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  )1( محمدیقرآن 
   عقل گرايی و ايمان گرايی

 اما آيا اين گزاره ها اثبات پذيرند؟ بسياری از فيلسوفان گزاره های . دارای گزاره های صدق و کذب بردار استیدين هر 
 عقلی  معاد را نمی توان با دالئلگفت به عنوان نمونه، ابوعلی سينا می . تلقی می کنند) خرد گريز(دينی را اثبات ناپذير

وقتی مبدأ و معاد با چنين . به گمان بسياری از فيلسوفان، وجود خدا را نمی توان با دالئل عقلی اثبات کرد. ]1[اثبات کرد
 اين معضل کسانی  . وجود دارد آن کمترين ادعا در خصوص اثبات عقلی معضلی روبروست، تکليف نبوت روشن است که 

  .را کنار بگذارندبول دين و التزام به آن در قرا واداشته است تا پروژه عقالنيت 

ايمان گرايان ، آموزه های دينی . است در باب دين (Rationalism) " عقل گرايی" بديل (Fideism)"  ايمان گرايی"
البته ايمان گرايی ويتگنشتاين و ايمان گرايی پلنتينجا آموزه های دينی را .به شمار می آورند ) نه خرد ستيز(را خردگريز

 به باور ايمان گرايان  .رد گريز می دانند، ولی ايمان گرايی کيرکگور پاره ای از آموزه های دينی را خردستز می داندخ
به تعبير ديگر، .خدا، نبوت ، معاد و ديگر آموزه های صدق و کذب بردار دينی، مستقل از هرگونه قرينه و استداللی است

 به گمان پيروان اين مشرب ، اعتقادات دينی، بنيانی ترين .دليل و گواهی نداردايمان به خدا نيازی به پشتوانه ی عقلی و 
. می سنجد، خدا را در پای عقل قربانی کرده است عقل با ميزان مفروضات آدمی هستند و کسی که آموزه های دينی را 

 بی دليلی ، نه تنها مسأله ای پديد و قرار گرفتن در موقعيت از اينرو ، فقدان استدالل .معشوق چنين کسی عقل است، نه خدا
می .  مولوی به يک معنا مدافع چنين رويکردی بود.لوازم منطقی عقل حقير رها می سازد بلکه آدميان را از شر نمی آورد، 

  :گفت

  پای استدالليان چوبين بود                                  پای چوبين سخت بی تمکين بود

   و دليل                        آن عصا که دادشان بينا جليل اين عصا چه بود؟ قياسات

  چون عصا شد آلت جنگ و نفير                          آن عصا را خرد بشکن ای ضرير

  او عصاتان داد تا پيش آمديت                             آن عصا از خشم هم بروی زديت

  )2132و 2140-2142ثنوی، دفتر اول، ابيات م                              (                                     

+++                                                  

   مصطفی                           حسبی اهللا گو که اهللا ام کفی پيش عقل قربان کن ب

  تگی زين ابلهی يابی و بسخويش ابله کن تبع می رو و سپس                       رس

  اکثر اهل الجنه البله ای پسر                              بهر اين گفتست سلطان البشر

  )1407و 1418 -1419مثنوی، دفتر چهارم، ابيات                                                                  (

                                        +++         
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   جنت ابلهند                                     تا ز شر فيلسوفی می رهندصحاب بيشتر ا

  خويش را عريان کن از فضل و فضول                 تا کند رحمت به تو هر دم نزول

  زيرکان با صنعتی قانع شده                              ابلهان از صنع در صانع شده

  )2374 و 2370-2371نوی، دفتر ششم، ابيات مث                                                            (     

+++                                          

  مصطفی اندر جهان انگه کسی گويد ز عقل 

  :شيخ بهايی هم به اقتفای مولوی ، در کتاب نان و حلوا  می گويد

  حکمت يونانيان                           حکمت ايمانيان را هم بخوان چند و چند از 

  وين علوم و اين خياالت و صور                         فضله شيطان بود بر آن حجر 

  شرم بادت ز آنکه داری ای دغل                       سنگ استنجای شيطان در بغل 

              کی شفا گفته نبی معتلی سور رسطاليس و سور بوعلی            

  با دف و نی دوش آن مرد عرب                        وه چه خوش می گفت از روی طرب

  ايها القوم الذی فی المدرسه                             کل ما حصلتموه وسوسه 

  الخری نصيبفکرکم ان کان فی غير الحبيب                        ما لکم فی النشاه ا

  فاغسلوا يا قوم عن لوح الفواد                          کل علم ليس  ينجی فی المعاد

شيخ بهايی با استناد به روايت مذکور می پرسد . مطابق روايتی از پيامبر گرامی اسالم، باقيمانده ی غذای مومن شفاست
ينترتيب هيچ کس با خوردن پس مانده های فکری ارسطو و پيامبر کجا فرموده باقيمانده غذای ارسطو و بوعلی شفاست؟ بد

   . به ريسمان ايمان بايد آويخت، نه عقل استداللگر فلسفی. بوعلی و ديگر فيلسوفان شفای روحی پيدا نخواهد کرد

ی که از آموزه هاي:"تامس جفرسون هم می گفت .  فيلسوفان آب های شفاف و زالل انجيلها را گل آلود کرده اند،لوتر می گفت
زبان خود عيسی مسيح جاری شده اند حتی برای يک کودک قابل فهمند، اما هزاران جلدی که درباره افالطون نوشته شده 

  ".       است هنوز نتوانسته اند مقصود او را روشن کند، و به همين دليل بديهی، اين اباطيل هرگز قابل توضيح نيستند

را به جان ) به تعبير مولوی(و  ريسک برد و باخت  قمار بازی ) گگورعبير کير به ت(ايمان آوردن ، تن به خطر دادن 
، ايمان آوردن است ، اما بدون هيچ گونه دليل و قرينه حاکی از گگور کير (leap of faith)" جهش ايمانی. خريدن است

...  کردن ايمانی در کار نيستبدون خطر. "بنا کردن ايمان دينی بر استدالل، ناممکن و نامطلوب است. صدق اعتقادات 
برای اينکه اعتقاد به خدا غير ".مطلقًا همه چيز، حاصل می آيدسعادت ابدی چيزی است که با به خطر انداختن همه چيز، 

آدمی در بی يقينی به محال منطقی . دليلی بروجود خدا نداريم، ايمان امکان پذير می شود با توجه به اينکه .عقالنی است
 به . در مواردی بايد دست به کارهای غير اخالقی بزند،)خدا( به امر عقًالمحال اثبات ايمانش و برای ]2[وردايمان می آ

نظر کيرگگور مسيحيت برترين دين است، اما دليل اين برتری عقالنی بودن آن يا اثبات صدق مدعيات آن نيست، بلکه 
جهش ايمانی فرد را از .ست که آن را واجد ايمان می کندمسيحی بودن ا" دشواری مطلق.  "پارادوکسی تر بودن آن است
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 به تعبير فريتيوف شووان، .عقل فراتر می برد و دشوارتر بودن قوت اين اميد است که معيار سنجش آن قرار می گيرد
 را (reason)فيلسوفان ، عقل استداللی". می انديشد"اش " مغز"، صرفًا با " ببيند"اش " دل"فيلسوف به جای اينکه با 

موقت و ، استدالل . عقل استداللی فاقد يگانگی،جاودانگی و جهانشمولی است.  کرده اند (intuition)جايگزين شهود
. اما شهود با حقيقت واحد سر و کار دارد. فرهنگی در حال تغيير و تحول است -مکانی -زمانمند است، و از نظر زمانی

   عقل استداللی بر شهود و وحی و انکشاف الهیرجحان و  کسی است که تقدم (rationalist)استداللگرا 
(revelation) عقالنيت . وحی نوعی تعقل شهودی کيهانی است. پذيرفته و وحی را غير استداللی جلوه می دهد را

 معتقد عربی همابن محی الدين . استداللی بدون ايمان راه به جايی نمی برد، اقبال به متون مقدس دينی شرط الزم ايمان است
بود به دست آوردن آرامش از طريق ترسناک عقلی و بحث استداللی در مباحث خداشناسی، محال است، پس تنها چاره ی 

به گمان اينان، تجربه ی دينی . برخی ديگر ايمان گرايی را به تجربه ی دينی تحويل می کنند.کار، رياضت و مکاشفه است
پاره ای از ويتگنشتاين شناسان، از  . درباره ی دستاوردهای آن داوری کردفراتر از طور عقل است و با عقل نمی توان 

در انديشه ی ويتگنشتاين، دين به نحوه ی زيست مومنانه فروکاسته می شود .]3[سخن گفته اند" ايمان گروی ويتگنشتاينی"
  . و خرد ورزی ندارددينداری ربطی به استدالل. و متکی بر پيش فرض های ستبر متافيزيکی خود اديان نمی باشد

برخی از اعاظم :" مرتضی مطهری در اين باره می نويسد. به گمان برخی از مسلمانها، گزاره های دينی اثبات ناپذيرند
محدثان شيعه در اعصار اخير صريحًا اظهار می دارند که حتی مسئله يگانگی خدا صد در صد مسأله آسمانی است، از نظر 

ولی مطهری مخالف اين ]. 4"[تنها از راه تعبد به گفته شارع بايد ملتزم شويم که خدا يکی استعقل بشر دليل کافی ندارد، 
اينکه در : "بايد از راه استدالل به دست آيند" منحصرًا...) "توحيد، نبوت ، معاد و (به نظر او نظام اعقادات دينی. نظر است 

 و منحصرًا از راه تحقيق و استدالل بايد تحصيل شود دليل دين مقدس اسالم تقليد در اصول دين به هيچ وجه جايز نيست
  ].5"[بارزی است براينکه اسالم مسائل آسمانی را در حدود اصول دين برای عقل انسان قابل تحقيق می داند

يح می  ايمان گرايان، معلوم نيست بر چه مبنايی يک آئين را بر آئين ديگر ترجاست؟ ايمان گرايی پروژه ای قابل دفاع آيا 
نبايد تعبد و ايمان " تثليث"دهند؟ وقتی دليل و استدالل ناممکن و نامطلوب است، چرا بجای تعبد و ايمان به اسالم، به 

هرکه مرا :"داشت؟چرا نبايد ايمان داشت که عيسای ناصری تاريخی به معنای حقيقی کلمه خدا بود؟مگر مسيح نمی گفت
خدا به باور اکثر مسيحيان ، ). 30:10يوحنا"( يکی هستيم،من و پدرم خدا"و ) 9:14يوحنا،"(ند، خدای پدر را ديده استيبب

بود که چون کودکی زاده شد،به خاطر کفاره ی گناهان ما مرد، سپس در روز سوم، از گور برخاست و دوباره به آسمان 
قوب  با خدا کشتی گرفته  چرا به اينکه حضرت يع: ايمان گرايان مسلمان بايد به اين پرسش پاسخ گويند. عروج کرد

"  ارض موعود"و " قوم برگزيده"، نبايد ايمان و تعبد داشت؟چرا به اسطوره ی ) 24-31، آيات32سفر تکوين،فصل(است
يهوديان نبايد باور داشت؟ چرا ايمان نمی آوريم که خدا يک روز تمام آفتاب را از حرکت باز نگاه داشته تا اسرائيليان 

حال برو و مردم عماليق را قتل و :" منان خود را قتل و عام کنند؟ خداوند به شائول فرمان می دهدفرصت داشته باشند دش
اول سموئيل، "(بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شيرخواره، گاو و گوسفند ، شتر و االغ، همه را نابود کن. عام کن
خداوند را ديدم که (هتسالی که در خانه اش بر روی تختی نشايمان گرايان مسلمان چرا قبول نمی کنند که خدا در ح).3:15

 نبايد گمان کرد که ، ديده شده است؟ )1:5بر تختی بلند و با شکوه نشسته بود، خانه ی خدا از جالل او پر شده بود، اشعياء، 
الوين .عيات ايمان و تعبد دارنداين مدعيات پيرو چندانی ندارد، به  يهوديان و مسيحيان بنگريد و ببيند که آنها هم به اين مد

 برای تأئيد آموزه های مسلمانی سود می جويند، اين باورها را و از آرای اايرانی پلنتنجا، که برخی از نوانديشان دينی 
]. 6"[کاذب هستند"معقول و صادق و موجه می داند، و مدعی  است اعتقادات ديگر اديان که با اين اعتقادات ناسازگارند، 

ديدگاههايی که مغاير ديدگاه  وی اند، ) مسيحی(به اعتقاد او"نجا، يبه نظر پلت. ، تنها راه رستگاری است)مسيح(تجسدخدای م
من معتقدم که مسيحيان از حيث ]."7"[يستندبه لحاظ معرفت شناختی، از همان استحکام، معتقدات مسيحی برخوردار ن

آموزه های دينی از بنابراين، باور به   .]8"[الفانشان از آن بی بهره اندمعرفتی ، به يک تعبير از اقبالی برخوردارند که مخ
   . قابل قبول نمی باشد،) ايمانی به لحاظ منطقی ناموجه(طريق تعبد محض
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باور  .، معرفت ناميده می شود(true justified belief)باور صادق موجه . دينی هستند" معرفت"دينداران ، مدعی 
هر باوری، . ، ولی شرط کافی نيست ، برای اينکه انسانها به گزاره های نادرست بسياری باور دارند استدانستنشرط الزم 

  مدعا به معنای دانستن حقيقتدانستن يک. باورهای صادق، باورهای کاذب: باورها بر دو نوع اند. باور صادق نيست
پيروان اديان . يقت شرط الزم دانستن استباور به مدعيات کاذب امکان پذيراست، ولی حق.  آن مدعاست)صدق(داشتن

طرفين جنگ با اطمينان کامل خود را پيروز جنگ معرفی می . مختلف با اطمينان مطلق فقط دين خود را دين حق می دانند
 ولی اطمينان به معنای. پيروان هر دينی به آموزه های دين خود اطمينان دارند.  دانستن مترادف با مطمئن بودن نيست. کنند

. ممکن است باوری صادق باشد، اما دالئل و شواهد قانع کننده ای  برای توجيه آن در دست نباشد. صدق آن آموزه ها نيست
دو باور زير .  باور صرف، معرفت نام ندارد.  به معنای دليل قوی و محکم  شرط الزم دانستن است(evidence)قرينه 

  :را در نظر بگيريد

  .د داردزندگی پس از مرگ وجو -الف

  . زندگی پس از مرگ وجود ندارد-ب

، صادق است، "حيات پس از مرگ وجود دارد"گزاره ی . باور بايد صادق باشد. هيچ يک از اين باورها، معرفت نام ندارد
صادق " حيات پس از مرگ وجود دارد"به تعبير ديگر، گزاره ی . ، حيات پس از مرگ وجود داشته باشداگر و تنها اگر

باور صادق، بدون شواهد و دالئل ]. 9[مطابق با واقع باشد" حيات پس از مرگ وجود دارد"، گزاره ی  و تنها اگراگراست، 
گزاره ی . ، باوری صادق باشد"حيات پس از مرگ وجود دارد"فرض کنيم گزاره ی . قانع کننده، معرفت ناميده نمی شود

حيات پس از مرگ وجود "، گزاره ی صادق اگر و تنها اگر، معرفت ناميده خواهد شد، "حيات پس از مرگ وجود دارد"
حيات پس از مرگ "اين حکم در خصوص  باور ديگر هم که مدعی است . با شواهد و دالئل قانع کننده موجه شود" دارد

 در سراسر .باورهاست(justification)پس در عقل گرايی انتقادی سخن بر سر توجيه  . ، صادق است"وجود ندارد
 ممکن  . صدق مدعيات خدشه وارد خواهيم آورد، نه اصل صدق و کذب مدعياتدالئلنوشتار حاضر، ما فقط در سلسله 

به عنوان مثال قاتلی را در نظر بگيريد که مرتکب قتل (است مدعايی صادق باشد و ما دليلی بر صدق آن مدعا نداشته باشيم
. ممکن است دالئل ما سست و بی پايه باشند). ن او را اثبات نمائيمشده است، ولی ما نمی توانيم با مدارک و شواهد قاتل بود

من "ممکن است برهانی صورتًا معتبر برای اثبات . بسيار مهم است"  دالئل صدق مدعا"از " صدق مدعا"پس تفکيک 
ورتًا معتبر برای ممکن است فرد نتواند برهانی ص. وجود نداشته باشد، اما در عين حال اين عبارت حقيقت دارد" وجود دارم

برای اکثر دينداران وجود  . وجود همسرش بسازد، اما از اين ناتوانی نمی توان نتيجه گرفت که همسر وی وجود ندارد
فاقد از نظر منطقی ممکن است تمام براهين اثبات خدا . بالفعل خداوند مهم است، نه اعتبار صوری براهين اثبات وجود خدا

ممکن است . صادق باشد"  خدا وجود دارد" و در عين حال گزاره ی رفت شناختی ناقص باشند ، از نظر معاعتبار  باشند
خدا وجود داشته باشد و در عين حال  انسانها تاکنون نتوانسته باشند داليل خوب و قابل قبولی برای اعتقاد به وجود خدا 

   . برسازند

سانی هستند که از عقالنيت آموزه های دينی دفاع می کنند و به مخاطب نوشتار حاضر ،  ايمان گرايان نيستند، مخاطب ما  ک
اعتبار قرآن و کالم خدا بودن " می نويسد، تفسير الميزانعالمه طباطبايی در مقدمه . دنبال عقالنی کردن باورهای دينی اند

لکه عموم مفسران فيلسوف نه تنها آقای طباطبايی، ب. ]10"[، به وسيله عقل برای ما ثابت شده است) حتی وجود خدا( آن 
آيا باورهای دينی با برهان اثبات شده اند؟ آيا مسلمين آيا اين مدعا صادق است؟ . مشرب مسلمان، چنين داعيه ای دارند

تاکنون  فيلسوفان و متکلمان مسلمان برمبنای قرائن خرد پسند اسالم آورده اند؟ دين شناسی مسلمين حاکی از آن است که 
  . اقامه نمايندگزاره های دينی اهينی برای اثبات نتوانسته اند بر

  اکبر گنجی
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  1387 مرداد 29راديو زمانه، : منبع

  :پاورقی ها

چند نمونه زير در . مالصدرا هم درباره ی  دشواری های بحث استداللی در خصوص حيات پس از مرگ بسيار سخن گفته است-1
  :خور توجه است

، آگاهی يابی برهان سست و عقل بيچارهن استفاده از دليل نقلی و ايمان به غيب و با تکيه به از اينکه بخواهی بر احوال معاد بدو"
برحذر باش، زيرا در اين صورت بسان نابينايی خواهی بود که می خواهد رنگها را با زبان يا شامه يا شنيدن يا لمس دريابد، و اين عين 

دراک حاالت آخرت از روی استدالل و صناعت کالم که به انکار منتهی خواهد همچنين است اميد ورزيدن به ا. انکار وجود رنگهاست
  ).178-179 ، ص 5،تصحيح محمد خواجوی، انتشارات بيدار، ج تفسير القرآن الکريم"(شد

به اثبات کمتر کسی از بزرگان فالسفه ربانی توانسته اند معاد جسمانی را بر شيوه ی يقينی و برهانی اطمينان آور و سکون عرفانی "
و فالسفه ای همچون بوعلی سينا و همگنانش هرچند در تقديس مبدأ و تنزيه او از مثل و شبه و نظير و نيز در توحيد ... رسانده باشد

اما همگی در علم  معاد دچار تقصير ... الهی از شائبه ی دوگانگی و ترکيب عينی و ذهنی و اعتباری و تحليلی به کمال سخن گفته اند
و اطالع از اين علم امکان . اعتراف کردند که از آگاهی و وقوف از حاالت آخرت و نشئه ی قبر و حالت حشر و نشر ناتوانندشدند و 

تفسير القرآن ""(ندارد مگر به نور متابعت از افضل پيامبران و اقتباس از مشکات نبوت  و نور گرفتن از نور اوليأ ايشان
  ).63-64 ، صص6 بيدار،ج ،تصحيح محمد خواجوی، انتشاراتالکريم

از کار می افتد و جز با ] عقل گرايان[در اموری که فراتر از عرصه عقل است، همچون حاالت آخرت و احکام برزخ، عقول آنان"
  ). 129، ص4،تصحيح محمد خواجوی، انتشارات بيدار،ج تفسير القرآن الکريم"(پيروی ز شريعت راه بجايی نمی برند

زنده شدن همان بدن، . بدينترتيب ، پس از مرگ، بدن مادی آدمی متالشی و معدوم می گردد.  معدوم محال استبه گمان فالسفه اعاده
 برای حل اين اسفار اربعهمالصدرا در . مادی قرآن با عقل فلسفی فيلسوفان مسلمان تعارض دارد-پس معاد جسمانی. اعاده معدوم است

 و مدعی می گردد که در آخرت ارواح با صورت مثالی دارای ابعاد و فاقد  ماده به مشکل، بدنی خيالی از جنس صور علميه برساخته
ولی او  در تفسير خود، برخالف . بسياری از متشرعه، اين رأی صدرا را مخالف شرع قلمداد کرده اند.حيات خود ادامه خواهند داد

. ات قرآن سخن گفته و متوسل به  تأويل آيات نشده است  در خصوص زندگی پس از مرگ گفته است، مطابق با ظواهر آياسفارآنچه در 
به گونه ای که هر گاه هر . اعتقاد ما درباره ی حشر بدنها در روز قيامت آن است که از ميان قبور، ابدان محشور می شوند:"می نويسد

نان نيست که آن ابدان مثل و اشباح اعيان اين اعتقاد مطابق واقع است و چ. يک از آنها را بنگری می گويی اين فالنی و اين فالنی است
انسانی باشند، زيرا از آيات قرآن به دست می آيد و نيز مستفاد از شرايع و اديان است که آنچه در معاد بازگردانده می شود عينًا مجموع 

  ).73،ص 6،تصحيح محمد خواجوی، انتشارات بيدار،جتفسير القرآن الکريم"(بدن و روح است نه صرف روح

  : چند نمونه ی زير از سخنان کيرگگور، بخوبی نگاه وی به دين را نشان می دهند-2

ری به تمام است، و هر گونه کج هايمان خود سپ.کالسی برای کودنان سپهر عقل، يا آسايشگاهی برای کند ذهنان نيست...قلمرو ايمان"
سوزان ("و انتقال آن به سپهر عقل صورت می گيرد بازشناخت آموزه کفهمی از مسيحيت را می توان از تالشی که برای تبديل آن به ي

  ).109، ترجمه خشايار ديهيمی، طرح نو، صفلسفه کير گگورلی اندرسون، 

اگر می توانستم خدا را به شکلی عينی دريابم، .ايمان دقيقًا تناقض ميان شور نامتناهی مکنونيت فرد و ترديد و بی يقينی عينی است"
  ).110پيشين، ص ("ما دقيقًا به همين دليل که نمی توانم خدا را به شکلی عينی دريابم بايد ايمان بياورمايمان نمی داشتم، ا

اما محال چيست؟ محا ل اين است که حقيقت ازلی ابدی در زمان متولد شده است، اين است که خدا به وجود آمده است، به دنيا آمده ""
  ).110پيشين، ص ("سان ديگری، تمايز ناپذير از هر انسان ديگری، هستی يافته استو درست مثل هر ان... است، رشد کرده است، و

  ).159پيشين، ص ("مشکل اين نيست که مسيحيت را نمی فهميم، مشکل اين است که نمی فهميم مسحيت فهميدنی نيست"
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 system of) به نظام ارجاعبه نظرم باور دينی تنها می تواند چيزی شبيه به تعهد شورمندانه:" ويتگنشتاين می گفت -3
reference)باشد "Culture and Value, P.64) -لودويگ : اين کتاب با مشخصات زير به فارسی برگردانده شده است

عمل . به گفته ی وی ، عمل به کلمات معنا می بخشد ).1383، ترجمه اميد مهدگان، تهران، گام نو، فرهنگ و ارزشويتگنشتاين، 
(practice)کاربرد زبان در باورهای دينی کامًال برخالف کاربرد زبان در بيان ". آنچه انجام می دهيم"ست جز  چيزی ني
زندگی می تواند شخص را مومن به :"خدا محصول دالئل عقلی نمی باشد، ايمان به خدا محصول زندگی است. امر واقع است
را اثبات " وجود اين موجود" تجربه ی حسی نيست که تجارب نيز چنين است، اما مرادم روياها و ديگر صور. خدا بار آورد

اين امور نه بدان گونه که ادراک حسی شيئی را اثبات می کند، خدا را . می کند، بلکه مثًال انواع مختلف رنج را در نظر دارم
هوم را بر ما تحميل تجارب و افکار، يعنی زندگی، می تواند اين مف.اثبات می کند و نه سبب احتماالتی درباره ی خدا می شود

را اثبات يا تأئيد کند، در دام مغالطه افتاده است، " خدا وجود دارد"اگر کسی کوشش کند تا گزاره ی  ).86پيشن،ص "(کند
چرا نبايد :"ما . باورهای دينی را با ارجاع به واقعيت نمی توان موجه ساخت. برای اينکه دين را با علم عوضی گرفته است

 "به اظهار ايمان به روز جزا بينجامد؟يک نحوه ی زندگی 

(Lectures and Conversations On Aesthetics, Psychology and Religious Beliefs, P.58.) 

 ، با مشخصات زير به فارسی برگردانده شده درس گفتارها و گفت و گو هايی درباره زيبايی شناسی، روان شناسی و باور دينیکتاب 
  :است

   .1380، ترجمه اميد مهرگان، موسسه فرهنگی گسترش هنر، تهران درس گفتارهای زيبايی شناسیين، لودويگ ويتگنشتا

فيليپس در .زد.دی .تحويل می کند" تعهدی شورمندانه به صور زندگی" به نظر می رسد که ويتگنشتاين باورهای دينی را به 
 گروی ويتگنشتاينی را رد کرده و مدعی است که ويتگنشتاين در حوزه کتاب زير، با استناد به شواهد و قرائن درون متنی ، نظريه ايمان

  :ی دين، ايمان گرا نبوده است

Phillips, D.Z.(1986):  Belief, Change and Forms of Life, (London: Macmillan 

ين باورها برخورد اگر با معيارهای صدق و کذب با ا.از نظر ويتگنشتاين ، گزاره های دينی مشمول صدق و کذب نمی شوند
من می گويم اينکه باور های دينی قطعًا معقول نيست، واضح :"شود، بسياری از آنها نامعقول تلقی خواهند شد

افراد تلقی شان اين نيست که اين باورها مبتنی . ، در نزد هر کسی، تلويحًا داللت  بر معنای مذمومی دارد" نامعقول."است
نه تنها آن معقول نيست، بلکه :را نامعقول می يابد] کتاب مقدس[ ، رساله های عهد جديدهر خواننده ای. بر معقوليت است

  ".نابخردانه است، نه تنها معقول نيست،بلکه تظاهر به معقول بودن هم نمی کند

Lectures and Conversations On Aesthetics, Psychology and Religious Beliefs, P.58. 

   880، اصول فلسفه و روش رئاليسم ، انتشارات صدرا، ص 6ه آثار، جلد مرتضی مطهری، مجموع-5و4

  .238-239 الوين پلتينجا، دفاع از انحصار گرايی دينی، ترجمه احمد نراقی، در صراطهای مستقيم، انتشارات صراط، صص-6

  .299 پيشين،ص -7

  . 303پيشين، ص -8

،نظريه مقبول فيلسوفان (correspondence theory)نظريه مطابقت . يم در نوشتار حاضر از صدق به معنای مطابقت دفاع می کن-9
شکی وجود ندارد که مطابقت با امور واقع آن چيزی است که ما معموًال :"کارل پوپر در دفاع از اين نظريه می گويد. مسلمان است

قاضی ای که به يک . ی يا سودمندی عملیمی ناميم نه همخوان" صدق"می خوانيم و در زبان معمولی اين مطابقت است که ما " صدق"
شاهد تذکر می دهد که حقيقت را بگويد و چيزی جز حقيقت را نگويد به آن شاهد تذکر نمی دهد که آنچه را برای خود يا برای هر فرد 
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تنها چيزی "می گويد قاضی به شاهد تذکر می دهد که حقيقت را بگويد و چيزی جز حقيقت را نگويد، اما ن. ديگر سودمند می داند بگويد
اما آنچه او از شاهد . ، که اگر به نظريه ی همخوانی باور داشت می گفت"که از شما می خواهيم اين است که گرفتار تناقضات نشويد

  ".می خواهد چنين چيزی نيست

Karl Popper, Objective Knowledge(London: Oxford University Press, 1979),P.317. 

  .9-10 ، صص 1  الميزان، ج-10
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  )2(قرآن محمدی
  برساخته های تاريخی

مسلمان به گونه ای سخن می گويند که گويی اسالم مولف از حقايق مدلل ازلی و ... مفسران، متکلمان، فيلسوفان، فقيهان و
 -ش جمعیدر حالی که، پذير. ابدی است و مسلمين هم با ادله ی خدشه ناپذير باورها و مدعيات خود را اثبات کرده اند

دينداری "از " دينداری معلل"تفکيک و تمايز . مدلل بوده است، نه معللتاريخی  اين مدعيات، و مسلمان شدن مسلمين، 
مسيحی، يهودی، بودايی، (بسيار مهم است، برای اينکه، اگر دليل و استدالل در کار نباشد، مسلمانی با غير مسلمانی" مدلل

  شت؟چه تفاوتی خواهد دا...) هندويی و

( نگاه تاريخی به ظهور و بسط و تثبيت آئين نشان می دهد که  اتوريته و کاريزما در جا انداختن اين سرمشق
paradigm (قدرت"حتی کسانی بر اين باورند که می توان برمبنای آموزه ی فوکويی . بيشترين نقش را داشته است- 

اگر به نحو تاريخی به مسأله نگريسته شود، نقش قدرت در ]. 1[، فرايند پذيرش و گسترش اين گفتمان را تبيين کرد" دانش
عده ای ادعای پيامبری . پس از وفات پيامبر گرامی اسالم، شورش رده  آغاز شد. حفظ اين سرمشق برجسته بوده است

ج نيرو و ابوبکر با بسي.  اهل رده يازده فرقه بودند.کردند، بسياری از اعراب هم از پرداخت زکات خود داری ورزيدند
: می توان پرسيد.  مدعيان پيامبری هم به وسيله مسلمانها به قتل رسيدند. اعزام سپاهيان ،تمام آنها را به شدت سرکوب کرد

گرديدند، تاريخ اسالم چه سرنوشتی پيدا می کرد؟مسلمان کردن ايرانيان،  بر اگر مرتدين و پيامبران مدعی سرکوب نمی 
مردم ايران به زور شمشير . ]2[ ی دليل صورت نگرفت، فتح نظامی پشتوانه اين امر بودمبنای بحث و گفت وگو و ارائه

علی شريعتی در اين . مسلمان نگرديدند، ولی بدون تسخير نظامی ايران و مسلمان بودن حکام، ايران تاريخ ديگری می يافت
راليسم است و اگر ما آن را بر اساس اسالم ايران را به زور گرفت، اين برخالف دموکراسی و ليب:" خصوص می نويسد

اما از لحاظ . دموکراسی و ليبراليسم مطرح کنيم، محکومش می کنيم که چرا به زور حکومتی را بر ايران تحميل کرده است
برای همين است که نماينده ی سپاه اسالم در برابر اعتراض فرمانده ی ايران .اصالح نه تنها محکوم نيست،بلکه مجاز است

ما آمده ايم تا شما را از پستی زندگی زمين به علو آسمان و از بندگی يکديگر به بندگی خدا و از :"ا آمده ايد، می گويدکه چر
اين هدف که سبب پيشرفت و نجات مردم می شود به هر شکلی تحقق پيدا کند، موجه "... ظلم اديان به عدل اسالم بخوانيم

و اگر آزادی .ای از پرستش شخصيتها و بتها و خرافات نجات يابد، وجود نداردزيرا امری مقدس تر از اين که جامعه .است
]. 3["افراد از لحاظ سياسی و حقوقی ضايع شود، چون تحقق اين هدف و ايده آل به نفع جامعه است، مجاز است

راب برای  نظری مشابه ديدگاه شريعتی ارائه کرده  و خشونت های اعدوقرن سکوتعبدالحسين زرين کوب در کتاب 
.  اما وی برخالف شريعتی ، بکارگيری اين نوع روش ها را مشروع نمی داند.مسلمان کردن ايرانيان را برجسته می سازد

به هر حال ، مسلمان شدن ايرانيان که .برخی ديگر، مسلمان شدن ايرانيان را معلول رهايی از پراداخت جزيه دانسته اند
اسالمی که اعراب به .  نقش چندانی در اين زمينه نداشتدليل عديده ای بود، اما للعچندين  دهه به درازا کشيد، معلول 

. است" اجتماعی-برساخته ای تاريخی"ايرانيان تحويل دادند، چيز حاضر و آماده ای نبود، اسالم همچون هر دين ديگری، 
  .ايرانيان در برساختن اين پديده نقش مهمی داشته اند

اگر به تاريخ ].4[، همه ی پديده ها را برساخته ی آدمی در طول تاريخ می داند(constructionism) برساخته گرايی
شيعيان رفته رفته امامان خود را باال و باال بردند و . تشيع نگاه شود، فرايند برساختن اين هويت به روشنی برمال خواهد شد

مکتب در ه، حسين مدرسی طباطبايی، در کتاب محقق برجست. به عرش رساندند، آنها را معصوم و خود را غالی کردند
به عنوان مثال،  وی با مستندات تاريخی نشان می دهد که چگونه . ، فرايند برساخته شدن تشيع را تبيين می کندفرايند تکامل
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اختند و بر از آن به بعد هم شيعيان چيزهای بسياری برس]. 5[گروه کوچکی از ياران امام يازدهم ، امام دوازدهم را برساختند
عيد غدير خم از قرن چهارم هجری ،زمان عزالدوله ديلمی، به عنوان عيد .تشيع  افزودند و آن را فربه و فربه تر کردند

زيارت عاشورا برساخته ای . رجب را ناصرالدين شاه قاجار به عنوان جشن و تعطيلی به تشيع اضافه کرد13. برساخته شد
مطابق . فقيه، و واليت مطلقه ی فقيه، را در دوران قاجار برساختند و به تشيع افزودندواليت ].6[تاريخی و فاقد سند است

و ) صدق(نزاع اديان با يکديگر، نزاع حق.برساخته گرايی ، تمام آئين ها برساخته های تاريخی اند، نه حقايق ازلی و ابدی 
خود را حقيقت محض و ديگری را بطالن و  ايدئولوژيک، -اما برساخته های دينی.، سعادت و شقاوت نيست)کذب(باطل

  . شقاوت محض جلوه داده و با زور و خشونت از برساخته ی خود دفاع می کنند

وقتی فالسفه و .  در تاريخ اسالم، پس از دوران  ظهور و تثبيت اسالم،  هرنوع دگرانديشی به نام ارتداد و زندقه تکفير شد
سخن می گفتند در چنبره ی تکفير گرفتار بودند، تکليف مرتدان واقعی و پيامبران عرفای مسلمان که به زبان فنی و  نمادين 

مدعی روشن است که چه بوده؟ امروز هم در جهان اسالم هيچ نوع رواداری نسبت به دگرانديشانی که نگاه ناقدانه به متون 
کافی است .  که با شمشير دفاع می شودمقدس دينی دارند ، روا داشته نمی شود و از آموزه های دينی رسمی، نه با دليل،

صادقانه از خود به عنوان يک مسلمان سوال کنيم که اگر جمهوری اسالمی آئين بهائيت را به رسميت بشناسد و به آنها اجازه 
ان دهد آزادانه آئين خود را در ايران تبليغ کنند، چه پيش خواهد آمد؟ آيا جمهوری اسالمی اجازه می دهد يهوديان و مسيحي

آزادانه دين خود را در ايران تبليغ کنند و مسلمين را به دين خود بخوانند؟ يا اگر يک ايرانی مسلمان اعالم کند از سر آگاهی 
و اختيار دين ديگری انتخاب کرده، به عنوان مرتد اعدام خواهد شد؟ واليت مطلقه ی فقيه، مراجع تلقيد دگرانديش را هم بر 

  .فان واقعینمی تابد، چه رسد به مخال

 تاريخی  است که علل وجودی پيدايش و گسترش و تثبيت آئين ها را می - البته، اين نگاهی غير الهياتی و جامعه شناسانه
نوشتار حاضر . کاود و نقش برجسته و تعيين کننده قدرت در برکشيدن يک آئين و سرکوب ديگر آئين ها را تعليل می کند

نبال آن است که روشن سازد از موضع الهياتی و عقالنی چگونه بايد به اين نزاع بدون در نظر گرفتن اين علل ، بد
 تمامًا )برخورد عقالنی با دين و مطالبه ی دليل(در عين حال، برخی از فرهيختگان بر اين گمانند که اين رويکرد. نگريست
با مالک های پارادايم علم و فلسفه و . اوت داردماهيتًا با گفتمان علمی و گفتمان فلسفی تف" گفتمان دينی"برای اينکه . خطاست

صدق به معنای انطباق با واقع يا سازگاری، به . معرفت شناسی نمی توان به داوری در خصوص پارادايم دين پرداخت
فلسفه و به تعبير ويتگنشتاين، علم و . آموزه های دينی را نبايد با اين معيارها ارزيابی کرد. گفتمان علم و فلسفه تعلق دارد
خاص خود برای نجات و سعادت " بازی زبانی"است با  " صورت حياتی"هر دينی نوعی . دين، سه بازی زبانی متفاوت اند

به . ولی اين بازی  زبانی با بازی زبانی علم و فلسفه تفاوت دارد و هيچ امر مشترکی در ميان آنها نمی توان يافت. آدميان
ات  ناشی از يکی گرفتن بازی های زبان دينی با بازی فلسفی و علمی است در صورتی گمان ويتگنشتاين بسياری از منازع

باورهای دينی مربوط به امر واقع نيستند، صدق اعتقادات دينی ناشی از . که باورهای دينی فراعقلی و فرامنطقی هستند
 نيستند و نمی توان کم و بيش آنها را اعتقادات دينی،برخالف تئوری های علمی، مبتنی بر شواهد. انطباق با واقعيت نيست

. از اين رو تمام باورهای دينی ابطال ناپذيرند.محتوای باورهای دينی نبايد امری حاکی از واقع تعبير شود. محتمل دانست
قدرت خدا، (يک نظريه ی علمی، با يک مورد نقض ابطال می شود، اما ميليونها دعای مستجاب نشده نمی تواند ، چيزی

ما با . آموزه ها چندان اهميتی ندارند، شيوه ی زيست و عمل انسانها مهم است.را ابطال  کند) هی خدا، باور به دعاخيرخوا
، خصوصًا شيعيان،به باورها بسيار اهميت می کالمی مسلمين -برای اينکه سنت فلسفی . اين رويکرد کاری نخواهيم داشت
به تعبير ديگر، متکلمان و فيلسوفان و .تلقی می کنند) منطبق با واقع صادق به معنای (دهد و همه ی اعتقادات را حقيقت

تمام .تلقی می کنند که در آن کوچکترين خطايی هم وجود ندارد (realistic)مفسران مسلمان،  زبان دين را زبان واقع گرا 
يان مسلمين ، خريدار  در م(religions non- realism)ناواقع گرايی دينی  . فراورده های وحی، حقيقت مطلق است

چندانی ندارد و تا آنجا که من ديده ام فقط محمد مجتهد شبستری بر اين باور است که هيچيک از مدعيات دينی صدق و کذب 
ناواقع گرايان، خدا و معاد و ديگر . بردار نيست و سخن گفتن قرآن درباره ی خدا و معاد را نبايد خبر از عالم عين تلقی کرد

از نظر آنان، اين مفاهيم محصول آرمانهای متعالی .  را دارای متعلق خارجی، مستقل از آدمی، نمی دانندباورهای دينی
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از اين رو، بسيار دور از انتظار است . همانطور که مارکس به پيروی از  فوئرباخ گفت،  انسان مذهب را می سازد.آدميانند
از آموزه ...  کوهن، ميشل فوکو، لودويگ ويتگنشتاين متأخر  و  بخواهند با آرای توماسکه  علما و مدعيان  رسمی دين 

   .های دينی دفاع نمايند

برخی از برساخته گرايان تا آنجا پيش می روند که صدق و کذب را هم يک گفتمان در کنار ديگر گفتمان ها تلقی می 
زيابی گفتمان دينی، با گفتمان صدق و کذب، به  به نظر اينان،ار.خارج از گفتمان چيزی وجود ندارد تا داور گفتمان باشد.کنند

اينان با اينکه تمام انديشه ها، از جمله دين، را برساخته های تاريخی می .معنای تبديل اين گفتمان به گفتمان مسلط است 
ول اينان، در چارچوب مقب. دانند، در مقابل کسانی که دين را به نحو ديگری برمی سازند، از خود ناشکيبايی نشان می دهند

را در چارچوب اين سنت جابيندازند، ) يعنی کالم خدا بودن قرآن(همانگونه که در گذشته کسانی توانسته اند يک سرمشق
را در دل همان سنت جا ) يعنی کالم محمد بودن قرآن(امروز هم افراد ديگری با اتوريته و کاريزما دارند سرمشق ديگری

امروز . آنها يار باشد، اين آموزه را به آموزه  و سرمشق غالب تبديل خواهند کردمی اندازند و اگر شرايط تاريخی با 
نوانديشان دينی ای که بيش از بنيادگرايان حاکم بر ايران دارای کاريزما و اتوريته هستند،  سرمشق بديل شان را در مقابل 

ی ندارند،ديگر چه چيز جز مقبوليت يافتن وقتی برساخته گرايان  به صدق و کذب باورها کار. سرمشق غالب طرح می کنند
  و مقبوليت نيافتن يک برساخته برای داوری باقی می ماند؟

همانطور که پيش از اين گفته شد، مخاطب اين نوشتار کسانی هستند که تفسيری واقع گرايانه از زبان دين ارائه می دهند و 
، مدعايی قابل اثبات و "قرآن کالم خداست"آيا  گزاره  : ين استمسأله ی اصلی  ا.  معتقدند باورهای دينی صادق و مدلل اند

، احتمال صدق کداميک بيشتر " قرآن کالم محمد است"و "  قرآن کالم خداست"خرد پذير است؟  از ميان دو مدل رقيب ، 
د با شواهد و دالئل است؟ کداميک از اين دو مدل رقيب داده های بيشتری را تبيين می کنند؟ کداميک از دو مدل توانسته ان

  صدق خود را تثبيت کنند؟ 

، سخنی غير دينی " قرآن سخن پيامبر است"اين مدعا که . پيش از شروع بحث توجه به يک نکته ی مهم ضروری است
عالمه طباطبايی  می گفت ، عموم مسلمين بر اساس ظواهر لفظی قرآن، اين کتاب را سخن خدا می دانند که توسط . نيست

عالمه طباطبايی با اينکه  به اين نظر اعتقاد داشت ، اما نظريه مقابل، يعنی نظريه ای که بر .  پيامبر داده شده استجبرئيل به
و پيش از آغاز نقد و رد، آن را موحدانه، منصفانه و ارزشی معرفی ]7[مبنای آن قرآن  سخن پيامبر است ، را طرح می کند

ی است که برای جهان هستی خدايی اثبات می کنند و از روی انصاف برای نظام اين توجيه از آن کسان:"می نويسد. می کند
بدينترتيب ، سخن پيامبر تلقی کردن قرآن، مدعايی غير دينی نمی باشد که نياز به حکم . ]8"[دينی اسالم ارزشی قائلند
با توجه به اينکه معموًال . ا تحکيم کنندمدافعان هر دو مدل بايد با استدالل خردپسند مدعای خود ر. فقيهانه تکفير داشته باشد

، نظريه ای مدلل است، کوشش نوشتار حاضر اين است که نشان دهد اين ) قرآن کالم خداست(ادعا می شود، سرمشق قبلی
 .مدعا بالدليل است و رندان تشنه لب، همچنان منتظر آب گورای استدالل اند

  اکبر گنجی

   1387 شهريور 2راديو زمانه، : منبع

  :اورقی هاپ

بايد پذيرفت که قدرت :"او می نويسد. حقيقت برساخته ای گفتمانی است. به گمان فوکو، دانش محصول روابط قدرت است-1
و نه صرفًا با مهيا کردن شرايط برای دانش به دليل خدمت دانش به قدرت، و نه صرفًا با استفاده از (دانش را توليد می کند

 بايد پذيرفت که قدرت و دانش مستقيمًا بر يکديگر داللت دارند، بايد پذيرفت که نه مناسبات ،)دانش به دليل مفيد بودن آن
قدرتی بدون ايجاد حوزه ای از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و در عين حال 
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، ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهانديده، نشر نی، زندانتولد :مراقبت و تنبيهميشل فو کو، "(مناسبات قدرت را پديد نياورد
  ). 40ص

اگر قدرت چيزی جز سرکوب نبود، و اگر کاری جز نه :"می گويد. نگاه فوکو به قدرت متفاوت از نگرش وبر به قدرت است
درت خوب به نظر گفتن انجام نمی داد، آيا واقعًا  تصور می کنيد که کسی از آن اطاعت می کرد؟ آنچه باعث  می شود که ق

آيد، و آنچه باعث می شود که پذيرفته شود، اين واقعيت ساده است که صرفًا به مثابه نيرويی که نه می گويد بر ما سنگينی 
بايد . نمی کند، بلکه از چيزها عبور می کند و توليدشان می کند، سبب لذت می شود، دانش می سازد و گفتمان توليد می کند

بکه ای مولد در نظر آورد که در کل بدنه ی اجتماع جاری است، بسيار فراتر از چيزی منفی که نقش آن را به منزله ی ش
  "اش سرکوب است

Foucault, M. (1980). Truth and Power. In C. Gordon (E d.) Power / Knowledge. Selected 
Interviews  and other Writings  1972- 1977. P. 119. 

قدرت از طريق انظباط  و . ان اجتماعی ،شيوه های فهم ما از جهان و سخن گفتن ما درباره ی آن استقدرت مولد کل جه
  . تنظيم همه ی امور روزانه ی آدميان، آن ها را مطيع و منقاد خود می سازد

ت مگر آن که حجاز جای ماندن شما نيس:" عمر در فرمان خود به اعراب تازه مسلمان شده  برای حمله به ايران می گويد-2
روندگان مهاجر که به وعده خدا می رفتند کجا شدند؟ . آذوقه جای ديگر بجوييد که مردم حجاز جز به اين وسيله نيرو نگيرند

در زمين روان شويد که خدايتان در قرآن وعده داده که آن را به شما می دهد و فرموده که اسالم را بر همه دينها چيره می 
 4تاريخ طبری، ج "(بندگان صالح خدا کجايند؟.  غلبه می دهد و ميراث امتها را به اهل آن می سپاردخدا دين خويش را. کند

طبری می گويد که برخی از حمله کنندگان به ايران مسلمان نبودند و پس از پيروزی برای گرفتن سهم، ). 1587، ص 
  ).1683پيشين، ص(مسلمان شدند

  . 222-223،صص 12، ج مجموعه آثار علی شريعتی، -3

جنگ اسالمی، .  به گفته ی وی، جنگ برای تمام عالم رحمت است. آقای خمينی هم اسالم را دين جنگ معرفی می کند
قاتلوهم : فرمايدمی قرآن : "  می گويد.  جنگ دائمی و ابدی است، برای اينکه  جنگ تا رفع فتنه از تمام عالم بايد ادامه يابد

يعنى ، ... تا رفع فتنه در عالم  دعـوت مـى آـند به مقاتله براى رفع فتنه ، يعنى ، جنگ جنگالتكون فتنه ، همه بشر را حتى
بـه نـبردشان بدهند  از قرآن مى آنند، در نظر داشته باشند آه بايد تا آن جـايـى آـه قـدرت دارنـد ادامـه بايد آسانى آه تبعيت

مذهبى آه  آن... عالم و يك رحمتى است براى هر ملتى تى است براىاين ، يك رحم. تا اين آه فتنه از عالم برداشته بشود
عيسى سالم اهللا عليه ، اگر به او مـهـلت مـى دادنـد،   و مـن گـمـانم اين است آه حضرت....جنگ درش نيست ، ناقص اسـت
 ه حـضـرت نـوح سـالم اهللامـوسـى سـالم اهللا عـليـه عـمـل مـى آـرد، هـمـان طـورى آـ هـمـيـن تـرتـيـبـى آـه حـضـرت

مى آنند آه حـضـرت عـيـسـى  اين اشخاصى آه گمان. عـليـه عـمـل مـى آـرد، آن هـم بـا آـفـار آن طـور عـمل مى آرد
 ...لطمه وارد مى آنند) ع (، اينها به نـبـوت حـضـرت عيسى  اصـال سـر ايـن آـارها را نداشته است و فقط يك ناصح بوده

است از قرآن آه آسى خيال آند آه قرآن نگفته است  اين غلط فهمى...  دارد، شمشير دارد، نبى جنگ داردنبى ، همه چيز
  ).  سخنرانی ميالد پيامبر گرامی اسالم-1363 2/10"(باالتر از ايـن را گفته  است قرآن گفته است ،. جنگ تا پيروزى 

 فهم از قرآن است ، ولی آقای خمينی فهم غير جنگ طلبانه از قرآن ما بر اين باور نيستيم که فهم آقای خمينی از قرآن بهترين
آقای خمينی به عنوان يک مرجع مسلم تقليد و اسالم شناس، نقش قدرت در تثبيت آئين را . را فهم غلط قرآن تلقی می کرد

نـمـى خـوانـيـد؟ هـى  ل را چـراشما سوره برائت را براى مردم چرا نمى خـوانـيـد؟ و شـمـا آيـات قـتـا:" بخوبی برمال می کند
آدم گاهى درست نمى شود . آه مى خواهد آدم درست آند آن قتال هم رحمت است براى اين! آيـات رحـمـت را مـى خـوانـيد

فاسد  جامعه ، بايد آنهايى آه. نمى شود، اال بالكى ، بايد ببرند، داغ آنند تا درست شود مگر اين آـه مـرض گـاهـى صـحـيح
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 آنيد، اشداء على  گويد بكشيد، بزنيد، حبس  مى... قرآن...جنبه رحمت است همه اش. د، از آن بيرون ريخته بشوندهستن
خـيـر، هـى مـسـامـحـه آـنـد خـوب ، ايـن خـالف آرد، چه شمشير نمى آشيد هفتصد  اميرالمومنين ، اگر بنا بود آـه... الكفار
بـود ديـگـر، تـا آخـرشـان را آشت  آه قيام آرده بودند به ضدش ، تا آخر ضد اسالمرا يكدفعه بكشد، تا آخر آن اشخاصى  نفر

هـسـتـنـد،  مـنـطـق انـبـيـا ايـن اسـت آه اشداء بايد باشند بر آفار و بر آسانى آه بر ضد بشريت.. و چند نفر ديگر فرار آردند
  ). 14/11/1363"(بـيـن خـودشـان هم رحيم باشند

عيسی به . ، نوشته ی نيکوس کازانتزاکيس، بحث جالبی ميان عيسی و پولس در می گيرده ی مسيحآخرين وسوسدر -4
هيچگاه مصلوب . عيسی ناصری منم:"می گويد. پولس اعتراض می کند که مسيحی که شما بر ساخته ايد مسيح واقعی نيست

پسر خدا نيستم، که مانند هر کس ديگری، من .  من پسر مريم و يوسف نجار ناصری هستم. نشدم و هيچگاه رستخيز نيافتم
در بطن پوسيدگی و ظلم و فقر اين دنيا، مسيحای مصلوب و رستخيز يافته تساليی :"پولس پاسخ می گويد که". پسر انسانم

برای نجات دنيا اين کافی . حاال راست يا دروغ، من اهميت نمی دهم. ارزشمند برای انسان شريف، انسان مظلوم بوده است
پولس پاسخ می ". ويران شدن دنيا در اثر حقيقت بهتر از نجات يافتن آن توسط دروغ است:"عيسی به او می گويد."است
حقيقت را می .من درباره حقيقت و دروغ و اينکه او را ديدم يا نديدم، مصلوب شد يا نشد، پشيزی ارزش قائل نيستم:"دهد

رستاخيز . ن تو ضروری است، و من به رغم ميل تو مصلوبت می کنمبرای نجات دنيا مصلوب شد...آن را می سازم...آفرينم
در روز سوم، تو را از گور می لغزانم، زيرا ... تو هم ضروری است و باز هم به رغم ميل تو من دوباره زنده ات می کنم

خيز تو را بازآفرينی مطايق ميل و دلخواه خودم داستان زندگی، تعاليم، تصليب و رستا...نجاتی بدون رستاخيز وجود ندارد
  ).451 -453نيکوس کازانتزاکيس، آخرين وسوسه مسيح، ترجمه صالح حسينی،انتشارات نيلوفر، صص"(می کنم

مطابق تلقی اکثر شيعيان، دوازده امام  معصوم و آگاه به علم غيب، جانشين . امامت يکی از اصول مسلم شيعيان است -5
، بر اساس يک تحقيق مکتب در فرايند تکاملسين مدرسی طباطبايی در کتاب  ح1993در سال . برحق  پيامبر اسالم اند

از اينها مهمتر ، وی  .تاريخی مفصل نشان داد که عصمت و علم غيب ائمه، برساخته ی  شيعيان غالی قرون بعدی است
وجود )   مهدیحضرت(دوازدهمين امام شيعيان: مستندات  تاريخی بسياری  در کتاب اش آورده که مدلولش اين است 

وجود نداشتن امام دوازدهم . "خارجی ندارد،امام غائب بر ساخته ی  نزاع های خانوادگی بر سر ارث و ميراث است
به تعبير ديگر، نيت مولف و باورهای کالمی او يک چيز .، نتيجه ی منطقی مستندات تاريخی کتاب طباطبايی است"شيعيان

در وصيت نامه ای که از حضرت عسکری :"مدرسی طباطبايی می نويسد. چيزی ديگر" مقتضيات درون متنی"است، و 
به جای مانده بود ايشان تنها از مادر خود نام برده بودند و به همين جهت در يکی دو سال اول برخی شيعيان معتقد بودند ) ع(

 در مدينه بودند که رحلت حضرت ايشان.که در غيبت فرزند زاده ی بزرگوارشان ايشان به نيابت عهده دار مقام امامت هستند
بالفاصله پس از وصول اين خبر به مدينه، ايشان سريعًا به سامرا بازگشتند تا از دست يافتن .اتفاق افتاد) ع(عسکری
مادر بزرگوار حضرت عسکری ... بر مواريث آن حضرت جلوگيری کنند] فرزند امام دهم و برادر امام عسکری[جعفر

 جعفر بر ميراث امام معصوم جلوگيری کرده و در عين حال دولتيان را بر وجود فرزند ايشان آگاه برای آن که از دست يافتن
ايشان همسر نداشت و فقط دو کنيز مسيحی داشت که مسلمين در جنگ از [نسازد چنين القاء فرمود  که يکی از کنيزان

جعفر که متوجه بود اين اظهار .فرزند هستندحضرت عسکری حامله است و بنابر اين ايشان دارای ] روميان گرفته بودند
همچنان که شايع می کرد که اصل مسأله ی وجود فرزند برای آن است که (برای جلوگيری از دستيابی او بر ميراث است

اطرافيان امام پس از سال ها عداوت و دشمنی خصمانه که ميان او و آنان وجود داشت می خواهند مانع از آن بشوند که او 
به دستور قاضی، کنيز مورد نظر به ...از مادر حضرت عسکری به دولت شکايت کرد) قام امامت دسترسی پيدا کندبه م

خانه ی يکی از بزرگان و محترمين سادات، دانشمند محمد بن علی بن حمزه علوی منتقل و در آن جا زير نظر قرار گرفت 
پس از آن از کنيز مزبور رفع توقيف .خص شد که وی حامله نيستمش)بنابر فقه حنفی(تا آن که پس از انتهای مدت اکثر حمل

به عمل آمد و وی سالها پس از آن در بغداد زندگی می کرد که دست کم چند سالی از آن در منزل يکی از اعضای خاندان با 
 خالفت از اين بابت، بعدها گويا به خاطر توجه شيعيان و ناراحتی دستگاه.حسن بن جعفر کاتب نوبختی بود: نفوذ بنی نوبخت

وفات )قرن سوم(وی مجددًا از دسترس جامعه شيعه دور شده و تحت نظر عمال دولتی گذارده شد تا در اواخر قرن مزبور
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در اين ميان ميراث امام عسکری پس از هفت سال درگيری سرانجام ميان جعفر و مادر حضرت عسکری، و بنا به . يافت
، ترجمه هاشم ايزد پناه، کوير، مکتب در فرايند تکاملسيد حسين مدرسی طباطبايی،"(  شدنقلی يک خواهر ايشان نيز، تقسيم

بر اساس مستندات تاريخی کتاب  طباطبايی، در اين نزاع مالی بر سر ارث و ميراث، مادر امام يازدهم )..153-156صص
در خصوص وجود نداشتن امام مدرسی مدعای خود . خالف واقع به حکام عرضه می دارد) حامله بودن کنيز(مدعايی

می گويد  تنها خواهر امام يازدهم، که جز جعفر تنها بازمانده از حضرت . دوازدهم  را از راه ديگری هم تثبيت می کند
حضرت ( يعنی خواهر امام  هم منکر وجود فرزند امام يازدهم)..161-162پيشين، صص(هادی بود از جعفر پشتيبانی کرد

برجسته ترين دانشمند در : می نويسد.بايی نکات ديگری هم در تأئيد مدعای خويش عرضه می داردمدرسی طباط.بود) مهدی
از نظر شيعيان، امام حتمًا ).159پيشين،  ص (جامعه شيعيان کوفه،علی بن حسن بن فضال، نيز  امامت جعفر را پذيرفت
ل آنکه ايشان بدون فرزند درگذشته است،اصل بايد دارای فرزند باشد،از اينرو، برخی از شيعيان حضرت عسکری ، به دلي

در مقابل ، گروه ديگری از شيعيان  که نمی توانستند امامت امام يازدهم را ).160پيشين، ص (امامت ايشان را انکار کردند
ن انکار کنند ،پس از وفات امام يازدهم ، اين ادعا را مطرح ساختند که حضرت عسکری به غيبت رفته و به زودی به عنوا

گروه ديگری از شيعيان هم به وجود امام دوازدهم اعتقاد يافتند و ). 170پيشين، ص(قائم آل محمد به جهان باز خواهد گشت
آنها، طول مدت غيبت را شش روز،يا شش ماه يا حداکثر شش سال تلقی .نزاع شان بر سر مدت غيبت امام دوازدهم آغاز شد

در اين نزاع ها، امام يازدهم حکم قتل .در زمان حيات امام يازدهم آغاز شدنزاع های مالی .).168پيشين، ص (می کردند
قاتل، تا زمان فوت خود . را صادر کرد و يکی از پيروان آن حضرت فارس را به قتل رساند)فارس(نماينده مالی پيشين خود

  .).145پيشين،ص(از امام يازدهم مستمری دريافت می کرد

قرائت فراموش شده، باز خوانی نظريه علمای ابرار،تلقی اوليه اسالم شيعی از اصل "د محسن کديور هم در مقاله ی مستن
" امامان معصوم"نشان می دهد که چگونه شيعيان غالی  قرون بعدی،  .)   1385مدرسه، شماره سوم، ارديبهشت "(امامت

امامت بسيار تفاوت داشته و آنها به تصور شعيان در چند قرن اوليه از اصل امامت با تصور امروزين از .  را برساختند
  . عصمت و ديگر اموری که غاليان برساخته اند، اعتقاد نداشته اند

اگر بسياری قائل به وجود امام زمان نيستند و آن را صرفا يک . حادثه مهم تاريخ شيعيان، واقعه ی دردناک عاشوراست
اما  شيعيان غالی ، عاشورايی برساخته اند، . نکرده استبرساخته ی هويتی می دانند، ولی کسی در اصل واقعه کربال شک

  ). رجوع شود به کتاب تحريفات عاشورا(که صدای امثال مطهری را هم در آورده بود

اين نظر محققانه . چند سال پيش، سيد مرتضی  عسگری ، محقق تاريخ حوزوی، زيارت عاشورا را فاقد سند اعالم کرد -6
: ليه نامبرده ايجاد کرد، تا آنجا که يکی از مراجع تقليد قم در يک سخنرانی علنی اعالم کردتاريخی ، واکنش های تندی ع

آنند، با  توان با سكوت از آن گذشت فكر مي زنند آه نمي آنند و به مسائلي دامن مي بعضي، شرايط حساس ما را درك نمي"
كن غافلند، زيرا آه مطرح آردن همين مسائل، موجب توانند به سوي وحدت پيش روند، ل القاي شبهه به معتقدات شيعه، مي

توانند، در مقابل زير سؤال رفتن معتقداتشان ساآت  السالم ـ نمي شيعيان مخلص درگاه اهل بيت ـ عليهم. تفريق و اختالف است
آنم،  يحت مياينجانب با دعوت عزيزان طلبه به صبر و بردباري و حفظ وحدت و يكپارچگي، به مسئوالن امر، نص . بنشينند
حديث آسا به نحو معروف و زيارت عاشورا .  اين آارها بردارند و حوزه را آلوده افكار منحرف و نادرست ننمايند دست از

منكر آنها بايد استغفار آند تا خداوند عشري است و  السالم ـ جزو معتقدات شيعه اثني و لعن بر دشمنان اهل بيت ـ عليهم
  ".نجات پيدا آند» ال ينفع مال و ال بنون اال من اتي اهللا بقلب سليم«و در روزي آه  متعال، رحمي به او نمايد

واکنش تند فقه پيشگان حوزوی  به عقب نشينی سيد مرتضی  عسگری از موضع محققانه خويش شد و يک بار ديگر تمدن 
 بر دشمنان اهل بيت جزو اعتقادات شيعه مرجع تقليد قم اعالم می دارد که لعن. فقهی از راه تکفير بر فنون ديگر غلبه يافت

اما بهر . اين امور را برساختند" ديگری"است و در نظر نمی گيرد که چگونه  شيعيان غالی برای هويت سازی در مقابل 
حال حکم به استغفار کار خود را کرد و سيد مرتضی  عسگری در پاسخ به اين پرسش که نظر شما درباره ی زيارت 
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اينجانب در آتاب منتخب االدعيه دو زيارت از زيارت خاصه روز عاشورا را عرض آردم و به : "وشتعاشورا چيست؟ ن
زيارت عاشوراي مشهور و معروف، داراي مؤيدات و توثيقات خبري است آه قابل تشكيك نيست و من خودم . آن اعتقاد دارم

 داشتم آه يكي از بزرگان علما براي بنده زيارت اين، من ناراحتي قلبي پيش از . خوانم خواندم و مي زيارت عاشورا مي
  ". عاشورا خواند و ناراحتي قلبي من مرتفع شد

وی  زيارت جامعه کبيره را هم از نظر . ، در اين باره سخن گفه است1384محسن کديور هم طی يک سخنرانی، محرم سال 
ديور و نقد آن در اينجا بخوانيد متن پياده شده سخنرانی ک(سند و همخوانی با قرآن قابل قبول نمی داند

aspx.10-post/com.blogfa.istgaheandishe://http .(  محمد محمدی ری شهری هم در مفاتيح الجنانی که به چاپ
حديث معتبر کسا، به گمان وی حديث . می داندرسانده ، حديث کسا را از آن حذف کرده و آن را حديث معتبر و مستند ن

   ).Code?asp.ShowNews/com.news-shia.www://http=86092107رجوع شود به ( ديگری است

خود را سخن خدا و وحی الهی فرض می افکار پاک ) ص(پيغمبر اکرم:"  آقای طباطبايی می نويسد مطابق اين نظريه-7
کرد که خدای متعال از راه نهاد پاکش با وی به گفت و گو پرداخته است و روان پاک و خيرخواه خود را ، که اين افکار از 
آن تراوش کرده در قلب آرامش مستقر می شد، روح امين و جبرئيل و فرشته ی وحی می ناميد و به طور کلی قوايی را که 

ن طبيعت بسوی خير و هرگونه خوشبختی دعوت می کنند مالئکه و فرشتگان و قوايی را که بسوی شر و هرگونه در جها
بدبختی می خوانند شياطين و جن خواند و وظيفه خود را که به مقتضای ندای وجدان عهده دار قيام و دعوت می شد نبوت و 

 پاکی که به ذهنش خطور می کرد سخن خدا ناميده و معنی اش افکار) ص(طبق اين توجيه پيغمبر اکرم... رسالت نام گذاشت
اين است که اين رشته افکار مانند افکار ديگرش از آن خودش و تراوش مغز خودش بود ولی اين افکار ويژه برای اينکه 

فی به خدا و نسبت تشري) ص(پاک و مقدس بود به خدا نسبت داده شد و باالخره اين افکار نسبت طبيعی به پيغمبر اکرم 
  ).74-75، صص قرآن در اسالمسيد محمد طباطبايی، " (دارند

  .74، دفتر انتشارات اسالمی، ص قرآن در اسالم سيد محمد طباطبايی ، -8
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  ) 3(قرآن محمدی 
   بی دليلی  ختم نبوت 

 نظام -الف. ای سه بخش استدين دار. می کنندتعبيرفيلسوفان و متکلمان و مفسران مسلمان ، زبان دين را زبان واقع گرايانه 
اما . مشمول صدق و کذب نمی شوند) اخالق و فقه(به باور آنها، اعتباريات.  اخالق دينی -ج.  فقه-ب). اصول دين(اعتقادات

ما هم بنا را بر اين می .  ، تاريخ و اجتماع گفته است، گزاره های صادق اند) مبدأ و معاد(آنچه دين در خصوص جهان هستی
واقع گرايان دينی بايد نشان .  استتفسيری وفادار به متن و مدلل از زبان دين ، (realistic)تفسير واقع گرا گذاريم که

 نوشتار .مسأله نوشتار حاضر، ادله ی صدق آموزه های دينی استدهند که به چه دليل يا دالئلی باورهای دينی صادق اند؟ 
بسياری از اين آموزه های بی دليل، با علم و فلسفه . ا نشان می دهداين آموزه ها ر" سست دليلی"يا " بی دليلی"حاضر، 

  .تعارض دارند

آيا اين مدعا قابل اثبات است؟ اين مدعا را با مدعای ديگری مقايسه کنيد .  محمد خاتم انبيأ است :خاتم انبيأ و خاتم اوليأ
آيا :  پرسش ]1[ اوليا يا ولی خاتم معرفی کرده اندکه مطابق  آن ، محی الدين ابن عربی و  ابوسعيد ابوالخير خود را خاتم

قابل اثبات است؟  آيا با دليل و برهان می توان اثبات کرد که ابوسعيد ابو الخير خاتم اولياست؟ اگر خاتم " خاتم اوليأ بودن"
ثبات باشد، دليل آن استناد به ولی اگر خاتم اوليأ بودن قابل ا. اوليأ بودن قابل اثبات عقلی نباشد، پذيرش عقلی آن بالدليل است

برای اينکه محل نزاع،  اصل ادعای شخص مدعی است و مدعای هيچ کس را نمی توان با . سخن شخص مدعی نخواهد بود
فقط ابو سعيد ابی الخير خود را خاتم اوليأ تلقی نمی کرد، محی الدين . ارجاع به سخن بالدليل خودش مدلل و اثبات کرد

اين نکته هم شنيدنی است که عارفانی چون محی الدين عربی و قيصری، ولی را .م اوليأ تلقی می کردعربی هم خود را خات
به نظر عربی، واليت باطن . باالتر از نبی تلقی می کردند، هر چند که پيامبر گرامی اسالم ، سر سلسله اوليأ تلقی می شد

 بی تکيف و بی قياس خدا با جان ولی است، اما،  معرفتی بی واسطه و محصول ارتباطولیمعرفت شهودی . نبوت است
  ].2[به نبی می رسد) جبرئيل(وحی  با  واسطه

آيا فهم اين آيه مستقل از زمينه و  ).40احزاب ، ("پيامبر گرامی اسالم خاتم النبين است: "حال اين گزاره را در نظر بگيريد
د حل می کرده ، امکان پذير است؟ دين، برساخته ای تمامًا که در آن آيه نازل شده ، و مسأله ای که باي(context)سياقی 

 متن ای بر حاشيهمصطفی ملکيان کل قرآن را  .تاريخی است، از اين رو نمی توان و نبايد دين را از تاريخ دين جدا کرد
نين نظری فضل الرحمان،انديشمند مسلمان پاکستانی  هم تقريبًا چ]. 3[جامعه ی عربستان قرن هفتم ميالدی می داند

اين آيه . يکی از مسائل مهم اين است که مفسرين و متکلمان مسلمان به شأن نزول اين آيه مطلقًا توجهی ندارند]. 4[داشت
اين واقعه، . ، فرزند خوانده خويش ، است)زينب(مربوط به مجموعه آيات متعلق به ازدواج پيامبر گرامی اسالم با همسر زيد

قرآن هم اصل مسأله را طرح می نمايد و هم سعی می کند تا به نحوی آن . تبديل شد" مسأله"ک برای بسياری از مسلمين به ي
  :می فرمايد. را حل نمايد

و چون و [هيچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خداوند و پيامبرش امری را مقرر دارند، آنان را در کارشان اختيار"
چنين بود که به کسی . بر او سر پيچی کند در گمراهی آشکاری افتاده استخداوند و پيام] امر[باشد، و هر کس از ] چرايی

که هم خداوند و هم خود تو در حق او نيکی کرده بوديد، گفتی که همسرت را نزد خويش نگه دار و از خداوند پروا کن و 
و حال آنکه خداوند سزاوارتر چيزی را در دل خود پنهان داشتی که خداوند آشکار کننده ی آن بود، و از مردم بيم داشتی، 

است به اينکه از او بيم داشته باشی، آنگاه چون زيد از او حاجت خويش برآورد، او را به همسری تو در آورديم، تا برای 
 محظوری نباشد، و - به ويژه آنگاه که از اينان حاجت خويش را برآورده باشند-مومنان در مورد همسران پسر خواندگانشان
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بر پيامبر در آنچه خداوند برايش مقرر داشته است، محظوری نيست، اين سنت الهی است که در . نجام يافتنی استامر الهی ا
همان کسانی که پيامهای الهی را می رسانند و از او . حق پيشينيان هم معمول بوده است، و امر الهی سنجيده و بسامان است

محمد هرگز پدر هيچ يک از مردان . و خداوند حسابرسی را بسنده استپروا دارند و از هيچ کس جز خداوند پروا ندارند 
  ).36 -41احزاب، "(شما نيست، بلکه پيامبر خدا و خاتم پيامبران است

 آيه می فرمايد محمد پدر هيچيک از شما نيست، بلکه او فرستاده ی خدا و خاتم انبيا ست و احدی از شما حق ندارد در مسأله 
آقای طباطبايی می .   اگر حکمی از سوی خدا و پيامبر صادر شد، نافرمانی و اعتراض پيشه نمايدای، حتی مسائل شخصی،

شکی نيست در اينکه آيه شريفه در اين مقام است که اعتراضی را که مردم به رسول خدا کردند که چرا همسر پسر :" نويسد
ما پدر هيچ يک از مردان موجود و فعلی شما خوانده اش را گرفت؟ جواب گويد و حاصل آن اين است که رسول گرامی 
اين آموزه که يکی از آموزه های محوری ]. 5"[نيست، تا ازدواجش با همسر يکی از شما، ازدواج با همسر پسرش باشد

در صورتی که در خصوص بسياری از آموزه های غير . معرفت دينی شيعيان است، فقط يکبار در قرآن به کار رفته است
 –متکلمان و مفسران آيه را از سياق تاريخی اش جدا کرده و پيرامون آن دستگاههای کالمی .  آيه وجود داردمحوری، دهها

  .فقهی ساخته و حکم تکفير صادر می کنند و هيچ آئين تازه ای را به رسميت نمی شناسند

 ازدواج پيامبر با زينب نداشته باشد و به فرض آنکه شأن نزول آيه شريفه مطلقا مهم نباشد و آيه شريفه هيچ ارتباطی با مسأله
بدنبال توضيح اين مسأله خاص و قانع کردن مردم معترض نباشد، باز هم ما با يک مدعا روبرو هستيم که صدقش نيازمند 

ا به گمان ما، صدق اين آموزه را نمی توان ب. مسلمانها تاکنون دليلی برای اثبات صدق اين آموزه اقامه نکرده اند. دليل است
انديشمندان مسلمان برای . ارجاع مکرر به اصل مدعا، به هيچ وجه صدق مدعا را تحکيم نخواهد کرد. هيچ دليلی اثبات کرد

برای . معقول سازی اين آموزه نظريه های متفاوت و متعارضی برساخته اند تا اين مدعا را برای انسان مدرن شنيدنی نمايند
به عنوان مثال، محی . می کردند، دفاع از اين مدعا چندان دشوار و نيازمند دليل نبودکسانی که در دوران ماقبل مدرن زندگی

الدين عربی نظريه ای کامًال آسمانی برای توجيه ختم نبوت بر می سازد که هيچ ربطی به زندگی دنيوی و اخروی آدميان 
از درجات واليت، نبوت و :" الدين  می نويسدمحی. به گفته ی وی، نبوت پايان يافت، چون يکی از اسما خداوند نبود. ندارد

اما نبی و رسول از نام های او نيست به همين سبب نبوت و رسالت پايان . يکی از اسمأ خداوند ولی است... رسالت است
صدرا اما مال]. 6"[يافتند چون خاستگاهی در اسمأ الهی نداشتند و واليت پايان نيافت چرا که خداوند اسم ولی را حفظ می کند

به نظر او، آدميان در طول تاريخ . که به عصر جديد نزديک تر است، مجبور می شود تا توجيهی مقبول تر دست و پا کند
پيامبران از نظر درجه ).  آل عمران110استناد به آيه (رفته رفته رشد کردند تا به امت اسالم رسيدند که بهترين امت است

استناد به مدعيات عرفا که وفق آنها (و پيامبر اسالم افضل پيامبران است)  بقره253استناد به آيه (وجودی متفاوت بودند
و واجد ) 3مائده ،:استناد به آيه اليوم اکملت لکم دينکم(دين اسالم هم کامل ترين اديان ). پيامبر اسالم مظهر اسم اعظم خداست
براساس اين . و حجت به آدميان معرفی کرده استقرآن هم عقل را به عنوان معيار. تمام علوم عقلی به نحو اجمال است

مالصدرا در شرح  حديث بيستم از . مقدمات، به پيامبر جديدی نياز نيست و آدميان می توانند با عقل خود راه را ادامه دهند
سالم  وارد آدميان با پيامبر ا.کتاب عقل و جهل اصول کافی، حجت پس از پيامبر اسالم را نه قرآن ، که عقل معرفی می کند

ثم من الرسول صلی اهللا عليه و آله :"دوران عقالنيت شده و از اين به بعد می توانند با عقل خود زندگی شان را سامان بخشند
الی آخر الزمان کانت االستعدادات فی الترقی و النفوس فی التلطف و التزکی و لهذا لم يحتاجوا الی رسول آخر يکون حجه من 

مدعای اول صدرا که امت اسالم متکامل ترين و ]. 7"[الحجه منه عليهم هو العقل الذی هو الرسول الداخلیاهللا عليهم و انما 
نه اعراب قرن هفتم ميالدی متکامل ترين امت ها بوده اند، و نه مسلمين کنونی . بهترين امت هاست، ادعايی بالدليل است

کافی است به . ن از پيروان ديگر اديان به هيچ وجه کمتر نمی باشدرذائل اخالقی مسلمي.متکامل ترين و بهترين امت ها هستند
جامعه ايران پس از سه دهه حکومت اسالمی بنگريم که دروغ  رايج ترين امر در آن است و بدون دروغگويی هيچ کاری از 

نفاق و چاپلوسی وغيره ريا و . پيش نمی رود و زمامدران اين نظام بيش از زمامداران نظام های غير دينی دروغ  می گويند
کمال فقه؟کمال اخالق؟ کمال (مدعای سوم صدرا ، يعنی کمال دين. رذائلی هستند که در ميان ما به شدت گسترده اند

، اگر هم معنايی داشته باشد، اثبات اينکه اسالم متکامل ترين آئين است، ...)اعتقادات؟ کمال معنويت؟ کمال نظام حکومتی؟و
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چه دليل يا دالئلی برای اين مدعا می توان اقامه کرد . مدعای دوم صدرا هم بالدليل است. ناشدنی استامری بسيار دشوار و 
را قانع و ملزم به پذيرش آن کند؟ اما آنچه صدرا در خصوص نقش عقل پس از وفات پيامبر ... که  يهوديان و مسيحيان و 

اين نظريه از برخی زوايا، . ه شود، می تواند راهگشا باشدگرامی اسالم گفته است، نکته ی مهمی است که اگر به جد گرفت
  .مشابه نظريه اقبال الهوری است

اقبال الهوری خاتميت را به معنای پايان دوران کودکی انسانها ، بالغ شدن  بشريت و آغاز دوران عقالنيت تلقی می 
حجيت يافتن عقل به . ، نبوت ختم می شود)یخرد استقراي(پيامبر متعلق به دوران غريزه است و با شروع دوران عقل.کرد

ختم نبوت به معنای ختم ".اين کمال نبوت بود که دريافت بايد خود را نسخ کند:"منزله خاتمه يافتن حجيت غريزه و وحی است
مرتضی مطهری نظريه اقبال را نه ختم نبوت ، که ختم ديانت و خودکفايی بشريت . ]8[ظهور هرگونه مامور آسمانی است

آدميان وقتی از اين نردبان  .نظريه اقبال به معنای فارغ التحصيل شدن آدميان از مکتب انبيأ است. مکتب انبيأ تلقی می کرداز
به گمان مطهری کتب انبيأ پيشين تحريف شد، اما قرآن از تحريف مصون ]. 9[باال رفتند، ديگر به نردبان مجدد نياز ندارند

پيامبر .انسانها می توانند با اجتهاد، فروع را از اصول استخراج کنند.انسانها را در بر داردقرآنی که برنامه کلی زندگی .ماند
به اين دالئل،  . اسالم همه ی مراتب ممکنه وحی را تا نهايت طی کرد و ديگر چيزی باقی نماند تا حاجت به پيامبر تازه باشد

  . نبوت ختم شد

شخصيتش .پيامبر حجت سرخود بود. جت مدعيات و فرامينش بودسروش پيامبر را کسی می دانست که شخصيت اش ح
ختم نبوت به اين معناست که ديگر . شخصيت اش برای ديگران تکليف آور بود.بود" ضامن صحت سخن و حسن رفتارش"

وقتی پای استدالل و تمسک به قواعد در ميان بيايد، رابطه ی سخن با وحی ."شخصيت هيچ کس حجت مدعيات او نمی باشد
بعيد است سروش امروز چنين نظری داشته ]. 10"[و آن سخن با ترازوی دليل و برهان توزين خواهد شد. قطع خواهد شد

مگر ما از شخصيت : اوًال. بداند که بدون دليل و استدالل بايد به فرامينش گردن نهاد" حجت سرخود"يعنی پيامبر را .باشد
. می شويم؟ برای ما شخصيت يک انسان به معنای گفتار و کردار اوستيک انسان جز از طريق گفتار و کردارش با خبر 

گفتار و کردارش ضامن "تبديل می شود به " شخصيت اش ضامن صحت سخن و حسن رفتارش بود"بنابراين جمله ی 
سط اين نظريه  با نظريه ی ديگر وی که ب:  ثانيًا. و اين جمله ی بسيار عجيبی است" صحت گفتار و صدق کردارش بود

می توان  قرائت ديگری از سخن سروش عرضه کرد تا اين . تجربه نبوی از طريق تکرار تجربه دينی باشد، تعارض دارد
مطابق اين قرائت نوين، سروش از نظر معرفت شناختی شخصيت پيامبر را حجت مدعيات او نمی . تعارض مرتفع شود

شخصيت پيامبر را حجت )  ان؟ متکلمان؟ فيلسوفان؟عارفانعوام؟ فقيه(مسلمين: داند، بلکه در مقام توصيف می گويد 
را حجت ) حتی امامان شيعی؟(پس از درگذشت پيامبر، مسلمين ديگر شخصيت هيچ فردی .  بشمار می آورندمدعياتش 

 برای . اما در نظام فکری سروش ختم نبوت ، معنايی ندارد.به اين معنا ، نبوت ختم گرديده است. مدعياتش بشمار نمی آورند
را محور ) که محصول خوانش شخصيت محمد است و در آن خطا هم وجود دارد(نيست و  قرآن" متن محور"اينکه سروش 

اين تجربه با در گذشت پيامبر ختم . ]11[تجربه ی دينی تنها امر ذاتًا دينی استو ذاتی دين تلقی نمی کند، از نظر او ، 
  :به نظر سروش. است" تکامل يابنده"و " تنیبسط ياف"، " تکرار شدنی"آن تجربه . نگرديد

 کالمی قرآن خطا  وجود -به گمان وی  در باورها و گزاره های تاريخی .  دينداری ،باور به گزار هايی خاص نيست-الف
  ).يعنی تمام موارد تعارض دين با علم و فلسفه کنونی( دارد

احکام اجتماعی قرآن بالعرض وارد دين شده است و هيچ به گمان وی  تمام .  دينداری،عمل به احکامی خاص هم نيست-ب
  .اين احکام با حقوق بشر کنونی هم تعارض دارند].12[يک از آنها ذاتًا دينی نيست

عارفان با تجربه منحصر به فرد خود، تجربه نبوی را . دينداری، يعنی تکرار تجربه ی نبوی و بسط و تکامل آن تجربه-ج
  .تيب، ختم نبوت معنا نداردبدين تر]. 13[بسط داده اند
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اين برساخته های نظری، و ديگر برساخته ها، نشان می دهند که با مدعايی روبرو هستيم که به سادگی جامه معقوليت بر تن 
اگر هم  مدلل کردن اين مدعا امکانپذير باشد، مسلمين تاکنون هيچ دليلی برای مستدل .ختم نبوت ادعايی بالدليل است.نمی کند
 .ن ارائه نکرده اندکردن آ

 اکبر گنجی

1387  شهريور 5 راديو زمانه ، : منبع   

  :پاورقی ها

يا : "از او نقل می کنند که بنابر آن خواب، وی خود راخاتم اوليا خوانده است) مکاشفه ای ؟( پيروان ابو سعيد ابوالخير خوابی -1
اسرار    ("بعد از تو هيچ ولی ظاهر نباشد. خرين جمله ی اوليايیهمچنانکه من، که محمدم، آخرين پيغمبران بودم تو نيز آ! باسعيد
   ).235،  جلد اول ، ص التوحيد

و سيد، عليه الصلوه و السالم فرمود که نبوت به پايان :" جمال الدين ابو روح به صراحت تمام ابو سعيد را خاتم اوليا معرفی می کند
 نبوت، درجه ی واليت کرامت کردست و ايشان را بدين بشارت خلعت تشريف رسيد و لکن، حق سبحانه و تعالی ، امت مرا پس از

بعد از ايشان اين واليت ... و چون مرغ روح آن مهتر و بهتر عالم از اين کاشانه ی عاريتی بدان آشيانه اصلی رفت ... واليت فرموده
 چيزی بروی کشف شد که طاقت آن نداشت، آوازی از درين امت قرنًا بعد قرن می آمد تا به عهد منصور حالج، از اسرار اين واليت

همچنين بويزيد بسطامی را رحمه اهللا عليه، واليتی بود و کشفی . ، جانش نياز آن کلمه شد و از خود برست" انا الحق"وی برآمد که 
 واليت را وااليی می نهادند تا عهد همچنين هر قرن، قاعده کرامت و بنياد". سبحانی ما اعظم شانی"افتاده بود، عبارت از آن اين آمد که 

انچ مطلوب همگانست بود از واليت ظاهر و ... شيخ امام اجل، سلطان طريقت و شريعت، نور ملت و حقيقت ابوسعيد بن ابی الخير 
به کمال رسيد، چون محققان اين بشنيدند ، گفتند، واليت ". ليس فی الجبه غير اهللا"باطن او را شامل شد، عبارت از آن ، اين آمد که 

ورای کمال اين در جهان راهی نماند، که ديگران خود را با حق اثبات می کردند الجرم آن اثبات حجاب راه ايشان آمد از بلوغ کمال 
برين متفق شدند که پيش ازو، در واليت، هيچکس را اين درجه و ... خود را از راه برداشت ... درجه ی واليت، چون شيخ ابوسعيد 

جمال الدين ابو روح لطف اهللا ابن ابی سعيد بن ابی سعد، " (بوده است و وراء اين درجه نتواند بود مر آدمی را بعد از نبوتمنزلت ن
، انتشارات آگاه ، 1366، با مقدمه، تصحيح و تعليق دکتر محمد رضا شفيعی کدکنی، چاپ اول، حاالت و سخنان ابو سعيد ابوالخير

  .). 34-35صص 

 ، صوفيه را جانشينان واقعی و حقيقی پيامبرا ن عوارف المعارف، صاحب )  ق– ه 539-632( حفض سهروردی شهاب الدين ابو
، کالم او کالم انبيأ باشدپس . مستحق ميراث علم بی واسطه شود و دلش معدن حکمت شود... شيخ کامل :" معرفی می کند و می نويسد

حکمت، امام و مقتدای خاليق شود، و از اثر و برکت نفس پاک او، بسی طالبان و ، سيرت او سيرت انبيأ ، پس به واسطه ی علم و 
شهاب الدين (نجات ابد حاصل کنند و به دولت باقی و نعيم سرمدی به شرط متابعت و تسليمی حکم شيخ برسند  ... صادق راه يابند 

، شرکت انتشارات 1364قاسم انصاری، تهران، ، ترجمه ابو منصور عبدالمومن اصفهانی ، به اهتمام عوارف المعارفسهروردی، 
  . ). 35علمی و فرهنگی، ص 

  . 885 و 869 ، سيد جال الدين آشتيانی ، بوستان کتاب قم، ص شرح مقدمه قيصری بر فصوص الحکم -2

  .301-303، صصمشتاقی و مهجوریمصطفی ملکيان، -3

ت که قرآن را به خودی خود و به تنهايی نمی توان شناخت، زيرا مسلم اس:" فضل الرحمان، انديشمند مسلمان پاکستانی، می گويد-4
مطلقًا خالف عقل است اگر بپنداريم که تعاليم قرآن فارغ از سيره پيامبر، و بريده از زمينه ی . نزول وحی همواره سببی داشته است

جز زندگانی پيامبر و محيطی که . شته استبروز رفتارهای ايشان در مقام سياستگزاری ، فرمانروايی، تصميم گيری و غيره، عرضه گ
  ".وی در آن می زيسته است، مبنايی برای انسجام بخشيدن به تعاليم قرآن وجود ندارد

Fazlur Rahman , Islamic Methodology in History, Central Institute of Islamic Revival and Research. 
Karachi, 1965.p 9. 
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چيزی جز حيات روزمره پيامبر و . وجه به اعمال و رفتار پيامبر فهميده می شود کامًال غير معقول استتصور اينکه قرآن بدون ت"
اوضاع و احوال او به آموزه های قرآنی انسجام نمی بخشد و اينکه در قرن بيستم چنين بينگاريم که مردمان اطراف پيامبر ميان قرآن و 

  ". تصور کودکانه ای استتمثل آن در پيامبر تمايزی اساسی قائل بودند

Rahman, , “ Concepts Sunnah , Ijtihad and Ijma , in the Early Period” , Islamic Studies , 1 i(1962) , P 10. 

  .486 ، ص 16، جلد الميزان عالمه طباطبايی، -5

  . 101، ص 327، باب 3، جزء فتوحات مکيه -6

  .556 ، ص 1ح محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، ج،تصحيشرح االصول من الکافیصدرالمتألهين، -7

چنين چيزی . است] وحی[انديشه ی خاتميت را نبايد به اين معنا گرفت که سرنوشت نهايی زندگی، جانشين شدن عقل به جای عاطفه"-8
و .نی وضع مستقل نقادانه ای ايجاد می کندارزش عقالنی اين انديشه در آن است که در برابر تجربه ی باط. نه ممکن است و نه مطلوب 

اين امر با تولد اين اعتقاد حاصل می شود که حجيت و اعتبار ادعای اشخاص به پيوستگی با فوق طبيعت ، در تاريخ بشری به پايان 
ن بايد به چشم يک تجربه بنابر اين به تجربه ی باطنی و عارفانه هر اندازه هم که غير عا دی و غير متعارف باشد، اکنو... رسيده است،

ولی تجربه درونی تنها يک ... ی کامًال طبيعی نظر شود و مانند سيماهای ديگر تجربه بشری، نقادانه مورد بحث و تحليل قرار گيرد
  ).146-147، صص، احيای فکر دينی در اسالممحمد اقبال الهوری"(منبع معرفت بشری است

ده مستلزم اين است که نه تنها به وحی جديد و رسا لت جديد بلکه نياز به راهنمايی وحی  فلسفه ای که او برای ختم نبوت ذکر کر"-9
مطهری می گويد از نظر اقبال ). 59، ص وحی و نبوتمرتضی مطهری، "(پايان پذيرد و در حقيقت ديانت پايان می يابد نه نبوت

  ).پيشين"(ختم نبوت يعنی رسيدن بشر به مرحله ی خودکفايی:"الهوری

  .135، صراط، صبسط تجربه نبویعبدالکريم سروش، -10

اين تجربه ی دينی است که ذاتًا دينی است و هر کس واجد آن باشد به درجه ای از ... آنچه بلذات دينی است، تجربه دينی است"-11
  ).169، صبسط تجربه نبوی"(درجات پيامبر است، و به همان اندازه دين نزد او حاضر است

 اين مدعا را که دين همان تجربه ی دينی است بنا بر ادله ديداری دوباره با ويليام جيمز: تنوع دين در روزگار ماکتاب چارلز تيلور در 
  :رجوع شود به. ای کامًال مردود دانسته است

Taylor, Charles, Varietie, of Religion Today : William James Re visited, (Cambridge and 
London .Harvard University Press ,2002),pp 4-29. 

و آراء حقوقی آن ) با موضوع و غايت و مبادی و مسائل و تعريفی خاص(آراء فلسفی موجود در دين متعلق به فن فلسفه است"-12
عزم بر اثبات عقالنی  مقوالت دينی ). "163بسط تجربه نبوی، ص)"(خاص...آن هم با موضوع و تعريف و(متعلق به فن حقوق است 

سروش می گويد در ). 164پيشين، ص "(عين چاک کردن بدن دين و پرده برداری از ماهيت غير دينی مقوالت موجود در دين بود
که چگونه پس از مدتی با در آمدن علوم و فنون گوناگون، وحدت ارگانيک دين از بين :"يکی از سلسله درسهای خود توضيح داده است

اين . ی قوی حول منظومه ی دين قرار گرفتند و هر کدام پاره ی مربوط به خود را طلب کردندعلوم هر کدام چون مغناطيس ها.رفت
سکوالريسم، بدين سان، به معنای کشف پاره های دين از دين و تالشی ارگانيسم . اتفاق اقًال در تاريخ مسيحيت و يهوديت رخ داده است

  ).166پيشين، ص "(دينی است

های دينی ما می افزايند، و تجربه ی هر يک از آنان نوعی است منحصر به فرد خويش، و لذا به نوبه ی برغنای تجربه ... عارفان"-13
تجربه ی باطنی و عارفانه ی مولوی و غزالی و شبستری و سيد حيدر آملی و عارفان ديگر، هر .... خود، خواستنی و  ديدنی و ستودنی

تجربه ی عشق عارفانه فی المثل از تجربه های . .. بر تجارب پيشين دارنديک در جای خود چيزی برای گفتن و نمودن و افزودن 
همچنين است انديشه ی شيعيان که با جدی گرفتن مفهوم امامت، .لطيف عارفانه ای بوده که بر غنای تجارب دينی دينداران افزوده است
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ی حرکت و تکال آئينی است که در بستری از حرکت و تکامل در حقيقت فتوا به بسط و تداوم تجربه های پيامبرانه داده اند و اين الزمه 
  ).25، صبسط تجربه نبوی"(زاده شده است

تقريبًا هر پيشرفتی در شناخت مسيحی بدعت آميز :"جان هيک هم وقتی  درباره تجربه دينی در سنت مسيحی صحبت می کند، می گويد
هيک می گويد، کتاب مقدس ). 203جمه بهزاد سالکی، قصيده سرا، ص، تربعد پنجم، کاوشی در قلمرو روحانیجان هيک، "(بوده است

اين امر تحولی در تجربه دينی . شديدًا مردساالرانه است، ولی ليدی جوليان، در تجربه دينی خود خدا را به صورت زنانه می يابد
تجربه ی دينی جوليان، از نظر تجربه ی . جوليان ششصد سال جلو تر جنبش های فمينيستی اين سخنان را ادا کرده است. مسيحيان است

تجربه ی دينی مسيحی، آدمی را گناه کار می يافت که خدا به دليل اين گناه بر آدمی عادالنه . دينی ارتدوکسی مسيحيان، بدعت آميز است
مطابق تجربه .  بخشدجوليلن می گويد تجربه دينی وی حکايت از خدای خشمگين ندارد، بلکه خدا گناه کاران را می. خشم گرفته است

دينی مسيحيان، آدمی موجودی گناهکار، شرير و مستحق درد و رنج  و سرزنش و خشم الهی است، ولی جوليان می گويد در تجربه ی 
زيرا او خداست، او منشأ خير است، او . من به درستی ديدم که پروردگار ما هرگز خشمگين نبود، و هرگز هم نخواهد بود:" دينی اش
... قت است، او عشق است، او آرامش است، قدرت، حکمت، احسان و وحدت و يگانگی او اجازه نمی دهد که او خشمگين باشدذات حقي

جوليان برخالف ). 222پيشين، ص "(خداوند آن وجود خيری است که نمی تواند خشم بگيرد، زيرا خداوند چيزی نيست مگر خير مطلق
اگر چه او مسيحی بود و تجربه . دوزخ کتاب مقدس در تجربه او يافت نمی شد.م انسانها بودکتاب مقدس، معتقد به رستگاری عمومی تما

دينی او در دل سنت مسيحی اتفاق افتاد، ولی او آن تجربه را بسط داد و چيزهايی در تجربه اش يافت که با تجربه ی دينی بنيانگذار آن 
 . آئين متفاوت بود
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  )4(قرآن محمدی
  بی دليلی عصمت

يکی .، دينداران را با مسأله ی صدق گزاره های دينی و دالئل صدق باورها مواجه می سازدر واقع گرايانه ی زبان دينتفسي
آيا اين باوری صادق است؟ اگر اين باور صادق . ديگر از باورهای نظام اعتقادات دينی مسلمين، مسأله ی عصمت انبيأ است

 اين مدعا عرضه شده است؟است، آيا دالئل و شواهدی متقن حاکی از صدق 

 عصمت نزد اينان دارای دو .  پيامبران را معصوم فرض می کنندشيعيان بر مبنای پيش فرضی نامدلل، همه ی :صمتع
عصمت به معنای حداقلی، يعنی پيامبر در مقام دريافت، نگاهداری و ابالغ وحی مصون از . معنای حداکثری و حداقلی است

به معنای . ثری، يعنی انسان خطاناپذير، لغزش ناپذير، انسانی عاری از هرگونه خطا و گناهعصمت به معنای حداک. خطاست
  که انسانها را موجوداتی خطاکار می شناساند، تعارض  تجربی-انسان شناسی علمیاين مدعا با . دقيق کلمه، انسان نا انسان

انسان مصون از خطا، . ، موجودی خطا کار است) یانسان تاريخ(بشريت آنگونه که خود را در تاريخ آفتابی کرده. دارد
شيعيان به عصمت حداکثری باور دارند، برای اينکه دست کشيدن از عصمت حداکثری به معنای پذيرش . انسان نمی باشد

به گفته ی شريف مرتضی، دليل نفی تمام انواع .امکان گناه و خطا در زندگی پيامبران است و اين پيامدی است ناپذيرفتنی
از انبيأ به وسيله ی شيعيان، خارج کردن نبی از حوزه ی ذم و )  صغاير و کباير، قبل و بعد از بعثت، عمدًا و سهوًا(معاصی

ان الشيعه انما تنفی عن االنبيأ عليهم السالم جميع المعاصی من حيث کان کل شیء منها يستحق فاعله الذم و :"عقاب است
به تعبير .تاری که نبی را مستحق ذم و عقاب ننمايد، با عصمت سازگار می دانستمالصدرا صدور افعال و گف].1"[العقاب

می .مرتضی مطهری هم از معنای حداکثری عصمت دفاع می کرد. ديگر، وقوع سهو از انبيأ منتفی نمی باشد
و مرتکب گناه می عصمت يعنی مصونيت از گناه و اشتباه ، يعنی پيامبران نه تحت هواهای نفسانی قرار می گيرند :"نويسد

گناه نکردن و اشتباه نکردن پيامبران معلول نوع بينش و درجه يقين و ... شوند و نه در کار خود دچار خطا و اشتباه می شوند
عدم گناه امری اکتسابی است ، اما عدم خطا معلول علم حضوری است و در علم حضوری خطا راه ]. 2"[ايمان آنهاست

. ]3"[ ارتباط و اتصال دارند در متن واقعيت، اشتباه فرض نمی شودواقعيت هستی با رون خوددپيامبران الهی از :"ندارد
  :اين نظريه چند اشکال مهم دارد

اين سخن با سخن . برای رد خطا، مجبور می شوند به ارتباط درونی ، نه بيرونی، نبی با واقعيت هستی متوسل شوند:  اوال
 چه تفاوتی دارد؟ علم حضوری ،علم به رخدادها، فرايندها و حالتهايی در درون آدميان آنان که قرآن را حديث نفس می دانند،

علم حضوری تمامًا وابسته به .علم حضوری، علم هر کس به کيفيات نفسانی خودش می باشد. است، نه علم به جهان خارج
سانها  نمی توانند نسبت به بقيه ان. علم حضوری علم شخصی و منحصر به شخص ادراک گر است. شخص ادراک گر است

را نزد خويش ) معلوم(،حاالت درونی خود ) عالم(ادراک گر. درونيات يک شخص خاص مدعی باور صادق موجه شوند
  . علم به احوال درونی با علم به جهان خارج تفاوت بنيادين دارد. حاضر می يابد

در علم حصولی ميان ادراک گر و امر ادراک .واهدکردخطا نخ) حتی فاسقان(در علم حضوری،بنابر تعريف، هيچ کس: ثانيًا
باور متعلق به . احتمال عدم مطابقت باورهای ما درباره ی جهان بيرونی با جهان خارج وجود دارد. شده فاصله وجود دارد

 فاصله ) ادراک شده(و معلوم) ادراک گر(اما در علم حضوری بين  عالم. ذهن است ولی واقعيت بيرونی بيرون از ذهن است
آيت اهللا منتظری هم برای تبيين خطا ناپذيری وحی به همين نظريه استناد کرده و  . وجود ندارد و معلوم نزد عالم حاضر است

و قهرًا اگر کشف حقيقتًا کشف باشد نه تخيل و . او با علم حضوری، عين حقيقت را می يابد و ادراک می کند:" می نويسند
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 امکان ندارد، زيرا در کشف، عين حقيقت در معرض ديد شخص مکاشف  و در حضور گمان  کشف، خطا و لغزش در آن
اگر اين نظريه صادق باشد، بين نبی و  ].4"[او قرار دارد نه صورت ذهنی از آن، و در حقيقت خارجی، خطا معنا ندارد

ری کافران و فاسقان و اگر علم حضوری علم بدون خطا باشد، علم حضو. غير نبی در علم حضوری تفاوتی وجود ندارد
  . منافقان هم بدون خطا خواهد بود

از سوی ديگر، روشن است که در علم حضوری هم خطا می تواند راه داشته باشد، به همين دليل آيت اهللا منتظری می 
لم بدينترتيب دو نوع ع". اگر کشف حقيقتًا کشف باشد نه تخيل و گمان کشف، خطا و لغزش در آن امکان ندارد"نويسند

البته نوع دوم از نظر معتقدان، علم ). تخيلی، ظنی(، علم حضوری کاذب)صادق(علم حضوری حقيقی: حضوری وجود دارد
محی الدين عربی از برخی از بزرگان اهل سلوک نقل می کند که در کشف خود شيعيان را به . حضوری تلقی نمی گردد
فکان يراهم ... ان هذا الذی رايته قدا بقی عليه کشف الروافضو ک... و منهم رضی عنهم الرجبيون:"صورت خوک ديده اند

خنازير فياتی الرجل المستور الذی اليعرف منه هذا المذهب قط و هو فی نفسه مومن به يدين به ربه فاذا مر عليه براه فی 
و دسته ای از ...: ه انسانافان تاب و صدق فی توبته رآ... صوره خنزير فيستد عيه و يقول له تب الی اهللا فانک شيعی رافضی 

.... را ديده بود) شيعيان(=و اين شخص که من ديدمش در کشف و شهودی رافضيان... آنان، رضی اهللا عنهم، رجبيون اند
در آن حال، مردی پوشيده پيش او آمده او هرگز خبر نداشت که آن مرد پوشيده اهل .  يافته بودخوکآنان را به صورت 

وقتی اين مرد پوشيده بر او گذر کرد او وی . ، در واقع، او متدين و مومن به مذهب رافضيان بودمذهب رافضيان است ولی
پس اگر او توبه ... به پيشگاه خدا توبه کن، چرا که شيعی رافضی ای: صدايش کرد و به او گفت.  ديدخوکیرا به صورت 

به طور طبيعی شيعيان اين کشف را کشف ]. 5"[می کرد و صادقانه توبه می کرد، او وی را به صورت انسان می ديد
چه مالکی برای تمايز کشف صادق . حقيقی نمی دانند، اما اهل تسنن معتقد به ابن عربی آن را کشفی صادق تلقی خواهند کرد

از کشف کاذب وجود دارد؟ نمی توان به کشف نبی استناد کرد، برای اينکه محل نزاع اين است که آيا در قرآن خطا وجود 
وقتی کشف های کاذب بی . ارد يا نه؟ معتقدان به عدم خطا، برای توجيه نظر خويش به علم حضوری متوسل می شوندد

  .شمار معرفی می گردد، نمی توان کشف نبی را به عنوان معيار کشف صادق از کشف کاذب معرفی کرد

اکثر آدميان در . اديق علم حضوری استبر مبنای تعريف قائالن به علم حضوری، علم هر کس به نفس خود، يکی از مص  
  .   نه تنها خطای در خودشناسی، بلکه فريب در خودشناسی هم امری رايج است. خودشناسی گرفتار خطا می شوند

به فرض آنکه علم حضوری کاذب پذيرفته نشود،  آيا  امکان خطا در مرحله تبديل علم حضوری به علم حصولی وجود : ثالثًا
آيت اهللا منتظری در پاسخ اين پرسش .  مورد تأئيد قائالن به تفکيک علم حضوری از علم حصولی استندارد؟ اين نکته

اگر مراد از آن سوال، جستجو کردن از دليل و نحوه ی راه بردن و اطالع و آگاهی پيدا نمودن به عدم خطای :" نوشته اند
رًا آن را يافته، جواب آن اين است که در شخص مکاشف و وحی شده در حکايت از حقيقتی است که مدعی است حضو

که مورد بحث است، به هر دليلی که عصمت او را اثبات کرديم، به همان دليل، عدم ) ع(خصوص شخص پيامبر و معصوم
اين استدالل دوری است، چون . ]6"[خطای او در حکايت از حقيقت مکشوف و صداقت او در خبر از آن، اثبات می گردد

اما در مقام پاسخ به اين پرسش انديشه سوز  . ، به علم حضوری توسل  شده است)عصمت(ناپذيری پيامبربرای اثبات خطا
. که مگر در مرحله ی تبديل علم حضوری به علم حصولی امکان خطا وجود ندارد؟، دوباره به عصمت انبيأ استناد می شود

نبی در مقام تبديل علم حضوری به علم . م حضوری استبه تعبير ديگر، نبی خطا نمی کند، برای اينکه علم او از جنس عل
  .حصولی خطا نمی کند، چون معصوم است

اما به گفته آقای . کليه ی قائالن به تفکيک علم حضوری و علم حصولی، خطا را متعلق به علم حصولی می دانند :رابعًا
والذی يهدی اليه النظر العميق ان :"ويسد  می ننهايه الحکمهدر . طباطبايی، هر علم حصولی مسبوق به علم حضوری است

 هم همين نظر را تکرار می اصول فلسفه و روش رئاليسمدر ]. 7"[ايضًا ينتهی الی علم حضوری) من العلم(الحصولی منه
اگر بخواهيم به کيفيت تکثرات و تنوعات علوم و ادراکات پی ببريم، بايد به سوی اصل منعطف شده، ادراکات و علوم :"نمايد
علم حضوری . ضوريه را بررسی نمائيم زيرا همه شاخه ها باالخره به اين ريشه رسيده و از وی سرمايه هستی می گيرندح
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از اين رو، تمام خطا های علم حصولی  به علم ]. 8"[است که به واسطه سلب منشأيت آثار به علم حصولی تبديل می شود
  . علم حضوری استحضوری باز می گردند، برای اينکه علم حصولی محصول

به گمان وی، وحی . مالصدرا، برخالف مطهری و آيت اهللا منتظری،وحی را تمامًا از سنخ علم حضوری نمی داند:خامسًا
در مرتبه ی اول، پس از اعراض نفس نبی  از ملک و نظر به ملکوت، صور علميه وحی در قوه ی . دارای سه مرتبه است

اما در باالترين مرتبه، ]. 9[ز آن به صورت الفاظ به مراتب تخيل و حس  تنزل می کندعاقله يا خيال نبی ظاهر شده و پس ا
دريافت الفاظ و مفاهيم و صور علميه مطرح نمی باشد، بلکه، نبی از طريق علم حضوری حقايق و اعيان وحی را مشاهده 

ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسين او ادنی : به گفته صدرا اين همان مقامی است که قرآن درباره ی آن گفته است].10[می کند
در نوع پائين تر وحی، که مخيله ی نبی حقايق معقول دريافتی را : حال پرسش اين است). 10نجم،(فاوحی الی عبده ما اوحی

دليل يا دالئل رد خطا کدامست؟ آيا الفاظ و . به اصوات و الفاظ  تبديل می کند، به طور طبيعی امکان خطا وجود دارد
آيا تمام الفاظ .ت مطابق با حقايق معقولند؟ از سوی ديگر، نبی، مشاهدات حضوری خود را هم به قالب زبان می ريزداصوا

فلسفی، علمی، (فرآورده ی وحی را بايد به مفهوم ظاهر و مدلول اوليه ی آنها باز گرداند؟ آيا در موارد تعارض الفاظ با عقل
ول کرد يا نه؟ آيا عدول از ظاهر الفاظ به دليل آنست که معنای ظاهری خطاست بشری، می توان از ظاهر الفاظ عد) اخالقی

  يا دليل ديگری دارد؟

بنابر اين، علم . مطابق تعريف فيلسوفان تحليلی، علم، باور صادق مدلل است. امری ناپذيرفتنی است" علم حضوری: "سادسًا
 . تيب با توسل بدان نمی توان مسأله ای را حل کردبدينتر.  حضوری ، اصًال  علم نيست، بلکه حالتی نفسانی است

 گانه 26چرا فيلسوفان و متکلمان مسلمان علم خود را از علم خدا باالتر می دانند؟ خود خدا در قرآن به همه ی انبيأ : سابعًا
صوب به سخن خدا را من) که پيامبران معصوم اند(چگونه برای نجات مدعا و پيش فرض خودمان. خطا نسبت داده است

ممکن است گفته شود که ما !!! خطا بودن می کنيم؟ خطا گفتن خدا اشکالی ندارد ولی خطا گفتن پيامبران اشکال دارد؟
آيات قرآنی ای را که به پيامبران خطا نسبت می دهند حمل به معانی غير ظاهر ) تنزيه االنبيأدرست مثل سيد مرتضی در (

) عصمت انبيأ(آيا بهتر و درست تر نيست که دست از رأی خود: بايد گفت که. می کنيم و دست به تأويل آنها می بريم
  ).خويش را تأويل کن نه نی ذکر را(برداريم، نه اينکه برای حفظ رأی خود سخن خدا را تأويل کنيم؟ 

ًا اين مدعا مدلل ارائه نکرده اند و اساس) حداکثری يا حداقلی(دينداران تاکنون حتی يک دليل برای  تأئيد صدق عصمت انبيأ
و پذيرش پروژه ی ايمان گرايی " تعبد به متن"اگر صدق اين مدعا خرد گريز باشد، چاره ای جز توسل به . کردنی نيست
  . اما آيا متن متضمن چنين مدعايی است؟ به گمان ما پاسخ منفی است. باقی نمی ماند

 به آنها وحی  کهل ديگر آدميانند، تنها تفاوت آنها با ديگران اين استآنها مث. قرآن سيمايی کامًال انسانی از انبيا ترسيم می کند 
انسان موجودی لغزش پذير، خطا کار و گناه کار است و مفسران که نه دليل عقلی و نه شاهدی در متون مقدس . می رسد

. نگاه دارندپايدارل خود را دينی برای تأييد پيش فرض خود نمی يابند، دست به تأويل آيات قرآن می زنند تا پيش فرض نامدل
داد تا لباس از تن آنها برکشد و شرمگاهشان را نمايان " فريب"شيطان آدم و حوا را . مشکل از همان ابتدای خلقت آغاز شد

 شد ، نه اينکه عريان مکشوفدر عهد عتيق و قرآن آمده است که پس از لغزش آدم و حوا عريان بودنشان برايشان .سازد
تجاوز به "، "عاصی شدن و راه گم کردن"، "فريب خوردن"، "وسوسه شدن" آدم به دليل . آن عريان نبودندشدند و قبل از

جنگ و .  آدم شد و از بهشت رانده شد تا در زمين،  انسانی زندگی کند؛"حريم ممنوعه از طريق خوردن از درخت ممنوعه
گرسنگی، تشنگی،  ).115-124 و طه 19-27راف،اع( از انسانيت انسان است ، بخشیدشمنی، فريب خوردن و برهنگی

وی ني د–اوصاف زندگی زمينی ... برهنگی، افتاب خوردگی، دشمنی دائمی، اعراض از ياد خدا، توبه کردن، هدايت شدن و 
  . انسانی اند–
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و غير انسانی مفاهيم انسانی و غيرانسانی متضمن چه معنايی است؟ برخی افراد، انسانی را به معنی مظهر فضائل اخالقی، 
ه است، انسان کامل داما انسان، چنانچه خود را در تاريخ به نمايش گذار. را به معنای نماد رذائل اخالقی قلمداد می کنند

يعنی موجودی مختار، آگاه، جايزالخطا و اخالقًا مشمول مدح و ذم است که فضيلت و رذيلت . نيست، بلکه کامًال انسان است
 19معارج،(، هلوع و جزوع و منوع )30بقره، (عنوان خليفه زمين، موجودی خونريز و فسادگستر انسان به . آفريده است

چون احساس استغناء کند، نافرمانی پيشه می . است) 2عصر، (در خسران . است) 72احزاب،  (ل، ظلوم و جهو)21الی
  . است) 17عبس، (موجودی ناسپاس ) 7و6علق، (کند

وقتی فردی ادعای پيامبری می کند و همانند همه . ی کامًال انسانی از پيامبران ارائه می کندهمانگونه که گذشت، قرآن سيماي
او با ما در کجاست؟ قرآن به " تفاوت"آدميان زندگی می کند، به طور طبيعی اين پرسش در اذهان می رويد که پس 

و بشر بودن ). 20فرقان،(زارها راه می رفتند آنها غذا می خوردند و در با. صراحت تمام بر بشر بودن انبيا تأکيد می کند
آدميان گمان می کردند که دريافت کننده وحی يا کسی که تجربه دينی را از سر می ). 11ابراهيم،(دندشيخود را به رخ می ک

ا اما پيامبر می گفت من نيز چون شم). 10 ابراهيم،-2 يونس،-94اسراء،(باشد ) انسان(ان شگذراند، نبايد از جنس خود
مطابق فرهنگ زمانه و در (پيامبر به زبان قوم ). 11ابراهيم،(شماييم، يعنی انسانيم " مثل"، ما دقيقًا )93اسراء،(انسانم 

که است چيست؟ تنها تفاوت اين " تمايز" و مالک "تفاوت"پس مبنای ). 4ابراهيم، (با مردم سخن می گفت) سطح عقول آنها
عالمه طباطبايی برای تأئيد عصمت انبيأ به دو آيه استناد می ). 110 کهف،-6لت،فص(به برخی از انسان ها، وحی می شود

  :کند

  ).87انعام،(و آنان را برگزيديم و به راهی راست هدايت کرديم: و اجتبيناهم و هديناهم الی صراط مستقيم

 خلفه رصدا، ليعلم ان قد ابلغوا عالم الغيب فال يظهر علی غيبه احدًا اال من ارتضی من رسول فانه يسلک من بين يديه و من
مگر پيامبری که او بپسندد، که . اوست دانای راز پنهان، که هيچ کس را از غيب خويش آگاه نمی سازد: رساالت ربهم

  ).26-28جن، (تا معلوم بدارد که رسالت پروردگارشان را گزارده اند شاپيش و پشت سر او نگهبانانی راه دهدپي

با تئوری عصمت شيعيان ناسازگار ،  گزارش قرآن از زندگی انبيأ اما .  در عصمت انبيأ ندارنداين دو آيه هيچ صراحتی
  :زير مثبت مدعای ماست شواهد . است

) 42و 48 مريم،-53 انبيا،-70 شعرا،-85 صافات،-114 توبه،-26ف،خر ز-4 ممتحنه،-74انعام،(قرآن در آيات مختلف 
مفسران و تلقی اما با عصمت، مطابق . ت پرستی بخشی از تاريخ آدميان استب. پدر ابراهيم را بت پرست خوانده است

، مدعی می شوند که در تمام اين موارد، پدر به قرآن لذا با عوض کردن کالم صريح . متکلمان شيعی، سازگار نمی افتد
 نگفته است عموی ست ی متشخص انسانوار که قادر مطلق و عالم مطلق اآنها توضيح نمی دهند چرا خدا. معنای عموست

می ترسيده است؟ با کسی تعارف آيا علم او کامل نبوده است؟ آيا است؟ بوده آيا خدا ناتوان . ابراهيم بت پرست بوده است
  داشته است؟ 

انسانی -دشمنی دائمی بخش جدا ناپذير زندگی زمينیخونريزی و آدم و حوا تأکيد کرد که خلقت و داستان قرآن در داستان 
. اولی از پيروانش و دومی از دشمنانش بود. رت موسی پيش از رسالت، روزی دو تن را در حال نزاع می بيندحض. است

اما بعد توبه می کند ). 15قصص،(موسی دشمن مشترک را می کشد . پيرو از موسی، عليه دشمن مشترکشان ياری می طلبد
 همچون داستان ،در اينجا). 16قصص،( مغفرت می کندو عمل خود را عمل شيطان و ظلم به نفس می خواند و از خدا طلب

وقتی فرعون با کنايه اين عمل موسی را به . فريب می دهد، او را گمراه و وادار به قتل می کندرا آدم و حوا، شيطان موسی 
انا من : موسی به صراحت می گويد در زمان ارتکاب به قتل از خطاکاران بودم) 19شعرا،(رخش می کشد 

  ].11[، با پيامبری تعارض نداردکند ضاللت پيشين و کشتن فردی که بخاطرش توبه می  بدين ترتيب، ).20شعرا،(الضالين
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اما بعد توبه می کند .  مطابق روايت قرآن، خدا حضرت داود را مورد آزمايش قرار می دهد و او در آزمايش خطا می کند-
   .]12[)17-26ص، (و خدا خطايش را می بخشد 

می رود، خدا او را مجازات می کند، در دل نهنگ دست به دعا بر می دارد و به خدا و خشمگين می شود حضرت يونس 
  .می گويد من از ظالمين بودم

هيچ خدايی جز تو : ی ندا دادکو در تاري.  و ذوالنون را، آنگاه که خشمناک برفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمی گيريم-
مومنان را اينچنين دعايش را مستجاب کرديم و او را از اندوه رهانيديم و .  ستمکاران هستمنيست، تو منزه هستی و من از

  ). 88و87انبيا، (می رهانيم 

حتی اذا :  هم با پيامبری تعارض ندارد وعده هاپنداشتن آن) کذب(پنداری در وعده نصرت الهی و ) ظن(ترديد و شک 
حتی ). 110يوسف،(رد باسناعن القوم المجرميني من نشاء و النجیف رنااستيئس الرسل و ظنوا انهم قدکذبوا جاء هم نص

ابراهيم خليل اهللا هم هنوز به مقام اطمينان نرسيده بود و از خدا درخواست نمود تا چگونگی زنده کردن مردگان را به او 
  :بنماياند

:  آيا هنوز ايمان نياورده ای؟ گفت:گفت. یای پرودگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می ساز:  ابراهيم گفت-
ز آنها را بر اچهار پرنده برگير و گوشت آنها را به هم بياميز و هر جزيی : گفت. بلی، ولکن می خواهم که دلم آرام يابد

  ).260بقره،(شتابان نزد توی می آيند. پس آنها را فراخوان. کوهی بنه

  : اين حال موسای پيامبر از خدا می خواهد تا خودش را به او نشان دهدهر انسانی می داند که خدا غير مادی است، با

: گفت.  تا در تو نظر کنم، بنمایای پرودگار من:  چون موسی به معيادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت-
چون پرودگارش بر کوه تجلی . به آن گوه بنگر، اگر بر جای خود قرار يافت، تو نيز مرا خواهی ديد. هرگز مرا نخواهی ديد

 تو منزهی، به تو بازگشتم و من نخستين مومنانم: چون به هوش آمد گفت. کرد، کوه را خرد کرد و موسی بيهوش بيفتاد
  ).143اعراف،(

قرآن . او کودکی يتيم و فقير بود. با روايت فراانسانی مفسران شيعی کامًال متفاوت است) ص(روايت قرآن از حضرت محمد 
کرده است ، يعنی پيامبر اسالم را پيش از بعثت، مان تعبيری که برای موسی استفاده کرده، برای پيامبر اسالم استفاده از ه

  ).70،ضحی( و وجدک ضاالفهدی:شمرده  است" ضال"

  :در سوره يوسف در باره پيامبر می گويد

  ).3وسف، ي(و بيگمان پيش از آن از بيخبران بودی: و ان کنت من قبله لمن الغافلين

  ).25شوری، (تو پيشتر نمی دانستی کتاب چيست و ايمان چيست: وما کنت تدری ما الکتاب و ال االيمان

  : موارد زير با عصمت شيعی سازگار نمی باشند.عصمت به معنای مورد نظر شيعيان در قرآن جايی ندارد

ای تو بيامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به  تا خدا گناه تو را آنچه پيش از اين بوده و آنچه از اين پس باشد بر-
  ).2فتح،(صراط مستقيم راه نمايد

  ).106نسأ، ( واز خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزگار مهربان است-
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 پس شکيبايی پيشيه کن، که وعده الهی حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و شامگاهان و بامدادان سپاسگزارانه -
  ).55غافر، (گارت را تسبيح گویپرورد

  ).19محمد، ( بدان که فی الحقيقه خدايی جز خداوند نيست، و برای گناهت، و نيز برای مردان و زنان مومن آمرزش بخواه-

 نزديک بود تو را از آنچه بر تو وحی کرده بوديم منحرف سازند تا چيز ديگری جز آن را به دروغ به ما نسبت کنی، آنگاه -
آنگاه تو را دو چندان در . نزديک بود که اندکی به آنان ميل کنی. موستی کنند و اگر نه آن بود که پايداريت داده بوديبا تو د

  ).73-75،ءاسرا(آخرت عذاب می کرديم و برای خود ياروی نمی يافتی

  ).12هود،( مبادا که برخی از چيزهايی را که بر تو وحی کرده ايم واگذاری -

د، گروهی از کافران قصد آن داشتند که تو را گمراه کنند، ولی آنان جز خود را نبوخدا شامل حال تو اگر فضل و رحمت -
  ).113نساء،(گمراه نکنند و هيچ زيانی به تو نرسانند

ت د ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهش هايشان پيروی مکن و از ايشان بپرهيز که مبادا بفريبن-
  ).49مائده،(ز بعضی از چيزهايی که خدا بر تو نازل کرده است سر باز زنی تا ا

چرا به آنان اذن ماندن دادی؟ می بايست آنها که راست می گفتند آشکار شوند و تو دروغگويان را هم .  خدايت عفو کند-
  ).43توبه،(بشناسی

يا پند گيرد و پند تو .  شايد او پاکيزه شود، چه دانیچون آن نابينا به نزدش آمد و تو.  روی را ترش کرد و سر برگردانيد-
و اما آن که . و اگر هم پاک نگردد چيزی بر عهده تو نيست. تو روی خود بدو می کنی. اما آن توانگر است. سودمندش افتد

  )1-10،عبس(دوان دوان به نزد تو می آيد، و می ترسد، تو از او به ديگری می پردازی

از هر چه از پروردگارت به تو . زيرا خدا دانا و حکيم است. بترس و از کافران و منافقان اطالعت مکن ای پيامبر از خدا -
  ).2-1احزاب،(وحی می شود اطاعت کن زيرا خدا بدانچه می کنيد آگاه است

ع او بر ما سخنانی می بست، دست راستش را می گرفتيم ،سپس شاهرگش را قطع می کرديم، و هيچيک از شما مداف اگر -
  ).44-47حاقه،(نبود 

در اين تلقی، عصمت پيامبر،  به عدم . به نظر مجتهد شبستری ، قرآن محصول نگاه موحدانه پيامبر به عالم و آدم است
هيچ گاه از اين فهم تفسيری توحيدی جهان :"می گويد پيامبر . فروکاسته می شود" نگاه موحدانه به عالم"انحراف وی  از 

نبوت پيامبر در چگونه ديدن جهان .او در اين نبوت و رسالت معصوم است. ه غير خدا دعوت نمی کندمنحرف نمی شود و ب
آقای شبستری ]. 13"[و رسالت وی ابالغ اين بينش بوده است و نه در بيان اينکه از نظر فلسفی يا علمی جهان چگونه است

محصول نگاه موحدانه پيامبر به عالم است يا )  ن ابولهبمثال لعنت کرد(آيا تمام آيات قرآن: بايد به اين پرسش پاسخ دهند
  برخی از آيات با نگاه موحدانه به عالم تعارض دارند؟

پيامبری که قرآن به .  ايده ی عصمت نه با دليل عقلی تأئيد می شود و نه می توان با مستندات متن آن را تثبيت کرد:نتيجه
"  صدق ختم نبوت"اما آنها نه برای  .  شيعيان برساخته اند، ناانسان استپيامبری که. تصوير می کشد، کامًال انسان است

، )رأی سروش(باشد) قرآن(اگر کسی معتقد به وجود خطا در کالم پيامبر". صدق عصمت انبيأ"دليل آورده اند، و نه برای 
 دينی است، نه درون دينی، که ضمن اينکه کل بحث، برون. اين مدعا با تلقی قرآنی ازشخصيت پيامبران ناسازگار نمی باشد

موضع مقاله ی حاضر مناقشه در صدق عصمت و خاتميت نيست، نوشتار حاضر . بتوان با استناد به متن آن را ابطال کرد
  . در ادله يی که مسلمين برای صدق مدعا برساخته اند ، مناقشه کرده و آنها را دليل نمی داند
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 اکبر گنجی

1387  شهريور9راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

  .28، موسسه االعلمی للمطبوعات،  بيروت،ص تنزيه االنبيأ شريف مرتضی، -1

  .11- 12، انتشارات صدرا، صوحی و نبوت مرتضی مطهری، -2

  .13 پيشين، ص -3

شود به ، رجوع 31/1/87 آيت اهللا منتظری، پاسخ آيت اهللا منتظری به پرسش هايی پيرامون نظريه قرآن و وحی دکتر سروش، -4
  .سايت آيت اهللا منتظری

با اينکه محی الدين عربی می گويد اگر شيعيان توبه کنند، .  به بعد، مکاشفه بعضی رجبيون8، جزئ دوم، ص فتوحات مکيه -5
  . صورت خوکی آنان به صورت انسانی تبديل خواهد شد، برخی از شيعيان مدعی اند ابن عربی شيعه بوده است

درون (ت که در ميان تمام کسانی که وارد مباحث اخير پيرامون وحی شده اند، تنها فردی که بجای بحث نقلی پيشين، انصاف آن اس-6
ديگران با تکرار آموزه های دينی، سعی می کنند مدعا را اثبات . سخن گفته است، آيت اهللا منتظری است) برون دينی(، استداللی)دينی
  .کنند

  .239، قم، موسسه النشر االسالمی ، صنهايه الحکمهمحمد حسين طباطبايی، -7

  . 37 -38 ، صص2، انتشارات صدرا، جاصول فلسفه و روش رئاليسم محمد حسين طباطبايی، -8

ولکن حيث ان النفس تکون بعد فی دار غربتها بالطبع و لم تنسلخ و لم ترتفع اذيا لها بالکليه عن عالقتها التدبيريه لقواها البدنيه و "-9
، او انها لم تتجرد عن عالم التمثل بالکليه و ان تجردت عن عالم الماده بالکليه، فيکون منالها فيما بحسب ذالک الشأن و جنودها الحسيه

فتمثل : کما قال تعالی. تلک الدرجه، تحول الملک الحامل للوحی علی صوره فی شبح شخص بشری ناطق لکلمات الهيه منظومه مسموعه
 که نفس بالکل و از هر جهت، از ارتباط تدبيری خود نسبت به بدن و جنود حسی آن، دست برنداشته يا از آن اما از آنجا": لها بشرًا سويا

بدين . جهت که برغم تجرد کلی از عالم ماده، از عالم تمثل از هر جهت تجرد حاصل نکرده، به اندازه ی سطح عالم تمثل بهره می گيرد
 بشری بر او تمثل پيدا می کند و کلمات الهی را بصورت منظم و مسموع بر زبان جهت فرشته ی حامل وحی به صورت شبح انسانی

، تصحيح محمد خواجوی، تفسير القرآن الکريمصدرالمتألهين، (فتمثل لها بشرًا سويا: جاری می کند،چنانکه خداوند فرموده است 
ب وحی است و متناسب با شخصيت نبی است که اين مرتبه از وحی، پائين ترين مرات).299-300، صص 1انتشارات بيدار، قم، ج 

  .نائل نگشته است) ؟(هنوز به تجرد تام

نکته حائز اهميت در فلسفه صدرا اين است که تمام صور مخيل ،وحيانی و حسی، ابداع و اختراع نفس اند و قيام صدوری به نفس 
نفس نبی حقايق را در عالم مثال منفصل . اقعی دارندمطابق پيش فرض های متافيزيکی صدرا، مثل افالطونی وجود خارجی و و. دارند

  . می بيند و سپس به کمک قوه مخيله صورتی متناسب با اصل در مقام تخيل خلق می کند

المر االخره و المر الدين  و اسائر المعارف االلهيه، کانت . و ال تظن ايها الحبيب هداک اهللا ان معرفت النبی صلی اهللا عليه و آله"-10
هيهات، فان . حتی يکون معرفته کمعرفتک و انما يتخلف المقلد فقط. کما ان معرفتک تقليد للنبی. دًا لجبرئيل بالسماع منه و الروايهتقلي

التقليد ليس معرفه بل هو اعتقاد صحيح و االنبيأ عارفون باهللا و آياته و معنی معرفتهم انهم کشف لهم حقيقه االشيأ کما هی عليها، فشاهدوا 
ذالک بان ينکشف لهم االشيأ کما هی عليها، فشاهدوها بالبصر الباطنه کما تشاهد . ه الباطنه او ضح مما يشاهده الناس بالمحسوساتببصر

، تصحيح محمد تفسير القرآن الکريمصدرالمتألهين، "( انت المحسوسات بالبصر الظاهره فيخبرون عن مشاهه، العن سماع و تقليد
   ). 421، ص1قم، ج خواجوی، انتشارات بيدار، 
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  :به قرار زير است اين واقعه از کتاب مقدس روايت  -11

 و واقع شد در آن ايام که چون موسی بزرگ شد نزد براداران خود بيرون آمد و بکارهای دشوار ايشان نظر انداخته شخصی مصری -
ه چون کسی را نديد آن مصری را کشت و او را پس بهر طرف نظر افکند. را ديد که شخص عبرانی را که از برادران او بود می زند

پس به ظالم گفت چرا همسايه خود را می . و روز ديگر بيرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه می کنند. در ريگ پنهان ساخت
پس موسی ترسيد  .یتمگر تو می خواهی مرا بکشی چنانکه آن مصری را کش.  ساخته استرداو  ما حاکم يارگفت کيست که ترا ب. زنی

چون فرعون اين ماجرا را شنيد قصد قتل موسی کرد و موسی از حضور فرعون فرار کرده در . و گفت يقينًا اين امر شيوع يافته است
  ).16-11سفر خروج، باب دوم، آيات(زمين مديان ساکن شد

  :ب مقدس بدين قرار استاخطاهای داود بر مبنای کت. روايت کتاب مقدس، مبسوط است -12

و دولتمند را .  و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وی آمده او را گفت که در شهری دو مرد بودند يکی دولتمند و ديگری فقير-
گ رفقير را جز يک ماده بره کوچک نبود که آن را خريده و پرورش داده همراه وی و پسرانش بز. گوسفند و گاو بی نهايت بسيار بود

و مسافری نزد آن مرد .  می خوابيد و برايش مثل دختر می بودش وی می خورد و از کاسه او می نوشيد و در آغوشمی شد از خوراک
دولتمند آمد و او را حيف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا بجهت مسافری که نزد وی آمده بود مهيا سازد و بره آن مرد فقير 

آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده به ناتان گفت به حيات خداوند قسم . ده بود مهيا ساخترا گرفته برای آن مرد که نزد وی آم
. و چونکه اين کار را کرده است و هيچ ترحم ننموده بره را چهار چندان بايد رد کند. کسی که اين کار را کرده است مستوجب قتل است

ييل چنين می گويد من تو را بر اسراييل به پادشاهی مسح نمودم و من تو را از ناتان به داود گفت آن مرد تو هستی و يهوه خدای اسرا
عطا کردم و اگر به تو را   خانه آقايت را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش تو و خاندان اسراييل و يهودا. دست شاول رهايی دادم

ی حٌتريای داوند را خوار نموده در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوپس چرا کالم خ. اين کم می بود چنين و چنان برای تو مزيدی کردم
پس حال شمشير از خانه تو هرگز .  و او را با شمشير بنی عمون به قتل رسانيدییرا به شمشير زده زن او را برای خود به زنی گرفت

خداوند چنين گويد اينک من از خانه خودت .  باشدی را گرفتی تا زن تودور نخواهد شد به علت اينکه مرا تحقير نموده و زن اوريای حٌت
بدی را بر تو عارض خواهم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته به همسايه ات خواهم داد و او  در نظر اين آفتاب با زنان تو 

و داود به ناتان . ر آفتاب خواهم نمودزيرا که تو اينکار را به پنهانی کردی اما من اين کار را پيش تمام اسراييل و در نظ. خواهد خوابيد
ليکن چون از اين امر باعث کفر . ناتان به داود گفت خداوند نيز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد. گفت به خداوند گناه کرده ام

ت و خداوند پسری را که زن پس ناتان به خانه رف. گفتن دشمنان خداوند شده پسری نيز که برای تو زاييده شده است البته خواهد مرد
 هپس داود از خدا برای طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شد. اوربا برای داود زاييده بود مبتال ساخت که سخت بيمار شد

 و .ان نخوردبر روی زمين خوابيد و مشايخ خانه اش بر او برخاستند تا او را از زمين برخيزانند اما قبول نکرد و با ايشان نشب تمامی 
طفل او را اطالع دهند زيرا گفتند اينک چون طفل زنده بود با وی سخن  بمرد و خادمان داود ترسيدن که از مردن در روز هفتم طفل

و چون داود ديد که بندگانش با . پس اگر به او خبر دهيم که طفل مرده است چه قدر زياده رنجيده می شود. ا را نشنيدمگفتيم و قول 
آنگاه داود از . نجوی می کنند داود فهميد که طفل مرده است و داود به خادمان خود گفت آيا طفل مرده است گفتند مرده استيکديگر 

زمين برخاسته خويش را شست و شو داده تدهين کرد و لباس خود را عوض نموده به خانه خداوند رفت و عبادت نمود و به خانه خود 
ند و خورده و خادمانش به وی گفتند اين چه کار است که کردی وقتی که طفل زنده بود روزه گرفته آمده خوراک خواست که پيش گذاشت

او گفت وقتی که طفل زنده بود روزه گرفتم و گريه نمودم زيرا فکر کردم . گريه نمودی و چون طفل مرد برخاسته خوراک خوردی
اما االن که مرده است پس چرا من روزه بدارم آيا می خواهم . ده بماندکيست که بداند که شايد خداوند بر من ترحم فرمايد تا طفل زن

 را تسلی داد و نزد وی آمده با او بتشيعداود زن خود . من هم نزد او خواهم رفت ليکن او نزد من باز نخواهد آمد. ديگر او را باز بياورم
  . )25تا1وييل، باب دوازدهم، مکتاب مقدس، کتاب دوم س. (ت داشتخوابيد و او پسری زاييده او را سليمان نام نهاد و خداوند او را دوس
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  )5(قرآن محمدی 
  عقاليی بودن زندگی پس از مرگ 

ان دين مدعی است که خدا موجودی واقعی و  تفسير واقع گرايانه از زب.مبدآ و معاد دو آموزه ی محوری اديان توحيدی است
زندگی پس از مرگ هم واقعی است و آدمی حقيقتًا پس از مرگ به حيات خود ادامه می . مستقل از آدمی و ادراک اوست

به گفته ی فوئر باخ، انسان خدا . ولی ناواقع گرايان منکر وجود مستقل از ذهن باورهای دينی چون خدا و آخرت هستند. دهد
ناواقع گرايان زندگی پس از مرگ .  خدا محصول تخيل آدمی است. ر مبنای آرمانها و آرزوهای واالی خود می آفريندرا ب

محمد مجتهد شبستری . را به ارزش های انسانی تحويل می کنند که با آن می توان  زندگی اين جهانی آدمی را ارزيابی کرد
ه و می گويد آيات قرآن درباره زندگی پس از مرگ را نبايد به معنای گزاره هم زبان دين را زبان ناواقع گرايانه تعبير کرد

های صدق و کذب بردار تلقی کرد و گمان کرد که واقعًا حيات پس از مرگ وجود دارد، اين آيات ، محصول پيش نگاه 
  ].1[پيامبر اسالم به عالم خارج اند

قرآن از خدا و آخرت به تصوير می کشد،  در موارد عديده با اگر زبان دين ، واقع گرايانه تعبير شود،  سيمايی  که 
اگر اين آموزه ها، آموزه های صدق و کذب بردار باشند، مومنان به ناچار در چنبره ی . تعارض دارد) فلسفی و علمی(عقل

 اين آموزه ها را راه ديگر اين است که. نفی آموزه های دينی ، يا نفی فرآورده های عقل بشری: دو راهی اسير خواهند شد
زندگی . مفسران و دينداران چاره ای جز تأويل اين آيات نداشته اند. صدق و کذب بردار ندانيم و آنها را نمادين فرض کنيم

  : پس از مرگ، مثبت نظر ماست

ل نکرده مفسران فقط آيات توحيدی را تأوي.  مبدأ و معاد مهمترين اعتقادات مسلمين اند:و جسمانی بودن آن ثبات معادا
حيات پس از مرگ، مطابق آيات قرآن، زندگی شخصی با . اند، بلکه آيات معاد و زندگی پس از مرگ را هم تأويل کرده اند

اعراب از پيامبر سوال می کردند آيا پس از اينکه ما مرديم و اين استخوان هايمان پوسيد و . همين جسم مادی دنيوی است
ين استخونهای پوسيده ، حيات دوباره خواهند يافت؟ پيامبر هم به آنها پاسخ مثبت می خاک شد، دوباره زنده می شويم و هم

 جسمانی نيست، تا الزم -در حالی که می توانست به آنها بگويد ، شما مسله را بد فهميده ايد، حيات پس از مرگ مادی. داد
اما پيامبر نه تنها چنين پاسخی نداده ، . وحانی استباشد همين استخوانهای پوسيده  و بدن مادی شما دوباره زنده شود، بلکه ر

بلکه به صراحت تمام بر زنده شدن همين بدن مادی در جهان آخرت، و زندگی دوباره آن در بهشت يا جهنم، تأکيد کرده و 
د گفته است  اجزای همين بدن مادی در آخرت به سود يا زيان شخص شهادت می دهند و شخص با همين اندام جسمانی خو

  :برخی از مستندات  مدعای ما به قرار زير است.گفت و گو خواهد کرد

 درحالی -گويد چه کسی استخونها را: قل يحييها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق عليم. قال من يحی العظم و هی رميم-
ست، زنده اش می گرداند، او به هر  از نو زنده می گرداند؟ بگو همان کسی که نخستين بار آن را پديد آورده ا-که پوسيده اند
  ). 78-79يس، (ست] و توانا[ آفرينشی دانا

خدای تعالی نه چيزی را فراموش می کند و نه به چيزی جاهل است، وقتی او :"آقای طباطبايی در تفسير اين آيات می نويسد
 حيات داشت نسبت به هيچ حالی از احوال آفريننده اين استخوانها در آغاز و در نوبت اول بود و در مدتی هم که اين استخوان

آن، جاهل نبود، و بعد از مردنش هم جاهل به آن نبود، ديگر چه اشکالی دارد که دوباره آن را زنده کند؟ با اينکه قدرت خدا 
  .]2"[ثابت است، و جهل و نسيانی هم در ساحت او راه ندارد" عظام"نسبت به احيای اين 
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فانما هی زجره وحده فاذا هم .قل نعم و انتم داخرون . اوء اباونا االولون. عظما اء نا لمبعوثوناء ذا متنا و کنا ترابا و -
خواهيم شد؟ و همچنين ] و زنده[شديم، آيا ما از نو برانگيخته] ی پوسيده[چون مرديم و خاک و استخوانها ] گويند: [ينظرون

  ).16-19ت، صافا(پدران نخستين ما؟ بگو آری، و شما خوار و زبون باشيد

  ).53صافات، (شديم، آيا ما جزا خواهيم يافت] ی پوسيده[آيا چون مرديم و خاک و استخوانها -

  ).3ق، (، اين بازگشتی بعيد است]از نو زنده شويم[آيا چون مرديم و خاک شديم -

اين است که توانائيم بر اين او را گرد نمی آوريم؟ حق ] پوسيده و پراکنده[آيا انسان چنين می پندارد که هرگز استخوانهای-
  ).3-4قيامت، (که سر انگشتهای او را فراهم آوريم

  ].10-11نازعات، (بازگردانده شويم، آنگاه که استخوانهايی پوسيده شديم] زندگی[گويند آيا ما به حالت نخستين -

  ).49اسرأ،(نگيخته خواهيم شدخرد و خاک شديم، در هيأت آفرينشی تازه برا] پوسيده و [و گفتند آيا چون استخوانهای -

  ).98اسرأ، (خرد و خاک شديم در هيأت آفرينشی تازه برانگيخته خواهيم شد]پوسيده و [و گفتند آيا چون استخوانهای -

شديد، از نو برانگيخته می شويد، بعيد است آنچه به ] پوسيده[آيا به شما وعده می دهد که چون مرديد و خاک و استخوان-
  ).35-36مومنون،(اندشما وعده داده 

  ).82مومنون، (شديم، از نو برانگيخته می شويم] پوسيده[گويند آيا چون مرديم، و خاک و استخوان-

  ).47واقعه، (شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد] ی پوسيده[و می گفتند آيا چون مرديم و خاک و استخوانها-

دند، دستهايشان با ما سخن بگويند، و پاهايشان گواهی امروز بر دهانهايشان مهر گذارديم و درباره آنچه می کر-
  ).65يس،(دهند

به پوستهايشان گويند چرا . تا چون به آنجا رسند، گوشها و چشمها و پوستهايشان در باره آنچه کرده اند، برآنان گواهی دهند-
[ آورده است، و او شما را نخست بار بر ما گواهی داديد؟ گويند ما را خداوندی که هر چيز را به سخن در آورد، به سخن در 

  ).20-21فصلت، (آفريد، و به سوی او بازگردانده می شويد] که چيزی نبوديد

پوست آلت تناسلی آدمی است که در آخرت عليه اعمال زشت " جلود"عالمه طباطبايی می گويد به نظر برخی از مفسران 
  ].3[شخص شهادت خواهد داد

  ).65-66صافات، (آنگاه ايشان خورنده از آنند، و پر کننده شکمهای خويش از آن. ن استميوه اش گويی کله های شياطي-

  : مادی يک پيامبر  در همين عالم خاکی طرح شده است-در سوره بقره داستان ميراندن و زنده کردن جسمانی

] اهل[چگونه خداوند گفت ] در دل[کسی را که بر شهری گذشت که سقفها و ديوارهايش فروريخته بود، ] داستان[يا-
گفت چه ] و به او[صد سال ميراند، سپس زنده کرد، ] مدت[را پس از مرگشان زنده می کند؟ آنگاه خداوند او را ] شهر[اين

در [فرمود چنين نيست، صد سال . مانده ام] در اين حال[ مانده ای؟ گفت يک روز يا بخشی از يک روز] در اين حال[مدت 
به خوردنی و نوشيدنی ات بنگر که با گذشت زمان ديگرگون نشده است، و به درازگوشت بنگر، و مانده ای، ] چنين حالی

] پرده[تو را مايه عبرت مردم خواهيم ساخت، و به استخوانها بنگر که چگونه فراهمشان مينهيم، سپس بر آنها] بدينسان[
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دانم که خداوند بر هر کاری بر او آشکار شد، گفت می ] حقيقت امر[گوشت می پوشانيم، و هنگامی که 
  ).259بقره،(تواناست

در .  جسمانی  با عقل فلسفی فيلسوفان مسلمان ، مفسران را واداشته است تا اينگونه آيات را تأويل کنند-تعارض معاد مادی 
  :واقع مفسرين به چهار  گروه تقسيم می شوند

  .به تأويل آيات کريمه قرآن مجيد ندارنداينان نياز .  جسمانی  قائلند- کسانی که به معاد  مادی -الف

به عنوان نمونه، مالصدرا نقل می . اينان کليه آيات مربوط به آخرت را تأويل می کنند.  کسانی که به معاد روحانی قائلند-ب
کند که  يکی از فالسفه ی مسلمان  تمام آيات قرآن در خصوص حيات پس از مرگ را بر معانی روحانی حمل کرده و می 

فته ، تمام خطابات قرآن متوجه عوام و اعراب جاهل بوده است که درکی از روحانيت نداشته اند، بدينترتيب قرآن مطابق با گ
  ].4[سطح فهم و درک اعراب جاهلی سخن گفته است

" صور خياليه" مطابق نظريه محی الدين عربی ،سهروردی ،مالصدرا و مولوی ، موجودات در جهان آخرت از جنس -.ج
به نظز صدرا گروهی از آدميان حشر ندارند، برای اينکه قيامت  آنها . د، که گرچه ابعاد و شکل دارند، ولی مادی نيستندان

  . پيروان اين نظريه هم آيات را تأويل می کنند. در همين دنيا آغاز شده است

 ای در دريای هستی خدا ذوب و  کسانی که معتقدند با مرگ، حيات شخصی تمام می شود و پس از مرگ، فرد چون قطره-د
هم اکنون هم همه موجودات در خدا . به نظر اينان ، تمام هستی خدايی است. محو می شود و پس از آن ، بقای شخصی ندارد

ما ز دريائيم و . به تعبير مولوی، دريای هستی است(چون خدا موجودی غير متشخص است. انا هللا و انا ليه راجعون: هستند
،حيات )الجرم بی دست و بی پا می رويم/ کشتی نوحيم در دريای روح/ما ز عقبائيم و عقبا می رويم / م دريا می روي

پس از مرگ، شخص چون قطره ای در دريای هستی محو و با دريا يکی می . شخصی پس از مرگ هم غير قابل قبول است
اينان نيز کليه آيات آخرتی ).  از حيات پس از مرگتصوير هندوها . (مطابق اين تلقی، اينک هم جهان از خدا جدا نيست.شود

  . را نمادين  می دانند و آنها را تأويل می کنند

، پيش فرض هايی در خصوص حيات پس از مرگ دارد، اين پيش فرض ها ) مفسر(پس يک نکته روشن است، خواننده
عالمه طباطبايی، فيلسوف . ض هايش سازگار افتدآنگاه آيات را به نحوی تفسير می کند که با پيش فر. مدلل يا غير مدلل اند

ظاهر آن . به گفته ايشان قرآن دارای ظاهر و باطن است. صدرايی، برای حل اين معضل راه ديگری پيشنهاد کرده اند
". اختصاص به خاصه دارد و با روح حيات معنوی درک می شود"است ، اما باطن آن " مناسب سطح افکار ساده عامه"

.  قرآن خدا فرمانروای سلطان جهان است و  انسانها بندگانش هستند که بايد از اوامر و نواهی او پيروی کنندمطابق ظاهر
خداوند کسانی را که اوامر او را اجابت کرده اند به بهشت می برد و نافرمانان را به جهنم می فرستد تا جاودانه در آنجا 

سطح فهم ساده و "مطابق  تفکر اجتماعی آدميان و )  سمانی اخروی ج-يعنی حيات مادی(اين بيان ظاهری. زندگی کنند
اما بيان باطنی قرآن در خصوص زندگی پس از مرگ، برای . ساخته شده است تا اکثريت مردم را در بر بگيرد " همگانی

را " گانگی خداحقانيت و ي"آدمی در آخرت . آشنايی دارند" در ساحت حقايق جای پايی  و به زبان باطنی"کسانی است که 
مرتضی . ]5" [به سر خواهد برد" در جوار خدای پاک"مشاهده خواهد کرد و حقيقت اشيأ بر او مکشوف خواهد شد و 

متافيزيک صدرايی به . مطهری، فيلسوف صدرايی، مجازات های اعتباری دنيوی را برای زندگی پس از مرگ قبول نداشت
به گمان وی، عالم آخرت، برخالف دنيا، جهان ثبات و عدم . خرت جاری نيستاو آموخته بود که روابط اعتباری در جهان آ

اعمال و رفتارهای دنيوی، عللی . آخرت معلول طبيعی دنياست. روابط دنيوی انسانی در آنجا جاری نيست. تحرک است
ن دنيا افراد محاکمه و فردی دنيوی است، نه آنکه چو" تجسم اعمال"حيات پس از مرگ، . هستند که معلول هايی می آفرينند

بهشت و جهنم، تجسم فردی رفتارهای دنيوی فرد . مانند ميوه که به طور طبيعی بر درخت ظاهر می شود. مجازات شوند
  . ]6[، به تأويل کل آيات معادی قرآن منتهی می شود) معلولی-علی(اين نوع تحليل سکوالر. است
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محمد مجتهد شبستری تمام آيات قرآن در اين زمينه را ناواقع . گ دارندنوانديشان دينی رويکرد ديگری به زندگی پس از مر
به گمان وی، آيات قرآن در اين زمينه، اخبار عالم غيب نيستند، بلکه، اين آيات محصول نگاه پيامبر . گرايانه تفسير می کند
 . اسطوره ای و نمادين استبه نظر عبدالکريم سروش ، تصاوير قرآنی بهشت و جهنم ،تمامًا]. 7[اسالم به هستی است

اينکه قرآن :" سروش در مقاله ذاتی و عرضی، تصاوير بهشت و جهنم را عرضی و محصول فرهنگ عربی معرفی می کند
حور مقصورات (در بهشت می دهد،و اينکه آنان را در خيمه ها ساکن می بيند) نه زنان چشم آبی(نشان از حوران سيه چشم

اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و (ت از کوزه ها و بالش ها و فرش های زرباف نشان می دهداينکه در بهش)...فی الخيام
، اينکه )و اذا العشار عطلت(، اينکه حديث هول قيامت را با تعبير وانهادن شتر آبستن ده ماهه بيان می کند)زرابی مبثوثه

، ]8..."[و)کانه جماله صفر.ا ترمی بشرر کالقصرانه(شرارهای آتش جهنم را به شتران زرد مايل به سياهی مانند می کند
به گفته سروش، قرآن سيه .تمام اينها ، صورت های  اسطوره ای  عصری است که تجربه ی دينی در آن محقق شده است

اسطوره در نگاه سروش به معنای صورت افکنی بر هستی بی صورت . چشمان بهشتی را در خيمه های عربی می نشاند
توصيف معاد و آخرت در قرآن ، نوعی صورت . ورت ها از فرهنگ  و آداب و رسوم زمانه اخذ می شوندمنتها، ص. است

هيچکس نمی داند حقيقت بهشت، جهنم،صراط، ميزان،برزخ، فرشته،شيطان،غلمان، . بخشی بر عالم بی صورت است
ماهيت عالم پس از مرگ بر کسی .  معاملهچيست؟به نظر غزالی تمام اينها مربوط به علم مکاشفه است نه علم... حورالعين و

روشن نيست و تصاويری که در قرآن از آخرت ترسيم شده است، صورتهايی است که پيامبر اسالم، مطابق اسطوره های 
  .عصر، بر تجربه خود افکنده است

ری که قرآن از تصوي. نگاه سروش و مجتهد شبستری  به زندگی پس از مرگ، با تصور عموم مسلمين تفاوت بسيار دارد
مطابق اين .است) مطابق با واقع(بهشت و جهنم ارائه می کند، به نظر اکثريت مفسران و متکلمان مسلمان، تصويری حقيقی

  :اين مدعا،نيازمند اثبات دو امر است.تصوير، پس از مرگ،شخص  به حيات خود ادامه می دهد

   مالکی برای هويت شخصی-الف

  از مرگ  اثبات بقای هويت شخصی پس -ب

از سوی ديگر تاکنون دليل يا دالئلی ارائه نشده که هويت . فيلسوفان ذهن در خصوص مالک هويت شخصی فاقد اجماع اند
اديان ابراهيمی  و پيروانشان هيچ دليلی برای زندگی . شخصی، با هر مالکی، پس از مرگ به بقای خود ادامه خواهد داد

اگر من يکی از :"ی ملکيان، مسأله را به روشنی تمام توضيح داده است مصطف. شخصی پس از مرگ ارائه نکرده اند
اگر يک چشم ديگر شما را هم نابينا کنم، از .چشمهای شما را نابينا کنم، شما يک بخش از معلومات را از دست خواهيد داد

برم باز هم يک بخش ديگر از اگر گوش هايتان را هم از بين ب.اين به بعد يک سری ديگر از معلومات را هم نخواهيد داشت
اگر بينی شما را هم بشکنم باز يک سری از معلومات را از دست می دهيد و اگر زبان و کام . معلومات را از دست می دهيد

به اين را هم اضافه کنيد که المسه ی شما . شما را هم ببرم و نابود کنم يک سری معلومات ديگر را از دست خواهيد داد
!  يک بخش ديگری از معلومات را نيز اينجا از دست خواهيد داد، اما يکباره به شما بگويم که هيچ نگران نباشبگيرم که تبعًا

اين سخن . هنگاميکه همه ی اينها را يکجا از شما گرفتم، همه ی معلوماتی را که تاکنون نداشته ايد را هم بدست خواهيد آورد
ديان می گويند هنگاميکه تمامی راههای کسب معلومات از شما گرفته شد و يعنی ا.اديان و مدعيان زندگی پس از مرگ است

مرگ به سراغتان آمد، نه تنها شما چيزی از دست نمی دهيد بلکه به يکباره به تمام چيزها و اموری که قبًال هم هيچ علمی به 
  .]9"[چه استدالل منطقی در پس اين نظريه وجود دارد؟.آنها نداشتيد، عالم خواهيد شد

به نظر ملکيان ممکن است زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد،اما تاکنون هيچ استدالل منطقی در دفاع از آن عرضه نشده 
در واقع وی گزاره  ها را به سه نوع خرد .کما اينکه دليل قاطعی بر نفی زندگی پس از مرگ نيز ارائه نشده است . است

گزاره های خرد ستيز، . گزاره های خرد پذير، بر مبنای ادله پذيرفته می شوند.پذير، خرد ستيز و خرد گريز تقسيم می کند
اما در خصوص گزاره های خرد گريز،از نظر روانشناختی بررسی خواهد شد که آيا آثار و . بدون ترديد رد خواهند شد
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اين گزاره يا آثار و نتايج مترتب بر نتايج مترتب بر اعتقاد به يک گزاره بهتر است يا آثار و نتايج مترتب بر اعتقاد به عدم 
بايد ديد . يکی از گزاره های خرد گريز است" حيات پس از مرگ وجود دارد"عدم اعتقاد به اين گزاره؟ به عنوان نمونه، 

اعتقاد به اين گزاره يا عدم اعتقاد به اين گزاره، کداميک، موجب  آرامش و شادی و اميد ما می شوند، و به تعبير ديگر 
در گزاره های خرد گريز، گزاره هايی انتخاب خواهند شد که بهداشت روانی آدمی . اشت روانی برای ما پديد می آورند بهد

