل من را بريان کرده است 
مفهوم عشق در  (بر خالف سخن نادرست امروزش  باز آقای دکتر سروش،    

، بر اين بود که »آورده ] قرآن[يک مکملی برای  او« و مولوی  )قرآن نيست
حب و عشق که در لسات عرفا همسنگ ويکی  است ومنبع فياض آن هم خداوند 
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رو  از چه. شود است و اصل آن هم از قرآن سرچشمه می گيرد و منشعب می
است که آقای دکتر سروش، پيش از اين ادعا، حب و عشق را برابر دانسته و 

است و  بع آن را حضرت حق معرفی کرده و رابطه را هم دوطرفه دانستهمن
خلقت را هم مسبوق به دو امِر، يکی محبت که قرآنی و دوطرفه است و ديگری 

  :توجه کنيماست؟ درنوشته او  معرفت، دانسته
اين دعاها يک محبت نامه و يک سرود عاشقانه است و اين عشقی است که معشوق در دل « 

يِحبُهْم َو  «: همان گونه که در قرآن آمده است: يعنی رابطه دو طرفه است. است ندهعاشق افک

حال اگر زندگی کسی از بارقۀ محبت  خدا خالی بود، او در تمام زندگی ضرر کرده » يِحبُّونَهُ 

  )۵۴(» است

  :باز   
ورای حجاب اند، هنوز از  ، کرده)ع(دعاهايی که عارفان بزرگ، امام حسين و امام سجاد «   

ای است که گوهر مذهب  اين همان دعاهای عاشقانه. تواند دل انسانها را آتش بزند ها می قرن

تواند از دعا کردن  دهد و يک انسان مذهبی به معنای واقعی انسانی است که نمی را تشکيل می

  )۵۵(».صرفنظر کند

انه، کلمه عشق در اين دعاهای عارفانه و عاشق) ع(آيا امام حسين و امام سجاد    
 ! بکار برده اند؟ قطعاً خير

 :نويسد و همچنان، دکتر سروش در شرح دعای ابوحمزه ثمالی می   
. پس مردم را آفريدم تا شناخته شوم. من گنج مخفی بودم دوست داشتمی که شناخته شوم«  

 اين هر دو نيز آغازشان. يکی محبت و ديگری معرفت: يعنی خلقت مسبوق به دو امر است

  :گويد حافظ  بر همين اساس می. از خداوند بوده است

» ) ۴۵٢ديوان حافظ غزل ( طفيل هستی عشقند آدمی و پری    ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

)۵۶( 

    
 :   آقای دکتر سروش می نويسند که مولوی آينه امام علی است   
  :هستم) ع(آيينه علی گفت من  اقبالی آمد و آينۀ مولوی شد، همان مولوی که خودش می«

 زنی بی زبان چون ماه     پرتو می//      از تو بر من تافت پنهان چون  کنی    

 يا بگويم آنچه بر من تافته است//      يا تو واگو آنچه  عقلت    يافته است    

   چون بگويد     شد ضيا اندر ضيا//      ماه بی  گفتن چو         باشد راهنما    
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  )٣٧۶٢-٣٧۵٨مثنوی دفتر اول، (   

ام در برابر تو،  يا خودت بگو يا من آينه آسا،  من آينه: کند به امير المؤمنين خطاب می   

 )۵٧(» خورشيد علی در آينه مولوی تابيد،. ام خواهم گفت انعکاساتی را که از تو دريافته

قرآن چنين  آيا مولوی و يا امام علی در باره: پرسم حال من از خود می   
ای رخ داده است که آقای  چه اتفاقی و حادثه: اند؟ انسان بايد بپرسد ادعاهائی کرده

دکتر سروش عربی دان و حافظ و سعدی و مولوی شناسی را به تکذيب خويش 
خوانده، اينک  برانگيخته و سخن روشن قرآن و مثنوی را که قبالً  سر راست می

. ای دست يابد که کسی به فکر و يا عقيده تازه خواند؟ هيچ ايراد ندارد وارونه می
اما بر او نيست، که فکر خود را به ديگری چون مولوی نسبت بدهد و بر او 

کار با . نويسد گويد و می است که توضيح بدهد چرا امروز خالف ديروز خود می
بازی با لغات و چند شعر، اصطالحات و معنای لغات را به منظور اثبات نظر 

ود تغيير دادن و به مخاطبان خود القا کردن، نه درست  و نه کار علمی امروز خ
  .مسئوليت نشاندن قولی به جای قول ديگری بس سنگين است. است
در سنت نبوی حتی يک حديث و يا روايت  که در آن عشق و يا مشتقاتش     

از . اما، در آن، از حب و مشتقاتش فراوان است. بکار برده شده باشد، نيست
  :آوريم جمله دو نمونه را می

يعنی تو همراه و قرين آن چيزی هستی  اُنُت مَع اَحبَبت: است درحديث نبوى آمده
  . داری که دوستش می

هرگاه بنده از «: است ، آمده»حديث قرب نوافل«و باز در حديث نبوى مشهور به 
طريق نوافل به خدا تقرب جويد خدا او را دوست خواهد داشت و آنگاه كه 

شود و هر آنچه بخواهد به او  دوستش بدارد گوش و چشم و دست و پاى او می
  )۵٨(» كند عطا می

  »مصيبت نامه«و شفيعی کدکنی در توضيح اين شعر عطار نيشابوری در   
   .است» بی يَبُصر و بی يَسَمع«گر بردانی کاين کدامين منبع است    قصۀ 

  :همان حديث را توضيح داده است
ال يزاُل العَبدُ يتقرب اِلیَّ «اشاره است به حديث معروِف : يَسَمع است يَبِصر و بی بیقصۀ «

بالنوافل حتی اُحبهُ فإذا اَحبَبتهُ له سمعاً و بصراً و يداً و لساناً فبی يَسمُع و يَبصَر و بی يبطش و 

دوستداِر او شود که  ها به من نزديک می بی يُنِطُق  بندۀ من چندان از رهگذر گزارِد نافله
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در آن هنگام . شوم و چون دوستدار او شدم شنوائی و بينائی و دست و زبان او خواهم بود می

  )۵٩(» شنيدن و ديدن و گرفتن و سخن گفتن او به نيروی من خواهد بود

  
 مولوی هم باداشتن اين حديث در سر، سروده است    

   وی، چه جاِی صاحب ِسر تویِسر ت//    ُرو که بی  يَسَمع َو بی يَبِصر توی    
 )١٩٣٨دفتر اول (

و » خشيت نامه است، تقوی نامه است « قرآن:  گويد آقای دکتر سروش می   
  :فرمايد اما مولوی در وصف تقوا می. مثنوی  عشق نامه

  ترسد از وی، ِجّن و إنس و هر که ديد//   هر که ترسيد از حق و تقوی   گزيد    

  ) ١۴٢۵دفتر اول ( 

هر کس از خدا بترسد و تقوی پيشه کند، بدين معنا است که او ديگر قدرتمند    
است و از احدی ترس و واهمه ندارد و لذا جن و انس و هر که او را بيند از وی 

  .بترسد

 با رجاء و خوف باشند و َحذير //     حق همی خواهد که هر مير و اسير    

 تا پِس اين پرده، پرورده شود   //   ف      در پرده بَُود    اين رجاء و    خو

  )٣۶١۶-٣۶١۵دفتر اول (  

خواهد که هر امير و اسيری به او اميدوار باشد و در عين حال  حق تعالی می   
حاصل تقريرات عرفا . خوف و رجاء از جمِلۀ احوال است«. از او نيز بترسد

. تيجۀ علم و معرفت سالک استخوف ن: اين است که" حال خوف"در باب 
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََمُؤا: آمده است ٢٨چنانکه در سورۀ فاطر آيۀ  َّ تنها  إِنََّما يْخشى 

 )۶٠(» . بندگاِن دانای خدا از او می ترسند
   

کند، تا  اين خوف و اميد به آينده داشتن بندگان در پشت پرده واقعيت پيدا می    
 . هر امير و اسير پرورده شود و رشد کند اينکه در پشت پرده

  حق گشايد هر دو دسِت عقل را //    چونکه تقوی بست دو دسِت هوا     

 )١٨٣١دفتر سوم (
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   چرا ُحّب؟  
يکی ديگر از داليل که در قرآن و احاديث و يا نهج البالغه به جای کلمه     

شود، اين است که عشق، اسم حالتی است  عشق از کلمه محبت يا حب استفاده می
که در محبت از حد بگذرد، و در جائی که محبت يا حب روا نباشد، آن وقت 

ين علت است که شايد به ا. چگونه ممکن است که چيزی بر آن افزوده شود
شود، چرا که  بنده به عشق حق تعالی توصيف نمی«: گويد می» االصول جامع«صاحب 

عشق گذشتن از حد محبت است، و هيچ کس در محبت حق تعالی از قدر استحقاق خداوند 

بلکه حتی اگر محبت همه  موجودات هم يک جا جمع شود از اين حد . رود فراتر نمی

  ) ۶١(» .گذرد نمی

گويند و عقيده دارند اگر عشقی برپايه حد شناسی  و در گذشتن از آن  ا میعرف   
پس کلمه عشق وصف حق تعالی را . حب برپايه الحدی است.  باشد، حب نيست

اند که اگر  و برآن بوده. اند کرده به اين علت او را به عشق وصف نمی. کند نمی
قدر حضرت حق  دوستی  همۀ خلق عالم را به يک شخص دهند، به استحقاق

  :در رسالۀ قشيريه آمده است. رسد نمی
. از استاد بوعلی شنيدم که گفت محبت لذتی است و حقيقت آن حيرت است و سرگشتگی«    

و هم از وی شنيدم که گفت عشق آن بود که در محبت از حد در گذرد و حق تعالی را وصف 

و اگر جملۀ دوستی خلق همه بيک  پس او را بعشق وصف نکنند. نکنند بدان که از حدّ درگذرد

[ پس نگويند که بنده از حد درگذشت. شخص دهند به استحقاق قدر حق سبحانه و تعالی نرسد

در محبت حق تعالی و حق تعالی را وصف نکنند بعشق و بنده را نيز در صفت او تعالی 

ق، بهيچ پس نشايد وصف کردن حق بعشق بنده را و نه بنده را بعشق ح]  وصف نکنند بعشق

  )۶٢(» .وجه روا نباشد

  :گفت ابوبکر واسطی●
محبت هرگز درست نيايد تا اعراض را در سر او اثری بود و شواهد را در «    

دل او خطری بل صحت محبت نسيان  جمله اشيا است در استغراق مشاهد 
  ) ۶٣(» . محبوب و فانی شدن محب از محبوب به محبوب

    ذنون مصری  
نقل است که ذنون مصری گفت در بعضی از « : محبوب را نهايت نيست  

ای : او گفت. از او سئوال کردم از غايت محبت«سفرهای خويش زنی را ديدم 
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گفتم چرا ؟ گفت از بهر آنکه محبوب را نهايت . بطال محبت را غايت نيست
  ) ۶۴(» نيست

  
  :عالمت محبت خدا● 

است که متابع حبيب خدای بود  آنعالمت محبت خدای «:  ذنون مصری گفت
  )۶۵(» .عليه اسالم در اخالق و افعال و اوامر و سنن

خداوند بشر را به عرصه وجود آورد تا با استعداد و تالش خود به اين رمز و     
ً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی «راز هستی پی  ببرد  کنت کنزاً مخفيا

حقيقت مطلق از طريق مکاشفه و عرفان به اين . و بدان عارف شود» اعرف
و ما خلقت الجن و «شود که  عبادت که الزم و ملزوم يکديگر است حاصل می

ای ليعرفون ای «: آمده است» اال ليعبدون «که در بيان » االنس اال ليعبدون
ً بطريق المکاشفة و المشاهدة الذی ال يحصل اال بالعباده ً حقيقتا به . »عرفانا

در حقيقت، عبادت پروردگار  . شود عبادت حاصل می عبارت ديگر، با حب و
) در معنای حب(وجه عملی عشق ...نظير نماز، روزه، راز و نياز و مناجات  و

شود و مکاشفه حاصل وجه خلوص  است که بدون ممارست در عمل حاصل نمی
دهد و به نتيجه  عمل و صورت  عملی ادراک عشق است که به عاشق دست می

شود و  که حتی در هر دم و باز دم تسبيح او می کند، بينا می معنوی عبادت خود
  . شود به تسبح عارف می» َو لَِكن ال تَْفقَُهوَن تَسبِيَحُهْم « از 
نهايت يعنی اينکه آفرينندۀ آن منبع  اما نظر به اينکه جاذبۀ عشق به سمت بی    

گانه فياض است، الجرم عشق و پرستش حقيقی و متعالی نيز مختص خدای ي
است  و از جمله از اين نگاه است که عبادت و راز و نياز و مناجات با معبود از 

وگرنه،  مثل . نيازهای معنوی و فطری، نيازی اساسی، برای ادامۀ حيات است
اين است که انسان در کوير راه گم کرده باشد، در جستجوی آب، سراب را  

. رسد هی نخواهی به هالکت میرسدو خوا رود وبه آب نمی بيند وبسوی او می می
  .گويد که  همه چيز به سعی و کوشش انسان بستگی دارد مولوی، نيک می

    لَّْيس  ِلالنسِن    إِّال َما سعَى//    چون نکرد آن کار، مزدش هست ال    
  )مثنوی دفتر دوم(

خداوند رحمت بر مخلوقات خود، آنچه در آسمان و زمين است، را بر خود     
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به : فرمايد و به پيامبرش می» و کتب علی نفسه الرحمة«واجب کرده است
: است باورندگانش سالم برساند و بگويد که خدا رحمت را بر خود واجب کرده

پس بنابراين، عاشقی فقط نزد عاشق » قل سالم عليکم کتب علی نفسه الرحمة «
  » ئهُ من احب لقاء هللا، احب هللا لقا«.  نيست نزد معشوق هم هست

در اين صورت، دوست هم . گذرد و راه دوستی از عمل بسوی دوست می   
اما عاشق . » ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی يحببکم هللا«پيوند دوستی و حب دارد  

يا ايها االنسان انک کادح الی ربک «بايد راه وصول به معشوق را طی کند که 
برسد و مطلوب او طالب او » يُحبونه  يُحبُّهم َو « تا به  منزل »  کدحاً فمالقية

يا ايتها النفس «گردد  و خداوند او را  صدا  زند که ای انسان واالی مطمئن  
» وادخلی جنّتی -فادخلی فی عبادی -ارجعی الی ربک راضية مرضيه - المطمئنه

ای اکنون   ، به  جنت ما باز آی که آنچه در  جستجوی آن بوده)٣٠- ٢٧/ فجر(
  .و مهيا است برايت  آماده

  
   يکبار ديگر ُحّب و يُِحبُّ در قرآن  
از باب تذکار، دو آيه را . است در قرآن آمده) و محبت و تحبيب(» حب «کلمه    
  :آوريم می

ُ َغفُوٌر رَّ  َّ ُ َو يَْغِفْر لَكْم ذُنُوبَكْم َو  َّ َ فَاتَّبِعُونى يُْحبِْبُكُم  َّ   ِحيمٌ قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن 
  )٣١/آل عمران( 
اگر خدا را دوست داريد، از من پيروی کنيد تا خدا دوستتان بدارد و : بگو«  

  ».گناهان شما را بر شما بيخشايد، و خداوند آمرزنده و مهربان است
  و يا 

ُ بِقَْوٍم يحِ  َّ ...  بُهْم َو يِحبُّونَهُ يَأَيَها الَِّذيَن َءاَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه فَسْوف يَأْتى 
  ) ۵۴/مائده(
ای کسانی که ايمان آورده ايد، هر کس از شما از دين خود برگردد، به زودی «

او را ] نيز[دارد و آنان  آورد که آنان را دوست می را می] ديگر[خدا گروهی 
 ».دارند دوست می

از . واژۀ ُحّب و مشتقاتش بيش از هشتاد بار در آيات مختلف قران امده است 
الهى، براساس آيات   مندان از حب  حديث و روايات که بگذريم، از جمله بهره
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: بقره(كنندگان و پاکيزگان   ، توبه)١٩۵/بقره(نيکوکاران : اند از قرآن، عبارت
، )٧، ۴: توبه (؛ متقين)٧۶: عمران آل(، وفا کنندگان وپرهيزكاران )٢٢٢

، )١۵٩: عمران آل(كنندگان به خدا  ، توكل)۴: صف(مجاهدان در راه خدا 
). ٣١: آل عمران(و پيروى كنندگان از پيامبر ) ١۴۶: آل عمران(صابران 

  ).۴٢/مائده(دادگران و عدالت پيشگان
 در قرآن عالوه بر ُحّب و مشتقاتش که به معنای دوستی و محبت و عشق است، 

نيز به معنای دوستی و ... لغات ديگری نظير مودّت، الفت، واليت، خلت و
عالقه و رضايت بکار می رود که به عنوان مثال به يک چند از انها اشاره می 

رحيم و ودود؛ غفور و ودود، آمرزنده  ٩٠/ مهربان و دوستدار بندگان هود: شود
  و يا . ١۴/و دوستدار بروج

؛ ١٠٠/؛ توبه١١٩/است و آنان از خدا خشنودند، مائده کسانی خدا از آنان خشنود
  ؛  ٨/؛ بينه٢٢/مجادله

و باز، گذشته از احاديث و روايات، از جمله محرومان از دوستى خدا در     
: هبقر(، تجاوزكاران )۴۵: ؛ روم٣٢: آل عمران(كافران : اند از قرآن عبارت

؛ ١۴١/ انعام(كنندگان ،اسراف)٧٧/؛ قصص۶۴/ مائده(، مفسدان )٨٧؛ مائده١٩٠
، ) ٢٣ /نحل(مستكبران  ،) ١۴٠، ۵٧/ عمران آل(، ستمكاران )٣١ /اعراف
   )٨٧/يوسف(وتنهاپوشندگان حق از رحمت خدا نوميدند )۵٨/انفال(پيشگان خيانت

ذکرشده درآيات قرانی درباال ُمِحّب خداوند  آيا درانديشه آقای دکترسروش افراد  
    هستند؟

حب ) ٣١١، ص ۴ج (غزالى . مباحثات كالمى نيز بوده استحب الهى موضوع 
الهى را باالترين مقام انسانى دانسته كه مقامهاى پيشين، نظير توبه و صبر و 
زهد، مقدمه آن است و مقامها و درجات بعدى، مانند شوق و انس و رضا، 

، )٣٣٣، ص ۴ج (عقيده وى  به. شود ثمرات و  نتايج آن محسوب می
الهى  مردم در آخرت كسى است كه در دنيا بيشترين ميزان حب  سعادتمندترين

را داشته باشد، زيرا درجه لذات انسانها در آخرت متناسب با ميزان حب آنان به 
در آخرين قسمت اين تحقيق  نظر موالنا در مورد شريعت و وفاداريش  . خداست

   .به آن مورد بحث قرار می گيرد
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  مولوی و  شريعت  -۵ 
نوشته اند مرد .] مولوی ن[چنانچه در احوالش« :گويند آقای دکتر سروش می   

بود به شريعت و حتی در احوالش آورده اند که همسرش گفت که شما  ملتزمی
آمرزيده هستی شما بنده محبوب خداوندی چرا شبها اينقدر نماز می خوانی؟ گفت 

ً پس از عده ديگری به شفاعت ما دل بسته اند ولی از آن ط! نه رف مخصوصا
  .  »شد مالقات با شمس ديگر آن آثار زهد و رياضت کالً در وجود او ديده نمی

در وصيت نامۀ موالنا . گفت؟  نه اما آيا مولوی خود نيز چنين بود و چنين می   
  :خوانيم چنين می

  
    وصيت نامۀ موالنا  

اندک خوردن و اندک خفتن و کنم به ترس از خدا در نهان و عيان و  شما را سفارش می«    

و روزه داشتن و نماز برپا داشتن و . ها ها و جريرت و کناره گرفتن ازُجرم. اندک گفتن

های نفسانی و شکيبائی بر درشتی مردمان و دوری  فرونهادِن هواهای شيطانی وخواهش

. وارانو پرداختن به همنشينی با نيکان و بزرگ. گزيدن از همنشينی با نابخردان و  سفلگان

همانا بهترين مردم کسی است که برای مردم مفيد باشد و بهترين گفتار، کوتاه و گزيده است و 

کريم زمانی هم در شرح خود بر مثنوی می ) ۶۶(»ستايش از آِن خداوند يگانه است
 :نويسد

های اخالقی موالنا تقيد دقيق او به تکاليف شرعی بود و اين دقت را تا  يکی از ويژگی«     

نه تنها بر فرايض که بر نوافل نيز مواظبت داشت و هرگز فعل . آخر عمر خود رعايت کرد

  )۶٧(»اباحه گران را تأييد نکرد

، بر همين نظر است »پله پله تا مالقات خدا «دکتر زرين کوب هم، در کتاب   
  که موالنا تا آخر عمر 

 )  به نقل از حافظه. (تقيد بر فرايض و نوافل و به تکاليف شرعی داشت
  
 شريعت و طريقت، مقدمه بر دفتر پنجم  

ين مجلد پنجم است، از دفترهای مثنوی و تبيان معنوی، در بيان آن که ا«    
آن که شمع به دست آوری، راه رفته  ره می نمايد و بی. شريعت همچو شمع است

و چون رسيدی به . نشود، و چون در ره آمدی، آن رفتن تو طريقت است
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 شريعت همچون علم کيميا آموختن: حاصل آنکه...است، حقيقتمقصود، آن 
است از استاد يا از کتاب، و طريقت استعمال کردن داروها و مس را در کيميا 

ما علم : کيميا دانان به علم کيميا شادند که. زر شدِن مسحقيقت و . ماليدن است
ما زر شديم و از علم و :  به حقيقت شادند که » حقيقت يافتگان«دانيم  و  اين می

  ).مؤمنون/۵٣(كّل حزب بما لديهم فرحون   . عمِل کيميا آزاد شديم، عتقاء هللا ايم
يا شريعت همچو علم طب آموختن است، و طريقت پرهيز کردن به موجب     

و حقيقت صحت يافتِن ابدی و از آن هر دو نوع فارغ . طب و داروها خوردن
 . شدن
از او منقطع شود و حقيقت  شريعت و طريقتچون آدمی از اين حيات ميرد،     
ِبَما َغفََر لى َربى * يَلَْيت قَْوِمى يَْعلَُمونَ : زند که ت اگر دارد، نعره میحقيق. ماند

َو لَْم أَْدِر * يَلَْيتَنى لَْم أُوت ِكتَبِيَه:  زند که ، و اگر ندارد، نعره می) ٢٧و ٢۶/يس(
 الحاقه( طنِيَهْ َهلَك َعنى سلْ * أَْغنى َعنى َماِليَهْ  َما* يَلَْيتَها كانَِت اْلقَاِضيَةَ *َماِحسابِيَهْ 

فََمن . شريعت علم است، طريقت عمل است، حقيقت الوصول اِلی هللا).  ٢٩-٢۵/
، )١١٠/کهف( كاَن يَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَمالً صِلحاً َو اليُشِرك بِِعبَادَةِ َربِِّه أََحدَا
ً و صلی هللا علی خير خلقه دمحم و آله و صحابه و عترته و سلم تسلي   ) ۶٨. (»ما

کند که  تا آدمی در قيد حيات اين  بدين ترتيب، مولوی بسيار روشن بيان می    
شود و  دنياست يعنی دار فانی را وداع نکرده شريعت و طريقت از او منقطع نمی

  . بايد عامل به اين دو باشد
  

  الهيجی طريقت و شريعت
  :تاست که طريقت از راه شريعت حاصل اس الهيجی هم بر اين 

طريقت سير خاص است که مخصوص سالکان راه حق است؛ مانند ترک دنيا و دوام ذکر «    

و اسرار . و توجه و تبتل و انزوا و دوام طهارت و وضو و صدق و اخالص و غير آن

زيرا که طريقت مقدمۀ حصول . طريقت که فرموده است، عبارت از همان احوال حقيقت است

و . طريقت، زندقه و الحاد شريعت وسوسه است و حقيقت بی یحقيقت است و چنانچه طريقت ب

داند که ارباب طريقت که ارتکاب رياضات شاقه نموده اند،  هر که عقل به کمال دارد، البته می

تواند شد  اند که بدون آن زحمت، آن فوايد حاصل نمی البته فوايد کليه معنوی در ضمن آن يافته

  )۶٩(» )  ٣٩/ نجم(ال َما سعَى که  َو أَن لَّْيس ِلالنساِن إِ 
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 :نويسد کريم زمانی شارح مثنوی هم می
الجمع  اند که شريعت و طريقت و حقيقت، سه مقولۀ مانعة برخی از خام انديشان گمان کرده«   

در حالی که اين سه عنوان، بر . اند ای را نافی مرتبۀ قبل فرض کرده رو هر مرتبه از اين. است

تعدّد . مانند انسان که حقيقتی واحد است با عناوين متعدّد. شود يک امر واحد اطالق می

در زبان موالنا، شريعت و طريقت و حقيقت، سه . شود االمر آن نمی وين، سبب تعدّد نفسعنا

. و غير از اين خام انديشی و خروج از طريق صواب است. االمر است اعتبار از يک نفس

موالنا حفظ شريعت و رعايت تمام و . اند ای از صوفيان افراطی بر اين نهج رفته چنانکه دسته

ای از استعداد  اين سه مرتبه، هر کدام ناظر بر مرتبه. شمرد سالک الزم می کمال آن را برای

  )  ٧٠(» . و قابليت مخاطب است

آقای دکتر سروش در بخشی ديگر از گفتگوی خود با صدای آمريکا     
در دين ايثار و قربانی کردن در راه خدا نظير کاری که ابراهيم در : گويند می

  .»اين تو دين نيست« به عبارت خود وی . داردمورد اسماعيل کرد، وجود ن
  . الگوش آنها بودند.  مولوی عاشق ابراهيم بود عاشق اسماعيل بود« 

  بل چو  اسماعيل آزادم  ز سر  //   من چو اسماعيليانم   بی  حذر    

  جانم را  بيا     قل تعالو گفت//    فارغم از     کنتراق    و از  ريا    

ً فقط عشق می     توانست به او بگويد که تو فرزند ت را  اينکه ابراهيم واقعا
يک چنين . گذارد گيرد، نمی اين تو دين نيست، دين جلو شما را می. قربانی کن

  ».عشقی در سر مولوی بود
پايه و مايه علمی و   چگونه آقای دکتر سروش تا بدين حد حرفهای بی! شگفتا     

آيا او تاريخ صدر اسالم را نخوانده است که دين مردم . زنند عملی و تاريخی می
ها دعوت کرده و آنان نيز از صميم قلب آن را  را به چه ايثار و ازجان گذشتگی

بينيم او از عشق جز ناچيز  اند؟ اما در سخن او که تأمل کنيم، می اجابت کرده
تکرار کنيم . يستگويد در قرآن عشق ن خاطر می بدين. يابد شدن عاشق اندر نمی

که حب بر پايه الحدی است و محب را، به يمن تقرب به محبوب، نه ناچيز که 
رساند و   همه چيز برخوردار می کند و از زندگی حيوانی به کمال و کرامت می

خاطر است که محبوب، دو  بدين. شود محبوب چشم و گوش و دست و پای او می
در .  چنين سخت، الگوی دوستی گرداندمحب، پدر و فرزند، را، در پی ابتالئی 

شعر مولوی هم اگر نيک بنگريم، اين در مقام ايستادگی بر حق و اجابت دعوت 
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حق است که مرگ اگر هم در رسد، ايستاده برحق و اجابت کننده دعوت حق، 
عمران، آيه  آل(فرمايد  گويد که قرآن می مولوی همان می. يابد  زندگی جاويد می

١۶٩  (  
که فدائی  - اسماعليهمن مانند افراد فرقۀ : گويد در دو بيت باال، مولوی می    

باکم   بی  -رفتد  انگاشتند،  ساده به استقبال مرگ می بودند و بخاطر آنچه حق می
از شکوه . ام قيد سر و جان را زده) ع(و بايد بگويم که من مانند حضرت اسمعيل 

است و  وند روح و روانم را مخاطب ساختهخدا. ام ها آسوده شده و ظاهر سازی
اگر مولوی عاشق ابراهيم بود، الجرم از دوستی زندگی بمثابه حبيب و : گويد می

پس، عاشق يوسف، عيسی و باالخص حضرت . يافت محبوب شدن را اندر می
سرود شعری را که برای جز او  اگر نه، در وصف او نمی. نيز بود) ص(محّمد

 :نسروده است
  

  در وصف پيامبر و امام علی می سرايدمولوی 
 را از گزاف  عشق     لرزاند زمين //       شکاف  عشق بشکافد فلک را صد

  لَوالک گفت   بهِرعشق او خدا       //    پاک جفت    با محّمد بود عشِق        

  تخصيص کرد  پس مر او را ز انبيا //    چون او بود فرد    منتهی در عشق،  

  کی  وجودی     دادمی    افالک را؟ //   دی بهِر         عشق  پاک را    گر نبو

  تا ُعلُّو   عشق را   فهمی کنی //    َسنّی    من بدان افراشتم       چرخِ 

  )٢٧۴٠-٢٧٣۶دفتر پنجِم  (

      
عشق . لزاند کند و زمين را بشدت می عشق در آسمان رفيع صد شکاف ايجاد می

به خاطر اين عشق بود که . و دمحم به او حب، يک حب است) ص(خداوند به دمحم
لَوالَک ِلما (ای پيامبر اگر تو نبودی جهان را نمی آفريدم : خداوند به او گفت

کسی بود که به اعلی مرتبت عشق نظر به اينکه پيامبر تنها ). َخلَقُت االَفالکَ 
ای دمحم اگر . الهی رسيد، بنابراين خداوند او را در ميان پيامبران ممتاز گردانيد

من از اين جهت آسمان را . عشق پاک تو نبود کی ممکن بود افالک را خلق کنم
برافراشتم تا بلندی مقام عشق را دريابی يعنی ای پيامبر اين جهان به خاطر 

به عبارت ديگر به اعتقاد . است مظهر عشق الهی هستی خلق شدهوجود تو که 
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  .مولوی وجود انسان کامل علت خلقت جهان بوده است
  ميوه، ُمرَسل استآن همه از بهِر  //    است     گرچه شاخ و برگ و بيخش اول

   اندر آِخر، خواجۀ       لَوالک بود//        آن   افالک   بود  که  مغِز   پس ِسری
  )٩٧۴و٩٧٣دفتر اول( 

و بنا به گزارش طاهر مقدسی که معاصر ذنون مصری بوده است، به      
آدم را مقام مالمت بود وپيامبر ما را مقام «: است روايت عبدالوهاب بن دمحم، گفته

آدم آنگاه که نفس خويش را مالمت کرد و . استقامت و ابراهيم را مقام سالمت
فرت خداوند بهره مند شد و ازبخشايش  ومغ)  ٧/٢٣" (ربنا ظلمنا انفسنا" گفت 

ابراهيم از مقام سالمت به ُخلّت رسيد و دمحمص ازمقام استقامت به محبت راه 
  ) ٧١(» يافت 

  :گويد و  مولوی می 
  چون که صد آمد نود هم پيش ماست//    نام احمد، ناِم جمله انبياست    

کاملترين دينها و همۀ شرايع است و نام ) ص(يعنی اينکه دين حضرت رسول  
و حقيقتاً وی جامع جميع مراتب روحانی و . آن حضرت نام همۀ پيامبران است

  .عرفانی است
کند حضرت ابراهيم که آماده  و باز، آيا آقای دکتر سروش از خود سئوال نمی    
سماعيل با طيب خاطر به پدرش شود فرزندش را قربانی کند و حضرت ا می
ای انجام بده و  کاری را از جانب خدا به انجامش فرمان يافته! پدرجان: گويد می

ای درنگ نکن، آيا هر دو پيرو دين نبودند، و از جانب حضرت حق  لحظه
آورد اين ابتال، منسوخ شدن رسم قربانی کردن انسان  فرمان نيافته بودند؟ آيا ره

شد؟ آيا مولوی ميان قربانی کردن انسان در مقام گذراندان و حق شدن زندگی، ن
امتحان حب، با گذشتن از جان، وقتی ايستادن از حق و دفاع از حق ايجاب کند، 
تميز قائل نبود؟  ياسر و سميه هر دو زير شنکجه به شهادت رسيدند اما در 

راه  آزمون دوستی از. از دين خود برنگشتند. استقامت برحق پا سست نکردند
  : سرايد وفای به حق، همين نيست؟ آيا امام علی که مولوی در وصفش می

  بل زبانۀ    هر ترازو   بوده ای //   تو ترازوی   احد خو بوده ای    

يعنی تو ترازوئی هستی که در عدالت و درستی، خوِی الهی داری و زبانۀ 
در حقيقت . شوند میهِمۀ ترازوها به وسيلۀ تو ميزان . شاهين همۀ ترازوها تويی
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  .  تو معيار و ميزان توحيد باوران هستی
  کيستی؟    در مرّوت  خود که  داند //      در شجاعت،  شير     ربَّانيستی  

  يا 

  ديده ای َشّمه ای واگو از آنچه  //   ای علی که جمله عقل و ديده يی    

   
  :کند نين توصيف میامام علی را چ ١٠٣و  ١٠٢چنان، موالنا در دو بيتی  و هم

 چون روح قدس نادعلی  خواهم گفت//     دايم ز واليت   علی خواهم     گفت    

  گفت  خواهمکل هم و غم  سينجلی  //      تا روح شود غمی که بر جان منست    
++++  

  اندر دو جهان مقصد و مقصود عليست//     در دايره وجود موجود عليست    

  من فاش بگفتمی   که معبود   عليست//     نشدی        گر خانه اعتقاد ويران

  
   علی شافعی در وصف امام

شافعی در سه دوره از عمر خود، سه شعر مختلف در وصف امام سروده      
  .است
  الِجنه  و   قسيم  النار      //    ُجنَه    ُحبُه     علٌی 

  )در دوره کيا و بيا (الِجنه         و    امام االنس  //    وصی  مصطفی حقی    

  )موقع خوش زندگی(تجلی و ظهر      ربّهُ فيه //        کيف بشر ها علٌی بشٌر 

  )موقع مرگ (       علٌی  ربّه اَو  ربّه  هو  //   ولم إدری        وماتشافعی 

روايت نيست، درايت است که همۀ پهلوانان، عياران،  اهل فتوت و يا فتيان    
رسانند و از  ، عارفان و صوفيان خرقه خود را به امام علی می) جوانمردان(= 

  : گويد الهيجی به درستی می. کنند الشأن متصل می آن حضرت به پيامبر عظيم
مبدآ سّر واليت است، آن است که سلسلۀ جميع کامالن اوليا » علی مرتضی«ودليل اينکه «   

  )٧٢(» .يابد رسد و از او به حضرت رسالت اتصال می می» علی«هللا به 

علی افتخار هر نبی و «: گويد گويدکه مولوی می آقای دکتر سروش که خود می   
) ع(ی خودش گفته که من آيينه علیمولو: است و پيش ازآن نيزگفته» هرولی بود

آيا بر او نيست » هستم) ع(گفت من آيينه علی  مولوی که خودش می... « هستم 
  که به اين، سئوال، آياعلی مرد تربيت يافته دين وقرآن نبود؟، پاسخ گويد؟
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و آيا آقای سروش  در داستان رسيدن شاعری در روز عاشورا به دروازه      
داند مولوی  است و نمی و تعزيه و نوحه و زاری را نخواندهانطاکيه و ديدن غري

  است؟ و تراژدی تاريخ ساز کربال  اين ابيات را سروده) ع(در وصف امام حسين
  بِه است؟      قرنی  جانی که از ماتِم  //   نی که هست؟    روز عاشورا نمی دا

…. 

  يم؟ و چون خاييم دست؟  جامه ِچه دران//    بَجست      روحِ سلطانی ز زندانی    

 وقت شادی شد چو      بشکستند بند//     دين بوده اند   چون که ايشان خسرو 

  ُکنده  و  زنجير را           انداختند//     سوِی شادرواِن دولت          تاختند    

  آگهی   ايشان  گر تو  يک ذره از  //      روز ملک است و َگه      شاهنشهی    

  )٨٠٠-٧٩٧دفترششم  (  

دانی که روز عاشورا، روِز عزای جانی است که به تنهائی از يک  مگر نمی    
  قرن برتر و بهتر است؟

چرا جامه چاک دهيم و دست افسوس به دندان گيريم که در کربال روح     
او با شهيد شدنش از اين زندان . سلطانی يا روح متعالی از زندان تن رها شد

اند، وقتی زندان دنيا را  خاندان پيامبر از شاهاِن دين و ايمان بودهچون . رها شد
آن عزيزان کربال قُل و . شکستند و رها شدند در حقيقت موقع شادمانی است

بنابر اين اگر . زنجير اين دنيا را شکستند و به جوار قرب حضرت حق پيوستند
ه برای آنان امروز ها آگاهی باشی، خواهی دانست ک ای از حال و روز آن تو ذره

  . روز سلطنت معنوی و خوشی و پادشاهی است
  :سرايد و مولوی در ديوان شمس می   

  که ملک عشق ملک   پايدار است//     بزن شمشير و ملک عشق بستان    

  که  آب امروز      تيغ آبدار است//     حسين کربالئی         آب  بگذار    

  و يا در غزلی ديگر
  زخمی چو حسينستش، جامی ز حسن دارد//    دارد او خرقه ز من دارد     هر کآتش من

يعنی اينکه هر کسی هم خرقه من است يا بايد مانند حسين جان فدا کند و به     
کنايه از مسموم کردن اما (هستی مطلق بپيوندد و يا مانند  حسن جام زهر بنوشد 

ها شود تا هم خرقه من در هر دو صورت، بايد از زندان دنيا ر) حسن است
  .باشد
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  عطار نيشابوری و نعِت امام حسين

زيسته در  عطار نيشابوری عارف و شاعر ايران زمين که  قبل از مولوی می 
مصيبت نامه خود، در نعِت امام حسين و آن صحنه ماندگار روياروئی تمام حق 

مار لشگريان ش با تمام ستم، آن ميدان پيروزی اندک شمار ايستادگان برحق بر بی
  :سرايد ظلم،  چنين می

  بن علی  آن حسن سيرت   حسين     // کيست حق را و پيمبر  را  ولی    

  حيدر صفت  آن محّمد   صورِت   //     ماِن           معرفت    آفتاِب     آس

  زآنکه  او سلطاِن  ده معصوم بود //    نُه فلک را، تا ابد،    مخدوم بود    

  شهيِد      کربال    شاهِد  زهرا،  //     اِم            مجتبی    العيِن     امقُرة 

  پالوده شدخوِن گردون از شفق  //    ا بخون      آلوده  شد    گيسوی  او ت

  کو دمحم  کو علی   کو  فاطمه؟//    اين همه       کی کنند اين کافران     با

  به خاک   کربال   صف زده  بينم //     نبيا    ا  صد هزاران       جان پاک ِ    

  زين بتر؟سر بريدندش  چه باشد //       در تموِز کربال ،         تشنه     جگر 

تزلزل، بر اين  خدشه و بی مقام آزمون قربانی کردن فرزند، مقام ايمان، بی   
ر، از گ عقل توجيه. شود حقيقت بود که از حقی که خدا است جز حق صادر نمی

است که يک طرف خود  برد عشق آن گمان می. بيند واقعيت جز صورت را نمی
در . غافل است که اين دوئيت است و در قرآن جا ندارد. را فدای طرف ديگر کند

هرگاه بنابود . قرآن، حب جا دارد که زندگی بخش است و نه زندگی ستان
باشد، کار خداوند » عشق«ماجرای اين ) ع(و اسماعيل ) ع(ماجرای ابراهيم 

  :شد پر تناقض می
) ١٠١صافات آيه (ستاندن  هستی بخشيده به اسماعيل و فرزند به ابراهيم  . ١

اين جان ستانی ناقض . ستاند، آنهم بر برانگيختن پدر به کشتن فرزند را می
  و. صفات رحمن و رحيم و حب هستی بخش است

ها  کشتن تمامی انسان کشتن يک تن: ناقض حکم ازلی و ابدی خداوند است. ٢
  و). ٣٢مائده، آيه (است 

  و . ناقض حق حيات و حقوق انسان که ذاتی حيات او هستند. ٣
اهميت اين . ناقض اصل قول را بايد به حق سنجيد و نه آن را به شخص. ۴
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شود، اما  اصل بدان حد است که ولو از خداوند که حق است جز حق صادر نمی
رواست که  از اين. را حق بيابيم و کار داريم، بايد آن ها با قول سر چون ما انسان

کشتن فرزند . گويد حق است گويد نه چون خدا می چون حق است خدا می: گوئيم
  و. گناه برای اثبات خدا دوستی، سخنی به حق نيست بی
چراکه  آزمودن ابراهيم چه کار به جان . ناقض ابتالی خداوندی نيز هست. ۵

است،  رد؟ هرگاه فرض شود بنابر آزمودن هر دو بودهستانی از اسماعيل دا
  :شود ناقض عدالت می

ناقض اصل عدالت است چراکه در اين آزمايش، پدر قاتل و فرزند مقتول . ۶
و . شد گرفتار غمی جانکاه  باخت و ديگر قاتلی می يکی جان می. شد می

  بالخره،
اوند قربانی کردن زيرا هرگاه خد. شد ناقض حيات انسان بر روی زمين می.  ٧

شد و يا   ها کشتارگاه فرزندان می ديد، يا خانه انسان بخاطر خود را روا می
ها ادامه حيات را در گرو روی برگرداندن از خدا و آئين انسان کشی می  انسان
  .يافتند

دانست که کشتن  بايد می. توانست آگاه نباشد ها نمی از اين تناقض) ع(ابراهيم     
دانست  او بايد می. گذاشت ها را برای هميشه، حل ناشده برجا می فرزند، تناقض

دانست که از حق جز حق صادر  اما کدام؟ و او می. که موضوع ابتال ديگر است
پس موضوع ابتال نه چشم پوشيدن فرزند از زندگی و پدر از فرزند و . شود نمی

که از حق  تن دادن به قاتل شدن و ماندن که ايمان او و فرزند و حقی است
پس هر دو، سلم جستند و پدر . مطلقی که خداوند است قرار است صادر شود

تو : ندای خداوند را شنيد) ١٠٣صافات، آيه . (فرزند را به پهلو بر زمين خواباند
و ) ١٠۵و  ١٠۴های  صافات آيه. (در عمل به رؤيای خويش، بس صديق بودی

). ١٠٧(قربانی بگردد  و مقرر کرديم گوسفند. اين ابتالئی آشکار بود
شود،  که از حق جز حق صادر نمی ترتيب، اسالم اين دو، ايمانشان  به اين بدين

اما حقی که از . هم بگاه نهادن کارد بر گلوی اسماعيل، هيچ رنگ شبهه نپذيرفت
ها از قربانی شدن  خداوند، حبيب هستی بخش صادر شد، مصون کردن انسان

و اين ابراهيم . افتاد سم قربانی کردن انسان بر نمیبدون آن ابتال، ر. انسان بود
  .بود که اين رسم را بنام دين و خدا برانداخت
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عقل مستقل و . های هفتگانه بودند و همواره هستند آن ايمان و حق رافع تناقض  
داند که موفقيت در گذراندن آزمون ايمان، چنين ايمانی، نيازمند ابراهيم  آزاد می

های دوستی با حق مطلق است و در نتيجه به   هم پس از گذراندن آزمون ، آن)ع(
  . شديمن استقامت در آزمون ها خليل خداوند 

  
در . اما کربال، آزمايشگاه ايستادگی بر حق و ايمان به پيروزی است   

حق : خدشه به قانون جاری در هستی است حال، آزمايشگاه باور بی همان
رو،  از اين. به شرط ايستادن بر حق ولو به قيمت جان. رود آيد و باطل می  می

ندی دفاع کرد و نماد الوصف، از حق زندگی در حقوقم امام حسين با وجدی زايد
واقعيت » جا کربال و همه روز عاشورا است همه«الگو شد و به . ايثار شد

سان که  هائی، ولو اندک شمار، برحق بايستند، بدان هرجا که انسان: بخشيد
از کران «تمام حق با تمام ستم رويا رو شود،  هرجا که قيام کنندگانی چنين با 

و روزی که، درآن، . وند، کربال استرويارو ش» تا به کران لشگر ظلم
. شوند، عاشورا است ايستادگان بر حق بر بيکران لشگر ستم پيروز می

تريب، اين ابتال، ابتالی ايمان از راه ايستادن بر حق در برابر متجاوز به  بدين
شود و حيات جاويد  پيروز در اين آزمايش، بر مرگ نيز چيره می. حق است

و ياران او جاودانه ) ع(حسين : يابد و بديل حيات جاويد میيابد، بمثابه الگو  می
  .شهيدند

  : که آقای سروش خود گفته بود طرفه اين   
اند، هنوز از  کرده) ع(دعاهايی که عارفان بزرگ، امام حسين و امام سجاد «   

  )٧٣(» .تواند دل انسانها را آتش بزند ها می ورای حجاب قرن
  ستادگی برحق،  تربيت يافته دين و قرآن نبود؟ آيا آن بديل و الگوی اي   

  : آقای دکتر سروش در جای ديگر مصاحبه خود با صدای آمريکا می گويند که
موالنا آنچه که به ما می ...مولوی آنچه را که افاده کرد و ارائه کرد عشق بود«

همين جا  اين »  تواند بدهد، يکی مسئله عشق است، يکی مسئله بينش است
و . ا ياد آور شوم که عشق دادنی نيست که کسی به کس ديگری بدهدمطلب ر

موالنا به غير . عشق با وجود آدمی عجين است. موالنا عشق را به کسی نميدهد
از آنکه عشق را مانند ُحّب دو سويه کرد و بار منفی را از آن گرفت و همسنگ 
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گرش از غفلت به و بر ابر با ُحّب نزد فارسی زبانان کرده  است، کار سترگ دي
  . در  آوردن آدمی است که بخود آيد و بداندکه عشق در وجودش نهفته است

  
  مولوی و از غفلت به در  آوردن آدميان

کاری که موالنا در مورد عشق می کند آنست که آدميان را از غفلت به عشق    
می و او را از غفلت به در . و پرستش  که در وجود اوست به او يادآور می شود

بنا به اعتقاد عطار و موالنا و ساير عرفا عشق در تمامی کاينات جريان و . آورد
مولوی کوشش کرد که ما . سريان دارد ولذا عشق در وجود آدمی نهفته است

آدميان را از غفلت به در آورد، و عشقی که در تمامی کائينات سريان دارد و در 
اين است آن کار . ياد آور شودوجودش نهفته و با خلقتش آغاز شده را به او 

سترگ و در اين 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 دميده شد
  که او را با چنان دم  همدمی نيست//     کسی کو نيست عاشق   آدمی نيست    

  وجود آدم  و           عالم نبودی//      آن دم نبودی     ار،      اگر   در اصِل ک

  جهان را بدان دم زندگی    دانم //       جان را     است  دمی کان از سِرعشق  

  آدم آمد    از آن دم بود،   کآدم  //       آن دم    آمد       کماِل   عشق     آدم    

      )اسرار نامه مقاله دوم (
  وليکن عشق اکسير حيات است   //     خرد     نقد سراِی       کاينات است    

  و يا 
  دو کيتی حضرِت جاويد عشق است//     دو عالم سايۀ     خورشيِد عشق است    

  که تا نبَود    کماِل      عشق محرم//     در هر دو عالم      نگردد    ذّره ای   

  نهاد از   بهِر هر چيزی     کمالی//     تعالی     حقبه دسِت حکمِت   خود     

  )   ۵٩٨- ۶٠٠اسرار نامه مقاله دوم  (  

  :موالنا هم بر همان سياق عطار رفته و در اين مورد می فرمايد 
  کرد   ما را        عاشقاِن     همدگر//     حکمت حق    در قضا   و    در قََدر      

  جفت جفت و، عاشقاِن جفِت خويش//    ِم پيش    جملۀ اجزاِی جهان ز آن    حک

  راست  همچون کهربا و    برگِ کاه //    هست هر جزوی ز عالم     جفت خواه    
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  )۴۴٠٢-۴۴٠٠دفتر سوم (

حکمت خداوندی در حکم ازلی چنين اقتضا کرد که ما يکديگر را دوست داشته 
ه شده اند و دوست همۀ اجزای جهان طبق فرمان خداوندی جفت آفريد. باشيم

  .جفت خويشند
  .عشق در عالم و تمامی کائنات ساری و جاری است

  کم ز سگ باشد، که از عشق او َعمی ست//    چيست     گرگ و خرس و شير داند عشق

  کهفی   قلب را؟  َکی بُجستی         کلِب    //  َکلب را      گر     رگِ      عشقی     نبودی

  گر نشد مشهور،       هست اندر    جهان//    هم ز جنس او، به صورت   چون سگان    

  گرگ و ميش؟   َکی بری تو بوِی   دل از//    خويش      جنِس بو نبُردی تو   دل اندر      

  تو شدی؟   َکی زدی نان بر تو و    َکی //     دی    بُ   گر نبودی عشق،      هستی      کی

  جان َرهی؟  ورنه نان را کی بُدی    تا  //    و اشتها      زعشق      شد از چه؟   نان تو 

   کند    جان که   فانی بود،      جاويدان//     می       جان کند        عشق،  نان مرده را  

  ) ٢٠١۴-٢٠٠٨دفتر پنجم  (

عشق را حتی گرگ خرس و شير می دانند عشق چيست، آدمی که نسبت به 
اگر سگ رگ عشق نداشت، چگونه . ق کور باشد از سگ هم کمتر استعش

ممکن بود که سگ اصحاب کهف، عارفان را بيابد؟ و اگر عشق نبود، جهان 
هستی چگونه ممکن پديد آيد؟  به علت عشق تو به نان بود که نان به وجود تو 

نام  عشق است که به.. تبديل شد و چگونه ممکن بود راهی به روح تو پيدا کند
مرده و بی جان، جان عطا می کند و  جان فانی حيوانی را به مرتبه جان باقی 

  .  انسانی ارتقاء می دهد
  :در کاينات اشاره می کند و می سرايد» نظام احسن «عطار به 

  ترا گر نيست نيکو،   او نکو کرد//     خداوندی که هر چيزی که او کرد    

  در اين وادی کماِل عشق جويان//         همه آفاق      در عشق  اند پويان

  )   ۶١٩و۶١٨مقاله دوم  ( 

  به َگرِدش خوش همی  گردی بحلقه!    //     پيروزه     خرقه   صوفِی  اال   ای

  هست که تا   روز قيامت   گردشت     // عشق، پيوست     زهی حالت، نگر از 

  تو  شدن   زين بند     نتوانسته ای //      تو    کمال عشق را          شايسته ای 

  )   ۶٢٧-۶٢۵مقاله دوم  ( 
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عطار در «: شفيع کدکنی در مورد اين ابيات عطار سخنی بس شيوا وگويا دارد 
اينجا، از تأمل در سريان عشق در کاينات نگاهی به آسمان دارد  و آسمان را به 
گونۀ صوفِی پيروزه خرقه ای می بيند که در رقص و سماع عاشقانۀ خويش 

ر نهاِد انسان به است و اين سماع و رقص و گردش عاشقانه تا روز قيامت د
همين ابيات عّطار، در اسرار «وی می افزايد که »  . وديعت نهاده شده است

نامه است که منشأ الهام يکی از شيواترين غزلهای ديوان شمس تبريِز حضرت 
  :موالنا شده است

  )٧۴(»  در عشِق آفتاب تو هم خرقه منی//    آی آسمان که بر سر ما چرخ می زنی    
  .  که خود و شما از تمامی اين غزل گويا و شيوا  محروم کنمحيفم آمد  

  خرقۀ     منی     در عشِق آفتاب     تو هم//    می زنی    آی آسما   که بر سر ما  چرخ  

  روشنیبيرون و اندرون همه سر سبز و    //  و هللا که عاشقی و بگويم    نشان عشق    

  از آتشش      نسوزی  وز  باد    ايمنی//      فارغی    از بحر تر نگردی،   و ز خاک     

  دوالب آهنی؟   چه   :   آخر يکی بگو که//     گردشت؟      ای چرخ آسيا،   ز چه آبست    

  وز گردشی دگر، چه  درختان که برکنی//     ارم کنی     از گردشی کنار زمين         چون 

  می تنیپروانه  وار    گرد چنين شمع   //    بفعل         پروانۀ  شمعيست آفتاب و       تو  

  طوافی  همی کنی چون حاج گرد کعبه //     ون    نيلگ    پوشيدۀ چو حاج     تو        احرام

  ايمنی ای چرخ حق گزار،   ز آفتات    //    حج رسيد      ايمنست  هر آنکو  به    : حق گفت

  خانۀ خداست عشق و تو در خانه ساکنی//    هر چه هست   ه هاست، که عشق استجمله بهان

با خود می انديشيدم  که در ذهن و روح آقای دکتر سروش چه چيزی رخ داده   
در اينجا از روح .  است که دچار اين همه تضاد و تناقض در گفتار شده است

عرفانی مثنوی معنوی کمک خواستم و با مراجعه به آن روح بزرگ به اين 
جه رسيدم که شايد دکتر سروش از زمانی که فيلسوف شده اند، و به عنوان نتي

و بعد فهميدم که چرا و . فيلسوف از او ياد می شود، به چنين نتايجی رسيده اند
به چه علت موالنا تا اين درجه و حد به بخشی از فيلسوفان و فيلسوف نمايان 

  . تاخته و آنها را به شدت مورد سخريه قرار داده است
بدون هيچ توضيح و تفسيری اشعار مولوی در اين مورد از راه عبرت در زير 

  :آورده می شود
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  :در خاتمه يادآور می شوم که قبالً آقای دکتر سروش در مورد قرآن می گفت 
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يعنی . اکنون با کالم خداوند همان گونه روبرو هستيم که پيامبر اکرم بود... « 
پيامبر اکرم موظف « و»  عين همان الفاظ ی که به پيامبر نازل شد و ثبت گرديد

بودند عين کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غيب بگيرند و بعد با 
تجربۀ پيامبری که «و ) ٧۵(» .رسانندزبان و بيان خود شان آن را به ديگران ب

يعنی خويش . مهبط وحی بود و اين آيات نخست در گوش جان ايشان، خوانده شد
  ) ٧۶(» را مخاطب مستقيم خداوند ديدن و آيات قرآن را از او شنيدن

زبان قران «و » قرآن حاصل روؤياهای پيامبر است«: ولی امروز می گويند 
و يا در مورد ) ٧٧(»و نياز به خوابگزار دارد زبان رؤيا  و زبان خواب است

من همين عقيده را ! بله«: می گويند» قرآن را پيامبر ساخت؟«اين سئوال که 
وحی را پيامبر توليد نمی کند يعنی خدا يک شخصی آفريده همين و «و يا » دارم
وی در ) ٧٨(» نه تنها پيامبر در خدا بود بلکه خدا در پيامبر بود«و » بس

  .نظرش، قرآن را با نظمی پريشان ياد می کند آخرين
  
  قرآن نظم پريشان : دکتر سروش 
نظم پريشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتّی در آيه واحد خود را می نماياند، وضع انسانی «

را نشان ميدهد که به مناظر مختلف می نگرد و در اين نگريستن، گاهی از اينجا ميگويد و 

بندند، و ديده ها و شنيده  هجوم معانی و مشاهد راه را بر گفتار منسجم می گويی! گاهی از آنجا

آخرين سوره نازله بر (آيه سوم سوره مائده . ها، به هنجار و نابه هنجار در کالمش می نشينند

سخن از تحريم مردار و خون و گوشت خوک و : ، نمونه برجسته اين پريشانی است)پيامبر

آغاز ميشود تا به اينجا ميرسد که امروز دينتان را ... ای بتان و حيوانات قربانی شده در پ

کامل کردم و اسالم را برای شما پسنديدم، و دوباره به سراغ پاره نخستين ميرود که اگر کسی 

مفّسران در ربط دادن . در تنگنا قرار گرفت و از آن محّرمات استفاده کرد، بر او باکی نيست

شيعيان قطعه ميانی و مربوط به کمال دين را ! آشکارا درمانده اندهای مختلف اين آيه   پاره

اند و بر  به وصايت و خالفت تطبيق کرده) ع(برگرفته اند و آن را به روز غدير و نصب علی

نگاه کنيد به تفسير الميزان که با اعتراف به گسستگی در دل (ابهام و اعضال امر افزوده اند 

پريشانی آيات قرآن چندان است که بعضی را واداشته ). غدير ميداندآيه، آن را متعلّق به واقعه 

ها خبر دهند و هّمت به کشف راز آنها و  تا علمی تازه بيافرينند و از سّری نهان در گسستگی

  و )٧٩(» .ها بگمارند گفتن ناگفته
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های خوابند؛ و قرآن که تصوير   توان گفت بيشتر مجازهای بيداری، حقيقت به جرأت مي«

 )٨٠(» کردن بر اسلوبش غالب و فائق است

داند؟ اگر  های قبلی خود را غلط می آيا در اين مورد هم، آقای سروش گفته  
آری، کجاست آن نقد از خود؟ قرآن فيزيک که نيست تا بتوان گفت عصر 

. است مکانيک جای خود را به عصر ديناميک داده و به عصر کوانتيک رسيده
عامل تغيير اوکدام . است کرده» تغيير«آقای سروش. است پس، قرآن تغيير نکرده

است که او ديروز جاهل بود بر قرآن و امروز از جهل  است؟ آيا عامل اين
است؟ هرگاه چنين است، ديروز، سخن جاهالنه را چرا گفت؟ سخن از  بدرآمده

روی جهل گفتن آيا جز برای تحصيل موقعيت است؟ چه تضمين وجود دارد که 
روز او بخاطر تحصيل موقعيت ديگری نباشد؟ بگذار روشن و آشکار مدعای ام

ها به دروغگو بودن  چه آقای دکتر سروش آگاه باشد وچه ناآگاه اين گفته: بگويم
کند، و اثبات خدای  به بشريت معرفی می)ص(پيامبرودرنتيجه نفی خدائی که دمحم
ی که ذهن امروزی خدائ: است که برده چنان. برد ساخته ذهن آقای سروش راه می

   : بنابراين. وجود متعينی است سازد، آقای سروش می
. وجود متعينی است ساخته يک ذهن در مقام تخريب خدا و دين او. خدا نيست. ١

قرآن وحی : گويند و قرآن با زبانی رسا و آشکار می) ص(زيرا حضرت رسول
ن خدا و سخنش اي. رؤيا و خواب دمحم است! نه خير: گويد است و آقای سروش می

چنين بزرگ آقای سروش تناقض مدعای خويش، تناقضی . در خواب وجود دارد
کرد و پيامبری که، برخوردار از  خداوندی که وحی میبيند؟  و آشکار را نمی

کرد، خدا، هستی محض،  عقل خالقی رها ازغير او، اين وحی را دريافت می
ای، پيام او را  حدودکنندهکرد رها ازهر م عقلی که پيام را دريافت می. است
پيامبر اکرم « : گفت اينک آن خدا که آقای سروش می. کرد گرفت و ثبت می می

موظف بودند عين کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غيب بگيرند و بعد با زبان و 

، آن وجود، جای خود را به موجودی )٨١(» بيان خود شان آن را به ديگران برسانند
  ! سپارد فرآورده خواب می
زيرا . شود و پيامبر او فعال مايشاء پذير می خداوند فعال مايشاء خداوند فعل. ٢

پذيرانه تمکين  گرداند و او، فعل خود را قول او می» آشفته«پيامبر است رؤيای 
بيند که قول  نمی. بيند تر را نمی آقای سروش اين تناقض دوم و بزرگ. کند می
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  و . تواند هم داشته باشد ی جز انکار خداوند ندارد و نمیا امروز او، پايه
  
پذيری خداوند است که عقل ثنويت محور  برپايه فعال مايشائی پيامبر و فعل. ٣

يابد که پريشان بينی حاصل فعال  و در نمی. يابد سوره مائده را پريشان می
پريشان بينی و همين . پذير پنداری خداوند است مايشاء انگاری پيامبر و فعل

دارد، سخنی را به طباطبائی نسبت بدهد که او نگفته  است که او را بر آن می
داد  گفت، زحمت يک عمر خويش در تأليف الميزان را بر باد می است و اگر می

منقول است که به طباطبائی گفته شد، دنبال تفسير رفتن قرآن با از دست دادن  -
مرجعيت به چه درد من می : فته بودو او در پاسخ گ. مرجعيت همراه است

قای بلکه اين  آ. يح آيه در نمانده اندنه تنها مفسران و طباطبائی در توض - خورد 
دکتر سروش است که برای ادعای ذهنی و واهی، خود را به اين در و آن در 

ً دکتر سروش می دانند که نه تنها در بين آيات قرآن جمالت .  می زند حتما
از موضوع به داليلی وجود دارد  بلکه در ) مستقل(مستأنفه معترضه  و  يا 

و يا ) مستقل(مستأنفه نوشته ها و يا سخنرانی ها هم از اين نوع جالت معترضه 
.  که به نوعی در ارتباط با خواسته و يا سخن گوينده است وجود دارددر پرانتز 

درتوضيح است بل  گاه اعتراف به وجود گسست در آيه نکرده طباطبائی هيچ
مشروحی که با داليل متقن به جزء  جزء آيه داده، حقانيت و اتصال آن را 

  :خالصه اينکه. مبرهن ساخته است
های  را جمله» اليوم اکملت لکم دينکم«و جمله » ...اليوم يئس الذين كفروا« دو جمله،...«  

  :است معترضه دانسته و در باره قرارگرفتنشان در آيه، نوشته

كالمى است ...) اليوم يئس الذين كفروا: (گيريم كه پس آيه  اميت آيه نتيجه مىاز اين تم«

معترضه ، كه در وسط اين آيه قرار گرفته ، ولفظ آيه در فهماندن معنايش هيچ حاجتى به اين 

جمله نداشت ، حال چه اين كه بگوئيم آيه معترضه از همان اول نزول در وسط دو آيه جاى 

ّ عليه و آله (رسول خدا : گرفته ، و يا بگوئيم به نويسندگان وحى دستور فرموده كه ) صلى 

در آنجا جايش دهند، يا اينكه نزول هر سه پشت سر هم نبوده و يا بگوئيم هنگام نزول با آن دو 

ّ عليه و آله (آيه نازل نشده  و رسول خدا  هم دستور نداده كه در آنجا قرارش دهند، ) صلى 

اند، چون هيچ يك از اين چند احتمال اثرى در آنچه  وحى در آنجا قرارش داده ولى نويسندگان

ما گفتيم ندارد، هر چه باشد باالخره اين جمله ، جمله اى است معترضه كه نه با صدر آيه 
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اليوم «و آيۀ  » ...اليوم يئس الذين كفروا« : و چون اين دو آيه... ارتباطى دارد، و نه با ذيلش 

که  - از نظر معنا نزديک به هم بودند، و مفهومی مرتبط به يکديگر داشتند» نکماکملت لکم دي

در اين جای هيچ شک نيست، زيرا نوميد شدن ا انکار از دين مسلمانان، و بين اکمال دين 

ارتباط نزديک و مستقيم هست، بطوری که مضمون هر دو آيه اين معنا را می پذيرد که با هم 

   )٨٢. (»کيل دهند، عالوه بر آنکه هر دو جمله سياقی واحد دارندترکيب شده يک آيه را تش
. های ديگر نيز هست های معترضه از اين نوع، در آيه باوجود اين، جمله    

جای که استقالل دارد وبدون آن، بقيه آيه هم رسا و  جمله معترضه در همان
ما هم گويای شفاف است و به قول طباطبائی صدر و ذيل آيه به آن ربط ندارد، ا

زيرا دوقسمت آيه، دقيق و شفاف . کند است که گوينده پريشان گوئی نمی آن
هم، دو و. بتوان گفت پريشان گوئی هستند کنند تا يکديگررا نقض نمی. هستند

ربط آن . جمله معترضه با سوره و هم با آيه، بمثابه پايه و اساس، ربط دارد
عمل شود، کافران  –که جز حقوق نيستند –هرگاه به احکام قرآن : است اين

مانند و دين، بخاطر کامل بودن حقوق مندرج در قرآن، کامل  همواره مأيوس می
  .   است

با زبانی رسا و آشکار می  و قرآن) ص(حضرت رسول: خالصه اينکه   
رؤيا و خواب دمحم است، چيز ! گويندکه قرآن وحی است و شما می گوئيد خير 

عجيبی است که مدعی که قرآن و پيامبر باشد، می گويند قرآن تماماً وحی و شما 
پيامبر اکرم موظف بودند عين کالم وحی را ابالغ « هم قبالً  معتقد بوديد که 

را از غيب بگيرند و بعد با زبان و بيان خود شان آن را به کنند نه آنکه مطلبی 
وقتی حال شما می گوئيد نه قران وحی نيست ، رؤيا و خواِب » .ديگران برسانند

پيامبر است و مغشوش و نياز به  خوابگزار دارد و می خواهيد با خوابگزاری 
  :ی گوئيدکه خود هستيد، قرآن را از مغشوشيت در آوريد، با زبان بی زبانی م

قرآن و پيامبر دروغگو هستند و دروغ می گويند که وحی است بلکه خواب و - ١
  . رؤيا ست

  .وقتی پيامبر دروغگو می شود، الجرم پيامش هم، يعنی قرآن  دروغ است - ٢
در نتيجه دو نکته فوق خداوند هم که می گويد من قرآن را به تو وحی کردم  - ٣

افزون بر اينکه خدائی که فرق بين وحی . ددروغگو می شود و از خدائی می افت
کلمات را شفاف و به درستی ابالغ  نمی داند و نمی تواند به پيامبرشو رؤيا را 
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  کند، به غير از خدای مفلوک ذهنی، خدای ديگری می تواند باشد؟  
شد که از موضع مولوی شناسی و قياس  رو نقد  مدعای آقای دکتر سروش از آن  

های چپ و راست  وگرنه،  کسانی که  از گروه. است مطرح شده  مثنوی با قرآن،
اند، در مقام اسالم ستيزی، هر  که در طول عمر خود به قرآن مراجعه نيز نکرده

مری جديد نه اسالم ستيزی ا. گويند اند و می خواهند، گفته اند و می چه  خواسته
ين پس نيز، هم و از ا های دور تا امروز از گذشته. است و نه اسالم هراسی

اسالم ستيزی و هم از خود بيگانه کردن آن، در اين و آن بيان قدرت ادامه 
  .چون قرآن و اسالم است و اين خود از جمله داليل قوت بی. يابد می
با وجودی که هنوز هم حرف زياد است اما سخن را با اين  فرموده امام علی     

  :برم به پايان می) ع(
) شوند که آموخته می(ها  چه بسيارند عبرت. »ُر و اقَلَّ االعتباَر ما اَکثََر الِعبَ «  

و اگردر آينده نيازی  .)٨٣( »گيرند دک شمارند آنها که عبرت میو چه ان
و . راجِی اين تحول پرداخته خواهد شد تربه سيِر استد احساس شد، مشروح
  توفيق همه از اوست
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  يادداشت و نمايه
١-   

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1  

هرگز روی هوای نفس  سخن «) ٤(ان هـو اال وحـى يـوحـى ) ٣(و ما ينطق عن الهـوى   -٢

  .»جز وحی نيست که به او رسيده است]  نقرآ[آن . نمی گويد

 شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص-٣

  .١٨نهج البالغه ، فيض االسالم ، خطبه  -۴

  . ١٠٩٥شرح جامع مثنوی، کريم زمانی ، دفتر سوم، ص  -۵

شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ فريدالدين دمحم عطار نيشابوری، بديع الزمان -۶ 

  .۶٩، ص١٣٧۴فروزانفر، چاپ دوم

  .  ١٣٩،چاپ هفتم، مقدمه ص ١غزليات شمس تبريز، دمحم رضا شفيعی کدکنی، ج  -٧ 

َجاَجةُ مقتبس از آيۀ  -٨    سورۀ نور ٣۵مثَُل نُوِرِه َكِمشَكوةٍ فِيَها ِمصبَاٌح اْلِمصبَاُح فى ُزَجاَجٍة الزُّ

 سورۀ بقره ٢۶بَِهذَا َمثَالً يُِضلُّ بِِه كثِيراً َو يَْهِدى بِِه َكثِيراً  قسمتی از آيۀ   -٩

  َو کّشاف القرآن  -١٠

 سورۀ عبس ١۶و١۵َرَرةٍ   مقتبس از آيۀ ِكَراِم بَ *بِأَْيِدى سفََرةٍ  -١١

ُروَن آيۀ  -١٢   سورۀ واقعه ٧٩ال يََمسهُ إِال اْلُمطهَّ

 سوره فصلت   ۴٢آيه ...ال يـاتـيـه البـاطـل مـن بـيـن يـديـه و ال مـن خـلفـه  -١٣

ّ خير حفظا و هو ارحم الرحمين  پايان آيه  -١۴  .سوره يوسف ۶۴فا

 :ترجمه دکتر استعالمی -١۵

در بارۀ کشف رازهای وصول به . اين کتاب مثنوی است، که اصوِل اصول دين است«

و راه روشن . و دانش بزرگ خداوندی است. حقيقت و رسيدن به مرتبۀ يقين است

روشنی آن مانند فانوسی است «. و آشکارترين برهان خداشناسی است. خداپرستی است

اين کتاب بهشت . بامدادان نور بيفشاند تر از ، چراغی که روشن»که در آن چراغی باشد

ای است که روندگان اين راه   ها و شاخسارانی دارد و از آن ميان، چشمه دل است، چشمه

گويند و صاحبان مقامات و کرامات، اين بهشت را برای ماندن و آسايش  به آن سلسبيل می

د و آزادگان از آن نوشن نيکان در اين بهشت می خورند و می. دانند روح بهترين جای می

اين کتاب چون رود نيل برای شکيبايان نوشيدنی گوارا، . شوند گشاده خاطر و شادمان می
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 :خوانيم چنانکه در کالم خدا می. و برای فرعونيان و خدا نشناسان رشک و حسرت است

، و اين کتاب »آورد کند و بسياری را به راه می به آن بسياری از کسان را گمراه می«

های اندوه، و رازگشای قرآن و فراوان  های دردمند است و زدايندۀ زنگ سينه درمان

به شرط آنکه در دست پيام «های معنوی، و موجب پاکسازی خوی آدميان،  کنندۀ روزی

و » جز پاکان کسی بدان دست بزند«که نگذارند» گزاران بزرگوار و نيکو کار باشد

پيش از آن يا پس از آن «و » جهانيان است فرود آمده از سوی پروردگار«بدانند که اين

و خداوند اين کتاب را نگاه » هيچ سخن ديگری، آن را دگرگون يا منسوخ نخواهد کرد

برای اين مثنوی . »بهترين نگهدارنده و از همۀ مهربانان نرم دل تر است، «دارد و  می

صر سخن را القاب ديگری هم هست که خداوند بر آنها نهاده است و ما به همين مخت

نمايد و  کوتاه کرديم و اين مختصر خود نشانۀ بسيار است و اين جرعه به آبگيری ره می

  » .گويد اين يک مشت، سخن از خرمنی گران می

  .٩۵١مينا گر عشق، کريم زمانی، ص  -١۶

  .۴٠بحر در کوزه اثر دکتر عبدالحسين زرين کوب، چاپ نهم، ص -١٧

  .٣٨،چاپ هفتم، مقدمه ص ١شفيعی کدکنی، ج غزليات شمس تبريز، دمحم رضا -١٨

  .٣٨منطق الطير عطار، دمحم رضا شفيعی کدکنی،چاپ سيزدهم، مقدمه ص  -١٩

  .۴٠بحر در کوزه، دکتر عبدالحسين زرين کوب، چاپ نهم، ص -٢٠

  .گ واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين فصل يازدهم.ن -٢١

  . ٢٠۶-٢٠٧،ص ١٣٧٣دوم حکمت و معيشت، عبد الکريم سروش، چاپ  -٢٢

  .  ٢٠۶-٢٠٧همان سند، ص   -٢٣

  . ٢١٠و  ٢٠٩، ١٣٧٣همان سند، ص  -٢۴

  .  ١۶٣همان سند، ص  -٢۵

  . ٢١٣همان سند، ص  -٢۶

  . ١۶۴همان سند، ص -٢٧

  .  ٢١۶همان سند، ص  -٢٨

  .۴١٨، ص١٣٧۵اوصاف پارسايان، عبدالکريم سروش،چاپ  چهارم  -٢٩

  .١٩، ص  ١٣٧۵عبدالکريم سروش، چاپ سوم فربه تر از ايدئولوژی،  -٣٠

  .١۴٣، ص ١٣٧٣حکمت و معيشت، عبد الکريم سروش، چاپ دوم  -٣١

  .١٨٠، ص ١٣٧۵اوصاف پارسايان، عبدالکريم سروش،چاپ  چهارم  -٣٢
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  .  همان سند -٣٣

٣۴- 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

(=  ٢٠١۶مای  ٣دکتر سروش در برنامه پرگار تلويزيون فارسی بی بی سی که در تاريخ   

آيا قرآن حاصل رؤياهای پيامبر « : پخش شد، مجری برنامه می پرسد) ١٣٩۵ارديبهشت  ١۴

خاطب  بلکه ناظر و راوی آن چيزی است که می توان گفت، پيامبر نه م. اسالم است 

قرآن حاصل «: و دکتر سروش در پاسخ می گويند» پيروانش آن را وحی می خوانند؟ 

زبان قران زبان رؤيا  و زبان خواب است و نياز به خوابگزار «و  » روؤياهای پيامبر است

  »  دارد

امام علی و دموکراسی «واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين «فصل يازدهم کتاب  -٣۵

  .مراجع کنيد» های اين عصر

، و هم در سايت ۶٠-۶۶واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين،  در نشر چاپی ،ص  -٣۶

  .اينجانب، قابل دسترسی است

 .١٥و١٤مبانی اقتصاد اسالمی، اثر شهيد مطهری، انتشارات حکمت، ص  -٣٧

 .  ٢٧همان سند ، ص  -٣٨

 .۵٨٩نيشابوری تعليقات دمحم رضا شفيعی کدکنی، چاپ پنجم،ص مصيبت نامه عطار -٣٩

  .٧۵۵همان سند، ص  -۴٠

مفاتيح االعجاز فی شرح گلشن راز،،  شمس الدين دمحم الهيجی، انتشارات زّوار، چاپ -۴١

  .٢۴٠-٢٣٩پنجم ص 

  .۵٩٧و۵٩۶شرح جامع مثنوی، دفتر پنجم، کريم زمانی، ص -۴٢

  . ۴٣۴ميناگر عشق، کريم زمانی، ص -۴٣

منطق الطير، عطار نيشابوری، تصحيح و تعليقات دمحم رضا شفيعی کدکنی، چاپ -۴۴

  . ٧٠٣و٧٠٢، تعليقات ص، ١٣٩٣: سيزدهم

تذکرة االلياء شيخ فريد الدين عطار چاپ پنجم با مقدمه استاد دانشمند جناب آقای ميرزا -۴۵

  . ٧١دمحم خان قزوينی ص

  .٣٠٠ص  ١کشف االسرار ج-۴۶

  .١٧١سند، صهمان   -۴٧

  .٢۴۴همان سند، ص  -۴٨
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  .٢۵٢همان سند، ص  -۴٩

  .۵٢، ص ٢همان سند، ج -۵٠

  .  ٣٣٢و٣٣١،ترجمه فيض االسالم، ص ١٠٨خطبه -۵١

  .۵٧بحر در کوزه، دکتر عبدالحسين زرين کوب، چاپ نهم، ص  -۵٢

هم منطق الطير عطار نيشابوری با مقدمه و تعليقات دمحم رضا شفيعی کدکنی، چاپ سزرد -۵٣

  .٣٨، ص ١٣٩٣

  .    ٢۵۴، ص ١٣٧۵حديث بندگی و دلبُردگی، عبدالکريم سروش،  -۵۴

  .٢۵٨و٢۵٧، ص١٣٧۵همان سند،  -۵۵

  . ۴٠همان سند، ص -۵۶

 .۴٠٩-۴٠٨، ص ١٣٧۵قصۀ ارباب معرفت، عبدالکريم سروش،چاپ سوم  -۵٧

  .١٩٠، ص ١؛ برقى، ج ١٩٠، ص ٧رجوع کنيد به بخارى، ج -۵٨

؛ به ٧٢٢ار نيشابوری تعليقات دمحم رضا شفيعی کدکنی، چاپ پنجم،صمصيبت نامه عط -۵٩

  .  ٨٨؛ کاشف األسرار ٨٠؛ مروموزات اسدی، ٢٧١تمهيدات،: نقل از

؛ به نقل از رسالۀ قشيريه، ص ١٠٣٢شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کريم زمانی، ص   -۶٠

١٩٠.  