، که در خصوص پروسه ی باور آوردن داوری می کند،باور آوردن هايی که "اخالق باور"؟ . در گرو پذيرش آن باشد
زندگی شخصی . ايی که همراه با استدالل نباشد را نادرست می داندبراساس استدالل باشد را درست می داند و باور آوردن ه

اگر چنين باشد، برمبنای اخالق باور، باور . پس از مرگ به نظر برخی از فيلسوفان ذهن، جزو گزاره های خرد ستيز است 
  .به زندگی شخصی پس از مرگ، موجه و مجاز نيست

. ائه شده است، نه تصاوير بهشت و جهنم قابل دفاع عقالنی استنه دليلی بر صدق حيات شخصی پس از مرگ ار: نتيجه
. شايد اين آموزه ها به همان نحو که در قرآن آمده اند  صادق باشند، ولی  سخن ما ناظر بر  ادله ی صدق اين مدعيات است

وط به زندگی پس از ياد داشت حاضر نشان داد که حتی  مفسران و متکلمان و فيلسوفان واقع گرای مسلمان  هم آيات مرب
  .مرگ را تأويل کرده اند تا با مقبوالت عقالی  عصر سازگار افتد

 اکبر گنجی

1387 شهريور 12راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

قرآن يک "، بلکه"آيات قرآن بيان گزاره های فلسفی به منظور اخبار از واقعيت يا اخبار از غيب نيست" به گفته شبستری،-1
قرآن ".البته در سراسر اين قرائت شخصيت پيامبر به گونه های مختلف آشکار شده است.نبوی از جهان است) خواندن(قرائت

پيش نگاه محمد، . پيامبر به عالم است" پيش نگاه"دربردارنده ی گزاره های صدق و کذب بردار نمی باشد،بلکه محصول 
جمله های اخباری نيستند جمله هايی " ره ی عالم پس از مرگ، هيچيک از آيات قرآن دربا.  نگاه موحدانه به عالم و آدم است
مجتهد شبستری بارها به تأکيد . " تفسيری از سرنوشت و سرانجام انسان را نشان می دهند-هستند که يک تجربه  فهمی

خباری صدق و تکرار می کند که آيات قرآن در باره مبدأ و معاد و سرنوشت انسان در دنيا و آخرت را نبايد گزاره های ا
تلقی عموم مسلمين از "[. اين تعبيرات اخبار از داده ها و يا فلسفه گويی يا اخبار از غيب نيستند" کذب بردار تلقی کرد، 

اما . کالم خدای متشخص انسانوار خطا نمی کند" ابالغ"و " فهم"، "دريافت"اين است که او در مقام ) حداقل(عصمت پيامبر
شد، ديگر عصمت چه معنايی خواهد داشت؟ به نظر مجتهد شبستری، عصمت نبی به اين معنا خواهد وقتی قرآن کالم خدا نبا

او در اين نبوت و . هيچ گاه از اين فهم تفسيری توحيدی جهان منحرف نمی شود و به غير خدا دعوت نمی کند:"بود که او
ين بينش بوده است و نه در بيان اينکه از نظر نبوت پيامبر در چگونه ديدن جهان و رسالت وی ابالغ ا.رسالت معصوم است

محمد مجتهد شبستری، قرائت نبوی از جهان، ماهنامه مدرسه، شماره : رجوع شود به"(فلسفی يا علمی جهان چگونه است
از جايی ، به صورت گزاره يحتمل الصدق و الکذب "شبستری می گويد، پيامبر ). 92-100، صص1386ششم،تير ماه 

در قرآن از جن سخن رفته است،اما اصًال نظر بر اين نبوده که چون جن گفته شده است پس جن وجود :" نمی دهد " خبر
معاد حتی در قرآن اخبار گزاره ای حاکی از يک ...همينطور وجود يا عدم وجود شيطان.اصًال اينها مطرح نبوده است. دارد

ه محتوای تجربه، معرفتی باشد که به پيامبر داده می شود و اين طور نيست ک...معاد تفسيری است از انسان.امر واقعی نيست
ديد داده می شود، بينش داده می شود، و نه گزاره .معرفت داده نمی شود.اين نيست.گفته می شود اين معرفت را ابالغ کن

ماره ششم ، محمد مجتهد شبستری، هرمنيوتيک و تفسير دينی از جهان، ماهنامه مدرسه، ش"( های يحتمل الصدق و الکذب
   ). 67-88صص

تمام . 166، ص17، ترجمه سيد محمد باقر موسوی همدانی،دفتر انتشارات اسالمی، جلدالميزانترجمه تفسير عالمه طباطبايی، -2
  .ارجاعات متن حاضر به الميزان، به دوره بيست جلدی ترجمه ياد شده است
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  .575-576 ، صص 17، جلدالميزان  -3

  . 214-215 ، صص 9، جلد هاسفار اربع مالصدرا، -4

  .161 -166، دفتر انتشارات اسالمی، صص شيعه در اسالمسيد محمد حسين طباطبايی ،  -5

   .189 -216، انتشارات صدرا،فصل مجازات های اخروی، صصعدل الهیمرتضی مطهری،  -6

  ) .206ص " (ود عمل آنهاست آنچه در آخرت به عنوان پاداش يا کيفر به نيکو کاران و بدکاران داده می شود تجسم خ"

نعيم و عذاب آنجا همين اعمال نيک و بد است که وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پيدا می . مجازات آخرت، تجسم يافتن عمل است "
   ). 209ص "( کند 

 با معارف اسالمی راسل در نظر کسی که اندک آشنايی:" در همين فصل مطهری در پاسخ به اشکال های راسل درباره او می نويسد
 راسل يکی از مهمترين ..)214پيشين ص "( دارد، در فلسفه به مفهوم اسالمی و شرقی آن، يک کودک دبستانی هم به شمار نمی رود

وجود ندارد، فلسفه فيلسوفان مسلمان، " فلسفه اسالمی"چيزی به نام  . فيلسوفان تحليلی و از بنيانگذاران فلسفه رياضی و منطق است
فلسفه فيلسوفان مسلمان، اگر . راسل با اين فلسفه آشنا بود، ولی آن را قبول نداشت. ای متافيزيک يونانيان برساخته شده استبرمبن

بسياری از تعاريف و براهين اينان .  در خصوص برهان مبنا قرار گيرد، يک معرفت غير برهانی استشفاتعاريف بوعلی در 
فيلسوفان مسلمان .  ه گونه ای سخن گفته است که نظام هستی به هر نحو باشد ، عادالنه استمطهری در عدل الهی ب. توتولوژيک است

ساختارعالم هستی در چه صورتی غير عادالنه  خواهد بود؟ در صورت وقوع چه حادثه يا حوادثی :بايد به اين پرسش پاسخ گويند
  نظريه عادالنه بودن جهان ابطال خواهد شد؟ 

 فلسفی نمی داند، اين -  وعده های قرآن در خصوص زندگی پس از مرگ را گزاره های اخباریمحمد مجتهد شبستری -7
حتی مهم ترين آيات مربوط به اصل حشر و قيامت انسان ها هم در قرآن :" آيات محصول نگاه تفسيری پيامبر به جهان است

موارد متعددی از قرآن گفته می شود بيرون مثًال در .  تفسيری از سرانجام انسان هستند–بازگو کننده يک تجربه فهمی 
پيامبر در بينش وحيانی خود . آوردن انسان های مرده از خاک مانند زنده کردن درختان و زمين پس از فصل زمستان است

و سپس در فصل بهار )به اصطالح قرآن(انسانها را مانند درختان و گياهان می ديده که سر سبز می شوند و سپس می ميرند
تعبيرات مکرر از آفريده شدن انسان از خاک و پيدايش انسان در زمين و تعبير .می شوند) به اصطالح قرآن(ره زندهدوبا

انتشار انسان ها در روی زمين و رفتن انسان ها دوباره به زمين و بيرون آمدن انسان ها دوباره از زمين در قرآن مثًال در 
 تفسيری از سرنوشت و سرانجام انسان -له هايی هستند که يک تجربه فهمی جمله های اخباری نيستند جم19 آيه 30سوره 

پس انسان عاقبت در پيشگاه خدا حاضر .می بود" عبث"اگر سرانجام انسان به سوی خدا نبود خلق انسان ... را نشان می دهند
می رود، اينکه خلقت انسان اينکه انسان با مشقت به سوی خدا ... خواهد شد و ممکن نيست از انسان فهمی جز اين داشت

" جزا"عبث نيست، اينکه انسان به حال خود رها نمی شود، اينکه خدا قادر است او را زنده کند، اينکه او در حيات اخروی 
خواهد ديد، اينکه حيات دنيوی لهو و لعب و کاالی غرور است، همه اينها فهم های تفسيری دينی از انسان هستند که بر 

اين " پيش نگاه"آن .عبث نبودن و حقانيت داشتن و غير باطل بودن جهات صورت می پذيرد" سيری محوریبينش تف"مبنای 
مويد مهم ديگر اين مدعا نام هايی است که در قرآن برای مرحله قيامت و حشر انسان به کار برده . نگاه ها را هدايت می کند

، نام های 9 آيه 64سوره "يوم التغابن"،35 آيه 24 سوره "يوم الحساب"،40 آيه 64سوره "يوم الفصل"مثًال : شده است
تعبيرات فصل به معنای جدا شدن حق از باطل، حساب کشی از انسان، آگاه شدن به مغبون بودگی و مانند .روز قيامت اند

اليوم "يار مکرر با دقت بيشتر معلوم می شود که تعبير بس. تفسيری از وضعيت آينده انسان در آخرت-اينها تعبيراتی اند فهمی
 تفسيری –که در ده ها مورد از قرآن درباره حشر و قيامت و آخرت به کار برده شده ، خود يک تعبير فهمی " االخر
است يک فهم تفسيری از سرنوشت و سرگذشت " روز ديگر"است و حيات اخروی " روز اول"اينکه حيات دنيوی .است

محمد مجتهد شبستری،قرائت نبوی از "(  يا فلسفه گويی از اخبار از غيب نيستنداين تعبيرات اخبار از داده ها و. انسان است
  ).96 -97جهان، ماهنامه مدرسه،شماره ششم، صص
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در قرآن از جن سخن رفته :" نمی دهد " از جايی ، به صورت گزاره يحتمل الصدق و الکذب خبر"شبستری می گويد پيامبر 
همينطور .اصًال اينها مطرح نبوده است. ن جن گفته شده است پس جن وجود دارداست،اما اصًال نظر بر اين نبوده که چو

معاد تفسيری است از .معاد حتی در قرآن اخبار گزاره ای حاکی از يک امر واقعی نيست...وجود يا عدم وجود شيطان
 شود اين معرفت را ابالغ اين طور نيست که محتوای تجربه، معرفتی باشد که به پيامبر داده می شود و گفته می...انسان
محمد  "(ديد داده می شود، بينش داده می شود، و نه گزاره های يحتمل الصدق و الکذب.معرفت داده نمی شود.اين نيست.کن

   ). 67-88مجتهد شبستری، هرمنيوتيک و تفسير دينی از جهان، ماهنامه مدرسه، شماره ششم ، صص

  .  55 -56 بسط تجربه نبوی، ص -8

  .21ی ملکيان، گريز معنوی، رويکردی به دين گريزی و دين گرايی انسان معاصر، صمصطف --9
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  )6(قرآن محمدی
  خدای سخنگو و پيامبر نامه رسان

:" عالمه طباطبايی در اين خصوص می گويد. عموم مسلمين قرآن را با تمام الفاظش، کالم خدای متشخص انسانوار می دانند
 درباره ی وحی قرآن اين است که قرآن مجيد به -شه ی آن همان ظواهر لفظی قرآن استکه البته ري-عقيده عمومی مسلمين

فرستاده ) ص(لفظ خود سخن خداست که به وسيله ی يکی از مقربين مالئکه که موجوداتی آسمانی هستند، به پيغمبر اکرم
مدت بيست و سه سال به پيغمبر اکرم سخن خدا را تدريجًا در .شده است، نام اين ملک يا فرشته، جبرئيل و روح امين است

  ].1["رسانيده و به موجب آن به آن حضرت مأموريت داده شده که لفظ آيات آن را بر مردم بخواند) ص(

می توان تبيينی سازگار از . کار چندان دشواری نيست"  خدای متشخص انسانوار سلطانی اعتبار ساز"تبيين پديده ی وحی با 
  :بر آن مبنا. ضه کردنبوت  در اين چارچوب عر

اگر تمام آدميان قوای ادراکی و عقالنی خود را .عقل به تنهايی برای تأمين سعادت دنيوی و اخروی بشر کفايت نمی کند: اوًال
جمع کنند و به کار برند ، نه تنها به فهمی واقعی از سعادت نهايی نائل نخواهند شد،بلکه راههای وصول به سعادت را هم در 

  .افتنخواهند ي

  .بشريت بدون راهنمايی خدا همچنان در گمراهی ، ضاللت و تاريکی گام بر خواهد داشت: ثانيًا

  . استقبيحنگاه داری مردم در گمراهی و ضاللت ، برای موجودی که قادر به نجات آنان است ، اخالقًا امری :ثالثًا

  .خدا که خير مطلق است ، عمل غير اخالقی انجام نمی دهد: رابعًا

ما لم : انبيأ چيزهايی که آدميان نمی دانند را به آنها می آموزانند.خدا بشر را از طريق انبيأ راهنمايی کرده است: مسًاخا
پيامبر هم به روشهای عقالنی به آن نکات ). 239 و 151بقره (و آنچه را که نمی دانستيد به شما ياد دهد: تکونوا تعلمون

خدا بر : و انزل اهللا عليک الکتاب والحکمه  و علمک ما لم تعلم: خدا به او می آموزانددست نمی يابد، بلکه همه ی نکات را 
اگر خدا موجودی متشخص و ).113نسأ، (تو کتاب و حکمت نازل کرد و چيزهايی به تو آموخت که از پيش نمی دانسته ای

سانواری وجود ندارد تا سخن بگويد، نماينده برای اينکه موجود متشخص ان. انسانوار نباشد، تمام اين نظام  فرو خواهد ريخت
در پرتو خدای غير متشخص، تجربه وحيانی . و سخنگو داشته باشد، فرستاده اش اطالعيه های او را به اطالع مردم برساند

  .بنيانگذاران اديان به نحو ديگری تفسير می شود

در مباحث جاری در اين خصوص ، آنان با . ه اندقائالن به کالم باری، تاکنون دليلی برای صدق مدعای خود عرضه نکرد
اما  سنت تفسيری نشان می دهد که مفسران آيات کريمه ای  که با . استناد به آيات قرآن ، مدعای خود را تکرار می کنند

بار  سلطانی اعت-خدای قرآن، خدای متشخص انسانوار جسمانی . تعارض داشته باشند را تأويل می کنند)  علمی–فلسفی (عقل
عموم مفسران واقع گرا، که خدا را موجودی واقعی و مستقل از ذهن آدمی می دانند، اينگونه آيات را تأويل می . ساز است

در خصوص کالم باری ، می پرسيم چه براهينی برای اثبات صدق سخن گفتن . کنند تا با غير مادی بودن خدا سازگار شوند
می گوئيم  آيات همان . داريم ، ولی آيات قرآن می گويند اين آيات کالم خدا هستندبرهان ن: خدا اقامه شده است؟  می گويند

و قدمنا الی ما عملوا من (کتاب   هم می گويند خدا دارای جسم است، بر روی تخت می نشيند، خشمگين می شود،راه می رود
 اهللا بودن کتاب هم خدا را سخنگو خواهند اگر آيات جسم داشتن خدا،  خدا را مجسم می کنند، آيات کالم). 23عمل، فرقان، 
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برای اثبات عقلی اين . ، اگر تأويل آيات جسم داشتن خدا مجاز باشد، تأويل آيات سخن گفتن خدا هم مجاز خواهد بود.  کرد
دا آنان که قرآن کريم را سخن خ. ، يا معقول سازی آن، نمی توان به خود قرآن کريم استناد کرد)قرآن کالم خداست(مدعا 

تلقی می کنند، بجای ارائه ی دليل و برهان، دهها آيه ی کريمه را برای تحکيم مدعا عرضه می دارند، در حالی که تمام 
روشن کرد که آيا خدا وجود غير متشخص است ؟ ) عقلی(بايد با مباحث برون دينی. نزاع بر سر فهم و تفسير همين مدعاست

ی و اعتبارساز؟ حتی اگر خدا موجودی متشخص و انسانوار باشد، تاکنون يا موجودی است متشخص و انسانوار و سلطان
نکات زير شايد  .نمی توان اقامه برهان کرد" صدق سخن خدا بودن قرآن"ارائه نشده و بر "  صدق سخن گفتن خدا"دليلی بر 

  : پرتوی بر محل نزاع بيفکنند

  :سه باور متعارض وجود دارد : تقدم اثبات وثاقت تاريخی متن بر بحث تعيين مولف قرآن -1

  . قرآن کالم اهللا است-الف

  .است) ص( قرآن کالم محمد-ب

قرآن قبل از پيامبر، قرآن پس از (برخی از شبهات وثاقت تاريخی متن). ص( قرآن نه کالم خداست، و نه کالم محمد-ج
  .چنين ادعايی دارند) پيامبر

به تمام شبهاتی که در اگر . که  قرآن کالم چه کسی است ، تقدم دارداثبات وثاقت تاريخی متن ، منطقًا بر مسأله ی اين 
، حداکثر با شواهد و دالئل قانع کننده موجه شود وثاقت تاريخی متن خصوص اين مسأله مطرح شده  پاسخ گفته شود و 

ر گرامی اسالم  خارج  شده امبکه تمام سوره ها و آيات قرآن کلماتی هستند  که از زبان پياين است خواهد شد چيزی که تأئيد 
  ما اگر چه کسی است؟) سخن( کتاب مثنویبه عنوان مثال، کسی از ما می پرسد که . است، نه اينکه قرآن کالم خداست

موفق شويم با اسناد و شواهد موثق تاريخی نشان دهيم که اين کتاب از آن مولوی است، در اين صورت اثبات می شود که 
حال شخص ديگری مدعی است . خواهد بود) معرفت( در اين صورت اين باوری صادق و موجه.مثنوی کالم مولوی است

آيا اين مدعای دوم ، مدلل و قابل اثبات است؟ در . که مثنوی سخن خداست که آن را به مولوی داده تا به اطالع مردم برساند
ردم هم عصر پيامبر از زبان آن بزرگوار شنيده و تمام قرآن حاضر سخنانی است که م: اوًال: واقع مسلمانها دو ادعا دارند 

علم تاريخ راههای بررسی صحت و سقم مدعای اول را در اختيار . اين کتاب سخن خداست: ثانيًا. آن را مکتوب کرده اند
را به آدميان " صدق سخن خدا بودن قرآن"که راههای اثبات ) تاکنون(اما هيچ دانشی  وجود ندارد. آدميان نهاده است

باور (بدينترتيب، امکان تبديل باور اول به معرفت.  تبديل کنند) معرفت(بياموزاند تا مدعيان آن را به باوری صادق و موجه
  .  ، امکان ناپذير است)باور صادق موجه(وجود دارد، ولی تبديل باور دوم به معرفت) صادق موجه

تجربه دينی ؟ تجربه عرفانی؟ تجربه وحيانی ؟ تجربه (ای در اينکه پيامبر گرامی  اسالم واجد تجربه   : مهبط وحی  -2
و " تجربه"بوده است ، اختالفی وجود ندارد، تمام مسأله ، مربوط به آن  ...) مينوی؟ تجربه تفسيری؟ تجربه حس وار؟ و 

از آنچه  بر او هيچ کس در تجربه ای که پيامبر گرامی اسالم از سر گذرانده  شرکت  نداشته و همگان . تفسير معقول آنست
 اند تا آن مدلی برساختهتمام کسانی که در طول تاريخ در خصوص اين تجربه سخن گفته اند، . رفته است  بی اطالع اند
قرآن فرآورده ی  تجربه وحيانی .  هيچ کس نمی تواند مدعی شود که مدلش منطبق با واقع است. تجربه را قابل فهم سازند

  اين مدعا را چگونه بايد فهميد؟ . آن ، جبرئيل اين کتاب را از سوی خدا به پيامبر رسانده است بنا بر ظواهر قر. پيامبر است

فلسفه و علم مدرن برای . يکی از منابع معرفت معرفی می کند را به عنوان قلبقرآن برخالف نظر همه معرفت شناسان، 
  :ق تعارض عقل و وحی استقلب مطلقا شأن ادراکی قائل نيستند و بدينترتيب، اين يکی از مصادي
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افلم يسيروا فی االرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها التعمی االبصار و لکن تعمی القلوب التی فی 
يی گردند که بدان تعقل کنند و گوش هايی که بدان بشنوند؟ زيرا چشم ها دلآيا در زمين گردش نمی کنند تا صاحب : الصدور

  ).46حج، ( يی که در سينه جای دارند کور باشنددلهاکه کور می شوند، بلکه ها نيستند 

به گفته سيد محمد .  اين امر يکی از مصاديق تعارض علم و دين است. در آيه ، تعقل و ديدن را به قلب نسبت داده است
ه القلوب التی فی الصدور، اگر قرآن می گويد ک]. 2[است" مرکز دستگاه گردش خون"حسين بهشتی، منظور از قلب يا دل 

  ].3"[همين اندام صنوبری شکل از اندام های ادراک است"يعنی همين قلب هايی که در سينه ها جای دارند، يعنی 

بدينترتيب ، . در مسأله دريافت وحی هم، قرآن قلب پيامبر را دريافت کننده ی وحی معرفی می کند، نه گوش آن حضرت را
را خوانده ، و در اين صورت قلب بايد قادر به شنيدن باشد تا قلب پيامبر آن صدا ها را شنيده باشد،  و يا جبرئيل با صدا الفاظ 

يا اينکه مسأله شنيدن صدا نبوده است، بلکه ديدن چيزی يا چيز هايی بوده ، که در اين صورت هم قلب بايد قادر به ديدن باشد 
در هر . قرآن به صراحت تمام کوری را به قلب نسبت می دهد. وانده استتا قلب پيامبر آن چيز ها را ديده و آن را وحی خ

  :قرآن می فرمايد. صورت، آيات مربوط به مهبط وحی، کار مفسران و متکلمان را بسيار دشوار کرده است

ن را به دستور که جبرئيل آ] بداند[بگو هر کس دشمن جبرئيل باشد: قل من کان عدوًا لجبرئيل فانه نزله علی قلبک باذن اهللا-
  ).97بقره، ( نازل کرده استدل توالهی بر 

 فرود آورده دل توآن را بر ] جبرئيل[که روح االمين: نزل به الروح االمين علی قلبک لتکون من المنذرين بلسان عربی-
  ).193-195شعرا، ( است تا از هشدار دهندگان باشی، به زبان عربی شيوا

 دل او. آنگاه به بنده او آنچه بايد وحی کند، وحی کرد: افتمرونه علی ما يری.  الفواد مارایماکذب. فاوحی الی عبده ما اوحی-
آقای طباطبايی در الميزان از ).9 -12نجم، (ديآيا شما با او درباره آنچه ديده است، مجادله می کن. در آنچه ديد ناراستی نکرد

شصد بال داشت، و بر ساق پايش دری بود " گرامی اسالم آمد، امام جعفر صادق نقل می کند که جبرئيل  وقتی نزد پيامبر
  ].4[آن قدر بزرگ بود که بين آسمان و زمين را پر می کرد. چون شبنمی که روی گياهان می افتد

. می گويد قلب در عرف قرآن به معنای نفس است. آقای طباطبايی چاره ای جز تأويل  اينگونه آيات در پيش نداشته است
]. 5"[ دليل اينکه در چندين جا درک و شعور و همچنين معصيت را که از آن نفس است، به قلب نسبت می دهدبه:"چرا؟ 

 می )روح(= متافيزيکی که او بدان باور دارد، درک و شعور و معصيت را از آثار نفس. عالمه طباطبايی متافيزيسين است
 عقل و وحی به ناگزير کار را به تأويل می کشاند و ادعا می تعارض. ولی  قرآن اين آثار را به قلب نسبت داده است.داند

مطابق مدل قرآن پيامبر با . در حاليکه در ديگر آيات قرآن از روح و نفس بسيار سخن گفته شده است. شود که قلب يعنی نفس
مبارک آن حضرت  پيامبر مدعی تجربه ی ادراکی خداوند نبود، قلب .قلب خود مشاهداتی داشته که وحی نام گرفته است

بازهم بر اين نکته تأکيد می ورزيم که در قرآن از نفس و روح در موارد مختلف سخن رفته است، لذا پيامبر . مهبط وحی بود
مدافعان کالم خدا بودن قرآن بايد توضيح . با مشکل زبانی روبرو نبوده است تا نفس و روح خويش را مهبط وحی معرفی کند

   ظ و مفاهيم را دريافت و بدون دخل و تصرف ابالغ می کند؟دهند که قلب چگونه الفا

فالسفه ی مسلمان ) روح(او گمان کرده است که نفس قرآنی ، همان نفس. طباطبايی مرتکب خطای ديگری هم شده است
 قرآن .در صورتی که نفس در قرآن به معانی مختلف به کار رفته است، اما به معنای نفس فالسفه به کار نرفته است. است

  :می گويد

مائده، (تو آنچه در نفس من هست می دانی و من آنچه در نفس تو هست نمی دانم: تعلم ما فی نفسی و ال اعلم ما فی نفسک
مطابق روايت قرآن، در گفت و گوی خدا با عيسی، خدا از عيسی می پرسد آيا تو به مردم گفتی من و مادرم را به ).116
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در ادامه عيسی به علم نامحدود خدا و دانش محدود خود اشاره می . يد؟ پاسخ عيسی منفی استعنوان دو خدا بجای خدا بپرست
  نسبت دادن نفس به خدا، همان نفسی که عيسی داراست، در اينجا چه معنايی دارد؟.کند

اجل مسمی اهللا يتوفی االنفس حين موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسک التی قضی عليها الموت و يرسل االخری الی 
خداوند نفس ها را به هنگام مرگ آنها، و نيز آن را که نمرده است در خوابش، می گيرد، سپس آن را که مرگش را رقم زده :

در اين آيه مردن و خوابيدن توفی و قبض نفس ). 42زمر، (است ، نگاه می دارد، و ديگری را تا زمانی معين گسيل می دارد
 حالت -ب. انسان دارای نفس است:  حالت بيداری-الف: ای آدمی در نظر گرفته استآيه سه حالت بر. تلقی شده است

به نظر فالسفه انسان در حالت خواب و بيداری دارای . انسان فاقد نفس است:  حالت مرگ-ج.انسان فاقد نفس است:خواب
سفه يکی بود، آدمی در حالت اگر نفس قرآن با نفس فال. است و فقط در حالت مرگ ، روح از بدن جدا می شود) روح(نفس

چه : معنای آيه در گرو پاسخ به اين پرسش است. خواب هم بايد دارای نفس باشد، پس نفس قرآن با نفس فالسفه متفاوت است
چيزی  در حالت بيداری وجود دارد، اما در حالت خواب و مرگ ، جسم فاقد آن است؟ در حالت بيداری آدمی خود آگاهی و 

برخی بر اين باورند که آدمی در حالت .اما در حالت خواب فاقد آگاهی است.  يعنی از وجود غير آگاه استدگرآگاهی دارد،
به طور مسلم وجه تمايز خواب از بيداری اين است که آدمی در حالت خواب از وجود غير . خواب حتی فاقد خودآگاهی است

ديگر آگاهی فقط در حالت بيداری .  وجود غير مطلع نباشدولی در حالت بيداری امکان ندارد که از. از خودش خبر ندارد
در حالت مرگ هم ديگر آگاهی از بين می . وجود دارد، به محض اينکه فرد به خواب می رود، ديگر آگاهی از بين می رود

 از آن خود تمام صوری که آدمی در حالت خواب می بيند،. بنابر اين نفس در آيه ياد شده به معنای ديگر آگاهی است. رود
در حالت بيداری وقتی در  تخيل به پارک يا کنار دريا می . تخيالت حالت بيداری هم به خود شخص تعلق دارند. شخص است

نفس فالسفه موجود . ديگر آگاهی يعنی وجود مستقل از شما. اين ديگر آگاهی نيست. رويد ، اين تخيالت از آن شماست
ديگر آگاهی يکی از . دارد...) ک کليات، تدبير بدن، اراده، حس و حرکت، علم وادرا(مجردی است که کارکردهای بسياری

از اين رو وقتی قرآن ). روح(از نظر فالسفه انسان در حالت خواب فاقد ديگر آگاهی می شود، نه فاقد نفس. انواع علم است
آيه زير هم . ر ديگر آگاهی استمی گويد در حالت خواب نفس را از او می گيريم ، منظور روح نمی باشد، بلکه منظو

  :بخوبی نشان می دهد که نفس قرآن با نفس فالسفه فرق دارد

، )روح(از نظر فالسفه، مرگ، مرگ جسم است، نه مرگ نفس). 35انبيأ، ( همه نفوس مردنی هستند: کل نفس ذائقه الموت
فالسفه تلقی ) روح(ب و نفس قرآنی را نفسبنابر اين، قل. ، نفس فالسفه نيست)نفس قرآنی(بنابر اين، نفسی که می ميرد

  . کردن، بالدليل است

پذيرش اين . وقتی کسی زبان قرآن را واقع گرايانه تفسير می کند، بايد بپذيرد که قلب پيامبر دريافت کننده ی وحی بوده است
ز، بلکه ضروری، باشد، مجا" دريافت کننده ی وحی"اگر تأويل  . امر، به تعارض دين با علم و فلسفه منتهی خواهد شد

همانگونه که قلب دريافت کننده ی وحی نيست، خدا هم . هم مجاز، بلکه ضروری، خواهد بود"  فرستنده ی وحی"تأويل 
 . فرستنده ی وحی نيست، چون خدا انسان نيست تا سخن بگويد

 اکبر گنجی

1387 شهريور 16راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

  .90 در اسالم ، ص عالمه طباطبايی، قرآن -1

  .198سيد محمد حسين بهشتی، شناخت از ديدگاه قرآن، بنياد نشر آثار و انديشه های شهيد آيت اهللا دکتر بهشتی، ص  -2

  .218پيشين، ص  -3
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   .7، ص 17 الميزان، جلد -4

  .102، ص قرآن در اسالم  --5
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  )7(قرآن محمدی 
  )بخش اول(پيامبر راستگو و صدق مدعيات

، برای تحکيم مدعای خود ، از يک  را سخن خدا تلقی می کنندقرآن آنان که :تاج صدق منطقی از صدق اخالقیاستن -3
. فته است که قرآن سخن خداستصادق گپيامبر  -ب  ،گوست پيامبر راست -الف :می گويند. مغالطه منطقی استفاده می کنند

برای اينکه  از صدق اخالقی شخص نمی توان صدق اعتقادات  . اين يک مغالطه منطقی است.  پس قرآن کالم خداست: نتيجه
او را استنتاج کرد، زيرا صدق صدق اخالقی به معنای مطابقت سخن شخص با با عقيده ی اوست و صدق منطقی به معنای 

ه ی او پس عقًال محال نيست، بلکه به وفور پيش می آيد، که سخن کسی با عقيد. مطابقت عقيده ی شخص با واقعيت خارجی 
مطابقت دارد اما عقيده ی او با واقعيت خارجی مطابقت ندارد ، يعنی شخص صدق اخالقی دارد،ولی سخنش صدق منطقی 

ما، در مواجهه با افکار و آرأ ديگران ، جز در موارد نادری با صدق اخالقی آنان کاری نداريم ، بلکه با صدق منطقی . ندارد
صدق داده های وحيانی را نمی ولی  . گو و صادق است  راستاويامبر دروغگو نيست، پآری  . افکار و آرايشان کار داريم

گزاره های زير در متن مقدس وجود . صدق اعتقادات نيازمند استدالل است. استنتاج کردتوان از صداقت اخالقی پيامبر 
گر گزاره های زير صادق نباشند، که بنابر ا. اين گزاره ها را نمی توان با استناد به صداقت اخالقی پيامبر توجيه کرد. دارد

برمبنای مدل سروش، دانش عمومی پيامبر در سطح . علم و فلسفه کنونی صادق نيستند، بايد برای تبيين آنها مدلی ارائه کرد
تلقی می لذا تعارض آيات قرآن با علم و فلسفه کنونی ، در اين مدل که قرآن را کالم پيامبر . دانش مردم زمان خود بوده است

برای اينکه مطابق تلقی سنتی از . اما در مدلی که قرآن را کالم خدا می داند، حل اين مسأله دشوار است. کند ، قابل فهم است
لذا جای طرح اين پرسش وجود دارد که چه . خدای متشخص انسانوار، او قادر مطلق، عالم مطلق و خيرخواه مطلق است

اگر بداند و نتواند . ی بگويد که منطبق با واقع نيست؟ اگر خدا  نداند، عالم مطلق نيست دليلی باعث شده است که خدا سخنان
حل اين . اگر بداند و بتواند بگويد ، اما سخن درست را به مردم نگفته باشد، خيرخواه مطلق نيست. بگويد ، قادر مطلق نيست

  . مسأله انديشه سوز، مفسران را به راههای گوناگون رانده است

برخی از مفسرانی که زبان دين را زبان واقع گرايانه تعبير می کنند ، گزاره های :  واقع گرايان منکر علم و فلسفه-1-3
 فلسفی انسان مدرن را ظنی، موقتی و ابطال شدنی –اعتقادی قرآنی را صددرصد درست و يقينی دانسته و گزاره های علمی 

 فلسفی را کنار نهاد و آموزه های –دين با فلسفه و علم، بايد آموزه های علمی فرض کرده، و گفته اند در تمام موارد تعارض 
جوادی آملی بر اين باور است که در تمامی مواردی که فرآورده های وحيانی با يافته های آيت اهللا .دينی را صحيح تلقی کرد

 کرد و فرآورده های وحيانی را که همگی انسانی تعارض پيدا می کنند، بايد يافته های انسانی را که همگی ظنی اند، رد
ميزان قطعی و "به گمان وی در قرآن کريم قوانين ثابت علوم مختلف آمده است، لذا قوانين ياد شده .يقينی اند، قبول کرد

نمی توان به بهانه ی هم رديف بودن دين با علم، اصول :"از اين رو .قوانين علوم مختلف است" صحت و سقم"تعيين " يقينی
کلی ای را که توسط دين درباره ی موضوعات و مسائل مختلف علمی عنوان می شود، در عرض مدلهای ذهنی و يا فرضيه 
هايی قرار داد که سايه ی خود را صرفًا به دليل شهرت و يا مقبوليت بر مسائل مختلف علمی تحميل می نمايند زيرا اصول 

ی هستند که بر مبنای مبرهن و استوار خود، متفکران را به سوی سنن و القا شده از ناحيه دين ، اصول و قوانين واقعی ا
اگر گزارش های  وحی از خلقت آسمان و زمين کالم خداوندی است که بهتر و برتر ]."1"[احکام الهی رهنمون می سازند

اسرار طبيعت در از همگان به اسرار خلقت و چگونگی آفرينش آگاه است ، پس هر يک از علومی که در پی کشف سری از 
هر يک از حوزه های ياد شده می باشند ناگزير از مراجعه به آيات ياد شده و جستجوی پيرامون لوازم و آثار آنها می 

    ].2"[باشند
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در خصوص تعارض علم و دين موضعی اتخاذ کرده است ،"علم و دين، مطالعه موردی بازرگان"کديور در مقاله محسن 
هاي ديني به ويژه در   گزاره:" می نويسدوی . مم، با موضع آيت اهللا جوادی آملی يکسان استکه، تا آنجا که من می فه

روزي نيز عمر فيزيك نيوتني و اصول ترموديناميك :"، اما " غيرمتغيرند ي اعتقادات و امور ايماني ثابت، فرازماني و حوزه
ثابت، فرازمانی و غير متغير ، با ) حوزه ی اعتقاداتدر (بدينترتيب، اگر بين فرآورده های وحيانی ".به سر خواهد رسيد
بايد اعتقادات دينی را پذيرفت و يافته های علمی را رد ، تعارض رخ دهد، ...) فيزيک، زيست شناسی و (يافته های انسانی

اين نوع . رندکرد، برای اينکه باورهای دينی ثابت، فرازمانی و غير متغيرند، در حاليکه يافته های علمی عمر کوتاهی دا
اگر اين يافته ها تا اين حد غير .استدالل خودشکن است، برای اينکه، آدميان براساس يافته های انسانی ، دين را تأئيد می کنند

انکار علم و فلسفه ، پيامدهای ناپذيرفتنی بسياری برای دين و مقبولند، چگونه از آنها برای تأئيد دين استفاده می شود؟ 
مهمترين اين پيامدها اين است که اگر صدق و صحت قرآن از راه درون دينی اثبات شده باشد، يعنی با .  دارددينداران در پی

و اگر از راه برون دينی اثبات شده باشد آن را برون دينی چيزی جز توسل به معرف . توسل به خود قرآن، دور الزم می آيد
مدلهای ذهنی و يا فرضيه هايی اند که سايه خود را صرفًا "ود متدينان بشری و دريافته های انسانی نيست که آن هم به نظر خ

در اين صورت اثبات صدق و ) رأی جوادی آملی(به دليل شهرت و يا مقبوليت بر مسائل علمی مختلف تحميل می نمايند
  . صحت خود قرآن هم فقط يک مدل ذهنی و يک فرضيه موقتی است

گروه ديگری از دينداران واقع گرا، پس از مشاهده ی تعارض گزاره های دينی با : لسفه واقع گرايان ملتزم به علم و ف-2-3 
قبول وجود کذب در سخنان خدا را بايد به نحوی .  علم و فلسفه، حکم به کذب گزاره های دينی غير منطبق با واقع داده اند

 دروغخدا نمی تواند .   تفکيک کذب از دروغ استبه گمان اينان، حل مسأله در گرو. تبيين کرد که با دينداری تعارض نيابد
به تعبير ديگر، در کالم خدا می تواند گزاره هايی وجود داشته باشد که از نظر ارزش .  بگويدکذببگويد، اما می تواند 

است ، و برای اينکه دروغ ، کالم به قصد فريب دادن ديگری . اما، کالم دروغ را نمی توان به خدا نسبت داد. صدق، کاذبند
اگر گزاره ی کاذب با نيت فريب . بنابر تعريف خداباوران، خدا خير محض است و نمی توان نيت فريب را به او نسبت داد

اثبات وجود گزاره های کاذب در کالم الهی کار ساده ای است، اما به هيچ طريقی .پيوند بخورد، به دروغ تبديل خواهد شد
خداوند می خواسته در سطح عقل مردم عصر نزول سخن .  يب آدميان را داشته استنمی توان اثبات کرد که خدا قصد فر

اگر خدا سخنانی  که امروزه درست تلقی می شوند را به اعراب . بگويد، لذا آن سخنان امروزه کاذب از آب در آمده است
زبان برساخته ی بشری برای ضمن اينکه خدا از . مکه و مدينه  عرضه می کرد، آنها آن سخنان صادق را نمی فهميدند

اگر خدا زبانی غير بشری .آن زبان در آن دوران محدويت های خاص خود را داشت. عرضه مقاصد خود استفاده کرده است
تمام سعی اينان معطوف به آن است که سخن کذب به سخن دروغ تحويل . خلق می کرد، انسانها قادر به فهم آن زبان نبودند

نسأ، (فريب دهنده) 21يونس، (سريع ترين مکار)54آل عمران ، ( است که قرآن خدا را بهترين مکارولی مسأله اين. نگردد
آل عمران، (، رعب آفرين)76يوسف، (، حيله آموز)16و 15صارق، (، در تدارک حيله)45قلم، (، دارای کيد استوار)142
 اعراف، -125 انعام، -39 انعام، -36 زمر، -143نسأ، (، گمراه کننده ی آدميان)2 حشر، -26 احزاب، -12 انفال، -151
آيا گمراه کردن آدميان .قرآن نه تنها نيت فريب، بلکه عمل فريب را به خدا نسبت داه است. معرفی می کند) 74 مومن،-186

  توسط خدا، عملی اخالقی است؟

چون تمام مسأله به . واهيم بود به گمان اينان، حتی اگر در سخنان خدا دروغ هم وجود داشته باشد، با معضلی روبرو نخ
  کانتی و اخالق فضيلت (deontologicalistic)در اخالق وظيفه گرايانه . سرشت و ماهيت اخالق باز می گردد

 جان استيوارت (consequentialistic)ولی در اخالق نتيجه گرايی يا  پيامد گرايانه . ارسطويی دروغ مذموم است
هيچ  فعلی به خودی خود و بدون در نظر . هميت دارد و انگيزه ی عامل هيچ اهميتی نداردميل ، فقط آثار و نتايج  عمل ا

انگيزه ی فاعل هيچ نقشی در توجيه عمل اخالقی ندارد، . گرفتن آثار و پيامدهايش نه واجد ارزش اخالقی است و نه فاقد آن
اگر دروغ نتايج و .  پيامدهای آن داوری می کنندپيامدگرايان درستی هر عملی را با.عواقب و پيامدهای عملی فعل مهم است

اگر خدا ، با هر انگيزه و نيتی، به آدميان دروغ گفته . آثار خوبی داشته باشد، برمبنای نتيجه گرايی ميلی قابل قبول است
  .باشد، اما دروغش به نتايج خوبی منتهی شده باشد، کارش اخالقی خواهد بود



43 

 

به غير از . الق  با رأی ميل درباب اخالق، از جهت تأکيد بر پيامدهای عملی، سازگار است رأی آقای طباطبايی در باره اخ
به باور . ، وهمی و دروغ اند، يعنی قضيه ی خبريه ی کاذب هستند) اخالق و حقوق(اينکه از نظر طباطبايی، اعتباريات

اين رأی طباطبايی، کالم خدا . ار عملی اندوی،تمام مجازها، استعاره ها و ادراکات اعتباری، دروغ های موثر دارای آث
طباطبايی در مسأله غامض ]. 3[برای اينکه، قرآن دارای مجاز و اعتباريات است. را حاوی لغو و دروغ می کند) قرآن(

دالئل آفريدن شيطان، هجده اشکال دست به گريبان مفسرين پيشين را نقل کرده و می گويد، برخی از مفسرين برای حل 
  ].4"[ و همه ی گناهان از ناحيه خود اوستصدور فعل قبيح از خداوند جايز است:"يطان ، گفته اند که مسأله ش

اگر تمام موارد متعارض با علم و . به نظر اينان زبان دين، زبان شاعرانه، نمادين و اسطوره ای است:  ناواقع گرايان-3-3
به عنوان مثال، از نظر اينان تمام قصص قرآنی روايات .د نمادين فرض شوند، مسأله حل خواهد ش-فلسفه ، اسطوره ای

بايد . تمام تصاوير بهشت و جهنم نمادين و اسطوره ای اند. تاريخی اسطوره ای هستند که احتماًال هسته ای واقعی داشته اند
اگر در امور . دنمی توان از يک متدلوژی فقط برای حل دشواريها استفاده کر. توجه داشت که متدلوژی همه يا هيچ است

اگرهم زبان قرآن نمادين و ناواقع . اعتقادی زبان قرآن زبان صدق و کذب است، بايد در تمام موارد به اين زبان پايبند بود
  . گراست ، در تمام موارد بايد زبان قرآن را نمادين و ناواقع گرا تلقی کرد

به .، به صدق اخالقی پيامبر استناد می کنند"آن کالم خداستقر"عموم دينداران برای اثبات گزاره ی  : مسأله ی ما اين است
در مرحله ی بعد آيات . تعبير ديگر، می گويند پيامبر راستگوست، پيامبر صادق  گفته است که آيات قرآن کالم خداست

دهد که از صدق آيا اين شيوه ی استدالل موجه است؟ موارد زير نه تنها نشان می . بسياری را به عنوان شاهد ذکر می کنند
قرآن (می دهد که کداميک از اين دو مدل رقيب نشان اخالقی پيامبر نمی توان صدق اين گزاره ها را استنتاج کرد، بلکه 

  :به نحو بهتری اين داده ها را تبيين می کنند ) کالم خداست، قرآن کالم پيامبر است

با چه دليل يا دالئلی می توان اثبات يا :  پرسش.   داد پوست آلت تناسلی در آخرت عليه شخص شهادت خواهد:گزاره اول 
تأئيد کرد که  در آخرت پوست آلت تناسلی شخص عليه او شهادت خواهد داد ؟ آيا تصاويری که قرآن درباره حيات پس از 

شهادت پوست بدن، يکی از مصاديق تعارض مرگ ارائه کرده است، اخبار صادق است؟ دليل صدق اين مدعيات چيست؟ 
می دانند، نه تشريعی و ) تجسم اعمال( لذا فيلسوفان صدرايی، مجازات های اخروی را تکوينی. دين با علم و فلسفه است

پوست آلت تناسلی يک موجود است : از سوی ديگر بايد به اين پرسش پاسخ گفت. قراردادی تا به محاکمه و شهادت نياز باشد
 واحد نداشته باشد ، يعنی يک موجود (personal identity)خصی يا دو موجود يا چند موجود؟ تا چيزی هويت ش

آيا پوست آلت تناسلی يک موجود واحد است؟ اگر وحدتش .حقيقی نباشد، علم و اراده و قدرت ندارد تا بتواند شهادت دهد
وجود واحد بودن، اما همين شرط الزم، يعنی م. اثبات شود تازه شرط الزم شهادت دادن را خواهد داشت ، نه شرط کافی را

  .مخصوصًا بنابر مبنای خود اين فيلسوفان که عالم ماده را عالم غيبوبت و بی خبری می دانند. نيز قابل اثبات نيست

اينان دوزخی اند و در آن جاودانه می : اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون: خلود کافران در آتش جهنم صريح قرآن است
و هر کس مومنی را عمدا بکشد، جزای او جهنم است : ل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيهامن يقب: و )257بقره، (مانند

]. 5[با اينهمه، محی الدين عربی، صدرالدين قونوی به عذاب ابدی اعتقاد نداشتند). 93نسأ، (که جاودانه در آن بماند
ه معتقد است آيات جاودانگی آتش مربوط به فساد مالصدرا جاودانگی گناهکاران در آتش جهنم را انکار می کند، برای اينک

از سوی ديگر، مالصدرا، عذاب جاودانه را با حسن و قبح ]. 6[است، نه فساد عمل...) انکار خدا و معاد و نبوت و(عقيده
يد ظن در جای ديگری می نويسد، آياتی که در آنها لفظ خلود آمده مف]. 7[عقلی و رحيم و خير بودن خدا ناسازگار می داند

صدرا ضمن پذيرش صراحت نصوص دينی بر خلود ]. 8[است نه يقين، در حالی که دالئل عقلی مخالف آنها مفيد قطع است
کافران در آتش جهنم ،می گويد عموم فقها، متکلمان و اجماع امت بر اساس ظواهر آيات قرآن معتقد به جاودانگی عذاب 

. د چون پيامبر صادق اين چنين گفته است، پس خلود در آتش درست استولی صدرا نمی گوي. کافران در آتش جهنم هستند
اما داللت اين :"می نويسد. صدرا خلود در آتش را برخالف عقل و شهود می يافت، لذا چاره ای جز تأويل آيات نداشت
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رای اينکه ب].9"[ صحيح تعارض کندبرهان روشن يا شهود صريحنصوص و اجماع مورد ادعا آنچنان قطعی نيست که با 
تأويل خود را شرع پسند نمايد می گويد آتش برای آنان مثل در آتش رفتن حضرت ابراهيم است که از نظر ديگران درد و 

در عالم مسيحيت،  جان هيک ، خلود در جهنم را نامعقول و بر .  رنج و عذاب بود،ولی از نظر ابراهيم ناز و نعمت بود
پيش از اين هم گفته ايم که حيات  شخصی پس از ]. 10[ اديان می داند(cosmic optimism)خالف خوش بينی کيهانی 

پرسش های عقلی بی شماری وجود .مرگ نيازمند دليل است و نمی توان با استناد به راستگو بودن پيامبر ان را اثبات کرد
  .دارد که پذيرش حيات شخصی پس از مرگ را دشوار می کند

کيست که دعای درمانده : ، امن يجيب المضطر اذا دعاه و يکشف السوء" جابت خواهد شددعای مضطر قطعًا ا ":گزاره دوم
بيماران سرطانی، ايدزی، کودکان (روشن است که دعای هزاران مضطر). 62نمل، (را چون بخواندش، اجابت می کند

ه و عظمت طلبانه ی دولت ، مردم مضطر عراق که بر اثر سياستهای نظامی گرايانفقيری که به دليل فقر جان می بازند
گوست،  آيا اين مدعا صادق است؟ نمی توان گفت چون پيامبر راست. اجابت نمی شود...)  وآمريکا و ايران جان می بازند

  .)قول آقای طباطبايی در تفسير الميزان(پس اين مدعا هم صادق است  و دعای مضطرين قطعًا اجابت می شود

اگر کسی دائمًا به ياد خدا باشد  و ). 28رعد، (با ياد خداست که دل ها آرام می گيرد: القلوب اال بذکر اهللا تطمئن :گزاره سوم
دلش آرام نگيرد ، آيا اين گزاره ابطال خواهد شد يا مفسرين و دينداران آيه را چنان تأويل خواهند کرد که با ياد خدا و عدم 

انما المومنون الذين اذا ذکر : را موجب ترس دل ها شمرده استاز سوی ديگر، قرآن ياد خدا آرامش قلبی هم سازگار افتد؟ 
روشن است که ). 2انفال، (مومنان همان کسانی هستند که چون ياد خدا به ميان آيد دلهايشان ترسان شود: اهللا وجلت قلوبهم

 طريق تأويل يک رفع تعارض از. مفسر مجبور است از طريق تأويل ، تعارض را رفع نمايد. آرامش با ترس تعارض دارد
  .مسأله است و اثبات صدق اين مدعا، مسأله ای ديگر

طه ، (و هر کس از ياد من اعراض کند، زندگيش تنگ شود:  و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا :گزاره چهارم 
 که از ياد خدا اما تجربه بشری نشان می دهد که بسياری از کسانی. ضنک در زبان عربی به معنای فقر و فقير است). 124

هيچ مومن و مفسری با ديدن هزاران . مفسران چاره ای جز تأويل آيه کريمه ندارند. اعراض کرده اند، بسيار ثروتمند هستند
نمونه نقض و مبطل ، مدعا را ابطال شده فرض نخواهد کرد، بلکه با تأويل آيه، از معنای ظاهری به معنای ديگری عبور 

هر کس که کفر :" از سوی ديگر قرآن می فرمايد .ارد، اين مدعيات را از محتوا خالی می کند تأويل اين مو.خواهد کرد
  . اين دو آيه ی شريفه، ناسازگارند). 126بقره، "(ورزد،اندکی بهرمندش گردانيم

قمر (  است ه نابود کرد حضرت صالح  را می کشد ،  شتر آنکه يکی از آنان  را به دليل قوم ثمود خداوند تمام : گزاره پنجم
 نهج البالغه می فرمايد که قطعًا يکی از آنان شتر را کشته است ، ولی به دليل 201در خطبه ) ع(حضرت علی. )31-27

  :سوره شمس نيز پرتوی بر اين داستان می افکند. سکوت همراه با رضايت، خدا همه آنان را نابود کرد

حال آنکه پيامبر خدا به آنان گفته بود اين . وت پيشه ترينشان برپاخاستآنگاه که شقا.قوم ثمود با طغيانش انکار پيشه کرد-
را پی کردند، آنگاه ] شتر[شتر خداوند است، او و  بهره آبش را رعايت کنيد، سپس او را دروغزن شمردند و آن

  ).11-15شمس، (پروردگارشان آنان را به گناهشان، به يکسان نابود ساخت و از عاقبت کارش نترسيد

  :رامون اين گزارش تاريخی نکات زير قابل طرح استپي

اين يک داستان حقيقی است يا داستانی نمادين برای تربيت آدميان؟ علم تاريخ قادر به تأئيد صحت وقوع اين حادثه : اوًال
  .نيست

 از آنها مرتکب شده  آيا کشتن تمام مردم يک منطقه ، برای جرمی که يکیاين داستان يک داستان واقعی باشد، گر ا : ثانيًا
  ؟ )تناسب کيفر و جرم (عقاليی و عادالنه است 
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موجودات به ) امکان فقری(چه معنايی دارد؟ مگر خدا به حيوان احتياج دارد؟ اگر منظور تعلق وجودی" شتر خداوند: "ثالثًا
وند بر موجودات، آن شتر با خداوند باشد، مگر چيزی در اين عالم وجود دارد که مستقل از خدا باشد؟ از نظر مالکيت خدا

  . ديگر موجودات هيچ تفاوتی ندارد

و از عاقبت کارش : و اليخاف عقبها: "است " خدای متشخص انسانوار سلطانی"آيه آخر سوره مبارکه ناظر بر : رابعًا
بايی هم می گويد آقای طباط. طبری و شيخ طوسی می گويند معنای آيه اين است که خدا از نابود سازی آنان نترسيد". نترسد

کاربرد مفاهيم . خدا از مجازات قوم ثمود پروايی نکرد ، چون برخالف پادشاهان دنيوی از آثار و پيامدهای عقابش آگاه است
ترس، (ولی خدای فيلسوفان تغيير حال. انسانی چون ترس ، درباره ی خدای متشخص انسانوار سلطانی ، بالاشکال است

  .نمی دهد...) وستی وخشم، خشنودی، مکر، دشمنی، د

برای اينکه حتی . دينداران ملتزم به حقوق بشر مدرن، اين نوع آيات را نمادين فرض می کنند، نه حقيقت تاريخی:  خامسًا
  . اگر تمام مردم يک منطقه شتری را کشته باشند، کيفر آن نابود کردن تمام آنان نيست

 اکبر گنجی

1387 شهريور 19راديو زمانه، : منبع  

   :رقی هاپاو

  .160، مرکز نشر فرهنگی رجا،ص شريعت در آينه معرفتجوادی آملی،  -1

  .167-168پيشين، ص  -2

اگر دانشمندی که از نقطه نظر واقع بينی به تميز مطابقت و عدم مطا بقت مفاهيم و تشخيص صدق و کذب قضايا می پردازد با اين "-3
دات آنها را غير مطابق با مصاديق و مرکبات و قضايای آنها را کاذب تشخيص مفاهيم و قضايای استعاری روبه رو شود البته مفر

اين معانی وهمی در عين ). "283، مقاله ششم، ادراکات اعتباری، ص اصول فلسفه و روش رئاليسمعالمه طباطبايی، "(خواهد داد
ن، سوره اعراف، ذيل آيات مربوط به خلقت آدم و طباطبای در الميزا).  288پيشين، ص "(حال که غير واقعی هستند آثار واقعيه دارند

  . ،و سوره انعام ، درباره حسن و قبح نظرات خود را بيان کرده است)63-71 ، صص 8جلد (سجده شيطان

  .43 ، ص 8، ج الميزان طباطبايی، -4

  . 262، ص 3،  ج 290 ، ص 1 الفتوحات المکيه، ج-93، صفصوص الحکم -5

اما اهل آتش ، فرجام کارشان نعمت است، هرچند در آتش خواهند بود، زيرا :"ص يونسی، می نويسدابن عربی در فصوص الحکم، ف
پس نعيم اهل آتش پس . بناگزير صورت آتش، پس از پايان يافتن عذاب می بايست برد و سالم بر اهلش باشد و اين نعيم اهل آتش است

  ).691، صفصوص الحکم"(  از افکندن در آتش استاز باز پس گيری حقوق از آنان بسان نعيم ابراهيم خليل پس

  .309، ص 4، ج تفسير القرآن الکريم -6

  .314 پيشين، ص-7

  .375-376، ص 1پيشين، ج -8

  .315-316، ص 4پيشين، ج -9

نجات صدرا در اسفار در بحث شرور، رحمت الهی را آنقدر وسيع دانسته که تقريبا اکثريت آدميان در آخرت مشمول ان خواهند شد و 
او قبول دارد که اين نظر با بعضی نصوص و روايات تعارض دارد، ولی می گويد براهين عقلی آدمی را به يقين می . خواهند يافت
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از سوی ديگر، برهان لمی فلسفی اهل کشف و معرفت را به اين . رساند که اکثريت آدميان در آخرت ضرورتا اهل سالمت و نجاتند
، 7صدرالدين شيرازی، الحکمه المتعاليه فی االسفار االربعه، ج (اد بايد بدون مانع به کمال خاص خود برسندنظر می رساند که تمام افر

  ).81-82صص 

در درون اديان توحيدی، و با قوت بيشتر در دوره ی قرون وسطی، باور بر اين بوده است که تقدير اکثريت عظيم نژاد بشری "-10
به .  دليل که آنها خارج از جامعه ی مسيحی هستند، يا بدان سبب که آنها کافر يا مشرک هستندعذاب ابدی در دوزخ است، يا به اين

عالوه، در درون هر سنت دينی اين عقيده رواج داشته است که افراد شرير که بدون توبه و پشيمانی می ميرند به لعنت ابدی محکوم می 
وزه، در هر دينی، شاخه ی بنيادگرای بزرگی وجود دارد که به اين ديدگاه قرون امر. شوند، از اين رو راه نجاتی برای آنها ممکن نيست

اما ما بايد اذعان کنيم که هر نوع تعليمی درباره ی طرد بخشی از زنان و مردان از تحقق اين طرح بشری . وسطايی معتقد است
بعد جان هيک، "(  اديان بزرگ توحيدی وجود داردصورتی از بدبينی است، و نيز بايد بپذيريم که چنين جريانی در درون هر يک از

  ). 98ص ، ترجمه بهزاد سالکی، قصيده سرا،پنجم، کاوش در قلمرو روحانی

نخست، هيچ گناه محدود بشری به راستی  نمی :"او می نويسد. به نظر جان هيک، دالئل اخالقی نيرومندی عليه دوزخ ابدی وجود دارد
 کمک نمی کند، زيرا چون - متناسب با محبت بی کران خداوند-د، و ثانيًا چنين کيفری به هدفی شايستهتواند سزاوار کيفری نامحدود باش

با وجود اين، کلسيا در سرتاسر بخش اعظم تاريخ خود . بی انتهاست هرگز نمی تواند به  تجديد حيات  احتمالی شخص گناهکار بينجامد
رده است، و بسياری کسان با عقيده ی قديس اوگوستين موافق بوده اند که اکثريت با اطمينان بر رنج و عذاب ابدی در دوزخ تأکيد ک

و از اين رو بايد اذعان نمود که اين جنبه از تعاليم مسيحی از ويژگی خود به عنوان خبر خوش برای . انسان ها به آن انداخته خواهند شد
  ).123پيشين، ص "(همه ی بشريت عدول کرده است
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  )8(قرآن محمدی 
  )بخش دوم(پيامبر راستگو و صدق مدعيات

 فرزندان به جان هم بيفتند و با  و خداوند به دليل مرتد شدن قوم يهود دستور داد که پدر و مادر و زن و شوهر:گزاره ششم
فرموده ) ع( در اين واقعه همانگونه که حضرت علی.)54 ، بقره 86-89 ، طه 150-152اعراف (کارد همديگر را بکشند

  .]11[ود هفتاد هزار نفر کشته شدند حدا

 آيا اين گزاره ی تاريخی ، آن گونه که در کتاب مقدس و قرآن آمده است، صحت دارد؟ اگر اين داستان، يک داستان واقعی 
گوساله (، به دليل ارتداد)حتی کودکان(آيا قتل و عام آن همه انسان : باشد، در آن صورت بايد به اين پرسش پاسخ گفت 

 اسطوره ای فرض کردن قصص تاريخی قرآن، راهی است که بسياری از اين -عادالنه و عقاليی است؟ نمادين، )پرستی
جان هيک، داستانهای کتاب مقدس را اسطوره ای تلقی . مسائل را حل می کند و فرد را از دايره دينداری هم خارج نمی کند

به نظر او، اين اسطوره ها .  اسطوره ای تلقی می کنداو گزارش کتاب مقدس درباره زندگی حضرت مسيح را هم. می کند
مثل شعر خاطره انگيزی هستند که احساسات را بر می انگيزند و به قلب ها گرما می بخشندو آدمی را در محضر خدا 

  .]12[حاضر می کنند

  :قرآن کريم می فرمايد.  پدر نداشتن عيسی مسيح مدعايی است نيازمند دليل:گزاره هفتم

و از آنان پنهان شد، آنگاه روح . تاب از مريم ياد کن آنگاه که از خاندان خويش، در گوشه ای شرقی، کناره گرفتو در ک" 
گفت من از تو اگر ] مريم. [را به سوی او فرستاديم که به صورت انسانی معتدل به ديده ی او در آمد] جبرئيل[خويش

رستاده ی پروردگارت هستم، تا به تو پسری پاکيزه گفت من ف. پرهيزکار باشی به خدای رحمان پناه می برم
گفت هيمن . گفت چگونه مرا پسری باشد، و حال آنکه هيچ بشری به من دست نزده است و من پليدکار نبوده ام]مريم.[ببخشم

 است، پروردگارت فرموده است آن کار بر من آسان است، تا او را پديده ی شگرفی برای مردم قرار دهيم و رحمتی از
آنگاه درد زايمان او . به او بادار شد و با او در جايی دور دست کناره گرفت] مريم[سپس . ماست و کاری انجام يافتنی است

از . را به پناه تنه ی درخت خرمايی کشانيد، گفت ای کاش پيش از اين مرده بودم و از ياد رفته بودم و فراموش شده بودم
و تنه ی درخت خرما را . باش، پروردگارت از فرودست تو جويباری روان کرده استفرودست او ندا در داد که اندهگين م

پس بخور و بياشام و ديده روشن دار، آنگاه اگر انسانی ديدی بگو . به سوی خود تکان بده تا بر تو رطب تازه چيده فرو ريزد
را برداشت ] عيسی[سپس او. نمی گويمگرفته ام و هرگز امروز با هيچ انسانی سخن ] ی سکوت[برای خداوند رحمان روزه

ای خواهر هارون نه پدرت مردی نابکار، و نه مادرت پليد . گفتند ای مريم کار شگرفی پيش آوردی. و به نزد قومش آورد
نوزاد به سخن در . [گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است، سخن بگوييم. اشاره کرد] نوزاد[به او] مريم[آنگاه. کار بود

  ).16 -30مريم، "(گفت من بنده خداوندم که به من کتاب آسمانی داده است و مرا پيامبر گردانيده است ] ه وآمد

مطابق گزارش قرآن، جبرئيل به امر خدا او را . مريم مانند ديگر زنان حامله شده و مانند ديگر زنان فرزندی بدنيا می آورد
جان هيک . در هر دو صورت، وی فاقد پدر زمينی است. يا خود خداستمطابق گزارش مسيحيان، او فرزند خدا . حامله کرد
آيا  عيسی پسر خدا بود به اين معنای ظاهری است که نيمی از کروموزوم های او از مريم و نيمی از خدا :"می پرسد

ا باوری اسطوره همانگونه که پيش از اين گذشت، جان هيک اين ادعا را که عيسی فاقد پدر زمينی بوده  است ر]. 13"[بود
از سوی ديگر، مطابق روايت قرآن، عيسی پس از والدت با مردم سخن گفت و پيامبر بودن خود . ای و غير واقعی می داند

اگر چنين امری روی داده بود، بايد منابع مستقل آن را نقل می کردند، اما حتی مسيحيان هم چنين امری . را به آنها اعالم کرد
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چرا مسيحيان اين معجزه ی خارق العاده را که به سود اثبات حقانيت دين شان .  چه رسد به يهوديانرا گزارش نکرده اند،
  بوده است را گزارش نکرده اند؟

امام .  اگر در وقت جماع نام خدا ذکر نگردد، شيطان هم آلت تناسلی خود را داخل آلت تناسلی زن خواهد کرد:هشتم گزاره 
 و هر جا اسم خدا برده شود شيطان دور می گردد، و اگر در موقع جماع اسم خدا برده هر وقت:" می فرمايند) ع(صادق

در ].14"[نشود شيطان نيز آلت تناسلی خود را داخل می کند، و در عين اينکه نطفه از يکی است عمل از هر دو خواهد بود
 عنوان يک حديث موثق در الميزان نقل عالمه طباطبايی هم اين حديث را به. شکی وجود ندارد) ع(راستگويی امام صادق 

اگر صحت صدور اين حديث تأئيد شود، با استناد به راستگويی امام صادق نمی توان اثبات کرد که شيطان آلت . کرده اند
  .تناسلی اش را در آلت تناسلی زنانی می کند که  در وقت همبستری نام خدا را بر زبان نمی آورند

فلينظر االنسان : بيرون می آيد آفريده شده است) ترائب(ده ای که از بين صلب و دنده های سينه  آدم از آب جهن:نهم گزاره 
ازآبی جهيده آفريده . پس انسان بنگرد که از چه آفريده شده است: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب. مم خلق
علم تجربی امروز جايی بين صلب و ترائب ، که  محل ). 5-7طارق، ( که از ميانه ی پشت و سينه ها بيرون آيد. شده است

عالمه طباطبايی در ذيل آيه می نويسد، منی از نقطه ی محصوری که بين . صدور آب جهنده باشد،  را تأئيد نمی کند 
 آقای طباطبايی مدعی است که مراغی ، صاحب تفسير. استخوانهای پشت و استخوانهای سينه قرار دارد، خارج می شود

در اين خصوص، آقای . اين امر را از بعضی از اطبا در تفسير خود نقل کرده است" توجيه دقيق و علمی"مراغی، 
  .طباطبايی نيازی به تأويل آيه نديده است

 آيا داستان موسی و خضر، داستانی واقعی است ، يا داستانی نمادين و اسطوره ای است؟ مطابق روايت قرآن، :دهم گزاره 
آيا : و رفتند تا به پسری رسيدند، او را کشت، موسی گفت:  که به سن بلوغ نرسيده است  را به قتل می رساندخضر کودکی

اما آن پسر، پدر و ] خضر گفت... [جان پاکی را بی آنکه مرتکب قتلی شده باشد می کشی؟ مرتکب کاری زشت گرديدی
خواستم تا در عوض او پروردگار شان چيزی . اندازدمادرش مومن بودند، ترسيديم که آن دو را به  عصيان و کفر در
اين داستان اگر حقيقت داشته ). 81 و 80و 74کهف، (نصيبشان سازد به پاکی بهتر از او و به مهربانی نزديک تر از او

  :باشد، مشکالت عديده ای پديد می آورد

اين آيه حاکی از آن است . ر نظر گرفته نشده استارتداد در قرآن به شدت نفی شده است، اما مجازات دنيوی برای آن د: اوًال
يعنی هيچ غير مسلمانی نمی تواند عقايد کفر آميز خود را در ميان . که به کفر کشاندن ديگران هم مجازاتش مرگ است
  .مسلمين نشر دهد، مجازات چنين امری مرگ است

  .به قول معروف، قصاص قبل از جنايت است. می کند اين آيه مجازات برای جرمی که اتفاق نيفتاده  است را  مجاز : ثانيًا

آيا احتمال، . به صرف احتمال اينکه شايد آن پسر در آينده والدين خود را به کفر بکشاند، او را به قتل رسانده است: ثالثًا
  .مبنای مجازات مرگ است

مفسر . ن را داستانی واقعی معرفی می کندالبته هيچ سند تاريخی وقوع اين واقعه را تأئيد نمی کند، اما آقای طباطبايی آ
  .امروزی می تواند اين داستان را نمادين، نه حقيقی، تلقی کند

سوء و ماکانت امک ا ماکان ابوک امر يا اخت هرون: را خواهر هارون معرفی می کند  قرآن حضرت مريم :گزاره يازدهم
های تاريخی  اين مدعا با گزارش). 28مريم، (بدکاره مادرت زن  ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه :بغيا

) ب). 34قصص،  – 13  شعرا،- 35 فرقان، -45مومنون، (حضرت موسی است  هارون برادر) چون الف. تعارض دارد
موسی باشد، حضرت موسی دايی حضرت  اگر مريم خواهر) ج. خواهر موسی هم خواهد بود اگر مريم خواهر هارون باشد،

 به تعبير ديگر، عدم . سال فاصله وجود دارد1100حداقل  در حاليکه می دانيم بين موسی و عيسی) د. بود عيسی خواهد
  . صدق اين گزاره ی تاريخی روشن است
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اهللا يا عيسی ابن  و اذقال: اعتقاد دارند) مريم(به اب، ابن و ام   قرآن در بحث تثليث مدعی است که مسيحيان :گزاره دوازدهم

مسيحيان هيچ يک از فرق مسيحی  در حالی که به گفته). 16مائده، (دون اهللا  لت للناس اتخذونی و امی الهين منءانت ق مريم
 عدم صدق اين گزاره تاريخی روشن .به اب، ابن و روح القدس چنين اعتقادی نداشته و تثليث يعنی اعتقاد در طول تاريخ

در مواردی که در اين قسمت نقل . فته های انسانی تعارض  داشته باشندبه تعبير ديگر، گزاره های وحيانی نبايد با يا. است
  .شد، شاهد تعارض گزاره های وحيانی با يافته های انسانی هستيم

  
  :دو داستان بسيار عجيب از حضرت سليمان در قرآن نقل شده است :گزاره سيزدهم

من دوستی اين اسبان را بر ياد : ه کردند، گفترض ع آنگاه که به هنگام عصر اسبان تيزرو را که ايستاده بودند به او-
به بريدن ساقها و گردنشان آغاز . پروردگارم بگزيدم تا آفتاب در پرده غروب پوشيده شد، آن اسبان را نزد من باز گردانيد

مرا بيامرز و  ،ای پروردگار من: گفت. دی را افکنديم و او روی به خدا آوردسما سليمان را آزموديم و بر تخت او ج. کرد
اگر اين گزارش تاريخی يک گزارش ).35،ص( مرا ملکی عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد، که تو بخشاينده ای

آيا بريدن ساقها و گردن اسب های بی گناه اخالقًا مجاز است؟ نماز پيامبری به :واقعی باشد، بايد به اين پرسش پاسخ گفت
  ، اسب ها در اين ميان چه گناهی مرتکب شده اند که بايد مجازات شوند؟ می شودها قضا علت تماشای اسب 

آنها به جای زنان با مردان شهوت .  مطابق روايت قرآن همجنس گرايی عملی رايج در قوم لوط بوده است:گزاره چهاردهم
ن آنها را متجاوز قرآ) 54-55 نمل،-165و166 شعرا،-80و 81اعراف،(قرآن عمل آنها را فحشا می خواند. می راندند

  ).29عنکبوت،(جاهل و راهزن می خواند 

آن دو به نزد لوط می روند و او را از ماجرا آگاه می . قوم لوط می فرستد) ويرانی شهرها( ملک برای مجازات خدا دو
ند به درب منزل مردم شهر که از آمدن آن دو مطلع شده ا. همه نابود خواهند شد) مگر زنش(می گويند غير خاندان تو . نمايند

لوط به .  در اينجا رخ می دهد و باورنکردنی عجيبیعمل. لوط می آيند تا آن عمل را با ميهمانان وی به زور انجام دهند
اين داستان در دو سوره قرآن به شرح زير . ای آن دو، اين عمل را با دو دخترش انجام دهندجمتجاوزان پيشنهاد می کند ب

  :آمده است

ای قوم من، اينها دختران من : لوط گفت. ان نزد او آمدند و آنان پيش از اين مرتکب کارهای زشت می شدند و قومش شتاب-
آيا مرد خردمندی در ميان شما نيست؟ . از خدا بترسيد و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنيد. هستند، برای شما پاکيزه ترند

کاش در برابر شما : لوط گفت.  نيست و نيز می دانی که چه می خواهيمگفتند تو خود می دانی که ما را به دختران تو نيازی
  ).78-80هود،(قدرتی داشتم، يا می توانستم به مکانی امن پناه ببرم

: گفتند. از خداوند بترسيد و مرا شرمسار مسازيد. اينان مهمانان منند، مرا رسوا مکنيد: گفت.  اهل شهر شادی کنان آمدند-
به جان تو سوگند که آنها در مستی . اگر قصدی داريد، اينک دختران من هستند:  نکرده بوديم؟ گفتعمنمگر تو را از مردم 

  ).67-72حجر،(خويش سرگشته بودند 

مطابق گزارش کتاب مقدس، دختران لوط دارای . روايت کتاب مقدس از اين واقعه، اطالعات بيشتری در اختيار ما می نهد
باشد، اين پرسش به طور طبيعی ) واقعی(اگر اين روايت تاريخی حقيقی). 14 و 12 آيه ،19سفر پيدايش، (همسر بودند 

خود را به متجاوزان لواط کار پيشنهاد کردن تا با آنها عمل زنای محصنه ) زنان شوهردار(آيا دختران: مطرح خواهد شد
  انجام دهند، اخالقًا مجاز است؟ و با تئوری عصمت شيعيان سازگار است؟ 

  :پس از نجات و سکنی گرفتن. تنها لوط و دو دخترش نجات يافتندروايت کتاب مقدس، مطابق 
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بيا تا . درآيد  دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پير شده و مردی بر روی زمين نيست که بر حسب عادت کل جهان به ما-
ر همان شب پدر خود را شراب نوشانيدند پس د. پدر را شراب بنوشانيم و با او همبستر شويم تا نسلی از پدر خود نگاهداريم

و واقع شد که روز ديگر به . و دختر بزرگ آمد با پدر خويش هم خواب شد و او از خوابيدن و برخاستن وی آگاه نشد
ا و با وی هم خواب شو تا نسلی از ي با پدرم هم خواب شدم امشب نيز او را شراب بنوشانيم و تو بدوشکوچک گفت اينک 

آن شب نيز پدر خود را شراب نوشانيدند و دختر کوچک هم خواب وی شد و او از خوابيدن و از . داريمپدرخود نگاه
ا موآب نام نهاد و تا رو آن بزرگ پسری زاييد و او . پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. برخاستن وی آگاه نشد

تا به حال پدر بنی  وی. می نام نهاد موآبيان است و کوچک نيز پسری بزاد و او را ابن عرامروز پد
   آيا اين گزارش تارخی مطابق با واقع است؟ يا آن را بايد نمادين فرض کرد؟ ).31-38، آيه 19سفرپيدايش،(عموست

  
و من يبتغ غير االسالم دينًا فلن يقبل منه و هو فی االخره من :  تنها راه سعادت اخروی اسالم است :پانزدهمگزاره 

آل (ر کس که دينی غير از اسالم برگزيند، هرگز از او پذيرفته نمی شود و او در آخرت از زيانکاران استه: االخاسرين
آيا اين گزاره ی انحصارگرانه که هدايت و سعادت را به مسلمانها منحصر می کند، صادق است؟ صدق اين ). 85عمران، 

را باطل و " ديگری" خود را حق و سعادتمند و (exclusivism)گزاره را چگونه می توان اثبات کرد؟ انحصارگرايی 
 تمام اديان را راه های (pluralism)کثرت گرايی . را بر نمی تابند" تفاوت"انحصارگرايان . زيانکار قلمداد می کند

ن ، بنيادگرايان تفسيری انحصارگراينه از متن ارائه می کنند، ولی کثرت گرايا. گوناگون به سوی حقيقت و سعادت می داند
به تعبير . تفسير کثرت گرايانه بدون تأويل و عدول از متن بدست نخواهد آمد. تفسيری کثرت گرايانه از قرآن ارائه می کنند

  . ديگر، کثرت گرايان مسلمان، انحصارگرايی را صادق نمی دانند

ه آنها نشان قوم موسی از وی درخواست کردند تا خدا را ب:  ديدن خدا در حال راه رفتن:گزاره شانزدهم
 سوره يونس يکی از 26آيه . مفسران اشعری چون امام فخر رازی قائل به رويت خدا در آخرت هستند).153نسأ،(بدهد

رويت "  زياده"بهشت است و "  حسنی"ميبدی حديثی از پيامبر گرامی اسالم نقل می کند که مطابق آن .مستندات اينان است
. ير اين آيه ،  دليل عقلی و نقلی می آورد که منظور رويت خدا در آخرت استامام فخر رازی در تفس. خدا در آنجاست

معتزله و شيعيان رويت خدا در ). قيامت(الی ربها ناظره. وجوه يومئذ ناصره: اشاعره خصوصًا به اين دو آيه استناد می کنند
ديدگان او را در : بصار و هو يدرک االبصار ال تدرکه اال:"متکلمان شيعه و معتزله با استناد به آيه . آخرت را نفی می کنند

اما برخی از اشاعره با استناد به همين .، رويت خدا را به طور مطلق نفی می کنند)103انعام، "(نيابند و او ديدگان را دريابد
لی عايشه با ابن عباس می گفت پيامبر خدا را در شب معراج ديده است، و.  آيه هم ديدن خدا در قيامت را ممکن  می دانند

فخر راز با نفی تقليد در استدالل، می . استناد به همين آيه نظر ابن عباس را رد می کرد و می گفت آيه داللت بر نفی تام دارد
به نظر وی، آيه تصريح نکرده است که هيچ ديده ای . گويد اين آيه نفی عموم يا سلب عموم است، نه عموم نفی يا عموم سلب

  . ، نه در دنيا و نه در آخرت، خدا را نمی بيند، متعلق به هيچ کس

قرآن مالئکه را موجوداتی بال دار معرفی می . رويت خداوند در آخرت، ارتباطی هم با مالئکه دارد که بايد بدان توجه کرد
گانه فرشتگانی که دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهار: جاعل المالئکه رسال اولی اجنحه مثنی و ثلث و ربع:کند
از اين . اين امر با عقل فلسفی فيلسوفان مسلمان که مالئکه را موجوداتی مجرد فرض می کنند ، تعارض دارد). 1فاطر، (اند

وجود فرشتگان نيز مجهز به چيزی است :"آقای طباطبايی در تفسير آيه  می نويسد. رو چاره ای جز تأويل آيه باقی نمی ماند
يعنی مالئکه هم مجهز به چيزی هستند که .  که پرندگان آن کار را با بال خود انجام می دهندکه می توانند با آن کاری بکنند

قرآن نام آن چيز . با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان می روند، و از جايی به جای ديگر که مأمور باشند می روند
ئيم مالئکه دو بال نظير بال پرندگان دارند که پوشيده از پر و اين نامگذاری مستلزم آن نيست که بگو. گذاشته) بال(را جناح 

همچنانکه الفاظ ديگری نظير جناح نيز مستلزم معانی معهود نمی . است، چون صرف اطالق لفظ مستلزم آن جناح نيست



51 

 

 و کرسی او ش مثًال وقتی که عرش و لوح و قلم و امثال آن را درباره ی خدای تعالی اطالق می کنيم، نمی گوئيم عر. باشد
  ].15"[و لوح و قلمش نظير کرسی و لوح و قلم ماست

والملک علی ارجائها و يحمل عرش ربک : در قيامت مالئکه ايستاده اند و هشت تن از آنان عرش خدا را حمل می کنند
فرازشان حمل می و فرشتگان برکناره ها ايستاده باشند، و عرش پروردگارت را در آن روز هشت تن بر : فوقهم يومئذ ثمنيه

  ). 17حاقه، (کنند

آمدن ). 22فجر، " (و جاء ربک والملک صفا صفا: " رويت  خدا در آخرت چه ارتباطی با مالئکه دارد؟ قرآن می فرمايد 
خدا و مالئکه،در حالی که مالئکه صف در صف اند ، چه معنايی دارد؟ اگر خدا موجودی مجسم نباشد، چگونه می تواند با 

شايد مراد اين . است" مجاز عقلی"ف در صف بيايد؟ به گفته آقای طباطبايی نسبت آمدن به خدا دادن از بابمالئکه ی  ص
اما اين نظر هم با نظريه تجسم . است که در آن روز نظام علی از کار می افتد و خدا بدون هيچ  واسطه همه کاره است

  ).23فرقان، (و قدمنا الی ما عملوا من عمل: فته استآيه ديگری هم از راه رفتن خدا سخن گ. اعمال ناسازگار است

 حکم -احکام قصاص، ارتداد،تازيانه، قطع دست، حکم محارب و غيره( تعارض بسياری از آيات کريمه قرآن :هفدهم گزاره 
 مسلمان و  احکام نابرابری زنان و مردان، مسلمان و غير-سنگسار و ارتداد در قرآن وجود ندارد، بلکه مبتنی بر سنت است 

آرش نراقی چنين (اگر کسی  احکام اخالقی را دارای  صدق و کذب بداند. با حقوق بشر کنونی امری مشهود است...)  
سروش و (، اين احکام ديگر صادق نيستند، اگر هم کسی احکام اخالقی و اعتباری  را واجد صدق و کذب نداند)نظری دارد

.  احکام ديگر کارايی  و تأثير ندارند و به نتايج غير قابل قبول منتهی می شوند، اين)ملکيان و شبستری چنين نظری دارند
  . حال هر دو مدل رقيب بايد تکليف خود را با اين احکام روشن کنند

چرا :  اگر قرآن کالم خدا باشد و احکام شريعت را خدای متشخص انسانوار جعل کرده باشد، بايد به اين پرسش پاسخ گفت 
جعل کرده است که پس از گذشت مدت کوتاهی غير عقالنی و غير عادالنه و غير اخالقی تلقی  شده اند؟ عالمه خدا احکامی 

 ليبرالی –اين احکام را همچنان معتبر می دانند و حقوق بشر مدرن را غربی ... طباطبايی و جوادی آملی و مصباح يزدی و 
و نبايد احکام اهللا را در پای برساخته های محصول  نفس شهوت ران به نظر اينان نمی توان . دانسته و آن را رد می کنند

محسن کديور که قرآن را سخن خدای متشخص  تلقی می کند، معتقد . اما کار نوانديشی دينی دشوارتر است. بشر قربانی کرد
حقوق بشر مدرن، بايد تمام اما به دليل تعارض با . است که  اين احکام در زمان خود عادالنه، عاقالنه و اخالقی بوده اند

مشکل . فرض کرد و حقوق بشر کنونی  را جايگزين آنها کرد) متعلق به صدر اسالم(احکام غير عبادی اسالم را موقتی
رويکرد کديور اين است که در هيچ آيه ای از آيات کريمه قرآن نيامده که اين احکام موقتی و متعلق به صدر اسالم اند، يا 

نوانديشان .  اصول مردم قرن هفتم ميالدی اخالقی اند، ولی در دوران مدرنيته غير اخالقی تلقی خواهند شداين احکام مطابق 
به گمان من،  دست شستن از . می کنند" عدول"دينی، به دليل تعارض احکام قرآن با حقوق بشر مدرن، از احکام قرآن 

خدايی که عالم مطلق است و بهتر از آدميان (کام خدا استاحکام معارض با حقوق بشر توسط نوانديشان دينی، عدول از اح
اين اصلی . قرآن به هيچ کس  چنين مجوزی نداده است. ، نه تفسير وفادار به متن)کم دانش به خير و صالح آنان آگاه است

. ی فرض کرداست که می گويد هرچه با عقالنيت و عدالت مدرن تعارض دارد را بايد کنار نهاد و موقت) عقلی(برون دينی
آموزه های "به گفته نراقی، ( آرش نراقی هم که قرآن را سخن خدا می داند. در هيچ جای دين چنين حکمی وجود ندارد

را اثبات بايد منتظر ماند تا نراقی صدق آموزه ی کالم خدا بودن قرآن " محوری دين ، نه تنها معقول، بلکه صادق است
 راديکال عمل می کند  که برای بسياری از نوانديشان دينی هم قابل قبول نمی چنان  ، در احکام اجتماعی  آن)نمايد
  :بازهم  تأکيد می کنيم، مطابق نظريه رايج و مسلط.باشد

  .  خدا عالم مطلق و خير مطلق است-الف

  .ی دهد قرآن کالم خدای متشخص انسانوار دانای مطلقی است که خير و صالح آدميان را بهتر از خود آنها تشخيص م-ب



52 

 

 خداوند در هيچ جای سخن خود به آدميان با دانش محدود و تابع شيطان و هوی و هوس  اجازه نداده است تا احکام اهللا را -ج
حکم تنها : قرآن بارها به صراحت تمام اعالم کرده است که. نيسم را بنشاننديتعطيل کنند و بجای آن حقوق بشر غربيان و فم

و در ). 67و 40يوسف، (حکم جزحکم خدا نيست).57انعام، (ی کند و او بهترين داوران استحکم خداست، حقيقت رابيان م
 نسا، – 230 و 229و 187بقره، (آيات بسياری به صراحت گفته شده است اينها حدود اهللا هستند  و نبايد از آنها تجاوز کرد

  ).1 طالق، -14و 13

 فوکويی يا بنا بر نظر سنت - پوپری-به تعبير کانتی( خود راپس چگونه برخی از نوانديشان دينی عقل محدود و ناقص
بر عقل مطلق الهی ترجيح داده و گمان می کنند که خير و صالح آدميان ) عقل تابع شيطان و هوی و هوس:گرايان خودمان

  .را بهتر از عالم مطلق می دانند

،  تمام  احکام را پيامبر گرامی اسالم خود وضع  اما در مدل سروش و شبستری و ملکيان که قرآن را کالم نبی می دانند
اين احکام در سطح معرفت و معيشت . پيامبر احکام اجتماعی اعراب جاهلی را با اندکی تغيير امضأ کرده است. کرده است 

ته و عدول از اين احکام، نه عدول از احکام اهللا ، که عدول از قوانين ساخ. اعراب و در حد قد و قامت آنان بوده است
قوانين اعراب قرن هفتم را می توان کنار نهاد، اما احکام خدای عالم مطلق را . پرداخته ی اعراب قرن هفتم ميالدی است

  .نمی توان به صرف تعارض با يافته های بشری که دانش بسيار اندکی دارند، کنار نهاد

ا نمی توان با استناد به صدق اخالقی پيامبر اثبات اين گزاره ر) انطباق با واقع ( صدق .  قرآن سخن خداست:هجدهم گزاره 
، ) 23 بقره، -38 يونس، -13 هود، -88 اسری، -  33و34طور،: مثًال آيات تحدی(بدينترتيب ذکر آيات مختلف قرآن. کرد

مدعا هم مثبت اين ) 166نسأ، (و مالئکه) 43رعد، (استناد به شهادت خدا. به هيچ وجه  اين مدعا را اثبات نخواهد کرد
نيست، برای اينکه شهادت خدا و مالئکه هم از زبان پيامبر نقل شده است و آدميان هيچ راه مستقلی ندارند تا شهادت خدا و 

يک گزاره صادق است، بايد با " قرآن سخن خداست"اگر کسی مدعی است . بر سخن خدا بودن قرآن را دريابندمالئکه 
آقای طباطبايی می گويد لوح و قلم و کرسی و عرش وقتی درباره ی خداوند . ثبت کندشواهد و دالئل قانع کننده اين مدعا را ت

آيا بر همين مبنا نمی توان گفت سخن . به کار می روند، معنای معهود انسانی ندارند و بايد تمام آنها را مجازی فرض کرد
  ؟  گفتن هم وقتی درباره خدا به کار می رود معنای مجازی دارد، نه معنای حقيقی

 اگر ديندار زبان دين را ناواقع گرايانه تعبير کند، تمام آياتی که قرآن را سخن خدا معرفی می کنند، به سخنانی :نتيجه
اما اگر دينداری زبان دين . ناواقع گرای دينی، در اينجا با معضلی روبرو نخواهد بود. تبديل خواهند شد) غير حقيقی(مجازی

اما بايد به هوش بود . بايد برای تأئيد صدق آيات مدعی سخن خدا بودن ، دليل و برهان اقامه کندرا زبان واقع گرا تعبير کند، 
  . که  از صدق اخالقی نمی توان صدق معرفت شناختی را استنتاج کرد

 اکبر گنجی

1387 شهريور 23راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

  .288، جلد اول، ص الميزان -11

، يا )که تاريخ يک جشن زمستانی ماقبل مسيحی بود( دسامبر تولد يافته باشد25امحتمل است که عيسی در ن:"جان هيک می نويسد-12
، يا در بيت الحم ديده به جهان گشوده ) قبل از ميالد مسيح تولد يافت5 يا 4به احتمال بيشتر در (در سال اول ميالدی به دنيا آمده باشد

، يا چوپانان برای پرستيدن او در کنار گهواره ) نوعی پيشگويی به اين داستان افزوده شدهکه احتماًال برای به انجام رسانده(باشد
کل داستان سنتی تولد او ( اشحضور يافتند، يا فرزانگانی از شرق برای خوشامد گفتن به او رد ستاره ای اعجاب آور را پی گيری کردند

 اسطوره ای که درباره ی بسياری از شخصيت های بزرگ دنيای کهن مضمونی(، يا او پدر انسانی نداشت)مخلوق تخيل مذهبی است
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نامحتمل است که عيسی از لحاظ جسمانی پس از )... مفهومی که آن را کفر آميز می دانست(، و يا اينکه خدای متجسد بود)نقل می شود
شده ، و سپس به آسمان عروج کرده مصلوب شدنش دوباره حيات يافته باشد، و به مدت چهل روز در اطراف جليل و يهوديه ظاهر 

قبر ها بازشدند و بسياری از مقدسان خدا که مرده بودند، "اينکه در همان زمان ) زيرا اين نيز در بخشی از داستان انجيل است(باشد، يا 
اين بخش از داستان ).52:27-3متی"(زنده شدند، و بعد از زنده شدن عيسی، از قبرستان به اورشليم رفتند و بسياری ايشان را ديدند

جالب است زيرا نويسنده بدون تأمل ادعا می کند که بسياری افراد اين رويداد را ديدند، غافل از اينکه اگر چنين چيز فوق العاده حيرت 
، وحانیبعد پنجم، کاوش در قلمرو رجان هيک، "(انگيزی واقعًا رخ داده بود قطعًا در آگاهی و اسناد و گزارش های زمانه ثبت شده بود

  ).404-406ترجمه بهزاد سالکی، قصيده سرا، صص

  .407،صبعد چهارم، کاوشی در قلمرو روحانیجان هيک، -13

ما اين حديث را از منبع زير . ، به نقل از تهذيب23 ، ح 202 ، ص63 ، و بحار، ج 3، ذيل حديث 501 ، ص 5فروع کافی، ج  -14
  . 78 ، ص 8الميزان، جلد : نقل کرده ايم

   .6 ،صص 17لميزان، جلد   ا-15
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  )9(قرآن محمدی
  ناسازگاری های درون متنی

يکی از معيارهای ارزيابی نظام های فکری، آئين ها و متون آن است که ميان گزاره  : کالم الهی فاقد ناسازگاری است  -4
بايد به نوعی با يکديگر مجموعه باورهای درون يک آئين .  وجود داشته باشد(consistency)های آنها  بايد سازگاری 

به تعبير ديگر، وجود يک . ناسازگاری درونی ، نظام را با معضل صدق و مسأله توجيه روبرو می سازد. در ارتباط باشند
باور ناسازگار در يک آئين نه تنها به ناموجه بودن آن باور خاص منتهی می شود، بلکه انسجام کل نظام فکری را منتفی 

در مباحث معرفت ]. 1[تيب تمام باورهای اين نظام، از حوزه ی باورهای موجه بيرون رانده خواهند شدخواهد کرد و بدينتر
 به عنوان نظريه ای درباره ی -الف.  در دو مقام مطرح می گردد(coherence theory)شناختی نظريه ی انسجام  

هرمنيوتيکی و نقد ادبی هم از مفهوم سازگاری در مباحث .  به عنوان نظريه ای درباره ی ساختار توجيه -چيستی صدق ، ب
استدالل قرآن به نحو زير . قرآن از نظريه انسجام برای اثبات کالم خدا بودن خود استفاده کرده است. متن سخن گفته می شود

  :است

  . آدميان دارای ناسازگاری درونی و عدم انسجام است) نظام های فکری(کالم

  . نی استکالم الهی فاقد ناسازگاری درو

  .قرآن فاقد ناسازگاری درونی و دارای انسجام است

   . قرآن کالم خداست: نتيجه

آيا در قرآن تدبر نمی کنند؟ و اگر : افال يتدبرون القرآن و لو کان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفًا کثيرا: می فرمايدقرآن 
   ]. 2)[82سأ، ن(اختالف بسيار می يافتنداز نزد کسی غير خدا بود، در آن 

هيچ گونه اختالف و ناسازگاری وجود ندارد؟ آيا اگر در ) قرآن( دفاع کرد؟ آيا در متنمدللآيا می توان از اين مدعا به طور 
ناسازگاری و اختالف وجود نداشته باشد، آن متن کالم خدا خواهد بود؟ بسياری از مومنان قرآن را دارای ) متنی(کالمی

 دارای " قرآن به مثابه ی متن" نصر حامد ابو زيد ، قرآن شناس مصری، معتقد است که .  اندناسازگاری درونی يافته
به نظر وی ، قرآن ، کتاب مکتوبی نيست که کسی آن . ، اما نبايد به قرآن به عنوان متن نگريستاستهای عديده ای تناقض 

از اين رو وجود تعارض بين آيات مختلف مسأله .اين متن، محصول گفتمان های مختلف تاريخی است.  را تأليف کرده باشد
وی برای حل مسأله ی . محمد مجتهد شبستری هم  اختالف های درون متنی را انکار نمی کند.  ی مهمی نمی باشد

به نظر وی، نوع خاصی از  وحدت بر کل اين متن حاکم . ناسازگاری های درون متنی ، راه حل ديگری پيشنهاد کرده  است
اگر در قرآن گفته شده چون قرآن از سوی خداوند است در آن ناهماهنگی : "ن مبلغ  نگاه موحدانه به عالم است قرآ. است 

نيست، منظور از نبودن ناهماهنگی اين است که در اين متن همه موجودات، همه ی پديده های جهان نبوی بدون استثنأ آيات 
نه اينکه در اين متن خالف علم و فلسفه .  که همان توحيد باشد نداردخدا ديده می شوند و اين متن يک پيام هماهنگ بيشتر

   ].3"[قرن بيستم وجود ندارد يا اسطوره وجود ندارد

 اختالف متکلمان مسلمان بر . مفسران در طول تاريخ از راه  تأويل اختالف ها و تعارض های درون متنی را رفع کرده اند
 فرد گرايی و جمع گرايی هستی مانی و معاد روحانی، کيفر جمعی و کيفر فردی،سر مسائلی چون جبر و اختيار، معاد جس
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 خدای متشخص انسانوار و خدای غير متشخص و غيره، و استناد  طرفين نزاع  به آيات قرآن، حکايت گر شناسانه،
در  .نتهی شده استبه تعبير ديگر، ناسازگاری های درون متنی، به باورهای متعارض م.ناسازگاری های درون متنی است

اينجا به برخی از مواردی که به نظر  مفسران، ظاهرًا، ناسازگاری درون متنی وجود دارد اشاره کرده و  نحوه ی مواجهه 
   . مفسران با اينگونه مسائل را نشان خواهيم داد

مفسران فلسفی . شده استنظام علی، پيش فرضی فلسفی است که تاکنون با دليل و برهان اثبات ن :  نظام علی:اولگزاره 
:"  به گفته عالمه طباطبايی ، تمام آيات قرآن مويد نظام علی است. مشرب، تمام قرآن را بر اساس اصل عليت تفسير می کنند

از ظاهر قرآن بر ... قرآن کريم برای حوادث طبيعی ، اسبابی قائل است، و قانون عمومی عليت و معلوليت را تصديق دارد
قانون را قبول کرده، و آن را انکار نکرده است، چون به هر موضوعی که متعرض شده از قبيل مرگ و می آيد که اين 

زندگی ، و حوادث ديگر آسمانی و زمينی، آن را مستند به علتی کرده است، هر چند که در آخر به منظور اثبات توحيد، همه 
مومی حکم کرده ، به اين معنا که قبول کرده تا وقتی سببی پس قرآن عزيز به صحت قانون عليت ع. را مستند به خدا  دانسته

از اسباب پيدا شود ، و شرايط ديگر هم با آن سبب هماهنگی کند، و مانعی هم جلو تأثير آن سبب را نگيرد، مسبب آن سبب 
ود که البد قبًال وجود ديديم که وجود يافته ، کشف می شوجود خواهد يافت، البته به اذن خدا وجود می يابد، و چون مسببی را 

  : اما به نظر مولوی تمام قرآن در نفی عليت است.]4"[يافته بود

   چه دوختيم                  گر ز خوش چشمان کرشم آموختيمزچشم بر اسباب ا

  هست بر اسباب اسبابی دگر                    در سبب منگر در آن افکن نظر 

                معجزات خويش بر کيوان زدندانبيا در قطع اسباب آمدند         

  افتند يبی سبب مر بحر را بشکافتند                   بی زراعت چاش گندم 

  ريگ ها هم آرد شد از سعيشان                 پشم بز ابريشم آمد کش کشان

  جمله قرآن هست در قطع سبب                 عز درويش و هالک بولهب 

   قرآن تا تمام                    رفض اسبابست و علت والسالمهمچنين ز آغاز

  )2525   و 2515-2520مثنوی، دفتر سوم، ابيات                                                         (

  آل عمران -154  آل عمران ، - 4  ابراهيم ، -22حديد، (در قرآن هم آيات مويد جبر وجود دارد :جبر و اختيار: دومگزاره 
). 29 کهف، -3  دهر، -26آل عمران، ( و هم آيات دال بر اختيار) 17 انعام ، -143 نسأ، -16 ق، -24  انفال ، -26، 

مفسرين و دينداران که نمی توانند اختالف و تعارض در قرآن را برتابند، از طريق تأويل يک دسته از آيات، اختالف درون 
از نظر غالب مفسرين و متکلمين، آيات قرآن در زمينه سرنوشت و :" فته ی مرتضی مطهری به گ. متنی را رفع می کنند

به ]. 5"[ می باشند، و ناچار يک دسته از آيات را بايد تأويل و برخالف ظاهر حمل کردمتعارضآزادی و اختيار انسان، 
به گمان . آن نزاع کنند و هيچگاه هم به نتيجه نرسندنظر مولوی خداوند مسأله  جبر و اختيار را آفريده تا آدميان تا ابد بر سر 

او، هرگاه يکی از طرفين نزاع دليلی برای اثبات مدعای خويش پيدا می کند، خداوند به طرف ديگر نزاع دليل ديگری ياد 
  : می دهد تا اين نزاع هيچگاه پايان نيابد

  ر همچنين بحثسست تا حشر بشر              در ميان جبری و اهل قد

  گر فرو ماندی ز دفع خصم خويش               مذهب ايشان برافتادی ز پيش
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  چون برون شان نبودی در جواب                 پس رميدندی از آن راه تباب

  چونک مقضی بد دوام آن روش                   می دهد شان از دالئل پرورش

   تا بود محجوب از اقبال خصمتا نگردد ملزم از اشکال خصم                     

  تا که اين هفتاد و دو ملت مدام                        در جهان ماند الی يوم القيام 

  ) 3214 -3219مثنوی، دفتر پنجم، ابيات                                                              (

که در قرآن وجود دارد، مربوط به مجازات فردی و جمعی تعارض ديگری  :مجازات های فردی و جمعی : سومگزاره 
، اما از سوی ديگر بر ) 94انعام ، – 40 تا 38نجم، (قرآن از يک سو تأکيد می کند که مجازات صرفًا فردی است. است

   ).38 اعراف ،-25انفال ، (مجازات جمعی انگشت می نهد

). 25انفال، (هيزيد از فتنه ای که فقط به ظالمان اصابت نخواهد کردو بپر: و اتقوا فتنه ال تصيبن الذين ظلموا منکم خاصه-
فتنه ای است که ظالم و غير ظالم . چون سرنوشت جمعی است، نبودن فرد در جمع ظالمان ، تأثيری در سرنوشت او ندارد

  . نوعی سرنوشت جمعی است که خشک و تر را با هم می سوزاند. را به يکسان در بر خواهد گرفت

فرد گرايی و جمع گرايی هستی شناختی، يکی ديگر ناسازگاری  :فردگرايی و جمع گرايی هستی شناختی : چهارمه گزار
عالمه طباطبايی و مرتضی مطهری تمام آيات را به نفع جمع گرايی هستی شناختی تأويل می کنند، . های درون متنی است

طباطبايی و . سود فرد گرايی هستی شناختی تأويل می کننداما محمد تقی مصباح يزدی و برخی ديگر، تمام آيات را به 
مصباح يزدی و عبدالکريم سروش از نظر فلسفی به . مطهری از نظر فلسفی به جمع گرايی هستی شناسانه اعتقاد دارند

به . ندهر کس مطابق پيش فرض های فلسفی اش ، آيات را به سود خويش تأويل می ک. فردگرايی هستی شناسانه اعتقاد دارند
عنوان نمونه، مصباح يزدی پس از شرح نظر خود، به نقد نظر طباطبايی و مطهری و آيات مورد استناد آنها می پردازد  و 

آياتی که در طی استدالل جامعه گرايان ذکر شده است بايد چنان تفسير شود که با اين اصل و :" به صراحت تمام می نويسد
    ].6"[مبنا منافات نيابد

در عين .  خدای مسلط بر قرآن، خدای متشخص انسانوار اعتبار ساز است:خدای متشخص و خدای نامتشخص: نجمگزاره پ
   : به عنوان مثال. حال آيات چندی در قرآن وجود دارد که بر خدای نامتشخص داللت دارند

  ).11شوری، (هيچ چيز مانند او نيست:ليس کمثله شی -

مطابق تفسير طباطبايی، خداوند ظاهر بالذات و ). 35نور، (ر آسمانها و زمين استخدا نو: اهللا نور السموات و االرض-
ظهور اشيا به اظهار خداوند ی است که . وجود يافتن موجودات به نور الهی، عين وجود يافتن آنهاست. مظهر بالغير است

  ].7"[با وجود هر چيزی مساوی است"نور خداوند . همه موجودات ذره ای از نور اويند

به گفته ی آقای طباطبايی اين آيه بر ). 3حديد، (اوست اول و آخر و ظاهر و باطن: هو االول و االخر و الظاهر و الباطن
احاطه وجودی خداوند، اصلی متافيزيکی است که . احاطه ی وجودی خداوند بر اول و آخر و ظاهر  و باطن داللت دارد

باشد و هيچ موجود مستقل از اويی " مطلق وجود"نه که آنها گفته اند، خدا اگر همانگو. مقبول تمام فيلسوفان مسلمان است
  . وجود نداشته باشد، خدا وجود غير متشخص خواهد بود

به گفته آقای طباطبايی با اينکه خداوند بر تمام موجودات ). 4حديد،(و هر جا که باشيد همراه شماست: هو معکم اينما کنتم
  .ل در اين آيه بر احاطه مکانی تأکيد رفته استاحاطه وجودی دارد، در عين حا



57 

 

معتقدات .  معتقدان به معاد جسمانی، متن محورانه، به آيات قرآن استناد می کنند:معاد جسمانی و معاد روحانی: گزاره ششم
  . به معاد روحانی هم به آيات ديگری از قرآن استناد می کنند

  موافقان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به آيات مکی استناد می کنند ، :دموکراسی و حقوق بشرآزادی و : گزاره هفتم
به گفته مخالفان دموکراسی و حقوق بشر، . اما  مخالفان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به آيات مدنی استناد می کنند

اما پيامبر . خالفان دفاع می کنندپيامبر اسالم در مکه فاقد قدرت بود، به همين دليل آيات مکی به نوعی از آزادی و حقوق م
آيات مدنی نافی . در مدينه صاحب قدرت شد و تشکيل حکومت داد، لذا ديگر جايی برای آزادی مخالفان و حقوق بشر نبود

آيت اهللا محمد هادی معرفت در کتاب .به باور اينان، آيات مدنی ناسخ آيات مکی اند. آزادی و دموکراسی و حقوق بشرند
به گفته ی نامبرده، اسالم در زمان قدرت نداشتن طرفدار گذشت بود، اما پس از . از چنين ديدگاهی دفاع می کند علوم قرآنی

پس از قدرت يافتن اسالم و توسعه توطئه های يهود پيرامون :"قدرت يافتن دستور قتال صادر کرد و آيات پيشين نسخ شد
گذشت در مقابل بی شرمی دشمن غدار، ...  جزيه دادن را بپذيرندمدينه دستور جنگ با آنان صادر گشت تا هنگامی که خفت

زرکشی هم مالزمه ی  آيات مکی  ].8"[يک گونه سازش و تساهل به شمار می رود که با روح عزت اسالمی منافات دارد
را به ياری خويش چون خداوند دين اسالم :"می نويسد. با بی قدرتی و آيات  مدنی با قدرت  داشتن را مد نظر قرار داده است

اينکه کافران را به يکی از دو راه اسالم : عزيز و قوی گردانيد حکمی مقرر داشت که مناسب احوال ايشان در آن زمان بود
هر يک از اين دو حکم يعنی صلح و . يا قتل دعوت کنند و اهل کتاب  را در انتخاب اسالم يا ادای جزيه مختار گذارند

  ].  9"[ با حصول شرايط و زمينه ها شان باز می گردند-و شمشير به هنگام قوتمسالمت در وقت ضعف و جنگ 

در اسالم جايی و مجالی برای حريت به معنای امروزی :"می نويسد. بنابر تفسيرآقای طباطبايی اسالم با آزادی تعارض دارد
 خواسته اند اثبات کنند که در و يکی از عجايب اين است که بعضی از اهل بحث و مفسرين با زور و زحمت... اش نيست

توحيد اساس تمامی نواميس  ... اسالم عقيده آزاد است، و استدالل کرده اند به آيه شريفه ال اکراه فی الدين و آياتی نظير آن
 و احکام اسالمی است و با اين حال چطور ممکن است که اسالم آزادی در عقيده را تشريع کرده باشد؟ و اگر آيه باال بخواهد

 نخواهد بود؟  قطعًا تناقض است و آزادی در عقيده در اسالم مثل اين می ماند که تناقض صريحچنين چيزی را تشريع کند آيا 
دنيای متمدن امروز قوانين تشريع بکند و آنگاه در آخر اين يک قانون را هم اضافه کند که مردم در عمل به اين قوانين 

پس آيه شريفه ال اکراه فی الدين   تنها در اين مقام است که بفهماند ... گر نخواستند نکنندآزادند، اگر خواستند، عمل بکنند و ا
، و نه "اسالم کسی را مجبور به اعتقاد به معارف خود نکرده"، اعتقاد اکراه بردار نيست، نه می تواند منظور اين باشد که 

 تشريع خود جز بر دين توحيد تکيه نکرده، دين توحيدی که ، و اسالم در" مردم در اعتقاد آزادند"می تواند اين باشد که 
پس  حريت هم تنها در اين سه اصل است و نمی ... اصول سه گانه اش توحيد صانع ، و نبوت انبيا، و روز رستاخيز است

  ]. 10"[تواند در غير آن باشد، زيرا گفتيم آزادی در غير اين اصول يعنی ويران کردن اصل دين

به نظر آقای .تعارض اسالم و آزادی بسنده نمی کند، به گفته ی وی، اسالم با دموکراسی هم تعارض داردطباطبايی به 
به گفته ی طباطبايی اسالم برای تمام امور .  سوره مومنون  مهمترين دليل نفی حجيت نظر اکثريت است79طباطبايی آيه 

]. 11[ قوانين آزاد نيستند، قوانين اسالم حتمًا بايد اجرا شوندمردم در انتخاب يا عدم انتخاب اين.فردی و جمعی قانون دارد 
. به نظر طباطبايی اسالم با دموکراسی تفاوتهای بسيار دارد. است " ناقص و غلطی"به نظر طباطبايی،دموکراسی نظام 

ی هم نيست که تابع حکومت اسالمی نظام پارلمانی اکثريت. دموکراسی نظام بهره کشی است، اما اسالم نظام بهره کشی نيست
  . حاکم اسالمی حکم سرپرست را در خانه دارد. نصف به عالوه يک آرای نمايندگان مردم باشد

سلب :"طباطبايی می نويسد.پس از تعارض اسالم با آزادی و دموکراسی، نوبت تعارض اسالم با حقوق بشر فرا می رسد
ه فی الجامعه االنسانيه لکن الذی يعتبره االسالم فی ثبوت الحق الحقوق العامه عن بعض االفراد و الجوامع مما ال مناص عن

هو دين التوحيد من االسالم او الذمه فمن االسالم له و الذمه، فال حق له من الحياه و هو الذی ينطق علی الناموس الفطری 
روه ها در جامعه ی انسانی  سلب حقوق عمومی از بعضی افراد و گ: الذی سمعت انه المعتبر اجماًال عند المجتمع االنسان

امری گريز ناپذير است اما جامعه ی انسانی شايسته فقط سلب حقوق کسی را قبول دارد که می خواهد حقوق ديگران را زير 
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پا بگذارد و جامعه را به نابودی بکشاند، اما آنچه اسالم در باب ثبوت حق قبول دارد دين توحيد است، که همان اسالم است، 
، و اين امری است که با قانون فطری که کسی که نه اسالم را بپذيرد و نه ذمه را حق حيات ندارددر نتيجه ، . ذمهيا پذيرش 

  ].12"[اجماًال مورد قبول جامعه ی انسانی است انطباق دارد

اما امروز، . بزرگترين مفسر شيعه در طول تاريخ اسالم،  قرآن را در تعارض با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر می يابد
ديندارانی که مقبوليت مدرنيته را پذيرفته اند، به انحأ . دوره ی تجدد و غلبه ی ايده ی دموکراسی و آزادی و حقوق بشر است

مختلف آيات قرآن را تأويل يا از آنها عدول می کنند تا با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر سازگار افتند و ناسازگاری درون 
  .حا رفع شودمتنی به نحوی از ان

 منتها مفسران، اختالف و تعارض را از طريق تأويل، . بر مبنای مدعای مفسران، ميان آيات قرآن ناسازگاری وجود دارد
 چنين باشد،  اگر. به تعبير ديگر، قرآن پس از تأويل و رفع تعارض، فاقد ناسازگاری و اختالف است.رفع می کنند

در اين صورت، . را هم می توان از راه تأويل حل و رفع کرد) ًال آرای کانتمث(ناسازگاری های نظام های فکری بشری
به تعبير ديگر، مفسر يک متن،  .، نمی توان اثبات کرد که قرآن کالم خداست"عدم وجود اختالف در قرآن"برمبنای مدعای 

کانت شناس از .  ارائه نمايددر درجه اول تمام کوشش خود را معطوف بدان می دارد تا تفسيری منسجم و سازگار از متن
  مفسر اين است که ميان پيش فرض هرمنيوتيکی. ابتدا فرض را بر اين نمی گذارد که با يک متن متعارض روبروست

بدينترتيب، مفسر بر مبنای اين پيش فرض ، قرائتی سازگار از متن ارائه .  آرای مولف يا متن نوعی سازگاری وجود دارد
 ، (principle of charitable interpretation) مفسر بر مبنای اصل تأويل احسن به تعبير ديگر،.می کند

به عنوان مثال، تفکيک ويتگنشتاين متقدم از ويتگنشتاين متأخر، تفکيکی . تفسيری همساز و پذيرفتنی از متن ارائه می کند
  فلسفی-رساله منطقیاکنش عليه و(Philosophical Investigations) تحقيقات فلسفیمعموًال کتاب . جاافتاده است

(Tractatus Logico-Philosophicus)ساختار واقعيت، ساختار زبان را تعيين رسالهدر ]. 13[قلمداد می شود ، 
، زبان ما نظر ما را در باره ی واقعيت تعيين می کند، برای اينکه اشيا را به واسطه ی آن تحقيقات فلسفیمی کرد، اما در 

، صور متفاوت زبان ماهيت مشترک تحقيقات فلسفی، زبان ها ساختار منطقی واحدی دارند، اما در هرسالدر . می بينيم
پيوند صور مختلف زبان با يکديگر همانند پيوند بازی ها با يکديگر يا چهره های اعضای يک خانواده با يکديگر . ندارد
  ، ناسازگاری و تعارض ويتگنشتاين  (Conant)  با اين همه، بسياری از مفسران، از جمله پيتر وينچ و کنانت . است

به خوبی ديده می شود که مفسران در تفسير متون بشری با متون مقدس يکسان عمل می ]. 14[متقدم و متأخر را نمی پذيرند
تگنشتاين آيا اگر وي: اينک می توان پرسيد. در هر دو جا تالش می شود تا قرائتی منسجم و سازگار از متن ارائه گردد. کنند

از متون وی ارائه کنند، کلمات ويتگنشتاين به کالم و سخن خدا تبديل ) بدون اختالف(شناسان موفق شوند تفسری سازگار
خواهد شد؟ اگر رياضی دانان نشان دهند که در رياضيات اختالف و ناسازگاری وجود ندارد، علم رياضی به سخن خدا و 

  وحی تبديل خواهد شد؟

 اکبر گنجی

1387 مهر 2 راديو زمانه، :منبع   

  :    پاورقی ها

اگر دو قضيه متناقض را بپذيريم،آنگاه هر :"  يکی از خدمات کارل پوپر آن بود که با استدالل منطقی جالبی نشان داد که -1
قضيه ای،هر چه باشد، بايد پذيرفته شود، چون از دو قضيه متناقض هر قضيه ديگری را به صورت صحيحی می توان 

"( با استفاده از قوانين معتبر استنتاج، می توان هر نتيجه دلخواهی را از يک جفت قضيه متناقض بدست آورد... تاج نموداستن
؟ ترجمه صادق الريجانی، مندرج در تضاد دياليکتيکی،عبدالکريم سروش، انتشارات صراط، دياليکتيک چيستکارل پوپر، 

  ).344ص 
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رب، در تفسير قرآن به قرآن خود، در تفسير اين آيه شريفه، تمام انواع اختالف آقای طباطبايی ،فيلسوف صدرايی مش--2
تشويق آند به دقت و تدبر در آيات قرآنى و اينكه  مخالفين قرآن را... اين آيه شريفه:"فلسفی را از قرآن نفی می کند-منطقی

نى آه حكايت مى شود و يا هر موعظه و حكمتى آه بيان مى گردد و يا هر داستا در هر حكمى آه نازل مى شود و يا هر
آيات مكى و چه مدنى  نازل مى گردد، آن نازل شده جديد را به همه آياتى آه مربوط به آن است عرضه بدارند چه اندرزى آه

و . تآامال بر ايشان روشن گردد آه هيچ اختالفى بين آنها نيس ، چه محكم و چه متشابه ، آنگاه همه را پهلوى هم قرار دهند تا
اختالفى در آن ديده  جديد آيات قديم را تصديق و هر يك شاهد بر آن ديگرى است ، بدون اينكه هيچگونه متوجه شوند آه آيات

اختالف  آه با هم سازگار نباشد و نه اختالف تدافعو نه   ، به اينكه آيه اى ، آيه ديگر را نفى آنداختالف تناقضشود، نه 
تر از  تشابه بيان و يا متانت معنا و منظور مختلف باشند و يكى بيانى متين تر و رآنى محكم ظر به اينكه دو آيه از نتفاوت

تعالى  اختالف در قرآن آريم ، آنان را رهنمون مى شود به اينكه اين آتاب از ناحيه خداى همين نيافتن... ديگرى داشته باشد
نمى بود، آن هم اختالف زياد، چون غير   بود، سالم از اختالفنازل شده ، نه از ناحيه غير او، چون اگر از ناحيه غير او

مخصوصا انسانها آه اين آفار احتمال مى دهند قرآن ازناحيه آنان نازل  خداى تعالى از اين موجودات آه در عالم هست و
عالم است و  ينو هر آس باشد، باالخره از چهار ديوارى عالم آون بيرون نيست و محكوم به طبيعت ا شده باشد، هر چه

موجودات اين عالم نيست مگر آنكه اطراف  طبيعت اين عالم بر حرآت و دگرگونى و تكامل است ، و هيچ واحدى از آحاد
هيچ انسانى نيست مگر آنكه او احساس مى آند در امروز عاقل تر از . است  متفاوت امتداد زمان وجودش مختلف و حاالتش 

نظرى آه مى  ى آند، هر چيزى آه امروز مى سازد، هر تدبيرى آه مى آند، راى وو هر عملى آه امروز م ديروز است
تدبير و راى ديروز است ، حتى يك عمل از قبيل  دهد و حكمى آه مى آند، پخته تر و متين تر و محكم تر از آار و صنعت و

 ز اول آن و بعضى بهتر از بعض ديگرامثال آن آه امتداد زمانى دارد، آخر آن بهتر ا آتابت و گفتن شعر و ايراد خطبه و
و خالى از اختالف نيست و اين اختالف   پس يك فرد از انسان ، نه در نفس خود و نه در آنچه آه مى آند، سالم .خواهد بود

و اين خود قاعده اى طبيعى است و آلى آه در نوع بشر و در موجودات . هم يكى دو تا نيست ، بلكه اختالف بسيار است
از اين موجودات  بشر جريان دارد، چون همه در تحت سيطره تحول و تكامل عمومى قرار دارند و هيچ موجودى ر ازپايين ت

از اينجا روشن . اليزال ذات و احوالش در اختالف است را نخواهى ديد آه در دو آن پشت سر هم يك حالت داشته باشد بلكه
نيز روشن شد آه اين قيد توضيحى است نه احترازى ،  آرد و " کثير"د اختالف را مقيد به قي مى شود آه چرا در آيه شريفه

 ناحيه غيرخداى تعالى بود، در آن اختالفى مى يافتند و اين اختالف هم بسيار بود، عينا اگر اين قرآن از: مى خواهد بفرمايد
رست شده باشد، هست و نمى د نظير اختالف بسيارى آه در هر موجود آه از ناحيه غير خداى تعالى و به دست غير او

و اين مواعظ را  همه اين معارف...بسيار است نه اختالف اندك اختالفى آه در قرآن يافت نمى شود، اختالف: خواهد بفرمايد
شده ، آن هم در حاالت مختلف ، بعضى در شب و  به وسيله آياتى بيان فرموده آه در طول بيست و سه سال بتدريج نازل

در حضر، آياتى در حال جنگ و آياتى ديگر در حال صلح ، قسمتى در  ، بعضى در سفر و بعضىبعضى ديگر در روز
 حال سراء، بعضى درحال شدت و بعضى در حال رخاء و در عين حال وضع خود آيات از نظر حالت ضراء و قسمتى در

 دستخوش  اجتماعى و فرديش  ينبالغت خارق العاده و معجره آسا فرق نكرده ، معارف عاليه و حكمت هاى ساميه و قوان
نازل شده به آنچه در اول نازل شده انعطاف و توجه دارد و  نوسان و تغيير نگشته ، بلكه آنچه در آخر بيست و سه سال

به اصول و رگ و ريشه هايش بر مى گردد، تفاصيل شرايعش با تجزيه و تحليل به حاق  جزئيات و شاخ و برگهايش همه
عين آن تفاصيل بر مى  يشه اش آه به همان توحيد و شاخه هاى اعتقادى آن است ، با ترآيب بهخالص و رگ و ر توحيد

فطرى خود حكم مى  و هر انسان متدبرى آه در آن تدبر آند با شعور زنده و حكم جبلى و . گردد، اين است وضع قرآن آريم
آه در سراسر عالم دست اندرآار هستند، در او اثر  آند آه صاحب اين آالم از آسانى نيست آه گذشت ايام و تحول و تكاملى

  ).27-28 ،صص5الميزان، جلد ( بگذارد، بلكه او خداى واحد قهار است

   .99، ص1386محمد مجتهد شبستری، قرائت نبوی از جهان، مدرسه، تير  -3

  . 116-117، صص 1الميزان، جلد  -4

  . 373صدرا، ص  ، 1، ج انسان و سرنوشت، مجموعه آثارمرتضی مطهری،  -5



60 

 

  . 102محمد تقی مصباح يزدی، جامعه و تاريخ از نظر قرآن، مرکز نشر سازمان تبليغات اسالمی، ص  -6

  . 170 ، ص 15 الميزان، جلد   -7

  .265-266 آيت اهللا محمد هادی معرفت، علوم قرآنی ، موسسه فرهنگی تمهيد، چاپ چهارم، صص -8

  . 42-43، صص 2  زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج-9

  .183-185، صص 4 الميزان، جلد -10

  .185-186 پيشين، صص -11

  . 287،الجزء الثالث، دارالکتب االسالميه، ص الميزانمحمد حسين طباطبايی، -12
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  1381فاطمی، تهران ، مرکز، لودويگ ويتگنشتاين، پژوهش های فلسفی، ترجمه فريدون 

در اين قضايا چنانکه مشهور :" پيتر وينچ می گويد، قائالن به اختالف به قضيه های پايانی رساله توجه چندانی ندارند-14
است ويتگنشتاين از آنچه که تاکنون نگاشته است چنان فاصله می گيرد که می گويد خواننده منظورش را در نخواهد يافت 

قضايای مطرح شده توسط من در روشن کردن  : 6.54."ند جمالتی که تکنون نقل کرده است بی معنی هستندمگر آنکه بدا
وقتی از آنها چون پله هايی برای . هر کس منظور را بفهمد در خواهد يافت که آنها بی معنا هستند.مطالب چنين عمل می کنند

او بايد از ). بايد نرده بام را به دور افکند هنگامی که از آنها باال رفتمی توان گفت که او(باال رفتن از آنها استفاده کرده باشد
فهميدن ويتگنشتاين همانا فهميدن اين نکته است که او "... اين قضايا فراتر رود سپس جهان را بگونه ای صحيح خواهد ديد
پيش خود وسوسه هايی : ن بفهميمما غرض او را بايد چني. قضايايی مطرح می کند که خود می داند آنها بی معنی هستند

متافيزيکی که در معرض آنها قرار داريم، مطرح می کنيم و می بينيم که همه ی آنها در نهايت به بی معنايی منتهی می 
نکته البته اين است که ما، خوانندگان کتاب، . به اين ترتيب می توانيم وسوسه های متافيزيکی خود را معالجه کنيم. شوند

او می کوشد نخست وسوسه های متافيزيکی را که معموًال دچارشان می : ز آنچه که انجام می دهد دريابيمغرضش را ا
شويم، مطرح کند و سپس به ما نشان می دهد که همه ی آنها بی معنا هستند و اينگونه ما را قادر می سازد تا بر اين وسوسه 

 مقابله می شود، رساله بر ضد تئوری متافيزيکی مطرح شده در پژوهشهای فلسفیمسأله اين نيست که در ... ها غلبه کنيم
 کار مقابله با تئوری های متافيزيکی به نحو پژوهشهای فلسفیاما در .  نيز بوده استرسالهبلکه بايد گفت اين مقابله در 
علی زاهد، گام نو، نورمن مالکوم، ديدگاه دينی ويتگنشتاين، نقد و بررسی پيتر وينچ، تجمه "(موثرتری دنبال شده است

  ).153 -155صص
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  )10(قرآن محمدی
  سرشت تجربه وحيانی       

 اگر تأويل آيات مبدأ و معاد و مواردی که در باال ذکر گرديد مجاز باشد،  تأويل : دشواری های تعيين حقيقت کالم خدا-5
ره کالم الهی بحث کرده و می کنند و متکلمان و مفسران مسلمان قرن هاست دربا. هم مجاز خواهد بود" سخن گفتن خدا"

. اگر خدا همانند آدميان سخن بگويد، دارای جسم خواهد بود.هنوز نتوانسته اند گره از کار فروبسته سخن گفتن خدا بگشايند
کالم لذا عالمه طباطبايی در تفسير . اگر چه اين امر با آيات قرآن تعارض ندارد، ولی با فلسفه فيلسوفان مسلمان تعارض دارد

کالم به آن نحوی که از انسان سر می زند از خدای تعالی سر نمی زند، يعنی خدا حنجره ندارد تا صدا از :"الهی می نويسد
که ( آن بيرون آورد، و دهان ندارد تا صدا را در مقطعهای تنفس در دهان قطعه قطعه کند، و با غير خودش قراردادی ندارد

برای اينکه شأن خدای تعالی اجل و ساحتش ) لمه را گفتم بدان که فالن معنا را منظور دارمبفرمايد مثًال هر وقت اگر فالن ک
منزه تر از آن است که مجهز به تجهيزات جسمانی باشد، و بخواهد با دعاوی خيالی و اعتباری استکمال کند، همچنانکه 

  ].1"[ليس کمثله شی: خودش فرمود
تشريع و جعل .ان ارتباط خدا با جهان، ارتباط حقيقی است، نه ارتباط اعتباری روشن است که مطابق فلسفه فيلسوفان مسلم

قائالن به سخن . زبان هم يک پديده ی اعتباری انسان ساز است. ، کار ذهن اعتبار ساز آدمی است)فقه و اخالق(اعتباريات
ًا متفاوت از سخن گفتن آدميان قلمداد گويی خدا، چون بر اين باورند که خدا فاقد جسم است، سخن گفتن خدا را امری ماهيت

اگر خدا سخن می گويد، اما به گونه ای که ماهيتًا متفاوت از سخن گفتن آدميان است و ما نمی دانيم  سرشت آن . می کنند
چيست، پس چرا از مفهوم انسانی سخن گفتن برای آن استفاده می کنيم؟ چرا اسم ديگری بر آن نمی نهيم؟ آيا بهتر نيست 

ما اعتبار . ئيم ما حرف می زنيم ، اما خدا حرف نمی زند؟ به همان ترتيبی که ما فرزند داريم  ولی  خدا فرزند نداردبگو
به تعبير جان هيک، زبان متون مقدس دينی درباره خدا و وحی، زبان نمادين . سازيم ، ولی خدا اعتبار ساز نيست

(symbolic)  استعاری ، (metaphorical)ی  و اسطوره ا(mythological)است  .  

مسائل و معضالتی از اين قبيل منتهی به آن شده است تا آقای طباطبايی مشابهت سخن گويی آدميان و خدا را نفی کرده و در 
خداوند اتصال و : اين است که ) عليه السالم(معنای تکلم خدا با موسی:" :تفسير سخن گفتن خدا با حضرت موسی بنويسد

موسی و عالم غيب برقرار نمود که با ديدن بعضی از مخلوقات به آن معنايی که مراد اوست منتقل می ارتباط خاصی بين 
شده ، البته ممکن هم هست اين انتقال مقارن با شنيدن صوتهايی بوده که خداوند آن را در خارج و يا در گوش او ايجاد 

يعنی خدا سخن نمی گويد، . به مقصود خدا پی برده استپس موسی مخلوقاتی را مشاهده کرده و از ديدن آنها  ]. 2"[کرده
برخی از مسلمانها در صدد برآمده اند تا پديده ی وحی را برمبنای . بلکه اين سخنان، فهم و تفسير نبی از تجربه  خويش است

زسازی کرد، پرسش در اينکه بتوان پديده ی وحی را برمبنای تجربه ی دينی با. مدل تجربه ی دينی معقول و قابل فهم سازند
  :در تجربه دينی چند امر را بايد از يکديگر تفکيک کرد. های بی شماری وجود دارد

 آيا نفس  تجربه به خودی خود ، به معنای آن است که چيزی ورای تجربه وجود دارد؟  هيچ تجربه ای به خودی خود، -الف
ود تضمين نمی کند که چيزی ورای تجربه وجود داشته هيچ تجربه ای به خودی خ. چيزی فراتر از خود را اثبات نمی کند

 تجربه ی خود -يک: تجربه بر دو نوع است.شايد تجربه، مانند افسردگی، به چيزی ورای خود داللت نداشته باشد. باشد
سلف ريفرنس ها به چيزی ورای خود داللت . مانند عواطف، احساسات، خواسته و نياز: (self reference)ارجاع 
  .تجربه های معرفتی حاکی از غيرند: (other reference)  دگرارجاع-دو. ندارند
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 تجربه ی وحيانی و تجربه ی دينی  به کداميک از دو نوع تجربه تعلق دارند؟ ادعای اينکه تجربه ی وحيانی جزو تجربه -ب
 دليلخن ما ناظر به  نيست، سمدعاسخن نوشتار حاضر مربوط به مقام . های حاکی از غير است، نيازمند دليل است

 . مدعاست

است، چيست؟ آيا برای تأئيد مدعا به " ديگر ارجاع"يا "  خود ارجاع" متدولوژی کشف اينکه تجربه ی دينی ، تجربه ی -ج
سخن خود نبی رجوع بايد کرد، يا راه مستقلی برای کشف اين مدعا وجود دارد؟  به قول خود نبی نمی توان رجوع کرد، 

آيا تجربه ی وحيانی : بدينترتيب می توان پرسيد. شده باشد) نه اخالقی( است نبی گرفتار خطای منطقیبرای اينکه ممکن
 ساختار تجربه ی حسی مشابه  دينی ساختار تجربه یاست؟ حتی اگر کسی اثبات نمايد که ) صدق منطقی(صادق
ر، تجربه های حاکی از غير، مانند تجربه ی به تعبير ديگ. ، در تجربه ی حسی هم خطا راه دارد)آلستونويليام مدعای (است

به فرض آنکه اثبات شود که تجربه ی وحيانی مانند .  تجربه های کاذب-دو.  صادق ی تجربه ها-يک: حسی، بر دو نوع اند
صدق (به چه دليل يا داليلی تجربه وحيانی ، تجربه ی صادق: تجربه ی حسی می باشد، باز هم بايد به اين پرسش پاسخ گفت

يک چيز .است؟ اگر کسی مدعی است اين تجربه ، تجربه ی صادق است، بايد دليل يا داليل صدق را ارائه نمايد) نطقیم
آنان که پديده ی وحی را برمبنای تجربه ی دينی بازسازی می کنند ، پيغمبر نيستند، پيامبران هم فرآورده های  :روشن است

   چگونه و از کجا می فهمند که وحی چيست؟  جه به اين واقعيت، اينان با تو. خود را در چنين شکلی گزارش نکرده اند

 به فرض آنکه تجربه به چيزی ورای خود داللت داشته باشد، متعلق تجربه ی دينی يا تجربه ی وحيانی  چيست؟ اگر هم -د
 گيرد؟ به فرض آنکه  علم تجربه، تجربه ی امری ورای خود باشد، تلقی و تعبير متعلق تجربه به خدا به چه دليل صورت می

تجربه گر مدعی . مطلق، قدرت مطلق و خير مطلق  تجربه کردنی باشند، خدا ناميدن چنين متعلقاتی، چيزی جز تعبير نيست
، بلکه چيز )خدا تجربه کردنی نيست(اما تجربه گر خدا را تجربه نمی کند. می شود که گويی خدا را تجربه کرده است

، آنها به تور تنگ تجربه نمی تجربه ی علم و قدرت و خير مطلق هم ناممکن است. ا خدا می نامدديگری را تجربه و آن ر
   .افتند

 آيا تجربه ی خالص و عريان وجود دارد؟ همانگونه که  فيلسوفان علم نشان داده اند ، چيزی به نام  مشاهده ی عريان و -ه
 ی  مشاهدات تئوری پيچ اند، کليه توصيفات گرانبار از نظريه کليه. مشاهده تعبير نشده وجود ندارد. خالص وجود ندارد

 نه تنها  مشاهده چنين وضعيتی دارد، .استبر مشاهده مقدم تئوری . (Theory- Ladnness of Observation)اند
 می بلکه  تفسير تجربه ، تفسيری تاريخی و وابسته به زمينه است و زبان و فرهنگ کامًال مشاهده را به رنگ خود در

هر گونه شناخت و تفسيری تخته بند اوضاع و احوال است و بدينترتيب، از پيشداوری و دور هرمنيوتيکی گريز و .آورند
 (theory-free) فارغ از نظريه (data)بر ضد امکان وجود يافته های ... توماس کون ، پل فايرابند، و. گزيری نيست

هيچ کس خدا را نديده است و نمی .  وحيانی ، به شدت آغشته به نظريه اند–ی  عرفان–مشاهدات دينی . اقامه ی دليل کرده اند
آتش ، درخت، کوه  و غيره ، و تلقی آن ) مشاهده(ديدن). چشم ها خدا را نمی بينند:103 و انعام،143اعراف ،  ( تواند ببيند 

ند که چه ببيند و ديده ی خود را چگونه به عنوان سخن گفتن خدا ، ناشی از پيش فرض هايی است که به تجربه گر می آموزا
سنت های دينی پيشين و . پس پيش فرضهای تئوريک فرد در تعين بخشيدن به تجربه دخالت مطلق دارد. گزارش کند

) اگر واقعًا متعلقی مستقل از تجربه گر وجود داشته باشد(باورهای مردم زمانه به تجربه گر می آموزاند که متعلق تجربه خود
  . نامدرا چه ب

منطقًا قابل دفاع می باشد؟ آيا گزارش های عرفا از تجربه " تجربه ی عرفانی"بر اساس " تجربه ی وحيانی" آيا بازسازی -و
نبود، مدعای ايشان مالقات با ) به هر نحو؟(است؟ پيامبر اسالم مدعی مالقات با خداوند) قرآن(شان همانند گزارش پيامبر

اين کجا و ادعای عرفا کجا که از وحدت با مطلق هستی سخن .  وسيله قلب مبارکشان بودجبرئيل و دريافت وحی از او به
تجربه ی برخی از نوانديشان دينی  براساس تجربه عرفانی ، تجربه وحيانی را بازسازی و قرآن را محصول . می گويند
تی می باشد، از جمله اينکه، در تجربه اين مدل دارای مشکال). مطابق نظريه ويليام  آلستون( خداوند تلقی می کنندادراکی

به "عرفانی، عارف خود را چون عدمی در برابر مطلق وجود شهود می کند و دچار خوف و خشيت و عشق عميق به وجود 
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به تعبير ذات . اما  تجربه وحيانی، تجربه ی عرفانی نمی باشد. می شود و خود را با مطلق وجود يکی می بيند" کلی ديگر
  .جربه وحيانی با تجربه ی عرفانی تفاوت ماهوی داردگرايان، ت

می تواند در مقام صادر کننده ی فرامين و احکام غير اخالقی ) به شرط وجود و بنابر تعريف( آيا خدای متشخص انسانوار-ز
وهر دار و غير عقاليی خود را آشکار نمايد و تجربه شود؟ به پيروان اجازه  داده می شود که می توانند مالک زنان ش

آيا خدا در تجربه ادراکی اين چنين بر ). من النساء اال ماملکت والمحصنات:  24نسا، (دشمنان شده و با آنها همبستر شوند
پيامبر آشکار شده و چنين دستور غير اخالقی ای صادر کرده است؟ يا عرف و رسم زمانه چنين بوده و پيامبر گرامی اسالم 

کام برده داری در قرآن هم محصول بازتاب رسم زمانه در قرآن است، نه محصول تجربه ی هم آن را امضا کرده است؟  اح
آيا خدا خود را چون يک پادشاه صادر کننده ی . ادراکی خداوند و آشکار شدن وی در مقام صادر کننده ی مجوز برده داری
  :  موارد بسيار است توجه کنيداحکام کشتار بر پيامبر آشکار کرده است؟ به موارد زير که فقط چند نمونه از

  ).191بقره ، ( هرجا آنها را بيابيد  بکشيد-

  ). 55توبه، ( هرجا که مشرکين را يافتيد بکشيد-

  ).89نسا، ( در هر کجا که آنها را بيابيد بگيريد و بکشيد و هيچ يک از آنها را به دوستی و ياوری بر مگزينيد-

  ). 91نسا، ( بکشيد آنان را در هر جا که يافتيد بگيريد و-

با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان نمی آورند و چيزهايی را که خدا و پيامبرش حرام کرده است بر خود  -
  ).29توبه،(حرام نمی کنند و دين حق را نمی پذيرند جنگ کنيد، تا آنگاه که به دست خود در عين ذلت جزيه بدهند 

اين خداوند . پيامبر در اين زمان در اوج و کمال سير وجودی خود بوده است. ل وحی  است سوره ی توبه آخرين محصو
نيست که در تجربه ی ادراکی در مقام صادر کننده ی حکم کشتار مشرکان و يهوديان و مسيحيان آشکار می شود و فرمان 

وگرنه کار آنها را بسازيد، بلکه اين مقتضای می دهد که اگر اهل کتاب شرايط ذلت بار جزيه را پذيرفتند از آنها در گذريد 
خدای عارفان، . زندگی در جوامع قبائلی و درگير جنگ بود که پيامبر گرامی اسالم را  به صدور چنين فرامينی می راند

اگر مدعای عارفان صادق باشد، هيچ دليلی . عشق و رحمت بی منتهاست و چون معشوقی محتشم بر عارف آشکار می شود
ضمن اينکه طرفداران اين مدل، برای . دارد که بتوان برمبنای تجربه ی عارفان ، تجربه ی نبوی را بازسازی کردوجود ن

داوری درخصوص تجربه عارفان، دوباره به تجربه ی دينی مراجعه می کنند و می گويند اگر تجربه عرفانی با تعاليم رسمی 
تجربه نبوی سرمشق تجربه عرفانی و تجربه .غير اصيل خواهد بودو سنتی دينی تخالف و تعارض داشته باشد، آن تجارب 

به ميزانی که تجربه عرفانی از تجربه نبوی فاصله می گيرد، اصالت اش بيشتر مورد ترديد قرار می . دينی است
را بر مبنای اگر اين چنين است، پس چ. مراجع حجيت دينی بايد تجربه عارف را تأئيد کنند تا آن تجربه اصيل تلقی شود.گيرد

تجربه ی عارفان مدل تجربه ی ادراکی خداوند برساخته می شود، و از اين مدل برای معقول سازی تجربه ی وحيانی 
استفاده می گردد؟ در بازسازی تجربه ی وحيانی، اگر متن محور باشيم، بايد به جبرئيل و قلب به عنوان مهبط وحی، جايگاه 

 نباشيم و مجاز باشيم  قلب را ناديده بگيريم، بر همين مبنا مجاز خواهيم بود کالم الهی اما اگر متن محور. محوری داده شود
نه قلب دريافت کننده ی . را تأويل کرده و بگوئيم سخن گفتن خداوند، مانند دريافت کردن سخن خدا به وسيله قلب پيامبر است

 . کالم است، و نه خدا سخن می گويد

ه خدايی است و اگر خود را برآدمی از طريق ارتباط شخصی  آشکار می کند، چه چهره  خدای متشخص انسانوار چگون-ح
را ؟ يا اينکه خدايی که خالق تمام ... ای از خود را بر تجربه گر آشکار می سازد؟ کرامت و رحمت و اشتياق بی منتها و

قرن  ندکی از مردم شبه جزيره ی عربستانهستی و ميلياردها انسان است ، مسأله ی مهم اش اين است که چرا تعداد بسيار ا
را برای خود برمی گزينند و غيرخوب ) پسران(هفتم ميالدی  برای او فرزند قائلند؟ و از اين مهمتر، چرا خوب هايش
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را فرزند  خدا معرفی می کنند؟ آيا اين خدای متشخص انسانوار است که  در تجربه ی ادراکی، ناخشنود از  ) زنان(هايش
  يمی، آن را غير عادالنه معرفی می کند؟  چنين تقس

  ).21-22نجم،(آيا شما را پسر باشد و او را دختر؟اين تقسيمی است خالف عدالت-

آيا آنکه به آرايش پرورش يافته و در هنگام جدال آشکار نمی گردد از آن خداست؟ و فرشتگان را که بندگان خدايند زن -
ضر بوده اند؟ زودا که اين شهادتشان را می نويسند و از آنها بازخواست می آيا به هنگام خلقتشان آنجا حا.پنداشتند
  ).18-19زخرف، (شود

آيا پروردگارت شما را به داشتن پسران برگزيده ، و خود از ميان فرشتگان، دخترانی برای خود پذيرفته است؟ شما سخنی -
  ).40اسرا، (می گوئيد] و ناروا[بس بزرگ

ران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن ايشان؟ آيا وقتی که ما مالئکه را زن می آفريديم آنها آيا دخت: از ايشان بپرس-
آيا خدا دختران را . دروغ می گويند . خدا صاحب فرزند است : می ديدند؟ آگاه باش که از دروغگوييشان است که می گويند 

ت می کنيد؟ آيا نمی انديشيد؟ يا بر ادعای خود دليل روشنی بر پسران برتری داده داد؟ شما را چه می شود؟ چگونه قضاو
  ).149-157صافات، (داريد؟ اگر راست می گوييد کتابتان را بياوريد

  ).39طور، (يا خداوند را دختران است و شما را پسران-

. انه آن عصرند، اينها بازتاب فرهنگ مردساالر)مدل آلستون(اين گونه آيات، محصول تجربه ی ادراکی خداوند نيستند
زبان قرآن زبان مردساالرانه است، . زمانه، زمانه ی مردساالری بود و زن موجودی درجه دوم و کم خرد فرض می شد

قرآن زنان را دارای مکر عظيم به شمار می . نمی تواند مردساالرانه و تبعيض آميز باشد) به فرض وجود( ولی زبان خدا
به ) کم خردان(، آيه پنجم سوره نسأ در خصوص سفها)228نسأ،   و بقره، (ری دارند، مردها بر زنان برت)28يوسف، (آورد

به گمان ما، اين هم دليل ديگری است که قرآن را نمی . گمان برخی از مفسران شيعه و سنی در باره ی زنان و کودکان است
کثر احکام فقهی قرآنی را امضايی می حتی سنت گرايان هم ا. تبيين کرد) نظريه ی آلستون(توان براساس تجربه ی ادراکی

   .دانند، نه تأسيسی، آنها محصول تجربه ی ادراکی خداوند نيستند، بلکه محصول تجربه ی عملی و ذهنی  اعراب باديه نشينند

 در .خواهد کرد بسياری از مشکالت ياد شده مرتفع و پذيرش قرآن به عنوان سخن محمد،  خدای متشخص انسانوار وداع با
 مرتبه ای از وجود. دل ، پرده ها از چشم  پيامبر کامًال کنار رفته و او به شخصيت الهی خويش وقوف تام يافته استميک 

بدينترتيب، پيامبری که با بعد خدايی خود روبرو می شود،  . پيامبر با مرتبه ی ديگری از وجود وی به گفت و گو می نشيند
ن پيامبر احکام جاری در ميان اعراب را پذيرفته و آنها را امضا می کند، باز وقتی همي.سخن خود را سخن خدا تلقی می کند
  .هم آنها را احکام اهللا معرفی می کند

پيامبر گرامی اسالم همه چيز را موحدانه می . تمام تجربه ها  تئوری پيچ اند.مطابق  مدلی ديگر، تجربه خالص وجود ندارد
تمام تيراندازی ها، .  که هيچ چيز غير خدايی در اين عالم وجود  نداردديد، پيش فرض تئوريک اش به وی می آموخت

هر بيماری که شفا می يابد، خدا او  ). 1فتح، : انا لک فتحًا مبينا(تمام پيروزی و شکست ها، کار خدا بود. تيراندازی خدا بود
وفتی تمام عالم چنين است، چرا .  بودتمام سخنان، سخن خدا. تمام هدايت ها و ضاللت ها کار خدا بود.را شفا داده است

. اگر چنين نباشد، ايمان آغشته به شرک شده است. سخنان پيامبر سخن خدا نباشد؟ هرکار و هر فعلی ، کار و فعل خداست
 . خدا وجود غير متشخصی است که  تمام عالم را فراگرفته و جزاو چيزی وجود ندارد

می داند اين سه عيب و ) مانند تجربه ی حسی(رفانی را نوعی تجربه ی ادراکی نظريه ی آلستون که تجربه دينی و ع:نتيجه
  :نقص اساسی را دارد
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 در هر تجربه ی ادراکی امری مورد ادراک واقع می شود که وقتی در قالب قضيه در می آيد به صورت قضيه ی -يک
هيچ وقت نمی توان يک قانون .  داغ استيا اين آب. يک درخت می بينم: مثًال . شخصيه است، نه قضيه ی دارای سور کل

کل نفس : و حال آنکه پيامبران و عارفان گاهی حکايت می کنند که امری کلی را ادراک کرده اند. کلی را ادراک حسی کرد
هر مواجهه ی .  کس برروی زمين است از ميان می رودهر: يا کل من عليها فان.  کس مرگ را می چشدهر" ذائقه الموت
  . عالم واقع از يک موجود، نه از طبقه ای از موجودات، حکايت می کندادراکی با

 در تجربه ادراکی چيزهايی که از مقوله ی اعراض حسی باشند تجربه می شوند ولی مفاهيمی که قدما به آنها مفاهيم ثانيه -دو
ل، ثبات و تغيير، علت و معلول، وحدت و کثرت، قوه و فع. ی فلسفی می گفتند، يعنی مفاهيم انتزاعی، قابل ادراک نيستند

ولی . اينها را چگونه می توان ادراک کرد. از مفاهيم فلسفی اند...وجود و ماهيت، تناهی و عدم تناهی، کمال و نقص و
، ماهيت ندارد، )يا وجود دارد(خدا واحد است، ثابت است، وجود است: پيامبران و عارفان اينها را هم به خدا نسبت می دهند

  ...ی است ونامتناه

  .مهربانی، رحمت، عدالت و حکمت امور فرايندی اند. در تجربه ی ادراکی چيزهای فرايندی ادراک نمی شوند: سه

 اکبر گنجی

1387 مهر 6راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

  .479، جلد دوم، ص الميزان -1

روشن ! دليل امر کامال. عجب خواننده را فراهم آورده باشداستناد مکرر به تفسير الميزان شايد موجب ت.313-314، 8، جلد الميزان -2
بهترين تفسيری است که در ميان شيعه و سنی از صدر اسالم تا امروز نوشته شده ...تفسير الميزان "به  گفته مرتضی مطهری ، . است
او " نوس عظيم افکار و عواطف عميقاقيا"ی است که امثال هانری کربن از  " سقراط" طباطبايی   می نويسد علی شريعتی هم" . است

  ".برکوهی از فرهنگ بشری تکيه زده است"طباطبايی . جرعه می نوشند
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  ) 11(قرآن محمدی
  دل های پاک مولد مثنوی  و قرآن   

 مولوی که از قربانی کردن عقل در نزد مصطفی دفاع می کرد و پای استدالليان را چوبين جلوه می داد،  مثنوی خود را با 
  :آن برابر می نشاند و می گفت هر دو از دل پاک برون تراويده و بر زبان جاری گشته استقر
همچنان منقول است که روزی حضرت سلطان ولد فرمود که از ياران يکی به حضرت پدرم شکايتی کرد که دانشمندان با " 

 است، همانا که پدرم لحظه ای خاموش کرده من بحث کردند، که مثنوی را قرآن چرا می گويند؟ من بنده گفتم که تفسير قرآن
چرا نباشد؟ همانا که در ظروف حروف انبيأ و اوليأ جز ! چرا نباشد؟ ای غر خواهر! چرا نباشد؟ ای خر! فرمود که ای سگ

  کالم اهللا از دل پاک ايشان رسته بر جويبار زبان ايشان روان شده استانوار اسرار الهی مدرج نيست و 

  لفواد و انما             جعل اللسان علی الکالم دليالان الکالم تفی ا

  ].1"[خواه سريانی باشد، خواه سبع المثانی، خواه عبری، خواه عربی

 اگر به  صدق مدعای مولوی کار نداشته باشيم و  نظر خود را به  طرح اين گونه آرا معطوف نمائيم، نکته ی مهمی آشکار 
مسلمان تلقی می کردند و در عين حال  چنين باورهايی داشتند و اين باورها را  با عارفان مسلمان خود را : خواهد شد 

امروز هم اگر مسلمين فخری داشته باشند، فخر آنها محی الدين عربی، مولوی، مالصدرا و . مسلمانی متعارض نمی يافتند
  .سار و ترور دستاوردی نداشته و ندارندديگر عرفا هستند، نه فقها ی بنيادگرايی که جز تکفير و تازيانه و زندان و سنگ

فرايند تکوين و تولد قرآن را همانند فرايند تکوين و پيدايش مثنوی تلقی کردن ، ديدگاهی است که در سنت عرفانی ما به 
 همچنان ولی اهللا: "می گويد. قوی تر دانستن تأثير الهی نامه از قرآن هم قول مولوی است. وسيله مولوی بيان گرديده است

علی العيان، سراج الدين مثنوی خوان،رحمه اهللا عليه از حضرت چلبی حسام الدين قدس اهللا سره روايت چنان کرد که روزی 
يکی را از مريدان خود سوگند می داد که بکار نامشروع مشغول نشود و بر سر رحل الهی نامه حکيم را پوشانيده پيش 

رسيد که چه سوگند خوارگيست؟ چلبی فرمود که فالنی را از تهتک سوگند آوردند، در حال حضرت موالنا از در درآمده پ
می دهم، فرمود که واهللا اين قوی تر می گيرد، از آنک صورت قرآن بر مثال ماست است و اين معانی روغن و زبده 

 ].2"[آن

زنبور . توليد، برابر می نشاندرويکرد عبدالکريم سروش به وحی هم قرآن را با مثنوی و ديگر متون عرفانی، از نظر فرايند 
عسل را خدا از يک سو در زنبور نمی ريزد تا او از ديگر سو برون . ،عسل توليد می کند و عسل او عين وحی خداست

ساختار ". ساختار بيولوژيک  و کارخانه بيوشيميک زنبور عين وحيی است که به او می شود"سروش می گويد .بريزد
، وحی چيزی )مثل زنبور که عسل توليد می کند(نه ای است که سخنان خاصی بيان می کنندوجودی برخی از افراد به گو

فتوحات محی الدين ، . جز اين نيست، نه اينکه اين سخنان از جايی به آنها می رسد و آنها آن را به اطالع مردم می رسانند
در مد ندارند، همه ی آنها توليدات بشری اند، اما مثنوی مولوی، بوستان سعدی و ديوان حافظ از اين نظر تفاوتی با قرآن مح

اکنده است ، همه چيز الهی ديده می شود، به هر جا رو می شود خدا ديده می شود،  باران و باد  " الوهيت"جهانی که از 
ون، تفاوت  تنها تفاوت اين مت. رفته استبشمار سخن خدا برخی متون هم   گياهان را خدا می روياند،،انزال تلقی می شوند

 بشری است که مثنوی، و –نزد سروش، قرآن همانقدر زمينی . عمق و سطح، و تفاوت تعداد مومنان به اين متون است
  ]. 3[ خدايی است که قرآن-مثنوی همانقدر آسمانی
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ضرت روزی ح:"از عالم و آدم جدا نيست.  خدای مولوی همه جا حاضر و ناظر است، بيرون و درون برای او فاقد معناست
موالنا در سماع تواجد عظيم نموده حاالت بی نهايت کرد و در اثنای آن حالت فرمود که ما رايت شيئًا اال و رايت اهللا فيه، از 
ناگاه درويشی صاحب دل نعره زنان پيش آمد که هر چند که گستاخيست، اما برمستان نگيرند، اين لفظ فيه ظرفيت راست و 

اطالق جائز نيست که او در ظرف باشد يا در عالم ظرفی باشد که او مظروف آن شود، نقض در حق باری تعالی اين لفظ را 
الزم آيد که چيزی برو محيط شود و خدا داخل چيزی و حيزی باشد، حضرت موالنا فرمود که اگر تو مستی ، ما مست 

م آيد که ظرف غير مظروف باشد و هشياريم، چه اگر اين سخن کامل و تمام نبودی ما اين نمی گفتيم، آری نقض وقتی الز
ظرف و مظروف دو چيز باشند، چنانک عالم صفات ظرف عالم ذات شده است و هر دو يک چيزند، الغير، اما اين که دو 
می نمايد چون فی الحقيقه يکی است کی نقض الزم آيد که حق تعالی محيط است خارج را و داخل را که اگر داخلش نگوئيم، 

شد و او محيطست بر همه اشيأ و قوام و قيام کل بوجود واجب الوجودست، پس ظرف نيز اوست و پس محيط داخل نبا
، فی الحال درويش سر نهاد  و )41/54(مظروف نيز اوست،  تا احاطت بر همه ی موجودات الزم آيد و هو بکل شی محيط

  . د رفتعالم وقتی موحدانه در نظر آيد، همه چيزش خدايی به شمار خواه]. 4"[مريد شد

   :سخن پايانی

  . پيامبر گرامی اسالم تجربه ای را از سر گذرانده که تجربه نبوی نام گرفته است-1

يکی آنکه قرآن را کالم خدا تلقی  می کند و : ، دو مدل رقيب تفسيری وجود دارد)قرآن( برای تفسير فرآورده ی اين تجربه-2
  .ديگری آنکه قرآن را کالم پيامبر تلقی می کند

هر مدلی که داده ها را بهتر تبيين . اگر زور ادله به اثبات نرسد، بايد مدعا را معقول کرد.  هر دو مدل نيازمند ادله اند-3
  .کند، بر ديگری ترجيح دارد

در واقع در  .اينها برساخته های بشری است برای تبيين يک تجربه.  هيچيک از اين دو مدل، غير دينی يا ضد دينی نيست-4
 عارفانه که -  سنت فيلسوفانه- کالمی که عمدتًا سنتی عوامانه است، ب- سنت فقهی-الف. سالم دو سنت وجود داردتاريخ ا

است، ولی خدای " خدای متشخص انسانوار سلطانی اعتبار ساز"خدای فقيهان و متکلمان، . عمدتًا سنتی نخبه گرايانه است
ان و متکلمان خشم می گيرد، مکر می ورزد، خدعه می کند، دشمن خدای فقيه. فيلسوفان و عارفان، خدای غيرمتشخص است

اما خدای عارفان و . دارد، مهر می ورزد، حرف می زند، می شنود، خواست دوستان خود را اجابت می کندو غيره
لسوفان، همه خدای فقيهان پادشاه جهان است، ولی خدای عارفان و في.فيلسوفان وجود بحت و بسيط و مطلقًا انفعال ناپذير است

از اين رو، سخنان کسانی که قرآن را سخن پيامبر می دانند، در چارچوب فلسفه فيلسوفان مسلمان و عرفان ]. 5[هستی است
اما اين سنت تاريخی، هميشه از سوی فقيهان با حربه تکفير مواجه . عارفان مسلمان، کامًال قابل دفاع و متکی بر سنت است

عوامانه قرار می گيرد، نه بی دينی در مقابل - عارفانه در برابر مسلمانی فقيهانه-نی فيلسوفانهبدينترتيب، مسلما.بوده است
 .سنت دينی

پيامبری که .  متکلمانه از خدا،وحی و پيامبر، با دستاوردهای فلسفه ی کانت و ويتگنشتاين تعارض دارد-تصوير فقيهانه-5
، نامه های خدا را به آدميان تحويل می دهد با دريافت الکی "امه رسانن"هيچ نقشی در الفاظ و محتوای وحی ندارد و مانند 

کانت نگاه آدميان . ی تلقی می کرد که تجربه بر آن نقش می بندد" لوح سفيد"جان الک ذهن آدمی را ..از ذهن مطابق است
) جربه هايش شکل می دهدمنی که خودش به ت"(من فاعل"الکی به " من منفعل"او ما را از . را به ذهن و جهان عوض کرد

، و جهان آن چنانکه در نظر ما جلوه می )نومن= چيزها در خودشان(کانت نشان داد که  جهان آن چنانکه هست. عبور داد
 و  (spatial)جهان پديدار، فضامند  .، دو چيز کامًال متفاوت هستند)فنومن= چيزها چنان که بر ما پديدار می شوند(کند

ذهن .ما هر تجربه ای را به قالب آنها می ريزيم. فضا و زمان صورتهای نگرش ما به جهانند. ست  ا(temporal)زمانمند
ذهن فعاالنه به : مدعای کانت اين است. داده های تجربه را ترکيب می کند... آدمی به کمک مقوالتی چون جوهر و عليت و
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و زمان دو بعدی به تصور در می آورد و می فهمد ذهن هر چيزی را در مکان سه بعدی . آنچه تجربه می کند شکل می دهد
پيامبر هم دارای ذهن است و ذهن او . ذهن دريافت های خود را فعاالنه شکل می دهد].6)[مانند عليت(و در مقوالت ادراک

پيامبر دارای زبان است و زبان او همان زبان بر ساخته بشری . دارای همان سرشت و ساختار ذهن ديگر آدميان است
جهان .جهان از راه زبان تجربه و تعبير می شود.راهی مستقل از زبان برای تماس با جهان خارج وجود ندارد].7[تاس

  .هر کس، از جمله پيامبران،اسير زندان زبانند.همانست که زبان به ما می نماياند

التزام به پيامدهای .  باشد هر يک از دو مدل پيامدهای عملی بی شماری بدنبال دارد، که الزمه منطقی اصل مدل می-6
التزام به حقيقت . نبايد يک مدل عقالنی را به دليل پيامدهای عملی اش رد و طرد کرد. عملی پروژه، شرط عقالنيت است
  .شرط روشنفکری و انسانيت است

نان برای تحکيم اي.  حتی يک دليل  بر صدق مدعای خود اقامه نکرده اندتاکنونآنانکه قرآن را سخن خدا تلقی می کنند، -7
  :مدعای خود به چند چيز استناد می کنند

ضمن آنکه همين استناد . استناد به آيات قرآن اقامه دليل و برهان نيست، بلکه تکرار مدعاست. استناد به آيات قرآن-1-7
اين پيش فرض اگر هم . اين پيش فرض هرمنيوتيکی، نيازمند دليل است.  استواقع گرايانه از زبان قرآن تعبيرمتکی بر 

پذيرفته گردد، بايد به عنوان روش تمام عيار از آن استفاده کرد، نه آنکه مفسر هر موردی را که با يافته های انسانی  در 
  .تعارض ، و نزد بشر مدرن ناپذيرفتنی يافت، دست به تأويل بزند

در امر حکومت و نظام سياسی، نظر ). عموم مسلمين قرآن را سخن خدا تلقی می کنند(استناد به اجماع عموم مسلمين-2-7
اما در مباحث نظری، . اکثريت حجت است و حکومت مشروعيت و مقبوليت خود را از رأی اکثريت مردم اخذ می نمايد

  .نظر اکثريت يا اقليت حجت نيست، مدعا تابع دليل است و مدعای بالدليل را نمی توان با استناد به نظر اکثريت توجيه کرد

  .از صدق اخالقی نمی توان صدق معرفت شناختی را استنتاج کرد. د به راستگويی  پيامبر استنا-3-7

ولی روشن . عدم اختالف در يک متن يا نظام، آن را به سخن خدا مبدل نخواهد کرد.  استناد به عدم اختالف در قرآن-4-7
سازگاری های درون متنی قرآن را از راه مفسران نا. است که در قرآن هم به اندازه ی بقيه ی متون اختالف وجود دارد

  .اين همان کاری است که مفسران با متون غير مقدس می کنند. تأويل رفع می کنند

، صدق اولی را نمی توان با روش های )قرآن کالم خداست و قرآن سخن محمد است(  از ميان دو مدعای متعارض-8
به تعبير ديگر، آنان که . با روش های عقالنی بشری وجود داردعقالنی بشری موجه  کرد، ولی امکان تأئيد صدق دومی 

يعنی اگر به تمام شبهاتی که در اين زمينه مطرح . قرآن را سخن محمد می دانند، فقط بايد وثاقت تاريخی متن را اثبات نمايند
ان که قرآن را کالم خدا می اما آن. شده  پاسخ موجهی داده شود، تأئيد خواهد شد که قرآن سخن پيامبر گرامی اسالم  است

آيا راهی بشری برای . دانند، نه تنها بايد وثاقت تاريخی متن را اثبات کنند، بلکه بايد با دليل اثبات کنند که قرآن سخن خداست
به فرض اينکه کسی با دالئل . اثبات اين امر متصور است؟ تاکنون دليلی بر صدق کالم اهللا بودن قرآن عرضه نشده است

  :گزاره های زير را اثبات کندموجه 

  .   خدا،موجود متشخص انسانوار است-الف

  .هم دارد)  تکوينی-نه حقيقی( خدای متشخص انسانوار  حرف می زند و  با جهان ارتباط اعتباری-ب

 آدميان به تعبير ديگر، از اثبات اينکه هابرماس با ديگر. اما از اين دومقدمه نمی توان نتيجه گرفت که قرآن سخن خداست
ارتباط کالمی دارد، نمی توان نتيجه گرفت که مصباح يزدی  با هابرماس ارتباط کالمی داشته و سخنان مصباح يزدی  ، 

ضمن آنکه اگر کسی مدعی مالقات با هابرماس شود، راههای بشری برای اثبات اين مدعا وجود . سخنان هابرماس است
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، ولی چگونه می توان فهميد که ...) ز هابرماس در خصوص صدق مدعی وفيلم ديدار، نوار گفت و گو ها، پرسش ا(دارد
  قرآن سخن خداست؟ آيا می توان از خدا پرسيد؟    

 سلسله مقاالت قرآن محمدی بر مبنای تفسير واقع گرايانه متن،تفسير مقبول فيلسوفان و متکلمان مسلمان، می پذيرد که -9
بر اين اساس، از ابتدأ، مسأله ی صدق گزاره های قرآنی از دايره ی  بحث . گزاره های دينی مشمول صدق و کذب می شوند

به تعبير دقيق تر، دالئلی  که تاکنون مسلمين . نقد قرآن محمدی  معطوف به دالئل صدق بارورهای قرآنی است.  خارج گشت
ختم نبوت، عصمت، حيات (قرآن محمدی مدعی شد که بسياری از باورهای قرآنی . برای اين باورها عرضه کرده اند

. بی دليل اند...) شخصی پس از مرگ، تصوير قرآنی بهشت و جهنم، داستان های تاريخی قرآن، کالم اهللا بودن قرآن، و
کالم اهللا " يهودی ، مدلی ارائه کنند که تصوری معقول از مدعای -ممکن است در آينده ، کسانی بر مبنای  فلسفه دين مسيحی

اما تاکنون کسی چنين مدلی ارائه نکرده، و تا آن اندازه که من می فهمم، اقامه ی برهان برای . اردعرضه بد" بودن قرآن
  .   اثبات کالم اهللا بودن قرآن، ناممکن است

نمی .  جامعه شناسی دين، دانش بسيار مهمی است که علل اجتماعی تکوين اديان و گسترش و تثبيت آنها را می کاود-10
)  علل جامعه شناختی و روان شناختی(اگر تحويل دليل به علت. ها را بر دستاوردهای اين دانش فرو بستتوان و نبايد چشم 

و قدرت در توليد دانش غافل (interest)نبايد از نقش عالئق و منافع  . نامجاز است، تحويل علت به دليل هم نامجاز است
دينی که به عنوان اوراق بهادار .  همانند اوراق بهادار استاينک نيز برای کسانی ، دين). نظريه ی  هابرماس و فوکو(شد

نقد اين آموزه ها را . در بازار سياست و اقتصاد عرضه می شود، دارای آموزه هايی است  که می توان آنها را خرج کرد
  .نبايد به منزله ی پايان دين تلقی کرد

تناسب روش ها و (و عقالنيت عملی) ناسب دليل و مدعات(عقالنيت نظری: ماکس وبر از دو گونه عقالنيت سخن گفته است
آدمی اگر ملتزم به عقالنيت نظری است، می بايد به ميزانی که ادعا می کند، برای مدعايش دليل اقامه ). وسايل با اهداف

رند، اما جامعه شناس دين در کاوش های خود، ناظر اين است که دينداران مدعيات ستبر و خارق العاده ی زيادی دا. کند
اما حتی يک دليل . عموم مسلمانان، مدعی اند قرآن  سخن خدا است. متناسب با مدعيات شگرف خود، دليل اقامه نمی کنند

چرا ميليونها انسان اين مدعيات بالدليل را باور : جامعه شناس دين می پرسد. برای اين مدعای ستبر، تاکنون اقامه نکرده اند
  نسان تندرست و معقول چنين ادعاهای بالدليل  را ، صادقانه و صميمانه ،می پذيرند؟می کنند؟ چگونه ميليونها ا

به . جامعه شناسان هم پاسخ های مهمی به اين پرسش داده اند. روان شناسان دين، پاسخ های مهمی به اين پرسش داده اند
.  بالدليل دينی را به فرد منتقل می کنندنظر برخی از جامعه شناسان ، فرايند اجتماعی شدن و آموزش اجتماعی ، باورهای

شخص از طريق باورهای دينی ، حمايت اجتماعی فراوانی به دست . شبکه های اجتماعی، باورهای دينی را موجه می کنند
به هر . تعامالت اجتماعی با ديگران، می تواند به خوبی تعيين کند که فرد در آينده چگونه اعتقاداتی خواهد داشت. می آورد

  . حال، نمی توان چشم را بر اينگونه تبيين های جامعه شناختی بست

 اکبر گنجی

1387هر ماه  م9راديو زمانه، : منبع  

  :پاورقی ها

  .291، جلد اول، ص 1375، بکوشش تحسين يازيجی، دنيای کتاب، سال مناقب العارفينشمس الدين احمد افالکی ، --1

  .222،جلد اول، ص مناقب العارفين -2
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تاب مثنوی بی هيچ شبهه کتابی الهامی است و پاره هايی در آن هست که رايحه ی آشنا و آشکار وحی و کشف از آن ک "-3
 - وحيانی جالالدين رومی، زاينده ی اين سفر مقدس الهامی است و درونمايه ی کشفی-تجربه عشقی. به دماغ می رسد

  ).37، ص بسط تجربه نبوی"(جويد کالمی آن سبقت می -وصالی آن همه جا بر برونمايه ی شعری

قرآن (تمام  سخنان پيامبر. برمبنای وحی شناسی سروش ، سخنان پيامبر به دوگونه ی وحيانی و غير وحيانی تقسيم نمی شوند
سروش می . حتی برخی از سخنان غير قرآنی پيامبر از سخنان قرآنی وی عميق ترند. سخنان پيامبر است ) و غير قرآن

  ". ه تبت يدا ابی لهب و تب، در داللت و عبارت و بالغت، برتر از سخنان غير قرآنی پيامبر است؟آيا سور:" پرسد

   .110-111، جلد اول، صص مناقب العارفين -4

 به عنوان مثال، انواع و اقسام برهان صديقين، اگر خدايی را اثبات کنند و اگر به معنای دقيق کلمه  برهان باشند ، خدای -5
وی پس  . مالصدرا برهان صديقين بوعلی را برهان صديقين نمی داند.ا اثبات می کنند که تمام هستی استغير متشخص ر

و هذا المسلک اقرب المسالک الی منهج الصديقين و ليس بذلک کما زعم، الن هناک :" ... از ذکر برهان بوعلی می نويسد
شاگردان آقای طباطبايی ، ). 26 ، ص 6اسفار، ج "(  الوجوديکون النظر الی حقيقه الوجود، و هيهنا يکون النظر فی مفهوم

اصلت وجود، وحدت (مثًال آيت اهللا جوادی آملی، معتقدند، برهان صديقين مالصدرا و ديگران نيازمند يک يا چند مقدمه
ی طباطبايی آقا. ولی برهان صديقين طباطبايی بدون هيچ مقدمه ای خدا را اثبات می کند. است) تشکيکی وجود، اصل عليت

وهذه هی الواقعيه :"چنين می نويسد" ان الوجود کما مر حقيقه عينيه:" ، در  ذيل سخن مالصدرااسفاردر تعليقه ی خود بر 
التی ندفع بها السفسطه و نجد کل ذی شعور مضطرًا الی اثباتها، و هی ال تقبل البطالن و الرفع لذاتها، حتی ان فرض بطالنها 

ای (فلو فرضنا بطالن کل واقعيه فی وقت او مطلقًا کانت حينئذ کل واقعيه باطله واقعًا. تها و وضعهاو رفعها مستلزم  لثبو
و کذا السوفسطی لو رأی االشيا موهومه او شک فی واقعيتها فعنده االشيا موهومه واقعًا و الواقعيه مشکوکه ). الواقيه ثابته

فهناک . ت اصل الواقعيه ال تقبل العدم و البطالن  لذاتها فهی واجبه بالذاتو اذ کان). ای هی ثابته من حيث هی مرفوعه( واقعًا 
و من هنا يظهر للمتامل ان اصل وجود الواجب . واقعيه واجبه با لذ ات ، و االشيا التی لها واقعيه مفتقره اليها قائمه الوجود بها

 ، تعليقه عالمه طباطبايی،  14 -15، صص 6، ج اسفار(بالذات ضروری عند االنسان، و البراهين المثبته له تنبيهات بالحقيه
  ). پاورقی سوم

واقعيت هستی، که در ثبوت آن هيچ شک :" ذکر کرده استاصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايی همين برهان را در کتاب 
ط واقعيت هستی است به عبارت ديگر واقعيت هستی بی هيچ قيد و شر. نداريم، هرگز نفی نمی پذيرد و نابودی بر نمی دارد

و چون جهان گذران و هر چه جزء از اجزاء جهان نفی را می پذيرد، پس عين . و با هيچ قيد و شرطی ال واقعيت نمی شود
جهان و ... بلکه با آن واقعيت، واقعيت دارد و بی آن از هستی بهره ای نداشته و منفی است. همان واقعيت نفی ناپذير نيست

ل وجودی خود و واقعيت دار بودن خود تکيه به يک واقعيتی دارند که عين واقعيت و به خودی خود اجزاء جهان در استقال
  ).75 -86 ، صص 5، ج اصول فلسفه و روش رئاليسمعالمه طباطبايی، "( واقعيت است

اشيا "ن که ممکن است کسی در نخستين نگاه چنين بينديشد که مسلمًا اين سخ:" وارنوک در خصوص اين تمايز می نويسد -6
کامًال خيال پردازانه است، زيرا چگونه ممکن است که سرشت قوای ما تعيين کننده ی " بايد با شناخت ما تطبيق کنند

واقعيتهای جهان، يا حتی به گونه ای اثر گذار بر آنها باشد؟ مسلمًا ما مجبوريم جهان را آن گونه که می يابيم تلقی کنيم، اين 
اينک کانت .  گونه ای خود را با نيازهای ما يا خواستهای ما وفق دهد گزافه انديشی فاحشی استپنداشت که جهان بايد به

است ] فی نفسه [در خودقدرت کامل اين ايراد را حس می کند و برای پاسخ دادن بدان تمايزی اساسی ميان جهان آن گونه که 
آنچه وجود دارد، وجود دارد، . تأکيد می ورزد قائل می گردد و بر آن بر ما پديدار می شودو جهان آن گونه که 

اما به همان اندازه مسلم است که . آن، آن چيزی است که هست، ما خود نمی توانيم با آن کاری داشته باشيم] ذات[/طبيعت
مقوله از سوی آنان به گونه ای خاص طبقه بندی ، تعبير،  می شود ، و پديدارآنچه وجود دارد به شيوه ای خاص بر انسانها 

اگر اندامهای حسی ما تفاوتی اساسی با وضع کنونی خود داشتند، مسلمًا جهان به گونه ای اساسًا . بندی ، و توصيف می گردد
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متفاوت بر ما پديدار می شد، اگر زبانها و شيوه های تفکر ما کامًال متفاوت می بودند، توصيف هايی که اينک از جهان داريم 
وجود دارد تفاوتی ندارند، تا ] فی نفسه[/هر چند قوا و توانشهای ما هرگز برای ذات آنچه در خودبدين سان، . تفاوت داشتند

حدی ويژگی جهان را آن گونه که پديدار می شود تعيين می کنند، آنها صورت عام جهان را تعيين می کنند، زيرا جهان در 
بنابر اين کانت .  اين علت که ما آن چيزی هستيم که هستيمهر چه باشد بر ما به طريقی پديدار می گردد ، به] فی نفسه[/خود

  ".با شناخت ما تطابق داشته باشند"يند که بايد پديدارهابه جهان چونان پديدار است که توجه دارد، اين اشيا چونان 

G. J. Warnock, “Kant” in D. J. O”Conner, ed. A Critical History of Western 
Philosphy (New York: Free Press , 1964), P. 300. 