به نقل  ٧۵ تحريرچی ص دمحم:شهيد عشق الهی رابعه عدويه، عبدالرحمن بدوی ترجمه -۶١

  .جامع االصول، شيخ ضياءالدين کمشخانلی: از

 .۵۶١ترجمه رسالۀ قشريه، بديع الزمان فروزانفر، ص  -۶٢

تذکرة االلياء شيخ فريد الدين عطار چاپ پنجم با مقدمه استاد دانشمند جناب آقای ميرزا -۶٣

  .٢٣٢، ص٢دمحم خان قزوينی، ج

  .١١٩همان سند، ص -۶۴

  .١٢١سند، صهمان -۶۵

؛ به نقل از نفحات االنس جامی،  ٣۶شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کريم زمانی، ص  -۶۶

 .۴۶۵ص 

  . ۵١٢شرح جامع مثنوی، دفتر اول، کريم زمانی، ص  -۶٧

  . نقل از مقدمه دفتر پنجم مثنوی  -۶٨

  .۴٧۶مفاتيح االعجاز فی شرح گلشن راز، شمس الدين دمحم الهيجی ص-۶٩

  .٣۵٢مثنوی، کريم زمانی، دفتر سوم، کريم زمانی، شرح جامع -٧٠
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منطق الطير، عطار نيشابوری، تصحيح و تعليقات دمحم رضا شفيعی کدکنی، چاپ  -٧١

  . ٧٠١، ص ١٣٩٣: سيزدهم

  .  ٢٨٠مفاتيح االعجاز فر شرح گلشن راز، شمس الدين دمحم الهيجی ص -٧٢

  .٢۵٧ص، ١٣٧۵حديث بندگی و دلبُردگی، عبدالکريم سروش،  -٧٣

اسرار نامه، عّطار نيشابوری، با مقدمه و تصحيح و تعليقات دمحم رضا شفيعی -٧۴

  .٢٩کدکنی،چاپ دوم، مقدمه، ص 

  .١٨٠، ص ١٣٧۵اوصاف پارسايان، عبدالکريم سروش،چاپ  چهارم  -٧۵  

  .  همان سند -٧۶

 ٧٧- 

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

(=  ٢٠١۶مای  ٣دکتر سروش در برنامه پرگار تلويزيون فارسی بی بی سی که در تاريخ   

  . پخش شد) ١٣٩۵ارديبهشت  ١۴

 ٧٨- 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be  

، سايت بی بی ٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩روياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -٧٩  

  :سی

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  .همان سند -٨٠  

  .١٨٠، ص ١٣٧۵اوصاف پارسايان، عبدالکريم سروش،چاپ  چهارم  -٨١

  .٢٧٣و ٢٧٢، ص ۵جلدی، ج ٢٠ترجمه الميزان  -٨٢

  .٢٨٩نهج البالغه فيض حکمت شماره  -٨٣
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 فصل چهارم
 

رؤيا وتأليف پيامبر است؟ قرآنآيا   
       
  

  پيش درآمد
که هدف صاحب اين قلم اين نيست، بر کسانی که در صدد ابداع  نخست اين    

و يا در کار تفسيری نو از دينی هستند،   ای تازه در داخل دينی  دينی و يا فرقه
زيرا سخت معتقد است که هر کسی خود، خود را هدايت می کند و . خرده بگيرد

من اهتدى فانّما يهتدى «باِر گناه ديگری را به دوش نمی کشد که   کسیهيچ 
لنفسه و من ضّل فانّما يضّل عليها و ال تزر وازرة وزر اخرى و ما كنّا معذّبين 

  )١٥/اسرا(».حتّى نبعث رسوال
پندارند  نوآور در اسالم می   خود را  و آنگاه، بر آنم که آن دسته از کسانی که    

الشأن وحی  طور که بر پيامبر عظيم قرآن، آن يعنی   اسالم  راهنمایو معتقد به 
است، هستند و قصد و هدفشان تفسير نو و بديع از قرآن است، کاری پسنديده  شده
کنند و موجب پديد آمدن معارفی نو و تازه از قرآن می شوند و اين کار از  می

 .شتابتدای نزول قرآن تا به امروز ادامه داشته و خواهد دا
نومن ببعض و نكفر «اما کسانی هم که خود را نوآور می پندارند و از دسته    

افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض « هستند يا از ) ١٥٠/نساء(»ببعض
از دوران بنی اميه و بنی . بشمارند هم جديد نيستند، قديم هستند) ٨٥/بقره(»

ان بکار بردن فلسفه قدرت اند و دارند و کارش عباس و تا به امروز، وجود داشته
اند، بريدن رابطه  کاری که اينان کرده. و هست  در از خود بيگانه کردن دين بوده

دين با قرآن و يا زير عالمت سئوال بردن قرآن با جعل معنی و نسبت دادن آن 
رسد زيرا قرآن يک  کاراين دسته نيز بجائی نرسيد و نمی. است به قرآن بوده

به هم پيوسته است، نمی شود آن را به دو قسمت تقسيم کرد  سامانه و يا مجموعه
و گفت قسمتی از آن وحی و کالم خداوند است و قسمت ديگر کالم دمحم است و يا 

ها را درخواب ديده و حاال به  اينکه همه اينها رؤيای پيامبر است وپيامبر آن
يه سازی از بيتی گويد و با شيب خوابگزارنياز است تا به ما بگويد که قرآن چه می
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 ،».خوابگزاران آمدند: گوئيم ما می. ناز نازان دلنوازان آمدند «:از موالنا بگويند
است واال خوابگزاران خيلی پيشتراز او آمده و راه  ازقرار، او درخواب بوده     

عاقبت دل به دريا زده و «آقای دکتر سروش، به قول خودش،  . اند به جائی نبرده
پنداری غليان را به اوج رسانده و ) ١(» .ها را بازگويد است ناگفته از قلم خواسته

از   «است که  لذا دل به دريا زده. است حرف آخر را بزند در آن حال، برآن شده 
و گوهرها صيد شده، به قول ) ٢(» .دل آن دريا، گوهرهای تازه صيد کند

، تعارض »ها پاردوکس«، »تناقضها« ،»زمان پريشی«،» پريشاننظم «خودش،
کند اينها از فکر  اوفکر می. اند ، و از اين قبيل شده»بانظريات علمی مدرن« 

غافل از اينکه در طول تاريخ از اين قبيل مطالب . است بکر ايشان تراوش کرده
و  ٧٠دوران دانشجوئی در ده های  اين مدعاها مرا به. اند بسيار گفته و نوشته

ها را وارد  رتب نظير اين ايرادها و اشکالدر آن دوران، فعاالن چپ، م. برد ٨٠
های بايسته شنيدند و از  پاسخ. کشيدند می کردند و به رخ دانشجويان مسلمان می

پندارد قرآن را فرآورده  است و می  اينک نوبت به او رسيده. تک و تاب افتادند
خواب خواندن وخوابگزاران به تعبيرفرآورده خواب گماشتن، به مطلوب خويش 

پذيری پوپر و  رسد و در پيش برد نظر خويش، دست به دامن اصل ابطال می
های صيد »گوهر«که  غافل ازاين  .شود می... علمی خواندن نظريه داروين و

نابهنجار خويش است که همه جا به چشم می  های کرده،  ضد و نقيض گوئی
د کرده اساسی هستند که صي ها  و ادعاهای بی ها و نادرست گوئی تحريف. خورد

گذارد و نه پيامبری که از جانب او  های او، نه خدائی بر جای می  و صيد شده
گزين  خوانی را جای» خود خدائی«و يا » خداگردانی«ابالغ رسالت کند، خود 

او چون انسان خدا خوانی، به ضرورت، کار را به قدرت خداگردانی . کند می
الئی که قدرت پر کند، ببار های صيدی از اين نوع، جز خ کشاند، فرآورده می

 .   آورند اند و ببار نمی نياورده
او قبل از گفتن سخنان آخر خود، چند سال قبل از اين، در مصاحبه با برنامه    

مثنوی قرآن در زبان فارسی است و نه نوعی   افق صدای آمريکا گفته بود
قرآن  و  ستني  درقرآن، حقوق انسان و عشق. ويا توضيح عرفانی ازقرآن تفسير

مکملی برای قرآن آورده است   مولوی  و مثنوی عشق نامه است و خشيت نامه
های پيشين  های پنچگانه، با رجوع به مثنوی و گفته و اينجانب، در سلسله مقاله
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های آن دعاوی را  و تحريف  ها و کاستی ها و تناقض آقای دکتر سروش، نادرستی
قد من هر دو در اين مجموعه و در های دکتر سروش و ن گفته.  آشکار کردم

 . توانند به دانها رجوع کنند طالبان حق و حقيقت می. جاهای ديگر موجودند
) ٣(عبدالعلی 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
) ٤(» ه ناقدانه از جانب ايشان مسطور و منتشر گرديدتوضيحی شامل ده نکت «
اين نقد آقای دکتر سروش را بر آن داشت که به قول خودش، دل به . انتشار داد -

روياهای  «لذا مقاله . دريا زند و حرف آخر خود را در مورد قرآن بزند
در سايت بی بی سی فارسی  ١٣٩٥خرداد  ٩در تاريخ  خود را »  رسوالنه
از »  روياهای رسوالنه «بعد از آن هم نقدهايی در مورد آن بحث و. کردمنتشر 

. بنا بر تکرار آن نقدها ندارم . اشخاص مختلف در فضای مجازی منتشر شدند
آن گونه که خود قرآن را » قرآن بيان حق و آزادی«بلکه برآنم که از منظر 

اهم مطالبی . نقد کنم ها را ام، در بحث و مقاله بنگرم و آن فهميده و تجربه کرده
 : که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به شرح زيرند

 آيا برای فهم قرآن چنانکه دکتر سروش می پندارد پيش فرض ضرور است؟- ١
 محکم و متشابه در قرآن - ٢
 جبر و اختيار و تفويض در قرآنو يا قرآن جبری و يا اختياری؟  - ٣
؟  و يا عارفان از قرآن چه چيست نظر مولوی در باره جبر و اختيار - ٤

 اند؟ آموخته
  جبر و اختيار و نماز و آيا نماز بدون اختيار تصورکردنی است؟  - ۵
  ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين يعنی چه؟ - ٦
  خواب/ رؤيا - ٧
  قرار می دهد ويا انکار ؟» بقعه امکان«مجهوالت را درحقيقت ياب،  - ٨
  داروين و روش پوپر و دعاوی حامد ابوزيددعاوی مستند به نظريه  -٩ 

  ها ؟ دو روش تجربه شده در جامعه -١٠
  کنند    استدراج وچرا و چگونه کسانی نظری را با نشر ضد آن جانشين می - ١١ 

  :و اينک نقد دعاوی باال     
برای قرآن : در اين بخش به مسئله پيش فرض که دکتر سروش می گويد 
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  .شودضرور است،  پرداخته می 
 
 آيا برای فهم قرآن پيش فرض ضروراست؟-١
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 پيش 
درواقع نظريه رؤيائی وحی يک پيش فرضی « :يک جا می گويد. فرض الزم داريم

و با   )٥(» ای تفسير وحی الزم داريد، تفسير محصول وحی الزم داريداست که شما بر
تواند حقيقت داشته باشد، می تواند نداشته باشد و  خواب می« : گويد بازرگان می  اينکه

است که در را بسوی بسياری از شبهات باز  اش اين خواب يا روءيا پنداشتن قرآن معنی

ً «: دهد آقای سروش پاسخ می ،)٦(»کند می تواند اين طوری  ببينيد همه چيز می. نه لزوما

معصوم بدانيم يعنی همراه با   های ماست که ما خواب پيامبرانه را اين جزو پيش فرض. باشد

گوئيم که کالم می تواند خطا  لذا اين درست مثل اينکه ما می! عصمت و بی ذلل بدانيم يا نه

تعريف قضيه است که يحتمل . گذار است خوب اين اصالً تعريف.تواند صواب باشد باشد، می

اما سخنان پيامبر : اما ممکن است که مؤمنان و پيروان يک پيامبر بگويند  .الصدق و الکذب

در يک جائی . تواند متحمل دو جانب باشد درش کذب نيست يعنی اينکه ماهيت يک چيزی می

روءيا ! ذا به نظر من نهل. تواند يکی از اين دو به عللی حذف بشود و جانب ديگر بماند می

کند  دانستن يا کشف و مشاهده دانستن وحی پيامبرانه هيچکدام لزوماً خطا را در او وارد نمی

. ماهيت وحی يا ماهيت روءيا خطا پذير است. کند چونکه مؤمنان معتقدند که پيامبر خطا نمی

 )٧(».ا راه ندارددر اينجا خط! اما چون مؤمنان به پيامبر اعتقاد دارند، معتقدند که نه
من به متن متعهدم و قرآن خودش : گويد بازرگان، در چند جای بحث، می    
در باره تکليف مردم خيلی «  گويد که هيچ اعوجاجی درش نيست و آن بخش می

. بفهمند چکار بايد بکنند. روشن است که بدانند، بدون اينکه نيازی به خوابگردانی داشته باشند

کردم، مطلب را يعنی مطلبی که مربوط به زندگی فعلی ماست  من همينطور که عرض

فکر می کنم اگر هم معضلی باشد در آنچه مربوط به تکاليف ماست . روشنتر از اين می بينم

 )٨(».ها را درست بشناسيم به نتيجه اش خواهيم رسيد معنای واژه

يعنی هيچ پيش «: پرسد سروش حرف بازرگان را قطع می کند و می  دراينجا    
بازرگان جواب   باز  »فرضی الزم نداريد؟ فقط بايد به سراغ کتاب لغت برويم؟

شود سخنان تازه از همان متن واحد، از همان  من بر اين باور هستم که دائماً می« : دهد می
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آمده که خوب همه چيزش را فهميديم، وقتی  سخنانی که برای بعضی بديهی و تازه می

ولی اينکه بايد يک . ای هم گشوده می شود های جديد باز می شود، طبيعتاً معارف تازه دريچه

در واقع حالت   اش ايد که همه خوابگزاری جنابعالی گذاشته  روش ديگر که به آن عنوان

بنده می " کتاب مبين" آن راولی اصل و اساس قر... اش معنای خاصی دارد نمادين است همه

کتاب روشن . هيچ اعوجاجی درش نيست: گويد بينم يعنی آن طوری که خود قرآن گفته که می

خود کلمه عربی هم يعنی آشکار، نه به معنی . است، آشکار است، عربی مبين است، مبين

گر از هيچ پيچيدگی ندارد می گويد ا. همه چيز واضح و روشن است برای مردم. زبان اعراب

اينکه واضح است آشکار است يعنی . ديديد جانب غير خدا بود، درش اختالف و مشکلی می

ولی دکتر سروش همچنان اصرار دارد که نه ما  ».کنند مردم کامالً پيام را دريافت می
نظريه رؤيائی وحی يک پيش فرضی است «برای فهم قرآن پيش فرض الزم داريم و 

 »داريد که شما برای تفسير وحی الزم

اما چون بازرگان به متن پايبند و . پذير هستند سخنان دو طرف بحث انتقاد    
معتقد است که قرآن مبين و  نيازی به خوابگردانی ندارد، ما به مدعای آقای 

را بعنوان » نظريه رؤيا بودن قرآن«زيرا اين او است که . پردازيم سروش می
 است زيرامدعای او متناقض . کند پيش فرض مطرح می

اما . اين صحيح است که پيش فرض تصديق و يا تکذيب خود را در بر ندارد. ١
پس خود پيش فرض است که بايد موضوع .  امکان وجود خود را دربردارد

اگر موضوع تحقيق نشود، . تحقيق شود تا که صحت يا سقم آن معلوم بگردد
وضوعه وجود که در رياضيات، اصول م چنان. شود اصل موضوعه خوانده می

 . دارند اما اين بدان معنی نيست که وجودشان مسلم است
چرا که . نه يک پيش فرض که يک تصديق است» قرآن رؤيای پيامبر است«  

. انکار وحی بودن، بنابراين، کالم خدا بودن قرآن: شود بر يک انکار بنا می. الف
و، قول آقای  ينراز ا.  صادرکننده حکم درجستجوی ُمعَبّر خواب نيز هست. و ب

زيرا فاقد ويژگی اساسی پيش فرض، واجد . سروش خود تکذيب خويش است
وقتی موضوع تحقيق . وحی هستم: گويد قرآن می. تصديق يا تکذيب نبودن، است
داند که نبايد ذهن خود را به ساختن پيش فرض  وجود دارد، مدعی تحقيق می

 و).  تناقض اول(کند  وادارد و ساخته ذهن خود را جانشين موضوع تحقيق
هرگاه بنابر بکاربردن روش علمی بود، تصديق وحی بودن قرآن رها . ١٫١
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که يک زمان  چنان. گشت در خور تکذيب يا تصديق ای می شد و وحی فرضيه می
سلب تصديق، آن . شد هستی آفريده از چهار عنصر تشکيل شده است تصديق می

با بکاربردن روش تجربی، معلوم  دانش شيمی وفيزيک،. قول را فرضيه گرداند
ازآن پس، کار علم يافتن . کرد که آن چهارعنصرخود ترکيبی ازعناصرهستند

 ). تناقض دوم(عنصرها و خواص آنها شد 
شد ودرصورت تکذيب علمی، محل  بايد وحی فرضيه می بنابراين، نخست می   

 و. ها شد برای بسياری پيش فرض باز می
کند و در کار علمی  در کارعلمی محل پيدا میفرضيه يا پيش فرض . ١٫٢

خواهد موضوع شناسائی  آيا آقای سروش قرآن را بمثابه علم می. کاربرد دارد
 . شود کند؟ اگر پاسخ او آری باشد، ناقض همه دعاوی او می

 و هنوز،       . جا، مدعای او واجد سه تناقض است تا اين   
فلسفه، با استدالل نظری و در علم با تحقيق در صحت و سقم پيش فرض در . ٢

پس اين برمدعی است که بگويد کدام . آيد بکاربردن روشهای تجربی، بعمل می
روش خود معين  برد و بر او است که جای پيش فرض را در روش را بکار می

توانيم فرض کنيم روش  آورد، می پذيری سخن بميان می که از ابطال بنابراين. کند
های علمی بکار  اما اين روش در باره ارزيابی نظريه. برد پوپر را بکارمی

پذيری  کار برای سنجش ابطال راه پوپر چهار. ناپذيرها نه درباره ابطال. رود می
کار   توان چهارراه جای تفصيل نيست اما می. کند يک نظريه علمی پيشنهاد می

 :را فهرست کرد
. کند قطعيتی ارائه نمی دانش صاحِب حقيقت مطلق نيست و: گويد پوپر می● 

های تقريبی  و بتدريج، حقيقت تواند باشد شناخت علمی جز فرضی نمیسان،  بدين
ای خطاها  دانش قياسی است و روش آن آزمون چند مرحله. دهد را بدست می

 گذارد؟ پذيری چيست و چه روشی را پيش پای ما می پس، ابطال. است
  
 پذيری تعريف ابطال. ١

ی و يا قابليت رد شدن، روشی است که برای شناسائی بهترين پذير ابطال«    
اين روش برای آن نيست که .  رود های علمی در دسترس بکار می نظريه
علميت يک نظريه بستگی دارد به قابليت رد و . های غلط را حذف کند نظريه
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 پذير نباشد و ای که آزمون هر نظريه. پس بايد قابل آزمودن باشد. ابطال شدن آن
بنابراين، . قابل اثبات نباشد، علمی نيست کنند جز با مدد مثالهائی که تصديقش می

دهند خطاها يافته  هائی که امکان می پذيری سپردن نظريه است به آزمون ابطال
  .»شده و رفع گردند

  
 پذيری مراحل چهارگانه ابطال. ٢ 
ها، اين  در ميان آزمون: است آهنگی درونی نظريه مرحله اول آزمون هم. ٢٫١  

شرط اول علمی . آزمون نقش ويژه در شناخت علمی يک سامانه نظری را دارد
زيرا برخالف . بودن هر سامانه نظری، قبول شدن در اين آزمون است

هائی که از همآهنگی درونی برخوردار نيستند و هيج اطالعی در اختيار  سامانه
آهنگ کار اول در  های هم کنند، سامانه گذارند و به پيشرفت علم کمکی نمی نمی

ها، بنابر طبيعت  چراکه اين سامانه. های غلط  يا صحيح هستند طبقه بندی نظريه
آنها که متناقض : کنند های ممکن را در دو دسته ازيکديگر جدا می خود، نظريه

آهنگی  سان، هم بدين. خوانی درونی برخوردارند هستند و آنها که از هم
اگر نظريه با . برآورد بايد شود که سامانه نظری می شرطی می ترين عمومی

اصول منطقی، اصل عدم تناقض و اصل ثالث مطرود  و اصل هو هويه هم 
 .شود پذيرفتنی ای می خوانائی داشت، نظريه

مقصود . سامانه نظری بايد آزمون علمی بودن را نيز با موفقيت بگذراند. ٢٫٢ 
شود آيا نظريه منش يک نظريه علمی را دارد يا  از اين آزمون اينست که معلوم
گوئی و تکرار معلوم است يا  دهد يا نه؟ آيا همان خير؟ آيا تن به تجربه شدن می

هرگاه نظريه از اين آزمايش نيز موفق . خير؟ آيا فرآورده استقراء است يا نه؟
 . بدرآمد، بطور موقت راست و معتبر است و اگر نه، باطل است

بنابر نظر پوپر، :  های ديگر ن اعتبار از راه قياس با نظريهآزمو. ٢٫٣ 
  corroborateاو کلمه . ها قابل تصديق نيستند اما قابل مقايسه هستند نظريه

را برای تشخيص ) کنند هائی که اعتبار يک نظريه را تصديق می رجوع به بينه(
سان،  بدين. برد های جدی، بکار می درجه مقاومت يک نظريه در برابر آزمون

از آن جمله است، آزمون مقايسه نظريه با . های جدی هستند ها، نتايج آزمون بينه
ای که دو آزمون پيشين را با موفقيت  در اين آزمون، نظريه. های ديگر نظريه
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های تجربی، مقايسه  های ديگر  و يا نتيجه بررسی است، با نظريه گذرانده
آيا نظريه يک پيشرفت علمی : ش استهدف يافتن پاسخ برای اين پرس. شود می

هست يا خير؟  هرگاه نظريه از اين آزموِن با قرار و قاعده و سخت، موفق 
 .که اين اعتبار قطعی باشد بدرآمد، معتبر است، بدون اين

بيند وسيله ای  پوپر هنوز الزم می :تر بودن به حقيقت آزمون نزديک. ٢٫٤
. است ای را رد کند که سه آزمون را با موفقيت گذرانده بجويد و بدان نظريه

تواند جانشين  هرگاه، به دنبال دو موفقيت اول، معلوم شد که نظريه ديگری نمی
آن در بسط علم بگردد، هنوز نبايد اعالن کرد که نظريه از صحت و اعتبار 

دانيم و جز اين که حدس بزنيم، کاری  گويد ما نمی او می. استقطعی برخوردار 
کنند که  هائی را پيدا می زنيم معنای پيش فرضی ها که می حدس. توانيم کرد نمی

اما نه برای تصديق صحت آنها و يا يافتن دليل . بايد مورد آزمون قرارگيرند
.  ن مقاومت آنهاپذيری آنها، بلکه بقصد تخريب آنها باهدف اندازه گرفت ابطال

تا که اندازه نزديکی نظريه را کار چهارم راستی آزمائی است   از ديد پوپر، راه
اند  روش پيشنهادی پوپر مورد انتقادهای بسيار قرارگرفته .به حقيقت معلوم کند

  . شوند که موضوع اين بحث نمی
اگر  است؟ اينک بر آقای سروش است که بگويد آيا اين روش را بکاربرده     

بودن قرآن را با بکاربردن همين روش، همه  پاسخ او آری است، آيا او وحی
است؟ نکند خطاها را  و يا قابل رفع يافته  خطا و خطاها را غير قابل رفع يافته
است؟ اگر چنين  يافته) ص(» رؤيای دمحم«قابل رفع جسته وبا رفع آن، قرآن را

بسيار نزديک به حقيقت سر و  باشد، ديگر نه با پيش فرض که با نظری علمی
به سخن ديگرنظر او درخور تصديق، ولو نه قطعی، است و سزاوار . کار داريم

 . تکذيب نيست
را نه در خور تصديق و نه سزاوار تکذيب، که » قرآن رؤيا است«اما او     

گزار  های قرآن به دنبال خواب داند و برای دريافتن معانی آيه درخور تصديق می
ها در  کند و تناقض خنان متناقض او، يک رشته پرسشها مطرح میس.  است

 :گذارد بردارد، که رفع آنها از پيش فرض و يا نظر او هيچ برجا نمی
ماهيت وحی يا ماهيت روءيا خطا پذير « : گويد آقای دکتر سروش يکجا می    

های ماست که ما  اين جزو پيش فرض« : وقتی در جای ديگر می گويد» .است
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به » معصوم بدانيم يعنی همراه با عصمت و بی ذلل بدانيم    اب پيامبرانه راخو
روءيا دانستن يا کشف و مشاهده دانستن وحی پيامبرانه « چه معنا است؟ و ثانياً 

ً خطا را در او وارد نمی کند چونکه مؤمنان معتقدند که پيامبر  هيچکدام لزوما
 .آشکار است که او نديده باشد تناقض اين دو قول بيش از آن. »کند خطا نمی

تعريف آقای سروش از : آورد سئوال را پيش می اين اين تناقض آشکار    
داند   پذير می رؤيائی که گويا حاصل آن قرآن است، چيست؟ اين تعريف را ابطال

داند، آيا  پذير نمی شمارد؟ هرگاه ابطال و يا ابطال ناپذير می) بنابر قول اول(
داند با پيش فرضی  پذير می گويد؟ و اگر خطا ناقض علم میمتوجه است سخنی 

دهد قرآن را بدان بسنجد؟ چگونه  که ساخته او است، چسان به خود اجازه می
پذير در قرآن نگريست و قرآن را خالی  ممکن است از منظر پيش فرض ابطال

و هنوز، آقای دکتر سروش خود را جزو ). تناقضی ديگر(از خطا دانست؟ 
داند، سخن  آورد و يا نه؟ اگر خود را در شمار مؤمنان می به حساب می مؤمنان

و اگر بيرون از مؤمنان . شود در تناقض می) وحی است( او با قول قرآن
کند که رؤيا دانستن قرآن مانع معصوم دانستن  انگارد، از چه رو اصرار می می

 پيامبر و خالی از خطا خواندن قرآن نيست؟
باور به حاصل . مقام تحقيق، مقام رها کردن ذهن از تعلق خاطر و باور است    

پس اگر آقای سروش بگويد در مقام تحقيق، ذهن را خالی . گيرد تحقيق تعلق می
ايراد وقتی وارد است که کسی . کنم، ايرادی بر او وارد نيست از باور خويش می

فيلسوف و يا اسالم پژوه مسلمان به عنوان  ها خود را  بهنگام گفتگو با خارجی
خويشتن را  کنند  مسلمانان گفتگو و يا بحث می خود معرفی کنند ولی وقتی با

توان  چراکه، در هر دو حال، او را ديگر نمی. خارج از مؤمنان به شمار آورد
 .اهل تحقيق شمرد

 :است تناقض پنجمی قول او با روش علمی دارد و آن اين. ٣
ه آقای سروش با نظر صاحب روش يعنی پوپر در باره علمی بنابر اين ک. ٣٫١ 

توان فرض کرد که او اصول  نبودن نظريه داروين موافق نيست، پس می
. داند راهنمای اسالم را نيز علم و بکاربردن روش پوپر را در باره آن بجا می

را، با الغای صدق » علم کالم«ها از اصول راهنمای اسالم در  حال، تعريف
 و . کنيم شان، فرضيه میداشتن



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٠٥                                                                                                               آن 

  

  

  

 و. رويم ها به قرآن می به سراغ محک زدن تعريف. ٣٫٢
اينک، اقتضای . يابيم های اصول راهنمای اسالم را در قرآن می تعريف. ٣٫٣

 کند که ايجاب می -ولو روش پوپر –بکاربردن روش علمی 
 و . آهنگی درونی برخوردار باشند از هر اصل و مجموعه اصول از هم. ٣٫٤
و هرگاه از تجربه نيز موفق . سپس بايد به محک تجربه آزموده شوند.  ٣٫٥

 بدرآمدند،
رسد، هرگاه  های ديگر می نوبت به مقايسه و با اصول راهنمای بيان. ٣٫٦

  کارآمدتر بودند،
اگر اين آزمون را هم با موفقيت گذراند، . رسد نوبت به راستی آزمائی می. ٣٫٧

 .شوند هنما به حقيقت، پذيرفته میترين اصول را بعنوان نزديک
های   وچون،اصول راهنما،بعنوان داشته اول وپايه، پذيرفته شدند،نوبت به داشته 

بعنوان مثال، آيا حقوق انسان و حقوق او بعنوان عضو . رسد ديگر قرآن می
درقرآن وجود دارندياخير؟اين پرسش پژوهشگر را ... جامعه وحقوق طبيعت و

حتی اگر پژوهشگر بر آن . کند آزاد می... ع قرآن رؤيا و از پيش فرضی از نو
شود که برای مثال، مواد اعالميه جهانی حقوق انسان را در قرآن سراغ کند، 
يعنی پيش فرض او اين باشد که همانند اين حقوق در قرآن بايد وجود داشته 

نگرد و واقعيت را همان که هست،  ها از منظر اين حقوق می باشند، درآيه
کند اين ويژگی را بايد  سان، پرسشی که پژوهشگر طرح می بدين. تواند ببيند نمی

داشته باشد که ديدش عقل او را محدود نکند و کار تحقيق را در انطباق ماقال با 
عقل بايد برموضوع شناسائی محيط . ناچيز نگرداند) ساخته ذهن خويش(من قال 

عقل را آمادگی پيشگی يا غافل . نماندباشد يعنی، ازآن، هيچ از ديدگاه او بيرون 
 کننده او  های محدود است ونه پيش فرض نشدن ازآزادی خويش بايسته

  برده کدام روش را بکار. است؟ نه آياآقای سروش اين روش را بکاربرده     
نبرده  روش علمی بکار حقيقت، است، در بنابراحکامی که صادرکرده. است
 چراکه. است

 ه است،قرآن خشيت نام● 
 قرآن خالی از عشق است،● 
  قرآن تقوی نامه است،● 
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  خواند، قرآن با علوم مدرن نمی● 
  در قرآن حقوق نيست،● 
 و...در قرآن● 
  .قرآن رؤيای پيامير است● 

گويند صادرکننده آنها روش علمی بکار  احکامی قطعی هستند که خود می
تصديق يا تکذيب در مضان » پيش فرض«يک از اين احکام  هيچ. است نبرده
 . احکام قطعی بدون تجديد نظر، بسا بدون فرجام هستند. نيستند

و چون آقای سروش در جای ديگر همين بحث،  ابطال پذيری پوپر  و تز 
داروين را به منظور  اثبات اين که قرآن رؤيای پيامير است به کمک می طلبد، 
تزی که هنوز بيشتر از نيم قرن از عمر ش نگذشته بود، بر اثر اشکاالتی که 

بطور کلی از  بدان وارد شده بود، قسمتهای برجستۀ نظريۀ داروين در تطور
» طراحي هوشمند«ميان می رود و امرزوه دانشمندان غربی با طرح و اثبات 

براي ساختن اولين سلول زنده، مرگ نظريه داروين را اعالم کردند، گوئی دکتر 
سروش بی خبر از دنيای علم، می خواهدی با کمک تز متروک شده به اثبات 

  .   جای ديگر باز خواهم گشت به مطلب اخير در. نظريه نادرست خود بپردازد
   

  از منظر پيش فرض در واقعيت نگريستن 
تر  اما نقد مهم. های روش بکار رفته بود جا، کار ما شناسائی تناقض تا اين   

 :برجاست و  آن اينکه
دو من قال، يکی کسی که قرآن (را از ياد بردن و من قال ) قرآن(اصل ماقال     

) نگرد که از ديد اين و آن پيش فرض در قرآن میاز او است و ديگری، کسی 
را موضوع کار کردن قرارداده است، که دراين حالت ذهن را محور فعال و 

،  مومی )قرآن(در چنين حالتی  عين . پذير می گرداند را محور فعل) قرآن(عين 
در دست ذهن قرار داده شده است و درنتيجه ذهن در شکل دادن بدان چه که می 

واين همان عملی است که آقای سروش انجام . را خودکامه  می گرداندخواهد 
داده يعنی اينکه پيش فرض هايش خواسته های ذهنی اش را برايش به ارمغان 

 .   آورده است
بر بکار برنده روش پوپر و بکار برندگان روشهای علمی جديدتر است که       
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در حقيقت، بکار بردن روش . هستندبدانند اين روشها، در پايه، گرفتار کاستی 
امروز، . گر است علمی نيازمند استقالل و آزادی نزديک به کامل عقل تجربه

پيش از امروز . گذارد گردرموضوع تجربه اثر می  است که ذهنيت تجربه  دانسته
ها هم ترجمان اين و آن طرز فکر هستند  يا پيش فرض  نيز دانسته بود که فرضيه

دارند در موضوع پژوهش از منظر پيش فرض  ا بر آن میو هم پژوهشگر ر
تواند ببيند، بلکه وجود  سان که هست نمی لذا، او، تنها واقعيت را آن. بنگرد

 .کند جانشين واقعيت می را پيش فرض، منطبق با ساخته ذهن خويش،
 آليستها ها و بکاربردندگان ديالکتيک بمثابه قالب و ماده گرايان و ايده پوزيتويست

باوران و دين شناسانی که فلسفه ارسطوئی درسر دارند و منطق صوری  و دين
هائی  کنند و يا اين و آن ديدگاه فلسفی و يا علمی دارند و ضد دين او را روش می

شناسان و نيز  اند و تاريخ شناسان وجامعه که اين و آن طرزفکر را اخذ کرده
کردند وهنوز  را  چنين میفيزيک دانان و شيمی دانان و زيست شناسان جبرگ

های جديد از تأثير  اند و روش های علمی نقد شده گرچه امروز روش. کنند می
ذهنيت و پيش فرض سازی و از منظر آن در موضوع تحقيق نگريستن  کاسته 
اند، اما هنوز اثر اصل راهنمای عقل، در تجربه و مشاهده علمی، موضوع کار 

 .است آن روش علمی، نگشته روش شناسان و بکاربرندگان اين و
: که وقتی اصل راهنمای عقل ثنويت است، دو حالت ممکن است توضيح اين     

يکی اينکه شخص در موضوع تحقيقی، دنبال يک محور فعال و يک محور 
ثنويت  دو (و  يا دنبال دو محوری است) ثنويت تک محوری(پذير است  فعل

رو، او نه تنها بيرون دو  از اين. اشندپذير ب که نسبت به هم فعال و فعل) محوری
نه تنها . بيند سان که هست نمی دو را نيز همان  بيند، بلکه درون آن محور را نمی

خاطر نيز که  نگرد، بلکه بدين خاطر که از منظر دو محور در واقعيت می بدين
 . بيند بخشی از مجموعه موضوع تحقيق است و نه تمامی آن آنچه می

ً مستقل و آزاد موازنه عدمی بمعنای  بدين      خاطر، اصل راهنمای عقل نسبتا
همانی با هستی  اين: رهائی از هر پيش ذهنيت محدودکننده عقل محقق است

عقل محقق، در مقام تحقيق، بايد از همه محدود کننده ها خويشتن را . محض
از تا پايان، سان، تجربه از آغ بدين. همانی بجويد برهد و  با هستی محض اين

همانی عقل با هستی محض، به سخن ديگر، به استقالل و آزادی  نيازمند اين
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 . کامل او از هر محدود کننده ای است
خواهد قرآن را چنان که هست بشناسد، پيش فرض  قرار، کسی که می بدين     

...) قرآن رؤيای پيامبر است، قرآن گفتار دمحم است و حتی قرآن وحی است و(
ها با پيش فرض  زيرا ذهن او جز به انطباق معانی آيه. م بزرگ او استمزاح

است، بنفسه، ...زيرا قرآن رؤيا است و قرآن . کند تواند بکند و نمی کاری نمی
خاطر، مانع بزرگ شناسائی قرآن است  بدين. انطباق دادن متن با ذهن است

 .سان که هست آن
ا کالم دمحم است و يا کالم لفظی برآمده توجه بايد کرد که قرآن رؤيا و يا وحی و ي

،  و روشن است )من قال(، محورکردن ذهن است ...از کالم نفسانی است و يا
 . شود می» ماقال«سبب غفلت از » من قال«که محور فعال گرداندن 

بمثابه  ، بايد کهسر و کار ش با قرآن ،حال هرکس که بخواهد قرآن را بشناسدو 
ً آزاد ماقال را محور فعال نمیعقل نسب. ما قال باشد که اصل  بنابر اين. کند تا

شود که دليل حقانيت حق را در هر  آن می راهنمای او موازنه عدمی باشد، در پی
های حق بقصد  آنها را با اصول راهنما و نقد آنها با محک ويژگی آيه بجويد و

ا را به هنوز بايد آن ه  و هرچه دقيق کردن شناسائی مورد سنجش قرار دهد
سرانجام هم شناسائی انجام گرفته بايد موضوع نقد مستمر  به  و .تجربه در آورد

 .  قصد کاستن از اثرهای ذهنيت در شناسائی قرار بگيرد
در قرآن؟ پی  در باب معلوم نبودن محکمات و متشابهاتبحث  در قسمت بعد،
 .گرفته می شود

 
  محکم و متشابه در قرآن؟ -٢

. پردازيم ها می در اين بخش، به نقد ادعای سروش در  باره وجود پارادوکس      
مجر ی  برنامه پرگار از   »قرآن پر از پارادو کس و تناقض است«: گويد او می

ها  ماتناقضها و يا بگوئيم اختالفا«:دهد دکتر سروش پاسخ می کدامها؟:پرسد وی
شود ولذا گفتار دانستن ويا  میدرقرآن به خاص وعام و مطلق ومقيّد خالصه ن

آنجه نظريه . کند مند دانستن قرآن کّل آن مسائل را حل نمی هرچيزی، تاريخ
کند تناقض در يک سطوح باالئی است که ربطی به  روءياهای بنده حل می

  » .هايی درقرآن هست که با اينهاحل نمی شود يک پاردوکس«...».کانتکس ندارد
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مسئله جبر . کنم اآلن من عرض می«  :دهد روش پاسخ میکدامها؟ س: مجری پرسيد    

. ازمشکالتی است که تا امروز هم با ماست   Ege of problem و اختيار، ببينيد جبر واختيار

معلوم نيست باالخره قرآن جبری است و يا اختياری و ما دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری 

الجبر وال تفويض بَل امٌر بين االمرين : اند داريم بر سر همين موضوع و در شيعه هم که گفته

    )٩(» .اند استخوان الی زخم گذاشته
آقای سروش اينکه قرآن «:پرسد در جائی ديگر همين برنامه، مجری می   
گويد مبين است و اين يعنی آشکارو واضح است و دنبال چيزهای عجيب و  می

نرويد و خود قرآن نص  غريب نگرديد و دنبال تغيير نگرديد، دنبال خوابگزار
ببينيد در باب محکمات و متشابهات « : دهد و سروش پاسخ می» گويد؟ قرآن اين را می

کنند، به حق، بر آنها خودشان هم وقوف دارند و همه  کنند و تأييد می که بازرگان تأکيد می

بر سر آن  ای از آيات قرآن نيست که کسانی که به تفسيرآشنا هستند وقوف دارند، تقريبآ  آيه

مرحوم . يعنی آياتی که عده ای محکم پنداشتند، ديگران متشابه پنداشتند. اختالف نشده باشد

ً گفته اند اندوذکر کرده عالمه طباطبائی دو تا آيه در قرآن را ايشان آورده : اند وصريحا

ترا  اش درسوره بقره است و يکی. اند ايشان ذکرکرده احتماالت معانی اين آيات را

بله آيه مربوط به ديوان و سليمان است وتبعوا .) ن. سوره بقره است  ١٠٢منظور آيه (  معليه

من تتل الشياطين ايشان ضبط کرده اند يک ميليون دويست و هزار معنی برای اين آيه گفته 

مربوط به ديوان از سليمان و . ای است شده، کسی هم نگفته اين آيه جزو متشابهات است، قصه

  )١٠(» ولی اين چنين است . ای باشد ل هم اسطورهممکنه از اص

در نکته سوم » رؤياهای رسوالنه«دکتر سروش در مقاله  باز در همين باره،    
آيات متشابه که محتاج تأويل اند، در اين «   :نويسد چنين می های قرآن ناقضدرباب ت

است که پاره ای از قدمای مفّسران، فقط آيات  ديدگاه همان رؤياهای محتاج تعبيرند و جالب آن

اند، يعنی تقريباً همه قرآن  اند و بقيه آيات را از جنس متشابهات دانسته احکام را محکم شمرده

  )١١.(»)٧/ تفسير الميزان، آل عمران(را 

  :کند ترتيب، دکتر سروش سه مدعی را طرح می بدين     
      کند به قول طباطبائی؛ آيات محکم و متشابه  که مستند می  -الف

  که معلوم نيست باالخره قرآن قائل به جبراست يا اختيار و  جبرواختيارواين  - ب 
 ال جبرو ال تفويض بَل امٌر بين االمرين استخوان الی زخم« : هم گفته شيعه - ج 

   ». گذاشته اند
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   در مورد متشابهات و قول طباطبائی -الف
ها  های قرآن، بايکديگراختالف سروش در باره  مدعای خود که گويا آيه     

ای از آيات قرآن نيست  تقريبآ آيه« :کند گونه استناد می دارند،  به  قول طباطبائی  اين

ای محکم پنداشتند، ديگران متشابه  که بر سر آن اختالف نشده باشد، يعنی آياتی که عده

اند و  اند و ذکر کرده مرحوم عالمه طباطبائی دو تا آيه در قرآن را ايشان آورده. پنداشتند

: اش در سوره بقر است يکی. اند احتماالت معانی اين آيات را ايشان ذکر کرده: اند صريحاً گفته

ه آيه مربوط به ديوان و سليمان است بل.). ن. سوره بقره است  ١٠٢منظور آيه (  و ترا عليهم

اند يک ميليون دويست و هزار معنی برای اين  ايشان ضبط کرده» وتبعوا من تتل الشياطين«

آيات متشابه « :آورد ازقول وی می »رؤياهای رسوالنه«  و درمقاله »آيه گفته شده،

آن است که پاره ای  اند، در اين ديدگاه همان رؤياهای محتاج تعبيرند و جالب که محتاج تأويل

اند و بقيه آيات را از جنس متشابهات  از قدمای مفّسران، فقط آيات احکام را محکم شمرده

در    دکتر سروش  .)١٢(»)٧/ تفسيرالميزان، آل عمران(اند،يعنی تقريباًهمه قرآن را  دانسته
 آورد که تقريباً همه مورد متشابهات برای اثبات نظر خود از قول طباطبائی می

بنابراين   .کند ، ذکر می٧/تفسيرالميزان،آل عمران هم قرآن متشابه است وسندآن 
سوره آل عمران در دو  ٧و آيه  سوره بقره ١٠٢آيه  نظر طباطبائی در مورد

تا معلوم گردد چگونه دکتر سروش برای اثبات نظر خود   شود، قسمت آورده می
 ٧م که در توضيحات ذيل آيه بدانينخست،   . گذارد از مرحوم طباطبائی مايه می

ای از قدمای مفسران تقريباً همه  پاره«گويد  عمران، طباطبائی نمی سوره آل
  و سپس، . »قرآن متشابه است

  
  :١٠٢/صاحب الميزان از آيه بقره نقل قول طباطبائی،  : يکم 

و بخدا سوگند اين مطلب از « :گويد سوره بقره می ١٠٢آيه  طباطبائی در باره ●

سازد، كه عددش حيرت  نظم قرآن است ، كه يك آيه اش با مذاهب و احتمالهائى ميعجائب 

است ، و در عين حال كالم همچنان بر حسن و زيبائى خود متكى است ،  محيرالعقول انگيز و

ّ  و بزيباترين حسنى آراسته است و خدشه اى بر فصاحت و بالغتش وارد نميشود، و انشاء

اءفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ، و من قبله ( :آيه  نظير اين حرف در تفسير

  )  ١٣.  (»از نظر خواننده خواهد گذشت ) كتاب موسى اماما و رحمة
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ها را حساب  طباطبائی در مقام ستايش از آيه است که احتمال قرار، بدين    
قول او چون در مقام نقد نظر او نيستيم و در مقام آنيم که ببينيم . کند می

  :کنيم الميزان مراجعه می گويد، به که سروش می است همان
گويد  آيا طباطبائی در مقام تشخيص محکم و يا متشابه بودن آيه است و می. ١

  !مفسران در اين باره اختالف نظر دارند؟ خير
  !نه  اختالف دارند،» حرمت سحر و جادو« آيا بر سر حکم آيه . ٢
ختالف دارند که کاربرد سحر و جادو در روابط قوا آيا بر سر اين واقعيت ا. ٣ 

  !و سلطه جوئی است؟ نه
آيا بر سر اين اختالف دارند که مردمی که علم و فن را وسيله سحر و . ٤

زبان عامه فريب خود  با استفاده از ذهنيات مردم و را، آن  کنند و جادوگری می
  !ن حق است؟ نهکارشان تحريف و از خود بيگانه کردن بيا برند، بکار می

يابد که  هائی سحر و جادو رواج می آيا بر سر اين اختالف دارند که درجامعه. ٥
شود و همگان انتظار دارند که آن اسطوره همه چيز  اسطوره قدرت پرستش می

  !اکنون و هم اينجا، در اختيارشان بگذارد؟ خير را، آنهم هم
حقيقت است و سحر و جادو با آيا بر سر اين اختالف دارند که کفر پوشاندن . ٦

  !فريفتاری همراه است؟ نه
آزمايد و ابتال  ها را می آيا بر سر اين مهم اختالف دارند که خداوند انسان. ٧

ها اين روش را همگانی  آموزد و هرگاه انسان روشی است که قرآن می
  !شدند؟ خير کار و ساحران در خدمت آنها پيدا نمی کردند، زورمداران فريب می
کرد و يا  گويد سليمان سحر و جادو می آيا بر سر اين اختالف دارند که آيه می. ٨

  .کرد گويند سليمان سحر و جادو نمی همه می! کرد؟ خير نمی
اختالفی  –بيند  افسوس که او نمی –های اساسی آيه  قرار، در آموزش بدين      

ود آيه که ناشی از ها نه ناشی از خ اختالف نظرها و زيادت احتمال. وجود ندارد
ها و امور واقعی  هرگاه مفسران به پديده. ها و امور واقع است نبود علم بر پديده

پرداختند،  های آيه می پرداختند و به آموزش داشتند، نمی که از آنها اطالع نمی
  .داشت که اينک از آنها غافل است ها در اختيار می جامعه بشری فراوان داشته

) يک ميليون ودويست و شصت هزار احتمال(توسط طباطبائیها محاسبه احتمال 
دانيم و جز اين  ما نمی« :کند بيانگر همان واقعيت است که پوپر نيز اظهارش می
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زنيم معنای پيش  ها که می حدس. توانيم کرد که حدس بزنيم، کاری نمی
يت، بنابراين واقع. »کنند که بايد مورد آزمون قرارگيرند هائی را پيدا می فرضی

های باال را  هرگاه آنها آموزش. زنند ها می دانند، حدس مفسران چون نمی
کردند، چون قابل دانستن بودند، اختالف نظرنيز پيدا  موضوع کار خود می

اند،  که در باره هشت آموزش باال، آنها که از آنها غافل نشده چنان. کردند نمی
گويد و  نظر طباطبائی را می قرار، سروش هم وارونه بدين  . اختالف نيز ندارند

دانند و حدس  ها است که نمی هم از اين واقعيت غافل است که نقص از انسان
  .زنند و نه از قرآن می

  
  سوره آل عمران ٧  صاحب الميزان از آيه نقل قول طباطبائی،  :دوم
ً متشابه می پندارد و برای اثبات نظر خود       دکترسروش همه قرآن را تقريبا

آيات متشابه که محتاج تأويل  «   :کند به طباطبائی صاحب الميزان منتسب میآن را 

اند، در اين ديدگاه همان رؤياهای محتاج تعبيرند و جالب آن است که پاره ای از قدمای 

اند و بقيه آيات را از جنس متشابهات دانسته اند،  مفّسران، فقط آيات احکام را محکم شمرده

  )١٤( »).٧/ تفسير الميزان، آل عمران(را يعنی تقريباً همه قرآن 

به الميزان مراجعه کنيم و ببينيم آيا طباطبائی چنی نظری دارد و يا به عکس     
بنابراين، همه . شوند گويد متشابهات به يمن سنجيدن به محکمات، محکم می می

  :متن آيه چنين است. داند قرآن را محکم می
ت محكمت هن ام الكتاب و اخر متشبهت فاما هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيا

الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاءويله و ما يعلم 
ّ و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر اال  تاءويله اال 

  .اولوا االلباب
بخشی ازآن آيه های محکم . درا برتوفروفرستا] قرآن[اوست که اين کتاب«
آن ها اساس کتابند و بخشی ديگر آيه های متشابه است . است] صريح و روشن[
] به دلخواه خود[به جهت فتنه جوئی و تأويل آن  اما کژدالن ]. که تأويل پذيرند[

. جز خدا نمی داند در حالی که تأويل آن را  از آيات متشابه پيروی می کنند، 
همه . ما بدان ايمان آورده ايم«:ش راسخ و استوارند می گوينددر دان   وآنانکه

  ».ازجانب پروردگارمان است وجزخردمندان پند نگيرند]چه محکم وچه متشابه[
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دهد و سپس  مختصر وکلی می  توضيحی آيه  ابتد، در مورد  بائیطباط     
مجموع  و يکی از اوصاف« : کند را شرح می  کند و جزء به جز آن تفکيک می  را آن

کتاب اين است که اين کتاب مشتمل بر آيات محکم و آيات متشابه است، که برگشت قسمت 

است، و بوسيلۀ آنها، آيات متشابه شرح و تبيين می ) محکمات(به قسمت اول ) متشابهات(دوم 

چيز واحدی تصور شده، نه چيزی که دارای اجزای متعدد و  پس کتاب از اين نظر.. شود

و در مورد آيۀ مورد بحث، منظور از احکام « :دهد وی ادامه می )١٥(»بسيار است

محکمات، صراحت و اتقان اين آيات است و می خواهد بفرمايد آيات محکم مانند آيات متشابه 

برد، نه اينکه  هيچ تشابهی در آن ها نيست، و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معنايش پی می

د که بعضی از آيات قرآن معنادار است، و بعضی ديگر سست و معنايش اين باش" العياذ با"

و چون خدای عزوجل در سورۀ هود آيۀ اول تمامی آيات قرآن را محکم و متقن . بی معنا است

  .)١٦(  »" اته ثم فصلت من لدن حكيم خبيركتب احكمت آي: "خوانده، و فرموده
" اّم الكتاب"حال ببينيم معنای «: گويد پردازد و می می"   اّم الكتاب "سپس به توضيح 

خوانده؟ به حسب اصل لغت، ام به معنای " اّم الكتاب آيات "چيست؟ و چرا آيات محکم را 

آيات محکم را نيز از همين . کنند مرجعی است که چيزی و يا چيزهايی بدان رجوع می

از آيات پس معلوم می شود بعضی . خوانده که مرجع آيات متشابه است" اّم الكتاب" جهت

و از همين جا روشن . قرآن يعنی متشابه آن ، به بعضی ديگر، يعنی آيات محکم، رجوع دارند

االطفال " بر کلمه " اُّم "اضافه الميه، نظير اضافه "الکتاب"بر کلمۀ   "اُّم "شود که کلمۀ  می

و   »نساُء القوم«است، نظير اضافۀ » از= من«نيست، بلکه به معنای  " مادر کودکان= 

  .و امثال آن است » قدماُء الفقها«

اُّم « بنابر اين قرآن کريم مشتمل بر آياتی است که مادر و مرجع آيات ديگر است، و اگر کلمه 

است و جا داشت کلمۀ نامبرده را به صيغۀ جمع  را مفرد آورده، با اينکه آيات محکم متعدد» 

آيات محکم : ، برای اين بود که بفرمايد»تابُهّن اُّمهات الک«و بفرمايد  بياورد، »اُّمهات«يعنی 

  )   ١٧(» .در بين خود هيچ اختالفی ندارند بطوری که گوئی يکی هستند

سوره زمر با اين تشابه  ٢٣طباطبائی برای ينکه توضيح بدهد که تشابه در آيه  
در مقابل » ُمحکمات«در آيۀ شريف، کلمات : نکته ديگر اينکه « : گويد يکی نيست، می

طور که گفتيم آيات قرآن دو قسمند،  قرار گرفته ، پس معلوم می شود، همان» َخُر متشابهاتاُ «

آن دسته که محکم است متشابه نيست، و آنکه متشابه است محکم نيست و تشابه به معنای 

توافق چند چيز مختلف و اتحاد آنها در پاره ای از اوصاف و کيفيات است، و از سوی ديگر 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢١٤                                                                                                               آن 

  

  

  

يف کرده که کتابی متشابه و مثانی است، بطوری که پوست بدن مردم خدا قرآن چنين توص

كتبا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الّذين «: ترس، از شنيدن آن جمع می شود، و می فرموده 

، منظور آن است که .و مسلماً منظور از اين تشابه غير از آن تشابه است» ...يخشون ربـهـم

از اين نظر که يک اسلوب بی نظير دارند، و ) و چه متشابهشچه محکمش (آيات اين کتاب 

همۀ آن ها در بيان حقايق و حکمت ها و هدايت بسوی حق صريح و اسلوبی متقن دارند، 

متشابه و نظير هم هستند، و منظور از تشابه در آيه مورد بحث، اين است که آيات متشابه 

نيست، و چنان نيست که شنونده به طوری است که مقصود از آن برای فهم شنونده روشن 

که منظور، فالن معنا است يا معنای   مجرد شنيدن آن، مراد از آن را درک کند، بلکه در اين

ديگر ترديد می کند، و ترديدش برطرف نمی شود تا آن را به آيات محکم رجوع نموده و به 

متشابه نيز محکم می  و در نتيجه همان آياتکمک آن ها معنای آيات متشابه را مشخص کند، 

شود، پس آيات محکم به خودی خود محکم است، و آيات متشابه به وسيله آيات محکم ، 

  ) ١٨( ».محکم می شود

و اگر ما فرض کنيم که اين آيه از آيات متشابه است آن وقت تمامی «: دهد ادامه می یو    

م، محکم و متشابه تقسيم کند، و ديگر جا ندارد که آيات را به دو قس. شود آيات قرآن متشابه می

دردی را دوا »  هن ام الكتاب «  و ديگر جملۀ»  ُهّن اُّم الكتاب و اَُخُر متشابهات «: بفرمايد

  )١٩(» نخواهد کرد، برای اين که فرض کرديم خودش هم متشابه است

عالوه بر اينکه «: ها هم موافق اصول مسلمۀ قرآن است همان: گيرد و نتيجه می    

کند در اينکه حتی  کس آيات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد، هيچ شکی نمی هر

وجود ندارد، ) بطوری که خواننده هيچ معنايی از آن نفهمد( يک آيه از آن، بدون مدلول و معنا

بلکه تمامی آيات آن، ناطق به مدلول خود هست، حال يا مانند آيات محکم ناطق به يک 

است، بطوری که هيچ عارف به کالمی در آن شک نمی کند و يا مانند آيات و معنا   مدلول

  .دانيم که يکی از آن معانی مراد است متشابه که بين چندين معنا مشتبه است و با صراحت می

است که خواننده در اينکه کداميک از آن معانی مقصود است شک و  چيزی که هست اين

واحدی که مقصود خدای تعالی است، البد بيگانه از اصول  دانيم آن معنای و می. ترديد می کند

تشريع » «بعثت انبياء«، »يگانگی او«و » وجود صانع«مسلمه در قرآن ، از قبيل 

نيست، بلکه موافق با آن اصول است، و آن اصول هم همان معنا را ... و» معاد« ، »احکام

که بايد به وسيلۀ آن معنای حق و در فرض مسئله، مرجع ما همان اصول است . دهد نتيجه می

  .را از ميان ساير معانی معين کنيم
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پس قرآن خودش مفسر خويش است و بعضی از آياتش اصل و مرجع برای بعضی ديگر     

ِمنهُ  «فرمايد  بعد از توجه به اين مطالب به آيه مورد بحث که می اهل نظر و آنگاه اگر. است

برخورد کند، ديگر هيچ شکی نمی کند در » متشابهات  اَُخرُ  آياٌت محكماٌت هن ام الكتاب و

ای از قرآن است و مراد  آياتی است که متضمن اصول مسلمه» ُمحکمات«اينکه مراد از کلمۀ 

. ». گردد آياتی استکه معانی آن ها به وسيلۀ آيات دسته قبل روشن می»  متشابهات« از کلمۀ

)٢٠(  

  

  :ر را خاطر نشان می کندطباطبائی در اينجا دو نکته مهم ديگ   
، »يگانگی او«و » وجود صانع«موافق اصول مسلمۀ قرآن،   همۀ قرآن - ١
به عبارت ديگر همۀ قرآن موافق اصول اسالم    .است» معاد«، و »بعثت انبياء«

يعنی اينکه همۀ آيات قرآن بايد با اين اصول . توحيد، نبوت و معاد است: يا دين
   .موافق باشد

تشابهی   غير از» ...كتبا متشابها مثانى« زمر آمده ٢٣ه در آيه تشابهی ک  -٢ 
ً منظور از اين تشابه «  :گويد آل عمران آمده و می ٧است که در آيه  و مسلما

چه محکمش و چه (منظور آن است که آيات اين کتاب . غير از آن تشابه است
در بيان ها  نظير دارند، و همۀ آن از اين نظر که يک اسلوب بی) متشابهش

ها و هدايت بسوی حق صريح و اسلوبی متقن دارند، متشابه و  حقايق و حکمت
  )٢١(» .نظير هم هستند

در   دهد، و سروش به او نسبت می طباطبائی بر خالف آنچه   بنابراين،       
توانم  من می. گوئيم محکمات و متشابهات درست است که ما می«  :گويد برنامه پرگار می

شود گفت فقط آيات احکام مربوط به وضو و غسل و حج و روزه و  اين را بگويم، تقريباً می

اند که جزء محکمات است که  اينها را تأکيد کرده. آيه ٥٠٠-٤٠٠اينهاست که اندکی هم هست 

ريد، فقط مسئله قيامت نيست، مسائل مربوط به خدا از اينها که بگذ. همان هم محل کالم است

: نويسد ، می»رؤياهای رسوالنه«ويا در مقاله » ... هست، مسئله مربوط به اخالقيات هست

اند و بقيه  است که پاره ای از قدمای مفّسران، فقط آيات احکام را محکم شمرده و جالب آن«

ً همه قرآن را اند، يعنی تقريب آيات را از جنس متشابهات دانسته / تفسير الميزان، آل عمران(ا

دهد که ضد قول  او برای قبوالندن نظرش، قولی را به طباطبائی نسبت می  »).٧
صريح و روشن، همۀ قرآن را  طباطبائی،. طباطبائی، صاحب الميزان است
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آيات محکم به خودی خود محکم است و آيات متشابه به «: شمارد محکم می
  .».محکم می شود وسيله آيات محکم ،

حال که با مراجعه به الميزان مسلم شد قولی که سروش به طباطبائی نسبت     
چرا : کند دهد، وارونه و ضد قول طباطبائی است، اين سئوال محل پيدا می می

کند؟  آقای سروش اين چنين سخن ديگران را، بنابر نياز، وارونه و يا تحريف می
است که  حق اين. بر او است که پاسخ دهد اين پرسش نخست از خود او است و

هرگاه بنابر اظهار حق باشد، نياز به وارونه سازی قولی و نظری و يا تحريف 
  .شود آن پيدا نمی

معلوم نيست که باالخره قرآن جبری «در قسمت بعد به اين سخن سروش که     
  .پرداخته می شود» است و يا اختياری

  
  رآنجبر و اختيار و تفويض در ق -٣

بر اساس اثبات بر مبنای بهترين « : پرسد مجری برنامه پرگار از سروش می● 
تبيين شما معتقد هستيد که نظريه تان اين مسائل را مربوط به تناقضها را در 

کنيد که بايد به نظريه روءيا روی آورد تا  اما چرا فکر می. قرآن حل می کند
  »سر راه برداريمکنيم تناقض در قرآن هست از  آنچه ما فکر می

ها  اما تناقضها و يا بگوئيم اختالف« . قرآن پر از تناقض است: سروش پاسخ می دهد 

در قرآن به خاص و عام و مطلق و مقيّد خالصه نمی شود و لذا گفتار دانستن و يا هرچيزی 

ند ک آنجه نظريه روءياهای بنده حل می. کند تاريخ مند دانستن قرآن کّل آن مسائل را حل نمی

هايی در  يک پاردوکس. ... تناقض در يک سطوح باالئی است که ربطی به کانتکس ندارد

   ».قرآن هست که با اينها حل نمی شود
  کدامها؟: مجر ی برنامه پرگار پرسيد● 

مسئله جبر و اختيار، ببينيد جبر و : کنم اآلن من عرض می« : دهد ٭ سروش پاسخ می

از مشکالتی است که تا امروز هم با ماست، معلوم نيست    Ege of problemاختيار 

باالخره قرآن جبری است و يا اختياری و ما دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داريم بر سر 

ال جبر و ال تفويض بَل امٌر بين االمرين استخوان : اند و در شيعه هم که گفته همين موضوع

  » .الی زخم گذاشته اند

دانند که  اند، البد می اگر ايشان فلسفه خوانده. دهد سروش پاسخ درست نمی      
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از ... جبر و اختيار، خير و شر، زيبائی و زشتی، حيات و ممات ومسائلی مانند 
زمانی که بشر پا بعرصۀ وجود نهاده و فلسفه پيدا شده، موضوع سئوال و پاسخ 

قدرت جانبدار جبر و نحله فلسفه  فلسفه. است بوده و فلسفه به آنها پرداخته
جبر چيست و تعريف آزادی کدام است، دو . جانبدار آزادی نيز وجود دارد

ورود گرايشهای فلسفی، . پرسشی هستند که بطور مداوم، موضوع فلسفه هستند
گِر ضرورت  بخصوص فلسفه قدرت به قلمرو اسالم، سبب شد که جبِر توجيه

دو گرايش فکری اشاعره و معتزله که . بگردداطاعت از حاکم قدرتمدار تبليغ 
از فلسفه قدرت مايه . گيرند برد، از قرآن نشأت نمی سروش از آنها نام می

  .گيرند می
معلوم نيست باالخره قرآن جبری است است و يا اختياری و ما « اين سخن      

) ٢٢(» دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داريم بر سر همين موضوع 
فلسفی بسيار ديگر نيز وجود دارند که بازگشت آنها به فلسفه قدرت  های فرقه
به استناد وجود آنها گفتن که معلوم نيست قرآن جانبدار جبر و يا اختيار . است

وقتی قرآن بدون توجه به اصولش و با .  است، سخنی از سر صدق نيست
نوع، چه  شود، جز دعاوی از اين مراجعه به اين يا آن فلسفه قدرت بررسی می

ولی تا . حاصل توان کرد؟ نظر قرآن  به شرحی که خواهد آمد، روشن است
عقول حاکم، اين نوع دعاوی که قدرت اصل است و فلسفه قدرت برزمانی 

پس بايد، . طلبد چراکه اِعمال قدرت توجيه دينی و شرعی می. تکرار خواهند شد
الفت با دين است، باز وقتی هم بنابر مخ. دين را با توقعات قدرت سازگار کرد

اولين بار، معاويه برای ساکت کردن مردم .  نياز به ساختن اينگونه دعاوی است
و قبوالند حاکميت خويش و توجيه استبدادگری خود،  فلسفه قدرت يونانيان را 

. خوار حکومتش، توجيه دينی ساخت وارد قلمرو اسالم کرد و بوسيلۀ فقهای جيره
خواست . حاکميت او ازجانب خداوند است:  گفت می به استناد آن توجيه، او

  .کند است و اينگونه عمل می پروردگاراست که او حاکم گشته
و »  دوتا فرقه بزرگ معتزله و اشعری داريم« گويد  اينکه  آقای سروش می    

گويد که آبشخور طرزفکرهای اين دو فرقه، فلسفه است، نه علمی و نه  نمی
آقای سروش خود بايد بگويد که آيا جبری است . است  راستگوئی در مقام بحث

دهد و يا اختيار را؟ اينکه ديگران چنين و  يا اختياری؟ قرآن جبر را آموزش می
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کند و نه دوای درد  گويند  نه درد سروش را دوا می چنانند و  اين و آن می
گرچه روشن است که او به قول خودش چنين  پاردوکسهايی را . ديگران است

رح می کند تا با کمک آن قادر شود فکر بکر خود که قرآن مغشوش است، ط
اما خالف . رؤيای مغشوش و مه آلود پيامبر است را به کرسی قبول بنشاند

ون حق آيد، خسران پذيرد و چ حقيقت اگر هم به کرسی قبول بنشيند، زوال می
سوره و گاه  نظم پريشان قرآن که گاه در «برای مثال، . شود میبزرگ برای او 

پريشانی آيات قرآن چندان است که بعضی ...حتّی در آيه واحد خود را مينماياند،
ها خبر دهند و  را  واداشته تا علمی تازه بيافرينند و از سّری نهان در گسستگی

، با مراجعه به مرجعی که او »ها بگمارند هّمت به کشف راز آنها و گفتن ناگفته
  .شود شود و زيان به پای گوينده نوشته می ان، باطل میاست، يعنی الميز نام برده

در حالی که اگر پای رؤيا را به ميان آوريم، حضور و وقوع «: دهد و او ادامه می    

نمايد و جای هيچ شگفتی  هايی بسيار طبيعی و مناسب طبع مه آلود خواب می چنين گسست

تاريخی که بسيار گزينشی و مقّطع همين طور است سبک قرآن در روايت قّصه های ! ندارد

ای آنها را گزينش و نقل کرده  ماند که حافظه هايی ثابت از فيلمی متحّرک می است و به عکس

ها بيشتر از منظرخدائی، به خدای پيامبر و کالمش قران  اين جمله  )٢٣(» .است
اگرنه . رؤيا است/ نگريستن و به سخريه گرفتن آن شباهت دارد تا حتی خواب 