اما پس از وی، سه تن ديگر، تکيه به درون را پيشتر .کانت بود که کانون توجه را از جهان بيرون به ذهن سوژه منتقل کرد
را ) خواست قدرت(نيچه نيروی انگيزاننده ی درونی مهم ديگری. کيرگگور، نيچه و داستايفسکی. و پيشتر به جلو راندند

 .  تا نشان دهد چرا ما چنين عمل می کنيم و چرا جهان را چنين مشاهده و درک می کنيمپيش کشيد که

، می گويد دوران "معنای زندگی در اديان جهان"هيوستن اسميت، فيلسوف دين شناس سنت گرای آمريکايی، در مقاله 
و تاکيدی که بر نقش فعال ذهن در اما تمايزی که کانت ميان بودها و نمودها افکند، .معرفت شناسی کانت سپری شده است

اسميت، با استفاده از رويکرد کانتی می گويد، زندگی آنچنان که بر ما . فرايند شناخت عالم قائل شد، همچنان معتبر است
تعيين می کنند که زندگی "اين مقوالت وجودی .پديدار می شود،محصول چهار مقوله ای است که در طبيعت آدمی وجود دارد

اين چهار . "رنج، اميد، کوشش و فيض چهار مقوله ی وجودی اند که ما بر زندگی می افکنيم". شيوه ای تجربه کنيمرا به چه 
اين مقوالت وجودی با مسائل آغاز می :"اسميت می گويد".  مقوله نحوه ی ظهور زندگی را بر ما نظم و سامان می دهند

ان نمی ديديم، يعنی چيزی که بايد تغيير يابد نمی يافتيم، تجربه ی ما زيرا اگر ما در زندگی چيزی را آشفته و نابسام. شوند
مانند تير يا توپی که پس از برخورد به چيزی کمانه کند و برگردد، اين مسائل نيز، خود به خود، . تجربه ای انسانی نمی بود

حل آنها جد و جهد ما را می طلبد، و . از حيث اين احتمال که ممکن است حل شوند يا، الاقل، اصالح شوند، اميد می آفرينند
اگر انتظار نداشتيم که اعمالمان از حمايت و تأئيدی برخوردار شوند جد و جهدی نمی کرديم، زيرا ما موجودات متفردی که 

مهر ماندگار،مقاالتی در اخالق مصطفی ملکيان، "(معتقد باشند که هيچ چيز جز خودشان وجود يا واقعيت ندارد نيستيم
  .177، نشر نگاه معاصر، ص شناسی

کل زبان، شامل زبان و اعمالی را که در آن بافته شده است، :" می نويسدپژوهشهای فلسفی ويتگنشتاين در بند هفتم کتاب -7
در بند ). 33، ترجمه فريدون فاطمی، نشر مرکز، ص پژوهشهای فلسفیلودويگ ويتگنشتاين، "(بازی زبانی خواهم ناميد

با اصطالح بازی زبانی قصد برجسته ساختن اين واقعيت را داريم که سخن گفتن به زبان بخشی از :"سدبيست و سوم می نوي
  ).44پيشين، ص"(يک فعاليت ، يا بخشی از يک صورت زندگی است

  

 



72 

 

  ) 12(قرآن محمدی 
   )1(هويت تاريخی دين

مانند ديگر موجودات . از دنيا رفتمعينی در روز و  زاده شددر روز معينی .  است) زمانی-مکانی(پيامبر موجودی  تاريخی
، دوست بودجنگ و صلح انی برگزيد، درگير ،همسر لباس می پوشيد،غذا می خورد: خاکی زندگی کردتاريخی برروی کره 

  .  صحابه ای داشت،باورها و اعتقادات اش را تبليغ می کرد،پيروان بسياری در تاريخ پيدا کردو دشمن داشت،

همه ی آيات قرآن، .  تمام حوادث اش تاريخی است .در تاريخ زاده شده است.  است) زمانی-مکانی(ريخیدين هم پديده ای تا
کل متن مکتوب، از جهت ديگری هم تاريخی است،يعنی  . سال رفته رفته پديدار شده است23يعنی در طی . تاريخی است

 پرسش ها و پاسخ های .. حف در آورده اندپس از درگذشت پيامبر گرامی اسالم،افرادی آيات را جمع و به صورت مص
در ) بنابر تفسير واقع گرايانه وحی(تمام معجزات گزارش شده ی در قرآن.  مندرج در قرآن،متعلق به تاريخ خاصی هستند

آن تجربه،وقتی قرار شد به ديگران عرضه شود، . پيامبر، تجربه ای تاريخی است" تجربه ی وحيانی" .تاريخ رخ داده است
آن تجربه ی بی . زبان، پديده ای تاريخی و برساخته ای بشری است.  نداشت جز آنکه  خود را در زبان ظاهر سازدراهی

تصورات و . ، فقط و فقط می توانست درقالب تصورات و تصديقات مردم زمانه صورت بيابد)به قول مولوی(صورت
قرآن و سنت (بدين ترتيب متن مقدس. راب جاهلی بودتصديقاتی که متناسب با سطح معرفت، معيشت،آرزوها و انتظارات اع

تجربه ی " تعبير زبانی"قرآن، .است) زمان خاص و مکان خاص(، پديدار شد که به شدت تخته بند تاريخ)اسالم يک= معتبر
 خصوصی بود که هيچکس از نوع و سرشت آن آگاه -پيامبر،امری شخصی" وحيانیتجربه ی . "پيامبر است، نه خود تجربه

  .ستني

، چيزی نيست جز پديدار شدن قرائت ها و روايت ها و تفسير های مختلف از متن در )کتاب و سنت معتبر(خوانش متن
يعنی متناسب با آگاهی، مسأئل،پيش . ، تاريخی اند)اسالم دو= فهم مومنان از متن(تمام تفاسير و روايت ها و قرائت ها. تاريخ

همه ی مفسران، قرائتی . ی خواننده گانی است  که با متن، وارد ديالوگ شده اندفرض ها، پيش داوری ها و پيش انگاشت ها
  . يعنی، در اين ديالوگ ، داد و ستدی دوسويه، صورت می گيرد. متناسب با آگاهی و دانش زمانه يشان،از دين ارائه کرده اند

ن به اسالم، برمبنای فهمی که از دين داشته مومنا. اسالم سه،اساسًا چيزی نيست، جز رفتار و اعمال مومنان در طول تاريخ
برای گذشتگان ، گسترش دين از راه جنگ و اشغال سرزمين ديگران، حق محسوب می . اند، دست به اعمال خاصی  زده اند

يعنی در دورانی که همه ی ساکنان کره ی خاکی از راه جنگ و اشغال سرزمين، باورهای خود را می گستراندند، اين . شد
مسلمانها هم از طريق جنگ و اشغال ديگر . قدرت نظامی ، پشتوانه ی باور بود. غير اخالقی تلقی نمی شدعمل، 

دينداران کنونی، رفتارهای مسلمانان پيشين  که با معيارهای . کشورها،درست مانند مسيحيان، ملل بسياری را مسلمان کردند
غافل از اينکه يا نبايد بين دين و عمل دينداران .  دينی می خوانندعصر جديد غير قابل قبول و ناپذيرفتنی می نمايد را غير

ارتباط برقرار کرد، و يا اگر بين دين و رفتار دينداران ارتباطی وجود دارد، در آن صورت، حسن و قبح اعمال دينداران، به 
سالم، مارکسيسم، ليبراليسم، يهوديت ، مسيحيت، ا(اين حکم درباره تمام مکاتب و ايدئولوژيها. دين هم باز خواهد گشت

نمی توان اعمال و رفتارهای خوب و مقبول را ناشی از آئين  دانست، اما رفتارهای بد و نامقبول . صادق است...) فمنيسم و
اگر کسی بخواهد بدفهمی ها و زشتی ها و خشونت ها و رذيلت های مسلمين را به . را کجروی و خروج از آئين قلمداد کرد

درست کند، بدين ترتيب " اسالم واقعی"يا " اسالم حقيقت"نفی و برساخته ای به نام " اسالم تاريخی"يا " ريخیدين تا"نام 
در اين صورت ديگر نمی توان از دستاوردهای با شکوه تمدن اسالمی هم . بايد ارتباط و پيوند دين با کل تاريخ را نفی کند

  . سخن گفت
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        هر عيب که هست از مسلمانی ماستاسالم به ذات خود ندارد هيچ عيب     

مارکسيست ها هم يا بايد هيچ ارتباطی بين ايدئولوژی مارکسيسم و سوسياليسم  . اين حکم در خصوص هر آئينی صادق است
با  تاريخ  قائل نباشند، و يا اينکه تمام زيبايی ها و زشتی ها و خوبی ها و بدی های رفتاری مارکسيست ها و سوسياليست ها 

  . را جزيی از آئين خود به شمار آورند

مفسران و متدينان امروز هم قرائتی سازگار با ارزش ها . پيروان آئين های مختلف،هميشه در حال بازسازی آئين خود هستند
مسأله ی مهم و نادرست . از اين جهت کسی را نمی توان مالمت کرد. و فرآورده های معرفتی مدرن از اسالم ارائه می کنند

ين است که مفسر کنونی بخواهد کل تاريخ دينداری را به گونه ای تغيير دهد که برمبنای ارزش ها و فرآورده های معرفتی ا
اشغال سرزمين ديگران مطلقاً  وجود نداشته، جهاد ابتدايی وجود نداشته، هيچ کس به :  مثًال گفته شود. امروز قابل قبول باشد

 در قرآن آمده دقيقًا متناسب با معرفت و معيشت و ارزش های مدرن است، مفسران گذشته اتهام ارتداد مجازات نشده، هر چه
غافل از آنکه، . هم قرآن را مثل ما می فهميدند و قرائت و روايت آنان از دين، دقيقًا مثل قرائت و روايت کنونی ما بوده است

اين گمان و . گان کامًال معقول و طبيعی جلوه می کردآنچه امروز برای ما نامعقول و غير طبيعی جلوه می کند، برای گذشت
است که پيامبر گرامی اسالم، تجربه ی وحيانی خود را در قالب تصورات و ) کاذب(پيش فرض و پيش داوری باطلی

  ]. 1[اين مدعا را می توان  به زبان فيلسوفان مسلمان هم عرضه کرد. تصديقات علم و فلسفه و اخالق مدرن ريخته است

تبديل کند، راهی نداشت جز آنکه آن را " علم حصولی"خويش را به "  علم حضوری"مبر گرامی اسالم وقتی می خواست پيا
علم زمانه به پيامبر و مردم می آموخت .  تصورات و تصديقات علم و فلسفه و ارزش های اعراب زمانه اش بريزدقالببه 

نزل به (تلقی شد" مهبط وحی"، " قلب محمد"ن قالبی ريخته شد و لذا قرآن  هم به چني. که قلب صنوبری محل ادراک است
مفسر و ديندار امروزين ]. 2.[مفسران هم همين تلقی را درست می انگاشتند). 193 -194شعراء، : علی قلبک.الروح االمين

 قرآن و نه هيچ يک از که اين باور را در تعارض با علم جديد می يابد، تاريخ را عوض کرده  و مدعی می شود که اساسًا نه
  .بلکه منظور آنها از قلب، نفس يا چيز ديگری بوده است. مفسران گذشته، قلب را قلب صنوبری تلقی نمی کرده اند

مفسران گذشته هم آيات قرآن را . پيامبر گرامی اسالم در قرآن گفته است که آب جهنده از صلب و ترائب مرد خارج می شود
اما مفسر امروزين که اين مدعا را در تعارض با علم جديد می يابد، تاريخ را تغيير داده و ]. 3[همين گونه تفسير کرده اند

" قرآن محمدی"در سلسله مقاالت  .مدعی می شود نه پيامبر چنين چيزی گفته و نه مفسران گذشته چنين تلقی ای داشته اند
د نمونه ديگر ارائه می گردد تا  پيش فرض قرآن در اينجا چن. نمونه های زيادی از اين نوع باورها عرضه شده است

  . ، تثبيت گردد)سرشت تاريخی دين(محمدی

يکی از مشکالت اديان مختلف اين است که گزارش های تاريخی شان، از : از طريق فوت حضرت مريم  حامله شدن -1
ا اين پرسش روبرو هستند که اگر واقعًا به عنوان نمونه،مسيحيان ب. سوی هيچ منبع مستقلی ، غير از خودشان، تأئيد نمی شود

شخصی به نام عيسی مسيح در تاريخ وجود داشته، با آن همه وقايع خيره کننده ای که متون مقدس مسيحی  از زندگی او نقل 
می کنند، چرا هيچ منبع مستقلی، خصوصًا منابع تاريخی روميان،ذکری از او نکرده اند؟ قرنها جستجوی تاريخی منتهی بدان 

در دو جا از عيسی نام )  ميالدی90 – 95( ، مورخ يهودی، در کتابش، تاريخ باستانی يهود(Josephus)شده که يوسفوس 
هر چند که برخی بر اين ]. 4[می خواند" برادر عيسی که مسيح اش می ناميدند"او ضمن اشاره به يعقوب، او را . برده است

 کتاب مقدس  مريم را دارای همسر .يل خود نکاتی بر اثر يوسفوس افزوده اندگمانند که ويراستاران مسيحی ادوار بعدی به م
يوسف اول می خواسته از او جدا شود، ولی فرشته . منتها در دوران نامزدی آن دو، مريم حامله می شود. معرفی کرده است

يوسف با مريم . عيسی نام نهيدای در خواب به او می گويد که اين معجزه خداوند است، با مريم بمان و نوزاد مريم را 
 :ازدواج می کند و تا بدنيا آمدن عيسی، با مريم همبستر نمی شود
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قبل . اما والدت عيسی مسيح چنين بود که مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود... و يعقوب يوسف شوهر مريم را آورد"
سف چونکه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت و شوهرش يو. از آنکه با هم آيند او را از روح القدوس حامله يافتند

اما چون در اين چيزها تفکر می کرد ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی . نمايد پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند 
ظاهر شده گفت ای يوسف پسر داوود از گرفتن زن خويش مريم مترس زيرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح 

و او پسری خواهد زائيد و نام او را عيسی خواهی نهاد زيرا که او امت خويش را از گناهانشان خواهد . دوس استالق
پس چون يوسف از خواب بيدار شد چنان که فرشته خداوند به او امر کرده بود به عمل آورد و زن خويش را ... رهانيد

 ). 17-25متی، باب اول ، فقرات "(و را عيسی نام نهادگرفت و تا پسر نخستين خود را نزائيد او را نشناخت و ا
  

آيا عيسی پسر خدا بود به اين :" جان هيک می نويسد.را انکار می کننددر زمينی نداشتن عيسی کنونی پبرخی از مسيحيان 
تاريخی  به گمان او، اسطوره های ].5"[معنای ظاهری است که نيمی از کروموزوم های او از مريم بود و نيمی از خدا

  .بسياری حول زندگی واقعی عيسی پيچيده شده است
مادر . قبل از آنکه مريم زاده شود، پدرش عمران، دار فانی را ترک می کند. قرآن درباره خانواده مريم سکوت کرده است

ت قرآن، مطابق رواي. پس از  قرعه کشی، سرپرستی مريم به زکريا واگذار می شود. مريم وی را به معبد تحويل می دهد
زآريا متكفل امر :" می نويسدالميزانعالمه طباطبايی در . زکريا،يکی از پيامبران صالح و محب و مخلص خداوند است

گيری آرد ، و در محرابی آه   مريم شد ، چون مريم پدرش عمران را از دست داده بود ، و چون بزرگ شد از مردم آناره
قرآن آريم در باره سرانجام و مال ...زد  بادت شد ، و تنها زآريا به او سر میدر مسجد به خود اختصاص داده بود مشغول ع

ق شيعه و سنی آمده آه قومش او را به قتل ي از طراخبار بسياریامر او و چگونگی درگذشتش چيزی نفرموده ، ولی در 
هنده شد ، درخت شكافته شد و او رساندند ، بدين صورت آه وقتی تصميم گرفتند او را بكشند او فرار آرده و به درخت پنا

در داخل درخت قرار گرفته درخت به حال اولش برگشت ، شيطان ايشان را به نهانگاه وی خبر داد ، و گفت آه بايد درخت 
در بعضی از  ...را اره آنيد ، ايشان همين آار را آردند و آن جناب را با اره دو نيم نمودند ، و به اين وسيله از دنيا رفت

 آه با حضرت مريم عمل منافی عفت انجام داده و از اين راه متهم آردند آمده آه سبب آشتن وی اين بود آه او را اترواي
  ].6["زد مريم به عيسی  حامله شده و دليلشان اين بود آه غير از زآريا آسی به مريم سر نمی

طابق روايات، اتهام او زنای با مريم و حامله شدن باز هم م. پس مطابق روايات بسيار شيعه و سنی، قوم، زکريا را کشته اند
در اواخر قرن بيستم ميالدی، يک کشيش پرنفوذ در آمريکا ، طی سخنرانی ای اعالم می کند که . مريم به عيسی بوده است

 می روشن است، که  قرآن و مفسران مسلمان،از جمله طباطبايی، اين اتهام را کذب محض ]. 7[زکريا پدر مسيح بوده است
چرا که قرآن، در چند سوره ی مختلف، با ذکر جزئيات، روايت خود از چگونگی حامله شدن و به دنيا آمدن عيسی را . دانند

وايت قرآن از حامله شدن حضرت مريم، مسائل فلسفی و علمی انديشه سوزی تفسير واقع گرايانه ی ر. گزارش کرده است
به صورت يک مرد، چگونگی حامله کردن مريم به وسيله ) جبرئيل( مادیچگونگی ظاهر شدن موجودی غير. پديد می آورد

در اينجا صرفًا توجه خود را به چگونگی حامله کردن . جبرئيل، زاده شدن عيسی، سخن گفتن نوزاد و هدايت مادر و غيره
  .  مريم توسط جبرئيل محدود می سازيم

  
  :موارد زير مويد نظر ماست. ن معنا را پذيرفته استقرآن هم همي .نفخ در عربی به معنای فوت کردن است -اول

فاذا نفخ فی  ).102طه،(يوم ينفخ فی الصور ).99کهف، (و نفخ فی الصور ). 73انعام، (يوم ينفخ فی الصور 
و نفخ  ).68زمر، (و نفخ فی الصور ).51يس، (و نفخ فی الصور ).87نمل، (و يوم ينفخ فی الصور ).101مومنون، (الصور

  ).18نبأ، (يوم ينفخ فی الصور ).13حاقه، (فاذانفخ فی الصور ).20ق، (رفی الصو

 بار .فوت می کنددر قيامت دو بار در آن ) يکی از فرشتگان( شيپوری است از نور که اسرافيل،  صور:قرطبی نوشته است
شيپور، از نظر قرآن، فوت کردن در . اول برای ميراندن همه ی زندگان، و بار دوم برای بر خيزاندن آنان برای حشر

  ).ترجمان القرآن"(آن فوت می کندخی که اسرافيل در  شا"صور اسرافيل، يعنی . عالمت حتمی آغاز قيامت است
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  : خود را نگاه می دارند"فرج"مردان و زنان پاک کسانی هستند که   -دوم

به مردان : صارهن و يحفظن فروجهنو قل للمومنات يغضضن من اب....قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم
و به زنان مومن بگو ديدگانشان را فرو گذارند ...مومن بگو ديدگان از نظر بازی فرو گذارند،و ناموسشان را محفوظ بدارند

  ).30-31نور، (و ناموسشان را محفوظ بدارند

  ).5نون، موم(فرج خود را حفظ می کنند: والذين هم لفروجهم حفظون: مومنان کسانی هستند که

  :دميدن در فرج حضرت مريم - سوم

  ).91انبيا، :(والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 

 خود را محفوظ داشت، آنگاه فرج و مريم دختر عمران را که : و مريم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
  ).12تحريم، (از روح خويش در آن دميديم

 در او، توضيح داده فوت کردن  ، داستان مالقات جبرئيل با مريم، و حامله کردن او، از طريق 16-23ت در سوره مريم، آيا
  :  طباطبايی در ذيل اين آيات می نويسد.شده است

روحی آه به سوی مريم فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد ، و معنای تمثل و تجسم به صورت بشر اين است آه در "
ن روحی آه برای مريم آ...ريم به اين صورت محسوس شود ، و گر نه در واقع باز همان روح است نه بشر م حواس بينائی

معنای تمثل جبرئيل برای مريم به صورت بشر ، اين است آه در  . ..به صورت بشری مجسم شد همان جبرئيل بوده است
ن صورت در آمده باشد ، بلكه در خارج از ادراك حاسه و ادراك مريم به آن صورت محسوس شد ، نه اينكه واقعا هم به آ

پس تمثل ملك به صورت بشر ، ظهور او برای بيننده به صورت بشر است ، نه ... وی صورتی غير صورت بشر داشت 
آيد آه چيزی ، چيزی ديگر شود ، نه اينكه چيزی به صورت  اينكه ملك بشر بشود ، زيرا اگر معنايش اين باشد الزم می

 آه اين پسر را در فهميد... تا پسری به تو ببخشم : مريم از آالم جبرئيل آه گفت ... ر ظاهر شود و تمثل يابد چيزی ديگ
ام و در اين جمله فهماند آه فرزنددار  هيچ بشری با من تماس نگرفته و زناآار هم نبوده: بخشد ، و لذا گفت  همين حال می

بعيد  ...ل نكاح و يا زنائی صورت گرفته باشد و حال آنكه صورت نگرفته شدن من اآلن منوط به اين است آه چند ماه قب
استفاده شود آه مريم اين جمله را در حين وضع حمل يا بعد از آن ... نيست آه از ترتب جمله فناداها بر جمله قالت يا ليتنی 

ه اال تحزنی تسليت و دلداری است به مادرش و جمل... . گفته است ال تحزنی )  السالم عليه(گفته ، آه دنبالش بالفاصله عيسی 
تر از اين نيست  تر و سخت از آن اندوه و غم شديدی آه به وی دست داده بود ، آری برای زنی عابد و زاهد هيچ مصيبتی تلخ

اآی آه او را در عرض و ناموسش متهم آنند ، آن هم زنی باآره ، آنهم از خاندانی آه در گذشته و حال معروف به عفت و پ
اند ، و مخصوصا تهمتی آه بچسبد و هيچ راهی هم برای انكار آن نباشد ، و همه حجت و دليل هم در دست خصم باشد ،  بوده

به اشاره سفارش آرد آه با احدی حرف نزن و در مقام دفاع برميا ، بلكه خود حضرت عيسی )  السالم عليه(لذا عيسی 
  ].8"[فع آند توانست آن را د ای نمی  آمد و اين حجتی بود آه هيچ دفع آنندهدر مقام دفاع از مادرش بر)  السالم عليه(

از :  گفته مجمع البياندر " : طباطبايی در ادامه، روايتی از امام باقر، در خصوص چگونگی حامله کردن مريم نقل می کند
يراهن مريم را گرفت و در آن دميد ، دميدنی او يعنی جبرئيل گريبان و يقه پ: روايت شده آه فرمود )  السالم عليه(امام باقر 

آه با آن فرزند در رحمش در يك ساعت به حد آمال رسيد ، آمالی آه در رحم ساير زنان احتياج به نه ماه وقت دارد ، آری 
و اش بدو نگريست او را نشناخت ، و مريم در حالی آه از او  در عرض يك ساعت زنی باردار و سنگين شد ، آه وقتی خاله

   . ]9["آشيد راه خود را گرفت و رفت  از زآريا خجالت می

 می .ات، در خصوص چگونگی حامله کردن مريم، سه قول را نقل می کند در ذيل همين آي مفاتيح الغيبفخر رازی در 
دوم آنکه . د اول اينکه جبرئيل در گريبان او فوت کرد و آن به رحم او رسي. در کيفيت اين دميدن دو قول وجود دارد:"نويسد
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و قول سوم اينکه جبرئيل آستين مريم را گرفت و در پهلوی او . او رسيد) فرج(در دامن او فوت کرد و به اندام تناسلی او
  ". دميد و سپس فوت به سينه او رسيد و او حامله شد

جبرئيل نزديک مريم "ه ن عباس نقل کرده است کب سوره مريم ، که مريم حامله شد، از ا22 در ذيل آيه کشافزمخشری در 
  ".شد، و در گريبان او  فوت کرد و فوت او به بطن مريم رسيد و او حامله شد

همچنين همين ". جبرئيل در يقه ی جبه او فوت کرد و آن فوت وارد درون او شد و او حامله شد:" می گويد تفسير صافی
همچنين از تفسير علی ابن ابراهيم  قمی نقل می کند که در ). مجمع البيانبه نقل از (مطلب را از امام باقر نيز نقل می کند

  . يقه او فوت کرد

به طور طبيعی اين مدعا با علم مدرن . عموم مفسران، حامله کردن مريم را از طريق فوت کردن در او، تعليل  کرده اند
ه بنابر رأی وی چيزی جز اگر  تبيين فلسفی طباطبايی از چهره ی مجسم جبرئيل را بپذيريم،ک. تعارض خواهد داشت

اگر جبرئيل و فوت او را .تصويری ذهنی نبوده، تصوير ذهنی قادر به ايجاد فوت خيالی است، نه فوت واقعی و عينی
می آفرينند، نه " نوزاد خيالی"و  "  حامله ی خيالی"، فقط  "فوت  خيالی"و " مرد خيالی"صورتی خيالی فرض کنيم، 

  .نمی توان يک سوی عمل را خيالی کرد، اما سوی ديگر عمل را واقعی تلقی کرد". واقعینوزاد "و  "  حامله ی واقعی"

به . مفسران در طول تاريخ هيچ مشکلی با اصل مدعا و تفسير واقع گرايانه آن،نداشتند: اين است" قرآن محمدی"مدعای 
تفسير واقع گرايانه ی اين قصه، مسائل . له شدفوت کرد و او حام) فرج يا يقه يا آستين او(نظر آنان، جبرئيل واقعًا در مريم

  : مختلفی در چند سطح ايجاد خواهد کرد

مفسر ملتزم به تفسير .  هيچ متن مستقلی، روايت قرآنی زاده شدن عيسی را تأييد نمی کند:مسأله  تاريخی:  سطح اول-1-1
  . پيش نداردواقع گرايانه ی اين قصه، چاره ای جز پناه گرفتن در سنگر ايمان گرايی در

 آدمی فقط از طريق انتقال اسپرم حامله می شود، اما هيچ زنی تاکنون  از طريق  فوت :مسأله علمی:  سطح دوم-2-1
  . مفسر معتقد به حقيقت داشتن اين قصه، بازهم مجبور است از طريق ايمان گرايی مسأله را حل کند. کردن، حامله نشده است

با موجودی مادی و حامله کردن ) غير مادی(نگی ارتباط موجودی تمامًا غير روحانیچگو: مسأله فلسفی:  سطح سوم-3-1
اما تغييری در فوت و ديگر اجزای روايت قرآنی . طباطبايی برای حل مسآله، فقط جبرئيل را تبديل به صور خياليه کرد. او
زی نيست که برای حل مسأله ی تبديل جبرئيل اگر قرار باشد تمام مسائل اين قصه با توسل به ايمان حل شود، ديگر نيا. نداد

  . اين مسأله را هم می توان از طريق ايمان، حل شده فرض کرد.  به انسان، مستقًال چاره جويی شود

مفسران واقع گرای امروزين ،هر تفسيری که برای معقول کردن اين داستان ارائه کنند، يک نکته قابل کتمان نخواهد 
حامله شدن مريم از . ان را از پيامبر می شنيدند، و مفسران گذشته، تلقی ديگری از اين واقعه داشتندافرادی که اين داست.بود

هويت تاريخی دين، بخوبی در داستان حامله شدن مريم، . طريق فوت کردن، برای آنان مشکل و مسأله ای ايجاد نمی کرد
داستانی که نزد گذشتگان .ش به آسمان، نمايان استزاده شدن مسيح و  سخن گفتن او به محض تولد، مرگ اش يا عروج ا

  .  واقعيت و حقيقت محض بود، نزد امروزيان اسطوره و نمادين تلقی می شود

 اکبر گنجی

1387 مهرماه 27راديو زمانه، : منبع  
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  :پاورقی ها

ت عصمت و توجيه ، استفاده از تفکيک علم حضوری و علم حصولی برای اثبا" ، بی دليلی عصمت4قرآن محمدی " در -1
  .فرايند وحی ف نقد است

خ به اولين و دومين نقد آقای ساپ و در " ، خدای سخنگو و پيامبر نامه رسان6قرآن محمدی " در ، مستندات اين مدعا-2
  .مهاجرانی آمده است

  . آمده است" قلب و صلب قرآن"و " 8قرآن محمدی "  مستندات اين مدعا در -3

4-Josephus, Antiquities, 20:9.  

  .407، ترجمه بهزاد سالکی، قصيده سرا، صکاوشی در قلمرو روحانی جان هيک، بعد پنجم، -5

به گفته ی . می خواند" اسطوره"درباره ی حوادث زندگی مسيح را ) انجيل های چهارگانه(هيک گزارش های کتاب مقدس
، يا در سال )جشن زمستانی ماقبل مسيحی بودکه تاريخ يک ( دسامبر تولد يافته باشد25نامحتمل است که عيسی در :"وی

،يا در بيت لحم ديده به جهان گشوده ) قبل از ميالد مسيح تولد يافت5 يا 4به احتمال بيشتر در (اول ميالدی به دنيا آمده باشد
يدن او در کنار ، يا چوباپانان برای پرست)که احتماًال برای به انجام رساندن نوعی پيشگويی به اين داستان اضافه شده(باشد

کل (گهواره اش حضور يافتند، يا فرزانگانی از شرق برای خوشامد گفتن به او رد ستاره ای اعجاب آور را پی گيری کردند
مضمونی اسطوره ای که درباره ی بسياری از ( ، يا او پدر زمينی نداشت)داستان سنتی تولد او مخلوق تخيل مذهبی است

... مفهومی که او آن را کفرآميز می دانست(، و يا اينکه خدای متجسد بود) می شودشخصيت های بزرگ دنيای کهن نقل
نامحتمل است که عيسی از لحاظ جسمانی پس از مصلوب شدنش دوباره حيات يافته باشد، و به مدت چهل روز در اطراف 

اينکه در )  داستان انجيل استزيرا اين نيز بخشی از(جليل و يهوديه ظاهر شده، و سپس به آسمان عروج کرده باشد، يا 
قبر ها باز شدند و بسياری از مقدسان خدا که مرده بودند، زنده شدند، و بعد از زنده شدن عيسی از قبرستان به "همان زمان

اگر چنين چيز فوق العاده حيرت :"هيک می گويد). 404 -406پيشين، صص"(اورشليم رفتند و بسياری ايشان را ديدند
اما برای نويسنده ای مسيحی ، که . خ داده بود قطعًا در آگاهی و اسناد و گزارش های زمانه ثبت شده بودانگيزی واقعًا ر

چهل تا پنجاه سال پس از مرگ عيسی کتاب خود را می نوشت، ممکن بود که بدون ترديد داستان های معجزه آميزی را که 
  ). 406پيشين، ص "(در درون جامعه ی او گسترش يافته بود باور کند

   . 35 -36 ، صص 14،ج الميزان طباطبايی، -6
 رهبر (Reverend Moon)به عنوان نمونه، کشيش رورند مون . چنين بحثی در عالم مسيحيت هم مطرح شده است -7

مقاله ی زير، بررسی و نقد سخنان رورند مون .  ميالدی اعالم کرد زکريا پدر عيسی مسيح است80کليسای پاتيست، در دهه 
   :ين خصوص استدر ا

Robert M. Price:  “Was Jesus the Son of the Priest  Zacharias?” 

http://www.robertmprice.mindvendor.com/art_zachar.htm.  

   .67 الی 45 ، ص 14، جلد الميزان طباطبايی،-8

  . 67، ص 14، ج الميزان طباطبايی، -9
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  ) 13(قرآن محمدی 
   )2(هويت تاريخی دين

.  مسيحی رايج در منطقه ی جزيره العرب بود– داستان  قوم لوط ، يکی  از اسطوره های يهودی :  اسطوره ی قوم لوط-2
ه کرد، و بدين ترتيب، اين اسطوره به قرآن  تربيتی خويش استفاد-پيامبر گرامی اسالم هم از اين اسطوره برای مقاصد هدايتی

از همان ابتدا گوشزد کرد  که مفسر بايد پيشاپيش تکليف خود را باواقع گرايی و ناواقع گرايی در " قرآن محمدی. "راه يافت
ی قصص تاريخی قرآن، گره گشای بسيار) سمبليک(مدعی بود که تفسير نمادين" قرآن محمدی. "فهم و تفسير متن روشن کند

برای تعيين محل . تفسير واقع گرانه،مومنان را با مسائل و معضالت عديده  و الينحلی مواجه خواهد کرد.از مسائل است
  .نزاع ، بهتر است يک بار ديگر از موضع واقع گرايانه به  داستان لوط بنگريم

خداوند دو فرشته را . قرار می دادند) اطلو(قوم لوط ، مردمانی متجاوزبودند که با استفاده از زور، ديگران را مورد تجاوز
لوط از آمدن . که به صورت نوجوانانی زيبارو در آمده بودند، برای مجازات همه ی مردم اين قوم ، به آنجا اعزام می کند

 قوم لوط. چون می داند آنها جوانان زيبارو را دوست دارند و مورد تجاوز قرار می دهند. جوانان زيبارو ناراحت می شود
لوط برای نجات ميهمانان خود از چنگ . وقتی از آمدن ميهمانان لوط آگاه می شوند، برای تجاوز به آندو همدست می شوند

اما قوم متجاوز، اين پيشنهاد را رد کرده و می . متجاوزان، دخترانش را به جای آندو ميهمان به متجاوزان پيشنهاد می کند
مشتی خاک بر می دارد و به صورت متجاوزان می ) يکی از نوجوانان زيبارو(لجبرئي. گويند که ما مقصد ديگری داريم
آنگاه، خداوند در طلوع فجر روز بعد، تمام مردم آن قوم ، از جمله همسر لوط ، را به وسيله . پاشد و همه آنها کور می شوند

از مفسران، جبرئيل آن سرزمين را بلند به گفته ی برخی .يا باران آتش و گوگرد،مجازات و نابود  می کند) سجيل(سنگباران
در اثر سنگباران، همه ی مردم آن سرزمين از بين رفتند و در اثر .کرده و سپس به صورت پشت رو به زمين می کوباند

تفسير واقع گرايانه ی اين قصه، مسائل مختلفی در . ، کل آن سرزمين از بين رفت)جعلنا عاليها سافلها(زير و رو شدن
  .ون پديد می آوردسطوح گوناگ

 اگر گفته شود لوط دخترانش را برای ازدواج به قوم پيشنهاد کرد، بايد به اين پرسش پاسخ :مسأله اخالقی: سطح اول-1-2
آيا لوط به تعداد قوم دارای دختر بود که چنان پيشنهادی ارائه کند؟ به همين دليل مفسری، پيشنهاد لوط را پيشنهاد زنا : گفت

 دوباره نظر آن مفسر را طرح و بدان الميزانر اين تفسير آنچنان نابخردانه بود، طباطبايی مجبور نمی شد در اگ. ناميده بود
طباطبايی حديثی از امام رضا  نقل می کند که جماع با همسر از پشت مباح  است، مستند امام رضا  هم داستان . پاسخ گويد

لذا لوط دخترانش را برای انجام همان عمل به قوم . ان عالقه ای نداشتندقوم لوط به فرج زن: امام می فرمايد. قوم لوط است
حال فضای واقع گرايانه ی مدعيان را در نظر بگيريد، قوم متجاوز با دو دختر مواجه اند که بايد از .اش پيشنهاد کرده است

پيشنهاد حل مشکل جنسی يک : تپرسش اين اس. مشکل خود را حل کنند) رای ازدواجيون( يا از جلو) نظر امام رضا(پشت 
  با دو دختر، پيشنهاد ازدواج است يا چيزی ديگر؟  ) لواط کار(قوم متجاوز

تنها منبع اين قصص، .  قصص متون مقدس دينی به وسيله هيچ منبع مستقلی تائيد نشده اند:مسأله علمی: سطح دوم-2-2
هرچه مدعا خارق .  عقالنيت نظری يعنی تناسب دليل و مدعا.مواجه هستيم" خبر واحد"يعنی ما با .خود متون مقدس دينی اند

، دليل يا دالئل تأئيد صدق مدعا هم بايد بيشتر و قوی تر )مانند داستان لوط و داستان حامله شدن مريم(العاده تر باشد
م تجربی تعارض وقتی هيچ قرينه و شاهد مستقلی اين قصص را تائيد نمی کنند،و اين قصص از زوايای گوناگون با عل.باشد

  دارند، چگونه می توان صدق آنها را مدلل کرد؟
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سنت الهی بر اين جريان يافته آه ": می گويد. طباطبايی در نقد يکی از احاديث همين قصه، به نکته ی مهمی اشاره می کند
 است اين عمل ممكن: اند  بعضی از مفسرين در توجيه آن گفته... معجزات و آرامات را بر مقتضای حكمت جاری سازد

خارق العاده و عجيب خود لطفی بوده باشد برای اينكه خبردار شدن نسلهای آينده از طريق معصومين ، مؤمنين آنان را به 
 برای اينكه پديد آوردن حوادث عظيم ،ليكن اين سخن مورد اشكال است. تر سازد  اطاعت خدا و دوری از نافرمانی او نزديك

 هر چند ، به اين منظور آه ايمان مؤمنين قوی شود و اهل عبرت از ديدن آن حوادث عبرت گيرندآور و خارق العاده و شگفت
خبردار شدن از آن حوادث به طريق حس باشد و مردم  وقتی اين آار لطف خواهد بود آه ، ليكن،خالی از لطف نيست

ت بگيرند و يا حداقل اگر به چشم خود خودشان آن امور را ببينند تا مؤمنين ايمانشان زيادتر گشته و اهل معصيت عبر
 هيچگونه حجتی ندارد و به هيچ ، يك خبر واحد و يا ضعيف السند.... اما  ، اند به طريق علمی ديگری آن را آشف آنند نديده

ز  معنا ندارد آه خدای تعالی اموری عجيب و غريب و خارق العاده پديد بياورد تا نسلهای آينده ا.وجه قابل اعتناء نيست
   ].10"[طريق چنين خبری آن را بشنوند و عبرت بگيرند و از عذاب او بهراسند

هيچ روش علمی ای هم برای تأئيد . هيچ منبع مستقلی آن را تأئيد نمی کند. داستان قوم لوط ، يکی از مصاديق خبر واحد است
ها هم زير و رو شده و هيچ نشانی از آن، حتی وقتی قومی به کلی نابود شده اند، وقتی تمام سرزمين آن. اين مدعا وجود ندارد

  . در زمان وقوع حادثه وجود نداشته، هيچ مورخی قادر به موجه کردن صدق اين مدعا نخواهد بود

 موجودات غير مادی چگونه  به موجودات مادی تبديل می شوند؟ در قصه  حامله شدن :مسأله ی فلسفی:  سطح سوم-3-2
او گفت، جبرئيل به موجود . ت به گريبان اين معضل فلسفی بود، راه حل جالبی پيشنهاد کردمريم باکره، طباطبايی که دس

بنابر اين تفسير، پيامبر گرامی اسالم هم که . تبديل نشد، بلکه آنچه مريم ديد، صورت خياليه ای بيش نبود) يک مرد (مادی
لوط هم بنابراين مشرب، لوط و قومش، صورت در قصه . جبرئيل را می ديد، صورت خياله ی بازتوليد خود را می ديد

طباطبايی در رواياتی که در ذيل آيات . خياليه را مشاهده می کرده اند، نه موجودات روحانی مبدل به جوانان زيباروی را
، سوره هود دراين باره نقل کرده، حديثی از امام جعفر صادق نقل می کند، که امام به صراحت گفته اند، فرشتگان اعزامی

جبرئيل بر مريم به . جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل بودند که به صورت سه  نوجوان زيبارو به منزل لو ط اعزام شدند
و بر پيامبر گرامی اسالم به صورت . در داستان لوط به صورت نوجوان زيبارو. صورت يک مرد تنومند ظاهر می شود

طباطبايی تبديل .  روحانی می برد-ر اسالم را به معراج جسمانیاو پيامب. موجودی عظيم الجثه با بالهای بسيار بزرگ
  . بنابر رأی فلسفی او، فرد فقط با صورت ممثل مخلوق خود رويارو می شود. غيرمادی به مادی را ناممکن می داند

ستراحت  مطابق باور يهوديان، خداوند عالم را در شش روز آفريد و در روز هفتم به ا: تبديل يهوديان به ميمون-3
بنابر روايت قرآن، . ، کارهای دنيوی ممنوع است و اين روز خاص استراحت و عبادت است)روز شنبه(روز سبت. پرداخت

مطابق روايت قرآن، خدای متشخص . ماهيگيری در روز شنبه، يکی از نافرمانی هايی بوده که يهوديان مرتکب می شدند
  :می فرمايد.  را به ميمون تبديل کردانسانوارسلطانی اعتبار ساز ، يهوديان نافرمان

وسلهم عن القريه التی کانت حاضره البحر اذ يعدون فی السبت اذتاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم اليسبتون التاتيهم 
الی ربکم و و اذا قالت امه منهم لم تعظون قوما اهللا مهلکهم اومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذره . کذلک نبلوهم بما کانوا يفسقون

فلما  عتوا .فلما نسوا ما ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما کانوا يفسقون. لعلهم يتقون
شهری که در کنار دريا بود بپرس که در روز ] اهالی[و از ايشان درباره ی: عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قرده خاسئين

و حرمت [پديدار می آمد، تجاوز می کردند] بر روی آب[را نگه می داشتند، برايشان ماهيهايشان] سبت[رمتشنبه که بايد ح
بدينسان ايشان را به . نمی آمد] ماهی روی آب[روزی که سبت نمی داشتند برايشان ] بر عکس[و ] سبت را می شکستند

 را پند می دهيد که خداوند هالک کننده يا عذاب کننده آنان و چون گروهی از ايشان گفتند چرا قومی. نافرمانيشان می آزماييم
و چون پندی را که . معذرتی به درگاه پروردگار شماست و باشد که پروا پيشه کنند] در حکم[به عذابی شديد است؟ گفتند اين

 را به عذابی شديد گرفتار به ايشان داده بودند، از ياد بردند، کسانی را که ناهيان از منکر بودند نجات داديم و ستمکاران
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و چون در برابر آنچه از آن نهی شده بودند، گردنگشی کردند، فرموديمشان که . کرديم چرا که نافرمانی کرده بودند
  ).163-166اعراف، (بوزينگان مطرود باشيد

  :اين واقعه در سوره بقره هم بازگو شده است

: فجعلنها نکال لما بين يديها و ما خلفها و موعظه للمتقين.  کونوا قرده خاسئينو لقد علمتم الذين اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم
و شناخته ايد آن گروه  را که در آن روز شنبه از حد خود تجاوز کردند، پس به آنها خطاب کرديم بوزينگانی خوار و 

  ). 65-66بقره، (يديمو آنها را عبرت معاصران و آيندگان و اندرزی برای پرهيزگاران گردان. خاموش گرديد

از حضرت علی نقل می کند که نجات يافتگان فردا به شهر مراجعه کردند تاببينند چه بر ) 244 ، ص 1ج (در تفسير قمی
آن مرد وقتی نگاه کرد گروهی :"مردی از ميان خود را به باالی نقطه ای مشرف بر شهر فرستادند. سر نافرمانان آمده است
 صدا به صدای هم داده بودند، وقتی برگشت و انچه ديده بود بازگفت همگی دروازه ها را شکسته و ميمون دم دار را ديد که

وارد شهر شدند ميمونها همشهريها و بستگان خود را شناختند و لکن انسانها افراد ميمونها را از يکديگر تشخيص نداده و 
  ]. 11"[کرديم و از عاقبت شوم زنهار داديم شما را نهی : بستگان خود را نشناختند، وقتی چنين ديدند گفتند

 آيت اهللا جوادی آملی در تفسير خود، برمبنای تفسير واقع گرايانه ی متن، اين قصه ی اسطوره ای را حقيقت محض تلقی می 
ی قرآن کريم که مصون از هر کذب خبری و نيز رسول گرام "-اول. چرا؟ وی دو دليل برای اين رويکرد ارائه می کند. کند

اسالم که منزه از هر گونه کذب مخبری است، صريحًا چنين داستانی را اعالم داشتند و در مکه ضمن سوره اعراف و در 
ظاهر جمله کونوا قرده خاشئين اين است که  "-دوم].12"[مدينه ضمن سوره بقره آن را به طور رسمی بازگو کردند

قل هل انبئکم : نانکه برخی آيات ديگر قويًا در چنين معنايی ظهور داردمتجاوزان روز سبت، حقيقتًا به بوزينه تبديل شدند، چ
بشر من ذلک مثوبه عنداهللا من لعنه اهللا و غضب عليه و جعل منهم القرده و  الخنازير، و بی ترديد اگر جمله ای از قرآن يا 

صص لفظی متصل يا منفصل، حديث در معنايی ظهور داشت و دليل معتبری به عنوان مخصص لبی متصل يا منفصل يا مخ
به نظر جوادی آملی، اين مجازات قابل تکرار است، ].13"[بر خالف آن ظاهر اقامه نشد، ظهور آن معتبر و حجت است

چنان که در سوره ::"صورت پذيرد، امکان تکرار همين مجازات وجود دارد)نافرمانی از فرمان خدا(يعنی اگر عمل مشابه
اگر ايمان نياوريد، ممکن است به کيفر پيشينيان : اب عصر نزول قرآن گوشزد کرده می فرمايد نسأ همين نکته را به اهل کت

يا ايهاالذين اوتوا الکتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها : مبتال شده، به صورت بوزينه در آييد
  ]. 14"[فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت

  :فسير واقع گرايانه ی اين قصه، مسائل الينحلی پديد می آوردت

چگونه است که .  هيچ منبع  مستقلی اين واقعه ی  خارق العاده را گزارش نکرده است:مسأله ی تاريخی:  سطح اول-1-3
  . متنی ننوشتندآدميانی که صبح تا شب دنبال چيزهای باور نکردنی می گردند، اين واقعه عجيب را ديدند و آن را در هيچ

  . آيا تبديل دفعی انسانها به ميمون امکان پذير است؟ اين قصه با علم تعارض دارد:مسأله علمی:  سطح دوم-2-3

 آيا دخالت مستقيم خدای متشخص انسانوار در تاريخ، برای مجازات گروهی انسان نافرمان، قابل : سطح فلسفی-3-3
 14خدای متشخص انسانوار در تاريخ، متعلق به اعصار گذشته است و در بازسازی عقالنی است؟ چرا تمام دخالت های 

  .از تاريخ است" غيبت خدا"قرن گذشته ديگر شاهد دخالت مستقيم  خدا در تاريخ نبوده ايم؟ می دانيم که الهيات جديد، الهيات 

نصفانه است؟ مگر نبايد مجازات با  آيا تبديل بندگان نافرمان به ميمون، مجازاتی عادالنه و م: حقوقی- سطح اخالقی-4-3
جرم تناسب داشته باشد؟ آيا تبديل آدميان به ميمون  به دليل ماهی گيری در روز شنبه، مجازاتی متناسب با جرم ارتکابی 
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آيا خدای متشخص انسانوار در روزهای شنبه بی کار است، که بندگانش هم بايد در روز شنبه بی :است؟  مسأله ی مهم تر
 چگونه خدايی که بنابر فلسفه فيلسوفان مسلمان، يک آن بی کار کردن در روز شنبه ، جرم است؟ د؟ آيا کار کار باشن

 نيست،بندگانش را به دليل کار کردن در روز شنبه به ميمون تبديل می کند؟ 

 وسيله شيطان،اخراج  فريب دادن آندو بهداستان خلقت آدم و حوا، :کل ابنای بشرشدن حرام زاده   قصه ی آدم و حوا و -4
بهاءالدين . آندو از بهشت و آمدنشان به زمين و ماجراهای فرزندان آنان، را عموم مفسران واقع گرايانه تفسير کرده اند

اگر . را يکی از باورهای کاذب اعراب جاهلی می داند که آگاهانه و عامدانه وارد قرآن شده است) وشيطان(خرمشاهی جن
علی شريعتی هم اين داستان را نمادين .  مخدوش خواهد شد، بنابر اين کل آن را بايد نمادين فرض کرداينگونه باشد، اين قصه

. اما طباطبايی، اين داستان را حقيقت محض تلقی می کرد و می گفت تمام بشريت فرزندان آدم و حوا هستند. فرض می کرد
ان آدم و حوا با يکديگر ازدواج کرده اند؟ آيا اين عمل خالف چگونه فرزند: بدينترتيب او با يک  مسأله الينحل روبرو می شد

در تفسير آيه اول سوره او . طبيعت و فطرت و شرع نمی باشد؟ طباطبايی نظر خود را در اين خصوص دقيقا شرح داد است
   : می نويسدنسأ 

 اين دو نفر هيچ کس ديگری در از آيه شريفه بر می آيد که نسل موجود از انسان منتهی به آدم و همسرش می شود و جز"
ازدواج در طبقه ی اولی، ) ... نه حوری بهشتی و نه فردی از افراد جن و نه غير آن دو(انتشار اين نسل دخالت نداشته است

دختران آدم با پسران او بعد از خلقت آدم و حوا يعنی در فرزندان بالفصل آدم و همسرش بين برادران و خواهران بوده و 
در آن روز غير از آنان، (، چون آن روز در تمام دنيا نسل بشر منحصر در همين فرزندان بالفصل آدم بوده،رده اندازدواج ک

بنابراين هيچ اشکالی ) نه پسری بود که همسر دخترانش گردندنه دخترانی يافت می شده است که تا همسر پسران آدم شوند و 
از آنجايی که مسأله يک مسأله ی تشريعی است و تشريع هم )  و ليکناگر چه در عصر ما خبری تعجب آور است(هم ندارد

  ]. 15["تنها و تنها کار خدای تعالی است و لذا او می تواند يک عمل را در روزی حالل و روزی ديگر حرام کند

) واهران با يکديگرخ(تفسير واقع گرايانه ی طباطبايی از داستان آدم و حوا، به ناچار منتهی به ازدواج فرزندان آدم و حوا
اما او راه حلی برای اين مسأله در . طباطبايی اعتراف می کند که پذيرش اين باوردر دوران مدرن تعجب آور است. می شود

او بنابر باور اشاعره، . نيست" خدای متشخص انسانوار اعتبار ساز"به گفته او، شارع کسی جز . پيش فرض های خود دارد
در آغاز خلقت بشريت، خدا . رتيب می تواند عملی را يک روز حالل و روز ديگر حرام اعالم کندبدينت. پرسش ناپذير است

خواننده ی آگاه  می داند که بنابر رأی . اما بعدها، خدا آن را حرام اعالم کرد. ازدواج خواهر و برادر را حالل می دانست
فقه و حقوق (لذا، خدای اعتبار ساز.  است، نه اعتباریفيلسوفان مسلمان و طباطبايی، رابطه خدا با هستی، رابطه حقيقی

  : طباطبايی در ادامه می نويسد. ، با فلسفه ی فيلسوفان مسلمان تعارض دارد...)و

اما اينکه چنين ازدواجی در اسالم حرام است و به طوری که  حکايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضرری "
نظير مستی (ای اينکه تحريم حکمی است تشريعی که تابع مصالح و مفاسد است، نه حکمی تکوينیبه اين نظريه نمی زند، بر

و غير قابل تغيير و زمام تشريع هم به دست خدای سبحان است، او هر چه بخواهد و هر حکمی بخواهد می ) آوردن شراب
در روزی . در روزگاری ديگر حرام نمايدراند  چه مانعی دارد که يک عمل را در روزی و روزگاری جايز و مباح کند و 

ازدواج خواهر و  در کار نيست تحريم کند، ضرورت نيست تجويز کند و در روزگاری ديگر که چاره ایکه جز تجويزش 
 و در برادر را در روزگاری که تجويزش باعث شيوع فحشأ و جريحه دار شدن عفت عمومی نمی شود تجويز کند

خواهی گفت که تجويز چنين ازدواجی هم مخالف با فطرت بشر و . محذور می شود تحريم کندروزگاری ديگر که باعث اين 
اين سخن که ازدواج خواهر و برادر : در پاسخ می گوئيم... همچنين مخالف با شرايع انبيأ است که آن نيز طبق فطرت است

که ازدواج خواهر و برادر است نفی نمی  و فطرت چنين ازدواجی را صرفًا به خاطر اينمنافی با فطرت باشد درست نيست
کند و از آن تنفر ندارد بلکه اگر نفی می کند و اگر از آن تنفر دارد برای اين است که باعث شيوع فحشأ و منکرات می شود 

و پر واضح است که شيوع فحشأ به وسيله ی . و باعث می گردد غريزه ی عفت باطل گردد و عفت عمومی لکه دار شود
واهر و برادر در زمانی است که جامعه ی گسترده ای از بشر وجود داشته باشد و اما  در روزگاری که در تمامی ازدواج خ
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روی زمين غير از چند پسر و دختر از يک پدر و مادر وجود ندارند و از سوی ديگر مشيت خدای تعالی تعلق گرفت که 
پس اگر .سازد ديگر بر چنين ازدواجی منطبق و صادق نيستهمين چند تن را زياد کند و افرادی بسيار از آنان منشعب 

انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعی نفرت دارد به خاطر علتی است که گفتيم نه اينکه به حسب فطرت از آن متنفر 
 و برادر را ازدواج بين خواهر) بطوری که تاريخ ذکر می کند(باشد، به شهادت اينکه می بينيم مجوسيان در قرنهای طوالنی

و نيز بطورغير قانونی ) بطوری که نقل شده(مشروع می دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اکنون به طور قانونی در روسيه
يکی از عادات که در اين ايام در ملل متمدن اروپا و آمريکا معمول است اين . يعنی به عنوان زنا در اروپا انجام می شود

 ازدواج قانونی و قبل از رسيدن به حد بلوغ سنی ازدواج بکارت خود را زايل می سازند و آماری است که دوشيزگان قبل از
که در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رسيده که بعضی از اين افضاها از ناحيه ی پدران و برادران دوشيزگان صورت می 

قوانينی که قبل از پيدايش مجتمع صالح در بشر به منظور اينگونه ازدواج با قوانين طبيعی يعنی : بعضی ها گفته اند.گيرد
سعادت اش در انسانها جاری بوده نمی سازد زيرا اختالط و انسی که در بين يک خانواده برقرار است غريزه ی شهوت و 
ش عشق ورزی و ميل غريزی را در بين خواهران و برادران باطل می کند و به قول منتسکيو حقوقدان معروف در کتاب

به : اوًال. عالقه ی خواهر برادری غير از عالقه ی شهوانی بين زن و مرد است ليکن اين سخن درست نيست: روح القواانين
به فرض هم که قبول کنيم منحصر در موارد معمولی است نه در جايی که : همان دليلی که خاطر نشان کرديم و ثانيًا

عی نتواند صالح مجتمع را تأمين کند که در چنين صورتی چاره ای جز ضرورت آن را ايجاب کند يعنی قوانين وضعی طبي
اين نيست که قوانين غير طبيعی مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد به طور کلی جز قوانين طبيعی پذيرفته نشود بايد 

  ]. 16"[بيشتر قوانين معمول داير در زندگی امروز هم دور ريخته شود

بنابر اين، از سر ناچاری، ازدواج . ار قادر مطلق ، ناتوان از خلق چند انسان ديگر بوده استگويی خدای متشخص انسانو
خدا رفع شد، ازدواج خواهران  و برادران را حرام " ناچاری"اما پس از اينکه . خواهر و برادر را حالل اعالم کرده است

 ازدواج -اول.  برادر،دو تجربه را عرضه می داردطباطبايی برای اثبات خالف فطرت نبودن ازدواج خواهر و. اعالم کرد
 رابطه ی غير قانونی  برادران و پدران با -دوم). مدعای کاذب(قانونی خواهران و برادران در روسيه ی کمونيستی

پيش فرض  طباطبايی اين است که هر عملی که در بخشی از زمان يا مکان . خواهران و دختران خود در اروپا و آمريکا
به تعبير ديگر، طباطبايی سعی نمی کند تا از پيش فرضی فلسفی درباره ماهيت فطرت . باشد، خالف فطرت نيسترايج 

بلکه بدرستی به تجربه ی بلند آدميان در تاريخ می نگرد .  تجربی درباره ی واقعيت آدميان استنتاج کند-آدميان، اصلی علمی
بدين ترتيب، زنا و لواط و همجنس گرايی و تجاوز به . ف می کندو براساس تاريخ آدميان، فطری و غير فطری را تعري

. هم خالف فطرت نيست، چرا که انسانها در طول تاريخ همه اين اعمال را انجام داده اند... عنف و قتل و جنايت و شکنجه و
". فطرتًا خداباور استانسان "از همه ی اينها مهمتر، متکلمان و مفسران و مومنان مسلمان، هميشه تأکيد کرده اند که 

برمبنای پيش فرض نامدلل طباطبايی، چون بسياری از آدميان در طول تاريخ خداناباور بوده اند، پس خداناباوری خالف 
  .  فطرت نيست

با اين همه، جوادی آملی هم اين داستان را حقيقت محض تلقی . مشکالت تفسير واقع گرايانه قصه ی آدم و حوا روشن است
آنچه سهم موثری دارد تا قصه ی آدم از قضيه ی شخصی به داستان واقعی نوعی، متکامل گردد و از :"ی نويسدم. می کند

سراب نمادين در مسرب اسطوره سرايی تنزيه و تبرئه شود و هماره واقعيت خود را به عنوان انسان کامل حفظ کرده، جاويد 
 و در درجه ی دوم مجاهدت های نکته آموز اهل معرفت بماند، در درجه ی اول روايات درايت آموز عترت طاهرين 

  ].17"[بود

جوادی آملی درباره داستان  آموختن اسمأ به آدم و برگزيدن او به مقام خليفه اللهی، همين پرسش را دوباره مطرح کرده 
 معرفتی غيبی که وقوع حقيقتی معقول و"می  پرسد اين داستان تمثيلی است يا واقعی؟ تمثيلی بودن از نظر وی، يعنی . است

قصه ای ذهنی که اصًال مطابق خارجی و "شده است ، اما تمثيل به معنای " عينی يافته به صورت محسوس و مشهود بازگو 
او سپس نظر صاحب . ، از نظر وی اصًال در قرآن جايگاهی ندارد" واقعی نداشته و به صورت داستانی نمادين ارائه گردد
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در اين که مواردی که ظاهر نقل با حکم قطعی عقل مخالف است بايد :"ن آدم نقل می کند که گفته است را درباره داستاالمنار
آنگاه نظر وی را در اين خصوص نقل می ]. 18"[دست از ظاهر نقل برداشت و آن را توجيه کرد، بر طريقه ی خلف هستم

ات لفظی، آشکار سازد و معارف معقول را از طريق سنت خداوند بر اين قرار گرفته که امور معنوی را در قالب عبار:"کند
صورت های محسوس تبيين کند تا بهتر قابل فهم شود و از همين قبيل است قصه ی محل بحث که خداوند با بيان عباراتی که 

ر ساير برای تبيين آن به کار گرفته ارزش انسان و سرمايه های ذاتی او را به ما شناساند، سرمايه هايی که بر اثر آن ب
  ].19"[مخلوق ها امتياز يافت

او می . اما تفسير واقع گرايانه ی جوادی آملی از داستان آدم،همچون داستان تبديل يهوديان به ميمون، جالب توجه است
داستان آدم از صدر تا آستان آن همراه با حقيقت است و هيچ گونه مجاز، افسانه، اسطوره، سراب و مانند آن در آن :"گويد
  ].20"[نداردراه 

. اما جوادی آملی هم بخش ديگری از  قصه ی آدم را نمی تواند واقع  گرايانه تفسير کند، لذا آن را تمثيلی به شمار می آورد
برای اينکه اين دستور از دو حال خارج نيست، يا . دستور سجده آدم و تخلف ابليس از اين دستور، از نظر وی حقيقی نيست

محذور امر تکوينی اين است که قابل عصيان نيست و پيوسته  با اطاعت . "ر تشريعی و مولویامر تکوينی است، يا ام
محذور امر تشريعی نيز اين است که ...همراه است، چون چيزی را که خدای سبحان تکوينًا اراده کند ايجادش حتمی است

ه و وعيد و بهشت و جهنم و باالخره اطاعت فرشتگان اهل تکليف نيستند و برای آنها وحی، رسالت، امر و نهی مولوی، وعد
  ].21"[در مقابل عصيان تصور نمی شود

،بخش هفتم، نوشتيم که "قرآن محمدی"در .  تفسير ناواقع گرايانه ی اين اسطوره ها، قطعًا مسائل کمتری پديد می آورد:نتيجه
".  احتماًال هسته ای واقعی داشته اندتمام قصص قرآنی روايات تاريخی اسطوره ای هستند که" از نظر ناواقع گرايان،

دين تاريخی، در اسطوره های . پيامبر گرامی اسالم هم از داستان های رايج عصر برای بيان اهداف خود استفاده کرده اند
احتمال دارد که آنان اين . گذشتگان با اين قصص مشکل چندانی نداشته اند. تاريخی رايج در همان منطقه ظاهر شده است

زندگی ) عقالنيت انتقادی(اما برای آدميانی که در دوران سيطره ی انديشه ی تجدد. را حقيقت محض تلقی کرده باشندقصص 
. می کنند و با مکاتب رقيب سرسختی روبرو هستند، دفاع واقع گرايانه و خرد پذير از اين قصص، کار بسيار دشواری است

برای آدميانی که قلب و شکم را محل دانش، صلب و ترائب مرد  . در گذشته، شکم آدمی، مرکز علم و دانش فرض می شد
را مرکز آب جهنده  تلقی می کردند، پذيرش حامله شدن مريم از طريق فوت کردن، تبديل يهوديان به ميمون و نابودی همه 

ست جهان انسان زي. بشر امروز در جهان ديگری زندگی می کند. قوم لوط از طريق سنگباران آسمانی چندان دشوار نبود
اگر مومنان خود را مکلف به سازگار کردن دين با .  آيات می کندتفسير ناواقع گرايانه ی مدرن، مفسر ديندار را مجبور به 

  . نمی دانستند، نيازی به مجازی يا ناواقع گرايانه تلقی کردن باورهای دينی نمی افتاد...) علم و فلسفه و(عقالنيت مدرن

 اکبر گنجی

1387مهرماه 30ديو زمانه، را: منبع  

   :پاورقی ها

  . 523 ، ص 10 ج الميزان، طباطبايی، -10

  . 393 ، ص 8، ج الميزان طباطبايی، -11

  .126، جلد پنجم، انتشارات اسرا، ص تنسيم، تفسير قرآن کريم آيت اهللا جوادی آملی، -12



84 

 

  .131 پيشين، ص -13

  .  123 پيشين، ص -14

  . 216-217، صص 4 جلد  ،الميزان  طباطبايی ، -15

   .  229 -230، صصالميزان طباطبايی، -16

  .138، جلد سوم، صتنسيم ، تفسير قرآن کريم آيت اهللا جوادی آملی، -17

  .252 ، ص 1، ج المنار -18

  . 264 ، ص 1 ، جالمنار -19

  . 229 جلد سوم، ص تنسيم، جوادی آملی، -20

  .286 -287 پيشين، صص -21

 



85 

 

   )14(قرآن محمدی 
   )3(هويت تاريخی دين

  
اين . قرآن تصويری کامًال انسانی از روابط پيامبر با زنان به تصوير می کشد:  پيامبر، و ازدواج های  زيباپسندی،عشق -4

اما مفسران و دينداران، در دوران مدرن، گويی با مسأله ی . روابط ، برای گذشتگان، مسأله ی چندانی پديد نمی آورد
  . ده اندالينحلی مواجه ش

 قرآن اين .در همسر گزينی است)  زن9گرفتن (پيامبر" حق ويژه" ، در خصوص  52 و 51 و 50سوره احزاب، آيات 
  :مساله را دقيقًا روشن کرده است

 ای پيامبر، ما زنانی را که مهرشان را داده ای و آنان را که به عنوان غنايم جنگی که خدا به تو ارزانی داشته است مالک -
ای و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دايی ها و دختر خاله های تو را که با تو مهاجرت کرده اند بر تو حالل شده 

 حکم ويژهاين . کرديم، و نيز زن مومنی را که خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه پيامبر بخواهد او را به زنی گيرد
و خدا . تا برای تو مشکلی پيش نيايدانشان و کنيزانشان چه حکمی کرده ايم ما می دانيم درباره زن. ه ديگر مومناننتوست 

   ).50احزاب،(آمرزنده و مهربان است

می .به نمايش می گذارد، قرآن به مساله بسيار مهمی اشاره می کند که انسانيت پيامبر را  پس از ذکر حقوق ويژه پيامبر
تأکيد بر اينکه پيامبر ممکن . مجاز به ازدواج با او نيستی نی خوشت آيد، از زيبايی زاگر   حتی ، غير از اين زنانفرمايد 

مومنان معموًال اين جنبه وجودی شان را پنهان می کنند، تأکيد مهمی اکثر است از زيبايی زنی خوشش آيد، با توجه به اينکه 
  ).  52احزاب، "( آنچه ملک يمينت باشد، مگرگر چه زيبايی آنان تو را خوش آيد... ديگر هيچ زنی بر تو حالل نيست" :است

 چه رسد به .بر زبان جاری نمی سازندمسلمان های بنيادگرا، سنت گرا و تجدد گرا معموًال درباره همسران خود سخنی 
  :و روابط جنسی شان سخن می گويد) 1-5،تحريم(روابط جنسی، اما قرآن درباره زنان پيامبر، نزاع ها 

و اگر از آنها که دور داشته ای . موخر دار و هر که را خواهی با خود نگه دارنوبت واهی به از زنان خود هر که را خ -
در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان را . يکی را بطلبی بر تو گناهی نيست

  ).51احزاب،( چيستارزانی می داری بايد خشنود گردند و خدا می داند که در دل های شما

يد اگر شا...  ای پيامبر چرا در طلب خشنودی همسرانت چيزی را که خداوند بر تو حالل گردانده است، تحريم می کنی؟ -
، زنانی مسلمان، مومن و فرمانبردار، توبه کننده، به جای شما زنانی بهتر از شمايش بدهدشما را طالق گويد پروردگارش 

   .)5و 1تحريم،(اه شوهر کرده، خواه باکره خول عبادت و روزه گرفتن،ها

طبری،ميبدی و زمخشری درباره شان نزول آيه اول سوره تحريم نوشته اند، پيامبر گرامی اسالم با کنيز خود ماريه ی 
اين عمل وقتی اتفاق می افتد که حفضه در خانه . قبطيه،در خانه ی همسر ديگرش،حفضه بنت عمر، خلوت کرده بود

بخوبی . حفضه به پيامبر گله می کند و پيامبر برای رضايت او، ماريه را بر خود حرام کرد. نوبت او بوده استنبوده،اما 
ديده می شود که نه تنها قرآن مسائل زندگی خصوصی پيامبر را نقل می کند، بلکه مفسران گذشته هم بدون آنکه احساس 

اما،مفسران شهر .  و مسائل خصوصی پيامبر را روايت کرده اندمذمومی داشته باشند، در باره شأن نزول اين آيات نوشته
نشين امروزی، که زير سيطره ی  مدرنيته قرار گرفته اند، کوشش می کنند  يا در اين خصوص سخن نگويند، يا اينکه شان 

. اشته اندروشن است که مفسران در خصوص شأن نزول آيات اختالف نظر د. نزول ديگری برای اينگونه آيات درست کنند
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اما شأن نزول هايی در تفاسير گذشتگان نقل شده است، که امروزيان، به دليل سيطره ی  ارزش های مدرن، نمی توانند آنها 
  . داستان ازدواج پيامبر گرامی اسالم و زينب هم يکی از مصاديق اين حکم است. را بپذيرند

به گونه . وع آن تاکنون،همچون مسأله ای الينحل باقی مانده است داستان ازدواج پيامبر گرامی اسالم با زينب، از زمان وق
مورخ و مفسر گذشته،  در .  سوره احزاب را به تبيين و توجيه اين واقعه اختصاص داده است36-40ای که قرآن  آيات 

ظر او زيست جهانی متفاوت از زيست جهان مدرن زندگی می کرد، درگير مسائل و ارزش های ديگری بود، آنچه از ن
طبری در توصيف اين واقعه نوشته است، . طبيعی و انسانی بود، از نظر امروزيان غير طبيعی و غير انسانی جلوه می کند

وقتی . برای ديدن زيد به خانه اش رفت و در را باز کرد) ص(يک روز پيامبر". "زيبا ترين زن در دوره ی خود بود"زينب 
 اطاق نشسته است، سرش را برگرداند از او پرسيد زيد کجاست؟ زينب در پاسخ گفت زينب را با موهای باز آنجا ديد که در

پيامبر چنان تحت تأثير قرار گرفته بود که نمی خواست برای بار دوم به او بنگرد و در حالی که ... که او بيرون رفته است
و بيرون .  قلبها و چشمها فرمان می دهداو کسی است که به. خدا بزرگ است. خدا را می پرستم: چشمانش را بسته بود گفت

  ]. 1"[رفت
  

 او خالصه ی نظر . ، در اين خصوص از اهميت خاصی برخوردار استکشافاز ميان مفسران گذشته، نظر زمخشری در  
  :به شرح زير است

  .  پيامبر گرامی اسالم هم يک انسان بود-الف
  .معشوق زيبارو، دل را با خود می برد.  شوددل به اختيار مجذوب کسی نمی.  عشق امر اختياری نيست-ب
  . عاشق شدن، عقًال و شرعًا قابل مذمت نيست-ج

  . پيامبر گرامی اسالم، زينب را ديد و عاشق او شد: نتيجه
ديگر هيچ زنی بر تو حالل : " وقتی آيه شريفه می فرمايد. آيه پنجاه و دوم سوره احزاب هم می تواند مويد نظر کشاف باشد

، اين احتمال را به ذهن متبادر می کند که آيه "، مگر آنچه ملک يمينت باشدگر چه زيبايی آنان تو را خوش آيد ...نيست
ضمن اينکه، استثنای آيه، کنيزان، می رساند که .، پرده بر می دارد)ازدواج با زينب(شريفه از امری که قبًال اتفاق افتاده است
  . ان خوشش آيد، می تواند آنها را برگزينداگر پيامبر گرامی اسالم از زيبايی کنيز

  
به عنوان نمونه، عالمه طباطبايی به .  اين نوع تبيين حادثه، از نظر مفسر امروز، از جهات عديده ناپذيرفتنی جلوه می کند

 :  را نقد و رد می کندکشافتندی نظر 

شود اين عمل قبال برای آن  كم بوده ، و معلوم میداشته همين ح شود آه آنچه رسول خدا  در دل پنهان می از اينجا روشن می"
اند عاشق زينب شده باشد ، و عشق خود را  طوری آه بعضی از مفسرين گفته جناب واجب شده بود ، نه اينكه رسول خدا  آن

در مقام مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده و . آرده  پنهان آرده باشد ، بلكه وجوب اين عمل را پنهان می
اند ، آه او هم بشر بوده ، و عشق هم يك حالت جبلی و فطری است ، آه هيچ بشری از آن  توجيه عشق رسول خدا  بر آمده

اند ، و   ، غافل از اينكه اوال با اين توجيه نيروی تربيت الهی را از نيروی جبلت و طبيعت بشری آمتر دانستهمستثنی نيست
هر بر هر نيروی ديگر است ، و ثانيا در چنين فرضی ديگر معنا ندارد آه آن جناب را عتاب حال آنكه نيروی تربيت الهی قا

شود آه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار  ای ، چون معنايش اين می آند ، آه چرا عشق خودت را پنهان آرده
 از يك فرد عادی پسنديده نيست آه دنبال تر است ، چون آردی ، و چرا نكردی ؟ و رسوايی اين حرف از آفتاب روشن می

   ].2"[ناموس مردم حرفی بزند ، و به ياد آنان باشد ، و برای بچنگ آوردن آنان تثبيت آند ، تا چه رسد به خاتم انبياء

. ، به طباطبايی اجازه نمی دهند تا تفسير مفسر پيشين را بپذيرد"ارزش های دوران جديد"و " عصمت حداکثری"پيش فرض 
به عنوان مثال،خدای متشخص انسانواری که ده ها حکم حالل و حرام . ا تفسير طباطبايی هم مسائل ديگری پديد می آوردام

صادر کرده است، گرفتار چه مشکلی بود که برای مجاز کردن حکم ساده ی ازدواج با همسر پسر خوانده، از طريق وادار 
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را به درد سر بيندازد و  مومنان را آنچنان مسأله دار کند که بعد خودش کردن پيامبر خويش به ازدواج با همسر ديگری، او 
مجبور شود چندين آيه نازل،  و مسأله را به نوعی توجيه نمايد؟ آيا مجاز کردن ازدواج با همسر پسر خوانده، بدون ازدواج 

 که گفته شود خدا  پيامبر را مواخذه پيامبر گرامی اسالم با زينب ناممکن بود؟ طباطبايی می گويد اين ادعای  رسوايی است
اما ادعای طباطبايی . را پنهان کرده ای؟ بايد آن را اعالم و اظهار می کردی" زن مردم"کرده است  که چرا عشق خودت به 
 زن"من به : مدعای طباطبايی اين است، خدا به پيامبر  فرمان داده  به مردم بگويد. هم نتايج ناپذيرفتنی ای بدنبال دارد

هيچ احساسی ندارم، اما خداوند بر من واجب کرد است  که با زنی که هيچ احساسی نسبت به او ندارم،يعنی زن " مردم
در . نيست" زن مردم"طباطبايی گمان کرده است، اگر عشق پيامبر به زينب را انکار کند،  زينب ديگر  . مردم، ازدواج کنم

اين مدعا  که پيامبر گرامی اسالم هيچ احساسی نسبت به . ازدواج کرده است" زن مردم"هر صورت، پيامبر گرامی اسالم با 
و " بشريت محمد"زينب نداشته ، و خدا او را مجبور به ازدواج با زينب کرده است، مدعايی بالدليل است که به انکار 

ايدئولوزيک، تاريخ را در اين صورت طباطبايی مجبور خواهد شد تا برمبنای پيش فرض های . است" هويت تاريخی دين"
  . نفی کند

 سوره ی نسأ درباره ی صلح زنان با شوهرانشان است، در زمانی که زن احساس می کند همسرش می خواهد او را 128آيه 
 مراد از صلح و مصالحه آردن اين است آه زن از :"طباطبايی در ذيل آيه نوشته است. طالق دهد و بدنبال زن ديگری برود

شوئی خودش صرفنظر آند تا انس و عالقه و الفت و توافق شوهر را جلب نمايد و به اين وسيله از طالق بعضی حقوق زنا
در خصوص شأن نزول اين آيه گفته شده است، زنی چندين فرزند ]. 3"[ی آند و بداند آه صلح بهتر استو جدائی جلوگير

زن .  خواست او را طالق دهد تا زن جوانتری بگيردداشت و پا به سن گذاشته بود و شوهرش به او بی مهری می کرد و می
از شوهرش درخواست  می کند که او را برای نگاهداری بچه ها نگه دارد  و در عين حال زن ديگر هم بگيرد و نوبت او را 

 می خواست پيامبر. مفسران گفته اند که عين همين ماجرا برای پيامبر گرامی اسالم هم رخ داده است. بيشتر از وی قرار دهد
سوده از پيامبر استدعا کرد که همچنان وی را نگاه دارد و در عوض وی نوبت خود را به . سوده دختر زمعه را طالق دهد

  . پيامبر هم درخواست وی را پذيرفت و او همسر پيامبر باقی ماند. عايشه واگذار کرد

ت، اما  بيان اينگونه سخنان از سوی دينداران در سلطان ولد، فرزند مولوی، سخنی گفته است که باب طبع امروزيان نيس
او می .  انسانی دين و فهم مومنان از دين است-جهان گذشته، و پذيرش آن از سوی دينداران،نشان دهنده ی هويت تاريخی

  :گويد

الم عيسی عليه الس. اختالف شرايع از اختالف خصائل پيامبران است، بر وفق خصلت و خوی هر پيامبری شريعتی شد"
... چون خوی او تجريد بود و ميل نداشت به زنان و از آرايش و نظافت فارغ بود بر وفق خصلت او راه و دين او آن شد

زيرا نبی حق مقبول و محبوب ... چون محمد را عليه السالم خصلتش محبت به زنان و طهارت و نظافت بود دين او اين شد
 سلطان واد می گويد ، دين موسی، دين عيسی و دين محمد، متناسب با ].4..."[حق است، خدا خواست او را می خواهد

خدای (هر پيامبری با امر بی صورت: می گفت.اما پدر او، يعنی مولوی، گامی پيش تر نهاده بود. خصلت و خوی آنان بود
دين ترتيب، بعد متناسب با شخصيت تاريخی خود، صورتی بر امر بی صورت می افکند و ب. مواجه می شود) فراشخصی

يکی از سه چيزی که : مگر پيامبر گرامی اسالم نمی گفت.  بشری اند–، تمامًا تاريخی )اديان(صورت ها.  دين زاده می شود
  . از اين دنيا دوست دارد، زنانند؟ سلطان ولد هم معتقد است که اسالم متناسب با همين خصال برساخته شده است

با عايشه، با توجه به تفاوت سنی بسيار زياد پيامبر با او، در عصر حاضر پرسش در خصوص ازدواج پيامبر گرامی اسالم 
 سالگی به عقد پيامبر در آمد و 6درسن .در مکه متولد شد عايشه هشت سال قبل از هجرت. های بسياری مطرح شده است

ن مسلمان، درباره ی اين مورخي . سال سن داشت54، در حاليکه پيامبر سه سال بعد در مدينه به خانه ی پيامبر رفت
منابع تاريخی مسلمين  .موضوع، رواياتی نقل کرده اند که توجيه آنها برای مفسران و دينداران امروزين، بسيار دشوار است

امبر يپ". اما من برادر تو هستم:"دال بر اين است که وقتی پيامبر اين مسأله را با ابوبکر در ميان نهاد، ابوبکر به ايشان گفت
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مطابق منابع برادران اهل تسنن، پيامبر ]. 5"[من و تو در دين اهللا و کتابش برادر هستيم اما عايشه بر من حالل است:"دفرمو
مفسران مسلمان در تفسير های ]. 6[پيش از ازدواج با تو، دوبار تو را در روياهايم ديدم: گرامی اسالم به عايشه گفته بود
تن درباره ی ازدواج های پيامبر گرامی اسالم و روابط ايشان با همسرانش،برای آنها نوش. خود اين وقايع را نقل کرده اند

    را 2 و 1اما سيطره ی ارزش های دوران مدرن و دستاوردهای  جنبش فمينيستی، توجيه اسالم . مسأله ای پديد نمی آورد
اما نمی توان . ه داشت که حالل مسائل باشدشايد بتوان  روايتی از اين مسائل عرض. برای دينداران امروز مشکل کرده است

  . تاريخ را عوض کرد و مدعی شد که مفسران گذشته هم نظری مشابه نظر ما ابراز داشته اند

پيامبران الهی  برای تشخيص وحی از القائات شيطانی به :  نوشته استتفسير کبيربه عنوان نمونه ای ديگر،فخر رازی در 
جوادی آملی با تأسف فراوان می ]. 7[ فرشتگان حامل وحی به آنها  نشان داده می شودمعجزه نياز دارند که از سوی

همين " جای تأسف است که اين تفکر در کتابهای بعضی علمای شيعه نيز آمده و در پی برخی تفسيرهای اهل سنت:"گويد
  :سپس او به نمونه ی زير اشاره می کند. مدعا را تکرار کرده اند

ء آن حالت خاص به وجود مبارک رسول اهللا دست داد، ايشان نمی دانست که حالت نبوت و دريافت وحی وقتی در غار حرا"
رفت و وی پس از بيان ) مردی از اهل کتاب(وقتی حالت خود را با خديچه در ميان گذاشت، خديچه نزد ورقه بن نوفل. است

، نشان نبوت است و خديچه نيز پيام ورقه بن نوفل را نشان نبوت و عاليم انبيأ گفت که آنچه شما از همسرت نقل می کنی 
  ]. 8"[سپس آن حضرت مطمئن شد که به مقام نبوت رسيده است. برای رسول اهللا آورد

  :جوادی آملی که نگاهی غير تاريخی به دين دارد، به تندی می گويد

وحی الهی شک ...رقی ارزش ندارددينی که حجيت و حقانيت آن به تشخيص ورقه بن نوفل بسته باشد، به اندازه ی و"
بردار نيست و رسول خدا بايد شبهات ديگران را رفع کند، نه اينکه خود آن حضرت شک کند و ورقه بن نوفل با تبيين برخی 

  ]. 9"[عالئم، ايشان را مطمئن سازد

او اجازه نمی دهند وقوع جوادی آملی  کاری به صدق و کذب منابع و اسناد تاريخی ندارد، پيش فرض های ايدئولوژيک  به 
و  " نااميدی"غافل از اينکه قرآن نه تنها از . به گمان او، شک با پيامبری تعارض دارد]. 10[چنين حادثه ای را بپذيرد

  :پنداشتند، هم خبر داده است" کذب"پيامبران خبر داده است، بلکه از اينکه آنها وعده ی الهی را " شک"

تا آنجا که چون :انهم قد کذبوا جاء هم نصرنا فنجی من نشاء و اليرد باسنا عن القوم المجرمينحتی اذا استيئس الرسل و ظنوا 
پيامبران نوميد شدند و پنداشتند که به دروغ وعده داده شده اند، آنگاه بود که نصرت ما به آنان در رسيد و هر کس که 

  ).110يوسف ، (خواسته بوديم نجات يافت، و عذاب ما از قوم گناهکار بر نمی گردد

قرآن . را به مردم باز می گردانند، نه پيامبران، چون با تئوری بالدليل عصمت آنان تعارض دارد" کذب"و " طن"مفسران  
  :درباره حضرت آدم سخن تندتری بيان کرده است

] ميوه ی ممنوعه[از آنآنگاه : فاکال منها فبدت لهما سوء تهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه و عصی ءادم ربه فغوی
و بدينسان آدم از ] تا پوشيده شود[بهشتی می چسباندند] درختان[خوردند و عورتهايشان بر آنان آشکار شد و بر آنها از برگ

  ).121طه، (امر پروردگارش سرپيچی کرد و گمراه شد

اين پيش فرض و پيش . فتنی بسيار دارد، پيامدهای ناپذير)2اسالم (و معرفت دينی) 1اسالم ( نگاه غير تاريخی به دين:نتيجه
را از نو معنا و تفسير کرد، پيش انگاشتی نادرست و " متن فراتاريخی"داوری که می توان بيرون تاريخ و سنت ايستاد، و  
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هيچ تفسير غير . تمامًا تاريخی است" اسالم"و " دين. "هيچ متن و حقيقت غير تاريخی ای وجود ندارد. ناپذيرفتنی است
  .ای هم وجود ندارد" بيرون از سنت"خی و تاري

  
فرمان آنها را پذيرفته و بدان التزام می . باشيدو وفادار قائالن به کالم اهللا بودن قرآن فرمان می دهند که  به متن پايبند 

  . ورزيم
قلب را نفس : مايندمی فر. می گوئيم قرآن قلب صنوبری را مدرک خوانده و گفته است که قرآن بر قلب پيامبر نازل شده است

  .  بخوانيد، مسأله حل خواهد شد
 ی مشترک  قلب و ترائب را نطفه: می فرمايند. خوانده است) منی(می گوئيم قرآن صلب و ترائب را مرکز توليد آب جهنده

  .بخوانيد، مسأله حل خواهد شد
بخوانيد، ) رأی طباطبايی"(امداد الهی" را می فرمايند تيراندازی). 17انفال، (می گوئيم قرآن خدا را تيرانداز خوانده است

  .مسأله حل خواهد شد
مقام تدبير عام "را ) عرش(می فرمايند  تخت). 75  زمر،-5طه، (خوانده است" نشسته بر تخت"می گوئيم قرآن خدا را 

  .بخواند مسأله حل خواهد شد) رأی طباطبايی"(عالم
را "  عرشه علی الماء"می فرمايند ). 7هود، (او روی آب استمی گوئيم قرآن گفته است خدا روی تخت نشسته و تخت 

  . بخوانيد مسأله حل خواهد شد) رای طباطبايی"(محل ظهور سلطنت خدا"
، می فرمايند  دست  را قدرت خدا )75 ص، -10 فتح، -64مائده، (می گوئيم قرآن از دست های خدا حرف زده است

  . بخوانيد، مسأله حل خواهد شد
بخوانيد مسأله حل خواهد "  ايمان به خدا"می فرمايند رنگ را ). 138بقره، (آن از رنگ خدا سخن گفته استمی گوئيم قر

  . شد
می فرمايند مترصد بودن را صفت ). 14فجر، : ان ربک لبا لمرصاد(می گوئيم قرآن گفته است خدا در کمين نشسته است

  . ، مسأله حل خواهد شد)رای جوادی آملی(فعل خدا بگيريد
مالئکه و شيطان و اجنه هم ، ).  30 انبيأ، -45نور، (می گوئيم قرآن گفته است خدا همه ی موجودات زنده را از آب آفريد

  . آيا آنها هم از آب آفريده شده اند؟ می فرمايند آب را علم بخوانيد ، مسأله حل خواهد شد.موجودات زنده هستند
می فرمايند ].  11)[47 انبيأ، -9 و 8اعراف، (ر قيامت سخن گفته استدبا ترازو می گوئيم قرآن از وزن کردن اعمال 

  .بخوانيد ، مسأله حل خواهد شد) رأی طباطبايی"(ميزان حق"   ترازو را
می فرمايند شهادت اعضای مادی بدن . می گوئيم قرآن از شهادت پوست و تمام اعضای مادی بدن در آخرت سخن گفته است

  .  بخوانيد، مسأله حل خواهد شد)ان صدرايی مشربرأی مفسر"(تجسم اعمال"را 
 98 انبيأ، -71مريم، (جهنم خواهند شد" وارد"می گوئيم قرآن به صراحت می گويد همه ی انسانها به حکم قضای حتمی خدا 

  .، می فرمايند آيه را مجاز بگيريد، مسأله حل خواهد شد)99و 
و زمين و کوهها عرضه داشتيم، ولی آنها از پذيرفتن آن سرباز زدند، و از می گوئيم قرآن گفته است ما امانت را بر آسمانها 

مگر کوهها و زمين هم مدرکند که از پذيرفتن امانت الهی خود داری کنند؟ می فرمايند آيه را ). 72احزاب، (آن هراسيدند
  ].12[مجاز و استعاره و تمثيل به شمار آوريد، مسأله حل خواهد شد

می . خدا واقعًا سخن گفته است. می فرمايند کالم اهللا را کالم اهللا بخوانيد. سخن گفته است" کالم اهللا"می گوئيم قرآن  از 
بر خالف ظاهر معنای ديگری با متنی مواجه هستيم که اساسی ترين باورهای اش در خصوص مبدأ و معاد، پرسيم وقتی 

  ؟نداشته باشد معنای ديگری مدعا  چرا اين دارند، 
 مگر غير از اين است که نبی سخن بگويد  چه خواهد کرد؟ زاده شود،" کالم اهللا"اگر خدا بخواهد سخن بگويد تا می پرسيم 

و سخن او سخن خدا تلقی شود؟ می فرمايند نه ، خود خدا سخنانی را ديکته کرده است و پيامبر صرفًا اطالعيه ها و بيانيه 
   .های خدا را در ميان خلق توزيع کرده است

معنايی که انسانهای عادی از : "مگر خدا دارای دهان و حنجره و ديگر لوازم سخنگويی آدميان است؟ می گويند: رسيممی پ
کالم به ياد دارند، لفظی است که برای مفهومی وضع شده است و اشخاص با استمداد از حنجره و فضای دهان آن را ادا می 
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شکل می گيرد، ولی خداوند از اين نوع کالم پيراسته است، چنان که کارهای کنند و با تلفظ چند کلمه در کنار يکديگر کالم 
آنچه مستقيمًا به خداوند  نسبت داده می شود، از جهات ...ليس کمثله شیء: تکوينی او با قرارداد و اعتبار نيز سامان نمی يابد

  ].13"[مادی منزه است
، مثل انسانها هم نخواهد بود و صفات انسانی هم نخواهد ) 11شوری، (اگر خداوند مثل هيچ چيز ديگری نيست: می پرسيم

که برای حرف زدن  " سخن گفتن"اگر خداوند مثل انسان ها نيست و مثل آنها  حرف نمی زند، پس چرا از مفهوم . داشت
برای روشن :"يندمی سازيد ؟ می گو" انسانی فاقد جسم"آدميان جعل شده است، بی مورد درباره خدا استفاده می کنيد و از او 

قرآن . گرفته شده است" کلمه"در قرآن کريم روشن شود، زيرا تکليم از " کلمه"شدن حقيقت تکليم الهی، نخست بايد معنای
قل : و فراتر از آن، سراسر نظام آفرينش را کلمات الهی می نامد... ياد می کند" کلمه اهللا"کريم از حضرت عيسی و يحيی به 

" کلمه اهللا"انظمام اين آيات با يکديگر نتيجه می دهد که . کلمت ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمت ربیلو کان البحر مدادا ل
 و راه افاضه ی آن، تکليم الهی است و حضرت مريم و زکريا که مستفيض اين فيض اند مستمع و فيض وجودی است

  ].14"[مخاطب کالم الهی هستند
ت فهميده باشيم، منظور از سخن گفتن خداوند، جعل وجود است،نه حرف زدن اگر منظور مفسران فيلسوف مشرب را درس

معلوم : " کهف می نويسد109او در ذيل آيه . ، همين موضع را تأئيد کرده استالميزانطباطبايی هم در مواضعی از . خدا
...  وجودی است که می کنداست که خدای تعالی تکلمش به دهان باز کردن نيست، بلکه تکلم او همان فعل اوست و افاضه ی

و اگر قرآن فعل خدا را کلمه ناميده برای اين است که فعل او بر وجود او داللت می کند،از همين جا است که مسيح ، کلمه 
انما المسيح عيسی ابن مريم رسول اهللا و کلمته و نيز از اينجا روشن می شود : خدا ناميده می شود، و قرآن کريم می فرمايد

ينی از عيان خارجی و هيچ واقعه ای از وقايع به وجود نمی آيد مگر آنکه از اين جهت که بر ذات خدای تعالی هيچ عکه 
در کالم خدای سبحان بر ... کلمه:" سوره لقمان هم می نويسد27طباطبايی در ذيل آيه ]. 15"[داللت دارد، کلمه ی اوست

، که از آن به کلمه ی کن تعبير کرده و فرموده انما امره اذا اراد ، البته هستی افاضه شده به امر اوهستی اطالق شده است
طباطبايی در ذيل ]. 16"[و کلمته القيها الی مريم: شيئا ان يقول له کن فيکون و نيز حضرت مسيح را کلمه خوانده و فرموده 

اد است که اين کلمه وقتی بر مريم کلمه در اينجا همان معنای کلمه کن يعنی کلمه خلقت و ايج:" سوره نسأ می نويسد171آيه 
بتول يعنی بکر و دست نخورده القا شده باردار بر عيسی  روح اهللا گرديد با اينکه اسباب عادی از قبيل ازدواج و غيره در 

جوادی آملی برای تأييد اين نظريه، به کالمی از امام ]. 17"[کليه موجودات عالم کلمه خدايندو بر اين حساب ...بين نبود
سخن خدا، صوت يا ندايی که با گوش شنيده شود نيست، بلکه فعل و ) ع(به بيان علی:"او می گويد. استناد می کند) ع(لیع

 ].18)"[17، بند 186نهج البالغه، خطبه (البصوت يقرع و البنداء يسمع و انما کالمه سبحانه فعل منه:... ايجاد است
. يزاش خدايی است، سخن گفتن پيامبر هم سخن گفتن خدا تلقی می شوددر عالمی که همه چ: نتيجه ی اين بحث روشن است

  مگر چنين رويکردی، غير از نگاه موحدانه به عالم و آدم است؟ 
 اکبر گنجی

1387 آبان 4راديو زمانه، : منبع  

  : پاورقی ها

  . 1064 ، ص  3، ج  1363، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات اساطير، چاپ دوم، تاريخ طبری  -1

  . 484 ، ص 16،ج الميزان طباطبايی، -2

   .163 ، ص 5، ج الميزان طباطبايی، -3

  ). 309 -310، ص 1367،  به کوشش نجيب مايل هروی، انتشارات مولی، معارف سلطان ولد -4
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  7. 18.62، صحيح بخاری  -5

  . 9.87.140، صحيح بخاری  -6

  . 139، ص 7 ، ج 4، مج التفسير الکبير -7

   . 98 ، ص 5 ، ج التفسير الکاشف و – 780، ص 9 -10 ، ج مجمع البيان  -8

  .689 -690 ، ص 12 ، جلد ، تنسيم،تفسير قرآن کريم جوادی آملی -9

  :رجوع شود به.  نصر حامد ابوزيد در کتاب خود به نقل از منابع موثق همين داستان را نقل کرده است-10

   .158  و ص 139، ترجمه مرتضی کريمی نيا، طرح نو، صشی در علوم قرآنمعنای متن، پژوهنصر ابو حامد زيد، 

بعضی گفته اند صحيفه ها . ختالف نظر استادر مورد کيفيت وزن :" زمخشری درباره ی وزن کردن اعمال می نويسد -11
 می کنند و اين از باب يا نامه های اعمال با ترازويی که دوکفه و يک زبانه دارد،سنجيده می شود، و خاليق آن را مشاهده

تأکيد حجت و اظهار انصاف و قطع بهانه است، همچنانکه ايشان را از از اعمالشان می پرسند و آنان با زبانهايشان به آن 
عبارت است از : و بعضی گفته اند... اعتراف می کنند و دستهايشان و پاهايشان و پوستهايشان هم به آنها شهادت می دهند

. اول آنکه وزن کردن حقيقت است. ابوالفتوح هم می گويد در اين زمينه دو قول وجود دارد". کم دادگرانهداوری درست  و ح
مجاز است و کنايت از "اما قول دوم، " ترازويی باشد با کفه ها و شاهين که با آن صحايف اعمال بسنجند"مطابق اين قول

  . باشد" عدل و انصاف و راستی

سلمًا مقصود اين نيست که واقعًا امانت معهود را خداوند بر آنها عرضه کرده و آنها فرو م:" جوادی آملی می گويد-12
ماندند، بلکه صرفًا کنايه از اين است که آن امانت به قدری وزين است که آسمان ها از حمل آن عاجزند و انسان از جهت 

آيت اهللا جوادی آملی، "(و زمين و کوه برتر استسعه ی وجودی و تجرد روح و استعداد و توانمندی ويژه ی خود، از آسمان 
  :سعدی هم در کليات می گويد). 289 ، ص 3، جلد تنسيم، تفسير قرآن کريم

  من آن ظلوم جهولم که اولم گفتی       چه خواهی از ضعفا ای کريم، وز جها ل

  مرا تحمل باری چگونه دست دهد       که آسمان و زمين برنتافتند و جبال

  :و حافظ

  . آسمان بار امانت نتوانست کشيد         قرعه ی کار به نام من ديوانه زدند

  . 42، جلد دوازدهم، مرکز نشر اسرا، صتنسيم،تفسير قرآن کريمآيت اهللا جوادی آملی، -13
  . 43 پيشين، ص -14
  .553 -554، صص 13، جلد الميزان طباطبايی، -15
  . 347-348، صص 16، جلد الميزان طباطبايی، -16
  . 244، ص 5، جلد الميزان طباطبايی، -17
  . 286، جلد سوم، ص تنسيم، تفسير قرآن کريم آيت اهللا جوادی آملی، -18
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 ) 15(قرآن محمدی

   نما  انسان حيوانهای :مخالفان متفاوت ها و

  
 در قسمت های پيشين، .بود" قرآن محمدی"، يکی از پيش فرض های )2اسالم (و معرفت دينی) 1اسالم (تاريخی بودن سرشت دين

  به مخالفان و منکران را بررسی 2 و 1برای تبيين بيشتر اين مدعا، رويکرد اسالم . نقاب از رخ برخی از وجوه اين مدعا، برکشيده شد
ريخی از در آوردن اين رويکرد کامال تا. نگاه قرآن به مخالفان، به شدت تخته بند زمان و مکانی است که در آن متولد شد. خواهيم کرد

. متن اصلی، تبديل آن به حکمی جاودانه و اقدام جهت عملی کردن آن رويکرد،باعث درد و رنج مسلمانها و غير مسلمانها خواهد شد
سيطره ی انديشه ی تجدد . ، دقيقًا همان نگاه را بازتوليد کرده است) يا فهم مومنان و مفسران از متن2اسالم (معرفت دينی مسلمين

،  نوانديشان دينی، را مجبور کرد تا  قرائتی )نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر(هانشمولی نظام اجتماعی مدرنو ج) مدرنيته(
اما . آنچه آنان برساخته اند، از قلمرو بحث ما خارج است و بايد مستقًال بدان پرداخته شود. سازگار با حقوق بشر از متن ارائه کنند

يعتی و مطهری و حوزويان و بسياری از نوانديشان دينی است ، تفسيری متعلق به قرن بيستم ميالدی  که مورد تأئيد شرالميزانتفسير 
گذشت چهارده قرن از ظهور اسالم و . طباطبايی بخوبی نگاه قرآن به مخالفان و متفاوت ها را در تفسير خود تبيين کرده است. است

تفسير طباطبايی از آن جهت که  متعلق به .، تأثيری در نگاه او ايجاد نکردتحوالت ساختاری دوران مدرن نسبت به دوران ماقبل مدرن
آيت اهللا جوادی آملی، شاگرد . چند دهه  قبل از انقالب اسالمی ايران است،از شائبه ی تفسير نويسی مطابق ميل ولی فقيه منزه می باشد

اما  گويی تحوالت . آملی، متعلق به قرن بيست و يکم استتفسير جوادی . طباطبايی و ادامه دهنده ی راه طباطبايی در تفسير است
طباطبايی و جوادی آملی نسبت به . تاريخی هيچ تأثيری در نگاه و نگرش وی نداشته و دقيقًا نگاه چهارده قرن پيش را بازگو کرده است

توجه به اينکه کسی نمی تواند طباطبايی و با . اين دو از فالسفه  و عرفای حوزه علميه ی قم هستند. ديگران، اميتاز ديگری هم دارند
جوادی آملی را به نفهميدن زبان قرآن متهم کند، در تفسير نگاه قرآن به مخالفان و متفاوت ها، پس از ذکر آيات مختلف، تفسير آندو از 

  . آيات را مبنا و مالک قرار خواهيم داد

  

  عقل. آند  مي ، تلقي  حيوان ، نه  را انسان ابنای بشر   همه  آه  است شناسي انسان   بر نوعي  مبتني  دمكراتيك  نظام :انسان شناسی مدرن -1
 و   عقالنيت دليل  به اند، و آدميان  انسانيت  اصلي  دو مؤلفه  و آزادي عقالنيت.   است  شده  و توزيع  پخش  آدميان  تمام  ميان داند آه  مي اي را قوه

و  ايدئولوژيها  عقايد ،  تمامي  کند، بلكه  نمي  خاصي  عقيده  هيچ  را خادم  آدميان نظام دموکراتيک،.ندشو ها متمايز مي  از حيوان اديآز
   اعتقاداتش  دليل  به توان  را نمي  و آدمي  نيست  برتر از آدمي اي عقيدهآئين و   هيچ. داند   مي  انسان را خادماديان و خود نظام دموکراتيک 

 همه ی انسانها، مستقل از باورها و . آرد  وحشي  رفتار با حيوانات  مشابه  ناميد و با او رفتاري  آرد و حيوان  خارج  انسانيت ه ی از حوز
حقوقی که هيچ آئين و نظامی قادر به فسخ . شهروند فرد صاحب حق است. فرض می شوند) شهروند(عقايد و دين شان، برابر و آزاد

  .  آنها را ناديده بگيرد)نبايد(يعنی حق ندارد. آنها نيست

  

،  یشناس  انسان آن  در .دارد قرار  دوران جديد   شناسي  با انسان  دقيقًا در تقابل ماقبل مدرن،   شناسي   انسان:انسان شناسی ماقبل مدرن -2
 از  اي بدينترتيب، پاره. گزينند  مي بر  آه  است  خاصي  اعتقادات  به  منوط انسانها " انسانيت. "  اوست یها  انديشه  در گروه  آدمي هويت

حيوان " يعنی ، آئين های مختلف،  پيروان ديگر آئين ها را، .آنند  مي  تبديل  حيوان  و به  انداخته  را از آدميت ، آدمي اعتقادات و باورها
نتهی به  برخورد خشونت آميز با حيوان تلقی کردن مخالفان فکری و آئينی، منطقًا و عمًال م. به شمار می آوردند" وحشی فاقد حقوق

  .  آنان می شد
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استنتاج انسان شناسی مدرن از اديان . اديان متعلق به دوران ماقبل مدرن اند، يعنی در دوران کهن پا به عرصه ی تاريخ نهاده اند
 ابعاد هويت تاريخی اسالم، يکی از. چنين رويکردی، به نفی هويت تاريخی اديان ابراهيمی منتهی خواهد شد. ابراهيمی ، ناممکن است
قرآن که متنی متعلق به قرن هفتم ميالدی است، در مواجهه با مخالفان و متفاوت ها، لباس گفتمان مسلط . نگاه قرآن به مخالفان است
به شمار    حيوان را متفاوت ها   قرآن. توقع ديگری از قرآن داشتن، نشانه ی نگاه غير تاريخی به اديان  است. زمانه را بر تن کرده است

  :است" قرآن محمدی"موارد زير مويد مدعای . می آورد

  

و مثل الذين کفروا . و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اهللا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ءاباءنا اولو کان ءاباوهم اليعقلون شيا و ال يهتدونـ  1-2
   پيروي  است  آرده  خدا نازل  از آنچه  شود آه  گفته  ايشان  به چون: فهم اليعقلون کمثل الذی ينعق بما اليسمع اال دعاء و نداء صم بکم عمی 

  حيواني  ، َمَثل  آافران َمَثل. اند  بوده خرد و گمراه  بي  اگر پدرانشان رفتند، حتي  مي  پدرانمان  آه رويم  مي  راهي  همان  ما به آنيد، گويند، نه
  .  )170ـ171،  بقره(يابند   درنمي  آرانند، الالنند، آورانند و هيچ اينان.  نشنود  و آوازي ، و او جز بانگي او آواز آنند  در گوش  آه است

  

زند و مثًال    مي  خود را نهيب  دام  آه  است  چوپاني  آن  آفار مثل  پيامبر در دعوت  تو اي مثل":نويسد  مي  آيه  در ذيل  طباطبايي عالمه
 او   سخنان گردند ولي  برمي  گله شنوند و به  از او مي  تنها صدايي گوسفندان  ، ولي)گرديد  مي گرگ   طعمه ور نشويد، آه د از رمه(گويد  مي
 را   درستي  معناي  آه  صحيحي  حرف  آرند و چون ، است  سود ايشان  به  همه  تو آه  سخنان  همينطور هستند، از فهم ، آفار همفهمند نميرا 
  فهمند، چون  را نمي  چيزي  آفار هيچ پس هستند،   آور هم بينند، گويي  خود را نمي  پاي  پيش  هستند، و چون  هم  الل  ندارند، پس آند افاده
  ت هداي  سوي  را به  پيامبر، ايشان  آه  آفاري مثل...   است  شده  بسته رويشانه ، ب  و يا زبان  يا گوش  است  يا چشم  آه  فهم  راههاي همه
  ].1"[عقلند  و آور و بي ها آر و اللزند و آن  آنها را صدا مي  چوپان  آه  است گوسفنداني  خواند، مثل مي

  

روشی  کافران را تغذيه ی و روش تفکر و خط مشی، شيوه ی زندگیقرآن کريم :"آيت اهللا جوادی آملی در تفسير اين آيات می نويسد
، يعنی همانگونه که اغنام و احشام گوسفندنديه يک چوپان است و کافران در حد رمه ای از داعی به حق شب... معرفی کرده استحيوانی

هيچ ادراک و فهمی از سخن و نعيق و صيحه ی چوپان در هدايت رمه به مرتع يا تحذير از خطر ندارند و جز صدا چيزی نمی شنوند، 
]. 2"[نها صوت و لفظ راعيان خود، يعنی پيامبران را می شنوند که عاقله ندارد و فقط سامعه دارد تحيوانکافران نيز همچون آن 

 ديگر نيز می پرند، بی آنکه دليل پريدن آن يک و درستی گوسفندان رمه که اگر يکی از آنها از مانعی پريد گوسفندانهمچون :"کافران
 رمهبه منزله ی ] کافران... [تار خواهند آمد به آن گرفگوسفندانيا نادرستی اقدام او را بفهمند، پس اگر خطری در پيش باشد همه ی 

راز اين تعبير آن است که بهائم اگر چه سخن ) اولئک کاالنعام بل هم اضل:( ياد شده استبدتر از حيوان اندهستند، گاه به اين عنوان که 
د، يا خود را به چراگاه می رسانند، اما شبان را نمی فهمند و تنها صدا و فرياد او را می شنوند، ليکن گاه با همين عالئم از خطر می رهن

در ) صم يکم عمی فهم اليعقلون(کافران اين عالمت شناسی را هم ندارند  و به اين اندازه نيز شنوا و گويا و بينا نيستند،از اين رو عبارت
، ليکن به لحاظ کمال حيوانی که در  تشبيه کردهبهائماست، بنابراين، خدای سبحان اگر چه کفار را به ) بل هم ضل(آيه به مثابه ی تعبير

صم : بهيمه وجود دارد و در کافران نيست، برای حفظ حرمت بهائم و اينکه حق آنها تضييع نشود، درباره ی کافران گاهی می فرمايد
ی می کند، می جوادی آملی پس از اينکه حيوانات را فاقد عقل و فهم معرف]. 3"[بل هم اضل: بکم عمی فهم اليعقلون و گاه می فرمايد

... در نحوه ی تفکر و استدالل و هم در تغذيه و شيوه ی زندگی مانند حيوان است:"گويد، براساس آيه پنجم سوره جمعه، روش کافران
ممکن است ناقدی  محصوالت فکری کافران را برای ابطال حکم جوادی آملی به عنوان شاهد ]. 4"[آنان هرگز حاضر نيستند بينديشند

بر فرض انديشيدن، محصول فکری آنها جز الحاد علمی و طغوای عملی :"می گويد. وی پاسخ پيشين را آماده کرده است. عرضه بدارد
ثم قتل کيف .فقتل کيف قدر(، از اين رو خداوند فرمود) فکر و قدر(نيست، مانند آن کافری که انديشيد و مورد خشم الهی واقع شد

هيچگونه سوتفاهمی باقی نگذارد، می گويد که تمام مکتب های فکری باطل اند و تنها مکتب جوادی آملی برای اينکه جای ]. 5)"[قدر
پس کافران و ملحدان از حيوان هم پست ]. 6"[هر مکتبی با ارزيابی با قرآن حکيم حق و باطل آن معلوم می شود:"لذا . حق اسالم است

  .ترند
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هم قلوب اليفقهون بها و لهم اعين اليبصرون بها و لهم ءاذان اليسمعون بها اولئک و لقد ذرانا لجهنم کثيرًا من الجن و االنس ل ـ 2 -2
  فهمند و چشمهايي  نمي  بدان  آه  است قلب هايی  را   ايشان  را بيافريديم  و انس  از جن  جهنم براي: کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون 

 خود غافالنند  اينان. تر از آنهايند   گمراه  حتيچارپايانند همانند  اينان. شنوند  نمي  بدان  آه  است بينند و گوشهايي  نمي  بدان  آه است
  ).179،  اعراف(

 خير و   تمييز ميانه اند، و آن  داده  از دست  است حيوانات از ساير   امتياز انسان  مايه  را آه آنچه": نويسد  مي  در تفسير آيه  طباطبايي  عالمه
 شدند   تشبيه  انعام  به زبان  بي حيوانات   همه و اگر در ميان.   است  و دل  و گوش  چشم وسيله ، به  سعيد انسان  و مضر در زندگي شر، و نافع

  و  خوردن  به  تمتع  حيوانيت صفات   در ميان  آه  بوده  اين  را نيز دارا هستند، براي  درندگان  و خصال خوي   اشخاص  اينگونه با اينكه
   وسائل  با مجهز بودن  آه  از افراد انسان  آروآورهاي  خالف به... ،  است  حيواني طبع   به تر نسبت  مقدم  است  انعام  خوي  آه جهيدن
 و  چشم و   نكرده  را اعمال  وسايل  آن  حال  با اين  است  سعادت  آن  راهنماي  آه  و دلي  و گوش  چشم  و با داشتن  انساني  سعادت تحصيل
   و شهوت  از لذائذ شكم  تنها در تمتع حيواناتاند مانند   گذارده  و معطل  ضايع حيوانات   و دل  و گوش  خود را نظير چشم  و دل گوش

  ].7"[ را دارند   مذمت  استحقاق چارپايان  ترند، و بر خالف   گمراه چارپايان از   مردم  اينگونه  دليل  همين اند به  آرده استعمال

  

فهمند؟  شنوند و مي  مي  بيشترينشان  آه اي  آرده يا گمان:  ام تحسب ان اکثرهم يسمعون اويعقلون ان هم اال کاالنعام بل هم اضل سبيال-3-2
  . )44فرقان، (ترند   گمراه هم  چارپايان از   نيستند، بلكه  بيش چارپاياني   چون اينان

  

 آنند و يا   را پيروي  را دارند تا آن  حق  استعداد شنيدن  اآثر ايشان  آه آني  مي آيا گمان": نويسد  مي  آريمه  در تفسير آيه  طباطبايي  عالمه
 اصرار  قدر در دعوتشان  اين  آه  آنها شدي  يافتن  اميدوار هدايت  گمان  اين دنبال  آنند و به  را پيروي  را دارند تا آن  حق  درباره استعداد تعقل

   از سخن  آه چارپايانند  عينًا چون اينان  ، بلكه  نيست  نكردن  و تعقل  نشنيدن صرف... فهمند  مي شنوند و نه  مي ، نه  اآثرشان...؟ ورزي مي
  نفي  حيوانات از   را نه  علم  اصل  آيه اين... ترند  گمراه  هم چارپاياناينها از ... آنند  نمي  را درك شنوند، و معني  نمي  و صدايي جز لفظ

   نفي  شده  و محجوب  تيره  هوي  پيروي  بوسيله  انسانيشان  فطري  عقل  را بخاطر اينكه  از حق  از آفار پيروي  از آفار، بلكه آند و نه مي
  ].8"[ نيستند  ادراك  نحوه  و اين ت فطر  اين  مجهز به آند آه  مي  تشبيه چارپايان   را به آند و ايشان مي

  

خورند   مي چارپايان  شوند و چون  مي  متمتع  جهان  از اين آافران: فروا يتمتعون و ياکلون کما تاکل االنعام والنار مثوی لهموالذين ک ـ 4-2
  ).12محمد، (  است  آتش و جايگاهشان

  

   انسانيت  وظايف  به  اعتنايي  هيچ ايشان برسند ندارند و دله  حق  به  آه  اين  به آفار عنايتي":   آريمه  آيه  در ذيل  طباطبايي  عالمه  نوشته به
ر از  و غيخورند  مي مانند چارپايانند و  امدت   آوتاه  دنياي  از زندگي گيري  لذت  و سرگرم  است  و شهوتشان  شكم  هّمشان  تمام ندارد، بلكه

  ].9"[ ندارند  آرزو و هدفي اين

يکی نظام فکری مدرن  که همه ی انسانها، از جمله مخالفان و : ن می شود تا بدينجا، تفاوت دو نوع انسان شناسی، به خوبی روش 
، که )متنی متعلق به جهان گذشته(به شمار می آورد، و ديگری قرآن) برخودار از خرد و قوه تميز خوب و بد(منکران، را انسان

  اهللا  آيت .قد اوصاف انسانی  به شمار می آيدمخالف و انکار کننده در نظام کهن،فا. مخالفان و متفاوت ها را حيوان محسوب می کند
   فراواني  در آيات  آريم قرآن":  می گويد. ی به خوبی توضيح داده است که قرآن به مخالفان خود به چه چشمی می نگرد آمل جوادي
   تشبيه"خر"   را به  زير، يهوديان ی   در آيه  نمونه  عنوان  به]. 10"[آند  مي  معرفي عقل آم و  سفيه و  جاهل   خود را افرادي منكران

  :آند مي
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: مثل الذين حملوا التورئه ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين کذبوا بايت اهللا واهللا اليهدی القوم الظالمينـ 5-2
   آه  َمَثِل مردمي  است بد َمَثلي. آند  مي  را حمل  آتابهايي  آه  استخر  آنند َمَثِل آن  نمي  عمل  و بدان  شده  آنها داده  به  تورات  آه َمَثِل آساني

  .)5،  جمعه(آند   نمي  را هدايت و خدا ستمكاران. اند شمرده  مي  خدا را دروغ آيات

  

 بار   بر آن  آتابهايي  آرد آه تشبيه  االغاني   زد، و آنها را به مثلي] يهوديان[   برايشان خدايتعالي": نويسد  مي  آيه  در شرح  طباطبايي عالمه
   برايش  بجز گرسنگي  آتابها چيزي  آن  از حمل  آتابها ندارد، و در نتيجه  آن  و حقايق  از معارف  آگاهي هيچ  حيوان، و خود  شده
 بر   بار آتاب  شدند آه خراني  و چون نكردند،   را حمل  آن  شد، ولي  تحميلشان  تورات  آورد آه  يهوديان  مذآور را براي مثل... ماند نمي
 خود   و سكنات  بورزند و در حرآات  اهتمام  امر دين  بايد به  مسلمانان پس.  ندارند  آن  و حكمتهاي  از معارف اي  بهره  دارند، و هيچ دوش
 را   خدا آنان  خشم يز نگيرند، و بترسند از اينكه ناچ  آورده  برايشان  آنند، و آنچه  بدانند، احترام  او را بزرگ  خدا باشند، و رسول مراقب

  ].11"[ آرد  دارند تشبيهشان  بدوش اب بار آت  آه خراني   ستمگر خواند، و به  را جاهالني ، و آنان  يهود را گرفت بگيرد، همانطور آه

  

  :اند  شده شنوند، خوانده  رستگار نمي  آه  هدايت  و غيرقابل ، حسود، فاسق آار، مغرض ، ستمكار، فريب ، آافران  قرآن    در آيات

  

، جز   است  مرضي يشانقلبها  در   آه اما آنان: و اما الذين فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرونـ  6-2
  ).125،  توبه( آافر بمردند   نيفزود و همچنان  انكارشان  به انكاري

  

 منكر آنها   آسي و جز فاسقان.   آرديم  نازل  روشن  بر تو آياتي  آه هر آينه: ت بينات و ما يکفر بها اال الفاسقونو لقد انزلنا اليک ايا ـ 7-2 
  . )99،  بقره(نخواهد شد 

همانند نور، ذاتًا واضح و روشن، و بی آنکه به دليل ديگری نيازمند باشد شايسته ی :"آيات قرآن : جوادی آملی در تفسير آيه می گويد
به ] آيات قرآن...[ايمان و پيروی است و کسانی که اهل عناد و لجاج نيستند و از فطرت سالمی برخوردارند، از آن پيروی می کنند

قدری روشن است که برای متفکر معتدل هيچ ابهامی در حقانيت آن وجود ندارد و جای هيچ عذری باقی نمی گذارد، زيرا با هر کس در 
آفتاب نشانه ی روز است و ممکن نيست کسی آن را ببيند : ه ی فهم او سخن گفته است، مانند اين که گفته شودهر سطحی باشد، به انداز

 خفاشالبته فاسقانی که جز هوس چيزی نمی طلبند و بدين وسيله چشم دلشان کور شده همانند . و در روز بودن زمان طلوع شک کند
جز کسانی که ( قرآن همانند نور، به ذات خود روشن است و نيازی به روشنگر بيرونی.توان ديدن آن را ندارند و به آن کفر می ورزند

ندارد، بلکه خود تبيان کل شیء است و اين حقيقتی است که هر کس سالمت ) خودش به عنوان مبين و روشنگر خويش معرفی کرده
  ]. 12"[فطری خويش از دست نداده باشد، با مراجعه ی به آيات قرآن آن را باور می کند

روشن است، نتيجه گرفته می ) قرآن(از اين پيش فرض بالدليل که حقيقت. پيش فرض های نامدلل، به نتايج ناپذيرفتنی منتهی می شوند
. يعنی خفاش و فاسق و حسود و مخفی کننده حقيقت است. شود که هر کس حقيقت  چون آفتاب روشن را نپذيرد، مشکل و مرضی دارد

آدميان رفته رفته به حقيقت نزديک می شوند و هيچگاه . قيقت، يکی از پيش فرض های معرفت شناسی مدرن استاما ، روشن نبودن ح
اگر  آئينی خود را حقيقت روشن تلقی . معشوق حقيقت، گريز پاست. نمی توانند مدعی شوند که معشوق حقيقت را در آغوش گرفته اند

دارند که آن آئين حقيقت محض است و در عين حال، حقيقت روشن را آگاهانه انکار می کند، ناگزير گمان خواهد کرد که مخالفانش يقين 
  . کنند

  اکبر گنجی 

  .1387 آبان 7راديو زمانه ، : منبع
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 ) 16(قرآن محمدی
   نما  انسان حيوانهای :مخالفان متفاوت ها و

  

  : به شمار می آيند...  و فاسق و مغرض و حسود و فريب کار و تبهکار و، خفاش)مخالفان و منکران(از نظر قرآن ، متفاوت ها 

  

  . )117،  مومنون(شوند   رستگار نمي و آافران: انه ال يفلح الکافرونـ  8-2

  

  ). 20ملک، (و فريب خوردگی نيستند] توهم[کافران جز در : ان الکافرون اال فی غرورـ  9-2

  

   از روي  بودند، ولي  آورده  يقين  آن  به  در دل با آنكه: هم ظلما و علوا فانظر کيف کان عاقبه المفسدينو جحدوا بها واستيقنتها انفسـ  10-2
  ).14،  نمل( بود  چگونه  تبهكاران  عاقبت  بنگر آه پس.  آردند  انكارش جويي  و برتري ستم

  

   از آيش  آسي چه: الدنيا و انه فی االخره لمن الصالحينومن يرغب عن مله ابراهيم اال من سفه نفسه و لقد اصطفيناه فی  ـ  11-2 
   نيز از شايستگان  و او را در آخرت  را در دنيا برگزيديم  باشد؟ ابراهيم  ساختهخرد  بي خود را   تابد جز آنكه  برمي  روي ابراهيم
   ).130،  بقره( است

  

آورند   نمي  اسالم  دين  حقيقت  يعني  ابراهيم  و خالص  پاك  آيين  به  ايمان  آه ردمي م  آيه در اين": نويسد  مي  در تفسير آيه  طباطبايي عالمه
   آه  نيست  آن  عقل.آند  مي  خدا دعوت  در مقابل  و تسليم  و بندگي  عبادت  را به  انسان  عقل رساند آه  خود مي اند و اين  شده  شمرده"  سفيه"

 را   جاويدان  سعادت  در پرتو آن  آه  است  آن عقل.  آند  آن  چيز را فداي دهد و همه  مي  را تشخيص ذر مادي زودگ  مناقع  آن  وسيله  به انسان
  ].13"[ نمود  ابدي  منافع  را فداي ي آن وجو آرد و منافع  جست بتوان

اساس آيات و روايات می گويد نه تنها بعد هم بر .جوادی آملی هم در تفسير اين آيه می گويد،هر کس دين اسالم را نپذيرد،بی خرد است
سبقت امير مومنان بر پيامبران پيشين را :"پيامبر گرامی اسالم از همه پيامبران باالترند و همه ی پيامبران زير پرچم ايشان هستند، بلکه
رتيب، هر کس برتری پس بدينت].14"[نيز می توان ثابت کرد، زيرا طبق آيه شريفه مباهله، آن حضرت نفس و جان رسول اکرم است

  . ، بی خرد و سفيه است)غير مسلمانها و غير شيعيان غالی(حضرت علی بر همه ی انبيا را نپذيرد

  

ان الذين عند اهللا االسالم و مااختلف الذين اوتوا الکتاب اال من بعد ماجاء هم العلم بغيا بينهم و من يکفر بايات اهللا فان اهللا سريع ـ  12-2
، و نيز  شدند  آگاه  دين  آن  حقانيت به   آه  پس  نرفتند، مگر از آن  خالف  راه  آتاب و اهل.   است  اسالم  در نزد خدا دين  دين هر آينه: الحساب
  ).19،   عمران آل( حسابها خواهد رسيد  به  زودي  او به  خدا آافر شوند، بدانند آه  آيات  به  آه آنان. حسد  از روي
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فقط  اسالم است که "يعنی به يهوديان و مسيحيان گفته می شود، که دين حق ، . ، مخاطب اين آيه اهل کتاب اندبه گفته ی جوادی آملی
و من يتبغ غير ( پس جز اسالم ، دينی از کسی پذيرفته نمی شود". "عصاره اش به صورت قرآن و سنت عترت اطهار در آمده است

همه ی آن باطل باشد مانند بت پرستی، يا باطل نسبی ) غير اسالم(، خواه آن دين)لخاسريناالسالم دينا فلن يقبل منه و هو فی االخره من ا
قاتلوا الذين : قرآن کريم درباره ی آنان فرمود. باشد، مانند دين اهل کتاب که پس از ظهور حضرت خاتم در حکم باطل مطلق است

له و اليدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتی يعطوا الجزيه عن اليومنون باهللا و الباليوم االخر و اليحرمون ما حرم اهللا و رسو
  ].15"[يدوهم صاغرون

  

متنی که در دوران کهن زاده می شود، زبان و فرهنگ همان دوران را هم به . انسان شناسی کهن در تار و پود متن نفوذ کرده است
 و  ، مخالفان  آريم قرآن  .  خرد و بدتر از حيوان تلقی شده استبدينترتيب، غير مسلمان، حسود ، حق پوش، بی. نمايش می گذارد

  :خواند یم...  و"آور"، " الل"، "آر"را ) آفار(منکران

  

  ).18،  بقره(گردند  آرانند، الالنند، آورانند، و باز نمي: صم بکم عمی فهم ال يرجعون  ـ  13-2

  

و . دل الذين کفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتی و ما انذروا هزواو ما نرسل المرسلين اال مبشرين و منذرين و يجا ـ  14-2
من اظلم ممن ذکر بايات ربه فاعرض عنها و نسی ماقدمت يداه انا جعلنا علی قلوبهم اکنه ان يفقهوه و فی اذانهم وقرا و ان تدعهم الی 

  ، حق  باطل  نيروي خواهند به  مي  آه و آافراني.   دهند يا بيم  مژده  مردم  به آنكه جز   را نفرستاديم  و ما پيامبران: الهدی فلن يهتدوا اذا ابدا
   را برايش  پروردگارش  آيات  آه  ستمكارتر از آن آيست. گيرند  ريشخند مي  مرا به  و هشدارهاي آنند و آيات  مي  ببرند جدال را از ميان

 را در نيابند و   تا آيات  افكنديم  پرده  ايشان  آند؟ بر دل  فراموش  شده  مرتكب ز پيش ا  را آه  آند و آارهايي بخوانند و او اعراض
   ).57 و 56،  آهف( نيابند  ، هرگز راه  فرا خواني  هدايتشان  راه  اگر به  آه  را آر ساختيم گوشهايشان

  

، و   افكنده  در گوشها و دلهايشان  پرده آند، چون  مي  مايوس  آنان دن آور را از ايمان)  ص( خدا  رسول":   آيه  اين  طباطبايي  عالمه  گفته  به
 و   غير خود و پيروي  با هدايت  نموده  تعقل  حق توانند درباره  بكشانند، و ديگر نمي  هدايت  سوي توانند خود را به  نمي ديگر بعد از اين

   اهتداي  ابدي  بر نفي  داللت  آه است)  يهتدوا اذا ابدا  فلن  الهدي  الي  تدعهم و ان(:   معنا جمله  بر اين دليل.  از غير خود رشد يابند شنوايي
  . بدين ترتيب، غير مسلمانها، تا ابد از هدايت محروم اند]. 16"[آند  مي ايشان

  

 لکن تعمی القلوب التی فی افلم يسروا فی االرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها او ءاذان يسمعون بها فانها التعمی االبصار وـ  15-2
 آور  نيستند آه  بشنوند؟ زيرا چشمها  بدان  آه  آنند و گوشهايي  تعقل  بدان  گردند آه  دلهايي آنند تا صاحب  سير نمي آيا در زمين: الصدور

  ).46،  حج( دارند آور باشند  ها جاي  در سينه  آه  دلهايي شوند، بلكه مي

  

 و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان يفقهوه و فی ءاذانهم و قرا و ان يروا کل أايه اليومنوا بها حتی اذا جاوک و منهم من يستمع اليکـ  16-2
  ايم ها افكنده  پرده قلب هايشان  ما بر  دهند ولي  مي  تو گوش  سخن  از آنها به بعضي: يجادلونک يقول الذين کفروا ان هذا االاساطير االولين

   نزد تو آيند، با تو به و چون. آورند  نمي  ايمان  بنگرند بدان  را آه اي و هر معجزه.  ايم  آرده  را سنگين شهايشان را درنيابند و گو تا آن
  ).25،  انعام( نيست   جز اساطير پيشينيان  اينها چيزي گويند آه  مي آافران.  پردازند مجادله
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 ماء حتی اذاجاء ه لم يجده شيئا و وجداهللا عنده فوفئه حسابه واهللا سريع والذين کفروا اعمالهم کسراب بقيعه يحسبه الظمانـ  17-2 
او کظلمات فی بحر لجی يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يکد يرئها و من لم . الحساب

 نيابد و خدا   شود هيچ  نزديك  بدان  پندارد و چون ، آبش  تشنه ياباني در ب  است  سرابي  چون  آافران اعمال:  يجعل اهللا له نورا فما له من نور
 فرو   موجش  آه  ژرف  در دريايي  است هايي يا همانند تاريكي.  حسابها رسد  بدهد و خدا زود به  تمام  او را به  جزاي را نزد خود يابد آه
   آرد آن  خود بيرون  اگر دست  آه  سان  بر فراز يكديگر، آن هايي ، تاريكي  تيره  است  ابري  ديگر و بر فرازش  موجي پوشد و بر فراز آن

   ).39 ـ 40نور،( نيابد   خويش  فرا راه  نوري  باشد، هيچ  نكرده  روشن  نوري  هيچ  را به  خدا راهش و آن. را نتواند ديد

  

   آه  آنان َمَثل: تا و ان اوهن البيوت لبيت العنکبوت لوکانوا يعلمونمثل الذين اتخذوا من دون اهللا اولياء کمثل العنکبوت اتخذت بيـ  2- 18
  است  عنكبوت  ها خانه  خانه ترين  سست  هر آينه دانستند، آه  مي  و آاش  بساخت اي  خانه  آه  است عنكبوت   خدا را اوليا گرفتند، َمَثل سواي

    ).41،  عنكبوت(

  

  :گويد  عور مي با  بلعم  درباره  آريم قرآن -2 -19

  

و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه اخلد الی االرض و اتبع . واتل عليهم نبا الذی ء اتيناه ء اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الغاوين
  خبر آن: ونهوئه فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث اوتترکه يلهث ذلک مثل القوم الذين کذبوا باتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکر

   افتاد و در زمرة اش  در پي  و شيطان  گشت  عاري  علم  و او از آن  بوديم  او اعطا آرده  را به  خويش  آيات  آه  بخوان مرد را برايشان
   خويش  هواي  بماند و از پي  او در زمين ، ولي بخشيديم  مي  رفعتش  بوديم  او داده  به  آه  علم  آن  سبب  به  بوديم اگر خواسته.  درآمد گمراهان

   بيرون  از دهان  زبان  باز هم  آني  آرد و اگر رهايش  بيرون  از دهان  زبان  آني  او حمله  اگر به  آه  است سگ   َمَثِل آن َمَثِل او چون.  رفت
   ).175ـ176  اعراف( فرو روند  يشه اند ، شايد به ی را بگو قصه.   است  انگاشتند نيز چنين  را دروغ  آيات  آه  آنان مثل آرد 

  

 خرانندگويی آنند؟   مي  پند اعراض  از اين  آه  شده چه: فرت من قسوره.کانهم حمر مستنفره.  فما لهم عن التذکره معرضين-2 -20
    ).49ـ51مدثر (گريزند  ی از شير م  آه رمانيده 

  

آنند، لذا خداوند نيز آنها را  مي)  تحقير و اهانت( را استهزا  ، مومنان  منافقين  آه  است  تاآيد شده  نكته  بر اين  آريم در قرآن -2 – 21
  :آند استهزا مي

اهللا يستهزی بهم و يمدهم فی طغيانهم . و اذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا و اذا خلوا الی شياطينهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزون
  ، ما فقط  تنها شوند، گويند ما با شما هستيم  خويش  با پيشوايان ، و چون ايم  آورده و شوند، گويند ايمان ر  رو به  با مؤمنان و چون: يعمهون

   ).14ـ15،  بقره(دارد   مي  سرگشته آند و در طغيانشان  مي خداوند ريشخندشان.  آنيم ريشخند مي

  

   و فاقد هر گونه  اعتباري  منافقان ؛ زيرا استهزاي  است دو استهزاء متفاوت  اين": نويسد  مي  شريفه  در تفسير آيات  آملي  جوادي  اهللا  آيت
   مؤمنان  به  نسبت  منافقان استهزاي" ].17"[)آند  مي  قلب  مغز و سبك  را سبك آنان (  است  خداوند تكويني ، اما استهزاي  است اثر واقعي

؛   است  و واقعي ، تكويني  منافقان  به  نسبت  سبحان  خداي اما استهزاي...   است  محض  اعتباري  ندارد، بلكه  تكويني  و نقش  اثر واقعي هيچ
   از آيفرهاي  بخشي  به  سبحان ، خداي  مورد بحث در آيات"از اينرو  . ]18"[آند  مي  قلب  مغز و سبك سبك را   خداوند آنان  معنا آه بدين
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   به  ناروايشان  را بر اثر اعمال خداوند آنان(،   آيفرهاست  از آن ، يكي  آنان  به  خداوند نسبت ي تكوين  استهزاي آند آه  مي  اشاره منافقان
  ].19"[سازد  رها مي  خودشان ور باطني و آ  را در سرآشي  ايشان  آه  آن و ديگري) آند  مي  مغز و سفيه ، سبك  آيفري استهزاي

  

 را با   مؤمنان  آريم  قرآن آنگاه. اند  شده آنند، نهي  را استهزا مي  دين  آه  آتابي با آفار و اهل   از دوستي  مومنان  مائده  در سوره-2 -22
  : است)  گردانيده (  خوانده  و ميمون  را خوك ، آنان  ريشخندشان ی تالف ، و به  آرده  مقايسه  آتاب آفار و اهل

  

و اذااناديتم الی . لذين اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اولياء واتقوا اهللا ان کنتم مومنينيا ايها الذين ءامنوا التتخذوا دينکم هزوا ولعبا من ا
قل يا اهل الکتاب هل تنقمون منا اال ان ءامنا باهللا و ما انزل الينا و ما انزل من قبل . الصلوه اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم اليعقلون

شر من ذلک مثوبه عنداهللا من لعنه اهللا و غضب عليه و جعل منهم القرده و الخنازير و عبد الطاغوت قل هل انبئکم ب. و ان اکثرهم فاسقون
 از   پيش  آه  از آساني گيرند، چه  مي  ريشخند و بازيچه  شما را به  دين  را آه  آساني  مؤمنان اي: اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبيل

 نماز در دهيد،   بانگ و چون.  مؤمنيد از خداوند پروا آنيد] راستي  به[ نگيريد؛ و اگر  ، دوست  آافران  شد، و چه  داده  آتاب شما بديشان
 بر ما و   خدا و آنچه  به  خاطر اينكه  آيا جز به  آتاب  اهل بگو اي. ند  نابخرد قومي   آه  است  از آن گيرند، اين  مي  ريشخند و بازيچه  را به آن

 در   آه  شما نافرمانيد؟ بگو آيا از آساني  اغلب  آه  است  خاطر آن  داريد؟ و آيا جز به  با ما ستيزه  داريم ، ايمان  است  شده  از ما نازل پيش
 را   و طاغوت  گرفته  خشم  و بر آنان  آرده  خداوند لعنتشان  هستند آه  آساني]  اينان[؟   آنم ترند آگاهتان سرانجام  بد  هم نزد خداوند از اين

  ). 57ـ60،  مائده(ترند  گمگشته] از همه[ مقام تر و از راه راست  بد ، اينان  است  گردانده خوك و  بوزينه را   آنان]خداوند[اند و  پرستيده

  

   دين  را آه  آفاري  وي  آه  خود داده  نبي  خداوند به  آه  است  دستوري  آيه اند اين  گفته مفسرين": نويسد  مي  آيه  در ذيل  طباطبايي عالمه
 و   را قانع  گيرد تا زودتر آنان  را پيش  انصاف  راه  با آنان  و استدالل  نمايد، و در محاوره ه  مؤاخذ  تسليم اند از راه آرده  را استهزا مي اسالم

 اگر بنا شود  ، ليكن  و شر است  خداوند غلط  به مان اي  آه آنيم  مي  و قبول  شما شده  گفته  بگو ما تسليم  آه  است  اين  راه  آند، و آن يا ساآت
تر    غلط  بدتر و از هر غلطي  از هر شري  نمود آه  و مسخره  باد استهزا گرفت  را به  بايد چيزي  رسوا و استهزا شود نخست شر و غلط

   لعنت  اينكه تريد، براي  شما از ما گمراه  باشيم  گمراه ما  آه  فرضي ، و به  خود شما است  و روش  راه تر از هر غلط  غلط  و اتفاقًا آن است
 را در خود   عيب  همه  از شمايند، اين  طاغوت  شما و پرستندگان  از ملت  و خوك ميمون   به شدگاني   و مسخ  شما است  حال خداوند شامل

 شما بسيار  در برابر معايب)  شود  شمرده  خداوند عيب  به  ايمان  آه  فرض به (  ما مومنين  عيب  مائيد؟ با اينكه  عيب  در پي  گرفته ناديده
پرستند   مي  طاغوت  آه  و آساني  آرده  مسخ خوك و  ميمون   صورت  را به  از آنان اي  و عده  آرده  خدا لعنت  را آه آساني...  ناچيز است

  ].20"[ خدا  به  ترند از مؤمنين  گمراهبدتر و

  

  اند، در حاليكه  ريشخند گرفته  خدا را به  به  ايمان  آتاب  اهل اند آه  مدعي  ايشان  آه  است  آن  طباطبايي  در تفسير عالمه قبول   غير قابل  نكته
 آفار و  یبار ديگر ريشخند اعت از سوي.   خدا نيست  به  ايمان  نزاع لذا محل.  ندارند  ايمان  اسالم  دين  به  دارند، ولي  خدا ايمان  به  آتاب اهل
   خدا، سبك  آنها توسط ی آمل ی تفسير  جواد  مطابق يعني.  دارد ی عمل ی خدا پيامد واقع  ريشخند تكويني  ندارد، ولي ی پيامد  هيچ  آتاب اهل

مانند کرده " بکل"و " حمار"، " چارپايان"خدای سبحان بارها کافران را به :" به گفته ی وی .شوند ی م  و خوك ، ميمون  قلب مغز، سبك
  ]. 21"[است

  

  : ، متکی بر چند اصل مهم است" متفاوت ها"و " ديگری" رويکرد انديشه ی مدرن  به : نتيجه-3

تحت شرايط : "می گويد. جوامع مدرن می داند" يک ويژکی پايدار"راولز پلوراليسم معقول را . گردن نهادن به واقعيت تفاوت: لاو
 و مهمتر از -آموزه های جامع متضاد و آشتی ناپذيرحقوق و آزاديهای پايه ای نهادهای آزاد، کثيری از سياسی و اجتماعی تأمين شده با 
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تکثر و تنوع آموزه های معقول دينی، فلسفی ...  اگر چنين کثرتی از پيش حکمفرما نبوده باشد- پديد خواهند آمد و خواهند پائيد-آن معقول
بخش مهمی ]. 22"[ست که در اندک مدتی از بين برودمی شوند صرفًا يک وضع تاريخی نيو اخالقی که در جوامع دموکراتيک يافت 

در :"راولز می گويد.  دينی در جامعه است– متافيزيکی -از پلوراليسم معقول، اذعان به وجود آموزه های متضاد و آشتی ناپذير اخالقی
ر واقع قياس ناپذير و آشتی ناپذير، ولو معقولی را تأئيد می کنند جامعه ی دموکراتيک مدرن، شهروندان آموزه های جامع متفاوت، و د

  ]. 23"[اين واقعيت پلوراليسم معقول است. که در پرتو آن ها برداشت های خود از امر خير را شکل می دهند

ب مطابق تعبير نفی اسطوره ی چارچو(گشوده بودن نسبت به ديگری، مفاهمه ی با ديگری ،آموختن ازديگری  ونقد ديگری : دوم 
   .]24)[پوپر

دشوارهای رسيدن به حکم به (امتناع از داوری قاطعانه و تحکم آميز درباره ديگری ، فاصله گيری از ديگری و طرد ديگری: سوم 
  ].  25)[تعبير راولز

  .حق انتخاب به عنوان يکی از مهمترين ويژگی های آدميان: چهارم

خوبی چنان نگرشی را برايان فی به .  برخورد می شد"تفاوت" و "ديگری" با متفاوتی  نحو ، به)دوران ماقبل مدرن(اما در جهان کهن
آنهايی که به طرق خاصی  .درآيند" تفاوت"تفاوتهای  ارزشی شده می توانند متصلب شوند و به صورت " :می گويد. توصيف کرده است

اين گام گذاشتن در راه سراشيبی لغزنده ای . مًال ناشبيه به ما شوندکا" ديگری"متفاوت از ما هستند می توانند به سرعت تبديل به يک  
عشقشان با درد و عشق  آنها درد و"در گام بعدی می گوئيم " آنها مثل ما فکر نمی کنند"است که با اين شروع می شود که می گوئيم 

". آنها ميمون، خوک ، انگل هستند"می رسد که و آخرش به اينجا " آنها مثل حيوان رفتار می کنند"و در گام بعدی " ما يکی نيست
نخستين گام به سوی نفرت ، انسانيت زدايی از آنهايی است که عجيب و غريب و ناشبيه به ما هستند، و نخستين گام به سوی انسانيت 

دم تساهل و تسامح بدين ترتيب پافشاری بر تفاوت می تواند منجر به ع. زدايی پافشاری بر تفاوتهای مطلق و آشتی ناپذير است
   ].26"[شود

  اکبر گنجی

  1387 آبان 11راديو زمانه، : منبع

  

 : پاورقی ها

  . 135 ، ترجمه ناصر مکارم شيرازی ، انتشارات دارالعلم، ص 2، ج الميزان طباطبايی، -13

  . 112 -138 ، صص7، جلد تنسيم، تفسير قرآن کريم جوادی آملی، -14

 .432 -433، صص 13، جلد رآن کريمتنسيم، تفسير ق جوادی آملی، -15

 . 462 ، ص 13، ج الميزان طباطبايی، -16

 .282، جلد دوم، مرکز نشر اسراء، ص تنسيم، تفسير قرآن کريم آيت اهللا جوادی آملی، -17

 .286 پيشين، ص -18

 . 291 پيشين، ص -19

   . 41 ، ص 6، ج الميزان طباطبايی، -20
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 .123 ص13، جلد  ، تفسير قرآن کريمتنسيميک آيت اهللا جوادی آملی، -21

22- John Rawls, Political Liberalism,(New York: Columbia University Press, 1993) P 
36.  

  

   .148ص  ترجمه عرفان ثابتی، ققنوس ، ، عدالت به مثابه انصافجان راولز،   -23

  ، ترجمه علی پايا، طرح نواسطوره چارچوب کارل پوپر، -24

 متافيزيکی و دينی و سبک های زندگی شهروندان را بخوبی -لز دالئل دشواری صدور حکم درباره ی آموزه های اخالقی راو-25
  :اين دالئل به قرار زيرند. تبيين کرده است

  . يک مورد ممکن است متضاد و پيچيده باشد و، بنابر اين، ارزيابی و سنجش آن ها دشوار باشد- تجربی و علمی- شواهد- الف

 حتی وقتی کامًال درباره ی انواع مالحظات مربوط توافق داريم، ممکن است درباره ی وزن و اهميت آن ها اختالف نظر داشته -ب
  .باشيم و، بنابر اين، به قضاوت های متفاوتی برسيم

اين نامعين بودن . م می افزايندموارد دشوار هم بر اين ابها.  تمام مفاهيم ما، و نه فقط مفاهيم سياسی و اخالقی، تا حدی مبهم هستند-ج
تکيه کنيم که ممکن ) نه چندان مشخص(در دامنه  ای ) و بر قضاوت درباره ی تفاسير( داللت بر آن دارد که بايد بر قضاوت و تفسير

  .است در آن اشخاص معقول با يکديگر اختالف نظر داشته باشند

سی متأثر از کل تجربه ی ما، يعنی کل جريان زندگی ما تاکنون،  شيوه ی ارزيابی شواهد و سنجش ارزش های اخالقی و سيا-د
پس در جامعه ی مدرن، با توجه به . ، و قطعًا کل تجربيات ما با ديگران متفاوت است)نمی توانيم بگوئيم اين تأثير تا چه حد است(است

ن و غالبًا تنوع نژادی آنها، کل تجربيات وجود مناصب و موقعيت های پر تعداد، تقسيم کارهای زياد، گروه های اجتماعی گوناگو
  .شهروندان آن قدر با هم متفاوت است که درباره ی تعداد زيادی از موارد پيچيده، اگر نه اکثر آن ها، قضاوت های مختلفی دارند

ين امر ارزيابی  اغلب درباره ی هر دو وجه يک مسئله، مالحضات هنجاری گوناگونی وجود دارد که استحکام متفاوتی دارند و هم-ه
  .کلی و همه جانبه را دشوار می سازد

بسياری از مهم ترين قضاوت های سياسی ما که ارزش های اساسی را : پنجمين و آخرين واقعيت عمومی را می توان چنين بيان کرد
و کامًال معقول، حتی پس شامل می شوند آن قدر تابع شرايط هستند که احتمال بسيار ضعيفی وجود دارد که اشخاص با وجدان، دلسوز 

، عدالت به مثابه انصافجان راولز، "(از بحث آزادانه و باز، بتوانند با استفاده از قوای عقلی خود، همگی به نتيجه ی واحدی برسند
   ). 71-72ترجمه عرفان ثابتی، ققنوس، صص 

  .   413 -414ص ، ترجمه خشايار ديهيمی، طرح نو، صفلسفه امروزين علوم اجتماعی برايان فی، -26
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  )17(قرآن محمدی
  ) های انسان نما حيوان(ها متفاوتهایکيفر

هويت تاريخی قرآن، در نحوه ی برخوردی که با مخالفان . در دو بخش پيشين نگاه قرآن به ديگری و متفاوت ها، توصيف و تفسير شد
حيوان خواندن ديگری متفاوت با ما،  . ه حيوان می شودديگری به سرعت تبديل ب. دارد، خود را آشکار  می سازد) ديگری(و متفاوت ها

  . برخورد در دو سطح مختلف صورت می گيرد. راه حذف فيزيکی آنان را هموار می کند

  

  :  برخورد در دنيا-1

  

که پيامبر روايت شده است که وی گفته است ) امام صادق(در کتاب کافی، با سند صحيح، از ابو عبداهللا  :يک دگرانديشان مسلمان-1-1
اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدی فاظهروا البراءه منهم و اکثروا من سبهم والقول فيهم والواقيعه و باهتوهم : "گرامی اسالم گفته است

اه ، پس هرگ: کيال يطمعوا فی الفساد فی االسالم و يحذرهم الناس و اليتعلموا من بدعهم يکتب اهللا بذلک الحسنات و يرفع لکم به الدرجات
از من ، به کسانی برخورديد که يا در دين شک دارند يا چيز نوظهوری به دين وارد می کنند بيزاری خود را از آنان آشکار کنيد و تا 

می توانيد دشنامشان دهيد و بدگويی شان کنيد و افتراشان بزنيد و دروغ  و بهتانشان ببنديد تا اميدشان به تباه کردن اسالم نوميد شده 
خدا به خاطر اين کارها برايتان حسنه می نويسد و .هايشان چيزی نياموزند اين کارها مردم را از اطرافشان پراکنده کند تا از بدعتو 

  .]1"[درجات شما را متعالی می گرداند

 اما وجود اين شايد اين طور باشد،. صحيح نيست و جاعالن آن را ساخته و پرداخته اندممکن است برخی مدعی شوند که اين روايت 
روايت در کتب معتبر فقهی ، عدم تکذيب آن توسط مفسران بزرگ جهان اسالم ، و مهم تر از همه، عمل بدان توسط مدعيان رسمی 

  . دين، اين روايت را  جزيی از سرشت تاريخی دين کرده است

  

ت  بحث ارتداد و مرتدان قرن بيستم ميالدی جهان با توجه به اهمي.  مسلمانی که غير مسلمان شود، مرتد تلقی خواهد شد: ارتداد-2-1
  . اسالم ، به طور مستقل به اين موضوع پرداخته خواهد شد

  

  .پذيرش اسالم، مرگ يا جزيه:  قرآن اهل کتاب را ميان انتخاب سه راه قرار داده است: اهل کتاب-3-1

  

هللا و رسوله و اليدينون دين الحق من الذين اوتوا الکتاب حتی يعطوا قاتلوا الذين اليومنون باهللا وال باليوم االخر و اليحرمون ما حرم ا
با اهل کتاب که به خداوند و روز بازپسين ايمان ندارند و حرام داشته خدا و پيامبرش را حرام نمی گيرند : الجزيه عن يد و هم صاغرون

  ). 29توبه، (زندو دين حق نمی ورزند، کارزار کنيد تا به دست خويش و خاکسارانه جزيه بپردا

اهل کتاب که به نبوت محمد بن عبداهللا ايمان نياورده اند کفار حقيقی هستند، :"طباطبايی در ذيل آيه می نويسد از نظر قرآن 
 اعتقادشان به :"حکم اينان مانند مشرکين بت پرست است،برای اينکه]. 2"[ولو اينکه اعتقاد به خدا و روز جزا داشته باشند
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آنند ، مثال در مساله مبدأ آه بايد او   اعتقادي صحيح نيست ، و مساله مبدأ و معاد را بر وفق حق تقرير نميخدا و روز جزا
دانند ، و در نداشتن توحيد با مشرآين فرقي ندارند ، چون  را از هر شرآي بري و منزه بدانند مسيح و عزير را فرزند او مي

دانند ، و همچنين در مساله معاد  را پدر الهي ديگر ، و يك اله را پسر الهي ديگر ميآنها نيز قائل به تعدد آلهه هستند ، يك اله 
پس ظاهرا علت اينكه ايمان به خدا و روز جزا را از اهل آتاب نفي . آه يهوديان قائل به آرامتند و مسيحيان قائل به تفديه 

د نيستند ، هر چند اعتقاد به اصل الوهيت را دارا آند اين است آه اهل آتاب ، توحيد و معاد را آنطور آه بايد معتق مي
طباطبايی می گويد آيه ياد شده دومين وصفی که به يهوديان و مسيحيان نسبت داده اين است که آنها محرمات  ].3"[باشند مي

خداست، ايشان را قبول او در تأئيد اين مدعا می گويد آنها با اينکه می دانند پيامبر اسالم فرستاده ی . خدا را حرام نمی دانند
سومين وصف آنها اين است که به دين حق که همان . هستند... ندارند و شراب خوار، گوشت خوک خوار، مال مردم خوار و

به گفته ی وی ، دستور قتال با همه ی اهل کتاب ناشی از اين سه امر و برای غلبه ی حق، عدالت . اسالم است، باور ندارند
آيد آه   از اينكه بايد با آمال ذلت جزيه بپردازند ، چنين برمي ": وی در پايان می نويسد.ل و فساد استو تقوا، بر ظلم، باط

و . اسالمي است  شان در برابر حكومت عادله جامعه منظور از ذلت ايشان خضوعشان در برابر سنت اسالمي ، و تسليم
آنند ، و آزادانه در  معه اسالمي صف آرائي و عرض اندامتوانند در برابر جا ینممقصود اين است آه مانند ساير جوامع 

 خود را رواج ی و هوس خود به فعاليت بپردازند ، و عقايد و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری و هویانتشار عقايد خراف
ا اهل آتاب آارزار ب: شود  پس معناي آيه اين مي...  جزيه همواره خوار و زير دست باشندیدهند ، بلكه بايد با تقديم دو دست

آورند ، ايماني آه مقبول باشد و از راه صواب منحرف نباشد ، و نيز آنها  آنيد ، زيرا ايشان به خدا و روز جزا ايمان نمي
گروند ، با ايشان آارزار آنيد ، و  ی  آه با نظام خلقت الهي سازگار باشد نمیدانند ، و به دين حق محرمات الهي را حرام نمي

 گردند ، و خاضع ، و نسبت به حكومت شما تا آنجا آه ذليل و زبون و زير دست شما شوند آنان را ادامه دهيد آارزار با
   ]. 4"[ آن مشاهده نمايندی خود را در طرز اداذلتايد بپردازند ، تا   آنان بريدهی را آه برایخراج

  :الم را نمی پذيرند، سلب کرده استبه گفته ی طباطبايی، قرآن حقوق عمومی  را ازمتفاوت ها وکسانی که اس

 هو   الصالح  االنساني  المجتمع  يعتبره  الذي  لكن  االنسانية  الجامعة  في  عنه  مّماال مناص  االفراد و الجوامع  بعض  عن  العامة  الحقوق سلب"
   فمن  او الذمه  االسالم  التوحيد من  هو دين  الحق  ثبوت  في  االسالم  يعتبره ، و الذي  المجتمع  و هدم  الحقوق  يريد ابطال  عن  الحقوق سلب

 :   االنسان  اجماًال عند المجتمع المعتبر  انه  سمعت  الذي  الفطري  الناموس  علي  ينطبق  و هو الذي  الحياة  من  له ، فال حق  و الذمة  له االسالم
   آسي  حقوق  سلب  فقط  شايسته  انساني  اما جامعة  گريزناپذير است  امري اني انس  افراد و گروهها در جامعة  از بعضي  عمومي  حقوق سلب

 دارد   حّق قبول  ثبوت  در باب  اسالم  بكشاند؛ اما آنچه  نابودي  را به  را زير پا بگذارد و جامعه  ديگران خواهد حقوق  مي  دارد آه را قبول
   امري ؛ و اين ندارد  حيات  را حق  ذّمه  را بپذيرد و نه  اسالم  نه  آه آسي،  در نتيجه.   ذّمه يرش، يا پذ  است  اسالم  همان ، آه  توحيد است دين
  ]. 5"[ دارد  انطباق  است  انساني معه جا  اجماًال مورد قبول  آه  فطري  با قانون  آه است

  

  . آنان يا بايد مسلمان شوند، و يا اينکه بميرند]. 6[دهد قرآن غير اهل کتاب را در برابر جهاد ابتدايی قرار می : غير اهل کتاب-4-1

و ان . فاذا انسلخ االشهر الحرم فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه
و چون ماههای حرام به سرآمد، آنگاه : يعلموناحد من المشرکين استجارک فاجره حتی يسمع کالم اهللا ثم ابلغه مامنه ذلک بانهم قوم ال

مشرکان را هر جا که يافتيد بکشيد و به اسارت بگيريدشان و محاصره شان کنيد و همه جا در کمينشان بنشينيد، آنگاه اگر توبه کردند و 
از مشرکان از تو پناه خواست به او و اگر کسی . نماز برپا داشتند و زکات پرداختند، آزادشان بگذاريد که خداوند آمرزگار مهربان است

  ). 6 و 5توبه، (پناه بده، تا اينکه کالم الهی را بشنود، سپس او را به جای امنش برسان، اين از آن است که ايشان قومی ناآگاه اند

" رف الهیاصول معا"عالمه طباطبايی در تفسير آيه ی ششم  سوره توبه می نويسد، اسالم به غير مسلمانها امان می دهد تا 
خواهد تا از نزديك دعوت  پس وقتی مشرآی پناه می  ":را بشنوند، آنگاه، ميان پذيرش اسالم يا مرگ، يکی را انتخاب کنند

دينی را بررسی نموده و اگر آن را حق ديد و حقانيت اش برای اش روشن شد، پيروی آند، واجب است او را پناه دهند تا 
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 پرده جهل از روی دلش آنار رفته و حجت خدا برايش تمام شود ، و اگر با نزديك شدن و آالم خدا را بشنود ، و در نتيجه
شنيدن باز هم گمراهی و استكبار خود را ادامه داد و اصرار ورزيد، البته جزو همان آسانی خواهد شد آه در پناه نيامده و 

ه و بايد به هر وسيله آه ممكن باشد زمين را از لوث اند ، و خالصه امانی آه به آنها داده شده بود، باطل گشت امان نيافته
اما بعد از آنكه آالم خدا را شنيدند ، و تا ...  قهرًا مدت امان گرفتن مقيد به مقدار بررسی مزبور است... وجودش پاك آرد 

شخص امان ... ا آند  ديگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پيد،بررسی نمودندآنجا آه ضاللت از هدايت برای شان متمايز شود، 
  ]. 7"[كی را به اراده خود اختيار آند   تا بتواند از مرگ و زندگی ي...يافته تنها اين مقدار فرصت دارد

:" می گويد.  کرده استآنان قرآن امان دادن  به غير مسلمانها را، مشروط و متوقف بر مسلمان شدن ، طباطبايیبه گفته ی 
اهان را وقتی واجب آرده  آه مقصود از پناهنده شدن ، مسلمان شدن و يا چيزی باشد آه نفع اش خو اين آيه پناه دادن به پناه 

عايد اسالم گردد ،  اما اگر چنين غرضی در آار نباشد، آيه ی شريفه، به هيچ وجه داللت ندارد آه به چنين آسی بايد پناه داد 
  ]. 8"[ است، و اين شخص مشمول آيات سابق است آه دستور تشديد را داده

اين آيه از آيات محكمه است و نسخ نشده  : " مطايق تفسير طباطبايی، اين حکم،جز محکمات قرآن است که به هيچ وجه نسخ نخواهد شد
بنا بر اين ، بر اسالم و مسلمانان است آه ... و بلكه قابل نسخ نيست ، زيرا اين معنا از ضروريات مذاق دين و ظواهر آتاب و سنت است

ر آس از ايشان آه امان بخواهد تا معارف دين را شنيده و از اصول دعوت دينی سر درآورد، امان دهند، تا اگر حقيقت بر وی به ه
روشن شد، پيرو دين شود ، و مادام آه اسالم ، اسالم است، اين اصل قابل بطالن و تغيير نيست، آيه محكمی است آه تا قيامت قابل نسخ 

  ].   9"[باشد نمی

: طباطبايی اين حکم را نشانه ی.  را در تمامی زمانها، در برابر انتخاب مرگ يا پذيرش اسالم قرار داده است اهل کتابآن غيرپس قر
  ].  10[می داند" نهايت درجه رعايت اصول فضيلت و حفظ مراسم کرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانيت"

  

  :در سوره تحريم می فرمايد

  

ای پيامبر با کافران و منافقان جهاد کن، و با آنان : فار و المنافقين واغلظ عليهم و ماوئهم جهنم و بئس المصيريا ايها النبی جاهد الک
  ).9تحريم، (درشتی کن که سرانجامشان جهنم است و بدسرانجامی است

  

 جهاد با منافقان با زبان است ابن عباس گفته است جهاد با کفار با شمشير است و:"فاضل مقدادی سيوری در تفسير اين آيه می نويسد
کفاری که کتاب . امر با جهاد با کفار دو قسم است.يعنی با اقامه ی حجت برآنان و پند و اندرز دادنشان و اين قول را حبابی پسنديده است

 اگر هيچکدام از اين دو امر دارند يا شبهه ی آن در حقشان می رود بايد با آنان کارزار شود تا اسالم آورند يا به شرايط ذمه گردن نهند و
اين آيه ، عينًا ]. 11"[و کسانی که کتاب ندارند ، با آنان کارزار می شود تا اسالم آورند و گرنه کشته می شوند. تحقق نيافت، کشته شوند

  .تکرار شده است) 73آيه (در سوره توبه

  

  : آنها  اخروي اما عقوبت: آخرتبرخورد در  -2
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اتنا بينات تعرف فی وجوه الذين کفروا المنکر يکادون يسطون بالذين يتلون عليهم ء اياتنا قل افانبئکم بشر من ذلکم واذا تتلی عليهم ء اي 
؛  یشناس  مي  آافران  انكار را بر چهره  شود، نشان  خوانده  روشنگر ما بر آنان  آيات چون: النار وعدها اهللا الذين کفروا و بئس المصير

   را به خدا آن .  آتش؟   آنم  آگاه  بدتر از اين ی چيز آيا شما را به: ور شوند، بگو  خواندند، حمله ی را م  آيات  آه شد بر آنان با  نزديك  آه چنان
  ).72،  حج( است  ی بد سرانجام  و آتش  است  داده اند وعده  نياورده  ايمان  آه یآسان

  

  ی؟ آتش  نوع  اما چه.ابدی است  آتشجازات م،  و ايمان نياوردن به آن  انكار اسالمکيفر    پس

  

   را آه آنان: ان الذين کفروا باياتنا سوف نصليهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اهللا کان عزيزا حکيما 
  خدا پيروز و حكيم.  خدا را بچشند ، تا عذاب  دهيم ن ديگرشا  بپزد پوستي  تنشان  پوست هرگاه.  افكند  خواهيم  آتش  ما آافر شدند به  آيات به

  ).56نساء،  ( است

  

و قل الحق من ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها و ان يستغيثوا يغاثوا بماء کالمهل  
   بياورد و هر آه  بخواهد ايمان هر آه.   پروردگار شماست انب از ج  حق  سخن اين: بگو: يشوی الوجوه بئس الشراب و ساء ت مرتفقا

   چون  خواهند از آبي  آب  استغاثه  به  و چون ايم  آرده گيرد، آماده  را در بر مي  همه  آن  لهيب  آه  آتشي  آافران ما براي. بخواهد آافر شود
  ).29،  آهف( بد   آرامگاه  و چه  بدي  آب ، چه  بخورانندشانشود   مي ها آباب  چهره  از حرارت  آه  گداخته مس

  

اين نکته را نمی توان ناديده گرفت که نوانديشان دينی برای اثبات وجود آزادی بين انتخاب دين و بی دينی در اسالم، به اين آيه استناد  
وقتی کسی از اين حق استفاده کرد  و دين  چرا   رد، وجود ندا  در دين  و اآراه  است ی آدم  حق  اگر انتخاب :   است  اين  پرسش . می کنند

 ه آنها  ب ها  حيوان  چون  در دنيا و آخرت خواهد شد؟  چرا او  خورانده   به  گداخته  مس اودانهديگری برگزيد، به آتش افکنده خواهد شد و ج
  :می کندها بازگو   با حيوان  تشبيه  ضمن همرا    در آخرتمخالفان و منکران   وضعيتقرآن  شود؟  ی  م نگريسته

  

   از قبرها بيرون  پراآنده هاي ملخ  چون.   آشكار است  در چشمانشان  ذلت نشان: خشعا ابصارهم يحرجون من االجداث کانهم جردا منتشر
  ).7قمر، (آيند  مي

  

  تشنه شتر  نوشيد آه  مي چنان. خواهيد نوشيد   جوشان  آب و بر سر آن: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
  ).54ـ56،  واقعه( در روز جزا   غذايشان  است اين. نوشد مي

  

و دين ) يهود(اسالم را شنيد و آنها ضعيف يافت، يا دين موسی  حقانيت  داليل  در زمان ظهور اسالم، فردی    آنيم  فرض
 با خدا   لذا صادقانه.که خدايی وجود دارد او را به اين نتيجه نرساند وجود خدا واهد را برتر از دين اسالم دانست، يا  ش) مسيحيت(عيسی

  قرآن چه حکمی درباره ی چنان فردی داده است؟ . دي ورز  مخالفت و پيامبرش
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 با خداوند و پيامبر او  هر آس  اند آه  آيا ندانسته: الم يعلموا انه من يحادد اهللا و رسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذالک الخزی العظيم 
  ).63،  توبه (  است  بزرگ ی و خوار  خفت ماند، اين ی  م  در آن  جاودانه  آه  اوست  نصيب  جهنم  ورزد، آتش مخالفت

  

 را تنها در   و رستگاري  و سعادت نجاتتنها يک دين را دين حق می داند و   (Religious exclusivism)يی دينی انحصارگرا
 اديان .بود دوران ماقبل مدرن، دوران انحصارگرايی معرفت شناختی و اجتماعی .معرفی می کند خاص  دينآن  از  يرويگرو پ

تمام پيامبران . ابراهيمی که متعلق به آن دورانند، خود را مطلق حقيقت، حقيقت مطلق و تنها راه سعادت اخروی معرفی کرده اند
 بعدی که با مخالفت پيروان اديان پيشين مواجه می شدند، به شمول گرايی منتها پيامبران. انحصار گرا بوده اند
(inclusivism)داند و   مي  از اسالم  را پيروی  و نجات  رستگاری  ، تنها راها انحصارگر  دين  يك  عنوان  به اسالم. متوسل می گرديدند

غير اهل کتاب، بايد بين .  هم فقط با خشونت فيزيکی تعيين خواهد شد تکليف آنان در دنيا.دهد ی  م  ی آتش وعدهدر آخرت ،    منكران به
. اهل کتاب بايد بين پذيرش اسالم، پرداخت ذليالنه ی جزيه و مرگ يکی را انتخاب کنند. پذيرش اسالم يا مرگ يکی را انتخاب کنند

ياسی ، يکی از وجوه دوران مدرن معرفت شناختی و اجتماعی و س(pluralism) کثرت گرايی . مجازات مرتدين هم مرگ است
 بر   شده  تعبيه  گوناگون  راههای اديان. دهند  مي  را نشان  رستگاري  ، راه  از ديگري ، مستقل  از اديان  هريك  آثرگرايان، گمان به. است
  . اما چنين نگاهی را نمی توان از اديان گذشته انتظار داشت.  آوه اند  يك دامنه

  

درک هويت تاريخی دين، منجر به عدول از اين نگاه و اين .  ی فرهنگ زمانه ای است که در آن ظهور کرده استدين بازتاب دهنده
حکم ارتداد را متعلق به دوران مدرن نمی دانند،يا ) روشنفکران دينی، روشنفکران مذهبی(اگر نوانديشان دينی. گونه احکام خواهد شد

ت، چرا در برابر صدور احکام ارتداد سکوت اختيار می کنند؟ آيا رواست که در دوران مدرن اساسًا معتقدند قرآن فاقد حکم ارتداد اس
در سودان ، کويت، مصر، افغانستان و ايران، شاهد صدور احکام ارتداد باشيم ؟ آيا پاسخ به کسانی که در قلمرو دين آرای دگر انديشانه 

  !دور حکم ترور؟دگرانديشی دينی ، گفت و گو، استدالل و نقد است، يا ص

  اکبر گنجی 

  1387 آبان 14راديو زمانه، : منبع

  

  

  : پاورقی ها

  . 27-28، س س 45 ق، ص - ه1375، چاپ تبريز، المکاسبشيخ مرتضی انصاری، - -1
   .317 ، ص 9، جلد الميزانيک طباطبايی ، -2
  يک پيشين، همان -3
   .322 -323يک پيشين، صص -4
   .287، الجزء الثالث، دارالکتب االسالميه، ص زانالميمحمد حسين طباطبايی،   -5
  .  به جهت اهميت بحث جهاد ابتداييف به طور مستقل به آن پرداخته خواهد شد-6

  . 207 -208، ص9،جلد الميزانطباطبايی،  -7

  .208 ، ص 9،جلد الميزانطباطبايی،  -8
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  .207 ، ص 9،ج الميزانطباطبايی،   -9

   .206 ، ص 9، ج الميزانطباطبايی،  -10

  . 360 -1/361، کنزالعرفان -11
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  )18(قرآن محمدی
  خوکها، گوسفند ها، پشه ها، االغ ها

  

به گفته ی مصطفی ملکيان، قرآن حاشيه ای است بر متن . دين  برساخته ای تاريخی و بازتاب دهنده ی فرهنگ زمانه ی ظهورش هست
آنگاه . و حسد و غرض و مرض تقليل می داد" حيوانيت"را به " تفاوت"و " ديگری"اسالم يک . جامعه ی عربستان قرن هفتم ميالدی

کسانی که در جهان گذشته در دل اين گفتمان پرورش يافتند، همان گفتمان را . مجازات دنيوی و اخروی برای آنها در نظر می گرفت
  .وحشی بايد به قتل می رسيدندمتفاوت ها به سرعت تبديل به حيوان می شدند، و آن حيوان های . بازتوليد کرده اند

  

، دقيقًا )کفار(او که خود متعلق به دوران ماقبل مدرن است، نگاهش به مخالفان. مولوی يکی از بزرگترين عارفان جهان اسالم است
  : يدمی گو. به گفته ی مولوی خون کفار مباح است، برای اينکه  آنها مانند حيوانها هستند. بازتاب دهنده ی گفتمان قرآن است

  

  خر نشايد کشت از بهر صالح                                                                   چون شود وحشی شود خونش مباح

  گرچه خر را دانش زاجر نبود                                                                       هيچ معذورش نمی دارد  ودود

   شد از آن دم آدمی                                                                   کی بود معذور ای يار سمی پس چو وحشی

    و رماح  ُنّشاب  پيش همچو وحشي                                                                         شد ُمباح  ُآّفار را خون الجرم

  ) 3320 -3323اول، ابيات مثنوی، دفتر (

  

اما فرهنگ زمانه و گفتمان قرآن وقتی بسط می يافت، منحصر به غير مسلمانها نشد،فرقه های گوناگون مسلمان، يکديگر را حيوان 
. هر گروهی ، ديگری مسلمان، اما کمی متفاوت را ، حيوان می خوانده است. خواندند وريختن  خون ديگری را حالل اعالم کردند

   را به  شيعيان شان  در مكاشفات آند آه ی  م  نقل  از صوفيان ی، از بعض ی عرب الدين ی، مح  اسالم  جهان نظري  عارِف عرفان گترينبزر
  :تنها راه تبديل شيعيان از خوک به انسان، توبه از شيعه بودن است. ديدند یم)  خوك( خنزير  صورت

  

 المستور   الرجل  خنازير فياتي  يراهم فكان...   الروافض  آشف  عليه  قدا بقي  رايته  هذا الذي و آان. ..  الرجبيون  عنهم  الّله  رضي و منهم" 
   اهللا  الي  تب  له  و يقول  خنزير فيستد عيه  صوره  في  براه  فاذا مرعليه  ربه  به  يدين  به  مومن  نفسه  و هو في  قط  هذا المذهب  منه  اليعرف الذي
   من  آه  شخص و اين... اند ، رجبّيون  عنهم اهللا ، رضي  از آنان ي و دسته: ... انسانا ه´ را  توبته  في  و صدق  تاب فان...   رافضي عي شي فانك

 او  يش پ  پوشيده ، مردي  حال در آن.  بود  يافته  خوك  صورت  را به آنان...  بود را ديده)  شيعيان (=   رافضيان  و شهودي  در آشف ديدمش
  وقتي.  بود  رافضيان  مذهب  به  و مومن ، او متدين ، در واقع  ولي  است  رافضيان  مذهب  اهل  مرد پوشيده  آن  آه  او هرگز خبر نداشت آمده
   شيعي چرا آه،   آن  خدا توبه  پيشگاه به:   او گفت  آرد و به صدايش.  ديد  خوآي  صورت  را به  بر او گذر آرد او وي  مرد پوشيده اين

  ].1["ديد  مي  انسان  صورت  را به آرد، او وي  مي  توبه آرد و صادقانه  مي  اگر او توبه پس...  اي رافضي
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 و   شده  و شنود بسته  گفت  شوند، راه  محسوب  گردند و حيوان  خارج  انسانيت ه ی  از حوز  اعتقاداتشان  دليل  به ی يا قوم  فرد، گروه وقتي
  : داده است  ی اسماعيل  شيعيان  قتل  مبنا فتوا به  بر همين ی محمد غزال امام.   اوست ، آشتن ی وحش  از شر حيوان  ماندن  مصون اهتنها ر

  

   آردن ناظره م  و با ايشان  مأيوس  ايشان اند و عالج  امت اند و بدترين  خلق بدترين)   و زنديقان  اباحتيان يعني (  قوم  اين  آه  ببايد دانست پس"
.   ايشان  اصالح  نيست  طريق  و جز اين  است  واجب  ايشان  خون ريختن و   ايشان  و استيصال  قمع  سود ندارد آه  گفتن  را نصيحت و ايشان
  ].2"[ بالبرهان  ماال يفعل  السنان و  بالسيف  اهللا يفعل

  

به گمان وی ،آنها  از کافران رومی هم بدتر و نجس .  است  را منتشر آرده زالي محمد غ  از امام  ديگري  فتواي پژوه  دانش استاد محمد تقي
 بر  تر است  و واجب  باران  حاللتر از آب  ايشان  قتل  آه بدان": لذا، کشتن يک تن از آنان برتر از کشتن هفتاد کافر رومی است.ترند

   و صحبت  دوستي  آنند و با ايشان  پاك  ايشان  و جاست  را از نجاست  زمين پشت آنند و   را قهر آنند و قتل  ايشان  آه  و پادشاهان سلطانان
 را   هفتاد آافر رومي  آه تر است  اولي  ريختن  ملحدي و خون   نشايد آردن  ايشان  و نكاح  را نشايد خوردن  ايشان نشايد آرد و ذبيح

  ].3"[ آشتن

  

اما آار بدينجا .   يافت امهنظری جهان اسالم اد   عارف  بزرگترين  بوسيله  شيعيان  خواندن يوان آفار آغاز شد و با ح  خواندن  آار از حيوان
   را مجذوب  شريعتيعلی  آنقدر   مثال اين.  شوند  خوانده"گوسفند" ی امامانشان    بوسيله  شيعيان  آه  است  آن  نوبت اينك. يابد ی  نم خاتمه
: ی گويد م  امامت  اصل  اهميت  درباره  از اصحابش ی  يك  به  خطاب  صادق امام . ]4[ خواند"انگيز  و غم ی و پرمعن عميق" را   آن آرد آه

 از   عبادت  در مسير اين ی، ول  خواهد گرفت  پاداش  از خداوند تعالي  اميد آه  افكند بدين  تعب  خود را به  جان  در عبادت  با تالش هرآس"
  اين.  نباشد  حق  درگاه  او مقبول  و طاعت  رهبر او باشد، تالش  اهللا  از جانب  آه ی و مقتداي  امام  بگيرد بدون  خود سرمشق فكر و انديشه

   خود را گم  و رمه شبان   آه  است یگوسپند   او داستان داستان.   او بيزار است  و خداوند از عبادت  است  و سرگردان  گمراه ی عابد چنين
   آن  ببندد و در خوابگاه  دل  و شبانش  رمه  آن ، به ی ببيند با شبان یا  رمه  آه  بدود تا شبانگاه  و راست  چپ  به را سرگردان روز  آند و آن
د و  بدو  و سرگردان باز حيران.   است  بيگانه  شبان  و اين  رمه  با اين  خود را براند، واشناسد آه  ، رمه  شبان  بيارمد و فردا آه گوسفندان
 شود،   نزديك  بشتابد و چون  آن  سوي  آند و به  خوش  ديگر بيند و باز دل یا  و رمه  خود باشد تا از دور شبان  خود و رمه  شبان جوياي
 و  فند ، ترسانگوس.   تو باشم  شبان  من  و نه ی نباش  رمه  ، تو از اين  گوسفند سرگردان اي   آه خود براند  برآورد و او را از رمه  بانك شبان

.  خود بازگرداند  رمه  برساند و يا به  چراگاه  او را به  آه ی شبان نه:  بدود  و راست  چپ  گيرد و به  خود را در پيش  راه نااميد و سرگردان
 از   ظاهر و عادل یم از جا برخيزد و اما  آه یبخدا سوگند مسلمان.  خود سازد  شمرد بر جهد و او را طعمه  غنيمت  فرصت ی گرگ ناگهان
پس ]. 5"[  است  و منافقان  آافران رديف بميرد هم  حال  و اگر بر اين  است  و گمراه  و سرگردان  باشد حيران  بر سر نداشته  اهللا جانب

  . اندکفار هم که از نظر قرآن حيوانهای مستحق مرگ و آتش جهنم. مسلمان بدون امام، گوسفند بدون شبان، و هم  حکم کفار است

  

 در   امام ، بلكه است)  ع( باقر   تنها مورد تاييد امام  و ماهيتًا حيوانند، نه آنند، در واقع  تمرد مي  بيت  اهل  از واليت  آه  شيعياني  آه  نكته اين
  وقتي.  آرد  مشاهده يوانات ح  صورت گذار، حيوانند و ابوبصير آنها را به   حج  از شيعيان ی بسيار  داد آه  ابوبصير نشان  به  حج موسم

  ].6"[  الحجيج  و اقل ا اآثر الضجيج م بل":  باقر فرمودند  امام!"  الضجيج  و اقل ما اآثرالحجيج":  ابوبصير گفت

  

  :ی کنند م  تقسيم  دسته  سه  را به هم همه ی انسانها )  ع (  علي  حضرت
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   رّباني  در نزد علماي آموزند آه  دانش  دسته اند، يك  رباني  عالم  دسته يك:  َسبيٍل َنجاٍة، َو َهَمٌج ِرعاُع  ُم َعلي َو ُمَتَعِل َفعاِلُم َرّباِني: َثٌه' الّناُس َثال
   . )147 قصار ، آلمات  البالغه نهج(اند   در فضا پراآنده  هستند آه هايي پشه   هم بقيه. گيرند  مي خوانند و تعليم  مي درس

  

، )مالصدرا ( صدر خداشناساِن مسلمان. شد، هر مسلمانی آن را به دسته ای از انسانها که متفاوت بودند،  تعميم دادوقتی اين راه گشوده 
  :کند   را توجيه نظر صدرالمتالهين  ی تراش  تا با دليل  آرده  سعي ی سبزوار ی و مالهاد جا داده   حيواناتانواع  را در  زنان

و ...   و الّراحة و بعضها للتجمل...  و بعضها للحمل...   و الزينه و بعضها للّرآوب...  بعضها لال آل...  تلفة المخ و منها توّلد الحيوانات" 
   براي  بعضي آه...   است  مختلف ، تولد حيوانات  زمين  در خلقت  الهي و از عنايات:   و االثاث  و البيت و بعضها للمالبس...  بعضها للنكاح

و  ...   و آميزش  نكاح  براي بعضي و...   تجمل  براي و بعضي...   بار آشيدن  براي و بعضي...   سوارشدن  براي عضيو ب... اند خوردن
  ].7..."[  خانه  و اثاث  لباس  تهيه  براي بعضي

  

  :نويسد  مي  مطلب  اين  در حاشيه  سبزواري  مالهادي

   زخارف  و رغبتهّن الي  الجزئيات  ادراك  عقولهّن و جمودهّن علي  الّنساء لضعف  ان  الي  ايماء لطيف  الحيوانات  سلك  ادر اجها في في"
 صحبتهّن و   لئّلا يشمئّزعن  االنسان  آساهّن صورة  حّقًا و صدقًا، اغلبهّن سير تهّن الدّواّب و لكن  الّصامتة  بالحيوانات  يلتحقن  ان الدنيا، ِآدن

   و ادخال و النشوز  آالطالق  االحكام  آثير من  في  عليهن  و سّلطهم  الرجال  شرعنا المطّهر جانب  في  هنا غلب  نكاحهّن و من  في يرغب
   دليل  به  زنان  اينكه  دارد به  لطيفي  اشاره  است  در آورده  را در عداد حيوانات  زنان  شيرازي  صدرالدين اينكه...:  الضّرر الضرر علي

   دارند ولي  چارپايان  سيرت و اغلبشان. اند  بسته  زبان  حيوانات  دنيا، حقًا و عدًال در حكم  زيورهاي  به  و ميل يات جزئ  و ادراك  عقل ضعف
   در شرع  دليل  همين  بورزند و به  رغبت  با آنان  متنفر نشوند و در نكاح  با آنان  از مصاحبت اند تا مردان  داده  انسان  صورت  آنان به

  ]. 8.."[اند  داده  چيرگي بر زنان...  و نشوز و  طالق  مثل  از احكام  را در آثيري انمطهر مرد

  

.   است  آدميان ی انتخابگر  حق  نفي  معناي ، به)شيعيان، سنی ها، مسيحی ها، يهوديها،بی دين ها"(متفاوت ها"و " ديگری"   خواندن  حيوان
   سبِك زندگِي متفاوت ها، انتخاِب يك ، انتخاِب سياست ، انتخاِب زمامداران  انتخاِب نظاِم سياسي.  است  نظاِم انتخاباتي ، دموآراسي در مقابل

   يك ، امتياز پيروان" حِق انتخابگري".   است"شهرونداِن انتخابگر" و در حِد قد و قامِت   برازنده اي ، جامه نظاِم دمكراتيك.  و انتخاِب دين
   گفتة  به  آه یحق.   است  انتخاب ؛ واجد حق ، نژاد و مذهب  از عقايد، جنس شهروند مستقل.  ، نيست  دين  بدان مل آا  از التزام ، پس  خاص دين
   ندارد آه  تفاوت  با حيوانات  جهت  اين  به  نخست  در وهلة  انسان از نظر ميل".   است  از حيوان  مميز انسان ، فصل  ميل  استوارت جان

 بزند؛   انتخاب  به تواند دست  می   دارد آه  تفاوت  جهت  از اين ، بلكه ساز است  ابزارساز و شيوه   آه  جهت  يا از اين،  است  عقل صاحب
  آنند؛ زمانی  می   انتخاب شود يا برايش  می   انتخاب  آه  هنگامی شود و نه  می   خودش  آه  است  انتخاب  هنگام  به  از هر زمان  بيش انسان
 می   خود تعقيبش  طريق  به  هر آس  آه  هدفی- جستجوگر صرفًا ابزارها  ، نه  است  جستجوگر هدفی  آه ؛ زمانی  مرآوب  نه  است اآب ر آه

   ميدان تر خواهد بود؛ هر چه  انسانها غنی ها متنّوع تر باشند زندگی ها و طريقه  شيوه  اين  هر چه  آه  است  آن اش  قهری آند؛ و نتيجه ی  
 تعداد امكانها  تر بيشتر خواهد شد؛ هر چه تر و غيرمنتظره   تازه   چيزهای  پديد آمدن  تر باشد، فرصت  افراد گسترده  ميان  و واآنش آنش
  ادی خواهد بود، و آز  فرد گشوده  روی  به  بيشتری  و بكر بيشتر باشد، راههای  تازه  جهتی  به  و بردنش  خويش  شخصيت  تغيير دادن براي
  "[]. بيشتر خواهد شد اش  و انديشه عمل

  

. شود ی  م  آدميان  طعمة  فقط آند، بلكه  نمي  خلق  چيزي ، آور، فاقد عقل  حيواِن آر، الل یسازد ول ی  م  دمكراتيك  انتخابگر، نظام انسان
 جانور   را نپذيرد، بدترين  اسالم  هرآس ، ولي  است  نمايد، مومن  اطاعت  را بپذيرد و از خدا و رسولش  را بشنود، آن  اسالم ی ندا هرآس

  :  است  زمين یرو
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ان شر الدواب . وال تکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم اليسمعون. يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا اهللا و رسوله و التولوا عنه و انتم تسمعون
شنويد از   او را مي  سخن  آه  آنيد و در حالي  اطاعت ايد، از خدا و پيامبرش ه آورد  ايمان  آه  آساني اي: عنداهللا الصم البکم الذين اليعقلون

 هستند   و الالن  آران  در نزد خدا اين  جانوران بدترين. شنيدند  نمي  آه ، در حالي  شنيديم  گفتند آه  مباشيد آه و از آنان.  برمگردانيد او روي
  ).20-22،  انفال(يابند   در نمي آه

  

آورند   نمي اند و ايمان  آفر ورزيده  هستند آه  از نظر خداوند آساني  جنبندگان بدترين: الدواب عنداهللا الذين کفروا فهم اليومنونان شر 
   ).55،  انفال(

  

  ، بلكه ما برابر نيست تنها با  ، نه  ما نيست  دين آند، با ما و تابع ی  و رفتار نم ی ما فكر و زندگ  مثل ، آه" ديگری"،  ی دين ه ی  در انديش
،  ی برابر  بدون ی ساالر مردم...   است ی برابر ی معن  خود به ی حداقل ی در معنا دموآراسي":  دريدا  نظر ژاك بهاما  .  نيست" آدم"اصًال 
 فرد  عنوان  به" ديگری"  ه ب  و احترام  فرديت  براي  را با خواست  برابري  براي  خواست شما ناچاريد اين... ، وجود ندارد  هرآس یبرا

 وجود " ديگری"   فرديت  به  و احترام ، عدالت ی برابر  در آن  آه یا  هر تجربه  را به ی دموآراس  نام  اين توانيم ی  م حتي... سازگار آنيد
 و   طور غيرمشروط به) خواهد باشد ي م  آه هر آس (" ديگری"   ـ به  است  غيرمشروط  ُحكم  يك  بايد ـ و اين من...   باشد، بگذاريم داشته
 " ديگری" با  منی    در رابطه  مدخل  نخستين اين.   و او را بپذيرم آمد بگويم  خوش یا  و يا گذرنامه ، پيشينه ی، نام ی سند  خواستن بدون
 در را باز   نبايد اين من).   و خود من  من  دولت،  من  و ملت  من ، فرهنگ  من ، زبان  من خانه (  من ، زادبوم  من ی فضا  به  است یمدخل.  است
  كوشم و يا ب  دارم  را باز نگه  بايد آن من:   است ، باز بوده  بگيريم ی تصميم  آن  درباره  من  آه  از آن ، و پيش  در باز هست  اين  آه ، چون آنم
   .]9"[  باز آنم  را غيرمشروط آن

  

 (  یساز  همگن یفرآيندها. سازد ی  م ی  را ضرور  زور و خشونت  باشد، اعمال"  ديگري غيريت"   نفي  آن  غايت  آه اي  هر پروژه
homogenization ( زنده باشی  نداری حق"   به"  نداری آنگونه که می خواهی  باشی تو حق". آنند  عبور مي  خشونت از جاده  " 

  . ، نيازمند فضيلت شجاعت استوفاداری به دگرانديشی ، دگرباشی و تفاوت .تحويل می شود

  

،   او خر، عنكبوت،  است  زمين  روي  جانوران آورد، بدترين ی نم  ايمان  اسالم  دين  دارد و بهمتفاوتی    دين  آه" ديگری"اين رويکرد که  
  ، مس  آب یسوزاند و بجا  مي  آتشرا دراينگونه افراد    متشخِص انسانوار در آخرت ی خدا،  است ، گوسفند و پشه ، ميمون ، شتر، خوك ملخ

پيش فرض قرآن محمدی اين بود که دين سرشتی تاريخی دارد و به شدت  .، متعلق به جهان گذشته است خواهد داد  بخوردشان گداخته
يی است از برخورد قرآن با مخالفان و منکران، نمونه و شاهد نيکو. تخته بند زمان و مکانی است که در آن روئيده و بزرگ شده است

همه ی آئين ها خود را حق مطلق قلمداد می . در آن دوران، چنين برخوردی، عين زيستن در گفتمان های رايج زمانه بود. مدعای ما
پيامبر گرامی اسالم هم با يهوديان و ميسيحان و مشرکانی مواجه بود که . کردند و پيروان ديگر اديان را باطل و گمراه می خواندند

پيامبر هم در چارچوب گفتمان رايج زمانه به آنها پاسخ می گفت و . شان را به رسميت نمی شناختند و آن را انکار می کردندپيامبری اي
در آن زمان، هيچ کس برمبنای گفت و گو و برهان . خطاب می کرد... آنها را حيوان ، حسود، مغرض، فاسق، هدايت ناپذير، تبهکار و

هويت تاريخی دين در . گفتمان  نقش اساسی داشتاين کاريزمای پيامبر و قدرت نظامی در بسط . ی کردآوری  بر ديگری غلبه پيدا نم
مسأله و مشکل برای انسان امروز و دينداران کنونی از وقتی آغاز می شود که  کسی منکر وجود اين . اين مورد بخوبی عيان است

ه قرن هفتم ميالدی را به دوران مدرن بياورد و با مخالفان فکری چنان رويکرد در دين شود، يا کسی بخواهد اين گفتمان  متعلق ب
 نبود که ديگر انسانها را حيوان می خواند، اين پيامبر گرامی اسالم بود که ای متشخص انسانوار سلطانی اين خد. برخوردی داشته باشد

 حکم می کند؟ اين آيات کالم اهللا است؟ يا سخنان  انصاف علمی چه.خواندمی دشمنان خود را ، در چارچوب گفتمان زمانه، حيوان 
" قرآن محمدی" درگير جنگ بود و کوچکترين غفلت، رسالت اش را در نطفه نابود می کرد؟  اش پيامبر بزرگواری است که با دشمنان
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به آنها  بايد در .  استنگاه تاريخی به اديان،  راه فهم اديان بزرگ تاريخ: در صدد توجيه گذشته ی اديان نيست، مدعا  اين است
نگاه غير تاريخی به قرآن، و در نظر نگرفتن سرشت تاريخی آن، . که ظهور کرده اند و پديد آمده اند، نگريست) گفتمان و متن(بستری

ه دوران منتهی به اين تفسير نامقبول می شود که نگاه و احکام متعلق  به قرن هفتم ميالدی را مفسرانی چون طباطبايی و جوادی آملی ب
همان گونه که شبان :"را بايد به زور هدايت کرد) کافران(جوادی آملی به صراحت تمام می نويسد  که اين حيوانات. مدرن تعميم دهند

سرانجام رمه را با چوب دستی به راه می آورد، نه با بيان و هدايت، افراد رمه گونه را نيز که سخن راهنمای خود را نمی فهمند و 
اگر پند و : وط می کنند بايد به روشی مناسب خود آنها از گژ راهه روی منزجر کرد، بر همين اساس امير مومنان فرمودسرانجام سق

منظور از کی در اين بيان، اجرای . و اذا لم اجد بدا فاخر الدواء الکی: اندرز در شما اثر نکرد بدانيد که داروی پايانی داغ کردن است
 اگر اين نگاه به متفاوت ها غير اخالقی و غير عقاليی است، چاره ای جز ].10"[ر عقاب در آخرت استحد و تعزير در دنيا و کيف
  .دين نمی تواند مبلغ نگاهی باشد که از نظر انسان کنونی غير اخالقی ، غير عقاليی و ناعادالنه است. عدول از آن وجود ندارد

  اکبر گنجی

  1387 آبان 19راديو زمانه، : منبع

  

  :  هاپاورقی

  .  به بعد، مکاشفه بعضی از رجبيون 8، جزء دوم، ص فتوحات مکيه   -1

   .87-88، صصفضااالنام من رسائل حجه االسالم   -2

  . ، شماره سوم1344، سال هفدهم ،   مجله دانشکده ادبيات تبريز -3

  . 529 ، ص 26، ج مجموعه آثار علی شريعتی ، -4

  .96-97، ص 1363مد باقر بهبودی ، جلد اول، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،  ، ترجمه و تحقيق محگزيده کافی  -5

  . 261 ، ص 46، ج بحاراالنوار  -6

  .  ، مکتبه مصطفوی13 ، فصل 7، ج اسفار اربعه   -7

  .   پيشين-8

خبری گزارش گفت و    ژاک دريدا، سياست و دوستی يا دموکراسی در راه ، ترجمه منصور گودرزی، ماهنامه فرهنگی، علمی و -9
  .1381، مهر 2گو، شماره 

  . 582، جلد هشتم، ص تنسيم، تفسير قرآن کريميک آيت اهللا جوادی آملی، -10
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  )19 ( محمدیقرآن
  )١( قرآن یتحد به پاسخ

  

 و قرآن یبرا یبزرگ افتخار مدرن، ماقبل یايدن در ،یدعوت نيچن. است کرده مبارزه به دعوت را مخالفانش قرآن
 بود، یرکشگلش و جنگ و ريشمش از ی استفاده ها، نيآئ بسط راه نيتر مهم که یدوران در. ديآ یم شمار به روانشيپ

 و گذشته در. شود یم محسوب یعقل و یفکر ی توسعه یسو به بزرگ ی،گام یاستدالل -یفکر يیارويرو به دعوت
 نيا. اند کرده استنتاج آن از را ”است اهللا کالم قرآن “و برساخته یا مقدمه قرآن یتحد از ن،يمسلم از یگروه حال،
  :است ريز قرار به برهان

 ارائه اش مشابه یزيچ توانند یم اگر تا است کرده مقابله به دعوت را اش بودن یانيوح منکران قرآن: اول مقدمه
  .ندينما

  .است نشده یکار چنان به موفق کس چيه و گذشته قرآن دعوت از قرن چهارده: دوم مقدمه

  . است اهللا کالم قرآن: جهينت

 نشان یکسان اگر یحت ،”قرآن بودن اهللا کالم “ريناپذ نقد و نامدلل یمدعا به قائالن که ندارد وجود حيتوض به یازين
 با که شد داده نشان نيا از شيپ. شست نخواهند دست خود یمدعا از بازهم دارد، وجود قرآن از برتر یزيچ که دهند
 از حاضرند یصورت چه در نديگو ینم قرآن بودن اهللا کالم به قائالن یعني ،]١[ميباش یم مواجه رينقدناپذ يیمدعا
 به شد خواهد مودهيپ نجايا در که یراه. بود خواهد کاذب آنان یمدعا یصورت چه در و بردارند دست خود یمدعا
  : است ريز قرار

  .آن شمول و حدود و قرآن یتحد نييتب: اول گام

  . قرآن یتحد به شده ارائه یها پاسخ گزارش: دوم گام

 بودن اهللا کالم “به قائالن یوقت. است ”قرآن بودن اهللا کالم “به قائالن یها پاسخ به محدود ”یمحمد قرآن “گزارش
 سخن قرآن “به قائالن یآرا طرح به یضرورت گريد اند، کرده اثبات و رفتهيپذ را قرآن بر گريد یامور یبرتر ”قرآن

  . ندارد وجود ”است امبريپ

 امبريپ ، اسالم ظهور  دوران  )…و انيهودي ان،يحيمس(کتاب اهل و نيمشرک ،قرآن گزارش مطابق :قرآن یتحد -١
  سي ،٢٩-٣١ طور (گو قصه ، وانهيد ساحر، شاعر، ، اهنک را او بلکه آوردند، ینم شمار به امبريپ را اسالم  یامگر
  مبارزه و  یتحد  ميرک  قرآن). ٣١  انفال (ندينما  عرضه را  قرآن  مشابه توانند  یم  هک بودند  یمدع و خواندند  یم) ۶٩
  :ديفرما  یم و  رفتهيذپ را  معارضه و  مقابله  جهت آنها  یيجو

  نيا  حق ، است  بافته بر خود از را  آن نديگو اي :َنيصاِدق انُواک ِاْن  ِمْثِله ٍثيِبَحد ْاتُوايَفْل وِمنُوَني ’ال َبْل َتَقوََّلُه قُولُوَني َاْم
  ). ٣٣-٣۴ طور، (اورنديب  آن مانند  یسخن ديبا هستند، راستگو اگر  پس. ورزند  ینم  مانيا  هک  است

  :اورنديب  قرآن مانند  سوره  ده توانند  یم اگر خواهد  یم آنها از بعد  مرحله در
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 نديگو  یم اي :َنيصاِدق ْنُتْمک ِاْن الّلِه ُدوِن ِمْن اْسَتَطْعُتْم َمِن اْدُعوا َو اٍتيُمْفَتَر ِمْثلٍه ُسَوٍر ِبَعْشِر َفْأُتوا ُقْل اْفَتراُه قُولُوَني َاْم
 یم  هک را  یسکهر و د،ياوريب  آن همانند  ساخته بر  سوره  ده دييگو  یم  راست اگر بگو ؛ است  ساخته بر ار] قرآن [ آن

  ). ١٣ هود، (بخواهند  یاري  به خداوند برابر در ديتوان 

  : خواند  یم  مبارزه  به را آنها و  داده  ليتقل  سوره  يک  به را  سوره  ده  آنگاه

 َربِّ ِمْن ِهيف ِبيَر’ال تاِبکاْل َليَتْفص َو ِهيَدي َنيَب  یالَّذ َقيَتْصد ْنکَول الّلِه ُدوِن ِمْن ’ یْفَتري َاْن رآنقاْل هَذا اَنک ما َو
  نيا  هک دينشا و :َنيصاِدق ْنُتْمک ِاْن الّلِه ُدوِن ِمْن اْسَتَطُعتْم َمِن اْدعُوا َو  ِمْثِله ِبُسوَرٍة َفاتُوا ُقْل اْفَتراُه قُولُوَني َاْم َنياْلعاَلم
  آن روشنگر و  است  آن  شيشاپيپ  هک  است   یزيچ با  همخوان  هکبل باشد، خداوند از ريغ  یسک  یسو از و  ساخته بر  قرآن
 ، است  ساخته بر را  آن] امبريپ [ هک نديگو  یم اي  است  انيجهان پروردگار از] و[ست،ين  یديترد  آن در  هک ، است  تابک

 برابر در د،يتوان  یم  هک را  سکهر و اورديب را  آن  سکهر و دياوريب  آن همانند  یا سوره دييگو  یم  راست راگ بگو
  ). ٣٧-٣٨ ، ونسي (ديبخوان]  کمک  به [خداوند

  : نندک  خلق را  قرآن همانند  هک آنند از قاصر  انيجن و  انيآدم  یتمام  هک دهد  یم خبر  تينها در

 اگر بگو :رًايَظه ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم اَنک َلْو َو ِبِمْثِلِه ْأتُوَني’ال قرآنال ْهَذا ِبِمْثِل ْأتُواي َاْن ’ یَعل اْلِجنُّ َو اِالْنِس َتَمَعِتاْج َلِئِن ُقْل
  آن رينظ توانند  ینم باشند، گريد  یبعض  بانيپشت  آنان از  یبعض ولو اورند،يب را  قرآن  نيا رينظ  هک نديآ گرد  جن و  انس
  ). ٨٨ اسراء، (اورنديب را

 شامل را یا محدوده چه  یتحد   زمان هستند؟  یسانک  چه  یتحد  مخاطب رد؟يگ یم بر در را يیقلمروها چه قرآن یتحد
  : است ريز قرار به ها پرسش نيا به مفسران پاسخ شود؟ یم

: نکهيا یبرا. رديگ  یم بر در را  خيتار  لک و  است  نزما فاقد ، دنيطلب  مقابله و  مبارزه  به :خيتار ی همه زمان، -١-١
  ]. ٢[”ندارد  ینيمع   مدت مزبور  یتحد  هک رساند  یم] اسراء ٨٨  هيآ [ظاهر“

  فصاحت تنها  قرآن  بودن  معجزه  وجه و  علت اگر “: است  قرآن   یتحد  مخاطب  تيبشر  لک :تيبشر کل مخاطب، -١-٢
 در یيتنها  به  عرب رايز نبود، یعموم و یجهان  آن ريغ از  غيبل و  حيفص  المک  صيتشخ  هکنيا با ـ بود  آن  بالغت و
 ريغ و د،ينک  دعوت امر  نيا در  تکشر یبرا را  انس و  جن  همه: ديبفرما  نداشت معنا گريد ـ  داشت  تخصص  فن  نيا
 و  بالغت  خصوص در تنها  قرآن  یها یتحد راگ  پس “] .٣[“ديريبگ  کمک  به را  یگريد  سک هر یتعال یخدا از

  آن ند،قرآن  زبان  اهل  هک ند،ک  یتحد را  عرب ديبا تنها و رد،ک  یم تجاوز  عرب از دينبا گريد بود،  آن  اسلوب  عظمت
 را  اسالم  هم و  تيجاهل  هم  هک آنها و  تيجاهل  خالص  یها عرب  هکبل دارند،  یا ستهکش  زبان  هک ، عرب  یردهاک  نه  هم
  مينيب  یم  هکآن  حال و باشد،  شده فاسد و ، ردهک دايپ  اختالط گريد  زبان با  شان زبان  هکآن از  قبل  هم  آن اند، ردهک  کدر
  پس ، است  ردهک  انس و  جن به  سخن  یرو  عوض در و ، اوردهين  انيم به ها  شرط و ديق  نيا با  هم  آن  عرب از  یسخن
  هک فهماند  یم … ردهک  یتحد  مطلق طور به  هکنيا  پس … ستين  المک  اسلوب نظر از تنها  بودنش  معجزه شود  یم  ممعلو
 و  یتحد  پس”].۴[” جهت دو و  جهت  يک  نه ، است برتر رديگ قرار  یبرتر مورد  است  نکمم  هک  یجهت هر از  قرآن
  ].۵[”باشد  یم اعصار  یتمام  یبرا و بشر، فرد فرد  یبرا  بودنش  معجزه و ، است  یعموم  قرآن زيتعج

 و ، فاضله  اخالق ، یفلسف  یاله  معارف از  اسالم“:  است  آن  تيجامع در  قرآن اعجاز :قرآن ی جانبه همه اعجاز -١-٣
  عمل  ی مرحله در نهاانسا  هک  یگريد زيچ هر و ، یاجتماع  اساتيس و ، معامالت و عبادتها، از ، یفرع و  ینيد  نيقوان
  بيعج و ، است  متعرض زين را  مسائل  نيتر  یجزئ  هکبل ، است  مسائل  مهمات و  اتيلک  متعرض تنها  نه ازمندند،ين  بدان
 از بعد ، امشکاح  اتيجزئ و  ليتفاص  هک یبطور ، شده بنا ديتوح  اصل و ، فطرت  اساس بر  معارفش یتمام  هک  است  نيا

  ]. ۶[”ندک  یم  بازگشت  ليتفاص  همان  به  هيتجز از بعد  دشيتوح  اصل و گردد،  یبرم ديتوح  هب ، ليتحل

 و  اخالق و  اعتقادات از  اعم ، یقرآن  ميتعال و  معارف  یتمام  شامل  یتحد :قلمروها یتمام در مقابله به دعوت -١-۴
 دارد،  قرآن  هک  است  یلتيفض و  مالک  صفات  آن و  قرآن  اتيخصوص  همه  به  یتحد“: شود  یم ، یخيتار  قصص و  امکاح
 و ، یاله  معارف  مخ بر  است  مشتمل  قرآن شود؛  ینم  خالصه  بالغت و  فصاحت  تيخصوص دو در  قرآن  ازاتيامت و

  آداب و  مهيرک  اخالق  چه ، یيقضا  چه ، یاقتصاد  چه ، یاسيس  چه ، یمدن  نيقوان  چه ، عبادات  باب در  چه ، عيشرا  جوامع
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  جن و  هکمالئ  اوصاف  باب در  چه و ،) یبيغ  یها یيشگويپ ( مالحم و ، گذشته  یها امت و اءيانب  درست  قصص  چه و،يکن
.  خلقت  انجام و آغاز  به  مربوط اخبار  باب در  چه و د،يتهد و  وعده و  موعظت و  متکح  باب در  چه ، نيزم و  آسمان و
  مختلف  یها باب  نيا  یتمام در  هکنيا  بدون  هم آن ، تيهدا نور و  انيب  عظمت و  حجت  قوت بر  است  مشتمل  قرآن زين و

  ]. ٧[”باشد  گرشيد  سخن با  مخالف  سخنش  يک

  نيقوان ، خيرتا ، اخالق ، استيس اقتصاد، ( معارف از  یمعرفت در و ردک  اجابت را  ميرک  قرآن)  یتحد ( دعوت  یفرد اگر
  نيچن  هک  است  آن فقها ی هيرو و یفقه سنت ؟ ستيچ  فيلکت شد،  ميرک  قرآن  دانش از برتر  یدانش  یمدع) …و  یمدن
 زانيالم در يیطباطبا. رساند خواهند قتل به را او باشند، داشته) قدرت( امکان اگر و آورند یم شمار به مرتد را  یفرد
  فقه.  است املترک و برتر  یاسالم  فقه از  مدرن  حقوق  علم  هک اند کرده ادعا  یبرخ ديجد عصر در که دهد یم خبر
  .رديپذ ینم را یرأ نيا يیطباطبا اما ، ستين سازگار ديجد عصر  تحوالت با و دارد  تعلق  گذشته  به  یاسالم

 ینم که ميورز یم ديتأک نکته نيا بر بلکه ست،ين اتيمدع نيا ینادرست و یدرست به ناظر ”یمحمد قرآن “یفعل سخن
 و  مخالف  اتيمدع و رفتيپذ را گو و گفت به دعوت  بيرق  یوقت اما رد،ک وگو گفت  به  دعوت را  یگروه اي فرد توان

 یگو و گفت به دعوت ،یدعوت چنان. رساند قتل به و خواند مرتد را او ، داشت  انيب  مستدل طور  به را خود  معارض
 گفته به استناد با بتوان تا کنند آشکار را خود ريضم و ذهن که است بانيرق بيفر بلکه ست،ين کرانهمن و ناقدانه

 ها آن ديبا ، است  یجد اگر ، معارضه و  مقابله  به  نيمعاند و  نيمخالف  دعوت. رساند قتل به اي کرد ترور را آنها شان،يها
  چيه  راه  نيا از  نيد  هک  ميباش  مطمئن ديبا ، ميدار  مانيا خود  نيد  به اگر و ندينما  انيب را خود  اتيمدع تا گذارد آزاد را

 اعتماد و اعتقاد و  مانيا خود یدئولوژيا  به  هک یتبکم هر“: است گفته یمطهر یمرتض. خورد نخواهد  یا ضربه
 ندارد خود  به یاعتقاد و  مانيا  هک یتبکم هر  سکع  به و باشد رکتف و  شهياند یآزاد طرفدار ديبا ناچار باشد،  داشته
  ].٨[“رديگ  یم را رکتف  یآزاد و  شهياند یآزاد یجلو

 یم شينما به را مانشانيا ضعف و قرآن به شان نانياطم عدم ،ینيد یب و ینداريد رقيب داران علم و کنندگان ريتکف
 خواهند استقبال معارضه و نقد از باشند، اشتهد مانيا آن بودن اهللا کالم و قرآن یبرتر و تيحقان به آنان اگر. گذارند
  معارف از برتر  یمعارف  یمدع تا شوند  گذارده آزاد  مخالفان اگر  هک گمانند  نيا بر فقها و نيمسلم از  یبرخ اما،. کرد
  آن از  یکحا  گمان  نيا. ماند نخواهد  یباق  یزيچ  نيد از گريد ند،ينما  مطرح  جامعه در  آزادانه را ها آن و شوند  قرآن
 از برتر اي  قرآن  مشابه  آوردن  انکام  هک پندارند  یم  واقع در و ندارند  مانيا قرآن  تيحقان و  مالک  به واقعًا نهايا  هک  است
  . مخالفان  نه روند،  نشانه خود  یسو  به را  اتهام  انگشت ديبا  نانيا  قتيحق در. دارد وجود  آن

 در تناقض وجود به اعتراف گر،يد یسو آنها،از  رساندن  قتل  به و  انيمدع  خواندن مرتد و سو، کي زا  یتحد  به  دعوت
 یتحد به را مخالفان قرآن همان. است کرده انکار را اتشيآ در اختالف وجود تمام صراحت به قرآن. است قرآن
  قبول  یعني  نيا. کرد اعالم مرتد رند،يپذ یم را قرآن دعوت که را یکسان توان ینم رو نيا از. است کرده دعوت
  : نديفرما  یم  ميرک  قرآن. قرآن اتيآ در  تعارض وجود

 از  گاه هر شند؟ياند  ینم  قرآن  اتيآ در ايآ :رًايثک اْخِتالفًا ِهيف َلَوَجُدوا الّلِه ِريَغ ِعْنِد ِمْن اَنک َلْو َو قرآناْل َتَدبَّرُوَني ’َاَفال
  ). ٨٢ نساء، (افتندي  یم اريبس  یاختالف  آن در بود  یم خدا جز  یگريد  یسو

  : است گفته انيحيمس و انيهودي به قرآن

  ). ١١١ ، بقره (دياوريب  شيخو  حجت دييگو  یم  راست اگر: بگو :َنيِدق’صا ْنُتْمک ِاْن ْمکُبْرهاَن هاتُوا ُقْل

   انيمدع لذا. دياوريب  قرآن  مشابه  یسخن اي  سوره  ده ، ورهس  يک ديهست راستگو اگر ديفرما  یم  قرآن  هم  یتحد  مسلة در
 را شان  قتل    فرمان و خواند مرتد دينبا را  قرآن  معارف بر  معارف از  یمعرفت اي ، اسالم  به  نسبت  انياد از  ینيد  یبرتر
 از  حجت و  ليدل  طلب و  گذاردن آزاد ، لهمقاب  به  معاندان  دعوت. ردک  طلب  حجت و  ليدل آنان از ديبا  هکبل. کرد صادر
 مرتد و  مخالفان اظهارنظر  یها راه  یتمام  بستن اما  است بشر حقوق و  یراسکدمو و یآزاد با سازگار  یروش آنها،

 دکنن اعتراف آنکه بدون گران ريتکف واقع در. دارد  نياديبن  تعارض بشر  حقوق و  یراسکدمو با آنها  اعدام و  خواندن
  اذهان  یتمام ديبا لذا دارد، وجود  قرآن از تر املک و برتر  یمعرفت  ارائه  انکام شود، گشوده راه نيا اگر کنند یم ،فکر
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 عالمه مشابه را قرآن یتحد یآمل یجواد اهللا تيآ. گردد  محال  یتحد تا رد،ک  قفل را دهانها  یتمام و مسدود را
  :سدينو یم. است کرده ريتفس يیطباطبا

 داند  یم  هرچه  سکهر“:  معناست  نيبد  قرآن  یتحّد] ٩[” است  زنده و  یباق خود  قّوت  به  هم امروز  یتحّد و  احتجاج  نيا“
  خيتار  طول در  انيآدم  همه  یعني]. ١٠[” ینقل  علوم در اي و  یعقل  علوم در  خواه ، است  ردهک  عرضه را  آن از بهتر  قرآن
 نند،ک  ارائه  ميرک  قرآن  معارف از برتر اي  مشابه  یمعرفت ، ینقل  علوم اي و  یعقل  علوم در و ”نديازمايب را خود “توانند  یم

 در انسانها ی   همه  قرآن  دعوت قلمرو  چون و باشد  آن  دعوت قلمرو با  هماهنگ ديبا  قرآن  یتحّد  گستره“:  هک چرا
  اسالم صدر  به منحصر  قرآن  دعوت  هک  گونه  همان.  است  یشگيهم و  یهمگان زين  آن  یتحد  دانيم ، است  خيتار سراسر

  ].١١[” ستين  زبانان عرب اي  رمکا امبريپ عصر  به منحصر زين  آن  یتحد نبود  عرب  قوم اي

  :دانند  یم ” یعلم  یتقوا “ عالمت و  نشانه را،  قرآن  مشابه  ارائه  جهت  وششک و ” یيخودآزما “ یآمل  یجواد  اهللا تيآ

 یب  قيتصد رايز ند،ک  بيذکت  ليدل  بدون را  یيرأ  نه و رديبپذ  برهان  بدون را  یمطلب  نه  انسان  هک  است  آن  یعلم  یتقوا“
  کش ، یزيچ  درباره  قيتحق از  شيپ ، است  یعلم  یتقوا  یدارا  هک  یسک.  است ناروا دو هر  ليدل  یب  بيذکت و  قيتحق 

 بماند  کش  حال در زين  قيتحق از بعد اگر و ندک  یم دايپ  جزم  طرف دو از  یيک  به  نسبت  قيتحق از  پس   یول دارد،
 ، کش  رفع  یبرا ديگو  یم  قرآن  مخالفان  به  هيآ  نيا در  سبحان  یخدا. ندارد  یرکف  مرصوص  انيبن  هک  است  آن  نشانة
  آن  مثل  آوردن باشد بشر  سخن اگر و  است  محال  آن رينظ  آوردن باشد خدا  سخن  تابک  نيا اگر  هک  است  نيا اريمع
  ].١٢[“دهد  یم قرار  پژوهشگران  یفراسو  قرآن  هک ، است یعلم یتقو  راه  نيا و دييازمايب را خود  پس ؛ است  نکمم

 و ؛” انکودک  حقوق  ونينوانسک “،” زنان  هيعل  ضيتبع  وعن هر  رفع  ونينوانسک “،”بشر  حقوق  یجهان  هياعالم “ سندگانينو
 به ینبو معتبر سنت و  قرآن  حقوق از ”تر املک “و ”برتر “را  مصوبات  نيا در  شده  گرفته نظر در حقوق آنها،  مدافعان
  . گمانند  نيا بر  هک دارند وجود   يیها مسلمان قطعًا، زين  اسالم  جهان در. آورند یم شمار

  به  آنان با و آورد شمار به ” یعلم  یتقوا “ ی نشانه ديبا را   نهيزم نيا در گرانيد ” یيخودآزما “ايآ:  است  نيا  رسشپ
 نهيزم در کرد ادعا  یمسلمان اگر اي نند،ک  یم خطا  هک ردک  قانع را ديجد  عالم  یعقال ، ادله  قيطر از و  نشست وگو گفت
 یجد دعوت دعوت، ؟ واجب)  استتابه و  توبه  بدون ( اش قتل و  است مرتد دارد، وجود ماسال از برتر یزيچ ، خاص یا

 است یجد ،قرآن دعوت فهمم، یم من که یحد تا است؟ رساندن قتل به و ريضم کردن آشکار قصد به بيفر اي است،
  .است گشوده همه یرو به راه و

 و مخالفان و ها گروه و افراد ی همه. رديگ یم بر در زمانها ی همه در را قلمروها ی همه قرآن یتحد :جهينت
 راه نيا. کنند ارائه قرآن از برتر اي سطح هم یمعارف و نديازمايب را خود توانند یم یا ه حوز و ساحت هر در منکران

  .است گشوده قرآن خود را

  یگنج اکبر

  ١٣٨٧ ید ٢۴ زمانه، ويراد: منبع

  : ها یپاورق

  . زمانه تيسا ، ”اهللا کالم اثبات امتناع و امکان “به شود رجوع -١

   .٢٧٩ ص ، ١٣زان،جلديالم ، يیطباطبا عالمه -٢

   .٢۴٣ ص ، ١٠ جلد زان،يالم ،يیطباطبا عالمه -٣

   .٩۴ ص ، ١ جلد زان،يالم ،يیطباطبا عالمه -۴

   .٩٧ ص ، ١ جلد زان،يالم ،يیطباطبا عالمه -۵
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   .٩٨ ص ، ١ جلد زان،يالم ،يیطباطبا عالمه -۶

   .٩٣ص ، ١٠ جلد زان،يالم ،يیطباطبا عالمه -٧

   .١١ص ،یاسالم انقالب رامونيپ ، یمطهر یمرتض -٨

   .۴٢۴ص ، ٢ جلد ،ميکر قرآن ريتفس م،يتسن ،یامل یجواد اهللا تيآ -٩

   .۴٣۴ ص ن،يشيپ -١٠

   .۴٣٣ ص ن،يشيپ -١١

   .۴٣٢ -۴٣٣ ص ن،يشيپ-12

  

  )19( محمدی قرآن
  )2( قرآن یتحد به پاسخ

  

 شدن برساخته نيآغاز یها سده در. است یفقه تمدن ،یاسالم تمدن که است داده نشان یدرست به یالجابر عابد مدمح
 استفاده ینيد یباورها از دفاع یبرا یبرا آن از و شدند آشنا یوناني ی فلسفه با ترجمه قيطر از ها مسلمان ، اسالم
 یزيچ برساختن یبرا وناني ی فلسفه از آنان نحو نيهم به. دش زاده مسلمان متکلمان کالم علم ب،يترت نيبد. کردند
 هم ارسطو اخالق علم از آنان. است مسلمان لسوفانيف ی فلسفه واقع در و گرفته نام یاسالم ی فلسفه که کردند استفاده
 جهان وارد ها یوناني اخالق علم و منطق و فلسفه که بود بيترت نيبد. کردند استفاده نيمسلم اخالق علم برساختن یبرا

  .شد اسالم

 هنر مسلمان، شاعران شعر مسلمان، متکلمان کالم علم مسلمان، لسوفانيف فلسفه برساختن: است نيا مهم پرسش
 اي بود کي اسالم به التزام از یناش …و مسلمان دانشمندان یعيطب مسلمان،علوم معماران یمسلمان،معمار هنرمندان

 کرد ميخواه جو و جست انيملک یمصطف یآرا در را پرسش نيا پاسخ] ١[بود؟ کي ماسال ميتعال گرفتن دهيناد از یناش
  . ابديب یتر روشن یمعنا داشت، ميخواه یتحد به پاسخ خصوص در که یبحث تا

  مذاهب و  انياد ی  همه“:   یول  است  خارج  عالم در  تصرف و  دخل  به  منوط  توسعه و رشد  انکيمل یمصطف نظر از
  وستهيپ  هک خواهند  ینم ما از و د،ينک  عوض را  خودتان نديگو  یم دهند؛  یم  انتقال  درون  عالم  به را رييتغ ارب  شهيهم

 و هندو  نييآ و بودا  نييآ  مثل  یشرق  انياد  چه ـ  انياد ، من اعتقاد  به … ميده رييتغ  خودمان  یها خواسته  مطابق را  جهان
  نيا در ـ  اسالم و  تيحيمس ، تيهودي  مثل  یغرب  انياد  چه و  نيج و نتويش  نييآ رينظ  یتر تياهم مک  یها نييآ و دائو  نييآ

  ].٢[”را  رونيب  جهان  نه  مينک  عوض را  خودمان  هک نندک  یم  نيا  مصروف شتريب را ما  غم و  هم  هک اند کمشتر  جهت

  ميتعال و  امکاح از  عدول  متيق  به“: داد رخ  یاسالم  فرهنگ  خيتار در  هک  یلتحو  مين و  قرن دو  آن  تهکن  نيا  به  توجه با
  یها نهيزم از  یاريبس در  هکبل  یتجرب  علوم  نهيزم در  فقط  نه  یاسالم  تمدن و  فرهنگ در  هک  معتقدم  من اتفاقًا. بود  ینيد
  ]. ٣[“است  آمده ديپد  ینيد  ميتعال و  امکاح از  عدول  متيق  به رشدها گر،يد

 یم فخر بدان،احساس استناد با که  ماست  یفرهنگ ارکان از  یيک مسلمان،  شاعران شعر :نيد از عدول و شعر -١
 است معتقد انيملک یمصطف. هستند ها مسلمان  فرهنگ  بخش نتيز …و  یسعد ،  حافظ ،  یمولو ،عطار،یفردوس. ميکن
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  متيق  به شعر  رواج “:شد ینم متولد یغن اتيادب نيا باشند، داشته یعمل التزام کي اسالم به نيمسلم بود قرار اگر که
  ]. ۴[“داد  رخ  اسالم  ميتعال و  امکاح از  یگردانيرو

  : ديفرما  یم    قرآن هستند؟ مدعا نيا یمتکا کي اسالم در قرائن و شواهد کدام

  شاعران  یپ از  گمراهان :ْفَعُلوَني’ال ما ُقوُلوَني َانَُّهْم َو. ُموَنيهي اٍد’و لِّک  یف نَُّهْمَا َتَر� َاَلم اْلغاُوَن تَِّبُعُهُمي اُء’الشَُّعر َو
 شعراء، (نند؟ک  ینم  عمل خود  هک نديگو  یم زهايچ و اند؟ سرگشته  یيواد هر در  شاعران  هک  یا دهيند ايآ. روند  یم

  ).٢٢۴ـ٢٢۶

 یغ  مصدرش و  یغاو  آن مفرد و ، است  فاعل  اسم  جمع  غاوون  لمهک“: است نوشته  هيآ  نيا ريتفس در  یيطباطبا  عالمه
  هک نديگو را  یسک ديرش و  است  واقع  به  اصابه  یمعنا  به رشد و  است رشد  یمعنا  خالف  هک دارد  یيمعنا یغ و  است
  حق  راه از و برود را  باطل  راه  هک  است  یسک  یوغ  جهينت در و باشد،  واقع و  حق  هک  آنچه  به مگر ورزد  ینم  اهتمام
  به  است  رواقعيغ و  رحقيغ ريتصو و  ليتخ بر  اساسش  هک ، است شعر  صناعت  مختصات از  تيغوا  نيا و باشد  منحرف
 و  یاليخ  ناتيتزئ با و باشد  یغو  هک ورزد  یم  اهتمام  یشاعر و شعر  به  یسک  جهت  نيهم  به و  واقع و  حق  صورت
 برگردند  تيغوا  یبسو رشد از و شوند  منحرف  حق ريغ  به  حق از  هکنيا از و  بوده  سرخوش  یموهوم  یرهايتصو

  گمراه و  یغاو زين خود  هک نندک  یم  یرويپ را  شانيا و ديآ  یم  خوششان  یسانک  هم شعراء  نيا از و شوند  یم  خوشحال
 ، شده  اقامه  گانه  سه  اتيآ  نيا در  هک  یحجت  خالصه …رساند  یم را معنا  نيهم اْلغاُوَن تَِّبُعُهُمي اُء’َعرالشُّ َو  جمله و باشند

  چون نند،ک  یم  یرويپ را او  گمراهان  هک  است  یسک شاعر  هکنيا  یبرا ، ستين شاعر)  ص (خدا  رسول  هک  است  نيا
  ]. ۵[”است رشد  خالف و  تيغوا بر  اساسش شعر  صناعت

  : است  ردهک استثناء را دهند  یم  انجام  صالح  عمل  هک  یمؤمنان    قرآن حال، نيع در

 ُمْنَقَلٍب یَأ َظَلُموا َنيالَّذ ْعَلُميَس َو ُظِلُموا ما َبْعِد ِمْن ْنَتَصُروا َو رًايثک الّلَه ُروکَذ َو َعِمُلوالّصاِلحاِت َو اَمُنوا ‘َنيالَّذ ِاالَّ
 شدند  واقع  ستم مورد  چون و ردندک ادي  فراوان را خدا و ردندک  ستهيشا  یارهاک و آوردند  مانيا  هک  آنان مگر :ِلُبوَنْنَقي

  ). ٢٢٧ شعراء، (گردند  یم باز  یانکم  چه  به  هک  دانست خواهند  یزود  به  ارانکستم و. گرفتند  انتقام

  : ردک  توجه  تهکن  سه  به ديبا است، تهگف ورکمذ  یاستثنا  درباره  انکيمل یمصطف

  آن بعد و ،”…اال “ دارم  دوست را غذاها  همه  هک  ميبگو دينبا  من  یعني. بخورد ثرکا  صيتخص دينبا  یلک  مکح  هکنيا  اول“
  تحت  هک  یيآنها  به  نسبت  شيمستثنا ديبا  مانهکيح  سخن. نماند  یباق غذا چند از  شيب انتها در  هک  بشمارم را غذاها قدر

 اما.  یياستثنا  یموارد در جز  است  یمنف  قرآن در شعر  به رديکرو  یلک طور  به  پس. باشد  کاند  یليخ مانند  یم  شمول
 از  تيتبع داد  رخ  اسالم  جهان در  هک  یزيچ  آن اتفاقًا ]  هکنيا  دوم  تهکن و [ …بود؟  نيا داد  رخ  اسالم  جهان در  آنچه ايآ

 امر  نيا  هکآن از بعد و نندک احراز را خود  صالح  عمل و  مانيا ابتدا افراد  هک نبود طور  نيا. بود  یيشعرگو خود
  قابل  اتيآ  نيا  درباره گريد  تهکن  يک“]. ۶[”بروند  گفتن شعر  دنبال  به و بدانند  طيشرا واجد را خود شد  متقن  شانيبرا

 ” غاوون “ واقع در مستثنا  است  نکمم اما دانند،  یم شعرا  به ناظر را مستثنا معموًال  اتيآ  نيا در.  است  یادب  یبررس
  ]. ٧[”باشد  منفصل  یاستثنا استثنا،  یعني باشد،

 ايدن  هک داند  یم ند،ک  یم  عمل بدانها و دارد  توجه  آن  یها جاذبه و ايدن  ذم  خصوص در  نيد  ميتعال  به  یواقع مؤمِن
 یزندگ ،یقيحق یزندگ.ببندد  دل  مسافرخانه  به سفر،  نيا در دينبا  هک  است  یا روزه چند مسافر او و  است  مسافرخانه

  :داد یم حيترج هينس یفردا بر را ايدن نقد بهشت حافظ اما. است آخرت

   مهوشم  جوانان  عشق رياس  یحال سفر  نيا در اما  ام یبهشت  آدم  من

   نمک باور چرا را زاهد  یفردا  وعده شود  یم  حاصل نقد  بهشت  زمامرو  هک  من

 از و کرد طمع ابد شيع به که آدم همانند وگرنه باشند، قانع آن به و بپردازند نقد شيع به که داد یم فرمان همه به
  :داد خواهند دست از هم را نقد شيع شد، رانده بهشت
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   را دارالسالم روضه بهشت آدم نماند آبخور چون که کوش نقد شيع در

 را ها تجربه نيهم آخرت در گزند، یم بوسه به را شاهدان زنخدان بيس ايدن در که یرندان ، حافظ ی هينظر مطابق
  :داشت خواهند

   دينگز یشاهد زنخدان بيس آنک هر ابديدر ذق چه یبهشت یها وهيم ز

  زاده  هم  شاعرشدنش. نبود  قرآن  صالح  عمل مصداِق او  یزندگ. شد  سروده ”یجهان -  ستيز “ نيچن در  حافظ  یها غزل
  .نبود  صالح  عمل و  مانيا

 مسلمانها  يکزيمتاف  شاخص  یها چهره ، …و مالصدرا ،یسهرورد ، نايس ابن ، یفاراب :نيد از عدول و فلسفه -٢
 با  نيد“:  انکيمل یمصطف نظر  به  یول. دداشتن  نگاه  روشن  نيمسلم  انيم در را  تيعقالن  چراغ  ینوع  به آنان. هستند
 البالغه نهج در)  ع( یعل  حضرت.  ميا آورده  دست  به را  فلسفه  نيد از  عدول  متيق  به ما و  نداشته  موافقت  یورز  فلسفه

  نيد در  یعقالن  یها  یاوکنجک  یعني  یامروز  یمعنا  به  تعمق و  است  تعمق فرک  چهارگانه  انکار از  یيک ديفرما  یم
“]٨ .[  

  یرديکرو  چنان با مختلف دالئل  به  ن،يد. برد  یم ارک  به ،“ريالغ و  بودن  استدالل  تابع “یمعنا  به را  فلسفه ، انکيمل
  :است  مخالف

  یبرخ و)  ع( البط  یاب  ابن یعل ريتعب  به.  ستين ، ماست  بحث  محل  هک ، یاستدالل  یروين  یمعنا  به  قرآن در  عقل“ -٢-١
  دنيورز  تعقل بر آنها دکيتأ و  است] ٩[“التجارب  حفظ “ یمعنا  به  عقل ، یقرآن  زبان در و  یعرب  زبان در ، ائمه گريد

  عقل  واژه  یابي شهير  مبحث در  یالعرب  نقدالعقل  تابک در زين  یالجابر عابد محمد. بود  تجارب از  گرفتن  درس بر ناظر
 را  تجارب  هک گفتند  یم  یسک  به  عاقل. ندک  یم  حيتصر  مطلب  نيهم  به  ینبو  ثياحاد و  قرآن در و  یجاهل  ادب در

 و  لفکت  بدون ، من نظر  به.  جست  یم سود  یزندگ  یبعد   یها  یريگ ميتصم در آنها از و سپرد  یم  حافظه  به  خوب
 و  فلسفه در بعدها  هک را  یگر استدالل  یروين  یمعنا  به  عقل و ديگو یم  سخن  نآ از  قرآن  هک را   یعقل  توان  ینم  تصنع
  ].١٠[”دانست  همسان  ردهک  یتجل  لسوفانيف  توباتکم در

 برابر در اي  یوح از  مستقل  عقل  نه ، است  یوح گر دييتأ و  یوح  چارچوب در  عقل ، اسالم دييتأ مورد  عقل -٢-٢
 اي دارد  یشناخت  معرفت  تيحج ايآ  هک  یوح خود  درباره  استدالل و  است زيچ  يک  یوح  چارچوب در  استدالل“:  یوح
  یريتعب  به ، بهمان ديبگو  عقل و  فالن ديبگو  یوح  هک  یطور  به  یوح برابر در  استدالل  به رسد  چه ـ گريد زيچ  يک ، نه
.  بهمان ديگو  یم  یراز محمد اما ، فالن ديگو  یم  یتاز محمد ، هکنيا  آن و دهند  یم  نسبت  یراز  نيفخرالد  به ايگو  هک
  ردهک  نيمع را  مقصودش ابتدا از  هک  یيمش  نه ، ماست گر استدالل  یروين  آزادانه  یمش ، فلسفه  یمعنا  هک  است  نيا  قتيحق

 ابتدا از مقصد ،  یفلسف  یمش در. دينک  فراهم  توشه ديبا  فقط مقصود و مقصد  آن  به  دنيرس  یبرا  هک نديبگو و باشند
  ].١١[”ستين  معلوم و  دانسته

 مثًال“: اند ردهک  مخالفت ”نديفرآ  يک “و ”خاص  فرآورده “ يک  عنوان به  فلسفه با  مختلف  مواضع در اطهار  ائمه -٢-٣
  نقل البحار نهيسف و بحاراالنوار در  کمسل  یوناني  فالسفه رد  یلک طور  به اي  یندک رد در)  ع ( یهاد  امام از  هک  یا نامه
  نگاه  مانده  یباق  فلسفه  درباره  معصومان از  آنچه  به  منصفانه اگر  هم  طرف  آن از اما …ندارد  یارک نديفرآ  به ، شده
  ]. ١٢[”دانستند  یم  یبوالفضول  ینوع را راک  نيا و داشتند ارک  هم نديفرآ خود  به اصًال  بزرگان  آن  هک  مينيب  یم ، مينک

  یعقالن  استدالل و  عقل ، یسن  لمانکمت لذا. ردندک اتخاذ را  یرديکرو  نيچن زين  آنان  روانيپ ،) ع(اطهار  ائمه نظر  تبع  به
  ثرشأنکحدا ، عهيش  لمانکمت  یول نمود  یرويپ  آن  جهينت از ديبا گفتند  یم و  رفتهيپذ  یريگ ميتصم  یينها  مرجع  عنوان به را

  یروز  نمونه  عنوان به. دانستند  یم  معصوم  امام را  واقع  شفک و  یآگاه  یينها  مرجع و بودند  قائل  عقل  یبرا  یابزار
. شدند  سخت  یا مناظره ريدرگ  یالمک  یا مساله سر بر  مکالح  بن هشام و) ٢٣۵  یمتوف ( یمعتزل  لمکمت  عّالف  ليابوالهذ
  شده  ميتسل  یو نظر  به شد  یگريد  مغلوب  طرف هر  هک ندک  یم  مباحثه  یو با  شرط  نيا با او  هک  گفت  هشام  به  ليابوالهذ

 را  شرط  نيا  هک داد  پاسخ  هشام .“یمذهب  یال  رجعت  کغلبت  ان و  کمذهب  یال  رجعت  یغلبتن  ان“: رديبپذ را  آن و
  به  ليابوالهذ شد روزيپ  هشام اگر  هک ندک  یم  مناظره  اساس  نيا بر او با  هکبل رديپذ  ینم را  آن و اندد  ینم  عادالنه
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  رجعت  کغلبت  ان  یانن  یعل  کاناظر“: ندک  مراجعه خود  امام  به  هشام شد روزيپ  ليابوالهذ اگر  یول بگرود او  مذهب
  ].١٣[“ یماما  یال  رجعت  یغلبتن  ان و  یمذهب  یال

  باب در مثًال.  است  فلسفه  شأن  مباحث  نيا اتفاقًا  هک  شده  مذمت  مباحث از  یا پاره  به ما ورود  ینيد  ميتعال در“ -٢-۴
  باب در رکتف از ما] . ١۴)[دينشو  آن وارد  پس ، ژرف  است  یيايدر (” فالتلجوه  قيعم بحر“ اند گفته  موضوعات  یا پاره
  یناهماهنگ اي  یهماهنگ خدا،  ذات شر،  مسله ، انيآدم  افعال در  آن ريتاث و  یاله  سابق  علم ار،ياخت و جبر ،قدر و قضا
 یم  یباق  آن از زيچ چه گريد ، ميريبگ  فلسفه از را نهايا اگر ، خوب.  ميا شده  منع …و گريديک با خدا  صفات از  یبعض

  ]. ١۵[”ماند؟ 

  : است  آمده  اتيروا در  مثال  عنوان به

  .ديشينديب او  ینعمتها در  هکبل د،ينکن رکف خداوند  ذات در : اهللا االء  یف رواکتف  نکول  اهللا  ذات  یف رواکتف ال

  :نديفرما  یم ، دهيپرس خداوند  فيتوص  درباره  هک  یسک  به  پاسخ در  اشباح  خطبه در و

 ’ِمّما ِعْلَمُه طاُنيالشَّ کلََّفک ما َو. تٍهيِهَدا ِبنُوِر یَواْسَتِض. ِبِه َفأْنَتمَّ ِصَفِتِه ِمْن ِهيَعَل رآنقاْل کَدلَّ َفما السَّاِئُل َهايَا َفاْنُظْر
. ُسْبحاَنُه الّلِه ’ یِال ِعْلَمُه ْلکَف َاَثُرُه یاْلُهد َاِئمَِّة َو اِلِه َو ِهيَعَل الّلُه یَصلَّ یالنَِّب ُسنَِّة  یِف ال َو َفْرُضُه يکَعَل تاِبکال  یِف َسيَل

 ُدوَن اْلَمْضُروَبِة السَُّدِد اْقِتحاِم َعِن َاْغناُهْم َنيالَّذ ُهُم  اْلِعْلم  یِف َنيالّراِسخ َانَّ اْعَلْم َو. يکَعَل الّلِه َحقَّ  یُمْنَتَه کِل’ذ َفِانَّ
 ِبِه طُوايِحي َلْم ما َتناُوِل َعْن َباْلَعْجِز َفُهْم’اْعِترا الّلُه َفَمَدَح ْحُجوِب،اْلَم ِبيالَغ ِمَن َرُهيَتْفس ماَجِهلُوا ِبُجْمَلِة اِالْقراُر وِبياْلُغ

 ُسْبحاَنُه الّلِه َعَظَمَة ُتَقدِّْر ’َوال کِل’ذ ’ یَعل َفاْقَتِصْر. ُرسُوًخا ْنِهِهک َعْن اْلْبحَث لِّْفُهُميک َلْم مايف التََّعمَُّق ُهُمکَتْر  یَسمَّ َو. ِعْلمًا
 ر،يبپذ دينما  یم تو  به پروردگار  وصف از  قرآن  آنچه و!  شينديب  پرسنده  یا  پس: َنکيالهاِل ِمَن وَنکَفَت کَعْقِل َقْدِر  یَعَل
 تو بر را  آن خدا  تابک و دارد،  یم وا  آن  دانستن  به را تو  طانيش  آنچه از و ر؛يگ خود  راه  چراغ را  قرآن  تيهدا نور و

 دستور  هک - واگذار خدا  به را او  علم و بدار،  دست ندارد،  ینشان  یهد  ائمه و  رسول  سنت در و شمارد،  ینم  واجب
  ازشانين  یب  ینادان  به  اعتراف  هک استوارند  نيد  علم در  یسانک!  بدان و ؛ نيا تو بر خدا  حق  تينها و ،-  است  نيچن  نيد
  به  الجرم انگارند،  آسان  است  نهان  بيغ  یها پرده  پس در را  آنچه  فهم و گذارند،  انيپادرم  دهيشينااند تا  است  ردهک

 دانند  ینم  بدانچه  دنيرس در  یناتوان  به را  آنان  اعتراف  نيا خدا و آرند، اقرار  دهيپوش  یهايمعن  آن  فهم در خود  ینادان
  بس  نيبد  پس.  است  فرموده  علم در  بودن  راسخ ندارند،  فيلکت  بدان  آنچه  فهم در را  آنان  ستنينگر  ژرف و ، است  ستوده

  ]. ١۶[”یمباش  شدگان  تباه از تا.  مسنج خود خرد  زانيم با را  سبحان  یخدا  یبزرگ و!  نک

 نجايا از ، ارتکد ريتعب  به ، فلسفه  هک  یحال در“: ردندک  یم  منع  مباحث  نيا  به ورود از را  مردم ثرکا  حداقل ، ائمه
 اصًال  هکنيا … ميبدان  ميسه  هيالسو  یعل طور  به  عقل  نام  به  یکمشتر  یروين در را  انيآدم  همه ما  هک شود  یم  شروع
  باحثم  نيا وارد اگر  هک نديبگو نهاآ  به خواستند  یم  واقع در ردند؟ک  منع  مباحث  نيا  به ورود از را  یمخاطبان  ائمه چرا
  نگرش  نيا. ديشو وارد دينبا  پس د،يباش  داشته  یا یرکف ريس  چنان دينبا شما و انجامد  یم الحاد و فرک  به  ارتانک د،يشو

  ].١٧[”ندارد  یسازگار  فلسفه  روح با ظاهرًا

  مکيح را  لسوفانيف ، شده  نهاده برابر ” متکح “با ” فلسفه “ نيمسلم  فرهنگ در  هک  ميدان  یم سو  يک از شود  گفته ديشا
  متکح بر  یاريبس موارد در  ميرک  قرآن گريد  یسو از و اند، ردهک  ميتقس   یعمل و  ینظر  متکح  به را  فلسفه و  خوانده

 باشد،  فلسفه  همان  متکح اگر لذا ،)٢۶٩ ، بقره ( است  ردهک  یمعرف ”ريثک ريخ “ صاحب را  متکح  صاحب و  نهاده دکيتا
  یها هيتوص اسراء  سوره در.  ستين  فلسفه  یمعنا  به  قرآن در  متکح اما.  است  ردهک دييتا را  یورز فلسفه ، نيد  پس
 را  ليسب  ابن و  نکيمسا و  شاوندانيخو  حق ، نيوالد  به  احسان واحد،  یخدا  پرستش:  مثل ( شده  نيمسلم  به  یمختلف

 از  یدور فقر، از  ترس  علت  به  فرزندان  قتل از زيپره ، ردنک  تيرعا را  ردنک  انفاق  ادب ، نبودن ريتبذ  اهل ، گذاردن
 ینم  آنچه از  یرويپ  عدم ، قيدق  نيتوز عهد،  به  یوفا ، ميتي  مال از  یدور ، عادالنه  قصاص ، ناحق  قتل زازيپره زنا،

  :  است  شده  خوانده ” متکح “ها هيتوص  نيا  یتمام ، انيپا در و)  متواضعانه  یمش ، ميدان 

  ).٣٩ اسراء، ( است  ردهک  یوح تو  به تو پروردگار  هک  است  یمتکح  نيا :َمِةکاْلِح ِمَن کَربُّ يکِاْل  یَاْوح ِمّما کِل’ذ
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.  است  یعمل  متکح  جنس از آنها  یتمام  هکبل  ستين)  ینظر  متکح ( فلسفه  جنس از ويکن  یها هيتوص  نيا از  يک  چيه
 را  نيد  یفرع  امکاح  هيآ  نيا در اگر و فرمود، رکذ قبًال  هک  یفيالکت  به  است  اشاره  کذال  لمهک“:  یيطباطبا  عالمه  گفته  به
 یم  دهيفهم  المک  سابقه از اجماًال  هک  است  یمصالح بر  مشتمل  يک هر  هک  است  بوده  جهت  نيا از ، دهينام  متکح
  .]١٨[”شد 

 در و خواند  یم ايدن  متکح را  آن و ردک  یم  ینف و طرد را  فلسفه  یلک طور  به  یمولو ، یا یرکف  یفضا  نيچن در
  :برد  یم  کفل  فوق  به پرواز با را  یآدم  هک نهاد  یم   ینيد  متکح  مقابل

   شود  مک  متکح تو از تا  نک جهد شود  مک  شقاوت  تک  یخواه تو گر

   ذوالجالل نور  ضيف  ین  یمتکح  اليخ وز ديزا  طبع زک  یمتکح

   کفل  فوق برد  ینيد  متکح  کش و ظّن ديفزا ايدن  متکح

  )٣٢٠۶ و ٣٢٠٨  اتياب ، دوم دفتر ،  یمثنو(

    یفک  ام الّله  هک گو اّللْه َیَحْسِب   یمصطف  شيپ  به  نک  قربان  عقل

    بس و  یابي  یابله  نيز  یستگر  ِسَپس و رو  یم  تبع  نک  ابله  شيخو

   البشر سلطاُن  گفتست  نيا بهر پسر  یا َاْلُبْله  الجنَّه َاهُل ثرکَا

  )١۴٠٧ و ١۴١٨ ـ ١۴١٩  اتياب ، چهارم دفتر ،  یمثنو(

   زن راه و  غول چو را رو  ره  گشته  فطن و  اوتکذ و  علم بسا  یا

  ]١٩[رهند  یم  یلسوفيف زشر تا ابلهند  جنت  اصحاب شتريب

    نزول  دم هر تو  به  رحمت ندک تا  فضول و  فضل از  نک  انيعر را  شيخو

   شده  صانع در  ُصنع از  ابلهان  شده  قانع   یصنعت با  انکريز

  )٢٣۶٩ ـ ٧١ و ٢٣٧۴  اتياب ، ششم دفتر ،  یمثنو( 

   بود  نکيتم  یب  سخت  نيچوب  یپا بود  نيچوب  انياستدالل  یپا

   ليجل نايب  دادشان  هک عصا  آن  ليدل و  اساتيق بود؟  چه صاع  نيا

   تيزد   یبرو  هم  خشم از عصا  آن و  تيآمد  شيپ تا داد  عصاتان او

  ريضر  یا  نکبش خرد را عصا  آن رينف و  جنگ  آلت شد عصا  چون

  )٢١٣٢ ـ٢۴١۴٠ ـ٢١۴٢  اتياب ، اول دفتر ،  یمثنو( 

 آلود گل را لهايانج  زالل و  شفاف  یها آب  لسوفانيف لوتر  گفته  به. باشد  یم لوتر رديکرو  مشابه  فلسفه  به  یمولو رديکرو
  حيمس  یسيع خود  زبان از  هک  یيها آموزه“:  گفت  یم و ديشياند  یم  چارچوب  نيهم در  هم  جفرسون  تاماس. اند ردهک

 هنوز  است  شده  نوشته  افالطون  درباره  هک  یجلد  هزاران ماا فهمند؛  قابل  کودک  يک  یبرا  یحت اند شده  یجار
  .”ستندين  حيتوض  قابل هرگز  لياباط  نيا ، یهيبد  ليدل  نيهم  به و ند؛ک  روشن را او مقصود اند نتوانسته

  :ديگو  یم حلوا و  نان  تابک در ، یمولو  یاقتفا  به  هم  یيبها  خيش

   بخوان  هم را  انيمانيا  متکح  انيوناني  متکح از چند و چند
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   الرَّسن و  هيال الُجلَّ  قرَّب  الحسن  الوجه  عشقي  لم  من  لک

  اريب  یافسار و  پاالن او بهر اري  عشق نبود  هک را  سکآن  یعني

   پراستخوان بود  یانبان  هنهک  گلرخان مهر ز  یخال  نهيس

  حجر  آن بر بود  طانيش  فضله صور و  االتيخ  نيا و  علوم  نيو

   بغل در  طانيش  یاستنجا  سنگ  دغل  یا  یدار  هکآن ز  بادت  شرم

   یمعتل ّینب  گفته شفا  یک   یبوعل سور و  سيرسطال سور

   طرب  یرو از  گفت  یم  خوش  چه  وه  عرب مرد  آن  دوش  ین و  دف با

   َوسَوسه حصلَّتموُه ما لُّک  المدرسه  یف  یالذ القوُم هايا

   بينص  یاالخر  النشأه  یف  مکل ما  بيالحب ريغ  یف  انک  ان  مک رکف

  المعاد  یف  ینجي  سيل  علم  لک الفؤاد  لوح  عن  قوم اي َفاغسلوا

   رمک   یرو از زير  یيبها بر  رمک  یرو از  جرعه  يک ايساق

  را اري نديب اري  چشم  به  هم را پندار  پردة  شق ندک تا

 پرسد  یم  شده ادي  تيروا  به استناد با  یيبها  خيش.  شفاست  مومن  یغذا  ماندهيباق ، اسالم  یگرام امبريپ از  یتيروا  مطابق
 و  یبوعل  یرکف  یها مانده  پس  خوردن با  سک  چيه لذا ؟ شفاست  یبوعل و ارسطو  یغذا  ماندهيباق  فرموده جاک امبريپ

  . ردک نخواهد دايپ  یروح  یشفا ارسطو

 انيب ليتفص به را قوم نيا مذهب که ديبگو یکس اگر”:سدينو یم الفالسفه تهافت کتاب انيپا در یغزال محمد امام
 یم واجب باشد جماعت نيا اعتقاد به که را یکس کشتن و ديده یم فتوا آنان کفر به قطع طور به ايآ حال د،يکرد
  :ستين چاره آنها ريتکف از مسأله سه در مييگو. ديشمار

  .اند ميقد جواهر ی همه نکهيا به قول و عالم، قدم ی مسآله:اول

  .ندارد یعلم ی احاطه اشخاص یسو از حادث اتيجزئ به یتعال یخدا: نکهيا به آنها قول: دوم و

  .را آنها حشر و ها تن شدن ختهيبرانگ انکار: سوم و

 و داده نسبت دروغ به را امبرانيپ دارد باور مورا نيا به آنکه و ست،ين یسازگار اسالم با رو چيه به مسأله سه نيا و
 نيا و است، بوده مردم یها توده یبرا مسائل ميتفه و ليتمث و مصلحت ليسب بر اند گفته امبرانيپ آنچه که است پنداشته
  ].٢٠[”ستين اعتقاد نيبد یاسالم یها فرقه از کي چيه چه است، آشکار کفر همان

 نيب نزاع ال انه واعلم”:نوشت بقره سوره از ١٠٣ هيآ ريتفس در و داد شيافزا را سفهفال کفر قيمصاد ،یراز فخر امام
 کافرًا کوني فانه ، الشرور و راتيالخ و الحوادث من هيف لما لعالم لهذا االمدبره یه الکواکب ان اعتقد من ان یف االمه
  ].٢١[”االطالق یعل

  :داد یم پاسخ فقها به متقابًال هم یبوعل

  نبود مانيا من مانيا از محکمتر نبود آسان و گزاف یمن چو کفر

   نبود مسلمان کي دهر همه در پس کافر آنهم و من چو یکي دهر در
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 با قم، هيعلم ی حوزه در فلسفه سيتدر ليدل به که است داده شرح هم ینيخم یآقا. اند کرده ريتکف هم را مالصدرا فقها
 شمار به نجس را خورد، آب آن از فرزندش که یا کوزه یحت و گرفت صورت یتند یبرخورها چه فرزندش و او

  . آوردند

 از  عدول  متيق  به زين  نيمسلم  انيم در هنر رشد  یحت  انکيمل یمصطف  گفته  به :نيد از عدول و یتجرب علوم هنر، -٣
 … است  آمده ديپد آنها  به ادبار و  ینيد  ميتعال از  عدول  متيق  به ما  فرهنگ  وجوه از  یاريبس“:  است  گرفته  صورت  نيد

 رد،ک  یم رشد  یاسالم  فرهنگ در شعر  نه ، ميبورز  یمسلمان  یفارس  سلمان  مثل  هک  ميگرفت  یم  ميتصم  نيمسلم ما اگر
  به  ميقد  یوناني  فرهنگ ريتاث  تحت ما.  یمعمار  مثل دنديبال  یاسالم  فرهنگ در  هک هنرها از  یا پاره  نه و  فلسفه  نه

  ].٢٢[“ ميبرگرداند  یرو  آن از  هم بعد و  ميردک  یرو  یتجرب  علوم

 نيا در خلدون ابن. داند یم نيد از ادبار اثر در زين را نيمسلم خيتار از دوره کي در یتجرب علوم رشد انيملک
  : است گفته خصوص

 یمبتن اشخاص از یبرخ دامنه کم و کوتاه اتيبتجر بر غالبًا که دارد وجود یپزشک ینوع نينش هيباد اجتماعات در“
 از زين شود یم نقل اتيشرع در که یطب و …داشتند یوافر ی بهره یطب تجارب گونه نيا از عرب قبائل و …است
 آگاه عيشرا به را ما که شد مبعوث رو نيا از] محمد[یو رايز …ستين یوح عالم از رو چيه به و است ليقب نيهم
  ].٢٣[”اموزديب ما به را یعاد امور گريد اي طب نکهيا خاطر به نه کند،

  :جسم بيطب نه بودند، روح بيطب آنان، اما. دانست یم بيطب را امبرانيپ یمولو

  فانفلق را ما ديد قلزم بحر حق شاگردان ميبانيطب ما

   ینبض راه از بدل که گرنديد عتيطب بانيطب آن

  ميمنظر یبعال ما فراست کز ميبنگر خوش واسطه یب بدل ما

   استوار شانيبد یوانيح جان ثمار و غذاند بانيطب آن

   جالل نور پرتو ما ملهم مقال و ميفعال بانيطب ما

  بود قاطع ره ز یفعل آنچنان و بود نافع ترا یفعل نيچن نيک

  آورد شين ترا یقول آنچنان و آورد شيپ ترا یقول نيچن نيا

  ليجل یوح بود ما ليدل نيو ليدل یبول بود را بانيطب آن

  یبس حق از رسد ما مزد دست یکس از مينخواه یم یمزد دست

  را رنجور کيب کي ما یدارو را ناسور یماريب صال نيه

  ) ٢٧٠٠ – ٢٧٠٩ اتياب سوم، دفتر ،یمثنو(

 به و بودند یطبع و طبع و ، یذات و ذات یها نسبت دنبال به آنان بودند، اءياش عيطبا اتيمقتض دنبال به انيارسطوئ
 یتجرب علوم یول کردند یم شروع درون از ها دهيپد نييتب در آنها. دادند ینم تياهم یقسر و یعرض یها سبتن

 راه ونان،ي ی فلسفه از شده گرفته وام یشياند تيماه. دارد نظر یرونيب موثرات و عوامل به حوادث نييتب در مدرن
 ذات به شهود، قيطر از و ینيشيپ فيتعار یمبنا بر که کردند یم گمان آنان. ساخت یم مسدود را یعيطب علوم رشد
 لسوفيف. نداشت وجود دارهايپد و جهان ی تجربه و قيتحق به یازين کار، نيا یبرا. ابندي یم دست اءياش قيحقا و

. کند نيمع را اءياش تيماه و عتيطب و ذات حال همان و کند یسپر را عمر ابانيب اي زندان در توانست یم يیارسطو
 ”خود “از دهيجوش را اءياش یهايژگيو از کيچيه د،يجد یتجرب علوم اما. بود لسوفيف کار انيپا عت،يطب و اتذ کشف
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. هستند یرونيب موثرات و طيشرا از متأثر اءياش ی همه. هستند یرونيب علل معلول آنها ی همه بلکه دانند، ینم اءياش
  . است گريکدي با ها دهيپد یدائم ستد و داد کردن روشن بدنبال ديجد یتجرب علم

 عدول از یناش …و یمعمار شعر، ، فلسفه چون يیها معرفت رشد و تولد ان،يملک یمصطف ی هينظر مطابق :جهينت
 هينظر نيا اگر. بود نيد ”رغم یعل “بلکه، نبود، نيد ”ليدل به “آنها رشد گر،يد ريتعب به. است بوده کي اسالم ميتعال از
 ريغ یها برساخته دنبال به ، اسالم شدن برساخته ی هياول یسدها همان از نيباشد،مسلم کي اسالم از معتبر یريتفس
 ريتکف با شهيهم عارفان، و فالسفه،عرفان و فلسفه. کردند یم احساس نيد در را آنها کمبود اند،که رفته یا یانيوح
  .اند بوده روبرو فقها

  یگنج اکبر

  ١٣٨٧ ید ٢۴ زمانه، ويراد: منبع

  :ها یپاورق

  یمذهب و  ینيد  مقدس  متون  یمعنا  به  يک اسالِم. دينما  یم  ميتقس ٣ و ٢ و ١  اسالم  به را  اسالم ، انکيمل  یمصطف -١
  افعال و  اقوال گر تياکح  هک  است  یتوباتکم  مجموعة گر،يد ريتعب  به.  است معتبر،  ثياحاد و  قرآن    یعني ، نيمسلم
 و نهاييتب و ريتفاس و  شروح  مجموع  یمعنا  به دو اسالِم. شوند  یم  یتلق چرا و  چون و  سؤال  فوق  هک  است  یسانک

 ، لسوفانيف فقهاء، ، اخالق  عالمان ، لمانکمت آثار  یعني ، است  مانده جا  به معتبر  ثياحاد و  قرآن  باب در  هک  یيدفاعها
 اند، داده  انجام  خيتار  طول در ، مسلمانان  هک   یافعال  مجموع  یمعنا  هب  سه اسالِم.  یاسالم  فرهنگ  عالمان ريسا و  عارفان

   ی همه  مجموعه  یعني ، است  عمل  مقام در  اسالم  سه اسالِم.  رفتارهاست  آن بر  مترّتب  یامدهايپ و آثار  انضمام  به
   :به شود رجوع. اند داده  انجام ، نونکتا آغاز از ، نيمسلم  هک  یافعال

   یمهجور و یمشتاق کتاب در نکيا . ١٣٧٧ رماهيت ٢٧ ، ١٣ شماره نو، راه د،يجد یايدن و ان،حوزهيملک یمصطف

  یمهجور و یمشاق کتاب در نکيا. اول ،شماره شهياند سروش معاصر، رانيا در تفکر تيوضع ان،يملک یمصطف -٢

  .٣٨ ص ن،يشيپ -٣

   .٣٨ ص ن،يشيپ -۴

   .۴۶٩ -۴٧٠ص ، ١۵ جلد ،زانيالم ، يیطباطبا -۵

 از یکي در فرزدق. است یشاعر و شعر تيماه انگريب یحدود تا که کند یم نقل فرزدق از یداستان یمطهر یمرتض
  :ديگو یم اشعارش

   الختام اغالق افض بت و مصرعات ینب بجا فبتن

 یگريد زيچ کردن باز بسته قفل جز صبح تا من کار بودند، دهيخواب راحت من طرف دو در نسوان جماعت ديگو یم
 عنا درءي اهللا کتاب ان”:داد پاسخ فرزدق. کرد یجار حد تو بر ديبا لذا. زناست به اقرار نيا گفت او به وقت فهيخل. نبود
 یف ترانهم الم الغاون تبعهمي والشعراء: ديفرما یم متعال خداوند گفت چطور؟ گفت. برداشته من از را حد قرآن ”لحد
 ،یمطهر یمرتض(”کند فيتوص را نکرده کار که است نيا شاعر کار ”فعلوني ال ما ولونقي انهم و مونيهيواد کل

  ).٣٠ ص صدرا، ،حافظ عرفان

   .٣٩ -۴٠ ص معاصر، رانيا در تفکر تيوضع ان،يملک یمصطف -۶

  .۴١ ص ن،يشيپ -٧

  . ٣٨ ن،يشيپ -٨
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 و غيالز و التنازع و التعمق یعل. ميدعا اربع یعل والکفر: نديفرما یم قصار کلمات از یکي در طالب یاب ابن یعل
  ).٣۶۵ ،ص ٣١ قصار کلمات ،یديشه البالغه نهج(الحق یال نبي لم تعمق فمن . الشقاق

   .٣٠۵ ،ص ٣١ نامه ،یديشه البالغه نهج التجارب، حفظ والعقل -٩

   .۴١ -۴٢ ص معاصر، رانيا در تفکر تيوضع ان،يملک یمصطف -١٠

   .۴٢ ص ، نيشيپ -١١

   .۴١ ص ن،يشيپ -١٢

 حضرت به حًايصر هشام که ١٧٠ -١٧١ : ١ یکاف به ديکن نگاه نيهمچن. ٧۴: صدوق خيش االعتقادات یف رساله -١٣
  .است گرفته شانيا ماتيتعل از را خود یمبان او که کند یم عرض صادق

 قدر از را او و:[کلفوهفالتت اهللا سر و ، فالتلجوه قيعم بحر و نسلکوه، فال مظلم قيطر:]. فقال القدر عن سئل و [-١۴
 گشودنش یبرا خداست راز و د،يائيم در بدان ژرف است يیايدر و ديمائيمپ را آن رهيت است یراه]فرمود دند،يپرس
  ) .۴١۴ ص ،یديشه البالغه نهج.(دييمفرسا را خود

   .۴٢ ص ن،يشيپ -١۵

  .٧۴ -٧۵ ص ،یديشه البالغه نهج -١۶

   .۴۴ ص معاصر، رانيا در تفکر تيوضع ان،يملک یمصطف -١٧

   .١٣٣ص ، ١٣ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -١٨

 نقل اسالم یگرام امبريپ از را تيروا نيا یسن منابع یبرخ. ”اند ابلهان بهشت اهل شتريب : البله الجنه اهل اکثر -١٩
 یعيش ونمت انيم در . ١٠٢ ص ، ٢ ج ، یعقوبي خيتار ، یعقوبي - ٧٩ ص ، ٨ ج ،الزوائد مجمع ، یثميه. اند کرده
 دخلت) ص(یالنب قال”:ديفرما یم که است آمده باقر امام از صدقه نيا از یتيروا االسناد قرب و االخبار یمعان در

 ثالثه شهر کل یف صومي یالذ الشر عن الغافل و ريالخ یف العاقل فقال مااالبله؟ قلت: قال البله، اهلها اکثر تيفرا الجنه
   .٩٨ و ٩۴ ص ٩۴ ج و ٩ ،ص ۶٧ ج ،نواربحاراال ،یمجلس به شود رجوع. اميا

   .٣٠٧ ص ، ١٣۶٣ دوم، چاپ زوار، انتشارات ،یحلب اصغر یعل ترجمه ، الفالسفه تهافت ،یغزال محمد -٢٠

   . ١٩۵٣ ، مصر چاپ ، ٢١۴ ص ، ٣ ج ، ريکب ريتفس -٢١

  .٣٨ ص معاصر، رانيا در تفکر تيوضع ان،يملک یمصطف -٢٢

 ص ، ١٣۶٩ هفتم، چاپ ،یفرهنگ و یعلم انتشارات ، ٢ ج ،یگناباد نيپرو محمد ترجمه ،خلدون ابن مقدمه -٢٣
١٠٣۴.   

 براساس که داد ميخواه نشان و. گفت ميخواه سخن ليتفص به ”یمحمد قرآن “در ا،يدن به کي اسالم نگاه خصوص در
  رد؟يگ شکل ما انيم در توانست یم يیها دانش چه نگاه ان
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  )19( محمدی قرآن
  )4-3( قرآن یتحد به پاسخ

  

 دوران در یهودي – یحيمس جوامع با یاسالم جوامع ی فاصله :قرآن از ”برتر یتجرب علم “و ”یعلم قرآن “-١
 ليتبد یافتگي توسعه نماد به غرب جهان که شد آن فاصله نيا ی جهينت. افتي شيافزا یا یباورنکردن طور به ديجد
 نظام(مدرن یاجتماع نظام و) تهيمدرن(تجدد ی شهياند. یفرهنگ تأخر و یافتگين توسعه نماد به اسالم جهان و ديگرد
 نيچن در. کردند تر قيعم و شتريب روز به روز را شکاف نيا) يیگرا کثرت و بشر حقوق به ملتزم کيدموکرات یها
 به تهيمدرن محصوالت از یکي روز هر. شدند روبرو تهيمدرن با باشند، آماده آنکه بدون مسلمانها، ،ینابرابر طيشرا

 متفکران، از یبرخ. بود یتجرب علم ی طرهيس دوران د،يجد دوران. بودند اش خواهان همه که شد یم ليتبد یمطلوب
 قدر آن مدرن یتجرب علوم یدستاوردها. اند آورده شمار به تهيمدرن ی مولفه نيتر ینيع و نيتر مهم را یتجرب علم

 نيقوان که زد دامن نادرست باور نيا به سميويتيپوز. نبود آن از زيگر توان را کس چيه که افتاد ومقبول بود شگرف
. بود نخواهد معنا یب یها اوهي جز یزيچ رد،يگ قرار مقابلش در آنچه که هستند یا شده اثبات نيقوان ،یعلم
 نبود آن فقط لهمسأ. کردند اعالم ”معنا یب “که ،”کاذب “تنها نه را کيزيمتاف و نيد رسمًا هم یمنطق یها ستيويتيپوز
 خصوصًا ،یتجرب علم یعمل جينتا بود،بلکه تينيع یمدع معرفت هر از تر ”ینيع “و ”نما قتيحق “یتجرب علم که

 گرفتن عبرت ت،ويحيمس عالم در نيد و علم نزاع داستان دنيشن. کرد ليتبد ”مسلط گفتمان “به را آن مدرن، یتکنولوژ
 و ب،عالمانينترتيبد. ندارد دنبال به نيد یبرا يیروزيپ نزاع نيا که رساند جهينت نيا به را مسلمانها تجربه، آن از

 مدرن یتجرب علم با نتها نه ”اهللا کالم “که دهند نشان تا کردند آن مصروف را خود کوشش مسلمان،تمام مفسران
  .مدعاست نيا دييتأ یبرا یخوب شاهد دوره، نيا یريتفس یها کتاب. است آن ديمو کامًال بلکه ندارد، تعارض

 را خود تالش که است یريتفس یها کتاب جمله از ،ميالکر قرآنال ريتفس یف الجواهر ريتفس ،یطنطاو ريتفس
  :ديگو یم یطنطاو. کند ارائه قرآن از یعلم یريتفس تا کرده ان مصروف

 از و ام آورده گرد نشيآفر یهايشگفت و اخالق و احکام از است، مسلمانان ازين محل که را آنچه ريتفس نيا در“
 به را آنان و باشد زيانگ شوق مسلمان، مرد و زن یبرا تا ام کرده درج آن در زهايچ بسا ،خلق بيعجا و علوم غرائب
 است، انيع آسمان و نيزم و اهانيگ و جانداران عالم در که ،یاله ینيتکو کتاب روشن اتيآ قيحقا از یآگاه کسب
  ].١[”وادارد

 از هيکنا را یاله عذاب ل،يف سوره ريتفس در او. است داده ادامه را وهيش نيهم ،المنار ريتفس در عبده، محمد خيش
  :رديگ یم آبله و حصبه

 لشکر نيا افراد سر بر که یخشک یها زهيسنگر از حصبه و آبله نيا که کند یم روشن ما یبرا مهيکر سوره نيا“
 بر توفنده باد با همراه و بوده پرنده نوع کي از يیها گروه همانا آن ناقل و. است کرده تيسرا است، گرفته دنيبار
 یبعض یها جرثومه حامل که آورد بشمار مگس، اي پشه جنس از یزيچ را پرندگان نيا توان یم و است دهيبار آنها

 هديچسب زير جانوران نيا یپا به و آورده را آن باد که بوده یا آلوده و خشگ گل ها، زهيسنگر آن و اند بوده امراض
 از یريکث انبوه همانا و گشته، پراکنده و شده فاسد آنها بدن سپس و کرده جاديا یماريب جراحات و شده آنها بدن داخل و
 که است یزيچ همان زير جانوران نيا و. اند شده شمرده یاله یلشکرها نيتر ميعظ که زندير جانوران اي پرندگان نيا

  ].٢[”نديگو یم کربيم امروزه،

  . است يیسودا چنان خدمت در تمامًا خان احمد ديس ريتفس]. ٣[کند یم قلمداد کربيم همان را جن عبده
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 عنوان به. کنند یم ميتحک نينو علم با را قرآن اتيآ است یريتفاس جمله از هم یطالقان اهللا تيآ قرآن از یپرتو ريتفس
 نيا تعارض به توجه با یطالقان اهللا تيآ. ندشو یم وانهيد طانيش مس اثر در اني،آدم بقره سوره ٢٧۵ هيآ مطابق مثال،
 نيا عرب چون. است یروان یها اختالل گريد و صرع یماريب از یليتمث فهيشر هيآ ديگو یم ن،ينو یتجرب علم با امر
 رد را يیها ريتفس چنان ه،يآ نيا ريتفس در يیطباطبا]. ۴[پنداشتند یم شخص با جن تماس اثر در را ها یماريب گونه
 ريتفس در هم یآمل یجواد اهللا تيآ. است ممکن یامر طانيش مس اثر در شدن وانهيد سدينو یم صراحت به و کرده

 گانرباز یمهد مهندس]. ۵[است کرده یمعرف ها یوانگيد از یبرخ عامل را است، انيجن از یکي طان،کهيش ه،يآ نيا
 از ها، ستيمارکس تنها نه بود، علم اريع تمام تيحاکم دوران دوران،. داشتند یا یمش چنان هم یسحاب داهللاي دکتر و

  .بودند قرآن بودن یعلم اثبات بدنبال هم مسلمان مفسران بلکه راندند، یم سخن سميمارکس بودن یعلم

 ، قرآن اتيآ از یاريبس ريتفس در است، نوشته را اسالم خيتار ريتفس نيمهمتر یاريبس گمان به که ،يیطباطبا عالمه
  : است ذکر قابل ريز مثال،موارد عنوان به. کند یم استفاده اتيآ دييتأ و ريتفس یبرا ديجد یتجرب علوم از

   :ريز هيآ ريتفس در: نظم برهان قيطر از خدا اثبات -الف

  ).١۶۴، بقره(النهار و ليالل واختالف واالرض السموات خلق فى ان

  : یعني. است نظم برهان همان رده،آو خدا اثبات یبرا فهيشر هيآ که یگريد برهان: سدينو یم يیطباطبا

 از هک اى گونه به و ـستندينـ سانيک ىيکونزد دورى و بزرگى و ىکوچکو حجم ازنظر وآسمانى ـنـىيزمـ اجـرام ـنيا“
 ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠آنها از ىيک حجم نيتر کوچک, آمده دست به علمى جستارهاى

 ٩٠٠ معادل قطر با اى رهک, باشد مى نيزم برابر ونهايليم اش حجم هک آنـهـا نيتر بزرگ و است عبکم متر سانتى
 برابر بايتقر نورى سال و است نورى سال ونيليم سه به يکنزد, آسمانى جرم دو و ستاره دو انيم وفاصله است ليم

 خواهى مکح تخود گاه آن, بنگر يکن را آور دهشت ارقام نيا) لومترکي ٠٠٠/٣٠٠*۶٠*۶٠*٢۴*٣۶۵ (رقم با است
 گريد هيدرناح اش هيناح هر وسعتش همه با هک جهانى; است آور شگفت و عيبـد, جهان نيا نظام اندازه چه تا هک ردک
 در اجزاء ريسا هک یآثار از باشد شده واقع هک جاک هر در آن جزء هر و ندک  یم یانداز دست آن در و گذارد، مى اثر
 نيا با و ، نيهمچن حرارتش و نورش ، ندک  یم متصل هم به را دگريک اش یعموم جاذبه ، شود یم متاثر دارند آن
 یقانون تحت و ، دائم و یعموم نظام نيا و . اندازد یم انيجر به را یعموم زمان و یعموم تکحر سنت تاثر و ريتاث

 یم یگ گرگوند به ومکمح را یجسمان عالم در یعموم تکحر نيقوان هک هم یعموم تينسب قانون یحت و است ثابت
 و رييتغ در ثابت یقانون ، ندک یخوددار ، است یگريد قانون ومکمح هم خودش هکنيا به اعتراف از تواند ینم ، داند

  ].۶[”باشد یم یدائم و ثابت قانون آن در تحول و رييتغ یعني تحول،

  : سدينو یم. رديگ یم کمک ديجد یتجرب علم از هم ،النهار و ليالل اختالف ه،يآ دنباله ريتفس یبرا يیطباطبا -ب

 شده شناخته سال، اميا در وروز شب شدن بلند و وتاهکو شدن اديوز مک علت عىيطب عوامل از دوعامل وجـود“
 دوران ـنيوازا رديگ مى صورت بار يک ساعت ٢۴ درهر هک خود زکمر دور به ـنيزمـ وضـعـى ـتکحـر: اول:است
 وحرارت رديگ مى نور وازآن است آفـتـاب به رو آن، رهک مين يکاز تر شيب مىک عنىي ن،يزم طرف يک شهيهم ـهک
 و است آفتاب به پشت آن رهک مين يکاز تر مک ـمـىک ـن،يزمـ ـگـريد طرف يکو ديآ مى ديپد روز ند،ک مى جذب را

 فاطرا دائم، صورت به روز و شب نيوا ديآ مى ديپد شب رد،يگ مى قرار آفتاب لکش مـخـروطى هيسا ىيکدرتار
  .زند مى دور نيزم

 و شمال سوى به ماه شش انـتـقـالى، تکدرحر نيزم مدار سطر از معدل اي و ىياسـتوا دائـر سـطـر ـليمـ دوم، عـامـل
 نيزم انتقالى تکحر و وآفتاب نياززم هک اى نقشه به ديبـا ـليمـ نيا دنيفهم بهتر براى هک جنوب سوى به ماه شش

 ـتکدرحـر نيزم محور د،يد خواهى جا درآن هک ردک مراجعه نند،ک مى ميتـرسـ ـابآفـت دور بـه لکش ضىيب درمدار
 سه مدت تا است، اعـتدالى ومـشرق مغرب نقطه در محورش هک نيفرورد اول از ست،ين ثابت محورى آن، انـتقالى
 گردد مى باز نخست جاى به دوباره تابستان، ماه ودرسه ندک مى تکحر جنوب قطب طرف به درجه سه و ستيب ماه،
  ]. ٧[”ندک رييتغ سال گوناگون فصلهاى در شب و روز طول هک شود مى آن باعث تکحر دو نيا و
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  :کند یم استفاده جهان انبساط مسأله در کيزيف علم یها افتهي از ريز هيآ ريتفس در يیطباطبا -ج

  ).۴٧ ات،يذار(ميتوانمند ما و ميبرافراشت توانمندانه را آسمان و: لموسعون انا و ديبا ناهايبن والسماء

  :سدينو مى

 نفقه در فالنى: النفقه فى اوسـع فالن: نديگو مى هک باشد شده گرفته اصطالح نيازا موسعون ـلمهک دارد احـتـمـال“
 اضىير بحثهاى هک بود خواهد آسمان نشيآفر به دادن تـوسـعه منظور جهينت در. ردک خرج لىيخ عنىي داد، توسعه
  ]. ٨[”ندک مى دييتا را آن ديجد

 را یقرآن احکام بودن یعلم تا کند یم استفاده هم قرآن یفقه احکام دييتأ یبرا ديجد علم یدستاوردها از يیطباطبا -د
  : هيآ ليذ در. کند اثبات

  ). ٢١٩ ، بقره(پرسند یم قمار و شراب درباره تو از :سريوالم الخمر عن کسئلوني

  :سدينو مى

 جسمى سوء آثـار و ـعـىيطـبـ ضررهاى و عقلى و اخالقى عى،يطب انهاىيز. دارد گوناگونى انهاىيز گسارى مـى امـا“
 ىينايب چون ظاهرى حواس و قلب ن،ييشرا اعصاب، سـلـسـله شش، بد،ک روده، درمعده، هک است ىياختاللها عمل، نيا
 داده ارائه بىيعج آمارهاى و شتهنو ارىيبس فاتيتال د،يوجد ميقد حاذق انکپزش ـهک آورد مى ديپد آن جز و ىيچشا و
 در و]. ٩[”شود مى ناشى شندهک سم نيا از هک دهد مى خبر شندهک هاى مرض انواع به انيمبتال فراوانى از ـهک انـد
  :ريز هيآ ريتفس

 و قمار و شراب مومنان یا:طانيالش عمل من رجـس واالزالم واالنصاب سريوالم الخمر انما آمنوا نيالذ هايا اي
  ). ٩٠ ، مائده(است یطانيش عمل و ديپل ازالم و انصاب

  :سدينو مى

 به را عصبى وعـواطـف ندک مى ريتخد را عقل و شده اعصاب سلسله يکتحر باعث شراب، دنينوش هک است روشـن“
 و آورد مى بار به تـلخى ثـمـرات رود، ـارک به غضب و خشم راه در اگر اعصاب، جانيه نيوا آورد مى جانيه

 در واگر ندک مى زيتجو مستان براى دارند، شرم آن ابکارت از زينـ درنـدگـان هک اتىيجنا حتى را اتيجنا نيتر بزرگ
 خـود عـرض و درمـال چه را وفجورى فسق هر و درآورده ىيرسوا به سر هک است معلوم رد،يگـ قـرار شـهـوت ريمس
  ]. ١٠[”دارد مى وا واجتماعى نىيد مقدسات همه کهت به را او و داده نتيز نظرش در گرانيد ی درباره چـه و

 یب زبان به ر،يتفاس نوع نيا واقع، در. شد متولد ینبو سنت و قرآن از ديجد یها قرائت و رهايتفس ،يیفضا نيچن در
 آن، سود به قرآن اتيآ ليتأو و آن، قبول جز یا چاره که دارد وجود قرآن از برتر یزيچ که کردند یم اعتراف یزبان
 جهان به نسبت یتجرب علم یبرتر گام، نياول ،درقرآن بودن اهللا کالم به معتقد یها مسلمان بينترتيبد. داردن وجود
 به را قرآن اتيآ د،يجد یتجرب علوم ی طرهيس به توجه مفسران،با گريد و يیطباطبا عالمه.رفتنديپذ را قرآن یشناس
  :رفت خواهد اشاره آنها از یبرخ به نجايدرا که است اريبس کرديرو نيا موارد. اند کرده ليتأو علم سود

 نيزم بر طيمح یافالک حجر، ١٩ و ١٧ و ١۶ و جن ٩ و ٨ و صافات سوره ١٠ هيآ مطابق :آسمان افالک -١-١
 از یکي چون و مالئکه، یبرا مگر شود ینم باز که يیدرها و دارند سکونت مالئکه از یگروه آن در که دارد وجود

 اما داشتند، یم اعالم و قبول را معنا نيهم گذشته مفسران. کنند یم دور را او یشهاب باشود، یم کينزد نياطيش
  :سدينو یم صراحت به يیطباطبا

 روشن یخوب به ها حرف نيا بطالن امروزه کنيول. رسد یم ذهن به ابتدًا اخبار و اتيآ ظاهر از همه یمعان نيا و“
  ]. ١١[”اند کرده ذکر ”شهب“ ريتفس در که هم یوجوه آن ی همه بطالن جهينت در و گشته، انيع و شده،
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 جانب ديبا ،قرآن یتحد به مومن کرد؟ ديبا چه است، کرده دايپ تعارض ديجد یتجرب علم با قرآن از یا هيآ که نکيا
 با تيضد به قرآن خواهد ینم نکهيا یبرا کند، ینم نيچن يیطباطبا اما. کند ینف را ديجد یتجرب علم و رديبگ را قرآن
  :سدينو یم لذا. شود متهم علم

 نبوده دارد آسمانها وضع از بشر که یمشاهدات و یامروز علوم مخالف که کرد یگريد هيتوج ديبا ريناگز“
 هيکل از قلمروها، یتمام در قرآن گفت یم یتحد بحث در که ،اويیطباطبا از است بيعج یا نکته نيا]. ١٢[“باشد

  . کند یم ليتاو یتجرب علم سود به را قرآن د،يجد یتجرب علم یبرتر بولق ضمن است، برتر یبشر یدستاوردها

 دييتأ را دگاهيد نيهم هم قرآن. است مسطح نيزم که آموخت یم آنها به گذشتگان اتيعيطب :نيزم بودن مسطح -١-٢
  :است کرده

  ) ١٩ نوح،(کرد شما راندازيز را نيزم خداوند و :بساطا االرض مکل جعل واهللا

 نيزم کند اثبات یعقل نيبراه با تا است کرده آن مصروف را خود یسع تمام فهيشر هيآ ريتفس در یراز فخر امام
 علم و قرآن دگاهيد نيب ب،يترت نيبد. است یکرو بلکه ست،ين مسطح نيزم که داد نشان ديجد یتجرب علم.ستين یکرو
 کاف کي یو. کند یم تصرف هيآ یمعنا رد علم، سود به مسأله نيا حل یبرا يیطباطبا. شد جاديا تعارض د،يجد
  : سدينو یم و رديگ یم ريتقد در ديتشد

 هيناح به یا هيناح از و ديبگرد آن در یآسان به ديبتوان تا ردک گسترده تانيبرا فرش مثل را نيزم ديبفرما خواهد  یم“
  .باشد دهيآفر مسطح را نيزم آنکه نه ،]١٣[”ديشو منتقل گريد

 قرآن. داد یم نور آسمان ی همه به ماه ی کره و بود عالم مرکز نيزم گذشتگان، دانش مطابق :ماه یافشان نور -١-٣
  :است کرده ديتأئ را دگاهيد نيهم هم

 تو را آسمان هفت چگونه خداوند که ديا دهيشيندين ايآ:نورا هنيف القمر وجعل. طباقا سموات سبع اهللا خلق فيـک تـروا الـم
  ) ١۵-١۶ نوح، (افشان پرتو آن در ماه و. است دهيآفر تو در

. عالم ی همه به نورافشان ماه نه و است عالم مرکز نيزم نه یعني کردند، اعالم باطل را هينظر نيا ديجد یتجرب علوم
 د،يگو یم ن،يد و علم تعارض مشکل حل یبرا ،يیطباطبا. کرد دايپ تعارض علم با خصوص نيا در قرآن ب،ينترتيبد

 یافشان نور خصوص در. است گفته سخن قوم لسان به نجايا در هم خداوند دند،يشياند یم گونه نيا امبريپ دوران مردم
  :کند یم حل را مسأله هيآ در تصرف با هم، ماه

 نکيمشر هکنيا بر دارد داللت - ندک حجت اقامه خواهد  یم هک یا نهيزم در هم آن - خوانده هفتگانه را آسمانها هکنيا“
 هک یزيچ نيهم لهيوس به آنان با قرآن و شمردند  یم مسلم یامر را آن و ، بودند آسمانها بودن هفتگانه به معتقد
 یخوب به آمده نوح المک در هک آسمانها بودن هفتگانه داستان حال هر به و ردهک احتجاج دانستند  یم مسلم آنان خود
 قرار نور آسمانها در را ماه : فرمود هکنيا …است دهيرس زمانها نيتر ميقد از اءيانب از مساله نيا هکنيا بر دارد داللت
 همه هکنيا نه ، دارد قرار آسمانها هيناح در ماه ديبفرما هک است نيا منظور – خواند ماه ظرف را آسمانها و داد

 از یکي در آب چاه هکنيا با ، هست آب چاه يک ها خانه نيا در مييگو  یم ما خود هکنيا مثل ، دهد  یم نور را آسمانها
 باز و ، باشد همه در هک است نيا مثل باشد آنها از یيک در یوقت هک ها خانه نيا در مييگو  یم جهت نيبد و ، است آنها
  ]. ١۴[”ام رفته آنان از یبعض خانه به هکنيا با ، رفتم ميتم یبن مردم انيم به من : مييگو  یم هکنيا رينظ

 نيدارو تکامل هينظر با قرآن تعارض مسأله انقالب، از شيپ یريتفس یها نزاع از یکي :نيدارو تکامل هينظر -١-۴
 را آن و تاخته شدت به او ريتفس به یبرخ. کرد دفاع ینيدارو تکامل هينظر از آن در و نوشت یکتاب یسحاب دکتر. بود
 موضوع نيا هب نسأ سوره اول هيآ ريتفس در يیطباطبا عالمه. آوردند شمار به قرآن خلقت ی هينظر با تعارض در

 یمرتض اما. نمود رد را نيدارو ی هينظر و کرد، دفاع است نيدارو یتئور مقابل در که قرآن نظر از پرداخت،
  :ديگو یم او. گرفت را یسحاب دکتر جانب خصوص نيا در یمطهر
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 داستان حال نيع در و کند حفظ قرآن و خدا به را خود مانيا که است ممکن کامًال قرآن و خدا به معتقد نفر کي یبرا“
 داستان که ميدار سراغ را قرآن و رسول و خدا به معتقد و مانيا با یافراد ما امروز. کند هيتوج ینحو به را آدم خلقت
 که است نکرده ادعا یاحد. است منطبق یامروز علوم با که کنند یم هيتوج و ريتفس ینحو به قرآن در را آدم خلقت
 موضوع نيا به مربوط یکتابها در را ها هينظر آن یوقت خودمان ما. است رآنق به مانيا برخالف ها هينظر آن

 ینگاه او اگر که است نيا یمطهر یمدعا اشکال تنها]. ١۵[”مينيب یم یاديز توجه قابل نکات آنها در ميکن یم مطالعه
  . است نيارود تکامل ی هينظر رد در زانيالم که ديد یم انداخت، یم ،يیطباطبا ش،يخو استاد ريتفس به

 مطابق ، طالق ١٢ ، فصلت ١٢ ، ٨۶ ، بقره ٢٩ ، ملک ٣ ، نوح سوره ١۶ و ١۵ اتيآ :یسيبطلمو أتيه -١-۵
 سمت ديبا ،یتحد مطابق. دارد تعارض ديجد یتجرب علم با وسيبطلم آسمان هفت ی هينظر . است یوسيبطلم أتيه

 اتيآ هيتوج به مجبور را مفسران ديجد یتجرب علم ی هطريس اما. کرد رد را ساخته بشر یتجرب علم و گرفت را قرآن
  :است گفته یشعران عالمه.است کرده

 جزء و اند شناخته یم عصر آن در چه آن به متعال خداوند رايز است، تر کينزد قتيحق و حق به عباس ابن قول“
 هفت بر سماوات که هبود نيا مردم نظر در معروف رسالت، عصر در .است کرده استدالل بوده، زمان آن علوم
 بلکه باشد، گريد یا طبقه یرو بر طبقه هر که ستندين یطبقات ها مياقل نيا و است مياقل هفت بر نيزم و باشد یم مورد
  ]. ١۶[”است بوده قسمت هفت بر نيزم خود ميتقس

 ابتدا هيآ نيهم ليذ در بينترتيبد. کنند یگريد زيچ یفدا را قرآن اتيآ ستندين حاضر وجه چيه به ،یمنتظر اهللا تيآ
  :است گفته که اند کرده نقل یشعران عالمه از یگريد یريتفس نظر

 رکذ را آن خداوند چرا پس ، است شده باطل   امروز ئتيه در گريديک روى طبقه طبقه آسمان هفت: ىيگو اگر” 
 است مدار هفت او   مراد عنىي ،بودند معتقد عهد آن مردم هک آن نه خواست حيصح معناى آن   از خداوند : مييگو فرمود؟

 آن مردم هکنيا براى شمارند بى مدارها و اراتيس هکآن با فرمود   هفت بر تفاءکا و است ، بکواک ريس محل فضا در هک
  ]. ١٧[”شود تمام حجت تا بشناسند مردم   هک ديفرما احتجاج زىيچ به خداوند ديبا و شناختند مى را مدار هفت   عهد

  :اند نوشته آن ريز در سپس

 اءهله از و بوده علم بازار و تمدن و فرهنگ   از دور ، نزول زمان در هک رهيجز شبه عرب هک معلوم جاک از اساسا” 
 مطابق ورکمذ هيآ شود   گفته تا است بوده وزکمر و مرتسم وسيبطلم ئتيه آسمان هفت ذهنش   در است ردهک  مى سوال

 هفت است دهيفهم وسيبطلم هک اى گونه گريد به ها آسمان واقعا   هک جاک از و ؟ است دهيگرد نازل زمان آن تيذهن با
 طبقه آسمان هفت هينظر شود گفته تا ابدي   آگاهى ماده عالم انتهاى و ابتدا به است توانسته هنوز بشر مگر نباشد؟   طبقه
  ؟ است باطل طبقه

 السموات نور اهللا( چون اتىيآ و جاک گانه هفت   هاى سمانآ از سخن“: ديفرما مى هک محترم سندهينو ، نيا بر عالوه   
 به هست هک لىيدل هر   به نند؟ک نمى وسىيبطلم هاى آسمان بر حمل را هيآ نيا در ها آسمان لىيدل   چه به ”جاک )واالرض
 مراد گرىيد معناى دهند احتمال حداقل و نندکن وسىيبطلم   هاى آسمان بر حمل زين را ” سبع سموات “ليدل همان
  ]. ١٨[”باشد

 ديجد علم با قرآن تعارض قيمصاد از گريد یکي روز شش در جهان نشيآفر :روز شش در جهان نشيآفر -١-۶
 روز شش انيحيمس. است ليتعط و ديع روز شنبه روز که دانند، یم جمعه تا کشنبهي از را روز شش انيهودي. است
 یم جمعه تا شنبه از را روز شش مسلمانها. است ليتعط و ديع روز کشنبهي روز که دانند، یم شنبه تا دوشنبه از را

  :است ليتعط و ديع جمعه روز که دانند،

 شش در را نيزم و ها آسمان که است یکس شما پروردگار :اميا سته یف االرض و السماوات خلق یالذ اهللا ربکم ان
  ). ۵۴ اعراف،(ديآفر روز
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 اما. است شده تکرار – ۴ د،يحد – ٣٨ ق، – ۴ سجده، - ۵٩ فرقان، -٧ هود، – ٣ ونس،ي یها سوره در هيآ نيا
 بوده آن جزو هم روز دو آن که[روز چهار در و ديآفر را نيزم روز دو در خداوند که است شده گفته گريد یدرجا
 را نآسما هفت روز دو در و داشت مقرر آن برگ و زاد و ديبخش برکت را نيزم و برافراشت آن در را کوهها] است
  :ديافريب دخان از

 فوقها من یرواس هايف جعل و. نيالعلم رب ذلک اندادًا له تجعلون و نيومي یف االرض خلق یبالذ لتکفرون ائنکم قل
 است، دهيآفر روز دو در را نيزم که یکس به شما ايآ بگو :نيللسائل سواء اميا اربعه یف اقوتها هايقدرف و هايف برک و

 یکوهها ،]نيزم[آن یرو بر. . است انيجهان پروردگار که اوست د،يشو یم قائل یانيهمتا وا یبرا و ديورز یم کفر
 کساني خواهندگان یبرا که ساخت، آماده آن در را آن برگ و زاد روز چهار در و ديبخش برکت آن به و ديآفر استوار
  ).٩-١٠ فصلت،(است

 روز شش در را جهان خداوند که بودند دهيشن آنها از د،داشتن معاشرت انيهودي با که اعراب است گفته یراز فخر اما
 که ديا دهيشن قوم یعقال از که ديبپرست را يیخدا همان است گفته نکته، نيهم به اشاره با قرآن واقع در. است دهيآفر

  . است شده گفته سخن قوم لسان به نجا،يا در گر،يد ريتعب به. است دهيآفر روز شش در را جهان

  :است گرفته صورت گو و گفت آسمان و نيزم و خداوند نيب که فرموده قرآن :آسمان و نيزم نزد حرف -١-٧

 پرداخت آسمان به سپس :نيطائع نايات قالتا کرهًا او طوعًا ايائت لالرض و لها فقال دخان یه و السماء یال یاستو ثم
  ).١١فصلت،(ميهست ميتسل و رام البته گفتند ،ديشو رام ناخواه اي خواه فرمود نيزم به و آن به بود، یدود صورت به که

 اند گفته مفسران از یبرخ. دارد تعارض هم انيآدم یعرف فهم با که ،یتجرب علوم با تنها نه آسمان و نيزم گفتن سخن
 یقول آنجا”:سدينو یم ابوالفتوح. اند گفته پاسخ او به نيزم و آسمان نه و است گفته سخن نيزم و آسمان با خداوند نه

 وفق بر او مقدور حصول سرعت از تيکنا و است عبارت نيا کنيل و یجواب نيزم و آسمان از نه و یخدا از نبود
  ].١٩[”مبالغه وجه بر هيتشب قيطر از اي مراد،

 مردم فهم “مطابق قرآن بلکه اند، نکرده گو و گفت خداوند با آسمان و نيزم است، نوشته هيآ ريتفس در يیطباطبا عالمه
  :کنند درک آنها تا است گفته خنس ”ساده

 فرمان و لمهک ، دييايب ديبا دينخواه چه و ديبخواه چه - رهاک او طوعا ايائت هک دهد  یم فرمان نيزم و آسمان به هکنيا“
 یموجود جاديا هنگام در هک است ینيوکت امر همان هکبل ، باشد گفته یسخن نيچن خداوند هکنيا نه ، است ینيوکت

 و … ايائت جمله دو مجموع و . دهد  یم خبر آن از ونيکف نک له قولي ان ئايش أراد اذا امره انما هيآ و ندک  یم صادر
 فهم تا ، ندک  یم ممثل را نيوکت و جاديا صفت ، است آسمان و نيزم پاسخ یدوم و خدا فرمان یاول هک … نايأت جمله
 قائل موجودات یتمام یبرا را علم ، شود  یم استفاده یلتعا یخدا المک از هک یطور به و . ندک کدر را آن ساده مردم
 جمله نيا بر بنا و ، است آن با مناسب و زيچ آن حال حسب به یزيچ هر با خدا گفتن سخن هست هک یزيچ ، است
  ].٢٠[”بود خواهد یليتحل یقتيحق ندک  یم تياکح گفته سخن موجودات با خدا هک را یموارد از یيک هک بحث مورد

 ینيتکو عمل هم ا نيا در. است خوانده خداوند ميتکل را، حيمس یسيع نشيآفر ینيتکو عمل قرآن که مينوشت نيا از شيپ
 اعراف،(ثاقيم ی هيآ شرح در ،یالهد علم یمرتض ديس. است شده دهينام نيزم و آسمان با خدا یگو و گفت جاد،يا

 از ،قرآن از یگريد هيآ در. است نگرفته صورت يیگو و گفت آدم هيذر و خداوند نيب هم آنجا در که است گفته) ١٧٢
  :است رفته سخن امتيق در اش صاحب هيعل بدن پوست شهادت

 د؟يداد یگواه ما بر چرا نديگو شانيپوستها به: ءیش کل انطق یالذ انطقنااهللا قالوا نايعل شهدتم لم لجلودهم قالوا و
  ). ٢١ فصلت،(است آورده در سخن به آورد، در سخن به را زيچ هر که یخداوند را ما:نديگو

 حمل یقيحق یمعنا به نجايا در را نطق يیطباطبا چون یمفسران. دارد تعارض یعرف فهم و یتجرب علم با هم هيآ نيا
 یجهان نيا یزندگ مانند آنکه نه است، اعمال تجسم امتيق مالصدرا، یجسمان معاد ی هينظر مطابق اما. کنند یم
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 داشته شهادت به ازين که گردد، ینم ليتشک انيآدم محاکمه یبرا یدادگاه یعني. باشد برقرار آنجا در یاعتبار روابط
  .دهد شهادت بخواهد انسان بدن پوست و باشد،

 روز هر ديخورش ديگو یم ميابراه یعني. کند یم یمعرف ساکن را نيزم بقره سوره ٢۵٨ هيآ :نيزم بودن ساکن -١-٨
  . کند یم غروب بغر در و ديآ یم بر نيزم شرق از

 یم بر مشرق از را ديخورش خداوند گفت ميابراه :المغرب من بها فات المشرق من بالشمس یاتي اهللا فان ابراهم قال
  .برآور مغربش از تو آورد،

  :کند یم غروب آلود گل یا چشمه در ديخورش که است آمده قرآن در :آلود گل یا چشمه در ديخورش غروب -١-٩