 .گويای ناتوانی نويسنده از درک تفاوت وحی از  رؤيا و يا هر دو است
جبر و . ١: پردازيم باوجود اين، در چهار ساحت  به مسئله جبر و اختيار می   

جبر و . ٣نظر مولوی در باره جبر و اختيار  چيست؟ . ٢.  اختيار در قرآن
امٌر بين االمرين . ٤ اختيار و نماز و آيا نماز بدون اختيار تصورکردنی است؟ و

  يعنی چه؟ 
  
  های اشاعره و معتزله  جبر و اختيار و تفويض و نحله  

های ديگر که به جبر و يا  دو نحله، يکی اشاعره و ديگری معتزله و نحله    
ديدگاه فلسفی خود را به دين تحميل . اند، مستندشان قرآن نيست تفويض قائل شده

فه از اول دنبال فلسفه يونان رفته اند و سپس آن نحله های فلسفی و فالس. کنند می
  .بر قرآن تحميل کردند و مشکل از آنجا سرچشمه گرفته است و نه از قرآن

ً همين قدر است که ابتدا اين :  گويند معتزله می●  دخالت اراده خداوند، صرفا
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جهان بعد از آن که با اراده ذات باری تکوين يافت، . جهان را تکوين کرده است
آيد،  به حسب طبع خود گردش و جريانی دارد و حوادثی که به تدريج پديد می

و آدمی در آن مختار مطلق است و ما بقی امور . مقتضای طبع خود جهان است
  .هر چه هست به او واگذار شده است و خداوند در آن هيچ دخل و تصرفی ندارد

ه خداوند است و افعال دهد ، به اراد آن چه در خارج رخ می: گويند اشاعره می● 
ها در افعال خود  بندگان نيز از اين قاعده مستثنی نيست ؛ بنابراين، انسان

و معاويه اولين . ناگزيرند و اعمال ما آدميان و چه خوب و چه بد از خداوند است
گفت اين  او می.  بار برای توجيه اعمال و حاکميتش جبر را مطرح و ترويج کرد

  .کند خواست خداوند است حاکم شده و اعمالی که می خواست خدا بوده که او
وقتی  بخواهيم بدانيم قرآن . توان يافت يک از اين دو نظر را در قرآن نمی  هيچ    

بيان استقالل و آزادی، بنابراين، گويای استقالل و آزادی مطلق خداوند و مبشر 
ن، مبلغ جبر است، استقالل و آزادی انسان به انسان است و يا بيان قدرت، بنابراي

حتی اگر بخواهيم بدانيم کدام . نخست بايد خود را از اين و آن تمايل رها کنيم
ای از آن و اين و  تر است و يا که قرآن ملقمه يک از دو نظر به قرآن نزديک

شود،  آيا می. ها رها کنيم غير آن و اين است يا خير، باز بايد خود را از تمايل
ی از آزادی جست و به سراغ قرآن رفت و پرسيد کدام تعريفی از جبر و تعريف

يک از اين دو تعريف در قرآن هست؟  آيا هر دو را در بردارد و از تناقض آن 
سازی ذهن محقق را فعال  اين نوع پيش فرض. اطالع است يا خير؟ نه دو بی

پيش «که سروش با اين  در خور توجه اين. کند پذير می مايشاء و قرآن را فعل
که، وجود  قول او صراحت دارد بر اين. است نيز  به سراغ قرآن نرفته» فرض

معلوم نيست باالخره «است برای صدور اين حکم که  دو نحله را کافی دانسته
ال جبر و ال تفويض بَل : وشيعه هم که گفته اند...قرآن جبری است و يا اختياری 

  ».امٌر بين االمرين استخوان الی زخم گذاشته اند
گذاريم و  های فلسفه و علم در باره جبر را به حال خود می رو، نظرگاه از اين     

  :رويم به سراغ قرآن می
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  خدا وجبر و جبار
  :است پرسيم خدا کيست؟ پاسخ قرآن به اين پرسش اين از قرآن می. ١

) قدوس(همواره منزه از تعين . خداوند هستی محض و منزه از تعين است. ١٫١
  چرا؟ زيرا). ٢٣آيه حشر، (است 
و حقی که هستی ) ٦حج، آيه . (است) الحق هو(اين هستی محض حق . ١٫٢

  .شود محض است، متعين نمی
) الحق من ربکم(شود  از هستی محضی که حق است، جز حق صادر نمی. ١٫٣

  ).٢٩کهف، آيه (
هود، آيه (اين هستی محض که حق است، مختار و فعال لما يريد است  . ١٫٤
١٠٧(  
شود و فعال  اين هستی محض که حق است و از او جز حق صادر نمی. ١٫٥

  ).١٠٢انعاد، آيه (لمايريد است، خالق است 
گويد حق از او  سان، هستی محضی که فعال لمايريد و آفريننده است، می بدين    

در حقيقت، در هستی محض ناحق . تواند باشد پس، آفريده او جز حق نمی. است
اين در رابطِه . تواند باشد و نيست س، در آفرينش او، جز حق نمیپ. وجود ندارد

در تخريب » قوا«خاطر که  کنند، بدين ائی که دو موجود با يکديگر برقرار می قو
  . شود افتند، حق ناحق می بکار می

. خوانيم ها حق پوشيده را ناحق می شود و ما انسان در حقيقت، حق پوشانده می 
. منزه از جبر است در وجود و در خلق منزه از جبر است که خداوند نتيجه اين

است، پس، بنابر قرآن، جبر حق  و چون خداوند در وجود و خلق از جبر منزه
  .نيست و ناحق است

که، در هستی محض، ناحق   بنابراين. ترتيب، خداوند منزه است از جبر بدين   
چون حق است : اراده کندوجوديافتنی نيست، ناحقی وجود ندارد تا خداوند بر آن 

: ، حق است»هرآنچه اراده کند«کند و چون خداوند حق است  گويد و می خدا می
. شود جز استقالل و آزادی صادر نمی) حق مطلق(= از استقالل و آزادی مطلق 

به اين دليل ساده که اگر . آورد چرا که وجود ندارد و خداوند نيز بوجودش نمی
. کند شود و خودخويشتن را بمثابه خدا نفی می ن میبوجودش بياورد، درجا متعي

رو خداوند  پس از چه : پرسيم  رويم و از او می باوجوداين، باز به سراغ قرآن می
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  است؟ ) ٢٣حشر، آيه (جبار 
اما جبار  بنابراين که اسم فاعل . العزيزالجبار: خداوند خود فرمايد جباراست. ٢

در . است ميان جبار و محکوم به جبر از صيغه مبالغه است گويای رابطه قوا
پس . ای باشد خود هستی محض که جز او نيست تا خداوند با او در چنين رابطه

الجرم، . کند های خويش است که خود را جبار توصيف می در رابطه با آفريده
های خويش است؟ آگر پاسخ  آيا خداوند جبار تمامی آفريده: بايد از قرآن بپرسيم

های  گويد در آيه اما قرآن می. شود ها درباره خدا می د، ناقض آيهقرآن آری باش
ها درباره  خواهد درآيه قرآن ازما می. من اختالف نيست چه رسد به تناقض

  :جباران تأمل کنيم
صفتها که جباران دارند . آيه قرآن از جباران سخن بميان است ٩در . ٢٫١

های  سوره( بکاربرنده زور و ستمگر وعبارتند ازعنيد ومتکبرو عاصی و شقی 
سوره ق، به پيامبر  ٤٥و در آيه  ٣٥و غافر، آيه  ١٥و ابراهيم، آيه  ٥٩هود، آيه 

و  ١٩وقصص، آيه  ٣٢و ١٤های  تو جبار مردم نيستی، ومريم، آيه: فرمايد
  )١٣٠و شعراء، آيه  ٢٢مائده، آيه 

ر رابطه قوا با خداوند جباری که خود را د: گويند ها به وضوح به ما می آيه    
های خويش قراردهد و زور بکاربرد، نيست و منزه است از اين جباريت  آفريده

خواند به رها کردن خويش از حکم  ها را فرا می انسان. و همه صفتهايش
های پيشين و اين اصل را که از حق  کنند آيه ها تصديق می سان، آيه بدين. جباران

جبار به معنای ستمگری که، با عناد و  حال که خداوند. شود جز حق صادر نمی
  :معنی برد، نيست، به چه معنی جبار است؟ بدين شقاوت، زور بکار می

جباران رابطه قوا برقرارکنند و دراين رابطه،  اگر قرارباشد: بپرسيم. ٢٫٢
نهايت  بکارببرند وبتوانند اين کاررا تا بی...ترکيبی اززوروپول وعلم وفن و

زيرا . هيچ: ماند؟ پاسخ روشن است آفريده چه برجا می ادامه دهند، ازهستی
نهايت يعنی ازميان برداشتن هستی  آيد وتخريب تا بی قدرت ازتخريب پديد می

  . آفريده ادامه پيدا می کند
شود؟ اگر پاسخ دهيم آری، او را متعين  آيا خداوند گرفتار جبِر جبار می. ٢٫٣

اينک فايده بزرگ وجود هستی محض . ديديم که خداوند متعين نيست. ايم شناخته
است که تخريب نامحدود بگردد و هستی  وجود خداوند مانع ازآن: يابيم را اندرمی
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  است که سان، وجود خداوند سبب آن بدين. موجود را از ميان بردارد
  .  نهايت بپايد ستم جبار، نتواند تا بی. الف
بقره، آيه . (کند ستم میکند، درجا به خود   ستمگروقتی به ديگری ستم می. ب

  در نتيجه،). ٢٣١
وارد نشدن در رابطه قوا با جبار و ايستادگی در برابر آن، از راه عمل به . ج

  )١٥ابراهيم، آيه ( شود حق و دفاع از حق، سبب ازپا در آمدن آن می
لذا،  جبار  . خداوند حق مطلق است و ايستادگی او بر حق خدشه ناپذير است. د

ربه ستم خويش ومکاربه مکر خويش و دروغگو به دروغ خويش به جبر وستمگ
  بنابراين،). ١٣٩تا  ١٣٠های  شعراء، آيه( آيند از پا در می

. خداوند جباراست زيرا جبار ممکن نيست به جبر خويش از پا در نيايد.  ه
با بستن راه ازپس و پيش وبستن چشمان . خداوند درهم شکننده جباران است

در . آيد شود و به جبر خويش از پا درمی ار زندانی جبر می، جب)٩يس، آيه (
، يعنی توانائی مطلقی است  که مشيت او که حق و )٢٣حشر (حقيقت، خدا جبّار 

  . است  جز آن نيست، در عالم ساری و جاری و بسيار ترميم  و جبران کننده
اند که  عارفان، وقتی از خداوند سخن بميان است، معنی ديگری به جبارداده   

  .  آوريم در جای خود می
  

  آيد نقد اشاعره و معتزله و آنچه از اين نقد بدست می
در نظر اشاعره، خداوند فعال مايشاء مطلق است هر عملی از آفريده او سر .  ١

هم وقتی عمل حق است از خدا است و هم وقتی ناحق است، . بزند، از او است
خداوند : است، واضح است اخته شدهدوگانگی که برآن اين نظر س. از خدا است

  اما اکراه و زور، مايه هر عمل. های او آلت فعل او هستند فعال مايشاء و آفريده
نسبت دادن چنين عملی به خداوند، ناممکن بودن صدور ناحق از . ناحق است

اين بجای خود، قول اشاعره ما را از اين واقعيت آگاه . کند حق را نقض می
  . هر نظريه جبری، اکراه و زور استکند که مايه  می
نقد خميرمايه نظر . شود ها است، توحيد می نقد دوگانگی که پايه نظر جبری    

شود که در حق از زور و اکراه نيست و در  آنها که اکراه و زور است، اين می
اصل راهنمای اسالم توحيد ).  ٢٥٦بقره، آيه (در دين اکراه نيست : ناحق هست
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. توان ساخت و نه نظريه تفويض را اين اصل، نه نظريه جبر را میاست و بر 
  . براين اصل، شناسائی استقالل و آزادی بمثابه حق ممکن است

اما معتزله، بر همان اصل دوگانگی، آفريده را فعال مايشاء و خداوند را . ٢
ها، وقتی زور در  که افعال آفريده غافل از اين. کنند ممنوع از عمل تصور می

بنابراين، تفويض آزادی . بردارند، عمل صادر از موجود مستقل و آزاد نيستند
ق و ناحق باشند، او ای از ح اگر فرض کنيم اعمال انسان مجموعه. نيست

کند مستقل و آزاد است و وقتی به   شود که وقتی به حق عمل می موجودی می
هائی که حق نيستند، الجرم  مايه عمل. کند، مستقل و آزاد نيست حق عمل نمی

ممنوع کردن خداوند از عمل نيز تحميل جبر به او است و . اکراه و زوراست
عمل کردن خداوند  فزون براين، با بیا. تحميل جبربه هستی محض ناممکن است

قائل . ماند رابطه با نامتعين، برجا می و غفلت از رابطه با او، ماده متعين  بی
رابطه با نامتعين، جبرباوری است ولو معتزله گمان کنند  شدن به ماده متعين بی
آنها تنها کسانی نيستند که بر اصل دوگانگی، به . اند به تفويض باورکرده

اند که  معانی بخشيده... ائی چون تفويض و آزادی و عدالت و استقالل و ه کلمه
  .  ها دارند ضد معانی هستند که اين کلمه

بر توحيد يابيم که  يابيم و در می دوگانگی پايه را که نقد کنيم توحيد را می      
بر دوگانگی، جبر قابل . شود آزادی قابل تعريف و جبر غير قابل تعريف می

رسيم و  با نقد تفويض، به آزادی می. شود و آزادی غير قابل تعريف میتعريف 
يابيم که از او جز حق  با نقد ممنوع از عمل شدن خداوند، فعال لمايريد را باز می

رابطه با خداوند : رساند اين نقد ما را به نتيجه بسيار مهمی می. شود صادر نمی
ر اين رابطه باشد، حق و حق پس هر عملی که بيانگ. شود رابطه حق با حق می

آيد،  وقتی پای اکراه و زور بميان می. است گزارشگر استقالل و آزادی فاعل آن
  .دهد شود و انسان استقالل و آزادی خود را از دست می رابطه با خدا قطع می

اگر بنا را بر . کند قرآن عدالت را ميزان تميزحق ازناحق تعريف می. ٣
د منکر عدالت خداوند بگرديم و يا تعريفی از عدالت دوگانگی بگذاريم، يا باي

اگر برپايه دوگانگی، عدالت ميزان تعريف . بدست بدهيم که ديگر ميزان نيست
است که چنين تعريفی  ها با آزادی ناسازگارهستند، بخاطر اين است و تعريف نشده

ی عدالت برابری برابرها و نابرابر«برای مثال، اين تعريف که . ممکن نيست



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٢٤                                                                                                               آن 

  

  

  

زيرا . خواند آيد و نه با آزادی می ، نه بکار تميز حق از ناحق می»نابرابرها است
برای موجودها، از جمله انسانها سلسله مراتب ) ارسطو(ذهن سازنده اين تعريف 

های برابر و نابرابر را از يکديگر جدا ساخته و جای آنها  تصور کرده و گروه
است که هميشه  نابراين تعريف عدالت اينب. است را از رأس تا قاعده، معين کرده

زيرا ذهن . اين تعريف گويای جبر است. رأس هرم رأس و قاعده آن قاعده بماند
ها سلسله مراتب ترتيب  صاحب تعريف است که، برای مثال، برای انسان

. شود دراين سلسله مراتب، گذار از مادون به مافوق خالف عدالت می. دهد می
ريفی ازآزادی، حتی تعريف آن به قدرت، با عدالت در اين صورت، هر تع

زيرا، هريک ازافراد برابرکه با استفاده ازآزادی، از ديگران . کند تناقض پيدا می
اما اگر، شماری از نابرابرها، با . شود گيرد، برابری برابرها نقض می پيشی

بار خود پيشی گيرند، تعريف عدالت دو  استفاده از آزادی خويش از گروه فوق
  !  نابرابر شدن برابرها و برابرشدن نابرابرها: شود نقض می

ها از عدالت بر اصل ثنويت، ما را به تعريف عدالت بمنزله ميزان  نقد تعريف    
: آيد برای تميز آزادی از جبر رساند و اين تعريف همواره بکار انسان می می

ده گرفتن اين ميزان، عمل بر ميزان عدل، عمل مستقل و آزاد است و عمل با نادي
  . تسليم اکراه و زور گشتن است

که بدون مستند کردن آن به  - بنابر هر دو طرزفکر، مسئول شناختن انسان. ٤
. شوند محل می و پيامبری وکتاب ومعاد بی -شود  استقالل و آزادی او ناممکن می
شناسد و حتی او را صاحب حجت برخداوند  اما قرآن انسان را مسئول می

  .     کنند بنابراين، پيامبری و  رستاخيز محل پيدا می). ١٦٥نساء، آيه (داند  می
  

  انسان و جبر و اختيار
او حق و حق از . در قسمت اول، فطرت خداوند را در قرآن شناسائی کرديم     

گوئيم چون حق است  سر و کار داريم، می) قرآن(و چون ما با ماقال . او است
جوئيم و نه در  پس دليل حقانيت حق را در خود آن می .کند گويد و می خدا می

خداوند بنابراين که هستی محض است از تعيّن منزه و  واجد تمامی . گوينده آن
خواهيم بدانيم آيا بنابر قرآن، انسان  جاکه می از آن. های ديگر حق است ويژگی

يم آيا آفريده کنيم ببين است يا خير، به قرآن مراجعه می مستقل و آزاد آفريده شده
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  :خداوند نيز همان فطرت خداوند را دارد يا نه
  
   بنابر قرآن، انسان مستقل و آزاد است  

اگر به قرآن مراجعه کنيم و بنا را بر قرآن بگذاريم و نه اين و آن نحله، 
 :قرآن انسان را مستقل و آزاد معرفی می کند، زيرا

فطرت خداوند خالی از جبر . است خداوند انسان را بر فطرت خويش آفريده. ١
  ):٣٠روم، آيه (آفريده او نيز منزه از جبر است . است
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت هللا التى فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك     

  الدين القيم و لكن اكثر الناس ال يعلمون 
ا فطرتى كه خد. پس به دين حنيف روى آور که بيان فطرت خداونداست    

اين است دين . انسان را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونگى نيست
  .دانند مستقيم ولى بيشتر مردم نمى

به تحقيق، راه رشد از : دهد آيه خود آن را توضيح می. در دين اکراه نيست. ٢
پس، عمل به حق اکراه نيست و رشد ).  ٢٥٦بقره، آيه (راه غی جدا است  

اما قائل شدن به رشد انسان، . ناحق اکراه هست و رشد نيستهست و عمل به 
  :منوط است به مستقل و آزاد شناختن او

اين اصل همراه ) ١٠٨يونس، آيه (کند  هرکس خود خويشتن را هدايت می. ٣
انسان، آيه (است  هدايت خداوند به شاکر و کافر داده شده: است با اصل ديگری

صراط مستقيم عمل به حق است، راهی است در حقيقت، راه رشد که همان ). ٣
ابتکار با : است سنت تبديل ناپذير او نيز اين. است که خالق بروی مخلوق گشوده

هرگاه او راه رشد را در پيش بگيرد، يعنی به حق عمل کند، رشد . انسان است
ها گم  افتد و در تاريکی کند اما اگر از حقوق خويش غافل شد، به ضاللت می می
زيرا برابر سنتی که بر .  آيد اگر جبار شد، به جبر خود از پا در می. شود می

عمل حق و ناحق را  .افزايد حق بر حق و ناحق بر ناحق میآفرينش حاکم است، 
بنابراين خواست خدا : کنند و اين سنِت تغيير ناپذير خداوند است ها می آفريده

خاطر جبری که  بدين .ها ويا قوانينی است که بر جهان حاکم است همان سنت
ضاللتی که آدمی . آورد برد، به خواست خداوند او را از پا در می جبار بکار می

خداوند جبار است و يهدی ...  و. برد شود، او را در خود فرو می در آن وارد می
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  . همين است... من يشاء و يضل من يشاء و
صل اين نيست که کند، پس ا بنابراين که انسان خود خويشتن را رهبری می. ٤

است که تاخودرا تغيير ندهد،  ، بلکه اصل اين)جبر(کند تا تغييرش ندهند تغييرنمی
تقدم تدبيرانسان برتقدير  ).١١رعد،آيه( دهد تغييرنمی او در خداوندچيزی را

هم بيانگرعدالت بمنزله ميزان است وهم اقوی دليل براستقالل وآزادی  خداوند
  . انسان

مجبور . انسان خليفه خداوند بر روی زمين است) ٣٠ه، آيه بقر(بنابر قرآن . ٥
تواند خليفه استقالل و آزادی مطلقی باشد که خداوند است؟ در همين  چگونه می

خواهيد موجودی را بيافرينيد که بر  آيا می: گويند آيه، فرشتگان به خداوند می
داند شما  یم شنوند آنچه را خدا ريزد؟ پاسخ می کند و خون می زمين فساد می

موجودی که خليفه خدا بر روی : گويد سان، آيه به صراحت می بدين. دانيد نمی
. تواند از صراط مستقيم بدر رود و هدايت خداوند را گم کند شود، می زمين می

اين انسان بايد آزاد باشد تا بتواند از آزادی خويش غافل بگردد و صراط مستقيم 
اگر انسان محکوم به جبر بود، . کردن حق بيفد حق را رها کند و به بيراهه ناحق

استقالل و آزادی نيز نبود تا که او از جبر غافل شود . غفلت از جبر ناممکن بود
  .و استقالل و آزادی بيابد

است و غفلت از استقالل و آزادی  سان، انسان چون مستقل و آزاد آفريده بدين    
ز استقالل و آزادی خويش غافل ممکن وغافل شدن ازجبر ناممکن است، هرگاه ا

ها مستقل و آزاد خلق  از آنجا که آفريده. دهد شود، خليفةاللهی را ازدست می
اند، راه حق را رها کردن و دربيراهه اطاعت ازجباران افتادن، سبب  شده
چون اين جبر عارض . شود که جبر اکراه و زور همگان را از پای درآورد نمی

نسان ذاتی حيات او است، توانائی غلبه بر استقالل و است و استقالل و آزادی ا
خيزند و حق را بر  های ديگری بر می بنابر سنت خداوند، انسان. آزادی را ندارد
. آزادی بر جبر همواره پيروز است): ٧٣يونس، آيه (گردانند  ناحق پيروزمی

دمی آزادی بر جبر به اين دليل نيز  پيروز است که بمحض بدرآمدن از غفلت، آ
بنابراين، وجود آزادی هميشگی و جبر عارضی . يابد آزادی خويش را باز می

  .رود است و بمحض تذکر، از ميان می
اند و الجبر  توانيم به سراغ عارفان برويم و ببينيم ازقرآن چه آموخته حال می     
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  :و ال تفويض بل امر بين االمرين، چگونه بايد نقدکرد
  
چيست؟  و يا عارفان از قرآن چه نظر مولوی در باره جبر و اختيار -۴

  اند؟ آموخته
  

  چرا نظر مولوی در باره جبر و اختيار ؟
علت اينکه نظر مولوی را در اين باره جويا شده ام اين است که دکتر 

با زندگی روحی و فکری من از هر کس « سروش معتقد است که مولوی 
سال است که با او  ۵٠و اينکه مدت  »است نزديکترديگری عجين تر و 

                     :زندگی می کند
سال است که من با او زندگی می کنم و اين را حقيقتاً نه مجازاً عرض می  ۵٠اکنون «

روزی نيست که من به او نينديشم، از او نگويم، با او سخن نگويم يا به آثارش . کنم

اشعار او را در خاطر خودم نگردانم، يا در نوشته ای به کار  مراجعه نکنم، يا شعری از

با زندگی روحی و فکری من از ] مولوی [نبرم يا در خطابه ای از آن استفاده نکنم، لذا 

                    ) ٢۴( »است هر کس ديگری عجين تر و نزديکتر

مولوی در مسئله   جبر و  حال می خواهم اوالً بر خودم روشن شود، که 
سال است که با مولوی  ٥٠کسی که اختيار چه درسی به ما می دهد؟ و ثانياً 

عجين تر  «به مولوی و آثارش ازهر کس ديگری زندگی می کند و زندگيش 
، چه درسی از آموزه های او گرفته است؟  پس از توضيح »است و نزديکتر

  .مختصری به اين مسئله باز خواهم گشت
در بين متکلمان و فيلسوفان اسالمی از نيمه دوم  قرن اول به بعد مسئله جبر     

و اختيار مورد بحث قرار گرفته و در بين اهل سنت دو دسته بزرگ اشعری و 
از » واصل بن عطا«معتزله که بنيانگذارش . معتزلی را به وجود آورده است

و . عمل انسان بودند است، قايل به آزادی و اختيار»  حسن البصری«شاگردان 
در مقابل اشاعره به وجود آمدند که  اختيار را از انسان نفی کرده وهمه افعال را 
به خدا منتسب می کردند و می گفتند که انسان مجبور است و اراده و اختيارى 

و چون ابوالحسن اشعری از مشهورترين اين فرقه بود، بنام . از خود ندارد
قبل از اين که اين دو فرقه بدين نامها مشهور شوند،  البته. اشعری مشهور شدند
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مسئله جبر و اختيار در بين مسلمانان مطرح شده بود و همچنانکه گفته شد 
معاويه اولين بار برای توجيه اعمال و حاکميتش جبر را مطرح و ترويج می 
کرد و می گفت اين خواست خدا بوده که او حاکم شده و اعمالی که می کند 

و حتی هنگامی که معاويه، با تهديد و تطميع، از برخی از . خداوند استخواست 
انصار و مهاجر  برای پسرش يزيد، بيعت گرفت که پس از خود خليفه مسلميبن 

عايشه قرار گرفت،که چرا به چنين کاری »ام المؤمنين«باشد، مورد اعتراض
ت و بر بندگان  تقدير الهی اس»يزيد«خالفت:به عايشه گفت  دست زد، او در پاسخ

  )  ٢٥( .در امور خود اختياری نيست
  

  مولوی و جبر و اختيار  
آيد موالنا نه پيرو جبر مطلق و  به طوری که از خالل شش دفتر مثنوی بر می   

و اين همان . نه تفويض مطلق است، بلکه ما بين اين دو قرار گرفته است
کريم زمانی شارح جامع مثنوی در .  ها دارند ديدگاهی است که به نوعی شيعه

جباِر اختيار برزخی است ميان زبدۀ نظر موالنا در مبحث جبر و «: نويسد اين باره می

بدان باور داشته  معتزلهمعتقد بوده اند و اختيار مطلق که )  ٢٦(َجهميّه و اَزارقه  که مطلق

موالنا کالً از دو منظر بدين مبحث در . و اين، مختاِر مذهب اماميه نيز هست. اند

والنا از م. يکی از منظر کالمی و ديگر از منظر عرفانی و صوفيانه. است نگريسته

و در اثبات اختيار آدمی آورده و آن را با تمثيالتی  منظرکالمی، براهين َسخته و پرداخته

ليکن در . رساند است، چندانکه هر ذوق سليمی را به اقناع و اطمينان می دلنشين همراه کرده

 هم. اما کدام جبر؟ جبر مصطلح و مشهور؟ خير. کند منظر صوفيانه موالنا از جبر دفاع می

 جبّاريتو  معيّتروست  که برای پيشگيری از اين آميختگی و التباس، دو اصل کليدِی  از اين

تأمل و بالتحقيق، ابياتی را که  اند، بی و آنان که موالنا را جبری پنداشته. آورد را در گفت می

حال آنکه بينهما بُعدُ المشرقين . اند بر اين دو اصل ناظر است حمل بر جبر مصطلح کرده

اشتراک «. بديهی است که اين دو جبر تنها در لفظ اشتراک دارد نه در مفهوم و مصداق. است

بطور کلی جبر در منظر صوفيانۀ موالنا، ديدن مسبّب االسباب است »  لفظ دائم رهزن است

گردد و جميع ممکنات و  زيرا در اين افق اعلی ، سببّت و علّيّت به تشأن باز می. و الغير

. کنند و فقط فعال مايشاء بودن حضرت حق را باز می تابانند ِب مرآتی پيدا میموجودات، جن

بنابراين وقتی ... موالنا و ساير عرفای بزرگ اين نگرش را  از تعاليم قرآن کريم آموخته اند
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ايستد، و فعال مايشاء بودن خداوند را در همۀ اجزاء هستی  موالنا در افق مبين توحيد می

. نی نيست که به کلی علل  و اسباب را نفی کند و ارادۀ آدمی را ناديده گيرد بيند، بدين مع می

خواستند در همان لحظه سعی و تالش  چنانکه وقتی انبياء و اوليا حاجات خود ر ا از خدا می

  .کردند خود را نفی نمی

اس حق را  شهود نکرده درخود احس معيّتبندۀ سالک تا وقتی که مرتبۀ : گويد موالنا می   

اما همين که بدان مقام رسيد و در هستی مطلق فانی شد، ديگر خود را . کند نوعی اختيار می

اين مقام عارفانه کجا و جبر مصطلح کجا؟ باز در تفاوت جبر . داند صاحب اختيار نمی

گويد همۀ افعال آدمی حتی  کشدو می عارفانه و جبر عاميانه مسئله جبّاريت الهی را پيش می

او بسته به مشيت الهی است و چون آدمی به مقام جبّاريت الهی در نگرد به عجز و  قوۀ اختيار

اما فانی شدن در هستی مطلق را هرگاه  ) ٢٧(» هيچ بودن خود واقف می شود 
همانی جستن با حق مطلق بدانيم که هست، استقالل و آزادی انسان  نزديک  اين

خليفه حق که حق زمين و آسمانها يابد که آفريده حق و  شود و در می به کامل می
ای از  است، هيچ و ناچيز نيست، برخوردار از مجموعه را مسخر او فرموده

به عکس، . ها و حقوق ذاتی حيات، از جمله، توانائی است استعدادها و فضل
  .گردد شود چراکه در جا، گرفتار جبر قدرت می برد، ناچيز می وقتی از خدا می

  :اغ مثنوی می رويم و از او در اين باره مدد می جوئيمبعد از اين توضيح به سر
  
  انسان در اعمال خود صاحب اختيار است-١

  حس را منکر   نتانى شد عيان//     گمان    اختيارى هست ما    را  بی

 ...جويد وفا؟  از کلوخى کس کجا //    هين  بپر    سنگ را هرگز   نگويد

  ..يا که چوبا تو چرا بر من زدى؟ //   کس نگويد سنگ    را   دير آمدى  

 )دفتر پنجم (

 ... نيست     جز مختار را اى پاک جيب//    امر و نهى و خشم و تشريف و عتاب   

  .. .چون دو مطلب ديد، آيد در مزيد  //     ناپديد اختيارى هست   در ما   
 )دفتر پنجم (

 سزا؟   بد را     من دهم   ور نيايى//    فردا بيا       ا سنگ ر  هيچ گويى 

 ...کس کند؟     عتابى    هيچ با سنگى//   زند؟       مر کلوخى را  هيچ عاقل 

 ماجراها و سخنامر و نهى و         //   مکن     برو کن    يا      آيد  نغز می
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  زآنکه جبر، حّس خود را منکر است //  جبر از قََدر رسواتر است    در ِخَرد،

  شرم دار    ! اين مگو ای عقل انسان//   دانست   اختيار      چو    عقِل حيوانی

 است     اى صنم   اين دليل اختيار //   کنم         اين کنم    يا آن   که فردا  اين

  يانه       اِعتذار  تا  نگويی     جبر  //  بياِن    اختيار       شد    ر تو  خشم،   د

  مهتدى     گشتى    خويش  ز اختيار //  بَدى      زآن   خوردى و آن پشيمانى که 

 ) مثنوى مولوى، دفتر پنجم(

  اختيار  دليِل           ما شد     ِخجلتِ //   دليل      اضِطرار    زاری ما شد    

  خجلت و آزرم چيست؟واين دريغ و //   گر نبودی اختيار، اين شرم چيست؟   

  ) ٦١٨-٦١٩دفتر اول (

  که ديد؟  امر کردن سنگ مر مر را //    است  و عيد      جمله قرآن امر و نهی

  )٣١٠١دفتر پنجم (

  

  حکايت 
  می فشاند آن ميوه   را دزدانه، سخت//     آن يکی می رفت باالی  درخت    

  کو؟    چه می کنی؟   از خدا شرميت//     ای دنی    :  صاحب باغ آمد و گفت

  گر خورد خرما که  حق کردش عطا//           از باغ خدا    بندۀ خدا   :   گفت

  بَخل    بر خوان ِ   خداوند غنی؟//     عاميانه    چه  مالمت   می کنی ؟    

  تا   بگويم من    جواب بُوالحسن//     ای اَببَک     بياور آن رسن    :    گفت

  می زد او بر پشت و ساقش چوبب، سخت//     پس ببستش، سخت آن دم بر درخت    

  می کشی   اين     بی گنه را   زاِر زار//      بدار     آخر  از خدا   شرمی    :   تگف

  می زند     بر پشِت     ديگر  بنده اش//  از چوب خدا      اين بنده اش    :   گفت

  من غالم و    آلت و         فرماِن او//   پهلوی آِن او    چوِب حق   و پشت و     

  اختيارست، اختيارست، اختيار !    //  از جبر،  ای عيار کردم    توبه:   گفت

  يا  )٣٠٧٧-٣٠٨٦دفتر پنجم (

  ُجرِم خود را    چون نهی بر ديگران؟//    بر قضا   کم نِه بهانه    ای جوان؟    

  هين مباش اعور  چو ابليس    َخلَق //     بنده حق    بل قضا حق است، و جهد 

  )٣٠٧دفتر ششم (

مولوی انسان را، در انديشه و : اشعار مولوی در اين باره روشن و گوياست    
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داند،  مسبّب  حال که او انسان  را مختار می و در همان. داند عمل، مختار می
ه تا سالک راه، فانی فی هللا يعنی اينک. کند االسباب را در همه جا مشاهده  می

اما همين که به آن مقام رسيد و در . بيند نشده است، در خود نوعی اختيار می
همانی جست، درک می کند که  هستی مطلق فانی شد، و با هستی مطلق  اين

است، هيچ و  آفريده حق و خليفه حق که حق زمين و آسمانها را مسخر او فرموده
چون هر . داند عد  است که خود را صاحب اختيار نمیناچيز نيست، از آن به ب

اختيار شده و به  است که خود بی مانند اين. دهد، خدائی است عملی که انجام می
هر جا که او از جبر صحبت به . است تمامه در اختيار هستی مطلق قرار گرفته

طلح اين مقام عارفانه کجا و جبر مص. گويد آورد، از اين جبر سخن می ميان می
  کجا؟

  هر دو جانسوزند، اما اين کجا و آن کجا//    فلفل هندی سياه و خال مه رويان سياه    

باوجود اين، توجه به انسان بمثابه برخوردار از حياتی که حقوق، از جمله     
توان دريافت که رابطه آفريده با آفريدگار،  استقالل و آزادی ذاتی آنند، آسان می

شود، فاقد اختيار  پس وقتی آفريده از اين حق غافل می. رابطه حق با حق است
اما خود را . ستی درهستی متعين استقطع رابطه با خدا، ناچيز کردن ه. شود می

اختيار کسی است که  سان، بی بدين. به تعين سپردن، خود را به جبر سپردن است
بُرد و برخوردار از استقالل و آزادی و توانائی و اميد  رابطه با حق مطلق را می

همانی پيدا  کسی است که عقل اوباهستی مطلق که حق مطلق است اين... و
  .کند می

  
  ام عارفانه جبرمق-٢

  اختيارش چون سواری زيِر َگرد//    اختيارات، اختيارش هست کرد    

  امر شد       بر اختياری  ُمستَنَد //    اختيارش،    اختياِر       ما کند    

  )٣٠٨٧و٣٠٨٨دفتر پنجم (

اختياری که در وجود آدمی به وديعت نهاده شده  از اختيار خدا به وجود آمده 
است و اختيار خداوند مانند اسب سواری است که در گرد و غبار پنهان شده 

بنابر اين اوامر و نواهی . اختيار خداوند است که اختيار ما را آفريد. است
دی مختار است، حق و چون انسان موجو. خداوند متکی به اختيار آدمی است
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نقص است چراکه  اين سخن مولوی بی. او را مسئول اعمالش قرار داده است
همانی با حق مطلق  خاطر است که اين و بدين. شود از حق جز حق صادر نمی

نزديک به کامل برخوردار ... انسان را از استقالل و آزادی و توانائی و اميد و
  .کند می

  تا نگبرد  هم   قضا   بر تو ستی!    //     تيزبا قضا پنجه َمَزن ای تند و 

  رّب الفلق تا نيايد    زخم      از //      حق     حکِم  َمرده بايد  بود پيِش  

  است   اين سبب هم سنت پيغمبر//     رهبرست    توکل     آری گر : گفت

  زانوی    اشتر    ببند   با توکل  //     آواِز بلند        گفت پ يغمبر       به

   مشو  اهل از توکل   در سبب،   ک//    شنو     الکاسب    حبيب هللا     رمِز 

  بود   حيلۀ فرعون   زين   افسانه//    خانه بود     در ببست و  دشمن اندر 

  اش ُجست، اندر خانه وآنکه او می//    صد هزاران طفل ُکشت آن کينه َکش    
  )٩٠٨-٩٢٠دفتر اول ( 

انسان برای اينکه از گزند دشمن در امان بماند، در ها را به روی مردم      
همچنانکه فرعون کينه . داند که دشمن در خانۀ او ساکن است اما او نمی. بندد می

اما آن طفل را که به دنبالش . توز و انتقام گير صدها هزار کودک را کشت
  .  شد د و آماده میکر اش صحيح و سالم رشد می گشت در خانه می

  ِکشت کن پس تکيه بر جبّار کن //   گر توکل می کنی ، در  کار کن    

  )٩٤٧دفتر اول  (

کنی علل و اسباب را بايد به کار ببندی و جد و جهد کنی،  وقتی توکل می    
چنانکه زارع کشت کنان، به خدا . توکل نبايد باعث تعطيلی سعی و تالش شود

داند که توکل از منظر خداوند در کار خود نگريستن  او می. کند نيز توکل می
. نقص انجام دادن است بی است و بنابراين، با همه سونگری و کارهای بايسته را

اند کسانی  کار، توکل نيست، خود فريبی است و بسيارتر از بسيار شده وارونه اين
برند توکل يعنی  خداوند را به استخدام درآوردن  فريبند و گمان می که خود را می

  !تا کارهای ناکرده او را انجام دهد
ّ اَي ِ   ال مکان    مکان و    آمد در حاکم //   شاَء هللا کان          ش حاَش 

  تاِی مو         يک   در نيفزايد َسِر //   هيچ کس در ُملک او، بی امِر او    

  کمترين سگ بر در آن، شيطاِن او//   ُملک، ُملِک اوست، فرمان، آِن او    
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  )٢٩٣٧-٢٩٣٩دفتر پنجم ( 
  کرد حبِس جبر    وآنکه عاشق نيست،//    کرد      بی صبر   لفِظ جبرم، عشق را 

  نيست    اين ابر    ُمه است،   اين تجلّی//   با حق است و، جبر نيست      اين معيّت

  نيست     جبِر آن   اّمارۀ خود     کامه//     ور بَُود    اين جبر،   جبر عامه نيست    

  بصر   که خدا   بگشادشان     در دل، !    //     يشان   شناسند       ای پسر  جبر را ا

  گشت الش    ذکر ماضی، پيش ايشان  //     فاش      بر ايشان       گشت    غيب آينده 

   ها ، گ  وهر است ها اندر صدف قطره//      است      ديگر      ايشان   اختيار و    جبر 
  ) ١٤٦٣- ١٤٦٨دفتر اول    (

و موالنا . است بحث جبر و اختيا در دفاتر مختلف مثنوی بار ها مطرح شده    
در موارد بسيار تأکيد دارد که  سالک راه تا هنگامی که به وصال حق نرسيده، 

افراد کاهل، سست عنصر  و يا قدرت طلب . شود جبر باوری سبب گمراهيش می
موالنا در . چسبند و فرار از مسئوليت خود، به جبر میبرای ناديده گرفتن حقوق 

که خود کامه » نفس اّماره«و يا جبر» جبر عامه«ابيات فوق اين گونه جبر را به 
عاشق رنج را ضرورت رسيدن به معشوق : فرمايد کند، و می است تعبير می

را دانند،  رنجها  ولی کسانی که خود را جبری می. داند و از آن خشنود است می
در . افزايد دهند و رنج بر رنج شان می کشند  و با ناخشنودی به آن تن می می

های طالب و عاشق حق  حقيقت  حبس کردن خود در زندان جبر، کار  انسان
به . است» معيّت با حق«پذيرش رنِج مسئوليت و سعی و کوشش الزمۀ . نيست

کند و در  همۀ احوال با  اين معنی است که چون حق مخلوقات خود را رها نمی
کائنات همراه است، و  ما در تمامی حاالت و احوال از ادامه فيضش برخودار 

به فرض محال اگر هم اين را جبر بگوئيد، نيک بدانيد که اين جبر به .  هستيم
ّماره او را رهبری کرده و زندانی معنای جبر مصطلح و عامه نيست، که نفس ا

قدرت خود ساخته است که  هر گناه و جرم و جنايتی را مرتکب می شود، می 
اين استدالل حق جويان ! نه. گويد که خدا خواسته که من چنين و چنان کنم

نيست، بلکه استدالل کسانی است که، نفس اّمارۀ خود را جايگزين حق ساخته 
» معيت با حق«گويم،   که آنچه که من می! توجه کنبنابر اين ای جوان . اند

آن جبر !  جبری را که من مطرح  می کنم بشناس. است و نه اعتقاد به جبر
سالکان راه حق است که در مقايسه با جبر مصطلح نظير مرواريد است در 
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مقابل قطرۀ آب، همچناکه به اعتقاد قدما قطرۀ آب در درون صدف به مرواريد 
يابد و  جبری نيست که  د، جبر در نزد ما مفهوم عالی الهی میتبديل می شو

  .انسان خود را در درون آن زندانی کند
و هو معكم اين ...«: سوره حديد است  که می فرمايد ٤مأخوذ از آيه  معيّت  کلمه  

 و» .دهيد بيناست و خداوند نسبت بدانچه انجام می. و هرجا که باشيد او با شماست...  ما كنتم 

َمَع ُکلُّ شيئٍی ال بُِمقاِرنٍَة َو َغيُر ُکلۀُ شيئٍی ال بُِمزا «: را بدين گونه توضيح داده است امام علی آن

با هر چيزی همراه است نه آن طوريکه همسنخ آن باشد و غير از هر چيزی ]حق تعالی[يَلٍَة 

  ) ٢٨(» .است نه بطوری که از آنها جدا باشد

  ما رميُت اِذ َرَميت:     گفت ايزد//    بيت      تو ز قرآن باز خوان تفسيرِ  

  ما کمان و تير اندازش خداست //   تير ، آن   نی  ز ماست     گر بپّرانيم

  زاری است ذکِر جبّاری برای //    ست    اين نه جبر، اين معنی جبّاری ا

  ) ٦١٥-٦١٧دفتر اول   (

ی را که گفتم، به معنی جبر که اين اسرار و حقايق! آگاه باش:  موالنا می گويد
همه بايد بدانند . کنم دهم و يادآور ی می نيست، بلکه جبّاری خداوند را شرح می

اند و خداوند آنها را خودانگيخته به هستی  ها ازنيستی به هستی آمده که آفريده
سالب  –که موقت است  -که زندگی پايداراست، مرگ   اين بنابر. است آورده

کمال . ها خود خويشتن را از آن محروم نسازند شود اگرانسان خودانگيختگی نمی
بگاه معيت کامل با خدا، جز . همانی با حق مطلق، خدا است خودانگيختگی اين

اگر اين نکته درک شد، آن وقت سالک خود به اين حقيقت .  کنی حق نمی
  .الوجوِد اِّال هللا کند که ال ُمَؤثَِر فیِ  رسد و آن را درک می می

  :سرايد نا برای اينکه اين نکته رابرای ما ملموستر کند، اززبان امام علی میموال
  بندۀ حقم،         نه  مأمور تنم//   زنم     من تيغ از پی حق می: گفت

  فعِل من، بر ديِن    من، باشد ُگوا//     شيِر حقم،   نيستم      شيِر هوا    

  چو تيغم،  و آن زننده آفتاب من //     ت       در ِحراب    ما رميُت اِذ َرَمي

  )٣٧٨٧-٣٧٨٩دفتر اول( 

کنم و يا به امور  زنم و يا عبادت می من  اگر تيغ می: فرمايد از زبان امام می  
من شير حق هستم و نه شير هوا . رسم، مأمور نفسم و يا ذهنم نيستم ديگران می

تمامی اعمال و سکناتم بر دين و ايمانم  ام که من چنان خدائی شده. و هوس
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. دهد و اگر شما بخواهيد مرا درک کنيد، بايد که در اعمالم تأمل کنيد گواهی می
در مقام دفاع از حق در برابر متجاوز . عمل من مصداق ما رميُت اِذ َرَميت است

همانی  به سخن ديگر، بايد با خداوند اين. کم و کاست شد به حق، بايد حق بی
بگاه معيت با حق، گرچه . ست تا که اطمينان داشت عمل به حق استج

کند، اما حق مطلق است که تير  است که بسوی متجاوز به حق، تير رهامی انسان
کند، عمل به حق دفاع  تيری که او رها می: کند را بسوی متجاوز به حق رها می

  .ونه برای حاکميت ذهن خود. و دفاع برای احقاق حق است
  

   وضيح کلمه جباردر ت
کلمه جبّار همانگونه که در باال آمد، صيغه مبالغه از جبر است يعنی شکسته     

بند و اصالح کننده و بنابر اين جبّار کسی است که اراده اش نافذ است و اراده 
جبّار  در دو معنای مختلف بکار . خود را بر هر کسی که بخواهد تحميل می کند

انسان بکار رود معنايش ظالم، زورگو و تحميل کننده  اگر در مورد -١: رود می
رود ،  ولی وقتی در باره خدا بکار می -٢. اراده خود بر ديگران به ناحق است

. به معنی مصلح، مصلحی که بر اصالح توانا است و توانائی مطلق است
. توانائی است که مشيت او که جز حق نيست، در عالم ساريی و جاری است

  .بران کننده دائمی نيز هستترميم  و ج
مرتبه آن  در رابطه با انسان و  ٩آمده است که  جبّاربار  کلمه  ١٠در قرآن     

به معنی اول است يعنی زورگو، ظالم، و ستمگر و يک بار فقط  در مورد خدا 
  .سوره حشر به معنی دوم بکار گرفته شده است ٢٣در آيه 

ّ الذى ال اله اال هو الملك  القدوس السلم المومن المـهـيـمـن العـزيـز الجـبـار هو 
ّ الخلق البارى المـصـور له االسـمـاء *المتكبر سبحان هللا عما يشركون  هو 

و ٢٣/حشر(الحـسـنـى يـسـبـح له مـا فى السموت و االرض و هو العزيز الحكيم 
٢٤(  

  ِسّرِ    جبر  چيست تا بدانی ِسّرِ //    ترک کن اين جبر را که بس تهی است    

  جبِر چو جان تا خبر يابی از آن //     ن    نبَالرک کن      اين جبِر     جمِع    مت

  ) ٣١٨٧-٣١٨٨دفتر پنجم ( 

ِسّرِ  ِسّرِ   جبر يعنی حال بندگان فانی در حق و جبِر جمِع َمنبَالن : در اشعار فوق
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جان هم  يعنی جبر منبل يعنی سست و بيکاره و جبِر چو .  يعنی جبر عوام
  خواص و واصالن به حق 

  :سرايد موالنا برای اينکه نظر خود را روشنتر بيان کند، چنين می
   کاِر حق بر کارها دارد سبق//   ما رميُت اِذ َرَميت گفت حق    

  )١٣٠٦دفتر دوم (

و مشيت حق تعالی بر همۀ کارها می گويد که اراده موالنا در اين اشعار،    
. اين توضيح بايسته است که مشيت خداوند حق است. و فراگير است سبقت دارد

گيرد، در  چون هستی آفريده حق است و عمل ناحق در بطن حق انجام می
ها ممکن است از آزادی خويش غافل  آفريده. شود نهايت، توسط حق خنثی می

اين . شود بلعيده می) بهشت(شوند و جهنم بسازند، اما، در نهايت، توسط حق 
طور نيست که خداوند بشر را آفريده و  او را رها کرده و خود هيچ دخالتی در 

گيرد،  حق تعالی که جز بر حق تعلق نمی. کار هستی آفريده خود نداشته باشد
خواند و از مرتکبان ناحق، که خود از خويشتن  عمل کنندگان به حق را بخود می

ل و آزادی را که ذاتی حيات شوند، استقال کنند و بنده قدرت می سلب اختيار می
گونه انسان ها، همواره  بدين لحاظ است که اين. کند آنها است، از آن ها سلب نمی

بعبارت . توانند از بندگی قدرت برهند و استقالل و آزادی خويش را بازيابند می
کند  ديگر  توانائی خالق هستی، آن تونائی است که انسان وقتی آن را ادراک می

جويد و به يمن نزديکی به او، افزايش توانائی خويش را  معيت میکه با او 
توانائی خداوند با حواس ظاهر و بدون معرفت بر توانائی . گرداند پيوسته می

اين واقعيت که انسانی، در زندگی خود، هر زمان . خويش، قابل درک نيست
 توانائی خويش را بکار برده، دست پنهان از چشم ظاهر بين را مشاهده

آموزد که اختيار بمعنای هرچه  است، به انسان عارف بر اختيار خويش، می کرده
موالنا برای اثبات آن . از حق و ناحق کردن، آزادی نيست و بندگی قدرت است

  .کند به قرآن کريم استناد می
فلم تقتلوهم و لن هللا قتلهم و ما « : سوره انفال است ١٧ما رميُت ِاذ َرَميت آيه     

اذ رميت و لكن هللا رمى و ليبلى المؤمنين منه بالء حسنا ان هللا سميع رميت 
با ياری خود [پس اين شما نبوديد که آنان را کشتيد بلکه خداوند بود که .  »عليم

مشتی خاک [اين تو نبودی که !] ای پيامبر[و . آنان را کشت] در جنگ بدر
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به آزمونی ] پيروزی[بدين  افکندی بلکه خداوند افکند تا مؤمنان را] بسوی آنان
  ».همانا خداوند است شنوای  دانا. نکو بيازمايد

پيروزی : آموزد اين آيه به مؤمنان پيروز در جنگ بدر، درسی بزرگ می    
شود  همانی پيدا کنی، اين حق می هرگاه با حق اين.بايد پيروزی حق با ناحق باشد

هرگاه . پاشد ه روی دشمن میشود که مشتی خاک ب اين حق می. اندازد که تير می
آوری خويش پيروزی بدست  ها بپندارند که به جنگ جز اين باشد، انسان

  .  شوند و پيروزی در جنگشان نيز شکست است اند، از نو، بنده قدرت می آورده
ای کسی که به جبر چسبيده ای، و ای تنبل بيکاره ،جبر توخالی و بی پايه را     

ر ما، آن جبری که بندگان فانی در حق هر چه می کنند رها کن تا راز حقيقی جب
آن جبری که انسان . حق وخدائی است وازجان عزيزتر است را درک وفهم کنی

و جز خواست  است» معيت با حق«درحق شده که  با داشتن اختيار چنان فانی
  .حق چيزی و عملی انجام نمی دهد گوئی که اختيار او هم اختياِر خداوند است

گمان  نمی کنم که کسی بدون پيشداوری و يا پيش فرض  به مثوی مراجعه     
کند و بخواهد از موالنا درس بياموزد و درنيابد که او نه جبری و نه تفويضی 

نه جبر و نه تفويض : آوزد بلکه آنچه او به ما می. بمعنی هرچه خواهی کن است
بَل امٌر بين االمرين يا  ال ال جبر و ال تفويض :  بلکه امری ميان اين دو است

. که به نوعی شيعه ها معتقدند جبر و ال تفويض بَل امٌر بين المنزلتين يعنی همان
  .ها است که موضوع نوشته ديگری از اين سلسله نوشته

فرض کنيم همه جبری باشند و يا همه اختياری، شما که به قول خودتان     
است، » نزديکتر و عجين تر «ارشبه مولوی و آثاز هر کس ديگری زندگيتان 

چرا به دنبال اشاعره و يا معتزله می گرديد که در مورد جبر و اختيار چه می 
مولوی که مشخص است چه می گويد و  چه . گويند؟ هر چه می خواهند بگويند

تجربه ای را به ما منتقل می کند، چرا از او و تجربه او آموخته و منتقل نمی 
و معتزله و افکار و اعتقاداتشان را نمی شناخته است؟ که به  شود؟ آيا او اشاعره

ً می شناخته او جبر و اختيار و تجربه عرفانيش را از .   راه آنها نرفته؟ قطعا
خود می گويد که اين تجربه و آموزش را قرآن به من داده . قرآن آموخته است

يگری گرفته که مگر اينکه شما بگوئيد خير او اين تجربه ها را از جای د. است
اين امر ديگری است؟ اگر اين را هم قبول نداريد که موالنا اين تجربه را از 
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قرآن به دست آورده و برای شما هنوز مشخص نيست که قرآن و اسالم جبری 
است و يا اختياری؟  در اينکه دينداران  از عاِلم تا دانی نماز می خوانند شک 

فعالً از همۀ قرآن می گذريم و در قسمت . نيست و شما خود عامل به آن هستيد
بعدی  تنها به نماز مراجع می کنيم تا ببينيم نماز در رابطه جبر و اختيار چه 

 . تجربه ای را به ما منتقل می کند
  
  جبر و اختيار و نماز يا نماز بدون اختيار يعنی چه؟- ۵  

خواندن اين  نماز بدون. رکن اصلی نماز خواندن سورۀ فاتحة الکتاب است     
مسلمانان چه عالمان و عارفان و چه عموم مردم، . شود سوره نماز محسوب نمی

مرتبه اين سوره را در  ١٠هر روز از هر فرقه و دسته ای که باشند، حد اقل 
کنند زيرا کسی را شک نيست که نماز بدون خواندن   نماز های خود قرائت می

ای باشدکه نماز  کسی را شک و شبههکنم   باز گمان نمی. اين سوره نماز نيست
آيا فکر . وقتی نماز است که از روی کمال آزادی و با طيب خاطر گزارده شود

توانست معنی داشته  ايد اگر انسان را اختيار نبود، نماز بدون اختيار می کرده
  : دهد پاسخ اين پرسش را سوره حمد  به ما می. باشد؟ 

  
   الکتاب سوره فاتحة  

نام اين سوره  چرا که. ای بر خوردار است ه ويژهاتحه از جايگاسورۀ ف    
چون . بيشتر از مقدمه و مدخل است. اين سوره مفتاح قرآن است. است الکتاب اُمّ 

ها است، در  مفتاح قرآن است، اصول اساسی دين را که قرآن بيان  کننده آن
الکتاب گرد  علوم قرآن را در سوره فاتحة« :گويد حسن بصری می. بردارد

: امر است مقصود از تمام قرآن تقرير چهار«: گويد ، امام فخر الدين می»آورد
اياك (و ... .الهيات، و معاد، و نبوتها، و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال، 

علم « و طيّبی هم بر آن است که » رساند نفی جبر را می...) نعبد و اياك نستعين
. »اند اصول و سه علم ديگر که پايه دين است  در سورۀ فاتحة الکتاب جمع آمده

های گوناگون در بيان توضيح سوره فاتحه همين  ديگر مفسران هم با توضيح
  .اند واقعيت را باز گفته

الکتاب  اند، اين است که سورۀ فاتحة ولی آنچه را توجه نکرده و يا کمتر کرده    
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الکتاب چون نقش مفتاح کتاب را دارد، در آن بيان اصول اسالم که قرآن  و يا اُمّ 
هر آيه قرآن را بايد به آنها . مده استشناسد، آ کند و مرجع می آنها را تعريف می

اين اصول . سنجيد تا آنها معانی خالی از تناقض و همه شفاف و سرراست بيابند
غالب . همان اصول دين يعنی توحيد، نبوت، عدالت، امامت و معاد هستند

اند که اين سوره بيان توحيد، نبوت و معاد است، اما به نظر  مفسرين گفته
اند، توجه  کرده ون دين را بيان قدرت و نه آزادی تصور میرسد که آنها چ می

اند، نبوت بدون برخورداری از امامت، آن رهبری که هر آفريده دارد و  نداشته
پيامبری بدون امامت . انسان از کامل آن برخوردار است، ناممکن است

پرهيزکاران چگونه تصورکردنی است؟  و عدالت را که قرآن ميزان تعريف 
د، چگونه ممکن است در سوره نباشد؟ در سوره، اهدنا الصراط المستقيم کن می

ها بايد باشد تا که از خداوند بخواهند آنها را به  قوه رهبری در انسان. هست
اما در اين هستی، تنها يک صراط مستقيم هست و . صراط مستقيم راهبر باشد

دو . شود اده میاين خط است که بدان حق از ناحق تميز د. آن خط عدالت است
  .  کنند، بر صراط مستقيم عدل نيستند گروه ديگر، چون به حق عمل نمی

.  مالك يوم الدين معاد است.  توحيد است. العلمين بيان توحيد است  رب الحمد    
انعمت «. اهدنا الصرط المستقيم،  به شرح باال، امامت و ميزان عدالت است

های حق و  نبوت، از حقوق خويش و ويژگیآنها هستند که، به يمن »  عليهم
غيرالمغضوب « .  شوند هبری خويش، آگاه میميزان عدالت برای تصحيح ر

دو گروهی هستند که پندار و گفتار و کردار آنها در بيرون »  عليهم و ال الضالين
: شناساند سان، سوره دو نوع امامت را می بدين. گيرند خط مستقيم عدل قرار می

است که  راط عدل که متقين از آن برخوردارند و نيايش آنها اينامامت بر ص
و امامت در بيرون از صراط عدل که . خداوند آنها را امام المتقين بگرداند

  .است» مغضوبين و ضالين«امامت 
  
   بنای سوره بر استقالل و آزادی انسان   
زيرا او است . شناسد سوره به روشنی تمام، ابتکار عمل را از آن انسان می.  ١

او است که هدايت . خواهد او را به صراط مستقيم هدايت کند که از خداوند می
، با - کند  که از راه عمل به حق، تحقق پيدا می -شود و يا از هدايت خداوند  می
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سان، استقالل انسان در گرفتن تصميم و  بدين. زند عمل نکردن به حق، تن می
است که مفتاح قرآن، بنابر اين، قرآن، حقوق او ای  آزادی او در گزينش راه، پايه

  .کند را به او خاطر نشان می
نه به اين دليل که قرآن آن را . در حقيقت، صراط مستقيم بيانگر حقوق است    

حکم کردن به حق صراط مستقيم است، سوره ص، آيه (نامد  خط مستقيم حق می
و  ٦، سوره سبا، آيه کند و خداوند حق است و هدايت به صراط مستقيم می٢٣

و  ٣٦و مريم، آيه  ٧٦های نحل، آيه  امر به عدل، صراط مستقيم است، سوره
و اخالص در ايمان صراط مستقيم  ١٦١دين قيم، صراط مستقيم است، انعام آيه 

و ايمان ايستادگی بر حق و شکيبائی در اين ايستادگی است،  ١٦است، حجر، آيه 
کی به روشنائی صراط مستقيم است، سوره ، خروج از تاري٣سوره عصر، آيه 

، بلکه به اين دليل نيز که در همه جای جهان، خط عدل خطی )١ابراهيم، آيه 
  . دهد است که صحيح را از خطا تميز می

انسان . يعنی جبر نيست» اياك نعبد و اياك نستعين«جای بحث هم ندارد که      
. نوع تصميم برخوردار استاز استقالل در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش 

زيرا . که ابتکار هدايت شدن و يا نشدن با انسان است آيه صراحت دارد بر اين
انسان . جست اگر او را آن استقالل و اين آزادی نبود، از خداوند ياری نمی

او به مجبور کننده نيز مراجعه . است کند به حکم مجبور کننده مجبور هرچه می
خواهد کاری  از او نيز نمی. را بايد کاری را بکند يا نکندپرسد چ کند و نمی نمی

صرف مراجعه، يعنی اين که او قوه تميز دارد و . را نکند و يا کاری را بکند
چه رسد به اينکه از خداوند ياری خواستن که گويای معرفت انسان . مختار است

  . ستبر استقالل در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم و راه ا
با اعتقاد به جبر ناسازگار است، زيرا »  ِإيّاک نعبد وإيّاک نستعين«بنابر اين   

اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتی در ايجاد فعل ما نداشته باشد، 
نسبت دادن عبادت به خود بی معنا خواهد بود،  با عقيده تفويض نيز سازگاری 

التی در تحقق آن ندارد معنايی نخواهد ندارد، زيرا استعانت از کسی که دخ
  .  داشت

شود  وقتی قرآن  با اين سوره  مختصر که بمنزلۀ مفتاح قرآن است، آغاز می. ٢
و در آن اصول دين را  و اختيار انسان و حق و تميز آن از ناحق را بيان 
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گويد که روش زندگی در استقالل و آزادی و روش غفلت  کند، جز اين نمی می
گويد که همه کتابی که او  جز اين نمی. ز اين دو، عمل به حقوق استنکردن ا

را شفاف و سر راست و  است را با انطباق به اين اصول بايد معنی کرد تا آن
هرکس از آن  اصول خارج گشت، . خالی از اختالف، چه رسد به تناقض، يافت

ز استقالل و ا. دهد ها معانی دلخواه قدرت را می شود و به آيه بنده قدرت می
در اين وقت است که صراط مستقيم . شود آزادی خود غافل و آلت فعل قدرت می

و گويای جبر يا تفويض ... يابد و قرآن را مشوش و متناقض و را اندر نمی
  .يابد می
هرگاه . اما اصول دين نيز ناقض جبر و مبشر استقالل و آزادی انسان هستند    

پيامبری . شد بايد با ثنويت جانشين می حيد میکرد، تو قرآن جبر را تصديق می
امامت، از جمله، به معنای هرکس خود خويشتن را هدايت . گشت معنی می بی
شد و  معنی می آمد و هدفمندی بی عدالت بکار نمی. گشت محل می کند، بی می

  . شناخت ها را سازندگان بهشت و دوزخ نمی قرآن انسان
ين علل نفهميدن و يا کج فهميدن قرآن، دخالت تريب، يکی از مهمتر بدين      

وقتی . ندادن اين اصول، بنابر تعاريف قرآن از آنها، در فهم آيات قرآن است
است، بدون دخالت دادن  قرآن را که بروفق اصول مبين و سرراست، نازل شده

گاه  پذيريم و آن کنيم، اغلب از پيش، معنای مطلوب قدرت را می اصول معنی می
است که قرآن را پر از  بديهی.  را به قرآن نسبت بدهيم شويم که آن میبر آن 

چنانکه در فهم هر علمی وقتی اصول . کنيم اختالف و تضاد و تناقض می
برای . شود راهنمای آن علم  را در فهم  آن لحاظ نکنيم، فهم ما از آن غلط می

ی، بدون لحاظ مثال،  ممکن نيست به کتابهای شيمی، فيزيک و يا هر علم ديگر
نتيجه . کردن اصول راهنمای آن علم مراجعه کنيم و از آن علم سردرآوريم

های قرآن را فهم و درک و معنی کند، معنی را بايد از  هر کس بخواهدآيه:  اينکه
و هيچ آيه ای نمی تواند  . خود قرآن با مراجعه به اصول راهنمای قرآن انجام دهد

، افزون بر اينکه  هر اجمالی در يک جا، در مخالف اصول راهنمای قرآن باشد
جای ديگر توضيح جسته و هر ايجازی در يک جا، در جای ديگر تفصيل 

ها و ايجازها و  های آن با مراجعه به اصول راهنما، اجمالها و توضيح. است يافته
  .  يابند های آنها، تمام دقت و صراحت و روشنی را باز می تفصيل



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٤٢                                                                                                               آن 

  

  

  

گويد که قرآن جبر را باطل  در سوره، خود بوضوح می تصديق وجود سه راه. ٣
زيرا . باشد است که به بيشتر از يک راه قائل شده  هيچ جبری ديده نشده.  داند می

که بنابر سوره،  تر اين مهم. تصديق وجود بيشتر از يک راه، تکذيب جبر است
کنند  می هائی که از راه عمل به حقوق، خود را هدايت صراط مستقيم، راه انسان

و سرگردانها در ) ها مغضوب(و دو بيراهه ديگر را گرفتاران جبر قدرت 
  .گيرند در پيش می) ضالين(تاريکی 

صراط مستقيم راهی است . ها خالی از زور هستند ها و جمله در سوره، کلمه. ٤
دو کلمه، يکی مغضوب . اکراه نيست، جبر نيست: که در آن، زور کاربرد ندارد

شناسانند که از اين راه بيرون رفته و  ن را هويت کسانی میو ديگری ضالي
مفسرين و ديگران هم در باره اين سوره، نظر .   اند گرفتار جبر قدرت گشته

فوق را ناقص و يا بريده گفته اند و چون ناقص و بريده گفته شده، از اصل آن 
  .غفلت شده وکمتر به آن ها توجه شده است

  
   سوره فاتحةالکتابنظر ديگران در باره   

خداوند علوم کتابهای گذشته را در قرآن جمع نمود، سپس علوم  «:حسن بصری گفته● 

پس هر کس تفسير آن را بداند  مانند کسی است که . الکتاب گرد آورد قرآن را در سوره فاتحة

  ) ٢٩(» های نازل شده را دانسته باشد علم تفسير تمام کتاب

  
اين را اّم گويند زيرا که اّم امام بود و مقدم بود و اين سوره « : عتيق نيشابوری گويد ●

و نيز اّم الکتاب گويند زيرا که ام اصل بود . مقدم است بر قرآن چنانکه امام مقدم  بود بر قوم

    )٣٠(» . و اين سوره اصل علوم قرآن است
لهيات، و ا: مقصود از تمام قرآن تقرير چهار امر است« :گويد امام فخر الدين می● «

الحمد  رب (معاد، و نبوتها، و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال، پس فرمودۀ خداوند، 

بر معاد داللت دارد، و ) مالك يوم الدين(کند، و فرمودۀ او   بر الهيات داللت می) العلمين

امور به  نفی جبر را می رساند، و اثبات اينکه همۀ...) اياك نعبد و اياك نستعين(فرمودۀ او 

تا آخر سوره بر اثبات قضای ) هدنا الصرط المستقيم(قضا و قدر خداوند است، و فرمودۀ او

کند، و چون باالترين  مقصد قرآن اين امور  چهار گانه است، و   الهی، و پيغمبريها داللت می

  )٣١(» .القرآن ناميده شده است باشد، ام اين سوره بر اين امور مشتمل می
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الکتاب  در سورۀ فاتحةو سه علم ديگر که پايه دين است  علم اصول« :گويد طيّبی می●  

الحمد  : (علم اصول که مهمترينش شناخت خداوند تعالی و صفات اوست، و«: جمع آمده

منظور شده، و ) انعمت عليهم: (اشاره به همين است، و شناخت نبوت که با) رب العلمين

  )   ٣٢(» است به آن اشاره گرديده) مالك يوم الدين: (شناخت معاد که با

القرآن از آنست که اصل علوم قرآن و  و ام« : گويد ميبدی صاحب کشف االسرار می● 

جملۀ کتابهای خداوند است، هر چه در کتابها است از علوم دينی و مکارم اخالق معظم در اين 

يعنی . قرآن از اينجا گفتندال گويند پس اين سوره را ام -اُمّ ... سوره از روی اشارة موجود است

  ) ٣٣(» که مفزع اهل ايمان است و مرجع اهل قرآن

قبالً نظر موالنا در مورد جبر و اختيار بيان شد، اکنون ببينيم در مورد اين 
  :گويد سوره چه می

   
  سرايد النا در ديوان شمس چنين میمو  

  در آستين نباشد  خواهم   که دسِت موسی /    /ای دسِت تو ُمنّّور چون موسی پيمبر    

  نباشد» نَستَعين«ای جان بی » ايّاَک نَعبُد «//   تو نرويد     زيرا گِل سعادت    بی روی 

به نکته مهم  الکتاب است که در آيه پنجم سوره فاتحةايّاَک نَعبُد موالنا در  بيان  
اگر آزادی نباشد، استعانت و گويد  جبر و اختيار از نظر قرآن اشاره دارد و می

تواند داشته باشد؟ استاد شفيعی کدکنی، در  کمک خواستن از خداوند چه معنی می
است و آن  موالنا در اين بيت نکته لطيفی را بيان کرده« : توضيح اين بيت آورده است

 مسئله جبر و اختيار از نظر قرآن است که در اين آيه کوشِش اين سويی و کشِش آن سويی،

شود،  در اين راه، ضمن اينکه قدمی برداشته می: هر دو، را مورِد نظر قرار داده و می گويد

» .استعانت از او خواستن نيز شرط است و اگر آزادی نباشد استعانت خواستن معنی ندارد

البته جای بحث و شبهه نبوده و نيست که اگر جبر بود، نماز که بدون  )٣٤(
. گشت معنی، واجب نمی ه طيب خاطر گزارده شود، بیآنکه ب داشتن اختيار و بی

اين از جمله بدين خاطر است که ما مدام به خود يادآور شويم که آزاد و صاحب 
اختيارهستيم واگرازآن غافل گشته ايم بدان بازکرديم واالّ گرفتارجبر قدرتمدارها 

  .می شويم
ها و فرق  يگر نحلهمعتزله و اشاعره و د: پرسم حال از آقای دکتر سروش می    

الکتاب که شما خود در هر نماز،  به کنار،  آيا همين سوره کوتاه، در فاتحة
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  است که قرآن جبری يا اختياری است؟  کنيد، به شما نگفته قرائت می
جا دارد درهمين جا نکته ديگری که به نماز و سوره فاتحه ربط دارد،     

خيراً آقای دکتر سروش برای اينکه حتماً مستحضر هستيد که ا: توضيح داده شود
پيامبر يک «:است ثابت کند قرآن تأليف پيامبر است حديثی را بکار برده و گفته

روايت از ايشان هست که اوتيت جوامع الکِلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که 
اين همان خصوصياتی است که پيامبر . يعنی همه جانبه. گويم سخنان جامع می

است  معنای حديث نه آن. را يافتم آن. من در پی يافتن حديث شدم) ٣٥(» .اند داشته
  :دهد که آقای سروش به آن می

اوتيت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم «است  کامل حديث چنيناوال، ● 
کالم مختصر و مفيد که در برگيرنده ) توانائی اظهار{ يعنی اينکه»  اختصاراً 

  .است حکمت و جامع معانی باشد، به من داده شده
های مرفوع آنها  ها و روايت وحديث  .مرفوع استثانياً، حديث و يا روايت ● 

لذا، سنديت ندارد . است ها، برخی از آنها نيامده هستند که در زنجيره راويان حلقه
  . و دارای اعتبار نيست

ثالثاً  اگر حديث صحيح و از کالم آن حضرت هم باشد، پيامبر اين حديث را ● 
ها، سرشار از معانی  بدين منظور گفته که نشان دهد، قرآن، باوجودکوتاهی جمله

بيان معانی عميق با . است تفاوت کالم او با قرآن، بسيار است هم او گفته. است
موجزترين الفاظ به من داده شده که مراد قرآن کريم است، و  ديگر تجميع کتب 

زيرا کسانی و از جمله . که اين احتمال ضعيف به نظر می رسد.  آسمانی پيشين
اشارت به دو رکن  –اياك نعبد و اياك نستعين « : گويد صاحب کشف االسرار که می