 که افتي نيچن و ديرس] ديخورش[مغرب نيسرزم به آنکه تا :حمئه نيع یف تغرب وجدها الشمس بمغر بلغ اذا یحت
  ). ٨۶ کهف،(کند یم غروب آلود گل یا چشمه در

 نيزم یرو بر تا دارد یم نگه را آسمان خداوند که است آمده قرآن در :فتدين نيزم بر تا آسمان یدار نگاه -١-١٠
  :فتدين

  ).۶۵ حج،(فتدين نيزم بر تا دارد یم نگاه را آسمان او :االرض یعل تقع ان السماء مسکي و

 که خودش اذن به مگر فتند،يب نيزم به و زندير فرو موجودات آن که گذارد ینم خدا”:است نوشته هيآ ليذ در يیطباطبا
  ]. ٢١[”افتد یم نيزم به آن امثال و صاعقه و یآسمان یسنگها انًاياح او اذن با

 نيزم و آسمانها خداوند گمانيب :بعده من احد من امسکهما ان زالتا تزوالولئن ان االرض و لسماواتا مسکي اهللا ان
  ). ۴١ فاطر،(دارد ینم نگاهشان او جز کس چيه ابند،ي زوال بخواهند اگر و دارد، یم نگه زوال از را

 نهيس یها دنده و صلب نيب زا) یمن(جهنده آب ديفرما یم طارق سوره ٧ تا ۵ اتيآ :جهنده آب ديتول محل -١-١١
  . ديآ یم رونيب

 اما]. ٢٢[اند کرده معنا گونه نيهم درست را هيآ اسالم، خيتار مفسران نيبزرگتر که ميآورد ليتفص به نيا از شيپ
  .کنند یم ليتأو یتجرب علم سود به را هيآ انيامروز لذا دارد، تعارض علم با مدعا نيا با که است روشن

      : اند فرموده موضوع نيهم ليذ در یظرمنت اهللا تيآ اما

 شناخت   نظر از علم نيا ديآ نمى رونيب زن نهيس و مرد صلب از نطفه هک ردک   ثابت بشرى علم : نمونه عنوان به اگر“
 هرچند خطائى احتمال چگونهيه و است واقع با مطابق   صدرصد و نىيقي ايآ ؟ است ارزش از زانيم چه داراى شناسى
 والترائب الصلب نيب من   خرجي :هيآ از مراد هک معلوم جاک از باشد نيچن نيا هک برفرض رود؟ نمى   آن در فيضع

  تعارض در علم با جهينت در تا است، هيآ آن از برخى برداشت هک گونه   آن باشد، زن نهيس و مرد صلب از نطفه خروج
  : اند فرموده استناد یانشعر عالمه از ريز ريتفس به مسأله حل یبرا سپس].٢٣[افتد؟ 

 نيا امثال از متبادر هکبل ، زن مخصوص ترائب   و است مرد مخصوص صلب هک شود نمى معلوم مزبور هيآ از”   
 خداوند و ; بدن   درون در عنىي نهيس ىيک و پشت ىيک شود، مى خارج جدار دو انيم از   منى هک است نيا عبارت
 عضو هر در و ديآ مى رونيب است ثافاتک از مملو هک احشاء انيم   از هک است پست زىيچ منى هک ديبگو است خواسته

 هيآ ، نحل سوره (سائغا خالصا لبنا دم و  فرث نيب من: فرمود هک طور همان ، است مکش درون آن مبدأ و شود مى   ديتول
  ]. ٢۴[”ديآ مى رونيب گوارا و کپا ريش   ، خون و نيسرگ انيم از عنىي) ۶۶

 را امبريپ یصنوبر قلب و کرده یمعرف ادراک محل را یصنوبر قلب یاديز اتيآ :ادراک محل یصنوبر بقل -١-١٢
 داده حيتوض اسالم بزرگ مفسران ريتفس و اتيآ نيا خصوص در ليتفص به نيا از شيپ. کند یم یمعرف یوح مهبط

  .کنند یم ليتأو علم سود به را اتيآ ،یتجرب علم با مدعا نيا تعرض ليدل به ،یامروز مفسران]. ٢۵[ميا
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  :اند فرموده خصوص نيا در یمنتظر اهللا تيآ

 نييتب هيمتعال متکح در خود جاى در هک طور همان   :شود گفته است نکمم ات،کادرا براى قلب تيزکمر به راجع اما ” 
 اتکادرا آن هک قوائى و   حضورى اتکادرا زين و حسى ، الىيخ ، عقالنى از اعم حصولى اتکادرا   تمام ، است دهيگرد

 جسمانى صنوبرى قلب نه و مادى مغز نه هم اتکادرا زکمر قهرا   و اند ماده از مجرد همگى ، آنهاست به منسوب
 هم صنوبرى قلب و مادى مغز نشيريز    مرتبه در آن فوقانى مرتبه هر تجلى و هستى عوالم تطابق باب از هکبل   است
 قلب و مفهومى   و حصولى اتکادرا مجالى مادى مغز چون و ; است بدن تکممل و ادهم   عالم در اتکادرا آن گاه جلوه

 و ندک مى برگشت حضورى علم به حصولى علم هر و باشد مى   شهودى و حضورى اتکادار گاه تجلى صنوبرى
 زکمر لحاظ نيا هب هم قلب بسا چه   باشد، مى حضورى علوم آنها زکمر و حصولى اتکادرا تمام اعتبارنامه و   پشتوانه
 اتيآ به نسبت   دارد هيمتعال متکح در هم استوارى مقدمات هک احتمال نيا ، حداقل و    .است دهيگرد محسوب اتکادرا
 علمى را آن و دهيشک بطالن خط اتکادرا براى قلب تيزکمر   بر سرهيک هکنيا نه ، است توجه و تدبر قابل اشاره مورد
  ].٢۶[”ميبدان نزول عصر زمان به مربوط   و ناقص

  :مالئکه ی لهيوس به ابرها راندن -١-١٣

  ). ٢ و ١ صافات،(ابرها ی برنده راه به و راننده فرشتگان به سوگند :زجرًا فالزجرت.صفًا والصافات

  :راند یم را ابرها که است یا فرشته ”رعد “که است آمده اتيروا از یا پاره در

 یم عباس ابن. است دانسته حيصح را آن زين ینسائ که اند کرده نقل عباس ابن از یتيروا یترمذ و حنبل بن احمد“
. ابرهاست مأمور و یاله فرشتگان از یکي: فرمود ست؟يچ رعد بگو ما به: گفتند و آمدند) ص(امبريپ نزد هودي:ديگو
 که يیصدا نيا پسس:ندديپرس.کند امر خداوند که راند یم يیجا به را ابرها ان با که دارد دست در آتش از یا انهيتاز
 که است کرده تيروا یاشعر نجاد عمربن از هيمردو ابن. است فرشته همان یصدا: فرمود ست؟يچ ميشنو یم
 از همو. دارد نام ليروف که است یا فرشته چشم برق و راند یم را ابرها که است یا فرشته رعد: فرمود) ص(امبريپ

 و کند یم جمع را آن اطراف که اند گماشته ابر بر یا فرشته: فرمود) ص(امبريپ که است کرده تيروا عبداهللا جابربن
 راند، باز را ابرها چون زند، یم برق کند بلند چون که دارد دست در یا انهيتاز. سازد یم استوار را شيها یبلند
  ].٢٧[”گردد یم صاعقه زند، ها ان بر چون و رسد یم گوش به رعد

 نداشته تعارض علم با که کرده ريتفس یا گونه به را هيا دارند، تعارض یتجرب علم با سخنان نيا داند یم که يیطباطبا
  : سدينو یم. باشد

 مامور هک باشند هکمالئ از فهيطا سه ) اتيتال و زاجرات و صافات ( فهيطا سه هر از مراد هک ميده  یم احتمال ما و“
 امبريپ خصوص اي و غمبرانيپ به را آن و ردندک  یم منيا طانهايش مداخله از را ارک نيا راه و بودند یوح ردنک نازل
 به خورم  یم سوگند : هک شود  یم نيا بحث مورد اتيآ یمعنا ، مزبور احتمال بر بنا …رساندند  یم محمد اسالم

 دننک مداخله یوح ارک در هکنيا از را طانهايش هک یفرشتگان به سپس و ، اند بسته صف یوح راه سر در هک یفرشتگان
 به مربوط اتيآ : هک است نيا احتمال نيا ديمؤ…خوانند  یم غمبريپ بر را یوح هک یفرشتگان به سپس و دهند  یم زجر
  ]. ٢٨[”گرفته قرار بحث مورد اتيآ از بعد ، شهابها لهيوس به نياطيش راندن

  :رحم در فرزند بودن پسر و دختر و باران بارش زمان به خداوند یانحصار علم -١-١۴

 یبا نفس یماتدر و غدًا تکسب ذا ما نفس یتدر ما و االرحام یف ما علمي و ثيالغ نزلي و الساعه علم عنده اهللا ان
 داند یم و کند، یم نازل او زين را باران است،و خداوند خاص امتيق از یآگاه گمانيب :ريخب ميعل اهللا ان تموت ارض
 یم نيسرزم نيکدام در داند ینم کس چيه آورد،و یم دست هب چه فردا که داند ینم کس چيه و ست،يچ رحمها در که
  ).٣۴ لقمان،(است آگاه یدانا خداوند گمانيب رد،يم
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 ،انيالب مجمع در یطبرس و بيالغ حيمفات در یراز فخر ،قرآنال ريتفس یف انيالتب در یطوس ،انيالب جامع در یطبر
 و باران بارش زمان صيتشخ امکان یکنون یپزشک علم و یهواشناس دانش یول.اند کرده معنا گونه نيهم را فهيشر هيآ

  :است نوشته هيآ نيا ريتفس در يیطباطبا عالمه. هستند دارا را مادر رحم در نوزاد تيجنس

 یمسائل از امت،کهيق اميق به علم یکي برشمرده، است بدانها به متعلق خدا علم که یموارد از مورد سه هيآ نيا در“
 ندارد،همچنانکه خبر آن وقوع خيتار از او جز یاحد و داده، اختصاص خود به را انبد علم خداوند که است
 علم سوم و باران، فرستادن مسأله دوم.رساند یم را انحصار نيا زين ،)امتيق به علم است او نزد خدا یبدرست(جمله
 ميتعل خودش که آن مگر داده اختصاص خود به زين را دو نيا خداوند که دختر، و پسر از است، زنان رحم در بدانچه
  ].٢٩[”کند یکس

  . ندارد وجود علم سود به هيآ ليتأو جز یا چاره ،یبشر ی تجربه با مدعا نيا مشهود تعارض با توجه با

 ميکر قرآن در اگر”:اند نوشته یخرمشاه نيبهاءالد یآقا جناب معاصر، شناس قرآن :طانيش و جن وجود عدم -١-١۵
 طب اي یوسيبطلم ئتيه ، علم شرفتيپ اگر و کرد انکار دينبا باشد، منعکس ینوسيلجا طب اي یوسيبطلم ئتيه
 را زمانه فرهنگ قرآن رايز است، کرده ابطال را قرآن از یاحکام که گرفت جهينت دينبا کند ابطال را ینوسيجال
  ].٣٠[”را یابد و یازل قيموارد،حقا ی همه در و لزومًا نه است، افتهيباز

 اتيآ مطابق که ،)۵٠ کهف،(است انيجن از یکي طانيش گر،يد یسو از. دارد وجود جن درباره یاديز اتيآ قرآن در
 ريتفاس با شدت به ،یخرمشاه نيبهاءالد یآقا. دارد انيآدم انحراف و یهست عالم در یا گسترده اريبس نقش ،قرآن
 در قرآن نکهيا یبرا گرفت، را قرآن سمت موارد یتمام در ديبا شود، گرفته یجد قرآن یتحد اگر. مخالفند قرآن یعلم
 کنند، یم یتلق مطلق ريخ و عالم و قادر یخدا کالم را قرآن که یکسان. است برتر یانسان یها افتهي از ها نهيزم یتمام
 سازگار ديجد علم با جن وجود که نديفرما یم یخرمشاه جناب اما. کنند کار خطا بشر یها افتهي یفدا را آن اتيآ دينبا
  :نديفرما یم. ندارد وجود طانيش و جن که اند، گرفته جهينت مقدمه نيا از سپس. ستين

 در و آنها از یبعض آوردن مانيا شرح در و جن نام به یا سوره و رود یم جن وجود از سخن هم ميکر قرآن در“
 امروز عالم اي علم است ديبع آنکه حال ،)دوم و هفتاد سوره= جن سوره(هست قرآن اتيآ از آنان ی مجذوبانه استماع

 ميکر قرآن که بوده، برخوردار یکامل رواج از عرب قوم اتيادب در یپر و جن چون”].٣١[“باشد جن وجود به ليقا
 نازل را یاتيآنان،آ مجذوبانه استماع و ها آن از یبعض آوردن مانيا حال شرح در و آورده جن نام به یا سوره
  ].٣٢[”کرده

 شيپ در راه چند مردم، کاذب باور نيا برابر در قرآنبودند، قائل طانيش و یپر و جن جودو به اعراب که است درست
  :داشت

  .ندارد وجود طانيش و جن نام به یموجود ديبگو مردم به توانست یم امبريپ: مردم یخطا حيتصح: اول

  .مردم کاذب باور مقابل در سکوت: دوم

  .شود یهمراه آنان با داشتند، باور مردم که یحدود همان در یعني. مردم کاذب باور با یهمراه: سوم

 مانيا آن به و شده آن مجذوب ، کرده گوش قرآن به ها جن از یگروه است گفته قرآن: مردم به گفتن دروغ: چهارم
 مردم به یبزرگ دروغ نيچن ندارند، وجود که یموجودات درباره قرآن که کرد یم جابيا یضرورت چه. اند آورده
 ابد تا که است داده قدرت قدر آن طانيش به خداوند ديگو یم قرآن. شود ینم ختم دروغ کي نيهم به مسأله اما د؟يبگو
 گو و گفت طانيش و خداوند نيب ه،يآ دهها در ان،يآدم خلقت داستان در قرآن باالتر، نيا از و. کند گمراه را مردم بتواند
 باره در یتجرب علم که چرا د،يبگو تواند ینم و نگفته که(است گفته یتجرب علم اگر. کند یم برگزار یطوالن یها

 مطابق که یمومن باشد، گفته خوب ندارد، وجود طانيش و جن) است ساکت یماد ريغ موجودات وجود عدم و وجود
 یها افتهي یفدا را قرآن اتيآ چرا آورد، شمار به یانسان یها افتهي از برتر ديبا را قرآن ات،يآ گريد و یتحد اتيآ

 ست؟ين یتحد شکست قبول کرد،يرو نيا یمعنا ايآ. آورد شمار به قرآن از برتر را ساخته آدم علم و کند یانسان
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 انکار به قادر علم اگر.است داده سوق یماد ريغ موجودات وجود انکار یسو به را مومنان ،یتجرب علم ی طرهيس
 موجودات اگر.کرد خواهد انکار هم را خدا دخو و روح وجود ،یعلم چنان خوب باشد، یماد ريغ موجودات وجود

 نداشته وجود یماد ريغ موجودات هم اگر. بود نخواهد آنها وجود اثبات به قادر علم باشند، داشته وجود یماد ريغ
 بر بحث. ستين ما بحث موضوع ،یماد ريغ موجودات عدم و وجود. بود نخواهد آنها وجود انکار به قادر علم باشند،
. اند رفتهيپذ را قرآن به نسبت یبشر یها افتهي از یاريبس یبرتر ،قرآن بودن اهللا کالم به قائالن هک است آن سر
 افتهي با تعارض ليدل به را اتيآ از یاريبس و کنند یم ليتأو یانسان یها افتهي سود به را قرآن اتيآ آنان ب،ينترتيبد
  .ندارد قرآن یتحد شکست قبول زج يیمعنا کرد،يرو نيا. کنند یم اعالم منسوخ ،یانسان یها

 اتيمدع تر، قيدق ريتعب به ،یانيوح یها فرآورده. شد تمام یتجرب علم سود به اسالم جهان در نيد و علم نزاع :جهينت
 انيآدم ی شناسانه جهان یها برساخته یپا در ،”ساز اعتبار یسلطان انسانوار متشخص یخدا “ی شناسانه جهان
 در مدرن، یتجرب علوم که کردند اعتراف عمل، و نظر مقام در مسلمان، متکلمان و فسرانم. شد یقربان زالخطاءيجا

 شد، آغاز یعيطب یتجرب علوم از علم، یبرتر رشيپذ. اند قرآن از برتر ،یعمل مشکالت رفع و یشناس جهان ی حوزه
 احکام و ميتعال در. افتي مهادا)  …و یشناس روان اقتصاد، ، یشناس جامعه(یانسان یتجرب علوم یبرتر رشيپذ با و
 اعتبار یسلطان انسانوار متشخص یخدا“. ندارد را ربا منع دستور گاهيجا و شدت یحکم چيه ،قرآن یعباد ريغ

 و بازار اقتصاد(مدرن اقتصاد]. ٣٣ [است خوانده امبريپ و خود با ی محاربه حال در را رندهيگ و دهنده ربا ،”ساز
 و خدا با جنگ از تنها نه فقها و کردند عدول ”اهللا حکم “از ، عمل در مسلمانها،. تاس یربو اقتصاد ،)یدار هيسرما

 ، امبريپ و خدا با جنگ و خدا، حکم از عدول ، یشرع یها لهيح اقسام و انواع برساختن با بلکه نگفتند، سخن امبريپ
 و خدا جنگ به را ها مسلمان چرا که دنيبگو ديبا آورند، یم شمار به ”اهللا کالم “را قرآن که آنان. شمردند مجاز را
 اريبس کارکرد ، ربا بودن مجاز(زالخطاءيجا انيآدم یاقتصاد ی ها برساخته چرا اند؟ فرستاده اسالم یگرام امبريپ

 تا دارد یم مجاز را آنان یامر چه کنند؟ یم یمعرف مطلق عالم یخدا علم از برتر را) ربا بر یمبتن بازار نظام یباال
 را قرآن یتحد و بفرستند امبريپ و خدا جنگ به را همه ،]٣۴[ايدن نظام نيرباخوارتر به یاسالم یجمهور ليتبد با

   کنند؟ یمعرف خورده شکست

  یگنج اکبر

  ١٣٨٧ ید ٢٨ زمانه، ويراد: منبع

  : ها یپاورق

 غرائب و تالمکونا عيبدا عجائب یعل المشتمل م،يالکر قرآنال ريتفس یف الجواهر ريتفس ،یجوهر یطنطاو -١
   .٣ ص ، ١ ج ) ق ١٣۵٠ ،یالحلب یالباب یمصطف ، القاهره (هيالثان الطبعه .الباهرات اتياال

   .٢ ج ، ق ١٣٩٨ ثه،يالحد دارالکتب القاهره،. هيالثان الطبعه. المفسرون و ريالتفس ، یالذهب نيحس محمد -٢

   .۵٨۴ -۵٨۵ صص ، ٢جلد ن،يشيپ -٣

   .٩۶ ص ، ٣ ج ،المنار ريتفس و

   .٢۵٢ ص ، ٢ جلد ،قرآن از یپرتو ، یطالقان محمود ديس -۴

 یعضي جنون در طانيش و کند مجنون را یبعض تواند یم جن که شود یم استفاده هيآ از”:سدينو یم یآمل یجواد -۵
 مجنون و رباخوار هيتشب و کرد انکار جنون در طانيش اثر شود ینم سبب جنون یعيطب علل …دارد اثر وانگانيد از
 یزدگ جن رايز دانست، ،یزدگ جن به اعتقاد مانند مردم، یخراف فرهنگ با مداوا و مماشات یبرا را زده جن و

 قالب در چند هر کند، استناد یخراف مطلب به ،یشکل هر به کالمش، در که است آن از باالتر خداوند و ستين خرافات
 ١٢ جلد ،ميکر قرآن ريتفس م،يتسن( ”کند یم انيب را آن نبطال قطعًا هم یخراف سخنان نقل در خداوند بلکه باشد، هيتشب
  ).۵٢٧ص ،
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   . ۵٩٧-۵٩٨صص ، ١ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -۶

   .۶٠٠ -۶٠١ صص اول، جلد زان،يالم ، يیطباطبا -٧

   .۵٧٣ ، ١٨ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -٨

   .٢٨٩ ص ،٢ زان،جلدي،الم يیطباطبا -٩

   . ١٨١ ص ، ۶ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -١٠

  . ١٨۶ -١٨٧ ،صص ١٧ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -١١

   .١٨٧ ص ، ١٧ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -١٢

   . ۵٠ ،ص ٢٠ جلد زان،ي،الم يیطباطبا -١٣

   .۴٨ -۴٩ صص ، ٢٠ جلد زان،ي،الم يیطباطبا -١۴

   .۵١۵ ص صدرا، ،انتشارات ١ جلد ،آثار مجموعه ،یمطهر یمرتض -١۵

   .٢۵٣ ص ، ١ ،ج ١٣٧١اول، چاپ ، یاسالم غاتيتبل دفتر ، ئتيه دروس ،یآمل زاده حسن اهللا تيآ -١۶

   .٣۵٢ صفحه ، ٩ جلد ، نيالصادق   منهج ريتفس بر قهيتعل ، شعرانى عالمه -١٧

  . یمنتظر اهللا تيآ تيسا به شود رجوع سروش، دکتر نظرات به یمنتظر اهللا تيآ دوم پاسخ -١٨

 یاحقي جعفر محمد دکتر حيتصح و کوشش به ، قرآنال ريتفس یف الجنان روح و الجنان روض ، ،یراز ابوالفتوح -١٩
  . یاسالم یپژوهشها اديبن ، ناصح یمهد محمد دکتر و

   .۵۵۴ ص ،١٧ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -٢٠

   . ۵٧٠ ص ، ١۴ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -٢١

  .”قرآن صلب و قلب”:مقاله به شود رجوع -٢٢

  .یمنتظر اهللا تيآ تيسا به شود رجوع سروش، دکتر نظرات به یمنتظر اهللا تيآ دوم پاسخ -٢٣

 روح ريتفس و ٢١١ صفحه ، ١٠ ج ، نيالصادق منهج ريتفس بر   خود قهيتعل در مزبور هيآ ليذ ، شعرانى عالمه -٢۴
  .۵۵    صفحه ، ١٢ ج ، الجنان

  .یمحمد قرآن یها مقاله گريد و ”قرآن صلب و قلب “یها مقاله به شود رجوع -٢۵

  . یمنتظر اهللا تيآ تيسا به شود رجوع سروش، دکتر نظرات به یمنتظر اهللا تيآ دوم پاسخ -٢۶

   .٢۶۴ ص ، ۴ ج ، قرآنال علوم یف االتقان ،یوطيس -٢٧

   .١٨٠ -١٨١ صص ، ١٧ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -٢٨

   . ٣۵۶ ص ، ١۶ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -٢٩

   .٩۵ ص ، ۵ نات،شمارهيب مجله ، زمانه فرهنگ بازتاب و قرآن ، یاهخرمش نيبهاءالد -٣٠

   ٩۵ ص ، نيشيپ -٣١
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   . ٩۵ ص ن،يشيپ -٣٢

  : است نوشته بقره سوره ٢٧٩ ی هيآ ريتفس در يیطباطبا -٣٣

 به را شدت نيا نيد فروع از يک چيه باره در هک برده ارک به یشدت یخوار ربا امر در اتيآ نيا در سبحان یخدا“
 : هک است نيا آن و ، است ربا امر در یريگ سخت رينظ آن در یريگ سخت هک مورد يک مگر است نبرده ارک

 آنها با را خود مخالفت ميرک قرآن چند هر رهيبک گناهان هيبق اما و ، سازند مکحا خود بر را نيد دشمنان ، مسلمانان
 دشمنان دادن ومتکح و ربا مساله از تر  ميمال خدا المک لحن نيکل و ، ردهک هم ربهيگ سخت آنها امر در و نموده اعالم
 ، نيا از بزرگتر یگناهان و ظلم و قمار و خمر شرب و زنا مورد در قرآن لحن یحت و است یاسالم جامعه بر خدا
 نهدمم را نيد انيبن سوئش آثار هک نانيد  یب ومتکح و ربا …است گناه دو نيا از متريمال ، گناه  یب افراد شتنک چون
 و د،يا داده جنگ اعالن هک ديبدان نيقي پس ديدار  ینم بر یرباخوار از دست اگر : است نيچن هيآ یمعنا …سازد  یم

 اي ، برساند را آن نوع اي و را جنگ آن عظمت هک است نيا یبرا آورد الم و الف بدون یعني رهکن را حرب لمهک اگر
 نيا اگر و. است خدا با دنيجنگ ینوع یرباخوار بفهماند اي و است ميعظ یجنگ ، رسول و خدا با جنگ نيا هک بفهماند
 حرمت هک است خدا با مخالفت یرباخوار هک است نيا یبرا ، دهينام رسول با جنگ هم و خدا با جنگ هم را جنگ
 یتنهائ به یتعال یخدا به مربوط اگر و نموده غيتبل را خدا مکح هک است خدا رسول با مخالفت و فرموده عيتشر آنرا
 یامر چيه در رسول هکنيا یبرا باشد تواند  ینم هم یتنهائ به رسول به مستند و بود  یم ینيوکت یامر ديبا ، بود

 نيا شيمعنا ، رباخوار با رسول و خدا دنيجنگ اما ، رسول و خدا با رباخوار دنيجنگ یمعنا بود نيا …ستين مستقل
 ميتسل به مجبور را او رديپذ  ینم را امکاح از یمکح هک مسلمانان از سک هر اي رباخوار ، خدا امر به رسول هک است
 ، يیطباطبا(”شود خدا مکح ميتسل تا نندک جنگ او با تا ندک مامور را مسلمانان گرنه و چيه هک شد ميتسل اگر ندک
   ).۶۴٨ و ۶٢٨ صص ، ٢ جلد زان،يالم

 نظام نيرباخوارتر را رانيا یاسالم یجمهور نظام ن،تهرا ٨٣ / ۴ /١٣ جمعه نماز در یزدي مصباح اهللا تيآ -٣۴
 از رباخوارتر یفعل طيشرا در ما کشور”:افزود خود نظر حيتوض در سپس ).۴/٨٣/ ١۵ نو، اسي(کرد یمعرف عالم

 دايپ وعيش مردم یها توده در زين انقالب از مسأله نيا متأسفانه و است رانيا در یرباخوار و است گريد یکشورها
 یم مردم ی سپرده به سود درصد ١٨ کند یم اعالم بانک که یهنگام …افتي نفوذ زين يیاجرا یدستگاهها به و کرد
 پول یبانک نظام ست؟يچ تجارت و شرع عرف در سود نيا نام گذاشت؟ سود نيا یرو توان یم ینام چه ربا جز دهد،
 را یاقتصاد نظام که است یآفت نيا رد،ندا شاخ که ربا …ستيچ ربا نيا دهد، یم مردم به را سود و رديگ یم قرض

 طبق و خداست با جنگ اعالن یرباخوار ،قرآن حيصر طبق …خداست با جنگ یرباخوار …کند یم ديتهد شدت به
 یم یاسالم عقود یالملل نيب یها صندوق از وام گرفتن ايآ. کنند کار یاسالم دستور طبق ديبا ها بانک یاسالم نيقوان

 ربا کفار به که یزمان از یوا. دارد یدتريشد یجزا کافر به دادن ربا است، حرام مسلمان به دادن ربا اگر شناسد؟
 جنگ از دارند، هراس کايآمر با جنگ از که یکسان چطور … کند؟ یم زيتجو را یزيچ نيچن یهيفق کدام. ميبپرداز

  ).٨٢ / ۴/ ٢٨ نو، اسي(”ترسند ینم خدا با

 وام کفار یها بانک از غرب جهان در دانند، یم اهللا کالم را قرآن که افراد از یبرخ که است نيا توجه جالب ی نکته
 اعتبار یسلطان انسانوار متشخص یخدا “حکم تنها نه نان،يا. پردازند یم ربا کفار به و خرند یم خانه آن با و گرفته
 به چرا پس ميگوئ یم. است اهللا کالم قرآن اتيآ نديفرما یم. روند یم او جنگ به بلکه گذارند، یم پا ريز را ”ساز

 با چون احکام نيا نديفرما یم است؟ من با جنگ ربا فرموده که ديکن ینم توجه مطلق قادر و مطلق عالم یخدا فرمان
  .شوند یگانيبا موزه در ديبا و اند منسوخ دارند، تعارض تهيمدرن

  

  

  

  



139 
 

  )19( محمدی قرآن
  )6-5( قرآن یتحد به پاسخ

  

 به یعل امام تيوص و ،یالجابر عابد محمد قيتحق مطابق. است کرده تعقل به دعوت را مردم رايبس موارد در قرآن
 مردم) ینبو معتبر سنت و قرآن(کي اسالم ايآ. است التجارب حفظ یمعنا به یعرب زبان و قرآن در عقل فرزندشان،

 استداللگر عقل جينتا به ديبا ايآ ت؟اس فراخوانده بودن، استدالل تابع یمعنا به تيعقالن ،یوح از مستقل عقل به را
 التزام عدم و التزام. شد خواهد یمنتف بودن برهان تابع و استدالل شود، ليتحو مانيا و نيد به تيعقالن اگر بود؟ ملتزم
 به التزام. گذارد یم شينما به را خود یانسان یعقالن یها افتهي با یانيوح یها فرآورده تعارض موارد ت،دريعقالن به
. کند ليتأو را یانيوح اتيمدع و رديبگ را عقل جانب تا کند یم وادار ،یموارد چنان در را یآن،آدم جينتا و تيالنعق
 یترفندها با را عقل و گرفته را ینبو معتبر سنت و قرآن ظاهر جانب ،یموارد نيچن در نانيمتد از یبرخ اما

 پاسخ. ميورز یم التزام بدان ما باشد، ريناپذ خطا و ینيقي عقل اگر شود یم مثال،گفته عنوان به. کنند یم رد گوناگون
 با انيآدم. ندارد وجود ريناپذ خطا و ینيقي عقل نام به یزيچ مدرن، یشناس معرفت مطابق: است روشن مدعا نيا

 و دفهمن یم را یوح عقل، نيهم با و کنند، یم ادراه را شانيايدن ريپذ خطا و ینيقي ريغ ناقص، ، محدود عقل نيهم
 یوقت اما گردد، یم رفتهيپذ یانيوح اتيمدع ،)عقل(شناخت منابع از یکي از ی استفاده با که است چگونه. رنديپذ یم

 یم مدفون بودن ینيقي نا چسب بر با یمعرفت منبع همان کنند، یم دايپ تعارض عقل با یانيوح اتيمدع از یا پاره
 در یمنبع کند،چنان رد را آنها و یداور یانيوح یها فرآورده خصوص در که ندارد قرار یتيموقع در عقل اگر شود؟
 مقدمات“: شود گفته اگر. کند عمل یانيوح یها فرآورده رشيپذ و فهم مقام در که داشت نخواهد قرار هم یتيموقع
 ديبا ،“ندارد را ها ژگىيو نيا شد گفته هک وصفى با بشرى   علوم و باشد، دائمى و لىک ، ضرورى ، ذاتى ديبا برهان
 نباشد، ”یدائم و یکل ،یضرور ،یذات “که یمعرفت اگر. است یاتيخصوص چنان فاقد یبشر معرفت که داشت توجه
 قامت و قد در انيآدم یها افتهي. جست مدد توان ینم هم یوح رشيپذ و اثبات یبرا مقدمات آن از است، اعتبار فاقد
  . شود یم انيآدم یها برساخته یتمام شامل حکم، نيا اما ستند،ين نيقي

 یتجرب علوم و یعيطب یتجرب علوم(ینيپس تيعقالن و) یفلسف یها دانش(ینيشيپ تيعقالن: دارد وجود تيعقالن نوع دو
 تعارض بشر حقوق و یانسان یها ارزش و اخالق با تنها نه اند، کرده دايپ نيتکو خيتار در که آنچنان انياد). یانسان

 از توان ینم. کرد خواهند و کرده دايپ تعارض ینيپس و ینيشيپ تيعقالن با یاديز موارد در بلکه کنند، یم و کرده دايپ
 مواجه ريز ی مسأله با شود، یتلق یمانيا یا پروژه ینداريد آنکه محض به. گرفت دهيناد را آن و شست دست عقل
  :شد ميخواه

 ی موضوعه اصول جز را خود متعارض اتيمدع مومنان: ًايثان. دارند مانيا یمتعارض اريبس اتيمدع به انيآدم: اوًال
 اتيمدع و یميابراه ريغ انياد اتيمدع با یميابراه انياد اتيمدع ب،ينترتيبد: ثالثًا. آورد خواهند شمار به خود نيآئ
 نيآئ اتيمدع ن،يطرف از کي هر: رابعًا. گرفت خواهند قرار رتبه کي در خداناباوران و پرستان گاو و پرستان طانيش

  .آورد یم شمار به گرانيد از برتر و) دهنده نجات(بخش یرهائ ،) صادق(حق را خود

 ینيقينا تيعقالن به رجوع جز یراه ايآ کرد؟ یداور آخر یمدعا نيا خصوص در توان یم چگونه و کجا در: پرسش
   دارد؟ وجود او یداور رشيپذ و ر،يپذ خطا و

 تعارض یدارا واحد، یخيتار عيوقا خصوص ن،دريمسلم و انيحيمس و انيهودي مقدس کتاب گزارش مثال، عنوان به
 نيهم. است خردناپسند و قبول رقابليغ گران،يد و یشرق انياد نظر از متعارض، یخيتار یها گزارش نيهم. است
 وجود رجوع یبرا ن،يد از مستقل عقل از ريغ ،یداور ايآ. است صادق هم گرانيد یخيتار اتيمدع ی درباره حکم
  دارد؟
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. است کرده یمعرف نيالنب خاتم را اسالم یگرام امبريپ قرآن نمونه، عنوان به ست؟يچ از یحاک متعارض اتيمدع کشف
 را یمورمون و تيبهائ مبنا،مسلمانها، نيبرا. است شده یمنته ”نبوت ختم “یمدعا به یقرآن هيآ نيا از مسلمانها ريتفس
 اگر. شوند یم و شده سرکوب شدت به انيبهائ رانيا در. کنند یم یمعرف یجعل را انها بلکه آورند، ینم شمار به نيد

 خصوص در ها مورمون از اگر گر،يد یسو از.شدند یم سرکوب شدت به هم آنها بودند، رانيا در ها مورمون
 با وم،يه ديويد. کرد نخواهند قبول را نيمسلم اتيمدع هم آنها شود، سوال قرآن در مندرج معجزات و یخيتار اتيمدع
  :گفت یم انياد اتيمدع تعارض به ستنادا

 م،يقد روم انياد که است ممکن ريغ و. دارد وجود زين مخالف هست، یتفاوت که کجا هر ،یمذهب موضوعات در“
 ادعا انياد نيا از کي هر در که یا معجزه هر نيبنابرا. باشند شده بنا یمحکم ی هيپا بر کي چيه نيچ و اميس ترک،
 به که را یمخصوص نظام ديبا خود ميمستق هدف و فهيوظ عنوان به) دارند یفراوان معجزات هانيا ی همه و(است شده
 هر کردن باطل یبرا روين همان یدارا تر، ميرمستقيغ ینحو به چند هر رو، نيا از و کند اثبات است، منسوب آن
 آن یمبنا که هم را یمعجزات باراعت ب،يرق نظام کردن رانيو یبرا خاص نظام نيا. بود خواهد گريد ینظامها از کي

 هيعل یليدل ت،يحيمس در معجزه وقوع که است گرفته جهينت مقدمه نيا از وميه]. ٣۵[”برد یم انيم از است نظام
 حکم نيا ن،يد لسوفانيف. است تيحيمس تيحقان هيعل یليدل هندو نيد در یا معجزه هر وقوع و هندوست نيد تيحقان
 فقط و فقط ن،يد کي در معجزه وقوع شواهد که اند کرده دييتأ برن نيسو چون یلسوفانيف یحت اما رند،يپذ ینم را یکل
 ینيد نظام دو یباورها رتيمغا به یمنته ، معجزه دو آن که است انياد گريد در معجزه وقوع هيعل یمدرک یحالت در
  ]. ٣۶[باشند گريکدي با

 لوط، قوم داستان آتش،، در ميابراه ماندن زنده(قرآن یخيتار یها داستان تعارض :قرآن یخيتار یها داستان -٢
 ،یتجرب علوم یها افتهي با) …و تولد محض به او گفتن سخن و پدر فاقد یسايع شدن زاده ثمود،داستان قوم داستان

 یها راه. کنند ینم دييتأ را قرآن یخيتار یها داستان یتجرب علوم. است نيد و علم تعارض موارد از گريد یکي
 باور قابل ريغ یها داستان آن تمام دهند، ینم تعارض به یتياهم که آنان. است شده ارائه مسأله نيا حل یبرا یفمختل
 کرد ارائه آنها از ینييتب توان ینم که هستند یحوادث معجزات. کنند یم قلمداد خداوند معجزات را یعرف عقل نظر از
 معلول یحوادث چنان وقوع معموًال. باشد قبول قابل عتيطب ظممن یندهايفرا شاهدان و یتجرب علوم عالمان یبرا که

 با است، یهست جهان خالق که یخداوند: شود یم ادعا. شوند یم یمعرف خيتار و جهان در خداوند ميمستق دخالت
 یم شمار به یتجرب علوم نيقوان نقض که یحوادث وقوع با و زده برهم را یعيطب نظم خود، ميمستق دخالت

 نبودن یمنطق محال از اما نباشد، محال معجزه وقوع یمنطق نظر از است ممکن. است کرده محقق را اتند،معجزيآ
 الوجود یضرور نباشد، محال منطقًا که یامر هر. اند داده یرو حتمًا شده ادعا معجزات که گرفت جهينت توان ینم

 حداکثر. اند نشده محقق شده ادعا معجزات که برسانند جهينت نيا به را ما قرائن و شواهد است ممکن. بود نخواهد
 نيا اما. ستين ناممکن و محال معجزه وقوع که دهند یم نشان که است آن اند، کرده نيد لسوفانيف و متکلمان که یکار
   کجا؟ است، داده یرو حتمًا معجزه عنوان به خاص مورد فالن آنکه اثبات و کجا

 اسطوره را قرآن یها داستان باشند، یانسان یها افتهي با یانيوح یها هفرآورد تعارض شاهد توانند ینم که یمفسران
 یتيترب اهداف یبرا زمانه جيرا یها اسطوره از قرآن آنها، نظر به. شود حل مسأله تا آورند یم شمار به نينماد -یا

 یها امت و اقوام یندگز شرح و یخيتار کتاب قرآن نه و است، بوده مورخ اسالم یگرام امبريپ نه. است کرده استفاده
 مجاز یکار ت،يترب و ميتعل منظور ها قصه از ی استفقاده بسازند، یاخالق یها انسان تا اند آمده امبرانيپ. است گذشته
 و است محض قتيحق ،قرآن یخيتار یها گزارش آنها، گمان به. هستند یکرديرو چنان مخالف ان،يگرا واقع اما. است
 اشاره قرآن یسو از شده گزارش یخيتار حوادث از یا پاره به نجايا در. ستين مجاز ،یربتج علوم سود به آنها ليتأو

  . اند کرده ليتأو را علم با معارض اتيمدع قرآن بودن اهللا کالم به قائالن یحت ميده نشان تا کرد ميخواه

 یمدعا مطابق. ندارد جودو نوح طوفان یگستردگ به یطوفان از ینشان چيه نيمورخ یها افتهي در :نوح طوفان -٢-١
 مطابق. دارد تعارض یعلم یها افتهي با مدعا نيا. است شده خلق حيمس الديم از شيپ سال ۴٠٠٠ جهان مقدس، کتاب

 شيدايپ از پس سال ارديليم کي از کمتر اتيح شيدايپ زمان و است سال ارديليم پنج از شيب نيزم عمر ها، افتهي نيا
 - ینيد کتاب نيتر یميقد ١٩٣۴ یحفار یها افتهي در. است هياول انيآدم یها اسطوره از یکي نوح طوفان. است نيزم
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 شده ادي یجهان طوفان از هم کتاب نيا در. آمد دست به است قبل سال هزار پنج به متعلق که ،لگمشيگ بشر، یمذهب
  ]. ٣٧[است

 یم ديمج  قرآن.  است  یانسان یتجرب - یخيتار  یها افتهي با  یانيوح  یها داده    تعارض مصادق از یکي  نوح  طوفان
  :ديفرما 

  ستم  یمردم  چون و.  ستيبز  آنان  انيم در  مک  سال  پنجاه و  سال هزار او.  ميفرستاد  یامبريپ  به  مردمش بر را  نوح ما -
  یبرا  یعبرت  نشان را  وفانط  آن و  ميداد  نجات بودند  یشتک در  هک را  یسانک و او.  فروگرفت  طوفانشان بودند،  شهيپ

  ).١۴-١۵ ، بوتکعن ( ميديگردان  انيجهان

 و  شده ريگ  عالم  صافات  سوره ٧٧  هيآ  ليدل  به  طوفان“:  است  بوده ريگ  عالم  نوح  طوفان  یيطباطبا  عالمه  گفته  به: اوًال
 بودند ستمگر  هک  یحال در را  همه و  گرفت راف را  نيزم  یرو  مردم  همه  طوفان …شدند  غرق  همه  نيزم  یرو  مردم
  ].٣٨[”ردک  کهال

  وقوع و او،  بعثت  نيب  فاصله  یعني ، بوده  نوح  دعوت ، پنجاه اال هزار  یعني  مدت  نيا  هک ديآ  یبرم  هيآ ظاهر از“: ًايثان
  نيا در  تورات  گفته با  قرآن  فرموده  نيبنابرا ، ردهک  یزندگ  طوفان از بعد و  بعثت از  قبل  هم  سال چند قهرًا  هک ، طوفان
  ساله هزار  يک عمر  هک  است  روشن] ٣٩[” بوده او عمر  مدت  سال  نهصدوپنجاه  هک  گفته  تورات  چون ، است ريمغا  باره
  عالمه اما.  است  اشتهواد  الکاش و راديا  به را  مفسران از  یبرخ و دارد  تعارض  یبشر  یخيتار و  یعلم  یها افتهي با

 و  معجزات  مقدس  تابک  نيا  هکنيا با  نوح عمر  خصوص در خدا  تابک  به  ردنک  اعتراض“: ديگو  یم  یيطباطبا
  ].۴٠[” بيعج  است  یاعتراض ندک  یم رکذ ايانب  یبرا  یاريبس  العادات خارق

  اتيآ  هک  ردهکن  توجه معنا  نيا  به المنار  صاحب“: سدينو  یم هود  سوره ٣۶ ـ ۴٩  اتيآ ريتفس در  یيطباطبا  عالمه
  ماده و نر  جفت  يک  نيزم در موجود  واناتيح  یتمام از تا بود مامور  جناب  آن  هکنيا بر دارد  صراحت  نوح  داستان
  صورت  به  هک را  نيزم  رهک  سطح   یتمام  طوفان  هکنيا بر  است  حيصر  مثل اي و  حيصر خود  نيا و ندک  یشتک  داخل
 از  هک  است  نيا  مطلب  پس.  است  گرفته فرا  بوده  آن  همه  منزله  به  هک را  آن  اعظم  قسمت اي و  بوده  یونکمس و  کخش

 و  گرفته فرا را  نيزم  رهک  یتمام  نوح  طوفان  هک ديآ  یبرم ـ  ستين ارکان  قابل  هک  یظهور  هم  آن ـ  ميرک  قرآن ظاهر
  ليدل  چيه و افتند،ي  نجات و  بوده  یشتک در  هک  یا عده  آن مگر اند شده  غرق  همه  بوده  نيزم  یرو بر بشر  جنس از  آنچه
  ].۴١[”ندارد وجود رديبگ  اتيآ از را ظهور  نيا  هک  یقطع

 ريگ فرا اثبات یبرا اما د،يجو یم توسل معجزه به ،یعلم یها اقتهي با نوح عمر طول تعارض خصوص در يیطباطبا
 یم انيپا در و کرده استفاده بود کرده هيته یو یبرا یسحاب داهللاي دکتر که یا یعلم قاتيتحق از نوح، طوفان بودن
  : سدينو

 باران زشير هک اند احتمال نيا ديمؤ مينمود اشاره آنها از یبعض به سابق در ما و آمده یژئولوژ فن در هک یشواهد“
 زشير رايز ( بوده یعاد ريغ یزشير باشد طوفان وقوع دوره همان هک بشر اتيح ادوار از حاضر دوره اوائل در

 از یناش دوره آن در باران زشير قطعا و ) ندک غرق را نيزم رهک همه هک آورد ینم ديپد یطوفان ، یعاد بطور باران
 از بعد دوره نيا در هوا یعني ، ستا بوده العاده خارق ، قطع بطور زين راتيتغ آن هک بوده یمهم یجو راتيتغ

 همان هک رود  یم یقو احتمال بوده خي و برف از دهيپوش یشمال ی رهک مين شتريب چون و شده گرم نسبتا ديشد یسرمائ
 و اند بوده یباق مرتفعات در یشمال معتدل منطقه نقاط ثرکا در و بوده یباق هنوز دوره نيا بر سابق دوره یخهاي

 رفتن باال در یميعظ انقالب و ، جو در یديشد تحول هک باشد شده باعث یمتوال دوره در نيزم سطح در حرارت
 ديشد یبارانهائ ابرها نيا هک باشد آورده کهولنا و یعاد ريغ و مکمترا اريبس یابرهائ و ديايب وجود به جو به آب بخار
 ارتفاعات بر بارش نيا داشتن ادامه و آسا ليس یبارانها نزول هک است معلوم و . باشند ختهير سابقه یب و کهولنا و

 شمال و اروپا جنوب و ايآس مغرب و جنوب در هک االحداث ديجد جبال سلسله بر مخصوصا و خي و برف از دهيپوش
 ، آورد یم ديپد یرانگريو و ميعظ یها ليس چه ايکآمر مغرب در و آلپ و ايماليه و البرز جبال سلسله یعني قايآفر
 را نيزم یهايگود و ندک  یم گود و ديشو  یم را هموار یها نيزم و ندک  یم یجا از را بزرگ یها سنگ هک یهائ ليس
 تر عيوس و گودتر را یقبل یها ليمس و آورد  یم ديپد یديجد یها ليمس و آورد  یم باال و ندک  یم پر کخا و سنگ از
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 یم ديپد یديجد یرسوب قشر و پوسته ورتص به ردهک حمل خود با هک گير و شن و سنگ از آنچه و ، سازد یم
  ] . ۴٢[”آورد 

 یبرا علم از یموارد در. ميهست قرآن شناسانه جهان اتيآ ريتفس در يیطباطبا متعارض یمتدولوژ شاهد ب،يترت نيبد
 معل سود به قرآن اتيآ یموارد در و شود، یم انکار یتجرب علم گر،يد یموارد در شود، یم استفاده قرآن اتيآ اثبات
  . گردد یم ليتأو یتجرب

  :ديگو یم قرآن: یماه شکم در ونسي یزندگ -٢-٢

 و دشيببلع یماه. شد مغلوب قرعه در او و زدند خت،قرعهيگر مردم از پر یکشت آن به چون. بود امبرانيپ از ونسي
 که را او پس. ماند یم یماه شکم در امتيق روز بوده،تا یم انيگو حيتسب از نه اگر پس.بود سرزنش خور در او
 شتريب و کس هزار صد بر رسالت به را او و ميديانيرو يیکدو بوته سرش برفراز و ميافکند یخشک به بود ماريب

  ).١٣٩ -١۴٧ صافات،(ميفرستاد

 معده .دشيببلع یماه :الحوت فالتقمه: ديفرما یم قرآن :ًايثان .است نکرده ديتائ را واقعه نيا وقوع یمورخ چيه: اوًال
 یبرا) غذا و ژنياکس( ماندن زنده امکانات ايآ. نشود له و کند یزندگ آن در یانسان که دارد حجم اندازه چه یماه کي

. کنند ینم ديتائ یخيتار علوم را ینيد مقدس متون واحد خبر نيا دارد؟ وجود یماه ی معده در روز شبانه چهل مدت
 در تنها واحد خبر و واحدند خبر ثياحاد آن کي کي” :سدينو یم ونسي ی قصه ثياحاد ی درباره يیطباطبا عالمه
 فاقد یخيتار اتيمدع در واحد خبر اگر]. ۴٣[“است سرگذشت و خيتار مقام که ما مقام مثل در نه است، حجت احکام
 یاشکاالت از یکي نيا بود؟ ملتزم یخيتار عيوقا خصوص در مقدس متون واحد خبر به توان یم چگونه است، اعتبار
  :وميه ی گفته به. آورد یم وارد معجزات وقوع بر وميه ديويد که است

 صاحب که باشد شده دييتأ یافراد از یکاف یتعداد طرف از که است نشده افتي یا معجزه چيه خيتار طول تمام در“
 صداقت چنان از سازند، برطرف خود به نسبت را ما ديترد و شک که باشند یعلم و یختگيفره و یقو درک چنان
 چنان از و دهد قرار گرانيد فتنيفر یبرا سهيدس و گمان و ظن هر از فراتر را آنها که باشند برخوردار یريناپذ ديترد

 در و بدهند دست از یاديز زيچ شود آشکار شانيخطا و کذب اگر که باشد برخوردار تيبشر ديد در یشهرت و اعتبار
 گرفته انجام جهان از یا شده شناخنه بخش در و هشد اجرا عموم حضور در که کنند یگواه را یقيحقا حال، نيع

  ].۴۴[”شود ريناپذ اجتناب آن دييتأ و صيتشخ که، یصورت به باشد،

  ).١ قمر،(اْلَقَمُر انشقَّ َو الساَعُة اْقتَرَبِت: ديفرما یم قرآن: القمر شق -٢-٣

  :است نوشته هيآ ريتفس در يیطباطبا

 نکيمشر شنهاديپ دنبال به و هجرت از قبل و هکم در خدا رسول دست به یلتعا یخدا هک القمر شق معجزه به هيآ نيا“
 اهل همه نديگو  یم هک یطور به و ، است اديز اريبس هم داستان نيا اتيروا . ندک  یم اشاره ساخت شيجار هکم
 شاهد نيتر نروش هيآ آن اقيس …ردهکن مخالفت شانيا از یسک و ، دارند اتفاق ثيأحاد آن قبول بر نيمفسر و ثيحد

 دو اگر یحت یعني شود،  یم هم قمر ردنک مين دو شامل هک ، است مطلق قول به معجزه ةيآ از منظور هکنيا بر است
 ، ستين یپوش  پرده روز امتيق روز هک است معلوم و ، سرهم پشت است یسحر نديگو  یم ننديبب هم را قمر شدن مين

 شوند پناهنده آن به تا ، گردند  یم معرفت دنبال بدر در همه روز آن رد و ، ندک  یم ظهور قيحقا همه هک است یروز
 ستين یا چاره چيه پس ، مستمر است یسحر نيا نديبگو باز القمر شق دنيد از بعد هم یروز نيچن در ندارد معنا و ،

 نيچن و ، ندک لتدال صدق و حق یسو به را مردم تا شده واقع هک بوده یا معجزه و تيآ القمر شق مييبگو هکنيا جز
  ].۴۵[”است سحر نديبگو و نندک ارکان است نکمم را یزيچ

 چندان د،يجد یتجرب علم با مدعا نيا تعارض. است یواقع یگزارش ، قرآن یخيتار گزارش نيا يیطباطبا نظر از
 مفسران از یبرخ ليتأو يیطباطبا ل،يدل نيهم به. معجزه نيا وقوع بر است حيصر اهللا کالم نکهيا یبرا ندارد، یتياهم
 گفته مفسران از یبرخ سد،ينو یم.رديپذ ینم را کنند ارائه هيآ از ديجد علم با سازگار یقرائت تا اند کرده کوشش که
  :اند
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 نيزم از ماه رهک هک است نيا آن و ، اند برده  یپ آن به عصر نيا دانان  یاضير هک یمطلب آن به است اشاره هيآ لمهک“
 یعلم قتيحق يک به است اشاره القمر انشق و جمله پس ، شده جدا ديخورش از هم نيزم خود هک همانطور ، شده جدا
 در: هک است نيا ريتفس نيا یگيپا  یب وجه .شد شفک قرن ها ده از بعد و ، بود نشده شفک هيآ نزول عصر در هک

 با مستمر سحر قولواي و عرضواي ةيآ رواي ان و: ديفرما  یم هک یبعد هيآ باشد حيصح دانان  یاضير گفتار هک یصورت
 قمر شدن جدا نيا بر عالوه . مستمر است یسحر قمر خود باشد گفته هک نشده نقل یاحد از هکنيا یبرا ، سازد  ینم آن
 آن شدن مين دو و یزيچ شدن پاره به جز را انشقاق و ، است انشقاق آمده فهيشر هيآ در آنچه و ، است اشتقاق نيزم از

  ].۴۶[”نديگو  ینم انشقاق را بوده یيک آن با قبال هک گريد زيچ از یزيچ شدن جدا هرگز و ، نندک  ینم اطالق

 را هيآ دانند، یم اهللا کالم را قرآن که یکسان از یاريبس. است نشده دييتأ یمستقل منبع چيه یسو از معجزه نيا وقوع
  . کنند یم ليتأو ديجد علم سود به

 یکي خداوند، ی معجزه قيطر از ايدر شکافتن: آن در فرعون شدن غرق و ايدر زا یموس قوم فرار داستان -٢-۴
  :ديفرما یم قرآن. است نکرده دييتأ را آن وقوع هم یمستقل مورخ چيه که است نيد و علم تعارض قيمصاد از گريد

 شما و ميشکافت شما یبرا را ايدر که ديکن ادي و:  َتنظُروَن نُتْمَأ َو ِفْرَعْوَن َءاَل َأْغَرْقَنا َو ْمکَنيَفَأنَج اْلَبْحَر ُمکِب َفَرْقَنا ِإْذ َو
  ).۵٠ بقره، (ديکرد یم نظاره شما و ميکرد غرق را فرعون آل و ميديرهان را

 او که آنجا تا نهادند آنان یپ در سر تجاوز و ظلم یرو از انشيسپاه و فرعون آنگاه ميگذراند ايدر از را لياسرائ یبن و
 اهل از من و ستين اند، آورده مانيا او به لياسرائ یبن آنکه جز يیخدا گفت د،يد کينزد را دنش غرق] فرعون[

  ).٩٠ ونس،ي(مميتسل

 ،يیطباطبا گفته به). ٢۴دخان،(اند یشدن غرق یسپاه] انيفرعون [آنان بگذر، و بگذار] خود حال به [دهيآرم را ايدر و
  :است نيچن هيآ یمعنا

 با ، ديرس  یم ايدر به شما ، زنديبرخ شما بيتعق به انشيرکلش و فرعون تا بده تکحر نهشبا مرا بندگان یموس یا ”
 باز همچنان اي و نکسا همچنان را آب ، یگذشت ايدر از هک نيهم ، شود باز عبورتان یبرا یراه تا بزن ايدر به عصا

  ].۴٧[”شوند غرق یهمگ شده ايدر داخل لياسرائ یبن به دنيرس ديام به و ، برسند انيفرعون تا بگذار خود حال به و

 نيا توان یم اما. است نشده دييتأ یمستقل منبع چيه یسو از گزارش نيا.است مشهود یتجرب علم با داستان نيا تعارض
  . آورد شمار به خداوند ی معجزه را واقعه آن و گرفت، دهيناد را تعارض

 نيشيپ یها امت ميمستق مجازات از خود، یخيتار یاه گزارش ضمن قرآن :گذشتگان ی ناعادالنه یها مجازات -٣
 ديتائ را عيوقا نيا وقوع ،ینيد مقدس متون جز یمستقل منبع چيه نکهيا از گذشته. است داده خبر خداوند ی لهيوس به
 یها ارزش مطابق. دارند تعارض نيامروز بشر یها ارزش با باشند، افتاده اتفاق واقعًا عيوقا نآ کنند،اگر ینم
 یها مجازات. ديآ شمار به عادالنه و منصفانه تا باشد داشته تناسب یارتکاب جرم با ديبا مجازات و فريک ته،ينمدر
 کي اسالم به که آنان. اند نامنصفانه و ناعادالنه مدرن، یها انسان نظر از خ،يتار در او یها دخالت و خداوند ميمستق
 موارد، نيا در دانند، یم یانسان یها افتهي یتمام از برتر يیمحتوا و یلفظ نظر از ، را ”یانيوح کالم “و دارند التزام
 کالم را قرآن که مومنان و مفسران از یاريبس اما. کنند یم رد را انيآدم یها برساخته و کرده دفاع یانيوح کالم از
 آنها و کرده ليتأو را قرآن اتيآ ،یارتکاب جرائم با ها مجازات تناسب عدم ی مسأله شر از يیرها یبرا دانند، یم اهللا
 نه هستند، یتيترب مقاصد دنبال به که آورند یم شمار به ن،ينماد اي یخيتار یها اسطوره که ،یواقع یها داستان نه را

 استفاده منطقه در جيرا یها افسانه از خود، یتيترب مقاصد یبرا قرآن گر،يد ريتعب به. یاقع و یخيتار یها گزارش
  .است کرده

  :ميکن یم اشاره موارد از یبرخ به نجايا در
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 در پوپر  ارلک مثال، عنوان به. تابند ینم بر مدرن یها انسان را یموس قوم مجازات داستان :گريهمد کشتن -٣-١
  یخاص نظر آورد،  دنبال  به  هک  یکوحشتنا  یامدهايپ گريد و  اخالق  به تجاوز آغاز و  خيتار و  اخالق  یمبنا  خصوص

  :او نظر  به.  است  تامل  ابلق  هک دارد

  همه  دربردارنده بًايتقر  فرمان  نيا ؟ یشو  قتل  بکمرت دينبا تو: ديگو  یم  فرمان  نيمهمتر  یموس  فرمان  ده  انيم در“
  اخالق.  است  فرمان  نيا از  یميتعم تنها خود  اخالق از شوپنهاور  یصورتبند  وهيش ، مثال  عنوان  به.  است  اخالق

  کمک  همه  به  یتوان  یم  هک  یيجا تا  هکبل ، نزن  زخم و  صدمه  یسک  به: ديگو  یم.  است  روشن و  ميمستق ، ساده شوپنهاور
 را  نيفرام بتواند  هکآن از  قبل  یحت ، بازگشت طور  وهک از  یسنگ  الواح بر  شده  نوشته  فرمان  ده با  یموس  یوقت اما.  نک
  گوساله  پرستش: بود  مرگ  مجازات  ستهيشا  هک شد روبرو زيارتدادآم  یرفتار با او افتاد؟  یاتفاق  چه آورد  زبان  به
  :ديشک اديفر و برد ادي از را ”یبشو  قتل  بکمرت دينبا تو “ فرمان او  آنگاه.  يیطال

  ران بر را خود ريشمش  سک هر: ديگو یم  نيچن  لياسرائ  یخدا  هوهي …ديآ  من نزد  به باشد خداوند  طرف  به  هکهر
 را خود  هيهمسا و  شيخو  دوست و خود برادر  سک هر و ندک  رفت و آمد اردو  دروازه تا  دروازه از و بگذارد  شيخو
  ).٢٩ـ٢٧  هيآ ،٣٢  باب ، خروج سفر (.افتادند  قوم از نفر هزار  سه  بيقر روز  آن در و …شدکب

  وهيش  نيهم  به امور  هک  است  نيا ردک ديترد  آن در  توان  ینم  آنچه. شد آغاز نجايهم از ادافت  اتفاق بعد  آنچه هر ديشا
. شد  مبدل  مکحا  مذهب  به  تيحيمس  هکآن از بعد  بخصوص و  غرب در نجايا در بعد و  مقدس  نيسرزم در ـ  افتي  ادامه
  ].۴٨[” است  یکوحشتنا  داستان)  یسکارتد ( مذهب  خلوص  حفظ  نام  به  ینيد آزار و  نجهکش  خيتار

  : است  شده رکذ  ميرک  قرآن  سوره چند در  شده ادي  واقعه

  فرمان بر چرا. ديبود  ینانيجانش بد  چه  من  بتيغ در:  گفت ، بازگشت خود  قوم نزد  کاندوهنا و  نيخشمگ  یموس  چون ـ
  هارون. ديشک خود  یسو  به و  گرفت را  برادرش  یموس و ند،کاف  نيزم بر را  الواح و د؟يگرفت  یشيپ خود پروردگار

  ارانکستم شمار در و  نکم  امکدشمن مرا شند،کب مرا  هک بود  يکنزد و افتندي  زبون مرا  قوم  نيا ، مادرم پسر  یا:  گفت
  نيتر مهربان تو  هک  نک  لداخ  شيخو  رحمت در را ما و امرزيب را  برادرم و مرا ، من پروردگار  یا:  گفت. اوريم

  یجهان  نيا  یزندگان در و شد خواهند گرفتار  پروردگارشان  غضب  به  یزود  به دنديبرگز را  گوساله  هک  آنان.  یمهربانان
  ) ١۵٠ ـ١۵٢ ، اعراف ( ميده  یم فرکي  نيچن  نيا را  دروغسازان. افتاد خواهند  یخوار  به

  نداده ويکن  یها وعده را شما  پروردگارتان ايآ ، من  قوم  یا:  گفت و  بازگشت  قومش نزد  پراندوه و  نيخشمگ  یموس ـ
: گفتند د؟يردک  خالف مرا  وعده  هک ديآ فرود شما  به  پروردگارتان  خشم  هک ديخواست اي ديشک درازا  به  من  درنگ ايآ بود؟
 و.  ميندکفيب  آتش در را آنها  ميداشت  دوش بر  قوم  آن  نتيز از  یيبارها.  ميردکن  خالف تو  وعده  شيخو ارياخت  به ما

  یموس  یخدا و شما  یخدا  نيا: گفتند و  بساخت  داشت را  گاوان  نعره  هک  یا گوساله  سيتند  شانيبرا و. ندکفيب زين  یسامر
  شانيبرا  یانيز و سود  چيه و دهد، ینم  انسخنانش  به  یپاسخ  چيه  هک دنديد  ینم ايآ. بود  ردهک  فراموش  یموس و  است
  ).٨۶ـ٨٩ ، طه (ندارد

 روا  ستم خود بر ديديپرست را  گوساله  هک  سبب  بدان شما ، من  قوم  یا:  گفت خود  قوم  به  یموس  هک را  هنگام  آن و ـ
.  است تر ستوده  دگارتانيآفر نزد در  یارک  نيچن  هک ، ديشکب را گريديک و دينک  توبه  دگارتانيآفر  درگاه  به  کنيا د،يداشت
  ).۵۴ ، بقره ( است  مهربان و ريپذ توبه رايز ، رفتيبپذ را شما  توبه خدا  پس

 ما  توبه: دنديپرس)  ع ( یموس از  لياسرائ  یبن  هک دينما  یم  نقل)  ع ( یعل  حضرت از) ۶٩  ص ١  ج( الدرالمنثور در
 پدر و را، خود برادر برادر ، برداشته اردهاک  لياسرائ  یبن  پس د،يشکب را گريديک و د،يفتيب  هم  بجان: فرمود ؟ ستيچ

  پس ،شد  شتهک نفر هزار هفتاد تا ،ديآ  یم  اردشک جلو در   یسک  چه  هکنيا از ردکن  یکبا و  شتکب را خود فرزند
 از  هم و د،يآمرز را ها شتهک  هم خدا  هک بردارند، شتارک از  دست:   ده دستور  شانيبا: ردک  یوح  یموس  به  یتعاليخدا
  ]. ۴٩[ درگذشت ها زنده



145 
 

 تا ٣  آن  ضمن  هک آورد،  دنبال  به گريديک  دست  به  یجمع  عام و  قتل  مجازات ارتداد، گردد، یم مشاهده که همانگونه
 ناواقع را داستان نيا هستند، کي ماسال در ارتداد مجازات وجود منکر که ینيد شانينواند. شدند  شتهک نفر هزار ٧٠
  .ابدين تعارض یبشر یها افتهي با تا کنند یم ريتفس انهيگرا

 خضر ، دانست  ليتاو  علم  هک خضر،  حضرت و  یموس  حضرت  داستان در :ندهيآ کفر احتمال به نوجوان کشتن -٣-٢
  :شدک  یم را  یجوان

 ؟ یشک  یم باشد  شده  یقتل  بکمرت  هکآن  یب را  یکپا  جان ايآ:  گفت  یموس ، شتک را او دند،يرس  یپسر  به تا رفتند و
  انيعص  به را دو  آن  هک  ميديترس بودند،  مومن  مادرش و پدر پسر،  آن اما] گفت خضر[ … یديگرد  زشت  یارک  بکمرت
  یمهربان  به و او از بهتر  یکپا  به سازد  بشانينص  یزيچ  پروردگارشان او  عوض در تا  خواستم. دراندازد فرک و

  ).٧۴ و ٨٠ و ٨١ ، هفک (او از تر  يکنزد

  .رنديپذ ینم را نابالغ کودکان مجازات مدرن، یايدن یفريک نيقوان مجموعه: اوًال

 جرم به مجازات. کرد مجازات شود، جرم مرتکب ندهيآ در است ممکن آنکه احتمال به توان ینم را یفرد چيه: ًايثان
  .ناکرده جرم نه رد،يگ یم لقتع یارتکاب

  ست؟ين ارتداد مجازات از یمصداق داستان نيا ايآ. است قتل ،یگريد کشاندن کفر به مجازات ادشده،ي اتيآ مطابق: ثالثًا

  .کنند یم ليتأو مدرن یها ارزش سود به را داستان نيا ،قرآن بودن اهللا کالم به معتقد ینيد شانينواند

 حضرت شتر آنان از یکي آنکه ليدل به را ثمود قوم تمام خداوند :شتر کي کشتن تعل به مردم تمام کشتن -٣-٣
  :ديفرما  یم  قرآن ؟. است کرده نابود ، کشد یم را صالح

  ميتقس  انشانيم  آب  هک  یبگو آنها  به و  نک صبر و  باش  مراقبشان  پس.  ميفرست یم  ششانيآزما  یبرا را شتر  ماده  آن ما
 و  عذاب. ردک  یپ را  آن و  گرفت بر ريشمش او و داد ندا را  ارشاني. رود یم  آب سر  به او باشد  هکهر  نوبت.  شده
 شدند گوسفند  آغل  کخش  یها علف همانند  پس.  ميفرستاد  کسهمنا آواز  يک ها آن  یبرا ما بود؟  چگونه  من  یها دادن ميب
  ). ٢٧-٣١ قمر،(

 ليدل به یول ، است کشته را شتر آنان از یکي قطعًا که ديفرما یم البالغه نهج ٢٠١ خطبه در) ع(یعل حضرت
  :افکند یم داستان نيا بر یپرتو زين شمس سوره. کرد نابود را آنان همه خدا ت،يرضا با همراه سکوت

 بود گفته آنان به خدا امبريپ آنکه حال. برپاخاست نشانيتر شهيپ شقاوت که آنگاه.کرد شهيپ انکار انشيطغ با ثمود قوم
 آنگاه کردند، یپ را] شتر[آن و شمردند دروغزن را او سپس د،يکن تيرعا را آبش بهره و او است، خداوند شتر نيا

  ).١١-١۵ شمس،(دينترس کارش عاقبت از و ساخت نابود کساني به گناهشان، به را آنان پروردگارشان

 شتر کي کشتن ليدل به را یکس وانها،يح حقوق مدافعان یحت. ندارد تناسب یارتکاب جرم با وجه چيه به مجازات نيا
 ،قرآن بودن اهللا کالم به قائالن از یاريبس. است بوده آنها از فرد نيا که یمردم کل ینابود به رسد چه کشند، ینم
  .کنند یم ليتأو برساخته، نيا سود به را قرآن داستان ،)جرم و فريک تناسب( تهيمدرن ی برساخته یبرتر قبول ليبدل

 به انيهودي خداوند بقره، ۶۵ -۶۶ و اعراف سوره ١۶٣ -١۶۶ اتيآ مطابق :خوک و مونيم به انيهودي ليتبد -٣-۴
  . است کرده ليتبد مونيم به شنبه، روز در یريگ یماه ليدل

 ندنيتابب کردند مراجعه شهر به فردا افتگاني نجات که کند یم نقل یعل حضرت از) ٢۴۴ ص ، ١ ج( یقم ريتفس در
 نگاه یوقت مرد آن”:فرستادند شهر بر مشرف یا نقطه یباال به را خود انيم از یمرد. است آمده نافرمانان سر بر چه
 یهمگ بازگفت بود دهيد انچه و برگشت یوقت بودند، داده هم یصدا به صدا که ديد را دار دم مونيم یگروه کرد

 را مونهايم افراد انسانها لکن و شناختند را خود بستگان و هايهمشهر مونهايم شدند شهر وارد و شکسته را ها دروازه
 شوم عاقبت از و ميکرد ینه را شما: گفتند دنديد نيچن یوقت نشناختند، را خود بستگان و نداده صيتشخ گريکدي از
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 بت،س روز متجاوزان که است نيا نيخاشئ قرده کونوا جمله ظاهر “،یآمل یجواد ی گفته به]. ۵٠[ “ميداد زنهار
 ذلک من بشر انبئکم هل قل: دارد ظهور يیمعنا نيچن در ًايقو گريد اتيآ یبرخ چنانکه شدند، ليتبد نهيبوز به قتًايحق

 ثيحد اي قرآن از یا جمله اگر ديترد یب و ،ريالخناز و القرده منهم جعل و هيعل غضب و اهللا لعنه من عنداهللا مثوبه
 منفصل، اي متصل یلفظ مخصص اي منفصل اي متصل یلب مخصص عنوان به یمعتبر ليدل و داشت ظهور يیمعنا در
 تکرار قابل مجازات نيا ،یآمل یجواد نظر به].۵١[”است حجت و معتبر آن ظهور نشد، اقامه ظاهر آن خالف بر

 که چنان”::دارد وجود مجازات نيهم تکرار امکان رد،يپذ صورت)خدا فرمان از ینافرمان(مشابه عمل اگر یعني است،
 د،ياورين مانيا اگر : ديفرما یم کرده گوشزد قرآن نزول عصر کتاب اهل به را نکته نيهم] ۴٧ هيا[نسأ سوره در

 لما مصدقا نزلنا بما امنوا الکتاب اوتوا نيهاالذيا اي: دييآ در نهيبوز صورت به شده، مبتال انينيشيپ فريک به است ممکن
  ]. ۵٢[“السبت اصحاب لعنا کما نلعنهم او هاادبار یعل فنردها وجوها نطمس ان قبل من معکم

  مؤمنان  ميرک  قرآن  آنگاه. اند شده  ینه نند،ک یم استهزا را  نيد  هک  یتابک  اهل و فارک با  یدوست از  مومنان  مائده  سوره در
  :  است)  دهيگردان ( ندهخوا  مونيم و  کخو را  آنان ، شخندشانير  یتالف  به و ، ردهک  سهيمقا  تابک  اهل و فارک با را

  داده  تابک  شانيبد شما از  شيپ  هک  یسانک از  چه رند،يگ  یم  چهيباز و شخندير  به را شما  نيد  هک را  یسانک  مؤمنان  یا
 را  آن د،يده در نماز  بانگ  چون و. دينک پروا خداوند از ديمؤمن]  یراست  به [ اگر و د؛يرينگ  دوست ، افرانک  چه و شد،
 و خدا  به  هکنيا خاطر  به جز ايآ  تابک  اهل  یا بگو. نابخردند   یقوم  هک  است  آن از  نيا رند،يگ  یم  چهيباز و شخندير  به

 شما  اغلب  هک  است  آن خاطر  به جز ايآ و د؟يدار  زهيست ما با  ميدار  مانيا ، است  شده  نازل ما از  شيپ و ما بر  آنچه
 خداوند  هک هستند  یسانک ]  نانيا [ ؟ نمک  آگاهتان ترند بدسرانجام  هم  نيا از خداوند نزد در  هک  یسانک از ايآ بگو د؟ينافرمان
  نانيا ، است  گردانده  کخو و  نهيبوز را  آنان] خداوند [و اند دهيپرست را  طاغوت و  گرفته  خشم  آنان بر و  ردهک  لعنتشان
  ). ۵٧ـ۶٠ ، مائده (ترند  گمگشته]  همه از[  راست  راه از و تر  بدمنصب

 تيآ. است کرده ليتبد خوک و مونيم به را ها یهودي واقعًا خداوند ،یآمل یجواد و يیطباطبا ، مالصدرا ريتفس بنابر
 ها ستيونيصه درباره قرآن“: گفت قرآن داستان نيهم به استناد با تهران ی هفته نيا جمعه نماز در ،یجنت احمد اهللا
 است یانسان چهره شان چهره ها ستيونيصه م؛يآورد در خوک و مونيم صورت به را ها یهودي نيا ما: ديفرما یم
  ].۵٣[”دارند یگ درنده و خوک حالت و ستندين انسان اما

 را داستان مدرن، بشر حقوق و یتجرب علم با داستان نيا تعارض ليدل به ،قرآن بودن اهللا کالم به قائل ینيد شانينواند
 شنبه روز در یريگ یماه ليدل به را یکس توان ینم تهيمدرن یها ارزش مطابق ، یعني. کنند یم ريتفس انهيگرا اواقعن

 مون،يم و خوک به انسان ليتبد گر،يد یسو از. کرد ليتبد خوک و مونيم به را آنها نکهيا به رسد چه کرد، مجازات
 بدانند، یبشر یها افتهي از برتر را قرآن اتيمدع ،قرآن ودنب اهللا کالم به قائالن اگر. است یتجرب علوم برخالف

 نيا یجنت احمد و یآمل یجواد ،يیطباطبا مالصدرا، مانند توانند یم صورت آن در. ندارند داستان نيا ليتأو به یازين
 شنبه،و روز در یريگ یماه ليدل به را ها یهودي واقعًا خداوند که شوند یمدع و کرده ريتفس انهيگرا واقع را داستان
 را داستان نيا ،قرآن بودن اهللا کالم به قائالن از یاريبس اما. است کرده ليتبد مونيم و خوک به ن،يمسلم یاستهزا
 یتحد شکست رشيپذ جز يیمعنا ،)تهيمدرن(انيآدم یها برساخته و ها افتهي سود به داستان ليتأو. کنند یم ليتأو

  .ندارد

 قرآن بودن اهللا کالم ليدل را قرآن مشابه یمتن ی ارائه در رقبا شکست و قرآن یتحد ، مفسران و مومنان :جهينت
 قتيحق را قرآن آنان که دهد یم نشان) معتبر سنت و کتاب از مومنان فهم(دو اسالم و ريتفس خيتار. اند کرده یمعرف
 و شناسانه جهان اتيمدع. اند آورده شمار به یبشر ی افتهي هر از برتر و انيآدم یازهاين ی همه واجد ، محض
 تک جهان در مومنان مدرن، ماقبل دوران در. شدند یم ريتفس انهيگرا واقع مدرن، ماقبل دوران در ،قرآن یخيتار
 تکامل و رشد و یبشر یها دانش نيتکو با. بود شتيمع و معرفت منبع تنها ،”یانيوح کالم“. کردند یم یزندگ یمنبع
. شدند یمنبع چند جهان در یزندگ به مجبور مومنان ، آن از پس. رفتيپذ انيپا دن،بو یمنبع تک دوران ها، افتهي آن

 ینف را یانيوح کالم با معارض یبشر یها افتهي اول، گام در مومنان،. بودند ”یانيوح کالم “یجد یرقبا د،يجد منابع
 در ،یبشر یها دانش ینف. کردند تيتثب ”مسلط گفتمان “عنوان به را خود رفته، رفته د،يجد یها دانش اما. کردند یم
 ،قرآن اتيآ انهيگرا ناواقع ريتفس. نبود ريپذ امکان کردند، یم استفاده آنها یدستآوردها از تمام ولع با مومنان که یحال
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 دوران در. سازند مرتفع را ديجد علوم با تعارض اتهام ،یانسان یها افتهي سود به اتيآ ليتأو با تا داد امکان مومنان به
 ته،يمدرن دوران اما. کردند یم احساس یتهاجم حالت در را خود مومنان ،”یانيوح کالم “نيتکو محل در مدرن، اقبلم

 کنند ادعا دنديگرد مجبور مومنان. بود آنان گام به گام ینينش عقب و یتدافع یسنگرها پشت به مومنان فرستادن دوران
 نيهم خداوند، یجد مراد. بودند دهيفهم بد اي دهينفهم را امبريپ و خدا یجد مراد خ،يتار طول در مفسران ی همه که
 ماقبل دوران در. سازند یم بر ته،يمدرن و یبشر علوم سود به اتيآ ليتأو از پس انيامروز که است یديجد ريتفس

 اندور ،یالهور اقبال ی گفته به به اما کردند، یم احساس خود پوشش نيبهتر را ”یانيوح کالم “مومنان مدرن،
  : ماست یانيعر روز امروز،. هست و بود گرانيد مقابل در نيمسلم یانيعر دوران ته،يمدرن

  رياس آمد یط سردار دختر ريسر گردون آن شيپ یمصاف در

  بود کرده خم ايح و شرم از گردن بود پرده یب هم و ريزنج در یپا

  ديکش او یرو شيپ خود چادر ديد پرده یب ینب چون را دخترک

   ميچادر یب جهان اقوام شيپ ميتر انيعر یط خاتون آن از ما

  یگنج اکبر

   ١٣٨٧ بهمن ١ زمانه، ويراد:منبع

  :ها یپاورق

٣۵- David Hume , An Enquiry concerning Human Understanding , ed. L.A . 
Selby- Bigge (٣ rd edn . Oxford and New York, ١٩٧۵), pp ١٢١ f. 

٣۶-Richard Swinburne, The Concept of Miracle (London, ١٩٧٠), p . ۶٠ . 

  .١۵۵ -١۶١ رمند،صصيه انتشارات ،یفلز لياسماع محمد ترجمه ،لگمشيگ حماسه ساندارز،. ک. ن -٣٧

   .٣٧۴ص ، ١٠ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -٣٨

   .١٧٠ ص ، ١۶ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -٣٩

   .۴٠٢ ص ، ١٠ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -۴٠

   .٣٩۶ ص ، ١٠ جلد ، زانيالم ، يیطباطبا -۴١

   . ٣٩٩ -۴٠٠ صص ، ١٠ جلد ، زاني،الم يیطباطبا -۴٢

   . ٢۵٣ص ، ١٧ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -۴٣

۴۴-David Hume , An Enquiry concerning Human Understanding , ed. L.A . 
Selby- Bigge (٣ rd edn . Oxford and New York, ١٩٧۵), pp ١١۶ f. 

   .٨٩ ص ، ١٩ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -۴۵

   . ٨٩ -٩٠ صص ، ١٩ جلد زان،يالم ، يیطباطبا -۴۶

   . ٢١٣ ص ، ١٨ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -۴٧

   .١۴٣ص نو، طرح ا،يپا یعل ترجه ،یبوزت انکارلويج با قرن،مصاحبه نيا یها درس پوپر، کارل -۴٨
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   . ٣٣٣ ص ، ١۵ جلد و ١٢٣ ص ، ١٣ جلد و ۵١٧ ص ، ٧ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -۴٩

  . ٣٩٣ ص ، ٨ ج زان،يالم ،يیطباطبا -۵٠

   . ١٣١ ص اسرا، انتشارات پنجم، جلد م،يکر قرآن ريتفس م،يتنس ،یآمل یجواد اهللا تيآ -۵١

  .١٢٣ ص ن،يشيپ -۵٢

  ٢٣٢۵٢=http://rajanews.com/detail.asp?id تهران، جمعه نماز ،یجنت احمد -51
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  )19( محمدی قرآن
  )9-8-7( قرآن یتحد به پاسخ

  

 رفع و مسائل حل به قادر خود عقل به یاتکا با انيآدم :یاسيس نظام و بشر حقوق ی نهيزم در قرآن یتحد -۴
. است گذارده آانسانها ارياخت در را خوب یزندگ ی برنامه ء،ايانب فرستادن با خداوند. ستندين شان یزندگ مشکالت
 منافع حيترج و ،یعلم -یعقل یها تيمحدو ليدل به انيآدم ، اند برساخته مسلمان مفسران و فقها که دو، اسالم مطابق
 تباه را خود آخرت و ايدن خود، ی برساخته نيقوان با و ندارند را خود مصالح صيتشخ يیتوانا ، یگروه و یشخص

 یگذار قانون به مجاز که یشخص تنها. ستين جو سود و خواه خود و جاهل یها انسان فهيوظ قانون، وضع. کنند یم
 پنهان او از یزيچ چيه که است یمطلق عالم او. است) انسانها جمله از(زيچ همه مالک که است یقادر یخدا است،

 نيقوان خداوند،. دهد یم صيتشخ آنها خود از بهتر ار انيآدم ريخ و سعادت که است مطلق خواه ريخ او. ستين
 که را ینيقوان امبريپ و است داده ليتحو اسالم یگرام امبريپ به ليجبرئ قيطر از را انيآدم یزندگ یدائم و جهانشمول

 محمد،حالل حالل. است رسانده مردم اطالع به و کرده حفظ آنها، در دخالت یا ذره بدون است، کرده وضع خدا
 ، اسالم یگرام امبريپ یحت کس، چيه. است حرام ابد تا که خداست حرام محمد، حرام است، حالل ابد تا که ستخدا
 اسالم در هک اى هيلک نيقوان“: است نوشته خصوص نيا در يیطباطبا عالمه. ندارد را اهللا احکام رييتغ اي نسخ حق

  نمى تحول دستخوش و مختلف عصرى چيه در ، شده وضع هم او سعادت مقتضاى و بشر فطرت مطابق و شده وضع
 هيلک نيقوان آن تحول باعث ، مىيقد ليوسا جاى به گريد اى لهيوس اي و االغ جاى به نيماش شيدايپ صرف و شود
 یراه نسخ و است بشر فطرت یمقتضا به و یدائم یاله احکام. است یاله احکام بر مشتمل سنت و کتاب …گردد نمى
 را یاله احکام ديبا و …دينما حکومت اهللا رسول ی رهيس طبق ديبا … یاسالم حاکم حاضر، عصر در. ندارد آن به

  ]. ١[”دينما حفظ اديز و کم چيه بدون

 خصوص در یتحد ،قرآن یتحد یمعنا نيکمتر که داشتند اجماع مفسران. داشت هم یگريد ی پشتوانه مدعا، نيا
 شده برساخته نيقوان که نداشت وجود نهيزم نيا در یديترد لذا. تاس شده نازل خداوند یسو از که است) فقه(ینيقوان
 و فقها اختالف. ننديافريب آنها سطح در یزيچ توانند ینم انسانها چگاهيه که است ینيقوان نيخداوند،برتر یسو از

 امام با دحدو یاجرا عه،يش یفقها از یاريبس نظر مطابق که بود نيا مسأله. بود یگريد ی مسأله خصوص در مفسران
  .است ليتعط حدود یاجرا زمان، امام بتيغ عصر در و است معصوم

 اجرا یبرا را نيقوان خداوند که اند کرده استدالل نيچن فقها، از گريد یبرخ و ،هيفق تيوال کتاب در ،ینيخم یآقا
 فيرد با ب،ينترتيبد شود؟ ليتعط ديبا ”اهللا احکام “ايآ بکشد، طول سال هزار دهها زمان، امام بتيغ است،اگر فرستاده
 کحصن االسالم حصون الفقهاء “،”امنا العلماء “، ”اءياالنب ورثه العلماء “ريشمار،نظ انگشت تيروا چند کردن

 اماالحوادث و “و ”الرسل امناء الفقهاء “،”لياسرائ یبن یف اءياالنب کمنزله الوقت هذا یف هيالفق منزله “،”لها نهيسورالمد
 د،يکن عرضه ما ثياحاد کنندگان تيروا به را آنها که ديموظف شما وندند،يپ یم وقوع به که يیدهارخدا اما:…الواقعه

 و یاسيس زعامت بتيغ عصر در که گرفتند جهي،نت”ميآنان بر خدا حجت ما و شما بر نديما یها حجت آنان که رايز
 یها برساخته ی همه بر ”اهللا احکام “یبرتر در مفسران و فقها که داشت توجه ديبا پس. فقهاست با ”اهللا احکام “یاجرا
 به بتيغ عصر در اهللا احکام یاجرا “به قائالن. بود بتيغ عصر در احکام یاجرا در اختالف نداشتند، یاختالف یانسان
 یراه حکومت، و قدرت گرفتن ارياخت در و دي بسط قيطر از جز هيفق ايآ:کردند مطرح را پرسش نيا ، ”فقها ی لهيوس
 یآقا. اند زمان امام حق بر بينا که فقهاست با بتيغ عصر در حکومت پس دارد؟ ارياخت در اهللا احکام یجراا یبرا
 با. است فقه کردن ادهيپ گروه در آخرت، و ايدن سعادت. است مرگ تا تولد از یزندگ ی برنامه فقه گفت، یم ینيخم
  .شد یم محقق جامعه، در گونه یعل عدالت ، یفقه احکام یاجرا
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 هيکل از برتر حکومت،که حفظ یبرا ، هيفق یول آن، مطابق که برساخت را ”هيفق ی مطلقه تيوال “هينظر ینيخم یآقا
 اهللا تيآ ،ینيخم یآقا یمدعا نيا از پس. کند ليتعط را اسالم هياول احکام تمام که است است،مجاز اسالم هياول احکام
 و اموال در تصرف در معارض بال ارياخت صاحب تنها نه هيفق یول: نوشت رسالت روزنامه ی سرمقاله در یقم یآذر

 ذات شرک و ديتوح در یحت او ی اراده بلکه است، یاله عيشرا و احکام در تصرف در مختار خود و مردم نفوس
 هم یآمل یجواد اهللا تيآ]. ٢[کند صادر هم را ديتوح ليتعط حکم تواند یم بخواهد اگر و است موثر زين یتعال یبار
  ]. ٣[آورد شمار به معاد و نبوت و ديتوح چون نيد اصول عداد در و کرد خارج فقه حوزه از را هيفق تيوال

 بنا که است قرآن یفقه احکام یبرتر سر بر بحث ست،ين هيفق تيوال نقل و عقل خالف ی هينظر به ناظر حاضر بحث
. است شده وضع ”ساز اعتبار یسلطان انسانوار خصمتش یخدا “ی لهيبوس ،”قرآن بودن اهللا کالم “به قائالن یمدعا بر

 در قرآن یتحد. ستين خداوند یسو از شده برساخته نيقوان همطراز یا ساخته بشر قانون چيه که بود نيا بر تصور
 نه است، بوده قرآن ”رغم یعل “است، رفته انحطاط و فالکت به رو نيمسلم یزندگ اگر. است شده روزيپ نهيزم نيا
 نيهم يیطباطبا. بودند تر شرفتهيپ ها امت و جوامع ی همه از بودند، اهللا احکام به بنديپا نيمسلم اگر. اسالم ”ليدل به“

 یها نظام ليتفص به عمران آل سوره ٢٠٠ هيآ ليذ در او. است کرده طرح مبسوط طور به زانيالم در را بحث
 هستند، خداوند یسو از شده نازل که اسالم، یتماعاج نيقوان که است گفته و کرده رد و نقد را کيدموکرات و یسلطنت
  .هستند انيغرب ی برساخته یآزاد و بشر حقوق و یدموکراس از برتر

 و ميابراه به نايوص ما و ، يکال ناياوح الذى و ، نوحا به وصى ما نيالد من مکل هيآ در خداوند سدينو یم يیطباطبا
 جاديا و مردم نيب از اختالف رفع نکهيا از است داده خبر  ”، هيف تتفرقوا ال و نيالد مواياق ان ، سىيع و موسى

 نيد تنها پس ، ابدي  مى تحقق ، واحد نيد در اتحادشان و نيد اقامه به دعوت راه از تنها و تنها ، لمهک در اتحادشان
 نبوت مقام هيحنا از تنها هک بوده حيصر و مستقل دعوتى اجتماع به دعوت …است آنان صالح اجتماع ضامن هک است
 هم هکنيا شهادت به اند ردهک شنهاديپ بشر به نيد قالب در را آن و اند بوده)  السالم هميعل (ايانب آن آغازگر و ، شده شروع
  ].۴[”است ردهک قيتصد را آن خيتار هم و نموده حيتصر بدان قرآن

 نيمع یحکم آن یبرا قرآن که ندارد وجود انيآدم یزندگ در یبزرگ اي کوچک امر چيه که سدينو یم سپس يیطباطبا
 اسالم، یاجتماع نظام ديگو یم يیطباطبا. است جهان بزرگ انياد انيم از نيد نيتر یاجتماع اسالم. باشد نکرده

 ها هينظر نيتر  اساسى و نيتر متقن و نيتر رفته شيپ ، صالح اى جامعه آوردن ديپد در اسالم نظر و نظام نيتر  عالى“
 با را خود کار اسالم یگرام امبريپ]. ۵[است ”تر متقن زين حاضر عصر ی شرفتهيپ جوامع هينظر از حتى و] است[
 قرن مين از کمتر در نداشت، عربستان یغرب قسمت در حکومت سال ١٣ از شيب نکهيا با و کرد آغاز نفر دو یکي

 ، اسالم شعار. ”آورد ديپد تيربش خيتار در دار شهير و یجوهر یتحول و افتي طرهيس “عالم غرب و شرق بر اسالم
 جوامع يیگرا تياکثر. است آنان خواست و تياکثر نظر از یرويپ غرب، یايدن شعار اما است، حق از یرويپ

  : دارد یاريبس قبول قابل ريغ لوازم که است شده یمنته یا یآزاد به ،یغرب

 و لهيرذ شهوات رينظ نندک عادت باشد شان طبع موافق آنچه به اى جامعه نيچن در مردم هک است نيا آزادى نيا الزمه“
 عنىي بدهد گرىيد به را خود جاى بد و خوب از يک هر مک مک هک است نيا هم ادياعت نيا جهينت و مجاز ريغ خشمهاى

 آنان نظر در واقعى هاى یخوب از ارىيبس و خوب مردم نظر در داند مى زشت را آن خدا نيد هک هايبد از ارىيبس
 اعتراض شانيا به سىک اگر و باشند آزاد دتىيعق عالى معارف و اخالقى فضائل گرفتن بازى به در ردمم و شود زشت

 شود دايپ زين رکف طرز در تحولى هک است نيا ورکمذ سخن الزمه . شندکب رخ به را قانونى آزادى ، پاسخ در ندک
 هک ارهائىک از ارىيبس ی جهينت در و دفتيب عاطفه و احساس مجراى در و شده خارج عقلى مجراى از هم رکف عنىي
 شمرده خوشروئى و اخالقى خوش و جوانمردى و تقوا ، احساسات و لهايم نظر از ، است فجور و فسق عقل نظر از

 با شوهردار زنان هک است قرار بر آنجا زنان و مردان نيب و اروپا جوانان نيب هک روابطى از ارىيبس رينظ ، شود
 زين و اقوامشان و شيخو اوالد با مردان و ، سگها با شوهر  بى زنان و ، جوانان با رهکبا راندخت و ، اجنبى مردان

 شب در انياروپائ هک هائى صحنه رينظ زين و دارند مادر و خواهر عنىي خود محارم با اروپا مردان هک روابطى
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  مى شرم آن رکذ از ، نىيد آداب به ؤدبم انسان هر زبان هک گرىيد عيفجا و ، نندک  مى برپا رقص مجالس و ها نىينش 
  ]. ۶[”دارد

 به تياکثر خواست از یرويپ. است کرده رد را تياکثر خواست از یرويپ قرآن دالئل، نيهم به د،يگو یم يیطباطبا
  : داند یم خود یمدعا شاهد را ريز اتيآ يیطباطبا. شود یم یمنته فساد

 مکثرکا نکل و بالحق مکجئنا لقد : بالحق تواصوا و ، بالحق قضىي هللا و : الحق نيد و بالهدى رسوله ارسل الذى هو
 و ، االرض و السموات لفسدت اهواءهم الحق اتبع لو و ، ارهونک للحق ثرهمکا و بالحق جاءهم بل ، ارهونک للحق
   . فانى الضالل اال الحق بعد ذا فما معرضون، رهمکذ عن فهم رهمکبذ ناهميات بل هنيف من

 بل هيآ اما است، تياکثر خواست حکومت ،یدموکراس . است مخالف کيدموکرات نظام با قرآن يیطباطبا ی گفته به
 اگر نکهيا یبرا. ستين حق تياکثر خواست نکهيا بر است ليدل نيبهتر ، کارهون للحق اکثرهم و بالحق هم جاء

 که يیطباطبا. زنديبرخ آن با ی همعارض به و باشند داشته کراهت حق از دينبا تياکثر بود، حق تياکثر خواست
 بشر حقوق و یآزاد و یدموکراس ینف و رد در داند، یم یبشر یها برساخته از برتر را قرآن نيفرام و نيقوان

. گذارد یم شينما به را قرآن یتحد به شيخو تعهد و مانيا او ب،يترت نيبد. دهد ینم راه خود به یديترد نيکوچکتر
. اند آورده ارمغان به مردم یبرا را یپرست لذت و ینابرابر و یاشيع و فحشا و فساد ،یغرب کيدموکرات یها نظام

  : اما ستند،ين اخالق تيرعا به یغرب جوامع مردم کردن وادار به قادر هم سيپل هزاران

 عتقادا هک دىيتوح ، است نموده زىير پى ديتوح اساس بر است او هيجار قهيطر از جزئى هک را مهيرک اخالق اسالم ”
 روحا باشد هک جا هر و زمان هر انسان هک است نيا معاد آن و ديتوح نيا الزمه و است آن شؤون از هم ديتوح به

 اي و است بدى اي است خوبى هک بدهد صيتشخ را موارد کت کت هکنيا چه ، باشد هايبد از دورى و احسان به ملتزم
 باشد او با سىک هکنيا چه زين و ، ندکن اي و ندکب شيستا دهيپسند اخالق نيا بر را او ، شگرىيستا هکنيا چه و ، نداند
 و ظيحف و خود احوال به داناى و خود با را خدا سىک نيچن هکنيا براى ، نه اي بدارد بازش آن از اي و وادار آن بر هک

 نيا ماوراى در هک است معتقد زين و نديب مى را انسانى هر عمل تعالى خداى هک است معتقد و داند مى نفس هر بر قائم
 هر روز آن در و ، شر چه و ريخ چه ، نديب  مى حاضر ردهک هک را آنچه انسانى هر روز آن در هک است روزى عالم
 تعقل منطق اسالم، منطق اما است، احساس منطق ،یغرب جوامع منطق]. ٧[”شود  مى داده جزا ردهک بدانچه سىک

 مى انجام خدا خاطر براى تنها ، کتر چه و باشد فعل چه ، عمل“: خداوند خواست از یرويپ یعني تعقل، منطق. است
 . است خدا امر ميتسل او و است خواسته خدا هک دهد  مى انجام نيا براى دهد  مى انجام را فعلى اگر مسلمان يک ، شود 
 حق رويپ او و دانسته اطلب را آن انجام شيخدا چون ، است خدا خاطر به باز دهد  نمى انجام اگر را گريد فعل يک و

 خواب ، است دانا و ميعل آن به و سدينو  مى را اعمالش تعالى خداى هک است معتقد چون ، گردد  نمى باطل گرد و است
 ميببر پناه او به عذاب از هک ستين هم او از ريغ سىک و ميده انجام را باطل عمل خوابش هنگام هک ندارد هم چرت و
 با مينک  مى ما بدانچه او و ستين دهيپوش او بر زىيچ نيزم و آسمان همه در هکبل است آگاه ما لاعما به تنها نه خدا و

  ]. ٨[”است خبر

 و جائى اسالم در” :ندارد يیجا قرآن در است، کيدموکرات یها نظام مهم یاجزا از یکي که یآزاد ب،يترت نيبد
 غرب، تمدن اما است، کرده آزاد خدا ريغ از را مردم اسالم ].٩[“ستين شيامروز معناى به تيحر براى مجالى
 آور تيمحدود قرآن احکام که است درست. است کرده یبار و بند یب و یطلب جاه و هوس و یهو ی بنده را انيآدم

 انينوگرا از شدت به يیطباطبا. ”است تيوانيح نيننگ وديق از شدن آزاد نيتمر “آور، تيمحدود احکام همان اما است،
 معتبر ريتفس ،قرآن از رهايتفس نيا او، ی گفته به. کند یم انتقاد اند، یآزاد با قرآن کردن سازگار بدنبال که مسلمان
  : سدينو یم او. ستين قرآن

 دهيعق اسالم در هک نندک اثبات اند خواسته زحمت و زور با نيمفسر و بحث اهل از بعضى هک است نيا بيعجا از ىيک“
 ليذ در سابق در ما هک حالى در. آن رينظ گريد اتىيآ و نيالد فى راهکا ال : فهيشر هيآ به ندا ردهک استدالل و است، آزاد
 توجه خواننده شما هک است نيا مينک  مى اضافه نجايا در آنچه ، ديبفرما خواهد  مى چه هيآ هک ميگفت هيآ نيهم ريتفس

 آزادى اسالم هک است نکمم چطور حال نيا با و است اسالمى امکاح و سينوام تمامى اساس ديتوح ميگفت هک ديفرمود
 قطعا ؟ بود نخواهد حيصر تناقض ايآ ندک عيتشر را زىيچ نيچن بخواهد باال هيآ اگر و ؟ باشد ردهک عيتشر را دهيعق در



152 
 

 آخر در آنگاه و ندکب عيتشر نيقوان امروز متمدن اىيدن هک ماند  مى نيا مثل اسالم در دهيعق در آزادى. است تناقض
 نخواستند اگر و نندکب عمل ، خواستند اگر ، آزادند نيقوان نيا به عمل در مردم هک ندک اضافه هم را قانون يک نيا
 حاصل نيا ، شود دايپ انسان ذهن در اگر ، قىيتصد کدر از است عبارت هک دهيعق ، گريد عبارتى به و . نندکن

 گذاشت آزاد گريد دهيعق آن در اي و منع ، دهيعق فالن از را شخص فالن بشود تا ، ستين انسان ارىياخت عمل شدنش
 مقتضاى با هک را ارهاک از بعضى عنىي ، است آن عملى لوازم ديآ در فيلکت تحت شود  مى ديعقا مورد در آنچه هکبل

 را شخصى مثال ، ردک زيتجو است دهيعق آن مقتضاى مطابق هک را گريد بعضى و ، منع دارد منافات دهيعق فالن
 را دهيعق آن ديبا هک ندک قانعشان مکمح هاى ليدل آوردن با و ندک دعوت دهيعق فالن سوى به را مردم هکنيا به ردک ارواد
 منتشر و ، سديبنو تابىک صورت به اش ادله رکذ با را دهيعق آن ردک وادار اي و رندينپذ را گريد دهيعق آن اي و رنديبپذ
 نادرست و باطل نندک  مى خود دهيعق طبق هک هم اعمالى ، سازد فاسد و باطل داشتند مردم هک اى دهيعق فالن و . ندک

 وقتى هک است معلوم و ، ديعقا خود نه ، است ديعقا به عملى لوازم ، دارد  مى بر نکن و نکب آنچه پس . دهد جلوه
 نا است آن بر ىکمت ونقان هک اصلى با اي و ، داشت مخالفت اجتماع در ريدا قانون مواد با ، نامبرده عملى لوازم

 نيا در تنها ، نيالد فى راهکا ال فهيشر هيآ پس ، ردک خواهد رىيجلوگ عملى چنان از قانون حتما ، داشت سازگارى
 به اعتقاد به مجبور را سىک اسالم هک باشد نيا منظور تواند  مى نه. ستين بردار  راهکا اعتقاد ، بفهماند هک است مقام

 هکيت ديتوح نيد بر جز خود عيتشر در اسالم و. آزادند اعتقاد در مردم هک باشد نيا تواند  مى نه و ، ردهکن خود معارف
 است اصل نيهم و ، است زيرستاخ روز و ، ايانب نبوت و ، صانع ديتوح اش گانه سه اصول هک دىيتوح نيد ، ردهکن
 نيا در تنها هم تيحر پس ، دارند اجتماع و اتحاد آن بر تابک اهل باالخره و مجوس و نصارا و هودي و مسلمانان هک
  ].١٠[”نيد اصل ردنک رانيو عنىي اصول نيا ريغ در آزادى ميگفت رايز ، باشد آن ريغ در تواند نمى و است اصل سه

 نيتأم را انيآدم سعادت و کاراست هم ديجد عصر در اسالم یاجتماع احکام که سدينو یم تمام صراحت به يیطباطبا
 با مطابق را احکام نيا خداوند. ستندين هم ريپذ نسخ و شوند ینم تحول و رييتغ دچار احکام، و نيقوان نيا. کند یم

]. ١١[رنديناپذ نسخ و یدائم احکام، نيا. است خداوند احکام ،قرآن یاجتماع احکام. است کرده وضع انيآدم فطرت
  :ستين یدموکراس نظام ،یاسالم نظام ب،ينترتيبد

 با اي و ، ميبدان راسىکدمو رينظ را آن ، گذارد  نمى وجه چيه به هک ، دارد روشن اريبس فرقهاى راسىکدمو با چون“
 هاى ومتکح در هک است نيا هست راسىکدمو ميرژ و اسالم ميرژ انيم هک تفاوتها نيبزرگتر از ىيک . مينک مشتبه آن
 در گرانيد از شىک  بهره و ، ريغ داماستخ روح قهرا ، است مادى رىيگ  بهره ارک اساس هک آنجا از راسىکدمو
 ، دهد  مى قرار او عمل و مکحا انسان اراده تحت را زيچ همه هک است بشرى بارکاست همان نيا و شده دهيدم البدشک

 چيه بدون و ندک خود وليت را گريد انسانهاى خواست هک راهى هر از دهد  مى اجازه او به و ، را گريد انسانهاى حتى
 تاتورىيکد همان نهيع به نيا و ، باشد مسلط دارد انسانها ريسا از هک آرزوهائى و ها خواسته تمامى بر شرطى و ديق

 و ، گفتند  مى استبدادش روز آن و شده عوض اسمش هست هک زىيچ ، داشت وجود گذشته اعصار در هک است شاهى
 دو هر مسما و اسم روز آن ، است شتريب اريبس راسىکدمو ظلم و استبداد هکبل ، خوانند  مى اش یراسکدمو امروز
 لباس با استبداد عنىي ، ردهک جلوه بايز لباسى و اسمى در آن از تر زشت مسماى امروز ولى بود زشت
  ]. ١٢[”راسىکدمو

  :است ريز شرح به یدموکراس نظام با یقرآن نظام تفاوت نيدوم

 آنجا تا هک است نيا هست اسالمى ومتکح ميرژ نيب و راسىکدمو اصطالح به هاى ميرژ نيب هک تفاوتها از گريد ىيک“
 فاحش اختالف از خالى اسالمى ريغ هاى ميرژ نيا از يک چيه ، مينيب  مى چشم به ما خود و داده نشان خيتار هک

 و ، مقام و جاه صاحب و ثروتمند و مرفه طبقه ىيک ، دهد مى لکيتش طبقه دو ، را مهايرژ نيا جامعه ، ستين طبقاتى
 فساد هکنيا براى ، گردد  مى فساد به منجر باالخره طبقاتى اختالف نيا و جاه و مقام از دور و نوايب و ريفق گريد طبقه
 نيچن ، باشند  مى هم رينظ همه اجتماع افراد اسالم اجتماعى و ومتىکح ميرژ در اما ، است طبقاتى اختالف الزمه

 ميرژ در حساب نيا با …ندينما تفاخر و برترى بخواهند اي و ، باشند داشته برترى گريد بعضى بر بعضى هک ستين
 ، ريفق و غنى ، زن و مرد ، برده و حر ، مرئوس و سيرئ ، مامور و ريام ، ومکمح و مکحا نيب اسالم اجتماعى

 نبود جهت از نيهمچن و برابرند حقشان در ، نىيد قانون انيجر نظر از عنىي ، ستين فرقى چيه ، … و ريبک و ريصغ
 را یاله احکام ديبا “،یاسالم حاکم]. ١٣[”اند افق يک در و سطح يک در اجتماعى شؤون در طبقاتى فاصله و تفاضل
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 گرفتار شهيهم مسلمان جوامع. است درست ادعا حد در فقط سخنان نيا البته]. ١۴[”دينما حفظ اديز و کم چيه بدون
 یسو از.ستندين یطبقات شکاف بردن نيب از به قادر هم قرآن یاقتصاد یفقه احکام. هستند و بوده یطبقات اختالف

  .هستند یطبقات شکاف یدارا ک،يدموکرات ريغ جوامع از شيب کيدموکرات جوامع که کرد اثبات توان ینم گر،يد

  :ديگو یم مقدمات نيا به توجه با ،يیطباطبا

 رسول به و قرآن به عرضه از قبل ميدار هک را اى شبهه اي و را خود شخصى هينظر هک دهد  نمى اجازه ما به آزادى“
 به دعوت قتيحق در ، زمانى نيچن در دادنش انتشار هکنيا براى مينک منتشر مردم نيب در ، تيهدا انيشوايپ به و خدا
  ].١۵[”شاندک مى فساد به را جامعه ارک هک اختالفى هم آن ، است مردم نيب اختالف جاديا و باطل

 یفقه احکام از کي چيه دارد، باور خداوند یسو از شده نازل یاجتماع احکام یبرتر و قرآن یتحد به که يیطباطبا
 ینم او. ستين ناسازگار جهت نيا از او یشناس نيد ب،ينترتيبد. کند ینم مدرن انسان یها برساخته یقربان را قرآن
 اند، محض ريخ و مطلق عالم مطلق، قادر متشخص یخدا یسو از شده نازل ، قرآن احکام و نيفرام که رديبپذ تواند
 ديبگو حال، نيع در و بداند، درست را قرآن یتحد تواند ینم او. ستندين انيآدم یها افتهي و ها برساخته از برتر اما

 پاسخ ديبا یمهم پرسش به چارچوب نيهم در. هستند خداوند یسو از شده وضع نيقوان از برتر انيآدم یها برساخته
 که است یا گونه به یمک اتيآ نامجاز؟ اي داند یم مجاز را زور به) نامسلمانها(گرانيد به نيد ليتحم قرآن ايآ: گفت
 لذا دهند، یم راه عمل نيا به یمدن اتيآ اما آورند، یم شمار به نامجاز را کار نيا آنها به استناد با ینيد شانينواند

 یم شمار به مثبت را زور به کردن مسلمان و نيد ليتحم خصوص در قرآن نظر ات،يآ نيا به استناد با فقها و مفسران
  . آورند

 ريتفس در يیطباطبا. مسلمانهاست با نامسلمانها کردن دهيعق هم و دهيعق نشر منظور به جانبه کي جنگ يیابتدا جهاد
 رد یآمل یجواد اهللا تيآ. است کرده طرح نهيزم نيا در یمبسوط بحث بقره سوره در يیابتدا جهاد به مربوط اتيآ

 جهاد  هيتوج در  یيطباطبا  عالمه. است کرده دفاع آن از و طرح را يیطباطبا نظر نًايع )ميتسن( خود قرآن ريتفس کتاب
 ديترد  آن  امکاح در  یانسان  چيه  هک  یفطرت ، است بشر  فطرت  مکح بر  اساسش  اسالم ديگو  یم  قرآن“: سدينو  یم  یيابتدا
  نيا و بخواند،  شيسو  به و باشد،  ردهک  مکح  بدان  فطرت  هک دانند  یم  همان را  شيزندگ در  انسان  مالک و ند،ک  ینم

 شود،  نيتضم  اساس  آن بر بشر  یاجتماع و  یفرد  نيقوان ديبا  هک  یا هيپا و  اساس تنها  هکنيا  به ندک  یم  مکح  فطرت
  مشروع  حق فساد، و  ینابود از  آن  ینگهبان و ، جامعه  انيم در  نآ انتشار و  شهير و  اساس  نيچن از  دفاع و ، است ديتوح
 در  است  نکمم  هک  یيآنجا از  البته ،باشد  نکمم  هک  یا لهيوس هر  به  حال ند،ک فاياست را خود  حق ديبا بشر و  است بشر
  نخست ، داده  ارائه را  یرو  انهيم و  الاعتد  راه  قرآن خود شود، هايندروک اي و هايتندرو دچار خود  حق  نيا  یفاياست
  مرحله در و نند،ک  تحمل را فارک  یها تياذ خدا  راه در تا  داده دستور و ، ردهک آغاز  دعوت  صرف با را  حق  نيا فاءياست
  سوم  مرحله در و بنشانند، خود  یجا سر را  نيمتجاوز ، نموده  دفاع  اسالم ی  ضهيب از و  نيمسلم  ناموس و  جان از  دوم

  حق از  دفاع  قتيحق در  نيکل ، یيابتدا  است  یقتال ظاهر  به چند هر  هک نند،ک آغاز را  یيابتدا  قتال و دهند،  جنگ  اعالن
 آغاز را  جنگ  حجت،  اتمام و  خوش  زبان  به  دعوت از  قبل هرگز  اسالم و  است  یتاپرستيک و ديتوح  لمهک و  تيانسان

 افراد از  یا پاره فرک بر  اسالم ی  غلبه از بعد  هک  است  نيا زور و  جنگ  به  توسل  الزمه اند گفته  هکنيا اما … است  ردهکن
 انسانها  رساندن و  تيانسان اءياح اگر  هکنيا  یبرا  ستين وارد  الکاش  نيا:  مييگو  یم  جواب در شوند،  مسلمان  ترس از
 بر هستند  آن  خواهان  الفطره ميسل  یانسانها  همه  هک را  مشروع  حق  نيا  هکنيا بر شد  وفموق  شان یانسان  اتيح  به
 …ندارد  هم  یالکاش و  یبيع  چيه و ، مينک  یم  لي،تحم مينک  ليتحم اند داده  دست از را خود  فطرت  سالمت  هک  ینفر چند
 ريدا ها دولت و ملتها  همه  انيم در  هک  است  یا قهيطر روند،  ینم  قانون بار ريز  هک  یيها تياقل  به  قانون  ليتحم  مساله و

 هر  به نرفتند، بار ريز اگر  آنگاه نند،ک  یم  قانون  تيرعا  به  دعوت را  قانون از  متخلف و متمرد افراد  نخست ، است
  عمل  قانون  به ديبا  همه  باالخره باشد شتارک و  گجن چند هر نند،ک  یم  ليتحم  آنان بر را  قانون باشد  نکمم  هک  یا لهيوس
 از  شيب در  ینيد  نيقوان  به  نسبت اجبار و  راهکا  مساله  هکنيا بر  عالوه.  راهکا  به اي و خود،  رغبت و  بطوع اي  حال نند،ک

  نکمم  هک  است  نسل  يک  نيا و ، است  نسل  يک  یزندگ  محل  نيزم  رهک  شهيهم اصوًال  چون افتد،  ینم  اتفاق  نسل  يک
  نيد با را او و ند،ک  یم  اصالح را  یبعد و  هيآت  ینسلها  ینيد  تيترب و  ميتعل و باشد  داشته  یاغي و  شکسر  یافراد  است
  ینسلها در  خالصه و آورند،  یم رو ديتوح  نيد  یسو  به خود  رغبت و  بطوع افراد  همه قهرًا و آورد  یم بار  یفطر
  ].١۶[”افتد  ینم  اتفاق یراهکا گريد بعد



154 
 

 کار نيا اول نسل در. داند یم واجب و مجاز را جنگ و زور به ها نامسلمان کردن مسلمان قرآن ديگو یم يیطباطبا
 یعيطب طور به ند،يآ یم ايدن به مسلمان ی خانواده در که نسل نيا فرزندان اما رد،يگ یم صورت ليتحم و زور با

 یم توبه سوره ششم ی هيآ ريتفس در يیطباطبا عالمه. بود نخواهد کار در یزور گريد و شد خواهند زاده نمسلما
 مرگ، اي اسالم رشيپذ انيم آنگاه، بشنوند، را ”یاله معارف اصول “تا دهد یم امان مسلمانها ريغ به اسالم سد،ينو
  :کنند انتخاب را یکي

 اش تيحقان و ديد حق را آن اگر و نموده یبررس را ینيد دعوت کينزد از تا خواهد  یم پناه یکمشر یوقت پس “
 یرو از جهل پرده جهينت در و ، بشنود را خدا المک تا دهند پناه را او است واجب ند،ک یرويپ شد، روشن اش یبرا
 ادامه را خود رباکاست و یگمراه هم باز دنيشن و شدن کينزد با اگر و ، شود تمام شيبرا خدا حجت و رفته نارک دلش
 آنها به هک یامان خالصه و ، اند افتهين امان و امدهين پناه در هک شد خواهد یسانک همان جزو البته د،يورز اصرار و داد
 امان مدت قهرًا … ردک کپا وجودش لوث از را نيزم باشد نکمم هک لهيوس هر به ديبا و گشته باطل بود، شده داده

 یبرا تيهدا از ضاللت هک آنجا تا و ، دنديشن را خدا المک هکآن از بعد اما …است زبورم یبررس مقدار به ديمق گرفتن
 مقدار نيا تنها افتهي امان شخص … ندک دايپ امتداد مهلت آن ندارد معنا گريد نمودند، یبررس شود، زيمتما شان

 نيا هيآ از رشيتفس يیطباطبا]. ١٧[ “ندک ارياخت خود اراده به را یکي یزندگ و مرگ از بتواند تا …دارد فرصت
 نيا” :ديگو یم. است کرده یگريد شدن مسلمان بر متوقف و مشروط را، مسلمانها ريغ به دادن امان قرآن که، است

 اش نفع هک باشد یزيچ اي و شدن مسلمان شدن، پناهنده از مقصود هک ردهک واجب یوقت را خواهان  پناه به دادن پناه هيآ
 ديبا یسک نيچن به هک ندارد داللت وجه چيه به فه،يشر ی هيآ نباشد، ارک در یغرض نيچن اگر ماا ، گردد اسالم ديعا
 نيا ،يیطباطبا ريتفس قيمطا]. ١٨[”است داده را ديتشد دستور هک است سابق اتيآ مشمول شخص نيا و ، داد پناه

 هکبل و نشده نسخ و است مهکمح اتيآ از هيآ نيا“ : شد نخواهد نسخ وجه چيه به که است قرآن محکمات حکم،جز
 و اسالم بر ، نيا بر بنا …است سنت و تابک ظواهر و نيد مذاق اتيضرور از معنا نيا رايز ، ستين نسخ قابل

 درآورد، سر ینيد دعوت اصول از و دهيشن را نيد معارف تا بخواهد امان هک شانيا از سک هر به هک است مسلمانان
 و بطالن قابل اصل نيا است، اسالم اسالم، هک مادام و ، شود نيد رويپ شد، روشن یو بر قتيحق اگر تا دهند، امان
  ].١٩[“باشد ینم نسخ قابل امتيق تا هک است یمکمح هيآ ست،ين رييتغ

 رشيپذ اي مرگ انتخاب برابر در زمانها، یتمام در را مسلمانها ريغ قرآن ه،يآ نيا از يیطباطبا ريتفس مطابق پس
 و کرامت مراسم حفظ و لتيفض اصول تيرعا درجه تينها“: ی نشانه را حکم نيا يیطباطبا. است هداد قرار اسالم

 حکم(مرگ اي اسالم رشيپذ یراه دو در مسلمان ريغ دادن قرار پس]. ٢٠[داند یم ”تيانسان شرافت و رحمت گسترش
  . است تيانسان شرافت و رحمت و کرامت و لتيفض تيرعا اوج حکم، نيا و است ممکن فرمان نيبرتر ،)قرآن

  :است نوشته توبه سوره ٣۵ یال ٢٩ اتيآ ليذ در يیطباطبا

 و بمانند و بدهند هيجز بود نکمم هک بودند یفيطوا از هک تابک اهل با هکنيا به ندک  یم امر را نيمسلم اتيآ نيا“
 یم رکذ را یامور ، عمل و اعتقاد مرحله در حق از انحرافشان در و ، نندک ارزارک نداشت مفسده آنقدر ماندنشان

. دارند اعتقاد نبوت و آخرت و خدا به) …و مجوس ان،يهودي( کتاب اهل که است روشن ديگو یم يیطباطبا]. ٢١[”ندک 
 باور هم اسالم امبريپ یامبريپ به و است نادرست افکارشان بلکه کنند، ینم فکر مسلمانها مثل اعتقادات، نيا در اما

 به اعتقادشان هکنيا بر عالوه …هستند یقيحق کفار اند، اوردهين مانيا” :اسالم امبريپ یامبريپ هب چون کتاب اهل.ندارند
 مبدأ مساله در مثال ، نندک  ینم ريتقر حق وفق بر را معاد و مبدأ مساله و ، ستين حيصح یاعتقاد هم جزا روز و خدا
 نکيمشر با ديتوح نداشتن در و ، دانند  یم او رزندف را ريعز و حيمس بدانند منزه و یبر یکشر هر از را او ديبا هک

 یم گريد یاله پسر را اله يک و ، گريد یاله پدر را اله يک ، هستند آلهه تعدد به قائل زين آنها چون ، ندارند یفرق
 چون ديگو یم يیطباطبا]. ٢٢[”هيتفد به قائل انيحيمس و رامتندک به قائل انيهودي هک معاد مساله در نيهمچن و ، دانند 
 هم جهت نيا از کنند، ینم عمل اسالم دستورات به یعني کنند، ینم تيرعا را اسالم یعمل احکام انيحيمس و انيهودي

 از هيجز افتيدر یبرا کتاب اهل با جنگ به دستور کند گمان یکس اگر سدينو یم يیطباطبا. اند شده اتيآ نيا مشمول
  :است کرده اشتباه ، بوده آنان
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 شانيا واداشتن و تابک اهل با قتال هکنيا در ماند  ینم یباق شيبرا یکش ندک تدبر یاسالم عامه مقاصد در انانس اگر“
 ليوسا و ، سازد برخوردار تابک اهل ثروت از را شانيا اءياول و نيمسلم هک نبوده نيا یبرا هيجز دادن به

 یاياقو و رؤسا و پادشاهان حد به فجور و فسق در ار آنان و دينما فراهم آنان یبرا را یختگيگس افسار و یران شهوت
 ظلم و باطل و ، غالب را یتقو لمهک و عدالت وهيش و حق هک بوده نيا قانون نيا در ، نيد غرض هکبل . برساند امم
 تيترب در هوس و یهو تا و ندک اندام عرض حق راه سر بر نتواند جهينت در تا ، دهد قرار دست ريز را فسق و

 گريد یا عده و ینيد تيترب و نيد رويپ عده يک جهينت در و ، ندکن مزاحمت آن با و ابدين راه ینيد مصلح و صالح
 در هم راهکا حال نيع در و ، نشود تزلزل و اضطراب دچار یبشر نظام و نگردند هوس و یهو فاسد تيترب رويپ
 مجبور امدين خوششان آن از و ، بروند یسالما تيترب بار ريز نخواستند یاجتماع اي و یفرد اگر یعني ، دياين ارک

 سه از یيک به و باشند دارا را ديتوح اوال هکنيا بشرط اما ، باشند آزاد پسندند  یم و نندک  یم ارياخت آنچه در و ، نباشند
 و . نديننما اسالم ومتکح و نيقوان با مزاحمت به تظاهر یثان در و باشند معتقد تيمجوس و تينصران ، تيهودي شکي
 یبرا زين را هيجز گرفتن و  .نموده مراعات انياد ريسا باره در حق نيد هک است انصاف و عدالت درجه منتها نيا

 هيجز گرفتن از باطل چه و حق چه یومتکح چيه و ، است آنان خود احسن بنحو اداره و شانيا مانيپ و ذمه حفظ
 محرمات ، فهيشر هيآ در محرمات از منظور هک شود  یم معلوم جا نيهم از . ردينگ هيجز تواند  ینم و ، ندارد یزيگر

 هک است ینيد همان حق نيد از منظور هک همچنان ، شود عيشا یاسالم اجتماع در است نخواسته خدا هک است یياسالم
  ]. ٢٣[”باشند آن رويپ یبشر اجتماعات است خواسته خدا

 یم بقره سوره ١٧٩ و ١٧٨ اتيآ ريتفس در یو. است آورده شمار به عادالنه هم را قصاص یقرآن مجازات يیطباطبا
  :سدينو

 فضائل از یيک خود رحمت و ، قاتل به نسبت است یرحمت و یفيتخف چند هر عفو هک است نيا جمله نيا یمعنا“
 عفو نه ندک یم ضمانت را اتيح هک است قصاص ، شوديم نيتام قصاص با تنها عموم مصلحت نکل و ، است یانسان
 یبرا یا یزندگ و اتيح يک شارع…است عقل یدارا انسان هر مکح نيا و ، گريد زيچ چيه نه و گرفتن هيد و ردنک

 هک ديبا پس ، شوند یم اتيح آن کمال نندک یجار را قصاص اگر و ، غافلند آن از مردم خود هک گرفته نظر در مردم
 یلکب را آن نه ، ردک شنهاديپ را راه نيتر دالنهعا اسالم…شوند صاحب را یذائک اتيح آن و نندکب یجار را مکح نيا

  ]. ٢۴[”ردک اثبات را قصاص هکبل ، ردک اثبات یمرز و حد بدون نه و نمود لغو

 شمار به تيعقالن و تيانسان تمدن، خالف را مجازات نيا مدرن یانسانها که کند یم طرح را بحث نيا سپس یو
 و شود ینم جبران مسأله ،یگريد کشتن با و دانند یم یريگ انتقام از یناش را اعدام و قصاص نکهيا یبرا اند، آورده
  : ديگو یم يیطباطبا. ابدي ینم کاهش هم تيجنا جرم

 قتل انماکف ، االرض یف فساد او ، نفس ريبغ نفسا قتل من  :هيآ آن و ، داده جواب آنها یتمام به هيآ يک با ميرک قرآن“
 نيزم در یفساد نه و شده قتل بکمرت نه هک را یانسان سکهر ، عايجم الناس ايحأ انماکف اهاياح من و ، عايجم الناس

 را همه هک است نيا مثل ، ندک اءياح را یيک هک یسک و ، شتهک را مردم همه هک است نيا مثل ، برساند قتل به رده،ک
  ].٢۵[”باشد ردهک اءياح

 وارد افتد، یم خطر به کشورشان استقالل یوقت نند،دا ینم زيجا را اعدام مجازات که انيغرب سد،ينو یم يیطباطبا
 حال. رسانند یم قتل به را نفر ونهايليم ها آن از ی استفاده با و سازند یم یجمع کشتار یها سالح شوند، یم جنگ
. دارد وجود یمنطق یناسازگار انيغرب مواضع در يیطباطبا نظر از کنند؟ یم مخالفت تن کي اعدام با نانيا چرا
 ینم مجاز را قاتل کي اعدام اما کنند، یم نابود را تن هزاران رانهيشگيپ یها جنگ در آنان نکهيا یبرا
 از اما ستند،ين قائل نيد یبرا یچندان ارزش انيغرب ديگو یم. کند یم اشاره هم یگريد مهم ی نکته به يیطباطبا.دانند
 بکشد، را یموحد و مومن فرد یکس اگر ب،يترت نيدب. است خداوند به او مانيا انسان، ارزش زانيم تنها ،قرآن نظر
  :است رسانده قتل به را مردم همه يیگو قرآن نظر از

 ، ديسنج را انسان بتوان زانيم آن با هک یزانيم و شود انسان یبها هک یزيچ ايدن یتمام در اسالم قانون و ميرک قرآن“
 وزن و یانسان اجتماع وزن حساب نيا بر و ، است ديتوح نيد و خدا به مانيا آنهم ، زيچ يک مگر دهد ینم سراغ
 یسک اگر پس ، باشد  یم سانيک او نزد فرد و اجتماع مکح است نيچن چون و است برابر او نزد ، موحد انسان يک
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 قتيحق ميحر به دو هر هکنيا بخاطر ، است سانيک شدکب را مردم همه هک یسک با اسالم شد،درکب را یموحد مؤمن
 است سانيک وجود عتيطب نظر از مردم همه قاتل با نفر يک قاتل هک همچنان . اند ردهک آن حرمت کهت ، نموده تجاوز

 نيا یبرا نه ، ديشد متوجه ما یجوابها در هک همانطور ، اند ردهک اعتراض قصاص مکح به هک ايدن متمدن ملل اما و. 
 یبرا اگر و ، ستندين قائل نيد یبرا یشرافت و یاماحتر آنها هک است نيا یبرا هکبل ، دارد ینقص مکح نيا هک است
 در نهيآ هر آن از باالتر به رسد چه تا بودند قائل یمدن اجتماع وزن و شرافت معادل یوزن اي و یشرافت اقل حد نيد

  ].٢۶[”ردندک یم را مکح نيهم قصاص مسئله

 در را آن و داند یم یعقالن و عادالنه ار حکم نيا او. گذرد ینم) قصاص حکم(خدا فرمان از وجه چيه به يیطباطبا
 جرم کاهش در یريتأث چيه اعدام که برساخته نيا اي اروپا در اعدام مجازات رد یعني -مدرن انسان یها برساخته یپا

  . کند ینم یقربان -ندارد

 و مرد سدينو یم نور سوره هياول اتيآ ريتفس در یو. است دهيبرگز را یمش خط نيهم هم زنا مجازات در يیطباطبا
  :زناکار زن

 در هست هک یزيچ فه،يشر هيآ نيا نص به است زنا حد انهيتاز صد و ، بزنند انهيتاز صد دو آن از يک هر به ديبا“
 زن و ، باشد همسر یدارا ارکزنا مرد یعني ، باشند محصن ارانکزنا هکنيا اول ، خورده صيتخص صورت چند
 ديبا است محصن هک سکهر صورت نيا در هک باشد محصن دو نيا زا یيک اي ، باشد داشته شوهر هم ارکزنا

 از یبعض . باشد  یم آزاد یزنا حد نصف آنان یزنا حد باشند برده اگر هک نباشند برده هکنيا دوم ، شود سنگسار
 و تر  عيشن زنان از عمل نيا هک بوده نيا یبرا ، ردهک رکذ ارکزنا مرد از جلوتر را ارکزنا زن اگر : اند گفته نيمفسر
 عموم به متوجه هيآ در خطاب و . است شتريب و تر یقو زنان در شهوت هک بوده نيا یبرا زين و است تر  زشت
 و ، امام اي و است غمبريپ اي هک ، است مسلمانان امور یمتول هک است یسک ارک انهيتاز زدن جهينت در ، است نيمسلم

 که خود احکام بر یباق و محکم است یا هيآ ه،يآ نيا”:ديگو یم کمح نيا خصوص در يیطباطبا]. ٢٧[”امام بينا اي
 را آن و بحث حکم نيا نسخ خصوص در اتيآ نيا ليذ در يیطباطبا]. ٢٨[“ندارد هم ليتأو به اجياحت و نشده نسخ
 بر و ندارد وجود متشابه از محکم زيتم یبرا یاريمع قرآن در که ميکرد ديتأک نيشيپ یها مقاله در. است کرده رد
. است یريتفس امر متشابه و محکم که ميگفت متشابهات؟ از اي است محکمات از که اند ننوشته یا هيآ چيه یشانيپ

 از را انها معاصر، ینيد شانينواند اما داند، یم محکمات از را یقرآن یها مجازات و یاجتماع احکام يیطباطبا
  .آورند یم شمار به متشابهات

 بشر حقوق و یدموکراس به یچندان یبها انقالب، از شيپ یفکر یفضا بر مسلط گفتمان :ربش حقوق و یدموکراس -۵
 و تهيمدرن ضد و یستياليامپر ضد گفتمان آن. بودند سمياليامپر و سميبراليل و یبورژواز یها برساخته نهايا. داد ینم
 علل به ،ینيخم یآقا. شد روزيپ ،”کايرآم نوکر و سکوالر و یاستبداد “ميرژ بر ،یشتنيخو به بازگشت و سميبراليل ضد
 هيشب یا یجمهور سيتأس س،يپار یها یسخنران و ها مصاحبه در ینيخم یآقا. شد ۵٧ انقالب رهبر مختلف، دالئل و

 کار دستور در هيفق تيوال نظام سيانقالب،تأس یروزيپ با اما. داد یم وعده انيجهان و مردم به را فرانسه یجمهور
 احکام یاجرا یمدع ه،يفق تيوال نظام. شد ليتحم ها عرصه ی همه به استبداد و سرکوب انقالب، از پس. گرفت قرار
  .کرد یم ليتحم جامعه به را یخاص ی،الگوها اهللا

. شد مسلط رانيا یروشنفکر یفضا بر سم،ينيفم و یآزاد و بشر حقوق و یدموکراس گفتمان دهه، دو یط رفته، رفته
 بر را خود یتجرب علم گذشته، در اگر. ميهست یعموم یفضا در) paradigm shift( سرمشق رييتغ شاهد واقع در
 اگر. اند قرآن اتيآ از برتر کنند ثابت که بود و سمينيفم و یدموکراس و بشر حقوق نوبت نکيا کرد، مسلط قرآن اتيآ
 از کار نکيا خواند، يیکايرآم و یغرب و ديکوب را سمينيفم و یآزاد و بشر حقوق و یدموکراس شد یم انقالب از شيپ

 معتبر سنت و قرآن از یديجد یها تيروا و ها قرائت دند،ينام یم ینيد شانينواند را خود که یکسان و بود گذشته کار
 شيپ و انگاشت شيپ فرض، شيپ. بود یانسان یها افتهي با معتبر سنت و قرآن کردن سازگار بدنبال که برساختند

 نهايا با هرچه و اند حق و درست …و سمينيفم و یآزاد و بشر حقوق و یدموکراس که بود نيا آنها ینيد برون یداور
 کالم که نبود نيا از یسخن گريد. شد گرفته دهيناد قرآن یتحد. است ناحق و نادرست باشد، داشته تعارض

 شدن مسلط که شد یم درست يیراهکارها ديبا. است یبشر یها برساخته از برتر ها نهيزم یتمام در) قرآن(یانيوح
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 کرد، ميخواه استناد قرآن بودن اهللا کالم به قائالن از یبرخ نظرات به نجايا در. کند هيتوج را قرآن بر ها برساخته نيا
  . اند آورده شمار به ینبو معتبر سنت و قرآن احکام از برتر را یبشر یها افتهي که

 به. است قرآن بودن اهللا کالم به قائالن از یکي وريکد محسن :بشر حقوق و یدموکراس با کي اسالم تعارض -۵-١
 یخدا سخنان الفاظش، و محتوا ،قرآن تمام. است اسالم و قرآن یخدا انسانوار، متشخص یخدا تنها او، ی گفته

 کس هر. است رسانده مردم اطالع به نًايع و کرده افتيدر را اميپ نيا ، فقط و فقط امبر،يپ. است انسانوار متشخص
 اسالم که است باور نيا بر ،يیطباطبا عالمه همچون ور،يکد محسن. است کرده قلب را اسالم د،يبگو نيا جز یزيچ
  : سدينو یم. دارد تعارض ،یدموکراس و بشر حقوق با ،)ینبو معتبر سنت و قرآن(کي

 به و ميکن قضاوت ميبخواه اگر منصفانه …است ميکر قرآن اتيآ بشر حقوق معارض احکام نيا از یبرخ مستند“
 یحقوق یتساو مسلمان،عدم ريغ و مسلمان یحقوق یتساو عدم قبول جز یا چاره ميبمان وفادار اتيآ نگونهيا ظواهر
 به بيقر اکثر مستند …داشت مينخواه خشن یها مجازات و آزاد و برده یتساو موارد،عدم یاريبس در مرد و زن

 اي حيصح اتيروا نيا از یاريبس . است ائمه اي امبريپ از منقول اتيروا بشر حقوق معارض یشرع احکام اتفاق
 ظهور و است مقصود در حيصر اتيروا نگونهيا داللت.است اشکال بدون و معتبر ضوابط مطابق مجموع در و موثق
 يیها گزاره شامل بشر، حقوق با ناسازگار یها شهياند …شود یم یتلق بشر حقوق خالف امروز که دارد یاحکام در
 و تيت،حريجنس مذهب، ، نيد لحاظ به انسانها یحقوق ضيتبع در و نص و بشر حقوق شهياند با عارضت در حيصر
 در را ها گزاره نگونهيا. موهن و خشن یها مجازات و مذهب یآزاد ینف در حيصر و بودن عوام و هيفق و تيرق
 حيصر یها داللت قالب در) ع(هائم اتيراو از یبرخ و نهيمد در) ص(امبريپ ی رهيس از یقسمت ، یمدن اتيآ یبرخ
 یم تصور نظر یباد در که است آن از تر قيعم یسنت اسالم با بشر حقوق ی شهياند تعارض بحث  …است آمده
 و اتيآ یبرخ یعني نيد متن تعارض از سخن بلکه ستين عتيشر هانيفق و نيد عالمان یآرا به محدود تعارض.شود
  ].٢٩[“ستا بشر حقوق ی شهياند با اتيروا یاريبس

 مجازات متضمن بلکه دارد، تعارض یدموکراس و بشر حقوق با تنها نه ،)ینبو معتبر سنت و قرآن(کي اسالم پس
 ینابرابر نوع حداقل،چهار ک،ي اسالم. است بشر حقوق و یدموکراس مشترک اديبن ،یبرابر. است موهن و خشن یها
 قلمرو در) کي اسالم(سنت و کتاب نظر ريتفس و فهم در که شود یم دهيد یبخوب. کند یم ديتأک آن بر و رفتهيپذ را

 هم یگريد ی مقاله در را نظر نيا یو. است نظر هم ،يیطباطبا عالمه با وريکد محسن ، یاسيس نظام و بشر حقوق
  :سدينو یم. است کرده تکرار

 با سازگار شهياند اول: ندک  یم مشاهده هم نارکدر را شهياند دو سنت و تابک در یعني نيد متن در معاصر مسلمان“
 هک يیها گزاره گريد و ندارند بشر حقوق شهياند با یتعارض هک يیها گزاره یکي گزاره، نوع دو شامل بشر حقوق
 شامل بشر، حقوق با ناسازگار شهياند دوم. دارند است انسان هک ثيح آن از انسان یذات حقوق بر داللت حايصر
 ت،يجنس  مذهب، ن،يد لحاظ به ها انسان یحقوق ضيتبع در نص و بشر حقوق شهياند با تعارض در حيصر يیها گزاره
 ب،ينترتيبد .]٣٠[“موهن و خشن یها مجازات و مذهب یآزاد ینف در حيصر و بودن عوام و هيفق و تيرق و تيحر

 یها اتمجاز یدارا و است زيآم ضيتبع اش نيفرام و احکام ، دارد تعارض بشر حقوق و یدموکراس با کي اسالم
  :هاست حوزه گريد از بارزتر زنان، به نسبت کي اسالم ضيتبع. است موهن و خشن

 یجهان هياعالم ١۶ و ٧ ،٢ ،١ مواد با) رديگ یم بر در را آنها احکام اکثر که (زنان یشرع احکام از اول دسته سه“
 رفع یجهان هياعالم ۶ و ١ دموا ،)١٩۶٧ (یاسيس یمدن حقوق یالملل نيب ثاقيم ٢٣ و ٣ مواد ،)١٩۴٨ (بشر حقوق
 آشکار تعارض در) ١٩٧٩(زنان هيعل ضيتبع اشکال هيکل رفع ونيکنوانس مواد از یاريبس و ،)١٩٧۵ (زن از ضيتبع
  ].٣١[”است

 و یعقالن یمتن را قرآنآورند، یم شمار به اهللا کالم را قرآن که یمفسران گريد و يیطباطبا :کي اسالم یابيارز -۵-٢
 یعقالن ريغ حال، نيع در و باشد محض ريخ و مطلق عالم یخدا سخن ،یسخن شود، یم مگر. کنند یم یتلق عادالنه

 ناعادالنه و یعقالن ريغ نيفرام ، اهللا کالم یعني ،قرآن در که است باور نيا بر وريکد محسن اما باشد؟ ناعادالنه و
  :ديگو یم. شوند فرض منسوخ ديبا نيفرام نيا دارد، وجود
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 گزاره آن امروز اگر که ميباش مطمئن ديبا – امبريپ معتبر سنت اي قرآن در – ميافتي یزيخردست گزاره راگ ام گفته“
 به است، افتاده خود شمول از حکم نيا امروز مييبگو ديبا است، نبوده نيچن گذشته در که یحال در است، زيست خرد
 بودن موقت بر یا نشانه آن یکنون یزيخردست نيمه و است بوده موقت لذا و روزيد به متعلق حکم نيا که معنا نيا
  ].٣٢[”بود خواهد دوران نيا در حکم آن بودن منسوخ بر یا نشانه آن یکنون یزيست خرد یعبارت به. است آن

 ديبا که است موهن و خشن ز،يآم ضيتبع ناعادالنه، ،یعقالن ريغ نيفرام و احکام یدارا ک،ي اسالم ب،يترت نيبد
  .آورد شمار به نسوخم را آنها ی همه

 نيفرام خصوص در ديبا و توان یم یاريمع چه با :یتحد شکست و قرآن از برتر یها شهياند وجود رشيپذ -۵-٣
  :سدينو یم. گشود را درها ی همه توان یم آن با که است مسائل حالل ديکل تهيمدرن کرد؟ یداور نيد احکام و

 معرفت عنوان به آمدند، رونيب سنجش، نيا از سربلند اگر تا شوند هديسنج ديبا  یيارهايمع چه با ینيد یها گزاره“
 هک است نيا ینيد یها گزاره بودن ینيد ی الزمه …شوند؟  سپرده خيتار ی موزه به بود، نيا جز اگر و بمانند ینيد

 اعتبار زمان مروزا هک اند ه بود مند زمان و ريمتغ امور ،ینيد یها گزاره یبرخ. باشند موجه و قبول قابل هم امروز
 …است تيعقالئ اّول، اريمع. ام ردهک رکذ اريمع سه]نيا از شيپ[…است شده نسخ ینيد زبان به و است آمده بسر آنها
 شد؛ نخواهد محسوب هم ینيد نشود، محسوب یيعقال ،یامروز متعارف تيعقالن با یامر ،یامروز مناسبات در اگر
 در تهيمدرن مدد به مسلمانان. مياموزيب ميتوان یم تهيمدرن از ما را نبودن اي بودن يیعقال نيا …باشد بوده ینيد ولو

 اداره یبرا یمطالب توانند  یم مّلت و دولت حقوق بحث در و ها ومتکح تيمشروع بحث در ،یاساس حقوق ی حوزه
  ].٣٣[”اموزنديب شان جامعه بهتر

 اسالم نيفرام و احکام که است باور نيا بر وريکد محسن :نزول زمان در کي اسالم نيفرام و احکام یبرتر -۴-۵
  :ديگو یم. اند بوده برتر خود، زمان احکام یتمام از و بوده عادالنه و یعقالن نزول، زمان در ،)اهللا احکام( کي

 حل راه از برتر و) خردمندانه یگفتگو قابل(يیعقال عادالنه، نزول عصر در و اسالم صدر در نيد احکام ی همه“
  ].٣۴[”اند بوده بيرق یها

 نيا در یا یبررس چيه شده، ادي متون در اما. است شده تکرار شانيا رياخ سال چند یها نوشته یتمام در مدعا نيا
 نزول، زمان در قرآن نيفرام و احکام یبرتر شواهد مستند، طور به چگاهيه یعني. است نگرفته صورت خصوص

 در چشم(قصاص چون يیها مجازات و احکام که داد نشان مستند ورط به ديبا مثال، عنوان به. است دهينگرد ارائه
 در …و محصنه، یزنا حکم دزد، دست قطع ،)معکوس طور به پا و دست قطع(محاربه ارتداد، ،) …و چشم، برابر
 ،يیها مجازات مناطق آن در یعني اند؟ بوده برتر غرب جهان و وناني در جيرا یها مجازات و احکام از نزول زمان

  . است بوده یجار اسالم یها مجازات از) وريکد محسن ريتعاب(تر ”موهن “و تر ”شنخ“

 مجازات. بودند خوار شراب یقوم هم اسالم از شيپ اعراب. نداشت مجازات یخوار شراب یحيمس جهان و وناني در
 یتلق گناه و جرم را خوردن شراب که آنان است؟ بوده گرانيد مجازات از برتر معنا چه به یخوار شراب یبرا اسالم
  .کردند ینم

 نيا در اسالم مجازات یبرتر نداشت، هم مجازات و بود جيرا يیگرا ،همجنس تيحيمس و اسالم از شيپ وناني در
  دارد؟ يیمعنا چه) لواط مجازات(نهيزم

  ود؟ش یم یتلق انيهودي حل راه از برتر معنا چه به مجازات نيا. است شده گرفته هودي نيد از قصاص مجازات

 گرانيد یها حل راه از برتر نزول، زمان در ،یاجتماع مسائل یبرا قرآن یفقه یها حل راه که مدعا نيا ب،ينترتيبد
  .مدعاست مثبت شواهد و ليدل فاقد است، بوده

   اند؟ بوده گرانيد یها حل راه از برتر معنا چه به ،ینبو معتبر سنت و قرآن در مندرج زيآم تبعض یها ینابرابر
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 مدرن، انسان یها افتهي که دهد یم نشان وريکد محسن :اهللا کالم بر مدرن انسان یها برساخته یبرتر قبول -۵-۵
  : ديگو یم ابتدا. هستند خداوند یها حل راه از برتر

 انسان فهم به یعني باشد، دارا را ضابطه سه همان ديبا یم زين شود یمعرف یاسالم ميتعال عنوان به امروز آنچه هر“
 برآوردن از که یحکم هر .باشد بيرق یها حل راه از برتر و) خردمندانه یگو و گفت قابل(يیعقال عادالنه، زامرو

  ]. ٣۵[”دارد اش ینيد اعتبار زمان آمدن انيپا به و شدن نسخ بودن، موقت از نشان باشد، عاجز گانه سه ضوابط نيا

 راه از برتر اگر ،)اهللا کالم(کي اسالم یها حل راه زا کي هر. است ”برتر یها حل راه “داشتن سر بر نزاع محل پس
  : نهاد کنار را آنها ديبا و هستند منسوخ نباشند، مدرن انسان یها حل

 يیها حل راه نکهيا اي است يیعقال ريغ اي است عادالنه ريغ ميباش مطمئن اگر م،يبفهم را یزيچ ميبخواه وقت هر“
 امر آن بودن ینيد بر دال خود حرف به باز اگر صورت آن در دارد، جودو ،ميهست اش یمدع ما که یحل راه از بهتر
  ]. ٣۶[”کنند یم ديترد ما عقل در م،يباش قائل

 و باورها یتمام ،یعني. شوند یم اريمع نيا مشمول) ینبو معتبر سنت و قرآن(ینيد یباورها یتمام وريکد نظر از
 یگانيبا خيتار موزه در و نديآ شمار به منسوخ ديبا دارند، ضتعار مدرن انسان برتر یها حل راه با که نيد نيفرام
  : ديگو یم. هستند اهللا کالم که قرآن یباورها نه است، مدرن ی شهياند برتر، شهياند پس. شوند

 معرفت عنوان به آمدند، رونيب سنجش، نيا از سربلند اگر تا شوند دهيسنج ديبا  یيارهايمع چه با ینيد یها گزاره“
 هک است نيا ینيد یها گزاره بودن ینيد ی الزمه …شوند؟  سپرده خيتار ی موزه به بود، نيا جز اگر و انندبم ینيد

 اعتبار زمان امروز هک اند ه بود مند زمان و ريمتغ امور ،ینيد یها گزاره یبرخ. باشند موجه و قبول قابل هم امروز
 تيعقالئ اّول، اريمع. ام ردهک رکذ اريمع سه ]نيا از شيپ[…است شده نسخ ینيد زبان به و است آمده بسر آنها
 محسوب هم ینيد نشود، محسوب یيعقال ،یامروز متعارف تيعقالن با یامر ،یامروز مناسبات در اگر …است

 مدد به مسلمانان. مياموزيب ميتوان یم تهيمدرن از ما را نبودن اي بودن يیعقال نيا …باشد بوده ینيد ولو شد؛ نخواهد
 یمطالب توانند یم مّلت و دولت حقوق بحث در و ها ومتکح تيمشروع بحث در ،یاساس حقوق ی حوزه در تهيمدرن
 عرف در هک یزيچ. دارد که یيابهامها همه با است، عدالت دوم، کمال…اموزنديب شان جامعه بهتر اداره یبرا

 ینيد امروز تواند  ینم شود،  ینم دانسته عادالنه یزيچ اگر است؛ یرفتنيپذ شود،  یم محسوب عادالنه امروز
 نداريد توانم  یم یزمان تا من. است بيرق یها حل راه با اسيق در نيد حل راه یبرتر و رجحان سوم، اريمع…باشد
 نيا.. .است یبرتر حل راه امروز، اريمع با من، حل راه: ميبگو بيرق یها شهياند با رقابت در بتوانم هک بمانم
 برتر و بودن عادالنه بودن، یيعقال اريمع سه نيبنابرا …است امکاح یبرخ بودن منسوخ بر یا نهيقر خود، مالک،
 عمل و معرفت شيپاال یبرا ، مدرن شهياند از گرفته بر ی ضابطه اي اريمع سه ب،يرق یها حل راه به نسبت بودن

  ].٣٧[”هستند ینيد

 ها حل راه ی همه از برتر ديبا نيد یها حل راه که است ان یمعنا به ینداريد که است شده گفته صراحت به نجايا در
 تهيمدرن یها حل راه که شود یم روشن گردد، یم سهيمقا تهيمدرن یها حل راه با نيد یها حل راه یوقت اما. باشد
 اعالم منسوخ و تهيمدرن یها حل راه رشيپذ جز یا چاره و خورده شکست یتحد پس. است نيد یها حل راه از برتر
 مدرن، انسان یها شهياند که است شده ديتأک صراحت به گر،يد یها نوشته در. ندارد وجود نيد یها لح راه کردن
  :هستند کي اسالم از برتر

 شده حل انياد یسنت قرائت بر بشر حقوق شهياند تقدم با مسئله بشر حقوق با انياد یسنت ميتعال چالش محور سه در ”
 گزاره بودن گو و وگفت نقد وقابل یومذهب ینيد یها ی،آزاد انسانها یوقحق ی برابر از عبارتند محور سه آن. است
 بشر حقوق آن،گسترش هياعالم نينخست هياول بيتصو از دهه چند گذشت و بشر حقوق مواد یجهانشمول. ینيد یها

 یم نجرم بشر حقوق محدوده توسعه به عمل در هک نيشيپ مواد موسع ريتفس اي آن مواد شيوافزا آن قلمرو وتوسعه
  ]. ٣٨[”شود
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 در اسالم کردن اعالم منسوخ و ته،يمدرن رشيپذ جز یا چاره لذا است، قرآن از برتر تهيمدرن ها، نهيزم نيا یتمام در
 یها حل راه چون شود، یم گفته یعني. دارد یم افتيدر پاسخ قرآن یتحد شکل نيا به. ندارد وجود ها، نهيزم نيا

 خيتار موزه یگانيبا به و آمده شمار به منسوخ ديبا اهللا احکام پس است، خداوند یها حل راه از برتر مدرن انسان
  :شوند سپرده

 یجهان هياعالم ١۶ و ٧ ،٢ ،١ مواد با) رديگ یم بر در را آنها احکام اکثر که (زنان یشرع احکام از اول دسته سه“
 رفع یجهان هياعالم ۶ و ١ مواد ،)١٩۶٧ (یاسيس یمدن حقوق یالملل نيب ثاقيم ٢٣ و ٣ مواد ،)١٩۴٨ (بشر حقوق
 آشکار تعارض در) ١٩٧٩(زنان هيعل ضيتبع اشکال هيکل رفع ونيکنوانس مواد از یاريبس و ،)١٩٧۵ (زن از ضيتبع
 راه …دارد رجحان یخيتار اسالم موضع بر تعارض، موارد اتفاق به بيقر اکثر در بشر حقوق شهياند …است
… . است یناکاف و نارسا ،یجزئ بشر، حقوق با زنان حوزه یشرع احکام ارضتع رفع یبرا یخيتار اسالم یحلها
 …ندارند را بست بن از خروج توان و اند یکارائ فاقد است، معتبر سنت اي قرآن نص مستندشان که یامور در ژهيبو

 عادالنه ليدل به را زنان حوزه در بشر حقوق شهياند ،یاله یوح جاودانه اميپ به یبند یپا نيع در شينواند اسالم
 و عادالنه ،یعقالئ نزول عصر در اگرچه که داند یم یاحکام را نيد متن در آن با معارض احکام و رديپذ یم بودنش
 در نشده، محسوب یفعل فيتکل ضابطه، سه نيا دادن دست از ليدل به امروز اما اند، بوده بيرق یحلها راه از برتر
  ].٣٩[“نديآ یم حساب به منسوخ احکام زمره

  :ینبو معتبر سنت و قرآن احکام و نيفرام

 خود اعتبار بيرق یها حل راه بر یبرتر و بودن یاخالق عدالت، ت،يعقالئ یارهايمع با …که است معتبر یزمان تا“
 و وستيپ خواهد خيتار به زين یتلق نيا نده،يآ در طيشرا نيا دادن دست از صورت در که است یهيبد. بخشد تداوم را
 یم رفتهيپذ ینيد معرفت یقو هاضمه در یزمان یديجد خواسته هر …شد خواهد مطالعه یاسالم شهياند موزه در
 به بشر حقوق .باشد بيرق یها حل راه بر بودن راجح و عادالنه و یاخالق و یيعقال گفته شيپ ضوابط حائز که شود

 را بشر حقوق …است مدرن یي دهيپد بشر حقوق …است مطلوب یامر انيآدم یذات و یعيطب حقوق بر ابتنا واسطه
  ]. ۴٠[”است یاخالق و عادالنه ، یيعقال که رو آن از ميريپذ یم

 ،یانسان یها افتهي با) اهللا کالم(یانيوح یها فرآورده ی سهيمقا در. است یانسان یها افتهي یبرتر سر بر سخن تمام
 موزه در و منسوخ را انسانوار متشخص یخدا ماحکا و نيفرام پس. هستند یانيوح کالم از برتر یانسان یها افتهي

 یکس دارد امکان چگونه دارد؟ قرآن یتحد شکست رشيپذ جز يیمعنا سخنان، نيا انيب ايآ. کرد ميخواه یگانيبا خيتار
 از برتر مدرن، انسان یها حل راه که باشد معتقد حال نيع در و بداند محض ريخ و مطلق عالم یخدا کالم را قرآن
  است؟ خداوند یها حل راه

. کند یم دفاع یدهلو اهللا یول شاه هينظر از عتيشر احکام در یو. آورد یم شمار به اهللا کالم را قرآن هم ینراق آرش
 عتيشر احکام خود خداوند اما ،ینب نه است خداوند کالم یانيوح کالم که کرد فرض توان یم کامًال”  :ینراق نظر به
 خداوند که باشند معتقد یکسان است ممکن مثال، یبرا.است کرده وضع خاص یزمان در خاص يیها انسان یبرا را

 که آموخت انيآدم به شانيا قيطر از و ديبرگز نمونه کي عنوان به صرفًا اسالم امبريپ روزگار در را عرب جامعه
 به یجاهل از را هجامع جهت ،) شانيا یحقوق نظام در ازجمله (قوم شتيمع نظام در رييتغ نيکمتر با توان یم چگونه

 دوره به آن یشکل یتسر و است جامعه و دوره همان به مربوط عتيشر احکام ،یتلق نيا مطابق نيا بنابر.گرداند یاله
 احکام ر،يتصو نيا مطابق یعني.باشد داشته وجود آن یبرا یليدل آنکه مگر است ناموجه گريد جوامع و ها
 و یاسيس و یاجتماع مسائل در ینراق]. ۴١[”شود یتلق ینب المک یانيوح کالم آنکه بدون است یخيتار…عت،يشر
]. ۴٢[ابدي ینم قرآن احکام با یمناف را یخواه همجنس و دفاع انيگرا همجنس حقوق از او. است مدرن کامًال یحقوق
 و گوساله و گاو و گوسفند گوشت خوردن ینراق. است شانهيدگراند هم رقص و] ۴٣[نيجن سقط خصوص در یو یآرا
 معتقد و است سمينيفم مدافع او].۴۴[کند یم یتلق سازگار قرآن اتيآ با هم را نظر نيا و داند، یم یاخالق ريغ را رغم

 حقوق(تهيمدرن یدستاوردها هيکل هم ینراق آرش واقع در. ندارد تعارض یدار نيد با هم سمينيفم به اعتقاد که است
 را قرآن یاجتماع احکام و رفتهيپذ را) …و ،ینيد و یجنس یها تياقل حقوق ،يیگرا کثرت سم،ينيفم ،یدموکراس بشر،
  .است نهاده کنار
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 ”یفقاهت اسالم “از همگان که کردند، دايپ یگاهيجا چنان فقها و فقه ران،يا یاسالم انقالب اول یها سال در :جهينت
 مهندس. کرد یم انينما را خود پنهان و آشکار یامدهايپ و بود شدن ادهيپ حال در یفقاهت اسالم. راندند یم سخن
 خود، ی شناسانه نيد ی نوشته نيآخر در او. بود قرآن بودن اهللا کالم به قائل ینيد شانينواند از یکي بازرگان یمهد
 در قرآن یتحد که دهد یم نشان ،”سرمشق رييتغ “نيا. کرد یمعرف يیگرا آخرت و یپرست خدا یبرا فقط را نيد