اول تحلية النفس : عظيم است از ارکان دين و مدار روش دين داران به اين هر دو رکن است

رکن ديگر تزکية . نفاق ريا و طاعت بی بلعبادة و االخالص، خود آراسته داشتن بعبادت بی

نفس خود را منزی کردن و از شرک و فساد . الحول و القّوة الشرک و االلتفات الی النفس عن

ببايد در  آن تحليت اشارت است به هر چه می. باز داشتن، و تکيه بر حول و قوت خود ناکردن

در نگر باين دو کلمه مختصر که . نبايد در شرع شرع، و اين تزکيت اشارت است بهر چه می

ر دل آشنائی و روشنائی دارد، تا شود کسی را که د جملۀ شرايع دين از اين دو کلمه مفهوم می

اوتيت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم « : گفت عليه السالم مصطفیترا محقق شود آنچه 

     )٣٦(» اياك نعبد توحيد محض است -و گفته اند»  اختصاراً 
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است  عالوه برميبدی، بخاری هم حديث را درصحيحين به همين معنی آورده    
خداوند در اين کتاب جميع کتب گذشته را جمع :  است   فتهکه بنابر آن، پيامبر گ

ودرنتيجه با وجودی که کتاب کالمش ولفظش موجزو کوتاه است، اما کرده است 
  .   واجد معانی کثير بلندی است

را در   کسانی ديگری هم که آن را حديث صحيح گرفته و بکار برده اند، آن     
نه چون آقای . دی معنی آن بکار برده اندرابطه با قران و ايجازواختصار وبلن

را در اثبات مدعای خود که  قرآن تأليف پيامبر است بکار  دکتر سروش که آن
  . برده
که خداوند «: کند  حيح خودش جوامع الکلم را اين چنين تعريف میصبخاری در    

وحاصل . کند  میسابق آمده را در يک يا دو کلمه جمع ) انبياء ( معانی زيادی را که در کتب 

با قول الموجز يعنی با الفاظ کوتاهی که در برگيرندِه معانی زيادی باشند ) ص(امر پيامبر خدا 

با کلمات کوتاهی که در ) ص(گويد که رسول خدا  سليمان بن عبدهللا نوفلی می. زند حرف می

( اند که  فتهو ديگران يعنی غير از سليمان هم گ. گفت بر گيرنده معانی زيادی باشد سخن می

شود که  برانگيخته شدم فهميده می» بعثت«يعنی قرآن، واين از قرينه لفظ ) معنی جوامع الکلم

زيرا قرآن، اوج ايجاز الفاظ واتساع معانی . باشد منظور پيامير خدا از جوامع الکم قران می

باشد، يعنی  الکلم، قران و غير قران می اند که منظور از جوامع و بعضی ديگر گفته. باشد می

شود که مراد از آن  فهميده می» غيره«آنچه که در نطق وبيان به آن حضرت داده شده و از 

و دليل اين امر که . باشد کالم موجز و فصاحت و بالغت وسخن درست و دقيق و مستقيم می

خدا که رسول ) كان يعلمنا جوامع الكلم وفواتحه( جوامع الکلم قران و غير قران می باشد گفتِه 

  )٣٧(» .داد جوامع کالم و مقدمات و بدايات کالم را به ما ياد می

  
   )قرآن(تفاوت کالم پيامبر با کالم خدا   

از همه اينها گذشته هم اکنون  بسياری از گفتارهای پيامبر در دسترس است      
و هر کس که کمی به ادبيات و زبان عرب مسلط باشد، حتی عربهای معمولی، 

کالم پيامبر بسيار پرمغز و . ن پيامبر را ازکالم خدا تشخيص دهندقادرند سخنا
بعضی از گفتارپيامبر را از . پرمعنی هست، اما با قرآن تفاوت اساسی دارد

  :آورم کتاب داليل النبوه به عنوان نمونه می
دروغ پيامبر هستم من پسر عبد  من به راستی و بی» انا النبی ال کذب انا بن عبد المطلب«   
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تا لوال ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا فانزلن سکينة علينا و ثبت االقدام « : ويا» المطلبم

داديم و نه نماز  نه زکوة می. شديم سوگند به خدا اگر خدا نبود ما رهنمون نمی» ان القينا

: و يا» پروردگارا آرامشی بر ما فرو فرست در جنگها به ما پايداری عنايت فرما. گزارديم می

پروردگارا همانا زندگی، زندگی .  »اللّهم ان العيش عيش اآلخرة فارحم االنصار و المهاجر«

حتی در نهج الفصاحه   )٣٨(» آن جهان است، خدايا بر انصار و مهاجران رحمت آور
که گفته های قصار پيامبر جمع شده و موجود است و ياخطبه آن حضرت در 

  .حجة الوداع
عرب و غير عربی که با ادبيات عرب سرو کار داشته، هيچکس  تا به حال، از  

تنها آقای دکتر . است که گفتار پيامبر حتی شباهت به قرآن دارد مدعی نشده
برد تا مگر مدعای غلط خويش را  سروش است که زبان عوام فريب بکار می

  :گويد او می. بقبوالند
نيم کلمات ديگر پيامبر را شما چکار آخر ببينيد فرض کنيد ما قرآن را فقط وحی بدا«    

هست پاره . کرد ای می کرد، سخنرانی بسيار بليغ و اديبانه ايشان وقتی سخنرانی می. کنيد می

آن جا ديگر . گويند محصول وحی است های ايشان، آن جا که ديگران نمی ای از سخنرانی

هست که اوتيتوا پيامبر يک روايت از ايشان . محصول خود خّالقيت شخصيت ايشان است

گويم يعنی همه جانبه اين  جوامع الکِلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع می

  ) ٣٩(» .اند همان خصوصياتی است که پيامبر داشته

کردن، معنايش اين است که کالم او  وحی الهی  اما آيا ادبيانه و بليغ سخنرانی     
. کنند  است؟ و يا قرآن کالم او است؟ بسيارند کسانی که بليغ سخنرانی کرده و می

زنيد  فرمائيد سعدی عربی دان متبحری است و بعد مثالی از او می مثالً شما می
است به  او وحی شده و يا سخن او وحی  گفتهآيا سعدی . که بسيار هم بليغ است

ای که شما، از قول پيامبر، دليل بر صحت مدعای خود نقل  است؟ و همان جمله
اوتيتوا جوامع الکِلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع «: کنيد می

ديديم که . است به او داده شده» جوامع الکالم«گويد که  جز اين نمی» می گويم
  .اد او قرآن استمر

العاده  ای فوق ای از استعدادها، مجموعه گفتن ندارد که پيامبر از مجموعه     
رو، قول  اما آقای سروش از چه. است کالم اونيز جامع بوده. است برخوردار بوده

خواند؟   پيامبررا درباره تفاوت سخنش با کالم قرآن که عين واقعيت است، نمی
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است که  تر است و تشخيص او اين و ادب و معانی شناسآيا او از پيامبر زبان 
او چون نياز دارد به اثبات نظر اثبات . تشخيص خود پيامبر نادرست است؟ نه

قول پيامبر را در  –زيرا دليل صحت مدعايش در خود آن نيست  –ناپذير خويش 
بخشد که  مرفوعی، معنی می خواند و به حديث فرق کالمش با کالم قرآن نمی

آقای سروش خود معترف است که پيامبر در غير زمان وحی و در مواقع  .ردندا
  : گويد او می. کرد که ممکن بود اشتباه باشند عادی کارهائی را می

خواهم در  گويم به اعتقاد مؤمنان، برای اينکه من نمی اش می در غير وحی، من اينجا همه«    

ؤمنان، در غير وحی،  ايشان ممکن است خطا باشم، باعتقاد م اينجا يک داوری ويژه ای کرده

: گفت گرفت، می نادر شاه افشار به تاکتيکهای جنگی پيغمبر ايراد می. بکند، هيچ اشکالی ندارد

يا مثالً فرض کنيد خود روايات اهل سنت زياد . ايشان خيلی فرد جنگجو و جنگ شناسی نبود

يک بار اعتراض کرد ايشان که . کردند است که پيامبر گاهی به خطای خودشان اعتراف می

پاشيد؟ مردم گمان کردند که ايشان  چرا گردۀ درختان خرمای نر را  بر روی خرمای ماده می

گويد نکنيد و نکردند و سال بعد خرما بار نداد و آمدند و گفتند، ما به فرمان شما عمل  می

بدنياُکم منی و اََن اَعلَُم بآخرتُِکم  اَنتُم اَعلَمُ : چنانکه مشهور است گفتند! نه: ايشان گفتند. کرديم

ببينيد آنچه مسلم است برای مسلمانان اين است ...شما به امور دنياتان از من واقف تريد. ِمنُکم

. گرفته رسيده می که در هنگام تلقی وحی، پيامبر هيچ خطا نداشته و صد در صد آنچه به او می

مثالً کوچه را گم کند و عوضی برود، اينطرف رفته،  اما اينکه يک روزی پيغمبر توی راه می

به اين معنا ايشان انسان . کنم هيچ کسی ترديدی داشته باشد  برود آنطرف برود، من گمان نمی

من به اين قصه تصريح ! اما اينکه وحی را پيامبر صورت می داد خودش، آره. بود بشر بود

مبر عرب نبود  صورت وحيش ام که درست صورت وحی تاريخمند است يعنی اگر پيا کرده

» شد و هاکذا  شد و اگر عرب نبود مثالهائی که در قرآن آورده مثالهای ديگری می عربی نمی

)۴٠(  

آيا شما خود را جزو :  پرسم از آقای سروش می! آور سخنان بس شگفتی    
؟  اگر »به اعتقاد مؤمنان« کنيد دانيد و يا غيرمؤمنان که تکرار می مؤمنان می

داريد، مسئله يک شکل دارد و اگر جزو غير  ا جزو مؤمنان محسوب میخود ر
دهيد، مسئله شکل ديگری به خود  مؤمنان مثال نظير خاور شناسان قرار می

گوئيد نياز به  زيرا خود می. ايد با ذهنيت رها که به سراغ قرآن نرفته. گيرد می
م پيامبر است؟  است که قرآن کال آيا پيش فرض شما غير از اين .پيش فرض است
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و آيا به دليل همين پيش فرض، کار شما غير علمی و ذهنيت خود را واقعيت و 
  حقيقت، هردو، گمان بردن نيست؟

با توجه به عقيده مؤمنان و بحث درون دينی، شما خود آورده و معترفيد که     
و . کرد کرد و به خطای خودش هم اعتراف می پيامبر درغيروحی گاهی خطا می

گرفت،  نادرشاه افشاربه تاکتيکهای جنگی پيغمبر ايراد می«گوئيد  بعد هم می
آيا شما : وال اين استسئ» ايشان خيلی فرد جنگجووجنگ شناسی نبود: گفت می

اما اينکه وحی را پيامبر صورت  «:گوئيد پنداريد؟ و باوجود اين می هم چنين می
ام که درست صورت وحی  من به اين قصه تصريح کرده! داد خودش، آره می

شد و اگر  يعنی اگرپيامبر عرب نبود  صورت وحيش عربی نمی. تاريخمند است
  ؟ »شد و هاکذا ده مثالهای ديگری میعرب نبود مثالهائی که در قرآن آور

بودن قرآن  و و حی از فکر بکر » تاريخمند «و در همين جا، بگويم که      
اين ادعا که . نصر حامد ابوزيد است، که درجای خود به آن خواهم پرداخت

شد و اگر عرب نبود مثالهائی  اگر پيامبرعرب نبود  صورت وحيش عربی نمی«
مه ، جز بکاربردن زبان عا»شد و هاکذا  لهای ديگری میکه در قرآن آورده مثا

غفلت ازجهان شمول بودن امرهای واقع و زيرا سخنی است با. فريب نيست
غافل کردن رود به منظورويا برای  اين غفلت بکار میسخنی که با و. ها مثال

  . شنوندگان و خوانندگان ازصفت جهان شمول و مستمر بودن آنها است
به زبان عبری . اند اسرائيل وسامی بوده حضرات موسی و عيسی از قوم بنی    

اند که موضوع آن امرهای واقع  اما آنها هم، پيامبر پيامی بوده. اند سخن گفته
آيا مسيحيان و يا .  است مستمر و جهان شمول و مثالهائی باز جهان شمول بوده

موسی و عيسی با زبان عبری  يهوديان سراسر عالم  امروزه می گويند که چون
گويند تورات  اند؟ می اند، مثالها ازآن قومشان بوده ها که گزارده سخن گفته ودرپيام

  گويند صورت وحی از آنها است؟  می. اند و انجيل را خودشان تأليف کرده
است که، در قرآن،  ايد ببينيد اين آنچه را که شما توجه نکرده و يا نتوانسته     
اما علل و عواملی که سبب . های گوناگون هستند ، برای مثال، از قومها ل مثا

ای را، در  اند هريک از آنها اين يا آن سرنوشت را پيداکند، هر قوم و جامعه شده
  .  کند ها گرفتار می هر زمان، به همان سرنوشت

ها، زبان آزادی  زبان قرآن، به لفظ، عربی است، اما به معنی و به ويژگی     
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را بياموزد و بکار برد، عقلی آزاد و مبتکر پيدا  زبانی است که هر کس آن. تاس
به فهم قرآن بمثابه خلق خداوند، توانا . شود سازی رها می از بند توجيه. کند می
روز که موجود در جامعه  امرهای واقع را نه موجود درجامعه عرب آن. شود می

 آيا ربا.جهان شمول هستندچراکه مستمرو. يابد های ديگرمی خود و جامعه
آن روز در ... داری، قدرت طلبی، زناشوئی، مالکيت و  ، جنگ، برده خواری

  های مختلف نيستند؟  جامعه عرب بودند و امروز در جامعه
افتاد که خطا کند،  گوئيد پيامبر در غير زمان وحی اتفاق می شما وقتی می    

که به زعم  - که بگاه دريافت  وحی  شويد اشتباه کند، چگونه با اطمينان مدعی می
شد؟  اين ادعای شما که پيامبر در  دچار اشتباه نمی -است» خواب پريشان«شما 

را تأليف  شد که خطا کند ولی در رؤيايش که شما آن حال بيداری و آگاهی می
کرده است، تناقض گوئی مضحکی نيست؟ شما مدعی  وحی خوانده ايد، خطا نمی

اين ادعا ناقض قول شما . نيست...عشق، عدالت، حق، آزادی،شويد که قرآن،  می
افزون بر آنچه گفته شد، به  در باره ارتباط خدا و پيامبر از راه رؤيا نيست؟ 

  :  تناقضات ديگری ازهمان سخن دکتر سروش که
آخر ببينيد فرض کنيد ما قرآن را فقط وحی بدانيم کلمات ديگر پيامبر را شما چکار «    

ای  هست پاره. کرد ای می کرد، سخنرانی بسيار بليغ و اديبانه ايشان وقتی سخنرانی می .کنيد می

آن جا ديگر . گويند محصول وحی است های ايشان، آن جا که ديگران نمی از سخنرانی

پيامبر يک روايت از ايشان هست که اوتيتوا . محصول خود خّالقيت شخصيت ايشان است

گويم يعنی همه جانبه اين  ک ظرفيتی داده که سخنان جامع میجوامع الکِلم خداوند به من ي

اشاره می شود گويا اصالً  متوجه   ».همان خصوصياتی است که پيامبر داشته اند
  سخنان پر از تناقض خود نيست

است، در بيداری » محصول خالقيت شخصيت ايشان«که ) ص(کالم پيامبر ● 
هرگاه بنابر اين باشد که قرآن . ستا و پيشاروی مخاطبان بر زبان او جاری شده
تواند مادون آن باشد و به  نمی) ص(محصول خواب پريشان باشد، کالم پيامبر 

  . شود ضرورت مافوق آن می
فضيلت گفتار خداوند برسخنان «: فرمايد اما پيامبر خود، در مقام مقايسه، می● 

گاه گوينده هرقرار،  بدين) ٤١(» ديگر، چون فضيلت خدا بر مخلوق خويش است
نخواهد در تناقض بماند، بر او است که اعتراف کند قرآن فرآورده خواب 
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  . نيست) ص(پريشان پيامبر 
کنيد؟ اگر از جانب  آيا در  قرآن تدبر نمی): سوره نساء ٨٢آيه (و قرآن فرمايد ● 

  .يافتند غير خدا بود قطعا در آن اختالف بسيارى مى
محصول «حال اگر کالم پيامبر که . کند ثناء نمیرا است) ص(آيه کالم پيامبر      

در بيداری است، باوجود احتمال اختالف در آن، ارجمند » خالقيت شخصيت او
  باشد؟) ص(است، اما قرآن چگونه ممکن است محصول خواب پريشان پيامبر 

پذيری است و اين گمان که پيامبر  خداوند شدن فعل» رسانه«اين پندار که ● 
است، ترجمان ثنويت تک محوری، بمثابه اصل راهنمای عقل  هفعال بود) ص(

در حقيقت، هيچ فعاليتی گرانقدرتر از عقل را از خودانگيختگی کامل، . است
توانا به اتصال به خودانگيختگی مطلق گرداندن نيست و عقلی که خلق خداوند 

ايد ب. شود، بايد از تمام توان خالقيت برخوردار باشد از طريق او ابالغ می
. همانی جستن با هستی در مقام خلق چيست موازنه عدمی راشناخت تا دانست اين

دانست، نسبت خلق او  که خود را افصح عرب می) ص(بنابر توصيف پيامبر 
به سخن . ، نسبت آفريده به آفريدگار است)کالم خدا(= به خلق قرآن ) کالم او(=

وانائی خلق کالم، در مقايسه با طلبد که ت ديگر، دريافت پيام خداوند توانائی می
در بخش بعدی ادامه بحث با ال جبروال تفويض امٌر بين االمرين . آن، ناچيز است

  . يعنی چه؟ پی گرفته می شود
   

 ال جبر و ال تفويض بل امٌر بين االمرين يعنی چه؟   -۶
سه مقاله پيشين روشن کردند که قرآن بنا را بر استقالل و آزادی انسان     
ها  نقدنظر معتزله و اشاعره نيز به اين نتيجه رسيد که نسبت دادن عمل. گذارد می

کردن خدا، بنابراين انکار  که حق هستند و آنها که حق نيستند، به خداوند، متعين
عين و محروم کردن خويش از استقالل کردن رابطه با خدا، تصديق ت او  و قطع

آنها و . اند بنابراين، معتزله نيز، بسا ناخودآگاه، به جبر قائل بوده. و آزادی است
پندارند عمل به ناحق کردن و زور بکاربردن از  هنوزبسيارند کسانی که می

که عمل به ناحق، گويای به بندگی قدرت درآمدن و از دست  حال اين. اختياراست
خود نيز . گوينده، آزاد نيست که عصبانی شونده و زور چنان. ختيار استدادن ا

  . گويد عصبانی بودم نفهميدم چه گفتم و چه کردم می
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سان، استقالل و آزادی نزديک به مطلق و، نه مطلق، را کسی دارد که  بدين    
االمرين، منزلگاهی که، در آن،  امر بين. بتواند با هستی محض هوهويه گردد

پندارد و درسربسياران نيز  آنچه آقای سروش می. قرار دارد، همين استحق 
اما اين . ای از جبر و تفويض است االمرين، آميخته است که امر بين هست، اين

ای از جبر با  آنها، آميخته  دو، دو روی يک سکه،سکه جبر هستند و آميخته
همانی کامل با در عمل، اين. وگرنه آزادی با جبر آميختنی نيست. جبر است

کنيم، در  انسانی که ما هستيم، وقتی به حق عمل می. شود هستی حاصل نمی
به سخن ديگر، درآن منزلگاه، حق را . شويم معيت هستی محض که خدا است می

يعنی از خدا، بنابراين از . کنيم اما همواره چنين نمی. کنيم يافته و بدان عمل می
اينست که، در . کنيم به ناحق عمل می شويم و خودانگيختگی خويش، غافل می

  . شود حاصل نمی  - که همراه است با استقالل  -عمل، آزادی مطلق 
کند، مسئول  که آدمی در اعمال خود مختار و بخاطر آنچه می حاصل اين        

از . عمل خالی ازعلم ناشدنی است. پس، بر او است که عمل به علم کند.  است
ت که مطمئن شود، در عمل خويش، علم و نه ناعلمی رو، هرکس مسئول اس اين

دهد،  علم به حقوق ذاتی حيات، به او امکان می. برد پندارد، بکار می که علم می
. دهد از آنچه بدان علم ندارد پيروی نکند باز به او امکان می. عمل به علم کند

ود رابطه اهميت دين نيز دراين است که انسان را از حقوق خويش و اثر بود و نب
کند و راهنمای او در علم جستن  با خداوند، در مستقل و آزاد بودنش، آگاه می

آموزد از آنچه بدان علم ندارد، پيروی  به اومی. شود وعلم برعلم افزودن، می
  : دهد يکايک اعضای او مسئولند درالعلم توقف نکند وبه اوهشدارمی. نکند
ع و البصر و الفوآد كل اولئك كان عنه و ال تقف ما ليس لك به علم ان الّسم    

  )  ٣٦/ اسری(مسوال 
است، چه  االمرين يا منزلگاهی که حق در آن اينک که دانستيم امر بين    
  :  شود تواند باشد، نقد مدعای آقای سروش بر ما و خود او آسان می می

ال جبر و ال تفويض بَل : اند در شيعه هم که گفته«: نقد قول آقای دکتر سروش
  : »امٌر بين االمرين استخوان الی زخم گذاشته اند 

آمد، يادآور شويم که  در مقام بسط آنچه در باره  الجبر و ال تفويض گفته    
. شتنتفويض در لغت يعنی انجام امر و يا اموری را به کسی سپردن و يا واگذا
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خداوند هستی را : است اما بنابر نظر فيلسوفان جانبدار تفويض، معنی کلمه اين
خود را از دخالت در کار آفريده . است و ديگر کاری به کاِر آن ندارد خلق کرده

کسانی از معتزله . است را به انسان داده» اختيار کامل«خويش معاف کرده و 
رد، اثری بر گردش کار هستی آفريده او ک اگر خداوند خود را نيست می: اند گفته

چرا که جهان به حسب طبع خود گردش و جريانی دارد و حوادثی که به . نداشت
آدمی مختار در اين جهان،. طبع خود جهان است آيند، مقتضای تدريج پديد می

نقد اين نظر ما . است مطلق است و تصدی امور هر چه هست به او واگذار شده
اند که محروم کردن خود از  رساند که صاحبان آن غافل بودهرا به اين نتيجه 

  .است خداوند هدايت کننده، گرفتارکردن خويش به تعين و جبر آن
، بنده  انسان مطلقاً خودکامه است، در جا، يعنی انسان متعين و بيشتر از آن     

 کند، که خودکامگی وقتی شکل عمل به ناحق را پيدا می توضيح اين. قدرت است
باشد که او را به   ای بايد وجود پيداکرده پس، مجبورکننده. ديگر عمل آزاد نيست

ای جز قدرتی که از رابطه  اما مجبورکننده. باشد کردن به ناحق مجبور کرده عمل
بدين ترتيب، خالء خدا . آيد، نه تصور کردنی و نه وجود يافتنی است قوا پديد می

در نتيجه، انسان هم . کند را قدرت پر میای نيست  نيست يا خداوند ديگر کاره
لذا، فرقی ميان اشاعره و معتزله و . شود متعين و هم گرفتار جبر قدرت می

اال اينکه معتزله، بسا ناآگاهانه، معنائی به تفويض . ماديون در جبر باوری نيست
يکی جبر تعين و ديگری جبر اطاعت از . شود دهند که جبر مضاعف می می

شدند اگرمنطق صوری را روش  تمايل گرفتار جبر باوری نمی دو اين. قدرت
در اين مورد، منطق صوری غافل کننده عقل از هستی محض، خدا، . کردند نمی

شود که  اين روش مانع از آن می. کند کار را با متعين کردن او می است و اين
ست فعل گويد خدا ه يکی می. صاحبان سه نظر دريابند که تفاوتی ميان آنها نيست

گويد خدا هست اما کاری به کار هستی آفريده خود  من از او است و ديگری می
مايه هر  و بن. خدا نيست: گويد نيازم و سومی هم می ندارد و من در فعل از او بی

  .  سه نظر، تعين و جبر است
رساند که  خداوند استقالل و آزادی مطلق   نقد سه نظر ما را به اين نتيجه می     
پس انسان که آفريده اوست . شود و از حق جز حق صادر نمی. حق استو 

انسان برخوردار از استقالل و آزادی، انسان در . مستقل و آزاد و حقوقمنداست
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نبود خدا، تصور آزادی را نيز . اتصال با آزادی مطلق است که خداوند است
بدون حق حق نيز . کند چه رسد به برخورداری از آن، در زندگی ناممکن می

برای مثال، بسا . شود آيد و نه انسان از آن برخوردار می مطلق نه به تصور می
اما اگر . باشند کسانی که بپندارند  زيبائی بدون زيبائی مطلق، تصورکردنی است

يابند که هرگاه بخواهند تعريفی از زيبائی بيابند که  نيک تأمل کنند، در می
: شوند يازمند قائل شدن به زيبائی مطلق میای از زور نداشته باشد، ن مايه بن

آزادی حق است و . حق مطلق زيبائی مطلق است. زيبائی صفت حق است
   .آزادی مطلق زيبائی مطلق است

بندد و او را از هستی و  در عمل، بنابر اين که جبر مدار عقل را می      
ی را به جبر آدم.  کند، ضد رشد انسان است شمارش محروم می های بی امکان

اين انسان . شود کند که در جا تسليم امر و نهی قدرت می موجودی بدل می
بسا از ماشينی که . دهد استقالل و آزادی، در نتيجه خالقيت خود را از دست می

  . شود تر می فرمانش در اختيار بکاربرنده او است، پست
  

   امر بين االمرين؟
شوم که مسئله جبر و اختيار و تفويض از زمانی که  يکبار ديگر يادآور می  

نقد ما را رهنمون شد به اين نتيجه که .  است فلسفه پيدا شده، موضوع فلسفه بوده
و نقد ما را  . توانند داشته باشند دو ديدگاه فلسفی بازگشتی جز به تعين و جبر نمی

ای از آزادی و  تواند آميخته و التفويض نمی داللت کرد بر اين اندريافت که الجبر
  .  است تواند باشد که حق در آن بلکه منزلگاهی می. جبر باشد

دستگاه . شوم که، اول بار، جبر را معاويه  وارد اسالم کرد باز يادرآور می     
اموی فلسفه قدرت را از يونان اخذ و برای جا انداختنش ، فقهای حکومتی  را بر 

عباسيان همان نياز را داشتند و . ه بدين  لباس اسالمی جبر بپوشانندآن داشت ک
.  تر بخشيدند بر همان رويه عمل کردند و به فلسفه قدرت ميدانی هرچه وسيع

زيرا از خود بيگانه کردن فکر راهنما و قبوالندن جبر، کار آمدترين روش 
  .  به مردم استوالندن مقدر بودن حکومتهای جبار قب

از قول امام جعفر و ال تفويض بل امٌر بين االمرين ال جبر  چه جمله اگر     
و بعد ) ع(است، اما برای اولين بار در دوران امام علی مشهور شده) ع(صادق 
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  : از قضيه حکميت مطرح شد
شام به  ] جنگ اهل[آيا رفتن ما به : پرسيد] پس از بازگشت از صفين[مردی شامی «     

از جانب خدا .)  طالح دينی قَدَر به جبر و تفويض هر دو اطالق می شوددر اص(قضا و  قَدَر 

واى بر تو شايد تو قضا و  قَدَر  حتمى را گمان كردى،  اگر چنين بود، : بود؟  امام فرمود

خداوند سبحان، بندگانش را امر كرده با اختيار  .  پاداش و کيفر باطل بود و وعده و وعيد باطل

به (و تكاليف آسانى بر دوش آنان نهاده و هرگز تكليف سنگينى . و ترس و نهى فرموده با بيم

پاداش كثيرى قرار داده، و هرگز كسى از روى اجبار، ) اطاعت اندك(در برابِر . نكرده) كسى

خدا پيامبران را بيهوده نفرستاده . او را معصيت نكرده، و از روى اكراه اطاعت ننموده است

ها و زمين و آنچه در ميان  گانش عبث نازل نكرده، و آسمانو كتب آسمانى را براى بند

واى بر كافران از آتش . اين گمان كافران است. هدف نيافريده است آنهاست باطل و بى

  )٤٢(» !دوزخ

پس آن قضا و قدری که ما جز بدان حرکت : سپس آن مرد از امام پرسيد    
وسپس اين آيه را . تدستور و حکم خداوند اس:  نکرديم چيست؟ امام فرمود

.  جزاو را نپرستيد خواند وقضى ربّك اال تعبدوا اال اياه پروردگار تومقررکرد که
  )٤٣() ٢٣/ اسری(

امام در پاسخ به آن مرد شامی بطالن جبر و تفويض را آشکار ساخته، و     
 .است و نه آن، بلکه بين االمرين است اند که نه اين فرموده

د با داشتن اختيار وآزادی، بدون اکراه و اجبار امر روشن است که خداون    
اما اگر ما به خالف آن عمل کنيم، . فرموده که بر حق بايستيم و بر آن عمل کنيم

درنتيجه عواقِب .  ايم باز هم، خود با غفلت از آزادی خويش، به ناحق عمل کرده
سنت الهی  .کند و در خود می پيچيد خالِف حق عمل کردن ما را گرفتار خود می

  . چنين است
در باره جبر و تفويض چندين بار پرسش ) ع(بنا بر روايت، از امام صادق     
نه جبر است و نه تفويض بلکه منزلی است : حضرت فرمود: از جمله. است شده

حق آنجاست و آن منزل را نداند جز عالم يا کسی که  عالم آن را ميان آن دو که 
نه جبر « : فرمايد ا، امام صادق عليه السالم میو ي )٤٤( .بوی آموخته باشد

گفتم ميان دو امر : راوی گويد . ض بلکه امری است ميان اين دو امردرست است و نه تفوي

مشغول گناه بينی و او را نهی کنی و او نپذيرد و چيست؟ فرمود مثلش اين است که مردی را 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٥٥                                                                                                               آن 

  

  

  

ن او از تو نپذيرفته و تو او را رها تو او را رها کنی و او آن گناه را انجام دهد، پس چو

  )٤٥(  ».کرده ای نبايدگفت تو او را به گناه دستور داده ای

در هر چه انسان شک کند، در اين امر شک ندارد که به دنيا آمدنش با اختيار و 
تصميم او نبوده، و همچنين ادامه حياتش در عرصۀ اين دنيا  نيز به خواست و 

اين دو امر مشخص نمی سازد که انسان مختار و آزاد آيا خود . اذن او نيست
مطلق نيست؟ همچنين است بسياری از اموری که در طبيعت رخ می دهد، به 

پس مشخص است که مسئله به تعبير . خواست و اختيار مطلق انسان نيست
گذاشتن نيست، بلکه حقيقت زندگی در اين عالم » استخوان الی زخم « سروش

  .است
دانيم که انعقاد نطفه نيز  ر چنين است که در باال آمد، اما امروز میگرچه به ظاه 

در آمدن به اين دنيا اختيار  :ايم بگوئيم ها عادت کرده ما انسان. است خودانگيخته
غافليم از اين . است توجه نداريم که به امر و نهی ما، نطفه منعقد نشده. ايم  نداشته

کم و کيف .  است گيختهذوجيت خود ان از. واقعيت که حيات يافتن جبری نيست
بنابر . موکول است به عمل کردن و يا نکردن به حقوق ذاتی حياتزندگی نيز 

کند، زندگی موجود زنده موقت و مرگ دائمی  فلسفه قدرت که جبر را القاء می
  . اما بنابر بيان آزادی، مرگ موقت و زندگی پايدار است. است

  :در غزلی دل نشين و شيوا چنين می سرايد مولوی هم اين خود انگيختگی را
  

  ای جان   اين نکتۀ شيرين را در جان بنشان//   ای جان    دروازۀ هستی را جز ذوق مدان  

  مهمان   ای جان و مادر  کردت ذوق پدر //    ذوق  برآرد   سر      زيرا عرض و جوهر از

  معقولی جفت و  نگران ای جانهر عقلی به //  حس به محسوسی جفت است يکی گشته   هر 

  زان يک شدن دو تن ذوقست نشان  ای جان  //          هر جا که بود ذوقی  زآسيب   دو جفت آيد 

 سلطان   ای جانرهيزی،  باشی  وز غير بپ//       گر جفت شوی ای حس با آنک حست کرد او 

  ز حق آيد زايد دل و جان ای جان ذوقی که//         تن زايد    ذوقی که ز خلق آيد   زو هستی   

  هر ذره  بپيوسته    با جفت نهان    ای جان//        د   هر گوشه  تتق بسته    که تا بين کو چشم 

  و زذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان//          هم عاشق و   هم زاهد      آميخته  با شاهد

  کاب حيوان را کی     داند حيوان  ای جان؟//         بر معجب   بی بهره    خنبک زده  هر ذره  ...

  در باطن هر قطره صد جوی  روان ای جان //           ورشيدی    ختابان شده   اندر دل هر ذره   
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اين بيان به علم و رشد در علم نيز معنی و در کامل کردن کم و کيف زندگی  
کند  ا وجودش نفی میباوجود اين که مرگ موقت است، ام. دهد کاربرد می

. خودکامگی با زندگی سازگار نيست: کند آزادی را تفويض را و تصديق می
حيات طبيعت نيز نافی هم جبر و هم تفيض . آزادی با زندگی خوانائی کامل دارد

بينيم آلودگيش حاصل خودکامگی انسان و  به محيط زيست که بنگريم، می. است
دگی طبيعت نيز نافی جبر و هم نافی پس زن. تخريب طبيعت توسط انسان است

بنابراين، اين درک که نه جبر و نه . تفويض و مصدق خودانگيختگی است
گذاشتن است، ساخته » استخوان الی زخم « تفويض، بلکه امری ميان اين دو 

نيک که . نسبت دادن است) در اينجا قول امام صادق(ذهنی خود را به واقعيت 
دو تمايل به جبر و تفويض، بنابر طبيعی باوراندن زور  بينيم که هر تأمل کنيم می

هم  کسانی. ها دارند وبکاربردن آن وايجادروحيه و رويه تسليم به قدرت در انسان
برند، بر روش آن دو  ای از جبر و تفويض گمان می امر بين االمرين را آميخته

  .گروه هستند
وجود معلول ُمندّک در « مناسبت نيست به اينک که سخن به اينجا رسيد، بی    

  :است و نيز ثنويت و تثليث بطور مختصر بپردازيم» وجود علت
  
   وجود معلول مندک در وجود علت است؟  

خود غرق شده که تضاد و » علم«دکتر سروش چنان در تخيالت و عشق به      
جا، قرآن  در قول او، يک. بيند های خود را هم نمی تناقضهای گفتار و نوشته
شود و گفتاری مغشوش و نامنسجم و نا به هنجار  حاصل رؤيای پيامبر می

اب پيامبر، يعنی محصول خو»  محصول مهم است « و در جای ديگر،. گردد می
بخشد که وقتی ما  نظمی می« گويد پيامبر به آن خواب  بعد می. قرآن مهم است

باز، اين سخن را . »بينيم چقدر پر مغز و پر معنی است کنيم می ها را نظر می آن
 : نويسد برد و می از ياد می

، نظم پريشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتّی در آيه واحد خود را مينماياند«   
وضع انسانی را نشان ميدهد که به مناظر مختلف مينگرد و در اين نگريستن، 

گويی هجوم معانی و مشاهد راه را بر ! گاهی از اينجا ميگويد و گاهی از آنجا



د                    ۀ ر  ُّ د      ٢٥٧                                                                                                               آن 

  

  

  

ها، به هنجار و نابه هنجار در کالمش  ها و شنيده بندند، و ديده گفتار منسجم می
  » .نشينند می

کند؟  چرا توجه  رفتار ضد و نقيض گوئی میاما او چرا خويشتن را گ     
خاطر که بيشترين بخش آن مجاز و وهم  کند که از خواب پريشان، بدين نمی

آهنگ و سنجيده  هم» محصول«و پر از ضد و نقيض است، ممکن نيست   پراکنده
ها از مجازی  ها و پديده هائی از صحنه بخصوص که بگاه بيداری، قسمت. ساخت

پيامبر در : گويم وقتی می: پرسد شوند؟ چرا از خود نمی ش میو غير آن، فرامو
بگذريم از نادرستی سخن  –شد و نادر شاه هم  بيداری دچار اشتباه و خطا می

برد  گاه نزد و راه که پيامبر دست به جنگ ابتدائی و تعرضی هيچ نادر بلحاظ اين
به خود نديدند گاه شکست  نقص بودند زيرا هيچ و کاربرد جنگهای تدافعی او بی

به او  و  -بردی بود  به استثنای جنگ احد که ناشی از ترک يک موضع راه
گرفت،  چگونه ممکن است خواب او محصول  تاکتيکهايش در جنگها ايراد می

چرا تناقض ميان دو نوع : پرسد پر مغز و پر معنی بدهد؟ چرا از خود نمی
  بينم؟  دهم را نمی خواب که به پيامبر نسبت می

يافت که در ذهن خود، يک محور  کرد، در می اگراين پرسشها را از خود می     
وآن، محصول خواب پيامبر گرداندن ) بقول خودش پيش فرض(است  ساخته

برای تثبيت اين محور، چاره ای جزمنطبق کردن واقعيت و انکار . قرآن است
ش های فاح گوئی واين روش او را گرفتارضد ونقيض. است حق، نداشته

  .است کرده
کند و اين  گويد اين پيامبر است که وحی را توليد می رو، وقتی او می از اين     

دهد،  متفاوت از آنچه که تا بحال پنداشته  جايگاه کامالً متفاوتی به پيامبر می
نه تنها خدا درپيامبربود که پيامبردرخدا بود وهرچه او «: کند شد وادعا می می
زيرا، نه . گويد ، سخنی بس مشوش ومتناقض می»وبودانديشيد، انديشه ا می

چگونه  انديشد؟ و اين کند ويا خدا در پيامبرمی معلوم که پيامبر کار خود را می
که وقتی  مجری برنامه به او  انديشد؟  طرفه اين خدائی است که در پيامبرمی

، »؟.ممکن است يک زنگی از ثنويت داشته باشد«شود که سخن او  يادآور می
  » اش است، چرا ثنويت؟ عکس«: دهد آقای سروش پاسخ می

گويندکه خدا و فرزندش  مگرغيرازاين است که مسيحيان می«:گويد مجری می● 
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اين . پيامبر درخدا بود و خدا در پيامبر بود: گوئيد از يک جنس بودند و شما می
  » ...العاده برای من فوق

ببينيد من تمام مطلبم با بحثی که . گويند یاين را همه فيلسوفان م«: دهد سروش پاسخ می  

خوانيد و  ای که خودتان می مگر که تو فلسفه: کرديم و ديگران، گفتم با آقای جعفر سبحانی می

وجود معلول ُمندّک در وجود علت است؟  : گوئيد ايد نمی ايد و کتابها که نوشته تدريس کرده

وجود علت است يا به تعبير مرحوم  مستحيل در} وجود معلول{ايد که  شما فراموش کرده

رسيد، شما اين  چرا به اينجاها که می: گفتم. عالمه طباطبائی اينها دو مستقلند به يک استقالل

ما در  وجود او . ما معلول و مخلوق خداونديم اما نه دو چيز متباين از هم. کنيد را فراموش می

وحی از  : گويند گفتم که می کردم، می به همين دليل هم هست که من هميشه تکرار می. منحليم

  )٤٦(» .خدا بيرون پيغمبر نيست، درون پيامبر است: گفتم. رسيد خدا، از بيرون به پيغمبر می

  

   نقِد بازتاِب فلسفه ساخته شده بر دو محور فعال و فعل پذير 
است که مچ  مجری که خوب مسئله را درک کرده و شايد قصدش اين بوده     

خدا « گفته شما : گويد بازکند و يا حقيقت را باز يابد، به سروش می خالی او را
اين » انديشيد، انديشه او بود در پيامبر بود که پيامبر در خدا بود و هر چه او می

مجری در » » اش است، چرا ثنويت؟ عکس« «:و سروش می گويد. ثنويت است
خدا و فرزندش از  :گويند مگر غير از اين است که مسيحيان می«: گويد جا می

در » .پيامبر در خدا بود و خدا در پيامبر بود: گوئيد يک جنس بودند و شما می
اند و  بينيم، هردو قرآن را به حال خود گذاشته اين گفت و شنود که تأمل کنيم، می

از . است اند که بر ثنويت بنا شده ای رفته به سراغ فلسفه. اند به سراغ فلسفه رفته
شود که او ثنويتی که در آن، يک محور فعال و محور  وم میپاسخ سروش معل

  . داند پذير است را، ثنويت نمی ديگر فعل
گر ثنويت هست؟ يا اين  آيا قرآن بيان. افزون براين، موضوع بحث  قرآن بود     

کند، متن با توحيد  کند؟ اگر رد می يا آن نوع ثنويت را تصديق و يا رد می
ها، رابطه علت و معلول در  خواند؟ بجای پرداختن به اين پرسش خواند يا نمی می

: پرسد طرف بحث نيز نمی. شود ل میفلسفه، به رابطه خدا و پيامبر و قرآن تحمي
مگر حرف فيلسوفان، حرف اول و آخر است؟ به نظرفيلسوفان هم کمی بعد 

کنيم قرآن ترجمان توحيد است و با  جا خاطر نشان می در اين. پردازيم می
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فرعونيت را که بيانگر . شناسد خدشه، ثنويت و تثليث را باطل می صراحتی بی
پذير که مردم تحت  ه فرعون است و محور فعليک محور فعال ک(ثنويت است 

داند  ثنويت خدا و پسرش مسيح را مردود می. داند مطرود می) جباريت او هستند
  :شناسد و تثليث پسر، پدر و روح القدس را هم باطل می

حد اقل ما مسلمانها و بويژه دوستداران و عالقه مندان به موالنا، اين تجربه 
  بياموزيم کهسترگ عرفانی را از او 

  اصِل سبب را بطلب، بس شد از آثار مرا//   بيش مزن دم ز دوی، دو دو مگو چون ثَنوی    

 

موّحد باش و دم ازثنويت و يا تثليث مزن، در ورای امور وآن سوی تمام سببها 
  و علتها، حق را ببين

  
   مسيح و پسر خدا  و تثليث  
ابن مريم و قال المسيح يا بنى اسرائيل لقد كفر الذين قالوا ان هللا هو المسيح   

اعبدوا هللا ربى و ربكم انه من يشرك با فقد حرم هللا عليه الجنه و ماويه النار و 
  )٧٢/مائده(ما للظالمين من انصار 

 .خداوند همان مسيح پسر مريم است، مسلماً کافر شدند: آنان که گفتند
ا من اله اال اله واحد و ان لم ينتهوا عما لقد كفر الذين قالوا ان هللا ثالث ثالثه و م

 )٧٣/مائده(يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم 
 .خداوند يک از سه اقنوم است، کافر شدند: به راستی آنان که گفتند

اصل = اقنوم جمع اقانيم . اعتقاد به سه گانگی خدا درعين واحد بودن است:تثليث
و روح ) مسيح(، پسر )خدا(پدر: ت و عبارتند ازسه اصل ويا سه ذا= اقنوم ثالثه

 .القدس يعنی جبرئيل
  
  اعالن ابطال تثليث و غلو در دين 
ّ اال الحق انماالمسيح عيسى     يااهل الكتاب ال تغلوا فى دينكم و ال تقولوا على 

ّ و كلمته القيها الى مريم و روح منه فامنوا با و رسله و ال  ابن مريم رسول 
ّ اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما فى  تقولوا ثالثة انتهوا خيرا لكم انما 

ّ وكيال  السموت و ما فى االرض عيسى ابن مريم «  )١٧١/ نساء(و كفى با
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ّ و كلمته القيها الى مريم و روح منه عيسی مسيح پسر مريم و » «... رسول 
و » و ال تقولوا ثالثة انتهوا » « ...ء کردکلمۀ او و روح او است که به مريم القا

  . از اين باز ايستيد که برای شما بهتر است. سه گانه است] خدا[مگوئيد که 
ل راهنمای در اين جا مناسبت دارد، گذرا اشاره شود که چگونه تثليث اص   

وقتی قسطنطين در اوايل قرن سوم ميالدی خواست با کمک . مسيحيت گرديد
ای را به وجود آورد، ابتداء خود مسيحی شد و سپس  وری مطلقهکليسا  امپراط

و چون بحث بر سر ماهيت مسيح در . تمام مذاهب ديگر را باطل اعالم کرد
گرفته بود و به ميان مردم رفته و بشدت رواج پيدا کرده بود، امپراطور که از 

ف تضعيف قدرتش احساس خطر کرده بود، به کشيشان نامه نوشت که از اختال
همۀ اسقفها را دعوت به شورا کرد و فرمان داد که . فايده نبخشيد. صرفنظر کنند

« :گفتند ها، از آن جمله، آريوس که می اسقف. همه بايد، به تثليث گردن بگذارند
يعنی نخستين و عاليقدرترين همۀ » لوگوس«مسيح با آفريننده يکی نيست، بلکه 

بر اينکه مسيح موجودی آفريده  وی نظر خود را مبنی) ٤٧.( »مخلوقات است
اما ).  ٤٨(»تکرار کرد » فقط مشارکت، الهی بود «پدر، و است و نا برابر با 

اسقف الکساندر، بعنوان شمشير اللهيات خود، «. به شدت مورد حمله قرارگرفت
نشان « و او . آتاناسيوس، سر کشيش فصيح و پر خاشگر را به همراه آورده بود

روح القدس با پدر همذات نبودند، شرک و اعتقاد به خدايان  داد که اگر مسيح و
او اذعان کرد که، در نظر، مجّسم ساختن سه شخص متمايز در . »پيروز ميشد

وجود يک خدا اشکال دارد، ولی چنين دفاع کرد که عقل بايستی در برابر تثليث 
 در پايان کار، شورا به صوابديد امپراطور) ٤٩(».سر تعظيم فرود آورد

 :ذيل را منتشر ساخت)  ٥٠(بيانيه
ما به خدای يگانه معتقديم، به پدر قادر مطلق، آفرينندۀ همه چيزهای آشکار «     

نه ....و به يک خداوندگار، به عيسی مسيح پسر خدا، به وجود آمده. و نهان
که بخاطر ما برخاسته و به خاطر نجات ما فرود ...آفريده شده، همذات با پدر

م شده، بشر گشته، رنج ديده، روز سوم از ميان مردگان بر خاسته، به آمده، مجسّ 
  )     ٥١(».آسمان صعود کرده است و برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد

فقط پنج اسقف با آن مخالفت کردند و سر انجام دو تن، از امضای اين بيانيه      
. سط امپراطور تبعيد شدنداين دو همراه با آريوس تکفير و تو. خود داری کردند
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فرمان امپراطوری مقرر کردکه همۀ کتابهای آريوس سوزانده شوند و مجازات 
شورا را با « در پايان کار، قسطنطين )  ٥٢.(پنهان نگاهداشتن آنها اعدام باشد

. ضيافتی و جشنی شاهانه که همۀ اسقفها در آن حضور داشتند، به پايان رساند
سپس آنان را مرخص . گر به جان يکديگر نيفتندبه آنان متذکر شد که دي

 )    ٥٣(».کرد
و اينچنين قسطنطين تثليث را به منظور قدرت امپراطوری مطلقۀ خودش    

  )٥٤. (اصل راهنمای مسيحيت کرد
بخشی هم احقاق و اجرا و « با توجه به گفته ديگر سروش در مورد قرآن که

ی است که نسبتاً مغفول بوده در اين چيز. انصاف دادن در مقام حق گذاری است
يعنی شما در قرآن اين را نمی بينيد، در تورات . گذشته برای همه مغفول بوده

  )۵۵(» .نمی بينيد، در انجيل نمی بينيد، هيچ جا نمی بينيد
شايد علت چنين گفته هايی اين باشد که آقای سروش قرآن را همسنگ و برابر 

و قادر نبوده و يا نخواسته اند که تفاوت بين اين سه  .با تورات و انجيل گرفته اند
  .کتاب آسمانی که در دسترس و موجود است را درک کنند

  
  وجود معلول مندک در وجود علت   
کند، در تناقض  اما اين قول سروش با قول ديگری که بدنبال آن اظهار می. ١

اما کسی . تاس پيامبر از خداوند پر بوده: گويد سروش می: آوری است بهت
باشد که عقلی مستقل و آزاد، نزديک به مطلق، مستقل » پر«تواند از خداوند  می

. هشياری او کامل بايد باشد. و آزاد، رها از هرآنچه رنگ تعلق پذيرد داشته باشد
چون : است سخن دقيق اين. يعنی ضد حالت خواب، خصوص خواب پريشان
تواند با هستی محض، اين  میاصل راهنمای عقل موازنه عدمی بگردد، عقل 

تواند  همانی با هستی خالق است که عقل خودانگيخته می به يمن اين.همانی بجويد
  .کم و کاست دريافت کند و بازبگويد پيام او را بی

حال خواب  و در همان» از خدا پر باشد«) ص(قرار، ممکن نبود پيامبر  بدين    
تناقض . ن آن خواب پريشان باشدپريشان ببيند و قرآن حاصل به نظم درآورد

گوئی ادامه  اما تناقض. آوری گويای پريشان بينی و گوئی است گوئی چنين بهت
وقتی اصل . »ورود خدا در طبيعت غير از اين راهی ندارد«: گويد او می. دارد
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دارد سخنی برزبان  شود، او را بر آن می راهنمای عقل، ثنويت تک محوری می
در (، طبيعت »ورود خدا در طبيعت«: قول هگل دارد بياورد که شباهتی به

شود و اين  پيامبر از خدا پر می. کند پذير می را فعال و خدا را فعل) جا پيامبر اين
آور نيست؟ عقلی بر اصل ثنويت تک  شگفت. آفريند او است که قرآن را می

آيا  اما. کند خدا به طبيعت تصور می» ورود«محوری، راه و تنها يک راه برای 
شود، متعين است و خدا نيست؟  گوينده متوجه است خدائی که پيامبر از او پر می

با اينکه ورودش در طبيعت يعنی «: گويد سروش می. نه: گويد قول او می
که هستی محض و  حال اين. »کنم ها را درک نمی فرستد، من آن ای می فرشته

آفريده از طريق . گيرد یخالق با آفريده خود، از طريق ورود در آن ارتباط نم
ها و در ارتباط قراردادن عقل خودانگيخته و  گردان رهاشدن عقل خود از متعين

. شود اطالقی که خدا است، به دريافت پيام خدا توانا می خالق خود با خالق علی
کس که درک  کند، درباره آنچه و آن کسی که ملک را بعنوان رابط درک نمی

کند، خداوند را متعين  که چون درک نمی نه اين. ا نزندکند بايد حدس بزند ي نمی
و تازه مگر هرچه در هستی هست بايد من و .  بگرداند و پيامبر را از او پر کند

آقای سروش درک کنيم و اگر نکنيم بگوئيم نادرست است؟ مگر ما به علم مطلق 
.  ايم هرسيده ايم؟ که اگر چنين تصوری دست دهد، خود را جانشين خدا گردانيد

ای است که روزی در بازار تهران شخصی روحانی به من  داستان همان لطفيه
ما روحانيون قبل از انقالب نماينده خدا در . شناسيد شما روحانيت را نمی: گفت

و در . روی زمين بوديم و حاال بعد از انقالب خدا نماينده ما در آسمانهاست
  !ای نيست روی زمين ديگر او کاره

پذير است؟ آنچه امروز سروش  از خداوند ابطال) ص(يا پرشدن پيامبر اما آ. ٢
گويد، با آنچه او در  درباره پرشدن پيامبر از خدا و خواب پريشان بودن قرآن می

خواند  است، نمی پذيری نوشته درباره ابطال) نوشته او در مکتب مبارز(گذشته 
ذيری پوپر روش است و پ اما ابطال). است اين امر موضوع مطالعه ديگری شده(

باوجود اين، وقتی علوم . سروش حق دارد نظر خود را درباره آن تغيير بدهد
کند، بايد تعريف جديد  پذيری خارج می اجتماعی و انسانی را از قلمرو ابطال

پذير است و  پذيری را بکند و بگويد از چه راه مدعای او ابطال خود از ابطال
اين واقعيت که او روش . ها را بجويد ال شوندهگاه با بکاربردن روش، ابط آن
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برد، گويای  کند و اين روش را در مدعی خود بکار نمی خويش را تعريف نمی
هائی است که گوينده توانا به حل  گرفتار شدن عقل به آشفتگی ناشی از تناقض

  .آنها نيست
وجود «: گويد که، درجا، سخنی وارونه پرشدن پيامبر از خدا می طرفه اين. ٣

ايد که وجود معلول  معلول ُمندّک در وجود علت است،  شما فراموش کرده
مستحيل در وجود علت است يا به تعبير مرحوم عالمه طباطبائی اينها دو 

، مستحيل شدن که پر شدن انسان از خدا غير از اين. »مستقلند به يک استقالل
انسان در خدا نيست، از آن ديد، رابطه علت با معلول وابستگی معلول به علت 

اما وجود علت و همراهی معلول با علت در وجود، در آنچه به . در وجود است
چراکه خداوند استقالل . کند شود، جبر را ايجاب نمی خداوند و انسان مربوط می

شود، انسان آفريده  حق جز حق صادر نمیبنابراين که از . و آزادی مطلق است
اين خودانگيختگی انسان است که بدون وجود . خدا، مستقل و آزاد است

رو است که بدون اتصال  از اين. تواند وجود داشته باشد خودانگيختگی مطلق نمی
موازنه عدمی همين (خودانگيختگی انسان به خودانگيختگی مطلق که خدا  است

باوجود اين اتصال، هنوز بايد . شود ه دريافت پيام خالق نمی، انسان توانا ب)است
چرا که . االطالق رابطه برقرار کند عقل درحالت خلق باشد تا بتواندبا خالق علی

  . رود کند به زبان آزادی، زبانی است که در خلق بکار می پيامی که دريافت می
به » علت است شود که مندک در وجود وجود معلول يک وجود وابسته می«     

، )خدا(در علت ) انسان(و انحالل معلول . ماند استناد به نظريه وحدت وجود می
. است) قول عطار(» يگانه ساختن خويش برای حق و استغراق در او«غير از 

چراکه، . طباطبائی نيز به انحالل معلول در علت قائل نبود. اما صاحب الميزان
اک در تعين نيست و متعين قابل انحالل از اين منظر، اشتراک در وجود، اشتر

  .در نامتعين محض نيست
کنيم پيامبر در خدا منحل شده باشد، هرگاه چنين  باوجود اين، فرض می    
شود؟ چرا  تواند جز زبانی باشد که از آن کالم خدا جاری می باشد، آيا او می شده

ود علت دک در وجمعلول من«گوينده اين چنان تناقض مدعای خويش را با 
خواب  و کم و /توانيم به رؤيا به يمن نقدهای پيشين، حال میبيند؟  ، نمی»است

  .کيف آن بپردازيم
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  تفاوت اساسی رؤيا با وحی هم در معنی و هم در محتوا -٧

گفتيد که اما شکی نيست که قرآن « : به آقای سروش می گويد مجری برنامه● 
  ».يک سر زبان رؤياست

ام هم اين را  ببينيد اتفاقاً در همان نوشته. ها را ولی تأييد همان! بله«  :٭ سروش
خورند مثل اينکه  ديد که آدم هائی که ربا می ام که پيامبر  در رؤيائی می آورده

انما تأکلون فی بطونهم ناراً و سيصلون سعيرا اين تجربه . خورند آتش دارند می
  ». ريم رباخواری و امثال اينهاپيامبر بود که موجب چی شد، موجب شد تح

در همين جا اين نکته را روشن کنم که در قرآن دو آيه زير در مورد     
  :است رباخواری و ربا آمده

الذين ياكلون الربوا ال يقومون اال كما يقوم الّذى يتخبطه الشيطان من المس ذالك 
ّ البيع و حرم    )٢٧۵/بقره(الربوا بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل 

ّ لعلكم تفلحون  آل (يا ايها الّذين امنوا التاكلوا الربوا اضعفا مضعفه و اتّقوا 
  )١٣٠عمران 

انما تأکلون فی بطونهم ناراً و سيصلون « ای را که آقای سروش ذکرکرده  آيه     
  اوالً صحيح آيه چنين است» سعيرا 

ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون  ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما«
  ) ١٠/نساء(»سعيرا 

ً آيه در مورد خوردن مال يتيم است و نه رباخوار و يا تحريم ربا      . و ثانيا
انما البيع مثل الربوا «: بقره آمده است ٢٧۵تحريم ربا به صراحت در همان آيه 

ّ البيع و حرم الربوا که آدم هائی « ديده   میبنا بر اين پيامبر در رؤيا ن» و احل 
بلکه حکم تحريم ربا »  . خورند خورند مثل اينست که آتش دارند می که ربا می

به صراحت در آيه آمده است و نه اينکه پيامبر خواب ببيند، و بعد موجب تحريم 
  .ربا شود

ديده شد که در مقاله آيه ربا » روياهای رسوالنه « البته بامراجعه به مقاله
  : صحيح شده ولی در  توضيح آن چنين آمده استخواری را ت

الَِّذيَن يَأُْکلُوَن (همچنين است حال رباخواران که چون جّن زدگان نامتعادل اند « 
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بَا َال يَقُوُموَن إِالَّ َکَما يَقُوُم الَِّذی يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ  اين ). ٢٧۵/ بقره* الّرِ
ً چنين  .نمايد مي بيان در بيداری استعاره اّما در رؤيای پيامبر، رباخواران واقعا

ّ « اما کامل آيه »  .ديده شده اند ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا و احل 
راکه ربا تحريم شده است را نياورده، تا خللی به »البيع و حرم الربوا 

ی آورد، ديگر نياز مبقره را  ٢٧۵که اگر تمامی آيه . خوابگزاری او وارد نشود
  »  .اّما در رؤيای پيامبر، رباخواران واقعاً چنين ديده شده اند« نبود که بگويد

باز پيامبر کسی که انگشتری طال دستش «: اما قسمت ديگر همين مطلب که می گويد

بود، رفت و اين انگشتری را از دستش درآورد، در روايات اهل سنت آمده، شيعيان هم اين را 

می رويد و يک پاره آتش روی دستتان می گذاريد يعنی در واقع ريشه های : دند و گفتنقل کر

اين احکام به تجربه و به شهود سمعی بصری او رسيده بود و بعد آن را بصورت احکام بيان  

   )۵۶(» تجربه و به شهود سمعی بصری « اين هم نه روايت است و نه » .می کرد
  :بلکه صريح آيه قرآن است

يها الذين آمنوا ان كثيرا من االحبار و الرهبان لياكلون امول الناس بالبطل و يا ا
يكنزون الذهب و الفضه و ال ينفقونها فى سبيل هللا  و الذينيصدون عن سبيل هللا 

يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم *  فبشرهم بعذاب اليم
کسانی ) ٣۵و  ٣۴/توبه(و ظهورهم هذا ما كنزتم النفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

که طال ونقره را می اندوزند و دررا خدا خرج نمی کنند به عذابی دردناک مژده 
نند و با آن پيشانی همان روزی که آن ها را در آتش دوزخ تافته و گدازان ک! بده

  ».و پشت آنان را  با آن داغ کنند
پردازم تا معلوم گردد آيا قرآن  میبعد از توضيح فوق به موضوع رؤيا      

شکی نيست که قرآن يک سر زبان « «: گويد طور که سروش می همان
و يا اينکه تخيالت آقای سروش است و او در علم رؤيا ديده که قرآن » .رؤياست

  ؟» بان رؤياستيک سر ز«
رؤيا در /اول خواب: اين بخش را در دو قسمت مورد بحث قرار می دهم    

کنم که  وحی با  اين نکته را نيز خاطر نشان می. قرآن و سپس غيراز آن
رؤيا هم از نظر قرآن وهم از نظر علمای فن و هم از نظر فرهنگ لغات  /خواب

  .تفاوت را بازخواهيم شناختدر جای خود اين . ای و اساسی دارد تفاوت ريشه
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   رؤيا در قرآن 
بار درداستان يوسف،   ٧.  باردر قرآن آمده است ١١ومشتقاتش  کلمه رؤيا      

در سوره اسری، و فتح هر کدام يک بار و در سوره صافات و خواب حضرت 
  .بار ٢ابراهيم 

آمده رؤيا در سوره يوسف /مورد رؤيا که در باره خواب ٧قبل از اينکه      
  :توضيح داده شود، الزم است  به دو نکته توجه شود

ما نيکوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن که به تو «: خداوند می فرمايد -١ 
ً پيش از آن از بی خبران بودی » وحی کرديم، بر تو بازگو می کنيم و تو قطعا

)۵٧(  
چ خبر و اطالعی  پس خداوند زيباترين داستان را به پيامبرش که  قبالً از آن هي

  و .  نداشته به او وحی می کند
که خداوند ترا بر می گزيند و علم تعبير «: هم يعقوب به يوسف می گويد - ٢

و هم يوسف سپاس و ستايش می کند خدای را که » خواب را به تو می آموزد
  ) ۵٨. (تعبير خواب ها را به او آموخته است 

خواب يوسف و مابقی داستان خواب بعد از يادآوری دو نکته فوق مختصر به 
  .پرداخته می شود

يوسف به پدرش می گويد که درخواب ديدم که يازده ستاره و ماه و خورشيد بر 
پسرکم خواب خود را برای برادرانت، : من سجده کردند، وپدرش به او می گويد

بازگو مکن که آنها از روی حسادت برای تو نقشه خواهند کشيد، چرا که شيطان 
و يعقوب به پسرش بشارت می دهد، که خداوند ترا بر . من آشکار آدمی استدش

می گزيند و علم تعبير خواب را به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و و خاندان 
  )  ۵٩.(يعقوب تمام می کند

وقتی يوسف به زندان می افتد، دو جوان از خادمان دربار مصر با او به زندان 
می افتند و يکی از آنها خواب می بيند که دانه های انگور را برای تهيه شراب 
می فشارد و ديگری نان بر سر خود حمل می کند و پرندگان از آن می خورند و 

پادشاه در خواب می بيند  سپس) ۶٠. (تعبير خوابشان را از يوسف می خواهند
و هفت خوشه سبز و هفت . که هفت گاو فربه، هفت گاو الغر را می خورند

و . خوشه خوشيده را که خوشهای خوشيده خوشه های سيز را نابود می کنند
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پادشاه از از علماء وحکمای در بار می خواهد که اگر تعبير خواب را می دانند، 
  )  ۶١. (خوابش را تعبير کنند

وقتی آنها از تعبير خواب پادشاه عاجز می مانند، از آن دو جوان زندانی، آن   
من شما را از تعبير خواب : يکی که نجات يافته بود ودرخدمت پادشاه بود، گفت

و يوسف تعبير خواب . آگاه خواهم ساخت پس مرا در زندان نزد يوسف ببريد
وسف و خانواده اش بهم و سر انجام وقتی ي) ۶٢(پادشاه را برايش بازگو کرد 

به مصر در آييد که به : رسيدند و يوسف آنها ر ا در آغوش کشيد، و به آنها گفت
خواست خدا درامن و امان خواهيد بود و پدر و مادرش را بر تخت نشايند، 

ای پدر اين است تعبير : جملگی بر او سجده آوردند و يوسف به پدرش گفت
: ند آن را عينيت بخشيد و يوسف در ادامه گفترؤيائی که قبالً ديده ام که خداو

همانا بهره ای از فرمانروائی به من ارزانی داشتی و تعبير خواب ! پروردگارا
  ) ۶٣.(ها را به من آموختی 

تأويل و يا تعبيرخواب علم ويژه ای می خواهد و خداوند آن علم  :  نتيجه اينکه 
تواند خواب صادقه باشد و  و خواب ها می. را به پيامبرش يوسف آموخته است

رؤيا با وحی که امر و فرمان است که بايد چنين /پس خواب. اضغاث و احالميا 
کرد و يا نکرد و نتايج چنين کرد و نکرد، چنين و چنان می شود، و صريح است 

  :اينک خواب حضرت ابراهيم هم آورده می شود. کامالً متفاوت با خواب است
می بينم که ] چنين[من در خواب ! ای پسرک من " سعی رسيد گفت  و وقتی با او به جايگاه« 

انشاءهللا . آنچه را مأموری بکن! ای پدر:" گفت" ترا سر می برم، پس چه به نظرت می آيد؟

و ] و همديگر را بدرود گفتند[پس وقتی هر دو تن در دادن ." مرا از صابران خواهی يافت

رؤيای خود  را حقيقت * ندا دايم که ای ابراهيم او را* پسر را به پيشانی بر خاک افکند

» .راستی که اين همان آزمايش آشکار بود* ما نيکوکاران را چنين پاداش می دهيم. بخشيدی

)۶۴(  

دانست که ابتال  حضرت ابراهيم  بارها از ابتال پيروز بيرون آمده بود و می 
ابتال نه  پس موضوع. شود دانست که از حق جز حق صادر نمی چيست؟ و می

چشم پوشيدن فرزند، بلکه تسليم شده به حقی است که از حق مطلقی که خداوند 
پس هر دو، سلم جستند و پدر فرزند را به پهلو بر . است قرار است صادر شود

تو در عمل به رؤيای : ندای خداوند را شنيد) ١٠٣صافات، آيه . (زمين خواباند
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و اين ابتالئی آشکار ) ١٠۵و  ١٠۴های  صافات آيه. (خويش، بس صديق بودی
ترتيب، اسالم اين دو،  بدين). ١٠٧(و مقرر کرديم گوسفند قربانی بگردد . بود

شود، هم بگاه نهادن کارد بر گلوی  که از حق جز حق صادر نمی ايمانشان  به اين
اما حقی که از خداوند، حبيب هستی بخش . اسماعيل، هيچ رنگ شبهه نپذيرفت

بدون آن ابتال، رسم . ها از قربانی شدن انسان بود دن انسانصادر شد، مصون کر
و اين ابراهيم بود که اين رسم را بنام دين و . افتاد قربانی کردن انسان بر نمی

  .   خدا برانداخت
داند که موفقيت در گذراندن آزمون ايمان، چنين ايمانی،  عقل مستقل و آزاد می

های دوستی با حق مطلق است   اندن آزمونهم پس از گذر ، آن)ع(نيازمند ابراهيم 
  . و در نتيجه به يمن استقامت در آزمون ها خليل خداوند شد

دو خوابی که پيامبر ديد و خداوند صحت آن را تأييد کرد، مورد بحث قرار حال 
     : می گيرد

پروردگارت بر مردم   به راستی " هنگامی را که به تو گفتيم ] و ياد کن[«  -  ١
آن درخت لعنت شده ] نيز[آن رؤيائی را که به تو نمايانديم، و  و ." احاطه دارد

در قرآن را، جز برای آزمايش مردمان قرار نداديم؛ و ما آنان را بيم می دهيم، 
  )۶۵(» .ولی جز برطغياِن بيشتر آنها نمی افزايد

در اين آيه خداوند به پيامبر گوشزد می کند که او بر احوال و اعمال مردم 
احاطه دارد و آن درخت نفرين شده در قرآن را که در رؤيا به او نشان داده 

با توجه به ويژگی هايی که آيه برای اين . است، برای آزمايش مردمان است
ه در بين مردم، درخت می شمرد می توان آن را به درخت قدرت تاويل کرد ک

در روابط و مناسبات فردی و گروهی، ريشه می دواند و شاخه ها بر می کشد و 
به نسبتی که کسی يا گروهی به سمت . قانونش تمرکزو تکاثر هر چه بيشتر است

در سياق . قدرت می رود به همان نسبت بر قدرت پرستی اش افزوده می شود
ه را به کار می گيرند و با عطف رايج زبان عربی که برای خاندان واژه شجر

توجه به عنصر طغيانگری که در آيه به عنوان يک نتيجه ذکر شده است می 
در  توان گفت شجره ملعونه اقوام و يا خاندانهای قدرتمداری اند که مانند درخت 

بين مردم ريشه دوانيده و شاخه ها و برگهای خود را تا جائی که بتوانند می 
و تاکيد قرآن اين است که اين . ن بر مردم سلطه گری می کنندگسترانند و بدينسا
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شجره را که در رؤيا به پيامبر نشان داده است چيز تازه ای نيست بلکه اين خود 
نيز يک سنت الهی است که همواره در بين مردمان وجود داشته و مردمان بدان 

ان نمادی اين شجره ملعونه قدرت در هر دوره و زم .آزمايش شده و می شوند
دارد و در دوران اوليه اسالم  و موافق با احاديثی که در مورد اين آيه ذکر شده، 

  .در آن دوران خاندان  بنی اميه اند
را پيامبرش در خواب ديده است، به او  در حقيقت خداوند در اين آيه آنچه 

 تسليت گفته ومی گويد او غمگين نباشد، زيرا اين شجره ملعونه قدرت، نقش يک
آزمونگر را دارد، آزمونی که هيچ کسی را از آن گريزی نيست و برای همه 

شجره قدرت در . زمان ها ومکان ها صادق است چراکه سنت االهی است
بنا . همان وسيله امتحانی است که يک يک مردمان با آن آزمايش می شوند واقع

دين قرار بوده به گفته بسياری از مفسرين شيعه و نيز اهل سنت، شان نزول آيه ب
که رسول خدا در خواب می بيند که بنی اميه ميمون صفت در همه جا بر 

پيامبر از اين رويا بسيار غمگين و . منبرش برآمده اند و حاکم بر مردم شده اند
آنگاه خداوند برای تسليت خاطر رسولش اين آيه را فرو ) ۶۶. (ناراحت می شود

در تاريخ اسالم نيز . ی او بازگو کندفرستاد تا يکی از سنت های خود را برا
مطلقه   معاويه اولين کسی است که حکومت شورائی اسالم اوليه را به پادشاهی 

روشی که بعد از آنها در خاندان بنی . موروثی در خاندان خويش بدل کرد
و فقها و علما نيز که دين را بيان قدرت می دانستند،  -. عباسی نيز ادامه يافت

در خدمت حاکميت موروثی مطلقه بودند، در جا اندختن پادشاهی تبعيت  و يا 
مطلقه موروثی تا همين اواخرچنان نقشی بازی کردند، که اطاعت از پادشاه 
برای تودۀ مردم  امری شرعی و واجب تلقی می شد و پادشاه سايۀ خدا بر روی 

از بنی  البته همزمان بايد توجه داشت که مضمون وحيانی آيه فراتر  -زمين بود
اميه يا بنی عباس است زيرا بيانگر امر مستمری بنام سلطه طلبی است که ادامه 

 .داشته و دارد
روالن بارت جامعه شناس فيلسوف معاصر فرانسوی تمثيلی شبيه همين تمثيل 

او قدرت را به جغدی تشبيه می کند که در خرابه ها . قرآنی در باره قدرت دارد
مه جا سرک بکشد و همه جا را تاريک می طلبد تا می نشيند و می خواهد بر ه

  ) ٦٧. (يعنی قدرت خاصيتش همين است. هر جايی را زير سلطه خودش درآورد
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شما بدون شک، :] که ديده بود[حقاً خدا رؤيای پيامبر خود را تحقق بخشيد « - ٢
به خواست خدا در حالی که سر تراشيده و موی های سترده در کمال امنيت سفر 

خدا می دانست، آنچه . و با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهيد آمد کرده
قرار داده ] برای شما[و قبل از اين، پيروزی نزديکی . شما نمی دانستيد را 

  )۶٨(» .است
آيه می گويد که قسم می خورم که خدا آن رؤيائی را که قبالً به تو نشان داده  

ا اين بود که ای مؤمنين در کمال امنيت آن رؤيا چه بود؟ رؤي. بود، تصديق کرد
داخل مسجد الحرام می شويد و سرها می  و سالمت و بدون ترس از مشرکين 

  .می کنيد) كوتاه كردن مقداري از موي سر و ناخن(تراشيد و تقصير 
  : اگر به متن آيه خارج از حديث و روايات توجه شود، آيه روشن بيان می کند

ديکی در انتظار شما است و شما در کمال ايمنی و فتح قريب يعنی پيروزی نز
وقتی نتيجه حرکت پيامبر به صلح . شويد به آسانی به مسجد الحرام وارد می

و فراهم آوردن زمينه وارد شدن به  فتح قريبحديبيه انجاميد، خود اين صلح 
زيرا تا آن . مکه و انجام مراسم عمره بدون جنگ و خونريزی در سال بعد بود

مشرکين مکه که در صدد از بين بردن رسول خدا و دينش بودند و آنها را زمان 
به رسميت نمی شناختند و بعد از اين صلح بود که پيامبر و يارانش را به عنوان 

پذيرفتند که مسجدالحرام سال  و هم. يک واقعيت پذيرفته و به رسميت شناختند
مال امنيت و آسايش در آينده به مدت سه روز برای انجام مناسک عمره و در ک

در حقيقت با صلح حديبيه دين اسالم و . اختيار پيامبر و يارانش قرار گيرد
 پيروانش به عنوان يک واقعيت اجتماعی پذيرفته شد و اين پيروزی بزرگی بود

    . اين پيروزی است »فتح قريب«و 
 همانگونه که تاريخ صدر اسالم در کليت خودش نشان می دهد برای اسالم  

تر از فتح حديبيه صورت نگرفت، زيرا در پرتو آن، آتش جنگ  فتحی عظيم
فرونشست و دعوت به اسالم رواج گرفت و اسالم در سراسر جزيرةالعرب 

ترين فايده اين صلح، زمينه سازی برای فتح مکه بود که  گسترش يافت؛ اما مهم
  .مدت کوتاهی پس از صلح حديبيه به وقوع پيوست

نفر  ١۴٠٠شم هجری با ياران خود و قريب به اتفاق روايات، پيامبر در سال ش
بودند به قصد عمره با شترانی که برای قربانی کردن آماده شده بودند، و بدون 
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قصد جنگ و ساز و برگ نظامی، برای انجام مناسک عمره به سمت مکه 
درمدينه خواب ديده بود که همراه يارانش برای ) ص(رسول خدا . حرکت کرد

م مناسک عمره به مکه در آمدند، وارد خانه كعبه شد، وسر خود را تراشيد، انجا
پيامبرپيش ازحرکت به مکه خواب خودرا برای اصحاب  . و كليدرا گرفت

چون اطمينان داشتند که خواب آن حضرت رؤيای صادقه است، . تعريف کرد
ز رفتن به ولی چون مشرکين در حديبيه جلو آنان را گرفتند و ا. بسيار شاد شدند

در همين   .مسجدالحرام باز داشتند، مجبور شدند به صلح حديبيه متوسل شوند
ميانه، بعضی از همراهان و مؤمنين دچار شک وترديد می شوند که خدای تعالی 

  : سوه فتح را فرو می فرستاد ٢٧برای برطرف کردن شک و ترديد آنها آيه  
ّ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ا ّ امنين لقد صدق  لمـسـجد الحرام ان شاء 

محلقين رؤسكم ومقصرين ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فـجـعـل مـن دون ذلك 
  )٢٧/فتح(فـتـحا قريبا 

در متن خود معناي ديگري نيز دارد  آيه سوره فتح ينافزون بر آنچه گفته شد، ا
در زمان نزول و نزد پيامبر و به روشنی به ما می گويد که  و أن اينكه

آيه . رؤياي پيامبر كامال وجود داشته است/اطرافيانش تفكيك بين وحي و خواب
مي گويد كه پيامبر خواب را  پيشتر ديده بود و همان وقت نيز آن را بيان كرده 
بوده است ولي ظاهرا چون تحققش طول كشيده بوده است اصحاب دچار شك 

نكته ديگر در همين ارتباط به . صادقه بوده يا عاديشده بودند كه أيا رؤياي 
بر مي گردد، يعني گويي رويا بالباطل نيز براي پيامبر » رويا بالحق«اصطالح 

که از اتفاق در تفاسير قديمی و از جمله در . مي توانستند متصور شوند
يعنی اينکه برای پيامبر هم رؤيا صادقه و . تفسيرطبری هم استفاده شده است

ی وجود داشته که خداوند از طريق وحی به او می گويد که رؤيا يت صادقه  عاد
در اينجا نظر غالب مفسران و از جمله صاحب . است و ما آن را تحقق بخشيديم

  .  سور ه فتح  خالی از فايده نيست، آورده می شود ٢٧الميزان در مورد آيه 
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  سوره فتح ٢٧نظر غالب مفسران از آيه 
  :يزان می نويسدصاحب الم● 
اشاره به همان مـطـلب ) ذلك (كلمه  -) فعلم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلك فتحا قريبا(«     

و مراد . بـه زودى در كـمـال ايـمـنـى داخـل مـسـجـد الحـرام مى شويد: قـبـل اسـت كـه فـرمـود

خـداى تـعـالى : اسـت كـه  است، و مـعـنـاى آيـه ايـن) اقرب من ذلك ) (من دون ذلك (از جمله 

از فـوائد و مـصـالح داخـل مـسـجـد شـدنـتـان چـيـزهـا مـى دانـسـت، كـه شـمـا نـمـى 

دانـسـتـيـد و بـه هـمـيـن جـهـت قـبـل از داخـل شـدن شـمـا بـه ايـن وضـع، فـتـحـى قـريـب 

 .قـرار داد تـا داخل شدن شما به اين وضع ميسر گردد

در اين آيه، فتح حديبيه است، ) فتح قريب (جا اين معنا روشن مى شود كه مراد از از اين«    

چـون ايـن فـتـح بـود كـه راه را بـراى داخـل شـدن مؤمنـيـن بـه مـسـجـد الحـرام بـا كـمـال 

اگر اين فتح نبود ممكن نبود بدون خونريزى و كشت و كـشـتار . ايـمـنى و آسانى هموار كرد

الحرام شوند، و ممكن نبود موفق به عمره شوند، و ليكن صلح حديبيه و آن  داخل مسجد

شـروطـى كـه در آن گـنـجـانـيـده شـد ايـن مـوفـقـيـت را بـراى مـسـلمـانـان ممكن ساخت كه 

 .سال بعد بتوانند عمل عمره را به راحتى انجام دهند

مراد از فتح : (بعضى از مفسرين گفته انداز ايـنـجـا ايـن مـعـنـا هم روشن مى گردد اينكه      

و اما اينكه . در آيـه فـتـح خيبر است، سخنى است كه از سياق آيه به دور است) قـريـب 

از آن قـول بـعـيـدتـر اسـت و ) مـراد از آن، فـتـح مـكـه اسـت : (بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد

ن اين است كه شك و تـرديـد را از بـعضى سـيـاق آيـه ايـن معنا را مى رساند كه مراد از آ

ّ عليه و آله وسلّم (مؤمنين كه با رسول خدا  بودند بر طـرف سـازد، چـون مؤمنـيـن ) صلّى 

ّ عـليـه و آله وسـلّم (خـيـال مـى كـردنـد ايـنـكـه رسـول خـدا  در خـواب ديـده بـه ) صـلّى 

ى كه سرها تراشيده و تقصير هم كرده اند زودى داخل مسجد الحرام مى شوند، در حال

پيشگويى مـربـوط بـه همان سال است، و وقتى به اين قصد از مدينه به سوى مكه حركت 

الحرام جلوگيرى  كردند و مشركين جلو آنان را در حديبيه گرفتند و از ورودشان به مسجد

ه خـواسـت ايـن شـك و تـرديـد نمودند، دچـار شـك و تـرديـد شـدنـد، خـداى تـعـالى در ايـن آيـ

آورد که فـتـح قـريـب فـتح حديبيه  طباطبائی به روشنی می )۶٩(» .» .را زايل سازد
 . است، نه فتح خيبر و يا فتح مكه چنانچه بعضى پنداشته اند
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  :نويسد امام فخر رازی در تفسير کبير خود، در مورد اين آيه می●
گفتند  چه که منافقان میبراي بيان فساد آن) ه خداوندي بود وعد(به تحقيق كه خداوند اين «    

اوامر خداوند ) آنان هم(کرد و  بعد از اينکه خداوند آرامش را بر رسولش و بر مؤمنان نازل

قرار بر اين (ما : گفته آنان) اين بود( و . داشتند و به جنگ و قتال روی نيآوردند را پاس نگه

الحرام شديم، نه سرهای مان را  ولی نه داخل مسجد) مبود که داخل مسجد الحرام بشوي

در ) ص(زيرا که رسول خدا ) گفتند چرا چنين ( تراشيديم و نه موهای خود را کوتاه کرديم، 

وقت ) داخل شدن به مکه(شوند ولی برای برای آن  خواب ديده بود که مؤمنان داخل مکه می

خواب خودش را برای مؤمنان تعريف ) خداپيامبر ( سپس خواب .خاصی تعيين نفرموده بودند

وقتی . کرد و آنان نيز بدين يقين رسيدند  که آنچه پيامبر خدا در خواب ديدند اتفاق خواهد افتاد

، منافقان  مسخره )به مدينه( که مسلمانان با مشرکين پيمان صلح بستند، در راه بازگشت 

اينجا بود که خدا در . ( را تراشيديمکه نه داخل مکه شديم و نه سرهای خود مان : کردند می

 » )بتحقيق که خداوند تصديق کرد رؤيای حق پيامبر خودش را: ( فرمودند) جواب اين منافقان

)٧٠(  

  
  :نويسد نيز در تفسير خود می دمحم بن جرير الطبري● 
فجعل من دون : ( سلمه از ابن إسحاق از زهری اين چنين نقل قول کردکه: ابن حميد گفت«    

يعنی صلح حديبيه، هيچ فتح و پيروزی در اسالم بزرگتر از صلح حديبه ) ذلک فتحا قريبا

با هم روبرو شدند، وقتی که آتش بس شد و  )دو گروه( همانا قتال بود وقتی که انسانها . نبود

جنگ تمام شد، همه انسانها به همديگرامان دادند، با هم مالقات و گفتگو کردند و بحث و 

ند و مسلمانان با هيچ غير مسلمانی در باره اسالم سخن نميگفتند مگر اينکه آنان مجادله کرد

به مراتب بيشتر از تمام ساليان ) صلح( اسالم را پذيرفتند و مسلمان شدگان در ان دو سال 

  .گذشته اسالم بودند

فجعل من دون : ( سلمه از ابن إسحاق از زهری اين چنين نقل قول کردکه: ابن حميد گفت

  )٧١( ».يعنی صلح حديبيه) لک فتحا قريباذ

  

  :ر تفسير ابن کثير آمده استد ●
يعنی خداوند می دانست آنچه ) فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ( : وقوله  «

را که به خير ومصلحت شما بود همان منصرف کردن شما از دخول در مکه در ان سال و 
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قبل از دخول شما در مکه که در رؤيای پيامبر : أي ) دون ذلك  فجعل من( شما نمی دانستيد،  

يعنی صلحی که بين شما و بين دشمنان شما از ) : فتحا قريبا . ( وعد داده شده بوديد) ص(

  )٧٢( ».مشرکين اتفاق افتاد

  
  :است حسين بن مسعود البغوي نيز در تفسير نقل کرده ●

) ص(در الحديبيه با رسول خدا : است که گفت   از مجمع بن جاريه انصاری روايت شده«    

حاضر بوديم ، وقتی از الحديبه منصرف شديم مردم به طرف شترهاشتان شتابان شدند و 

بر رسول خدا وحی : گفتند) که چنان پريشان هستند( گفتند چی شده انساها را؟  بعضيها می

 حرکت کرديم و ديديم همه دوان دوان به طرف رسوهللا: نازل شده، مجمع بن انصاری گفت

: وقتی همه جمع شدند پيامبر خدا تالوت فرمودند. که در کراع النعيم کنار شتر خودش ايستاده

  ، » إنا فتحنا لك فتحا مبينا «

و قسم به آن ذاتی که نفس من در . بله: باشد؟ فرمودند يا رسول هللا آيا اين فتح می: عمر گفت   

و تحقق رؤيا  باشد ل است که مراد از فتح صلح حديبيه میواين دلي. باشد دست اوست فتح می

  ....بود) آينده(در سال مقبل 

ال «يا کوتاه کنيد و » و مقصرين«يعنی همه سرهاتان را بتراشيد  » محلقين رؤسكم«    

که صالح در صلح .  دانيد داند آنچه را که شما نمی نترسيد، خدا می» تخافون فعلم ما لم تعلموا

  باشد  و تأخير دخول به مسجدالحرام می

فجعل ) . (  ٢٥ -الفتح ( اآلية " ات ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمن: " و هو قوله تعالى      

منظور از اين صلح حديبيه ) فتحا قريبا ( يعنی قبل خول شما در مسجد الحرام ) من دون ذلك 

  )٧٣(» .می باشد نزد اکثر مفسران

  
 :تفسير القرطبی نيز می خوانيمدر ● 
وقتی که در . شود پيامبر خدا در خواب ديد که بااين شمايل داخل مکه می: قتاده گفت«    

) ص(الحديبيه با مشرکان پيمان صلح بست، منافقان به شک افتادند تا جايی که رسول هللا 

 فورا وحی خدا نازل شد که . شوند داخل مکه می) اکراها بخاطر نيش زبان منافقان: (گفتند

 پس به يارانش خبر داد که امسال نه، در غير از اين. »لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق«

و گفته شده که ابابکر کفتند که . باشد حق می) ص(شوند و ررؤيا يش  سال، وارد مکه می

باشد  شويد بلکه عام می خواب رسول موقت به وقت خاصی نبوده و نگفته که امسال داخل می
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  ...شوند و حتما پيامبر خدا داخل می

مفسرين بر اين قول  و اکثر. صلح حديبيه: مجاهد گفت .فجعل من دون ذلك فتحا قريبا     

هيچ فتح وپيروزی در اسالم بزرگتر از صلح حديبيه : است که هستند و از زهری نقل شده

با هم روبرو شدند، وقتی که آتش بس ) دو گروه( همانا قتال بود، ولی وقتی که أنسانها . نبود

کردند و بحث با هم مالقات و گفتگو . شد و جنگ تمام شد، همه انسانها به همديگر امان دادند

ومجادله کردند و مسلمانان با هيچ غير مسلمانی در باره اسالم سخن نگفتند مگر اينکه آنان 

به مراتب بيشتر از تمام ساليان ) صلح( اسالم را پذيرفتند و مسلمان شدگان در آن دو سال 

فر و روز الحديبيه سال ششم هجری تعداد مسلمانان هزار و چهارصد ن. گذشته اسالم بودند

 رؤيای صادقه -٢ )٧٤(» بود و بعد از عام الحديبيه سال هشتم ده هزار نفر بودند

افزون بر آنچه گفته شد دو خواب پيامبر را هم خداوند خود برای پيامبرش  
تعببير و تصديق می کند و به او می گويد که رؤيای تو از جانب ما بوده و ما 

در همين جا خاطر نشان    .بيان کرديمحقيقتی را برای تو بوسيلۀ اين دو رؤيا 
  :از دونوع رؤيا و خواب سخن بميان استکنيم که در قرآن 

  
      رؤيای صادقه - ٢و  اضغاث و احالم يا خوابهای پريشان -١
  
نوعی که نياز به خوابگزار و يا تعبيرگر : خود دو نوع است  رؤيای صادقه 

نوع اول نظير خوابی است . ندارد و ديگری آنکه نياز به تعبير و تعبيرگر دارد
و يا خواب . است به مسجدالحرام با صلح و صفا وارد شده: که پيامبر ديد

ور هر دوی اين خوابها همانط. کردن فرزندش حضرت ابراهيم در مورد قربانی
نوع ديگر رؤيا، . که پيامبران در خواب ديده بودند، واقعيت بيرونی پيدا کرد

رؤياهای حضرت يوسف و يا دو جوان همزندانی او و يا خواب پادشاه مصر 
خواب يوسف را پدرش حضرت يعقوب تعبيرکرد و دو خواب ديگر را . هستند

ن دو نوع خواب از اي. يوسف که خداوند علم خوابگزاری را به او آموخته بود
شوند، نوع اول خوابی است که خواب ببينده وقتی  که رؤيا صادقه ناميده می

را،  بدون کم و زياد و بدون فراموش کردن جزئيات، به  شود تمام آن بيدار می
آنچه بعد واقع خواهد شد، . اش حاضر است آورد و هميشه در حافظه خاطر می

اما . رؤيا به خوابگزار هيج نياز ندارداين نوع . واقعيت يافته همان خواب است
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نظير .  در نوع ديگر خواب صادقه، رؤيائی است که نياز به گويا شدن دارد
خورند و  خواب شاه مصر که بنابرآن، هفت گاو فربه، هفت گاو الغر را می

هفت خوشه سبز  و هفت خوشه خوشيده که خوشهای خوشيده خوشه های سبز 
بسيارند .  ع از خواب صادقه نياز به خوابگزار دارداين نو. کنند را نابود می

  .    اند کسانی که هر سه نوع  خواب را خود تجربه کرده
   
  تفاوت ميان وحی و رؤيا  
ابن خلدون هم،  اندريافت خويش را در باره سه نوع خواب ذکر شده در قرآن    

وحی نوعی غيبت است از حاضران و همراهان « : کند و وحی چنين تشريح می
حالتی است مانند خواب که .  در حالی که همراهان و حاضران با او هستند

.  غماء شده استشخص همراه و يا همراهان می پندارند که او دچار غش و يا ا
در حقيقت با نيروی ادراکی که در . يک از اين حاالت نيست در صورتی هيچ

شوند و همۀ اينها در بيداری  آنها نهاده شده، مستغرق در ديدار ملک روحانی می
و يا شنيدن بانگ جرسی است که با آن بانگ . افتد و نه در خواب اتفاق می

است که در مقابل آنها تجسم می يابد و يابند و يا چهرۀ شخصی  مطلب را در می
بعد آن حالت زايل . سپارد است را به او می آن شخص آنچه از نزد خدا آورده

در حالی که بر خود مسلط و به هوش هستند، آنچه بر ايشان القا و . شود می
در بارۀ چگونگی وحی ) ص(وقتی از پيامبر . است را از حفظ دارند خوانده شده

گاهی آوازی چون انعکاس باگ جرس بگوشم «: پاسخ فرمودند پرسيده شد، در
آنگاه آن حالت . گردد رسد و اين شديدترين حالتی است که بر من عارض می می

شود در حالی که آنچه را گفته است حفظ دارم و گاهی فرشته بصورت  قطع می
فظ گويد ح گويد و من آنچه را می يابد و با من سخن می مردی در نظرم تجسم می

هان ای مردم بدانيد که من به هيچ دانشی «: پيامبر خود فرمود)  ٧۵(» کنم می
  ) ٧۶(» . است آگاه نيستم جز آنچه خدا به من آموخته

. کرده اند را تعبير می  خواب ديدن در نوع بشر وجود داشته و دارد و ناچار آن   
هی رؤيا، تا گا. همچنانکه يوسف صديق خواب آن دو يار زندانی را تعبير کرد

ماند و  روزگار درازی  و گاه هميشه پس از بيدار شدن از خواب، در ياد می
اين نوع رؤياها رؤيای صادقه است و از . شود هيچگاه از انديشه دور نمی
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: خواب بر سه گونه است« : دهد ابن خلدون ادامه می. خوابهای پريشان جدا است

  .و سوم از جانب شيطاننخست از جانب خدا و دوم از جانب فرشتگان 

و بنابر اين رؤيائی که از جانب خداست همان نوع صريح و آشکاری است که هيچ نيازی    

خوابی که از جانب فرشتگان است، رؤيای صادقی است که نياز به تعبير .  به تعبير ندارد

 و خوابهای آشکار  )٧٧(» دارد و آنچه از جانب شيطان است همان خوابهای پريشان است
  . و جلی و يا صادقه همچنانکه گفته شد از سوی خداست

ادراکات غيبی است که بر شخص خوابيده دست رؤيای صادقه يکی از     
ظاهری و  مفارقت از حواس: فرمايد خواب چنانکه خداوند در قرآن می. دهد می

در روز و بيداری، ما به بدن و حواس و . )۴٢/زمر(ورود به عالم باقی است
ای ميان روح و ادراکات  کارهای روزمره اشتغال داريم و اين امور همچون پرده

اما در خواب، حواس ظاهری و تمامی فعل و انفعاالت روزانه از . حائل است
شود  و  در بعضی مواقع نفس در اين حالت بر انگيخته می.  ايستد کار باز می

و اين کيفيات از خواص نفس انسانی است که در همۀ بشر «شود  او باز میای بر  دريچه

بلکه هر يک از افراد انسان نه يک بار بلکه . بهره نيست شود و هيچکس از آن بی يافت می

کند و بطور قطع برای او پيش  بيند که در بيداری صدق پيدا می بارها در عالم رؤيا وقايعی می

و وقتی اين . کند نفس در حالت خواب امور نهانی وغيبی را درک میکند که  آيد و يقين می می

    ) ٧٨(» امر در عالم خواب روا باشد در جز خواب و احوال ديگر هم ممتنع نخواهد بود
ای فروتر  و حتی رؤيای پيامبران مرتبه. کيفيت وحی با رؤيا تفاوت اساسی دارد

که پيامبر بر پشت ناقۀ سورۀ برائت در جنگ تبوک هنگامی . از وحی آنهاست
گويند که وحی انسالخ و تجرد از بشريت  ها می بعضی. خود سوار بود نازل شد

ای خاص بالفعل از جنس  و تبدل به فرشتگی است تا در وقت معين و لحظه
فرشتگان گردد و سپس بعالم بشريت بازگردد و در عالم فرشتگی آنچه را که 

و معنی وحی خطاب و گفتگو .  د تبليغ کندفراگرفته به ابنای بشر و همنوعان خو
  ) ٧٩.  (با فرشتگان همين است

کسی که قصد دريافت حقيقت را داشته باشد و بدون پيش فرض و يا پيش     
کند که،  داوری به قرآن مراجعه کند، به هر چه شک کند، به اين امر شک نمی

ی پيامبران و حتی بين رؤيا. در قرآن، تفاوت ميان وحی و رؤيا، آشکار است
  پردازيم  باوجود اين، در پايان نوشته، بدان باز می. وحی آن ها
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اما حرف من اين است که زبان قرآن زبان « :گويد دکتر سروش خود می   
عرفی است يعنی هيچکدام اين کلمات در ديکشنری بر خالف معنايشان حمل 

ی آب و اگر هم هر اگر گفته خورشيد، يعنی خورشيد، اگر گفته آب يعن. شوند نمی
ً من « و »چيز ديگری گفته يعنی همان، نه زبان تخصصی است نه فنی اتفاقا

معتقدم زبان قرآن آسان است، زبان عرفی است، نه زبان فلسفی، نه زبان 
اگر واقعاً شما چنين يقين )  ٨٠(  »حقوقی، نه زبان فنّی است هيچکدام از اينها

در کدام ديکشنری از  :اين است که بفرمائيدمی پبنداريد و اعتقاد داريد، سئوال 
قديم االيام تا به امروز  وحی  به معنی خواب آمده است؟ در هيچ ديکشنری چه 

. اند وحی و خواب را يکی معنی نکرده... عربی، چه فارسی و چه انگليسی و چه
  .خواب خواب است و وحی وحی

  
  بیبه عنوان مثال نونه ای به زبان انگليسی، فارسی و عر

  :انگليسی ●  
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) 

 فارسی  
حقايقی که پارسايان ) صادقانه(رؤيا صادق . نسان در خواب بيندآنچه که ا :رؤيا

در خواب بينند،  حقايقی را که در خواب بينند رؤيای صادقانه گويند، آنچه در 
بيداری دست دهد مکاشفه گويند و آنچه که مابين خواب و بيداری حاصل گردد 
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 )معين. ف.  (خلسه نامند
تاج المصادر ) (المصادر زوزنی ) (دهار. (خواب ديدن ) ع اِ ] (ُرْء [  .رؤيا

. آنچه در خواب بينند). منتهی االرب . (̍ ج ، ُروی. خواب که ديده شود). بيهقی 
). از اقرب الموارد) (ناظم االطباء) (از غياث اللغات ) (از آنندراج . (ج ، رٔوی 

  )دهخدا.  (هرآنچه در خواب بينند
و مطابق با واقع است و بالجمله يعنی خوابهايی که درست : رويای صادقه -

کاشانی . آنچه انسان در خواب بيند اگر مطابق با واقع باشد رؤيای صادقه گويند
گردد و به حوادث  نفس در اتصال به نفوس فلکی نقوشی در وی مرتسم می: گويد

دهد و هم در بيداری  کند و اين معنی هم در عالم خواب دست می آينده علم پيدا می
خواب باشد رؤيای صادقه و آنچه در بيداری باشد مکاشفه و آنچه  آنچه در. 

مابين نوم و يقظه دست دهد، خلسه گويند و اين نقوش اگر در عالم خواب منقش 
گردد، آنچه معلول امور مزاجی و مادی باشد نه بواسطه اقتباس از مبادی عاليه 

کشف و شهود گويند  آن را اضغاث و احالم نامند و آنچه از مبادی عاليه باشد را
  .و روايت است

 عربی  
اصل الوحی االشارة السرية، وحی پيامی « : راغب اصفهانی گويد : وحی -

ابواسحاق نيز گفته . » پنهانی است که اشارت گونه و با سرعت انجام گيرد 
. اللغة کلها اعالم فی خفاء و لذلک سمی االلهام وحيا  اصل الوحی فی« : است 

  .  » اند  را ، وحی ناميده اصل وحی در لغت به معنای پيام پنهانی است ، لذا الهام
ً  -١ :وحی: المنجد  –إشار اليِه ارسل اليِه رسوالً و : الی فالنٍ : َوَحی يحی َوحيا

 ً   : هللاُ فی قلبِه کذا –کلمه سّراً  و کلمه بما يخفيِه عن غيره و : اليِه کالما
  

   های رؤياهای صادقه بنابر قرآن ويژگی
های آنها هم با خواب  های رؤياهای صادقه بنابر قرآن که گويای تفاوت ويژگی 

  : پريشان است و هم با وحی
های رؤياهای صادقه نقل  هرگاه قرار بر آموختن و نه تخطئه باشد، ويژگی     

هائی که دانشمندان روان در باره اين نوع رؤياها  شده در قرآن، با ويژگی
های برشمرده در قرآن به  شود تا که اين مقايسه بگويد ويژگی اند، مقايسه می يافته
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چه حد از کمال هستند و آيا ممکن بود قرآن خواب پريشان کسی باشد که رؤيای 
ها رؤيای  ها باشد؟ و آيا اين ويژگی مذکور در قرآن، برخوردار از همه ويژگی

ود تصديق کنند و خ به حق، چه رسد به خواب پريشان، را از وحی متفاوت نمی
  :وحی نيستند؟

در خارج از ذهن، واقعيت . رؤيای به حق، در آغاز، جز وجود ذهنی ندارد. ١
  پيدا خواهد کرد؛

رؤيای به حق، يا خود گويا نيست و بايد گويا شود و يا بخشی از آن نيازمند . ٢
شود را  المبين مربوط می که رؤيای پيامبر، در آنچه به فتح چنان. گويا شدن است

  وند گويا کرد؛خدا
که زمان رؤيای صادقه پيامبر، معلوم نبود و  چنان.  معلوم و نامعلوم دارد. ٣

چنانکه در . اسباب تحقق رؤيا نيز معلوم نيست. معلوم نبودنش شک آفرين شد
  بنابراين،. رؤيای پيامبر و در رؤياهای ديگر، اين اسباب معلوم نبودند

مورد (کند  خود آن را شفاف می يا خداوند. رؤيای صادقه شفاف نيست.  ۴
  ؛)رؤياهای دو زندانی و شاه مصر(و يا معبری که يوسف است ) رؤيای پيامبر

شوند، ايفا کنندگان نقش  رؤياهای صادقه وقتی هم که به همگان راجع می. ۵
يا پيامبر و يا پيامبر و گروندگان به دين او و يا پيامبر و صاحب : معين هستند

  هستند؛) ی شاه مصرمورد رؤيا(مقامان 
بلکه به زمان و مکان . رؤياهای به حق همه مکانی و همه زمانی نيستند.  ۶

و نيز، در جا و زمان معينی واقعيت خارجی پيدا . شوند معينی مربوط می
  کنند؛ می
بنابراين، در بردارنده حق يا حقوقی که ذاتی . در بردارنده حکمی نيستند. ٧

در حقيقت، حقوقی که مايه اين . د، نيز نيستندحيات باشند و موضوع حکم شون
  آيند اگر ، بجا می)حق حيات مصريان و جانداران مصر(رؤياها هستند 

رؤياهای : کم و کاست اجرا کنند ها به حق تدبير کنند و تدبير را بی انسان.  ٨
  لذا،. شوند صادقه خود به خود متحقق نمی

يشاپيش خبر از وقوع امری گرچه پ. رؤياهاِی به حق نافی جبر هستند. ٩
ها، بستگی به  دهند، اما وقوع آن امر و يا تأثير وقوع آن بر زندگی انسان می

 ٧که رؤيای شاه مصر خبر از وقوع قحطی  چنان. ها دارد عمل خردمندانه انسان
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اگر تدبير سنجيده يوسف، سبب خنثی شدن اثر قحطی بر حيات . داد ساله می
. کرد کرد و مردم مصر را کشتار می واقعيت پيدا میشد، اين رؤيا  مصريان نمی

و يا منافقان چون جبرباور بودند، مدعی شدند چون رؤيای پيامبر تحقق نيافت، 
ورود به (که، در اين مورد  غافل از اين. گويد پس نه آن کس است که می

ه کند اگر تدبير پيامير در انعقاد صلح حديبي رؤيا واقعيت پيدا نمی) مسجدالحرام
در تمامی موارد، اين تدبير و عزم . را فراهم نمی آورد امکان وقوع آن

  يابد؛ است که نقش می آزادانه
شوند، نه همگی مستمر  امرهای واقع که موضوع رؤياهای صادقه می. ١٠

که وارد شدن  چنان. يابند ها، بنحو مستمر وقوع می هستند و نه در همه جامعه
رابطه او و مسلمانان نيز با . واقع مستمر نيست پيامبر به مسجدالحرام، يک امر

  کافران مکه امر واقع مستمر نبود؛
معبر رؤيای صادقه نيز خود بايد حق شناس و عامل به حق و برخوردار از . ١١

چنانکه کاهنان مصر توانا به تعبير . شود وگرنه توانا  به تعبير نمی. دانش باشد
  خواب شاه مصر نشدند؛

زدائی از  صادقه، حکايت شده در قرآن، خشونت با خشونتدر رؤياهای . ١٢
چنانکه، صلح حديبيه . تر خيزد و نه با بکاربردن خشونتی افزون ميان بر می

کند و تدبير يوسف  حاصلی جنگ طلبی کافران مکه را به آنها تفهيم می بی
کند و رؤيای ابراهيم سبب از ميان برخاستن  ها را بر قحطی پيروز می انسان

  کند؛ هامی شود و حق حيات را خاطر نشان انسان م قربانی کردن انسان میرس
چراکه دليل صحت آنها واقعيت . دليل صحت رؤياها در خود آنها نيست. ١٣

که دليل صحت وحی بايد در خود آن باشد و  حال آن. است يافتن آنها در آينده
  هست؛

رابطه امرهای . هستندهای علت و معلولی خالی از هرگونه پريشانی  رابطه. ١۴
خواب پيامبر و خواب ابراهيم و خواب . واقع نيز نه پريشان که دقيق هستند

گونه   يوسف و خواب دو زندانی و خواب شاه مصر، نه تنها به اين دليل که همان
واقع شدند که ديده شده بودند،  بلکه پيش از آن نيز، هرگاه قرار بر مجسم کردن 

های امرهای واقع با يکديگر، مسجم  معلول و رابطهبود، ميان علت و  آن می
ها و اسباب  که جای نامعلوم تر اين شگفت. يافت کننده، در آن، هيچ نابسامانی نمی
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آمدهای وقوع  آن رؤيا  و يا مصون ماندن از پی) خواب پيامبر(تحقق اين رؤيا 
  نيز، معين هستند؛ )خواب شاه مصر(

علم انسان، ولو پيامبر بر آن قطعی نيست  علم خداوند بر رؤياها قطعی و. ١۵
زيرا هم تفاوت رؤيای . اين ويژگی بسيار مهم است. مگر به آموختن از خداوند

دهد و هم گويای اين واقعيت است که علم انسان بر  به حق را از وحی بدست می
احساس قبل از وقوع در بيداری و بر رؤيا در خواب،  بايد شامل بگردد، 

  شود؛ به تدبير بايسته نمی وگرنه، توانا
شادی و اميد آوری و آگاه کردن انسان از توانائی خويش، ذاتی رؤياهای به . ١۶

و چون . ها ميسر نيست چراکه تحقق آنها جز با بکار انداختن توانائی. حق هستند
انسان ازواقعيت پيداکردن رؤيا، اگر توانائی خود را بکارگير، مطمئن است، 

مقايسه احساس شادی واميد و توانائی . شوند زافزون میشادی واميد او رو
باورمندان به صداقت پيامبر با القای غم و يأس و ناتوانی منافقان، در پی صلح 

  حديبيه، بسيار پند آموز است؛
دانيم که ما  وقتی می. اند ها به دقت سنجيده شده در رؤياهای به حق، اندازه. ١٧

داريم، اين  شناسيم و اندازه نگه نمی ازه نمیها در بيداری نيزاغلب اند انسان
ها نه  رعايت اندازه. يابيم ويژگی رؤياهای مذکوردرقرآن را بسيار آموزنده می
آموزد  کند، بلکه به ما می تنها آنها را از خواب و بيداری پريشان جدا و ممتاز می

م قرآن و اگر بنابر فه. شناسی تا کجا مهم است که، در ساختن يک نظر، اندازه
های قرآن را در آن ريختن  باشد، کاری که نبايد کرد قالب ذهنی ساختن و آيه

است و کاری که بايد کرد، تأمل در اندازه سنجی در قرآن، حتی در رؤياهای 
  مذکور در آن است؛

قاعده بسيار اساسی . رود آيد و باطل می در همه رؤياهای به حق، حق می. ١٨
رؤيای ابراهيم با : کنند ی به حق نيزبازگومیآموزدرا رؤياها که قرآن می

رؤيای يوسف و رؤيای . کند برافتادن رسم قربانی کردن انسان واقعيت پيدا می
يابد که مردمی را از قحطی  شاه مصر، باپيامبری يوسف، پيامبری واقعيت می

الحرام، درصلح وامنيت، واقعيت پيدا  رؤيای پيامبربا ورود به مسجد. رهد می
  ؛کند می
حال   در همان: مانند برخوردارازکمال زيبائی رؤياهای صادقه به نقاشی می. ١٩
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ها و پليديها که فرآورده قدرت هستند نيز زايل  شود، زشتی نقش می که قدرت بی
: واپسين صحنه، صحنه خويشتن را در زيبائی محض يافتن است. شوند می

يوسف با پدر و برداران  صحنه ابراهيم و فرزند، پس از توفيق در ابتلی، صحنه
. الحرام همراه با نجات مصر از قحطی، صحنه ورود پيامبر و مسلمانان به مسجد

  و
های  رابطه. در رؤياهاِی به حق، رابطه پايه، رابطه انسان با خداوند است. ٢٠

سان، رؤياها گويای بازبودن عقل رها از  بدين. ديگر بازتاب اين رابطه هستند
های وحی با رؤيا  يکی از تفاوت. هستی محض، خدا، هستندقيد و بندها بروی 

که بگاه دريافت وحی، معيت با خداوند کامل است و  توضيح اين. نيز همين است
  .  شود، از نامعلوم هيچ در آن نيست درپيامی که دريافت می

. های پيشين و اين ويژگی نيز، رؤياها وحی نيستند سان، بنابرويژگی بدين    
های حق را دارد  تمامی ويژگیکند،  زيرا آنچه عقل متصل به خداوند دريافت می

ها و حقوق و روش عمل به حقوق و  و موضوع آنها اصول راهنما و کرامت
، )دسته اعمال ۵( رهاشدن از اعتياد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت است

بنابراين قرآن آموزنده قواعد خشونت زدائی و زندگی در الاکراه و به يمن 
ها که  حتی اگر آيه. شهر و زيستن ايمانمندانه، در آن، است اينهمه، بنای آرمان

ويژگيها محک بزنيم، درجا تفاوت  موضوع آنها رؤياهای به حق هستند را، با اين
  .ادامه مطلب در قسمت بعدی دنبال می شود. يمياب ها را با وحی در می آن
  

  قرار می دهد ويا انکار ؟» بقعه امکان«مجهوالت را درحقيقت ياب،  -٨
اصوالً محققان، پژوهشگران و کسانی که در جستجوی کشف حقيقت و يا يافتن 
مجهوالتی در رشته های مختلف علمی اعم از انسانی و يا علوم دقيقه و تجربی 

نکته ای و يا چيزی را درک نکردند، در مقام انکار مجهول و يا هستند، اگر 
مجهوالت و يا حقايق بر نمی آيند، که اگر چنين باشد، قادر به کشف هيچ حقيقتی 
و يا يافتن هيچ مجهولی نخواهند شد و چون چيزی را درک نمی کنند و يا نمی 

فيزيکدانی ) Atheist( َاز آتئيست .  دانند، برای آن احکام قطعی صادر نمی کنند
پاسخ . آيا شما که به خدا اعتقاد نداری، مطمئنی که خدا وجود ندارد: پرسيده شد

من نمی توانم جواب قطعی بدهم که هست و يا نيست اما برای من تا ! خير: داد
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حکم قطعی صادر کردن . به امروز ثابت نشده است و لذا من به خدا اعتقاد ندارم
و سرچشمه های علم در دست من است و اين يعنی خود يعنی اينکه تمامی علوم 

بعد از ذکر اين نکته بديهی، به ادامه بحث . خدائی و يا خود را مطلق کردن
  .خواب و خوبگزاری برگردم

و شما فکر می کنيد که بايد اينها را  خوابگزاری کرد؟ چه کسانی « : مجری ● 
  » درموقعيتی هستند که اينها را خوابگزاری کنند؟ 

اين علم تفسير به تدريج پديد . کردند، مفسرين بودند ديگه گذشتگان چکار می« : ٭ سروش

بگمان من، ما اگر اين تئوری را بپذيريم و جدّی . تر شد آمد به تدريج بزرگتر  و کاملتر و فربه

. بگيريم حاال خوبگزاری را شروع کنيم و اين خوابگزاری بتدريج خوابگزاران خواهند آمد

  )٨١(» .خوابگزاران آمدند: گوئيم ما می. ناز نازان دلنوازان آمدند: گفت موالنا

. کردند، مفسرين بودند ديگه گذشتگان چکار می« : گويد سروش می: توجه ●
. تر شد اين علم تفسير به تدريج پديد آمد به تدريج بزرگتر  و کاملتر و فربه

يم حاال خوبگزاری را بگمان من، ما اگر اين تئوری را بپذيريم و جدّی بگير
  ».شروع کنيم

سروش اطالع داشته باشند، »تئوری«ها بدون اينکه از بنابراين گفته، آن    
» تر  بزرگتر  و کاملتر و فربه« اند اين علم را، به قول او، پديد آورند و  توانسته

خاطر  اوالً يک رشته از تفسيرها بدين: گويد ازقرار، او توجه ندارد که می.  کنند
اند قرآن رابااين وآن فلسفه قدرت سازگارکنند،شفافيت و سرراستی  خواسته که می

البته  –مراجعه او به تفسيرها برای اثبات نظر خود . اند را به ابهام برگردانده آن
ساختن و با آن در پی » تئوری«ثانياً . دليلی جز اين ندارد –بدون رعايت امانت 

زيرا آنان فلسفه و . ن روش مفسران استگزاری قرآن رفتن، تکرار هما خواب
گويد روش  قرآنی که می.  منطق صوری را دستمايه خود در تفسير قرآن کردند

. را از خود کتاب بايد بدست آورد است، پس روش فهم شفاف وسرراست آن 
را   نياز به گشودن کتابی است که فقه آن. امروز، نياز به تئوری سازی نيست

ابهام در طرز فکرها و تقال . است قرآن همواره شفاف بوده ثانياً،.  است بسته
برای منطبق کردن قرآن با اين و آن طرز فکر سبب مبهم و پريشان بينی 

اگر او خود،  .بايد به فهم قرآن تواناتر باشندوگرنه،  مردم هر زمان، . است گشته
که در » تئوری«کنم متوجه نشود که  با  در گفته خويش، بازانديشد، گمان نمی
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را  گزار بايد آن شود که قرآن فرآورده خواب است و خواب اين مدعی خالصه می
اندازيد و  کند و هم پيامبر را از پيامبری می قدر می تعبير کند، هم نظريه را بی

  .هم، بسا، خدا را هم از خدائی خود
 ها را های اسالمی تسلط دارند، شما کی در ميان کسانی که بر دانش«: مجری● 

  » توانند خوابگزار باشند؟ ای از عالمان اسالمی می دانيد؟ چه دسته خوابگزار می
ها  به گمان من عالمان اسالمی با اين علومی که فعالً در حوزه«  :٭ سروش
  ».شود، هيچکدام اينها کافی نيست دانششان خوانده می

  »پس خوابگزاری از قرآن ، رؤياهای پيامبر تعطيل خواهد شد؟«  :مجری● 
ما بايد به : ام هايم هم آورده من در نوشته. تعطيل نخواهد بود! نه «  :٭ سروش

يعنی به آنتروپولوژی يعنی به آن اوضاعی که در زمان پيامبر . تاريخ برگرديم
ها بعالوه اينکه علوم دينی  شناس، مردم شناس انسان. هايی که از مردم ايده.  بود

نی و بر قرآن شناسی و بر علم بالغت و اين منظور بر علوم دي. نيز داشته باشند
تاريخ و انتروپولوژی و . چيزهايی که به طريق سنتی بوده که بايد هم دانست

اينها آن وقت خوابگزاران آينده ما را تشکيل می . روانکاوی افزوده خواهد شد
  » دهند با يک ديد تازه

  ال انسانيعنی کسانی که برعلوم اسالمی تسلط دارند،درعين ح«:مجری● 
  )٨٢(» ها در کسی جمع شود تا بتواند خوابگزاری کند دانند بايد اين شناسی می

عالمان اسالمی «شودبرای فهم ودرک قرآن،  وقتی کسی نظيرسروش مدعی می 
شود، هيچکدام اينها کافی نيست  با اين علومی که فعالً در حوزه ها خوانده می

خوابگزار دارد، مدعای او، در بطن  و به زعم او فهم قرآن نياز به» دانششان
خود واجد اين معنا است که او  خود اين علوم را فراگرفته و بکارشان برده و 

برند و نياز به  مشاهده کرده که در فهم قرآن، اين علوم راه بجائی نمی
کم تفسيرها را  و يا دست. خوابگزاران است و کليد فهم قرآن، در دست آنها است

کند  در عوض، سخن او مسلم می. است کافی برای فهم قرآن نيستند خوانده و ديده
که عمده فلسفه و منطق صوری و شأن » اين علوم«است بدون  او برآن نشده

های زبان قرآن، در صدد فهم قرآن  نزول يابی و دستور زبان است و نه ويژگی
ی و بر بر علوم دينی و بر قرآن شناس« به گمان او، خوابگزاران بايد . بگردد

تاريخ و « و افزون بر آن » علم بالغت و اين چيزهايی که به طريق سنتی بوده 
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اما چرا متوجه  تناقض سخن خويش .  را هم بدانند» انتروپولوژی و روانکاوی 
گويد فهم قرآن نياز به  که بيش از اندازه آشکار است، نيست؟ از سوئی می

گويد او خود اين علوم را ندارد  شمارد، از سوی ديگر می علومی دارد که بر می
دهد قرآن را  بدون داشتن اين علوم، چرا به خود اجازه می: پرسد اما از خود نمی

  خواب پيامبر بخواند؟  
  
  

  سروش و مقاله رؤياهای روسوالنه    
  :نويسد در مقاله رؤياهای روسوالنه سروش می  

است و اين جز در عالم استغراق و  پيامبر اکرم تسبيح اشياء را حقيقتاً شنيده و درک کرده«    

اگر اينجا چنين . است و بايد تعبيرش کنيم دانيم چگونه بوده و ما البته نمي. دهد خيال رخ نمي

صورت نيست که، در  بينيم که فقط ماوراءطبيعِت بی است، چرا جاهای ديگر نباشد؟ می

اند که نخست صورت رؤيايی  پوشد، بل بسی از امور و حوادث  ، جامه صور خيالين ميخواب

و تنزيل قرآن هم مگر . شوند  کنند و به صورت مجاز ظاهر می  دارند و سپس در کالم، تنّزل مي

  )٨٣(» معنايی غير از اين دارد؟

عنای است؟ ممکن نيست م آيا معنی تنزيل قرآن همين است که او درک کرده     
گويد بايد خوابگزاران بيايند و آنها را   ديگری داشته باشد؟ از سوئی می

گزار برخوردار از علوم  خوابگزاری کنند و از سوی ديگر خود بر جای خواب
نشيند و قرآن را خواب پيامبر و تنزيل را خواب و به کالم درآمدن رؤيا  می
گوئی  و متوجه تناقضآيا ا! است و جز اين نيست اين: کند و مدعی شود می

  پريشان خود نيست؟ 
به آقای دکتر سروش . دوصد گفته چون نيم کردار نيست: اند از قديم گفته     

بنابر اين   -کنم به جای  نوشتن  و گفتن که قرآن چنين و چنان است،  پيشنهاد می
لطف   -تواند به عالمان اين علوم مراجعه کند فرض که از علوم آگاه است يا می

م و يا حد اقل دو جزء قرآن را با گويم تمامی قرآن را بلکه يک سو کند، نمی
. خود، تعبير کند و حاصل کار در اختيار همگان قراردهد» تئوری«بکاربردن 

کليد ! ای جهانيان! تواند خطاب کند که ای مردم وقتی کار انجام گرفت، او می
مشکلی که تا به امروز، .  فهم قرآن را يافتم و دِر فهم آن را بروی شما گشودم
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تنها آن . اسالم، کسی به حل آن موفق نشده بود، من حل کردم در طول تاريخ
  .  شود زمان است که قصد تخريب از قصد فهم بازشناخته می

هائی از فهم و درک آقای سروش  در قسمتهای پيشين اين مطالعه، نمونه      
اين نمونه ميزان علم او از . شود در اينجا، نمونه ديگری آورده می. ارائه شدند

  :نويسد در مقاله رؤياهای رسوالنه، او می. کند عربی را هم معلوم می زبان
توصيف آنچه به ماوراءطبيعت مرتبط است، از ذات و صفات الهی گرفته تا عالم «   

، تا داستان خلقت و قّصه آدم، تا رفت و آمد مالئکه و )عالم ذّر و روز الست(مورچگان 

ث پس از مرگ، تا قيامت و مشاهده مناظر غريب و های سماوی، تا حواد شيطان و جّن و شهاب

نامعهود آن، تا وصف جهنم و بهشت و حشر اموات و به صف شدن انبياء و اولياء و بازکردن 

کارنامه اعمال بندگان و نصب ترازوی عدل و صعود پنجاه هزار ساله مالئک به سوی عرش 

و نشستن خدا بر تخت و نشستن های هشت فرشته،  الهی، و قرار گرفتن تخت خداوند بر شانه

تخت او بر آب و دميدن در شيپور و حشر وحوش و آتش گرفتن درياها و کسوف خورشيد و 

ستارگان و تلوتلو خوردن مستانه مردم در محشر و سقط جنين زنان باردار و بريان شدن 

های پر  اغهای شراب در ميان بهشتيان، و ب پوست گنهکاران و روييدن دوباره آن و مبادله جام

چنان تصويری و بصری و ... از انار و موز و انگور، و خدمتگزاری پسرکان لطيف و 

صورت  حتی اگر حقيقت آنها را بی. اند که گويا در عالم رؤيا بر پرده خيال ميتابند سينمايی

توانيم  ها نمی صورت را در صورت بخشيدن به آن بی) ص(بدانيم، مدخليّت قّوه خيال محّمد

  .نيمانکارک

ً به صيغه ماضی است و خبر از امری پايان يافته      در اين موارد لحن قرآن، اّوالً، عمدتا

بيند و روايت  ای را می گويد، بلکه او صحنه سخن نمی) ص(دهد؛ ثانياً گويی کسی با محّمد می

و زمين به نور خدا روشن شد و ... در شيپور دميده شده و همه بيهوش افتادند: کند که می

و کافران را به سوی ... ها را باز کردند و انبياء و شهدا را در صحنه حاضر کردند کارنامه

بانگی ... جهنم راندند و پارسايان را به بهشت درآوردند و مهمانداران به آنان درود گفتند و 

  ) ٨٤. (»)٧۵ـ  ۶٨/ الزمر(» برخاست که الحمد رّب العالمين

  

بان عربی و کاربرد آن اطالع کافی ندارد، اين وقتی او از دستور ز :توجه● 
دانم،  اما می. دان نيستم آورد؟ من خود عربی حرفهای مضحک را چرا بر قلم می

ها، درمواردی، از جمله در مورد  نه تنها در زبان عربی بلکه دربسياری اززبان
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درفارسی هم متداول . رود قطعی بودن وقوع امری درآينده، فعل ماضی بکار می
در قرآن نيز، دربسياری موارد، امری که زمان وقوع آن در آينده است به . ستا

  :شود فعل ماضی بيان می
نظير .  رود وقتی وقوع امری در آينده قطعی است، فعل ماضی بکار می. ١

نظر به اينکه تمامی امور  ):٨٥(است  همين آيات سوره زمرکه او ذکر کرده
  .      است بکار رفته الوقوع هستند، فعل ماضی فوق، حتمی

 :نظير. دهد هرجا که فعل ماضی جواب شرط قرار بگيرد، معنی مضارع می. ٢
و لئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية 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 

  )١٤٥/ رهبق(لمن الظالمين
  .پيروی نکردند که در اينجا پيروی نکنند است: ماتبعوا

  
بلى : دهد، نظير هرگاه فعل ماضی معطوف به شرط باشد، معنی مضارع می. ٣

ّ يحب المتقين  پرهيزکاری  اتقى )٧٦/ آل عمران(من اوفى بعهده و اتقى فان 
  .دهد کردن که چون در محل شرط واقع شده، پرهيزکاری کنند معنی می

سماعون : نظير. دهد حرف شرط اِن اگربرسر ماضی آيد، مضارع معنی می. ٤ 
للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم 

يحب المقسطين  فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن هللا
فإن جاءوك  که جاء  فعل ماضی است که توسط حرف شرط  اِن  ) ٤٢/مائده(

  ...پس اگر نزد تو آيند: دهد معنی مضارع می
. دهد حرف شرط لو يا لئن وقتی بر سر فعل ماضی آيد، معنی مضارع می. ٥

من فوقهم و لو انهم اقاموا التوريه و االنجيل و ما انزل اليهم من ربهم الكلوا : مثل
  )٦٦/ مائده(و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعلمون

و يا و  لئن اصبكم فضل . و لو انهم اقاموا برپا کردند که منظور برپاداشتن است
ّ ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزا  من 

  .شود اجابت رسد سيد که با اِن میاصابكم  اجابت ر) ٧٣/ نساء(عظيما
های کاَن بيايد به ماضی استمراری معنی  ، هرگاه مضارع با يکی از صيغه

اِن . کند ظرف زمان اِذ هم مضارع را به ماضی استمراری تبديل می. دهد می
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/ آل عمران(برای مثال،اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.شرط هم همينطور
تدبير کرد که با اذا قضى هرگاه اراده و يا تدبير کند،  قضی اراده و يا). ٤٧
  . شود گويد باش و می می

علت اينکه در زبان عربی و زبان قرآن وقتی از عملی : زبان شناسان می گويند
يکی : که هنوز وقوع نيافته است به فعل ماضی بيان می شود و خبر می دهد

ديگر  اينکه . و مؤثر تر است اينکه اين است که اينگونه خبر دادن ها رساتر و
با ترسيم صورت فعل  چگونگی آن مشخص می شود، و می خواهدچنان نشان 

زيرا چيزی را که به منزلۀ آنچه رخ داده . دهد که گويی شنونده آن را می بيند
  )  ٨٦.  (است، بيان ميشود

      
   تاريخ قرآن 

است،  قول خود کرده جا دارد به دو نمونه تاريخی که آقای سروش مستند      
  :نويسد در مور د تاريخ تدوين قرآن، او می: نظری بيفکنيم

سپردند و بيست سال پس از وفاتش، آنها را در  نوشتند و يا به حافظه می ياران آنها را می«   

، زبان عالم )ص(لذا زبان محصف محّمد. دفتری گرد آوردند و نام مصحف بر آن نهادند

ظاهراً به زبان بيداری است و اين همان حلقه مفقوده و نکته مغفوله اگرچه (ناهشياری است 

  )٨٧(» .، و قهراً محتاج خوابگزاری است)در کار مفّسران مصحف است

و بيست «: گويد اطالع است که می او يا اين اندازه از تاريخ تدوين قرآن بی    
» .آن نهادند سال پس از وفاتش، آنها را در دفتری گرد آوردند و نام مصحف بر

قربانی ) قرآن رؤيای دمحم است(است  ای که ساخته و يا حقيقت را به پای اسطوره
کرد، نيازی هم به  است که اگر اسطوره را حقيقت مطلق نمی مسلم اين. کند می

در حقيقت، يا بايد بگوئيم سروش از تاريخ تأليف و . کرد تاريخ سازی پيدا نمی
ای که مدعای او را  آگاه وبسا به استناده شايعهگردآوری قرآن آگاه نيست و نا 

است ويا قصد تحريف تاريخ جمع آوری قرآن را  کند، چنين نوشته ثابت می
زيرا واقعيت وحقيقت باوراندن ساخته ذهنيش، نياز به تحريف تاريخ . است داشته
ها و گردآوری آنها و نام مصحف  اما نگارش و به حافظه سپردن آيه. است داشته

ن نهادن را دليل قراردادن براين که قرآن زبان عالم ناهشياری، دليل بر برآ
ها و به حافظه سپرده  سال بعد، نوشته ٢٠چراکه اگر هم . گوئی او است پريشان
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کند؟ ربط ميان  ها را گردآورده باشند، چرا زبان را زبان عالم ناهوشياری می شده
گوئيم قرآن دو بخش  قتی ما میاين دو کدام است؟ اگر هم مرادش اين باشد که و

است، بخشی وحی و کالم خداوند است و بخشی ديگر مضمونش به پيامبر ابالغ 
است، ولذا  اين بخش  را  از زبان خود گفته و نوشته شده شده و پيامبر خود، آن

است، باز ربطی ميان گردآوری قرآن  که کالم دمحم است دچار تغيير وتبديل شده
تواند پيدا کند  نه او می» زبان عالم ناهوشياری«ت پيامبر با سال بعد از رحل ٢٠

  . و نه غير او
آوری  های دور تا به امروز در مورد جمع درحقيقت، تمامی کسانی که ازگذشته  

  :است که قرآن سه بار جمع آوری شدهالقولند  اند، متفق و تدوين قرآن نوشته
، که در اصطالح، جمع در زمان )ص(در حضور پيغمبر اکرم : بار اول● 

  . نامند می» تأليف« رسول خدا را 
) بين دو جلد(بار دوم  در خالفت ابوبکر و به اقدام او که قرآن بين الدفتين ● 

 گفته می شود و» جمع«قرار گرفت که به آن 
و » نسخ«ان انجام شد کاری که در زمان عثم: بار سوم، در زمان عثمان است● 

 )٨٨. (است نام نهاده شده» امام«يا نسخه برداری و تکثير نسخه 
  
  کهالقولند   متفقاند  مصحف گشتن قرآن نوشتهباز تمامی تاريخ نويسان که در    

بالفاصله بعد از . نخستين جامع قرآن رسمی قرآن ميان دو جلِد ابوبکر است
تن از حافظان قرآن  ٧٠اد که در آن جنگ  رحلت پيامبر، جنگ يمامه اتفاق افت

 ٧٠البته در مورد عدد کشته شدگان اختالف است ولی کمترين عده . کشته شدند
چون ترسيده شد که جنگهای ديگری پيش بيايد و حافظان ديگری . نفر ذکر شده

آوری و قرآنی رسمی تهيه  کشته شوند، به ابوبکر پيشنهاد شد که قرآن را جمع
با مشورتهايی که صورت . ستبرد حوادث مصون و محفوظ باقی بماندکند تا از د

ابوبکر زيد را مأمور ساخت که . گرفت، ابوبکر تصميم به جمع آوری قرآن کرد
با کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و کاتبان وحی قرآن، که در آن دوران  از 

رسمی  هر جهت مراقب بودند که قرآن از هر کم و زيادی مصون بماند، قرآنی
اما برای اولين بار بود که . اين کار به بهترين وجهی انجام پذيرفت. تهيه کند

قرآن جمع آوری شده  .شد می» بين الدفتين« گرفت يعنی قرآن بين دو جلد قرارمی
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الزم به  .ای نهادندواين نسخه برای مراجعه شخص خليفه بود را در جعبه
ماه  ٣سال و  ٢ه خالفت رسيد و يادآوری است که ابوبکر بعد ازرحلت پيامبرب

ماه بعد از رحلت پيامبر  ١٨-١٧يعنی اينکه اين قرآن رسمی حدود . خليفه بود
بنابراين اولين نسخه رسمی، اگرنه يک سال، قطعا کمتراز . است مصحف شده

 .فوت پيامبر» وبيست سال پس از «نه. است دوسال بعدازرحلت پيامبرتدوين شده
بکر بود و بعد طبق وصيت ابوبکر در اختيار عمر اين نسخه نزد ابو     

 –پس از عمر هم طبق وصيت او آن را در اختيار  دخترش حفصه . قرارگرفت
 . قرار دادند) ص(همسر گرامی رسول هللا 

مورخين و کسانی که تاريخ مکتوب شدن قرآن در يک مصحف را نقل     
د، سيوطی، زرکشی، ابی داو از قيبل حارث محاسبی، حاکم، ابن(اند  کرده

اند که پيامبر سعی  آورده...) ابوعبدهللا زنجانی، دکتر راميار، آيت هللا خوئی و
عالوه بر حفظ آيات قرآن، هر آنچه را به . بليغی داشت بر مکتوب کردن وحی

بسياری . خواست مکتوب کنند شد، درجا، از کاتبان وحی می وی وحی می
.  است ل خدا مکتوب و گردآوری شدهاند که قرآن در عهد رسو تصريح کرده

فرض کنيم اگر غير از خود قرآن، هيچ تاريخ و سند ديگری هم در دست نبود، 
های کاتبان بارها با  شد و مکتوب در زمان رسول خدا مکتوب نمیآيا قرآن 

شد؟ پس قرآن مکتوب  ها اطمينان حاصل نمی يکديگر مقابله و از صحت مکتوب
قرآن محفوظ آنها نيز با قرآن . نيز وجود داشتندوجود داشت حافظان قرآن 

نوشتن « : است نوشته فهم السننحارث محاسبی در کتاب . شد مکتوب مقابله می

ولی در رقعه . فرمود به نوشتن آن امر می) ص(پيغمبر اکرم: زيرا که. قرآن کار جديدی نيست

ای در  خانه  اوراق پراکنده: کهاست  ها پراکنده بود و اين کار مثل اين ها وُعُسب ها و َکتِف

ها را جمع  کسی آمد و آن. شد که قرآن در آن اوراق نوشته شده بود يافت می) ص(رسول خدا 

    )٨٩(»  . کرد و با ريسمانی بهم بست تا چيزی از آنها گم نشود

ای بودند که قران را جمع آوری کرده و تاريخ  آنها را   در دوران پيامبر عده    
در  .ای به اين کار پرداختند پس از رحلت پيامبر هم عده. ورده استبا نام آ

  : رأس آنها امام علی قرار داشت که فرمود

ام که تا قرآن را جمع آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه  من سوگند ياد کرده« 

  )٩٠.(»بيرون روم 
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ديگران، وقتی در  انسانهای خيلی عادی و معمولی نظير من و آقای سروش و    
رسانند، برای  نويسند، و يا امری را به سامان می طول عمرخود، مطلبی را می

اينکه نتيجه دسترنج شان گرفتاِر  تغيير و تبديل نشود و از باد و باران گزند  
پيامبری : شود باورکرد حال چگونه می .گيرند نيابد ، تدابير مختلفی را به کار می

رسالتش و کتاب حاصل وحی که در بردارد تاريخ ال س ٢٣که نتيجه زحمات 
گزارش بود، را  زندگی و عملکرد او وچگونگی عمل کردن به پيامی که او پيام

دانسته  مکتوب نکند و خود به تدوين آن نپردازد؟ آيا باورکردنی است که نمی
ها و  کند؟ سوره قدرت در کمين است و قرآن را گرفتار کاست و افزود می

زيرا . ها در آنها، گويای توجه کامل به خطرهای در کمين است تن آيهقرارگرف
با توجه به قرآن، . است کتاب را مصون از تحريف و کاست و افزون کرده

تواند باور کند پيامبر کتاب خود  واقعيتی که در اختيار ما است، آيا  عقل سليم می
و با زندگی وداع گفته را در اوراق پراکننده و حافظه حافظان آن، برجا گذاشته 

در واقعيت بنمودن اسطوره تا آنجا بايد پيش رفت که برای پيامبر حد است؟  آيا 
  اقل شعور را هم قائل نشد؟

آقای سروش نمی پرسد که نام قرآن از کجا آمده است و چرا بر اين مجموعه      
افت که ي شد، در می پرسيد، و در پی پاسخ می اگر می. قرآن نام نهاده شده است
بعضی از آيات داللت بر کتاب بودن به همين معنائی : قرآن معانی مختلف دارد

ای به هم پيوسته  يعنی اينکه مجموعه. که ما امروز از کتاب در سرداريم، دارد
حقيقت هم . ها است ها و درس اصول و حقوق و قواعد و فروع و تجربه

اين : فرمود ه کاتبين وحی میشد پيامبر ب ای که نازل می هر آيه. طور است همين
به . کرد را در سوره نيز معين می آيه را در فالن سوره قرار دهند و جای آن

افزون بر  اينکه . هنگام رحلت پيامبر اين مجموعه در خانه پيامبر وجود داشت
نوشتند، برای خود نيز  ای که برای پيامبر می بعضی کاتبين وحی عالوه بر نسخه

  .  است ها را نيز تاريخ ثبت کرده نام بعضی از اين نسخه. کردندای تهيه می  نسخه
اند، بلکه خداوند خود اين کتاب آسمانی را  نام را پيامبر و يا صحابه بدان نداده    
معروف بوده » قرآن«قرآن از همان ابتدا به اين نام، يعنی . ناميده است» قرآن«

  ) ٩١. (است ها، از آن نام برده شده است؛ زيرا با همين نام، در بعضی از آيه
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    و اما مصحف 
به همان معنای لغوی آن، يعنی کتاب جلد شده، » مصحف«از زمان صحابه      

مصحف در همان معنای نيز ) ع(در لسان اهل بيت . است بر قرآن اطالق شده
 .است لغوی آن استعمال شده

به . مصحف از ُصُحف گرفته شده وجمع صحيفه است: گويد العرب می لسان     
و المفردات فی غريب القرآن )  ٩٢(شود است  معنای آنچه که در آن نوشته می

بنابراين مصحف به . است آورده) ٩٣. (را به معنای مجموعۀ ميان دو جلد آن
 .   شود، حال چه قرآن باشد چه غير قرآن د شده گفته میکتاب جل

   
 :لغت نامه دهخدا

). ناظم االطباء. (های فراهم آورده شده  نامه) ع اِ ] (م ِ ح َ  / م َ  /  م ُ ].مصحف   
) دهار.(کراسه ). از ناظم االطباء) (منتهی االرب . (ج ، مصاحف . کراسه || 
ها  ها و رساله چيزی که در او صحيفه|| . رجوع به کراسه شود). زمخشری (

مجموعهٔ  اوراقی که در يک جلد جای ). از آنندراج )(از غياث . (جمع شود
بياوردند از بغداد چهل مصحف ] يعنی قرآن را[ اين کتاب را  : مجلد. جلد. دهند
قرآن ) ِاخ (|| . کتاب آسمانی . کتاب  || .(٥ ص ١ ترجمهٔ  تفسير طبری ج. (بود

  ) اظم االطباءن. (مجيد
است؛  در زمان صحابه هم به همان معنای لغوی آن استعمال شده» مصحف«  

در تاريخ، . اند گفته را مصحف می قرآن و غيرآن . جلدشده  يعنی به معنای نوشته
هايی جمع  شود که برای خود، قرآن را در مصحف از برخی صحابه نام برده می

مانند مصحف : م خودشان مشهور بودها که به نا اين مصحف. اند کرده بوده
همه ... عايشه، مصحف حفصه، مصحف ابی بن کعب، مصحف ابن مسعود و 

  . به اين نام مشهور شدند) ص(اين مصاحف بعد از رحلت پيامبر گرامی اسالم 
  

نمونه ديگری ازتقالی سروش بررؤيا و مغشوش باوراندن قرآن جالب است،     
  : نويسد او می

مسئله  اين فرضيه در اينجاها کاربرد دارد و بسياری موارد نظير اين يا اينکه قران «    

گفت اين کتابی است که نازل شده،  می.  گفت  کتاب هنوز کتاب نبود که پيغمبر به اش می
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  )٩٤(» .ديده کتاب را  هنوز کتاب نشده بود، بنده اين را  در روءيا می

اما چون هنوز کتاب . گفته کتاب دارد پيامبر می: ينستتراشد ا دليلی که او می     
اما اگر خود وی خويشتن را ! ديده است را در خواب می کامل نشده بود، پس آن

پسند که ابله  است، رها کند، سخن خويش را نه عوام ای که ساخته از اسطوره
پس . کند را ابالغ می» کتاب خدا«چراکه پيامبر يعنی کسی که . يابد پسند می

کند حتماً بايد کتاب تمام شود،  آيا او براستی فکر می. کتاب نزد خداوند کامل بود
شوند،  تا که پيامبر بگويد کتاب دارد؟ تمام کسانی که در صدد نوشتن کتاب می

روش خويش را تعيين و سپس، . ريزند ابتدا در ذهن خود، طرح کتاب را می
کنند و  ها را طراحی می قسمتها و در هر فصل،  ها و در هر بخش، فصل بخش

من . نويسم دارم کتاب می: گويند شوند، می چون به نگارش کتاب مشغول می
خود، وقتی در زندان بودم، طرح  نوشتن چندين کتاب در باره انقالب را در 

هر . نويسم ذهن ريختم وبا خود گفتم اگر عمری باقی بود، اين کتاب ها را می
وقتی بخش اول کتاب را . کند کتاب را طراحی میکس ديگر نيز، در ذهن خود، 

داند که در کار خلق يک کتاب  چون می. کتاب من: گويد آورد، می به نوشته درمی
پندارد قرآن  کنند؟ آيا او می آيا آقای سروش و يا ديگران غير از اين می. است

اوند هست داند يا بايد بپذيرد خد نزد خداوند نيز هنوز کتاب نشده بود؟ آيا او نمی
که  و کتاب از او است و يا نيست؟ زيرا با وجود خداوند و با تصريح قرآن براين

کتاب خدا است، اين ادعا که هنوز کتاب کامل نبوده و چون پيامبر کامل نشده را 
ديده، نه بکاربردن زبان عوام فريب که  را در خواب می خوانده، پس آن کتاب می

  . بکاربردن زبان ابله فريب است
برد تا بگويد قرآن ناقص، مغشوش و غير علمی  او اين زبان را بکار می      

  :او توجه کنيم به گفته. است و بايد آن را خوابگزاری کرد
ای از محّمدی  کند بدون اينکه ذّره  با خدا، کالم و رؤيای او را الهی می) ص(قرب محّمد«    

  :بودن آن بکاهد، و لذا درست است که

  هر که گويد حق نگفت، او کافر است //   گرچه قرآن از لب پيغمبر است    

 :و در عين حال درست است که

  در خور نای است نه  در خورد   مرد//   دم که مرد نايی اندر   نای کرد    

آيد و لذا سخن  درمی) ص(شود و خدا به قامت و قواره محّمد از خدا پر مي) ص(يعنی محّمد    
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رنگ که از حبابی رنگين  چون نوری بی. در خور علم محّمد است، نه در خور علم خدامحّمد 

تواند کامل  محدوديت زاينده نقصان است و هيچ محدودی نمي. بتابد و رنگ حباب را بگيرد

شود و لذا قرآن که تأليف   نقصان مؤثر در اثر و نقصان مؤلف در تأليف جاری می. باشد

تواند کامل  ا ناقص و محدود است، به هيچ روی و از هيچ نظر نمیانسانی بديع و رفيع، امّ 

خدايا تو را چنانکه بايد (ما َعَرفناَک َحّق َمعِرفَتِک : محّمد خود واقف و معترف بود که. باشد

و اگر شناختش از خدا، که قرب عاشقانه با وی داشت، چنين است، از ديگر ) ايم نشناخته

های علمی و فلسفی در قرآن جای هيچ شگفتی  ورود نقصان توانست بود؟ پس چيزها چه مي

ً . ( ندارد   )  ٩٥(» ).رّب زدنی علما

  
   براين مدعای او، چند اشکال وارد است 

را ندارد که حرف آخر را بزند و  از قرار هنوز جسارت آن: اشکال يکم● 
اين اگر اين ترس را دارد، بسا علت . قرآن ممکن است از دمحم هم نباشد: بگويد

  :است باشد که موالنا در مثنوی گفته
  هر که گويد حق نگفت، او کافر است// گرچه قرآن از لب پيغمبر است 

اگر صريح بگويد قرآن از پيامبر نيست، با مولوی چه کند؟ چون خود       
کنم و اين را حقيقتاً نه مجازاً عرض  سال است که من با او زندگی می ٥٠اکنون «: گويد می

روزی نيست که من به او نينديشم، از او نگويم، با او سخن نگويم يا به آثارش . کنم می

ای به کار نبرم يا  مراجعه نکنم يا شعری از اشعار او را در خاطر خودم نگردانم، يا در نوشته

با زندگی روحی و فکری من از هر کس ] مولوی [لذا . ای از آن استفاده نکنم در خطابه

  .»است زديکترتر و ن ديگری عجين

هرکه «گويد  مولوی می: تواند بپوشاند تناقضی را که سخنش دربردارد را نمی 
و بيست سال پس از «: گويد و او می) ٩٦(» گويد حق نگفت، اوکافراست

؟ آخر نه مگر !»وفاتش، آنها را دردفتری گرد آوردند ونام مصحف بر آن نهادند
سال گذشت،  ٢٠ها  ده در حافظهوقتی ازآيات نوشته در اوراق پراکنده و مان

رود؟  ها و وارد کردن آنها در مصحف می احتمال همه نوع تحريف و جعل آيه
های پيشين  در حلقه تناقض. ها است تناقضهای زنجير ای ازحلقه اين تناقض حلقه

  :های ديگر است و تناقض
رّب زدنی ( سوره طه که پيامبر را به نيايش  ١١٤قسمتی از آيه  :اشکال دوم● 
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 ً است که معنی مقلوب گشته  کند را در قالبی از عبارات ريخته  امر می) علما
بنابراين، قرآن رؤيائی . کند پيامبر به نقص علم خويش اعتراف می: است

معنی سوره طه که جعل  ١١٤اما ساخته او نه معنی آيه . بيش نيست» مغشوش«
حقيقت را مقلوب . و جانشين کردن آن به جای معنی روشن و سرراست آيه است

آيه روشن و . کند تا اسطوره ساخته ذهن خود را واقعيت و حقيقت بباوراند می
خواهد شکيبا باشد و بعد از  گويد قرآن کالم خدا است و از پيامبر می واضح می

معنی  ه رؤيا بود، اين دستور بیهرگا. دريافت تمام آيه، زبان به سخن باز کند
ها که نيايش کنند خداوند علم  و باز به پيامبر و از طريق او به همه انسان. شد می

چون اجابت دعا درگرو کوشش است، پس در افزودن بر علم . آنها را بيشتر کند
زيرا پيامبر نبايد بپندارد همين که دهد؟  چرا دستور به نيايش می. خويش بکوشند

پس بلند مرتبه است « آيا آيِه . است را تا پايان دانسته يه را دانست، آنآغاز آ
و تو قرآن را پيش از آنكه وحى آن به تو کامل شود . خداوندى كه ملک حق است

تر از اين بايد  صريح» به شتاب مخوان و بگو پروردگارا مرا دانش بيفزاى
اينک  است؟ بالغ کننده آنبگويد کالم از خداوند و گويای علم او است و پيامبر ا

لذا سخن محّمد در خور علم محّمد است، (بر خوانندگان است که به گفته سروش 
بازگردند و شدت تناقض آن را با حقيقت، يعنی آنچه در آيه ) نه در خور علم خدا

  .است، را اندازه بگيرند آمده
  

    است؟ ها آيا علم کامل نزد ما انسان
در . اليقين بسيار بدور است داشته باشيم که علم ما از علم بايد به اين نکته توجه   

لذا نبايستی در پی يافتن اندک علمی، . قياس با آن، بسيار ناچيز و جزئی است
اليقين بيانگاريم و آغاز يک کالم را  غرور ما را فرا بگيرد و علم ناچيز را علم

  .  است ه طه اينسور ١١٤آموزش بزرگ آيه . کافی برای علم برهمه آن بشماريم
آنچه امروز برما مجهول است، ممکن . افزايد نهايت برخود می علم تا بی     

همانطور . به يمن علم جستن و مجهول را معلوم کردن. است فردا معلوم بگردد
اند، تا ديروز بر ما  که بسياری از مسائل که امروز درحوزه علم ما قرار گرفته

که چيزی برما مجهول است، نبايد به انکار آن پس، به صرف اين . مجهول بودند
سينا عمل کنيم يعنی آن را  کند که به قول ابن تواضع علمی ايجاب می. بپردازيم
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کند آنچه را گمان  باز، تواضع علمی ايجاب می. قراردهيم» بقعه امکان«در 
د و هردو روش با دانشجوئی خوانائی ندارن. اليقين نپنداريم دانيم، علم کنيم می می

 .بيراهه جهل بر جهل افزودن هستند
. توانيم بگوئيم و حق ما هم هست که بگوئيم من بر اين موضوع علم ندارم می     

اما انکار کردن . دهد يا علم من بدان قد نمی. است يا صحت آن برمن ثابت نشده
يابيم، به صرف علم نداشتن برآن، علم ستيزی و يا چماق کردن  هرآنچه اندر نمی

اول قرن بيست و يکم مسيحی، مرگ در همين قرن بيستم و نيز درسالهای . است
شناسد؟ تکرار کنيم که علم تا  و ويرانی، همه با ادعای داشتن علم، اندازه می

ها افزوده  روزبه روزبرعلم ما درتمامی زمينه. افزايد نهايت برخود می بی
اگر غير از اين باشد، يا بايد بگوئيم حد علم همين است که اينک داريم . شود می

. اليقين شد توان علم جست ويا بايد بگوئيم علم ما مطلق و علم ن نمیو بيشتراز اي
حال ببينيم قرآن در مورد علم . ترين ادعای ممکن است هردو اين ادعا ضد علمی

  :گويد بشر و ميزان آن و انکارها بخاطر فقدان علم چه می
ن نَّشاُء ...     )٧٦/يوسف(  ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ   َو فَْوَق كلّ نَْرفَُع دََرَجٍت مَّ
بريم و فوق هر صاحب دانشی،  درجات هر کس را که بخواهيم باال می...