 ريغ یکنون نيمسلم یبرا ،ینبو معتبر سنت و قرآن یعباد ريغ یفقه احکام. است کرده دايپ یسرنوشت چه ديجد دوران
 و قرآن اگر. کنند اثبات یانسان یها برساخته به نسبت را آنها یبرتر بخواهند نکهيا به رسد چه اند، شده دفاع قابل
 نيمسلم اتيمدع در یبزرگ ینيشن عقب باشند، آخرت، و ايدن در خدا، با ارتباط یبرا فقط و فقط ینبو معتبر سنت

 راه بتوانند رقبا که است نيا آن یمعنا باشد، داشته معنا بخواهد اگر قرآن یتحد صورت، نيا در. است گرفته صورت
 کي اسالم یها راه که داد نشان توان یم ايآ باشد، نيچن اگر. کنند یمعرف خدا با ارتباط یبرا یبهتر اي مشابه یها
 سنت و قرآن یعباد احکام ايآ است؟ ینيد ی تجربه و خدا با ارتباط یبرا ممکن یها راه نيبرتر ،خدا با ارتباط یبرا

 را ”ینيد ی تجربه “امکان سنت کدام گر،يد ريتعب به است؟ عارفان سلوک و ريس از تر بخش جهينت ،ینبو معتبر
  عرفان؟ اي نيد: سازد یم ايمه شتريب

 که داشتند نظر نيا تيتثب در را نقش نيشتريب ، یفقه احکام کردن ادهيپ و دولت گرفتن ارياخت در ، دي بسط با هانيفق
 و قرآن یفقه احکام ، اسالم بخش نيتر یاجتماع. اند یاخالق ريغ و ناکارآمد ،یعقالن ريغ ناعادالنه، ،یفقه احکام
 به منسوخ ديبا که باشد، خشن و موهن ،یعقالن ريغ ناعادالنه، ک،ي اسالم یفقه احکام اگر. است ینبو معتبر سنت
 که بودند ان بدنبال یکسان. داد خواهد دست از را اش یاجتماع ابعاد اسالم شوند، فرستاده خيتار موزه به و نديآ شمار

 و مسائل حل راه ی ارائه در قرآن یروزيپ اثبات یبجا نان،يا اما. کنند اثبات را قرآن بودن اهللا کالم ،یتحد به استناد با
  . اند نهاده کنار و کرده منسوخ را قرآن ،احکام یتماعاج مشکالت

 و فقه خرج را اش مردم و رانيا فقها، گريد و ینيخم یآقا. بود هم یگريد تحول شاهد رانيا انقالب اول ی دهه
 را رانيا ینيخم یآقا: گفت او. نهاد انگشت یمهم زيتما بر دهه همان در بازرگان، یمهد مهندس. کردند یم فقاهت
 شمار به اهللا کالم را قرآن نزاع، نيا یسو یدو هر. خواهم یم رانيا یبرا را اسالم من اما خواهد، یم اسالم یبرا
 اما. باشند اسالم خدمت در مردمش و رانيا خواست یم ینيخم یآقا. بود مخدوم و خادم سر بر نزاع. آوردند یم

 فقها و خورد شکست یخيتار آزمون در فقها، ”یفقاهت اسالم“. باشد رانيا مردم خدمت در اسالم خواست یم بازرگان
 جيبس و سپاه( قدرت و ینفت یدالرها محصول فقها، و فقه بودن پا سر. دادند دست از را خود نيشيپ منزلت و شأن
 سهم تا روند یم زندان به و اند ختهير ها ابانيخ به رانيا دختران و زنان. است) اطالعات وزارت و یانتظام یرويون
 به گام ینينش عقب حال کرده،در ليتحم آنها بر را ناروا یها ضيتبع که یفقاهت و فقه. بستانند فقها و فقه از را دخو
 فقها و فقه از را خود حق و سهم تا اند گشوده را خود یها دست یهمگ ش،يدراو و انيبهائ ،ینيد یها تياقل. است گام

 مانند حق ست،ين ینيد یامر حقوق که شود یم تيتثب دارد هينظر نيا رفته رفته ها، چالش و ها نزاع نيا در. بستانند
 و حق چه یدارا یکس چه کنند نييتع ديبا که ستندين انتيد و هانيفق و فقه. است نيد از مستقل یمعرفت ،یتجرب علم
 حقوق صاحب بودن شهروند صرف به شهروندان. اند حق صاحب بودن انسان صرف به انسانها است، یحقوق
 ها ینابرابر و ها ضيتبع اقسام و انواع آورد، شمار به حق صاحب و برابر را انيآدم آنکه یبجا فقه. هستند یروندشه
 قرآن. است آورده انان سر بر چه ”اهللا حدود “یاجرا که ديبنگر هيفق تيوال نظام به. است کرده ليتحم آنها بر را

 شهر نياديم در یسال چند ران،يا بر حاکم هانيفق. شود اجرا نيمومن حضور در ديبا یاله حدود که است کرده حيتصر
 یبجا آنان. کنند یم اجرا انهيمخف را حدود ،یقرآن حکم نيا از عدول با نکيا اما کردند، عمل یقرآن دستور نيا به

 نديگوب که کنند یم احساس شرمنده را خود هستند، خداوند نيفرام و احکام یاجرا حال در نديبگو افتخار با آنکه
 را خواران شراب کنند، یم قطع را محارب یپا و کنند،دست یم قطع را دزدان دست کنند، یم سنگسار را انيزان
  . اند کرده زنان تن بر زور به را یشرع حجاب زنند، یم انهيتاز

 ستند،ين خداوند نيامفر و سخنان ،قرآن یفقه احکام ،یعني م؟يا دهيفهم بد را مسأله ما ی همه که داد احتمال توان ینم ايآ
 آنها معنا، نيا به. کرد دييتأ و بيتصو را آنها اسالم یگرام امبريپ که بودند یجاهل اعراب انيم در یجار احکام آنها
 شود، یم مگر. هستند اهللا کالم که شود ادعا نکهيا به رسد چه ند،يآ شمار به دينبا هم ”ینيد یتجرب “محصول یحت

 در باشند، یعقالن ريغ و ناعادالنه و یاخالق ريباشد،غ شان مصالح از شيب شان مفاسد باشند، خشن و موهن یاحکام
   باشند؟ خداوند سخن حال نيع
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 در یدهلو اهللا یول شاه نظر از حال نيع در و آورد بشمار اهللا کالم را قرآن توان یم که است نوشته ینراق آرش
 یجار احکام همان اسالم یعباد ريغ و یعباد احکام اکثر یدهلو اهللا یول شاه. کرد دفاع قرآن یفقه احکام خصوص

  :است اعراب جامعه در

 قسمت و حدود و قضاء و لباس و نتيز و معامالت و طالق و نکاح درباب اسالم شرع که دانند یم علم در راسخان“
 در که ربا مثل داد یم رخ خطاها حيتصح یگاه یبل. کنند ديترد قبولش در اي ندانند اعراب که اوردين یزيچ غنائم

 از دست شتر ده با که ديد. بود شتر ده عبدالمطلب زمان در قتل هيد …شدند ینه آن از و بود افتهي رواج انشانيم
 ابوطالب را قسامه نياول. نکرد عوض و داشت نگاه را آن امبرهميپ و رساند شتر صد به را آن دارند ینم بر یآدمکش
 پسرش روانيانوش و قباد. کرد پنجم کي را آن امبريپ ديرس یم قوم سيرئ به رمچها کي غارت هر از. کرد برگزار

 دست و کردند یم سنگسار را انيزان لياسرائ یبن. آورد را آن کينزد یزيچ هم شرع گرفتند یم هيعشر و اتيمال
 یمخف محقق شخص رب که است اريبس نهايا امثال و آورد را همان هم قرآن کشتند، یم را قاتل و دنديبر یم را دزد

 و نيآئ در السالم هيعل أيانب که دانست یخواه یباش طيمح احکام جوانب به و یباش رکيز تو اگر بلکه. ماند نخواهد
 و زدودند آن از را یجاهل فاتيتحر البته. نباشد قومشان انيم در مثلش اي خودش که اوردندين یزيچ هم عبادات آداب
  ]. ۴۵[”کردند جيترو و ضبط را مانده رمهجو امور و مبهم ارکان و اوقات

 همانها هم امبريپ و اند برساخته را انها یجاهل اعراب بلکه است، نکرده وضع خداوند را قرآن یفقه احکام ب،ينترتيبد
 نيقوان ستند،آنهاين خداوند یادراک ی تجربه محصول اي یانيوح کالم ، یجاهل اعراب یها برساخته. است کرده دييتأ را
 اثبات شود، گفته پاسخ متن یخيتار وثاقت شبهات به اگر که بود یمدع ”یمحمد قرآن“. اند بوده اعراب انيم در یجار
 وثاقت شبهات یتمام به اگر که کرد ديتأک یبدرست ینراق آرش. است اسالم یگرام امبريپ سخنان قرآن که شود یم
 مهم اريبس نکته نيا. است شده یجار امبريپ زبان بر قرآن که شود یم اثبات فقط و فقط شود، گفته پاسخ متن یخيتار
 بوده سيالق امرء یشعرها ،قرآن اتيآ از یبرخ که اند داده نشان گرانيد و یخرمشاه نيبهاءالد نکهيا یبرا. است
  ]. ۴۶[است برساخته عمر را نيالخالق احسن اهللا تبارک هيآ و است

 مدعا نيا. شود یم خوانده ”یانيوح ی تجربه “که اند، سرگذرانده از را یا تجربه قتًايحق و واقعًا اسالم یگرام امبريپ
 یبرا مدل کي ،”هستند خداوند سخنان موجود قرآن یمحتوا و الفاظ تمام“: که است آن یمعنا به یانيوح ی تجربه که
 بوده یانيوح ی تجربه یدارا امبريآن،پ یمبنا بر که دارد وجود یگريد مدل. است ”یانيوح ی تجربه “یمعنا فهم

 کرده ليتبد یحصول علم به و ريتعب را بگذارند،آن گرانيد ارياخت در خود یحضور ی تجربه نکهيا یبرا اما است،
 شواهد. اسالمند از قبل یعرب ی جامعه محصول بلکه ستند،ين یانيوح ی تجربه محصول ،یفقه احکام آنکه ضمن. اند
  .کنند یم دييتأ شتريب و بهتر را مدل نيا قرائن، و

  یگنج اکبر

  ١٣٨٧ بهمن ۵ زمانه، ويراد: منبع

  :ها یپاورق

  ١٩٠ -١٩١ ص ، ۴ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -١

   .١٣۶٨ ريت ١٩ رسالت، روزنامه ،”هيفق تيوال و خبرگان انتخاب ،یقم یآذر احمد -٢

   .١٣۶٨ ريت – خرداد ، ٢۴ شماره شه،ياند هانيک ،”امامت یبنا ديتجد در ینيخم امام نقش “،یآمل یجواد عبداهللا -٣

   .١۴٧ -١۴٨ صص ، ۴ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -۴

 اهللا عطاء ور،يکد محسن ،یجانيالر صادق ،یزدي مصباح ،یآمل یجواد ،یمطهر یمرتض ،یعتيشر یعل
 اثر نيا گوناگون، عبارات با گران،يد و آنها. اند کرده یمعرف قرآن ريتفس نيتر مهم را زانيالم ريتفس ،…،ویمهاجران

 مقبول تا کرد، ميخواه استناد زانيالم یآرا به گذشته، مانند. اند آورده شمار به قرآن ريتفس و فهم اثر نيتر مهم را
 یعل یپا به کس چيه او، یعلم مقام تياهم و يیطباطبا عالمه کردن بزرگ در که کرد، اعتراف ديبا. باشد نيطرف
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 نمونه، عنوان به. است کرده دفاع زانيالم ريتفس از یخوب به نوشته ود در هم یخرمشاه نيبهاءالد .رسد ینم یعتيشر
 عالمه سترگ ارک همسنگ ،قرآن تحول ريس تابک در قرآن خيتار حوزه در بازرگان ارک“: ديگو یم وريکد محسن
  ).شينواند کي ور،ابتکاراتيکد محسن(”است ميرک قرآن ريتفس حوزه در زانيالم در یطباطبائ

 حرکت نيا در سره، قدس عالمه حضرت بلند شهياند”:است نوشته نگهبان،هم یشورا یفقها عضو ،یجانيالر صادق
 ريتفس. طلبد یم را یگريد ناب افکار خود ی بنوبه کي هر که گذاشته یبجا خود از یاريبس یقرآن لطائف یفکر
 که يیمعان ابد،ي یم یقرآن اتيآ یبرا یجالب و عيبد یمعان گاه یريتفس وهيش نيا. است شانيا یاصل هم قرآن با قرآن
 یمعان که است نيهم زين ريتفس در یاصل مشکل واقع در و. کند ینم تجاوز آن ظواهر حدود از ،یبلند نيع در
 نيا زين و زانيالم بزرگ ريتفس که است اشکال و اعضال نيهم و. باشد دهيجوشقرآن بطن از و نبوده یعند من یريتفس

 را یتجرب معارف اي یعقل قيدق مباحث نيمفسر از یاريبس.سازد یم برخوردار یصخا ارزش از را مختصر رسائل
 قرآن به آن انتساب در یتيحج چيه نيا بنابر و است بدور اريبس آن ظواهر از که یحال در دهند یم نسبت قرآن به

  ).مترجم مقدمه ا،الزهر انتشارات ،یجانيالر صادق ترجمه ،انجام تا آغاز از انسان ،يیطباطبا عالمه(”ندارند

 قرآن ريتفس زان،يالم که است نيا زانيالم یژگيو نيتر مهم که اند نهاده انگشت نکته نيا بر زان،يالم مدافعان ی همه
  . است تر کينزد قرآن نظر به رها،يتفس گريد به است،نسبت آمده زانيالم ريتفس در آنچه ن،يا بنابر. است قرآن به

   .١۵۴ ص ن،يشيپ -۵

   .١۶٠ -١۶١ صص ن،يشيپ -۶

   .١٧٧ ص ن،يشيپ -٧

   .١٨٠ ص ن،يشيپ -٨

   .١٨٣ ص ن،يشيپ -٩

   .١٨۴ -١٨۵ ص ن،يشيپ -١٠

   .١٩٠ -١٩١ صص ، نيشيپ -١١

   .١٩۴ ص ن،يشيپ -١٢

   .١٩۵ ص ن،يشيپ -١٣

   .١٩۶ ص ن،يشيپ -١۴

   .٢٠٧ ص ن،يشيپ -١۵

   . ٩٩ -١٠٠ صص ، ٢ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -١۶

  . ٢٠٧ -٢٠٨ص ،٩ زان،جلديمال ،يیطباطبا -١٧

  .٢٠٨ ص ، ٩ زان،جلديالم ،يیطباطبا -١٨

  .٢٠٧ ص ، ٩ زان،جيالم ،يیطباطبا -١٩

  . ٢٠۶ ص ، ٩ ج زان،يالم ،يیطباطبا -٢٠

   .٣١۵ ص ،٩ جلد زان،يالم ، يیطباطبا – ٢١

   .٣١٧ ص ن،يشيپ -٢٢
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   . ٣١٩ ص ن،يشيپ -٢٣

   .۶۶٠ و ۶۵٨ و ۶۵٧ ص ، ١ زان،يالم ،يیطباطبا -٢۴

   .۶۶١ ن،صيشيپ -٢۵

   .۶۶٢ ۶۶٣ص ن،يشيپ -٢۶

   .١١٣ ، ١۵ جلد زان،يالم ،يیطباطبا -٢٧

   . ١١۴ ص ن،يشيپ -٢٨

   .١٠۶-١١۵ صص ،٢٨ شماره آفتاب، ماهنامه ،ینيد یروشنفکر و بشر حقوق ور،يکد محسن -٢٩

  .یو تيسا به شود رجوع ،”بشر حقوق و نيد یسازگار الزم شرط عقل حق یبازشناس”ور،يکد محسن -٣٠

  .یو تيسا به شود رجوع ،”معاصر اسالم در زنان حقوق “ور،يکد محسن -٣١

  .وريکد تيسا ،ینيد یروشنفکر درباره حيصر یگو و گفت ور،يکد محسن -٣٢

  . وريکد محسن تيسا به شود رجوع ،”تهيمدرن و اسالم ستد و داد “ور،يکد محسن -٣٣

  .وريکد تيسا ،یناسازگار اي یارسازگ ،یدموکراس و اسالم ور،يکد محسن -٣۴

  . نيشيپ -٣۵

  .وريکد تيسا ،ینيد یروشنفکر درباره حيصر یگو و گفت ور،يکد محسن -٣۶

  .وريکد محسن تيسا به شود رجوع ،”تهيمدرن و اسالم ستد و داد “ور،يکد محسن -٣٧

  .وريکد تيسا به شود رجوع ”نيد و تسهيالئ بشر حقوق “ور،يکد محسن -٣٨

  . یو تيسا به شود رجوع ،”معاصر اسالم در زنان حقوق “ور،يدک محسن -٣٩

  .وريکد تيسا ، “موضوع نه است، قيطر ینيد یروشنفکر ”ور،يکد محسن -40
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  )2-19( محمدی قرآن
  )١٠ -١۴( بالغت و فصاحت در یتحد

  

 را مدرن یتجرب علوم یشناس جهان ،قرآن بودن اهللا کالم به قائالن که داد نشان" یمحمد قرآن "ی گذشته یها بحث
. اند کرده ليتأو یتجرب علم سود به را قرآن ی شناسانه جهان اتيآ ن،يبنابرا کرده،و یتلق قرآن یشناس جهان از برتر

 خورده شکست قرآن یتحد نکهيا یبرا رو، نيا از]. ١[است شده تکرار نًايع هم فقه و اخالق و فلسفه در کرد،يرو نيا
  . کرد دفاع" یحداقل یتحد "از و گذارد کنار را" یحداکثر یتحد "ديبا د،ياين شمار به

 معنا نيا. کاهد یم فرو بالغت و فصاحت به را یقرآن یتحد ،یحداقل یتحد :بالغت و فصاحت در یحداقل یتحد -١
 یعراش یباقالن ابوبکر یقاض نمونه، عنوان به. دارد یبلند ی سابقه ن،يمسلم یکالم -یريتفس سنت در ،یتحد از

  :سدينو یم. کاهد یم فرو آن فيتأل و نظم به را قرآن اعجاز و یتحد ، مسلک

 نش،يچ نظم، همان با یا منظومه آنهاست، به قرآن نظم که یحروف نيهم با تا فراخواند یتحد به را آنان خداوند"
 و نظم نيهم با را نظمم حروف نيا همانند که بود نيا در یواقع يیجو هماورد نيبنابرا …اورنديب اطراد و بيترت
  ].٢"[اورنديب فيتأل

 اريمع سه نيا قرآن که دهد یم نشان ،یآدم ی برساخته زبان به مربوط اريمع سه نييتع با ،یمعتزل عبدالجبار یقاض
  :سدينو یم او. داراست یعرب کالم سطح نيباالتر در را

 گاهيجا به مربوط که تأخر و تقدم دوم دهد، یم یرو کلمات در که ابدال اول: ابدي یم نمود زيچ سه در گفتار یبرتر"
 یگريد از که گفتار هر. است امر سه نيا در مختلف یگفتارها تفاوت. اند اعراب نماد که حرکات سوم و است کلمات
  ].٣"[است تر برجسته گريد گفتار از ها، آن از یکي در کم دست اي امور نيا تمام در است، تر فصح

 در یتحد به را یتحد قلمرو) معتبر سنت و قرآن(کي اسالم شود گفته آنکه یکي: دارد وجود مدعا دو نجايا در
 سنت و کتاب از مفسران و مومنان فهم(دو اسالم ، شود گفته آنکه یگريد و است، کرده محدود بالغت و فصاحت
 پاسخ پرسش نيا به ديبا باشد، درست مدعا دو نيا از کدام هر. است فروکاسته یزبان یتحد به را قرآن یتحد) معتبر
 اوج در یبشر ی برساخته یها زبان از یکي در یکالم نکهيا از ايآ ست؟يچ در بالغت و فصاحت تياهم: گفت

  شد؟ خواهد ليتبد خداوند سخن به کالم آن باشد، بالغت و فصاحت

 ديس" بالغت که است گفته او. رساند یم مدد یقرآن یتحد درک و فهم به که است کرده انيب یسخن عبده محمد خيش
 زبان در یلغو و یادب علوم ريسا از برتر بالغت ديگو ینم او که است آن در عبده نظر تياهم]. ۴[است "عرب علوم
. است عرب جهان در موجود یها معرفت و علوم ی همه از باالتر و برتر بالغت که است یمدع او است،بلکه یعرب
 ظهور. اند بوده قائل یسخنور و بالغت یبرا یاريبس تياهم آنها که دهد یم نشان اسالم، از پس و شيپ عرب، خيتار

 ظهور از پس قرن چهار نمونه، عنوان به. داد شيافزا را آن تياهم بلکه، نکاست، بالغت تياهم از تنها نه اسالم
  :است گفته او. است کرده بالغت در یتحد به دعوت را گذشته شاعران ،یمعر یابوالعال اسالم،

   االوائل تستطعه لم بما الت زمانه رياالخ کنت ان و یان و

 که است گفته او. است شده او حکومت تداوم باعث یعرب لغت و بالغت که است گفته ینوع به ان،يسف یاب بن هيمعاو
 نبرد دانيم از داشت ميتصم لذا گرفت، قرار یدشوار اريبس تيوضع در طالب، یاب بن یعل با نيصف جنگ اوج در
  :شد او یروزيپ و کاريپ ی ادامه باعث االطنابه عمروبن از ريز اشعار آوردن ادي به اما ،زديبگر
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  ] ۵[حيالرب بالثمن الحمد یأخذ و یإبائ یاب و یهّمت یل ابت

 عرب مردم و نژاد یبرتر ،" ها زبان ريسا به نسبت یعرب زبان در بالغت یبرتر "یمدعا از ها عرب از یاريبس
  :است گفته اللغه فقه کتاب در یثعالب. اند کرده استنتاج ار جهان مردم ريسا بر

 هيالعرب اللغه احب العرب احب من و العرب احب یالعرب یالنب احب من و) ص(یالمصطف رسوله احب اهللا احب من"
 غمبريپ که یکس و داشت خواهد دوست زين را رسول باشد داشته دوست را خدا که یکس :الکتب افضل نزل بها یالت
 که را یعرب زبان دارد یم دوست را عرب مردم که یکس و دارد دوست زين را عرب مردم دارد دوست را یعرب
  ].۶"[داشت خواهد دوست زين شده نازل آن در یآسمان کتاب نيبهتر

 آن در که یاقيس با یامبريپ هر ی خلدون،معجزه ابن ريتعب به. گردد یم فهم قابل اق،يس نيا در ،قرآن یتحد به دعوت
 نيهم از او ی معجزه لذا بود، خود اوج در یجادوگر و سحر که آمد یا زمانه در یموس. دارد تناسب شود، یم زاده
 کردن زنده و مارانيب یشفا یسيع ی معجزه لذا بود، طب علم رشد ی زمانه که آمد یا زمانه در یسيع. بود ليقب

 ی معجزه لذا بود، خود اوج در یشاعر و شعر که کرد ظهور یا جامعه در هم اسالم یگرام امبريپ. بود مردگان
  :سدينو یم یزرکش. داشت قرار خود اوج در بالغت و فصاحت ثيح از که بود یکالم اسالم، امبريپ

 احتمال و بودند فصاحت صاحب آنان که چرا شد، اقامه ها عرب] یناتوان[قيطر از انيعالم ی همه بر حجت"
 در و شد اقامه بانيطب ی واسطه به حجت ،یسيع ی معجزه در که همچنان ت،داش وجود] قرآن با [آنان ی معارضه
 آن زمان ی دهيپد نيتر شرفتهيپ جنس از را یامبريپ هر ی معجزه خداوند ساحران، ی واسطه به ،یموس ی معجزه

 زمان در و طبابت یسيع زمان در بود، دهيرس خود شرفتيپ تينها به سحر یموس زمان در. دهد یم قرار امبريپ
  ].٧"[فصاحت محمد

  :است نوشته قرآنال علوم یف االتقان در هم یوطيس

 کند آشکار را او خواسته که یغمبريپ آن زمان در که یزيچ نيمشهورتر ی گونه به را غمبرانيپ معجزات خداوند"
 زمان رد طب و بود دهيرس حد نيآخر به یموس زمان در سحر و شکل، نيبرتر به و است داده قرار داشته وجود

  ].٨"[محمد زمان در فصاحت و ،یسيع

 به قرآن. آوردند یم شمار به کاهن و شاعر را امبريپ افتند،ي یم خود مخلوق زبان مشابه یکالم را قرآن که اعراب
 یآور جمع ريدرگ که يیها مسلمان. کند یم رد هم را امبريپ بودن کاهن و شاعر و ،ینف را خود بودن شعر شدت
 زيتما شعر در جيرا ميمفاه و قرآن نيب تا کردند آن مصروف را خود کوشش تمام بودند، قرآن دنکر مکتوب و قرآن
 قرار دهيقص برابر در سوره و ت،يب نيگزيجا هيآ شد، ليتبد قرآن در فاصله به شعر در هيل،قافيدل نيهم به. بنهند
  :گرفت متن،در یگذار نام سر بر بحث ،قرآن کردن مکتوب و یآور جمع افتني انيپا از پس. گرفت

 اسم نيا یول م،يبنام سفر را آن گفتند گريد یبعض نشد، نديخوشا اسم نيا یول م،يبگذار ليانج را اسمش گفتند یبعض"
 پس گفتند، یم مصحف آن به که دميد یکتاب حبشه در گفت مسعود ابن آنگاه د،ينگر واقع پسند مورد هودي علت به هم
  ]. ٩"[دندينام مصحف را آن

 از متفاوت مصحف فهم اما. کرد دايپ یبشر ینام و شد، مکتوب و یآور جمع ها انسان توسط ،یبشر زبان و مکال
 به. است خاص اقيس به متعلق یمتن قرآن نکهيا یبرا. نبود ريپذ امکان تيجاهل دوران یشعرها به رجوع بدون شعر،
 نوشته یوطيس ،یجاهل شعر پرتو در قرآن مفه خصوص در. است یعرب جامعه متن بر یا هيحاش قرآن گر،يد ريتعب
  :است

 عرب شعر به ،قرآن مشکل و بيغر لغات فهم یبرا یاريبس موارد در نيتابع و صحابه: ديگو یم یانبار ابوبکر"
 قرآن اساس و اصل را شعر شما ،یعمل نيچن با: اند گرفته خرده انينحو بر امر نيا در نادانان یبرخ. اند کرده استناد
 یم استناد شعر به قرآن فهم در چگونه اند، کرده مذمت را شعر ثيحد و قرآن آنکه وجود با: اند گفته زين. ديا هديگردان
 بلکه م،يا نداده قرار قرآن اساس و اصل را شعر ما شما، باطل زعم برخالف: که است نيا یانبار ابن پاسخ د؟يکن
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 نيا ما: است فرموده یتعال خداوند رايز. ميکن روشن را قرآن مشکل یها واژه یمعنا عرب، شعر کمک با ميا خواسته
 عباس ابن. است شده نازل نيمب یعرب زبان به قرآن که شده اشاره گريد یموارد در و م،يساخت یعرب یقرآن را کتاب

 ما بر -است شده نازل یعرب زبان به که -قرآن در یا کلمه هرگاه نيبنابرا ،است عرب وانيد شعر: ديگو یم زين
 قيطر از سپس یانباز ابن. ميرس یم کلمه آن یمعنا شناخت به آنجا از و ميکن یم رجوع عرب وانيد به بماند، دهيوشپ

 در آن فهم یبرا د،يپرس یم من از را قرآن بيغر یها واژه یمعنا یوقت: گفت که کند یم نقل عباس ابن از عکرمه
 نقل عباس ابن از …خود قرآنال فضائل در زين ديوعباب. است عرب وانيد شعر که چرا کنم یم جستجو عرب اشعار

 یم استشهاد شعر به آن ريتفس یبرا و خواند یم یشعر دند،يپرس یم را قرآن از یا واژه او از هرگاه که کند یم
  ]. ١٠"[کرد

 چگونه را بالغت و فصاحت در یتحد به دعوت. دارد قرار اوج در ، بالغت و فصاحت نظر از قرآن م،يکن فرض
  کرد؟ یابيارز و ديفهم ديبا

 شامل هم را انيجن بلکه است، یجهان تنها نه دن،يطلب مبارز قلمرو ،قرآن اتيآ ظاهر مطابق :یجهان دعوت — ١-١
 زبان عرب مردم فقط ،يیجو مبارزه نيا قلمرو باشد، بالغت و قصاحت در یتحد ،قرآن یتحد اگر حال،. شود یم

 اهللا تيآ و يیطباطبا دييتأ مورد نکته نيا. کنند یم تکلم گوناگون یها زبان به جهان مردم آنکه یبرا. بود خواهند
  :است نوشته خصوص نيا در یآمل یجواد. است گرفته قرار هم یآمل یجواد

 یم آن با نه و فهمد یم را یعرب زبان نه که یکس رايز ست،ين قرآن بالغت و فصاحت تنها اکرم رسول یتحد محور"
  ]. ١١"[ستين روا بالغت و فصاحت به یتحد او یبرا ديبگو سخن تواند

. شد خواهد اعراب به محدود قرآن یتحد باشد، مجاز بالغت و فصاحت به قرآن یتحد فروکاستن اگر ن،يبنابرا
 نخواهد دربر هم را اعراب تمام دعوت، ی رهيدا باشد، منظور بالغت و فصاحت در یتحد اگر است، گفته يیطباطبا
  :گرفت

  آن ريغ از  غيبل و  حيفص  المک  صيتشخ  هکنيا با ـ بود  آن  بالغت و  فصاحت تنها  قرآن  بودن  معجزه  وجه و  علت اگر"
  انس و  جن  همه: ديبفرما  نداشت معنا گريد ـ  داشت  تخصص  فن  نيا در یيتنها  به  عرب رايز نبود، یعموم و یجهان
 اگر  پس] . "١٢["ديريبگ  کمک  به را  یگريد  سک هر یتعال یخدا از ريغ و د،ينک  دعوت امر  نيا در  تکشر یبرا را
 ديبا تنها و رد،ک  یم تجاوز  عرب از دينبا گريد بود،  آن  اسلوب  عظمت و  بالغت  خصوص در تنها  قرآن  یها یتحد

  خالص  یها عرب  هکبل دارند،  یا ستهکش  زبان  هک ، عرب  یردهاک  نه  هم  آن ند،قرآن  زبان  اهل  هک ند،ک  یتحد را  عرب
 دايپ  اختالط گريد  زبان با  شان زبان  هکآن از  قبل  هم  آن اند، ردهک  کدر را  اسالم  هم و  تيجاهل  هم  هک آنها و  تيجاهل
 در و ، اوردهين  انيم به ها  شرط و ديق  نيا با  هم  آن  عرب از  یسخن  مينيب  یم  هکآن  حال و باشد،  شده فاسد و ، ردهک

  ].١٣"[ ستين  المک  اسلوب نظر از تنها  بودنش  معجزه شود  یم  معلوم  پس ، است  ردهک  انس و  جن به  سخن  یرو  عوض

 آمده وجود به یاريبس یادب یشاهکارها اند، برساخته انيآدم که یگوناگون یها زبان در :یادب یشاهکارها -١-٢
 يیروزيپ جهت، نيا از. رهيغ و ،یفارس زبان در حافظ وانيد ، یسيانگل زبان رد شکسپر آثار مثال، عنوان به. است
 ،یمولو یمثنو امروزه. دارند را خود خاص یادب یشاهکارها ها، زبان ی همه نکه،يا یبرا. شد نخواهد قرآن بينص
  .است کرده جذب خود به را انيغرب قرآن از شتريب

 ظاهرًا گرفت؟ توان یم یا جهينت چه یزبان یتحد در جهان مردم شکست از :اند اهللا کالم ،یادب یشاهکارها -١-٣
  :دارند ذهن در را ريز یبند صورت ها، مسلمان از یبرخ

 از که نند،يافريب ،یعرب زبان به ، قرآن مشابه یکالم تا است کرده دعوت مبارزه به را جهان مردم قرآن: اول مقدمه
  .باشد قرآن سطح در بالغت و فصاحت نظر

  .برسازند قرآن چون یمتن اند نتوانسته تاکنون) ها زبان عرب ريغ(جهان مردم: دوم دمهمق

  .است اهللا کالم قرآن: جهينت
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 کرد؟ خواهد استنتاج را یميعظ یمدعا نيچن مقدمات آن از باشد، داشته فلسفه و منطق با يیآشنا نيکمتر که یکس ايآ
 توانند یم هم رهيغ و ها يیايها،اسپان روس ها، ینيچ ها، یژاپن ا،ه زبان فارس باشد، درست استدالل ی وهيش نيا اگر
  :مثال عنوان به. ندينما راديا خود زبان یادب یشاهکارها ی درباره را استدالل نيهم

  .ننديافريب یسيانگل زبان به او آثار چون یمتن تا است کرده دعوت را جهان مردم ريشکسپ :اول مقدمه

  .برسازند ريشکسپ آثار چون یمتن اند نتوانسته تاکنون) ها زبان یسيانگل ريغ( جهان مردم: دوم مقدمه

  . است خداوند سخنان ر،يشکسپ آثار: جهينت

 يیمدعا ،قرآن یتحد و اعجاز یمدعا :یتحد یمدعا بودن) a posteriori( ینيپس اي) a priori( ینيشيپ -١-۴
 وجود یا یعقل برهان چيه است، یعقل – ینيشيپ مدعا نيا گر ا ؟) یتجرب( ینيپس يیمدعا اي است) یعقل( ینيشيپ

 مدعا نيا اگر اما. شد نخواهد ساخته گريد یا برساخته از بهتر و برتر اي مشابه یا برساخته کند اثبات که ندارد
 خبر نشده ساخته یها لميف از یکس مگر کند؟ ینيب شيپ را تيبشر ی ندهيآ تمام است قادر یکس چه باشد، ینيپس-یتجرب
 آمده شمار به شاهکار تاکنون هفتم هنر در که یآثار چون یلميف که شود یمدع تواند یم یکس چه پس دارد؟
 که شود یمدع تواند یم یکس چه پس دارد؟ خبر نشده انيب یها شعر از یکس مگر شد؟ نخواهد ساخته چگاهياند،ه
 فقها را حافظ شعر بودن ديتقل قابل ريغ که تاس روشن البته ( شد؟ نخواهد دهيآفر گرهرگزيد ، حافظ شعر چون یشعر
 و یادب یالعادگ فوق مثًال (العاده خارق کار که کنند یم شرط معجزه در چون رند،يگ ینم اعجاز یمعن به متکلمان و
 او که شد یم ما مورد مشابه یصورت در حافظ مورد پس. باشد همراه یتحّد و نبوت یدعو با) مورد نيا در رهيغ

 یها رمان از یکس مگر). بود دهيطلب مبارزه به را عصر ادباء و خوانده معجزه را خود وانيد و کرده نبوت یدعو
 شده قلمداد شاهکار تاکنون که يیها رمان چون یرمان که شود یمدع تواند یم یکس چه پس دارد؟ خبر نشده نوشته
 که یحال در کنند، یم مطرح ینيپس و ینيشيپ صورت به را مدعا نيا ها،معموًال مسلمان شد؟ نخواهد نوشته هرگز اند،
 ی مشابه ی ارائه ،ینيپس و ینيشيپ طور به یباقالن نمونه، عنوان به. است ليبالدل خود، شکل دو هر در مدعا، نيا

  : ديگو یم. کند یم یمعرف ناممکن را قرآن

 آن از تر ناتوان یبعد یها نسل که مييگو یم بودند، ناتوان قرآن یساز همانند از روزگار آن اهل که ميدانست یوقت"
 در. رسد ینم بدان ها یبعد فصاحت که بود اوج در چنان گفتار، مختلف فنون تمام در آنان فصاحت رايز ند،يها

 شانيا از گاه چيه اما رند،يگ یم قرار انينيشيپ سطح در اي کينزد یبعد یها نسل که گفت توان یم ینيب شيپ نيبهتر
 سده در مردم یناتوان به م،يداد خبر قرآن نزول معاصران یناتوان از که همچنان ن،يا بر عالوه. گرفت نتوانند یشيپ
 به مردم ی همه یبرا همواره قرآن یتحد د،يآ یم حاصل راه کي از دو هر نيا به ما علم. ميدار علم گريد یها
 را خود واحد یا وهيش به و اند بوده ناخشنود قتيحق نيا از اندازه کي به] منکران ی[همه است، داشته وجود کساني
  ]. ١۴"[اند انداخته تکلف به امر نيا در

 در را یاثر. است تکامل و بسط حال در دائمًا زبان. است بشر ذهن ی برساخته زبان :یبشر برساخته زبان -١-۵
 باشد، اهللا کالم آنقر اگر یحت دارد؟ يیمعنا چه کردن، یمعرف معجزه ،)یعرب زبان (انيآدم ی برساخته نيا از یکي

 که حال. ديفهم ینم یکس خدا جز را خاص زبان آن نکهيا یبرا برسازد، خود خاص یکالم است نبوده قادر خداوند
 سخن. دارد را خود خاص یها تيمحدود زبان، نيا کند، استفاده انيآدم ی برساخته زبان از است بوده مجبور خداوند

 چون است، یعرب زبان به قرآن کدامست؟ آن یارهايمع معناست؟ چه به دنکر انيب انيآدم ی برساخته نيا اوج در
 ستفيکر مبسوط قيتحق به بتوان که است، درست یشرط به مدعا نيا. بود یعرب زبان اسالم، یگرام امبريپ زبان

  . گفت پاسخ است، یآرام زبان ،قرآن زبان است معتقد که ، قرآن یسور -یآرام قرائت کتاب در لوکزنبرگ،

 ، که ندارد وجود نيا جز یا چاره صورت آن در باشد، مقبول شد، گفته تاکنون آنچه اگر :یتحد در مبالغه -١-۶
  :ديفرما یم اسراء سوره ٨٨ هيآ. ميآور حساب به مبالغه ، را یتحد به انس و جن دعوت
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 اگر بگو :رايظه لبعض بعضهم کان لو و بمثله اتوني ال قرآنال هذا بمثل اتواي ان یعل والجن االنس اجتمعت لئن قل
 را آن رينظ توانند ینم باشند، گريد یبعض بانيپشت آنان از یبعض ولو اورند،يب را قرآن رينظ که نديآ گرد جن و انس
  ).٨٨اسراء،(اورنديب

  . گرفت نظر در یقيحق یمعنا به را آن دينبا و است مجاز فنون و جنس از مبالغه. است مبالغه جنس از هيآ نيا

 چيه که یطيشرا در آنکه یبرا. است ريناپذ نقد بالغت، و فصاحت مدعا،در نيا :یتحد یمدعا یريناپذ نقد -١-٧
. ستين قرآن مشابه نيا: گفت خواهند مومنان گردد، ارائه مشابه عنوان به چه هر ندارد، وجود یابيارز یبرا یاريمع
  .ستين نيا فيتحد از منظور اي

 برساختن مانع گوناگون، یانحا به خداوند است، مشهور" بالصرفه القول "به که یا هينظر مطابق :صرفه هينظر -٢
  . است معارضان از قدرت سلب از یناش ، قرآنگر،اعجازيد ريتعب به.است شده قرآن مشابه

 هيرنظ نيبنابرا و دانست یم ناتمام را یتحد یها هينظر یتمام بود یمعتزل متکلمان نيتر بزرگ از که نّظام ابواسحاق
 المقاالت اوائل کتاب یپاورق در آنها ی سه هر که دارد، وجود هينظر نيا از متفاوت قرائت سه. برساخت را صرفه ی
 خداوند: است رود،گفته یم شمار به عيتش خيتار متکلم نيتر بزرگ  حق به که ديمف خيش. است شده انيب ديمف خيش
 ريغ یامر آن مشابه یزيچ ارائه گرنه و گرفت امبريپ زمان مردم از را قرآن مشابه یمتن عرضه و فيتأل زهيانگ

 بر او با یقلم جنگ به یکس ، سهولت و امکان وجود با و بکند یمحکم یتحد نيچن امبريپ که نيهم. نبود ممکن
  :سدينو یم یپاورق در ،یزنجان االسالم خيکتاب،ش مصحح. است اعجاز ینوع خود زد،ينخ

 چند و. قائلند آن به متبحر نيمتکلم از یجمع که. است" صرفه "ی هينظر قرآن عجازا وجه در معروف اقوال از یکي"
  :اند کرده ذکر آن یبرا معنا

 آن وجود نيع در( رديگ یم قرآن با ی معارضه از را زبان اهل یها زهيانگ خداوند که است نيا اول یمعنا
 قرآن مقابل در که کند یم فيتکل را آنها نکهيا اي ديعاجز شما که کند یم سرزنش را آنان که قيطر نيا از ،)ها زهيانگ

 اما است مقدور زبان اهل یبرا قرآن ی معارضه چه گر که است نيا معنا نيا حاصل و د،يکن شهيپ اديانق و خضوع
 صدق و امبريپ نبوت بر ليدل تا است یخداوند لطف ليدل به شدن مانع نيا و شود، یم آن مانع ینحو به خداوند
 بن هشام ، یمريالص مانيسل بن عباد ،یبينص اسحاق ابو و است نظام ابواسحاق یرأ ،یرأ نيا. شود کامل وا رسالت
  ). ديمف خيش(مصنف یرأ زيون …و یالفوط عمرو

 مثل یحيفص کالم و زنديبرخ قرآن معارضه به توانند یم آنها کمک به که را یعلوم خداوند که است نيا دوم یمعنا
 نام به کرده فيتأل آن درباره هم یکتاب که است یمرتض ديس مختار هينظر نيا. کند یم سلب آنان زا کنند، ارائه قرآن

 بازگشت آن از بعدا یول داشته را نظر نيهم ابتدا هم یطوس ابوجعفر الطائفه خيش و ، قرآنال اعجاز جهه عن الموضح
 نه. آن مخصوص نظم با همراه است آنقر العاده خارق فصاحت قرآن اعجاز وجه که نوشت االقتصاد کتاب در و

   . يیتنها به نظم نه و يیتنها به فصاحت

 رياخ یمعنا بر که یاشکال و ستاند یم آنان از زور و جبر با را معارضه بر قدرت خداوند که است نيا سوم یمعنا
 که آنچه و داردن یبرتر گريد سخنان بر و ستين معجزه خود یخود به قرآن صورت نيا در که است نيا اند کرده

  ]. ١۵"[یخداوند منع از است عبارت است معجزه

  :اند کرده استناد ريز اتيآ به خود نظر اثبات یصرفه،برا به قائالن

  :انفال ٣١ هيآ -٢-١

 خوانده آنان بر ما اتيآ چون و :نياالول رياساط اال هذا ان هذا مثل لقلنا نشاء لو سعمنا قد قالوا اتنايآ هميعل یتتل اذا و
  ).٣١ انفال،(ستين انينيشيپ یها افسانه جز نيا گفت، ميخواه نيا مانند ميبخواه اگر و ميديشن گفتند یم شد یم
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 ادعا آنان و داشته وجود آنان گذشتگان یها گفته انيم در قرآن اتيآ هيشب که است شده گفته منکران طرف از نيا در
  .است نکرده بيتکذ را شان یادعا آنها، یمدعا ذکر از پس قرآن. هستند قرآن مشابه برساختن به قادر که بودند کرده

  :اعراف ١۴۶ هيآ -٢-٢

 الرشد ليسب رواي ان و بها ومنوايال هيآ کل رواي ان و الحق ريبغ االرض یف تکبروني نيالذ یاتيآ عن ساصرف
 به که را یکسان :نيغافل عنها کانوا و اتنايبا کذبوا بانهم ذلک اليسب تخذوهي یالغ ليسب رواي ان و اليسب تخذوهيال

 ینم مانيا آن به ننديبب که یا نشانه و یا دهيپد هر و دارم یم باز خود اتيآ از ورزند یم تکبر نيسرزم نيا در ناحق
 از نيا رند،يگ یم شيپ در را آن ننديبب را گمراهه اگر و رنديگ ینم شيپ در را آن ننديبب را یرستگار راه اگر و آورند
  ).١۴۶ اعراف،(بودند غافل آن از و انگاشتند دروغ را ما اتيآ که است آن

 یريگ ميتصم و علم،قدرت سلب راه از خداوند که است قرآن اتيآ ات،يآ از منظور که اند گفته هينظر نيا به قائالن
  .کند یم منصرف قرآن مشابه برساختن از را آنها

  :ونسي ٣٩ هيآ -٢-٣

 نيا حق :نيالظالم عاقبه کان فيک فانظر قبلهم من نيالذ کذب کذلک لهيتاو اتهمي الم و بعلمه طوايحي لم بما کذبوا بل
 انگارند، یم دروغ است، نشده آشکار آنان بر هنوز آن سرانجام و اند افتهين احاطه آن شناخت به که را یزيچ که است
  ).٣٩ونس،ي(است چگونه ارانستمک سرانجام که بنگر بودند انگار دروغ زين بودند نانيا از شيپ یکسان نسانيبد

  .است کرده یمعرف قرآن مشابه برساختن يیتوانا عدم ليدل عنوان به را اش ليتاو و قرآن بر یعلم احاطه فقدان هيآ نيا

  :هود ١۴ هيآ —٢-۴

 یاله معل به آن که ديبدان امدنديبرن شما پاسخ ی عهده از اگر آنگاه :اهللا بعلم انزل انما فاعلموا لکم بوايستجي لم فان
  ).١۴ هود،(است شده نازل

  . ندارد قرار معارضان ارياخت در که است یاله علم جنس از قرآن ديفرما یم هيآ نيا

 یزيآم اعجاز ی نکته چيه قرآن خود در عه،يش و مسلمان بزرگ عالمان از یاريبس که دهد یم نشان صرفه ی هينظر
 نظر از که برسازند یسخنان امبر،يپ زمان اعراب که شد آن عمان مختلف، طرق به خداوند آنها، نظر از. افتندي ینم

 ، یا هينظر نيچن به باور ليدل به را بزرگان نيا ، اسالم خيتار در کس، چيه. باشد قرآن مشابه بالغت، و فصاحت
  .است اوردهين شمار به نامسلمان

 یپسند خرد و معقول یمعنا که د،دار وجود نيمسلم سنت در یگريد ريتفس و قول :یتحد ی هينظر نيتر معقول -٣
. است ديبع اسالم، یگرام امبريپ چون یا یام فرد از قرآن چون یمتن برساختن قول، نيا بنابر. دهد یم قرآن یتحد به
 ريز شرح به مسائل از یبرخ به داد؟ سوق هينظر نيا یسو به را مسلمان متکلمان و مفسران یمشکالت و مسائل چه
  :است

 گفته مفسران از یاريباشد،بس بالغت و فصاحت نظر از قرآن اتيآ چون یاتيآ برساختن یتحد از منظور اگر -٣-١
  :ديکن توجه ريز مورد چند به. ستين انيآدم قدرت از خارج یاتيآ چنان انيب که اند

 آن مشابه انيب اي کند؟ یم ليتبد معجزه به را آن که دارد وجود) ١مسد،( لهب یاب داي تبت : هيآ در زيچ چه -٣-١-١
 وانذر هيآ نزول از پس اسالم یگرام امبريپ که است نيا هيآ نزول شان سازد؟ یم ها انسان يیتوانا از خارج را
 امبر،رايپ یعموم و عبدالمطلب پسر ابولهب جمله از ، شيقر بزرگان از یا عده ،)٢١۴شعراء،( نياالقرب رتکيعش

  .کرد انيب او پاسخ در را سوره نيا هم امبريپ و) …لک تبا( گفت دشنام را امبريپ ابولهب. کرد اسالم به دعوت

  :ديفرمائ توجه ريز هيآ به -٣-١-٢
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 تانيها عمه و خواهرانتان و دخترانتان و مادرانتان …خاالتکم و عماتکم و اخوانکم و بناتکم و امهاتکم کميعل حرمت
  )٢٣ نسأ،(…تانيها خاله و

  :است نوشته هيآ نيا خصوص در مذهب یاشعر یباقالن یحت

 ماست جمالت یبرخ هيشب اتيآ گونه نيا. کرد ظاهر آن در را فصاحت و یسخنور هنر بتوان که ستين یموارد از"
 و گرفت کار به را بالغت توان ینم موارد نيا در. ميبرشمار ها آن در را چند یتن القاب و ها نام مينيب یم الزم که

 یمعنا و بيترت در کالم يیبايز و حکمت که است نيا مقصود وارد،م نيا در. است جهالت ینوع یزيچ نيچن توقع
  ]. ١۶"[شود ادا جمله

 چندان آن فهم که ريز مانند یاتيآ يیمحتوا ارزش و فصاحت در افراد از یبرخ اسالم، صدر مناظرات در -٣-١-٣
  :است روشن پاسخ بدون و مقطع یجمالت ی گونه به نکهيا یبرا. کردند ديترد ست،ين آسان

 لهن کتب ما التوتونهن یاالت النساء یتمي یف الکتاب یف کميعل یتلي ما و هنيف کميفتي اهللا قل النساء یف ستفتونکيو
 به کان اهللا فان ريخ من تفعلوا ما و بالقسط یتميلل تقوموا ان و الولدن من نيوالمستضعف تنکحوهن ان ترغبون و
 بر کتاب از آنچه در و دهد یم فتوا آنان ی درباره خداوند بگو د،کنن یم یخواه نظر زنان ی تودرباره از و :مايعل
 و ديدار آنان با ازدواج به ليم و ديپرداز ینم را آنان مقرر حق که یميتي دختران ی درباره شود، یم خوانده شما

 ديده انجام که یريخ هر و ديبکوش انصاف و عدل به مانيتي حق در که نيا و] محروم و ميتي[مستضعف کودکان
  ). ١٢٧ نسأ،(است آگاه آن از خداوند

 کرده اعالم باطل کرد، یم ماليپا را زنان حقوق که یجاهل احکام خداوند است، نوشته هيآ نيا ريتفس در يیطباطبا
  : کردند یم پرسش امبريپ از خصوص نيا در آنان.بود

 به و زنان نفع به او عتيشر در هک یامکحا : هک ديبگو شان پاسخ در تا داد دستور را خود یگرام رسول یتعال یخدا"
 یدخالت چگونهيه آنها عيتشر در جناب آن خود و یاله است یامکاح و یآسمان است یفتاوائ شده عيتشر مردان ضرر
 امکاح عيتشر جمله آن از و گريد یمکح چيه عيتشر در هکبل ندارد دخالت امکاح نيا عيتشر در تنها نه و نداشته
 دستورشان تاميا باره در یلک طور به یتعال یخدا هکبل ستين تنها نيا باز و ندارد یدخالت چيه انزن تاميا به مربوط
 شامل قهرًا و باشد یم هستند زن که جهت آن از زنان احکام به مربوط استفتاء …نندک رفتار عدالت و قسط به هک داده
 دست به فتوا امر بگو ،یده فتوا آنان ی بارهدر که خواهند یم تو از زنان…شود یم آنان جنس و عالم زنان یتمام
  ]. ١٧"[است داده سوره اول اتيآ در را فتوا هم او و است خدا

 کار ،"یساز اعتبار "که است داده حيتوض اتياعتبار رساله و سميرئال روش و فلسفه اصول زان،يالم در يیطباطبا
 واقف اتياعتبار خصوص در اش یفلسف ی هينظر با" خداوند یسو از فتوا صدور "تعارض به که او. است بشر ذهن

 و هيرو اعمال مجتهد کي مانند خداوند": که شود یم یمدع لذا. کند حل را مساله نيا ینوع به شود یم است،مجبور
 برساختن نکهيا یبرا. ستين مسأله نيا حالل خداوند، و مجتهد یسو از فتوا صدور نيب شدن قائل تفاوت ".ندارد فکر

 چون یلسوفانيف و فقها. است انسان هم او باشد، اعتبارساز خداوند اگر. است بشر ذهن کار فقط و فقط اتياعتبار
 ريتفس مقام در اما است، انيادم ی برساخته زبان که رنديپذ یم یراحت به یزدي مصباح و یآمل یجواد ،يیطباطبا
 مانند ات،درستياعتبار. است اتياعتبار ی هبرسازند خداوند که شوند یم یمدع و کرده عدول یفلسف موضع از ،قرآن
  . خداوند است،نه انيآدم ی برساخته زبان،

  :که است نيا هيآ یمعنا الزمه د،يگو یم. است واقف هيآ مشکالت به يیايطباط

 شتريب يیبگو اگر و. هنيف بر است عطف یعني ،یف حرف به مجرور ريضم بر باشد عطف …کميعل یتلي ما و"
 زيجا را آن فراء کنيل و یآر ميگوئ یم جواب شود، عطف ريضم بر یا جمله که اند کرده ممنوع نحو یعلما
 ست،ين یيزورگو و تعسف از یخال هک اند ردهک رکذ یگريد یها بکيتر و هيتجز هيآ نيا الفاظ یبرا بسا چه و …دانسته
 : جمله هک : اند گفته نيمفسر از یبعض مثال ، داد نسبت یهائ بکيتر چنان به را یتعال یخدا المک توان  ینم هک یبطور

 و گردد  یم بر اهللا به زين آن هک ميکفتي در نهفته ريضم اي و اهللا جالله اسم هک یتيموقع بر است عطف ميکعل یتلي ما و
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 :جمله در نساء لمهک بر است عطف ميکعل یتلي ما و جمله : اند گفته گريد یبعض .باشد  یم ميکفتي اهللا قل جمله در
 ستين عاطفه اصال تابکال یف ميکعل یتلي ما و جمله در واو حرف : اند گفته گريد یبعض . النساء یف کفتونستي
 یتلي ما جمله و ستين قبل ما به مربوط بحث مورد جمله پس ندک  یم آغاز نو از را یا جمله هک است ینافياست واو هکبل
 است تابک در ، شود  یم تالوت شما بر آنچه : است نيا هجمل یمعنا و است تابکال یف آن خبر و است مبتداء ميکعل
 عاطفه نه ميکعل یتلي ما و جمله در واو حرف : اند گفته گريد یبعض .برساند را تابک عظمت خواهد  یم قتيحق در و

 از است بدل النساء یتامي یف جمله و است قسم اهللا و جمله در واو رينظ ، است سوگند واو هکبل ، ینافياست نه و است
 در آنچه به سوگند ، دهد  یم فتوا زنان امکاح و امور در را شما یتعال اهللا بگو : هک است نيچن هيآ یمعنا و هنيف لمهک
 یوجوه از یا نمونه بود نيا .ردک خواهد را ارک نيا یتعال یخدا هک شود  یم تالوت شما بر زنان تاميا مورد در تابک
  ]. ١٨"[ستين دهيپوش یسک بر آنها بودن زور و تعسف هک ندا ردهک رکذ هيآ نيا در نيمفسر هک

 که اند شده آن مانع یکيزيف طور به صرفه، ی هينظر از ها قرائت از یکي یبرمبنا که ميگفت :مرتدان و کافران -٣-٢
 یسخن شود، یمدع که دادند ینم اجازه یکس به هرگز که دهد یم نشان اسالم خيتار. شود دهيآفر قرآن چون یمتن

 کرد، یم يیادعا چنان یمسلمان اگر. نيمسلم نه و داشتند، یا یآزاد چنان کتاب اهل نه. برسازد تواند یم قرآن مشابه
 عنوان به. آمد یم در اجرا به او ی باره در یفقه فريک و شد یم برخورد او است،با نبوت یمدع که یکس عنوان به

 کرد ادعا خراسان در یفرد ، دوم قرن اوائل است،در نوشته ، هيجهم بر رد کتاب در ،یدارم ديسع بن عثمان مثال،
 است روشن]. ١٩[رساندند قتل به را او درنگ یشهر،ب حاکم دستور به. برسازد قرآن اتيآ مشابه یاتيآ تواند یم که
 گذ در تنها نه. ديگو پاسخ قرآن یطلب مبارز به بتواند یکس که نداشته وجود یا یآزاد چنان گذشته، ینيد جوامع در که

  . افتد یم خطر به یجد طور به جانش رد،يگ چالش به را مدعا نيا یکس اگر ن،يمسلم یکنون جوامع در یحت شته،

 و متکلمان از یشمار اما. کاستند یم فرو آن يیبايز و فصاحت به را قرآن اعجاز مفسران از یبرخ که ميگفت -٣-٣
 که ، الفصاحه سر ی سندهينو ، یخفاج نيالد شهاب. بودند مخالف ی هينظر نيا با عرب بزرگ شناسان بالغت و ادبا
 و بالغت نظر از که یسخنان از یاريبس موارد خ،يتار گزارش به بود گفته است، عرب بالغت یعلما نيتر بزرگ از

 در و اسالم دانشمندان نيتر بزرگ از که زين یاندلس حزم ابن]. ٢٠[دارد وجود باشد، قرآن طراز هم  یادب صناعات
  ]. ٢١[است گفته یمشابه سخن بود، سرآمد یادب نقد و ادب ازجمله فنون همه

 امبريپ عصر در قرآن یتحد تنها نه که است نيا مهم اريبس نکته :بالغت و فصاحت در ی افتهي پاسخ یتحد - -٣-۴
 قصد به شده انيب سخنان ،البته. است شده قرآن وارد امبر،يپ زمان اعراب ذهن یها برساخته بلکه کرده، افتيدر پاسخ

 جالل. است شده انيب اسالم یگرام امبريپ روانيپ و مومنان یسو از سخنان آن بلکه است، نبوده قرآن با ی مبارزه
 زبان بر قرآن از آنچه "عنوان ريز ، قرآنال علوم یف االتقان معتبر و مهم کتاب دهم فصل در یوطيس عبدالرحمن نيالد

  :رنديز شرح به موارد آن.است کرده نقل را یچند موارد ،"شد نازل اصحاب از یبعض

 بود گفته عمر که ینحو به قرآن" :،آنها بنابر که است شده نقل فصل نيا آغاز در یچند اتيروا :اول مورد -٣-۴-١
 اتيمدع نهايا د،ينکن تعجب". شد یم نازل نحو همان به قرآن پس د،يرس یم نظرش به یفکر عمر "اي "شد یم نازل
 معاصر، شناس قرآن. است افتهي انتشار نيمسلم منابع نيمعتبرتر از یکي در نهايا ست،ين گذشته سال ١۵٠ نيستشرقم

 در اثر نيمهمتر در …گريد نمونه دهها و نهايا: "است نوشته موارد نيا خصوص در یخرمشاه نيبهاءالد جناب
 نيالد جالل حافظ یعني یوطيس.است آمده یوطيس قرآنال علوم یف االتقان همان یعني ،یقرآن علوم ی نهيزم

 است مصر وطياس در زاده خودش و اند بوده یرانيا اکانشين. است یرانيا اصًال) ق ٩١١ -٨۴٩(یوطيس عبدالرحمن
 یعلما و محققان نيپرکارتر و نيتر مقبول و نياعتقادتر درست از یکي او. دارد شهرت یوطيس به لحاظ نيهم به و

 و سنن و علوم أگرياح[= ماته رأس مجدد را او که است یحد به تا اش یعلم گاهيپا و است یرهج دهم قرن در اسالم
  ].٢٢"[اند شمرده] یهجر دهم قرن آغاز در یاسالم ی شهياند

 اهللا کالم عنوان به موجود قرآن در که است، گفته یسخنان اما بود، برنخاسته قرآن با معارضه به عمر که است روشن
  :است آورده خود کتاب در هم یخرمشاه جناب را اول نهنمو. است مندرج

 عنوان به سخن نيهم بعد . نيالخالق احسن اهللا فتبارک: ديگو یم عمر شود، یم نازل …االنسان خلقنا لقد و هيآ یوقت
  ].٢٣ [نيالخالق احسن اهللا فتبارک :شود یم نازل هيآ
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: شد نازل هيآ نيا پس م؟يريبرگ) نمازگاه(ميابراه مقام از است خوب اهللا رسول اي: است گفته عمر :دوم مورد -٣-۴-٢
  ].٢۴) [١٢۵ بقره،(یمصل ميابراه مقام من واتخذوا

 یم وارد کار بد و کار کوين تو، زنان بر خدا، رسول یا:"ديگو یم اسالم یگرام امبريپ به عمر :سوم مورد -٣-۴-٣
  ]. ٢۵[شود یم زلنا حجاب هيآ سپس". رنديبرگ حجاب که یده دستور اگر شوند،

 یا :نيوذي فال عرفني ان یادن ذلک بهنيجلب من هنيعل نيدني نيالمومن نساء و بناتک و الزواجک قل یالنب هايا اي
 لهيوس نيا به که بپوشند، خود بر را خود یها یروسر که بگو مسلمانان زنان و دخترانت و همسرانت به امبريپ

  ).۵٩ احزاب،(شوندن رنجانده و شوند شناخته که ترست محتمل

 چه:"ديگو یم آنها به عمر. ورزند یم حسادت گريکدي به نسبت اسالم یگرام امبريپ همسران :چهارم مورد -٣-۴-۴
  :شود یم نازل هيآ نيا سپس". گرداند او قسمت شما از بهتر یهمسران آن یبجا دهد طالق را شما خداوند اگر بسا

  ].٢۶)[۵م،يتحر(منکن ًاريخ ازواجًا له بدي ان طلقکن ان ربه یعس

 در عمر. ماست دشمن او کند، یم ادي ليجبرئ از که امبريپ ديگو یم عمر به ها یهودي از یکي :پنجم مورد -٣-۵-۴
  :ديگو یم او پاسخ

 و او فرشتگان و خداوند دشمن که یکس :نيللکافر عدو اهللا فان کاليم و ليجبرئ و رسله و مالئکته و عدواهللا کان من
 هيآ عنوان به سخن نيا سپس). ٩٨ بقره،(است کافران دشمن خداوند و] است کافر[باشد ليکائيم و ليجبرئ و امبرانشيپ

  ].٢٧[شود یم نازل

  :ديگو یم شنود، یم را آن معاذ بن سعد یوقت شود، یم زده تهمت شهيعا به :ششم مورد -٣-۶-۴

  ).١۶ ر،نو(است ميعظ یبهتان نيا ،يیتو که پاکا :ميعظ بهتان هذا سبحانک

  ].٢٨[شود یم نازل هيآ عنوان به سخن نيا سپس

 جنگ اخبار از تا شوند یم خارج منزل از آنان د،ينرس زنان به احد جنگ اخبار نکهيا از پس :هفتم مورد -٣-۴-٧
 است؟ حال چه در اهللا رسول: "پرسد یم آنها از زنها از یکي. ننديب یم را سوار شتر مرد دو حال نيا در. شوند مطلع
 چنان قرآن پس رد،يگ یم بر دانيشه خود بندگان از خداوند که گرانيد به دهم ینم تياهم پس: گفت. است زنده: گفت
  :شد نازل بود گفته که

  ].٢٩)[١۴٠ عمران، آل( شهداء تخذمنکمي و

 شد، قطع اش راست دست پس "بود، ريعم بن مصعب دست به اسالم علم احد جنگ روز در :هشتم مورد -٣-۴-٨
  :گفت یم که یحال در و گرفت چپ دست به را لمع

 شيپ که ستين یامبريپ جز محمد و :اعقابکم یعل انقلبتم اوقتل مات افان الرسل قبله من خلت قد رسول اال محمد ما و
  )١۴۴ عمران، آل(ديگرد یم باز شود کشته اي رديبم او اگر ايآ اند، بوده یامبرانيپ هم او از

 اال محمد: گفت یم باز که یحال در گرفت نهيس به بازوانش با را علم و شد خم شد، قطع اش چپ دست سپس
  .شود یم نازل هيآ عنوان به سخن نيهم واقعه، نيا از پس]. ٣٠"[افتاد نيزم بر علم پس شد، کشته سپس …رسول

  . است شده طرح فصل آن در هم یگريد موارد

 نيالد بهاء یآقا. اند شده قرآن وارد که است سيامرؤالق یشعرها ،یمک اتيآ از یبرخ :سيامرؤالق یشعرها -٣-۵
 معلقات از یکي صاحب و ت،يجاهل عصر بزرگ یشعرا از یکي سيامرؤالق:" اند نوشته خصوص نيا در یخرمشاه

  :است بوده گفته] قرآن نزول از شيپ عصر در کعبه، در ختهيآو ی هنرمندانه اريبس ی دهيقص هفت[= سبع
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  نفر و یقلب صاد غزال عن قمرال وانشق الساعه دنت

  ]. ٣١)"[١ قمر،(القمر وانشق الساعه اقتربت: است آورده آن اقتباس به ميکر قرآن و

 یشعرها در ريز اتيآ که اند گفته محققان از یبرخ . کرد فوت اسالم یگرام امبريپ تولد از شيپ سال یس سيامرؤالق
   . قمر ۴۶و ٣١ و ٢٩ و١ ، صافات ۵٩ ، یضح ١ ، ايانب ٩۶: است موجود او

  :دارد وجود سيامرؤالق وانيد در زين سبأ سوره ١٣ هيآ

  ]. ٣٢[اتيراس قدور و کالجواب جفان و

 ،قرآن به) …و عمر، س،يامرؤالق(گرانيد سخنان شدن وارد خصوص در :قرآن به گرانيد سخنان ورود ليتعل -٣-۶
 اما. است قرآن بودن اهللا کالم به قائالن آن از اول، پاسخ. دارد محتمل پاسخ سه حداقل پرسش، نيا گفت؟ توان یم چه

  :است قرآن بودن امبريپ سخن به قائالن آن از سوم، و دوم پاسخ

 و عالمانه خداوند: گفت خواهند مسأله، حل یبرا رند،يبپذ را مدعا نيا قرآن بودن اهللا کالم به قائالن اگر  :-٣-۶-١
  .ستا کرده قرآن وارد را اعراب سخنان عامدانه

  .اند کرده قرآن وارد را سخنان نيا یا مصالح به بنا اسالم، یگرام امبريپ  :-٣-۶-٢

 نظر، نيا. اند کرده قرآن وارد را سخنان نيا بودند، کتاب صورت به قرآن یآور جمع مسئول که یافراد  :-٣-۶-٣
  :است ريز شواهد بر یمتک

 و ريزب بن عبداهللا عاص، بن ديسع ثابت، دبنيز از مرکب یگروه ن،عثمانيمسلم تيروا بنابر  :-٣-۶-٣-١
 و شيقر از تن ١٢ یهمکار با گروه نيا. داد ليتشک قرآن کردن مکتوب و یآور جمع یبرا حارث، بن عبدالرحمن
 کلمه ضبط در اگر: بود گفته قرآن کنندگان مکتوب به عثمان. کردند هيته را یفعل قرآن طالب، یاب بن یعل و انصار،

 قرآن ،)یهجر ٢۴ -٣٠(کار سال ۶ از مدعا،پس نيا بنابر. ديسيبنو شيقر ی لهجه به را آن د،يکرد دايپ اختالف یا
  . شد آماده

 بنابر. باشد داشته معتبر شاهد دو ديبا یا هيآ هر: بود نيا ، قرآن ی کننده مکتوب گروه کار ی وهيش  :-٣-۶-٣-٢
 طور نيهم. اند شده حذف یعثمان مصحف از رجم هيآ و ،خلع ، حفد سوره: چون يیها تسنن،سوره اهل از یبرخ نظر
 از. اند شده حذف یعثمان مصحف از بوده، اطهار ائمه خصوص در که یاتيآ که اند کرده ادعا عه،يش عالمان از یبرخ
 یعثمان مصحف به اما نبوده، قرآن جزو ناس و فاتحه،فلق یها سوره: که شده نقل مسعود ابن قول گر،ازيد یسو

  :است کرده نقل او از یوطيس. است قرآن اتيآ جزو رجم که داشته ديتأک عمر. است شده اضافه

  ].٣٣"[مينوشت یم -رجم هيآ یعني -را آن افزود، خدا کتاب در عمر: نديبگو مردم که بود نيا از ترس نه اگر"

  :است آورده نهيزم نيا در هم یگريد تيروا

 یم خدا رسول دميشن: گفت ديز گذشتند، هيآ نيا بر پس شتند،نو یم را مصحف العاص بن ديسع و ثابت دبنيز"
: کردم عرض و آمدم غمبريپ خدمت به شد نازل یوقت: گفت عمر پس ،"البته فارجموها ايزن اذا خهيالش و خيالش:"گفت
 انهيتاز دنباش محصن یول کند زنا رمرديپ اگر که ینيب ینم ايآ: گفت عمر پس داشت، اکراه را آن انگار سم؟يبنو را آن
: گفت پس کرد یسخنران مردم یبرا عمر …گردد یم سنگسار شود مرتکب محصن یزنا اگر جوان د،ويزن یم اش
  ].٣۴"[سميبنو مصحف در را آن کردم یسع که قيتحق به و است، حق آن که دينکن شک رجم مورد در

 نظام به کينزد یها گروه و نسرا مدرن، یتکنولوژ همه آن وجود با و ارتباطات انقالب عصر در  :-٣-۶-٣-٣
 اتيمدع اگر یحت. دارد وجود دعوا و نزاع همه آن است، گفته یسخن چه ینيخم یآقا آنکه سر بر ،یاسالم یجمهور
 که يیها سال به هم را مکه دوران باشد،اگر واقع با مطابق عثمان زمان در قرآن شدن مکتوب خصوص در نيمسلم
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 بود، کالم ضبط یها ابزار فاقد که یعصر در الخطاء، زيجا یها انسان که ستين ديبع م،يفزائيب شده مکتوب قرآن
 ست؟يچ اتيآ نيا تکرار علت. است شده تکرار اتيآ یبرخ موجود، قرآن در: مثال عنوان به.باشند شده خطا دچار
 نيا از دهند، قرار ديبا کجا در را اتيآ نيا دانستند ینم قًايدق یعثمان مصحف کنندگان جمع: که گمانند نيا بر یبرخ
  . اند نوشته مختلف یجاها در را ها آن رو،

. است توجه جالب نظر، نيا رمضان،از یها شب در زنانشان با یهمبستر به مردها شدن مجاز داستان  :-٣-۶-٣-۴
 را خود لفتخ و مراجعه امبريپ به آنها از تن چند. کردند یم عمل آن برخالف نيمسلم اما بود، ممنوع ابتدا عمل، نيا
 آنها نفع به را خود حکم ها، مسلمان ینافرمان خاطر به خداوند، ،قرآن تيروا مطابق ، بعد. کنند یم گزارش شانيا به
  :دهد یم رييتغ

 فتاب انفسکم تختانون کنتم انک اهللا علم لهن لباس انتم و لکم لباس هن نسائکم یال الرفث اميالص لهيل لکم احل
 طياللخ من ضياالب طيالخ لکم نيتبي یحت واشربوا کلوا و لکم اهللا کتب ما وابتغوا باشروهن فاالن عنکم عفا و کميعل

 یها شب در زنانتان با شما زشيآم :المساجد یف عاکفون انتم و تباشروهن ال و ليال یال اميالص ثم الفجر من االسود
 آنگاه د،يکن یم یناراست خود با که دانست داوندخ د،يآنان تن راهنيپ شما و شما تن راهنيپ آنان شد، حالل شما بر روزه
 و دييبرآ داشته مقرر تانيبرا خداوند آنچه طلب در و ديزيآم در آنان با نکيا د،يبخش را شما و گذشت در شما از

 به شب تا را روزه سپس شود،، آشکار تانيبرا] شب[اهيس ی رشته از دهيشپ ديسپ ی رشته آنکه تا دياشاميب و ديبخور
  ). ١٨٧ بقره،(دينکن زشيآم] خود زنان[آنان با ديهست معتکف مساجد در که یهنگام و ديبر نايپا

 احکام آن اسالم، امبريپ است، اسالم از شيپ اعراب انيم در یجار احکام همان ،قرآن یفقه احکام اکثر که ميدان یم
 اما شود، یم صادر یحکم. دهد یم نشان را خود یبخوب نجايا در ،قرآن بودن یبشر داستان. اند کرده بيتصو را
 حکم با را یبشر حکم آن امبريپ بکند؟ توانست یم یگريد کار چه امبريپ]. ٣۵[رنديگ یم دهيناد را آن عمل در روانيپ

 چه شد، ینم قرآن وارد حکم نيا اگر کند؟ یم اثبات را یامر چه ،قرآن به داستان نيا ورود. داد رييتغ ،یگريد یبشر
  شد؟ یم جاديا یمشکل

 ايآ: گفت عائشه کنند، هيهد امبريپ به را خود که زنان به اجازه در احزاب سوره ۵٠ هيآ نزول از پس  :-٣-۶-٣-۵
  :شد نازل هيآ نيا سپس کند؟ هيهد را خود که استيح یب قدر نيا یزن

 کدام هر و بدار دور خود از یخواه یم که را] همسرانت[آنان از کدام هر :تشاء من کيال یتؤو و تشاء من یترخ
  ).۵١ احزاب،(بدار کينزد یخواه یم که را

 ربک یار: یللنب عائشه قالت! (فرستد یم هيآ تيبرا تو دل ليم برابر عًايسر تيخدا نميب یم: گفت امبريپ به عائشه
  ]. ٣۶)[هواک یف لک سارعي

 مطابق. کردند شنهاديپ یگريد حل راه مفسران، و متکلمان از ینکات،گروه نيهم به توجه با :مسائل حل راه -٣-٧
 سواد یب که م،يتي یکودک مدعا،از نيا مطابق. قرآن متن است،نه امبريپ تيشخص از ی،ناشقرآن اعجاز: آنها نظر

 که یسخنان انيبود،ب اطالع یب گذشته امبرانيپ یها داستان بود،از دهينشن یزيچ یميابراه انياد یخدا شد،از بزرگ
 امبريپ چون یا یام فرد از یعني ، یتحد "یمدعا مبنا، نيا بر.شود یم محسوب زاعجا است، شده جمع قرآن در

. داد نسبت یتحد اتيآ به توان یم که است يیمعنا نيتر معقول ،"ديآ شمار به ديبا اعجاز قرآن چون یمتن برساختن
  :کنند یم استناد ريز اتيآ به ،یرأ نيا به قائالن

 اگر و :نيصادق کنتم ان اهللا دون من شهداءکم ادعوا و مثله من بسوره فآتوا ناعبد یعل نزلنا مما بير یف کنتم ان و
 از]تالش نيا در [و دياوريب او همانند] یکس[از یا سوره د،يدار شک م،يفرستاد فرو خود ی بنده بر چه آن در
  ).٢٣ بقره،(دييراستگو اگر د،يبخواه یاري خداوند برابر در اورانتاني

 یعل نزلنا مما در ما کلمه به را آن مفسران از یبرخ. دارند نظر اختالف هيآ نيا در مثله ريضم مرجع در مفسران
 دو هر ه،يآ نيا ريتفس در يیطباطبا عالمه. اند دانسته عبد ی کلمه را ان مرجع گريد یبرخ و گردانند یم باز عبدنا
  :است نوشته دوم یمعنا خصوص در و آورده را معنا
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 بخود زيتعج فهيشر هيآ صورت نيا در هک ، برگردد عبدنا جمله در ، عبد لمهک به بردهنام ريضم هست هم نکمم"
 هک آورده را آن یسک ، آورده آنرا نخوانده درس و سواد یب یمرد هکنيا ثيح از است قرآن به هکبل ، ستين قرآن
 جهينت در ، نگرفته مردم از یاحد از را متقن و سابقه یب و عيبد اناتيب و گرانبها و یعال معارف نيا و دهيند یميتعل
 :تعقلون فال ا قبله من عمرا ميکف لبثت فقد ، به ميکادر ال و ، ميکعل تلوته ما اهللا شاء لو قل:هيآ اقيس در فهيشر هيآ

 هک ديا شاهد شما خود ، داشتم  یم یاطالع آن از نه و ، خواندم  یم شما بر را آن من نه خواست  یم خدا اگر: بگو
 در و ؟ دينک  ینم تعقل هم باز ، نبود آنم از یخبر هک یحال در ، ستميز شما نيب در قرآن نيا از قبل عمرم زا مدتها
 بودن معجزه بر است یاستداالل] هيآ نيا […آمده بحث مورد هيآ ريتفس عنوان به نامبرده احتمال دو هر اتيروا یبعض
 یبرا[…خدا رسول مانند سواد یب یشخص دست به و قره،ب سوره رينظ یا سوره آوردن و ،یتحد ی لهيوس به ،قرآن

 یمرد ی لهيوس به را سوره نيا مثل سوره کي د،يدار شک م،يا کرده نازل عبدمان بر ما آنچه در اگر:فرمود] نکهيا
  ]. ٣٧ "[دياوريب نخوانده درس

 اول،: اند کرده اشاره مثله نم ريضم ارجاع در نظر دو وجود به بقره، سوره ٢٣ هيآ ريتفس در ن،يمفسر همه بًايتقر
. گرداند یم بر امبريپ به را آن که ینظر دوم، دهد،و یم ارجاع قرآن یعني ،"عبدنا یعل انزلنا مما به را آن که ینظر
 مکه محدود جامعه از رونيب یايدن از یآگاه نا و یسواد یب ازنظر -  او طيشرا در یانسان ديهست ديترد در اگر یعني
 خيش انيتب ، یراز حاتم یاب ابن ريتفس ، یطبر ريتفس: چون یريتفاس. کند ديتول یکتاب نيچن بتواند هک ديکن دايپ  -

 بحار در. اند کرده نقل را هينظر نيا ،یوطيس المنثور در ، یراز فخر ريکب ريتفس ، یطبرس انيالب مجمع ، یطوس
 امام از تيروا شکل به را مطلب نيا یعسکر نحس امام به منسوب ريتفس از نقل به  ) ۴-١ سطر ٢١۵ : ١٧ (االنوار

  . کند یم نقل نيالعابد نيز امام از ) ١۴-١١ سطر ٢١۶ صفحه در( و کاظم یموس

 اتيآ گريد از کي چيه در مثله من بسوره فأتوا ريتعب در من ی کلمه اند، گفته عبد کلمه به ريضم بازگشت به قائالن
 و هيآ نيا در فقط ب،ير ینف گر،يد یسو از. شد خواهد یتلق ديزا نگردد، ازب عبد به ريضم نيا اگر. است امدهين یتحد
 عنکبوت سوره در. گردانند یم باز امبريپ بودن یام به را قرآن اعجاز مورد، دو نيا.است آمده عنکبوت سوره ۴٨ هيآ

  :است امده

 یم یکتاب نه] نبوت و یوح[آن از شيپ و :المبطلون الرتاب اذًا نکيميب التخطه و کتاب من قبله من تتلوا کنت ما و
 یم انيم به شبهه و شک شانياند باطل صورت آن در چه ،ینوشت یم] یمکتوب[خود دست به نه و یخواند
  ). ۴٨ عنکبوت،(آوردند

 هيآ در قرآن. گردد یم باز امبريپ چون یا ناخوانده درس فرد یسو از آن انيب به قرآن اعجاز ه،يآ نيا یبرمبنا
  :است کرده ديتأک مطلب نيهم بر هم یگريد

 خواست یم خداوند اگر بگو :تعقلون افال قبله من عمرا کميف لبثت فقد به کميادر ال و کميعل تلوته ما اهللا شاء لو قل
 شما انيم در یعمر آن از شيپ که] ديبنگر[ساخت، ینم آگاه آن از را شما هم خداوند خود و خواندم ینم شما بر را آن
  ).١۶ ونس،ي(ديکن ینم تعقل چرا ام، برده سر به

. باشد داشته قرآن چون یانيب اي نوشته که آن بدون ستيز یم اعراب انيم در مدتها امبريپ که شود یم ديتأک هيآ نيا در
  :است خوانده یام را امبريپ هيآ دو در قرآن

  ).١۵٧ اعراف،(کنند یم یرويپ یام امبريپ و فرستاده از که یکسان  :یاالم یالنب الرسول تبعوني نيالذ

 مانيا دارد، مانيا خدا به که ،یام امبريپ اش، فرستاده و خدا به پس :باهللا ومني یالذ یاالم یالنب رسوله و باهللا فامنوا
  ).١۵٨ اعراف،(دياوريب
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 نکرده جدا خود از را او آموزش و تيترب یبرا مادرش و داند، ینم نوشتن و خواندن که است یکس یمعنا به یام
 یتيروا در رضا امام مثال، عنوان به. کنند یم استناد زين یچند اتيروا به شده، ادي اتيآ بر ی عالوه مفسران. است
  :اند گفته

 التعلم و عالم یال اختلف ال و کتابًا درسي لم و کتبيال و قرءيال منکم رجل مثل محمد مثل من مثله، من بسوره فاتوا"
 مانند یکس از یا سوره :العلم جوامع یاوت ثم سنته نياربع کذلک یبق حضوره و اسفاره یف تعرفونه انتم و احد من
 نه و نگرفته فرا را یا نوشته و سدينو ینم و خواند ینم که شما از یمرد مانند محمد مانند یکس از یعني د،ياوريب او
 چهل. ديشناس یم سفر ريغ و سفر در را او شما و است گرفته فرا یمطلب یکس از نه و داشته آمد و رفت یدانشمند با

  ".شد داده دانش جوامع او به سپس ماند شما نيب در نيچن نيا سال

  :اند گفته سجاد امام ،یگريد تيروا در

 یف عرفتموه قد ممن هو و منه التعلم و الحد التلمذ و قط کتب اصحاب یال ختلفي لم یا محمد مثل من مثله، من"
 :الکتاب بهذا کم جاء ثم اخباره عرفوني و احواله براعون منکم جماعه سيل بلد یال قط فارقکميال و سفره و حضره

 کس چيه از و نکرده کس چيه یشاگرد و نداشته آمد و رفت قلم هل با هرگز که یکس یعني محمد، مثل مانند، یکس از
 یشهر به نشده جدا شما از گاه چيه و ديا شناخته سفرش ريغ و سفر در را او که است یکسان ار و نگرفته ادي یزيچ

 آورده تانيبرا را کتاب نيا سپس باشند، اطالع یب سرگذشتش از و نباشند او احوال مراقب شما از یجمع که رود
  ]. ٣٨[است

 با امبريپ که کردند ادعا یکسان ظهور، دوران در. است داشته را خود خاص مخالفان هم هينظر نيا که است روشن
 به اسالم یگرام امبريپ یسفرها یماجرا گرانيد گر،يد یسو از.است بوده بطهرا در کتاب اهل یعلما از یبرخ

 را شبهات نيا ،قرآنال علوم یف البرهان کتاب در یزرکش. اند کرده مطرح را بود، انيحيمس تيفعال مرکز شام،که
 عنوان به. اند کرده انکار را امبريپ یسواد یب عه،يش بزرگ عالمان از یبرخ یحت. است کرده انيب نقدشان، با همراه
]. ٣٩[است بوده خواندن به قادر رسالت، دوران در امبريپ آنها، مطابق که دارد وجود یعيش منابع در یاتيروا نمونه،

  :است نوشته عيالشرا علل در صدوق خيش

 عباس شد، احد متوجه انيابوسف که یهنگام.نوشت ینم یول خواند یم که بود نيا امبرشيپ بر خداوند یها منت از"
 غمبريپ. بود نهيمد اطراف یها باغ از یکي در او که ديرس نامه یوقت. نوشت حضرت آن به یا نامه غمبريپ یعمو
 رفتند شهر به که نيهم. بروند شهر به همه کرد امر نکرد، آگاه نامه مضمون از را اش اصحاب یول خواند را نامه

  ].۴٠"[ديرسان آنها اطالع به را موضوع

. است بوده نوشتن و خواندن به قادر امبريپ که اند بوده نظر نيا بر ، یمرتض ديس جمله از عه،يش انبزرگ از یبرخ
  :است نوشته بحاراالنوار از نقل به یمرتض ديس

 هم و خواند هم نکهيا مگر نرفت، ايدن از اکرم رسول که است نيا علم اهل از یجماعت و یشعب ی دهيعق"
  ].۴١"[نوشت

  :سدينو یم قلم و دوات معروف ثيحد به رهاشا ضمن یمرتض ديس

 شما یبرا تا دياوريب شانه و دوات فرمود وفات نيح در حضرت آن که شده وارد خيتوار در و معتبر اخبار در"
  ]. ۴٢"[دينشو گمراه من از بعد که سميبنو یدستور

 عنوان به. است داشته هم یگريد طرفداران ،"است بوده نوشتن و خواندن به قادر اسالم یگرام امبريپ "که مدعا نيا
 دفاع یرأ نيا از ،]۴۴ [المبسوط کتاب در یطوس خيش ،] ۴٣[المقاالت اوائل در صدوق خيش: عهيش عالمان از مثال،
 نيا از االندلس قضات خيتار از نقل به اندلس، بزرگ هيفق و دانشمند ،یباج ديابوالول سنت، اهل یعلما از. اند کرده
  : است ريز هيآ در "قبله من" مخالف مفهوم گروه، نيا استدالل یمتکا]. ۴۵[است کرده دفاع یرأ



178 
 

 و یخواند یم یکتاب نه] یوح[آن از شيپ و :المبطلون الرتاب اذا نکيميب التخطه و کتاب من قبله من تتلوا ماکنت و
 ، عنکبوت (ردندآو یم انيم به شبهه و شک شانياند باطل صورت آن در چه ،ینوشت یم] یمکتوب[خود دست به نه
٢٨( .  

 آنها، یبنابرمدعا گفت؟ "قبله من" چرا نداشت، خواندن يیتوانا هنوز هم قرآن نزول از بعد امبريپ اگر: اند دهيپرس آنها
 دست به را) خواندن یعني (یاله فرمان امتثال يیتوانا) ١ علق،( خلق یالذ ربک باسم اقرأ فرمان دنيرس با امبريپ

 ی تجربه نينخست در. اند آورده شمار به امبريپ به یوح سرآغاز را علق سوره اول ی هيآ نجپ مفسران، اغلب. آورد
 زيچ چه اي ، خوانم ینم :یبقار انا ما:"دهد یم پاسخ امبريپ. کند یم خواندن به امر را امبريپ ليجبرئ ،یانيوح

 آنگاه و داده فشار را شانيا يیفرسا طاقت طور به ليجبرئ: اند گفته امبريپ . شود یم تکرار بار سه عمل نيا". بخوانم
 امر امبريپ به و داشت خود با،همراهيد از یا تکه اي و لوح ليجبرئ اند گفته مدعا، نيا به قائالن. بخواند تا کرده شيرها
  :است نوشته خصوص نيا در یوطيس. بخواند را آن که کرد

 و آمد اهللا رسول خدمت به یلوح با ليجبرئ: گفت که ستا کرده تيروا ريعم بن ديعب از المصاحف کتاب در اشته ابن"
 نيا که کنند یم تيروا] مفسران . [ربک باسم اقرا: گفت ليجبرئ آنگاه ، یبقادر انا ما گفت، امبريپ ، اقرا: گفت
 فرشته که بودند حراء در اکرم غمبريپ که شده تيروا یزهر از و. شد نازل آسمان جانب از که بود یا سوره نينخست

  ].۴۶"[علمي لم ما تا …ربک باسم اقرا:بود نوشته آن در آمد، فرود بايد از یلوح با یا

 و خواندن به قادر  ابتدا همان از اسالم، یگرام امبريپ که دارد وجود جواد امام از یتيروا ، عهيش ثيحد منابع در
  ].۴٧[سواد یب نه ،)مکه یعني یلقرا ام به نسبت در (است مکه اهل یمعنا به ،" یام "اصطالح و اند بوده نوشتن

 از:گفت و کرد خطر توان یم دارند، قرآن یتحد خصوص در متکلمان و مفسران که ینياديبن یها اختالف براساس
 یچندان تياهم بعد، یها دوران در قرآن مشابه یزيچ برساختن رفت، ذکرشان که یمفسران و متکلمان نظر

 پاسخ او یتحد به یکس د،امايطلب مبارزه به را گرانيد بزرگوار آن که بود مهم اسالم یگرام امبريپ اتيح ندارد،دوران
  .نگفت
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  )2-19( محمدی قرآن
  )١٠ -١۴( بالغت و فصاحت در یتحد

  

 خواهد ما به قرآن بودن امبريپ سخن اي اهللا کالم از یتر قيعم درک احتماًال ، تيواقع دو گرفتن نظر در :جهينت -۴
  : داد

 :یا هيپا یها نقش و قواعد -اول. هستند ها نقش و قواعد نوع دو واجد جامعه، و وفرهنگ نيد :اول تيواقع -۴-١
 چه کنند یم نييتع که :کننده ميتنظ یها نقش و قواعد -دوم. سازند یم ممکن و مقدور را تيفعال اشکال از یبرخ که

 از ، را آزاد یها تيفعال کننده،قلمرو ميتنظ یها ونقش واعدق. هستند) ممنوع(نامجاز اي) آزاد(مجاز یروابط و رفتارها
 نافرمان ايدارند، ها نقش و قواعد نيا از رونيب یآرا و اعمال که یعامالن. کنند یم محدود طرد، و فريک وضع قيطر
  . شوند یم مارستانيت ی روانه اي شوند، یم یزندان و طرد اي شد، خواهند محروم منابع از هستند، ناقض و

 در چون هستند یحيمس آنها. ميا شده زاده عهيش و مسلمان یا خانواده و کشور در چون م،يهست عهيش و مسلمان ما
 متشخص یخدا از یتصور چيه م،يبود آمده ايدن به ژاپن در ما اگر. اند آمده ايدن به یحيمس یا خانواده و کشور

 و امام دوازده نييتع و اسالم یگرام امبريپ فرستادن ، خدا نگفت سخن به رسد چه م،ينداشت ساز اعتبار یسلطان انسانوار
 چارچوب آن در را خود رفتار عامل، که هستند یخاص یاجتماع یها نقش بودن، عهيش و یمسلمان. رهيغ و رهيغ

 بر افقه و فقه گر،يد ريتعب به. است بوده یفقه تمدن ،یاسالم تمدن که اند داده نشان یاريبس متفکران. دهد یم سامان
 را یمسلمان که یفرد. دارد يیمعنا چه که اند کرده نييتع فقها را بودن عهيش و یمسلمان. اند داشته طرهيس فرهنگ نيا
 به قواعد نيا. اند کرده نيمع فقها و فقه که کند یرويپ يیها یبند صورت و ها روش از ديبا گذارد، یم اجرا به

 فرد شوند، نقض قواعد از یبعض اگر ،یعني. ديآ شمار به مسلمان تا زند رس او از ديبا یافعال چه که نديگو یم مسلمان
  . گفتارند و رفتار ی کننده محدود قواعد کننده، ميتنظ قواعد. آمد نخواهد شمار به مسلمان گريد

 از ها گفتار و رفتارها یبرخ حال نيع در و باشد، مسلمان توانسته ینم یکس که دهد یم نشان سه و دو اسالم خيتار
 محدوده ره،يوغ ی،متنبیالنب سب محاربه، ارتداد، چون يی کننده ميتنظ یها نقش و قواعد قيطر از ، فقها. زند سر او
 را معتبر سنت و قرآن که است نبوده مجاز کس چيه خاص، فرهنگ و جوامع نيا در. است کرده نييتع را یمسلمان ی
 گفتار و رفتار مجاز حدود که دهد یم نشان مسلمان، لسوفانيف و انعارف با زيآم ريتکف یبرخوردها. بخواند مبارزه به
. باشد داشته تکرار به ازين که است آن از تر مشهور لهياسماع و فالسفه ريتکف در یغزال یفتوا. است بوده اندازه چه
 که است وشنر گرانيد فيتکل اند، شده ريتکف …و مالصدرا ،ینا،حالج،مولويس ی،ابوعلیعرب ابن نيالد یمح یوقت
 ،یاول. است داشته شرکت و دخالت واقعه دو در یراز فخر امام محققان، و نظر اهل از یبرخ نظر مطابق ست؟يچ
 و ولد نيالد بهاء ديتبع ،یدوم. هفتم قرن اوائل و ششم قرن دوم مهين بزرگ عارف ،یبغداد نيمجدالد قتل

 قتل به ه،يسور حلب شهر در فقها، یفتوا به ،یروردسه نيالد شهاب اشراق خيش]. ۴٨[خوارزم از) یمولو(فرزندش
 فقها، یفشارها اثر بر مالصدرا. اند داشته مستقم دخالت حالج قتل در عه،يش یفقها عه،يش عالمان گزارش بنابر. ديرس
 و مخالفان د،يمف خيش چون یبزرگ متکلم و هيفق یوقت.برد سر به کهک یروستاها از یکي در خلوت کنج در یها سال
]. ۴٩[است بوده محدود اندازه چه تا ینظرورز قلمرو که شود یم روشن خواند، یم ملحد را یتجزيال جزء نکرانم
 اکثرًا جوامع در توانند یم یگروه اي فرد کدام. است نبوده ريپذ امکان گاه چيرفتن،ه قرآن با ی مبارزه به ب،ينترتيبد

 یگريد یها شهياند و رنديبگ چالش به را قرآن ت،يموقع آن در ندبتوان منکران و ناقدان که نديافريب یطيشرا مسلمان،
  کنند؟ یمعرف قرآن اتيمدع و باورها از برتر را
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 دهيناد دينبا که ، داشته یتکامل یندي،فرایبشر یها برساخته یتمام همانند ،"قرآن اعجاز "مفهوم  :دوم تيواقع -۴-٢
 و" اعجاز "تحول ريس اد،يز احتمال به ن،يبنابرا. ندارند خيتار یبازساز جز یا چاره مورخان، و مفسران. شود گرفته

  :است بوده ريز نحو به قرآن" یتحد"

  :گردد یم آغاز شاوندانيخو دعوت با ،اول ی مرحله -۴-٢-١

  ]. ۵٠)[٢١۴ شعراء،( ده هشدار را شاوندانتيخو خاندان و :نياالقرب رتکيعش وانذر

  :ابدي یم گسترش آن رامونيپ و) مکه صفت (یالقر ام به دعوت :دوم ی مرحله -۴-٢-٢

 فرو که مبارک است یکتاب نيا و :حولها من و یالقر ام لتنذر و هيدي نيب یالذ مصدق مبارک انزلناه کتاب هذا و
 انعام، (یده هشدار را آن انيرامونيپ و مکه] مردم[تا است، آن شيشاپيپ که است یکتاب با همخوان و م،يا فرستاده

٩٢](۵١.[  

 و مکه تا ميکرد یوح تو بر یعرب یقرآن سان نيبد و :حولها من و یالقر ام لتنذر ًايعرب ًاقرآن کيال ناياوح کذلک و
  ].۵٢)[٧ ،یشور(یده هشدار را آن انيرامونيپ

  :شود یم زبانها عرب ی همه شامل دعوت ، سوم ی دوره -۴-٢-٣

 از شده فرستاده فرو] است یکتاب [:علموني لقوم ًايعرب ًاقرآن اتهيآ فصلت کتاب. ميالرح الرحمن من ليتنز
 اهل یبرا یعرب یقرآن است، شده انيب يیوايش به اتشيآ که است یکتاب. ميرح رحمان] خداوند[جانب
  ).٢-٣فصلت،(معرفت

  :جهانند مردم همه دعوت، مخاطب که است یدوران ، چهارم ی مرحله -۴-٢-۴

  ).١۵٨ اعراف،(هستم شما ی همه یسو به یاله امبريپ من مردم یا بگو :عًايجم کميال اهللا رسول یان هاالناسيا اي قل

 سبأ،(ميا نفرستاده مردمان یهمگ یبرا دهنده هشدار و آور مژده را تو و :راينذ و رًايبش للناس کافه اال ارسلناک ما و
٢٨.(  

  ).٨٧ ، ص(ستين انيجهان یبرا یپند جز نيا :نيللعالم ذکر اال هو ان

  ).١٠۴ وسف،ي(نيللعالم ذکر اال هو ان

  ).۵٢ قلم،(ستين انيجهان یبرا یپند جز آن آنکه حال و :نيللعالم ذکر اال هو ما و

  ). ٢٧ ر،يتکو( ستين انيجهان یبرا یپند جز آن :نيللعالم ذکر اال هو ان

 گذشته، یايانب ی درباره آن یخيتار قصص و) معاد( انجام و) ديتوح( آغاز خصوص در قرآن اتيآ مکه، دوران در
 یبرا مقام، نيا در. شد یم تکرار و تکرار موارد نيا رو، نيهم از .داشت اريبس کشش و غرابت ،یتازگ ن،ييام یبرا

 یفرد اتيخصوص به آنها توجه که بود یکاف قدر نيهم ،یتحد و مستمعان اعجاب بر ديتأک ام،يپ یالعادگ فوق اثبات
 ندارد آن بر داللت او، چون نخوانده درس یفرد از ، مسائل نوع نيا انيب ايآ: شود دهيپرس آنها از و شود جلب امبريپ
 بر يیتوانا عدم ،یناخواندگ درس بر معطوف که یمتعدد اتيآ است؟ شده آنها انيب به قادر خداوند وساطت به او که

 نشان فوق، اتيآ جهت و آهنگ. باشند یم دوره نيا به متعلق اند، مسائل ليقب نيا و کس چيه از نگرفتن ميتعل نوشتن،
 یدهايترد هنوز بود، طيبس و راه آغاز در هنوز اميپ تولد و نيتکو که دوره، آن در. آنهاست یخيتار ی دوره ی دهنده
 عرب، ريغ دانان زبان نکهيا به شنوندگان توجه جلب با بود، نشده دايپ ، اميپ بودن یآسمان ريغ خصوص در یاساس
: خود زبان مورد در ها يیکايآمر اصطالح قيدق بًايتقر معادل"(نيمب یعرب سانل "به اميپ نيا یول است، یاعجم

Plain English (،شد یم دفع و رد است:  
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 که ميدان یم یخوب به و :نيمب یعرب لسان هذا و یاعجم هيال لحدوني یالذ لسان بشر علمهي انما قولوني نعلم لقد و
 کنند، یم ادعا شانهيکژاند نانيا که یکس زبان] که چرا حاشا،[ دهد یم آموزش را او یبشر همانا نديگو یم شانيا

  ]. ۵٣)[١٠٣ نحل،(است روشن یعرب زبان نيا و است گانهيب و گنگ

  .بود ها ديترد دافع و کارآمد شک یب ،" کس نيچن از "یمعنا به ، مثله بسوره فاتوا ،یطيشرا چنان در

  :چارچوب در همچنان چه اگر. بود شهر آن در یاسالم ی جامعه نينخست یبنا دوران نه،يمد دوران

  ).۴ م،يابراه(قومش زبان به] یاميپ با[مگر م،يا نفرستاده یامبريپ چيه: قومه بلسان اال رسول من ارسلنا ما و

 اثبات در ب،يترت نيبد .بود اميپ گونه آن با آشنا و تر یفرهنگ یطيمح کتاب، اهل وجود ليدل به نهيمد طيمح اما بود،
 تر آمد کار ام،يپ یمحتوا یتازگ بر ديتأک از بود، مکه حيفص زبان به که ،قرآن بالغت و فصاحت بر ديتأک ام،يپ تيحقان
  . بود

 التيتخ ی عرضه به ازين ،یعرب زبان اتيخصوص و اعجاز شدند،جهات دعوت مخاطب جهان مردم ی همه یوقت
 بر یمتک مسلمان،که انيلشکر یپ در یپ ینظام یها یروزيپ با همراه مومنان، جيبس و شوق و شور اما. داشت ديجد
 يیجا رو، نيا از. بود امبريپ دعوت تيحقان ليدل نيبهتر آمد،خود یم شمار به یبيغ یامدادها و یاله نصرت و دييتأ
 ینظرورز نهيزم نيا در تا افتاد بعد ادوار نيمسلم دوش به عمدتًا آن تيمسئول و نگذارد، یباق ها بحث نوع نيا یبرا
 دوران که شد، آغاز استقرار دوران کرد، کش فرو رفته رفته نهضت دوران و جهاد شوق و شور آنکه از پس. کنند

 نيا در ،قرآن اعجاز خصوص در متعارض و ديجد یها هينظر اد،يز احتمال به. بود ینظر یکارها و یساز فرهنگ
 به معرفت، بودن یمنبع تک دوران از عبور با خ،يتار طول الت،دريتخ و ها هينظر نيا. اند شده برساخته دوران
 نيمسلم یها برساخته. شدند دفاع قابل ريغ تازه، یرقبا آمدن وجود به و ،یبشر یها معرفت شدن یمنبع چند دوران
 یفکر اتيح طول در متکلم، و مفسر کي یحت که یا گونه به خت،ير فرو سرعت به ،قرآن یتحد و اعجاز ی درباره
 یکي در که د،يبنگر یمطهر یمرتض یها برساخته به نمونه، عنوان به. است برساخته مختلف ی هينظر نيچند خود،
  :است نوشته او. دهد یم قرآن اعجاز به یا تازه یمعنا آنها، از

 به ازمندين هک ندارد وجود هم هيآ  يک یحت ، موضوعات از یموضوع چيه در ، ميرک قرآن در هک است نيا قتيحق"
  خارج رساله نيا حدود از هک است یمفصل بحث خود نيا و ، ستين نيچن زين  یقرآن اتيآ نيتر متشابه . باشد ليتأو
  ].۵۴"[ است جهت نيهم ديمج قرآن یها جنبه نيزترياعجازآم گفت بتوان ديشا و است

 قرآن عجازا ،یام امبريپ کتاب در یمطهر. است کرده دفاع یگريد یها برساخته از گرش،يد یها نوشته در او، یول
 به ینوع به را قرآن اعجاز ،تيخاتم کتاب در ،] ۵۵[گرداند یم باز امبريپ دنيند مکتب و یناخواندگ درس به را

 کتاب در]. ۵۶[گرداند یم باز داشتن، یمعان ريناپذ انيپا تيظرف آن،و بودن بطن در بطن ،قرآن داشتن باطن و ظاهر
 ، یو گمان به که. بالغت و فصاحت -اول: گذارد یم بحث به هياوز دو از را قرآن یتحد و اعجاز موضوع ، نبوت
 در یو گمان به که. یفکر و یعلم اعجاز -دوم. است قرآن الفاظ ی درباره ف،يتعر قابل ريغ و یشناخت يیبايز یبحث

 عتي،طبیخداشناس و ديتوح(ها موضوع و قلمروها ی همه در قرآن ،یمطهر ی گفته به. است قرآن یمحتوا خصوص
 ) …زنان،و حقوق ،یفرد و یاجتماع نيقوان ت،يترب و ميتعل اخالق، ،یخيتار یها ،داستان ها، وانيح ،یتجرب علوم و
 ،یمطهر]. ۵٧[است برتر ساخت، خواهند ابد تا خلقت آغاز از انيآدم آنچه ی همه از ساخته، مطرح که يیها شهياند
 ،یو گمان به. است برتر ان،يآدم برساخته منطق علم از قرآن منطق که شود یم یمدع و گذارده شيپ گريد یگام
 در سرعت گذشتگان، از ديتقل گمان، و ظن از یرويپ: است قرار نيبد قرآن منطق نظر از ذهن یخطاها منشأ

  ].۵٨"[نفس یهوا قضاوت،

 یقضاوت هاست،چ رييتغ حال در دائمًا ،قرآن اعجاز و یتحد یمعنا از راشيتفس واحد، متکلم و مفسر کي یحت یوقت
 جمع داستان در تأمل سال، ٢٣ طول در قرآن اتيآ شدن برساخته و تولد به یخيتار نگاه کرد؟ ديبا خصوص نيا در
 مومنان هان،يفق متکلمان، عارفان، لسوفان،يف فهم(دو اسالم تحول ريس کردن دنبال مصحف،و کردن مکتوب و یآور
 یبشر سراپا یمتن گوناگون، جهات از قرآن. کند یم برمال را نديفرا نيا تمام بودن یبشر تاکنون، آغاز از) قرآن از

  :یعني است،
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   است، شده یجار امبريپ زبان بر که است یسخنان اي است، اسالم یگرام امبريپ سخنان قرآن اتيآ

  اند، کرده مکتوب را سخنان آن مومن، و زالخطاءيجا یها انسان ،بعدها

 و یبشر یارهايمع از تمامًا ست؟ين قرآن به متعلق اتيآ کدام و است، قرآن هب متعلق یاتيآ چه نکهيا خصوص آنان،در
 ر،يمتغ و ثابت منسوخ، و ناسخ متشابه، و محکم شده، مکتوب متن ريتفس و فهم مقام در و کردند استفاده ريپذاخط

  . اند برساخته …و ،یتحد و اعجاز

 تمام ،یهست عالم به عارفانه و موحدانه نگاه در ،یعني .است یاله تمامًا یمتن گر،يد یجهت از ،قرآن همه، نيا با
  .اوست یجاديا فعل نيع خداوند، افعال. ندارد وجود یموجود چيه او، جز که اند خداوند افعال رفتارها، و گفتارها

  یگنج اکبر

  ١٣٨٧ بهمن ٢٩ و ٢۶ زمانه، ويراد: منبع

  :ها یپاورق

 در یتحد ، حقوق در یتحد ،یشناس جهان در یتحد. است افتهي اختصاص یتحد موضوع به) ١٩" (یمحمد قرآن "-١
 چهاردهم یال دهم یها بخش. گذشت نظر از ١٩ یمحمد قرآن نهم یال اول ،یها بخش در ، یخيتار یها مجازات
 آن از ،"اخالق در یتحد "موضوع. است افتهي اختصاص" بالغت و فصاحت در یتحد "بحث به ، ١٩ یمحمد قرآن
  .گرفت خواهد قرار بحث مورد مستقل، طور به دارد، ارتباط یشتريب ئلمسا با که جهت

   .١۵٨ -١۵٩ صص ، ٢ ج ، قرآنال اعجاز ، یباقالن ابوبکر یقاض -٢

 ميابراه و نيحس طه قيشانزدهم،تحق ج ، العدل و ديالتوح ابواب یف یالمغن عبدالجبار، یاسدآباد ابوالحسن یقاض -٣
   . ٢٠٠ ص ، ١٩۶٠ -١٩۶۵ ،یالقوم االرشاد و الثقافه وزاره قاهره، مدکور،

   .٩۵ ص ، ١٩۶٨ ، یمدبول نشر ، یالشوباش فيشر ، هيبويس سقطي هيالعرب اللغه ايلتح -۴

  :و . ١٢١ ،ص ١١ ج مصر، دارالکتب ،چاپ یاالغان ، یاصفهان ابوالفرج -۵

   . ٢٠٣ ص یمرزبان الشعراء معجم

   .١٠٣ ص ، م ٢٠٠۴ ، هيبويس سقطي هيالعرب اللغه ايلتح -۶

   .۵٨ ص ، ٢ ج ،١٩٧٧ دارالمعرفه، روت،يب ، سوم چاپ ،قرآنال علوم یف البرهان ، یزرکش نيبدرالد -٧

 ص ، ٢ جلد ، ١٣٨۶ ششم، چاپ ر،يکب ريام انتشارات ، قرآنال علوم یف االتقان ، یوطيس عبدالرحمن نيالد جالل -٨
٣٧۴ .   

  . ١٨۶ ص ، ١ ج ،قرآنال علوم یف االتقان ،یوطيس -٩

   . ۶٧ ص ، ٢ ،ج ،قرآنال علوم یف االتقان ،یوطيس -١٠

  . ۴٣٣ -۴٣۴ صص ، ٢ جلد ،ميکر قرآن ريتفس ، ميتسن ، یآمل یجواد -١١

   .٢۴٣ ص ، ١٠ جلد ،زانيالم ،يیطباطبا عالمه -١٢

   .٩۴ ص ، ١ جلد ،زانيالم ،يیطباطبا عالمه -١٣

  . ١۴۶ -١۴٧ ،صص ٢ ج ،قرآنال اعجاز ،یباقالن -١۴
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   : است ليذ شرح به کتاب یپاورق یعرب متن -١۵

 دهيا قد کان ان و هيالباق رسالته هيوآ سلم و آله و هيعل اهللا یصل اهللا لرسول الخاصه المعجزه هو ميالکر قرآنال کان لما"
 من و به، علقتي عما بالبحث االول الصدر من المسلمون اهتم الظاهرات، االعالم و المعجزات من رهيبغ ضايا یتعال اهللا

 معهود عن الخارج نظمه او هيمعان بالغه او للعاده الخارقه فصاحته هو هل انه و اعجازه وجه عن البحث ذلک مهمات
 مع هيف مناقضه و اختالف وقوع عدم او الکلمات، سائر یف ليمث له سيل یالذ اسلوبه او ، البلغاء سائر کلم یف النظم
 و ريالتفس اهل عنها بحث و مظانه یف له الباحثون تعرض مما ذلک یف مذاهبه فاختال و هيف تصرف یالت الوجوه کثره
 یالذ بالصرفه القول اعجازه وجه یف المعروفه االقوال من و ابحاثهم، نزعات اختالف بحسب البالغه و الکالم علماء
  :احتماالت رهيتفس یف ذکروا قد و نيالمتکلم حذاق من جمع اختاره

 هميف توفرها و لهم یالدواع تلک حصول مع معارضته عن اللسان اهل یدواع صرف یتعال اهللا ان به المراد ان :االول
 اللسان اهل مقدور یف کان انه الوجه ذلک حاصل و ذلک، ريغ و الخضوع و اديباالنق فهميتکل و بالعجز لهم عيالتقر مثل

 ًاليدل جعله من یتعال اهللا اراده ما به کاملتيل اللطف باب من الصرف و المنع من بنوع عنه صرفوا انما و معارضته
 ابواسحق هيف تبعه و القول هذا هيال نسب من اول هو و النظام اسحق یاب یرأ هو هذا و رسالته صدق و نبوته یعل

  .ذلک یف سره قدس المصنف ارياخت هو و رهميغ و یالفوط عمرو بن هشام و یمريالص مانيسل عبادبن و یبيالنص

 المماثله الفصاحه لهم یتأتي و قرآنال معارضه من بها تمکنوني کانوا یالت العلوم عنهم سلب یتعال اهللا ان :یالثان
 سماه کتابًا معناء یف صنف قد و الصرفه یمعن یف) س (یالمرتض ديالس اختاره یالذ هو االحتمال هذا و لفصاحته
 لکن) س(ديالس لجمل شرحه یف) س(یالطوس رابوجعف الطائفه خيش ضًايا اختاره و ،قرآنال اعجاز جهه عن بالموضح

 دون المخصوص النظم هذا یف المفرطه الفصاحه هو االعجاز وجه بان القول یال االقتصاد کتابه یف رًاياخ عنه رجع
   .بانفراده النظم دون و بانفرادها الفصاحه

 بانه رياالخ االحتمال هذا یعل اورد قد و االلجاء، و القسر نوع یعل المعارضه یعل القدره سلبهم یتعال اهللا ان :الثالث
 ذلک یف ليوالتفص نفسه، یف رهيغ یعل لهيفض الکالم تضمني فال معجزًا المنع کوني انما و معجزًا الکالم کونيال نئذيح

 فضل خيالش ليالجل العالمه هيعل علق و له قدم صدوق، عقائد ،شرح المقاالت اوائل د،يالمف خيش"( مواضعه یال موکول
   ).٧٠ ،صیالزنجان االسالم خيبش ريالشه اهللا

  :به شود رجوع نيهمچن

 رساله من یالنظر القسم یعل ، الکالم علم یف االصول ديتمه کتاب ، یطوس الحسن محمدبن جعفر یاب الطائفه خيش
 هران،ت دانشگاه انتشارات ، ینيالد مشکوه عبدالمحسن حيتصح به ، یالهد علم یالمرتض ديللس العمل و العلم جمل
   .٣٣۴ – ٣٣٧ صص ، ١٣۶٢ خرداد

 ١٩۵٧، یالثان الجزء م،يابراه ابوالفضل قيتحق ، قرآنال علوم یف البرهان ، یالزرکش عبداهللا محمدبن نيبدرالد لالمام
   .٩٠ -١٠٧ صص ، هيالعرب الکتب اءي،داراح

   . ٨٧ ،ص ٢ ج ،قرآنال اعجاز ،یباقالن -١۶

   .١۵٨-١۵٩ ص ، ۵ جلد ،زانيالم ،يیطباطبا -١٧

   .١۶٠ -١۶١ صص ن،يشيپ -١٨

   .٢٠٩ – ٢١٠ صص ت،يالکو االثر ابن ،دار هيالجهم یعل الرد، یدارم ديسع بن عثمان ديسع یاب -١٩

 ، ،مصر یالخانج مکتبه االزهر، علماء من فوده یعل قيتحق به ، الفصاحه سر ، یالخفاج سنان بن ديسع بن محمد -٢٠
   . ٩١ – ٩٢ صص ، ١٩٣٢
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 یاب مام لال ، النحل و الملل بهامشه ،و النحل و االهواء و الملل یف الفصل ، یالظاهر حزم بن یعل محمد یاب -٢١
   .١٠۶ -١٠٧ لبنان، روت،يب دارالمعرفه ،یالثان -االول الجزء ، یالشهرستان ميعبدالکر محمدبن الفتح

  :است آمده نيچن خصوص نيا در ن،تهرا دانشگاه به مشکوه محمد ديس یآقا يیاهدا کتابخانه فهرست کتاب در

 که سدينو یم) مصر ١٣١٧ چاپ١٠۶:١(فصل در) ٣٨۴ -۴۵۶(یاندلس یقرطب حزم بن یعل محمد یاب حافظ"
 نيچن نکهيا مگر. اورنديب نتوانستند آن مانند گرانيد و انيتاز است سخنان نيواتريش قرآن چون که پنداشتند یگروه

 بلکه. شود دايپ آن از برتر اي آن مانند ندهيآ در ديشا هم آن باشد معجزه یبرتر زيچ هر ستيبا یم اگرنه و ستين
 -است گرفته آنها از را يیتوانا و روين نيچن و اورنديب آن مانند بندگان که نگذاشت یخدا که است آن یبرا قرآن اعجاز

 پس که االحکام اصول یف حکاماال در او چه ديبگو نيچن هم ديبا و است دهيگرائ صرفه به نجايا در هم او که داستيپ
 یبرتر زبانها گريد بر را یزبان چيه که ديگو یم) مصر ١٣۴۵-٧ چاپ ١ ج ٣٣ ص(است نگاشته بيتقر و فضل از
 را یوناني زبان نکهيا در نوسيجال و ابنديدر را آن انيتاز که آمده نيا یبرا تنها یتاز زبان به هم قرآن و ستين

 هم یتاز زبان. بگفت نادرست سخن پنداشت غوکان و سگان آواز مانند را آنها نکهيا چه دانسته ها زبان نيبرتر
 ريناگز نديب ینم یبرتر هم یتاز یبرا و ديگو ینم بالغت اعجاز به که حزم ابن پس -ندارد ها زبان گريد بر یبرتر
 ،تهران دانشگاه کتابخانه به مشکوه محمد ديس یآقا يیاهدا کتابخانه فهرست"(دينما حل صرفه رهگذر از را آن است
  ).٧۴ص ، ١٣٣٢ ، پژه دانش یتق محمد نگارش سوم، جلد

   .٨٧ ،ص ١٣٧٩ اول چاپ قطره، نشر ،اتيح سبز فرصت ،یخرمشاه نيبهاءالد -٢٢

 ، ١ جلد ، ١٣٨۶ ششم، چاپ ر،يکب ريام انتشارات ، قرآنال علوم یف االتقان ، یوطيس عبدالرحمن نيالد جالل -٢٣
   . ١٣٢ ص

   .١٣١ ص ن،يشيپ -٢۴

  .همان -٢۵

  .همان -٢۶

   .همان -٢٧

  .همان -٢٨

  .همان -٢٩

  .همان -٣٠

   .٨٧ ،ص ١٣٧٩ اول چاپ قطره، نشر ،اتيح سبز فرصت ،یخرمشاه نيبهاءالد -٣١

   . امارات چاپ ، ٧۵۵ ص ، ٢ جلد -٣٢

  .٨۶ ص دوم، ،جلد قرآنال علوم یف االتقان ، یوطيس عبدالرحمن نيالد جالل -٣٣

  . ٨٧ ص ن،يشيپ -٣۴

  : است نوشته هيآ نيا ريتفس در يیطباطبا -٣۵

 در انتيخ نيا اميص مکح عيتشر روز از هک فهماند  یم جهينت در ، دارد استمرار یمعنا بر داللت ، … تختانون مکان"
 نيا اگر و ، اند ردهک  یم انتيخ خود به و ینافرمان را خدا یسر طور به یعني ، بوده یدائم و مستمر نيمسلم انيم
 ستين نيا در حيصر چند هر عفو و توبه نيا و ، شد  ینم نازل عفو و توبه هيآ اش دنبال ، نبود خدا ینافرمان انتشانيخ
 در ظهور ، اند شده جمع هم با لمهک دو هر هکنيا گرفتن نظر در با مخصوصا نيکل ، بود یتيمعص و ینافرمان قبلش هک
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 شب در هک بوده نيا روزه مکح هيآ نيا نزول از قبل هکنيا بر ندک  یم داللت فهيشر هيآ پس نيا بر بنا و . دارد معنا نيا
 یزناشوئ عمل قبال اگر…شده نسخ حرمتش و عيتشر آن تيحل هيآ نيا شدن نازل با و ، بوده حرام هم یزناشوئ روزه
 با هک ستين شما بر یحرج وهنتباشر أن ميکعل جناح فال:  ديبفرما هک بود نيا المک حق ، نبود حرام روزه شب در

 فتاب جمله و. …است روشن یليخ نيا و شما بر شد حالل ديبفرما هکنيا نه ، آن رينظ یعبارت اي و ، ديزيدرآم زنان
 فاالن : جمله هکنيا بر عالوه ، دارند آن در را ظهور مالک اما ، ستندين نسخ در حيصر چند هر ، مکعن یعف و ميکعل

 یجواز ، بود زنان با یهمخوابگ جواز همان خدا مکح ، هم هيآ نزول از قبل اگر چه ، هست زين ،…  باشروهن
 اما و دينکب یهمخوابگ االن پس هک ديفرما ريتعب طور نيا نداشت معنا گريد ، آن از بعد تا هيآ نزول از قبل از مستمر

 اتيآ در : ميگوئ  یم پاسخ در ، باشد آن خناس هيآ نيا تا نبود ميتحر مکح بر مشتمل روزه به مربوط سابقه اتيآ هکنيا
 هک است مسلم نيا و ، شرب و لکا حرمت نه و ، احکن حرمت نه ، بود نشده انيب زين روزه امکاح از يک چيه سابق
 را یهمخوابگ حرمت مکح است نکمم ، بوده ردهک انيب مسلمانها یبرا هيآ نيا نزول از قبل را روزه مکح خدا رسول
 خدا المک در منسوخ مکح هک چند هر باشد بوده خدا رسول مکح ناسخ هيآ نيا و ، بوده ردهک انيب امکاح نيب در هم
 یاليل و اميا به ديمق را آن ما هک لباس مکح اطالق : شود  یم نيا - است داناتر خدا و - معنا جهينت در …باشد امدهين

 نفس به انتيخ دچار شما و شد شما مشقت باعث هک آنجا از ، مينمود ميتحر یاليل و اميا نيا در را آن و ، ميردک روزه
 مکح و ، ميديبرگردان اطالقش به رمضان یشبها خصوص در مجددا فيتخف و رحمت و رأفت در از را آن ما ، ديشد

 و ، دينک تيرعا شب به تا روزها تنها را روزه مکح پس ، ليالل یال اميالص فاتموا م،يساخت روز در منحصر را روزه
 را آن سبحان یخدا هک ، است فرزند طلب ، است نوشته خدا آنچه ردنک طلب از منظور و…ديهست آن از آزاد بهاش

 اقياشت و شهوت زيتجه با را بشر جنس و ، دهد انجام جماع راه از را ارک نيا یانسان نوع هک ، ردهک مقرر و نوشته
 البته . است نموده عمل نيا مقابل در رام و مسخر را نشايا لهيوس نيا به و ، ردهک عمل نيا بر مفطور مباشرت به
 یخدا هکنيا از غافل ، است یران شهوت منظورشان شتريب ، دارد شدن فرزنددار به توجه عمل نيح در یسک مترک

 ٢ جلد ،زانيالم ، يیطباطبا" (نشاند  یم یرسک به را خود یقضا و ، رديگ  یم را خود آرد سنگ دو نيا نيب در یتعال
  ).۶۵ -۶٨ صص ،

  ۶ ٣٠١ : یواحد النزول اسباب ، ١١٠٣: ٢ مسلم حيصح ، ١۴٧: ۶ یبخار حيصح: به شود رجوع -٣۵

   .٩۴ و ٩٢ ص اول، جلد زان،يالم ، يیطباطبا -٣٧

   . ۶٨ ص ، ١ جلد ، همان ،یالبحران -٣٨

   .١٣٢ص ، ١۶ د،جلديجد چاپ ،بحاراالنوار -٣٩

   .١٣٣ ص ، ١۶ جلد ،بحاراالنوار -۴٠

  . عنکبوت سوره ۴٨ هيآ ليذ ان،يالب مجمع و. ١٣۵ ص ، ١۶ جلد ،بحاراالنوار -۴١

  . ١٣۵ ص ، ١۶ جلد ، بحاراالنوار کي-۴٢

  .١١١-١١٣ ص ،المقاالت اوائل ، صدوق خيش -۴٣

  .١٢٠ ص ، ٨ ،جلد المبسوط ، یطوس خيش -۴۴

  .٢٢۵ ص ، ١٩۴٨ ، قاهره چاپ ،االندلس قضات خيتار -۴۵

  . ٩۶ ص ، ١ جلد ر،يکب ريام انتشارات ، ینيقزو یحائر یمهد ديس ترجمه ، قرآنال علوم یف قاناالت ، یوطيس -۴۶

  : شود رجوع ريز منابع به -۴٧

   . ٢٢۵ ص ، صفار الدرجات بصائر

   . ۵٣ ص ، االخبار یمعان ، صدوق خيش
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   . ١١٨ ص ، ١ جلد قم، ،چاپ عيالشرا علل ، صدوق خيش

 برساخته او با ی مبارزه یبرا یراز فخر مخالفان که داند ینم شيب یاتهام را تايمدع نيا ،یحلب اصغر یعل -۴٨
  :به شود رجوع. اند

  .مترجم ی مقدمه پنجم، جلد ،یحلب اصغر یعل ر،ترجمهياساط ،انتشارات بيالغ جيمفات ،ريکب ريتفس ، یراز فخر امام

  :ديگو یم ديمف خيش -۴٩

 هيف خالفي و … کافه ديالتوح اهل القول هذا یعل و االجسام امنه تتألف یالت االجزاء یه یعند الجواهر"
  ).٧٢ -٧٣ ،صص المقالت اوائل د،يمف خيش"( …الملحدون

 به را عبدالمطلب فرزندان اسالم یگرام امبريپ ه،يآ نيا نزول از پس اند، گفته هيآ نيا نزول شآن در مفسران -۵٠
 و اسالم د،يتوح به و داد هشدار شرک از را آنان امبريپ. ندبود نفر چهل حدود نيمدعو. کرد دعوت ابوطالب یسرا
  . کرد دعوت شيخو نبوت

  :است نوشته هيآ ريتفس در يیطباطبا -۵١

 و ، رمهکم هکم یالقر ام از مقصود و ینک انذار را آن انياطراف و یالقر ام تا - حولها من و یالقر ام لتنذر و"
 گفته به اي و نيزم یرو یشهرستانها و قرا یاهال آن انياطراف از قصودم و ، است آن اهل انذار آن انذار از غرض
 یکمبار تابک نيا - یالقر ام لتنذر و هيدي نيب ما صدقيل : است نيچن هيآ ريتقد و …است آن مجاور بالد ها یبعض
 ،يیطباطبا"(ینک ذاران را اطرافش و هکم مردم آن با تو و نموده قيتصد را نيشيپ یتابهاک تا ميردک نازلش ما هک است
  ).٣٨٨ ص ، ٧ جلد زان،يالم

  :است نوشته هيآ ريتفس در يیطباطبا -۵٢

 رةيجز نقاط ريسا حولها من از مراد و . است هکم اهل انذار ، هکم انذار از مراد و . است رمهکم هکم یالقر ام"
 : ديفرما  یم چون ، است ايعرب مهلک معنا نيا ديمؤ . نندک  یم یزندگ هکم خارج در هک یيآنها یعني ، است العرب

 غرض اگر هک ديآ  یم شيپ سؤال نيا نجايا در . ینک انذار را زبانها یعرب هک ميردک نازل یعرب را قرآن جهت نيبد
 امبريپ دعوت هک است نيا جوابش . سازد  ینم قرآن بودن یجهان با باشد زبانها عرب انذار فقط قرآن ردنک نازل از

  :بوده مرحله به مرحله و یجيتدر دنشش یجهان در اسالم

  . ندک دعوت را خود ليفام تنها بود مامور نياالقرب کرتيعش أنذر و فهيشر هيآ مکح به اول مرحله در

  .ندک ابالغ عرب عموم به را آن شده مامور علموني لقوم ايعرب اقرآن فهيشر هيآ مکح به دوم مرحله در

 مردم عموم به را آن شده مامور) ١٩انعام،(بلغ من و به مکالنذر قرآنال اهذ یال یاوح و هيآ مکح به سوم مرحله در
   . برساند

 - جمله تا - اجر من هيعل مکاسئل ما قل فهيشر هيآ ، بوده اسالم دعوت در یمراتب نيچن هک رساند یم هک یا ادله از یيک
 یم ، است شيقر فارک به آن در ابخط ديآ یبرم سوره اقيس از هک یطور آن چون ، است نيللعالم رکذ اال هو ان

 است یتابک چون و ، ندارد قوم دو و قوم يک به اختصاص و است انيعالم تمام یبر رکتذ و تيهدا قرآن نيا : ديفرما 
 یحرف چيه معنا نيا در هکنيا بر عالوه . ندک پاداش و اجر مطالبه عرب از خدا رسول هک ندارد معنا گريد یهمگان

 اهل به بارها قرآن در چون ، شود  یم زين ینصار و هودي مخصوصا و تابک اهل شامل سالما به دعوت هک ستين
 عرب ريغ از یمردم هک است خيتار مسلم زين و . فرموده دعوت نيد رفتنيپذ به را شانيا و ، ردهک ها خطاب تابک

  ). ٢١ ص ، ١٨ جلد زان،يالم ،يیباطباط"(یروم بيصه و ، یحبش بالل و ، یرانيا سلمان مانند ، اند رفتهيپذ را اسالم

 یغالم یکينزد آن در و ینشست یم اريبس مروه، یکينزد در غمبر،يپ:"است نوشته خصوص نيا در اسحاق ابن -۵٣
 یم یعجم فالن از ديگو یم که ها سخن نيا محمد: که گفتند شيقر. بود جبر یو نام و. نشست یم ینصران یعجم
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 ند،يگو یم چه کافران نيا که ميدان یم ما محمد، یا گفتا …شانيا قول بهر از فرستاد فرو تيآ نيا یتعال حق و. آموزد
 بودن تواند چون خود و شان،يا از نيا نکند باور عاقل چيه و آموزد، یم یعجم فالن از خواند یم محمد که قرآن نيا
 یو عاجزند، آن مثل از عربا عرب که یخوب نيبد نظم و قرآن چون یسخن تا باشد، یخوب نيبد یفصاحت را یعجم که
 افصح که را یعرب محمد است، العجم الکن که یعجم جبر هرگز آموزاند، در را یکس و کند اختراع خود بر از

   ).٣٨۶ ص ، ١ جلد ، اهللا رسول رتيس"( آموخت نتواند قرآن است، العرب

   .است یفارس سلمان ،یعجم از منظور که اند نوشته نيمورخ و مفسران از یبرخ

   .۴٢ ص صدرا، انتشارات ،سرنوشت و انسان ،یمطهر یمرتض -۵۴

 بر و ليبالدل ، بيعج يیمدعا باشد، داشته ليتأو به ازين که ندارد وجود هيآ کي یحت قرآن در که یمطهر سخن نيا
. است هکرد ليتأو را اتيآ یاريبس موارد در خود و بود ليتأو به معتقد یغزال محمد امام. است اريبس شواهد خالف
 ديشا. است زده ليتأو به دست مورد، سه در همو، اما است، ليتأو به فرد نيدورتر حنبل ابن احمد است، گفته یغزال
 را یاريبس اتيآ مالصدرا،. باشد نزده قرآن اتيآ ليتأو به دست که داد نشان قرآن ريتفس خيتار در را یمفسر نتوان
 آن، یانفعال یمباد اعتبار به خداوند، ی درباره را غضب ی کلمه یونه،ونم عنوان به. است کرده ليتأو خود ريتفس در

( رود کار به دينبا خداوند ی درباره وجه چيه به ،ینفسان تيفيک کي عنوان به غضب. است آورده شمار به ممتنع
   ). ١۴٣ ص ، ١ جلد دار،يب انتشارات ،نيصدرالمتأله ريتفس

  : سدينو یم -۵۵

 ميعظ تابک نيا هک است نيا سازد یم مدلل را ميرک قرآن بودن یآسمان و رفعت و عظمت شيپ از شيب هک یزيچ آن"
 لطف نهمهيا با و ، مواعظ ، عبرتها ، قصص ، قانون ، اخالق ، انسان ، معاد ، مبدأ  باب در معارف نهمهيا با یآسمان

 را یدارالعلم و دانشگاه و مدرسه چيه تنها نه . است بوده یام خود هک شده یجار یسک زبان بر ، فصاحت و یيبايز و
 یتابهاک از ساده تابک  يک یحت ، است نشده روبرو جهان دانشمندان از یدانشمند چيه با و است  دهيند عمر همه در

 از ، است نوشته و تابک نوع از فرستاد امبرشيپ نيآخر بر خداوند هک یا معجزه و تيآ است نخوانده را خود عصر
 ،یمطهر یمرتض "( دارد ارک و سر ريضم و دل با و رکباف و عقل با ، است احساس و رکف نوع زا ، است سخن نوع
   ).۶٩ ص صدرا، انتشارات ،یام امبريپ

  :سدينو یم. است کرده مطرح نبوت کتاب در شتر،يب صراحت با را موضوع نيهم

 اند گفته یعني اند برگردانده غمبريپ به را " مثله " ريضم و"  »مثله من بسوره فأتوا«  " هک دارد هم قرآن خود در یوقت"
  هک ستين یرکف یعلم طيمح يک به وابسته نيا هک دينک توجه یعني ، ] است  بيعج [ یزيچ نيچن یغمبريپ نيا مثل از
 از یيبو هک یطيمح ، منحط العاده فوق  یطيمح : باشد آورده یا تازه ارکابت يک است داشته وجود هک یريس دنباله در
 و ناقص فرهنگ حدود همان از هم منحط طيمح نيهم در هک یشخص و . است نداشته وجود آنجا در شهياند نوع نيا

 جز ندارد یهيتوج نيا . است بوده  بهره یب بوده نوشتن و خواندن بر یا ساده یليخ اطالع الاقل هک طيمح نيا فيضع
  آن از او و یانسان تيشخص يک یعني است آمده غمبريپ یشخص افق از باالتر  یافق از شهياند گونه نيا مييبگو هکنيا

 صص صدرا، انتشارات نبوت، ،یمطهر یمرتض"(باشد نيچن توانسته ینم انسانها همه مثل است یانسان هک جهت
٢۴۶-٢۴۵ .(  

  : سدينو یم -۵۶

 یبوعل یفاش ، است سخن هم یسعد  گلستان هک یآنطور است سخن ، است نوشته يک یطرف از ، است تابک قرآن"
 مثل جهت نيا از . بشر نه است خدا اش ندهيگو هک است یسخن اما ،  است سخن هم یفردوس شاهنامه ، است سخن هم
 عتيطب مدون و واضع و خالق همان قرآن مدون و واضع و خالق…است عتيطب آورنده قرآن آورنده . است  عتيطب

 ديبا بشر جايتدر و شود حل التشکمش و معماها ديبا جايتدر و دارد ماتکمح و متشابهات عتيطب هک همانطور است
 هکنيا نيع در شيآسمان تابک هک بوده اءياالنب  خاتم تنها …است ليقب نيا از هم قرآن، ندک آشنا عتيطب قيحقا با را خود
 قرآن  هک مضمون نيا به ميدار ثياحاد و اخبار سلسله يک ما یلک طور به…هست هم او  معجزه است او یآسمان تابک
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 یبعض در و" باطن و ظاهر : "دارد اخبار از یبرخ در . بطن هفت تا یبطن هم او بطن و ، یبطن و دارد یظهر
 هم باطنش  آن ، رسند یم آن به یبرخ فقط هک یباطن و نندک  یم کدر مردم همه هک یظاهر". بطن و ظهر : "گريد

 باطن آن و ، روند یم جلوتر یبرخ و مانند یم مرحله آن رد یبرخ رسند یم باطن آن به هک یسانک یعني ، دارد یباطن
 ت،يخاتم ،یمطهر یمرتض"(حرف هفت بر است شده نازل قرآن : فرمود رمکا غمبريپ . باطن هفت تا دارد یباطن هم

   ). ١۵١ -١۶١ صص صدرا، انتشارات

  . ١٩٩ -٢٩٠ صص صدرا، انتشارات ، نبوت ،یمطهر یمرتض -۵٧

 .٢۴۶ -٢۵۶ صص ن،يشيپ -۵٨



١٨٩ 
 

  )٢٠( محمدی قرآن
  )١-۴( قرآن بودن اهللا کالم و اخالق در تحدی

  

 و پيشين های امت و اقوام مجازات تاريخی، های داستان حقوق، شناسی، جهان قلمرو در قرآن تحدی داستان: اشاره
 روشن تحدی و دين با آن نسبت که است اخالق نوبت اينک. گذشت نظر از پيشين های قسمت در بالغت، و فصاحت

  .شود

 از است ممکن رو،  اين از. است تر فنی زبانش و کالمی، -فلسفی ،»محمدی قرآن« های مقاله سلسله در حاضر بخش
 پيشاپيش عذر بايد است، کرده دنبال را مجموعه اين تاکنون که صبوری ی خواننده. آيد نظر به کننده خسته جهت اين

 نقشی شده، طرح مباحث مجموعه در بحث اين اما. نمايد ساده را آن ممکن حد تا است نتوانسته که بپذيرد را نويسنده
 برای نبی ارسال و خداوند گفتن سخن قرآن، بودن اهللا کالم به قائالن اينکه، برای. دارد »استراتژيک« و »کليدی«

  :کنند می تأئيد زير راه از را، خدا پيام آوردن

 برای آدميان جهل اثبات افعال، قبح و حسن کشف و فهم در قلع ناتوانی اثبات آدميان، عقل به امان بی تهاجم: اول
  .شقاوتمندانه و بد زندگی با تمايز در سعادتمندانه، و خوب زندگی طراحی

 و جمعی و فردی زندگی احکام و قوانين( اعتباريات کردن ديکته گفتن، سخن به خداوند کردن مکلف و مجبور: دوم
   .لطف ی قاعده مبنای بر نيکو، زندگی برای خداوند طرح و برنامه آوردن رایب نبی ارسال و) افعال بد و نيک بيان

. کنند می بار لطف ی قاعده ناتوان های برشانه فقط و فقط را، عظمت و بزرگی آن به مدعيات شيعه، و معتزلی متکلمان
 قبيح پيامبر، نفرستادن .هاست انسان بر او لطف مقتضای پيامبر، فرستادن و خداوند گفتن سخن: شود می گفته يعنی
  :متکلمان مدعای مطابق. شود نمی قبيح فعل مرتکب حکيم، فاعل و است،

 چيزی لطف: االلجاء يبلغ ال و التمکين فی له حظ ال و المعصيه عن يبعده و الطاعه الی العبد يقرب ما هو اللطف«
  » .١رسد نمی جبر حد به و ندارد يیتوانا در نقشی و کند می دور معصيت از و نزديک طاعت به را بنده که است

 و سعادت بدی، و خوبی حرام، و حالل بيان انبيأ، عصمت نبی، ارسال ضرورت لطف، ی قاعده مبنای بر متکلمان
 همين مبنای بر شيعيان، ی گانه دوازده ی ائمه و خاص نبی وجود حتی. کنند می اثبات اصطالح به را... و شقاوت،
 از امام تعيين که است نوشته االعتقاد تجريد در) هجری ۶٧٢ متوفای( طوسی نصيرالدين جهخوا. گردد می اثبات قاعده
  :است لطف ی قاعده مقتضای خداوند، سوی

 و است لطف امام وجود: منا مه عد و آخر لطف تصرفه و لطف وجوده و للفضالء معلوم فيه اللطف انحصار«
  ».٢شديم او تصرف عدم و] زمان امام[ او غيبت سبب] شيعيان[ ما و است ديگری لطف تصرفش

 قاعده اين دل از را نيست شدنی اقامه وجودش بر دليل يک حتی که) دوازدهم امام( امامی که شود می ديده روشنی به
 را او قدر اينکه برای. هستيم او غيبت عامل ما خود ندارد، وجود او اگر که شوند می مدعی هم بعد آورند، می بيرون
  . غيره و برسانيم قتل به را او خواهيم می اي دانيم، نمی

 کردند، می آغاز »منعم شکر وجوب« اساس بی فرض پيش اساس بر را خود فلسفه متافيزيک معتزله، که گونه همان
 را شان کالم علم سراسر و ساختند خود احتجاجات و استدالالت همه اساس را لطف قاعده بعد، به سوم قرن از شيعيان

 آن بر بسياری مدعيات و آمده شمار به مسلم اصلی خداوند، برای آور تکليف و بالدليل، ی قاعده اين. نهادند بنياد آن بر
 و خوب زندگی بتوانند تا اند راهنمايی و دستگيری نيازمند آدميان اول، فرض پيش مبنای بر پس .است شده بنا
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 ها انسان از تا کند ارسال شريعت با را انبيأ بايد ندخداو لطف، آور تکليف ی قاعده مطابق و. باشند داشته سعادتمندی
 لطف مقتضای اين. شد خواهد افعال بد و خوب شناخت و روی راه به قادر شرع، بر تکيه با عقل،. کنند دستگيری
 واجبات در است الطافی شرعی، واجبات: العقليه الواجبات فی الطاف الشرعيه الواجبات«: است آدميان بر خداوند
  ».عقلی

  :است واجب خداوند بر الطاف اين

  ».شود حاصل تکليف از غرض آن ی واسطه به تا است واجب لطف: به الغرض ليحصل واجب واللطف«

  :است نوشته خصوص اين در حلی ی عالمه

 اعمال اگر گردد، نمی محقق لطف بدون) مکلف فرمانبرداری( تکليف از او غرض که داند می کننده تکليف گاه هر«
 ميهمان که داند می و کند دعوت را مهمانی کسی اينکه مثل -  آيد می الزم غرض نقض بسپارد، اهمال دست به را لطف
 را رسوم و آداب اين اگر دهد، انجام را مرسوم آداب و تعارفات بعضی ميزبان اينکه مگر کند نمی اقدام غذا تناول به

  ».٣نيست روا حکيم بر غرض نقض عقل، حکم به و -  است کرده غرض نقض ندهد، انجام

 شناسی معرفت نوع دو و متعارض متافيزيک دو نزاع شود، نگريسته مسلمان متکلمان کالمی های نزاع به دقت به اگر
 آيا است؟ اموری چه برساختن و وکشف درک به قادر آدميان عقل که بود اين اصلی ی مسأله. شد خواهد عيان متفاوت،
 سامان را خود زندگی اعتباريات برساختن با توانند می آيا کنند؟ کشف را خودشان لافعا خوب و بد توانند می آدميان
   ببخشند؟

 فرض به هستند؟ خداوند افعال و صفات شناخت به قادر آدميان آيا باشد، امور اين به قادر ها انسان عقل آنکه فرض به
   کنند؟ تکليف تعيين خداوند برای توانند می ها انسان آيا باشد، مثبت ها پرسش اين ی همه به پاسخ آنکه

 مجبور موجوداتی ها انسان اگر. است ارتباط در هم آدميان بودن مجبور يا مختار با مسائل اين ی همه ديگر، سوی از
 مدعيات از يکی .ديگر ی عديده های پرسش و ناروا؟ يا رواست آنها کردار و اعمال درباره اخالقی داوری آيا باشند،
 به. کنند مصالح و اغراض به معلل را او افعال يا کنند، تکليف تعيين خداوند برای توانند نمی آدميان: بود اين اشاعره
  . کند نمی رعايت را مصالح افعالش، در خداوند آنها، گمان

  : پرسيد لطف ی قاعده به قائالن از را زير های سوال توان می اشاعره، مدعای از مستقل

 اعزام پيامبری مستقيم، صراط به ها آفريقايی هدايت برای چرا کند، می رعايت الشافع در را مصلحت خداوند اگر
 گسترده فقر به راه که است بسيار منابع دارای طبيعی طور به که شوند متولد سرزمينی در بايد آمريکائيان چرا نکرد؟

 است؟ زده رقم آنها برای را عمر تمام بدبختی که شوند متولد هايی سرزمين در بايد آفريقائيان اما دهد؟ نمی فراگير و
 خداوند لطف ی قاعده چرا کند، می شيعيان ی ائمه تعيين و انبيأ ارسال گفتن، سخن به مکلف را خداوند لطف ی قاعده اگر
 مختار فاعالن خداوند که شود می ادعا شر، ی مسأله حل برای اگر کند؟ نمی جهان از طبيعی شرور زدون به مکلف را
 مسأله در حل راه آن چرا است، کرده واگذار آنها خود به را انسانی و طبيعی شرور بردن بين از و آفريده) ها انسان(
 آدميان ناتوانی که شود می ادعا اينجا در و گردد، می فراموش عقل، ی وسيله به بد و خوب برساختن و درک و فهم ی
 خداوند چرا پس است، طور اين اگر بفرستد؟ نبی و شريعت که است کرده واجب خداوند بر قبح، و حسن تشخيص در

  برد؟ نمی بين از را انسانی و طبيعی شرور و کند نمی لطف

 در که اند شده مدعی شيعيان ها، نزاع اين در. شود می منتهی متعارض نتايج به متعارض، شناسی معرفت و متافيزيک
 معتزله با جهت هم و اشاعره مخالف شيعيان« که ادعا ينا برخالف اما،. دارند قرار اشاعره مقابل در و معتزله، کنار
 عقل پذيرش امکان و يافته سيطره شيعه متکلمان و فقها ذهن و مغز بر اشاعره مدعيات جسم و روح ،»هستند

  .۴است ساخته منتفی را شرع از مستقل استداللگر

 از که آورد، می شمار به نقل راهبری حتاجم را عقل و نداشت باور وحی از مستقل عقل به مفيد شيخ نمونه، عنوان به
  :گويد می او. کند می معين را بشر تکليف پيغمبر طريق
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 کيفيه علی الغافل ينبه سمع عن غيرمنفک انه و السمع الی نتائجه و علمه فی يحتاج العقل ان علی االماميه اتفقت«
  ».۵لرسو من العالم فی ابتدائه و التکليف اول فی البد انه و االستدالل

 آدميان به نقل. دارند نظر اتفاق آن، نتايج و علم در نقل به عقل احتياج خصوص در اماميه که است مدعی مفيد شيخ
  . سازد می ضروری و الزم را رسول وجود آدميان، شدن مکلف پس. آموزاند می را استدالل کيفيت غافل،

 باور به. کردند می ،معرفی »عقلی اجبو« مقابل در ،»شرعی واجب« را خداوند به علم و معرفت اشاعره
 کتاب در) هجری ١٠٣٧ متولد( مجلسی عالمه. است نقل ندای به سپردن گوش خداشناسی، راه آنان،نزديکترين

 رسيده، ما به نقل طريق از آنچه به تنها افزايد، می پايان در و کرده ارائه توحيد اثبات برای برهان هفت بحارالنوار
  :دارد اعتماد

 باب فی السمعيه باالدله التمسک فی محذور ال و تحصی أن من اکثر هی و السنته و الکتاب من السمعيه االدله بعالسا«
  » .۶عندی عليها المعتمد هی هذه و التوحيد

 وجود اثبات: جمله از است، بسيار مقدمات بر متوقف خاص، پيامبر پيامبری و نبوت پذيرش که دانند می ورزان خرد
 اينکه اثبات خدا، توسط رسول فرستادن اثبات عامه، نبوت اثبات خدا، گفتن سخن اثبات وار، نسانا متشخص خدای
 يعنی. داشت نخواهد اعتباری هيچ نقل نشود، طی مراحل اين اگر. غيره و است خداوند سخنان خاص، متنی يا سخنان

 خواهيم مواجه باطل دور با باشد، نقل بر متوقف خداوند يگانگی و وجود اثبات اگر. بود خواهيم روبرو دور مشکل با
  .بود

 براهين تمام و نيست، استدالل پايه تشبيه که اند گفته منطقيون اينکه برای. گردد می ويران بنا کل امر، ابتدای همان در
 در ن،آدميا نيکوی صفات تمام: است اين ادعا. ست ها انسان به خداوند تشبيه بر مبتنی وار، انسان متشخص خدای اثبات
 آدميان، علم اما. است بودن عالم ها، انسان صفات از يکی. شود می ناميده خدا که است موجودی آن از آن، مطلق حد

 خداوند است شده گفته مقدس کتاب در اگر ديگر، تعبير به. است مطلق عالم: او اما است، عالم خداوند. است محدود
  .آفرينند می) انسان( خويش صورت بر را خدا اباوران،خد اينجا، در آفريد، خود صورت به را ها انسان

 ترين محکم مفسران ی گفته به که قرآن، مدعای بر بنا. گيرد قرار برهانی هيچ ی پايه تواند نمی ها، انسان به خدا تشبيه
 به را خدا شيعه، و معتزلی متکلمان. است انسانی صفتی کردن، لطف. نيست چيز هيچ شبيه خدا است، قرآن محکمات
  . کنند می خاص وظايفی به مجبور را خداوند آن، مبنای بر و کرده، تشبيه ها انسان خوب صفت

 خود زندگی آن مبنای بر که داد می عقلی ما به بايد لطف، ی قاعده مبنای بر خداوند: شوند مدعی ها ژاپنی است ممکن
 درست خودمان برای خوب دنيايی عقل همان یبرمبنا ما و است، داده را عقل همان ما به خداوند. بخشيم سامان را

 توسعه و تر اخالقی يک کدام: کنيد مقايسه مسلمين »محور شريعت جوامع« با را ما »محور عقل ی جامعه«. ايم کرده
  است؟ تر يافته

 نشيعيا اذهان بر چنان آن اشعريت. شويم روبرو هايی پرسش چنان با که دهد نمی اجازه مذهبی اشعری که است روشن
 را آدميان عقل و نور به را شيعيان ی ائمه طوسی، نصيرالدين خواجه چون مشربی عقلی متکلم حتی که يافت، سيطره

 نوری معصوم، امام قول و سخن. بود نخواهد ديدن به قادر »عقل چشم« ،»امام نور« بدون. کرد می تشبيه چشم به
  . سازد می ممکن را عقل چشم ديدن که است

 دارد احتمال بلکه دهد، می نشان را آراء اختالف های ريشه تنها نه شود، دنبال درستی به اگر معتزله، و اشاعره نزاع
  . ٧شود منتهی شويی برون راه به که
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  نزاع محل تحرير -١

 در عقليه مستقالت و کالم علم در قبح و حسن بحث به بايد اخالق، علم خصوص در مسلمان عالمان نظر درک برای
 معنای سه حداقل قدما، آثار در. است مختلفی معانی دارای قبح، و حسن که است روشن. کرد مراجعه فقه اصول علم

  :است نوشته العقائد قواعد در طوسی نصيرالدين خواجه. است شده ذکر خصوص اين در مختلف

 يا شیء: جمله از: ددارن مختلفی معانی قبح و حسن. است قبيح و بد يا و است حسن و نيکو يا: است قسم دو کارها«
 عمل و حسن کامل، شیء يا عمل همچنين و .است قبيح مالئم، غير و باشد می حسن نفس، با سازگار و مالئم فعل

  .است قبيح ناقص،

 افعال نيکی از مراد که اين آن و شده برانگيز نزاع سومی معنای بلکه. نيستند نزاع محل معنا دو اين بحث، اين در و
 کار ی کننده که آن يعنی عمل بدی از مراد و ندارد مذمت شايستگی عمل، آن خاطر به کار ی کننده که عملی آن يعنی
 عقل ی عهده به اعمال و افعال در بدی و خوبی به حکم که گويند می حکما و دارد مذمت شايستگی عمل، آن خاطر به

  » .٨نظری نه است، عملی

 صاحب. شد جدا معتزله از آنان راه سوم، ی مسأله در اما. انديشيدند می معتزله مانند اشاعره دوم، و اول مورد دو در
  :شود می اطالق معنا سه بر قبح و حسن. کنيم تعيين را نزاع محل ابتدا بايد« :است نوشته خصوص اين در هم مواقف

  .کند می درک را آن عقل خالفی، هيچ بدون که نقص و کمال)  يک

 عقلی نيز هم اين که شود، می تعبير مفسده و مصلحت به آن از گاهی که آن، اب ناسازگاری و هدف با سازگاری) دو
  .است

  ».٩است نزاع محل معنا، اين که عقاب، و ذم يا ثواب و مدح تعلق) سه

 و خوبی يا قبح و حسن نظر، اين مطابق. داد سوق شرعی قبح و حسن به را آنان اشاعره، شناسی انسان و خداشناسی
 را آن شرع که است چيزی آن خوب: الشرع قبحه ما القبيح و الشرع حسنه ما الحسن«: بلکه يست،ن افعال ذاتی بدی،
  : دارند مدعا دو آنها ديگر، تعيبر به» .بداند بد را آن شرع که است آن بد و بداند، خوب

  .نيستند یذات قبح و حسن واجد ثبوت، مقام و االمر نفس در ، شرع حکم از مستقل آدميان، افعال: اول مدعای

  .نيست افعال قبح و حسن کشف و درک به قادر اثبات، مقام در شرع، حکم از مستقل آدميان، عقل: دوم مدعای

 افعال »عقلی قبح و حسن« و »ذاتی قبح و حسن« به معتزله،. داد می قرار معتزله برابر در را اشاعره مدعا، دو اين
  . ١٠داشتند اعتقاد

 ذاتی و عقلی قبح و حسن انکار داليل خصوص در خراسانی محقق شد؟ آرايی اختالف چنين موجب عللی يا داليل چه
 افعال در هم و خدا افعال در هم( مطلقًا عقلی قبح و حسن انکار به اشاعره گرايش علت« :است گفته اشاعره توسط
 او زيرا. زيباست و بجا د،شو می صادر او از آنچه که است اين خدا افعال ی درباره آنها ی عقيده که است اين) انسان
 را صالح و فرمانبردار بندگان و پاداش، را گناهکار اگر و. است انسان جمله از و موجودات ی همه اختياردار و مالک
 بازخواست او از که رسد نمی را کسی و کرده تصرف خود مملکت در او زيرا. گردد نمی قبيح فعل مرتکب دهد، کيفر
  ). يسألون هم و يفعل عما و اليسئل( نمايد نظر اظهار او افعال ی درباره و کند

 که کارهايی است بديهی و است مجبور خود افعال در انسان که است اين اشاعره ی عقيده هم انسان افعال مورد در و
 مطلق غناء] که است اين ما پاسخ. [گردد نمی قبح و حسن به متصف زند، می سر انسان از اضطرار، و اجبار روی از
 خيرش و کمال جهات بر آن شر و نقص جهات که شود صادر خداوند از افعالی که است آن از مانع خداوندی علم و

  » .١١ندارد منافات انسان ی اراده و اختيار با عمل مقام در فعل وجوب که دانستيم گذشته در طرفی از و باشد غالب
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 سپس. گفت خواهيم سخن عقالنيت، واقع در کالم، و هفلسف ی درباره اشاعره آرای خصوص در اجمال به اول، گام در
 دنبال را کرد، وادار عقلی و ذاتی قبح و حسن انکار به را اشاعره خراسانی، محقق نظر از که علتی، يا دليل دو

  . شود روشن آراء اختالف در آنها نقش تا کرد خواهيم

  اشاعره ستيزی عقل -٢

 اساسی نقش معتزله راندن حاشيه به و سرکوب در سياسی قدرت چه گرا که، باورند اين بر انديشمندان از برخی
 و) هجری ۶٠۶ متوفی( رازی فخر و) هجری ۵٠۵ متوفی( غزالی يعنی انديشه، غول سه با اشاعره اما داشت،
 اسالم جهان در »شرع از مستقل عقل« هيچگاه ديگر که آوردند، وارد معتزله و فلسفه بر ای ضربه چنان آن مولوی،

  . نکرد راست مرک

 عقل ی فاتحه ،مثنوی با مولوی و ،التنبيهات و االشارات بر شرحی در رازی فخر ،الفالسفه تهافت کتاب با غزالی
 کتاب در فخررازی و الفالسفه مقاصد کتاب در غزالی. بودند بزرگان از تفکر، قلمرو در آنها. خواندند را گر استدالل
 ی منظومه چهارم فصل در رازی فخر. دارند آشنايی فلسفی مسائل و انديشه با هک بودند داده نشان المشرقيه مباحث
  :است کرده اشاره خود علمی ی احاطه و دانش به آميزی مبالغه طور به اش، فارسی