پس نبايد به علم و يا دانائی . و يا برتر ازهر دانائی، دانائی است. دانشوری است
 . خود مغرور بود

 ای از علم خداوند است علم بشر محدود و ذره● 
ْن ِعْلِمِه إِال بَِما  يَْعلَُم َما بَيَن أَْيِديِهْم َو َما َخْلفَُهْم َو ال يُِحيطوَن بِشي...«   ٍء ّمِ

  ) ٢٥٥/بقره( ...   شاءَ 
داند و آنها به چيزی از علم او آگاهی ندارند مگر  آنچه پس و پيش آنها است می...

حال و گذشته و آينده  يعنی علم خدا  نامحدود است و» ...به مقداری که اوخواهد
 .را در بر می گيرد

حال که چنين است بايد از خداوند خواست و خود کوشيد و بر علم خويش روز 
 .به روز افزود

ُ اْلَمِلك اْلَحقُّ َو ال تَْعَجْل بِاْلقُْرَءاِن ِمن قَْبِل أَن يُْقضي ِإلَْيك َوْحيُهُ َو قُل فَ ●  َّ تَعَلي 
 ً ب ِزْدني ِعْلما  )١١٤/طه(رَّ

قرآن، پيش از ] خواندن[و در . پس بلند مرتبه است خدا، ملک حق است«      
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. »بردانشم بيفزای! پرودگارا: آنکه وحی آن بر تو پايان يابد، شتاب مکن، و بگو
در . گويد طور که توضيح داده شد اين آيه عاله بر اينکه به پيامبر می همان

تو کافی يعنی مپندار که علم .ام شودخواندن قرآن شتاب مکن و بگذار تا وحی تم
آيه به . يابی شود علم می است و در آغاز دريافت وحی، تمام آنچه بر تو نازل می

. دهد مدام افزايش علم و آگاهی خويش را  از خداوند طلب کند او رهنمود می
آموزد در  کند به انسان می چون زيادت علم تواضع و شکيبائی را بيشتر می

را  بعد از پيام نيز علم بر آن. ک پيام خود را عالم به آن نشماردآغاز و وسط ي
 . آموزد به روشی حاصل کند که پيام می

ناقص و محدود « بعد از تحريف تاريخ در مورد جمع آوری قرآن و اينکه     
خواهد به ديگران  می» هرمنوتيک«، سروش با توسل به قول ابن عباس و »است

مفّسران دماغ  سال است که ١۴٠٠« بفهماند که مفسران در فهم مبين بودن قرآن 
سروش . »اند ال پيمودهاند و آب به غرب کردهتوفيق  بيهوده پخته اند وجهد بی

  :نويسد می
تئوری (از دوست مشفق مکّرم در عجبم که در دوران اوج فلسفه زبان و دانش هرمنوتيک «

گويد که امروزه اولين وصفش نزد دانايان فّن  سخن مي) زبان(بودن امری » مبين«، از )تفسير

ً ناشفّاف است سال است که  ١۴٠٠ الجرم به قياس با سخن ايشان بايد گفت! اينست که ذاتا

اند و هياهوی  اند و آب به غربال پيموده توفيق کرده اند و جهد بی مفّسران دماغ بيهوده پخته

اند و شراب صافی قرآن را دُردآلود  گزاف درانداخته اند و پرده بر چهره شفّاف حقيقت کشيده

  !اند بودن قرآن را درنيافته» مبين«اند و راز  کرده

ابن عبّاس را به محاّجه با خوارج فرستاد، به او توصيه کرد که با آنان به  که) ع(امام علی    

است، يعنی احتماالت بسيار » حّمال ذو وجوه«چون قرآن ! گفتار پيامبر احتجاج کن نه با قرآن

و گفت . »رسيد  گويند و به جايی نمی گويی و آنها هم می تو مي«: تقول و يقولون. رود درآن می

. »گويد و مترجم الزم دارد قرآن خود سخن نمی«: بلسان و البدّله من ترجمانالينطق : قرآن

به قول ! خود چندان مبين نيست و بايد تبيين شود» مبين«مستفاد ازين مقدمات اينست که 

 :حافظ

 )   ٩٧(» ام تا با تو طّراری کند گفتا منش فرموده// ام  ام زان طّره تا من بوده گفتم گره نگشوده
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های قول خود  گويد و تناقض او توجه کنيم و بپرسيم چرا تناقض می وشتهدر ن 
  : يابد؟ را در نمی

به فلسفه زبان و هرمونتيک متوسل . گويد قرآن شفاف و سرراست نيست می● 
که مبهم  غير از اين. است» ذاتا ناشفاف«شود که گويا بنابر آنها، زبان  می

که کتاب  ويژگی زبان قدرت و شفافيت ويژگی زبان آزادی است و غير از اين
خود دارد  مدعی است که حق است و شفاف، پس بايد به روشی که کتاب در

گويد قرآن شفاف  زيرا وقتی می. را خواند، قول آقای سروش متناقض است آن
اين ادعا با قول ديگر او که . گويد ادعای شفاف بودن آن دروغ است نيست، می

خدائی که پيامبر از او پر بود . بنابرآن، پيامبر از خدا پر بود، در تناقض است
  گويد؟  است و دروغ می گويد و يا پيامبر از او خالی دروغ می

سان علم بودن  بدين. گويد قرآن، نه علم خدا که علم پيامبر است يک جا می● 
اما آيا از . ها دارد که علم خداوند نيست و کاستی کند اال اين قرآن را تصديق می

های جهل نيست؟ حتی اگر  های علم شفافيت نيست؟ ابهام از ويژگی ويژگی
ای از علم و العلم  بداند و علم پيامبر را آميخته آميختن علم و جهل را ممکن

  . شود بداند، الجرم علم آن شفاف و العلم آن مبهم می
اند که قرآن  اند زيرا ندانسته او که مدعی است مفسران ره بجائی نبرده● 

جا تفسيرهای آنها رادليل شفاف نبودن  فرآورده رؤياهای رسوالنه است، در اين
پرسد اگر کار آنها صحيح است مدعای او دروغ  خود نيزنمیاز . انگارد قرآن می

  کند؟  و باطل است و اگر نيست، از چه رو، تفسيرهای مفسران را چماق می
قسمت اول سخن :  نادرست است) ع(تناقض چهارم، استناد او به سخنان علی ● 

که وقتی  در : آقای سروش مربوط  است به خدعه عمرو عاص در جنگ صفين
ن  لشگريان معاويه قرآن ها را برسر نيزه کردند و گفتند که قرآن بين جنگ صفي

ما و شما حکم باشد و بخشی از لشکريان امام به امام فشار آوردند که بايد 
  :حکميت را بپذيرد

تاريخ گزارش کرده است که چون در جنگ صفين کار بر معاويه وسپاهيانش  
ای انديشيدند وبا کمک  چارهسخت آمد وبيم شکست دراندرونشان رخنه کرد، 

ها بر سر نيزه کردند تا بتوانند از اين راه سپاه عراق را وادار  عمرو عاص قرآن
به آتش بس نمايند وچنين هم شد ؛ ليکن حضرت علی چون خود را در يک گام 
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مانده به پيروزی ديد نخواست اين بخت پيش آمده را ازدست بدهد؛ پس به 
ها را که نشانِه فريب ونيرنگند؛ چون  بزنيد اين قرآن: سپاهيانش دستور داد که 

ها را که قرآن ناطق   بزنيد اين:  حضرت با مخالفت يارانش مواجه شد فرمود
    .منم
بندگان خدا، جنگ با دشمن خويش را ادامه دهيد که معاويه و عمروبن عاص و ابن ابی معيط و « 

من آنها را بهتر از شما . دين و قرآن نيستند حبيب بن مسلمه و ابن ابی سرح و ضحاک بن قيس اهل

اينان که ! اند و بدترين مردان، وای بر شما بدترين کودکان بوده. ام  شناسم، من از کودکی با آنها بوده می

ابن قتيبه ) ٩٨(» دانند در آن چيست و آن را به خدعه و نفاق و مکر باال برده اند  اند نمی قرآن باال برده

بسوی حق برگرديد و با دشمنان خود بجنگيد، : علی گفت«: است را  مختصرتر آورده نيز همين مطلب

، بخدا !شناسم، وای بر شما من آنان را بهتر می. معاويه و ياران وی از پيروان دين و قرآن نيستند

   :آنها از امام نپذيرفتند و گفتند ).٩٩(» اند سوگند، آنان قرآن را از روی حيله و فريب باال برده

  ) ١٠٠(» توانيم نپذيريم کنند نمی وقتی ما را به کتاب خدا دعوت می«

شورش کردند، امام به  امامامام با آنها اتمام حجت کرد و بعد از حکميت وقتی بر
  : آنان گفت

دانيد وقتی مصحفها را باال بردند و گفتيد که دعوت به کتاب خدا را  شما را به خدا می«

و بزرگی  مصاحبشان شناسم، که در  کودکی  وم را بهتر از شما میپذيريم، گفتم من اين ق می

و چون بر پذيرفتن اصرار ... پذيريم  ها می نه از آن: اما رأی مرا نپذيرفتيد و گفتيد... ام، بوده

دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچيز  کرديد با حکمان شرط نهاديم که آنچه را قرآن زنده می

کند مخالفت کنيم، اگر  توانيم با حکميتی که به حکم قرآن حکم می بدارند و ما نمیکند ناچيز  می

بما بگو آيا اين عدالت است که مردان در کار « : گفتند» جز اين کنند از حکمشان بيزاريم

   )١٠١(» ها حکميت کنند؟ خون
ست مکتوب ما مردان را حکم نکرده ايم قرآن خطی ا«: اينجا بود که امام به آنان فرمود 

  )١٠٢(» گويند، گويد و مردان از آن سخن می ميان دو جلد که سخن نمی
کند،  که امام در مورد خوارج صحبت می ١٢٥اين مطلب در نهج البالغه خطبه  

  .است عيناً آمده
گويد بلکه  قرآن خطوطى است که در ميان دو جلد قرار گرفته و سخن نمى«  

) ى آگاه و قرآن شناس(نيازمند به مترجمان است و تنها آن گروه از انسانها
  )  ١٠٣(» .توانند از آن سخن بگويند مى
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:  او می گويد. شود به خروج خوارج قسمت دوم قول آقای سروش مربوط می    
ه ابن عبّاس را به محاّجه با خوارج فرستاد، به او توصيه کرد که با آنان به ک) ع(امام علی« 

است، يعنی احتماالت بسيار » حّمال ذو وجوه«چون قرآن ! گفتار پيامبر احتجاج کن نه با قرآن

   .»رسيد  گويند و به جايی نمی گويی و آنها هم مي تو مي«: تقول و يقولون. رود در آن مي
است که دمحم بن سعد در الطبقات خود آورده و  ی برگرفته شده اين قول از حديث 

   . سند اين حديث ضعييف استذکر هم کرده است که 
شنيدم که ابن عباس : ابن سعد در الطبقات الکبری طبقات از عکرمه نقل می کند

از خوارج کسانی که حکومت را انکار کردند و از علی بن ابی طالب دوری 
که دوازده هزار نفر از علی فاصله گرفتند، سپس علی به جستند سخن می گفت، 

من گفت که برو با آنها مذاکره کن و آنان را به کتاب و سنت دعوت بده وبا قران 
) يعنی  قران ذو وجه است( با آنها مجادله نکن چون قرآن قابل تأويل می باشد 

سپس ابن . ندارند اما با سنت با آنها به مجادله به پرداز زيرا از سنت راه فراري
عبارس بطرف انها رفت وبا سنت با انها به مباحثه پرداخت وهيچ حجتی در 

ولی ابن سعدمتذکرمی شود که سند اين روايت ضعيف . دست آنها باقی نماند
  )١٠٤. (است

اما خطيب البغدادی در کتابش الفقيه والمتفقه اين روايت را به ابن عباس نسبت 
 : د ميکندميدهد وچنين روايت می کن

که عده ای از اهل االهواء با علی بن ابی طالب مخاصمه کردند، وابن عباس  
گوييد وآنان ميگويند،  قرآن آسان وحمول وقابل تأويل مي باشد شما مي:  گفت

  )١٠۵. (پس با آنها با سنت محاجه بکن که  با سنت نمی توانند دروغ بگويند
  

ابن سعد اين راوايت را به علی نسبت داده جالب اينجاست که ابن سعد وناقلين از 
يد که اين  کالم ابن اند ولی خطيب بغدادی به ابن عباس نسبت می دهد و می گو

وهمانطور که مشاهده می شود در سند ! نه برعکس کالم علیعباس است و
روايت يحيي بن عبدهللا البابلتی می باشد که از ديدگاه علماء رجال، جرح وتعديل  

تمام علمای حديث شناس برضعف روايتهای يحيی بن عبدهللا . باشدضعيف می 
وگذشته از يحيی درسند اين روايت حسن بن جعفر . البابلتی متفق القول هستند

السمسارابو سعيد می باشد که بازهم ضعيف می باشد و به روايتهايش اعتنائی 
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اويان حديث کتابی که به شناسايی رجال ور( ابن حجردرلسان الميزان. نمی شود
) ١٠۶: (اين روايت جداً ضعيف است:اختصاص داده شده، ميگويد) سند حديث( 

  :از طرف ديگر
القُرآن ذلوٌل ذو وجوه، فاحِملوه على أحسِن "از ابن عباس روايت شده که 

ن آسان و قابل تأويل وتوجيه می باشد ، آن را بر بهترين وجه حمل ، قرآ"وجوِهه
 .کنيد

ی از حديث شناسان بنام جهان معاصر می باشد در کتاب ناصرين البان هعالم
اين روايت : گويدمي ١٢٧ة والموضوعة جلدسوم صفحه األحاديث الضيعف ةسلسل

از زکريا بن عطيه از سعد بن  ۴٨۵را دار القطنی در مجمع الزوائد خود صفحه 
من  خالد نقل می کند که دمحم بن عثمان از عمروبن دينارازابن عباس نقل می کند،

  . ميگويم که سند اين روايت بخاطر سه علت در آن جدا ضعيف می باشد)البانی( 
پدرم شنيدم می  حاتم ميگويد که از ابیبن امجهول بودن دمحم بن عثمان، : اوالً 

  کفت که عثمان بن سعيد مجهول الحال می باشد،
 ً  .وجود نداردأصال در کتب رجال اثری از او بعنوان راوی . سعيد بن حاتم:  ثانيا
 ً زکريا بن عطيه که که منکر الحديث می باشد يعنی هميشه احاديث منکر و : ثالثا

  )١٠٧( .ضعيف را روايت می کند و اضافه بر آن مجهول الحال می باشد
در حالی که روايات زيادی با اسناد غير ضعيف و درست وجود دارد، يک  

گفته داشته باشد؟ بويژه که  می تواند چنين روايتی با اسناد ضعيف چه اعتباری
های صريح امام علی در مورد قرآن چنان بين و آشکار است که داد می زند اين 

نقشی که امام برای قرآن قائل است و تعابيری که در مورد . روايت دروغ است
و قرآن را .  قرآن در نهج البالغه به کار می برد بی نظير و شگفت انگيز است

بخشی از اين سخنان امام در . ايسته است، معرفی می کندآنگونه که شايسته وب
   :آشکارا می گويد که آن روايت جعلی استزير می آيد 

هيچ چيزی را در قرآن فروگذار نکرديم و فرمود : خداوند متعال می فرمايد«- ١
در آن هرچيزی بيان شده و ذکر فرموده است که بعضی از قرآن تصديق می کند 

اين قرآن اگراز جانب غير : بعض ديگرش را و اختالفی درآن نيست، پس فرمود
قرآن کريم شگفت آور و وظاهر . خدا بود،هر آينه در آن اختالف بسيار می يافتيد

نيکو و باطن آن ژرف و بی پايان است و عجائب و غرائب آن پايانی ندارد و 
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  )١٠٨(» .تاريکيها رفع نمی گردد مگر بوسيلۀ آن
وکتاب خدا درميان شما  گويائی است که زبانش خسته نمی شود و خانه ای « - ٢

نمی  است که ارکان آن خراب نمی شود و غالب است که يارانش شکست
 )١٠٩(» . خورند

و بدانيد اين قرآن پند دهنده ای است که خيانت نمی کند، و راهنمائی است « - ٣
که گمراه نمی نمايد، و سخن گويی است که دروغ نمی گويد، و کسی با اين قرآن 
ننشست مگر آنکه چون از پيش آن برخاسته هدايت و رستگاری او افزايش يافت 

خداوند سبحان هيچ کس را پند نداد به مانند ... ديديا کوری و گمراهی او کم گر
اين قرآن که ريسمان محکم و استوار خداست راه او است که خيانت نمی کند، و 
در آن است بهار دل وچشمه های علم ودانش ودل را جزآن صيقلی نيست و جال 
دهنده دلهاست اززنگ نادانی و گمراهی، و چون درقرآن چشمه های علوم و 

است، پس اگر علوم ديگر دل را جال دهد برای آنستکه آن علوم به قرآن معارف 
  )١١٠(» . منتهی می گردد

است، خاموشی است گويا ، ) از منکر(و نهی کنند) به معروف(قرآن امرکنند - ۴
آن پيمان گرفت، ) عمل به(وحجت و برهان خدا است بر بندگانش که از ايشان بر

نور آن را تمام گردانيد و دين خود را بسبب آن و آن ها را درگرد آن قرار داد، 
  )١١١. (کامل گردانيد

پس قرآن را باو فرستاد، و قرآن روشنائی است که قنديلهای آن خاموش نمی «- ۵
شود، و چراغی است که افروختگی آن فرو نمی نشيند، و دريائی است که ته آن 

شعاعی است تابان  پيدا نمی گردد، و راهی است که سير درآن گمراهی ندارد، و
که دليل آن ) ميان حق وباطل(که روشنی آن بی نور نمی شود، و جدا کننده است

ناچيز نمی گردد، و بنائی است که پايه های آن ويران نمی شود، و بهبودی است 
که بيماری های آن را خوف و بيمی نيست،  وارجمندی است که ياری کنندگان 

» ...مددکاران آن مغلوب نمی شودند آن شکست نمی خورند، و حقی است که
)١١٢(  

، و نقشی که برای قرآن بر می کند ها که امام از قرآن می باوجود اين وصف    
شمارد، غير ممکن است که گفته فوق از آن حضرت باشد، و به احتمال قوی آن 
حديث را قدرت پرستانی که خواسته اند از زبان امام علی قرآن را از نقش خود 
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ند، و با حديث و روايت به قدرت های خود مشروعيت دينی بيخشند، و يا بينداز
چنان با حديث و روايت جانشين کنند کسانيکه خواسته اند آگاه و يا ناآگاه قرآن را 

  . حديثی از قول او ساخته شده است
آيا اگر بنابر صداقت و بکاربردن روش علمی بود، چرا نبايد به اين گفته های 

  درمورد قرآن که  ناقض آن روايت ضعيف است استناد جست؟     )ع(امام علی 
است که  رو کار خود را بجائی رسانده از چه: آيا سروش نبايد از خود بپرسد     

: جويد؟ آيا نبايد از خود بپرسد برای اثبات مدعای خود به سند ضعيف توسل می
بايد مزاحم  برفرض که قول از علی باشد، نيازمندی يک متن به مترجم، چرا

شفافيت آن باشد؟ آيا آقای سروش نمی داند که در مورد اخبار بايد تفکر و 
تعقل کرد و به صرف شنيده و يا خواندن خبری، تحقيق ناکرده نبايد آن را 

چون خبری را شنيديد آن «: امام علی در اين مورد می فرمايد. حقيقت پنداشت
از روی نقل لفظ آن، زيرا نقل  را از روی تدبر و انديشه در آن دريابيد نه

  )١١٣(» . کنندگان علم بسيارند و انديشه کنندگان در آن اندک
   
   تنزل دادن پيامبر در حد سعدی، حافظ و مولوی و حتی نازلتر  

برای خوابگزاری کردن شما معتقد هستيد «: کند مجری سئوالی را طرح می● 
انسانی، علوم طبيعی از جمله گفتيد بايد سراغ عالمان علوم ديگر هم رفت، علوم 

ً عالمان در . ها انسان شناس روءيا پنداشتن قران يک پيامدهايی دارد که اتفاقا
آنها که درمورد  . اند درمورد خود رؤيا صحبت کرده. اند مورداش صحبت کرده

يا آن چيزی ؤگويندکه ر انسان، روحيات انسان، مغزانسان مطالعه کرده اند، می
ها زيگنالهايی  تا قبل از آن به قول اين. سازيم وقت روايت کردن میاست که ما 

است، نشانه هايی است که از يک بخش مغز، از ساقه  مغز به بخش ديگر مغز 
است که وقتی  معنايش اين. رود و اينها پراکنده است و نظمی درش نيست می

اهد بود که اگر آمد اين خو عمالً پی. شود شود، تازه نظم حاصل می رؤيا گفته می
اش اين است که قرآن   شما معتقد هستيد قرآن حاصل رؤياهای پيامبر است معنی

هايی که به مغزش حادث شده و خودش  ای از نشانه را پيامبرساخته از مجموعه
  »نظم داده به اينها؟

پيامبر در واقع مؤلف . بله من همين عقيده را دارم« :دهد ٭  سروش پاسخ می
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  » که خداوند. ام هايم به صراحت آورده ی من اين را در نوشتهيعن. قرآن است
گويند آنچه که  دهند می آنها که اين نظريه را می« : مجری می گويد در اينجا● 

معنی هم  نظم و حتی لفظ بی پنداريم، قبل از آن يک مجموعه کامالً بی ما رؤيا می
ای  ه،می گويند مجموعهاين تحقيقات ازدهه هفتاد ميالدی شروع شد. برند بکارمی
آيد، آن وقتی نظم پيدا  معنی  و بسيار پراکنده به مغز می ها، تصاوير بی از نشانه

کنيم به روايت کردن اينها، درواقع روايت کردن اينها   کند که ما شروع می می
  » ساختن اينها است؟

ب من واقفم به آن مطل! بله«: گويد کند و می ٭ سروش سخن مجری را تأييد می
ولی . نظم نزد همه هست ولی توجه بفرمائيد، محصول مهم است چون اين بی

ها  به صورت مثالً  بينيد در نزد بعضی وقتی که  محصول کارخانه را شما می
ای  ها سخنانی ياوه درنزد بعضی. آيد، شعر حافظ و مولوی العاده درمی اشعار فوق

ر مهم نيست که بعد از اين به چه آيد لذا  اينکه پيش از اين چه بوده، آن قد در می
  ».آيد صورت در می

  »اين مهم نيست که پيش از رسيدن به پيامبر چه بوده؟«:پرسد مجری می● 
و حی را پيامبر . ما اصالً پيش وپس نداريم در اينجا«  :دهد ٭ سروش پاسخ می

: ببينيد در واقع حرف من اين است. وحی در واقع تأليف پيامبراست. کند توليد می
بقيه اش به او واگذار شده، اين شخص . خداوند يک شخصيتی آفريده همين و بس

های  با اين ظرفيتی که دارد و با تواناهائی که دارد به قول شما  به آن زيگنال
بينيم چقدرپرمغزو  کنيم می ها را نظرمی بخشد که وقتی ما آن نظم ، نظمی می بی

ها  تئوريسين. رد، عين ديگرانک پرمعنی است عين حافظ که همين کاررا می
ببينيد اصالً الفاظ که به خودی خود، اآلن ايشان اشاره کردند گفتند . همين طورند

پيامبر تصوراتی که در قوم . ای نياورد کامالً درست است پيامبر هيچ لفظ تازه
  ».خودش بود گرفت، تصديقاتی تازه بنا کرد

. کنم من از وحی تبعيت می«گويد  که پيامبر می وقتی بازرگان تکرار می کند● 
الرسل من که  ما بدء من: اتبع ما يوحی اليک يکجا می گويد: گويد يا به پيامبرمی

شود تبعيت  من از آنچه به من وحی می. ام، اولش که نيستم نوبرش را نياورده
  » .گويد مثالً داستان يوسف هايی که برای پيامبر می قرآن راجع به داستان. کنم می

ببخشيد شما «:پرسد کند و از او می اينجا سروش سخن بازرگان را قطع میدر  
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حتماً . گويد که پيروی کن از اين وحی کنيد که خود پيغمبربه خودش می فکر نمی
و بعد »  گويد، حافظا، سعديا بايد فرض کنيم که يکی ديگر بيرون ازاو دارد می

در . ام در اين باره من نوشته. تاس سادهوهللا به نظر من اينها تبيينش « : گويد می
قرآن اين بحث را بايد کرد که اصالً خطاب کنند کيه؟ مخاطب کيه؟ ببينيد ما عين 

ً شما يک جاهايی . اين مسئله را در ديوان شمس داريم درديوان شمس واقعا
زند، يک  زند، شمس است دارد حرف می دانيد که مولوی دارد حرف می نمی

تا . زند، همه اين تفسيرها هست است دارد حرف میموجود ديگری بنام عشق 
  » .توانيد نتيجه گيری کنيد شما آن پيش فرضتان را منقح نکنيد از اين آيات نمی

های سعدی و حافظ  و مولوی فروکاستن ستم  قرآن و پيامبر  را در حد ديوان     
دانستند  یهای خودرافرآورده خواب و رؤيا نم زيرا آنان سروده. به آنها نيز هست

پيش از اين .  شوند گفتند و به صراحت که از سرچشمه قرآن سيراب می و می
مکملی برای قرآن است، چونکه در قرآن حق «مدعای او را درباره مثنوی که 

وقول مولوی را درباره مثنوی خويش   را نقد کرده» وعشق ومحبّت نيست
  .ايم آورده) تفسير قرآن(

سان که در پايان  همان:گويد زيرا می. قض گوئی استواو همچنان گرفتارتنا     
می گفته اند، پيامبرنيزبه خود گفته هرغزل،سعدی وحافظ وسعديا وحافظا، می

شود؟  صورت، تکليف پرشدن او از خدا چه می دراين! از وحی پيروی کن. است
گويد؟  خدای محيط بر پيامبر و پيامبر محاط در خدا، کداميک با ديگری سخن می

زيرا پيامبر است که جانشين . بر قول سروش، خدا بايد از پيامبر پر شده باشدبرا
تر از اين سخن  انصافا آشفته! از وحی پيروی کن: گويد شود و به خود می خدا می

ها وحی  گفتن ممکن است؟ آيا حافظ و سعدی و مولوی مدعی شده بودند غزل آن
اند که بهنگام سرودن  انستهد خداوند است و يا به تشخيص سروش آنها خود نمی

  اند؟ شده غزل، از خداوند پر می
فرض کنيم پيامبر خود به خويشتن . وهنوز، فرض محال، محال نيست   
است که پيامبر نيست؟ آيا ادعای  دانسته آيا او نمی. گفته از وحی پيروی کن می

ن، گويد ازوحی پيروی ک شود؟ آيا کسی که خود به خود می پيامبريش دروغ نمی
پيروی کنند؟ آيا چنين ادعائی تکذيب » کالم خدا«تواند از ديگران بخواهد از می

خداوند يک شخصيتی «:پيامبری وخدا نيست؟ چه شگفت سخنی است اين سخن
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عقل دربند اسطوره سازی، . »بقيه اش به اوواگذار شده. آفريده همين و بس
  .اچيز کندتواند که خدا و رسول او را در دو اسطوره ن جز اين نمی

  :است که کسی خودش به خود بگويد آيا تا بحال ديده يا شنيده شده     
ً او را با قدرت می«   . گرفتيم و اگر پيامبر سخن دروغی به ما می بست، حتما

و البته آن . بريديم و احدی ازشما مدافع او نتوانست بود سپس رگ قلبش را می
آيات [دانيم که گروهی ازشما  ا می وهمان. تذکاری برای پرهيزگاران است]قرآن[

  ) ١١٤(» .مايه دريغ و حسرت کافران است] تکذيب [وآن. کنند تکذيب می]آن را
  : فرمايد قرآن برای اطميان خاطرما، می    
گيريم و رگ گردنش  بعضی ازسخنان را برما بندد توانش رامی) ص(اگردمحم     

. آمد، بگردد تواند مانع ازآنچه برسر او می کنيم و هيچکس ازشما نمی را قطع می
ای از گفتارخود را به حساب قرآن آورد نه  پاره)  ص(اگر دمحم: گويد صريح می

کنيم  شاهرگ گردنش را هم قطع میکنيم بلکه  تنها قرآن را از دست او خارج می
  . وهيچکس قادر نخواهد بود که او را از اين عذاب برهاند و از او حمايت کند

تواند تصورکند قرآن تأليف خود پيامبر باشد، و درآن، با  آيا عقل سليم می     
باشد؟ عقل ... مؤلف چنين سخن رفته باشد وباوجود اين، مؤلف امين وصادق و

تواند به معيت خداوند، هستی محض، درآيد وروش معنويت با  چنين مؤلفی می
زيراهرگاه عقل تاازاستقالل وآزادی کامل . تواند نمی! حق مطلق را بياموزد؟  نه

کند و  شود وپيام او را نه دريافت می برخوردار نباشد، توانا به معيت با خدا نمی
  . يابد نه اندر می

  :دو بازبرای اطمينان خاطرما می فرماي 
] قرآن[و آن «) ٥٢/حاقه(فسبح باسم ربك العظيم ) ٥١/حاقه(و انه لحق اليقين 

  »پس بنام پروردگار بزرگت تسبيح گوی. حق اليقين است
ای بزگوار  سخن خدا است که بر فرستاده. اليقين و مبين است تمامی قرآن حق     

ح  و باوجود های صري از جانب پرودرگارجهانيان نازل شده است باوجود اين آيه
قرآن حاصل «: توان گفت ها که رؤياهای آمده در قرآن دارند، چگونه می ويژگی

گفتار پيامبردرمجموعه ای بنام نهج الفصاحه جمع آور » .رؤيای پيامبر است
و  حتی آخرين خطبه آن حضرت که به خطبه حجة الوداع معروف استشده، 

وز عربها نگفتند که گفتار پيامبر نه تنها درآن زمان بلکه تا امر. موجود می باشد
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بلکه متفق القولند که با آنکه بسيار پر مغز و . نظير قرآن و يا باالتر ازآن است
  .پر معنی است، اما مادون قرآن است

اين تأمل بسا بتواند . های خودتأمل کند گوئی اينک برسروش است که درتناقض   
اه توحيدبازآيد که نه گفتن است او را از بند اسطوره سازی برهد واو به راست ر

به دو محور ساختن، يکی اسطوره ساخته ذهن و ديگری واقعيت و حقيقت که 
هرچندکه خواسته شودکه به . برای انطباق بااسطوره، بايددستکاری شوند

  .  اسطوره جامه واقعيت وحقيقت پوشانده شود،دستکاری درهمه جا الزم می شود
دمی به چنين راه و روشی می افتد، شايد در آخرين پاسخ با اين سئوال که  چرا آ

قسمت اين تحقيق که به روش استدراج اشاره می رود، با استعانت از کتاب خدا 
دعاوی مستند حال به جاست که در بخش نهم به . تا حدودی مسئله روشن گردد

   .به نظريه داروين و روش پوپر ودعاوی حامد ابوزيد، پرداخته گردد
   

 مستند به نظريه داروين و روش پوپر و دعاوی حامد ابوزيد دعاوی - ٩
اينکه آدمی عقيده قبلی وفکرونظرش را عوض کند و  عقيده و فکر و انديشه      

. جديدی را در  سر بپروراند، چه درست و چه نادرست، مورد اشکال نيست
  بنا به گفِت شيخ بهايی. هرگاه هدف او يافتن حقيقت باشد، کاری ستوده نيز هست

شخيص آن به خطا افتاده و دينی جز اگر کسی در راه تحّری حقيقت بذل جهد کند و در ت« 

اسالم برگزيند چنين شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نيست و با وجود اعتقاد نادرست 

  )١١٥(» خود در آتش دوزخ مخلّد نخواهد بود

هم  هرگاه بنابرجستجوی حقيقت نباشد و بنابر نظر و باور عوض کردن، آن     
تواند روشی جز تحريف تاريخ و  کس نمی تحقيق ناکرده و بنابر موقع، باشد، هيچ

اما چرا آدمی به . سخنان اين و آن ودروغ سازيهای پر تناقض، در پيش بگيرد
رين قسمت اين تحقيق، جواب افتد، سئوالی است که شايد آخ ای می چنين بيراهه

درحقيقت، اين قسمت در تشريح روش استدراج است که . را در اختيار بنهد آن
  . آموزد قرآن به ما می

. اند قسمت گذشته سخنان آقای دکتر سروش مورد نقد و انتقاد قرار گرفته ٨در    
ن، به اند، اما چو ها دعاوی وی، نقد شده ها پاسخ داده شده و کاستی به  تناقض

عاقبت دل به دريا زدم و از قلم  «:است قول خودش، به آخرين قله رسيده و گفته
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خواستم ناگفته ها را بازگويد، و گفته ها را بازگويی کند تا متعلّمان را به کار آيد 
  : های، عبارتند از ومهمترين نا گفته)  ١١٦( ».و متکلّمان را بصيرت افزايد

  گزار است رای فهم آن نياز به خوابقرآن رؤيا و خواب است و ب. ١
  قرآن يک محصول فرهنگی است.٢
  مند است   قرآن تاريخ.  ٣
 قرآن تأليف پيامبر است. ٤
  هرمنوتيک روش انسانی ممکن در فهم قرآن است . ٥
بجا است ببينيم او اين دعاوی را خود ساخته و يا ساخته ديگری را به عاريت  

. پنج مدعا اصل آن ازنصرحامد ابوزيد است راستی اين است که هر. است گرفته
با اين تفاوت که حامد ابوزيد دعاوی فوق را با توجه به ذائقه عرب زبانان بيان 

کند و دکتر سروش با ذائقه فارسی زبانان که به مناسبت شعری هم چاشنی  می
گرچه در فروعات ممکن است تفاوتهايی . کند بيان می شود، آن را  اظهار می

  . شته باشد، ولی در اصل آن اختالفی نيستوجود دا
داروين و   که دکتر سروش، برای اثبات مدعای خود، از تئوری امر ديگر اين     

  :کند پذيری پوپر مددخواهی می ابطال
داروين چرا موفق شد، برای اينکه يک فرضيه داد که ده « :گويد ٭  سروش می

از . کرد شاوند وهمگون میها پديده ظاهراً ناخويشاوند و ناهمگون راخوي
هايی بود که تو زمين بود، از يکطرف تغييراتی بود که جانوران  يکطرف فسيل

ديگران برای هر . کردند، از يکطرف تناسبی که با محيط خودشان داشتند می
توانستند  اصالً در مورد فسيلها نمی. دادند ها بايد يک تئوری می يک از اين

  ».بدهند
ولی آقای سروش نظريه داروين يک نظريه را ابطال  « :پرسد مجری می● 

يکی از انتقادهای «: پرسد باز مجری می» ! بله« :گويد سروش می. »پذير است
به نظريه شما اين است که اين نظريه ابطال پذير نيست، برای اينکه هرچه 

ديگران بگويند، شما  ممکن است در جواب بگوئيد که خوب اين روءيای پيامبر  
  »قرار نيست که بر رؤياها منطق عالم بيداری سوار بشود  .است

ببينيد اوالً خيلی از فيلسوفان علم معتقدند که نظريه « :دهد سروش پاسخ می
گذريم  منجمله شخص کارل پوپر ولی ما فعالً از او می. ناپذير است داروين ابطال
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  .  چون محل بحث ما نيست
! نه. گويند ابطال پذير نيست شما مینظريه : پرسم فعالً از شما می: مجری● 

گردد به اين  حاال ديگر هر شک و شبهه ای در موردش برمی. بسيار خوب
  »ها رؤياهای پيامبر است؟ اين! نظريه عمومی که بله

يعنی اين همان چيزی . ولی نظريه من فراگيرتر است« : دهد سروش پاسخ می
گفت تئوری که اين  وين میدار. گفت، اينجا اشاره شد است که باز داروين می

  )١١٧(» .قوتش بيشتر است. تواندغلط باشد تواند تبيين کند، نمی همه پديده را می
رسد که چون نظريه داروين فراگير  سرانجام، دکتر سروش به اين نتيجه می    

همچنين است نظر رؤياهای رسوالنه من هم فراگير . تواند غلط باشد است، نمی
  .غلط باشدتواند  است، پس نمی

  
  است ريه داروين در گذر زمان آمدهآنچه بر نظ 

حال به سراغ نظريه فراگير داروين به قول سروش برويم و ببينيم  در گذر     
  است؟  زمان  چه وضعی پيدا کرده

بسياری از زيست شناسان بزرگ معاصر انگلستان «: بنا به گزارش کتاب تاريخ فلسفه

از نظر مطالعات امروزی علم ژنتيک می گويند که نظريۀ داروين را در بارۀ تطور بايد کنار 

  و ) ١١٨(» .گذاشت

ها  ويلسون رئيس علمای سلول شناس معاصر کتابی را که در بارۀ سلول. بی. پروفسور ای«  

در بارۀ سلولها، بطورکلی، شکافی را که ميان «که: دهد نوشته است، با اين جمله پايان می

ترين مراحل حيات و موجودات غير حياتی است، به جای آن که کمتر کند وسيعتر  پست

تا آنجا که . و در ميان علمای زيست شناس همه جا صدای اعتراض بلند است» .سازد می

زنده و انواع جديد، همه توان گفت در رأی داروين، اعضاء و وظايف جديد و موجودات  می

ولی اين عقيده . نتيجه انتخاب طبيعی است که از ميان تنوعات شايسته و صالح بعمل آمده است

» .رود با آنکه نيم قرن بيشتر عمر ندارد بر اثر اشکاالتی که بدان وارد شده از ميان می

)١١٩(  

ا به گزارش برگسون نظريه تطورداروين راموردانتقادهای شديد قرارداد و بن    
است و امروزه  انتقاد شديد او از داروينيسم بيش از همه مؤثر افتاده«کتاب تاريخ فلسفه، 

  )١٢٠(» قسمتهای خاص برجستۀ نظريۀ داروين در تطور بطور کلی متروک گشته است
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  دانشمندان غربی و مرگ نظريه داروين      
و طراحی . م کردندامرزوه، دانشمندان غربی مرگ نظريه داروين را اعال    

  .اند هوشمند را جايگزين آن کرده
گويد ما مجبوريم كه طراحي هوشمند  بروس آلبرت از آكادمي ملي علوم اياالت متحده مي«

طور در دانشگاه، اگر  همين. مان اضافه كنيم شناسي مدارس خلقت را به برنامه درسي زيست

لذا، اين سئوال، پيوسته .  كنند مي هاي مولكولي چطور كار بخواهيم بفهميم كه اين ماشين

رسيم كه يك طراح  پس مهندس طراح آن كجاست؟ ما داريم به اين نتيجه می: شود پرسيده مي

  )١٢١( ».در تمام فرآيندهاي خلقت وجود دارد

سال تحقيق به اين نتيجه  ١٥دانشمند و فيلسوفي به نام استيون مايربعد از «   
اطالعات الزم براي ساختن اولين ء اي منشااست كه بهترين توضيح بر رسيده

اين دست كارها، اكنون بخشي ازيك . است» طراحي هوشمند«سلول زنده، 
اي از  اي كه عده ايده. پرونده جامع علمي درباره طراحي هوشمند درخلقت است

به دور هم جمع كرد تا انقالبي عليه  ١٩٩٣دانشمندان و فالسفه را در سال 
  .شناسي مسلط بود بوجود آورند ل بر زيستسا ١٥٠اي كه  ايده
علت هوش . دهد اكنون طراحي هوشمند به ما ابزاري جديد براي تشريح علمي وقايع مي«    

برهاني كه طراحي . يك علت واقعي است و علم سالم علمي است كه حقيقت را جستجو كند

ما اكنون ايمان . ستكند بر اساس مشاهده واقعيات در لوله آزمايش ا هوشمند را اثبات مي

هاي آن  ما نشانه. داريم كه امضاي يك هوش برتر پاي متن همه موجودات خلقت وجود دارد

  ) ١٢٢(» . بينيم را مي

خبرازدنيای علم، درزمانی که ناقوس مرگ نظريه داروين  آقای دکترسروش، بی
 .است، هنوز بر اين باور است که نظريه داروين فراگير است به صدا درآمده 

. حال مختصری هم به نظريه ابطال پذيری پوپر از نگاه دکتر سروش بپردازيم
است که اگر پيروی از پوپر است، او فراگير بودن را دليل  او حتی فراموش کرده

  .دانست غير علمی بودن يک اصل يا يک نظر می
 

  ابطال پذيری
سروش  قبل از هر چيز الزم است که نظری به پيشينۀ اين نظريه و دکتر   

که اعضای اتحاديه انجمن های اسالمی  ٥٥ازنيمه دوم سال: انداخته شود
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ای و انجمن اسالمی وابسته به اتحاديه، به  دانشجويان بمنظور ايجاد هسته
کنند، در آن جا، با آقای حسين حاج فرج دباغ که بعدها به دکتر  انگلستان سفر می

  . و به اتحاديه باز شددر پی آن، پای ا. سروش مشهورشد، آشنا می شوند
گيرد که با  گيرد، آقای سروش در انگلستان تصميم می انقالب اوج می ٥٦وقتی در سال «    

شبی با دوستانش از جمله آقای عنايت هللا . اتحاديه همکاری و در مجامع علنی ظاهر شود

قرار  شود عمل کرد که کمتر در تيررس ساواک و رژيم کنند که چگونه می اتحاد، بحث می

بنا بگفته آقای اتحاد، . رسند که بهتر است با نام مستعار عمل کرد گرفت، به اين نتيجه می

کند که چون شما دو پسر بنام سروش و عبدالکريم داريد، اسم شما را  ايشان پيشنهاد می

از آن ببعد، ايشان بنام عبدالکريم سروش ناميده شد، نامی که . گذاريم عبدالکريم سروش می

  .  ز نيز بدان ناميده می شود و نام روان و زيبائی هم هستامرو

، برای اولين بار از آقای سروش برای شرکت در سمينار آموزشی ١٣٥٦در زمستان سال   

صدر، دمحم مجتهد شبستری، قطب زاده و ابو  آقايان بنی. و تحقيقی و سخنرانی دعوت بعمل آمد

روال کار اتحاديه چنين بود که قبالً نام . اشتندهم در سمينار شرکت د) عباس آقا زمانی(شريف

سخنرانان ومدرسين و مقاله نويسان همراه با موضوعات مورد سخنرانی و يا بحث را به 

  ...رساند ها می اطالع انجمن

صدر در مورد موازنۀ منفی و دکتر سروش در مورد فلسفه تاريخ  در آن سمينار آقای بنی      

با وجودی که موضوعهای . د مسائل جاری سياسی سخنرانی کردندو آقای قطب زاده در مور

سخنرانان مشخص بود و اصالً بحثی در باره  روش شناخت بر پايه توحيد  در ميان نبود، به 

هنگام پاسخ و پرسش، آقای دکتر سروش و يکی دو سه نفر ديگر، سئوالهائی را در مورد 

چون مسئله ) ١٢٣(» .ان بدانها پاسخ دادروش شناخت بر پايه توحيد مطرح ساختند که ايش
ها حل نشد، قرار بر اين شد برای حل بهتر مسئله، دو طرف با هم  از نظر آن
در حين انجام بحث دو نفره، ناگهان آقای دکتر سروش خطاب به آقای « . بحث کنند

  .ايد صدر، گفت، شما با نفوذ خود در اتحاديه، مرا سانسور کرده بنی

ما ام، بفرمائيد کجا ش من که خودم تمام عمر با سانسور مبارزه کرده: در پرسيدص آقای بنی    

من نقدی بر روش : صدرگفت سروش خطاب به آقای بنیام؟ آقای دکتر را سانسور کرده

ام و شما  شناخت بر پايه توحيد شما نوشته بودم و برای انتشار، آن را برای اتحاديه فرستاده

صدر و همۀ شرکت کنندگان از شنيدن چنين حرفی، هاج و واج  آقای بنی. ايد مانع چاپ آن شده

  .و متعجب شدند
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مسئله چيست و آقای : صدر خطاب به هيئت مديره اتحاديه، از آنان پرسيد سپس آقای بنی      

ايد؟ آقای صادق  دکتر سروش چه ميگويد؟ چرا انتقادها و انتقاد ايشان را منتشر نکرده

بعد از اينکه : ارتباطات خارجی اتحاديه بود، خطاب به حضار گفت طباطبائی که مسئول

منتشر شد، از  ١٦صدر، در مکتب مبارز شماره  روش شناخت بر پايه توحيد از آقای بنی

تنها يک مطلب از آقای دکتر سروش بدست ما در رابطه با . جانب کسی انتقادی به ما نرسيد

مورد يافتيم، از درج آن  اد را بی سر و ته و بیروش شناخت توحيدی رسيد و چون ما آن انتق

صدر هم از اين مطلب اطالع  در مکتب مبارز بعدی خودداری ورزيديم و روح آقای بنی

درست و يا نادرست ما از انتشار آن جلوگيری کرديم و مجدداً انتقاد خود را . است نداشته

  .بفرستيد تا منتشر کنيم

، تصور چنين بود که آقای دکتر سروش، صحبت آقای با روابطی که بعداً ايجاد شد    

   )١٢٤(» .است صدر در مورد سانسورمطلبشان را باور نکرده بنی
ای، خود  غافل از اينکه درنشستی که قبل از آن برگزار شده بود، با تصويب ماده

صدر بدون آنکه در مصوبات نامی ازاوبرده شود، غير مستقيم از  آقای بنی
  ) ١٢٥. (ع اتحاديه ممنوع شده بودسخنرانی در مجام

، ١٣٥٥در نشست دوازدهم اتحاديه که در مهر و يا آبان سال  :توضيح اينکه    
برگزار شد، باز بحث کار سياسی علنی کردن و يا نکردن در گرفت و تقريباً 

بعد از بحثهای مختلف .  نمايندگان موافق و مخالف رو در روی هم قرارگرفتند
گذشته، از مخالفين کار سياسی علنی، پرسيده شد، منظور خود و تکرار حرفهای 

اتحاديه نبايستی : آنها چنين پاسخ دادند. را از اين مخالفت روشن و واضح بگوئيد
ازافراد مشهور سياسی برای سخرانيهای علنی و عمومی دعوت بعمل آورد و 

ستند؟ وقتی فشارآورديم که منظورشما  از افراد سياسی معروف، چه کسانی ه
اتحاديه که تا بحال ازافراد نا معقول و غير موجه دعوت بعمل نياورده است و 
تازه چند تا آدم که بتواند در يک جلسه علنی و آزاد، بحثی را پيش ببرد، در 

در . صدر چه کس ديگری را ميشناسيد؟ به غير از آقای بنی. اروپا وجود دارد؟
عی نداشت و تازه اگر هم کسی آن زمان هنوزکسی از آقای دکتر سروش اطال

داشت، او فرد شناخته شده سياسی نبود و وارد کار سياسی علنی هم  اطالع 
صدر يک شخصيت شناخته شده سياسی است و  گفتند چون آقای بنی. شد نمی

شناسد، واگر او به سخنرانيهای علنی بپردازد،  ساواک وسازمان امنيت اورا می
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 .شوند روند و در نتيجه گرفتار می اواک میهای اتحاديه زيرذره بين س بچه
سرانجام، بعد از روشن شدن اين امرکه منظوراصلی از اين پيشنهاد،        

صدر از سخنرانی است، بعد از بحثهای مخالفين و  ممنوع ساختن آقای بنی
به نفع  ١٢ به ١١و يا  ١٠به٩بنظرم . د، رأی گرفته شودموافقين پيشنهاد ش
اما اگر در بند مصوبات، آشکار نام . صدر تمام شد آقای بنی مخالفين سخنرانی

آمد، مايه شرمساری و آبروريزی بسيار برای اتحاديه در برابر  صدر می بنی
به اين علت، در بند مصوبه، نام . شد توده خود و گروههای خارج از اتحاديه می

  :صدر حذف شد و بطورعموم آمد بنی
از افراد شناخته شده سياسی، در مجامع خود، برای  اتحاديه نبايستی در سال جاری« 

  )١٢٦(» . سخنرانيهای علنی دعوت بعمل آورد

آقای دکتر سروش هم با حک و اصالح انتقاد خود بر روش شناخت بر پايه    
ای از انتقاد را برای  توحيد، آن را برای اتحاديه ارسال کرد و اتحاديه هم نسخه

صدر نيز نقدی بر آن نقد نوشت و  آقای بنی. ادصدر جهت اطالع فرست آقای بنی
  .برای اتحاديه پس فرستاد تا يکجا دو نقد در کنار هم منتشر شوند

اتحاديه به آقای دکتر سروش اطالع داد که هر دو نقد را يکجا در کنار هم      
آقای دکتر سروش به اتحاديه اطالع داد که ابداً مطلب مرا در . کنيم منتشر می

. يا جداگانه آن را منتشرکنيد و يا اصالً نکنيد. صدرمنتشرنکنيد لب بنیکنار مط
، ٢٤اتحاديه نيز بنا به خواست آقای دکتر سروش، مطلب ايشان را در شماره

نقدی و در آمدی بر روشهای " ، تحت نام ٩٢-١٣٦اسالم مکتب مبارز، ص 
ع مطلب ، منتشر کرد و در ابتدای شرو٥٧/٥٦، زمستان و بهار" شناخت عام 

  :، از جانب اتحاديه تذکری بدين شرح آمد٩٢در همان ص 
( موسوی -نمائيد نقديست که بر نوشته برادرمان آقای الف آنچه که اکنون مطالعه می«  

، درج شده در "روش شناخت بر پايه توحيد" تحت عنوان .) ن.صدر موسوی ابوالحسن بنی

، برشته تحرير "های حکومت اسالمی ضابطهاصول پايه و " و کتاب  ١٦مکتب مبارز شماره 

موسوی ارسال کرديم تا نظر ايشان  -ای از اين نوشته را برای آقای الف ما نسخه. است در آمده

اما بنا به تذکر و . صفحه بما رسيد ٣٦پاسخ ايشان در . را نيز در اين شماره درج نمائيم

  ». نمائيم موکول میخواست آقای  عبدالکريم سروش، چاپ آن را به شماره بعد 

بنابراين، به خواست آقای دکترسروش که مايل نبود دو نقد در کنار هم و در       
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، بهار و ٢٥صدردرمکتب مبارزشماره  يک شماره چاپ شود، پاسخ آقای بنی
تجربه گرائی منطقی و " ، بنام ٦١- ١١٠، شماره انقالب، ص ١٣٥٨تابستان

  )١٢٧. (انتشار پيدا کرد" اصول عام
  :نويسد پذيری می درباره روش ابطال  ٥٦آقای سروش  درسال    

دهند، تبديل به  پرهيزند و تن به ريسک و خطر نمی قوانينی که ازابطال پذيری می«    

  و نيز  )١٢٨(» اند شوند که از نظر فايده عملی، نازا و ناتوان ثمر می سخنانی کلی و بی
آيد، نه  م و همه جايی کردن يک قانون بدست میابطال ناپذيرِی تجربی که در پرتو عا«    

اندازد و به  را از اثر و ثمر بخشی می حسن بلکه عيب و ضعف اساسی يک قانون است که آن

و ی ادامه  )١٢٩(» سازد و يا توصيفی غير علمی بدل می" حصر منطقی"و يا " تعريف"
  :می دهد

ها و  بشود، بايد از اينگونه شناخت) قرآنو اسالم و (ها  اگر بناست برخورد علمی با پديده«    

ها و چه  بايد مشخص کرد چه پديده. قوانين ابطال ناپذير و غير علمی و همه جايی احتراز شود

و نيز بايد معين کرد که در چه صورت ) انتخاب(خواهيم بشناسيم  ها را می ابعادی از آن پديده

از اين نوع ) ابطال پذيری. (ن خود هستيمای حاضر به پس گرفتن قواني و با مشاهده چه پديده

هيچ قانون عام . بايد آگاهانه اجتناب کرد) شود عملی منتهی می که به بی(جاه طلبی های علمی 

اولين قدم در راه شناخت . ها حاکم باشد در عمل راهنما نخواهد بود و جهانی که بر همه پديده

های بيکرانه بپاالييم و فريب  شناختبخاطر توفيق درعمل، اينست که ذهن را از اينگونه 

های مفيد و مؤثر و راهگشا که مربوط  شناخت.  ها را نخوريم همگانی و عام و جامع بودن آن

  ) ١٣٠(» پذير و توجيه ناپذير باشند های مشخص و مبتنی بر قوانين ابطال به حوزه پديده

  :گويد می، در سخنرانی خود در دانشگاه ال اس ای لندن ١٣٩٠وی در اسفند 
ای است که قابل  تئوری خوب علمی، تئوری و نظريه] کارل پوپر[های او بر اساس ديدگاه« 

  )١٣١(» .ابطال باشد

ترتيب، آقای سروش درموردنظريه ابطال پذيری پوپردو برداشت متضاد  بدين    
 :دارد

بشود، بايد از ) و اسالم و قرآن(ها  اگر بناست برخورد علمی با پديده« :الف 
. ها و قوانين ابطال ناپذير و غير علمی و همه جايی احتراز شود اينگونه شناخت

تئوری خوب علمی، ] کارل پوپی[های او بر اساس ديدگاه« : ويا) ٥٦سال (» 
 و) ٩٠اسفند (» .تئوری و نظريه ای است که قابل ابطال باشد
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ه ولی آقای سروش نظريه داروين يک نظري« :پرسد مجری در اينجا می: ب
يکی از «: پرسد باز مجری می. »بله « :گويد سروش می. »ابطال پذير است

انتقادهای به نظريه شما اين است که اين نظريه ابطال پذير نيست، برای اينکه 
هرچه ديگران بگويند، شما ممکن است در جواب بگوئيد که خوب اين رؤيای 

  »ی سوار بشودها منطق عالم بيدار قرار نيست که بر رؤيا. پيامبر  است
ببينيد اوالً خيلی از فيلسوفان علم معتقدند که نظريه « :دهد آقای سروش پاسخ می

گذريم  منجمله شخص کارل پوپر ولی ما فعالً از او می.داروين ابطال ناپذير است
يعنی اين همان . ولی نظريه من فراگيرتر است«و» .چون محل بحث ما نيست

تئوری که اين همه پديده : گفت داروين می .گفت چيزی است که باز داروين می
  »قوتش بيشتر است. تواند غلط باشد تواند تبيين کند، نمی را می

اگر نظر اول که از پوپر است، :  در اينجا اين سئوال اساسی مطرح است   
صحيح است، الف : و اگرنظر ب. باطل است: صحيح است،  دومی يعنی نظر ب

: و نظر ب. قول پوپر است: است نظر الفباطل و خالف علم است؟  مسلم 
  .عدول از نظر پوپر و تصديق اصل و نظر عام است

. است پذيری، جداگانه، نظريه نقد شده شود به اصل ابطال در آنچه مربوط می     
و . کند پذيری خارج می بار، او علوم غيرطبيعی را از قلمرو ابطال اال اينکه اين
ی بايد در حصار بمانند و روِش علوم اجتماعی دهد چرا علوم طبيع توضيح نمی

شود، چگونه روشی است؟ او نظريه داروين را معتبر  که از حصار خارج می
کند  که جرأت نمی اال اين. برد کار اول پوپر را بکار می در واقع، راه. داند می

و خود ا: شود بگويد به اين دليل که ناگزير می. برد کار را بکار می بگويد آن راه
در واقع، برابر روش . داند داند اما پوپر نمی پذير می نظريه داروين را ابطال

در اين گفتگو، آنچه . ناپذير، بنابراين، غيرعلمی است پوپر، نظريه داروين ابطال
کار پوپر نيازموده و قابل  يک از چهار راه داند، به هيچ پذير می را سروش ابطال

حال چه تحولی . داند می» شبه علمی«وين را پوپر نظريه دار. آزمودن نيز نيست
شود  ، جانبدار نظريه عام می٩٥است که در سال  در  فکر دکتر سروش رخ داده

کند؟  اين بر آقای  ها را از قانون ابطال پذيری مستثنی می و بخشی از نظريه
سروش است که چرائی آن را  توضيح دهد؟ ولی حقيقت اين است که چون او 

ای  است، برای رهائی از مخمصه ضاد و متناقض خود گرفتار شدهدر حرفهای مت
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کند که با تمسک جستن به  که فکر و ذهنش را درگير ساخته، چنين تصور می
است و جعل از قول  فرضيه داروين که ناقوس مرگش مدتها پيش نواخته شده

» رؤيائی رسوالنه«شود که خود را از مخمصه برهاند و تئوری  پوپر، قادر می
را بر کسی حقانيت بنشاند و نام خود را به عنوان فيلسوف و صاحب تئوری نو 

که از صدر اسالم تا به  - و جديدی که قادر است همۀ مسائل الينحل قرآنی را 
 -اند، حل کنند امروز نه مفسرين، نه متألهين، نه متکلمين و نه فيلسوفان نتوانسته

    .د، رازگشائی می کند، جا بيندازد و تثبيت کن
  
  و کاست، از نصر حامد ابوزيد است کم گويد، بی آنچه سروش می 

قرآن احالم و رؤياها يا  -١: محور ٥در مطلع اين بخش گفته شد که هر    
. قرآن محصول فرهنگی است- ٢. خواب پريشان و خواب و خوابگزار الزم دارد

هرمنوتيک يگانه   - ٥و. قرآن تأليف پيامبر است - ٤. مند است قرآن تاريخ - ٣
رای اينکه سخن ب. روش ممکن برای فهم قرآن، همه از نصر حامد ابوزيد است

سند و مدرک زده نشده باشد، نظر حامد ابو زيد در باره موارد فوق را از  بی
قبل از آن، توضحی در مورد . شود آورده می» معنای متن«ترجمه کتابش بنام 

  .کتاب حامد ابوزيد ضرور است
، ١٩٩٠که به عربی است، در سال » مفهوم النصّ «کتاب نصر حامد ابوزيد بنام 

  . است ، در لبنان منتشر شده١٣٦٩  برابر با
آن رابه فارسی ترجمه کرده واولين چاپ ترجمه  آقای مرتضی کريمی نيا 

  . است در تهران منتشر شده ١٣٨٠فارسی آن در
گويد، قبل از انتشار ترجمه کتاب، به هلند رفته و با  مترجم، چنانکه خود می  

به قصد تهيِه ) ١٣٧٩(ماه امسال  خرداد«: نويسد او می. کند حامد ابوزيد ديدار می

ای از منابع قرآن و گفتگو با دکتر نصر حامد ابو زيد در بارِه مشکالتی که در ترجمِه  پاره

وقتی ١٣٧٩خرداد  ٧در روز جمعه .  کتاب مفهوم النّص داشتم، به شهر ليدن هلند سفر کردم

گاه ليدن رفتم، پير مرد با در دانش INISنخستين بار به دفتر کار  ابوزيد واقع در مؤسسه ی 

» مفهوم النصّ «ای  علمی در بارِه کتابش،  همانجا وقتی مصاحبه...خوشروئی تمام مرا پذيرفت

دو مصاحبِه مشروح با وی انجام دادم که در اينجا متن ...را به او پيشنهاد کردم، استقبال کرد

  )١٣٢(» .ام تکمييل شده و نهايی يکی از آنها را آورده
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 - مصاحبه قبل از اينکه در کتاب بيايد، حدود يکسال قبل در مجله کيان  اما اين 
  :منتشر شده است -ناشر افکار سروش 

، ٥٤در مجلِه کيان ، سال دهم، شمارِه » النصّ «اين گفتگو پيشتر از انتشار ترجمه کتاب « 

  ) ١٣٣(» .منتشر شده است ١٣٧٩آبان  -مهر

  
  ود ش از کتاب نصر حامد ابو زيد نقل می  
   قرآن احالم و رؤياها يا خواب پريشان و خواب و خوابگزار -١

ميسر است، فرايند عبور » خيال«و چون انتقال از عالم حّس به ملکوت با گذر از منطقِه «     

. شود انجام می» خيال«نيز به واسطِه همين » تأويل«از پوستِه متن قرآنی به مغز آن به کمک 

عالم  ... ترديد، احالم و رؤياها بهترين شاهد و نمونه برای فهم کيفيت تالقی اين دو عالم اند بی

ای ميان عالم غيب و ملکوت  و عالم حس و  واسطه -يعنی همان احالم و رؤياها - خيال 

در عالم ملکوت ُمثل معنوی و روحانی وجود دارند و در عالم شهادت تنها . شهادت است

هر يک از اين صور عالم حس و شهادت، مثالی است که ُمثُل معنوی و . های اين ُمثُل صورت

با اين ديدگاه افالطونی . يابند های مادی، در آن تجّسد می ل حسی و صورتروحانی، با اشکا

مگر نه اين است که مردمان همه در . ماند از عالم، جهان يکسره به خواب و رؤيا می

ای برای تصوير  در اين ديدگاه، زبان ابزار و واسطه...شوند  اند، چون بميرند بيدار می خواب

چنانکه بايد با انتقال از عالم حس و شهادت به عالم غيب و هم. و تجّسد امور معنوی است

از صور اين عالم گذر کرد و به روح حقيقت  - در فرايند عروج خيالی صوفيانه -ملکوت

همچنين بايد از پوسته و قشر خارجی متِن قرآنی که صورتی بيش نيست، فراتر رفت و . رسيد

بدين سان قرآن، به مثابه متن . عی استبه مغز و لباب آن دست يافت که همانا معنای واق

يابد و جمالت قرآن چونان ُمثُل و صوری  زبانی، در خيال با عالم مادّی توازی و تشابه می

متِن » تأويل« . اند »تعبير«بيند و از همين جهت، نيازمند  گردند که آدمی در خواب می می

» تعبير«مشابه عمِل  - لبابو يا همان مغز و  - آن» باطنی«قرآنی برای رسيدن به معنای 

   )١٣٤(» . اينان در واقع دو اصطالح برای ادای يک مفهوم واحدند. خواب است
افالطونی » مثل«سان، ابوزيد ثنويت افالطونی را که بنابر آن، محور   بدين 

است، برای برقرارکردن رابطه ميان  پذيرند، بکار گرفته فعال و صور آنها فعل
رسد، همچون ابوزيد  وچون نوبت به سروش می. ادتعالم ملکوت و عالم شه

برد و برهمان ثنويت افالطونی، پيامبر را از خداوند پر  توحيد را ازياد می
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بکاربردن . است سخن افالطون گويای گرفتاری عقل او در مدار بسته. کند می
درماندگی ازبرقراری . است نظر او، دوبارتنگ کردن اين مدار را تنگ کرده 

ميان خداوند و پيامبر و قرآن را صور انگاری، ناشی از بستن ديدگاه رابطه 
های پرشمار  تناقض. عقل و ناگزير کردنش از نديدن جز محور فعال است

در دعاوی . کران هستی بروی عقل است مدعای مقِلد و مقلَد، ناشی از بستن بی
  :ديگر ابوزيد تأمل کنيم

  
  قرآن محصول فرهنگی است -٢
نامد و پيام، نمايانگِر ارتباطی ميان فرستنده و گيرنده است  می] رسالت[قرآن خود را پيام «    

توان  از آنجا که در مورد قرآن نمی. پذيرد که از طريق رمز و يا نظام زبانی صورت می

فرستنده را مورد پژوهش علمی قرار داد، طبيعی است که راه ورود علمی به پژوهش در باب 

که زندگی نخستين انسانهای » واقعيتی«آنی از داخِل واقعيت و فرهنگ می گذرد؛ متِن قر

گيرند و  در آن شکل می)  ص(مخاطِب وحی و نيز اولين گيرندِه وحی يعنی پيامبر اکرم

بر اين اساس، در پژوهش متِن قرآنی به سراغ واقعيت و . که زبان تجّسم آن است» فرهنگی«

توان به شناختی  با تحليل اين امور می. تن به امور تجربی استفرهنگ رفتن، به معنای پرداخ

. اين نکته بديهی است که متن محصولی فرهنگی است. دست يافت پديدِه متِن قرآنیعلمی از 

ای در فرهنگ ما نيازمند اثبات پی در پی است که از پژوهش حاضر  با وجود اين، چنين نکته

ر فرهنگی، اسالم دين عربی است، و از اين باالتر، از نظ« و ) ١٣٥(» . رود چنين اميد می

  )  ١٣٦(» مهم ترين درون مايِه عربيّت و اساس تمدن و فرهنگ عرب است

است حقيقت آشکاری را  عقل ابوزيد برای ساختن اين مدعا، ناگزير شده     
قدرت و زبان قدرت » فرهنگ«که پيامبر امی بود، يعنی از  بپوشاند وآن اين

قرآن بيان استقالل و آزادی و . امعه آن روز، اثر نپذيرفته بودرايج در ج
برد، زبان آزادی  فرآورنده فرهنگ استقالل و آزادی است و زبائی که بکار می

آيد، بکار  قدرت و زبان قدرت، بکارفهم قرآن نمی» فرهنگ«بکاربردن . است
قرآن، جز اين در طول تاريخ، با . آيد از خود بيگانه کردن آن در بيان قدرت می

  اند؟  کرده
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  تاريخ مند بودن قرآن  -٣
به زبانی اجتماعی و تا ريخ مند برای گيرنده » پيام«اکنون اين «: تاريخ مند بودن قرآن- ١

آيا برای فهم و تحليل آن، روشی جز روشهای بشری . اجتماعی و تاريخ فرستاده شده است

  و ) ١٣٧(» توان يافت؟ می

کوشد، نشان دهد اين متن  از جامعِه خود جدا نيست،  مفهوم النص  میدر اين مباحث، « - ٢

کتاب مذکور  از . از فرهنگ خود جدا نيست و از نخستين گيرندِه  آن يعنی پيامبر جدا نيست

به . کند ، و نظاير آن، پرهيز می»زبان جبرئيل چه بود«بحث در بارِه مسائل غيبی مثل اينکه 

مسئلِه تاريخ مندی و زمان مندی متن  قرآنی و ارتباط .  تگمان من اساس کتاب همين اس

؛ » رسيم پس از اين، به تأثير متِن قرآنی در فرهنگ می. وثيق آن با فرهنگ منتسب به آن

سازد، به کارگيری  آنچه قرآن را در ميان تمامی متون فرهنگ عربی برجسته و متمايز می«

اين فرهنگ، فرهنگ . است] زمان نزول[ترين وجوه فرهنگ عربی ترين و برجسته متعالی

يعنی همان . بدويان يا اعراب نبود، بلکه فرهنگ جامعه ای ثبيت يافته، جاری و پيشرو بود

از اينجا . فرهنگ برتر که در جامعه آن روز وجود داشت و در صدِد تغيير وضع موجود بود

گ حاکم، از نوع و فرهن» متن«می توان دريافت که چرا چالش ايجاد شده ميان فرهنگ 

قرآن محصول «از همين جا به اين استنتاج رسيدم که ... چالش ميان بدويت و تمدن بوده است

اين جمله ای است که نه فقط خشم عده ای را برانگيخت، بلکه سبب تکفير » .فرهنگی است

ممکن است يکی از شاگردان من بر من خرده بگيرد، و در قبول و يا رد «؛ » شده و می شود

اشکالی ندارد، اما ديدگاه کلی من در باب تاريخ مندی متِن قرآنی . وايتی مرا بر خطا بداندر

البته يک استثنا وجود دارد و آن وقتی است که برخی نظرات کامالً . ماند همچنان صحيح می

] در قرون دوم و سوم[جديد برخی مستشرقين را بپذيريم که معتقدند قرآن به تمامی بعدها 

     )١٣٨(» .ايی يافته استتدوين نه
اين قسمت از مدعای ابوزيد نيز همچنان بيان کننده ثنويتی است که، بنابر آن،     

يا امرهای واقع اين » ها حادثه«تاريخ، يعنی محدوده زمانی دوران پيامبری و 
های قرآن در بردارنده احکام در باره اين امرها  دوران محور فعال هستند و آيه

فعال انگاشتن تاريخی که در يک دوره کوتاه زندگی جامعه عرب  محور. هستند
شود، البته عقل را از مشاهده جامعه بشری و اشتراک آنها در امرهای  ناچيز می

کند که امرهای واقع مستمر هستند  واقع مستمر، بنابراين، از تاريخی ناتوان می
کند از  را ناتوان میو نيز عقل . کنند را، در رابطه با يکديگر، گزارش می و آن
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کند، از حقوق انسان و جانداران و  مشاهده اصول راهنمائی که قرآن تبيين می
کند، از قواعد خشونت زدائی که  طبيعت که قرآن به انسان خاطرنشانشان می

از زبان قرآن که زبان آزادی، بنابراين شفاف و سر راست ... آموزد، از  قرآن می
  .  است

  
  مبر قرآن تأليف پيا -۴

حامد ابو زيد در متن کتاب در چندين جای مختلف به گونه های متفاوت، اشاره 
  :١٠٧و ١٠٤و٩٦از جمله در صفحات : می کند که قرآن تأليف پيامبر است

در اينجاتنها بدين نکته اشاره می کنم که اين ديدگاه متن قرآنی را دارای وجودی مکتوب و «

رداشتی رابطه ديالکتيکی ميان متن و واقعيت فرهنگی چنين ب. پيشين در لوح محفوظ می داند

و پيامبر از طريق رمز معنا و مفهومی را دريافت می کند و سپس «؛ » را ناديده می گيرد

در تفسيِر  » خيال«تکيه بر نظريه «؛ » برای ابالغ به مردم قالب لفظی زبانی بدان می دهد

م فرشتگان انتقالی است که با فاعليت قوه نبوت بدين معناست که رفتن از عالم بشريت به عال

  :و باز توضيح می دهد... و »آدمی انجام می گيرد] يا مخيّله ی[خيال 
در اين آيه کلمه وحی همان معنای . پس وحی  به پيامبران يکی از انواع کالم هللا است«

، کالم الهی ]سوره شوری ٥١يعنی آيه [بنابراين آيه . است به کار رفته» الهام«لغويش، يعنی 

را  سخن گفتن از پس حجاب، که تنها نمونِه آن) وحی، به معنی الهام، ب) الف: سه گونه است

تا او به اذن خداوند مطلبی را ] فرشته[: فرستادن رسول) در ماجرای موسی سراغ داريم، ج

آيد، اما اين رسول چيزی ابالغ  اين نوع سوم همان وحِی که در آن رسولی می. الهام کند

و (اگر بر اساس چنين تفکيکی ميان وحی و کالم الهی . کند کند، بلکه وحی و الهام می نمی

يابيم که جبرئيل کلمات را به پيامبر تحويل نداده، بلکه  به آن بنگريم، در می) انواع سه گانِه آن

)  ٩٧بقره (»  نزله على قلبك « اين فهم از آيه، با مفاد آيِه . است کرده]  وحی[: ها را الهام  آن

سازگار )  ١٩٣-١٩٤شعراء (»نزل به الروح االمين على قلبك لتكون من المنذرين « و آيات 

توانيم قرآن را وحی، و کالم ملفوظ آن را از جانب پيامبر  چنين است که می. و همخوان است

  )  ١٣٩(» .بدانيم

   
انی و شخص کنم با اين تحليل قرآن، بيان زب گمان می«: پرسد سئوال کننده می● 

  »شود پيامبر از تجربه نبوی خود می
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  )١٤٠(».بله، من همين عقيده را دارم: دهد ابوزيد پاسخ می  
پذيرد  از سوئی می. گوئی خويش ناتوان است ازقرار، ابوزيد ازمشاهده تناقض    

جبرئيل کلمات را به «گويد  از سوی ديگر می. کند که خداوند به پيامبر وحی می
آيا قصد ابوزيد از . »است کرده) وحی(= ها را الهام  پيامبر تحويل نداده، بلکه آن

معنی  قصد او کلمات باشند، سخن او بی کلمات و يا معانی است؟ هرگاه» آنها«
زيرا هم کلمات را تحويل نداده و هم خداوند از طريق جبرئيل آنها را به . شود می

خواهد بگويد خداوند  اگر قصد او معانی باشند و می! است پيامبر وحی کرده
است،  ها را به قالب کلمات ريخته معانی را به پيامبروحی کرده و پيامبر خود آن

خداوند . که الف توضيح اين. کند را سخت گنگ می قض موجود درمدعا، آنتنا
پيامبر . و ب. آن که در کلماتی بيان شده باشند کند بی معانی را به پيامبر وحی می

اما آيا معانی که پيامبر آنها . ج. ريزد ها می ها و جمله آن معانی را به قالب کلمه
ها هستند که به پيامبر وحی  ويد، همانگ ها بيان وبازمی ها وجمله را در کلمه

گذارد؟ مگر ممکن  اند؟ اگر آری، چرا ابوزيد لقمه را ازپشت سربردهان می شده
پندارد وحی  ها به پيامبر وحی کند؟ آيا او می نبود خداوند پيام خود را در کلمه

ه، آيا داند؟ اگرن کار ناتوان می است؟ خداوند را از اين ها ناممکن بوده پيام در کلمه
کند و فعال مايشاء است، چگونه تغيير معانی را  خداوند خالق معانی که وحی می

  گيرد؟  ناديده می
ها ممکن باشد، بيان آنها در  برفرض که وحی معانی بيان ناشده در کلمه     
کالم «گويد قرآن وحی خداوند و  اند؟ خود می ها را از چه وقت تأليف خوانده کلمه

بنابراين قول، معانی قرآن ازخداوندهستند که پيامبر آنها . از پيامبر است» ملفوظ
اوکه به خداوند و به وحی قائل است، . است هها بيان کرد ها وجمله را درقالب کلمه

  ها به پيامبر وحی نکرد؟    رو خداوند معانی را در کلمه از چه: تواند بگويد می
  
    هرمنوتيک روش انسانی ممکن در فهم قرآن-۵

ابو زيد در جاهای مختلف کتاب به زبان، هرمنوتيک و تاريخ مندی قرآن می 
  :پردازد

مند برای گيرنده اجتماعی و تاريخ  ه زبانی اجتماعی و تاريخب» پيام«اکنون اين «  -١

  ،و  )١٤١(» .فرستاده شده است
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. روش تحليل زبانی، يگانه روش انسانی ممکن در فهم پيام الهی، و نيز فهم اسالم است«-٢ 

برای ورود آنچه که پيشينيان به آن مبتال شدند، در روش تحليل متون، اعتبار متِن قرآنی را 

پذيرد  دانيم که فرهنگ متن قرآنی را می دانيم، بل به آن دليل می ته از دليل خارجی نمیبرگرف

  ،و  )١٤٢(» گويد و به آن خوشامد می
يک بشر، قرآن پيام آسمان به زمين است، اما نه پيامی جدا و بر کنار ) ص(پيامبر اکرم «-٣  

از قوانين واقعيت و نهادهای اجتماعی درون آن، و بويژه نهاد فرهنگ، وجوِد مطلق خود را 

کند، اما با کالمی مبتنی بر نظام فرهنگی و زبانی خود آنان است، نزد  برای بشر هويدا می

تأکيد مدام و يکسويه بر خاستگاه و گويندِه قرآن، سبب تباه کردِن سرشت ...آيد د میايشان فرو

وجود اين امری است که در قلمرِو انديشِه دينی رخ داده . اين متن و نقش آن در واقعيت است

   ) ١٤٣(» است

» هرمنوتيک روش انسانی ممکن در فهم قرآن«آنچه ابوزيد زير عنوان      
که معلوم ميکند  اال اين. های او زير عناوين پيشين است گفتهگويد، تکرار  می

اما . ، همان تاريخ پيامبری و فرهنگ و زبان آن دوران است مقصود او از تاريخ
های  چون او، در قرآن، از منظر فقه که بيان قدرت و تأليفی است از روايت

اعد پديد آمده ها و قو های ديگر و سنت اغلب ساختگی و احکام فقهی رايج در دين
های  تواند ويژگی همه برپايه فلسفه و منطق ارسطوئی، نمی ها  و اين در جامعه

تواند از  بيند، نمی چون حقوقی که قرآن در بردارد را نمی. زبان قرآن را بشناسد
وقتی در فرهنگ عرب آن دوران، سخنی از اين حقوق به ميان نبود : خود بپرسد
توان،   بتلی بودند، با روش هرمنوتيک چگونه میها به سرطان قدرت م و فرهنگ

توان  در فرهنگ آن زمان، حقوق را باز جست؟ با زبان قدرت رايج چگونه می
تواند تاريخ  زبان آزادی قرآن را فهم کرد؟ هرمنوتيک در اين معنی چگونه می

 ها در بيان قدرت بمثابه امور واقع مستمر را به ما بشناساند؟ پيش از اسالم، دين
در خدمت ... از خود بيگانه شده بودند، اسالم نيز بدست فقيهان و فيلسوفان و 

تواند بيان استقالل و  با دين از خود بيگانه چگونه می. قدرت از خود بيگانه شد
  آزادی را که قرآن است بازشناخت؟ دانشی ديگر بايد و روشی ديگر 
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  ديگر قرآن کالم ملفوظ پيامبر و برابر با انجيل و متون
ابوزيد برای اينکه به وحی معنای الهام و خواب  و کالم ملفوظ پيامبر بدهد، متن 
قرآن را با انجيل و ساير متون برابر گرفته و با وجو اينکه قرآن به صراحت 

سوره نساء،   پسر خدا بودن مسيح و  ١٧١سوره مائده  ٧٣و  ٧٢موافق آيه های 
چنين عقيده باطلی را  از سر کفر و حق تثلث را باطل اعالم و دست يازيدن به 

انجيل کالم « پوشی معرفی می کند،  اما او مسيح را پسر خدا خوانده و و چون 
، پس قرآن هم چنين است و هيچ برتری بر متون ديگر »لفظی خداوند نيست 

  :ندارد و مانند متون ديگر است و برای رسيدن به چنين هدفی
  ساير متون برابر ومتن قرآن را با انجيل و  -الف 

  مسيح پسر خدا و -ب
  پائين آوردن پيامبر در حد افراد معمولی و يا حد اکثر شعرا -ج

  :توجه شود. گرفته شده است
  

  متن قرآن با انجيل و ساير متون برابر -الف
طرفداران اين ديدگاه . در بحث اعجاز وحی اسالمی، داللت را از مدلول جدا می داند« 

که بر حقّانيت وحی داللت می کند در قرآن نهفته است، اما اين اعجاز  معتقدند معجزه ای
برخاسته از سرشت خاّص قرآن به عنوان متنی زبانی نيست، بل از آن روست که عرب های  

. ماندند» عاجز«هم روزگار با متن قرآن ، در هماورد جويی با قرآن، از خلِق هماننِد قرآن 
کم دخالت اراده ی الهی بود که شاعران و بليغان عرب را اين ناتوانی امری عارضی و به ح

   )١٤٤(» .از پذيرش مبارزه با قرآن يا همانند آوردن برای آن باز داشت
  : ولی در صفحه ی بعد  می نويسد

اگر متن قرآنی به تنهايی با ديگر متون مقايسه شود، هيچ اعجاز يا برتری در ساختار آن به «
   )١٤٥(» خورد چشم نمی

های معاصر با دورِه  حقيقت اين است که عرب«: وی قبل از آن در جای ديگر می آورد
توانستند تفاوت و تغايری ميان متن قرآنی و متون رايج نزد خود  شکل گيری متن قرآنی نمی

ورزيدند که اين متن تازه را در دايرِه متون متداول  به همين جهت سخت اصرار می. بيابند
بی گمان به کارگيری اين . ناميدند امبر را گاه شاعر و گاه کاهن میخويش جای دهند؛ پي

اوصاف، از سوی آنان، به دليل مشابهتی بود که که ميان متن قرآنی و متون شاعران و 
    )١٤٦(» کاهنان می يافتند
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  مفهوم وحی و مسيح پسر خدا -ب 

را نازل  که جبرئيل چه چيزی از قرآن«: در اين مورد ابوزيد، اين سئوال را
کرد؟ لفظ و معنا؟ يعنی هم شکل و هم محتوا؟ يا آنکه تنها محتوا و معنا را نازل 

» خود لباس زبان عربی بر آن پوشانيده است؟)  ص(کرده و سپس پيامبر اکرم 
در «: که نظر و ديدگاه خود اوست طرح کرده و سپس کمی بعد پاسخ گفته

يدگاه متن قرآنی را دارای وجودی اينجاتنها بدين نکته اشاره می کنم که اين د
چنين برداشتی رابطه ديالکتيکی ميان . مکتوب و پيشين در لوح محفوظ می داند

وی در گفتگو با مترجم ) ١٤٧(» متن و واقعيت فرهنگی را ناديده می گيرد
  :کتابش تصريح کرده که

معنای . شود نمیمفهوم وحی و کالم هللا در اسالم چندان از مفهوم وحی در مسيحيت متفاوت «

انجيل کالم لفظی خداوند نيست، بلکه کالم پسر . وحی در مسيحيت چيست؟ معنايش الهام است

  ) ١٤٨(» .خدا، مسيح است

    
  پائين آوردن پيامبر در حد افراد معمولی و يا حد اکثر شعرا -ج 

وی برای پائين آوردن متن قرآن  و پيامبر در حد افراد معمولی به متن شعری و 
  :را متوسل می شود، و می نويسدشع

از منظر پژوهش حاضر، تبديل شعر به شاهدی صرف، دستکم بدين معناست که فرهنگ « 

از : گراييده است –يا از يک گونه متن به گونه ای ديگر  –عربی از يک متن به متنی ديگر 

نی روزگاری شعر متن حاکم بود و قرآن، متِن مخالف ؛ ليکن با دگرگو. شعر به قرآن

با اين همه، اين متِن حاکم چون در آشکار سازی و تبييِن . وضعيت، قرآن متن حاکم گرديد

معنای خود نيازمند شعر بود، آن را نه به متنی مخالف، بلکه به متنی همراه و در خدمت خود 

  ) ١٤٩(» بدل کرد

  :مترجم از وی می پرسد. وی درگفتگوبا مترجم کتابش، مسئله راروشنترمی کند
با توجه به اينکه شما محصول وحی نبوی را بيان پيامبر از کالم هللا «. س● 
  »شويد؟ دانيد، آيا بين اين وحی به پيامبر و تجربِه دينی پيامبر تفاوت قائل می می
های خود را  تجربِه روحی پيامبر ويژگی. بله تفاوتی هست«: حامد ابوزيد. ج

توان گفت خداوند با هر يک  سان میبه همين . دارد که از نوع اول کالم هللا است
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فرستد که او  ای نمی کند؛ اما فرشته گويد؛ يعنی وحی و الهام می از ما سخن می
درباره ی هريک ازافراد و بلکه تمام موجودات الهام به معنا . چيزی را الهام کند
اين همان الهامی استکه در عربی آن را حدس می ناميم، اما . عاّم صدق می کند

هللا برای پيامبران، نوعی وحی خاّص است؛ اين وحی مستلزم وجود فرشته کالم 
کالم هللا برای عموم ما آدميان نيز وحی و الهام است، اما نياز به آمدن . است

ای  ای موسيقی در حال تجربه توان کفت هنگام استماع قطعه می... فرشته ندارد
اگر بخواهيم اين ديدگاه را . متر، در حال وحی هستي زيبا شناختی و به تعبير دقيق

است که بگوييم کالم هللا  همه ی هستی را  رنگ و بوی دينی بدهيم، درست اين
هر ....گيرد است و هر يک از ما بسته به استعدادش از کالم هللا بهره می پر کرده

قدر توان آدميان در شنيدن زمزمِه هستی بيشتر باشد، در شنيدن کالم هللا از زبان 
من در اين کلمات چه بسا زبان شعرا را به کار گرفته . پيامبران تواناترند و بيان

  )  ١٥١(» باشم و کمتر به روش يک پژوهشگر بحث کنم
  

است و هريک از ما بسته به  کالم هللا همه هستی را پر کرده«اما اين سخن که     
هرگاه او . ت، گويای نابرابری استعدادها اس»برد استعدادش از کالم هللا بهره می

يافت  يافت و در می را اندر می» معيت با خدا«شناخت، معنی موازنه عدمی رامی
و نيز، پيام اين حق را کسی . شود خداوند حق است وازاو جز حق صادر نمی

. تواند دريابد که به يمن موازنه عدمی، توان معيت با خداوند را يافته باشد می
شود يک  فت حقی که از خداوند صادر میيا تر از لحاظ مدعای او، در می مهم

اين حق را به . آيد هائی شفاف وسرراست بعمل می تعريف دارد و در کلمه
های  تواند جز در آن زبان و در کلمه پس، پيامبرنمی. توان بازگفت هرزبانی نمی

    .ها ابالغ کند بيان کننده حق، پيام را دريافت و به همه انسان
  

  در مورد سروشسخن نصر حامد ابو زيد 
در ايران پاره ای شما را با عبد الکريم سروش يا « : کريمی نيا از وی می پرسد

حتی برخی معتقدند که اين دو دست کم با شما . دمحم شبستری مقايسه می کنند
» نظر خود شما چيست؟. تبادل فکری دارند يا در انديشه های خودوام داِر شمايند

  :وی چنين پاسخ می دهد
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در اين موضوع من نمی توانم داور خوبی باشم؛ من آثار استاد شبستری را نخوانده ام و «

آکاهی ام در  باره ی نوشته های عبدالکريم سروش، از طريق منشورات و ترجمه های 

به گمانم ايشان . انگليسی و نيز کنفرانس هايی است که هر دو در آن ها شرکت داشته ايم

من خود . است و بيشتر از هر چيز به معرفت شناسی پرداخته است فيلسوفی با رنگ صوفيانه

گاه البته در گفتگوهايمان اختالف نظر داشته ايم؛ مثالً . مقاله يا کتاب قرآنی از وی نخوانده ام

به نظر من اين مطلب ارتباط . در اين باب که آيا زبان در قرآن، امری عرضی است يا نه

با آنکه  - جدا از اين تفاوت آرا در امور جزئی ...وحی داردبسياری با موضوع کالم الهی و 

 -سروش محقق قرآنی نيست، بلکه صاحب نظر و محقق انديشه ی اسالمی به طور عام است

  ) ١٥٢(» .گمان می کنم ما هر دو نقطه ی عزيمت واحد و اهداف بسيار مشابه داريم

است که خيلی بنابر اين معلوم شدکه اصل مدعای دکترسروش، نکاتی بوده 
پيشترها بوسيلۀ نصرحامد ابوزيدمطرح ومنتشرشده است، ممکن است که 
سروش ادعا کند که ازنظريات حامد ابوزيد اطالعی نداشته و خود مستقالً  چنين 

البته ممکن است نکات مشابه و مساوی  را همزمان . نکاتی را کشف کرده است
ند، و اطالعی هم از نظرات دو و يا چند نفر در نقاط مختلف جهان ابرازدار

اگرما درقرن نوزدهم بوديم چنين سخنی پسنديده بود . يکديگر نداشته باشند
تقريباً همزمان، ١٨٦٩رادرسال ) جدول مندليف(همچنانکه جدول تناوبی عناصر

و شيمی دان ) Dmitry Ivanovich Mendeleev(شميدان روسی مندليف 
يکديگر هم اطالعی نداشتند ولی اين کشف کردند و از   Lothar Meyer آلمانی

سخن در دنيای عصر ما و قرن بيست و يکم و با جود اين همه دستگاههای 
طرفه اينکه بنا بگفته حامد ابوزيد، . روابط جمعی نمی تواند قابل قبول باشد

سروش با وی در کنفرانسها ديدار و گفتگو داشته ، و از نظرياتش مطلع بوده 
عصارۀ نظرياتش که درمصاحبه با مترجم کتابش مرتضی افزون براينکه . است

کريم نيا، عنوان کرده است، درمجله ی کيان وناشرافکارسروش، سال دهم، 
حال ) ١٥١. (، قبل ازانتشارکتاب منتشرشده بود١٣٧٩آبان  -، مهر٥٤شماره ی 

جای اين سئوال باقی است که چرا حد اقل بنا بر  عرف و اخالق و قاعده علمی 
نگفته است که اصل اين نظريات از ايشان گرفته شده است و يا حد اقل سروش 

بگويد ايشان هم چنين نظرياتی را  داشته و منتشر کرده است؟ و يا در ابراز 
  چنين نظرياتی صرفنظر از چگونگی توضيح، تحليل و بيان آن حق تقدم دارد؟
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جای اين سئوال اساسی برای همه باز است که چرا آدمی به چنين : ديگر اينکه 
... « :خط و خطوطی می افتد؟ شخصی نظير دکتر سروش که قبالً نوشته و گفته

يعنی عين . اکنون با کالم خداوند همان گونه روبرو هستيم که پيامبر اکرم بود
پيامبر اکرم موظف « و  »همان الفاظ ی که به پيامبر نازل شد و ثبت گرديد

بودند عين کالم وحی را ابالغ کنند نه آنکه مطلبی را از غيب بگيرند و بعد با 
تجربۀ پيامبری که «و ) ١۵٣(» .زبان و بيان خود شان آن را به ديگران برسانند

يعنی خويش . مهبط وحی بود و اين آيات نخست در گوش جان ايشان، خوانده شد
و مهمتر )  ١۵۴(» د ديدن و آيات قرآن را از او شنيدنرا مخاطب مستقيم خداون

معارفی که ائمه اهل البيت و پيامبر اکرم بيان می کردند، حسابشان با «: اينکه
قرآن در . آيات قرآن جداست، و حتی احاديث قدسی هم نبايد با قرآن آميخته شوند

  )١۵۵(» اين ميان شأنی منحصر به فرد دارد
زبان قران «و » قرآن حاصل روؤياهای پيامبر است«: ولی امروز می گويند 

پيامبر در واقع «و »  زبان رؤيا  و زبان خواب است و نياز به خوابگزار دارد
  )١۵۶(»مؤلف قرآن است

نوآوری، تفسير نو و بديع  به منظور باز بارها اين نکته را متذکر شده ام، کسانی
قرآن می شود، نقص و کاستی موجب پديد آمدن معارفی نو وتازه از  که از قرآن

حرف وسخن قبلی خود را برطرف کنند ويا چون به فکرتازه وبديعی رسيده اند، 
مينه علمی چنين زآن را تغيير دهند، نه تنها عيب نيست بلکه حسن است ودر هر 

اما عيب و اشکال در اينجاست که شخصی، سخنان قبل خود را به بوته  .است
د که چگونه بدين نظر بديع رسيده است وبه فراموشی بگذارد وتوضيح نده

منظور اثبات نظرجديد خود، به تحريف نظر اين و آن بپردازد، محتوای حرف 
آنها  را تغيير دهد، به هررطب و يابسی چنگ بيندازد و احکام غير اثبات و غير 
محققانه صادر کند و حتی برای اينکه بر دامنش گردی ننشيند، بر اعمال غلط و 

  . خود ابرام و پافشاری ورزد نادرست
در کشوری نظير، کشور . اما کشورهای استبداد زده وضع ويژه ی خود را دارد

ما ايران عناصری که مشق روشنفکری و نيروی مخالف را بازی می کنند، در 
وجاهت خود، در جامعه و به خاطرترس از تجربه تاريخی بسيار حساس هستند 

ً دراين حرف آخرباشد، وبعنوان تنها ارائه دهندۀ راه حل که حرف آنها،  و ثانيا
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  . شوند شناخته شوند، بسيار کوشا می
روشنفکران ايران بدليل زندگی کردن در جو سانسور، عموماً به زعم خودشان 

زنند و کليد حل مشکالت و گرفتاريها، در  کنند، هميشه حرف آخر را می فکر می
ن خصيصه نقصی وارد نشود، و برای اينکه بر اي. دست و حرف آنها است

حاضر به قبول هيچ انتقادی از خود و اعمال خود نيستند و بويژه اگر يکی از 
آنان به داليل گوناگونی امکان دسترسی به بلندگوهای قدرت حاکم و غير حاکم 
در برهه  ای از زمان پيدا کرد که هر چه می خواهد، بگويد و يا بنويسد، گمان 

تنها به علت وجود، توانائی، استعداد ، علم و دانش بی می کند که اين امکان 
درچنان شرايطی توسن خود بزرگ و . بديلی است که دروی جمع شده است

برتر بينی اش به حرکت و جوالن درمی آيد، که حتی وقتی قدرت او را بکنار 
و حتی بعد هم به خود نمی آيد و . ميزند، متوجه نمی شود که چرا چنين شده است

  . اين خط مشی در او همچنان ادامه پيدا می کندلذا 
چنين روشی ازمنظرهای مختلف، انسان شناسی، شخصيت شناسی، قدرت 

  .قابل بررسی و مطالعه است... شناسی و
همۀ ما با فکر  .در اينجا بيشتر از زاويه قدرت به اين روش نگريسته می شود

های معصوم خود قدم به راه می گذاريم و با فکر معصوم خود به دنبال کسب 
اشکالی از قدرت می رويم، اما غافل از اين قانون و روش هستيم که قدرت اول 
معصوميت را از ما می گيرد و بعدش  به پيش ميرود و همه چيز تمام می شود 

و آنوقت ديگر . ما به خوِد قدرت است و يک آن نگاه می کنيم، می بينيم عالقه
سان هر تنها راه گرفتار نشدن به قدرت اين است که ان. راه بازگشتی وجود ندارد

آن را بايد با حق و عدالت بسنجد و ببيند که با آن عملی را که انجام می دهد 
سازگاری داردو يا خير؟ و اگر با حق وعدالت سازگار نبود يعنی اينکه با نوعی 

درت همانی دارد و از آنجا که آدمی مصون از خطا نيست، و از اعمال خود از ق
و . غافل شد و از چند خطای اوليه بازنگشت، به سمت قدرت گرايش پيدا می کند

بويژه اگر قدرت را هم اصل بداند، صد البته کار مشکلتر و سنگين ترمی شود و 
که خود عاشق قدرت زمانی می رسد که بازگشتی برايش وجود ندارد يعنی اين

وهر کسی اعمال و يا نظراتش را مورد نقد قرار دهد، با انگ . خود گشته است
های مختلف زدن به او ، سعی می کند، در ذهن مريدانش او را آدِم عاطل و 
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  .  باطلی معرفی کند
منظور از قدرت در اينجا تنها قدرت سياسی نيست، بلکه همه نوع آن را شامل 

، قدرت ...در شکلهای مختلف سياسی، نظامی، اقتصادی وقدرت مادی : است
چه بسا که . معنوی شامل قدرت دينی وروحانی، عبادی، علمی فرهنگی، فلسفی

قدرت معنوی خطرناکتر است، زيرا قدرت معنوی در لباس قداست و معنويت 
پنهان است اما قدرتهای سياسی، نظامی و اقتصادی چون عيان و همه صورت 

  .  دارند، تشخيص آن برای  مردم بسی آسان تر است مادی آشکاری
 

  ها ؟ دو روش تجربه شده در جامعه -١٠
اگر افراد عادی و يا عاری ازعلم و اطالع، عمِل زعمای جمهوری واليت 

که نه پايه قرآنی، نه عقلی، نه فقهی چه رسد به وجود اجماع بر سر آن و  - مطلقه
را که بنام دين  -شود  آن درقرآن يافت نمیای از  در باره آن دارد، و حتی کلمه

گرچه همه . شود، ازاسالم و قرآن، بدانند، چندان جای اشکال ندارد انجام می
اما چنين پنداری از افرادی که خود را . مسئولند و موظف به تحقيق تفکر و تعقل

  دانند، نه پسنديده و کنند يا می معرفی می... دين شناس، قرآن شناس، فيلسوف، و
پذيرفتنی نيست که استبداد زير عنوان واليت مطلقه و . نه پذيرفتنی است

ها، غارتگريها، و فسادهائی که زعمای  ها، در شکل و محتوای جنايت ستمگری
شوند، را مستمسک کنند و اين همه را  جمهوری اسالمی، بنام دين، مرتکب می

حساب قرآنی بگذارند به . نه به حساب قدرت که  به حساب اسالم وقران بگذارند
پذيرفتنی نيست که فقهی را به حساب قرآن .  که قربانی اول اين استبداد است

بگذارند که بيگانه از قرآن است و بخش اعظم آن بر پايه قدرت و برای توجيه 
مايه  را دست پذيرفتنی نيست که آن .است وپرداخته شده ی جبارساختهها قدرت

احکام فقهی که « : ونه بنمودن وگفتن ونوشتن کهکنند برای محتوای قرآن را وار
دهند، چون   باعدالت و کرامت آدمی منافات دارند يا بوی خشونت فوق طاقت مي

از مقاله (» ... داری و  بريدن دست و پای مفسدان يا درآوردن چشم يا جواز برده
پذيرفتنی نيست که برای رهائی ازچنان فقه و استبداد فقهی، ). رؤيای نبوی

کنند درارج ستاندن ازقرآن وندانند که حقيقت را جز آن کردن، جزبا سخنان  سعی
يک «است،»رؤيای پريشان پيامبر« که قرآن  چنان. پر از تناقض ممکن نيست
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 »زمان پريشی«است،»پريشان نظم «است،»پيامبر تأليف«است،»سرزبان رؤيا
  : اند هها ازکار درآمد است، خود تناقض گوئی» تناقضها«پراز  ، است

اطالعی ازحب وحقوق و عدالت  در قرآن حقوق، عشق و عدالت نيست گويای بی
س و خشونت زدائی است، ترس و خشونت زائی قرآن که خود روش تر. است

اين ادعاهای پرتناقض و خالف حقيقت،  آگاه و يا ناآگاه . از کار در آمده است
انجامند، پيامبری که  یخواسته و يا ناخواسته به حذف خدا  وخود خدا باوری م

  :آورد آمد بس مهم ديگر ببار می گونه روشها، دو پی اتخاذ اين. جای خود دارد
انصراف و يا انحراف از مبارزه با دولت جباری که قرآن و دين حتی فقه  :يکم 

به جای ازچنگ جباران بدر آوردِن تمامی . را دستمايه ستمگری خود کرده است
ی، اسالمی و شرعی ساختگی، قدرت را مصون کردن آويزهای قرآنی، دين دست

. های خويش است را ناچيز کردن در من درآوردی و دين را مقصرگرداندن و آن
اما ضد دين . مدارويا ضد دين يا فقه تکليف: قراردادن مردم کشوردرتنگنا است

کند، خالی  آورد و چون خالء را قدرت پر می شود، خالء پديد می فکر راهنما نمی
. کند کنند که روابط قوا ايجاب می شوندوآن می وندگان ازدين آلت فعل قدرت میش

» اوجب واجبات است« ای را  دراين ميان، حاکمان که حفظ قدرت به هروسيله
 باور  شوندوبه مردم می پوشندومدافعان دين می دانند، لباس دفاع ازدين را می می

  .ماند خود دارد، کشورهم برجا نمیانند که اگراستبداد آنها نباشد، دين که جای 
ترغفلت ازاين واقعيت است که دين برای زندگی از راه عمل به  بازهم مهم 

مصونيت قدرت از تعرض و متعرض . حقوق و رهائی از بندگی قدرت است
داشتن از نقش قدرت در فاسد کردن دين  دين شدن خود و ديگران را ناآگاه نگاه

  .است
بعضی از کسان که واليت فقيه را دولتی اسالمی و برگرفته از دين تصور  :دوم
که قسمت مهی از آن  -گر واليت مطلقه فقيه  کنند، به جای نقِد فقه توجيه می

، بجای آن - مشروعيت بخشی به قدرت حاکم و تسليم دربرابر حاکم مستبد است 
د و بر همگان معلوم که دولت جبار، يعنی قدرت ازخود بيگانه ساِز دين را نق

کند و دوگانگی تکليف و  کنند که چگونه قدرت دينشان را از حقوق آنها تهی می
فساد در دين هستند، ... حق وحاکميت تکليف ومصلحت برحق و توجيه دروغ و

که بدين نقد آن امکان را پديد بياورند که مردم خود را از جبر دولت  بجای آن
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که فقهای قدرتمدار را هم خلع سالح  نند، بجای آنجبار برهند و حقوقمند زندگی ک
کنندو جامعه جهانی رابياگاهانند که اين دولت و هر دولت جبار ديگری به 

شود، به جان دين  ضرورت دين ستيز وبيگانه کننده آن دربيان قدرت می
را کالم پيامبر بخوانند  کنندچون کتاب اسالم قرآن است، اگرآن تصورمی. افتند می

ولو کالم و يا گزاره از ه دارش کنند و به کالم و گزاره تبديلش کنند، و خدش
وقتی قرآن از اعتبار . شود پيامبر باشد، يحتمل الصدق والکذب و قابل نقض می

که  با آن. افتاد، مردم از شّرِ اين دولت به سادگی و راحتی خالص خواهند شد
لت را تصرف کردند و با جبار، با نقض همان فقه، دو» روحانيان«اند خود ديده

کنند و با نقض دين حق، نظريه واليت فقيه را جعل  نقض مداوم فقه حکومت می
ساده انديشانی چنين، همواره به . برند اند، نه قدرت که دين را زيرسئوال می کرده

  .اند ديرپايی استبداد شدهاند و ازعوامل  خدمت قدرت حاکم يا رقيب آن درآمده
ر د...های نصرحامد ابوزيد، شبستری، دکتر سروش و نوشتهها و از گفته     

وبه نظر می رسدکه گرفتارچنين تصور خطائی  شود موردقرآن، چنين مستفاد می
  .   هستند
رو، به منظور تبيين روشن  از اين. امااين روش ناپذيرفتنی تازه نيست      

ها از قدرت  معهها بمثابه افراد و بمثابه جا روشی که قرآن برای رهائی انسان
باوری وبازايستادن از محور کردن قدرت در روابط فرد با فرد و گروه با گروه 
و ايجاد نظام اجتماعی بر اين محور و معرفت بر اين که استقالل و آزادی ذاتی 
حيات انسانند و زيستن با برخورداری ازآزادی و استقالل و رشد کردن از راه 

تعدادها، درحد يک مقاله، اين روش و روش عمل به حقوق و بکارانداختن اس
  : کنم اند، تبيين می دومی را که در  جوامع بشری بکاررفته

، به دو روش برای »واليت فقيه، بدعت وفرعونيت بنام دين«در کتاب     
ها، نوشته حاضر  همان کار،با افزودن توضيح. ام اصالح اموراجتماعی، پرداخته

موضوع جلب توجه اهل نظر و جستجو کنندگان علت بازپرداختن به . است شده
 .کارهای درخور با وضعيت موجود در کشورهای مسلمان و بقيه دنيا است راه
 دوروشی که از سوی اکثريت مصلحان اجتماعی تا به امروز پيشنهاد شده وهر  

اند،   آورده ببار دوی آنهادرکشورهای مختلف به تناوب بکاررفته وحاصل خودرا
  :  عبارتند از
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  .اصالح دستوری و قدرت فرموده، ولو بادادن صفت انقالبی به آن. ١
تغيير نظام اجتماعی از بسته به باز، از راه تغيير محتوای طرزفکرها و . ٢

  .ها های قدرت محور و تغيير رابطه ذهنيات و عادات و رسوم و سنت
پندار و  ها و آداب و رسوم پذيرفته شده و عجين شده در نخست در باره سنت   

با اين يادآوری که چون پای . پردازم گفتار و کردار مردمان، در گذشته می
های امروز را  های جديد، جامعه ها، در شکل است، همان قدرت از ميان برنخاسته

 : اند نيز در رنجوری نگاه داشته
   
  سنن حاکم بر جوامع تا قبل از ظهور اسالم  

حدود ده قرن قبل از ظهور اسالم، در روم مترقی آن دوران، سنن و مقررات     
ای که برای بشر امروزتصورآن هم مشکل است، به  بسيارخشن وسختگيرانه

جامعه نيزدرتابعيت از سنت، طرز ادارۀ کشور . عنوان قانون، برکشورحاکم بود
 ای لواح دوازده گانهسرآغازقانون رومی ا. پذيرفت را می شمردوآن را مشروع می

فرمانروايان . آيد های تاريخ بشربه شمامی است که يکی ازسختگيرترين قانون
الواح دوازده «بنا به گفتۀ ويل دورانت . کردند رومی براساس آن کشوررا اداره می

آمدند و روح مطلق قدرت پدرانۀ کهن  گانه يکی از سختگيرترين قانونهای تاريخ به شمار می

اين الواح به پدر اجازه . کشاورزی را در خود نگاه داشته بودند –ی نظامی ا در جامعه

دادند تا هر يک از فرزندانش را تازيانه بزند و به زنجير بکشد و حبس کند و بفروشد يا  می

فرزندی که سه بار فروخته شود از قيد حکومت پدر : شدند بکشد و تنها اين تخفيف را قائل می

       )١٥٧(».آزاد است
های بزرگ، کودکانی تا سيصد تن، در عرض يک روز در پای  به هنگام بحران«درکارتاژ 

نهادند و به درون آتش زير  کودکان را روی بازوی فروخميده بت می. شدند بت بعل قربانی می

مادرانشان . شد فريادهای آنان در ميان صدای شيپورهاوسنجها محومی. غلطاندند آن می

. »شدند مويه والبه نظاره کنند، اگرنه به گناهکاری متهم می ه را بیمجبوربودند اين صحن

)١٥٨(       
اگر دزدی در حين عمل «از طرف ديگر، مالکيت چنان امر مقدسی بود که    

مجازات دزدی از جريمۀ ساده تا . گشت شد، بندۀ صاحب مال می گرفتار می
ها به  خی از مجازاتبر«در آن الواح، ) ١٥٩(».تبعيد و بندگی و يا مرگ بود
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ها بر طبق مقام و مرتبت شخِص  بسياری از جريمه. صورت معامله به مثل بود
آس و  ٣٣٠برای شکستن استخوانهای يک آزاد مرد، . شد جورديده معين می

آس ومجازات افتراء، ارتشاء، سوگند شکنی، خرمن  ١٥٠استخوانهای يک برده،
فريفتن فردی از وابستگان، دزدی، شبانه آسيب زدن به محصول همسايه، 

برپائی آتش سوزی دراموال ديگران، قتل، و برپا کردن اجتماعات آشوبگرانه 
کشتن فرزند برطبق سنت بوسيلۀ پدر نيز رايج ) ١٦٠(».شبانه در شهرمرگ بود

  )  ١٦١(».توانست اورا بکشد سنت می اگرکودک کژيادختربود، پدربه حکم«: بود
به حکم عادات طايفی، «: نيزحکم مشابهی مقرر بود دربارۀ کشتن زن زناکار    

اگر : گفت کاتوی مهين می. فرزند را طالق دهد توانست زن زناکار يا بی مرد می
دادرسی  زنت را به زنا مشغول ديدی، به حکم قانون، مجازی که او را بی

اما اگر اواز روی تصادف تو را در چنين حالتی بيابد، نبايد سر انگشتش . بکشی
  )    ١٦٢.(»کند ا به تو بزند، چون قانون وی را از اين کار منع میر

عالوه بر اين فروختن فرزند تا سه بار و کشتن و تازيانه زدن و زجر دادن     
قانون قصاص به شکل بسيار شديد و . اختياری بود که قانون به پدر داده بود

زن از هيچ حقی برخوردار نبود و نيمی از جمعيت نيز که . شد طبقاتی اجرا می
يوانات، صاحبانشان، حق هر نظير ساير ح. برده بود، در حکم دون انسان بودند

حتی فالسفۀ بزرگ . ها را داشتند وری از آنها و تصميم در مورد آن نوع بهره
  .شناختند نظير افالطون و ارسطو نيز حقی برای بردگان نمی

به عنوان سنت و قانون، نظامی خشن و وحشيانه بر سرزمينهای وسيعی که      
شبه جزيرۀ عربستان نيز از آن . دتحت حمايت امپراطوری روم بودند، حاکم بو

قوانين فوق کم و بيش به شکلهای مختلف و يا با کمی تعديل، . بهره نمانده بود بی
  .ها نهادينه شده بود در آنجا نيز به اجراء در آمده و به قول امروزی

ای از عادات و سنتهای فوق نظير کشتن  به هنگام ظهور اسالم، بخش عمده    
بود و يا   در برابر قتل که البته در مواردی به ديه تبديل شدهفرزند دختر، قتل 

مجازات دزدی که از جريمۀ ساده تا تبعيد و بندگی و يا مرگ بود و يا  بريدن 
توجه نکردن به .  دست دزد وخريد و فروش برده، درعربستان حکمفرما بود

برد و به  می ، درتحليل وبيان، انسان را به کجراهه شرايط زمانی و مکانی جامعه
دقيقاً مثل بسياری ازسياستمداران، تحليلگران، . کند گيری نادرست وادارمی نتيجه
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اند، ولی  روشنفکران ومحققينی که هرچند خود دوران انقالب را درک کرده
سال قبل بيشتر در پی کسب ٣٧اند که در سال فراموش کرده ٣٧امرزو بعد از 

نان درتحليلهای خود، وضعيت حال و اي. قدرت بودند تا آزادی و حقوقمداری
سال قبل خود  ٣٧اند را، به جای وضعيت  آنچه را که  امروز بدان رسيده

  .افتند خاطر است که به کجراهه می بدين. پردازند گذارند و به تحليل مسائل می می
ای ازوضعيت آن روز را يادآور شدم، به توضيح دو روش  اينک که شمه     

  :  گردم ز میذکر شده در فوق با
   
  
   اصالح امور با يک فرمان به اصطالح انقالبی: روش اول  

بسياری از رهبران انقالبی، بدون توجه به شرايط فرهنگی تاريخی و عادات     
و رسوم رسوب شده در جوامع و بدون توجه به اينکه اين عادات و رسوم چنان 

ً با گوشت و پوست آن مردم  در طول تاريخ در جامعه ريشه دوانيده که تقريبا
است،  عجين شده و به صورت يک امر بديهی و روش طبيعی زندگی در آمده

بعد از بدست گرفتن قدرت و به منظور حل مشکالت و اجرای عدالت بدون 
خواهند آنچه را که خود به غلط و يا به درست، بدان رسيده و يا  فوت وقت می

پرداختن به اجرای . ئی متحقق سازنداعتقاد دارند با صدور فرمان و يا فرمانها
عدالت درجهت رسيدن به آزادی و حقوق فردی واجتماعی و حل مشکالت بدون 
توجه به شرايط فرهنگی، تاريخی و عادات و رسوم تاريخی جوامع که در طول 

آورد که بسا  زمان درجامعه جای خوش کرده است، تبعات بس ناگواری ببار می
نی باقی خواهد ماند وعالج آن هم که جز در گرو درد مزمن آن ساليان طوال

. های آموزشی نخواهد بود کارآسانی نيست کاردرازمدت فرهنگی و تغييربرنامه
  .ها به حق سنجيده شود نيازبه اخالقی داردکه بدان، فکروسخن وعمل انسان

است که کسانی که به قصد کسب آزادی، و حقوق  تجربه بشری نشان داده    
اند، در  ماعی و به منظور اجرای عدالت با چنان روشی گام برداشتهفردی و اجت

زمان نه چندان  دوری، خود به يک ديکتاتور و سالب آزادی و حقوق مبدل 
خواه و  اينان خود تحت نام حفظ و حراست ازانقالب صدای هر آزادی. اند شده

نکه انقالب غافل از اي. اند عدالت طلب و حقوقمداری را با شدت وحدت خفه کرده
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هرچند با کمال تاسف به دليل شرايط . برای مردم است و نه مردم برای انقالب
ای برای پيشبرد اهداف انقالب  پذيرند که زور وسيله انقالبی، مردم بعضا می

کنند که دست به انقالب زدند برای آن که آزادی، استقالل و  است وفراموش می
که، بنام انقالب، خود آلت فعل ديکتاتور  نه اين. حقوق ذاتی خويش را بازيابند

اما اين مردم مدهوش در انقالب، تا دوباره به . وحفظ و حراست از آن بگردند
اند، همه چيز خود را از  هوش بيايند و ببينند خود را به چه وضعيتی گرفتارکرده

دست داده و چند نسل فدا شده  و بسياری از امکانات از دست رفته و نابود 
  .ستا گشته
ها را پاک و آن را با ذهنيات مطلوب  تواند ذهنيات انسان و چرا زور نمی     

را  توان آن می. توان پاک کرد بکاربرنده زور جانشين کند؟ زيرا غلط را نمی
توان آن را تصحيح  توان زدود اما می يک اطالع غلط را نيز نمی. تصحيح کرد

آويز بکار بردن  ه خرافه را دستلذا، آنها که عرف و عادت و رسم و البت. کرد
کنند، دروغگويند و جز استقرار  زور با هدف ايجاد تغيير در کوتاه مدت می

کنند  آنها هم که ايجاد هراس و ستيز را رويه می. دولت قدرتمدار در سر ندارند
زيرا بجای نقد غلط و يافتن صحيح که بدون دخالت زور . گويند راست نمی

طلبی و يا گريز از  کنند برای موقعيت ا دستمايه میشود، غلط ر جانشين می
ستزيند  مسئوليت و يا جانشين کردن بيان قدرتی بجای بيان قدرتی که با آن می

  که هرگاه در خود بنگرند، شگفت زده غافل از اين. ترسانند و يا از آن می
  .بينند همان هستند که بودند با تغيير رنگ و شکل شوند وقتی می می

  
      حفظ ساختار اجتماعی و تغيير انقالبی محتوای آن: دومروش  
در روش گام به گام يا روش حفظ شکل و تغيير محتوا، جوامع خود را با فرمان  

و  -اند  ناگهانی تغيير آداب و رسومی و سننی که در طول زمان بدان خو گرفته
بيعی و اند که روش زندگی ط ها چنان در جامعه ريشه دوانده بسياری از آن

در نتيجه خود را  در تقابل با . بينند ، رويارو نمی–شوند بايسته همگان دانسته می
.  کند پيشنهادکننده و يا کنندگان حقوق و زندگی از راه عمل به حقوق احساس نمی

خود نيز، دراحقاق حق آزادی و ديگر حقوق خويش، با او يا آنها همکار و 
گويد که هنوز کار به  ها می مستمر در جامعهباوجود اين، تجربه . شوند همسو می
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ترک عادت به نوعی از زندگی و اعتياد به اطاعت از . گيرد آسانی انجام نمی
های آگاه از حقوق خويش را هم از عمل به اين  اوامر و نواهی قدرت، انسان

شود که اين و آن توجيه را برای عمل نکردن به  بسا می. دارد حقوق باز می
  .گيرند سازند و اعتياد را از سر می می حقوق خويش،

به همين علت، فراخوانندگان به حق بايد برحق استواربايستند و خود الگوی     
هرگاه چنين کنند، تازه، در کوتاه و ميان مدت ممکن است . عمل به حق بگردند

احتمال اين که مردم . از حمايت و پشتيبانی همه جانبه مردم برخوردار شوند
شود،  يش را بشناسند و عامل به آنها بگردند، در درازمدت بيشتر میحقوق خو

از اين نگاه است که انديشمندان و . ايستند بشرط وجود الگوهائی که بر حق می
های موجود در جوامع، الگو شدن و  ها و نادرستی مصلحان برای زدودن کژی

را باز شرکت دادن مردم در فرهنگ آزادی جستن  و حقوق  غفلت شده خود 
  .شناسند شناختن بهترين نسخه موفق می

در غالب جوامعی که انقالب شده هردو رويه آزمايش شده و هر دو روش نيز  
درروش اول انقالبيون قدرتمدار که  سکان کشتی . اند نتيجۀ خود را آشکارساخته

گيرند، در تقابل با جامعه و بخشی از انقالبيون واقع شده و  انقالب را بدست می
حت نام انقالب، بدون شک با کشت و کشتار  چند نسل و حتی حذف انقالبيون ت

اين . گشايند واقعی راه را بر تحقق هدف خويش که قبضه کردن قدرت است، می
های شبه  رهبران معموال با تکيه بر  نيروی نظامی، انتظامی و لباس شخصی

، به نام »شدههای تحميق  توده«نظامی، به اشکال گوناگون و با آلت کردن 
  .رانند حراست و حفاظت از انقالب، بر مردم حکومت می

بنابر اين روش، کاری که پيامبر اسالم به آن دست زد و نتايج عظيمی که در     
توانيم انقالب بناميم که، به  نهد را، می طول تاريخ از خود بر جای نهاده و می

گر ما به قرآن به عنوان باز ا. نظر من، همان نيست که  تصورما از انقالبها
رسيم  سال زندگی نظری وعملی پيامبر بنگريم به اين نتيجه می ٢٣تاريخ مدون 

که آن حضرت برای حل مشکالت و رسيدن به آزادی و حقوق ذاتی انسانها و 
اجرای کامل و تمام عيار عدالت، روش دوم که روشی سالم، موفق و اطمينان 

پر واضح است . است ی دارد را برگزيدهبخش است و با سالمت جامعه همآهنگ
نبوده و در بهشت و يا درکوير نيز به ...که پيامبر در صدد جعل قوانين جزائی و
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ای با قوانين، سنن و آداب مشخص،  رسالت مبعوث نگشته بلکه در جامعه
  . است برگزيده شده

ن، نه بنا بر اين، نه سنگسار کردن، نه قتل در برابر قتل، نه دست قطع کرد    
ها پيش  شالق زدن، هيچ يک از اين رسومات ابداع اسالم نبوده و اين مجازات

مواردی نظير قتل . از اسالم در بين اعراب آن زمان وسايرملل نهادينه شده بود
کار بس شگرف . اند از تورات تحريف شده، اخذ شده.. در برابرقتل و سنگسار و

که با توجه به روش دوم، تغيير اساسی و مهمی را که پيامبر انجام داد، اين بود 
ها با حقوق و ناممکن کردن مجازاتهای ناسازگار  را از راه جانشين کردن ناحق

کار انقالب هرانسان درخود و اعضای هر جامعه در جامعه گرداند  با حقوق، راه
  :پردازم اند، مختصر می آويز شده به چندموردکه دست. گشت» اسوه حسنه«وخود

  
   ا و سنگسارمورد زن  

کنم کسی منصف باشد وآيات مربوط به زنا و شرايطی را  من گمان نمی: زنا● 
که بر آن مترتب است را بخواند و به اين نتيجه نرسد که با رعايت اين شرايط 

با سوء )  ١٦٣.(ای بشود فردی را به خاطر زنا اعدام و يا رجم کرد در جامعه
است که گويا حکم سنگسار  نين وانمود شدهاطالعی مردم به قرآن چ استفاده از بی

گونه احکام درقرآن  اين. است ويا اعدام زناکاررا قرآن مقررکرده) رجم(کردن
 تازيانه است است صد ومجازات آن درقرآن آمده آنچه درباره زنا.وجود ندارند

)١٦٤ .(  
  : است شود، اين اما واقعيتی بسيار مهم که از آن غفلت می

. ب. داند مجازات را همانند جرم سيئه يعنی عمل زشت می .قرآن، الف      
و . حد مقرر در قرآن، حداکثر مجازات است. ج. کند مجازات را قاضی تعيين می

قاضی در شناسائی جرم و تعيين مجازات بايد از اصولی پيروی کند که قرآن . د
مدی است و غير دو سه اصل آن، بقيه در بوته فراموشی ع آنها را مقرر کرده

در همين (تواند جرم بتراشد  زيرا با رعايت اين اصول، قاضی نه می. اند مانده
که مفسد  اند حال اين االرض را جرم و مجوز کشت و کشتار کرده زمان مفسد فی

هر جرم ارتکابی . فساد در ارض جرم نيست. تواند جرم باشد االرض نمی فی
تواند مجازاتی ناقض  ه میو برايش مجازات معين کند و ن) فساد در ارض است
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زدائی را رهنمود  قرآن قواعد خشونت.  و ه. اصول راهنمای قضاوت تعيين کند
قاضی . و. خواند دهد و همگان، بخصوص قاضيان را به اجرای آنها می می
بايد شرائط الزم، از جمله حق شناسی و عامل به حق بودن ، را داشته باشد  می

کارکه برای تغييريافتن و  در حقيقت، آن راه. ندو علم بيابد و به علم قضاوت ک
. است کار است که يکسره بدست فراموشی سپرده شده راه  دادن مقرر است، اين

اند و البته  است، مردمان به اعتياد به قدرت باوری بازگشته چون ازياد رفته
و دستگاه قضاوت خود   مايه همه کارها،  از جمله کار قضاوت، شده زور بن

نه ديروز و نه امروز و نه فردا، جرم شناختن و از . مردم شده است مدعی
شد و تغيير مجازاتها، تغيير  عداد جرائم خارج کردن عملی که جرم شناخته می

. کنند ها به همان عادات پيشين عمل می در عمل، انسان. آورد بوجود نمی
عادت ديرين  شود، اما افراد خود بر همان که، در غرب، زنا مجازات نمی چنان

حال که روابط جنسی خارج از حيطه همسری شيوع  در همان. کنند عمل می
کند  تغيير وقتی واقعيت پيدا می. شوند های جنسی نيز فراگير می يابد، خشونت می

که قدرت اساس قضاوت را تشکيل ندهد و حق بنياد آن بگردد و همه اين 
ايد بداند که تغيير نيازمند به انسان امروز ب. کارها به اجرا گذاشته شوند راه

اگر قرار باشد از قضاوت، . اجرا گذاشتن نه يک تدبير که مجموعه تدابير است
اصول راهنما حذف شود و اصل تقدم حقوق ذاتی حيات انسان بر باور و عمل 

ها خود به حقوق خويش عمل نکنند و قواعد خشونت  او، رعايت نشود و انسان
و ميزان عدل بکار تميز حق از ناحق نيايد، مجازات زدائی به عمل در نيايند 

  . هرچه باشد، ناکارآمد و ظالمانه است
شوند، بنابر فقه نيز، زنا نزديک به  کارهای باال اجرا نمی که راه باوجود اين     

زيرا بنابر اتفاق نظر فقها، زنا به اقرار خود زانی يا . غير قابل اثبات است
، و به اختيار کامل و يا شهادت چهار شاهد عادل که زانيه، بدون زور و اجبار

اما چنين . شود دان مشاهده کرديم، ثابت می بگويند ما عمل را مثل ميل در سرمه
زيرا قاضی . تازه، نه اقرار کافی است و نه شهادت. شهادتی غير ممکن است

، يابد، برابر اصول راهنمای قضاوت بايد علم پيدا کند و بر وفق علمی که می
  .حکم صادر کند

تنها منبع سنگسار و اعدام زانی و زانيه خبر واحدی است که از : سنگسار● 
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).  ١٦٥(است» زنای شخص متأهل يکصد ضربه و سنگسار«پيامبر نقل شده 
اما اوال، خبرمخالف نص صريح قرآن فاقد اعتباراست وثانيا، با اصول راهنمای 

د از وفات پيامبر، آيه ساختن درباره خواند و ثالثا، بع قضاوت مقرردر قرآن نمی
زيرا تناقض آن با قرآن بيش از آن . سنگسار و گنجاندن آن در قرآن، پذيرفته نشد

برای کسانی که اهل تحقيق، پژوهش وتفکر هستند، . نمايان بود که بتوان پوشاند
از اميرحسين ترکاشوند، منع بسيار ارزنده » نسخ سنگسار توسط اسالم« کتاب 

وحتی نشان می دهد که چگونه حکم سنگسار با قدرت حکومتی گره  ای است
  . زده شد 

اند،  يکبارديگر، خاطرنشان کنيم که شرايط اجرای حد تازيانه که در قرآن آمده   
چنان سخت و تحققشان نزديک به ناممکن است و الزام قاضی به رعايت اصول 

شرايط مقرر در . راهنمای قضاوت چنان قطعی است که حد حذف در عمل است
فقه درباره زنا نيز چنان سخت است که اجرای مجازات را عمالً غير ممکن می 

  ) .١٦٦(کند
اين امر که درطول سی وهفت سال گذشته، درايران،اشخاص، به اتهام ارتکاِب   

شوند و يا  جرائم، به استناد حدود شرعی، همه ساله تعدادی اعدام و يا رجم می
به نظام قدرت ونيازش . به اسالم و حتی فقه سنتی ندارد خورند، ربط شالق می

ما در . ربط دارد»حفظ نظام اوجب واجبات است«که به تشديد ارعاب و اين
کشور با يک دستگاه قضائی جبارروبرو هستيم که به جای اجرای عدالت 
درکشور، خود مدعی مردم و هم قاضی  و مجری توقعات دولت جبار واليت 

چه  ١٣٦٠آقای بنی صدر درمقام رياست جمهوری در سال . مطلقۀ فقيه است
وقتی ! آقای بهشتی«: درست به آقای دکتر بهشتی رئيس ديوان عالی کشورگفت

کند دادرس خدا  های مفتضح را می مدعی خود قاضی است و اين پرونده سازی
  )     ١٦٧.(»است

  
  
  
  

   شوند ها که بر اسالم وارد می اشکال   
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مهمترين ايراد و اشکاالتی که در دنيای امروز چه از جانب غير مسلمانان و      
بدون  –چه از جانب روشنفکران مسلمان و غير مسلمان کشورهای اسالمی 

به اسالم وارد می کنند به مسلۀ برده  - توجه به قرآن و چگونگی حل نهائی آن 
اما نظر به اين . گردد بر میداری، اعدام، بريدن دست دزد و مسائلی از اين قبيل 

ها نيست، عالقمندان را در مورد  که اين کتاب در صدد بيان مسائل فوق و حل آن
انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان «انسان و قضاوت به کتاب ارزنده ق حقو

در مورد حکم اعدام نيز .  دهم ، از ابوالحسن بنی صدر ارجاع می»در قرآن
يک . منبع کاملی است) ١٦٨(»ت و مجازات اعدام بيان آزادی، حق حيا« کتاب 

در مورد بريدن دست دزد، که رژيم جمهوری اسالمی مدعی : آورم مثال می
است عين حکم قرآن است بسياری ازعلمای دين ازجمله شيخ بهائی، سيد 

را » والساِرُق والساِرقَةُ فَاْقطعُوا أَْيِديَُهَما «، آيۀ ...مرتضی، فخررازی، و
ها اجمال باشد را  بسياری ازعلماء عمل به آياتی که در آن. دانند می) ١٦٩(مجمل

عالوه براين، تا قبل از پيروزی انقالب وحاکميت واليت مطلقه . دانند  واجب نمی
دانستند و  فقيه، بسياری ازعلما اجرای حدود را منوط به حضورامام معصوم می

، »قطع«ها  افزون بر اين.  نندمی دانند و اجرای آن را درغيبت امام جايز نمی دا
اعم » قطع«به معنای جدا کردن است، و » اِبانه«در لغت به معنای بريدن و 

مردی نزد پيامبر آمده «: کند نقل می» نهايه«اثيردر ابن). ١٧٠(باشد می» اِبانه«از
. ، زبانش را قطع کن»اقطع لسانه«پس پيامبر فرمود يا بالل. من شاعرم: گفت

کند که عباس ابن مرداس چيزی  و نقل می) ١٧١.(رهم به او دادبالل هم چهل د
، زبانش را از من ببريد، »اقطعوا عنّی لسانی«: پيامبر گفت. گفت عليه پيامبر می

کنايه » زبان « و. يعنی چيزی به او بدهيد و وی را راضی سازيد تا ساکت شود
  )   ١٧٢.(از کالم است

يعنی . يدن دست دزد از اموال مردم استبنابراين، مراد از قطع ايدی، بر    
به همين علت، بالفاصله در آيه بعد . اينکه دست او را از اموال مردم کوتاه کنيد

َ يَتُوب َعلَْيِه « فرمايد  می َّ يعنی اگر » فََمن تَاب ِمن بَْعِد ظْلِمِه َو أَصلََح فَإِنَّ 
است را  ه انجام دادهسارق از اين کار شنيع دست برداشت و جبران ظلمی را ک

با . شود اش مورد قبول است و مجازات ازاوبرداشته می کرد و توبه کرد، توبه
به معنای مطلِق بردن ودزديدن اموال مردم است، کسانی »سرقت«توجه به اينکه
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خوار،  کنند، از جمله قاضی رشوه المال مردم سرقت می که  به هر نحوی از بيت
ابراين بايد دست همه را بريد، يعنی اينکه اموالی را بن. شوند همه دزد ناميده می

ها را از مشاغل و مناصب کوتاه  اند از آنها باز پس گرفت و دست آن که دزديده
  )  ١٧٣.(کرد
که  -به معنای جدا کردن از بدن -ايد، دست کسانی راببرند  آيا تا به حال ديده   

که مصداق بارز دزدی  -خواری  از طريق رشوه، حق و حساب گرفتن  و رانت
اندوزند؟ مجازات رجم مورد تنفر و  ، ثروت بر هم می-اموال عمومی است 

شود، منشاء در فقه يهود دارد  سبب تنفر ازاسالم ومسلمين می. است  اشمئزازآور
. است است ووارد برخی ازکتب اسالم شده» اسرائيليات«و به احتمال زياد، از 

د کنند،از طريق جعل حديث وارد  فقه رادرقرآن وار چون نتوانستند آن
آن دسته ازفقهای قدرت باور، بنابراين، نادان و آلت دست استبداد )  ١٧٤.(کردند

های ديگر که آشکارا ضد قرآن و ناقض دين هستند  واليت فقيه، اين جعل و جعل
  .برند ، بکار می»نظام واليت مطلقه فقيه«را برای ايجاد رعب ووحشت و تثبيت 

قصاص که پيش . قصاص هم توضيح مختصری در اينجا ضرور است در مورد
ار اسالم قطعی و نامحدود بود، نخست رسيدگی قضائی ازآغاز تا پايان گشت و 
رويه انتقام شخصی و گروهی ممنوع گشت و سپس، انتقام نامحدود جای به 
مجازاتی شد که قاضی بايد با رعايت اصول راهنمای قضاوت تعيين کند و 

ذلك تخفيف «: م روش برتر که اخذ ديه و بهتر از آن، عفو مقرر گشتسرانجا
تواند جای به ديه بسپارد و بسا  ترتيب، مجازات می بدين. »من ربكم و رحمة

. پذيرد مجرم عفو شود واين تخفيفی ورحمتی است ازجانب پروردگاروتغيير نمی
قل جبران بعبارت ديگر  چون اساس بر جبران زيان وخسارت است،  اين حد ا

تواند، بنابر زيان وارده بر بستگان  قانون می.  زيان وارده بر کسان مقتول است
اين اندازه بستگی به شرايط زمانی و مکانی . مقتول، اندازه جبران را تعيين کند

  :و اثر قتل بر ناتوانی بستگان از تأمين معاش و نيز اثر قتل بر جامعه دارد
يكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و يا ايها الذين آمنوا كتب عل  

االنثى باالنثى فمن عفى له من أخيه شى ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان 
و لكم فى * ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

  )١٧٩و١٧٨/ بقره(القصاص حيوة يا اولى االلباب لعلكم تتقون 
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سوره مائده حکم قصاص در تورات را بيان می کند و در آنجا هم  ٤٥و آيه  
شخص آسيب ديده، اگر قصاص نگيرد و به حد اقل جبران قناعت و احسان کند، 

« اين آيه هم در اين مورد نازل شد که . شود اين عمل نيکش کفارۀ گناهان او می
و اينکه آيا اين ای از اهل کتاب رسول خدا را در پاره ای از احکام تورات  طايفه

  ) ١٧٥(» ...حکم از تورات است و يا نيست، َحَکم قرار داده بودند
و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و االنف باالنف و االذن باالذن 
و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما 

    )٤٥/مائده(أنزل هللا فأولئك هم الظالمون 
اما حتی آن دسته از فقهائی هم که برای اجرای حدود به . نظر قرآن روشن است

دانند که درفقه شيعه هم در اجرای حدود، اجماعی  جويند، می فقه تمسک می
. دانند وجود ندارد وبسيارند ازفقهائی که درزمان غيبت اجرای حدودرا جايز نمی

اضی بايد بر وفق اصول راهنمای قرآن، پس هرگاه بنابرعمل به قرآن بگردد، ق
های خود و مقتول  حکم صادر کند و قاتل را به جبران زيان به خود و به خانواده

   .و جامعه، با توجه به وضعيت روز، محکوم کند
کارهای ديگر که بر شمرده شدند،  باوجود اين، اگر اصول راهنما و راه     

که در غرب حل  شود چنان بکار نروند، نه مشکل زنا با جرم ندانستن حل می
است و نه با جرم شناختن و مجازات سبعانه برای آن  نشده و تشديد نيز شده

ار با دزد، نيز رفت. است چنانکه در ايران حل نشده. شود وضع کردن حل می
مسابقه ميان ابتکار جرم و وضع قانون برای . جرائم ديگر نيز. چنين است

  .است جلوگيری از ارتکاب آن، نيز راه بجائی نبرده
کارها، بمثابه مجموعه بنگرند و بجای  اينک بر مدعيان است که در راه     

نقد  آويز ضديت کردن، روش نقد در پيش گيرند و روش رد و انکار و دست
هرگاه . يعنی صحيح را از نا صحيح جدا کنند و ناصحيح را صحيح کنند. کنند

يابند و يا مجموعه  نقص می اين روش را درپيش بگيرند، يا مجموعه را بی
  .دهند تری را در اختيار همگان قرار می نقص بی
  
   

  استدراج -١١
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  می کنند  ؟  چرا و چگونه کسانی نظری را با نشر ضد آن جانشين
  

انتشار آخرين قسمت اين نقد، که، در آن، سعی بر تميز صحيح از سقيم و     
اميد که نوروز، روز نقد زندگی با .  تصحيح سقيم بود، با نوروز مقارن شد

هدف سرسبز و باورکردن آن به يمن حقوقمندی بگردد و بدين نقد،  همگان توان 
  :گردندها مصداق اين شعرها ب و اميد و شادی بيابند و زندگی

 
 نمود  انگشتری گويی سليمان برسپه عرضه // شدببين بستان پرازحورو پریفصل بهاران 

  وآن نرگس خمار بين وآن غنچه های احمری//   گلزار بين، گلزار بين، در آب نقش   يار بين  

  بی دستگاه      زرگری آويز ها و  حلق ها //     افتاده بين چون  سيم و زر     گلبرگها بر همدگر

 

دار وغير دين داِر آزاده آيد، در  اميد که، در اين بهاران،اين نقد بکار دين      
چراکه هيچ دين و . رهاکردن دشمنی با هر دين و هر مرام و روی آوردن به نقد

ها  رابطه خصمانه را ما انسان. کند مرامی، با انسان رابطه خصمانه برقرار نمی
چون . رويم کنيم و برای توجيه آن، به سراغ دين و مرام می رار میبايکديگر برق

خواهيم حقيقت را به خود و به يکديگربگوئيم، دين و مرام را که قربانی اول  نمی
  .گيريم خصومت طلبی است، به باد دشنام می

. آيد بياموزيم و بکار بريم اميد از قرآن، اين درس را که همه روز بکار می     
حق بر حق و ناحق بر  بياموزيم که. درس استدراج را بياموزيم و بکاربريم

هر کس، برای کسب موقعيت و شهرت گرفتار جبر روابط  پس، .افزايد ناحق می
دن حق وقلب حقيقت، کر قوا بگردد وبناچار، استعدادهای خويش را درناحق

بکاربرد وساخته ذهن خودرا برجای حقيقت بنشاند، به عقل ودست خود، هالکت 
از اين نقد، حتی . سپارد افزايد و زندگی خويش را بدانها می آورها را برهم می

نقد به هدف خويش اگر اهميت درسی فهم شود که استدراج است و بکار رود، 
   .است رسيده

گذارند وبه  رآن است به همه عقلها که راه رشد را وامیاستدراج هشدار ق   
بنابر قرآن، ويژگی اينان مرتبت جوئی است، مرتبت نيز . افتند بيراهه تخريب می

 . شوند جويند اما قربانی مرتبت جوئی نيز می می
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اين قولها، قرآن خواب پريشان است، قرآن خشيت نامه است، حقوق در قرآن     
نه تنها نقد بمعنای جدا . شک، نقد نيستند بی... آن نيست، قرآننيستند، عشق در قر

کرده صحيح ازغلط و تصحيح غلط نيستند، نه تنها جدا کردن صحيح ازغلط نيز 
يابی ومدلل کردن آن است، نيزنيستند، تخريب  نيستند، بلکه يک جزء آن که غلط

ه از اين سلسله کند؟ نقدها ک عقل چرا و چگونه خود را گرفتار تخريب می. هستند
های پيشين بعمل آمدند، چرائی و چگونگی افتادن  ها و نقدها که درنوشته نوشته

درمقام توضيح استدراج در قرآن، . کنند عقل در بيراهه تخريب را معلوم می
 :شود کنيم که سبب افتادن عقل دربيراهه تخريب می کارهائی را بررسی می

که  چنان. غافل کند ها ها وواقعيت قيقتنخست عقل بايد خويشتن راازحقوق وح. ١
همه وجود داشته باشند وديگران بتوانند وجود آنها  اگر اين. پنداری وجودندارند

در : شود وقتی انکارممکن است گفته می. شود را مشاهده کنند، انکار الزم می
که قرآن  چنان. شود قرآن حقوق نيست و وقتی ممکن نيست، حقيقت وارونه می

دهد، حکم صادر می شود که   ونت زدائی را در بردارد و آموزش میقواعد خش
 .  قرآن خشيت نامه است

شوند مگر با  سه کار غافل شدن وکردن و انکار و وارونه کردن ميسر نمی. ٢
چون، .  ها که درقولهای مورد استناد دستکاری نه تنها درمعانی آيه. کاريها دست

ها کارساز  ها و قول ها در معانی آيه یکاری امرهای واقع، دستکار بدون دست
. گيرد شوند، افزودن دستکاری درامرهای واقع برآن دستکاريها هم انجام می نمی

های قرآن امور واقع دوران پيامبر در محدوده جامعه  چنان که موضوع آيه
مبنای نظر سازی حامد . کاريها است کوچک عرب جلوه دادن، يکی از اين دست

 .کاری است ابوزيد اين دست
آورند و بنابر اين که عمل بر خود افزا  ها ببار می اين دستکاريها، تناقض    

جوئی از راه  عقل معتاد به مرتبت. شوند است، اين تناقضها برهم افزوده می
 :بيند ها که در افزودن بر تخريب می تخريب، چاره را نه دررفع تناقض

 محورحسن وقبح را جانشين يکديگرامادو. ماند عقل همچنان دربنددومحورمی. ٣
قرآن خواب (، محور قبح )قرآن وحی است(محوری که محورحسن بود : کند می

. گرداند می) هست...و تأليف پيامبراست و، درآن، عشق وحقوق نيست، خشيت و
شود، کدام است؟ آن محور حسنی است که،  اما محور قبحی که محور حسن می



د                    ۀ ر  ُّ د      ٣٤٦                                                                                                               آن 

  

  

  

جوينده مرتبت اگر مرام آزادی را . شود فتن میدر موقعيت جديد، سبب مرتبت يا
. شد کرد و يافته او، حاصل نقد می يافته بود، دوگانگی را با توحيد جانشين می