  تهی ست شده جهان ارسطو ز تا که منم

  رهان و سباق او از من بجز نبرده کسی

  کند سجود بوعلی مرا مصنفات

  يونان حکمت شتگ هذيان من پيش به

  کنی سوال مرا شريعت علم ز اگر

  نعمان و محمد علم مبين منم

  ناچيز من پيش کوه جدل علم وقت به

  سحيان چون هزار خطابت علم وقت به

  کنی بحث اصول و کالم علم ز اگر

  اديان شارع و احوال مقرر منم

  مگير هيچ فضل انواع همه اين از خود تو

  قرآن؟ از گشتم تو عقل ی گزيده من نه

  مکن خوار و ذليل بازم برگزيدی چو

  .١٢مران خويش پيش ز عزيزی به خوانديم چو

 اهل ی عقيده از و کرده ابطال را فالسفه شبهات تمامی که است شده مدعی خود، رسائل از يکی در رازی، فخر امام
  :است کرده دفاع جماعت و سنت

 بيشترين و باالختيار فاعل نه است بااليجاب موثر علت و ودهب قديم عالم که است آن ايشان مذهب: فالسفه احول در«
 بسيار های کتاب را او و است ارسطاطاليس ايشان بزرگترين. ندارند باور اجساد حشر به و منکرند را خدا علم فالسفه
 کار آغاز در زني ما... نيست الرئيس شيخ سينا بوعلی از بهتر وی های کتاب ی ترجمه و او گفتار نقل در کس هيچ و بود
  .کرديم صرف بدان را عمر از مدتی داشتيم، ايشان کتب ديدن به فراوان اشتياق کالم علم به اشتغال اوان و
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 و العقول نهايه کتاب چون. باشد آنها رد متضمن که کنيم تصنيف هايی کتاب داشت آن بر را ما حق توفيق و فضل
 و البيان کتاب و النجاريه المسائل جواب کتاب و اشارات حشر کتاب و الملخص کتاب و المشرقيه المباحث کتاب

   .المعاديه المطالب فی العماديه المباحث کتاب و البرهان

 که دارند اعتراف دشمن و دوست که است مخالفان فالسفه شبهات ابطال شرح و دين اصول بيان در ها کتاب اين ی همه
 ايم نوشته علوم ديگر در که را خود ديگر تأليفات اما و اند نکرده يفتصن کتب اين مانند متاخران و متقدمان از کس هيچ
 و دين در و دارند دراز ما بر طنز و دشنام به زبان پيوسته که حاسدان و دشمنان بسا همه اين با نکرديم، ياد اينجا در

 ما پايان بی سعی و فراوان های کوشش آنکه با دانند، نمی جماعت و سنت اهل مذهب بر را ما و زنند می طعن من ايمان
 من پيشينيان و من مذهب که اند دانسته خوبی به قوم دانايان. اند دانسته و ديده جماعت و سنت مردم عقيدت ياری در را
  . نيست جماعت اهل و سنيان مذهب جز

 ها بدعت و نندک رستگاری آيين و حق دين ترويج که هستند گيتی اطراف در پدرم شاگردان و من شاگردان گروه اکنون
 و مشفق دوستان از تعجب. اند برده حسد من بر و اند من دشمنان زيرا نيست، شگفت مخالفان ی طعنه. کنند باطل را

 ديده مرا دشمنان رفتار نبوده، ياری مقام در باری. نشسته خموشی کنج در و بسته فرو دم چگونه که است متفق ياران
  . اند ادهند انجام دوستی در را خود ی وظيفه و

 مساعدت و حمايت به قدمی و کنند دراز دوستی به دستی. است نيازمندی و احتياج جهان جهان، اين نداند که کيست
 عصا کردن اژدها و بيضا يد آن با) ع(عمران بن موسی بود، پذير امکان نيازی بی جهان اين در اگر. بردارند کسی
 را شما و خود توفيق خداوند از) ٣۴ قصص،( يصدقنی ردءا معی ارسله که نگفتی و نکردی مسألت خداوند از

  ».١٣بدارد مصون کيفر موجبات و عوامل از آخرت و دينا در را ما خود نهايت بی کرم و لطف به اميدوارم. خواهانم

 برای نداشت، وجود همگانی آموزش نظام که دورانی در را زمينه اين در تحصيل امکان فقها، توسط فالسفه تکفير
 تهافت پايان در غزالی. ساخت می دشوار بسيار کردند، می دنبال را فلسفی -عقلی سلوک که شماری انگشت راداف

 تفصيل و جزئيات به تعالی و تبارک حق علم انکار آخرت، عالم در اجساد حشر انکار( مورد سه در ،الفالسفه
 تکفير حکم ،)معلول بر علت تقدم مانند است، رتبی تقدم عالم، بر خداوند تقدم اينکه و عالم بودن قديم به قول حوادث،
  . ١۴است کرده صادر را فالسفه

 الفالسفه، مصارعه کتاب نوشتن با شهرستانی عبدالکريم محمدبن. شد دنبال ديگری افراد توسط او راه غزالی، از پس
 طوسی الدين عالء و زاده خواجه فاتح محمد سلطان دستور به عثمانی، خالفت دوره در. داد ادامه را فالسفه با پيکار
 مورد را فالسفه و کردند، تأييد را غزالی کتاب، دو نوشتن با دو، آن. شدند غزالی کتاب خصوص در داوری مأمور
 الفالسفه و الغزالی بين المحاکمه فی الذخيره يا الذخر الفالسفه تهافت طوسی الدين عالء کتاب نام. دادند قرار تهاجم
 پول کتاب، دو اين نوشتن دليل به عثمانی، سلطان. داشت نام الفالسفه تهافت هم زاده خواجه لدينا مصلح کتاب. بود

  .کرد اهدا دو آن به هنگفتی

  :است آورده شمار به آخور بنای علم را فلسفه مولوی، چون ای فرزانه

  هندسه علم های کاری خرده

  فلسفه و طب علم و نجوم يا

  آخرست بنای علم همه اين

  اشترست و گاو بود دعما که

  کند جان تر فزون حيوانها ز او

  کند ها کاری باريک جهان در
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  )١۵١٧ و ١۵١۵ و ١۵١٢ ابيات چهارم، دفتر ،مثنوی(

  علوم از داند فضل هزاران صد

  ظلوم آن نداند می را خود جان

  جوهری هر خاصيت او داند

  خری چون خود جوهر بيان در

  اليجوز و يجوز دانم همی که

  عجوز يا يجوزی تو نیندا خود

  چيست که دانی می کاله هر قيمت

  احمقيست ندانی را خود قيمت

  اين اينست ها علم جمله جان

  دين يوم در کيم من بدانی که

  )٢۶۴٨ -٢۶۵۴ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

  فيلسوفانه های زيرکی بر ابلهی ترجيح -٣

 مولوی، و غزالی. کرد مسدود را عقلی تفکر بسط و رشد شهود،امکان و عرفان و شرع از دفاع لباس در عقل تحقير
 را ابلهی آنها» .١۵اند ابلهان بهشت اهل بيشتر« که بودند مدعا اين مروج ، اسالم گرامی پيامبر از حديثی به استناد با
  . است کفر و بدعت به آلوده و آور زيان شرايع پيروان برای فلسفه. دادند می ترجيح فيلسوفانه زيرکی بر

 پراکنان شبهه و گران بدعت و دزدان برابر در مومنان ايمان از پاسبانی بود، قائل متکلم برای که شأنی حداکثر لیغزا
 غزالی. کرد تلقی برتر »ديگر فاسد دفع برای فاسدی« يا ،»خطرناک دارويی« از را کالم علم نبايد رو، اين از.بود

 بدين و برند می دست مناقشه و مغالطه تزوير، حيله، نواعا به خود، خصم زدن زمين برای متکلمان که بود مدعی
 مرض ها ده و طلبی رياست طمع، غضب، تفاخر، حق، از کشی سر نفاق، خودستانی، کبر، حسد، گرفتار ترتيب،
  :است نوشته الدين علوم احياء در وی. شوند می ديگر

 را کسی رو هيچ به کالم علم! هيهات است، اشياء ماهيات معرفت و حقايق کشف کالم علم ی فايده که پندارند می گاه«
 اگر را سخن اين. باشد می نمودنش راه از بيشتر کردنش گمراه و آوردن حيرت بلکه رساند نمی شريف مقصد اين به
  . گويد می سخن »دانند نمی که آنند دشمن مردم« ی قاعده وفق بر که بری گمان شايد بشنوی قشری شخص يا محدثی از

 باالترين به که کسی است، شده دشمن آن با سپس و آزموده را کالم علم که بشنو کسی از اينک را سخن ينا تو اما
 محقق او بر و ورزيده تعمق دارد مناسبت کالم با که هم ديگری علوم در و گذشته هم آن از و رسيده متکلمی ی درجه
 نادر اين اوًال اما نيست، ايضاحی و کشف از خالی کالم علم بلی. رسيد حقايق به توان نمی راه اين از که است شده
  » .١۶آيد می حاصل هم کالم علم در تعمق بدون که است واضحی امور در ثانيًا و است

 کافی خطر اين دفع برای صالح و زهد و... شود می آشکار وی بر پيشين نادرستی موت سکرات حال در گاه و«
 و رسول و خدا به مجملی ايمان که کسانی يعنی ابلهان و رهاند، می آن از را آدمی حقه، اعتقادات فقط بلکه نيست
 و کنند نمی خوض نظر و بحث در که عاميانی و روستانشينان و اعراب مانند دورند، به خطر اين از و دارند آخر روز
  . دهند نمی گوش متکلمان اقاويل به و پردازند نمی کالم علم به
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 مکتب و رسول و خدا به ساده ايمان کس هر بدان، ...ابلهانند بهشت اهل بيشتر که فرمود خدا رسول همين، برای و
 است ای شکسته کشتی چون و روبروست خطری چنان با شود، ور غوطه کالمی های بحث در و گويد ترک را الهی
 نجات از بيشتر بسی او برای هالک خطر اما افتد، ساحل به است ممکن نادرًا. اند گرفته بازی به او متالطم امواج که

 خويش عقل مزاجات بضاعت به که بگيرد، متکلمان و باحثان از استدالًال يا تقليدًا را خود ی عقيده کس هر و است،
  : نيست خارج حال دو از اند، کرده تکيه

 و قصنا عقل به غره هم باز که است، مطمئن ايمان و ادله آن به يا است، ويران ايمانش که است شک اسير هنوز يا
 می نبوت و واليت عالم در که مکاشفه نور به و رود بيرون عقل مرزهای از اينکه مگر. است خداوند مکر از ايمن
 ناب سرخ گوگرد از ای پيوسته نور به رسته عقل از رهرو چنان و دهد نمی دست آسانی به پيوستن اين اما. بپيوندد تابد
 حق طاعت به الهی عذاب ترس از که کسانی يا رهند، می خطر اين از که اند ابله و خبر بی عوام فقط و. است تر

  ».١٧گردند نمی زوايد و فضول آن گرد و مشغولند

  :است داده بسط و تئوريزه را آراء همين هم مولوی

  صانعی نديدی مصنوعی به جز

  قانعی اقترانی قياس بر

  فلسفی وسايط در فزايد می

   صفی برعکسش باز دالئل، از

  حجاب از و دليل زا گريزد اين

  جيب به برده سر مدلول پی از

  است آتش دليل را او دخان گر

  است خوش آتش آن در را ما دخان بی

  وال قرب از مه آتش اين خاصه

   ما به آمد تر نزديک دخان از

  )۵۶٨ – ۵٧٢ ابيات پنجم، دفتر ،مثنوی(

  الوريد حبل از اقرب حقست آنچ

  بعيد را فکرت تير فکنده تو

  ساخته بر تيرها و کمان ای

  انداخته دور تو و نزديک صيد

  بکشت انديشه از را خود فلسفی

  پشت است گنج سوی را کو بدو گو

  دود می افزون چندانک بدو گو

  شود می جداتر دل مراد از
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  شهريار آن بگفت فينا جاهدوا

  قرار بی ای نگفت عنا جاهدوا

  ناشناخت و کبر ز کو کنعان چو نه

  ساخت زفو سفينه عاصم که از

  حجاب آمد تيراندازيش علم

  بجيب حاضر بد را او مراد وان

  فطن و ذکاوت و علم بسا ای

  زن راه و غول چو را رو ره گشته

  ابلهند جنت اصحاب بيشتر

  رهند می فيلسوفی شر ز تا

  فضول و فضل از کن عريان را خويش

   نزول دم هر بتو رحمت کند تا

  شده قانع صنعتی با زيرکان

  شده صانع در نعص از ابلهان

  )٢٣۵٣ - ٢٣٧۴ ابيات ، ششم دفتر ،مثنوی(

  محرمست و نيکبخت کو او داند

  آدمست از عشق و ابليس ز زيرکی

  بخر حيرانی و بفروش زيرکی

  نظر حيرانی و ظنست زيرکی

  مصطفی بپيش کن قربان عقل

  کفی ام اهللا که گو اهللا حسبی

  وامکش کشتی ز سر کنعان همچو

  کشزير نفس داد غرورش که

  مشيد کوه سر بر آيم بر که

  کشيد بايد چرا نوحم منت

  ناموختی آشنا او کاشکی

  دوختی کشتی و نوح در طمع تا
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  بدی جاهل حيل از طفل چون کاش

  زدی مادر در چنگ طفالن چو تا

  ملی بودی کم نقل بعلم يا

  ولی از ربودی دل وحی علم

  سپس رو می تبع کن ابله خويش

   بس و يابی ابلهی زين رستگی

  پسر ای البله الجنه اهل اکثر

  البشر سلطان گفتست اين بهر

  )١۴٠١ - ١۴١٩ ابيات چهارم، دفتر ،مثنوی(

  نشان و تقليد اهل ز هزاران صد

  گمان در وهمی نيم افکندشان

  دون شيطان آن انگيزد ای شبهه

  سرنگون کوران جمله اين فتند در

  بود چوبين استدالليان پای

  ودب تمکين بی سخت چوبين پای

  دليل و قياسات بود چه عصا اين

   جليل بينا دادشان که عصا آن

  آمديت پيش تا داد عصاتان او

  زديت وی بر هم خشم از عصا آن

  نفير و جنگ آلت شد عصا چون

  ضرير ای بشکن خرد را عصا آن

  )٢١٢٩ -٢١۴٢ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

 رد در بسيار های کتاب. زد می فلسفه جان بی نعش به گدیل رسيد، می راه از کس هر برساختند، اشاعره که فضايی در
 در فضا همين در بهايی شيخ. کردند تبديل الحاد نماد به را بوعلی و شد نوشته سينا ابوعلی شفای و يونانی فلسفه
  :است گفته شعری

  

  طلبی شفا شفاش ز کی تا

  طلبی؟ دوا زهر ی کاسه وز
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  يونانی حکمت به سرگرم

  نیايما حکمت ز دلسرد

  :دادند قرار حمله مورد را فلسفه خاقانی، و شبستری جمله از بسياری، افراد

  مپنداريد دين مرد فلسفی

  منهيد يل سام جفت را حيز

  را ارسطو ی اسطوره قفل

  منهيد الملل احسن در بر

  را فالطون ی فرسوده نقش

  منهيد حلل بهين طراز بر

  :خواند افيون را فلسفه بود، فلسفی تأمالت اهل خود که خسرو، ناصر

  دينی سخن اين و است فلسفه آن

   هيپونست فلسفه و شکرست دين

 و غزالی خصوصًا اشاعره، از و کرده، اتخاذ معتزله عليه تند موضعی ،مقدمه در) هجری ٨٠٩ متوفی( خلدون ابن
 به نسبت وی يکردرو اما. است غزالی موضع همان کالم، علم به نسبت او ی ناقدانه موضع. کند می دفاع رازی فخر

  . است تندتر فلسفه،

 که علم، به منتسبان از«: گروهی سپس. شد ترجمه عربی به يونانی از فلسفی کتب عباسيان، ی دوره در وی، ی گفته به
 دانش شعب از مسائلی در و پرداختند آنها در ی مجادله و بحث به و گرفتند فرا] را آن[بود، کرده گمراه را آنان خدا
 و... سينا بن ابوعلی و... فارابی ابونصر: از بودند عبارت آنان نامدارترين و کردند، پيدا نظر اختالف مزبور های
  ».١٨است باطل وجوه ی همه از اند، شده معتقد بدان که رأيی و برگزيده آنان که راهی که دانست بايد

  : گويد می فلسفه طبيعيات خصوص در. دکن می تقسيم مابعدالطبيعه و طبيعيات به را فلسفی مباحث خلدون ابن سپس،

: که است اين قبيل از طبيعی، علم در نگريستن از اعراض چه کنيم، اعراض آنها در توجه و انديشيدن از که سزاست«
 به معاش، در نه و دين در نه طبيعيات مسائل زيرا گذارد، فرو نيست، سودمند او برای که را اموری مسلمان فرد

  ».١٩گذاريم فرو را آنها است الزم روی اين از و آيد، کارمان

 يابد، راه روحانی عالم به تا دهند نمی اجازه آدمی عقل و فهم های محدوديت گويد، می هم فلسفه ی مابعدالطبيعه ی درباره
 نصيب که چيزی حداکثر. يابد دست يقينی معرفتی به راه اين از و کند، اقامه برهان الطبيعی مابعد مدعيات برای يا

  :يقينی دانش نه است، ظنی معرفتی است، شده زمينه اين در فيلسوفان

 سودی چه آنها به اشتغال و ها دانش اين پس آوريم، دست به را ظن تنها فراوان، دشواری و بردن رنج از پس گاه هر«
 اين. آوريم بدست يقين حس، ماورای موجودات ی درباره که است اين ما توجه که صورتی در داشت، خواهد ما برای
  ».٢٠فالسفه نزد در انسانی افکار غايت و هدف

 عالم به را آدمی تصوف که دهد می نشان سپس. نهد می فلسفی -عقلی سلوک برابر در را عرفانی سلوک خلدون ابن
 چيز هيچ سينا، ابن و فارابی ارسطو، افالطون، کتب از ولی،. شود می او سعادت و شادمانی سبب و برد می روحانی

: گويد می. است فهم و عقل های محدوديت به ناظر بازهم وی، سخن. باشد موثر او سعادت در که شود نمی آدمی ايدع
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 داده دستور آن امتثال به را ما که کرده اخالقی و اعمال به وابسته و فرموده، وعده بدان را ما شارع« که سعادتی
  ».٢١يابد نمی احاطه بدان بشر مشاعر که است امری است،

 است، گفته بوعلی. کند می استناد جسمانی معاد خصوص در سينا ابن سخن به خود، مدعای تثبيت برای خلدون، ابن
 به را ها انسان تنها نه فلسفه پس. ٢٢نيست راه بدان را عقالنيت و فلسفه و است، شريعت جسمانی،دستاورد معاد

 اين ی همه با پس» .است مخالف آن ظواهر و شرايع با که هست مسائلی آن در«: بلکه رساند، نمی مابعدالطبيعه
  :است فلسفه طالب کسی همچنان اگر اوصاف،

 از و بخواند را شرعی علوم جامع و کامل طور به نخست بايد و جويد، احتراز آن های پرتگاه از که بکوشد بايد«
 به رو است، بهره بی اسالمی علوم از که کسی نبايد رو هيچ به و گرايد، حکمت به گاه آن شود، آگاه فقه و تفسير
  » .٢٣بماند امان در آن مهالک از کسی چنين است ممکن کمتر آورد،زيرا حکمت

 تقليد غزالی، دورانی، چنان در. گشت می پذيرفته ای کوبانه عقل مدعای هر که بود، يافته سيطره چنان گری،آن اشعری
  : گويد می. شمرد روا هم را دين اصول در

 يا و کرده پيدا اشتغال عبادت به يا سپس و آورده ايمان االنبياء خاتم رسالت و خدا وحدانيت به دممر از گروهی«
 و پيچ در آنان ساختن وارد از و واگذاشت خود حال به بايد را گروه اين. اند ساخته خود ی پيشه را ها حرفه از ای حرفه
 تصديق جز بودند، وی خطاب مورد که مردمی از عتشري صاحب زيرا کرد، خودداری جدًا متکلمان های استدالل خم
 برهان محصول يا و باشد تقليد روی از که اعتقادی و ايمان ی درباره و نخواست ديگری چيز ديانت اصول به ايمان و
 روی هيچ به و دارد مصداق اسالم صدر مسلمانان از برخی مورد در سخن اين. نشد قائل تفرقه و تفصيل استدالل، و

  ».٢۴نمود انکار را آن انتو نمی

 هو کان العجائز دين لزم من است گفته و نهاد کنار را کالم علم عمر، اواخر در که اند گفته رازی فخر امام ی درباره
  .باشد يافته کام او کند پيشه] خدا به ساده اعتقاد و ايمان در[ را پيرزنان آيين کس هر: الفائز

 وارد دين از مستقل عقل بر مهلکی ی ضربه آنها، راندن حاشيه به و لهمعتز شکست با اشاعره تاريخی، نظر از
 سزايی به تأثير عوام، وسادگی جهل و) فريب عوام و ظالم های حکومت( سياسی قدرت پيروزی، اين در. آوردند
  : چيز همه گفتند می اشاعره است، نوشته خصوص اين در مطهری مرتضی. داشت

 يا »سنت اهل« را خود بس، و بود »اسالمی سنت« تسليم و تابع مسائل اين در بايد و شود اخذ شرع لسان از بايد«
 مردم توده ميان در خود برای محكم« اجتماعی پايگاه يك عنوان و نام اين از ضمنا اشاعره. خواندند »حديث اهل«

 به مردم توده نظر از بود، »عقليه مستقالت« قبول عدم و قبول اساس بر آه اشاعره و معتزله  اختالف يعنی. ساختند
 پايگاه جهت، همين و شد تلقی سنت و عقل تعارض صورت به يا و »حديث« و »سنت«  قبول عدم و قبول صورت
 نبودند، اعتنا بی سنت به هرگز معتزله آرد تضعيف را معتزله پايگاه و تقويت، مردم توده ميان در را اشاعره  اجتماعی

  .برداشتند تاريكی در را معتزله آاله خود، مقابل در معتزله دادن قرار و خود، برای  نام اين انتخاب با اشاعره ولی

 عاميانه اشتباه اين آار. داشت بسزايی تأثير عوام، توده ميان در سوم قرن اوايل در معتزله شكست در جهت، اين مسلما
. آنند معرفی »سنت ضد روشنفكران« عنوان هب را معتزله ندانسته، يا و دانسته مستشرقين، از ای پاره آه رسيده بدانجا
 دين به آنها پايبندی ميزان به ربطی گونه هيچ اشاعره و معتزله  نگرش و ديد اختالف آه دانند می وارد افراد ولی
  . ندارد اسالم

 هر روشنفكری، های نهضت معموال. بودند فداآارتر و پايبندتر و دلسوزتر اسالم به نسبت اشاعره از عمال معتزله
 خلوص و صفا نوع هر از اينكه لو و تسليم، و تعبد به متظاهران مقابل در باشد، برخوردار آامل خلوص يك از چند
  ».٢۵شود می واقع عوام ميان در اتهاماتی چنين مورد باشند، بهره بی  نيت

 معتزله آنها در که کرده نقل ائمه از روايت چندين ،کنزالفوائد کتاب در کراچکی، عثمانی علی محمدبن ابوالفتح شيخ
  :است ذکر قابل زير ی نمونه مثال، عنوان به. اند شده نکوهش و لعن
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  » .٢۶فأثبتت التشبيه ترفع ان رامت و فآلحدت توحد ان ارادت المعتزله، اهللا لعن قال الصادق محمد جعفربن عن«

 که کوشيدند می و شدند، کشيده الحاد به ولی يابند دست توحيد به خواستند می اشخاص اين. کند لعنت را معتزليان خداوند
  .آمدند گرفتار تشبيه دام به ولی بردارند ميان از را مخلوق به خالق تشبيه

 اما). هجری ٢٣٢ سال در خالفت مسند بر متوکل جلوس جمله از( داشت گوناگونی علل و داليل اشاعره، پيروزی
 چيست؟ اشعريت اينکه ی درباره االسرار کشف در ميبدی .داشت موثری نقش پيروزی اين در آنان، گرايی شريعت
  :نويسد می او. اند کرده معتزله شکست برای امر اين از آنها که است ای استفاده ی دهنده نشان که است، گفته سخنانی

 است آن پاک که دانستند کردند، شرع فتوای بر تکيه و پرسيدند، شرع از محلالت و محرمات سنت، اهل و اشاعره«
 و افروخت، شرع که است آن چراغ نهاد، شرع که است آن راه و کرد، پليد شرع که است آن پليد و کرد پاک شرع که
  » .٢٧نيست پذيرفته هيچکس روش شرع، بی. ريخت شرع که است آن تخم

 هگوش به مجبور را مالصدرا چون کسی که يافت، سيطره شيعيان فکری فضای بر چنان آن گری اخباری و اشعريت
 و شرور اشخاص با علی حضرت از پيروی به است نوشته اربعه اسفار ابتدای در صدرا. کرد دور ای نقطه در نشينی
 و رفته فرو چشمانم در تيری گويی تو کرد، ايجاد او برای وضعيتی رويه، آن اما است، کرده تقيه و مدارا ستمگر

  :فشارد می را گلويم راه استخوانی

 االمور مسهل الی جليًا تضرعًا تضرعت االسباب مسبب نحو فتوجهت... بالناس شتغالاال عن عنانی فأمسکت«
 الرياضات للکثره قلبی التهب و نوريًا اشتعاًال المجاهدات لطواف نفسی اشتغلت... الحال هذا علی بقيت فلما. الصعاب
  ».٢٨الملکوت انوار عليها ففاضت. قويًا التهابًا

 شرع، از مستقل گر استدالل عقل. بود اسالم جهان در عقالنيت بر مهلکی ی ضربه ،اشاعره پيروزی و معتزله شکست
 و وحی از مستقل عقل از دفاع و گفتن سخن. شد مدفون جعلی های روايت و قشريت شريعت، سنگين بار زير در

 اسالم، از مسلط يتروا متوليان نظر از هم امروز بلکه بود، خطرناک و مشکل) ديانت تاريخ( گذشته در تنها نه شرع،
 حقايق و نشسته، سست های قاعده های ويرانه بر بسيار، دليل بال مدعيات. آيد می شمار به آميز کفر و خطرناک و مسأله
  . اند شده آورده شمار به مسلم

 یها نزاع دقت به و بازگشت سرچشمه به بايد شود، روشن دوباره داری دين قلمرو در عقالنيت چراغ باشد، قرار اگر
 ی درباره گفتن سخن. اند تاريخی های برساخته معارف، و ها آيين ها، ايدئولوژی اديان، ی همه. گذراند نظر از را اوليه

 و تاريخمند مدعيات، تمام. برد نخواهد جايی به راه اسالم، شدن برساخته تاريخ به توجه بدون دينی، مدعيات
 برساخته سياقی در مدعيات اين که نگريست تمام دقت به بايد. اردند وجود تاريخی از برون مدعای هيچ. اند برساخته

   اند؟ شده متحول چگونه و شده

 امام دوازده آنها برای و شد شيعيان حال شامل فقط و فقط خداوند، لطف که کرد دفاع مدعا اين از توان می چگونه
   کرد؟ تعيين

   ساخت؟ محروم خود لطف از را ها ژاپنی و ها چينی ها، آفريقايی خداوند چرا

   شود؟ نمی و نشد العالج های بيماری گرفتار گناه بی کودکان حال شامل خداوند لطف چرا

 و مدعا يک شدن مسلط با حاکم قدرت ارتباط مدعيات، شدن برساخته تاريخ پس. است تاريخی ای برساخته مدعايی هر
  .است اساسی و مهم بسيار مدعا، ديگر راندن بيرون
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  :ها پاورقی

 رضوی، قدس آستان انتشار و چاپ موسسه محقق، مهدی تحقيق ،عشر الحادی الباب حلی، عالمه حسن ابومنصور -١
  .٣٢ ص

 حلی، عالمه به مشهور حسن جمالدين شرح ،االعتقاد تجريد شرح فی المراد کشف ،یطوس نصيرالدين خواجه -٢
  . ٣٨٨ ص ،١٩٧٩ بيروت، اعلمی، موسسه

 فی المحصول کتاب و العقول نهايه کتاب در گويد می. کند می رد و نقد شدت به را طفل قاعده رازی، فخر امام
  :گويد می اربعين کتاب در. است داده پاسخ مدعا اين به االصول

 حاصل سائس و قاهر امامی نصب از داريد می بيان شما که لطفی که زيرا باشد، لطف امام نصب که داريم نمی مسلم«
 که امامی اما نيستيد، قائل امامی چنين وجوب به شما و ترسان، او عقاب از و باشند اميدوار او پاداش به که گردد می
 را امامی شما چون و. باشد لطف او که داريم نمی مسلم شود، نمی شنيده خبری او از و آيد نمی پديد اثری دنيا در را او
 شماريد می واجب را وجودش که را آنکه و يد،شمار نمی واجب را وجودش است، ممکن او وجود بودن لطف بيان که
  ».گردد می ساقط شما استدالل پس ندارد، امکان او بودن لطف بيان

  )۴٣٠ -۴٣٣ ص حيدرآباد، االربعين،( 

  .حلی عالمه به مشهور حسن جمالدين شرح ،االعتقاد تجريد شرح فی المراد کشف طوسی، نصيرالدين خواجه -٣

 صاحب افرادی خود مانند را پيامبران فالسفه گفت، می و دانست می پيامبران نبوت منکر را فالسفه مجلسی ی عالمه -۴
  :بود مخالف باشد، داشته استقالل از بويی که دانشی هر با مجلسی. پندارند می نظر و رأی

 امدارانیزم آن بانی و گرفته صورت دين تخريب ی انگيزه با اسالم جهان به ديگر های دانش انتقال مجلسی نظر به«
. سازند جدا مذهب راستين آموزگاران از را آنها و کنند دور دينی تعاليم مباحث از را مردم خواستند می که بودند

  :است آمده چنين آن در که کند می استناد صفدی العجم الميه شرح به نخست خود ادعای اثبات در مجلسی

 درخواست را يونانی های کتاب ی مجموعه وی از بست لحص ی معاهده مسيحی پادشاهان از يکی با مأمون که هنگامی
 روحانی آن اما. کردند مخالفت مسيحی روحانی يک جز آنها ی همه و کرد رايزنی خود نزديکان با پادشاه آن -کرد

 مگر است نگرفته قرار دينی حکومت يک اختيار در گاه هيچ علوم اين زيرا کنيد روانه را ها کتاب اين که گفت مسيحی
 از پيش که کند می نقل صفدی همين از سپس است، افکنده اختالف عالمانشان ميان و داده سوق تباهی به را آن ينکها

 انجام را يونانيان های کتاب از محبسطی و ايرانيان کتابهای از دمنه و کليه تعريب کار برمکی خالد ابن يحيی مأمون،
 بود معاويه ابن يزيد خالدابن يونانی های کتاب ی کننده تعريف ولينا که کند می اشاره مشهوری روايت به همچنين. داد
 می فلسفه به آنان اطرافيان و خلفا گرايش از ديگر شواهدی ذکر به مجلسی آنگاه. داشت فراوان شگفتی کيميا به که

 فالسفه بر مهشا که بوده اين او ضد بر هارون تحريک و هشام با برمکی يحيی مخالفت سبب آنکه جمله از. پردازد
  . است آورده خود رجال در کشی را ماجرا اين. است داشته انتقاد

 دارد فلسفه با مخالفت از نشان که شود می برده نام کتاب چندين اوليه قرنهای شيعی مولفان آثار ميان در اينکه ديگر
 فخرالدين از و کند نمی بسنده نيز مقدار اين به مجلسی. نيشابوری شاذان ابن فضل تأليف الفالسفه علی الرد کتاب مانند
 سوی به چرا که شد گفته سقراط به چون آنکه جمله از. آورد می پيامبران به فالسفه اعتقادی بی بر دال مطالبی رازی
  ».نداريم نياز کند تهذيب را ما که کسی به ديگر و ايم کرده تهذيب را خويشتن ما داد پاسخ کنی؟ نمی هجرت موسی

  ) ٢١١ ص نو، طرح ،مجلسی مهعال طارمی، حسن(

  .١١ - ١٢ ص ،المقاالت اوائل مفيد، شيخ -۵



٢٠٣ 
 

 لطف محصول او، حقوق تمام بلکه آيد، نمی شمار به حق صاحب است، انسان که نظر آن از انسان مفيد، شيخ نظر از
 شيخ کالمی ایه انديشه مکدرموت، مارتين(است الهی های بخشش از ناشی آدميان، حقوق ی همه. است خداوند عنايت و

  ).۴۶۶ ص ،١٣۶٣ تهران آرام، احمد ترجمه ،مفيد

  . ٢٣۴ ص ،٣ ج ،بحاراالنوار مجلسی، -۶

 با اشاعره است، گفته آنگاه و کرده ذکر را معتزله اعتقادی اصل شانزده خود، رسائل از يکی در رازی فخر امام -٧
  :مخالفند گانه شانزده اصول اين ی همه

 کالم -سه. نيست قديم رازقيت و خالقيت مانند فعل صفات -دو. نيست ذات بر زائد یتعال و تبارک حق صفات -يک
 خدا، بندگان -پنج. نيست پذيرفته سر، چشم با خداوند رويت -چهار. است حادث و مخلوق مجيد، قرآن يعنی خداوند
. است عقلی امور، قبح و حسن -هفت. شوند می شمرده عقلی واجبات، از برخی -شش. آفرينند می را خويش افعال خود
 - ده. است ثابت او فعل از قبل انسان توانايی - نه. شود نمی کبيره گناهان مرتکبين حال شامل پيغمبر شفاعت - هشت
 - دوازده. است کافر نه و مومن نه کبيره، گناه مرتکب -يازده. است واجب تعالی و تبارک خداوند بر اصلح امر رعايت
 صدور به قول -چهارده. نيست سودی نيايش، در - سيزده. نيست پذيرش قابل ی نظريه يک قبر در منکر و نکير سوال

 اکنون جهنم و بهشت -شانزده. شود نمی محسوب رزق است حرام آنچه - پانزده. نيست شده پذيرفته اوليا از کرامات
  . اند نشده آفريده

 ،١٣۴٠ تهران، دانشگاه انتشارات سبزواری، باقر محمد سيد ،الدين اصول ی رساله ،رساله چهارده رازی، فخر امام(
  )۵١ ص

  . ٧٧ - ٨٠ صص ،العقائد قوائد طوسی، نصيرالدين خواجه -٨

  . ١٨٣ ص ،٨ ج ،المواقف شرح ايجی، عضدالدين -٩

  :است داده شرح زير نحو به را معتزله و اشاعره نزاع محل الهيجی، عبدالرزاق مال -١٠

 االمری نفس مذموميت و االمری نفس ممدوحيت دانست تواند عقل که است آن قبح و حسن بودن علقی از مراد«
 بر يا فعلی تحسين بر را شرع ورود جهت دانست تواند يا و باشد، نشده وارد آن بر شرع چه اگر را، افعال بعضی
 حسن اکادر نه نرسد، را عقل که است آن قبح و حسن بودن شرعی از مراد و... باشد شده وارد شرع اگر فعلی، تقبيح
  ».آن از بعد نه و شرع ورود از پيش نه افعال، از فعلی هيچ در قبح، و حسن جهات ادراک نه و قبح، و

  )۵٩ ص ،١٣۶۴ الزهراء، ،ايمان سرمايه الهيجی، عبدالرزاق(

 بدی و خوبی نظر از افعال ی همه که است اين آن دليل: است گفته قبح، و حسن بودن شرعی بر تأکيد از پس قوشجی،
 است شارع نهی و امر تنها. ندارد را فاعلش عقاب و نکوهش يا ثواب و ستايش اقتضای نفسه فی فعلی هيچ کسانند،ي
  دهد می اقتضايی چنين آنها به که

  )٣٣٨ ص بيدار، ،االعتقاد تجريد شرح القوشجی، محمد بن علی الدين عالء(

  . ٣٠٣ ص ،االصوليه الفوائد خراسانی، محقق -١١

  .۵۶۴ ص ،١٣٨١ تهران، دانشگاهی، نشر مرکز رازی، فخر و غزالی محمد: مجدد دو ورجوادی،پ نصراهللا -١٢

 سبزواری، باقر محمد سيد المشرکين، و المسلمين مذاهب احوال شرح فی الفرق رساله، چهارده رازی، فخر امام -١٣
  . ١۴٣ -١۴۵ صص ،١٣۴٠ تهران، دانشگاه انتشارات

 عبارت کتاب، اين کامل نام. است نوشته را الفالسفه مقاصد کتاب ،الفالسفه هافتت کتاب نگارش از پيش غزالی، -١۴
  :است نوشته کتاب ی اوليه صفحات در غزالی. الفالسفه مقاصد المسماه الفالسفه تهافت مقدمه: از است
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 قبل ولی نمايم، کارآش را آنان های انديشی کج و ها گمراهی ساخته، برمال را فالسفه عقايد و آرا تناقض دارم قصد من«
 توضيح الهی و طبيعی و منطقی علوم مورد در را جماعت اين مقاصد که دانم می الزم يازم، دست کار اين به اينکه از

  ».ساخت آشکار توان نمی را آن مفاسد و عيوب مسلک، يک خصوصيات به احاطه و وقوف بدون زيرا دهم،

  . البله الجنه اهل اکثر ان -١۵

  . ٩٧ ص العقايد، قواعد کتاب ،١ ج ،الدين علوم ياءاح غزالی، -١۶

  . ١٧۵ – ١٧۶ صص الرجاء، و الخوف کتاب ،۴ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -١٧

 جلد ،١٣٨۵ يازدهم، چاپ فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت گنابادی، پروين محمد ترجمه ،خلدون ابن مقدمه -١٨
  .١٠٩١ صص دوم،

  .١٠٩٢ ص پيشين، -١٩

  .١٠٩٣ - ١٠٩۴ صص ين،پيش -٢٠

  .١٠٩٧ ص پيشين، -٢١

 مدعای به و کرد اعتماد نقل به بايد پس. ندارد جسمانی معاد به راهی عقل که است گفته شفا کتاب در سينا ابن -٢٢
 دست کوتاهی ذکر از پس ،اضحويه ی رساله در سينا، ابن اما. داشت تعبد شده، بيان راستگو پيامبر سوی از که نقل،
 بوعلی، مخالفان از برخی. است نياورده ميان به نقل مدعای به تعبد از سخنی هيچ جسمانی، معاد به يدنرس از عقل
  . اند آورده شمار به آن کردن تلقی استعاره و مجاز و جسمانی معاد رد ی منزله به را سکوت اين

  ).۴١ - ۴٣ صص ،١٩۴٩ دنيا، سليمان تصحيح مصر، چاپ اضحويه، ی رساله سينا، ابن(

  . ١٠٩٧ -١٠٩٨ صص دوم، جلد ،خلدون ابن مقدمه -٢٣

  .٩ ص آتای، حسين دکتر تصحيح آنکارا، -  ترکيه چاپ ،االعتقاد فی االقتصاد غزالی، -٢۴

  .٢٠ -٢١ صص صدرا، انتشارات ،الهی عدل مطهری، مرتضی -٢۵

  :است نوشته خصوص اين در ديگری، کتاب در مطهری مرتضی

 آنها از رسما چند هر شيعه مانند ديگر فرق. گذاشت زيادی آثار اسالم عالم در عریاش مذهب نفوذ و رواج شك بدون«
 البته و -  است مخالف  اشعری مكتب با شيعی مكتب آنكه با لهذا. نماندند مصون آنها عقايد نفوذ از اما آردند، نمی تبعيت

 بشر بودن محكوم از آه اندازه آن شيعی، فارسی و عربی ادبيات در -  نيست موافق صد در صد هم معتزلی مكتب با
 جهان بر اشعری مكتب تسلط و تفوق اثر در... است نرفته سخن اختيار و آزادی از رفته سخن سرنوشت برابر در

 تسلط و آزادی عدم و جبر با مرادف اينها امثال آلماتی و آلمات اين اسالمی، ادبيات دادن قرار نفوذ تحت و اسالم
  » .است شده معرفی او افعال و اعمال و انسان بر ینامرئ قدرت يك منطق بی

  )۴۵ - ۴۶ صص صدرا، انتشارات ،سرنوشت و انسان مطهری، مرتضی(

  .١٢۶ ص ،١ جلد بيروت، چاپ نعمه، عبداهللا شيخ تصحيح ،کنزالفوائد کراچکی، ابوالفتح -٢۶

  . ۴۴/ ٣ کبير، امير انتشارات ،االسرار کشف ميبدی، -٢٧

 .٨ - ٩ صص ،١ جلد ،االربعه االسفار -٢٨

  



٢٠۵ 
 

  )٢٠( محمدی قرآن
  )۵ - ٨( قرآن بودن اهللا کالم و اخالق در تحدی

  

  اختيار انکار -۴

 فعل« که بودند معتقد مسلمان فالسفه و متکلمان. اند کرده طرح اختيار خصوص در بسياری های بحث اشاعره
 تفسير در رازی فخر امام. شود نمی بحق و حسن مشمول ،»اختياری غير فعل« اما است، بردار قبح و حسن »اختياری

 که است آياتی از برخی ذيل، آيات. ٢٩است پرداخته جبر اثبات به مختلف، آيات به استناد با ،)الغيب مفاتيح( کبير
  :اند کرده استناد بدانها اشاعره

 در مصيبتی هيچ :سيري اهللا علی ذلك ان نبراها  ان قبل من آتاب فی اال انفسكم فی ال و االرض فی مصيبة من اصاب
 است،] ثبت[ کتابی در باشيم آفريده را آن آنکه از پيش آنکه مگر نرسد شما های جان به و] مال و جسم به[ زمين
  ). ٢٢حديد،( است آسان خداوند بر امر اين گمان بی

 ظلمات فی حبة ال و يعلمها اال ورقة من تسقط ما و البحر و البر فی ما يعلم و هو اال يعلمها ال الغيب مفاتح عنده
 را آن او جز کس هيچ و اوست نزد غيب] های گنجينه[ کليدهای و: مبين آتاب فی اال يابس ال و رطب ال و االرض
 ای دانه هيچ و داند، می را آن آنکه مگر افتد نمی] درخت از[ برگی هيچ و داند می درياست و خشکی در آنچه و داند، نمی
 انعام،( است] مسطور[ مبينی کتاب در آنکه مگر نيست خشکی و تر هيچ و مينز] توی بر تو[ های تاريکی در
۵٣٠)[٩ .[  

 االمر من لنا آان لو يقولون لك يبدون ال ما انفسهم فی يخفون هللا آله االمر ان قل ء شی من االمر من لنا هل يقولون
  :مضاجعهم الی القتل عليهم آتب الذين لبرز بيوتكم  فی آنتم لو قل هيهنا قتلنا ما ء شی

 خويش دل در و است، خداوند دست به کارها ی همه ی رشته سر بگو هست؟ اختياری کار اين در را ما آيا گفتند می
 شديم، نمی کشته اينجا در بود، اختياری کار اين در را ما اگر گفتند می کردند، نمی آشکار تو بر که نهفتند می چيزهايی

 به] خويش پای با[ بود، شده نوشته شان سرنوشت در شدن کشته که کسانی يد،بود هم خويش های خانه در اگر بگو
  ).١۵۴ عمران، آل( شدند می رهسپار خويش قتلگاه

 جز و ماست، نزد هايش گنجينه آنکه مگر نيست چيز هيچ و: معلوم بقدر اال ننزله ما و خزائنه عندنا اال ء شی من ان
  ).٢١ حجر،( آوريم نمی پديد آن از معين ی اندازه به

  ).٣ طالق،( است نهاده ای اندازه چيز هر برای خداوند که براستی: قدرا ء شی لكل اهللا جعل قد

  ). ۴٩ قمر،( ايم آفريده اندازه به را چيز هر ما: بقدر خلقناه ء شی آل انا

  ). ۴ ابراهيم،( ندآ می هدايت بخواهد را آسهر و گمراه بخواهد را هرآس خدا: يشاء من يهدی و يشاء من اهللا فيضل

 انك الخير بيدك تشاء من تذل و تشاء من تعز و تشاء ممن الملك تنزع و تشاء من الملك توتی الملك مالك اللهم قل
 که کس هر از و بخشی فرمانروايی خواهی که کس هر به هستی، فرمانفرمای ای خداوندا، بگو: قدير ء شی آل علی

 خوار خواهی که را کسی هر و داری گرامی خواهی که را کس هر هک تويی و بازستانی، فرمانروايی خواهی
  ). ٢۶ عمران، آل( توانايی کار هر بر تو توست، دست به خير] ی رشته سر[کنی،

  :است نوشته آيه اين تفسير در رازی فخر امام
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 يا است، گشته اصلح متغلب اين فعل به تنها و شده واقع فاعلی بدون که گفت توان می يا ظالم برای را ملک حصول«
 هر زيرا است، باطل نيز دومی و است، صانع نفی ی مثابه به اولی اما و. است آمده حاصل به ربانی اسباب به اينکه
 اينکه جز ماند نمی باقی پس دهد، نمی دست او برای البته و خواهد، می خودش برای را دولت و پادشاهی تحصيل کسی
  ...آيد می حاصل تعالی خدای بخشش به ظالمان پادشاهی که بگويند

 به گردانيدنش خوار و ايمان به را خود نفس بنده ساختن عزيز البته باشد، بنده مشيت به تنها کفر و ايمان حصول اگر
 خوار از باشد تر عظيم هم و ساخته، عزيز را او آنچه ی همه به باشد را اش بنده خدا کردن عزيز از تر عظيم کفر

 و تر تمام وصف اين از بنده ی بهره باشد، چنين امر اگر و کرده، خوارش بدان آنچه ی همه به را خود ی بنده ساختن
 به و ساختن عزيز که يابيم می در پس است، باطل قطعًا اين که است معلوم و باشد، تعالی خدای ی بهره از تر کامل
 اين در نيرومند دليلی اين و. نباشد خدا ویس از جز نيز باطل، و کفر به کردن خوار و نيست، خدا از جز حق، و ايمان
  ....است مسأله

 ضاللت، و کفر به را بعضی و دهد، می عزت معرفت، و ايمان به را بعضی تعالی خدای که است اين ما مذهب و
 يکی :است وجه چند دارد داللت آن بر آنچه و. است همين خود اذالل، و اعزاز انواع ترين عظيم گرداند،و می خوار

 است، باطل اولی و تعالی، خدای يا است، بنده يا فاعل اين و خواهد، می فاعلی ناچار کفر، ذل و اسالم عز که است ناي
 را ايمان بنده که زمانی پس .خواهد می را هدايت و معرفت و ايمان بلکه گزيند، نمی خويشتن بر را کفر کسی زيرا
 خدای از آن حصول که يابيم می در باشد، شده حاصل او رایب جهل بلکه باشد، نگشته حاصل او برای و کند اراده
 اينکه يا و است يی شبهه ی واسطه به يا آيد می حاصل بنده برای که جهلی که است اين دومی. بنده از نه است، تعالی
 سابق جهلی به البته باشد، جهل آن ی همه اگر زيرا است، باطل اولی و. است داده انجام ابتدًا را آن بنده: گويند می

  .است محال آن و آيد، می الزم تسلسل اينجا در و باشد، گشته حاصل

. دهد می انجام ای سابقه بدون و ابتدًا را آن بنده که انجامد می جهلی به جهات اين ی همه: بگويند که ماند می باقی پس
 درمی پس. برود جهل راه به بیموج بدون و ابتدًا که شود نمی راضی عاقل که يابيم می در خويش نفس از ما ليکن
 که ايم کرده بيان اين از پيش ما که است اين سومی .است او خذالن به و را خود ی بنده خدا اذالل به کار اين که يابيم
 اعزاز باشد، خير طرف در اگر پس است، تعالی خدای سوی از مرجح اين و. خواهد می مرجح و داعی ناچار فعل،

 همانا خوارسازنده، و کننده عزيز که شود می ثابت پس. است اذالل باشد، ضاللت و شر و جهل طرف در اگر است،و
  ... است تعالی خدای

 تر افزون تعالی، خدای از نيکی، و خيريت در بنده که آيد می واجب خدا، خلق به نه باشد، بنده خلق به ايمان اگر پس
 به ايمان، اينکه بر کند، می داللت جهت دو از آيه، اين است،پس کفر اين و. کمال و فضيلت در طور همين و باشد،
  ».٣١باشد تعالی خدای فعل يا آفرينش يا خلق

 گمان به. است کرده اشاره شرعی فرامين با خداوند مطلق علم تعارض ی مسأله به ديگری، جای در رازی فخر امام
 تکليف شرعی، فرامين کرد، خواهند چه ادافر که است روشن پيش از »خداوند مطلق علم« مدعای مبنای بر چون او،
  :اند يطاق ماال

 او که داند می و کرده تکليف کافر به خدا که حالی در کرد، نمی امر آن به بود،خدا قبيح قدرت، از خارج تکليف اگر«
 طرف، يک زا پس. آورد نخواهد ايمان او داند می که حالی در داده فرمان ايمان به را ابولهب مثًال. آورد نمی ايمان
 ايمان قطعًا نيست، پذير تخلف او علم چون و آورد، نخواهد ايمان او که داند می ديگر، طرف از و داده، ايمان به فرمان
 از يکی. بياورد ايمان است، آورده او که آنچه و پيامبر به که داده فرمان ابولهب به خدا. بود خواهد محال او آوردن

 دو بين جمع دو، اين ی نتيجه صورت ان در و آورد، نخواهد ايمان او که است اين است، آورده پيامبر که چيزهايی
 نخواهی ايمان تو که بياوری ايمان بايد گويد می طرف، آن از دهد، می ايمان به فرمان طرف، اين از است، متضاد امر
  ».٣٢آورد

  :است نوشته عمران آل سوره ١۴ آيه تفسير در رازی فخر



٢٠٧ 
 

 ما کيشان هم قول اما کيست؟ آراينده و کننده زينت اين که اند کرده اختالف للناس زين در که تاس اين دوم مسأله«
 هم و. است تعالی خدای افعال، ی همه آفريدگار ايشان نزد که است آن برای اين و. است ظاهر باب اين در] اشاعره[

 آراينده اين اگر و بود؟ کسی چه آراست، شيطان برای را بدعت و کفر آنکه پس باشد، شيطان آراينده اگر: گويند ايشان
 بايد نيز انسان همين شد، واقع انسان در شيطان اين نفس از کار اين اگر و آيد، می الزم تسلسل باشد، ديگری شيطان
 حق در - است درست همين که - باشد تعالی خدای از اگر و]. آيد می الزم تسلسل نيز مورد اين در يعنی[ باشد همچنان

 الذين هوالء ربنا: گويد می که آنجا است نکته بدين اشاره ،۶٣ آيه قصص سوره قرآن در ود باشد، چنين بايد نيز انانس
 جدًا کالم اين و کرد؟ اغوا که را ما پس کرديم، اغوا را ايشان ما که کند اعتقاد کسی اگر: يعنی غوينا، کما اغويناهم
  ».٣٣]خداست جانب از هدايت که همچنان ست،خدا سوی از اغوا که است ظاهر يعنی[است ظاهر

 او. است کرده طرح اختيار و جبر ی درباره را خود آرای ،الدين علوم احياء توکل و توحيد کتاب در غزالی محمد امام
 رويکرد، اين منطقی ی نتيجه. است پرداخته آدميان ی تامه عدميت و مملوکيت و خداوند ی مطلقه فاعليت طرح به ابتدا
  . است آدميان اختياری افعال کردن منتفی

 چيزی افتادن اثر در آب شدن شکافته. کند می تقسيم اختياری و ارادی طبيعی، نوع سه به را آدميان افعال ابتدا غزالی
 جهاتی از سه اين گرچه وی گمان به. است اختياری فعلی نوشتن. است ارادی فعلی تنفس. است طبيعی فعلی آن، در

 توضيح به نياز طبيعی فعل بودن جبری .هستند جبری و اضطراری يکسان طور به تاشان سه هر اام دارند، تفاوت
. کند می حرکت جبری طور به حنجره تنفس، ی اراده از پس اينکه برای است، جبری فعلی هم کشيدن نفس. ندارد
 بخواهد اگر آدمی اينکه برای است، اختياری فعلی که آيد می نظر به نوشتن اما. نيست آدمی اختيار تابع هم اراده
 قطعًا آدمی را چه هر. است علم تابع اراده چون است، حاکم جبر هم اينجا در ولی. نويسد نمی نخواهد، اگر و نويسد، می

 وجود قطعی علم اگر. آن به سوزن شدن نزديک اثر در چشم بستن مانند. کرد خواهد اراده را آن چرا و چون بی بداند،
. است خير گزينش معنای به اختيار. برگزيند را يک کدام فعل دو ميان که داد خواهد دست تحير آدمی باشد،به نداشته
 ها اندام در پنهان قدرت که نيست خير سوی به اراده اضطراری و جبری حرکت جز چيزی واقع در خير، انتخاب اما
  :دارد می وا عمل به را

 بدين بودنش مختار و نيست او از اوست در که فعل مولد اصرعن آن ی همه که معناست بدين آدمی بودن مجبور«
 هم عقل حکم حدوث که حالی در شود می حادث وی در جبرًا عقل، حکم از پس که است ای اراده محل وی که معناست
  . است محض اختيار باری فعل و است محض جبری آتش سوزاندن. باشد مختار که است مجبور آدمی لذا. است جبری

 منافات جبر با نه اين و اند کرده مجبور بودن مختار بر را آدمی که چرا. دارد منزلت دو آن ميان منزلتی ، میآد فعل
 گوييم می اختياری که هم را خدا فعل و اختيار و جبر جامع دارد معنايی بصيرت صاحبان نزد بلکه اختيار، با نه دارد
 محال خداوند بر چيزی چنين که چرا تردد، و تحير به مسبوق ی اراده از ناشی است فعلی که شود فهميده چنين نبايد
  » .٣۴شوند می استعاری و مجازی روند، می کار به خداوند حق در وقتی زبان الفاظ جميع اصوًال و است

  :است کرده معرفی مختار را آدميان گويد، می سخن مردم عامه با که آنجا مولوی

  کنم آن يا کنم اين فردا که اين

  صنم ای است اختيار ليلد اين

  وعيد و نهيست و امر قرآن جمله

  ديد کی را مرمر سنگ کردن امر

  کند گردون و اختر که خالقی

  کند چون جاهالنه نهی و امر

  



٢٠٨ 
 

  اختيار نباشد گر را حق غير

  دار جرم بر آيدت می چون خشم

  اختيار بيان شد تو در خشم

  اعتذار جبريانه نگويی تا

  ) ٣٠٢۴ -٣٠۴٩ اتابي پنجم، دفتر ،مثنوی(

 ی همه. ندارد وجود اختياری ، االمر نفس در حقيقت در که دهد می نشان رود، می اعماق به سطح از وقتی همو، اما
  :است خداوند فعل آدمی، افعال ی همه. خداست آواز آوازها،

  بود شه از آواز آن مطلق

  بود عبداهللا حلقوم از گرچه

  تو چشم و زبان من را او گفته

   تو خشم و رضا من و سحوا من

  توی يبصر بی و يسمع بی که رو

  توی ير صاحب جای چه توی سر

  وله از هللا کان من شدی چون

  له اهللا کان که باشم ترا من

  منم گاهی ترا گويم توی گه

  روشنم آفتاب گويم چه هر

  دمی زمشکات تابم کجا هر

  عالمی مشکالت آنجا شد حل

  نمود اسما بخويش او را آدمی

   گشود می اسما آدم ز را ديگران

  ) ١٩٣٨ -١٩۴۶ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

  زتست ما در نوا و ناييم چو ما

  زتست ما در صدا و کوهيم چو ما

  مات و برد اندر شطرنجيم چو ما

  صفات خوش ای زتست ما مات و برد

  



٢٠٩ 
 

  جان جان را ما تو ای باشيم که ما

  ميان در تو با باشيم ما که تا

  ما های ستیه و هاييم عدم ما

  نما فانی مطلقی وجود تو

  علم شير ولی شيران همه ما

  بدم دم باشد باد از شان حمله

  باد ناپيداست و پيدا شان حمله

  مباد گم هرگز پيداست نا آنک

  )۶٠٢ -۶٠٧ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

 قرآن تمام گفت می ولویم. کند می قطع را اش فعل با آدمی ی رابطه طبيعی طور به مولوی، توسط عليت اصل انکار
  :است عليت اصل انکار و نفی خدمت در

  دوختيم چه از اسباب بر چشم

  آموختيم کرشم چشمان خوش ز گر

  دگر اسبابی اسباب بر هست

   نظر افکن آن در منگر سبب در

  آمدند اسباب قطع در انبيا

  زدند کيوان بر خويش معجزات

  بشکافتند را بحر مر سبب بی

   يافتند گندم چاش زراعت بی

  سعيشان از شد آرد هم ها ريگ

  کشان کش آمد ابريشم بز پشم

  سبب قطع در هست قرآن جمله

   بولهب هالک و درويش عز

  تمام تا قرآن آغاز ز همچنين

  والسالم علت و اسبابست رفض

  )٢۵٢۵ و ٢۵١۵ -٢۵٢٠ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

  :است کرده مطرح هم کبير ديوان در را باور همين مولوی



٢١٠ 
 

  او ی جاده ما ره و او ی داده ما علم

  حمل خورشيد ز نه گرمش، دم ما گرمی

  بپذير نفخت ز رو دهدت جان او دم

  علل موقوف نه است فيکون کن او کار

  :و

  رسيدی علت بی سلطان در چو

  خند می معلول و علت بر هال

  معزول کرد را يی مرده مرده چو

  خند می معزول و عازل بر خوش تو

  ملکی کرد حاصل بخوا در يکی

   خند می محصول و حاصل بر برو

 تمام مستقيم فاعل خداوند. کردند می نفی را انسان فاعليت و آوردند می شمار به هستی فاعل تنها را خداوند اشاعره
 ارفر برای اشاعره. سازند متهم جبرگرايی به را آنها اشاعره، مخالفان که شد باعث ايده اين. شد می تلقی انسان افعال
. آنهاست »کسب« بلکه نيست، آنها »فعل« آدميان، اعمال برساخته، اين مطابق. برساختند ديگری ی ايده اتهام، اين از

 پس معانی، اين از يکی مطابق. کردند می ارائه آن از مختلفی معانی و نداشتند کسب مفهوم از واحدی تصور اشاعره
 چيزی خداوند گيرد، قرار فعل عدم بر آدمی اختيار هم اگر. آفريند می را او فعل خداوند انسان، اختيار و اراده از
  . آفريند نمی

. انسان است،نه خداوند حقيقی فاعل اما شود، می مقارن خداوند ی اراده با انسان ی اراده که است زمانی در فعل، وقوع
 اين ها انسان نقش تنها ندارند، ند،آفري می خداوند که فعلی در نقشی هيچ ها انسان که گفتند می آنها از ديگر گروهی
 بود اين برساخته اين نهايی ی نتيجه. کنند می متصف معصيت و طاعت به را خداوند توسط شده آفريده فعل که است
  .٣۵است فعل »کاسب« فقط آدمی و است فعل مستقيم و حقيقی فاعل خداوند که

 بيان Man proposes, God disposes شکل به که دارد، وجود اشاعره ی نظريه مشابه مسيحی،مدعايی سنت در
 نيروی نيست، چراغ روشنايی عامل زند، می را برق کليد که انسانی. زدن را برق کليد مانند درست. است شده

 مقدماتی ی تهيه فقط و فقط آدميان، که است اين اشاعره مدعای. کند می روشن را المپ ها، سيم درون ی الکتريسيته
  تهيه »کسب« از منظور. آورد می وجود به را نظر مورد فعل خداوند، قدرت و اراده آنها، دنش حاضر با که است

 منسجم ای نظريه اشاعره، جبرگرايی که شود می ديده روشنی به. است خداوند عملی تصرف و فعل برای الزم مقدمات
 فعل مستقيم فاعل اينکه گفتن با گردي سوی از و دهند، می نسبت آدمی به را اختيار و اراده سو يک از آنان. نيست
. کرد می دنبال را ايده همين هم غزالی محمد امام. کنند می سلب او از را اختيار و فاعليت و است،قدرت خداوند آدمی
  :کرد می معرفی کاسب را آدميان جبر، ی مسأله حل برای اما. است اعمال ی همه فاعل خداوند که بود معتقد او

 که است قدرت به مقدور آيد می وجود به وقتی حرکت چون. است بنده کسب و وصف و ندخداو مخلوق حرکت،«
 چنين. شود می شمرده کسب نسبت، آن اعتبار به که دارد قدرت نام به ديگری صفت با نسبتی نيز و است بنده وصف
 قدرت از خارج و تياراخ بی ی رعشه و مقدور حرکت ميان فرق بالوجدان آدمی چون باشد، تواند نمی محض جبر چيزی

  ».٣۶يابد می در را

  : گفت می غزالی به اقتفای با هم مولوی



٢١١ 
 

  ببين دو هر ما کرد و حق کرد

  اين پيداست دان هست را ما کرد

  ميان اندر خلق فعل نباشد گر

  چنان کردی چرا را کس مگو پس

  بيار فرقی پی دل ای مثال يک

  اختيار از را جبر بدانی تا

  ارتعاش از بود لرزان کان دست

  جاش ز بلرزانی تو دستی وانک

  شناس حق ی آفريده جنبش دو هر

  قياس آن با اين کرد نتوان ليک

  لرزانيديش که پشيمانی زان

  ديديش پشيمان کی را مرتعش

  )١۴٨٣ – ١۵٠٣ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

 ادله تکافو به گويی بحث، رفينط وی، نظر مطابق. کند می معرفی ناشدنی حل را اختيار و جبر فلسفی ی مسأله مولوی
 تا نزاع اين تا نهد می مقابل طرف اختيار در ديگری دليل خداوند سازد، می بر دليلی که طرفين از يک هر. اند رسيده
 ).١۴٣٢ -٣٢۴٠ ابيات پنجم، دفتر مثنوی،( کند حل را کالمی– فلسفی معضل اين تواند می عشق فقط. کند پيدا ادمه ابد

 اختيار عين معشوق، اختيار. شود انجام پسندد می او چه هر تا گذارد می معشوق اختيار در را خود وجود تمام عاشق
  :است عاشق خواسته عين بخواهد، چه هر لذا است، تر من من، از معشوق. است عاشق

  کرد صبر بی را عشق جبرم لفظ

  کرد جبر حبس نيست عاشق وانک

  نيست جبر و حقست با معيت اين

  نيست ابر اين است مه تجلی اين

  نيست عامه جبر جبر اين بود ور

  نيست خودکامه ی اماره آن جبر

  ديگرست ايشان جبر و اختيار

  گوهرست صدفها اندر ها قطره

  خيال بد تو در جبر و اختيار

  جالل نور شد رفت ايشان در چون



٢١٢ 
 

  )١۴۶۶ -١۴٧۶ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

  بار و کار صد با چرخ باشم که من

  اختيار از کرد فرياد ينکم زين

  بردبار و کريم خداوند کای

  اختيار ی شاخه دو زين امانم ده

  رسيد تو از مد و جر اين اولم

  مجيد ای بحر اين بود ساکن ورنه

  داديم تردد کين آنجا از هم

  کرم از هم مرا کن تردد بی

  الغياث آه کنی می ابتالام

  اناث چون ابتالات از ذکور ای

  مکن رب يا ابتال اين بکی تا

  مکن مذهب ده و بخش ام مذهبی

  ) ٢٠٢– ٢١٣ ابيات ششم، دفتر ،مثنوی(

  اشاعره خدای -۵

 به مسلک، اشعری غزالی خدای. است گفته خراسانی محقق که است همان مولوی، و رازی فخر و غزالی خداشناسی
 هستی عالم تمام اينکه برای. کرد داعتما توان نمی او به که است کاری فريب. نيست پايبند اخالقی و عقلی اصل هيچ
  :است نوشته الدين علوم احياء در غزالی. آيد نمی شمار به حق سلب و ظلم خويش، ملک در تصرف و اوست، ملک

 کس هر... بترس من از ترسی می هار ای درنده از که همچنان داود، ای که کرد وحی السالم عليه داود به خداوند«
 که داند می و ندارد پروا جهانيان ی همه کردن هالک از که است اين حق صفات از يکی که داند می بشناسد را خدا

 ابدًا سازد گرفتار ابد عذاب به و کند هالک را او چون هزار هزاران اگر که است مسخر کسی قدرت دست در خودش
  ».٣٧شد نخواهد تابی بی و رقت تأثر دچار

  :است کرده مطرح را مسأله همين ديگر جای در باز

 جرأت بصيرتی صاحب هيچ بود نداده اذن شرع اگر. يابی نمی در مثالی به جز را خداوند صفات از ترس معنای«
 درنده از که بترس چنان من از که فرمود وحی نبی داود به خداوند که است آمده خبر در. نداشت را مثالی چنين ذکر
 رو آن از درنده از آدمی ترس که است آن حاصل و... ماندفه می تو به را مقصود حاصل مثال اين. ترسی می هار ای

 در او که روست آن از و اوست، سطوت و هيبت و کبر و قهر و خشم از بلکه است کرده جنايتی او به نسبت که نيست
  ... پرواست بی کاری هر انجام

 شهود به عارفان اما است مثال اين از ربرت خداوند شأن... کند التفاتی تو به که آنی از کمتر درنده آن نزد در تو اصًال
 باکی و برم می آتش به را آنان و ندارم باکی و برم می بهشت به را اينان:"گويد می خداوند وقتی که... اند دريافته يقينی
  » .٣٨گويد می راست ندارم،



٢١٣ 
 

  :است داده بسط را خداشناسی همان غزالی، از اقتفای به خصوص، اين در هم مولوی

  منزلم و دکان يرانو زتو ای

  دلم بيفشاری چون ننالم چون

  ديوانگی فن بر من عاشقم

  فرزانگی و فرهنگی از سيرم

  فاش راز گويم شرم بدرد چون

  ارتعاش و زحير و صبر ازين چند

  سحاف همچون شدم پنهان حيا در

   لحاف زير ازين بجهم ناگهان

  يار رابست راهها رفيقان ای

  شکار شير او و لنگيم آهوی

  ای چاره کو رضا و تسليم که جز

  ای خواره خون نری شير کف در

  آفتاب چون خور و خواب ندارد او

  خواب و خورد بی کند می را ها روح

  من خوی هم يا باش من بيا که

  من روی تجلی در ببينی تا

  ) ۵٧٠ -۵٧٩ ابيات ششم، دفتر ،مثنوی(

  :است کرده تکرار را نکته همين هم سوم دفتر در و

  شد بيهوش آهويی شيری پيش

  شد روپوش او هست در اش هستی

  )٣۶٧۶ بيت سوم، دفتر ،مثنوی(

  :گويد می ديگر جايی در و

  دلش گردد خنک کی نسوزم تا

  منزلش و خاندان ما دل ای

  بسوز سوزی همی را خود خانه

  اليجوز بگويد کو کس آن کيست
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  مست شير ای را خانه اين بسوز خوش

  است تر اولی چنين چنين عاشق خانه

  )۶١٧ -۶١٩ ابيات ششم، دفتر ،مثنوی(

 جز حلی راه نگريستند، می قرآن و تاريخ به وقتی آنان. بودند روبرو الهی افعال بودن اخالقی مهم ی مساله با اشعريان
 شود، سنجيده آدميان اخالقی معيارهای با اگر کند، می هرچه و نيست اخالق تابع خداوند که رسيد نمی نظرشان به اين
  :گفت می غزالی. آمد خواهد شمار به اخالقی غير

 خود با و لرزد می خود بر اند، مانده محروم ايمان نعمت از گناهی هيچ بی که بنگرد فاسقان و کافران به اگر آدمی«
 بسا گيرد؟ پس باز بخشيده را آنچه که دارد پروايی چه بخشد، می وسيله بی و کند می محروم جنايت بی آنکه گويد می
  ».٣٩اند شده مبتال خاتمت سوء به و اند افتاده ارتداد به که انمومن

 در را نادان و دروغگو شخص خداوند که است جايز ما نظر در«: است گفته االعتقاد فی االقتصاد کتاب در غزالی
  ».افکند دوزخ آتش در را عالم و صادق شخص خداوند است جايز چنانچه سازد، مستقر جاودان بهشت

  :کنند وفا که است زردروی عاشقان وظيفه پس نيست، واجب خدا بر عهد به وفای که بود باور اين رب هم مولوی

  نباشد وفا واجب خوبرويان شاه بر

   کن وفا کن عهد تو عاشق، روی زرد ای

  توهم يک دفع -۶

. نيست پذير امکان واقعًا اشاعره، چارچوب در مولوی و رازی فخر غزالی، چون بزرگانی ی انديشه کردن محدود
  . ۴٠اند شده معرفی هفتم قرن مجدد عنوان به رازی فخر امام و ششم قرن مجدد عنوان به غزالی

 در که غزالی مثال، عنوان به. است ناسازگار اشاعره مدعيات با که دارد وجود فراوانی نکات آنها، سخنان ميان در
 القسطاس کتاب در است، کرده تسفيق و تکفير وردم سه در...) و فارابی سينا، ابن( فيلسوفان الفالسفه تهافت

 قادر هم پيامبران حتی که آورده شمار به ناشدنی رفع و طبيعی را رفتار و گفتار و افکار در آدميان اختالف ،المستقيم
  :معصوم امام به رسد چه اند، نشده آن رفع به

 ابن علی االمه رئيس شعری ليت و... ربک رحم من اال مختلفين واليزالون ازلی ضروری حکم الخلق اختالف بل«
  ».۴١ابدالدهر التنقطع اختالفت تأسيس سبب او... الخلق بين االختالفات رفع سبب کان -عنه اهللا رضی - طالب ابی

 اختالفات وجودش بلکه نشد، اختالف حل باعث تنها نه شما امام گويد، می) شيعيان(معصوم امام وجود قائالن به غزالی
 پديدار موجب اش، امامت موضوع يا شد، اختالف رفع سبب طالب ابی بن علی: پرسد می آنها از سپس. آفريد بسيار
 چرا باشد، اختالف رفع مدعی شما معصوم امام اگر شد؟ نخواهد حل هم تاريخ پايان تا که شد، اختالفاتی شدن

 گويد، می و آورده شمار به مستقيم راطص از خارج را ناصبيان و رافضيان است؟غزالی نيافته پايان مسلمين اختالفات
 تکفير بحث به را االعتقاد فی االقتصاد کتاب از فصل يک غزالی. هستند اعتدال راه در جماعت و سنت اهل تنها

 اجماع حجيت منکر نظام. شود می منتهی اسالم پيامبر خاتميت انکار به اجماع، انکار گويد، می او .است داده اختصاص
  . ۴٢کرد تکفير اجماع، انکار دليل به توان نمی را او اما بود،

 اينکه برای کرد، تکفير توان نمی اشاعره آرای با مخالفت دليل به را کسی که است نوشته تمام صراحت به غزالی
: پرسد می دانند، می کفر را اشاعره با مخالفت که کسانی از وی. است درست اشاعره باورهای که کرد اثبات توان نمی
   است؟ آنان مذهب در منحصر حق که شده ثابت آنان برای اکج از
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 الجلی الکفر من کفر صدر و ورد کل فی مخالفته ان يزعم و االشعری الی المذاهب سائر من يميل صاحبه لعل و«
 انه عمز و تعالی هللا البقاء صفه فی خالفه اذا الباقالنی بکفر قضی حتی عليه وقفًا الحق يکون ان له ثبت اين من فأسأله
 بمخالفته االشعری من االشعری بمخالفته بالکفر اولی صارالباقالنی لم و الذات علی زائدًا تعالی هللا وصفا هو ليس

  ».۴٣الباقالنی

 تکفير حکم براحتی اما ندارند، ديگری دانش آن جز و است، فقه علم فقيهان، ی اندوخته و سرمايه تنها گويد، می غزالی
   :بگردانند روی اينان از بايد مردم. کنند می صادر آن و اين برای

 فأن لسانک و قلبک به والتشغل عنه فأعرض والتضليل التکفير فی يحوض الفقه مجد بضاعته الذی الفقيه رايت فأذا«
  » .۴۴الناس بين کثرالخالف الجله و الجهال عنه اليصبر الطبع فی غريزه بالعلوم التحدی

  :است نوشته االصول علم نم المستصفی کتاب ابتدای در غزالی

  ».۴۵است معدل و مزکی که است شاهدی شرع و شود نمی معزول هرگز که است حاکمی عقل«

 و لوازم به مسلمان، انديشمندان ديگر و غزالی که افسوس. ندارد وحی از مستقل عقل حاکميت جز معنايی مدعا، اين
  .نبودند پايبند مدعا، اين پيامدهای

 نشان عمران،بخوبی آل سوره هفتم آيه ذيل در است، جبر مدافعان و اشعريان، از يکی خود ينکها با رازی، فخر امام
 بر متشابه و محکم قرآن، آيات از چگونه دينی، برون های داوری پيش و ها انگاشت پيش ها، فرض پيش که دهد می
 چه است، دينی برون های فرض پيش به متکی حد اين تا معتبر، سنت و کتاب تفسير و فهم و خوانش وقتی. سازند می
  : گويد می ديگری؟ تحمل عدم و داری ناروا جای

 قول با موافق آيات آنکه حال است،و محکم او، مذهب با موافق آيات که کنند می ادعا مذاهب خداوندان از يک هر«
 است، محکم) ٢٩ کهف،( فليکفر شاء من و فليومن شاء فمن گويد می معتزلی که اينجاست از. است متشابه او، خصم

 را امر] اشعری[سنی و. است متشابه) ٢٩ تکوير،( العالمين رب اهللا يشاء ان اال ون تشاء ما و گويد می اينکه و
 را خودشان مذهب با مطابق آيات اينکه اال بينی نمی ای طايفه دنيا در تو که دانست بايد و... کند می قلب آن درباره
: گويد می که بينيد نمی را جبايی آيا مثًال. شمارند می متشابه را شان خصم مذهب با قمطاب آيات و خوانند، می محکم
 به که هستند کسانی آنها و دهند، می نسبت تعالی خدای به را مااليطاق تکليف و کذب و ظلم که هستند کسانی مجبره

  :گويد می اصفهانی] بحر[ ابومسلم يا و جويند، می تمسک متشابهات

 تأويل داشته بيان تعالی خدای که محکمی آيات به را آنها و دهد، می ضالل آيات به دل که است کسی تنهف طالب زايغ«
  :گويد می اينکه مثل ،»کند نمی

 نيز و) ٢۶ بقره، – ٧٩ و ٨۵ طه،( االالفاسقين به يضل ما و هدی، ما و قومه فرعون اضل و السامری، اضلهم و
 تفسير اين بر) ١۶ اسرأ،( فيها ففسقوا مترفيها امرنا قريه نهلک ان اردنا اذا و گويد می که را تعالی خدای قول
 خلق بر تعالی خدای اينکه نيز و بود، کرده اراده را آنان فسق که حالی در کرد شان هالک تعالی خدای که دهند می

 بکم يريد ال و اليسر بکم اهللا يريد گويد می تعالی خدای اينکه با سازد، شان هالک اينکه تا طلبد می هايی علت خويش
 فهم اعمالهم لهم زينا گويد می که تعالی خدای قول و) ٢۶ نسأ، – ١٨۵ بقره،( يهديکم و لکم ليبين اهللا يريد و العسر،
 که را آنچه کار بدين و بياراست، ايشان بر را نعمت تعالی خدای که کنند می تأويل معنی اين بر را) ۴ نمل،( يعمهون

 و اال القری مهلکی کنا ما و بانفسهم، ما يغيروا حتی بقوم ما يغير اهللا ان گويد می چنانکه کردند، ضنق بود قرآن در
 و ،)۵٩ فصلت،( الهدی علی العمی فاستحبوا يناهم فهد ثمود اما و گويد می و) ۵٩ قصص، -١١ رعد،( نظالمو اهلها
 قلوبکم فی زينه و االيمان اليکم حبب اهللا لکن و گويد می و) ١۵ اسرأ،( لنفسه يهتدی فانما اهتدی فمن گويد می

   دهد؟ می زينت را سرگردانی و عمه چگونه پس ،)٧ حجرات،(
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 همه او مذهب موافق آيات که کند می حکم چگونه که دانستيم می ايکاش و - گويد می ابومسلم که است چيزی آن اين و
 است او مذهب مطابق و کند می ايجاب آيات اين از آنچه چرا و اند؟ متشابه همه او مذهب مخالف آيات و اند، محکمات

 بدانچه پس... گرداند؟ می بر ظاهر از را آنها است او مذهب مخالف که آياتی در و سازد، می جاری ظاهر بر را آنها
 آيه نآ باشد، ايشان مذهب موافق يی آيه هر که است اين مردم جمهور نزد پايدار قانون که گردد می ظاهر کرديم، ياد

  ».۴۶است متشابه آن باشد، ايشان مذهب مخالف که يی آيه هر و است، محکم

 پيدا تعارض انسانی عقل های يافته با سنت و کتاب مدعيات از يکی اگر. کردند ذبح شرع پای در را عقل اشاعره
 بدون اشاعره اما. کرد تأويل عقل سود به را شرع و چسبيد را عقل بايد که بودند باور اين بر کرد،معتزله می

  . نبودند قائل اعتباری هيچ عقل برای و چسبيده را شرع ترديدی کوچکترين

 به را نزاع قرآن، آيات تفسير در موارد، برخی در او، اما. است اشاعره انديشمندان بزرگترين از يکی رازی فخر امام
 موارد تمامی برای کلی حکمی گويی که است، گفته سخن ای گونه به او رويکرد، اين در. است داده پايان عقل سود

 از. شود می منجر قرآن و نبوت و توحيد ابطال به عقل، انکار گويد، می. است روشن او استدالل.کند می صادر تعارض
 پذيرفت را عقل داوری بايد يابند، می تعارض انسانی عقالنی های يافته با وحيانی های فرآورده که مواردی در رو، اين
  :است نوشته بقره سوره ٢٨۶ ی آيه تفسير در. کرد تأويل را وحيانی مدعيات و

 است اين است، تر صواب آن که يکی:است وجه چند آن در و باشد، تأويلی بايد ناچار آيه، در که يابيم می در پس... «
 آن و کرد، يقتصد را دو هر بايد يا آيد، پديد تعارض سمعی ظاهر و عقلی قاطع امر ميان هرگاه است شده ثابت که

 مثابه به آن زيرا است، محال نيز آن و کرد، تکذيب را دو هر بايد يا و است، نقيض دو ميان جمع آن زيرا است، محال
 راه ی مايه اين، و نهاد، ترجيح را سمعی ظاهر و کرد تکذيب را عقلی قاطع حکم بايد يا و است، نقيض دو ابطال ی

 دليل ترجيح و. گردد می باطل قرآن، و نبوت و توحيد باشد، چنين گاه هر و گردد، می عقلی دالئل در طعن يافتن
 قطع عقلی داليل صحت به اينکه جز ماند نمی باقی پس گردد، می هم با سمعی و عقلی دليل در قدح ی مايه نيز سمعی
 بدان تشبيه اهل هک ظواهری دفع در معتزله که است همان کالم، اين و. کنيم حمل تأويل بر را سمعی ظاهر و کنيم،
  ».۴٧جويند می استناد همواره جويند، می تمسک

 به سرکشی با قدر، شير آن. گشت می اشاعره تنگ قفس در وی حبس رازی،مانع فخر امام آفرين شک و نقاد ذهن
  :گرديد می منتهی او تکفير به که برسازند، کالمی او، برای کسانی تا شد موجب مختلف، قلمروهای

 و گفت، چنان تازی محمد:است گفته او يعنی :نفسه يعنی الرازی محمد قال و النبی يعنی التازی محمد قال: يقول انه
  . ۴٨گويد می چنين رازی محمد

 رازی محمد و گويد، می چنين تازی محمد: گفت که داشت زهره چه رازی فخر«:گويد می مقاالت در تبريزی، شمس
  ».۴٩گويد می چنين

 عالم خاک پس کردن، ادراک بشايستی بحث و ها معنی اين اگر«: است گفته مقاالت از ديگری جای در تبريزی شمس
 هزار: گويند. کردن بايستی شاگردی سال صد را او که رازی، فخر حسرت را جنيد و را ابايزيد کردن ببايستی سر بر
 در رازی فخر هزار صد ]اما[کاغذ، تا پانصد گويند بعضی قرآن، تفسير در رازی فخر است کرده تصنيف کاغذ تا

  ».۵٠باشد در بر حلقه چون و نرسد، ابايزيد راه گرد

 خوف و ترس که بود دليری عاشق او. است محال اشاعره، تنگ قفس در کردنش حبس که است عقابی او مولوی، اما
  :بود بيگانه او با

  

  عشق پيش اندر نيست مويی ترس

  عشق کيش اندر قربانند جمله
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  خوف که اما ايزدست وصف عشق

  جوف و فرج مبتالی ی بنده وصف

  بپا تازد می ترس با زاهد

  هوا و برق از تر پران عاشقان

  عشق گرد در خائفان اين رسند کی

  عشق درد سازد فرش را کآسمان

  )٢١٨۴ -٢١٩٣ ابيات پنجم، دفتر ،مثنوی(

  :بود بيگانه او با غم که بود عاشقی

  تريم خوشدل می ز ما و خورند غمگينان باده

   خويش افيون ساقيا ده غم محبوسان به رو

  حالل ما بر غم خون و حرام غم بر ما خون

  خويش خون در شد گرديد ما گرد کو غمی هر

  ) ١٢۴٧ غزل ،کبير ديوان(

 او بر احکام، به عمل رسد، بام به آنکه. رفت بام بر بايد می آنها طريق از که دانست می نردبانی را عبادی فقهی احکام
  :تنيس واجب

  عين گشت نمازش محراب که هر

  شين تو دان می رفتنش ايمان سوی

  دار جامه او را شاه مر شد که هر

  اتجار شاهش بهر خسران هست

  همنشين او شود سلطان با که هر

  غبين و حيف بود شستن درش بر

  پادشاه از رسيد چون دستبوسش

   گناه باشد پا بوس گزيند گر

  )١٧۶٨ -١٧٧١ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

 دعا به نيازی اند، گشته نائل رضا مقام به که کسانی. گردد نمی شرعی احکام مشمول کامل، شيخ مولوی، نظر از
  :شد خواهد منتفی کردن دعا سلوک، منازل از يکی در ديگر، عبارت به. ندارند کردن
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  ديگرند خود دعا اهل اوليا ز

  درند می گاهی و دوزند همی گه

  اوليا ز شناسم می ديگر قوم

  دعا از باشد بسته دهانشان که

  کرام آن رام هست که رضا از

  حرام شد قضاشان دفع جستن

  خاص بينند همی ذوقی قضا در

  خالص کردن طلب آيد کفرشان

  گشود ايشان دل بر ظنی حسن

  کبود ی جامه غمی از نپوشند که

  شد بنده رضای حق قضای چون

  شد خواهنده ی بنده را او حکم

  ثواب و مزد پی نی تکلف بی

  مستطاب شد چنين او طبع بلکه

  دعا يا او کند البه چرا پس

  قضا؟ اين خداوند، ای بگردان، که

  مگر اال دعا گويد چرا پس

  دادگر؟ رضای بيند دعا در

  خود رحم از نه دعا آن و شفاعت آن

   رشد صاحب ی بنده آن کند می

  سوختست دم همان او را خود رحم

  افروختست حق عشق چراغ که

  او و عشقست او اوصاف دوزخ

  مو به مو را خود اوصاف مر سوخت

  )١٩٠۶ - ١٩٢٢ و ١٨٧٩ -١٨٨٣ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

  :است عاشق زبان معشوق، زبان فنا، مقام در

  است ديگر خود خودان بی دعای آن
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  داورست گفت نيست زو دعا آن

  فناست او چون کند می حق دعا آن

   ستخدا از اجابت آن و دعا آن

  ) ٢٢١٩ -٢٢٢٠ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

 بزرگان، اين نظرات که داشت توجه هم نکته اين به بايد مولوی، و رازی فخر غزالی، عظمت به اعتراف عين در
 جهات از را عقل اشاعره. آورد وارد) استداللگر عقل( شرع از مستقل عقل و فلسفی ی انديشه بر مهلکی ی ضربه

  :کردند می تبليغ را »عجائز دين« و داده قرار حمله مورد گوناگون

  اوست قوت حيرت و عجز کاين آن خرم

  دوست ظل اندر خفته عالم دو در

  بديد او را خود عجز اول در هم

  ۵١گزيد بر عجايز دين شد مرده

 خدای رد؟آو می وجود به عقل برای وضعيتی چه سخنان، نوع اين. بود انها ديگر تبليغ ،»بهشت اهل اکثر بودن ابله«
 بد و خوب ی کننده تعيين و آدميان، نياز مورد عملی احکام تمام واضع بلکه بود، اعمال ی همه فاعل تنها نه آنها،

. کردند می دفاع عقلی و ذاتی قبح و حسن از معتزله. بودند عقلی و ذاتی قبح و حسن منکر اشاعره. بود رفتارها
 بی تهاجم مورد را عقل نهايت در هم آنها اما کردند، می قلمداد عتزلهم با جهت هم را خود ادعا در چه اگر شيعيان،
 و خدا سوی از افعال بد و خوب کردن معين خداوند، توسط فقهی احکام وضع انبيأ، ارسال بتوانند، تا دادند قرار امان
 از يکی هم را اخالق گ،بزر مفسران و شد، ساز اخالق ،)خدا(دين ترتيب، بدين. کنند توجيه را او سوی از ائمه تعيين
. کند نمی قربانی شرع پای در را عقل گرا، عقل نيست، ادعا محصول گرايی عقل. آوردند شمار به تحدی ارکان
 حال،. گردد می تعطيل) منطقًا( اولی طريق به هم شرع شود، تعطيل عقل وقتی. است عقل به متکی دين، فهم و پذيرش

  .کرد آغاز را دين، به اخالق وابستگی عدم يا بستگیوا بحث توان می مقدمات، اين پرتو در

   ها پاورقی

  :است نوشته ،متعاليه حکمت شرح در خصوص، اين در آملی جوادی اهللا آيت -٢٩

 ظواهر در اختالف بروز منشأ که گونه همان توحيدی معانی انتقال در متداول، مفاهيم و الفاظ ذاتی قصور و نارسايی«
 می دنبال به نيز را نبوی احاديث يا و الهی کتاب تعابير از برخی در ظاهری اختالف ود،ش می معرفت اهل عبارات
 و متشابهات شناخت توان و هستند عاجز آنها حقيقت فهم از که کسانی تا شود می موجب ظاهری اختالفات اين و آورد
 و نحل برابر در که دينی وائفط و ملل ی همه. شوند تشتت و اختالف گرفتار ندارند، را محکمات به آنها ارجاع
 و مفوضه و جبريه گرداند، می معصوم از مأثور حديث و کتاب به مستند را خود نظرات هستند، دينی غير طوائف
 صورت به خود تفسير در رازی، امام. ورزند می تمسک آيات و احاديث ظواهر به يک هر کالمی مختلف های فرقه
 خضم که دارند می بيان گونه اين به را خود تکرار عذر و ورزد می استشهاد قرآن آيات به جبر، اثبات برای مکرر
 در تن تکرار، به ناگزير ما جهت اين از ورزند می استشهاد آيات به مکررًا تفويض توجيه برای نيز مفوضه يعنی ما،
  . است خصم متوجه حقيقت در اشکال اين و دهيم می

 و دانند می کافی عقايد اصول تدوين برای را دينی ظواهر به رجوع و هندد می نظر دين، و عقل تفکيک به که کسانی
 غافل نکته اين از ورزند، می تمسک عقل نارسايی به راجع خود نظر صحت برای متفاوت انديشمندان اختالف به

 و است نقل ابربر در فقط بلکه نيست دين مقابل در عقل هرگز و است استوار دينی ی ادله از عقل خود: اوًال که هستند
 است اصول باب در که رواياتی و آيات اگر و نيست کافی اختالف حل در نيز دينی متون و نصوص به رجوع: ثانيًا
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 نظرهای و احتماالت شود، می يافت خود بين که هايی تفاوت از گذشته گيرد، قرار گو و گفت و نظر معرض در
 متون آن بودن مهجور دليل به تنها نيست زمينه اين در بالفعلی اختالف اگر و آيد می پديد نيز آنها از استنباط در مختلف
 از که دانشی با آن ذاتی نفاوت و عقلی دانش معرفتی ارزش نفی بر دليلی انديشمندان، بين اختالف بنابراين، است،
 رحيق آملی، دیجوا اهللا آيت( »نيست نقلی علوم در عقل حضور ضرورت نفی بر دليل يا و شود می حاصل دينی متون

  ). ٩٧ - ٩٨ صص اسراء، نشر مرکز دهم، جلد ،متعاليه حکمت شرح مختوم،

 آنها از يکی به گروه هر که دارد، وجود قرآن در آيات دسته دو است، نوشته خصوص اين در هم مطهری مرتضی
  :کند می استناد

 مفاد بايد آنها عقيده به.  اند شده شناخته يكديگر معارض آالم علمای و تفسير علمای غالب نظر از آيات دسته دو اين«
 ، شد پيدا باب اين در تفكر طرز دو آه اول قرن دوم نيمه از.  آرد تأويل را ديگر دسته و پذيرفت را دسته يك ظاهر

 »قدری« به آنها و آردند توجيه و تأويل را آيات  اين اول دسته ، شدند بشر اختيار و آزادی طرفدار آه گروهی
 شدند ناميده »جبری« و آردند تأويل را آيات اين دوم دسته شدند، تقدير عقيده طرفدار آه ديگر  گروهی.  ندشد معروف

 قدر و جبر مسأله از غير ديگری زياد مسائل و آمدند پديد معتزله و اشاعره يعنی آالمی، بزرگ فرقه دو آه تدريجا. 
 عنوان ديگر يعنی شدند، هضم معتزله و اشاعره در ريونقد و جبريون آمد، وجود به مكتب دو و آردند طرح نيز را

 غالب نظر از آه گفتيم... آرد طرفداری قدر از معتزلی مكتب و جبر از اشعری مكتب .ماند نمی باقی آنها برای مستقل 
 از ستهد يك ناچار و باشند می متعارض ، انسان اختيار و آزادی و  سرنوشت زمينه در قرآن آيات ، متكلمين و مفسرين
.  توجيه و تأويل از است پر معتزله و اشاعره تفسيری و آالمی آتب...آرد حمل ظاهر برخالف و تأويل بايد را آيات

 اشعری فكر آه رازی فخر امام تفسير  به نمونه برای.  را اختيار آيات اشاعره و آردند تأويل را تقدير آيات  معتزله
 ،سرنوشت و انسان مطهری، مرتضی( »آرد مراجعه توان می دارد معتزلی فكر آه زمخشری آشاف به و ، دارد
  ). ٣٨-۴٢ صص

 در اختالف موارد از يکی. هست هم جزئيات به عالم بلکه است، کليات به عالم تنها نه خداوند آيه اين مطابق -٣٠
 ديده بسيار«: است گفته مطهری. است قرآن همين مبين ،کتاب اند گفته مفسران از برخی که است آن آيه اين تفسير
 طور به که صورتی در کنند، می تطبيق قرآن بر را مبين کتاب فی اال يابس ال و رطب ال و جمله غلط به که شود می
 مرتضی( »باشد نکرده تفسير طور آن نيز اعتماد قابل مفسرين از نفر يک شايد و نيست قرآن مقصود مسلم و قطع

  ). ٣۴ ص صدرا، انتشارات ،سرنوشت و انسان مطهری،

 نوشته را اسالم تاريخ تفسير بهترين مطهری گفته به که کسی و مطهری، استاد طباطبايی، ی عالمه که صورتی در
  :است گفته خصوص اين در است،

  چنين  آالم تقدير  حقيقت در و رساند،  می را  همان  معنای و يعلما اال  جمله از بود خواهد  بدل  مبين  آتاب  فی اال  لفظ«
  مبين  آتاب در  اينكه مگر  نيست  خشكی و تر  هيچ:  مبين  آتاب  فی  مكتوب و  واقع هو اال  اليابس و  الرطب و:  ستا

  آه بود خواهد  اين  برای ، آن  به  آتاب  توصيف  وقت  آن باشد  اظهارآننده  معنای  به اگر  مبين  آلمه و  است  شده  نوشته
  به  هم اگر و آند، می اظهار ، تبديلی و تغيير و  ابهام  گونه هيچ  بدون ، هست  آه طور  آن را  چيزی هر  حقيقت  آريم  قرآن
  حقيقت  آه  است  جهت  اين از ، آردن  توصيف  آن  به را  آتاب و رساند، می را معنا  همان باز باشد  بوده ظاهر  معنای
  آن در  وقتی و آند؛  می  حكايت را آنها  الفاظ  آه  است معانی  هم ها نوشته  آن  حقيقت و  است  آن  های نوشته  همان  آتاب
 جلد ،الميزان طباطبايی،( »بود خواهد  مبين  آتاب نيز  آتاب و آشكار و  مبين  هم  الفاظ قهرًا نباشد،  خفائی و  ابهام  معانی

  ).١٨۴ ص ،٧

  

 مثال، عنوان به. است کرده تفسير نحو همين به را آنها طباطبايی که دارد، وجو مضمون همين با ديگری آيات
  : است نوشته ،)٨٩ نحل،( شیء لکل تبيانا خصوص در طباطبايی

  آن  همه ء شی  آل از مراد ظاهرًا لذا ندارد  شأنی و آار  اين جز و  است  مردم  عموم  برای  هدايت  آتاب  آريم  قرآن  چون«
  شرايع و  فاضله  اخالق و معاد و مبدأ  به  مربوط  حقيقی  معارف  قبيل از شدبا  هدايت  به  برگشتش  آه  است  چيزهايی



٢٢١ 
 

  تبيان  اينكه  اينهاست،نه  همه  تبيان  قرآن و محتاجند،  آن  به  يافتنشان  راه و اهتداء در  مردم  آه  مواعظی و  قصص و ، الهی
  ).۴۶٩ ص ،١٢ جلد ،الميزان طباطبايی،( »باشد  هم  علوم  همه  برای

  : فرمايد می ديگر، سوی از. است) ١١١ يوسف،( شیء کل تفصيل و شیء لکل تبيانا قرآن پس

  )٣٨ ، انعام(  ايم نكرده فروگذار را  چيزی  هيچ  آتاب  اين در ما: ٍء َشي ِمْن اْلِكتاِب فِی َفرَّْطنا ما

  :است نوشته آيه اين تفسير در  طباطبايی

  صورت  اين در و.  است  ناميده  آتاب را  قرآن مجيد  آالم از جا چند در  اينكه  شهادت  به ،باشد  قرآن  همين ، آن از مراد«
  شده  نهاده  معارفی و  حقايق  بيان  اساس بر  بنايش و  است  هدايت  آتاب  آه آنجايی از مجيد  قرآن: شود می  چنين  آيه  معنای
  سعادت در  آه  آنچه  جميع  بيان در ، آتاب  اين در  جهت  اين از ، نيست  آن  بيان جز  صريح  حق  به ارشاد در  ای چاره  آه
  همين  هم ء شي  لكل تبيانًا  الكتاب  عليك نزلنا و  آيه  چنانكه  هم.  است  نشده  آوتاهی و  دريغ  است  دخيل  آدمی  آخرت و دنيا

  ). ١١۵ ص ،٧ جلد ،الميزان طباطبايی،( »آند  می  افاده را  مضمون

. گذارد می نمايش به را خود آيات تفسير در داند، می چيز همه جامع را قرآن که حداکثری، دينی برون فرض پيش آن
 فرض پيش آن از عمل، در قرآن، بودن اهللا کالم به قائالن حتی که داد نشان قرآن، تحدی به پاسخ مقاالت مجموعه
  . اند کرده عدول

 صص هشتم، جلد اساطير، انتشارات حلبی، اصغر علی ترجمه ،الغيب مفاتيح کبير، تفسير رازی، فخر امام -٣١
٣٢٩٣ - ٣٢٩٧.  

  .٢٩٣ ص ،المحصل رازی، فخر امام -٣٢

 معرفی »مضطر فاعل« را ها انسان ،)٢۴۶ -٢۴٩ صص( اربعين کتاب و) ٢٩٣ ص( المحصل کتاب در رازی فخر
  .کند می

 رازی فخر آرای نقد به ،)١٣۵٩ تهران، نورانی، عبداهللا اهتمام به( المحصل تلخيص کتاب در طوسی نيرالدين خواجه
 برهانی و عقالنی اثبات به منوط اصول، و فقه دينی،حتی علوم در تحقيق که است گفته کتاب اين در او. است پرداخته
  :بود خواهد محکم های پايه فاقد بنا نباشد، چنان اگر. است عقايد اصول

 کآصول سائرهًا فی الخوض بدونه اليتم و اليقين، حول مسائله يحوم الذی الدين، اصول یعل الدينيه العلوم اساس فان«
 کبان ألصولها، مقلدًا ان و فيها الحائض اليکون حتی شروعه، تقديم الی محتاج جميعها فی الشرع فأن فروعه، و الفقه
  ).١ ص ،المحصل لخيصت( »قياس او حجه ايراد علی يقدر لم عليه هو عما سئل اذا و اساس، غير علی

  .٣٢۴٣ ص ،٨ جلد ،کبير تفسير رازی، فخر امام -٣٣

  .٢۵۴-٢۵۵ صص التوکل، و التوحيد کتاب منيجات، ربع ،۴ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -٣۴

 دارالکتاب حسينی، اهللا فرج تحقيق ،الصدق کشف و الحق نهج المطهر، بن يوسف بن الحسن حلی، عالمه -٣۵
  .١٢۶ ص ،١٩٨٢ بيروت، المدرسه، مکتبه اللبنانی،

  .٩٧ ص ،١ ج نحل، و ملل شهرستانی،

  .١١١ ص العقايد، قواعد کتاب ،١ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -٣۶

  

  .٣٨٩ ص الغرور، ذم کتاب ،٣ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -٣٧
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  .١۵٩ -١۶٠ صص الرجاء، و الخوف کتاب ،۴ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -٣٨

  . ٣٧۴ ص العجب، و الکبر ذم کتاب ،٣ ج ،الدين علوم احياء ی،غزال -٣٩

  :که است شده روايت اسالم گرامی پيامبر از -۴٠

 تا انگيزد می بر را کسی قرنی هر در تعالی خدای: دينها يجددلها من سنه مائه کل فی االمه لهذه يبعث تعالی اهللا ان«
  ).عماره محمد مصطفی اهتمام به ،١٩۵۴ قاهره، ،١/١٢۵ صغير، جامع سيوطی،(  »باشد او آئين مجدد

  .١١١ - ١١٢ صص بيروت، – دمشق چاپ ،المستقيم القسطاس غزالی، -۴١

  :نويسد می غزالی -۴٢

 دارد، وجود فراوانی های شبهه اجماع، حجيت باب در زيرا کرد، تکفير اجماع، انکار ی بواسطه را نظام توان نمی«
 شود، واقع انکار اجماع،مورد حجيت و گردد گشوده باب اين اگر که بود غافل نبايد نيز نکته اين حال،از عين در ولی

 انکار را اسالم پيغمبر خاتميت شخصی اگر مثال، بطور داشت، خواهد دنبال به را هولناکی و ناگوار لوازم و عواقب
 مستند و دليل بود، خواهد کفر به محکوم مسلمانان، اجماع به دهد، فتوا وی از پس ديگر اشخاص نبوت جواز به و کند
. ندارد وجود عقلی دليل اشخاص، چنين به نسبت کفر حکم صدور برای زيرا شود، می شناخته اجماع نيز وی کفر حکم
 ناتوان و عاجز تأويل، ی اسلحه به جستن توسل از منکر، شخص و است مفتوح تأويل باب نيز نقليه ی ادله مورد در

 منتهی و منجر وی تکذيب و اسالم پيغمبر خاتميت انکار به تواند می مورد اين در اجماع تحجي انکار اين بنابر نيست،
  » .آيد می بشمار هولناک و ناگوار لوازم و عواقب از که است چيزی همان اين و گردد

 النبی« :فرمود که پيامبر از حديثی ی اضافه به است، »النبين خاتم« خصوص در قرآن آيه نبوت، ختم نقلی دليل تنها
  . »بعدی

  :است گشوده نقلی، مدعيات اين تأويل راه که دهد می نشان خوبی به غزالی

 است ممکن زيرا نيستند، عاجز روايت اين و آيه اين تأويل از کنند، می انکار را اسالم پيغمبر خاتميت که کسانی«
 الم و الف به محلی جمع نيز »النبين« ی لمهک و باشند می اولوالعزم پيغمبران »النبين خاتم« ی کلمه از منظور: بگويند
 مورد در. است تخصيص قابل همواره عام مفهوم که است مسلم نيز مسأله اين. آيد می بشمار عام، معنی، در و است
 حديث در آنچه. نمايند مطرح را نبی و رسول ميان تفاوت و گشته متوسل ديگری ی حربه به است ممکن نيز حديث
 به دست منکر، شخص که اينجاست در و است باالتر رسول از درجه، و رتبه حيث از که است نبی ی کلمه آمده،
 رسول، مورد در ولی است، نبی آمدن همانا کرده، نفی خود از پس را آن اسالم پيغمبر آنچه: گويد می و زده تأويل
 وجه هيچ به ولی است، گويی پريشان و هذيان نوعی تأويالت، اينگونه اگرچه... نيست دست در امتناع و نفی بر دليلی
 به ظواهر، تأويل مقام در که دارد وجود مواردی زيرا آورد، بشمار ممتنع داللت، مقام و لفظ حيث از را آنها توان نمی

 و تعطيل ی مسأله. شويم می تسليم و داده در تن شود، می گفته اينجا در آنچه از بعيدتر بسيار و ذهن از دور احتماالتی
  ).٢۵۵ ص ،االعتقاد فی االقتصاد غزالی،( »است موارد اينگونه از تشبيه

 مدعيات و آيات ی همه که دهد می نشان او. است اهميت دارای هم ديگری جهت از گفته، اينجا در غزالی که نکاتی
 سوم ،بخش ابوزيد، حامد نصر. نيست قرآن تأويل جز چيزی غزالی، القرآن جواهر کتاب. کرد تأويل توان می را قرآن
  :به شود رجوع. است داده اختصاص قرآن از غزالی های تأويل به را خود النص مفهوم کتاب

  .۴٠١ -۴٨١ صص نو، طرح نيا، کريمی مرتضی ترجمه ،قرآن علوم در پژوهشی متن، معنای ابوزيد، حامد نصر

  .١٢۵ -١٢۶ صص مصر، چاپ الغرالی، للالمام العوالی القصور ی مجموعه از ،التفرقه فيصل -۴٣

  .١۵٠ صص مصر، چاپ الغرالی، للالمام العوالی القصور ی مجموعه از ،التفرقه فيصل -۴۴

  .اول جلد مصر، چاپ ،االصول علم من المستصفی غزالی، -۴۵
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 صص هشتم، جلد اساطير، انتشارات حلبی، اصغر علی ترجمه ،الغيب مفاتيح کبير، تفسير ، رازی فخر امام -۴۶
٣٢٠٢ - ٣٢١٣.  

  . ٣٠٠٧ ص هفتم، جلد اساطير، انتشارات حلبی، اصغر علی ترجمه ،الغيب مفاتيح کبير، تفسير رازی، فخر ماما -۴٧

 در که کردند ادعا برخی. يافت سيطره اذهان بر فلسفه با ضديت اشاعره، پيروزی و معتزله شکست از پس -۴٨
 سمنانی، عالءالدوله( اند يافته جهنم يونانی،اهل ی فلسفه قبول و شريعت ظاهر رد دليل به را سينا ابن عرفانی، مکاشفات

  ).١٨٨ -١٨٩ صص مولی، انتشارات تهران، هروی، مايل نجيب تصحيح و مقدمه اقباليه، ی رساله يا مجلس چهل

  :گفت و رفت فالسفه رويارويی به تمام شدت به هم عطار فريدالدين

  روحانيان دولت شناسی کی

  يونانيان حکمت ميان در

  المعرفه بحق اينجا کفر، کاف

  فلسفه فای ز دارم تر دوست

  باز کفر زين شود پرده گر آنکه ز

  احتراز کفر از کرد توانی تو

  زند ره چون جدل علم آن ليک

  زند آگه مردم بر بيشتر

  بسوخت يونان حکمت چون دين شمع

  فروخت نتوان بر علم زان دين شمع

  دين مرد ای است بس يثرب حکمت

  دين راه از فشان يونان بر خاک

  ).٢٧٢ ص سنايی، انتشارات سوم، چاپ فروغی، تصحيح ،الطير منطق نيشابوری، عطار فريدالدين(

  :کند می دفاع حديث و فقه اتز مقابل در و بده حمله بوعلی شفای و نجات های کتاب به هم نامه مصيبت در

  بخوان حق حيات بهر جز علم

  مدان خود" نجات" خواندن" شفا" وز

  حديث و تفسير و است قهف دين علم

   خبيث گردد اين غير خواند که هر

 فيض ،االتصاف ی رساله مصحح. بودند فلسفه از دفاع بدنبال خاص، احاديثی نقل با برخی ای، ذهنی فضای چنان در
 است، کرده ذکر ارسطو ی درباره را اسالم گرامی پيامبر نظر آن در فيض که روايتی ذيل متن، پاورقی در کاشانی،
  :است آورده القلوب محبوب کتاب ١۴ ی صفحه از تفاوت، اندکی با را روايت همان
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 و يتطلسون قومًا رأيت فقال عمارأی فسأله اهللا رسول سيدنا علی االسکندريه من قدم عاص عمروبن ان يروی«
 نبيا کان رسطاليسا ان عمرو يا مه اهللا رسول فقال اهللا لعنه ارسطاطاليس له يقال رجًال يذکرون و حلقًا يجتمون
  : قومه فجهله

 رسول حضرت. رسيد پيغمبر محضر به و بازگشت مصر اسکندريه سفر از عاص عمروبن که است شده روايت يعنی
 شخصی ی درباره و آمدند می گرد که ديده را جماعتی گفت پاسخ در عاص عمروبن. کرد سئوال بود ديده او آنچه از

 ارسطو عمرو، ای باش ساکت فرمود رسول حضرت. کند لعنت را او خداوند دارد، نام ارسطو که گفتند می سخن
  ). ١٨٨ ص ،االتصاف رساله کاشانی، فيض محسن مال( »نشناختند را او وی قوم که بود پيغمبری

 و آورند، می شمار به الحاد و کفر را مشأ فلسفه گروهی. است بيشتر هم آسمان تا زمين از طيف، سوی دو ی فاصله
  . آورند می شمار به پيامبر را ارسطو گری،دي گروه

  .٢٨٨ ص خوارزمی، انتشارات موحد، علی دکتر ،مقاالت شمس، -۴٩

  .١٣۵ ص ،مقاالت شمس، -۵٠

 در که است آن وی متنی برون فرض پيش که داديم نشان رازی، فخر امام کبير تفسير از جمالتی نقل با اين از پيش
 او،. کرد تأويل را وحی و پذيرفت را عقل حکم بايد انسانی، عقالنی های يافته با وحيانی های فرآورده تعارض موارد
 تصوير او بحث، اين در. است ندانسته يقين مفيد را سمعی مدعيات و داده بسط را مدعا همين هم، ديگری کتاب در
  :گويد می. گذارد می نمايش به خود از را جازم گرای عقل يک

 نقلی يا باشد محض عقلی يا: نبود بيرون قسم سه از دليل که دانستن ببايد کنيم شروع مطلوب در که آن از پيش«
 مقدمات ی همه يا باشد محض عقلی آنچه اما. باشد سمعی بعضی و عقلی بعضی که مقدماتی از باشد مرکب يا محض

 اگر ولی .باشد بوده يقينی بايد ناچار است يقينی حقه مقدمات ی الزمه آنچه زيرا بود، يقينی هم نتيجه بود، يقينی آن
 از تر قوی هرگز فرع زيرا بود، خواهد ظنی نيز نتيجه ظنی، بعضی و بود يقينی بعضی يا بود ظنی مقدمات همه
 به فرع ناچار باشد، بوده ظنی آن اجزاء از برخی يا و اصل يک اجزاء ی همه که هنگامی ترتيب اين به. نيست اصل
 به استدالل صحت که زيرا ،است محال خود اين باشد، محض سمعی که دالئل آن اام. بود خواهد سزاوارتر بودن ظنی
 آيد، الزم دور واال سمعی دليل به کردن نتوان نبوت،اثبات صحت ليکن نبوت، صحت بر است موقوف خبر، يا آيه
 فی بود سمعی يلدل آن از جزيی بود، نبوت مثبت که عقلی دالئل آن پس .کردن توان عقلی مقدمات به آن اثبات بلکه

 از باشد مرکب آنچه اما باشد، محال محض سمعی معلوم پس. نگويند زبان به استدالل وقت در چه اگر الحقيقه،
 آنچه در است خالف را عقال گوييم شد، معلوم اين چون و باشد بسيار عقلی، بعضی و باشد سمعی بعضی که مقدماتی
 ده بر است موقوف سمعی دليل زيرا نبود، يقين مفيد البته سمعی دليل دگوين قومی. نه يا باشد يقين مفيد سمعی، دليل
 سمعی دليل که آن بيان.باشد ظنی هم آن خود ظنی، بر باشد موقوف چه هر و است ظنی انها از يک هر که مقدمه
  :است ذکر قابل ترتيب بدين ظنی ی مقدمه برده است موقوف

 راوی زيرا است، آحاد سبيل بر لغات، نقل و. لغات معرفت بر ستا موقوف سمعی، دليل که است آن نخست ی مقدمه
 معصوم قوم آن مردم اتفاق به و االعرابی ابن و ابوعبيده و اصمعی و خليل چون اند، لغت آن علمای ها، لغت آن

 تمسک که تاس آن دوم ی مقدمه .بود ظن مفيد بلکه نبودف يقين مفيد نباشند معصوم که قومی از آحاد، روايت و. نيستند
 روايت به است منقول نحو اصول و آن، فروع و نحو اصول بر است منقسم و بود معانی اختالف سبب لفظی، دليل به

 تفاريع اما کنند، کوفيان روايت تکذيب بصريان و کنند بصريان روايت تکذيب مواضع، اکثر در کوفيان آنکه با. آحاد
 و اصول که شد درست و نحو بر باشد موقوف سمعی دالئل به کتمس چون و ضعيف سخت دالئل به است مثبت نحو،
 نفی بر است موقوف لفظی، دالئل به تمسک که است آن سوم ی مقدمه .شد حاصل مقصود پس. است ظنی نحو، فروع

 ردهک تعيين ما که باشد معنی آن نه خبر اين از و آيه اين از مراد که بود روا اشتراک وقوع تقدير بر که زيرا اشتراک،
  .است ظنی معنی يک خود اشتراک، نفی بر موقوف معنی يک اين تعيين پس. بود ديگر معنی مراد بلکه ايم،

 حقيقت بر لفظ حمل اصل يک عنوان به را آن آنچه به است موقوف لفظی دالئل به تمسک که است آن چهارم ی مقدمه
 که بود آن بلکه است، حقيقت که باشد اين لفظ، اين از مراد که نباشد روا نبود، مقرر اصل اين اگر زيرا. نامند می
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 در اصل: اند گفته که اين ليکن ، نشود متعين معنی هيچ پس است، فراوان و بسيار پيوسته مجازات چون و است، مجاز
 بر است لفظی دالئل به تمسک پنجم، ی مقدمه .آيد می بشمار ظنی ی مقدمه يک خود است، کردن حقيقت بر حمل کالم،
 در حذف ليکن. نفی اثبات و باشد اثبات نفی، که بود روا باشد، جايز اضمار و حذف اگر زيرا. اضمار و حذف نفی
  : آمده شريفه آيه در که است بسيار قرآن

 ص،( تسجد ان منعک ما: است آمده قرآن در نيز و کند ال کلمه حذف مفسران اکثر و) ١ قيامت،( القيمه بيوم اقسم ال
 نفی اثبات و اثبات نفی اضمار و حذف چون از پس. اند دانسته زائد را ال کلمه مفسران از برخی نيز اينجا در که) ٧۵
  .بود ظنی سمعی دالئل جمله گفت توان می شود، می

 بسيار اخبار و قرآن در تأخير و تقديم و شود متغير تأخير، و تقديم سبب به سخن معانی که است آن ششم، ی مقدمه
  .مقطوع نه بود مظنون آن نفی پس .شود می کرده فرض

 محل در مخصص که، تقدير آن بر که زيرا است مخصص عدم اخبار، و قرآن عمومات به تمسک شرط هفتم، ی مقدمه
 باشد، عاقل وسع در آنچه چون. مقطوع نه بود مظنون مخصص عدم که زيرا ماند، نمی باقی دليل بوده، موجود نزاع
 العلم عدم و مخصص عدم به کند حکم نيابد، تمام تأمل از بعد چون و نه يا هست مخصص هيچ تا بجويد که باشد آن

  .شود حاصل ضعيف ظن فقط بلکه الشیء، بعدم العلم اليفيد بالشیء

 ليکن. باشد نشده طاری ناسخ، که است آن بود، نسخ قابل که احکامی اثبات در سمعيه دالئل به تمسک هشتم، ی مقدمه
  .کرديم تقرير مخصص نفی در چنانکه. مقطوع نه باشد مظنون ناسخ، عدم

 داشته معارض اگر زيرا. نبود آن معارض سمعی ديگر دليل که است آن سمعی دالئل به تمسک شرط نهم، ی مقدمه
 عدم که دانيم می ديگر سوی از. بود خواهد مظنه مفيد نيز امر اين که شود مراجعه مرجحات به بايد ناچار باشد،

  .مقطوع نه تاس مظنون معارض

 يک که شود فرض که صورتی در زيرا. است قاطع عقلی معارض عدم سمعی، دالئل به تمسک شرط دهم، ي مقدمه
 دليل از هنگام اين در و برداشت سمعی دليل ظاهر از دست بايد ناچار است، سمعی دليل معارض قاطع، عقلی دليل
 به انسان که است اين امر نهايت زيرا مقطوع، نه است مظنون قاطع عقلی، معارض عدم لکن. گردد می خارج بودن،
. نيست معارض عدم به علم مستلزم عقلی، معارض عدم به نسبت نداشتن علم ولی نيست، عالم عقلی معارض وجود
 ظنی ناچار است موقوف ظنی امر يک بر آنچه و ظنی ی مقدمه ده اين بر است موقوف سمعی، دالئل که شد پيدا پس

 جلد ،١٣۴١ تهران، دانشگاه انتشارات سبزواری، باقر محمد سيد ،کالم علم در البراهين رازی، فخر امام( »بود خواهد
  ).١٩٣ -١٩٩ صص ،٢

  :است فرموده پيامبر. است اسالم گرامی پيامبر از حديثی رويکرد، اين منبع -۵١

  ».زنان پير دين با را شما: العجائز بدين عليکم«

 ،٢ جلد ،کبير تفسير رازی، فخر( است خوانده »بدعت را کالم علم به اشتغال« ،کبير تفسير در رازی فخر امام
  :است گفته مجنون و ليلی در هم نظامی. آمد متن در مولوی نظر). ٨٠٧ -٨٠٨ صص

  پير زن گرداند که چرخه آن از

   گير همی گردنده چرخ قياس

  هست ای داننده هر طبع در بلی

 هست ای گرداننده گردنده با که
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   ٢٠ - محمدی قرآن
  )٩ ـ١٣( قرآن بودن اهللا کالم و اخالق در تحدی

  

  اخالقی مسئوليت و اختيار -٧

. است اختياری مندانه، رضايت ارادی فعل. ديگر چيزی نه است، آدميان اعمال و افعال به ناظر اختيار و جبر بحث
  : اند کرده تفکيک يکديگر از را نظريه سه کنونی، فيلسوفان. است فعل بودن مختارانه شرط فاعل رضای

  .اند پيشين شرايط ی نتيجه بلکه نيستند، آنها خود معلول آدميان، فعل و عمل):determinism( گرايی تعيين

  .نيستند پيشين شرايط ی نتيجه آدميان، افعال و اعمال): indeterminism( گرايی ناتعيين

 در و دهد می انجام را آن که است) آدميان( عاملی علولم افعال، و اعمال): Theory of agency( عامليت ی نظريه
  .نيستند فاعل اعمال انجام کافی شرط پيشين، شرايط مجموعه حال عين

  :تايلور ريچارد نظر به

 هيچ اما است، داده انجام را آن که باشد عاملی معلول عمل آن که باشد چنان بايد است، آزادانه که عملی مورد در«
 يعنی پذيرند، می ها انسان خود که است چيزی آن برداشت اين... دهد انجام را عمل آن او که نباشد کافی مقدمی رابط

 آن بر که است شرايطی علی پيامد صرفًا رفتارشان و اند منفعل صرفًا که اشيايی نه عاملند، يا دارند کنش که موجوداتی
 انجام کار آن شدم باعث که بودم من اين که معتقدم قطعًا ام، داده انجام را کاری که معتقدم که هنگامی. اند نداشته تأثيری
 با که من، خود ذهنی حاالت از يکی چون من، اندرون در چيزی صرفًا نه و شدم، کاری وقوع موجب که منی شود،
  » .۵٢نيست يکی من خود

 های بديل و ها راه وجود يب،ترت بدين. گزيند می بر را يکی مختلف، شقوق ميان از فاعل که است عملی مختارانه، عمل
  . است مختارانه عمل الزم شرط گوناگون،

  :فيلسوفان برخی نظر مطابق

 مقدم او عمل بر جهان در که چيزی هر بودن سان يک با بتواند، بايد فرد يک که کند می ايجاب اخالقی مسئوليت«
  ».۵٣کند انتخاب ديگرند يک بديل که را اعمالی او، خود جمله از است،

 است بسيار شرور دارای طبيعت. دارد وثيقی ارتباط ،)problem evil( »شر ی مسأله« بحث با اختيار، و جبر ثبح
 شر وجود آيا.  )moral evil: (انسانی شرور است بسيار شرور واجد هم انسانی قلمرو). natural evil طبيعی شر(
  است؟ سازگار لقمط خير و عالم و قادر خدای وجود با طبيعت، و انسانی عالم در

  : نويسد می »مطلق قدرت و شر« ی مقاله در مکی جان

 به. دارد وجود شر حال اين با است، مطلق خير خدا است، مطلق قادر خدا: است چنين آن شکل ترين ساده در مشکل«
 ذبکا سومی باشند صادق آنها دوتای اگر که صورتی به. دارد وجود قضيه سه اين بين تناقضی که رسد می نظر

 که آيد می نظر به و دهد می تشکيل را کالمی ديدگاههای اکثر اصلی اجزای واحد آن در قضيه سه هر ولی. بود خواهد
 هر به... نمايد موافقت سه هر با تناقض از دور به تواند نمی هم و بپذيرد را قضيه سه هر بايد هم آن، يک در متأله
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 شبه قواعد شايد يا الحاقی مقدمات برخی نيازمند تناقض دادن نشان برای بلکه نمايد نمی رخ بالفاصله تناقض حال
 خير اينکه از اند عبارت الحاقی اصول اين. بود خواهيم »مطلق قادر« و »شر« ،»خير« مفاهيم به مربوط منطقی
 انجام واندت می مطلق قادر موجود يک که آنچه برای محدوديتی اينکه، و کند می دفع بتواند که جايی تا را شر همواره
 ترتيب بدين و سازد می نابود کامًال را شر مطلق، قادر خير موجود که شود می نتيجه قضايا اين از. ندارد وجود دهد،
  » .۵۴شد خواهند ناسازگار »دارد وجود شر« و »دارد وجود مطلقی قادر خير موجود« ی قضيه دو

 آفريدن بدون تواند نمی خدا. نيست ممکنی جهان هر ريدنآف به قادر خداوند: نوشت مکی به پاسخ در پالنتينجا الوين
 وجود ی الزمه شر، از ميزان اين وجود ديگر، تعبير به. بيافريند اخالقی خير شامل جهانی اخالقی، شر حاوی جهانی
  :است مختار فاعالن

 تا دهند می انجام نيک اعمال بيشتر مختارانه و( مختارند اعتنا قابل صورتی به که است مخلوقاتی دارای که جهانی«
 خدا. است تر ارزشمند نباشد، مختاری مخلوق هيچ حاوی ابدًا که جهانی از شروط، تمام تساوی فرض با ،)بد اعمال
 انجام است صواب را آنچه تنها که سازد مجبور يا کند وادار را آنان تواند نمی ولی بيافريند مختاری مخلوقات تواند می

 صواب که را آنچه و بود نخواهند مختار اعتنايی قابل نحو به نهايت در مخلوقات آن رتصو اين در که چرا دهند،
 باشند، اخالقی خير انجام بر قادر که مخلوقاتی آفريدن برای بايد خدا بنابراين،. داد نخواهند انجام مختارانه است

 کند عطا را شر دادن انجام اختيار مخلوقات، اين به تواند نمی او و باشند نيز اخالقی شر بر قادر که بيافريند مخلوقاتی
  » .۵۵دارد باز شر ارتکاب از را آنان حال، همان در و

 فاعل« خلق با امر اين شود، آنها سوی از شر وقوع مانع و کند دخالت ها انسان کار در دائمًا بخواهد خداوند اگر
 و سعادت بد، و خوب ميان از تا نهاده آزاد را آنها و آفريده) ها انسان( مختار فاعالن خداوند،. دارد تعارض »مختار

  . کنند انتخاب را يکی شقاوت،

 پيش گامی او. کند می معرفی انسان معرفت و فهم رشد باعث را شر وجود ،خدا وجود کتاب در برن، سوين ريچارد
 آنها از انتخابگری سازد، هآگا شان اعمال عواقب از را ها انسان گفتن سخن با بخواهد خداوند اگر گويد، می و نهاده
  :نويسد می. شد خواهد سلب

 طبيعت قوانين باشند، داشته آگاهی آنهاست، اهمال يا اعمال ی نتيجه که شری] ی فلسفه[ از ها انسان است قرار اگر«
 و... شندبا داشته وجود بايد نامم، می نظام قربانيان من را آنچه که معناست بدان اين و کند عمل منظم صورتی به بايد
 از يا آورند، بار به ديگران يا خود برای عظيمی شرارت اهمالشان، يا اعمال با تا يابند مجال ها انسان است قرار اگر

 دست به طبيعی استقرای طريق از آينده، ی درباره ما دانش تمام که است قرار اگر و کنند، جلوگيری رويدادها وقوع
 سهمگينی طبيعی شرارتهای بايد صورت اين در گذشته، مشابه رويدادهای یها نمونه از حاصل استقرای يعنی آيد،
  ».دهد رخ حيوانات يا ها انسان برای

 آن، در که نيست جهانی کند، آگاه اعمالشان پيامدهای از را ها انسان کالمی، صورت به خدا آن، در که جهانی«
 در. باشند داشته مهمی گزينش جهان، ساختن چگونگی و خودسازی چگونگی سرنوشت، مورد در بتوانند ها انسان
 که باشد قرار اگر. کند فصل و حل را خود امور شخصًا بتواند که است نزديک آنها به آن از بيش خدا جهانی، چنين
 بدارد، مجاز خويش سرنوشت ذاتی امتحان ی زمينه در را آنها و کند عطا معرفت ها انسان به زمان، هم طور به خدا
  ».۵۶باشد متعارف استقرايی نوع از يدبا معرفت آن

 تمامی که است مهم بسيار امر باشد،اين مخدوش يا قبول قابل شر، مسأله به دين فيلسوفان های پاسخ آنکه از مستقل
 منظور به خداوند دخالت: گويند می و کنند، می قلمداد مختار فاعالن معلول را انسانی عالم در شر وجود ها، پاسخ
  . است ناسازگار آدميان اختيار با شرور، محو يا شرور کاهش

 به خداوند که معناست بدان الهی، مطلق علم. است ارتباط در هم خداوند مطلق علم موضوع با اختيار، و جبر بحث
 صادق مدعا اين اگر: اند گفته مخالفان. است آگاه بود، خواهد و هست بوده، صادق آنچه ی همه به زمان بی صورت
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 وقوع و است آگاه افتاد خواهد اتفاق آينده در آنچه به خداوند آنکه برای. بود خواهند مجبور موجوداتی ها انسان باشد،
  . است مختار موجودی انسان که شد مدعی توان نمی بنابراين،. است ضروری الهی، علم مطابق آينده

 ترتيب، بدين و کرد، خواهد حمله لهستان به مختارانه هيتلر که دانسته می ازل از خداوند که اند داده پاسخ باوران خدا
 نفی دين، فيلسوفان ی پروژه. است آگاه آدميان ی مختارانه افعال تمام به خداوند. شد خواهد آغاز دوم جهانی جنگ
 آدميان، ی مختارانه افعال و خداوند مطلق علم ميان که است امر اين دادن نشان بلکه نيست، آدميان از اختيار

  . ندارد جودو ناسازگاری

 ايمان، و کفر پايان، در لذا کند، ايجاد سازگاری دو اين ميان است نتوانسته ،االصول کفايه اول درجلد خراسانی محقق
 و احاديث ی سيطره ترتيب، بدين. است آنان همراه به تولد از قبل از که دانسته ها انسان ذاتی را شقاوت، و سعادت
  . است کشانده اختيار نفی به را اصولين روايات،

 که خداوند تکوينی ی اراده. تشريعی ی اراده و تکوينی، ی اراده: نهد می تمايز اراده، نوع دو ميان خراسانی، محقق
 تشريعی ی اراده اگر. کرد روشن را خداوند تشريعی ی اراده تکليف بايد پس. است محال آن از تخلف و است قطعی
 محقق عصيان و کفر الجزم و بالطبع که است آن نتيجه«: باشد آن مخالف نیتکوي ی اراده ولی باشد، ايمان به دعوت
 محال اراده اين از مراد تخلف و شده بار اين به تکوينی اراده که چرا. گزيد خواهد بر را کفر شخص و شد خواهد
  » .است

 کفر و ايمان در دخيل ينیتکو ی اراده اگر گويد می. است کرده طرح را مدعا اين بر وارد اشکال خود خراسانی محقق
 تعارض شرعی تکاليف ديگر و ايمان به دعوت با مدعا اين و داشت، نخواهند انتخاب در اختياری ديگر آدميان شود،
 اين گويند می گرايان اختيار. است اشاعره مدعای همان که بود، خواهيم روبرو مااليطاق تکليف با اينکه برای. دارد
  . است ناممکن خداوند از قبيح احکام رصدو و است قبيح عقًال امر

 اشکال اين، از پس وی. دارد علم بندگان ی مختارانه افعال به خداوند گويد می اشکال اين پاسخ در خراسانی محقق
 خداوند تکوينی ی اراده به مستقيم غير چه و مستقيم چه عصيان، و اطاعت ايمان، و کفر: گويد می. کند می طرح ديگری
 خداوند تکوينی ی اراده از تخلف اينکه برای است، قرار بر خود جای سر بر اشکال صورت دو هر در شوند، مرتبت
  :نويسد می اشکال اين پاسخ در آخوند. است محال

 که هم مبادی است،و آن مبادی به مسبوق هم اينها و است عصيان و اطاعت و کفر و ايمان گرو در عقاب و ثواب«
 پيدا معصيت و کفر به تمايل و انديشند می اينگونه برخی اينکه. باشد می عزم و شوق و فائده به تصديق ی مسأله
 ذاتی سعادت و شقاوت از همه و همه آورند، می روی طاعت و ايمان به و انديشند می ديگر ی گونه به برخی و کنند، می

 و کشاند می عصيان و کفر به را آنان اآنه ذاتی شقاوت و هستند طينت بد و شقی ذاتًا ای عده. گيرد می سرچشمه آدميان
 رهنمون برين بهشت به نهايت در و ايمان و اطاعت به را آنان ذاتی سعادت و اند سرشت پاک و سعادتمند ذاتًا گروهی

  . شود می

 مادر شکم در که آغاز از سعادتمند انسان:أمه بطن شقی الشقی و أمه، بطن فی سعيد السعيد: خوانيم می هم روايت در
 نيز و] ۵٨ باب ،٣۵۶ ص صدوق، توحيد[ بود شقی بود، مادر شکم در که وقتی از شقی انسان و بود سعيد ودب

 هر و نقره، و طال های معدن مثل هستند، گوناگون های معدن آدميان: الفضه و الذهب کمعادن معادن الناس: اند گفته
 اثباتی لم ی کلمه با و نيست، بردار تخلف ذاتی و] ١٧٧ ص ،٨ جلد کافی، روضه[ دارد خاصی ی نقره يا طال معدنی
 بسيط جعل به و شده آفريده سعيد آغاز از سعيد بلکه شقيا؟ الشقی جعل لم و سعيدا؟ السعيد جعل لم که شود نمی سوال
  »۵٧.بشکست سر رسيد، ايجا قلم است، شده آفريده شقی بالذات هم شقی است، گرديه ايجاد

  :نويسد می. است کرده طرح دوباره را مواضع همين ،االصول کفايه از ديگری جای در خراسانی آخوند

 يعنی رسد، می واقع به و کند می مخالفت که جايی در عبد عقوبت صحت و مواخذه حسن که شود گفته است ممکن«
 تجری ی هواسط به و خود، مولی و سيد بر است، عبد بعد توابع از موارد اين است، نموده را الهی واقعی حکم مخالفت
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 مطابق او تجری آنکه سوای مولی بر است عبد تجری شود، می عبد ی مواخذه سبب که آن حاصل و مولی، بر است او
 واقعی مخالفت که چنان هم پس. باشد نموده مخالفت را خيالی حکم فقط که آن يا نموده، الهی حکم واقعًا و باشد واقع
 نموده مخالفت را خيالی حکم که جايی در يعنی تجری، در است نچني هم مولی، بر است عبد تجری آن عقوبت سبب
 اين که آن اال گذشت، آنچه کما ندارد، خود قطع به التفات چون نيست، مکلف اختيار به فعل چه اگر حال اين در و باشد
 استعداد اقتضای و آن نقصان حسب به باشد، می او باطنی خبث و است، عبد ی سريره سوء ی واسطه به خارجی فعل
  . امکانًا و ذاتًا آن،

 آن چرا که شود می منقطع سوال و شود می برداشته اشکال آن، به امر شد منتهی و رسيد، سريره سوء به مطلب وقتی
 منقطع ايضًا ما بيان اين به و شیء برای آن ثبوت است ضروری ذاتيات که آن جهت به بد؟ ديگری و است خوب
 سئوال جای و شود می منقطع همچنين و را، عصيان عاصی و را، کفر کافر است کرده اختيار چرا که سئوال. شود می

 است سئوال اين با مساوی سئوال اين اينکه جهت به است، نموده قبول را ايمان و اطاعت مومن و مطيع چرا که نيست
 استحقاق سبب الهی اقدس بعد و قرب در انسان افراد تفاوت بالجمله و است؟ ناطق انسان و است ناهق حمار چرا که
 به نرسيدن يا شفاعت به رسيدن در و شود، می بشر افراد تفاوت سبب الهی بعد و قرب اين و است، آن درکات و نار

  ».۵٨نموديم بيان که آن کما ، اليعلل الذاتی و است، ذاتی بعد و قرب در آنها تفاوت و شفاعت،

 شمار به آنها ذاتی ها، انسان بودن ناطق همانند را، ايمان و کفر شقاوت، و سعادت مورد، دو هر در خراسانی، آخوند
 مختاری موجودات آدميان ، بنابراين. است محال ذاتی از تخلف که است کرده تأکيد هم مورد دو هر در. است آورده
  .۵٩نيستند

  اخالقی قبح و حسن تکوين و پيدايش -٨

 و حسن( اخالقی مفاهيم که باورند اين بر ،)Divine Commond Theory( الهی حکم ی نظريه به قائالن و اشاعره
 نهی متعلق يعنی بد و خداوند امر متعلق يعنی خوب ديگر، تعبير به. دارند) خداوند( دين به وجودی اتکای ،)قبح

  . نداشت وجود بدی و خوب بود، نکرده نهی و امر خداوند اگر سوم تعبير به. خداوند

 خوبی يعنی،. کردند می دفاع افعال ذاتی قبح و حسن از اشاعره، شرعی و الهی قبح و نحس ی نظريه مقابل در معتزله،
 حسن خارجی و عينی تحقق. دارد وجود عمل آن ذات در نيز بد عمل بدی و دارد وجود عمل آن ذات در خوب، عمل
 يا و هستند...) و گربه مين،ز درخت، انسان، حيوان،: مانند( ماهوی مفاهيم جنس از يا آنها که بود معنا بدان قبح، و

 انتزاع منشأ که هستند،...) و فعل و قوه امکان، و وجوب کثرت، و وحدت معلول، و علت: مانند( فلسفی ثانی معقول
. شود می انتزاع شان، اهداف و آدميان اختياری افعال معلوليت و عليت ی رابطه از قبح، و حسن. دارند خارجی
  . ندارند دين و خدا به وجودی اتکای اخالقی، مفاهيم ترتيب، بدين

 شمار به اعتباری مفاهيم جزو را اخالقی مفاهيم اشاعره، اما اند، حقيقی مفاهيم از اخالقی، مفاهيم معتزله، رأی مطابق
 لذا است، قبح و حسن ی برسازنده خداوند اشاعره، ی نظريه مطابق. آنهاست خالق و کننده اعتبار خداوند که آورند می
 به اخالقی غير را عمل آن تواند می ديگر روز است، اخالقی عملی برادر و خواهر ازدواج است گفته زیرو اگر
  .۶٠آورد شمار

. اند کرده دفاع حقوقی و اخالقی مفاهيم بودن اعتباری از اصول، علم مباحث در اصولين، از تن چند معاصر دوران در
 وی، آرای. است کمپانی به معروف اصفهانی محقق نمود، مطرح را بحث اين اخير دوران در که فردی اولين ظاهرًا
  . ۶١است رسيده چاپ به انصاری شيخ مکاسب بر تعليقات ضمن »حکم و حق در ی رساله« در

 فرض و اعتبار محصول قبح و حسن کمپانی، گفته به. ۶٢است شده بحث اين وارد هم الدرايه نهايه کتاب در او
 بقای و نظام حفظ برای عقال. سازند می بر جامعه، در امنيت برقراری و نظم حفظ برای را مفاهيم اين عقال. عقالست
 وارد را بحث اين استادش، آرای به اقتفای با طباطبايی ی عالمه.آورند می شمار به بد را ظلم و خوب را عدل نوع،
 الحکمه، نهايه رئاليسم، روش و فلسفه اصول: جمله از -مختلف کتاب چندين در او. بخشيد تکامل و کرد خود فلسفه
  .است پرداخته بحث اين به ،الميزان تفسير و سبعه رسائل مجموعه در االعتباريات رساله



٢٣٠ 

 

  :که اند اعتباری مفاهيم از ،...)رياست،و ملکيت،( حقوقی و اخالقی مفاهيم نظريه، اين مطابق

 با و دارد اعتباری و فرضی و قراردادی و وضعی ی جنبه و ساخته را آنها حياتی، احتياجات رفع منظور به ذهن«
  » .۶٣ندارد کاری و سر االمر نفس و واقع

  :است کرده بندی صورت زير نحو به ،الميزان تفسير در را نظريه همين طباطبايی،

 اجتماعی زندگی کارهای برای را آن خود، ما که قراردادی و اعتباری است تصديقاتی و عملی است علومی دوم قسم«
. کنيم می آن به مستند نيز را خود اراده نموده، تعليل آن به اجتماع ظرف در را خود اختياری اعمال و نموده ضعو مان 

 آنها به ما بلکه شوند، تطبيق خارج با حقيقتا و ذاتا داشته، خارجيت که نيستند اول قسم علوم قبيل از علوم گونه اين
  . است قراردادی و اعتباری بلکه نيست، ذاتی اول قسم دمانن اثر ترتيب اين و دهيم می خارجی اثر ترتيب

: مانند يابد می جريان و گشته معمول اجتماع در که اعتباريی شؤون و سنن و قوانين و احکام از عبارتند علوم اين
 تاس رئيس زيد: گوييم می و نموده اعتبار زيد برای ما که رياستی مثال. آن امثال و ملک و سلطنت رياست، واليت،
 بنام چيزی زيد بنام انسانی از غير خارج در يعنی ندارد، زيد جز برابری هيچ خارج در که اعتباری است وصفی
. دارند زيد وجود از ای جداگانه وجود خارج در که زيد سفيدی و سياهی و بلندقامتی برخالف ندارد، وجود رياست
 بشری اجتماع محيط در که معانيی همه... است اجتماع لتشکي به بشر احتياج تصديقات و علوم گونه اين پيدايش منشا

 و نموده وضع زندگيش مصلحت خاطر به انسان خود را آنها همه و است، قياس اين بر است انسانی اعمال به مربوط
  ... است ريخته اعتبار قالب در

 خالقه ذهن منشاشان،.. .معانی اين و قياسند، اين بر همه تصديقی، چه و باشد تصوری چه اعتباری معانی تمام
 يک شود، می مختلف دارند، خويش مقاصد و عقايد در بشری جوامع که اختالفی حسب بر احکام اين ...است آدمی
 طوری آن در ها شرقی ديگر، طوری استوايی مناطق جوامع نظر در و شود می تلقی طوری ها قطبی نظر در کاری

 نظريه که کارها بسا چه حتی ديگر، طوری ها روستايی و طوری اه شهری ديگر، طوری ها غربی و کنند می قضاوت
 و خوردگان سال مرئوسين، و رؤسا عبيد، و موالی ، اغنيا و فقرا خواص، و عوام از جامعه يک مختلف طبقات

 از يک هيچ که هست هم ديگری اعتباريات ميان اين در البته. شود می مختلف آن در زنان و مردان و خردساالن
 وجوب مانند دارد، بشر عمومی مقاصد درباره عقل که است احکامی آن و ندارند، اختالف آن در طبقات و جوامع
  » .۶۴ظلم بدی و عدالت خوبی و اجتماع تشکيل

  : نهند می تأکيد امر چند بر سخنان اين

   .باشند داشته خارجی وجود که نيستند فلسفی و ماهوی مفاهيم از حقوقی، و اخالقی مفاهيم - الف

  . اند اعتباری مفاهيم اين - ب

  . آنهاست ی سازنده ها، انسان ذهن يعنی. هستند آدميان ذهن مخلوق اعتباری، مفاهيم - ج

  .سازند می بر را مفاهيم اين اجتماعی، و جمعی زندگی احتياجات برای ها، انسان -د

 شمار به اعتباری را قبح و حسن ره،اشاع همانند کردند، می دفاع ذاتی قبح و حسن از که معتزله برخالف طباطبايی
 اينکه، برای. خداوند نه داند، می ها انسان را، حقوق و اخالق ی سازنده و کننده اعتبار اشاعره، برخالف اما. آورد می

  :گويد می. کند می وضع و خلق را مفاهيم اين احتياج، رفع برای و است محتاج بشر اما نيست، محتاج خداوند

 زندگی سعادت و کمالی مقاصد به رسيدن منظور به را آنها انسان که ذهنی، هستند مخترعاتی.. .عقل عملی احکام«
 و خوب وصف به دارد، سازگاری و مطابقت او زندگی سعادت با که را عملی هر نتيجه در ،است کرده وضع خود

 او زندگی سعادت با مخالف که ار کدام هر و. کند  می تشويق امر آن انجام به هم را اجتماع نموده، توصيف پسنديده
 که ای نتيجه آن پس. نمايد می تحذير و نهی آن ارتکاب از را جامعه کرده، توصيف ناپسند و زشت وصف به بوده،
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 ساخته کارها بد و خوب اعتبار و احکام اين تقنين و تحذيرها و تشويق و نواهی و اوامر اين وضع به مجبور را بشر
 تشريعی احکامی عقل اينکه فرض حال اين با. است نبوده ممکن برايش آن از پوشی  چشم که است مصالحی همان
 قابل غير و االطراف متناقض است فرضی باشد نداشته وجود مصلحتی و حسن هيچ آن متعلق در که باشد داشته
  ».۶۵تصور

 نظريه چه رو، اين از. وندخدا نه دارند، آدميان ذهن به وجودی اتکای حقوق، و اخالق که شود می روشن ترتيب بدين
 دين به وجودی اتکای حقوق، و اخالق طباطبايی، امثال اعتباريات ی نظريه چه و شود پذيرفته معتزله ذاتی قبح و حسن
  . دادن تعميم ديگر ای شی به را شیء يک حد يعنی اعتبار، ديگر تعبير به. ندارند وار انسان متشخص خدای و

 طباطبايی، نظر از. کنند می منطبق خودش غيرمصداق بر را مفهوم اين يعنی. خوانند یم شير را شجاع آدم ها، انسان
 مجازها، تمام وی باور به. هستند کاذب ی خبريه ی قضيه يعنی اند، دروغ و وهمی ،)حقوق و اخالق( اعتباريات
  :اند عملی آثار دارای موثر های دروغ اعتباری، ادراکات و ها استعاره

 می قضايا کذب و صدق تشخيص و مفاهيم بقت مطا عدم و مطابقت تميز به بينی واقع نظر نقطه از هک دانشمندی اگر«
 و مرکب و مصاديق، با مطابق غير را آنها مفردات البته شود رو روبه استعاری قضايای و مفاهيم اين با پردازد
 مطابق و انسان، نه باشد می درنده ورشير،جان ی کلمه خارجی مطابق زيرا داد، خواهد تشخيص کاذب را آنها قضايای
 مورد در مجازی عنايت بی را ماه يا شير ی کلمه اگر که چنان... زمينی روی خوب نه آسمانی است ای کره ماه واژه
 ما سر باالی آفتاب که گاهی« بگوييم اگر يا ،)مطابقت بی( بود خواهد غلط کنيم استعمال سنگ ی واژه جای به سنگ
 خواهد فرقی دروغ و غلط نوع دو اين ميان مزبور دانشمند ولی ،)مطابقت بی( بود خواهد دروغ »است شب باشد می
  ».۶۶دارد واقعی حقيقی آثار شاعرانه دروغ و غلط ولی ندارد اثری واقعی دورغ و غلط که است اين آن و ديد

 ذهن که است درست. وردآ می شمار به اجتماعی مصالح و مقاصد تابع و ذهن مخلوق را اعتباريات طباطبايی،
  :سازد می بر را مفاهيم اين ها، انسان اجتماعی مصالح برای آدمی ذهن اما است، اعتباريات ی برسازنده

 ، زيبا است، سازگار زندگی از ها انسان مندی بهره يا و بشر زندگی سعادت يعنی اجتماع غرض با امور اين از آنچه«
 که کسی به را احسان و عدل ناميد، ناپسند و بد زشت، نباشد، سازگار ضغر اين با آنچه و خواند پسنديده و خوب

 دشمنی و ظلم و خواند زيبا و حسنه را قبيل اين از ديگر معانی و خواهی خير و تربيت و تعليم و باشد احسان مستحق
 در اش زندگی از او کامل مندی بهره يا و بشر واقعی سعادت با اول دسته اينکه برای: ناميد زشت و سيئه را آن امثال و

 آن تابع بدی، و قبح يعنی آن مقابل و زيبائی و حسن از قسم اين و. بود ناسازگار دوم دسته و سازگار اجتماع ظرف
 مقدار چه يا و سازگار اجتماع غرض با مقدار چه فعل ببينی تا است، صفت دو اين از يکی به متصف که است فعلی

 است، سازگار اجتماع غرض با هميشه چون است، ثابت و دائمی اش خوبی و سنح افعال از بعضی: است ناسازگار
 نيست، دائمی اش قبح و حسن افعال، از ديگر بعضی. ظلم چون است ثابت و دائمی اش بدی و قبح يا و عدل، مانند
 هم دوستان زدن که مزاح و خنده: مانند شود می مختلف مجتمعات و ها مکان و اوقات و احوال اختالف حسب به بلکه
 معابد و مساجد و عزا و ماتم مجالس در و خوب ها جشن و سرور مجالس در است، بد بزرگان نزد و خوب قطار
  ».۶٧است زشت اسالمی مجتمع در و خوب غربی مجتمع در که خوارگی می و زنا و است زشت

 طريق اين از تا بدهد، ديگر شی به را شی يک حد که دارد بدان نياز نه است، ذهن دارای نه خداوند، که است روشن
 ذهن ی برساخته و مخلوق را اعتباريات که است واقف خوبی به طباطبايی. يابد دست اجتماعی مصالح و مقاصد به

 برای لذا. دارد تعارض »سلطانی وار انسان متشخص خدای« سوی از اخالقی و فقهی احکام تشريع با دانستن، آدميان
  : گويد می مسأله اين حل

 و وجوب متحدند، سنخًا کنيم می تشريع خود بين در ما که احکامی با کند  می تشريع تعالی خدای که هم احکامی«
 و اعتباری ما وعيد و وعد و نهی و امر حرمت، و وجوب مانند نيز تعالی خدای وعيد و وعد نهی، و امر حرمت،
 آن از تعالی خدای مقدس ساحت و ذهن در خطای از است عبارت ادعا چون که تفاوت اين با ادعايی، است عناوينی
 که آنجايی از اميد و تمنا که همچنان اجتماع، ظرف به است قائم تعالی خدای از عناوين، اين جهت، اين از است، منزه
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 به کودک با زدن حرف قبيل از حقيقت در و مخاطب مورد به قائم زند  نمی سر تعالی خدای از اش واقعی معنای به
  ».۶٨است ودکانهک زبان

 مطابق گفتن سخن مصداق خداوند، توسط اعتباريات جعل ادعای باشم، فهميده درستی به را طباطبايی سخن معنای اگر
 جعل شود، دنبال اش منطقی نهايت تا اعتباريات در طباطبايی مدعای اگر ديگر، تعبيری به. است کودکان فهم با

 فقط خداوند،. اعتباری نه است، حقيقی ی رابطه هستی عالم با خداوند ی رابطه .است ناممکن خداوند توسط اعتباريات
  .اعتباريات جعل نه کند، می وجود جعل

 فلسفه اصول کتاب در اعتباريات خصوص در طباطبايی ی نظريه به ارجاع با ،الهی عدل کتاب در مطهری مرتضی
  :است نوشته وی. است کرده تأييد را برداشت همين ،رئاليسم روش و

 است، شده تشکيل آن از بشر اخالقی وجدان  که انسان، در کارها بدی و نيکی و ، قبح و حسن انديشه حکما نظر از«
 اين  ارزشش ی همه. کشفی و علمی نه است عملی ارزش اعتباری، انديشه ارزش. حقيقی نه است اعتباری ای انديشه
 به است ناچار برسد ارادی افعال در خود  کمالی هدف به که اين برای بالقوه فاعل. است ابزار و واسطه که است
 و محض کمال و صرف وجود که احديت مقدس ذات. نمايد استخدام و بسازد را ها انديشه  گونه اين »فعل آلت« عنوان
 منزه کيفيت هر و شکل هر به »آلت« استخدام از و ها انديشه گونه اين و ها فاعليت گونه اين از است خالص فعليت
  ».۶٩تاس

 احوال تغيير اينکه برای. کند می تأويل اند، گفته سخن خداوند غضب از که را آياتی مالصدرا که گفتيم اين از پيش
 ی قاعده مطابق. دارد تعارض خداوند مطلق کمال با اين و است خداوند در امکانی وجوه قبول معنای به خداوند،
 با امکانی، صفات و وجوه رو، اين از. است الحيثيات و الجهات ميعج من الوجود واجب بالذات، الوجود واجب فلسفی،
 شمار به ممتنع آن، انفعالی مبادی اعتبار به خداوند، ی درباره را غضب ی کلمه صدرا. نيست سازگار واجب، وجود
  . ٧٠رود کار به نبايد خداوند ی درباره وجه هيچ به نفسانی، کيفيت يک عنوان به غضب. است آورده

  :نويسد می خداوند ی اراده صفت خصوص در او. بود روبرو مشکل همين با هم مفيد شيخ

 جهه من ذالک اوجب وال القرآن فی ماجاء حسب علی التسليم و االتباع و السمع جهه من مريد تعالی اهللا ان«
  ».٧١العقول

 به اراده قرآن در زيرا شود، می پذيرفته نقل از پيروی لزوم و سمع طريق از تنها سبحان، خداوند بودن مريد: يعنی
  .ندارد وجود عقلی دليل صفت اين اثبات برای ولی است، شده ذکر خداوند برای صفت يک عنوان

 را خداوند برای اراده صفت کاربرد کنزالفوائد، کتاب در ،) ۴۴٩ سال متوفای( مفيد شيخ شاگرد کراچکی، ابوالفتح
  :است آورده شمار به حقيقی، نه مجازی،

  » .٧٢...يکره و يريد انه من نفسه به اهللا وصف هی و مجازات صفات له وان ...«

 است، مجازی او، ی درباره کالم و اراده غضب، چون صفاتی کاربرد و است ذهن فاقد خداوند شد گفته آنچه مبنای بر
 به خداوند تبديل یيعن. است وار سلطان خدای برساختن متکلمان، و فقها توسط خداوند کردن اعتبارساز. حقيقی نه

  :است گفته تمام روشنی به غزالی. ٧٣عالم پادشاه

  ».٧۴شوند می استعاری و مجازی روند، می کار به خداوند حق در وقتی زبان الفاظ جميع اصوًال«

 بسيار ناپذيرفتنی پيامدهای نظريه اين بگيريم، ناديده را خداوند به اخالق وجودی تحويل ی خداشناسانه مسائل اگر
  :جمله از. دارد هم گریدي
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 ی نظريه مطابق اينکه برای. شد خواهد آور الزام اخالقًا رفتار آن کند، امر ای رذيالنه عملی به خداوند اگر -٨-١
 فيلسوفان از برخی. است جهان االطالق علی مالک و مطلق قادر خداوند. بود شيرين کند، خسرو آن چه هر اشاعره،
  :اند کرده حل زير ی شيوه به را مسأله اين اخالق،

 با متناقض که الهی مفروض دستور هر که باشد داشته را قضيه اين پذيرش آمادگی اگر اخالقی مختار خود فاعل«
 فرضی تضاد اين تواند می او. کند تأييد را خدا وجود تواند می نيست، الهی دستوری واقعًا اوست، اصلی نظری احکام
 او که حکمی هر باشد معتقد همچنان و است جايز الهی واقعًا اوامر چرای و ونچ بی اطاعت که کند حل گونه اين را

 يکديگر با منطقی نظر از ذيل قضايای زيرا. نيست الهی واقعا دستور کند، می رد خود اخالقی اصول براساس
  : سازگارند

 به هرگز خدا - سه دهند؛ انجام را کارها برخی که دهد می دستور ها فاعل به گاهی خدا - دو دارد؛ وجود خدا -يک
  » .٧۵کند تخطئه را آن تأمل، از پس آگاه، انسان و اخالقی خودمختار فاعل که کند نمی امر چيزی

 که کالمی ميان در اگر بنابراين،. دهد نمی فرمان قبيح و زشت کار به خداوند: گويند می باری، گفتن سخن به قائالن
 که است آن از حاکی مدعا اين. نيست خداوند حکم حکم، آن داشت، وجود اخالقی غير حکمی است، باری به منتسب
 آن، با که است مالکی بلکه ندارد، خداوند به وجودی اتکای تنها نه اخالق يعنی است، خداوند و دين از مستقل اخالق
  .کنيم می ارزيابی هم را انبيأ مدعيات بودن غيراخالقی يا اخالقی

 خود اخالقی فاعل فقط، و فقط خداوند شايد. ندارد وجود خداوند اخالقی فرامين و اراده کشف برای راهی هيچ -٨-٢
 به هميشه که باشد کرده مکلف فقط، و فقط را آدميان خداوند شايد. کند دخالت او کار در آنکه بدون است، آفريده مختار
  . کنند عمل مختار خود اخالقی فاعل عنوان

. بود نخواهند اخالقی داوری به قادر ملحدين، و خداناباوران باشد، داشته دين و خدا به وجودی اتکای اخالق اگر -٨-٣
 آن آنکه عين در هستند، بد و خوب خصوص در نظريه و اخالق، دارای هم آنها که دهد می نشان بشری تجربه اما

  .اند نگرفته خدا از را تصديقات و تصورات

 اتکای اخالق اگر. آورند می شمار به خداوند وحی را خود ندي دينی، هر پيروان. ندارد وجود دين يک فقط -٨-۴
 بعضًا و متفاوت فرامين خداوند که شد خواهيم روبرو مشکل و مسأله اين با باشد، داشته دين و خدا به وجودی
  کرد؟ عمل بايد خدا دستورات از يک کدام به. است کرده صادر متعارض

 موارد در تواند می دين فيلسوفان، از برخی نظر مطابق بلکه ندارد، داخ و دين با وجودی اتکای اخالق تنها نه -٨-۵
 او، نظر بنابر. کرد می جدا يکديگر از را اخالق و دين سپهر دو کيرگگور، نمونه عنوان به. باشد اخالقی غير زيادی
 اثبات برای دیموار در است ممکن او. است خداوند با تن به تن رويارويی دنبال به مومن. است غيرعقالنی دين