دردوقرن گذشته، ايدئولوژيهای بسيار ساخته شدند و سازندگان آنها مدعی شدند 
 ها به اما اينک، کار آن ايدئولوژی. دين بد است ومرام ساخته آنها خوب است

ها و پيروان آنها درس عبرت  سرنوشت سازندگان آن مرام. است  بست کشيده بن
کردند، رها شدن از بند دوگانگی بود و هست و نه  زيرا کاری که بايد می. است

محور خوب را محور بد و محوربد را محورخوب کردن و در اين کار نيز 
د مرامی که در حقيقت، عقل مرتبت جوی، ممکن نيست بتوان. درمانده شدن

انگاشت را با مرامی جانشين کند که اين يا آن بيان قدرت نباشد، چه  خوب می
رو است که قرآن خطاب به آنها  ازاين .که آن مرام، مرام حق باشد رسد به اين

های بسيار دورتا امروز  کنيد؟ از گذشته قرآن را با چه چيز جانشين می: پرسد  می
است اين کاررا بکند و  کس نتوانسته دور،هيچهای بسياری  واز امروزتا آينده

 . نخواهد توانست بکند چون ممکن نيست
آورد، نه تنها به  های بعدی را به دنبال می در حقيقت، تخريب اول تخريب     

های  خاطر نيز که تخريب نخستين اگر با تخريب دليل پويائی تخريب، بلکه بدين
رواست که، به تدريج، يک  از اين. شود وعه پديد نياورد، کارآ نمیديگر يک مجم

دهند و اين  ای را تشکيل می ها مجموعه شود واين تخريب تخريب چند تخريب می
. شود ين بيراهه،محورخوب، محوری مطلقا بد میادر. افزايد مجموعه برخود می

های قدرت هم که بايد نيازهای روزمره قدرتمداری را برآورند، سرانجام  بيان
که رشد تا پسا  چنان. گردند های قدرت پر می کننده شوند و از توجيه ميان تهی می

: کند ليبراليسم در چند جهت تطور پيدا می. کند رشد و ضد رشد، تطور پيدا می
. يک جهت تا پسا ليبراليسم و ضد ليبراليسم و يک جهت تا ليبراليسم وحشی 

وئی و برآوردن اگر قصد يافتن مرتبت از س .آيد همين بال برسرمارکسيسم می
. يافتند های قدرت ازسوی ديگر نبود، اين تطورها جهتی را که يافتند نمی احتياج

 .در واقع، نقد يک بيان قدرت وقتی نقد است که هدف بازيافتن بيان آزادی باشد
های آنها، هر مرامی گرفتار استدراج  ها وتغييرمحتوی وگرنه، با نگاه داشتن کلمه

 . ابتذال و افتادن در آن رسيدن به ورطه: شود می
کند، نيازمند،  دو محوری که عقل مرتبت جوی يکی را با ديگری جانشين می. ٤
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يکی جانشين کردن ماقال با من قال و : است دو دگرديسی بس مهم و تعيين کننده
در اين دو دگرديسی، شخص به . ديگری جانشين کردن من قالی با من قال ديگر

آنچه در اختيار همگان : شود شود،بلکه حق به شخص سنجيده می حق سنجيده نمی
. ن، شفاف و سر راست استبا اين ادعا که حق، بنابراي) ماقال(است، قرآن است 

معنای اين ادعا اينست که هرمعنی مبهم و ناسرراست، ناحق است و سخن قرآن 
پس، اگر قرار بر يافتن معنی صحيح باشد، بايد روش را از خود کتاب . نيست

های حق  اخذ کرد و نه از بيرون آن وهرمعنی را با اصول راهنما وويژگی
اند؟ حتی برای يک بار، اين روش را  ر بردهآيا مدعيان اين روش را بکا. سنجيد

دهند که پاسخ اين  ها که نقل و نقد شدند، شهادت می ها و نوشته گفته اند؟ بکاربرده
و چه گفت ) دگر ديسی اول(درعوض، خداوند را با پيامبر . پرسش منفی است

که  –اند تا مگربرای هرمنوتيک جانشين کرده) دگر ديسی دوم(را با که گفت 
  -معلوم نيست برای کداميک از سه هرمنوتيک کالسيک يا فلسفی و يا جديد  تازه

 اند، يعنی قرآن تأليف پيامبرو ای که بدان رسيده ازنتيجه. محل عمل ايجاد کنند
پيامبر متأثرازوضعيت آن روزعرب بدوی است، معلوم که اين هرمنوتيک 

ق کسانی هستند که بعضی ازاينان مصدا. اند کالسيک نارسا است که بکارگرفته
آيد و به  شناسد که قرآن رابه قسمتی که بکار می قرآن آنها را درزمره مردمی می

 )٩١/ حجر( الذين جعلواالقرآن عضين.کنند می آيد،تقسيم قسمتی که ديگربکارنمی
کسانی که، درفرآيند استدراج . چهارکار باال، هنوز نيازمند سلب ايمان است. ٥

ايمان . شوند شوند، والجرم ايمان ستيزمی می» خررفتنتا آ«غلطند، گرفتار می
ايمان در شأن «اين سخن که . کنند کنند، انکارمی معمول و مرسوم را نقد نمی

تواند به نظری پايبند  روشنفکربنابرتعريف، نمی«وبيشترازآن،» روشنفکر نيست
های ديگر توجيه کننده  ، نخست درغرب، رواج گرفت و سپس در جامعه»بماند

انصراف از  .اش انصراف جدی ازمبارزه است افزون برآن، نتيجه. ذبذب شدت
مبارزه با دولت جباری است که قرآن و دين حتی فقه را دستمايه ستمگری خود 

آويزهای قرآنی،  به جای از چنگ جباران بدر آوردِن تمامی دست. است کرده
گرداندن  دينی،اسالمی وشرعی ساختگی، قدرت رامصون کردن ودين را مقصر

های خويش، نه کار علمی که کار ضد  را ناچيز کردن در من درآوردی و آن
بعضی از کسان هم که واليت فقيه را دولتی اسالمی و برگرفته از   .علمی است
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گر واليت مطلقه فقيه، بجای آن که  کنند، به جای نقد فقه توجيه دين تصور می
ين را نقد و بر همگان معلوم کنند دولت جبار، يعنی قدرت از خود بيگانه ساِز د
که بدين نقد آن امکان  کند، بجای آن چگونه قدرت دينشان را ازحقوق آنها تهی می

را پديد بياورند که مردم خود را ازجبر دولت جباربرهند و حقوقمند زندگی کنند، 
که فقهای قدرتمداررا هم خلع سالح کنندو جامعه جهانی را بياگاهانند که  بجای آن

ين دولت و هر دولت جبارديگری به ضرورت دين ستيز و بيگانه کننده آن در ا
کنند چون کتاب اسالم قرآن  تصور می.  افتند شود، به جان دين می بيان قدرت می
را کالم پيامبربخوانند وخدشه دارش کنند و به کالم و گزاره تبديلش  است، اگر آن

يحتمل الصدق و الکذب و قابل نقض کنند، ولو کالم و يا گزاره از پيامبرباشد، 
وقتی قرآن ازاعتبار افتاد، مردم ازشّرِ اين دولت به سادگی و راحتی . شود می

که تذبذب وبی ايمانی همۀ شئون زندگی را فرا  غافل ازاين. خالص خواهند شد
 .  گيرد می
چراکه ايمان بيان کننده . کند ايمانی مطلق پر نمی جای خالی ايمان را بی     

چون با . شود ايمانی گويای ناتوانی و يأس می بناچار، بی. توانائی و اميد است
توان زيست، ايمان به پيام توحيد که بيان استقالل و آزادی  ناتوانی و يأس نمی

رو است گرفتاران جريان يک سويه  ازاين. دهد است، جای به ايمان به قدرت می
نمايند که مرام مردم در موقعيت  استدراج، خويشتن را جانبداربيان قدرتی می

در حقيقت، بدون تکيه به آن، يارای ستيز با ايمان را به خود . مسلط است
بنابر تجربه امروز و از امروز تا ديرگاه تاريخ، کسانی هم که قربانی . دهند نمی

 . گردند عمل می شوند، بی تبليغاتشان می
د مگر با پنهان کردِن شو پنج کار باال، بخصوص کار نخستين، ممکن نمی. ٦

به » پسا حقيقت«اگر، امروزبيشتراز گذشته،. محتوی با صورتی خود ساخته
رواج است، بلحاظ روش همگانی شدن منطق صوری بمعنای محتوی را با 
صورتی مخفی کردن که اغلب هم متعلق به محتوی نيست، بلکه صورتی است 

 . کند ز ديدها پنهان میسازد و محتوی را با آن ا که بکاربرنده اين روش می
ترين کاربردهای منطق صوری  انطباق قرآن با اين يا آن نظريه، يکی از رايج● 

 :اما کاربردهای ديگر اين منطق، بهمان اندازه رايج، عبارتند از. است
ها جستن و فروکاستن که سرانجام کار  ها و حديث معانی قرآنی را در روايت● 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٣٤٩                                                                                                               آن 

  

  

  

ايت و حديث را جانشين آن کردن  می کشاند را به کنار گذاشتن قرآن و رو
 است؛ وکشانده

است، در  قرآن خشيت نامه: حکمی را صادر و قرآن را در آن ناچيز کردن● 
 ؛... قرآن حقوق و عشق نيست، در قرآن

جعل معنی و نسبت دادن آن به قرآن هم در مقام مستند کردن نظری به قرآن ● 
و هم ) کم شد بايد از او اطاعت کردنظير حکم از آن خدا است پس هرکس حا(

  برای مثال، ازسوئی،قرآنی که دربردارنده قواعد خشونت(درمقام ضديت با قرآن
های قرآن، اين تبليغ  زدائی است، از راه جعل معنی و نسبت دادن آن به آيه

  وازسوی ديگر، خشونت.دروغ به رواج است که قرآن مروج خشونت است
بعيت و شناعت کردار خويش، همين روش را بکار گرايان نيز برای توجيه س

 ؛)برند می
تفسيرها که از ديرگاه بکار از خود بيگانه کردن بيان آزادی که قرآن است در ● 

 روند؛ اين و آن بيان قدرت، می
محتوای آن، از . کلمه امر صورت است. ها و تغيير معانی آنها داشتن کلمه نگاه● 

امر واقع (و يا ناپايدار داشته باشد ) ر واقع مستمرام(تواند صفت پايدار  جمله می
اگر بگوئيم امور واقع . تواند صفت محلی يا جهانی داشته باشد می). ناپايدار

ها وجود دارند،  بکارگرفته شده در قرآن امور مستمری هستند که در همه جامعه
 دو کلمه. شود قرآن را در يک دوران محدود زندانی کردن، ديگر ممکن نمی

ها، محتواهای گوناگون پيدا  استقالل و آزادی دو صورت هستند که، بنابر تعريف
توان آزادی را اختيار گرداند و به اختيار معنائی داد و  از جمله، می. کند می

 !باالخره معلوم نيست قرآن طرفدار اختيار است يا جبر: مدعی شد
. آيند طلبی در می کنند که به بندگی موقعيت ومرتبت شش کارباال را کسانی می. ٧

الزم «کنند و درموقعيت ديگری، اگر   در يک موقعيت، نظری را اظهارمی
آخر «گوئی را تا  کنند وضد و نقيض ، ضد نظر پيشين خود را اظهارمی»ببينند

طلبی  ن موقعيت و مرتبتايران و مردم ايران هنوز دارند بهای سنگي. »روند می
ها ناپايدار  بينند موقعيت که می گونه کسان با آن اين. پردازند حاکمان بر خود را می

رود، همچنان   هستند و با از ميان رفتن موقعيت، منزلت ومرتبت هم از ميان می
کنند که  بنابر موقعيت، نظری را اظهار می. مانند در بندگی موقعيت و مرتبت می
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انگاری و   قربانی هميشگی موقعيت. دهد د به آنها مرتبت برترمیپندارن می
چراکه موقعيت ناپايدار است و چون از بين رفت، منزلت . شوند طلبی می مرتبت

توانند با خود تخريبی  ها که نمی درعوض، تخريب. کند و مرتبت را هم ناچيز می
رآن، روش کار ق. افزايند مانند درحالی که برخودمی همراه نباشند،برجا می

شناساند  طلبان وبنابرموقعيت، نظرهای ضد و نقيض اظهارکنندگان را می مرتبت
  .دهد گونه کسان هشدار می ها و اين و در دو سوره، اعراف و قلم، به همه انسان

  
 ها استدراج هشدار قرآن است به همه انسان 
موقعيت و منزلت  فرآورده : ها است که استدراج هشدار قرآن به همه انسان  

ماند و هر موقعيت جز آن ناپايدار و دلبستن بدان و منزلت و  عمل به  حق می
 :مرتبت را دمساز شدن با موقعيت پنداشتن، افتادن در ورطه ذلت است

 : دهد شدار می، چنين ه»سال قبل است١٤٠٠مال«خداوند درهمين قرآنی که      
 / زمر(قرآن که حاوی بهترين وزيباترين سخن است راخدا فروفرستاده است«

/ ؛ مرسالت١٨٥/اعراف(بعداز قرآن بکدامين سخن ايمان خواهند آورد). ٢٣
) قرآن(پس به کدامين سخن پس از ) ٥٠/مرسالت(فباى حديث بعده يؤمنون) ٥٠

 ايمان می آورند؟  
که دربردارنده حقوق و بيان کننده حقوق در زيبا و  يعنی وقتی به اين قرآن     

آورند، پس انتظار داريد به کدام سخن ايمان  ترين بيان است، ايمان نمی شفاف
کنند و  آورند و به حقوق مندرج در آن عمل نمی آورند؟ وقتی به قرآن ايمان نمی

د، آيا جز شوند خود را در اين آينه بنگرن بندند و حاضر نمی چشم بر هشدارها می
آيند؟ جماعتی به حديث و  توانند بگروند و جز به بندگی قدرت در می به ناحق می

توان بنابر توقعات  چون حديث و روايت را می. آورند روايت روی می
جماعتی ديگر، در پی . قدرتمداری جعل کرد و يا در توجيه قدرت بکار برد
و در موقعيت ديگری ... موقعيت و مرتبت طلبی، در موقعيتی، قرآن را وحی و

 . خوانند می... خواب مشوش و
هائی که  به انسان) ٦/؛ جاثيه٥٠/؛ مرسالت١٨٥/اعراف(قرآن در سه آيه      

آورديد  وقتی به قرآن ايمان نمی: دهد بُرند، تذکر می آورند و يا ايمان می ايمان نمی
کنيد؟  يد و عمل میآور کنيد، به کدام بيان ايمان می را رها می و يا ايمان به آن
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به اين و آن بيان قدرت روی : پاسخ قرآن به اين پرسش هشداری شفاف است
که قانون هستی گريبان شما را خواهد گرفت و شما را  آوريد غافل از اين می

 :گرفتار وزر و وبال نظر و عملتان خواهد کرد
 )١٨٢/اعراف(و الذين كذبوا بآيتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون    

استدراج سنت يا قانون پايدار الهی است که در مورد گنهکاران مغرور اجرا      
های خالف حق افتد و بموقع خود را تصحيح نکند،  هرگاه کسی به راه: می شود

جويد او را به ورطۀ تباهی  ها که می ها و مرتبت آنکه بفهمد به تدريج، موقعيت بی
وقعيت و مرتبت طلبی، به تدريج، به از بيراهه م. کنند تر می نزديک و نزديک

در . خواند ورطه تباهی نزديک شدن و در آن افتادن را قرآن استدراج می
افتند، شش کار باال را کارهای روزانه خود  حقيقت، کسانی که در اين بيراهه می

آورند  ای را پديد می افزايند و ورطه ها بر خود می کنند و غافلند  از اينکه عمل می
سان، استدراج که گيج موقعيت و مرتبت  بدين. بلعد بت طلب را فرو میکه مرت

ها را درک نکند و  شود که گيج شده از دست رفتن مرتبت شدن است، سبب می
بسا آنها را برای يافتن مرتبت اعلی، ضرور بپندارد و نداند اين واقعيت را که 

شد، خود همان موقعيت و مرتبتی که حاصل از ايمان به حق و عمل به حق نبا
افمن زين له «: بلعد ای است که موقعيت و مرتبت طلب را در خود فرو می ورطه

آيا کسی که کردار زشت خود را در نظر ) ٨/فاطر(سوء عمله فراه حسنا 
خاطر  افتد؟ بدين ، در ورطه نمی»بيند دهد و آن را زيبا می خويش، زينت جلوه می

کند، از مشاهده  سته و مزيّن جلوه میکه  اعمال زشت و نادرست در نظرشان آرا
 شوند؟ زشتی اعمال خود ناتوان نمی

روند، با کسانی که از مِن ذهنی خود پيروی  کسانی که به راه حق و رشد می   
 .کنند، همانند نيستند می

  )١٤/ دمحم(افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا اهواءهم  
روشن از پروردگار خود تکيه دارد، مانند کسی است که آيا کسی که بر حجتی 

  !کند؟ زشتی کردارش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسانی خود پيروی می
افتند، به فرعون تشبيه  خداوند کسانی را که قدم به قدم در ورطه هالکت می    
 بدی اعمالش در نظرش آراسته کند، که چون  به راه رشد و حق باز نگشت، می

و كذلك زين لفرعون سوء عمله و صـد عـن السـبـيـل و مـا كـيـد فـرعـون «شد  
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بدين سان برای فرعون بدی عمل او آراسته شد و از ) ٣٧/ غافر(اال فـى تـبـاب  
  »بازداشته گشت و نيرنگ فرعون جز سبب  نابودی و هالکت او نشد] حق[راه 
انی است که جستجوی حق و استدراج قانون حاکم بر پندار و گفتار کس     

گذارند و پندار و گفتار و کردار  حقيقت و عمل به حق را از دست فرو می
کنند که، در آن، منزلت و مرتبت برتر و بسا برترين  خويش را تابع موقعيتی می

 :کنند را  از آن خود تصور می
  )٤٤/قلم(فـذرنـى و مـن يـكـذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون    
کند واگذار به تدريج آنان را به  پس مرا با کسی که اين گفتار را تکذيب می  (    

 ).خواهيم گرفت) گريبان(ای که درنيابند  گونه
تکرار کنيم که قانون حاکم بر پندار و گفتار و کردار کسی که در بيراهه     

استدراج دچار  طلبی گام بنهد و به موقع به خود باز نگردد، به موقعيت و مرتبت
 .خواهد گشت و خود خويشتن را به ورطه هالکت و نابودی خواهد کشاند

گويد حديث و روايتی که با قرآن انطباق ندارد، بايد انديشه  قرآن هر گز نمی     
. است که به احاديث و روايات ايمان بياوريد و نيز، نگفته. راهنمای شما بگردد

هر . قرآن اصل و راهنما است: است او گفته. پيامبر هم چنين سخنی نگفته است
و  .گفته و يا سخنی با قرآن انطباق داشت، از ما هست و اگر نداشت از ما نيست

هائی را کالم خدا دانست و  شود قرآن را به چند بخش تقسيم و بخش نمی
  :های ديگری را کالم پيامبر که فرمورد بخش

عما كانوا يعملون  * نسلنهم اَجمعين فو ربك ل * الذين جعلوا القرآن عضين «     
  )٩٣و٩١،٩٢/حجر(
] رها نمودند به برخی ازآن عملکردندوبعضی را[همانا قرآن راجزءجزءکردند  

 ».پس سوگندبه پروردگارت که ازهمه آنهاخواهيم پرسيدازآنچه انجام داده اند
قرآن وحی از جانب پروردگار بر پيامبرخويش : دهد قرآن، باز هشدار می     

و ناپاک سيرتان قران . کرد است و جز انسانها پاک سيرت از آن پيروی نخواهند
 :انگارند را سبک مايه می

) ٨٠/واقعه( تـنـزيـل مـن رب العلمين ) ٧٩/واقعه(ال يمسه اال المـطـهـرون     
 )٨١/واقعه(  م مدهنون افبهذا الحديث انت

از جانب پروردگار ] و اين کتاب.* [آن دست نيابند] حقايق[جز پاکان به    
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] قرآن[نسبت به اين سخن ] با اين اوصاف[پس آيا * جهانيان نازل شده است
  !کنيد؟ سهل انگاری می

علم به . ، پوشيده از کی؟ از اغيار و ناپاکان)پوشيده(قرآن کتابی است مکنون
کتابی : قرآن خود می گويد. قرآن را جز پاکان بدان واقف نمی شوندمعارف 

است پوشيده و کسانی به حريم آن وارد می شوند که از پليدی ها و تجاوز به 
پس آيا بهرۀ خود را از چنين . حقوق و آزادی مردم و انواع تيرگی ها بری باشند

کار  کنيد؟ اما کی آدمی کتابی با چنين معارفی در اين قرار داده ايد که آن را ان
 مطهر و پاک می شود؟

آدمی چون ابراهيم و   ماالمال گردد و خالصهنگام که قلب سليم از ايمان آن   
اذ جاء « شود و مصداق  می» ُمـطـهـر«   يکسر  دمحم از ابتال پيروز به در آيد،

بر که  آن شود بی آتش قدرت از هر نوع آن بر او سرد می. »ربه بـقـلب سـليـم
يانار كونى بردا و سالما «: که فرمود. تر اثری بگذارد سالمت تن و روان او، کم

و در آن حال و آن که خاص عارفان معيت جسته با خداوند . »على ابراهيم
با او کامل  و مؤمنانی چون ابراهيم و دمحم،  به دريافت کالم  معيتاست، 

يکو اين حال و آن را به قلم القضات چه ن عين. شوند خداوند، به وحی، توانا می
مثال مؤمن چون ُمنج انگبين باشد که پاک نخورد، و جز پاک «: است آورده

فيه « بيرون ندهد، ُمنج را طعام طيّب می خورانند و فراغت آن عسل باشد که 
. » »أوحى ربك اِلى النحل« اين هم مقام کمال از وحی يافت که . » شفاء للناس

وقتی . می کند که آدمی چگونه دچار استدراج می شودقرآن خود آشکار ) ١٧٦(
آدمی غفلت و فراموش کرد آنچه را که به او يادآوری شده بود، و خوشحال از 
دست آورد مادی خويش گشت، آن موقع اعمال در نظر زيبا و آراسته جلوه می 

 .کند و اين زمان، زمانی است که دچار استراج شده است
فتحنا عليهم ابوب كل شى ء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فلما نسوا ما ذكروا به 

  )٤٤/انعام(اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون 
پس هنگامی که آنچه را به آنان ياد آوری شده بود فراموش کردند، درها هر «

را برآنان گشوديم، و چون بدانچه برخوردار بودند سرمست ] ازنعمت ها[چيزی 
اين . »گرفتيم، پس همان دم نوميد شدند] ه کيفرب[ناگهان آنان را ] آنوقت[شدند، 

وقتی از راه حق و آزادی دور شدی و از اندرز و يادآوری های :  آيه می گويد
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الهی غفلت و آن را بوته  فراموشی سپردی و شاد و نعمتهای بی شمار مادی در 
 .   نظرت زيبا و آراسته شد، بدان دچر استدراج گشته ای

: در مجمع البيان از قول رسول خدا آورده است که «و طبرسی ذيل اين آيه 
َراَيُت هللاَ يُعطی علی المعاصی فَِان ذالَک اِستدراُج ِمنهُ هرگاه ديدی خدا در قبال 

  ) ١٧٧(» .گناهان، نعمت می دهد بدان که اين همانا استراج اوست
   
 نهج البالغه و استدراج 
امام علی درباره استدراج چه می حال به سراغ نهج البالغه برويم و ببينيم   

    :گويد
کند و از هوای شيطانی نفس  البالغه، به تقوی سفارش می امام علی، در نهج     

 :فرمايد دارد و می بر حذر می
و زيَّن سيّآِت الجرائم، َو َهّوَن موبقات العظائم، حتی إذَاستدَرَج قَرينَتُهُ، َو «      

 » استغلَق َرهينَتَهُ 
دهد، و گناهان بزرگ هالک  هوای شيطانی نفس جرمهای بد را آرايش می«      

دهد تا آنکه به تدريج پيرو خويش را فريب داده، مانند  کننده را آسان جلوه می
 )١٧٨(» رهن و گرو در قيد و بند اطاعت خود در آورد

    :فرمايد می ١١٢و در حکمت     
کم من مستدرج باالحسان إليه، و مغرور بالستر إليه، َو مفتون بحسن القول «   

ای بسا کسی که به احسان و بخشش ( فيِه، َوما ابتلی هللا أََحدا بِمثل اِالمالِء لَهُ 
کم به عذاب و کيفرنزديک شده، و بسا کسی که به پنهان ماندن  به او کم] خداوند[
 در بارۀ او] مردم[سا کسی که به جهت گفتارنيک براوفريب خورده، وب] ها بدی[

 »آزمايش ننمود]دردنيا[درمهلت دادن او کسی را وخداوند درفتنه وسختی افتاده،
)١٧٩ ( 

شود  در حقيقت، نعمت بزرگترين عاملی است که بنده بدان ابتال و آزمايش می    
. شود یترين آن آزمايش م و موافق بيان قرآن به بزرگترين و دوست داشتنی

قانون هستی است که هر کس، امکانات و استعدادی که خداوند به او اعطاء 
است، در جهت خالف حق و حقيقت، برای کسب شهرت، نشاندن ذهن خود  کرده

به جای حقيقت و يا نوعی از قدرت آن را بکار گيرد، به تدريج و پله پله با دست 



د                    ۀ ر  ُّ د      ٣٥٥                                                                                                               آن 

  

  

  

گشت، از مراحلی ببعد، معهذا،  گرچه باز. رود خود به سمت هالکت پيش می
سخت است و احتياج به جراحی بزرگ دارد،  ولی هميشه راه باز گشت وجود 

 :دارد که فرمود
ّ اال القوم الكافرون«     » وال تياسوا من روح هللا انه ال يياس من روح 
  )٨٧/يوسف(

 :وهرگز نبايد از دريای بيکران رحمت و مغفرت خداوند، نا اميد شد    
ّ يغفر الذنوب جـمـيـعـا انـه هـو الغـفـور  ال«     ّ ان  تقنطوا من رحمة 

 )٥٣/زمر(» الرحـيـم
بجای .  کرداری باز است که دررحمت اوهميشه بروی بازگشت کننده از زشت  

 :يأس و ناميدی بايد خود را  به مغفرت بيکران خداوندی سپرد که فرمود
ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و االرض  و سـابـقـوا الى مـغـفـرة مـن«     

ّ ذو  ّ يـوتـيـه مـن يـشـاء و ّ و رسـله ذلك فـضـل  اعدت للذيـن امـنـوا بـا
 . ) ٢١/حديد(» الفـضـل العـظـيـم

و اصلی ساری و  -بنابراين در انجام کارهای نيک که مورد قبول همه است     
و به بجای انواع و اقسام قدرت . گيريد از يکديگر سبقت -جاری بين همۀ مردم 

اندازد، از يکديگر در دريای آزادی و مغفرت  که انسان را به ورطه هالکت می
 :خداوند  پيشی بگيرد

و سارعوا الى مغفره من ربّكم و جنّة عرضها الّسموات و االرض اعدّت  «     
 )١٣٣/آل عمران(»للمتقين

و جز مؤمنان از آن زندگی نيابد وآن دل  .ها است کالم خداوند حيات بخش دل    
» لينذر من كان حيّا «: که زنده بدان نيست هشدار نگيرد که خداوند فرمود

 ) ٧٠/يس(
کند،  هرکس بر طبق ساختار اخالقی و روانی خود عمل می اما نظر به اينکه     

بعبارت ديگر، روحيات و خلقيات و راه و رسم زندگی هر کس او را به نوعی 
هر کس بر سختار وجودی خود عمل می کند « : کند که خداوند فرمود يد میمق
يعنی بستن . شاکله از ريشه َشکل است). ٨٤/اسراء(» كل يعمل على شاكلته«

روحيات و خلقيات و راه و رسم زندگی هر کس و فرهنگی . دست و پای حيوان
او را مقيد  بندد و که در آن رشد و نمو کرده، به نوعی دست و پای او را می
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   »تند هر کسی بر طينِت خود می« :کند و يا به قول مولوی می
حق بر حق و ناحق بر برابر سنتی که بر آفرينش حاکم است،   در حقيقت،    

کنند و اين سنِت تغيير ناپذير  ها می عمل حق و ناحق را آفريده .افزايد ناحق می
ها و يا قوانينی است  که بر جهان  بنابراين خواست خدا همان سنت: خداوند است

قانون (= برد، به خواست خداوند  خاطر جبری که جبار بکار می بدين. حاکم است
ه آدمی در آن وارد ضاللتی ک. آورد او را از پا در می) حاکم بر هستی آفريده

 . برد شود، او را در خود فرو می می
لذا،  جبار  . خداوند حق مطلق است و ايستادگی او بر حق خدشه ناپذير است    

به جبر و ستمگر به ستم خويش و مکار به مکر خويش و دروغگو به دروغ 
به  بنابراين،  خداوند). ١٣٩تا  ١٣٠های  شعراء، آيه( آيند  خويش از پا در می

پوشاندن [مبادا آنان که در راه کفر « : دهد پيامبرش هشدار و تسليت خاطر می
زيرا آنان هرگز ! گيرند، تو را اندوهگين سازند از يکديگر پيشی می] حقيقت

 :»...هيچ زيانی به خداوند نتوانند رسانيد
ّ شيئا واليحزنك الّذين يسرعون فى«      )١٧٦/آل عمران(»الكفرانهم لن يضرو
قرار، استدراج يعنی اين که کسی خود خويشتن را ، گام به گام و  بدين        

راند و چون غافل از عمل  درجه به درجه، به سوی بدبختی و نگون ساری می
خونبهای «در نتيجه، . رود فهمد که به سمت هالکت پيش می خويش است، نمی

 .»!خويش را خلعت شناسد
قع مستمر گويای سرنوشت کسانی است که موقعيت استدراج ازجمله امور وا     

ای که  قاعده. کنند و مرتبت جوئی را تا آخر، يعنی تا ورطه هالک، طی می
چون عمل برخود افزا . استدراج در بردارد، قاعده برهم افزوده شدن عمل است

ناحق کنندگان حقی که . است، پس هرعمل نيک يا زشتی برخود افزااست
زشت   .کنند،ازاين قاعده غافل هستند ت جوئی چنين میبخاطرموقعيت ومرتب

اينان . کنند شوند و سرانجام در خود غرقشان می آنها برهم افزوده میکاريهای 
برند عمل زشت  خورند، زيرا از قاعده غافلند و گمان می دانند ازکجا می نمی

 شود و آنان را در خود غرق افزايد و گردابی بزرگ نمی آنها، برخود نمی
فرعون استثناء نبود، هرکس که بخاطر موقعيت و مرتبت جوئی، حق . کند نمی

  .کند، يک فرعون است را ناحق می
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. کند ها خاطر نشان او می ها و نقمت سان، قرآن رابطه انسان را با نعمت بدين   
شود که با وجودآن که درمواردی  باوجود اين، بنابرفايده تکرار، يادآورمی

 واحتياج به جراحی بزرگ دارد،ولی هميشهومشکل  بازگشت بسيارسخت
راه باز گشت، راست راه عمل به حق است ووجود  درهای رحمت خداوند باز و

بسا فردا . بر انسان است که تا درقيد حيات است امکان را ازدست ندهد. دارد
  . دير باشد

مجموعه  اميد اين. گيرد مجموعه نقدها کتابی شد که در اختيار همگان قرار می  
را  همه آنها را بکارآيد که در جستجوی حق هستند و به آنها مدد رساند تا که آن

جو  اميد که اين مجموعه پاسخهای پرسشها باشد که عقلهای حقيقت. در خود بيابند
است، بگشايد و به  اميد که فضائی را که قدرت بسته.  اند را به خود مشغول کرده

اين مهم که کار دين رها کردن انسان است از  همه کمک کند که در اندريافتن
اميد که به ما ياری . های ما کردن فضا عقل کران آور و بی فضای بسته و خفقان

را  بندد، قدرت آن دهد در درک اين مهم که اگر دين يا مرامی فضای عقل را می
  .  کرد آورد و آن را با خود، يگانه درجا، بايد به نقد روی. است کرده ازخود بيگانه

  . خدا داناتر است و توفقق همه از اوست     
  دمحم جعفری 

  
  ٢٠١٧مارس  ٢٠برابر   ١٣٩٥اسفند  ٣٠لندن  
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 :نمايه و يادداشت
  

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ -  ٢٠١۶مه  ٢٩روياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -١

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  .همان سند-٢

بی بی سی فارسی در لوس آنجلس در برنامه پرگار در دو بخش که بخش   با تلويزيون  -٣

 ٢١=  ٢٠١٦مۀ  ١٠و بخش دوم در تاريخ  ١٣٩٥خرداد  ١٤= ٢٠١٦مۀ  ٣اول در تاريخ 

    : -منتشر و هر دو در يوتيوب به نشانی زير موجود است  ١٣٩٥مرداد د

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com  

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩روياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -۴ 

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -۵

utu.behttps://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=yo  

  :اول بحث از قسمت  -۶

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be

  .همان سند -٧ 

  از قسمت دوم بحث -٨

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  .: از بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار   -٩ 

feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&   

  :از بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار -١٠

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩روياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -١١

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan 
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  .همان سند -١٢ 

  .٣٥٣، ص ١جلدی، ج ٢٠ترجمه الميزان  -١٣

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩عبدالکريم سروش،روياهای رسوالنه،  -١۴

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  .٢٩، ص ٣جلدی، ج  ٢٠ترجمه الميزان، -١٥

  .سندهمان  -١۶

  .٣٠همان سند، ص  -١٧

  .٣١و  ٣٠  همان سند، ص -١٨

  .٣٢همان سند، ص  -١٩

  .٣٣و  ٣٢همان سند، ص  -٢٠

طباطبائی مشروح و مفصل به توضيح محکمات و متشابهات از . ٣١همان سند، ص  -٢١

  .مراجعه کنند  ١٠٣-٢٩جهات مختلف پرداخته، عالقه مندان می توانند به همين سند، ص 

  .: اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  از بخش -٢٢

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

  روياهای رسوالنه -٢٣

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  .پخش شده است ١٣٩٣آذر  ١٩مصاحبه با صدای آمريکا برنامه در ا برنامه فق که در   -٢٤

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1  

  .١٤٨، ص٢٠٠٦، چاپ دوم ١و السياسة نگارش ابن قتيبة ج االمامة -٢٥ 

وی در . شود پيروان جهم بن صفوان گفته میاى از مذهب خوارج و به  جهميه  به تيره-٢٦

او، در . های جبريه مکتبی  پايه ريزی کرد که سرسخترين گروه جبريه هستند ميان فرقه

ازارقه هم به گروهی ديگر از خوارج که پيرو نافع بن . اميه، کشته شد اواخر دوران بنی

  .ازرق است اطالق می شود

  .٣٨٣-٣٨٤، ص١٣٩١ ميناگر عشق، کريم زمانی، چاپ نهم، -٢٧

  .نهج البالغه فيض، خطبه اول -٢٨
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، چاپ ٢االتقان فی علوم القرآن، سيوطی، ترجمه سيد دمحم مهدی حائری قزوينی، ج -٢٩

  .٥٠٠، ص ١٣٦٣

تفسير سور آيادی، ابوبکر عتيق نيشابوری به تصحيح سعيدی سيرجانی، ج اول، ص -٣٠

  .ارسی در قرن پنجم هجری است؛ اين تفسير کهن ترين تفسير  قرآن به زبان ف١٨

، چاپ ٢االتقان فی علوم القرآن، سيوطی، ترجمه سيد دمحم مهدی حائری قزوينی، ج -٣١

  .٥٠٠١و  ٥٠٠، ص ١٣٦٣

  . ٥٠٠١همان سند،، ص  -٣٢

  .٤، ص١٣٦١، چاپ ١کشف االسرار و ُعدّة االبرار، ج -٣٣

  .٥٠٩، ص١غزليات شمس تبريزی، دمحم رضا شفيعی کدکنی،ج -٣٤

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار   -٣٥

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  .٣٤، ص ١٣٦١، چاپ ١کشف االسرار و ُعدّة االبرار، ج -٣۶

  : اصل اين حديث  چنين است  -٣٧

، واختصر لي الكالم اختصارا ، العسكري " أُوتِيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم )  : " حديث مرفوع(َحِديثٌ 

َّ النوفلي ، عن جعفر بن دمحم عن أبيه ، أن النبي صلى  في األمثال ، من طريق سليمان بن عبد 

من لم أعرفه ، وللديلمي بال سند عن ابن  وذكره ، وهو مرسل في سنده: َّ عليه وسلم قال 

أعطيت ، والحديث بدل الكلم ، وعند البيهقي في الشعب من طريق : عباس مرفوعا مثله ، بلفظ 

عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قالبة ، أن عمر مرَّ برجل يقرأ كتابا من التوراة ، 

َّ عليه وسلم  ثت فاتحا وخاتما ، وأعطيت جوامع الكلم إنما بع: فذكر الحديث ، وقوله صلى 

جاء عمر : وفواتحه ، واختصر لي الحديث اختصارا ، وللطبراني من طريق أبي الدرداء ، قال 

كنت عند عمر فجاءه رجل ، : ، وذكر نحوه ، وألبي يعلى من طريق خالد بن عرفطة ، قال 

َّ عليه وسلم  أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ،  يا أيها الناس قد: فذكره ، وفيه قوله صلى 

: واختصر لي الحديث اختصارا ، وأصل الحديث من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ 

جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، ومن حديث : مفاتيح ، وفي آخر : أعطيت فواتح ، وفي لفظ 

أعطيت جوامع  :سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، كالهما عن أبي هريرة ، بلفظ 

بعثت بجوامع الكلم ، ومن طريق أبي يونس مولى أبي هريرة عن مواله ، : الكلم ، وفي لفظ 

أوتيت جوامع الكلم ، ومن طريق العالء ، عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، : بلفظ 

 :أعطيت ، ومن حديث عطاء بن السائب عن أبي جعفر ، عن أبيه عن علي ، في حديث : بلفظ 
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أعطيت فواتح : وأعطيت جوامع الكلم ، وفي حديث أبي موسى األشعري : أعطيت خمسا ، ففيه 

َّ ؟ فعلمنا التشهد ، وفي حديث هند بن : الكلم وخواتمه ، قلنا  َّ ، علمنا مما علمك  يا رسول 

َّ عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم ، قا: أبي هالة الطويل  َّ صلى  ل ابن شهاب فيما كان رسول 

َّ يجمع له األمور الكثيرة التي كانت : بلغني في جوامع الكلم : نقله البخاري في الصحيح  أن 

َّ . تكتب في الكتب قبله ، في األمر الواحد ، واألمرين ، ونحو ذلك ، انتهى  وحاصله أنه صلى 

َّ عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز ، القليل اللفظ ، الكثير  المعاني ، وقال سليمان بن عبد 

يعني القرآن بقرينة : كان يتكلم بالكالم القليل يجمع به المعاني الكثيرة ، وقال غيره : النوفلي 

القرآن وغيره : وقال آخر . بعثت ، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ ، واتساع المعاني : قوله 

كان يعلمنا : اإليجاز واإلبالغ والسداد ، ودليل هذا مما أوتيه في منطقه ، فبان به من غيره ب

  .يعني في الصحيحين أو أحدهما. جوامع الكلم وفواتحه والكالم في هذا المعنى يطول 

th/display_hbook.php?bk_no=1849&pidhttp://library.islamweb.net/hadi

=908791&hid=258  

  

  .۴۴، ابوبکر احمدبن حسين بيهقی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص١دالئل النبوه، ج-٣٨

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -٣٩

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  : بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -۴٠

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

  .٤٩الفصالحه، ص  کتاب نهج -٤١

  .٧٦؛ و شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد حکمت ٧٥نهج البالغه فيض حکمت    -٤٢

ا َسأَلَهُ   ِ َوقَدَر؟ بَْعدَ َكالَم َطِويل َهذَا : ِللسَّائِِل الشَّاِمّيِ لَمَّ َّ أَ َكاَن َمِسيُرنَا إِلَى الشَّاِم بِقََضاء ِمَن 

ً ! َوْيَحكَ : ُمْختَاُرهُ  َواُب لَْو َكاَن ذَِلَك َكذَِلَك لَبََطَل الثَّ ! لَعَلََّك َظنَْنَت قََضاًء الَِزماً، َوقَدَراً َحاتِما

َ ُسْبَحانَهُ أََمَر ِعبَادَهُ تَْخيِيراً، َونََهاُهْم تَْحِذيراً، َوَكلََّف يَِسيراً، . َواْلِعقَاُب، َوَسقََط اْلَوْعدُ َواْلَوِعيدُ  َّ ِإنَّ 

ُمْكِرهاً، َولَْم يُْرِسِل َولَْم يُْعَص َمْغلُوباً، َولَْم يَُطْع ; َولَْم يَُكلِّْف َعِسيراً، َوأَْعَطى َعلَى اْلقَِليِل َكثِيراً 

ذِلَك «: ْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطالً الَ َخلََق السََّماَواِت َواالْ ْنبِيَاَء لَِعباً، َولَْم يُْنِزِل اْلُكتَُب ِلْلِعبَاِد َعبَثاً، وَ االْ 

  . »َظنُّ الَِّذيَن َكفَُروا، فََوْيٌل ِللَِّذيَن َكفَُروا ِمَن النّارِ 

  .همان سند -٤٣

سئل عن الجبر و : ،  قال١٠، باب الجبر والقدر واالمر، ح  ٢٢٢ص  ١اصول کافی، ج  -٤٤
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ال جبر و ال قدر والکن منزلۀ بينهما، فيها الحق التی بينهما ال يعلمها أال العالم  أو : القدر فقال

  .من علّمها أياه العالم

ال جبر وال تفويض  ؛ ١٣، باب الجبر والقدر واالمر، ح ٢٢٤، ص  ١اصول کافی،  ج  -٤٥

مثل ذالک رجل رأيته معصية فلم : و ما امر بين امرين؟ قال: قلت: قال. ولکن امر بين امرين

ينته فترکته ففعل تلک المعصية فليس حيث لم يقبل منک فترکته کنت انت الذی أمرته 

  .بالمعصية 

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -٤٦

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be  

،، ص ١٣٧٠، ويل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم )قيصر و مسيح(تاريخ  تمدن،  -٤٧ 

٧۶٨.  

   . ٧٧٠همان سند، ص  -٤٨

  . همان سند -٤٩ 

ميالدی   ٣٦٢است و به سال  که هم اکنون مورد استفاده» اعتقاد نامه نيقيه«بيانيه با اين  -٥٠

 .تجديد نظر شده است تفاوت دارد

، ص ١٣٧٠، ويل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم )قيصر و مسيح(تاريخ  تمدن،   -٥١ 

٧٧٠         .                             

    .  ٧٧١همان سند، ص  -٥٢ 

 .همان سند -۵٣

، فصل اول و يا تاريخ  »واليت فقيه، بدعت و فرعونيت«برای اطالع بيشتر به کتاب   -٥٤  

 .  ، ويل دورانت، جلد سوم مراجعه کنيد)قيصر و مسيح(تمدن، 

  منتشر شد ٢١/٩/١٣٩٣تاريخ   مصاحبه با صدای آمريکا در برنامه افق که در  -٥٥

-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

soroush/2556640.html?z=0&zp=1  

  .: بخش اول گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -٥٦

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

؛ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرءان و ان كنت من قبله ٣/يوسف -٥٧

 .   لمن الغفلين

يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل االحاديث و يتم نعمته عليك و ؛ و كذلك ١٠١و۶/ يوسف  -۵٨
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رب قد * على ءال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحق ان ربك عليم حكيم  

اتيتنى من الملك و علمتنى من تأويل االحاديث فاطر السموت و االرض انت وليى فى الدنيا و 

  .  حيناالخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصال

اذ قال يوسف البيه يا ابت انى رايت احد عشر كوكبا و الشمس و القمر رايتهم ) ۴ - ۶/آيه(-۵٩

قال يبنى ال تقصص رءياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطن لالنسن ) ۴(لى سجدين 

و كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل االحاديث و يتم نعمته عليك و  )۵/يوسف(عدو مبين 

  .ءال يعقوب  كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحق ان ربك عليم حكيمعلى 

؛ و دخل معه السجن فتيان قال احدهما انى ارينى اعصر خمرا و قال االخر ٣۶/يوسف -۶٠

  .انى ارينى احمل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نريك من المحسنين

ى ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبالت ؛ و قال الملك ان۴٣/يوسف -۶١

  .خضر و اخر يابسات يا ايها المال افتونى فى رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرون

و قال الذى نجا *قالوا اضغاث احالم و ما نحن بتأويل االحالم بعالمين  ؛۴٩-۴۴/ يوسف(  -۶٢

يوسف ايها الصديق افتنا فى سبع بقرات *  منهما و ادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون 

سمان ياكلهن سبع عجاف و سبع سنبالت خضر و اخر يابسات لعلى ارجع الى الناس لعلهم 

ثم * قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه فى سنبله اال قليال مما تاكلون * يعلمون 

ثم ياتى من بعد ذلك * تحصنون ياتى من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن اال قليال مما 

  .   عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون

فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه و قال ادخلوا مصر ان شاء )   ١٠٠و ٩٩/ يوسف(-٦٣

و رفع ابويه على العرش و خرو اله سجدا و قال يا ابت هذا تأويل رؤياى من قبل * ّ امنين 

ن بى اذ اخرجنى من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ قد جعلها ربى حقا و قد احس

  . الشيطان بينى و بين اخوتى ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم

؛ فلما بلغ معه السعى قال يابنى انى ارى فى المنام انّى اذبحك فانظر ١٠۶-١٠٢/ صافات -۶۴

فلما اسلما و تـله * ّ من الصابرين  ما ذاترى قال يا ابت افعل ما تومر ستجدنى ان شاء

ان هـذا * قد صدقت الرءيا انا كذلك نجزى المحسنين * و نـديـنـه ان يـا ابـراهـيم * للجـبـيـن 

  .لهـو البلوا المبين

؛ و اذ قلنا لك ان ربّك احاط بالنّاس و ما جعلنا الّرؤيا الّتى ارينك اال فتنة للنّاس ۶٠/اسری -۶۵

  .و الشجرة الملعونة فى القرآن و نخوفهم فما يزيدهم اال طغينا كبيرا 

  ).٢٠۵و ٢٠۴، ص ١٣جلدی، ج  ٢٠ترجمه الميزان،  -٦٦
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  . ١٣٨٩قيقيان، چاپ پنجم شيرين دخت د: به اسطوره، روالن بارت، مترجم. گ. ن  -۶٧

ّ امنين ٢٧/فتح -٦٨ ّ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المـسـجد الحرام ان شاء  ؛  لقد صدق 

  . محلقين رؤسكم و مقصرين ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فـجـعـل مـن دون ذلك فـتـحا قريبا

  . ۴٣۵و۴٣۴، ص ١٨جلدی، ج  ٢٠ترجمه الميزان،  -٦٩

٧٠ -   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4634&

idto=4634&bk_no=132&ID=2293  

  

  :وقوله تعالى     

لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين محلقين (     

  ) . رءوسكم ومقصرين ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا 

 

بيان لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزال هللا السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم عند     

ما دخلنا المسجد الحرام وال حلقنا وال : مروا به من عدم اإلقبال على القتال ، وذلك قولهم ما أ

رأى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة ويتمون الحج ، ولم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قصرنا ، حيث كان النبي 

في منامه ،  - ملسو هيلع هللا ىلص  - يعين له وقتا ، فقص رؤياه على المؤمنين ، فقطعوا بأن األمر كما رأى النبي 

وظنوا أن الدخول يكون عام الحديبية ، وهللا أعلم أنه ال يكون إال عام الفتح ، فلما صالحوا 

لقد صدق هللا رسوله الرؤيا : ( ما دخلنا وال حلقنا ، فقال تعالى : ورجعوا قال المنافقون استهزاء 

  )بالحق 

٧١ -   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

=50&surano=48&ayano=27  

   

فجعل من دون ذلك فتحا ( ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري قوله : حدثنا ابن حميد قال  

صلح الحديبية ، وما فتح في اإلسالم فتح كان أعظم منه ، إنما كان القتال حيث : يعني ) قريبا 

فلما كانت الهدنة وضعت الحرب ، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا ، فالتقوا ; التقى الناس

فاوضوا في الحديث والمنازعة ، فلم يكلم أحد باإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه ، فلقد دخل في فت

ثنا : حدثنا ابن حميد قال . تينك السنتين في اإلسالم مثل من كان في اإلسالم قبل ذلك وأكثر 
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  .صلح الحديبية : قال ) فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ( سلمة ، عن ابن إسحاق 

٧٢-

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1749&

idto=1749&bk_no=49&ID=1799  

فعلم هللا تعالى من الخيرة :  أي) فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا : ( وقوله 

فجعل من دون ( والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم ، 

وهو الصلح الذي ) : فتحا قريبا (  -ملسو هيلع هللا ىلص  - قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي : أي ) ذلك 

  .كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين 

  )اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي(سير ابن کثير  تف

٧٣-  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

=51&surano=48&ayano=27  

صلى هللا عليه  - قال شهدنا الحديبية مع رسول هللا : وروي عن مجمع بن جارية األنصاري     

: ما بال الناس ؟ فقالوا : فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون األباعر ، فقال بعضهم [ ،  -وسلم 

واقفا على راحلته ]  - ملسو هيلع هللا ىلص - فخرجنا نوجف ، فوجدنا النبي : ، قال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أوحي إلى رسول هللا 

أو فتح : ، فقال عمر " إنا فتحنا لك فتحا مبينا : " عند كراع الغميم ، فلما اجتمع إليه الناس قرأ 

ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح " . نعم والذي نفسي بيده : " هو يا رسول هللا ؟ قال 

  ....مقبلالحديبية ، وتحقق الرؤيا كان في العام ال

)  تعلموا لم ما فعلم تخافون ال(  شعورها بعض بأخذ)  ومقصرين(  كلها)  رؤسكم محلقين(     

 ونساء مؤمنون رجال ولوال: "  تعالى قوله وهو ، الدخول وتأخير الصلح في كان الصالح أن

(  الحرام المسجد دخولكم قبل من أي)  ذلك دون من فجعل) . (  ٢۵ - الفتح(  اآلية"  مؤمنات

 .األكثرين عند الحديبية صلح وهو)  قريبا فتحا

٧۴-   

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no

=48&surano=48&ayano=27   

  ):دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي(  تفسير القرطبی   

رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة ، فلما صالح  - ملسو هيلع هللا ىلص  -كان رسول هللا : قال قتادة   

: إنه يدخل مكة ، فأنزل هللا تعالى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حتى قال رسول هللا 
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 -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام ، وأن رؤياه 

  ...إن أبا بكر هو الذي قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت ، وأنه سيدخل : وقيل . حق 

قال . هو صلح الحديبية ، وقاله أكثر المفسرين : فجعل من دون ذلك فتحا قريبا   وقال مجاهد    

ألنه إنما كان القتال حين تلتقي ; ما فتح هللا في اإلسالم كان أعظم من صلح الحديبية : الزهري 

الناس ، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا ، فالتقوا 

يعقل شيئا إال دخل فيه ، ]  ٢۶۵: ص[ فلم يكلم أحد باإلسالم . تفاوضوا الحديث والمناظرة و

يدلك على ذلك . فلقد دخل في تينك السنتين في اإلسالم مثل ما كان في اإلسالم قبل ذلك وأكثر 

شرة أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في ع

 . آالف 

  .١۶٩، ص١ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج  -٧۵

  .١۶٨همان سند، ص  -٧۶

  .٩٩٧، ص  ٢ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج  -٧٧

   .١٩٢-١٩١، ص ١ترجمه مقدمه ابن خلدون، ج -٧٨

  .٨٧٠ص  ٢مقدمه ابن خلدون ج  -٧٩

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار   -٨٠

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -٨١

ww.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.behttps://w 

  .همان سند -٨٢

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩روياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -٨٣

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

   

  .همان سند -٨٤   

ّ ثم نفخ فيه  السموت و من فى و نفخ فى الصور فصعق من فى  -٨۵ االرض اال من شاء 

و اشرقت االرض بنور ربها و وضع الكتاب و جى ء بالنبين * اخرى فاذا هـم قـيـام يـنـظرون 

و وفـيـّت كل نفس ما عملت و هو * و الشـهـداء و قـضـى بـيـنـهـم بـالحـق و هـم ال يـظـلمـون 

و سيق الّذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوبها و قال لهم * ما يفعلون اعلم ب
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خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقـاء يـومـكـم هـذا قـالوا بـلى و 

ها فبئس قـيـل ادخـلوا ابـواب جـهنم خالدين في* لكـن حـقـت كـلمـة العـذاب عـلى الكـافـريـن 

و سيق الّذين اتقوا ربهم الى الجـنـة زمـرا حـتـى اذا جـاءوهـا و فـتـحـت *مثوى المتكبرين

و قالوا الحمد  الّذى صدقنا * ابـوابـهـا و قـال لهـم خـزنـتها سلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين

و ترى المالئكة * وعـده و اورثـنـا االرض نـتـبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين

 ّ حـافـيـن مـن حـول العـرش يـسـبـحـون بـحـمـد ربـهـم و قـضـى بـيـنـهـم بـالحـق و قيل الحمد 

  )٧٥-٦٨/ زمر* (رب العالمين

برای اطالع بيشتر به کتاب برهان، دمحم بن عبدهللا زرکشی، ترجمه حسين صابری، ج  - ٨۶ 

؛ فن بيستم بيان مستقبل در قالب ١٨١٩ص  ، فن دوازدهم التفات، گونه دهم و يازدهم،٣

  .،  و ساير کتابها در اين زمينه مراجعه شود١٨٦٧-١٨٧٤ماضی، و عکس آن،

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩رؤياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، -٨٧

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

، صص  ١٣٨٩تاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نهم  -٨٨

سيد مهدی حائری : االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه،  ٢١١- ٢١٣

  )علوم القرآن زرکشی ؛ البرهان فی ٢٠٥و ٢٠٢دهم، صص قزوينی، جلد اول، نوع   هيج

سيد مهدی حائری قزوينی، جلد : القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه االتقان فی علوم -٨٩

  . ٢٠٥و ٢٠٢اول، نوع هيجدهم، ص 

االتقان فی علوم القرآن، ؛ ١٦، ص ٢٠٠٦، چاپ دوم ١االمامه و السياسه، ابن قتيبه، ج  -٩٠

؛ ٢٠٣سيد مهدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع هيجدهم، ص  : سيوطی، ترجمهجالل الدين 

  .؛ تاريخ يعقوبی و منابع ديگر٢٠٠صاحبی : به نقل از ٣٦٧راميار ص 

  ...و ٢٢و٢١/ ؛ بروج٧٨و٧٧/ واقعه -٩١ 

  ١۴١۴٫، دار صادر، بيروت، ١٨۶، ص ٩ منظور، لسان العرب، ج  ابن -٩٢

  .١۴١٢٫، دار العلم، دمشق، ۴٧۶ی غريب القرآن، ص راغب اصفهانی، المفردات ف -٩٣ 

  :بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  -٩٤

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

  .همان سند -٩۵

  منتشر شد ٢١/٩/١٣٩٣تاريخ   مصاحبه با صدای آمريکا در برنامه افق که در -٩۶
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-rumi-http://ir.voanews.com/media/video/iran

 soroush/2556640.html?z=0&zp=1  

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ - ٢٠١۶مه  ٢٩الکريم سروش،روياهای رسوالنه، عبد -٩٧

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

  »قرآن ناطقم منم « و .) ٢٥٦٣، ص ٦تاريخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاينده، ج -٩٨ 

  .١٥٢امامت و سياست، ابن قتيبه دينوری، ترجمه سيد صادق طباطبائی، ص-٩٩

  .٢٥٦٣، ص ٦تاريخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاينده، ج - ١٠٠

  .٢٥٨٥، ص٦تاريخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاينده، ج - ١٠١

  .٢٥٨٦ص، ٦تاريخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاينده، ج - ١٠٢

؛ هذا القرآن إنما هو خٌط مستوٌر بين الدفتين ال ينطق ١٢٥نهج البالغه فيض، خطبه   - ١٠٣

  . وانما ينطق عنه الرجال. بلساٍن، والبدّ له من ترجمانٍ 

، تحقيق دمحم بن صامل ١، الطبقة الخامسة١٨١-١٨٠دمحم بن سعد، الطبقات الکبری، ص - ١٠٤

   .      ق، چاپ اول . ه١۴١۴السلمی، الطائف، مکتبة الصديق، 

سمعت ابن عباس يحدث عن الخوارج الذين أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي بن : عن عكرمة قال

اذهب إليهم فخاصهم وادعهم : فاعتزل منهم اثنا عشر ألفا فدعاني علي فقال: قال.  أبي طالب

  . لسنةإلى الكتاب والسنة وال تحاجهم بالقرآن فإنه ذوو وجوه ولكن خاصهم با

عن عمران بن مناح قال فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب هللا منهم في بيوتنا 

نزل فقال صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه يقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن 

  )إنتهى(يجدوا عنها محيصا فخرج ابن عباس إليهم فحاججهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة 

أنا القاضي أبو القاسم علي بن محسن التنوخي أنا أبو سعيد الحسن بن جعفر السمسار نا  - ١٠٥

أبو شعيب الحراني حدثني يحيى بن عبد هللا البابلتي نا األوزاعي قال خاصم نفر من أهل 

األهواء علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس يا أبا الحسن إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه تقول 

  ) أنتهي( لون خاصمهم بالسنة فإنهم ال يستطيعون أن يكذبوا على السنة ويقو

فالحديث موقوفا على ابن عباس ضعيف جدا وعلى علي ضعيف أيضا ويغلب على : قلت - ١٠٦

الظن ضعف طريق ابن سعد األخرى التي لم نقف على إسنادها بكامله إال طرفا منه عزاه 

ذكره من اإلسناد هو عن عكره عن ابن عباس فذكر  السيوطي في الدر المنثور واإلتقان وما

قصته مع علي وعكرمة ثقة لكن السند محذوف اختصارا كعادة السيوطي في تخريجه فكما قلت 
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  ..يغلب على الظن ضعف السند وهللا أعلم

د بن ُعثْمان؛ قال ابُن أبي حاتم : األولى - ١٠٧ ُهو : سِمْعت أبي يقول): "٢٤/ ١/ ٤(َجهالة محمَّ

  ".هولَمج

  سعيد بن خالد، لم أْعِرْفه: الثانية

منكر : سألُت أبي عْنه فقال): "٥٩٩/ ٢/ ١(زكريَّا بن عطيَّة؛ قال ابُن أبي حاتم : الثَّالثة

  ).اهـ" (هو َمجهول: ، وقال العقيلي"الحديث

ما فّرطنا فی الکتاِب من شیء، و :  َو هللا سبحانه يقول:  ١٨فيض خطبه نهج البالغه  - ١٠٨

فيه تبيان کل شیء، و ذکر ان الکتاب يصدق بعضه بعضاً، و انه ال اختالُف فيِه، فقال : لقا

ّ لوجدوا فيه اختلفا كثيرا َوإّن القرآن ظاهرهُ اَنيٌق، و باطنُهُ : سبحانه و لو كان من عند غير 

  َعميٌق، التفنی َعجائبُهُ، وال تنقضی َغرائِبُهُ، وال تُکشُف الظلماُت ِاال بِهِ 

وکتاُب هللاِ بيَن أظُهِرکم ناطٌق ال يَعيی لسانُه، َو بَيٌت « :  ١٣٣همان سند، خطبه ی  - ١٠٩

  »ّالتُهدَُم اَرکانُهُ، َوِعٌز ّالتَُزُم اَعوانُهُ 

، والهاديالذی :  ١٧۵همان سند، خطبه  - ١١٠ واعلموا دن هذا القرآن هم ناصح الّذی اليَغُشُّ

و ما جالس القرآن احدٌ ذۀا قام عنهُ بزيدة أو نقصان، زيادة  اليُّضّل، والمحدث الذی ال يکذُب،

َو ان هللا سبحانه لم يعظ احداً بمثل هذا القرآن، فانه حبل هللا ... فی هدی، و نقصان من عمی

  المتين، وسببه االمين، و فيه ربيع القلب، و ينابيع العلم، و ما للقلب جالٌء غيره،

فالقرآُن آمٌر زاجٌر ، وصامٌت ناطٌق ، حجةُ هللا علی « :  ١٨٢همان سند،  خطبه ی  - ١١١

  »َخلقه، اََخذَ َعلَيِه ميثاقَُهم، َوارتَُهَن َعلَيِه أنفَُسُهم، أتَمَّ نوُرهُ، َوأکَمَل بِِه ِدينَهُ 

ثم انزل عليه الکتاب نوًر ا الّتُطفَأُ مصابيحه و سراجاٌ ال يخبو «: ١٨٩همان سند، خطبۀ  - ١١٢

ٌ ال  توقدوه، و بحراٌ  ً ال يظلم ضوؤهُ، و فرقانا ٌ يضل نهجه، و شعاعا ال يدرک قهره، و منهاجا

يخمد برهانه و تبياناٌ ال تهدم ارکانه، و شفاعاٌ ال تخشی أسقامه، و عّزاٌ ال تهزم أنصاره، و حقاٌ 

» فهَو بينَهم شاهدٌ صادٌق ، وصامٌت ناطٌق « :  ١۴٧؛ و نيز خطبه ی » ال تخذل أعوانه

درميان آنان گواهی است صادق ، وساکتی است سخنگو ؛ و يا ) منظور دين ( ، آن بنابراين 

» إّن هللاَ بعَث رسوالً هادياً بکتاٍب ناطٍق وأمٍر قائٍم، ال يهلُک َعنهُ إالّ هالٌک « :  ١۶٨خطبه ی  

ی تباه نم. و با امری برپا] قرآن کريم[خداوند پيامبری  که راهنما بود، بر انگيخت با کتابی 

  .شود مگر مخالف آن که تباه شونده است

إِعِقلو الخبر إِذا َسِمعتُُموهُ َقَل ِرعايٍَة  ال َعقَل ِروايٍَة ، « ،٩۴نهج البالغه فيض، حکمت  - ١١٣

  » .فان رواة العلم کثيٌر و ُرعاتَهُ قليلٌ 
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ه الخذنا من*  و لوتقول علينا بعض االقاويل «  ٤٤- ٥٠، سوره حاقه آيه های قران - ١١۴ 

و انا *و انه لتذكرة للمتقين * فـمـا مـنكم من احد عنه حاجزين * ثم لقطعنا منه الوتين * باليمين 

  .»و انـه لحـسـره  على الكفرين* لنعلم ان منكم مكذبين 

مکتب در فرايند تکامل، سيد حسين مدرسی طباطبائی، ترجمه هاشم ايزد پناه؛ به نقل   - ١١۵

، به نقل از رياض الجنان عبدهللا بن صالح ٣٩٩:٢خيراتيه آقا دمحم علی کرمانشاهی :از

  .سيماهيجی

  ١٣٩۵خرداد  ٠٩ -  ٢٠١۶مه  ٢٩رؤياهای رسوالنه، عبدالکريم سروش، - ١١٦

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush

_bazargan  

   

  :از بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار  - ١١٧

https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be 

، ص  ١٣٤٥تاريخ فلسفه، ويل دورانت، ترجمه عباس زرياب خوئی، چاپ دوم   - ١١٨

٣٤٧.  

  .٤٢٠همتن سند، ص  - ١١٩

 . ٤٢٧همان سند، ص  - ١٢٠

١٢١ -     

www.mashreghnews.ir/fa/news/314273/  

  :به کتاب های زير مراجعه نمائيد همچنين  برای مطالعه بيشتر 

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 - ١٢٢

  .١٣٤-١٣٣ده سال با اتحاديه در آلمان،دمحم جعفری، ص - ١٢٣

  .١٣۵همان سند، ص  - ١٢۴

  .١٧٣همان سند، ص - ١٢۵

صدر و تحريم سخنرانی،  برای اطالع بيشتر به کتاب ده سال با اتحاديه در آلمان، بنی - ١٢۶
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  .مراجعه نمائيد ١٧٤-١٧٢ص

ده سال با اتحاديه در آلمان، فصل هشتم، «توانيد در کتاب  مشروح اين داستان را می - ١٢٧

  .، مطالعه فرمايند١٤٥-١٣١ص » سير روش شناخت بر پايه توحيد«تحت عنوان 

  .٩٥، ص ٥٧/١٣٥٦،زمستان و بهار ٢٤کتب مبارز، شماره م- ١٢٨

  .٩٨همان سند، ص  - ١٢٩

  .١٢٦همان سند، ص  - ١٣٠

اسفند  ٢٧ - ٢٠١٢مارس  ١٧سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه ال اس ای، شنبه   - ١٣١

١٣٩٠.  

http://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120317_lse_soroush_abdolkar

im_popper_iran_lecture.shtml 

ص ،١٣٨٩ابو زيد، ترجمه مرتضی کريمی نيا، چاپ پنجم  معنای متن، نصر حامد - ١٣٢

٤٩٣.  

    .همان سند - ١٣٣

  .      ٤٣٩-٤٤١ص  همان سند، - ١٣۴

  .٦٩همان سند، ص  - ١٣٥

  .٦٧همان سند، ص  - ١٣٦

  .٣٦همان سند، ص  - ١٣٧

  .٥٢٤و  ٥٠٦، ٥٠٥همان سند، به ترتيب، ص  - ١٣٨

  .٥١٦-٥١٧همان سند، ص  - ١٣٩

  .٥٢١همان سند، ص  - ١٤٠

  .٣٦همان سند، ص  - ١٤١

  . ٧٢-٧٣همان سند، ص  - ١٤٢

  .١٢٠-١٢١همان سند، ص   - ١٤٣ 

  .٢٥٣همان سند، ص  - ١٤٤

  .٢٥٤همان ستد،  - ١٤٥

  .٢٤٣همان سند، ص  - ١٤٦

  .٩٦و  ٩٥همان سند، به ترتيب ص  - ١٤٧

  .٥١٨همان سند، ص  - ١٤٨ 
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  .٢٤٨همان سند، ص  - ١٤٩

  .٥٢٢-٥٢٣همان سند، ص  - ١٥٠

  .٥٣٠-٥٣١سند، صهمان  - ١٥١

  .٤٩٣همان سند، ص - ١٥٢

  .١٨٠، ص ١٣٧۵اوصاف پارسايان، عبدالکريم سروش،چاپ  چهارم  - ١۵٣ 

  . همان سند - ١۵۴ 

  . همان سند - ١۵۵ 

  ١٥٦ -  

https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be  

  .٤٠، ص ٣تاريخ تمدن ويل دورانت، ج  - ١٥٧

  . ٥٠همان سند،  - ١٥٨

  .همان سند - ١٥٩

  . همان سند - ١٦٠

  .٦٦همان سند، ص  - ١٦١

  .٨١و ٨٠همان سند، ص  - ١٦٢

  .١٤ -٢قرآن سوره نور آيات   - ١٦٣

نُهَما ِمائَةَ َجْلدَةٍ  ؛ ٢قرآن سوره نور، آيه  - ١٦٤ اني فَاْجِلدُوا كلَّ َوِحٍد ّمِ انِيَةُ َو الزَّ   الزَّ

؛ مبانی فقهی حکومت اسالمی،آيت هللا منتظری،جلد »والثيب بالثيب جلدة مأة  والرجم« - ١٦٥

  .٣٩، ترجمه ابوالفضل شکوری، ص٤

و ..." است است کهآيا ر" ، سر مقاله٣٣٧نگاه کنيد به روزنامه انقالب اسالمی،شماره - ١٦٦

مختصر . ٢٤٤و٢٤٣روزنامه انقالب اسالمی در مسير تاريخ، نوشته اينجانب، ص" يا کتاب 

اينکه اثبات زنا و حتی اجرای حد صد تازيانه، اقرار اختياری و نه اجباری و يا شهادت چهار 

ر سرمه ما عمل زنا را با چشم خود ديديم مانند ميل د: کند که بگويند مرد عادل را طلب می

زيرا زنا در مالء عام و جائی که چهار . و چنين شهادتی امکان ندارد و قطعاً ممتنع است. دان

  .شود مرد عادل  حضور داشته باشند، انجام نمی

  .   ، ص اول٥٥٠، شماره  ٦٠خرداد  ٧روزنامه انقالب اسالمی،پنجشبه  - ١٦٧

دکتر حسن رضائی و آقای آقای  کتابی که محصول يک رشته گفتگوی کتبی بين - ١٦٨

در اين . است ابولحسن بنی صدر در باره مجازات اعدام در ايران، اسالم و جهان امروز
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کتاب تالش شده است تا اين موضوع با تامالت بسيار، از زوايای مختلف فلسفی، حقوقی، 

يک  افزون بر اين، کتاب دربردارنده متن کامل .الهياتی بررسی شود فقهی، انديشه سياسی و

منتشر نشده با مرحوم آيت هللا منتظری است که در جواب به  آقای رضائی و  پرسش و پاسخ

شادروان آيت هللا منتظری در پاسخشان به . همين تحقيق انجام شده است در خصوص مسائل

جالبی در باره موضوع اعدام تعزيری که پس از انقالب و ابعاد مختلف بحث  نکات تاريخی

مطالعه کتاب را به همه عالقمندان به . قه متحول شده اشان پرداخته استف از ديدگاه خاص

  .چنين مباحثی توصيه می کنم

» يد«و از اين جهت لفظ . در فقه، مجمل کالمی است که محتاج به شرح و تفسير باشد  - ١٦٩

شود و چون در اين  مجمل است چون دست بر بازو، کتف و آرنج تا نک انگشتان اطالق می

  . شمرند د اجمال وجود دارد، به سبب اجمال، بسياری عمل به آن را واجب نمیآيه چن

پيرامون ظن فقيه و کاربرد آن در فقه، از سيد دمحم جواد غروی، ترجمه سيد علی  - ١٧٠

.                                                                         ٢٠٤، ص ١٣٧٨:اصغر غروی، چاپ اول

  .همان سند - ١٧١

  .همان سند - ١٧٢

  .مراجعه کنيد ٢١٠ – ٢١١توانيد به سند فوق ص  برای اطالع بيشتر می - ١٧٣

پايه و اساس بودن رجم در قران و اسالم و ساختن حديثی جعلی  کسانی که مايلند از بی - ١٧٤

برای کريه نشان دادن سيمای اسالم، در اين مورد مطلع شوند، آنها را به فصل دوم کتاب 

لی ، از سيد دمحم جواد موسوی غروی، ترجمه دکتر سيد ع»فقه استداللی در مسائل خالفی«

و يا نسخ سنگسار توسط اسالم از اميرحسين ترکاشوند  ٦٤٥ – ٦٨٥اصغر غروی، ص 

  . مراجعه کنند 

  . ٥٥٤، ص٥جلدی، ج ٢٠ترجمه الميزان،  - ١٧٥

تمهيدات عين القضات، با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق عفيف ُعَسيران، چاپ  - ١٧٦

  . ٣٢٩دوم، تمهيد دهم ص 

  .٢٦٤زمانی، ص ترجمه روشنگر قرآن، کريم- ١٧٧

   .١٩٤، ص ٣٥و٨٢/٣٤نهج البالغه، فيض االسالم،خطبه  - ١٧٨ 

 . ١١٤١، ص  ١١٢نهج البالغه، فيض االسالم، حکمت  - ١٧٩ 

  