  .بزند غيراخالقی اعمال به دست خداوند، دستور به ايمانش،

 سپردن دل معنای به ايمان. کند می زندگی خدا برای فقط و فقط مومن، اما. کند می زندگی ديگران برای اخالقی انسان
. کند اثبات را ايمانش فرزندش، قتل با خواست ابراهيم از خدا مقدس، کتاب روايت مطابق. است محال عقًال امر به

  :نويسد می کيرگگور

 غايتی به و گذارد می پا زير کلی به را اخالقی امر عملش با او. بود ديگر ای گونه به وضع ابراهيم مورد در... «
. شد می قربانی راستی به اسحاق کنيم فرض. بگذاريم فراتر را پا بياييد …رسد می اخالق، ی حوزه از بيرون واالتر،
 که داشت ايمان بلکه آمد، خواهد رحمت او بر ديگر جهان در روزی که نداشت اعتقاد او. داشت ايمان براهيما بازهم
 به را شده قربانی فرزند توانست می بدهد، ديگری اسحاق او به توانست می خداوند. بود خواهد شادمان جهان همين در

  ».٧۶بود آمده در تعليق به انسانی ی محاسبه هر که بود ديری زيرا داشت، ايمان محال يمن به او. بازگرداند زندگی



٢٣۴ 

 

 خواهد می آدميان از خداوند که بود باور اين بر او. دارد بسيار ناپذيرفتنی پيامدهای کيرگگور، ی شناسانه دين ی نظريه
 دارد وجود اریمعي آيا: گفت پاسخ پرسش اين به بايد حال. بزنند اخالقی غير کارهای به دست ايمانشان، اثبات برای تا
   نهاد؟ تمايز قاتالن و ابراهيم ميان بتوان معيار آن با که

 ايمان. برسانند قتل به را ديگری های انسان ايمانشان اثبات برای است، خواسته آنها از خداوند که باورند اين بر کسانی
 آنها به خدا چون بکشند، را نديگرا بدانند مجاز را خود برخی که است همراه عظيم خطر اين با هميشه دينداری، و

 به را ديگر های انسان است، خواسته آنها از خداوند که نيستند مدعی ايران، بر حاکم فقهای مگر. کنند چنان داده فرمان
  . است غيراخالقی احکام به عمل معنای به اينجا در داری دين که شود می مشاهده خوبی به ؟٧٧برسانند قتل

  عقلی قبح و حسن -٩

 آيا: گفت پاسخ بدان بايد که دارد وجود ديگری مهم پرسش نباشيم، يا باشيم ذاتی قبح و حسن به قائل اينکه از لمستق
 های پاسخ نيست؟ يا هست اعمال و افعال بد و خوب تعيين يا کشف و درک به قادر شرع، از مستقل آدميان، عقل

  .است شده داده پرسش اين به متفاوتی

 خطاکار و محدود عقل. نيست اخالقی قبح و حسن درک و فهم به قادر عقل اشاعره، نظر از :اشاعره پاسخ -٩-١
 خداوند که آنند نيازمند آدميان. کند درست بد و خوب برای خود آن از بنيادی و بايستد خود برپای تواند نمی ها، انسان
 مستقيم صراط آنها تا کند کمک ريعتش طريق از و دهد، نشان آنها به راه نادرست و درست راه بگيرد، را آنها دست
 اعمال و افعال نبايد هيچگاه بود، عقلی قبح و حسن اگر است، نوشته تجريد شرح در قوشجی فاضل. کنند طی را

 اگر. است آمده شمار به خوب چند، مواردی در گويی دروغ که حالی در. آيند شمار به بد گاهی و خوب گاهی واحد،
  .٧٨است خوب شود، منتهی نبی جان نجات به گويی دروغ اگر اما است، قبيح شود، هیمنت نبی مرگ به گويی راست

 دارای عقلی، قبح و حسن مدعای آنها گمان به. اند آورده وارد علقی قبح و حسن بر ديگری اشکال اشاعره، از برخی
 شد، خواهد محدود داوندخ مطلق قدرت باشد، افعال عقلی قبح و حسن کشف به قادر عقل اگر يعنی. است فاسدی تالی
  :است نوشته خصوص اين در تيميه ابن. کند عمل کند، می تعيين آدميان عقل که چارچوبی در بايد خداوند اينکه برای

 ذلک يسمون و العبد علی يحرمون ما جنس من عليه يحرمون و العبد علی يوجبون ما سبحانه اهللا علی يوجبون فجعلوا«
 او بر و دانند، می الزم عبد بر را آنچه کنند، می الزم خدا بر:  حکمتهم معرفه عن قلهمع قصور مع الحکمه و العدل ،

 آنها عقل که حالی در نهند، می حکمت و عدل را آن نام و کنند، می تحريم او ی بنده بر که را آنچه نمايند، می تحريم
  ».٧٩اوست حکمت شناخت از قاصر

 اين در. شود مخالفان مقبول کند،که بازسازی را اشاعره ی نظريه عینو به تا است کرده کوشش روزبهان، بن فضل
  :است نوشته خصوص

 آنها ذات و نهاد در باشند، می عقاب و ثواب مقتضی که افعالی آيا: است اين در معتزله و اشاعره ميان اختالف اگر«
 انکار را آن که کسانی از ما صورت اين در نه؟ يا گردد عقاب و ذم سبب يا ثواب و مدح موجب که است جهاتی
 ثواب موجب که جهاتی واجد خود ذات در افعال که است اين منظور اگر چيست؟ منظورشان که کنيم می سئوال کنند می
 و مفاسد و مصالح بر مشتمل افعالی، که دارند قبول اشاعره زيرا. نادرست است سخنی باشند، نمی گردد عقاب و

 و. باشند می افعال قبح جهت نقص، و مفسده و حسن، جهت همان کمال، و حتمصل و باشند می نقص و کمال صفات
 مسأله بلکه نيست، کافی نمايد، عقاب و ثواب به حکم عقل، اينکه برای قبح و حسن جهات اين که است اين منظور اگر
 عقاب و ثواب در مالک آنچه تمام درک به نتواند عقل که بسا چه زيرا دارد، شرع نظر به اختصاص عقاب و ثواب ی

 اين در اشعری نبايد بنابراين... شود واقع معتزله انکار مورد نبايد و است صحيح سخن اين. گردد نائل استف اخروی
 است، جهات اين درک به قادر شرع، از استمداد بدون هم عقل و هستند قبح و حسن جهات بر مشتمل افعال، که مورد

 نسبت شرع، حکم بدون عقل اينکه برای قبح، و حسن جهات درک که بپذيرد ايدب هم معتزلی و کند، مخالفت معتزله با
 حسن درک به مستقل عقل که افعالی در را مطلب اين معتزله. باشد نمی کافی کند نظر ابراز اخروی عقاب و ثواب به
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 بپذيرند، هم کند، می درک مستقًال را آنها قبح و حسن عقل که افعالی مورد در بايد ولی دارند قبول نيست، آنها قبح و
  ».٨٠ندارد حکمی مستقل، طور به عقاب و ثواب به راجع هيچگاه عقل زيرا

 عقلی قبح و حسن مدافع هم مورد اين در کردند، می دفاع افعال ذاتی قبح و حسن از که معتزله :معتزله پاسخ -٩-٢
 دين از مستقل آدميان، عقل: گفتند می بلکه رد،دا وجود دين از مستقل قبح و حسن که بودند مدعی تنها نه يعنی. بودند

. آوردند می شمار به مقدم نقلی های فرآورده بر را عقلی دليل معتزله،. است افعال قبح و حسن کشف به قادر ،)شرع(
 بد از و کند می انتخاب را حسن و واجب آدمی آن، برمبنای که است چيزی همان لطف که گفت می عبدالجبار قاضی
  :کند می دوری

 ترک الی او اختيار الی اما اقرب عنده مايکون او القبيح ينتخب و الواجب المرء عنده مايختار کل هو اللطف ان اعلم«
  »٨١.القبيح

 امکان ادله از پيروی با مستقيم صراط. است فراخوانده مستقيم صراط به را آدميان خداوند عبدالجبار، قاضی گمان به
 از. کند اثبات و تأييد را آنها عقل که دارند، اعتبار وقتی اجماع و سنت و کتاب. است عقل دليل مهمترين. است پذير
 آمده قرآن که بدانند بايد دهند، می قرار ادله رأس در را قرآن که آنها. گيرند می قرار خداوند مخاطب عقال، ديگر سوی
  . ٨٢کند شان عقل متوجه را آدميان تا است

 انسان، شامل تنها نه را خصوص اين در عقل داوری است معتقد عقلی و ذاتی قبح و حسن به چون عبدالجبار، قاضی
  :است نوشته وی. کند می هم خداوند شامل که

 موجود فعل خود در که است جهتی آن خاطر به ناروا افعال قبح بلکه ندارد، آن فاعل به بستگی فعل، بودن قبيح«
 صادر کسی چه از که نيست فرقی اين بنابر. باشد می آن عقلی قبح وجبم است ظلم آنکه خاطر به ظلم فعل مثًال. است
  ».٨٣]انسان يا آفريدگار[ شود

 عقل رازی، زکريای محمد. اند برخاسته عقل از دفاع به که اند داشته وجود ما تاريخ در گرايانی عقل معتزله، از جدای
 برتری تعاون،همکاری، صلح،معاش، عامل او، اهنگ در عقل. کرد می معرفی آدميان به خداوند نعمت بزرگترين را

. کرد ديگری چيز مخدوم نبايد را قوه اين. است اهللا معرفت و اهداف به دستيابی عامل موجودات، ساير بر ها انسان
 مردود کند، رد عقل را چه هر و است، معتبر کند، تأييد عقل را چه هر. باشند آن تابع بايد ديگر امور ی همه بلکه
  :آورد نمی شمار به عقالنی امری را مذهب ، رازی زکريای. ٨۴است

  ».٨۵العقلی هوايی عرض انه به يبين کالم الی فيه يحتاج مما فأنه المذهب فأما«

 ،الفلسفيه السيره کتاب در رازی. کند می وحی از نياز بی را آدميان عقل، از پيروی که بوده معتقد رازی زکريای
 مناظره اهل او. است بوده امامت و نبوت منکر او که اند گفته. داند می خود پيشوای و ماما را سقراط که است نوشته
 متوفای( رازی ورسنايی حمدان احمدبن ابوحاتم و) هجری ٣٢٩ متوفای( بلخی حسين ابن شهيد چون افرادی با و بود
 رازی زکريای با وگو گفت زا گزارشی رازی ابوحاتم. است کرده مناظره اسماعيليه، بزرگان از يکی ،)هجری ٣٢٣
  . ٨۶است آورده النبوه اعالم کتاب در را

 که است چيزی اين» :الملحد بين و بينی جری فيما«: با است، يافته اختصاص وگو گفت اين به که کتاب اول فصل
 و وحی نزول آيا: بود زير شرح به نزاع محل و مناظره موضوع. گردد می است،آغاز شده واقع ملحد و من ميان
 حاتم ابو از رازی زکريای است؟ بالدليل مدعايی اين اينکه يا است، ضروری و الزم خداوند، سوی از نبی ارسال
 کرده آنان محتاج را آدميان ی همه و نموده انتخاب پيامبری به را شمار انگشت فرد چند خداوند چرا: پرسد می رازی
   است؟
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 و دور زيان و سود که است آن خداوند رحمت و حکمت مقتضای که است کرده تأکيد وگو گفت اين در رازی زکريای
 آنان، فرستادن با و دهد قرار ها انسان ی بقيه از برتر را) پيامبران( برخی آنکه نه بياموزاند، آنها به را آدميان نزديک
  . سازد ور شعله را نزاع و جنگ آتش

 به اگر که دهد می قرار خطرناکی موقعيت در را ازیر زکريای پرهزينه، های پرسش کردن مطرح با رازی، ابوحاتم
 باور خداوند رحمت و حکمت به آيا: پرسد می. است کرده اثبات را بودنش ملحد ندهد، مثبت پاسخ او های پرسش
   است؟ ساخته آگاه زيانشان و سود به را آدميان و کرده رفتار رحمت و حکمت مطابق خداوند آيا داری؟

 فرد ،معاند فردی جز گويد می ابوحاتم. دهد منفی پاسخ ها پرسش اين به توانست نمی رازی زکريای که است روشن
 ميان مساوی طور به را عقل خداوند که گفت می رازی زکريای. دهد منفی پاسخ ها پرسش اين به تواند نمی ديگری
 ترتيب، بدين که چرا آورد، یم شمار به دينی ضد و باطل را نظر اين رازی ابوحاتم اما است، کرده تقسيم بندگان

  . شدند می مردم سطح هم عقل در امامان و پيامبران

 زکريای. است روشن گروه؛ دو اين نزاع محل. است ضروری امری دينی، نظر از ائمه، و پيامبران افضليت پذيرش
 مخالفان اما انست،د می کافی آدميان سعادت تآمين برای را) شرع دين،( نقل از مستقل عقل مقتضای به عمل رازی،
 بالفعل عقل به را آنان ی بالقوه عقل انبيأ، فرستادن با تواند می خداوند تنها و است بالقوه عقل دارای آدمی که گفتند می

  .کند تبديل

 واقع در اما،. دارند باور عقلی قبح و حسن به معتزله همچون که کنند می و کرده ادعا شيعيان، :شيعيان پاسخ -٩-٣
  :است نوشته االعتقاد تجريد در طوسی الدين نصير خواجه. تنيس چنين

  ».٨٧شرع غير من الظلم قبح و االحسان بحسن للعلم عقليان، هما و«

  :است نوشته خصوص اين در هم حلی عالمه

 راستگويی حسن مانند. کند می درک بالبداهه عقل را افعال از بعضی قبح و حسن که معتقدند معتزله و اماميه«
 اينکه به او اعتقاد و جزم از کمتر حکم، دو اين به نسبت انسان اعتقاد و جزم و زيانبار، دروغگويی قبح و ،سودمند

 اين که کسی... باشد نمی مساويند، يکديگر با شیء، يک با مساوی اشياء و است علت به محتاج امکانی موجود هر
 و زندگی از دور محيطی در که شعوری با و عاقل انسان اگر ....دارد قرار سوفسطائيان شمار در نمايد انکار را حکم
 ديناری او به هرگاه باشد، نرسيده او به شرع از دستوری هيچ و حکم هيچ و کرده، زندگی بشر، افراد رسوم و آداب
 راستگويی او شک بدون نباشد، او متوجه ضرری که حالی در بگويد، دروغ يا راست سخنی که نمائيم مخير و بدهيم
 راستگويی انتخاب برای جهتی کرد، نمی حکم دروغگويی قبح بر او عقل اگر و دهد، می ترجيح گويی دروغ رب را

  » .٨٨نداشت

 عقلی، و ذاتی قبح و حسن انکار. است عدل بر متکی پيامبران، مدعای صدق و دين پذيرش حلی، ی عالمه کالم در
 دين فرامين و انبيأ مدعای صدق باب در معقولی سخن توان نمی ترتيب، بدين و کند، می معنا بی را عدالت بودن حسن
  :کرد بيان

 و االديان، من شیء اليتم بدونه و. مطلقا الدينيه االحکام بل االسالميه، القواعد عليه تبتنی عظيم اصل هذا أن: اعلم«
 عقليان، القبح و الحسن ان: المعتزله من متابعوهم و االميه قالت... االطالق علی االنبيأ من نبی صدق يعلم أن اليمکن
 البته شیء بحسن اليحکم العقل ان: االشاعره قالت و. عليها يقع اعتبارات و وجوه او باالفعال، قائمه صفات الی مستندان

  ».٨٩حسن فأنه والشرک والعدوان، کالظلم،: الشرور انواع من الوجود فی يقع ما کل بل بقبحه، ال و

 بحث به ناظر که کتاب از فصلی. است کرده دفاع موضع همين از ،ايمان سرمايه ابکت در ،الهيجی عبدالرزاق مال
 دليل بيان در الهيجی. است داده اختصاص خود به را بيشتری حجم ها، فصل ديگر به نسبت است، افعال قبح و حسن
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 داليلی از يکی. ٩٠است افعال عقلی قبح و حسن اثبات بر متوقف »کالم مسائل اکثر و نبوت ثبوت«:است گفته امر اين
  :گويد می. است خداوند با بحث اين ارتباط از حاکی است، کرده اقامه قبح و حسن بودن عقلی بر وی، که

 باشد مذموم و ممدوح االمر، نفس در ممدوح و مذموم و. االمر نفس در باشد مذموم و ممدوح عقل، مذموم و ممدوح«
 و. االمر نفس وفق نه تعالی واجب از فعل صدور آيد الزم يا و االمر، فسن فی بما واجب جهل آيد الزم واال. عنداهللا
  ».٩١باالتفاق است باطل معنی دو هر اين

 به قادر شرع، از مستقل ها، انسان که شود اعالم اگر که کنند می گمان که است آن شيعيان اصلی ی مسأله و مشکل
 ،)اعتباريات نظريه مطابق( اند اعتباريات برساختن به ادرق ،يا)معتزله ی نظريه مطابق(اند اعمال قبح و حسن کشف
 فراموش را عقلی و ذاتی قبح و حسن ی درباره فلسفی موضع بنابراين. داشت نخواهد وجود خدا و دين به نيازی ديگر
  : گويند می. شود باز نبی ارسال و خدا گفتن سخن برای جا تا زنند، می عقل سر بر کرده،

 به ها، انسان بنياد خود عقل. هستند انبيأ گيری دست و خداوند پيام محتاج عقل، های نقصان و ها استیک دليل به ها انسان
 رذيلت و آميز فضيلت افعال اخروی نتايج و شقاوت، و سعادت قبح، و حسن ابعاد تمامی کشف به قادر خود، خودی
 در. کند می راهبری را آنها حق سوی به و فتهگر را نابالغ کودکان اين دست شريعت، فرستادن با خداوند. نيست آميز
 قادر عقل: شود پرسيده اگر. نيست آنها درک به قادر عقل که است اموری به محدود انبيأ بعثت مدعا، اين مطابق واقع
 مستقل عقل طرفداران اما. است آمده شرع در که چيزهايی همان: گفت خواهند پاسخ نيست؟ مسائلی نوع چه درک به
 به قادر عقل که ندارد وجود معتبر سنت و کتاب اخالقی و فقهی احکام در چيزی که شوند مدعی توانند می وحی، از

 را خدا که داشت، وجود پسرخوانده همسر با ازدواج حکم در ای العاده خارق امر چه مثال، عنوان به .نباشد آنها درک
 همسر با دهد دستور اش، ميل برخالف ، اسالم گرامی پيامبر به بيايد، آدميان کمک به خصوص اين در کرد می مجبور
   گردد؟ حل بشری، الينحل ی مسأله اين تا کند، ازدواج زيد

 مقام در اخالق. آن از مستقل نه آورند، می شمار به دين از جزيی را حقوق و عقل،اخالق نقصان بر تأکيد با شيعيان،
 نهايی نتايج و غايات با آدميان افعال علی روابط بر علمی ی احاطه عقل اينکه برای. است دين بر متوقف درک، و فهم

 مندی ارزش های مالک -ب. زندگی نهايی هدف تعيين - الف. اند دين و خدا محتاج نظر چند از ها انسان. ندارد شان،
  . اند محتاج دين به غيره، و خوب زندگی های سبک - ج. افعال

 کامًال را معتزله آرای توانستند می نه و بپذيرند، را رازی زکريای چون فيلسوفانی آرای توانستند می نه شيعيان،
 منتهی امامت و نبوت نفی به شوند، دنبال شان منطقی نهايت تا ها نظريه اين اگر آنها، تصور به اينکه برای. بپذيرند
 داماد باقر محمد مير. هستند عقليات در خداوند الطاف سمعيات، که بودند مدعی وضعيتی،شيعيان، چنين در. شوند می
  :است گفته خصوص اين در

 الطاف سمعيات که ايم آورده الفقهيه مسائل عيون در من و االحکام قواعد شرح در مقامه اهللا اعلی الفقهاء قمقام جدم«
 بر معين و باعث سمعی واجب امتثال و عقليه واجبات به است نفس مقرب سمعيه واجبات چون. عقليات در است الهی
 موکد نيز سمعی مندوب به التزام چنانکه است عقليه مندوبات به مقرب نيز سمعيه مندوبات است عقلی واجب لامتثا
  ».٩٢است عقلی واجب امتثال

 تمسک برای جا نوعی به اند کرده کوشش که اند داشته وجود افرادی شيعيان ميان در :گرايی عقل گشايان راه -٩-٣-١
 کتاب دو در ،)هجری ٣۵۵ -۴٣۶( بغدادی موسوی حسين بن علی الهدی معل مرتضی شريف. کنند باز عقل به

 تا برساخته، انبيأ ارسال توجيه برای مدلی وی. است پرداخته کالمی مباحث به الکالم فی الذخيره و الکالم فی المخلص
  . شود ارائه نبوت مدعای از تری معقول تبيين

 عقل احکام بر تا است فرستاده را پيامبران خداوند که شود می فتهگ بلکه شود، نمی تحقير تنها نه عقل مدل، اين در
  : است بوده قول اين به قائل جبائی، ابوعلی که گويد می او.ورزند تأکيد آدميان

  ».٩٣ابوعلی ذهب ذالک الی و شرع معه يکن لم ان و العقول مافی لتأکيد الرسول تعالی اهللا يبعث ان ممتنع غير و«
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 الهی لطف مقتضای. است عقلی واجبات همان مکلفين افعال يا فقهی احکام که اند کرده ادعا مبنا مينه بر ديگران البته
 احکام که رو آن ،از انبيأ بعث. کند اعالم آدميان به را فقهی، احکام يعنی عقلی، احکام ، خداوند که است آن

  .٩۴آيد می شمار به حسن و نيکو دهند، می قرار تأکيد مورد را) فقهی احکام(عقليه

 التفات او، ی گفته به. نيست قبول قابل متشرعان، نظر از آن نتايج که است برساخته فلسفی ای سينا،نظريه ابوعلی
 خود ذات جز هدفی افعالش، تمام در خداوند رو اين از» .السافل الی اليلتفت العالی«: است ممتنع عقًال سافل، به عالی
 به تمامًا خداوند، افعال غايت نتيجه، در. دهد نمی انجام کاری تر پائين موجود دليل به برتر، موجود اينکه برای. ندارد
. است عقلی قواعد برخالف خداوند، سوی از خاص تکاليفی به آدميان کردن مکلف بنابراين .گردد می باز فاعل خود
. شد خواهد عقاليی، تر دقيق تعبير به يا عقالنی آدميان، تکاليف تمام شود، دنبال اش منطقی نهايت تا ی نظريه اين اگر
  .ندارند عقالنيت به توسل جز ای چاره آدميان يعنی

 شرح در وی. است نکرده گشايی راه خصوص اين در ،)هجری ١٠۵٠ متوفای( صدرا مال مانند کس هيچ قدما ميان در
 گفته سخن معاد و مبدأ صخصو در عقلی بابرهان فقط که کند می معرفی کسی را حقيقی مومن کافی، اصول ٢۴ حديث

 سخن امری هر ی درباره عقل حجيت با حقيقی مومن. شود می نزديک خداوند قرب و قدس به عقلی بصيرت با و
  . ٩۵گويد می

 باطنی بصيرت از که کسانی نويسد، است،می عقل خداوند و بندگان ميان حجت گويد می که ٢٢ حديث شرح در او
 نفوس کرده، ارائه نبوت ختم از مالصدرا که تفسيری مطابق. ٩۶ندارند نياز خود از بيرون راهنمای برخوردارند،به

 مقام از و بوده تکامل حال در ،)اسالم گرامی پيامبر(  خاتم پيامبر دوران تا) آدم حضرت زمان(  آغاز از آدميان
 بقره،( است پيامبران افضل اسالم، پيامبر و است، خيراالمم اسالم امت. است کرده صعود معقول مقام به محسوس
٢۵٣ .(  

 بر خداوند حجت عقل بعد، به آن از. کرد عبور عقل استقالل ی مرحله به بشريت که گرديد، ختم دورانی در نبوت
  :است نوشته جهل و عقل کتاب دوم و بيست حديث ذيل وی. کند می کفايت آدميان راهبری برای عقل و است بندگان

 و االديان کانت و الترقی فی کانت االنبيأ خاتم عصر الی العالم ابتداء من البشريه لنفوسا ان... اشرنااليه مما علمت قد«
 ما اکمل هو و االسالم دين الی االديان انتهت ان الی التفاضل، فی بمعجزاتهم االنبيأ و التکامل فی ترقيهم حسب الشرايع
  » .٩٧دينکم لکم اکملت اليوم: تعالی لقوله االديان من يتصور

  :گويد می. گرداند می باز وحی دريافت تفاوت و آنها شخصيت به را انبيأ ديگر بر اسالم پيامبر افضليت اصدر

 تعليم بين است فرق و آمد می فرود پيامبران صدر بر آسمانی کتب ديگر ولی. شود می نازل اسالم پيابمر قلب بر قرآن«
 تمام صفتش پيامبران، خاتم ولی آموختند، می را آسمانی های کتاب آنان ما، پيغمبر به کتاب تعليم و پيغمبران بر کتاب
  .٩٨بود قرآن

 داور تنها عقل بعد، به آن از. آورد می شمار به عقل يافتن حجيت دوران را، نبوت ختم از پس دوران مالصدرا،
 صدرا. شود می يازن بی شريعت از تفسير، يک بنابر. کند تکيه خود عقل به تواند می بشريت. است مدعايی هر ارزيابی

  :نويسد می

 و التزکی و التلطف فی النفوس و الترقی فی االستعدادات کانت الزمان آخر الی آله و عليه اهللا صلی الرسول من ثم«
 الرسول هو الذی العقل هو عليهم منه الحجه انما و عليهم اهللا من حجه يکون آخر رسول الی يحتاجوا لم لهذا

  ».٩٩الداخلی

 کودکی دوران پايان معنای به را خاتميت الهوری اقبال. شد دنبال الهوری، اقبال توسط اخير، دوران رد نظريه، اين
 با و است غريزه دوران به متعلق پيامبر او، نظر به. کرد می تلقی عقالنيت دوران آغاز و بشريت شدن بالغ ، ها انسان
 وحی و غريزه حجيت يافتن خاتمه منزله به عقل تنياف حجيت. شود می ختم نبوت ،)استقرايی خرد(عقل دوران شروع
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 آسمانی مامور هرگونه ظهور ختم معنای به نبوت ختم".کند نسخ را خود بايد دريافت که بود نبوت کمال اين«: است
  » .١٠٠است

 هوریال اقبال و مالصدرا امثال نظرات از توانستند نمی شيعيان اکثر :وحی از مستقل عقل برابر در ايستادن -٩-٣-٢
 از بشريت خودکفايی و ديانت ختم که نبوت، ختم نه را اقبال ی نظريه مطهری، مرتضی نمونه، عنوان به. کنند دفاع
 وقتی آدميان.است انبيأ مکتب از آدميان شدن التحصيل فارغ معنای به اقبال نظريه گفت، می. کرد می تلقی انبيأ مکتب

  :ندارند نياز نردبان به ديگر رفتند، باال نردبان اين از

 به نياز بلکه جديد لت رسا و جديد وحی به تنها نه که است اين مستلزم کرده ذکر نبوت ختم برای او که ای فلسفه«
 ی مرحله به بشر رسيدن يعنی نبوت ختم... نبوت نه يابد می پايان ديانت حقيقت در و پذيرد پايان وحی راهنمايی
  » .١٠١خودکفايی

 با تا کرد قيدی به مقيد را آن داشت، تأکيد افعال عقلی قبح و حسن بر که الهيجی. نبود هاتن زمينه اين در مطهری
  :نويسد می. نشود روبرو انيبأ ارسال مشکل

 االمری نفس مذموميت و االمری نفس ممدوحيت دانست تواند عقل که است آن قبح، و حسن بودن عقلی از مراد«
 از ديگر بعضی در را قبح و حسن جهات عقل ندانستن و... باشد نشده وارد آن بر شرع چه اگر را، افعال بعضی
 و حسن وجوه از بعضی هرگاه چه. مطلقا قبح و حسن بودن عقلی به نکند ضرر شرع، ورود به بودن محتاج و افعال،
 بعض آن به شد تواند معلوم نيز، شرع ورود به است موقوف که ديگر بعضی شد، دانسته باالستقالل قبح
  ».١٠٢رمذکو

 ائمه فقط اين، بنابر.نيست قبح و حسن مراتب ی همه فهم و درک به قادر آدميان عقل که است گفته هم خراسانی، محقق
  :است نوشته او. فهمند می را افعال ی همه قبح و اند،حسن معصوم که

 و تحسين به و کرده رکد را افعال ی همه شر و خير جهات ی همه که است آن از تر ناتوان متکامل، غير انسان عقل«
 تمام قبح و حسن و کارسازند مورد اين در دارند، جهات تمام بر کلی ی احاطه که کامل عقول ولی بپردازد، آنها تقبيح
 تمام که است ای صحيفه امامی هر نزد که است شده وارد روايات از برخی در اينکه و. نمايند می درک را افعال
 خرد و وسيع روح همان آن از مقصود شايد برد، می ارث به] قبل امام از[ را آن مامیا هر و شده نوشته آن در احکام
  ».١٠٣شود می منعکس آن در کائنات تمام که است احکام صاحب قلب و گسترده

 که چيزی آن نه ،»ابرارند علمای« ائمه، که داديم، نشان »آيد؟ می فقها کار چه به زمان امام« های مقاله در اين از پيش
 انگشت ادميان ی همه عقل قصور بر که است همين گری غالی شئون از يکی. اند برساخته بعدها غالی يعيانش
 اذهان بر همچنان شرع، از مستقل عقل تحقير متآسفانه،. کنند اثبات را معصومان وجود نامدلل ادعای تا گذارند، می
 نسأ سوره ١۶۵ آيه تفسير در وی. است آملی جوادی هللا آيت قم، ی علميه ی حوزه فيلسوف بزرگترين. دارد سيطره فقها

  :است نوشته

 اعطای با خداوند عقل کفايت صورت در زيرا دهد، می نشان انسان هدايت برای را عقل کفايت عدم بخوبی آيات اين«
 می باقی امتقي در مردم احتجاج برای مجال نه و بوده پيامبر ارسال به نياز نه لذا و کرده تمام بشر بر را حجت آن
 بود می کافی بشر هدايت برای تنهايی به پيامبر بدون آنها مجموع يا حضوری فطرت يا حصولی عقل اگر و... ماند

  » .١٠۴بود نمی رسالت و وحی به نيازی

 عقلی توان تنها نه آدميان ولی دارد نياز قوانين به اجتماعی زندگی سعادت برای است،انسان نوشته آملی جوادی
 با توانند می پيامبران فقط و اند وگروهی شخصی ومنافع هوس و هوی تابع ندارند،بلکه ا مدت بلند صالحم تشخيص
 ی سعادتمندانه زندگی برای را بشر آنها، ی معصومانه اجرای و هوس و هوی از دور به و خطا از معصوم قوانين
  .گرفت خواهد قرار انبيأ رسالت ی دايره در تمامًا سياست و حکومت های شيوه لذا.١٠۵کنند ياری اخروی و دنيوی
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 را شرع مدعيات که پذيرند می را عقلی فقط گويند، می تمام صراحت به آنها. آورد شمار به گرا عقل توان نمی را فقها
  :نويسد می آملی جوادی شرع؟ مقابل در خاضع و تابع عقل که است، گر استدالل عقل ای، پديده چنان آيا. کند تأييد

 و کرد اثبات را خدا توان می آن استحکام با که است همان عقلی برهان از منظور شد، بيان مکرر که ورط همان«
 هماره عقلی چنين که است روشن و. ساخت مبرهن را معاد و نبوت و وحی ضرورت و دانست معلل را آن توحيد
  » .١٠۶داند می حتمی است وحی از دور که را فکری هر بر آن تقدم و بوده وحی خاضع

. دادند ادامه پيکار آن به شيعيان ی حوزه در زيادی عالمان نيست، و نبود اشاعره به منحصر عقال، و عقل با پيکار
 افرادی از يکی احسائی احمد شيخ. است کافر نپذيرد، را واحد خبر حجيت کسی اگر شدند، مدعی اخباريان از برخی
 فلسفی اصل ده تقريبًا وی. رفت عقالنيت و فالسفه جنگ به ،مالصدرا عرشيه کتاب بر شرحی نوشتن با که است
  : است آورده شمار به الحاد و کفر و ائمه احاديث و روايات مخالف را مالصدرا مقبول

. منها بواحد ليس و االشياء کل الحقيقه بسيط -ب. هستی مراتب بين مناسبت و سنخيت و وجود معنوی اشتراک - الف
 رحمت مشمول ای مرحله در جهنم اهل اينکه به قول - د. ملکه فی ال و ذاته فی له دًافاق اليکون الشیء معطی - ج

 خود سخنان هم مالصدرا که است اين توجه جالب ی نکته. وغيره. شد خواهند بهرمند او نعمات از و گرديده خداوند
 قرار يکديگر روياروی سنت، و کتاب از مختلف قرائت دو اينجا در واقع در. کند می معرفی واليت و نبوت مشکات را

 و بيت اهل ی کثيره روايات صريح مبنای بر احسايی. ظاهرگراست احسائی، اما گراست، باطن صدرا،. اند گرفته
  :کند می تکفير را صدرا علما، کلمات ظاهر

 فی ذلک العلما مکال ظاهر و مشرک و کافر امثالها و المقاالت بهده القائل ان علی بصريحها داله المتکثره الروايات و«
  » .١٠٧المقاالت بهذه القائل حق

 به خلدون ابن. کند می رد را فالسفه و معتزله مدعيات مقدمه در وی. است تسنن اهل بزرگان از يکی خلدون ابن
 است اين امروز، و گذشته در فقها، از بسياری مدعای. است حاضر بحث به ناظر دقيقًا که است، گفته پاسخ مدعايی

 مردم هم باز بود، نيامده هم پيامبری اگر گويد می خلدون ابن. نيست خود زندگی ی اداره به قادر وحی از فارغ بشر که
 دنيای آنان مگر و اند؟ درمانده خود زندگی ی اداره در سکوالر جوامع آيا. بودند خود دنيوی زندگی ی اداره به قادر
  :است نوشته خلدون ابن کنند؟ نمی اداره اسالمی جوامع از بهتر را خود

 برای طبيعی خاصيت را آن و پردازند، می منطقی استدالل به کنند، اثبات را نبوت خواهند می که هنگامی فيلسوفان«
 باشد، حاکمی فرمان زير در بايد بشر ناچار که، کنند می اثبات سان بدين آن غايت تا را برهان اين و شمرند، می انسان
 فرد آن و باشد، آورده را آن بشر افراد از يکی و باشد، خدا جانب از شريعتی دارای يدبا حاکم آن و گويند، می سپس
 تسليم وی به مردم تا باشد، متمايز ديگران از سپارد، می وی به خويش هدايت خواص از خدا که ودايعی سبب به بايد
. پذيرد کمال تقبيح و نکوهش بی و نکارا بی آنان بر و ايشان ميان در او فرمانروايی و بپذيرند، را او شريعت و شوند
 آمدن بی بشر زندگانی و موجوديت زيرا کنند، ثابت برهان با توانند نمی حکما بينيد، می که چنان را قضيه اين ولی

 که عصبيتی نيروی به يا خويش بين حاکم که است مقرراتی ی وسيله به امر اين و يابد تحقق است ممکن هم پيامبرانی
 اهل و. دارد می وا خود ی طريقه از پيروی به را آنان و کند، می فرض مردم بر سازد، می مقهور را بشر آن قدرت به

 اند، جهان مردم اکثريت اينان، چه باشند، می اندک ندارند، آسمانی کتاب که مجوس به نسبت پيامبران پيروان و کتاب
 بر همچنان نيز روزگار اين تا و اند، بوده يادگارها و ثارآ و ها دولت دارای بقا، و حيات از گذشته اينها، ی همه با و

 خالف بر گمان بی آنان زندگانی و دارند سکونت جنوبی و شمالی معتدل های اقليم در و برند می سر به وضع همان
 به نداشت امکان بود، می چنين اگر چه برند، می سر به حاکم بی و مرج و هرج صورت به که است مردمانی زندگی
 شود می معلوم و گردد می آشکار ها، نبوت وجوب در حکما، ی نظريه صحت عدم سان، بدين و. دهند ادامه خود حيات
  » .١٠٨نيست مربوط عقلی و منطقی امور به مسأله اين که
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  مسأله دو تفکيک - ١٠

  .وندش نمی تفکيک يکديگر از معموًال که دارد، وجود متفاوت ی مسأله دو کنونی اخالقی مباحث در

 تحليل غيراخالقی مفاهيم و الفاظ به توان می را اخالقی مفاهيم و الفاظ ):مفهومی( تصوری انگاری طبيعی -١٠-١
 کس هر مور، ی گفته به. ناميد انگارانه طبيعی ی مغالطه را آن و تاخت شدت به انگاری طبيعی نوع اين به مور.کرد
  :بگويد

  يا است، يکی ديگری محمول با خوبی - الف

  يا است، يکی پذيری تحليل محمول با - ب

  :است يکی ای مابعدالطبيعی يا طبيعی محمول با - ج

 پذير تحليل مابعدالطبيعی يا طبيعی های خاصه حسب بر خوبی که چرا است، شده انگارانه طبيعی ی مغالطه مرتکب
 فرق خوبند؟ چيزهايی چه پرسش و چه؟ يعنی خوب پرسش ميان بايد و نيست شدنی تعريف خوبی يعنی. نيست تام

  .گذاشت فارقی

 منکر هيوم. کرد استنتاج غيراخالقی مقدمات از توان می را اخالقی نتايج ):ای قضيه( تصديقی انگاری طبيعی -١٠-٢
 که مقدماتی از بتوان منطقًا است، بايد، معنای هم و معادل لفظی يا بايد، شان اصلی فعل که را نتايجی که بود اين

 نيازمند خصوص، اين در قدما نظرات به بخشيدن سامان و کشيدن بيرون. کرد استنتاج نيستند، یلفظ چنين حاوی
  .بود نخواهد ارتباط بی فعلی، بحث با که است مستقلی تحقيق

  

  نتيجه

 به ها نزاع ی همه: شد مدعی و کرد خطر توان می. باشد کرده روشن را نزاع محل حداقل گذشته های بحث اميدوارم
 مهم ندارد، را کارهايی چه توان و است اموری چه به قادر عقل اينکه تعيين. گردد می باز عقل اعتبار عدم و اعتبار
 فيلسوفان اما. شد روشن آدمی عقل های محدوديت مدرن، دوران در که است درست. است نزاع محل و بحث ترين
 همين. کنند) نقلی( سمعی بالدليل مدعيات تابع را آدميان عقل، کردن کوچک با که کردند نمی دنبال را هدف اين مدرن
 وجود ديگری چيز شود، کوتاه عقل از آدميان دست اگر. پذيرفت توان نمی را مدعياتی چه که آموزاند می محدود، عقل
 تقدم بحثی هر بر ،)دين شرع، نقل،( وحی از مستقل استداللگر عقل پذيرش عدم يا پذيرش. کنند تکيه آن به که ندارد
 در سوز انديشه های پرسش ضربات از را خود تا شوند پنهان گرايی ايمان سنگر پشت در گروهی است ممکن. دارد
 و مسلمان کشوری و خانواده در چون بلکه نيست، و نبوده انتخابی و مدلل شان داری دين که شوند مدعی و بدارند امان
 تواند نمی کند، عقلی داليل بر متکی را اش دينداری واهدبخ کسی اگر اما. اند شيعه و مسلمان اند، آمده دنيا به شيعه

 است، موجه دينی. نيستی بد، و خوب و نادرست، و درست فهم به قادر تو: شود مدعی و بکوبد عقل سر بر همزمان
 و حسن وحی، از مستقل آدميان،. آنند داور و وحی، از مستقل امور، اين ی همه. باشد عادالنه و اخالقی و عقالنی که
 اخالق برسازند، اخالق علم خواستند وقتی بودند، تحدی مدعی امری هر در که مسلمين حتی. اند فهميده را افعال قبح

 روان يا شناختی معرفت اتکای نه و دارد دين به وجودی اتکای نه اخالق. کردند بازنويسی را ارسطو نيکوماخوس
 در يا آمد خواهد بيرون سربلند آزمون اين از که ديد و کرد اخالقی نقد را دين بايد، و توان می رو، اين از. ١٠٩شناختی

   دارد؟ وجود غيراخالقی فرامين و نگاه آن

 اخالق آن نسبت ،)٢١( »محمدی قرآن« گذشته، مباحث پرتو در. است اخالق نوعی متضمن يک، اسالم حال، عين در
 خواهند بر سر مردمی و جامعه چه اخالق، آن دل از دهد نشان تا کاود می باز مدرنيزاسيون فرايند و توسعه با را

  کشيد؟
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 گرفتن ناديده. کرد غفلت آن از نبايد که دارد وجود خراسانی آخوند رفتار و افکار در ای باورنکردنی های تعارض -۵٩
 و طباطبايی آرای در همچنين. کشاند خواهد نادرست های داوری به را کار مشروطه، نهضت در وی رفتار و گفتار

 ی نظريه پيامدهای به مواضع ی همه در دو آن يعنی،. دارد وجود شگرفی های تعارض خصوص اين در ، مطهری
  .است رفته اشاره مواضع اين به متن در. اند نبوده پايبند اعتباريات

 نسل از بشريت تمام که است معتقد چون ،)حوا و آدم داستان( نسأ سوره اول آيه تفسير در طباطبايی عالمه -۶٠
 که برادرانی و خواهران که است مدعی او. است کرده فاعد ای نظريه چنين از اند، آمده وجود به دو آن فرزندان
 اينکه برای آورد، نمی پديد ای مسأله يا مشکل هيچ امر اين. اند کرده ازدواج ديگر يک با بودند، حوا و آدم شان والدين
 ازدواج عيت،جم افزايش با بعدها اما بود، کرده معرفی اخالقی و حالل را برادر و خواهر ازدواج زمان ان در خداوند
  : نويسد می طباطبايی. کرد اعالم اخالقی غير و حرام را برادر و خواهر

 ديگری کس هيچ نفر دو اين جز و شود می همسرش و آدم به منتهی انسان از موجود نسل که آيد می بر شريفه آيه از«
 در ازدواج) ... دو آن غير نه و جن افراد از فردی نه و بهشتی حوری نه( است نداشته دخالت نسل اين انتشار در

 و بوده خواهران و برادران بين همسرش و آدم بالفصل فرزندان در يعنی حوا و آدم خلقت از بعد اولی، ی طبقه
 آدم بالفصل فرزندان همين در منحصر بشر نسل دنيا تمام در روز آن چون اند، کرده ازدواج او پسران با آدم دختران
 همسر که بود پسری نه و شوند آدم پسران همسر تا که است شده می يافت دخترانی نه ان،آن از غير روز آن در( بوده،

 که آنجايی از) ليکن و است آور تعجب خبری ما عصر در چه اگر( ندارد هم اشکالی هيچ بنابراين) گردند دخترانش
 در را عمل يک تواند می وا لذا و است تعالی خدای کار تنها و تنها هم تشريع و است تشريعی ی مسأله يک مسأله
  ... کند حرام ديگر روزی و حالل روزی

 بوده ممنوع و حرام نيز شرايع ساير در شده حکايت که طوری به و است حرام اسالم در ازدواجی چنين اينکه اما
 حکمی نه است، مفاسد و مصالح تابع که تشريعی است حکمی تحريم اينکه برای زند، نمی نظريه اين به ضرری

 بخواهد چه هر او است، سبحان خدای دست به هم تشريع زمام و تغيير قابل غير و) شراب آوردن مستی نظير(وينیتک
 در و کند مباح و جايز روزگاری و روزی در را عمل يک که دارد مانعی چه راند می بخواهد حکمی هر و

  . نمايد حرام ديگر روزگاری
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 کند، تحريم نيست کار در ضرورت که ديگر روزگاری در و کند تجويز نيست ای چاره تجويزش جز که روزی در
 شود نمی عمومی عفت شدن دار جريحه و فحشأ شيوع باعث تجويزش که روزگاری در را برادر و خواهر ازدواج
  .کند تحريم شود می محذور اين باعث که ديگر روزگاری در و کند تجويز

 طبق نيز آن که است انبيأ شرايع با مخالف همچنين و بشر فطرت با مخالف هم ازدواجی چنين تجويز که گفت خواهی 
 فطرت و نيست درست باشد فطرت با منافی برادر و خواهر ازدواج که سخن اين: گوئيم می پاسخ در... است فطرت
 نفی اگر بلکه ندارد تنفر آن از و کند نمی نفی است برادر و خواهر ازدواج اينکه خاطر به صرفًا را ازدواجی چنين
 ی غريزه گردد می باعث و شود می منکرات و فحشأ شيوع باعث که است اين برای دارد تنفر آن از اگر و کند می
 برادر و خواهر ازدواج ی وسيله به فحشأ شيوع که است واضح پر و. شود دار لکه عمومی عفت و گردد باطل عفت
 غير زمين روی تمامی در که روزگاری در اما و دباش داشته وجود بشر از ای گسترده ی جامعه که است زمانی در
 تن چند همين که گرفت تعلق تعالی خدای مشيت ديگر سوی از و ندارند وجود مادر و پدر يک از دختر و پسر چند از
 انسان اگر پس.نيست صادق و منطبق ازدواجی چنين بر ديگر سازد منشعب آنان از بسيار افرادی و کند زياد را

 متنفر آن از فطرت حسب به اينکه نه گفتيم که است علتی خاطر به دارد نفرت جماعی چنين و تماس نچني از امروز
 و خواهر بين ازدواج) کند می ذکر تاريخ که بطوری( طوالنی قرنهای در مجوسيان بينيم می اينکه شهادت به باشد،
 نيز و) شده نقل که بطوری( روسيه در قانونی طور به اکنون هم و نبودند متنفر آن از و دانستند می مشروع را برادر

  . شود می انجام اروپا در زنا عنوان به يعنی قانونی بطورغير

 قانونی ازدواج از قبل دوشيزگان که است اين است معمول آمريکا و اروپا متمدن ملل در ايام اين در که عادات از يکی
 اين به شده گرفته باره اين در که آماری و سازند می ايلز را خود بکارت ازدواج سنی بلوغ حد به رسيدن از قبل و

: اند گفته ها بعضی.گيرد می صورت دوشيزگان برادران و پدران ی ناحيه از افضاها اين از بعضی که رسيده نتيجه
 در اش سعادت منظور به بشر در صالح مجتمع پيدايش از قبل که قوانينی يعنی طبيعی قوانين با ازدواج اينگونه

 عشق و شهوت ی غريزه است برقرار خانواده يک بين در که انسی و اختالط زيرا سازد نمی بوده جاری ها سانان
 روح کتابش در معروف حقوقدان منتسکيو قول به و کند می باطل برادران و خواهران بين در را غريزی ميل و ورزی
  . نيست درست سخن اين ليکن است مرد و نز بين شهوانی ی عالقه از غير برادری خواهر ی عالقه: القواانين

 در نه است معمولی موارد در منحصر کنيم قبول که هم فرض به: ثانيًا و کرديم نشان خاطر که دليلی همان به: اوًال
 چنين در که کند تأمين را مجتمع صالح نتواند طبيعی وضعی قوانين يعنی کند ايجاب را آن ضرورت که جايی

 قوانين جز کلی طور به باشد قرار اگر و گيرد قرار عمل مورد طبيعی غير قوانين که نيست ناي جز ای چاره صورتی
 جلد ،الميزان طباطبايی،( »شود ريخته دور هم امروز زندگی در داير معمول قوانين بيشتر بايد نشود پذيرفته طبيعی
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 اما و جميل العدل ان مثل الکل شهاده اما بها التصديق اوجب محموده مشهوره آراء و مقدمات فهی الذاتيات اما و«
 ماهی جهه من الذايعات ليست و الجمهور فيه يخالف ال فيما منهم االفاضل او اکثرهم العلماء شهاده اما و االکثر شهاده
 متقرره ولکنها فطريه، غير فانها عقلی، ولیبأ ليس الذائعات من کان ما فان الفطره من بها التصديق يقع مما هی

 شیء او االنسان، اليهما المضطر واالصالح التسالم محبه اليها دعا بما و منذالصبا، عليها تستمر العاده الن عنداالنفس،
 تعرف ان تارد اذا و. الکبير االستقراء او تنسخ، لم و بقيت قديمه سنن او االستئناس و الحياء مثل االنسانيه االخالق من

 و الفضل هذا قبل حالها عرفنا التی الفطره علی قبيح الکذب و جميل العدل قولک فاعرض الفطری و الذائع بين الفرق
  : اولی حق هو و الجزء من اعظم الکل ان فی متات غير و فيهما متاتيا الشک تجد فيهما الشک تکلف

 است بشر طوايف ی همه شهادت يا آنها به تصديق علت هک هستند ای محموده و مشهوره آراء و مقدمات شايعات، اما
 در آنها برجستگان يا و علما اکثر يا و علما پذيرش و شهادت يا و مردم اکثر شهادت يا و ،" است نيکو عدل" مثل

 قضايای زيرا. نيست فطريات از مشهوره قضايای اين هرگز و نباشد مردم جمهور مخالف علما، نظر که مواردی
 اين جهت به يا دارند استقرار انسان نفس در اينکه سبب و آنها تصديق علت بلکه باشد نمی عقليه اوليات زا مشهوره
 برخی يا و باشدف انسان انديشی مصلحت جهت به است ممکن و است، کرده عادت آنها به کودکی از انسان که است
 مشهوره ی قضيه آن اينکه يا و است، آن تصديق موجب ديگران به الفت و انس و حيا چون نفسانی، های خصلت از
 سبب است ممکن باالخره و نگرديده نسخ که) است گذشته مذاهب دينی دستورات يا و( است گذشتگان رسوم و آداب از

 آوريد دست به را) عقلی بديهی( فطری و مشهوره ی قضيه ميان فرق بخواهيد اگر و. باشد بسيار استقراء آن، تصديق
 شک آن در که بگيريد تصميم و نمائيد عرضه فطرت، بر را »است قبيح دروغ« و »است نيکو دلع« ی قضيه دو پس
 است بزرگتر جزء از کل ی قضيه مورد در را کار اين اگر که حالی در. يابد می راه آن در شک که ديد خواهيد کنيد،
 -٢٢٠ صص ،١ جلد اشارات، ،۶٣ ص منطق، بخش نجات،( »يابد نمی راه آن در شک که بينيد می دهيد، انجام
٢١٣.(  

  :است نوشته خصوص اين در اشارات شرح در هم طوسی نصيرالدين خواجه

 قضايای خالف به( نيست تکوينی واقع با مطابقت عدم و مطابقت مشهوره، قضايای در کذب و صدق مالک«
  ».باشد می عقال آراء با نبودن موافق يا و بودن موافق آنها، نادرستی و درستی مالک بلکه) يقينيه ی ضروريه

  .١١ ص ،۵ جلد ،الميزان طباطبايی، عالمه -۶٧

 جوامع اختالف وی، ی گفته به. است آورده شمار به دائمی و شمول جهان اصلی را ظلم بدی و عدل خوبی طباطبايی،
  :است مصداقی اختالف بلکه نيست، مفهومی اختالف خصوص، اين در

 همواره و نيست دائمی و کلی قبح و حسن: گويد  می که داد گوش کسی آن سخن به نبايد که شد روشن بيان اين با پس«
 گفته خود گفته برای استدالل مقام در کرده، خلط مصداق با را مفهوم گوينده اين زيرا ، است دگرگونی و تغيير در

 بينيم  می زيرا ت،نيس دائمی آنها بدی و خوبی ،)است قبح و حسن مصاديق ترين روشن از که( ظلم و عدل: است
 مثال آيد،  می حساب به ظلم ديگر امتی در و شود می شمرده عدل امت يک در اجتماعی مقررات از ای پاره اجرای
 مثال صدها مانند و باشد  می ظلم ها غربی بين در و است عدل اسالمی مجتمع در زناکار زن و مرد به زدن شالق
 به ديگر عنوانی و عدل مجتمعات و اوقات و احوال همه در که نيست نیعنوا هيچ فهميم   می جا اين از پس. ديگر
 نفهميده و کرده خلط مصداق و مفهوم بين آن گوينده: گفتيم که است اين سخن اين نادرستی بيان.  باشد ظلم کليت همين
 را زناکار به زدن تازيانه هست که چيزی دانند، می بد را ظلم و خوب را عدل نيز ها  غربی آورده که مثالی در که

 بحثی او با نيز ما ندهد، تشخيص را مصداق و مفهوم ميان فرق گوينده، اين مثل که کسی و دانند می ظلم مصداق
 احکام همه که پذيرد  می را معنا اين ، شود می دگرگون اجتماعات در که عواملی تحول حسب بر انسان آری .نداريم

 شود سلب او از عدل وصف که نيست راضی و حاضر هرگز ولی شود گرگوند تدريج به يا و باره يک اش اجتماعی
 نباشد اعتذار و توجيه قابل که ببيند ظالمی از را ظلمی يا و بخورد پيشانيش بر ظلم داغ و نگردد برخوردار عدل از و
 آنچه از بپردازيم آن جوانب همه به بخواهيم اگر که دارد گسترده ای دامنه بحث اين و آيد خوشش آن از حال عين در و

  ).١١ - ١٢ صص ،۵ جلد الميزان، طباطبايی،( »مانيم می باز است، تر  مهم
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  .۶٧ ص ،٨ جلد ،الميزان طباطبايی، -۶٨

  .۵٢ ص صدرا، انتشارات ،الهی عدل مطهری، مرتضی -۶٩

  . ١۴٣ ص ،١ جلد بيدار، انتشارات ،صدرالمتألهين تفسير -٧٠

  .١٩ ص ،المقاالت اوائل مفيد، شيخ -٧١

  .٢۴١ ص ،١ ج ،١۴٠۵ سال بيروت، چاپ نعمه، عبداهللا شيخ تحقيق به ،کنزالفوائد کراچکی، ابوالفتح -٧٢

 نه حقيقی، ارتباط هستی، عالم با خداوند ارتباط که، است داده توضيح الهی عدل کتاب در مطهری مرتضی -٧٣
  : اعتباری

 آن وجود اراده و ، گيرد می صورت چيز آن سبب وجود دهارا راه از تنها ، ء شی هر وجود به تعالی باری اراده«
 به شوند می  منتهی طولی نظام در موجودات. است محال اين جز و گيرد، می صورت سبب وجود اراده راه از سبب،
 نظامات همه و اشياء همه وجود اراده عين را، او وجود  حق اراده است، گرفته تعلق او به حق اراده مستقيما که سببی
  ).٩٩ ص ،الهی عدل( »است

 نوع از اخروی، های پاداش و ها مجازات وی، ی گفته به. دهد می تعميم اخروی حيات به را رويکرد همين مطهری
 نيست، کار در تکليفی تعيين و محاکمه و دادگاه. است اعمال تجسم فقط، و فقط بلکه،. نيست دنيوی اعتباری روابط
  :شود می متجسم آخرت در آدميان، دنيوی عمل

 رود کنار پرده وقتی که است بد و نيک  اعمال همين آنجا عذاب و نعيم. است عمل يافتن تجسم ، آخرت مجازات«
 مردم  رنجانيدن و غيبت گيرد، می قرار انسان کنار در و شود می زيبا صورتی قرآن  تالوت ، کند  می پيدا تمثل و تجسم
  آن و است موقت و فانی که دارد ملکی صورتی ما اعمال ديگر رتعبا به.آيد می در جهنم سگان خورش صورت به

 پس که دارد ملکوتی ای وجهه و صورتی و شود، می ظاهر ديگر عملی يا سخن صورت به جهان اين در که است همان
 و ملکوتی وجه از ما اعمال. ماست ناشدنی جدا فرزندان و لوازم و توابع از و شود نمی فانی هرگز ما از صدور از

 کرد، خواهيم مشاهده چهره و وجهه همان با را آنها و رسيد خواهيم اعمال آن به ما روزی و است باقی غيبی چهره
 گناه و کيفر تناسب... بود خواهد ما جحيم و آتش است کريه و زشت اگر و بود ماخواهد نعيم است لذتبخش و زيبا اگر
 بايد قانونگزار ، کيفرها اينگونه در البته. است طرح  قابل دادی قرار و اجتماعی کيفرهای مورد در که است بحثی... 

 و واقعی معلول يعنی دارد عمل با تکوينی رابطه که کيفرهايی در اما ، بگيرد نظر در جرم با را کيفر بودن متناسب
 ديگر ، است عمل خود حقيقت در يعنی ، دارد وحدت و عينيت  رابطه گناه، با که کيفری يا است کردار حقيقی اثر

  ). ٢٠٩ -٢١٣ صص ،الهی عدل( »نيست نداشتن و داشتن تناسب بحث برای از مجالی

 ارتباط ، هستی عالم با خداوند ارتباط. دارد معاد و مبدأ قلمروی در بسياری پيامدهای طباطبايی، اعتباريات ی نظريه
  . خداوند نه است، آدميان ذهن کار سازی اعتبار. است حقيقی

  .٢۵۵ ص التوکل، و التوحيد کتاب منجيات، ربع ،۴ ج ،الدين علوم احياء غزالی، -٧۴

٧۵- Philip L Quinn . Divine commands and Moral Requirements (Oxford, 1978), pp 6 f; 

٧۶- Fear and Trembling, Op. Cit, p 46‐ 51. 

  :است نوشته خپاس در کرد؟ می چه بود، ابراهيم جای به خودش اگر پرسد، می کيرگگور

 نيت به را کارد يا کنم، درنگ و بايستم راه در يا بمانم، خانه در که نبودم بزدل چندان. کردم می چه که دانم می نيک«
 که دانم می نيک اما. کنم تمام را کار زودتر تا رسيدم می آنجا به هنگام به که دانم می نيک -کنم فراموش کوتاه تأخيری

  :گفتم می خود به نشستم می اسب بر که گاه همان. دادم می انجام نيز ديگری کار چه
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 قربانی را، ام شادمانی ی همه او با و را، او من و است، خواسته را اسحاق خدا. است رفته دست از چيز همه اينک«
 يافتم، می دشوار من يافت می آسان بس ابراهيم را آنچه» ...ماند، خواهد چنين من برای و است عشق خدا اما کنم، می
 نامتناهی حرکت به دست... خويش روح تناهی عدم ی همه با که کس آن زيرا اسحاق، با زيستن دوباره شادی يعنی

  ».کند می حفظ بارنج رافقط اسحاق است، نبوده ساخته او از اين از بيش و است، زده] ترک[

Ibid .p. 50. 

 او است،از داده کف از را ايمانش اينک اما بود، مومن بسيار سابق در که مشهوری، بسيار هنرمند دوست يک -٧٧
  :داد پاسخ او رفت؟ برباد ايمانت و شد گشوده دستت وقت چه و کی: پرسيدم

 ما کار محل وارد شيرينی جعبه يک با اسالمی، جمهوری بر حاکم فعلی بنام فقهای از يکی روزی انقالب، اوائل در«
: گفت پاسخ آقا حاج ديگری؟ مناسبت نه است، عيد نه امروز ست؟چ برای شيرينی آقا حاج: پرسيديم او از. شد
 دوست» .است عمل آن شيرينی اين. شد اعدام او و کردم، صادر را خود دين بی فرزند اعدام حکم خود امروز«

 و کند، می صادر را خود فرزند اعدام حکم فردی که است ايمانی چه اين: پرسيدم خود از من: افزود ما حساس هنرمند
 من دست روز آن شود؟ می تهی فرزند به نسبت پدری ی عاطفه از انسانی چگونه کند؟ می پخش شيرينی او اعدام برای
  . نياوردم چنگ به را آن رفتم، ايمان طلب در چه هر ديگر. رفت باد بر ايمانم و شد، گشوده

  .٣٣٩ ص ،تجريد شرح قوشجی، فاضل -٧٨

  . ٣٣٣ ص ،١ جلد ،الکبری الرسائل مجموعه -٧٩

  . ٣٧۴ - ٣٧۶ صص ،١ جلد ،الصدق داليل -٨٠

  . ۵١٩ ص وهبه، مکتبه ،الخمسه االصول شرح عبدالجبار، قاضی -٨١

  . ١٣٩ ص سيد، فواد تحقيق ،المعتزله طبقات و االعتزال فضل عبدالجبار، قاضی -٨٢

  . ٣٠٩ ص ،الخمسه االصول شرح عبدالجبار، قاضی -٨٣

 بيروت، بدوی، عبدالرحمن تحقيق رازی، زکريای ی فلسفيه رسائل مجموعه از ،فهالفلسي السيره رازی، زکريای -٨۴
  .١١٠ - ١١١ صص ،١٩٨٠

  .٧٩ ص پيشين، -٨۵

  . ١٣٩٧ تهران، اعوانی، غالمرضا و الصاوی صالح ی مقدمه و تصحيح با ،النبوه اعالم رازی، ابوحاتم -٨۶

  .٢٣۵ -٢٣٨ صص بيروت، چاپ ،االعتقاد تجريد فی المراد کشف -٨٧

  .٣٣۶۶ - ٣۶۶ صص ،١ جلد ،الصدق کشف و الحق نهج حلی، عالمه -٨٨

  . ٧٢ - ٧٣ ص ،الصدق کشف و الحق نهج حلی، عالمه -٨٩

  .۶٢ ص الزهرا، انتشارات الريجانی، صادق تصحيح به ،ايمان سرمايه الهيجی، مالعبدالرزاق -٩٠

  . ۶١ ص پيشين، -٩١

  . ۶۵ ص بهنام، انتشارات ،جذوات داماد، باقر محمد مير -٩٢

  .٣٢٣ ص اسالمی، نشر قم، حسينی، احمد سيد ،الکالم علم فی الذخيره مرتضی، سيد -٩٣
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  . ٣٢٣ ص اسالمی، نشر قم، حسينی، احمد سيد ،الکالم علم فی الذخيره مرتضی، سيد -٩۴

  .۵٧٢ ص ،١ جلد خواجوی، محمد تصحيح ،کافی اصول شرح مالصدرا، -٩۵

  .۵۶٨ ص ،١ جلد خواجوی، محمد تصحيح ،کافی اصول شرح مالصدرا، -٩۶

  . ۵۵٨ -۵۶۶ صص ،١ جلد خواجوی، محمد تصحيح ،کافی اصول شرح مالصدرا، -٩٧

  .۴۵ ص فرهنگی، تحقيقات و مطالعات موسسه جواجوی، محمد ترجمه ،االيات اسرار صدرالمتألهين، -٩٨

  .۵۵۶ ص ،١ جلد ،کافی اصول شرح -٩٩

 جای به عقل شدن جانشين زندگی، نهايی سرنوشت که گرفت معنا اين به نبايد را خاتميت ی انديشه« - ١٠٠
 برابر در که است آن در انديشه اين عقالنی ارزش. مطلوب نه و است ممکن نه چيزی چنين. است] وحی[عاطفه
 اعتبار و حجيت که شود می حاصل اعتقاد اين تولد با امر اين و. کند می ايجاد ای نقادانه مستقل وضع باطنی ی تجربه
 و باطنی ی تجربه به اين بنابر... است، رسيده پايان به بشری تاريخ در طبيعت، فوق با پيوستگی به اشخاص ادعای
 و شود نظر طبيعی کامًال ی تجربه يک چشم به بايد اکنون باشد، متعارف غير و دی عا غير که هم اندازه هر عارفانه
 معرفت منبع يک تنها درونی تجربه ولی... گيرد قرار تحليل و بحث وردم نقادانه بشری، تجربه ديگر سيماهای مانند
  ). ١۴۶ -١۴٧ صص ،اسالم در دينی فکر احيای الهوری، اقبال محمد( »است بشری

  .۵٩ ص ،نبوت و وحی مطهری، مرتضی - ١٠١

  .۵٩ ص ،ايمان سرمايه - ١٠٢

  .٣٣٠ ص ،١٣ فائده ،االصوليه الفوائد خراسانی، محقق - ١٠٣

  .١١١ ص ،١٣٧٢ اول چاپ رجاء، فرهنگی نشر مرکز ،معرفت آينه در شريعت آملی، جوادی اهللا تآي - ١٠۴

  .١١٣ -١٢٠ صص پيشين، - ١٠۵

  .۵٨ ص ،بشر حقوق ی فلسفه آملی، جوادی اهللا آيت - ١٠۶

  .مالصدرا ،العرشيه شرح احسائی، احمد شيخ - ١٠٧

 چاپ فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت گنابادی، محمد ی ترجمه خلدون، ابن مقدمه خلدون، بن عبدالرحمن - ١٠٨
  . ٨٠ ص اول، جلد ،١٣٨۵ يازدهم،

  :گردد می اثبات عقل با دين حقانيت و صدق که است گفته پيش ها قرن هم زرکشی

 دليل با چون آنهاست، ظاهری و حقيقی معانی خالف بر قرآن آيات حمل لزوم آيات، تأويل سراغ به رفتن علت«
. است همراه بزرگ خطری با امور اين در خوض ليکن. است محال تعالی باری حق در جسميت و يهتشب که دانيم می

 عربی زبان در مجاز کاربرد و واژگان از برآمده تغاير ندارند، تغايری هيچ خويش اساس و اصل در منقول و معقول
 گفته عقل ايم دانسته مدلًال که روست آن از ندارند تغايری يکديگر با اصول در منقول و معقول گوييم می اينکه. است
 حقانيت و صدق دليل عقل همين و گويد نمی فهمد می عقل آنچه جز چيزی شرع چه کند، نمی تکذيب را شرع های
 اعتمادی شرع حقانيت به نسبت آن تصديق به ديگر بپذيريم، مورد يک در را عقل کذب و نارسايی اگر. است شرع
 ايجاد تلفيق دو اين ميان تواند می است، خورده غوطه بسيار آن دريای در و داشته تممارس علوم در که کسی ،نيست
 ها فهم کوتاهی سبب به که است چنان يا و اذهان، از دور است تأويلی يا: نيست خارج حال دو از کار اين ليک کند،
 تعبير رويايی عقل، با شرع های گفته تمام تلفيق و توجيه در بردن طمع. گردد نمی روشن تأويل وجه حقيقت، درک از

  ).٨ ص ،٢ ج ،القرآن علوم فی البرهان زرکشی،(  »است ناشدنی
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 که حدی آن تا. است وحی از مستقل اخالق که اند گفته آورند، می شمار به اهللا کالم را قرآن که افرادی از برخی - ١٠٩
 مقاله آن در وی. است نراقی آرش جناب ،عزيز دوست ی نوشته مدعا، اين خصوص در مقاله بهترين دارم، اطالع من

 ی همه به مقاله آن خواندن. ندارد دين به شناختی روان و شناختی معرفت وجودی، اتکای اخالق که است داده نشان
  . شود می توصيه عالقمندان

 .»است دين به متکی اخالق آيا« مقاله: نراقی آرش سايت به شود رجوع
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   ٢١ - محمدی قرآن
  )١ -٢( جديد دنيای و دين سلوکی اخالق

  

  اخالق و دين روابط -

 با متناسب دين، اجزای و ارکان. کند می دنبال را مقاصدی و اهداف برساخته، اين. است تاريخی ای برساخته دين،
 اما ندارد، دين به شناختی روان و معرفتی وجودی، اتکای اخالق چه اگر نظر، اين از. شوند می برساخته ، مقاصدش

  :داشت خواهد اخالق با ارتباط گونه دو دين،

 اتخاذ با دين ،"است اخالقی های انسان ساختن دين هدف" که باشد درست مدعا اين اگر: اخالق خدمت در دين -١-١
 ی پشتوانه اخروی، های پاداش مثال، عنوان به. داد خواهد سوق زيستن اخالقی سوی به را آدميان خاص، هايی روش
 آخرت در خداوند. نيست ای عادالنه زندگی دنيوی، حيات شد، خواهد گفته اينکه يا. بود خواهند زيستن اخالقی

 خواهد عمل اخالق، ی پشتوانه عنوان به دين مدل، اين در. برد خواهد جهنم به را بدکاران و بهشت به را نيکوکاران
 دو آن از يکی به نائل عصيان، و اطاعت با هم آدميان داد، خواهد عقاب و ثواب ی وعده نهی، و امر با دين. کرد

 مکارم التمم بعثت انی" يا" االخالق مکارم التمم بعثت انما" نبوی، حديث مطابق. شد خواهند) کيفر و پاداش(
  .بود خواهد اخالق مکارم به معطوف پيامبر بعثت ،"االخالق

 گری فروکاست را آن توان می که مدعا، اين از دوم روايت مطابق. بود خواهد اخالق خدمت در دين اول، روايت در
 radical( راديکال reductionism (،ويت بريث. است اخالقی حکمی به فروکاستن قابل دينی، ی گزاره هر ناميد 

)Braithwaite(، مرگ از پس حيات دارد، وجود خدا چون هايی گزاره حتی او، گمان به. کرد می دفاع ايده اين از 
 و خدا به باور. واقع از حاکی های گزاره اند،نه اخالقی های گزاره واقع در دينی، های گزاره ديگر و دارد، وجود
  . ١نيست عدالت داشتن دوست جز چيزی او، داشتن دوست

 يک به و رد، اعتبار يک به را، دين از اخالق استقالل مرداک، آيريس.دارد وجود نظريه اين از هم سومی قرائت
 خوبی به اخالق که است معتقد چون کند، می قبول"است، داده ملکيان مصطفی که شرحی بنابر. کند می اعتبارقبول

 بر چون کند، می رد. خدا عينی واقعيت نه است، اخالق الزم شرط خوبی عينی واقعيت يعنی خدا، به نه دارد، بستگی
 تصور اين و است کمال از تصوری به ناظر اين، بنابر و، زندگی اصالح بر متمرکز اخالقی حيات که است اعتقاد اين
  ."٢دارد سازگاری دينی سنتهای مدعيات با اخالقی حيات از

 هيک، جان. کنند می تحويل دينی، ی تجربه به را دينداری دين، فيلسوفان از برخی: دينی ی تجربه خدمت در دين -١-٢
  :است کرده تعريف اينگونه را دينی ی تجربه

 - پايدار يا گذرا -ماليم حس از که دانم، می پديدارها از واحدی طيف از صورت دو را عرفانی و دينی ی تجربه من"
 و تر عظيم واقعيتی با اتحاد های تجربه يا صداها نيرومند، بسيار شهودهای و کشف تا قدسی ذات يا الهی حضور
 آغاز در تفسير...است ذهن تفسيری فعاليت شامل حس اين تجربه، ديگر اشکال ی همه مانند. يابد می امتداد تر متعالی
  ."٣دهد می روی تجربه خود تکوين

 اين در ،"سازد پذير امکان آدميان برای را دينی ی تجربه که است آن دين هدف" که باشد درست مدعا اين اگر
 فقط،، و فقط مدل، اين در. آموخت خواهد آدميان به را شوند می ختم دينی تجربه به که هايی روش دين صورت،
  . ۴است دين ذاتی دينی ی تجربه
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 نائل" وحيانی ی تجربه" به سلوک نوعی به عمل با من: است گفته خود پيروان به اسالم گرامی پيامبر ديگر، تعبير به
 سطوحی در ها، تجربه آن تا کنيد، پيشه را خاص سلوک همان بايد هستيد، ها تجربه نوع آن خواهان هم شما اگر. شدم
 ی تجربه تکرار به که اخالقی. بود خواهد" سلوکی اخالق" واجد دين مدل، اين در. شود تکرار نيز شما برای تر، پائين

 ای تجربه وادی، اين در ای تجربه هر. نيست پيشين ی تجربه تکرار ای تجربه هيچ البته،. شد خواهد منتهی وحيانی
 يک مطابق. دارد وجود مختلفی های قرائت هم مدعا همين از. است سالک شخصيت با متناسب و خصوصی

 مارتين. شود می تو – من گوی و گفت وارد و رويارو، وار انسان متشخص خدای با طريق، طی از پس قرائت،سالک
  . ۵بود رويکرد اين پرداز نظريه بوبر

 صورت بی صورت با سالک. است صورت بی صورت خدا، است، گفته مولوی که گونه ديگر،آن روايتی مطابق اما
 بدين. افکند می خود تجربه و شخصت با متناسب صورتی خويش، صورت بی تجربه بر سپس شود، می رويارو
  .۶.شد خواهد زاده متکثر های فرآورده دينی، ی تجربه از ترتيب،

 متعالی، امر از گر تجربه ی تجربه انتقادی، رئاليسم مبنای بر که، داند می فراشخصی وجود را خداوند هم هيک جان
 ذخاير از را خود خاص صورت همواره دينی، ی تجربه ديگر، تعبير به. است) cognitive( شناختاری پاسخی
  :وگرنه کند، می دريافت گر تجربه تخيلی و مفهومی

 متعال واقعيت. است شخصيت فقدان و شخصيت حتی اشکال، اين ی همه از فراتر خود ذات در متعال واقعيت"
  ."٧نيست پذير توصيف ما بشری مقوالت با و است،) ناپذير بيان(ای فرامقوله

 که بود، خواهد اخالقی واجد اهداف، اين به رسيدن برای دين باشد، صادق آنها، دوی هر يا مدعا، دو اين از يک هر
 خاصی زندگی سبک و طرد را زندگی سبک صور از برخی بلکه نيست، طرف بی تنها نه ، دنيوی زندگی به نسبت
 اجتماعی کارکردهای به بلکه، شد، نخواهد دينی اخالق فردی کارکردهای به معطوف ما توجه. کرد خواهد تشويق را
 در خداوند، با مواجهه ی آماده را فرد دين، سلوکی اخالق .کرد خواهيم نظر جلب توسعه با آن نسبت و اخالق نوع آن
 صور از برخی. بود نخواهد ای تجربه چنان ی کننده تسهيل ای، زندگی نوع هر رو، اين از. کند می آخرت و دنيا

. کنند می تسهيل و ممکن را ها تجربه نوع آن زندگی، از خاصی نوع اما کنند، می ناممکن را هايی تجربه چنان زندگی،
 و بينی جهان نوع چه سازيم روشن و کرده تبيين و توصيف را دنيا به دين اخالقی نگاه که است آن نوبت اينک

  است؟ آن از ناشی تجربه و دينی اخالقی سلوک الزم شرط رفتاری

  )قرآن( کتاب اخالقی سلوک -٢

  چون  مفاهيمی. است يافته  بازتاب کامًال  قرآن در  اعراب،  بازرگانی  فرهنگ که کرد اعتراف بايد چيز هر از پيش
  : مانند.  است  مشاهده  قابل  قرآن  آيات در وفور  به آنها،  امثال و اجر شراء، ، بيع ربا، ، قرض ، تجارت ، ربح خسر،

  ). ٢و ١ عصر،(  است  زيانکاری در  انسان  گمان بی  که روزگار  به سوگند: ُخْسٍر  َلفی اْالْنساَن ِانَّ اْلَعْصِر َو

  پس خريدند،  هدايت  به را  گمراهی  اينان: ُمْهَتديَن کاُنوا ما َو ِتجاَرُتُهْم َرِبَحْت َفما  ی'ِباْلُهد َلَة'الضَّال اْشَتَروا الَّذيَن ُاولِئک
  ). ١۶ ، بقره( نيامدند در  يافتگان  هدايت شمار در و نکرد سود  تجارتشان

 عنوان به. است کرده  تبديل داخ با مومنان  تجارت  به را، يکديگر با  مردم  دنيوی  تجارت ، قرآن سلوکی اخالق  ولی
 با ربوی معامله ولی. آيد می شمار به  رسول و خدا با  جنگ  حکم در و است  حرام قرآن نظر از  رباخواری مثال،
  : است آمده شمار به جايز خداوند

 خدا  به  که  کيست: ُتْرَجُعوَن ِاَليِه َو يْبُصُط َو يْقِبُض الّلٌه َو کثيرًة َاْضعافًا َلُه َفيضاِعَفُه َحَسنًا َقْرضًا الّلَه يْقِرُض  َذااّلذی َمْن
  گردانده باز او  سوی  به شما و بخشد  توانگری و دهد  تنگدستی خدا بيفزايد؟ برابر چند  آن بر خدا تا دهد،  الحسنه قرض
  ).٢۴۵ ، بقره( شويد می
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  کتاب  که  آنان: َتُبوَر َلْن ِتجاَرًة يْرُجوَن ِنيًة'َعال َو ِسّرًا َرَزْقناُهْم ِمّما َاْنَفُقوا َو الصَّلواَة َاقاُموا َو الّلِه کتاَب يْتُلوَن  الَّذين ِانَّ
 هستند  تجارتی  به اميدوار کنند،  می  انفاق آشکار و  پنهانی  ايم داده آنها  به  آنچه از و گزارند  می نماز و خوانند می را خدا
  ). ٢٩ فاطر،( کند  نمی  زيان هرگز  که

  تجارتی  به را شما آيا ايد، آورده  ايمان  که کسانی  ای: َاليٍم اٍب'َعذ ِمْن ُتْنجيکْم ِتجاَرٍة  َعلی َاُدلُّکْم َهْل َمُنوا'ا الَّذيَن َايَها يا
  ). ١٠ ، صف(  بنمايم  راه دهد  رهاييتان دردآور  عذاب از  که

  بهشت تا خريد، را  مالهايشان و جانها  مومنان از خدا: اْلَجنََّة َلُهْم ِبَانَّ اَلُهْم'َاْمو َو َاْنُفَسُهْم اْلُمْوِمنيَن ِمَن'  اْشَتری الّلَه ِانَّ
  ). ١١١ ، توبه(باشد  آنان از

 َخيُر الّلُه َو التِّجاَرِة ِمَن َو اللَّْهِو ِمَن َخيٌر ِعْنَدالّلِه ما ُقْل قاِئمًا َتَرکوک َو ِاَليها اْنَفضُّوا َلْهَوا َاْو ِتجاَرًة َرَاْو ا'ِاذ َو
 می رها  ايستاده  همچنان را تو و روند  می  آن  جانب  به و شوند می  پراکنده ببينند  ای بازيچه يا  تجارتی  چون و: اِزقيَن'الّر

  ). ١١ ، جمعه(  است  دهندگان  روزی  بهترين خدا و.  است بهتر  تجارت و  بازيچه از  خداست نزد در  آنچه: بگو. کنند 

  :دارد نمی باز بدانها، منتهی اعمال و آخرت، و خدا ياد از را واقعی سالکان تجارتی، و بيع هيچ  البته

: اَالْبصاُر َو اْلُقُلوُب فيِه َتَتَقلَُّب يومًا يخاُفوَن الّزکوِة ايتاء َو الصَّلوِة ِاقاِم َو الّلِه ِذکِر َعْن َبيٌع' ال َو ِتجاَرٌة ُتْلهيِهْم' ال ِرجاٌل
] و[ دارد، بازنمی  زکات  پرداختن و نماز  برپاداشتن و خداوند ياد از را  ايشان  فروشی و خريد و دادوستد  هيچ  که  مردانی

  ). ٢۴ نور،( بيمناکند شود،  دگرگون  ديدگان و دلها  آن در  که  روزی از

 قرآن باشد؟ داشته دنيا به بايد نگاهی نوع چه است، آخرت و دنيا در دينی تجربه بدنبال که سالکی که ديد بايد حال
  : گويد می

  ). ٣۶ محمد،(  است  بيهودگی و  بازيچه  جهانی  اين  زندگی  که  نيست  اين جز: َلْهٌو َو َلِعٌب الدُّنيا اْلَحيوُة َاّنما

  ).٣٩ مومن،: (متاع الدنيا الحيوه هذه انما و

 جز  چيزی دنيا  اين  زندگانی: يْعَلمُوَن کانُوا َلْو اُن'اْلَحيو َلِهی االِخَرَة اَر'الّد ِانَّ َو َلِعٌب َو َلْهٌو' ِاّال الدُّْنيا َحيوُةاْل هذِه ما َو
  ). ۶۴ ، عنکبوت( است  زندگانی  سرای  آخرت  سرای بدانند، اگر.  نيست  لعب و لهو

  : است  قرآن از مأخوذ دارالغرور تعبير.  است" دارالغرور" طالب، ابی بن علی تعبير  به دنيا

  ). ١۴ حديد،( اْلَغُرُور ِبالّلِه َغرَّکْم َو َاْمُرالّلِه جاَء  َحّتی اَالماِنیُّ َغرَّْتکُم َو

  : خواند می غرور  متاع را دنيا  متاع  قرآن

 اْلکّفاَر َاْعَجَب َغيٍث کَمَثِل ِد'اْالوال َو اِل'اْالْمو  ِفی َتکاُثٌر َو َبيَنکْم َتفاُخٌر َو زيَنٌة َو َلْهٌو َو َلِعٌب الدُّْنيا اْلَحيوُة ِانَّما ِاْعَلُموا
 الدُّْنيا وُة'اْلَحی ما َو اٌن'ِرْضو َو الّلِه ِمَن َمْغِفَرٌة َو َشديٌد اٌب'َعذ ِخَرِة'اْال  ِفی َو ُحطامًا يکوَن ُثمَّ ُمْصِفّرًا َفَترئُه يهيُج َنباُتُهُثمَّ

  : اْلُغُروِر َمتاُع'ِاّال

 همانند. اوالد و  اموال در  جويی افزون و  فخرفروشی و  آرايش و  بيهودگی و  است  بازيچه  جهانی  اين  زندگی  که بدانيد
 و  است  گشته زرد  که  بينی و شود می  پژمرده  سپس. افکند  شگفت  به را  کافران  روييدنيهايش  که  است  وقت  به  بارانی
 و. او  خشنودی و خدا  آمرزش  گروهی  نصيب و  است  سخت  عذاب  گروهی  نصيب  آخرت در و.  است  شده  خاشاک
  ).٢٠ حديد،(  نيست  فريبنده  متاعی جز دنيا  زندگی

  : سازد می روشن را مومنان تکليف آيه، اين دنبال به قرآن

 و  پروردگارتان  آمرزش  به  رسيدن  برای: اْالرِض َو السَّماِء کَعْرِض' َعْرُضها َجنٍَّة َو ِربِّکْم ِمْن َمْغِفَرٍة'  ِالی ساِبُقوا
  ). ٢١ حديد،( گيريد  پيشی يکديگر بر ، است  زمين و آسمانها  پهنای  همسان  آن  پهنای  که  بهشتی
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 زندگی ظواهر که نهد می انگشت واقعيت اين بر آخرت، به رسيدن برای يکديگر از گرفتن سبقت به دعوت عين در
  : است شده آخرت از آنان غفلت باعث و داده فريب را ها دنيوی،انسان

 از  ايشان و دانند می را دنيا  زندگانی از  ظاهری  فقط: غاِفلُوَن ُهْم ِخَرِة'اْال َعِن ُهْم َو الدُّْنيا اْلَحيوِة ِمَن ظاِهرًا يْعَلُموَن
  ). ٧ ، روم(غافلند  آخرت

 لهو و  بازيچه را  خويش  دين  که را  کسانی  آن واگذار و: الدُّْنيا الَحيوُة َغرَّْتُهُم َو َلْهوًا َو َلِعبًا ديَنُهْم اتََّخذُوا الّذيَن َذِر َو
  ). ٧٠ ، انعام( داد  فريبشان دنيا  زندگانی و اند گرفته

  :شد خواهند دوزخ آتش گرفتار گر، حساب ثروتمندان خواهان، تجمل ، دنياگرايان

 َلُهْم َليَس الَّذيَن ُاولِئک. يْبَخسوَن' ال َو فيها ُهْم َو فيها َاْعماَلُهْم ِاَليِهْم ُنَوفِّ َزيَنَتها َو الدُّْنيا اْلَحيوَة يريُد کاَن َمْن َو
  : يْعَمُلوَن کانُوا ما باِطٌل َو فيها َصَنُعوا ما َحِبَط َو الّناُر ِاّال اْالِخَرِة ِفی

 و  کم  آن در و ، دهيم می  آنان  به  تمامی  به دنيا  همين در را  اعمالشان  حاصل بخواهد، را  آن  تجمل و دنيا  زندگانی  هرکس
 کار و  رفته باد بر اند کرده دنيا در  هرچه و ندارند  دورخ  آتش جز  آخرت در  که هستند  کسانی  اينان. ديد نخواهند  کاستی

  ). ١۵ -١۶ هود،(  است  باطل  کردارشان و

 شما آيا: بگو: ُصْنعًا يْحِسُنوَن َانَُّهْم يْحَسُبوَن ُهْم َو الدُّنيا اْلَحيوِة  ِفی َسْعيُهْم َضلَّ الَّذيَن َاْعماًال ِباَالخَسريَن ُنَنِبئکْم َهْل ُقْل
 می و شد  تباه دنيا  زندگی در  گوششان  که  آنهايی بود؟  زيانشان  به  همه از  بيش  کسانی  چه کردار  که  کنيم  آگاه را

  ). ١٠٣ - ١٠۴ ، کهف( کنند  می نيکو  کاری پنداشتند 

  : باشند داشته دنيا مال به بايد نگاهی نوع چه که آموزاند می سالکان به قرآن، سلوکی اخالق

. اْلُحَطَمُة َما َاْدريک ما َو. اْلُحَطَمِة  ِفی َليْنَبَذنَّ' کّال َاْخَلَدُه، ماَلُه َانَّ يْحَسُب. َوَعدََّدُه ماًال َجَمَع  َالَِّذی. ُلَمَزِة ُهَمَزٍة ِلکلِّ َويٌل
  : ُمَمدََّدٍة َعَمٍد  فی. َمْوَصَدٌة َعَليِهْم ِانَّها. اْالْفِئَدِة  َعَلی َتطِِّلُع  َالَّتی. اْلُموَقَدُة ناُرالّلِه

  اش  دارايی  که پندارد  می.  داشت  نگه  آن  حساب و کرد گرد  مالی  که  آن ، جويی عيب  ی هکنند  غيبت هر بر  وای
  که.  خداست  افروخته  آتش ؟ چيست  ُحطمه  که  دانی  چه تو. اندازند  ُحطمه در را او  که.  است  چنين  نه. گرداند  جاويدانش

  ). ١ ـ٩ ، همزه(  برافراشته  هايی شعله در.  است  گرفته  ميانشان در سو هر از و. يابد  می  غلبه دلها بر

 َو اْالنعاِم َو اْلُمَسوََّمِة اْلَخيِل َو اْلِفضَِّة َو الذََّهِب ِمَن الُمَقْنَطَرِة اْلَقناطيِر َو اْلَبنيَن َو النِّساِء ِمَن اِت'الشََّهو ُحبُّ ِللّناِس ُزيَن
  هنگفت  مال و  فرزندان و  زنان  جلمه از ها خواستنی  به  عشق: اْلمآِب ُحْسُن ِعْنَدُه الّلُه َو الدُّْنيا اْلَحيوِة َمتاُع ِلک'ذ اْلَحْرِث
] گذرای[  ی بهره اينها ؛ است  شده  آراسته  مردم  چشم در ، زاران کشت و  چارپايان و نشاندار  اسبان و  سيم و زر از  اعم

  ). ١۴ ، عمران  آل(  است خداوند نزد  سرانجامی  نيک و ، دنياست  زندگانی

 يعنی( سالکان توجه و نظر که دنيايند ارکان از يکی زنان. است نمايان بخوبی آيات اين در قرآن ساالرانه مرد نگاه
 تقديم راز است، گفته اند، يافته تقدم آيه در زنان چرا که خصوص اين در طبرسی. اند کرده معطوف خود به را) مردها
 به تر زيانبار را ای فتنه خويش ارتحال از پس من: فرمود پيامبر. است اعظم آنان ی وسيله به فتنه که است آن زنان
  . ٨هستند شيطان های ريسمان زنان :فرمود نيز ،واننهادم زنان از مردان، حال

  :است نوشته خصوص اين در هم رازی فخز

 که داشت مقدم همه بر را ايشان اين برای و اند زنان آنها نخستسن: کرد ياد را امر هفت مشتهيات از تعالی خدای"
  ."٩است تر تمام ايشان به يافتن انس و بيشتر ايشان به التذاذ
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 است گفته غزالی". است ابليس ارتش از نيمی زن" و است زنان به ميل اميال، بزرگترين: است نوشته هم غزالی
 شهوت دفع برای که دانند می ها حيوان. شود می منتهی عشق به کارشان زنان، به ميل در گمراهان و ابلهان از برخی

 خاص زن يک به عشق به را آنها آدميان از برخی سفاهت شد،اما خواهد روا شان حاجت بياميزند، ای مادينه هر با
  . ١٠است زنان به عشق منبع مفرط،، شهوت. دهد می سوق

 نوشته برترند، ها زن از است،مردها شده گفته آيه در اينکه توضيح در بقره سوره ٢٢٨ آيه تفسير در رازی فخر
  :است

 است، عقل آنها از يکی: است تر افزون امر چند در زن از مرد فضيلت در... است معلوم امری زن بر مرد فضل"
 را مرد که است اين پنجمی است، شهادت و قضاء و امامت صالحيت چهارمی هاست، ميراث سومی است، ديه دومی
 بکند، خود زوج با را کار اين که رسد نمی را او آنکه حال و بياورد، کنيزکی يا و بگيرد زن او روی بر که رسد می

 او دادن طالق بر زوج که است اين هفتمی است، بيشتر آن در زن نصيب از ميراث در او نصيب که است اين ششمی
 قادر مرد دادن طالق بر زن اما نخواهد، چه بخواهد چه است، قادر او مراجعت بر داد طالقش گاه هر و است، قادر

 بيشتر غنيمت سهم از مرد نصيب که است اين هشتمی کند، منع مراجعت از را مرد اينکه بر نيست قادر نيز و نيست،
 در عاجز اسيری همچون زن که گردد می ظاهر شد، ثابت امور اين در زن بر مرد فضل چون و. است زن نصيب از

  ." ١١است مرد دست

  :دارد می معطوف دنيا های زينت نهايی سرنوشت به را سالکان توجه قران ديگر، سوی از

 زمين در را آنچه ما: جرزا صعيدًا عليها ما لجاعلون انا و. عمًال احسن ايهم لنبلوهم لها زينه االرض علی ما جعلنا انا
 روی بر آنچه] سرانجام[ما و. کردارترند نيکو کداميک که اشان بيازماييم تا ايم ساخته آن برای زيوری هست
  ).٧ - ٨ کهف،(آوريم می در سترون خاشاکی و خاک صورت به هست] زمين[آن

 االرض اخذت اذا حتی االنعام و الناس ياکل مما االرض نبات به فاختلط السماء من انزلناه کماء الدنيا الحيوه مثل انما
  :باالمس تغن لم کان حصيدًا فجعلناه نهارًا او ليًال امرنا اتيها عليها قادرون انهم اهلها ظن و ازينت و زخرفها

 آنچه از خاک های رستنی و فرستاديم فرو آسمان از را آن که است آبی داستان همانند دنيا، زندگانی داستان همانا
 و برآورد را هايش شکوفه و گل زمين که آنجا تا] شد انبوه و[ آميخت درهم آن با خورند، می چارپايان يا مردمان
 و رسيد در روز يا شب در ما فرمان] آنگاه[است، آنان دست به کار مهار که کردند گمان اهلش سپس و گشت، آراسته

  ).٢۴ يونس،( است نبوده چيز هيچ گويی گردانيديم، شده درو محصول چون را آن

 به نسبت را شما فريبکار] شيطان[ و نفريبد را شما دنيا زندگانی پس: الغرور باهللا اليغرنکم و الدنيا الحيوه تغرنکم فال
  ). ٣٣ لقمان،(نگرداند فريفته خداوند

  سنت اخالقی سلوک -٣

 هم آنها فعل و قول شيعيان، نظر از که ائمه، و پيامبر سخنان در بلکه است، ای سلوکی اخالق چنان واجد قرآن تنها نه
  . دنياست به نگاه همين متضمن دارد، تعلق يک اسالم به

  ."١٢خطيئه کل رأس الدنيا حب: "است فرموده اسالم گرامی پيامبر

 توان نمی ديگری ی نمونه که است رويکردی دنيا، شديد ذم در طالب ابی بن علی سخنان که شد مدعی بتوان شايد
  : فرمايد می. کرد جو و جست نگاه نوع آن برای

  . ١٣گر خدعه و  فريبنده  است  سرابی دنيا  که بدانيد: َخداَعَة َغّداَرَة داُر الدُّْنيا ِانَّ َو' َاال

 و کند  می  خدعه ها زيبايی با  که بترسيد دنيا غرور از:  الَمحاِسن ِمَن ِبِه َخَدَعْت ما َاَبدًا َتْسَترِجُع ا'َفانَّه الدُّنيا ُغرُور َاَتّقُوا
  . ١۴ستاند می  بازپس را آنها  سپس
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 ِباْلُغُروِر َتَزيَنْت َو ِبْاَالماِل، َتَحلَّْت َو ِباْلَقليِل، َراَقْت َو ِباْلعاِجَلِة، َتَحبََّبْت َو اِت'ِبالشََّهو ُحفَّْت ُحْلَوُة' َفِاّنها الدُّْنيا ُاَحذُِّرکُم  َفاّنی
 ِالی َتَناَهْت ِاَذا -  َتْعُدو َال. َغوَّاَلٌة َاکاَلٌة. َباِئَدٌة ناِفَذٌة. زاِئَلُة حاِئَلُة. َضّراَرُة َغرَّاَرُة. َفْجَعُتَها ُتوَمُن' ال َو َخْبَرُتها، َتُدوُم' ال

  : 'ِبها'الرِّضا َو' ِفيها الرَّغَبِة َاْهِل ُاْمِنيِة

 ، نفسانی  خواهشهای در  پوشيده.  رنگين و سبز -   ديده در -  و  است  شيرين -  کام در -   که  ترسانم  می دنيا از را شما  من
 خود و درآيد، آرزوها  لباس در و نمايد، زيبا را  اندک متاِع.  جهانی  اين زودگذر  نعمتهای با ورزد  دوستی -  مردم با -  و
  پذيری رنگ آزار، بسيار  است  ای فريبنده. نشايد  بودن  ايمن  اندوهش از و نپايد،  آن  شادی. بيارايد غرور زيور با را

 آواز،  هم  آنان  رضای با و شد، دمساز  خواهندگان  آرزوی با  چون. تبهکار  ای کشنده مرگبار،  ای فناشونده ناپايدار،  است
  . ١۵ است  بوده  سرابی ـ بيند

  :فرمايند می  خطبه  همين  ادامه در

 و  است  ای فريبنده  سخت دنيا: التَّْقوی' ِاّال' ِدها'َاْزوا ِمْن ٍء َشی  ِفی َخيَر' ال. 'َعَليها َمْن َفاٍن َفاِنيٌة ِفيها، ما ُغُروٌر َغرَّاَرٌة
 جز  برداشت  نتوان  آن از  نيک ی  توشه.  آنست بر  هرکه  است  سپری و  است  شونده  سپری ، است  آن در  آنچه  است فريبا

  . ١۶پروردگار از  ترس و  پرهيزکاری

  :اند فرموده ديگری  جای در

 دنيا: َفاْعَتَقَها َنْفَسُه  اْبتاع َرُجٌل َو َفَأْوَبَقَها، َنْفَسُه ِفيَها َع'با َرُجٌل: ِن'َرُجال ِفيَها الناُس َو َمَقرٍّ ٍر'دا'  ِالی َمَمرٍّ ُر'دا' الدُّنيا
  فروخت را خود  که  آن  يکی: اند دوگونه  آن در  مردم و برند، سر  به  آن در  که  جايی  نه بگذرند،  آن از  که  است  ای خانه
  . ١٧ساخت آزاد و خريد خود  که  ديگری و ، انداخت  تباهی  به را  خويش و

  : است دين سلوکی اخالق گوهر نشانگر  بخوبی طالب، ابی بن علی گريز دنيا و  گرايانه آخرت ، زاهدانه  نگاه

  دوست را  آن وانهادِن هرچند واگذاريد،  شماست ی وانهنده  که را دنيا  اين  کنم  می  سفارش را شما! خدا  بندگان"
 بر دنيا ناِز و دنيا  عّزت در  پس... داريد  خوش را  آن نوشدِن هرچند کند،  می  کهنه را ها تن  که دنيايی. داريد نمی

 و  عزت  که. مباشيد ناشکيبا  آن  سختی و  زيان از و مشويد،  شادمان  آن  آسايش و  آرايش  به و مکنيد؛  دستی پيش يکديگر
  آن از  مّدتی هر و ؛ شدنی  تمام  آن  سختی و  زيان و ، شدنی سپری  آن  آسايش و  آرايش و ، است  يافتنی  پايان  نازاش

  ." ١٨مردنی  آن ی زنده هر و  سرآمدنی

  : فرمايند می  ديگری  خطبه در

 نفسانی، های خواهش در  پوشيده.  رنگين و سبز ـ  ديده در ـ و  است  شيرين -   کام در -  که  ترسانم  می دنيا از را شما  من"
 خود و درآيد، آرزوها  لباس در و نمايد، زيبا را  اندک متاِع.  جهانی  اين گذر زود  نعمتهای با ورزد  دوستی ـ  مردم با ـ و
  پذيری رنگ ،آزار بسيار  است  ای  فريبنده. نشايد  بودن  ايمن  اندوهش از و نپايد،  آن  شادی. بيارايد غرور زيوِر با را

 هم  آنان  رضای با و شد، دمساز  خواهندگان  آروزی با  چون. تبهکار  ای کشنده مرگبار،  ای فناشونده ناپايدار،  است
  که  آن و ارد،د بيشتر  اوست  ايمنی  موجب  آنچه از بردارد،  بهره کمتر دنيا از  که  کسی...  است  بوده  سرابی بينند، آواز،
 زودگذر  آن  دولت... پذيرد  زوال  زودی  به و  گرفته بيشتر  اوست  هالک  موجب  آنچه از گيرد، بيشتر  نصيب دنيا از

  آن  دستگاه و  اسباب و زهر  آن  غذای ، آميخته  تلخی با  آن  شيرين و  است شور  آن  گوارای. تار و  تيره  آن  عيش و  است
  چنين  پس...  مال  ربوده برد،  پناه بدو  که  آن و ؛ وبال و  نکبت گرفتار دارد،  فراوان  آن از  که  آن...  ريخته  هم در  پوسيده
 نيارد، بد گماِن  بدان  که  کسی  برای  است  ای بدخانه شويد؟ می  آن آزمنِد يا کنيد؟ می  اطمينان  بدان يا گزينيد؟ می را  دنيايی

  ." ١٩شمارد  ايمن  وی  بيم از را خود  آن در يا

  

 از است عبارت نکته آن دارد، می معطوف مهمی ی نکته به را طريق سالکان و مومنان توجه طالب ابی بن علی
  :دارند گرايان دنيا از متفاوتی بسيار احوال واقعی، باوران خدا. او دوستان نه دارد، خداتعلق دشمنان به دنيا: اينکه
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  به و ، آراسته را خود. قرار  جايگاه  نه و  ماندن  خانه  نه ناپايدار؛  است  منزلگاهی  که ، پرهيزانم  می دنيا  اين از را شما"
 -  مقدار بی متاعی و - خوار  آن خداوند نزِد ای خانه.  فريفته  خويشتن زينِت  به را  ديگران و ، است  شيفته  خويش  آرايش
 ؛ است  آميخته  مرگ  به را  اش زندگانی و  مقرون  اش  بدی  به را  آن  خوبی و ؛ است  داشته  معجون  حرامش  به را  آن  حالل

  بخل  دشمنانش  به  آن  دادن در و نگزيد،  دوستانش  برای را  آن  تعالی خداونِد.  است  ريخته  شرنگ ، شهدش  کاسه در و
.  نهاده  ويرانی  به رو  آن آباداِن و ؛ ربوده  آن ُملک و ، پريشان  آن  فراهم ؛ آماده  آن شر و ، است  اندک  آن خير. نورزيد
 و. نيايد شمار  به  زندگانی پذيرد،  پايان  توشه  چون  که عمری و نيايد، کار  به و  نيست  خوبی  خانه گردد،  ويران  آنچه

 هرچند ، است  گريان  دلهاشان نيستند، دنيا  خواهان  که  آنان ...نپايد دير سرآيد،  به  راه پيمودِن  چون  که  روزگاری
 هرچند برند، سر  به بسيار دشمنِی در خود  نفس با و گردند؛  شادمان هرچند ، است  فراوان  اندوهشان و بخندند
  ." ٢٠خورند  غبطه ، شده  آنان  نصيب  بدانچه  ديگران

 دنيا ی ستاينده سخِن و مشويد،  خيره دنيا  درخشنده  برق  به... ديدار  ی شيفته را  آخرت و برکنار، و مانيد  پاک دنيا از"
 کاالهای  فريفته و مخواهيد،  روشنی  آن  تابش از و مدهيد،  پاسخ خواند می دنيا  به  که را  کس  آن  بانگ و مشنويد، را

  ربودن  دستخوش  کاالهايش و  است  ربوده  هايش مال.  دروغ  سخنش و  است  فروغ  بی  آن  برق  که مگرديد،  آن  گرانمايه
  ." ٢١ بوده

 و است ناممکن آنها هردوی جمع. شوند می ختم متعارض ی نتيجه دو به  که متعارضند و  متفاوت  راه دو  آخرت و دنيا
  :  است ديگری از  شدن دور  معنای  به ،  يکی در  نهادن  گام. پيمود  همزمان را راه دو هر  توان نمی

  دل  به را  آن مهر و  داشت  دوست را دنيا  که  آن.  هم  مخالف راهند دو و ، نافراهم اند دشمن دو  آخرت و دنيا همانا"
 رود دو  آن  ميان  که  آن و  است باختر و خاور  چون  آخرت و دنيا و ؛ انگاشت  دشمن و پسنديد  نه را  آخرت ، کاشت
 در و ناسازگارند  که - شوی  يک  نکاح در زنند دو  چون و. شود دور  یديگر از گردد  نزديک  يکی  به  چون
  ".٢٢وگوی گفت

 کسانی جاهالن اما کنند، می دوری دنيا از که هستند کسانی  عاقالن.دارد را خود خاص معنای عقل چارچوب، اين در
  : دوند می آن دنبال به و شوند می دنيا ی فريفته که هستند

 خردمند و پذيرد،  آن  دوستی  نادان  فريفته. مرگبار زهر  آن  درون و هموار، و  نرم  آن  سودن  است مار  همچون دنيا"
  ." ٢٣گيرد  دوری  آن از دانا

 خوشتر  کندن  آن از  دل. نمود بايد  تان  دوری  چراگاه  آن از  که آلود وبا خشک  است  گياهی  خرده دنيا ی خواسته!  مردم"
 بسيار  آن از  که  آن.  نهادن  هم  روی  آن  ثروت تا تر  پاکيزه  برداشتن  روزه  يک روزی و ، گشادن  آن در  رخت  آرام  به تا

  اش  کوری نمايد  خوش دنيا زيور  که را  آن.  مقرون  انگاشت نياز  بی را خود  که  آن و  است  محکوم  درويشی  به  برداشت
  رقصان او  دل  ی دانه در ها اندوه بينبارد،  اندوه از را  وی  درون دنيا دارد، دنيا  شيفته را خود  که  آن و. درآيد پی از

 -   رسيده  اجلش -   بريده  هايش رگ. بميرد  ای گوشه در و بگيرد  گلويش  که  آنگاه تا  نگران  اندوهی و کند  سرگرم  اندوهيش
 می  عبرت  ديده  به  جهان به  باايمان مرد همانا و.  برادران  عهده  به گور در -  افکندنش و  آسان خدا بر  کردنش  نيست

 - اگر  چه. شنود  می دشمنی و ناخوشنودی  گوش  به را دنيا  سخن دنيا در. خورد می  ضرورت  اندازه  به  آن از و نگرد، 
 سر  به  عمرش  که گردند  غمگين شوند، شاد  بودنش  به اگر و گرديد  تهيدست گويند  که - نگذرد  ديری - شد مالدار گويند
  ." ٢۴رسيد

  :است گفته  صادق جعفر  امام

  مومن  زندان دنيا: اُه'َمَاو الّناُر َو ِسْجُنُه اْلَقْبُر َو فْر'اْلکا َجنَُّة الدُّْنيا َو َمْاَواُه، اْلَجنََّة َو ِحْصُنُه اْلَقْبُر َو اْلمؤِمِن ِسْجُن َالدُّنيا
  . ٢۵ ماوايش  جهنم و  زندانش قبر و  است کافر  بهشت دنيا و  ماوايش  بهشت و او  پناهگاه قبر و  است

 در  که  است  دليل  همين  به. داد خواهند بازتاب را نگاه همان خداوند، با گوی و گفت در ، طريق سالکان و مومنان
  :  خواهيم می خدا از  همه  رمضان، مبارک  ماه  هفتم و  بيست  شب  دعای
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  گيری کناره خداوند:  الفوت  حلول  قبل  للموت االستعداد و دارالخلود  الی  االنابة و الغرور دار  عن  التجافی  ارزقنی  اللهم
  . کن  من  نصيب را خلود دار  به  آوردن  روی و غرور دار از

  .بگذرانيم نظر از را خصوص اين در دو اسالم نظر تا سازد می آماده را زمينه يک، اسالم به سريع نگاهی

  

  :ها پاورقی

  :است شده درج زير کتاب در ،"مذهبی ايمان ماهيت بر گرايانه تجربه نگاهی" عنوان تحت ويت بريث ی مقاله -١

  .٢٨٠ – ٣٠٧ صص علم، نشر گواهی، عبدالرحيم ی ترجمه ،خدا وجود هيک، جان

 دينی بيانات و احکام در... شود می گرفته کار به اخالقی تصديق يک ی مثابه به مذهبی تصديق: "گويد می ويت بريث
 صميميت و صفا سنجش معيار تنها مسيحی زندگی ی شيوه يک از پيروی در مسيحی نفر يک نيت و قصد مسيحيت،

 که حالتی در جز... اوست تصديقات بودن معنادار برای ميزانی و معيار همچنين بلکه نيست، اش دينی اعتقاد در وی
  ...بود خواهد معنا بی آنها آوردن در اجرا ی مرحله به از گفتن سخن باشند، اخالقی اصولی دينی اصول

 و تصميم که است حقيقت اين سازد، می متمايز بودايی تصديقی و حکم از را مسيحی دينی تصديق يا حکم يک آنچه
 ها داستان( ها داستان و نقل از رشته يک ی درباره تفکر با مسيحی نفر يک ذهن در زندگی و شيوه اين از تبعيت به نيت
 نقل عده يک ی درباره انديشه با بودايی نفر يک ذهن در تصميم همين که حالی در شود، می تداعی) مسيحی های قصه و
  ... شود می تداعی) بودايی روايات و ها داستان( ديگر های داستان و

 ی شيوه ساختن محقق بر ی اراده و عزم يک بر تأکيد اظهار ی مثابه به مذهبی ی گزاره يک تصديق به حکم من، نزد
 گيرد، قرار شود تلقی اخالقی اصل يک بشود که کلی کافی ی اندازه به اصل يک تحت بتواند که باشد می خاص رفتاری

 و نقل به ارجاع نه و نيت اظهار نه. خاص های داستان و نقل ای پاره تصديق نه و آشکار، يا و ضمنی بيان همراه به
  ).٢٨٨ - ٣٠۵ صص پيشين،" (نيست کلمه عرفی معنای به اعتقاد شامل مزبور های داستان

 صص شور، نشر ملکيان، مصطفی ی مقدمه و ويرايش با طالقانی، شيرين ترجمه ،خير ی سيطره مرداک، آيريس -٢
٣۵- ٣۴.  

 واجد نيز اخالقی حيات در دينی اعمال و نظرات از بسياری که دارد عقيده وانگهی،: است نوشته ادامه در ملکيان
 فی. نيست نياز بی نيايش، و مراقبه مانند دينی، عمل سنتی اشکال کمک از اخالقی حيات بخصوص، و، اند اهميت
 سپس و" است عشق نوعی که توجهی خدا، به توجه جز نيست چيزی... کلمه، دقيق معنای به نيايش،:"گويد می المثل،
  :پرسد می

 بسيار بحثی از پس و،" شود؟ عائدشان نفعی فعاليتی چنين از که کنند تصور توانند می باز نيستند مومن که کسانی آيا"
 عمل برای و آورد پديد آگاهی از بهتری کيفيت واقعًا توتند می نيايش:"دهد می مثبت پاسخ پرسش اين به دقيق، و مفصل
  ).همان پيشين،" (گيرد نمی قرار کسی دسترس در نيايش با جز که سازد فراهم نيرويی خوب

  . ١٨٨ ص سرا، قصيده سالکی، بهزاد ی ترجمه ،روحانی قلمرو در کاوشی پنجم، بعد هيک، جان -٣

 در که است همان دينی ی تجربه اين و. است دينی ی تجربه است، دينی بالذات آنچه: "گويد می سروش عبدالکريم -۴
 اين قابل و قاعل و واجد و حامل پيامبر شخص که معتقدند کم دست دينداران... گيرد می نام وحی تلقی پيامبران، مورد
 پيامبر درجات از ای درجه به باشد آن واجد کس هر و است دينی ذاتًا مه است دينی ی تجربه اين... است بوده تجربه
  ). ١۶٩ ص صراط، ،نبوی تجربه بسط ، سروش عبدالکريم" (است حاضر او نزد دين اندازه همان به و است،
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... اند افزوده دينی ی تجربه غنای بر ما عارفان... است پيامبر بيرونی و درونی ی يابنده تکامل ی تجربه عين دين"
 و رازی فخر و شيرازی صدرالدين و سهروردی و الدين محيی و مولوی است داشته تازه دينی های کشف غزالی
  ). ٢١– ٢٧ صص پيشين،" (طور همين ديگران

  :به شود رجوع -۵

  .١٣٨٠ اول، روز،چاپ فرزان نشر عطاردی، الهام/ سهراب تراب ابو ی ترجمه ،تو و من بوبر، مارتين

  :گفت می ابتدا در او. است رويکرد اين مدافع سروش، عبدالکريم -۶

 که عارفان. بيفزايند دين فربهی و غنا بر و يابند بسط پيامبرانه برونی و درونی های تجربه بايد هم پيامبر غيبت در"
 بر نشينند، می طريقت خوانساالر آن خوان سر بر و سپرند می راه او ظل در و کنند می ذوق پيامبر ذوق طفيل به

 ی نوبه به لذا و خويش، فرد در منحصر است نوعی آنان از يک هر ی تجربه و افزايند، می ما دينی های تجربه غنای
 کشف و درک بر ما متفکران و دينی ی تجربه غنای بر ما عارفان نکنيم فراموش... ستودنی و ديدنی و خواستنی خود،
  . اند افزوده چيزی دينی

 کشف غزالی. اند بوده نخستين های تجربه ی کننده تکرار و پيشين سخنان آن شارحان فقط بزرگان اين کرد فکر نبايد
 همين ديگران و رازی فخر و شيرازی صدرالدين و سهروردی و الدين محيی و مولوی است داشته تازه دينی های
  ).٢۴ - ٢٧ صص نبوی، تجربه بسط" (بود همين عظمتشان سر و نبودند، شارح فقط و بودند هم کاشف آنان... طور

 خويش، صورت بی ی تجربه بر گری، تجربه هر نيست، محور متن دينی، ی تجربه که کرد تأکيد ها، بعد سروش
  .افکند می صورت

  .شد خواهد طرح نامتشخص، و متشخص خدای بحث ،"محمدی قرآن" بعدی های بخش در

  .۴٣٣ ص ،پنجم بعد -٧

  .٧١١ ص ،٢ -١ ج ،البيان مجمع طبرسی، -٨

  .٣٢۴٧ ص ،٨ جلد حلبی، اصغر علی ترجمه ،الغيب مفاتيح ،کبير تفسير رازی، فخر امام -٩

 غزالی آنچه با که است، کرده نقل را سنی و شيعه مفسران نظر بقره، سوره ١٢٣ آيه تفسير در رازی فخر امام -١٠
  :است نوشته او. دارد قرار جهت يک در است، گفته زنان از ی استفاده خصوص در

 پشت، به پيش از] زن[او با اينکه ميان است، مخير مرد که است اين آيه از مراد که اند رفته اين بر دانشمندان بيشتر" 
 او که است کرده نقل عمر ابن از نافع و است، اين بر محمول شئتم انی گويد می اينکه و. آيد گرد پيش در پشت از يا و
  : که گفت می

 شمرده دروغزن روايت اين در را نافع ديگر دانشمندان و است، ايشان پشت در زنان با آمدن گرد تجويز آيه از مراد
" کند می روايت صادق محمد بن جعفر از را آن مرتضی و. شيعه از مرتضی سيد اختيار و است، مالک قول اين و. اند
  ).٢۵١۴ ص ششم، جلد الغيب، مفاتيح کبير، تفسير رازی، فخر امام(

  :نويسد می ابوالفتوح باره اين در نوشته، پاورقی در فخر، امام نظر ذيل در محترم مترجم

 و تحريم: هست دو هر ما اخبار در و ،االنتصار الکتاب فی ذکره الطائفه اجماع ادعی فانه اهللا رحمه المرتضی اما و"
  ). ٢١١/ ٢ ذ تفسير،" (بينهما جمعًا و لالخبار حمًال کرد کراهيت بر فتوی اهللا رحمه طوسی جعفر ابو شيخ و. اباحه
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] ابوالفتوح يعنی[مولف جواز، بر کرد نقل اجماع اهللا رحمه مرتضی سيد اينکه با: "اند نوشته حاشيه در شعرانی مرحوم
 بر کسی اجتهاد قبول و کرد، نقل و دانست اجتهاد به سيد را اجماع چون داد، ترجيح را تحريم و کرد آن مخالفت
  ."نيست واجب ديگری

 درس به حلی محقق االسالم شرايع در جوانی در ما و. است" شديده کراهيت" با" جواز" باره اين در حق سخن ليکن و
 کراهيه علی لکن و - االصحاب بين المشهور هی و - الجواز احدهما: روايتان فيه الدبر فی والوطی"...  که ايم خوانده
 و تحريم و تحليل روايات نقل و طوالنی بحث از پس است االسالم شرايع شرح در که الکالم جواهر صاحب و" شديده

 الباس که است آورده را عبارت اين معصوم از يعفور ابن روايت به استناد با و نموده کراهيت اختيار خود کراهيت،
  .نيست باکی باشد، راضی زن اگر رضيت اذا

 از نزديکی جواز جز معنايی آيه آنها، گمان به. است کرده نقل را جواز به قائل فقهای و مفسران دالئل رازی فخر امام
 اين کلمه پس. است اين ، انی معنای ديگر، سوی از. است ناميده حرث را زن خداوند اينکه برای. ندارد جلو و پشت
  :است کرده بازگو چنين را خود مختار طرفين،رأی نظرات ذکر پس رازی فخر". دارد ها مکان تعدد بر داللت" شئتم،

 آيد، گرد جلو به پشت از زن با کس هر: گفتند می جهودان که بود اين آيه نزول سبب که است آشکار مفسران بيان از"
 لفظ که است سزاوارتر پس. آورد فرود آنان گفتار تکذيب برای را آيه اين تعالی خدای پس آيد، می بوجود دوبين فرزند
  ).٢۵١٧ - ٢۵١٨ صص پيشين،" (کنند حمل آن بر را

 گرامی پيامبر. است بوده منطقه در جاری احکام همان قرآن، فقهی احکام که است کرده تأکيد بارها" محمدی قرآن"
 با مردها جنسی آميزش که مدعا اين اما. است داده صورت احکام برخی در اصالحات، برخی مواردی، در اسالم،
 خدای" لذا، نبودند، آن حل به قادر آنها و بوده مسأله مردم برای يا و بوده، مسأله خداوند برای جلو، يا پشت از زنان،

 و فرمان صدور با بدينترتيب، و شد، الينحل ای مسأله سر بر نزاع وارد" مطلق خير و عالم و قادر انسانوار متشخص
  . است ناپسند خرد و بالدليل مدعايی کرد، حل را مسأله حکم، جعل

  .٢۵۵٣ ص ،۶ جلد حلبی، اصغر علی ترجمه ،الغيب مفاتيح کبير، تفسير ،رازی فخر امام -١١

  . ٢۵٨ ص ،۵١ جلد ،بحاراالنوار. ١٣٠ ص ،٢ جلد ،الکافی -١٢

  .٣٧۴ ص ،٧٧ جلد ،بحاراالنوار -١٣

  . غررالحکم -١۴

  .١٠٧ -١٠٨ ص ،شهيدی دکتر البالغه نهج -١۵

  .١٠٨ پيشين، -١۶

  . ٣٨۵ ص قصار، کلمات ،البالغه نهج -١٧

  .٩١ ص ،٩٩ خطبه ،شهيدی دکتر البالغه نهج -١٨

  .١٠٧ - ١٠٩ ص ،١١١ خطبه ،شهيدی دکتر البالغه نهج -١٩

  .١١٠ - ١١١ صص ،١١٣ خطبه پيشين، -٢٠

  .٢٠٩ ص ،١٩١ خطبه پيشين، -٢١

  .٣٧٧ ص ،١٠٢ قصار کلمات پيشين، -٢٢

  .٣٨١ ص ،١١٩ قصار کلمات پيشين، -٢٣
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  . ۴٢۶ ص ،٣۶٧ قصار کلمات پيشين، -٢۴

  .٩١ ص ،٧٣ ج ،بحاراالنوار -٢۵

 عاشقانه عرفان با غزالی زاهدانه تصوف.نيست زندان دنيا که کرده اشاره نکته اين به مقاالت در تبريزی شمس
: گويد می شمس. است آمده دست به دين از عدول قيمت به ظاهرًا دومی. دارد بسياری های تفاوت زندگی، دوستدار

 سجن" گويم می. بينم نمی" سجن"من چون. المومن سجن الدنيا: که حديث اين در اال نپيچيدم پيغامبر حديث هيچ در"
  ).١٣ ص ، ٢ جلد ،مقاالت" (کو؟

  :است گفته هم حافظ

  نبود التفات هرگز جهان کار به مرا

  آراست اش خوش چنين من نظر در تو رخ

  :ازلی دلدار تجلی محل و است ازل نقاش جادويی کلک از نگارشی جهان نگاه، اين در

  

  حسن نوبهار تو منظر ماه روی ای

  حسن مدار و لطف مرکز تو خط و خال

  

  سحر فنون پنهان تو خمار چشم در

  حسن قرار پيدا تو قرار بی زلف در

  

  جهان در تو خال دانه و زلف دام از

  حسن شکار نگشته نماند دل مرغ يک

  

  تو نظير بيند که بريد طمع حافظ

 حسن ديار اندر ات رخ جز نيست ديار
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   ٢١ -قرآن محمدی 
  )٣ـ  ۵(اخالق سلوکی دين و دنيای جديد 

  

  )فهم مومنان از کتاب و سنت معتبر(اخالق سلوکی اسالم دو  -۴

مومنان معطوف به . سازگار با خود آفريد) اسالم دو(، اخالق سلوکی )کتاب و سنت معتبر(اخالق سلوکی اسالم يک 
امام محمد غزالی در خصوص . سلوک اخالقی دين، فهم و تفسيرشان از کتاب و سنت را در اختيار مسلمين گذارده اند

  : اخالق سلوکی اسالم يک گفته است

مقصود از   ؛ بل آخرت  به  ايشان  و خواندن  از آن  مردمان  دنيا و دور گردانيدن  بر نکوهش  ستا  مشتمل  بيشتر قرآن«
َالدُّنيا ِسْجُن المؤمِن َو َجنَُّة الکاِفِر؛ :  پيغامبر گفت... اند نفرستاده  آن  را جز برای  ، و ايشان است  آن  پيغامبران  بعثت

و ... است  گناهان  دنيا سِر همه  ُحبُّ الُدْنيا َرأُس کلِّ َخطيَئٍة، دوستی:  و گفت... انکافر  و بهشت  است  مؤمنان  دنيا زندان
' ال ِعلَم ِعْنَدُه َو َعَليها  من  ال ماَل َلُه َو َلها يْجَمُع َمْن ال َعْقَل َلُه َو َعَليهايعادی  اَر َلُه َو ماُل َمن'ُر َمْن ال د'َالدُّنيا دا:  گفت

  : ال يقيَن َلُه  َمن   ِفْقَه َلُه َو َلها يْسعیال  يْحُسُد َمن

  کند که  جمع  کسی  آن  ، و برای نيست  را مال  وی  که  است  کسی  ، و مال نيست  را سرای  وی  که  است  کسی  دنيا سرای
  بود، و کسی  فقه بی   کهحسد کند   بر آن  نباشد، و کسی  اوعلم  نزديک  برزد که  دشمنايگی  آن  برای  ندارد، و کسی  عقل
'  و لکنّی َاْحشی  َعَليکم  فَوالّلِه َماالَفقر َاْحشی  َفاْبِشروا َو َامِّلوا ما يُسرُّکم:  و گفت... ندارد  يقين  کند که  سعی  آن  برای
  ؛  کما َاْهَلکْتُهم  اَفسوها َفُتْهِلککم'َتنافسوها کما 'َفَتن  مَن کاَن َقْبَلکم  الدُّنيا کما ُبِسَطْت علی  َاْن ُتْبَسَط َعَليکم  َعَليکم

می   ، وليکن ترسم نمی   بر شما از درويشی  من  که  خدای  شما را شاد گرداند و به  که  دهيد و اميد داريد چيزی  مژده
  سد کنيد چنانکهح  در آن  شد، پس  از شما بودند گسترده  پيش  که  بر کسانی  شود چنانکه  دنيا بر شما گسترده  که  ترسم 

  َلو َتعَلموَن ما َاْعَلُم َلَضِحکُتم: و فرمود... گردانيد  را هالک  ايشان  گرداند شما را چنانکه  حسد کردند، و هالک  ايشان
خنديد و   اندک  ، هر آينه دانم می   من  اگر شما بدانيد آنچه:  کثيرًا َو َلهاَنْت َعَليکُم الدُّْنيا َو الَترُتُم االِخَرة  َقليًال َو َلَبکيُتم

  » .٢۶را برمی گزينيد  آخرت  دنيا بر شما خوار شود، و هر آينه  بسيار گرييد، و هر آينه

معماری «اگر مسلمين اين سخنان را جدی می گرفتند، و در عمل آن رهنمودها را به کار می بستند، آيا چيزی به نام 
و جدی گرفتن دنيا محصول عدول از فرامين اخالق سلوکی اسالم  شد؟ يا معماری معماران مسلمان، خلق می» اسالمی

و   کرده  روايت  نبوی  حديثی  الدين  احياء علوم  مهلکات  در ربع  محمدغزالی  و تزئين آن و تجمل خواهی است؟ امام
  :نويسد می

آرند   در نکاح  خوبروی  زنان  انواعخورند و   و گوناگون  خوش  طعامهای  آيند که  گروهی  از من  پس:  گفت] پيامبر[و «
سير نشود و نفس   اندک  به  ايشان  نيکرو سوار شوند، شکم های  اسبان  پوشند و بر اصناف  و گوناگون  نرم  های و جامه
  خدای  يرونب  گرفته  و پروردگاری  خدايی  را به  باشند و آن  نموده  نکند؛ دنيا را اقامت  قناعت  هم  بسياری  به  ايشان  های

  کسان  آن  عبداهللا  از محمدبن  موکدی  ، وصيت ، پس هوی  ايشان  کار دنيا باشد و متابعت  ايشان  و پروردگار خود، نهايت
را نپرسند و   ايشان  نگويند و بيماران  سالم  بر ايشان  که  است  شما، آن  و خلف  روزگار دريابند، از فرزندان  آن  را که
  کرده  معونت  اسالم  بکند، بر ويرانی  آن  هرکهندارند،   را حرمت  ننمايند و پيرانشان  را متابعت  يشانا  های جنازه
  » .٢٧باشد
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و   کرده  تقسيم  و حضری  بدوی  دو نوع  را به  وی،عمران. ابن خلدون هم همين قرائت را از اسالم يک ارائه کرده است
  در عمران  که  کنند، در حالی می   بسنده" »ضروريات»  به  ، مردم بدوی  در عمران  کهداند  می   دو را اين  تمايز آن  وجه

از   و اعراض  آخرت  ، اخالق اسالِم دو، متخذ از اخالِق اسالِم يک  اخالق. کنند رو می   تجمل  شهرها به  ، اهالی حضری
  : خواهی از سر تجمل   شهرنشينان  خلدون ابن  گفته  به.  دنياست

  ها را بدان کاخ ها و خانه... افکنند ها را پی  زيبا آن  ای استوار و منظره  بابنيانی  که  بلند و با شکوه  ها و قصرهای خانه«
می   ها مبالغه آن  و ظرافت  سازند و در زيبايی ها را بلند می  آن  باشد و ديوارهای  روان  آب  دارای  نهند که می   بنيان  سان

  » .کنند 

ورند   غوطه  و ناز و نعمت  پرستی تجمل   لذت ها و عادات  در انواع  پيوسته  رو که ، از اين)الَحَضر  اهل(  رنشينانشه«
  نيز مانند شهرنشينان) الَبدو  اهل(  نشينان  باديه  اگر چه... گيرند می   را پيشه  دنيوی  آورند و شهوات می  دنيا روی  و به
از   يک  پرستی يا هيچ  تجمل  مراحل  و به  است  و ضروری  الزم  در حدود ميزان  آنان  اقبال  ليکن اند، آورده  دنيا روی  به

و   اجتماع  پايان  شهرنشينی... رسد کشاند، نمی می   نفسانی  های لذت  را به  انسان  که  و موجباتی  شهوترانی  های انگيزه
  » ٢٨. است  از نيکی  و دوری  بدی  فساد و منتهای  آن  و سرانجام  بشر است  عمران

  که  است  اين  مهم  اما نکته. کند رو می   و زوال  انحطاط  ، به خواهی  و تجمل  طلبی  بر اثر رفاه  شهرنشينی در نهايت
گويد که شهر نشينی، معماری، تجمل خواهی،  او می. ، بر قرائت وی از اسالم يک، اتکا دارد خلدون ستيزی ابن تجمل 

. ها را امر به چنان اموری نکرده بود ها از ايرانيان تقليد کردند، وگرنه، اسالم آن بسياری از امور ديگر را، مسلمآنو 
  : نويسد می

  مراعات  روی  ميانه  جانب  آنکه را بی   راه  در اين  در امر بناها بود و اسراف  از غلو کردن  ، در آغاز امر، مانع دين«
داد و   روی  بودند، حريقی  کار برده  به  ها، نی در ساختمآن  آنکه  علت  ، به در کوفه  چنانکه.  تدانس شود، روا نمی 

  کار بريد، ولی  به  سنگ  کرد که  کردند، توصيه  اجازه  در بناها کسب  سنگ  کار بردن  ی به از عمر درباره  که  هنگامی
را   مکنيد و سنت  روی  و زياده  بلند هم چشمی  بناهای  نهادن  و در بنيانبسازيد   اتاق  از سه  از شما بيش  يک نبايد هيچ 

و گوشزد کرد تا   ، سفارش مردم  به  نزد او بودند و هم  که  نمايندگانی  به] عمر[و . گردد  شما حفظ  داريد تا دولت  نگاه
  . باال نبرند) الَقَدر فوق(  را برتر از اندازه  بنيانی  هيچ

  ؟ است  کدام  ازهاند: گفتند

  .نبرد  بيرون  روی  نکند و از ميانه  نزديک  اسراف  شما را به  آنچه:  گفت

  پروا گرديدند و طبيعت  مقاصد بی  گونه  اين  کرد، دور شدند و به می   فرمانروايی  دين  که  از روزگاری  مردم  و چون
و   و صنايع  جست  در کارها ياری  ايران  از ملت  و عرب  يافت  غلبه  بر آنان  خواهی و تجمل  و پادشاهی  کشورداری
و   صنايع  را به  آنان  خواهی و تجمل  و توانگری  شهرنشينی  و رسوم  کرد و آداب  اقتباس  را از آنان  امور بّنايی
  ، هنگامی کيفيت  اين  د، ولیايجاد کردن  صنعتی  های استوار برافراشتند و کارگاه  بناهای  وقت بلند کشانيد، آن  های ساختمآن

نهند و شهرها   بنيان  فراوان  بتوانند بناهای  که  نيافت  دوام  درازی  بود و مدت  نزديک  عرب  دولت  با انقراض  پديد آمد که
  هزاران  يانايران  فرمانروايی  دوران  نبودند، چنانچه  سان  ديگر بدين  های ملت  برپا سازند، ولی  گوناگون  های و شهرستآن

  ، مدتهای...پيشيِن عاد و ثمود  های در دوره  خود تازيان  و هم  و ُرميان  و نبطيان  قبطيان  انجاميد و همچنين  طول  به  سال
بسيار بود   رو، شماره ی بناها و معابد ايشان و از اين  يافت  رسوخ  آنان  در ميان  صنايع  کردند و انواع  زياد فرمانروايی

  »٢٩.يادگار ماند  به  دراز در جهان  زگارهایو رو

  :گويد شمارد و می اش از کتاب و سنت معتبر، فقر را برتر از غنا می غزالی بر مبنای فهم

برای عموم مردم نداشتن بهتر از داشتن : اال صلح لکافه الخلق فقد المال و ان تصدقوا بها و صرفوها الی الخيرات«
  ».در راه خير صرف کننداست، حتی اگر اموال خود را 
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سپس به تأکيد تمام . کند کند که مال دنيا، آدمی را شيفته ی خود کرده و شخص را از آخرت دور می او استدالل می
  :گويد می

به نحو مطلق بگوييم که، برای عموم مردم فقر از غنا بهتر است، چرا که انس و شوق فقير به دنيا کمتر است و «
  ».٣٠ا کمتر باشد، ثواب عباداتش بيشتر خواهد بودهر چه عالقه اش به دني

. اند جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی بين فقر و جرائم اجتماعی و مسائل اجتماعی همبستگی بااليی نشان داده
ی زيست در جوامع شهری پر  شايد در جوامع بدوی و کم جمعيت گذشته، فقر نسبتی با اين پديده ها نداشت، اما تجربه

عدالت، نزد امروزيان، با انواع و اقسام برابری ها، گره خورده . دهد يت کنونی، جرم خيز بودن فقر را نشان میجمع
  .٣١تئوری های عدالت مدرن، معطوف به کاهش نابرابری هستند. است

، »عارفانه نسبت فقر با سلوک«صوفيان و عارفان به رابطه و نسبت فقر با جرائم اجتماعی توجه نداشتند، برای اينکه 
مسأله اين بود که دلبستگی به دنيا، و به دنبال مواهب دنيوی رفتن، با حيات معنوی و تجربه های . ها بود مسأله ی آن

  :گويد غزالی در اين خصوص می. زهد يکی از مهمترين مفاهيم سلوک اخالق دينی است. شد دينی، معارض تلقی می

و بی زحمت به او رو کند، و او هم بتواند از آن کام بگيرد، و اين کاميابی زاهد آن است که دنيا حالل و فراخ و پاک «
نه برای او بدنامی بياورد و نه از مقامش و ديگر بهره هايش بکاهد، و او صرفًا از ترس انس گرفتن بدان و شرک 

يعنی در اين دنيا از . ورزيدن در محبت خداوند، آن را فرونهد و يا از روی طمع در پاداش آخرت، به دنيا پشت کند
زنان و کنيزکان کام نگيرد تا حور العين نصيبش شود و در باغ ها نگردد تا در بستان بهشت تفرج کند و از خوراک 

شما تمتع خود : که اذهبتم طيباتکم فی حياتکم الدنياهای لذيذ پرهيز کند تا از ميوه های بهشتی بخورد و به او نگويند 
  ».٣٢برای آن جهان باقی ننهاديد را در دنيا برديد و چيزی

ها خوداری خواهد  سخنان غزالی و ديگر عارفان و صوفيان در مراتب زهد و توکل و سلوک بسيار است که از نقل آن
  :مولوی هم گفته است. شد

  خلق اطفالند جز مست خدا

  ی از هوا نيست بالغ جز رهيده

  گفت دنيا لعب و لهوست و شما

  خداکودکيت و راست فرمايد 

  )٣۴٣۶ -٣۴٣٧، دفتر اول، ابيات مثنوی(

اين . است کتاب االنسانيکی از مکتوبات وی، . های فراوانی از خود به يادگار نهاده است عالمه ی طباطبايی نوشته
، االنسان )ص ١۶(، االنسان فی الدنيا )ص ٢٧(االنسان قبل الدنيا : کناب مشتمل به سه رساله به شرح زير است

  ). ص ١۵۵(بعدالدنيا 

با اينکه زندگی انسان در دنيا کمترين صفحات را به خود اختصاص داده ، با اين حال، نيمی از آن به بحث فلسفی 
در اين . ی زندگی انسان در دنياست صفحه درباره ٨ی چگونگی برساختن اعتباريات اختصاص يافته، و تنها  درباره

ها،  گويد، آدميان بايد بدانند که خداوند پس از خلقت انسان ، می)۴ -٧تين، (اوراق، طباطبايی با استناد به آيات قرآن 
مومنين بعد از رد و بازگشت به اسفل سافلين، رفع و تعالی «است، اما » به اسفل سافلين بازگشت داده«ها را  ی آن همه

  » .خواهند يافت

  » .٣٣ت و همان نيز اسفل سافلين استشده، همان زندگی دنيايی اس) باز گردانيده(ای که انسان بدان رد  آن شی«

طباطبايی . ی مدافعان و ناقدان توافق دارند که تفسير طباطبايی از آيات قران، تفسير قرآن به قرآن است تقريبًا همه
  :اخالق سلوکی قرآن برای زندگی در دنيا را بدين نحو تبيين کرده است
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ن متحد می پندارد و بعد از اين پندار از عالم غير جسم منقطع زندگی دنيايی روح را چنان می فريبد که خود را با بد«
گردد و تمام آنچه از جالل و جمال و بهاء و سناء و نور و سرور که در نشأ قبل از ماده داشت، را به فراموشی  می
اين ترتيب آورد و به  سپارد و مقامات و همنشينان پاک و فضای انس و قدسی را که پشت سر نهاده، هيچ بياد نمی می

نمايد جز مقاصد خياليه و آرزوهای  ای که روی می سازد و به هر شی طول عمرش را به سرگرمی و بازی سپری می
  ».٣۴يابد شود، واقعيتی نمی ها واصل می وهميه نيست و وقتی هم که به آن

  :گويد او در ادامه نوشته است، قران می

دهد که اموری وهمی اند و لذا وقتی هم  و تکاثر و غيره تشکيل میکمال پنداری او را لهو و لعب و زينت و تفاخر «
از ...گردد ها بر وی ظاهر و آشکار می ها را تحصيل کرد در هنگام موت و وداع حيات دنيا، پوچی و بطالن آن که آن
امری موهوم و شود که حيات دنيوی با تمام جهات مقصوده اش از لهو و لعب و زينت و غيره،  ی شريفه استفاده می آيه

سرابی خيالی است و همين دنيا به عينه در باطن امر و واقع، عذاب و مغفرت و رضوان است و ظهور اين حقيقت 
  » .است که جهات حيات دنيوی همگی باطل و موهوم بوده است

  : گويد طباطبايی می

اند، چه  رج عمر انسان مرتب شدهدرمعنای اين آيه از شيخ بهايی نقل شده که امور مذکوره ی در آيه، به حسب مدا«
ی مشغول کننده، و  آنکه انسان در اوان کودکی به بازی و سرگرمی مشغول است، و در اوايل بلوغ به کارهای بيهوده

ی عمر به تفاخر و به هنگام  پردازد و در نيمه های دنيوی می رسد، به زينت در هنگامی که جوانی به کمال خود می
  ».٣۵ر در اموال و اوالدپيری و کهولت به تکاث

  :گيرد ها نتيجه می طباطبايی با ذکر آيات بسيار، از آن

پس حيات دنيا وسيله ای است برای غرور و گمراهی انسان تا بوسيله ی آن از کمال اقصی که جهات مبدأ و معاد «
  ».٣۶اوست غافل و منصرف گردد

  :سوره انعام نوشته است ٧٠طباطبايی در تفسير آيه 

بين فريب خوردن از دنيا و بازيچه گرفتن دين خدا ، مالزمه است ، وقتی انسان نسبت به کام گرفتن از ... هاين آي«
لذتهای مادی ، افسار گسيخته شد و همه کوشش خود را ، صرف آن نمود ، قهرا از کوشش در دين حق اعراض نموده 

  » .٣٧پندارد و آن را شوخی و بازيچه می

  :سوره عنکبوت نوشته است ۶۴طباطبايی در تفسير آيه 

کنند ، از قبيل  جنگند ، با اينکه آنچه اين ستمگران بر سر آن تکالب می مردم بر سر امور دنيوی با يکديگر می «
ها، خدمتگذاران، ياران، و امثال آن چيزی جز اوهام  ها، مولويت اموال، همسران، فرزندان، مناصب، مقام ها، رياست

شود، مگر در  رسد و انسان منافع مذکور را مالک نمی بی هستند که از دور آب به نظر مینيستند و در حقيقت سرا
بر خالف زندگی آخرت ، که انسان در آن عالم با کماالت واقعی که خود از راه ايمان و عمل . ظرف وهم و خيال

دارد، چون غير از آن  نمیکند، و مهم است که اشتغال به آن آدمی را از منافعی باز  صالح کسب کرده، زندگی می
فرماييد زندگی دنيا را منحصر در  در اين آيه شريفه به طوری که مالحظه می... کماالت واقعی، واقعيت ديگری نيست

آن را تحقير نمود، و زندگی آخرت را منحصر در حيوان يعنی  -اين زندگی دنيا -لهو و لعب کرده، و با کلمه هذه 
  ».٣٨زندگی واقعی کرده

  :سوره حديد نوشته است ٢١و  ٢٠ير آيه و تفس

يا لعب و بازی : زندگی دنيا عرضی است زائل، و سرابی است باطل که از يکی از خصال پنجگانه زير خالی نيست«
گری است ، يا  است، يا لهو و سرگرم کننده، يا زينت است، که حقيقتش جبران نواقص درونی خود با تجمل و مشاطه

بندد،  ها عالقه می ر، و همه اينها همان موهوماتی است که نفس آدمی بدان و يا به بعضی از آنتفاخر است، و يا تکاث
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ها برای انسان کمالی نفسانی و خيری حقيقی  ماند و هيچ يک از آن اموری خيالی و زائل است که برای انسان باقی نمی
از دست رفتنش، مانند بارانی است که به  اش و سپس در زوال و زندگی دنيا در بهجت و فريبندگی ...کند جلب نمی
شوند و آن  ها خوشحال می کاران از روييدن آن شود و زراعت ها می بارد، و باعث روييدن گياهان و زراعت موقع می

کند تا به حد نهايی نموش برسد و رفته رفته رو به زردی بگذارد، و سپس گياهی  زراعت و گياه همچنان رشد می
شود و از  دنيا جز متاعی نيست که با آن تمتع می... ود، و بادها از هر سو به سوی ديگرش ببرندخشکيده و شکسته ش

  » .٣٩مندی از آن همان فريب خوردن با آن است گردند و بهره مند می آن بهره

  :سوره محمد نوشته است ٣۶طباطبايی در تفسير آيه 

کند به زندگی آخرت و نسبت به زندگی دنيا  را ترغيب میدر اين آيه با بيان حقيقت زندگی دنيا و آخرت، مؤمنين «
  ».۴٠زندگی دنيا بازيچه و لهو است: فرمايد کند، به اين که می  رغبت و بی ميلی می بی

  :سوره روم نوشته است که اين آيه ٧و در تفسير آيه 

کند، نيست، يعنی کسی که عملش تنها در  فرقی بين ندانستن يعنی جهل، و بين دانستنی که از امور مادی تجاوز نمی«
دانند، برای اين است  ظاهری از حيات دنيا را می: و فرمود... امور مادی است، در حقيقت با جاهل هيچ فرقی ندارد
اطن آن، همان چيزهايی است که با حواس ظاهری شان احساس که آن را تحقير کند، و ظاهر حيات دنيا، در مقابل ب

بسته، غير آن را يعنی حيات آخرت، و   کند که در پی تحصيل آن برآيند و به آن دل ميکنند و اين احساس وادارشان می
ت معارف مربوط به آن را فراموش کنند و از خيرات و منافعی که در آن است، و منافع و خيرات واقعی و به حقيق

  » .۴١معنای کلمه است، غفلت بورزند

  )اسالم سه(عمل مومنان عامل به اخالق سلوکی دين  -۵

غزالی به درستی گفته است که علم فقه، علم دنيوی است و فقيهان . روشن است که فقيهان عامل به چنان اخالقی نبودند
دل را از «حسنی داشته باشد، بايد آن باشد که علم فقه، که علم دنياست، اگر . هستند» علماء الدنيا«از نوع و جنس 

فقه که علم رفع خصومات دنيوی است، و به . تا توجه به آخرت معطوف شود» عناصر بيگانه و غفلت آور بپيرايد
يکی از مهمترين کارهای فقيهان، حيله شرعی آموختن . ظاهر اعمال نظر دارد، جا را بر حقيقت دين تنگ کرده است

. فقيهان دنياپرستانند و دل از واليت فقيه بيرون است. ت که چگونه از زير بار احکام دين فرار کنندبه دينداران اس
آنان از طريق بسط يد، مردم را مجبور به رعايت ظواهر . واليت فقيه ، واليت بر اجسام است، نه واليت بر قلوب

خوانند، و  فقيهان، مردم را به دنيا می. تی نداردترتيب، اخالق سلوکی دين، با فقه و فقيهان نسب بدين .کنند شرعی می
اگر قرار است به . اندازند کس، به دنبال دنيايند و بر سر دنيا با اين و آن جنگ و نزاع به راه می خود بيش از همه

گان رفتار مسلمين در عمل به اخالق سلوکی دين توجه شود، به هيچ وجه نبايد به اعمال فقها توجه کرد که بدترين بند
  . اند دنيايند، بلکه، بايد به اعمال عارفان و صوفيان توجه کرد که عامالن به اخالق سلوکی دين بوده

  : گويد می  ادهم  ابراهيم  از زبان  درويشان  زندگی  شيوه  ، در توضيح نسفی  به عنوان نمونه، عزيرالدين

  ابراهيم  به  شقيق  آورند که می. صبر کنند يا شکر گويندبدانند،   اگر قدرش.  است  عظيم  نعمتی  درويشی!  درويش  ای«
  نيکوترين  به  ؟ فرمود که گذاشتی  را چون  شهر خويش  درويشان!  يا شقيق  کرد که  سئوال  از شقيق  ابراهيم. رسيد  ادهم
فرمود   ابراهيم. يابند، صبر کننداگر بيابند، شکر کنند و اگر ن: فرمود  ؟ شقيق است  چون  حال  آن  فرمود که  ابراهيم.  حال
!  يا ابراهيم  فرمود که  شقيق. کنند يابند، صبر می  خورند و اگر نمی  يابند، می کنند، اگر می  چنين  شهر ما هم  سگان  که
فرمود  بداد و  انصاف  شقيق. اگر نيابند، شکر کنند و اگر بيابند، ايثار کنند  زندگی کنند؟ فرمود که  چون  ، درويشان پس
  » .۴٢کنند  زندگانی  بايد چنين  درويشان  که

حداقل شرط . آيد عملی يا دنيا گرايی به دست نمی اند، بايد بدانند که آن امر با بی عرفانی -ی دينی آنان که طالب تجربه
های دنيوی محصول تکرار و  اگر تجربه. کم خوردن، کم سخن گفتن، کم خوابيدن و چله نشينی است: عارفان

پيامبر گرامی اسالم پس از طی طريق بدان . های معنوی هم محصول اعمال بسيار است های بسيار است، تجربه زمونآ
  :جا رسيد، که فرمود
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  .دهد او به من غذا و شراب می. برم من گاه، شب را تا صبح نزد خدا بسر می: ابيت عند ربی و يسقينی

  :مولوی هم براين مبنا گفت

  و آن عطاتا چهل سال آن وظيفه 

  کم نشد يک روز زان اهل رجا

  امت احمد که هستيد از کرام

  تا قيامت هست باقی آن طعام

  چون ابيت عند ربی فاش شد

  يطعم و يسقی کنايت ز آش شد

  )٣٧۴٣ -٣٧۴۶، دفتر اول، بيت مثنوی(

منحصر به فرد، ی  آن تجربه. روشن است که خداوند موجودی مادی و جسمانی نيست که چنان اعمالی از او سر زند
  :و از اين بيشتر. وقتی قرار شد در اختيار ديگران نهاده شود، راهی نداشت جز آنکه لباس تمثيل به تن کند

ال يزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا أحببته کنت سمعه الذی يسمع به و يصره الذی يبصر به و لسانه «
شود تا  ی من دائمًا در اثر نوافل، به من نزديک می بنده: الذی يمشی به الذی ينطق به و يده التی يبطش بها و رجله

شنود، چشمش  شوم که با آن می رسد که من او را دوست دارم و هرگاه دوستش داشتم گوشش می ای می اينکه به مرحله
شوم  کند و پايش می یشوم که با آن عمل م گويد، دستش می شوم که با آن سخن می بيند، زبانش می شوم که با آن می می

  ».۴٣رود که با آن راه می

شود، و  های غفلت از پيش چشم سالک محو می ای، پرده در پرتو چنان تجربه. ای است قرآن هم محصول چنين تجربه
محمد سخن گفت، و سخنان محمدی که فانی در باطن و ملکوت هستی بود، سخنان خدا . اندازد او به باطن عالم نظر می

محيی الدين ابن عربی هم . ی وحيانی است فهمم، اين حديث ، بهترين تبيين از تجربه تا حدی که من می. مدبه شمار آ
   :گفته است

... ساخت پائيد نابود می اگر می. گردد کند و زائل می شود، ظاهر می زند، ظاهر می لمح بصر مانند برق است که می«
. ماند ، زيرا غير او وجود ندارد پس غير از او باقی نمی. سوزاند جالل وجه صرفًا دعاوی تو را که تو تو هستی می

  » .۴۴پس در حقيقت، اين امر عبارت از آشکار ساختن واقعيت است نه سوزاند

  :يا

پس تو ... کردی اگر اين پرده نبود، طلب زيادت در علم نمی. خدا تو را عين ستر و پرده برای خودت قرار داد«
  ».۴۵رده و ساتر او نسبت به خودت هستیخودت حجاب برای خودت و پ

محمد را به پيامبری . و پارتی باز است) اخالق و فقه(اعتبار ساز . اند، که پادشاه جهان است فقيهان خدايی برساخته
اما مطابق مدل عارفان، سالک در . توانست فرد ديگری را انتخاب کند می. خواست چرا؟ چون دلش می. انتخاب کرد
پس از آن، تمامی اعضا . يابد شود و به باطن عالم راه می اش محو می های منيت از پيش چشم بانفس، پردهی  اثر مجاهده

. از اين جهت، تفاوتی ميان چشم و گوش و دست و پا و زبان نيست. آيد و افعال او، اعضا و افعال خداوند به شمار می
  :گويد ابن عربی می
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ی  همين طور درباره. گويد، شنوايی عين حق است و عارف می. يد استگويد که شنوايی، شنوايی ز غيرعارف می«
اند و مراتب از  مردم در اين امر، دارای درجات شده. پس چنين نيست که همه کس خدا را بشناسند. ی قوا و اعضا بقيه

  ».۴۶هم متمايز شده است

در روش دوم، فرد از راه رفع . الهام: دوم. تعليم و تربيت: اول. شود از نظر غزالی، معرفت از دو راه کسب می
  :به گمان او، وحی هم يکی از علوم الهامی است. يابد های قلبی، معرفت را در می حجاب

ثم الواقع فی القلب بغير حيله و تعلم و اجتهاد من العبد يتقسم الی ما ال يدری العبدانه کيف حصل له و من اين حصل؟ «
واالول يسمی الهامًا و . منه استفاد ذلک العلم و هو مشاهده الملک الملقی فی القلبو الی ما يطلع معه علی السبب الذی 

و هو  -والذی قلبه. نفثًا فی الروع و الثانی يسمی و حيًا و تختص به االنبياء، واالول يختص به االولياء و االصفياء
  ».۴٧يختص به العلماء - المکتسب بطريق االستدالل

ها از يک  به نظر او،هر دوی آن. نمی گذارد» ی وحيانی تجربه«و » ی عرفانی تجربه«غزالی تفاوت ماهوی ميان 
  :ها، شرط الزم هر دو است ی باطن و کنار زدن حجاب رياضت، تصفيه. اند سنخ

 فاالنبياء و االولياء انکشف لهم االمر و فاض علی صدورهم النور ال بالتعليم و الدراسه و الکتابه للکتب، بل بالزهد فی«
فمن کان هللا کان اهللا . الدنيا و التبری ء من عالئقها و تفريغ القلب من شواغلها و االقبال بکنه الهمه علی اهللا تعالی

  ».۴٨له

ی عارف،  وظيفه. ی وحيانی قرار دارند ی تجربه انبياء در باالترين درجه. تنها تفاوت اين دو، تفاوت در مراتب است
  :شود تا به معارف الهامی و وحيانی دست يازد ترتيب، قابليت قابل آماده می بدين .ها و رفع شواغل است زدودن حجاب

و له ای للعارف اختيار الی ان ينبهی الی هذا الحد و اختيار فی استدامه هذه الحاله بدفع الوسواس و ليس له اختيار فی «
فال يبقی ان االنتظار لما يفتح اهللا من . استجالب رحمه اهللا تعالی، بل هو بما فعله صار متعرضًا لنفحات رحمه اهللا

  ».۴٩الرحمه کما فتحها علی االنبياء بهذه الطريق

لکن الجهد و ... فنقول اعلم ان الرساله أثره علويه و خطوه ربانيه و عطيه الهيه ال تکتسب بجهد و ال تنال بکسب«
  » .۵٠الکسب فی اعداد النفس لقبول آثار الوحی

گويد، بلکه سخنان پيامبر سخن خداوند به شمار آمده است، الزم و ضروری  د سخن نمیتکرار اين سخن که خداون
  :غزالی به صراحت تمام نوشته است. است

  » .۵١شوند روند، مجازی و استعاری می اصوًال جميع الفاظ زبان وقتی در حق خداوند به کار می«

های اعتباری  زبان، اخالق و فقه، برساخته. نيست ترتيب، مدعای سخن گفتن خداوند، چيزی جز مجاز و استعاره بدين
  :مطهری در اين خصوص نوشته است. اند، نه محصول فاعليت خداوند ذهن آدميان

وجدان اخالقی بشر از آن تشکيل شده است،   از نظر حکما انديشه حسن و قبح و نيکی و بدی کارها در انسان، که«
اين  ی ارزشش همه. ديشه اعتباری، ارزش عملی است نه علمی و کشفیارزش ان.  ای اعتباری است نه حقيقی انديشه

خود در افعال ارادی برسد ناچار است به   فاعل بالقوه برای اين که به هدف کمالی. است که واسطه و ابزار است
محض و  ذات مقدس احديت که وجود صرف و کمال. ها را بسازد و استخدام نمايد انديشه  گونه اين» آلت فعل«عنوان 

به هر شکل و هر کيفيت منزه » آلت«ها و از استخدام  گونه انديشه ها و اين گونه فاعليت فعليت خالص است از اين
  ».۵٢است

مدعای اعتباری . سازد عالمه طباطبايی هم نشان داده است که ذهن آدميان برای زندگی جمعی، اعتباريات را می
  :فتن استسازی خداوند، مصداق به زبان کودکان سخن گ
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وجوب و حرمت ، امر و نهی و وعد و وعيد ما اعتباری و عناوينی است ادعايی ، با اين تفاوت که چون ادعا «
عبارت است از خطای در ذهن و ساحت مقدس خدای تعالی از آن منزه است، از اين جهت، اين عناوين، از خدای 

زند  اش از خدای تعالی سر نمی ز آنجايی که به معنای واقعیتمنا و اميد ا همچنانکهتعالی قائم است به ظرف اجتماع ، 
  » .۵٣قائم به مورد مخاطب و در حقيقت از قبيل حرف زدن با کودک به زبان کودکانه است

های بسياری در اين زمينه نقل کرده  غزالی داستان. اند کم خوردن و کم سخن گفتن و کم خوابيدن، متعلق به آغاز راه
  : ونه، او نوشته استبه عنوان نم. است

پس از هفت سال از نفس خود شرم کرده، قطعه گوشتی خريده، آن را . يکی از صوفيه هفت سال گوشت نخورده بود
پرسد آيا تو فرزند فالن کس نيستی که فوت کرده است؟  بيند و از او می کند تا بخورد، آنگاه کودکی را می بريان می

دهد و در حال گريه، اين آيه و يطعمون الطعام علی حبه  را به کودک میآن صوفی گوشت . پاسخ کودک مثبت است
از قول مسيح هم آورده که هر کس طالب . خورد خواند و ديگر گوشت نمی می) ٨انسان، (مسکينًا و يتيمًا و اسيرًا 

در اين زمينه  مولوی هم. ها هم برای او زياد است ها در کنار سگ بهشت است، خوردن نان جو و خوابيدن در مزبله
  :ی صوفيه در صيد سخن گفته است ، از شيوه)صوفيه(به عنوان مثال، در داستان چينيان و روميان . سخنان بلندی دارد

  

  روميان آن صوفيانند، ای پدر

  بی ز تکرار و کتاب و بی هنر

  ها اند آن سينه ليک صيقل کرده

  ها پاک از آز و حرص و بخل و کينه

  شتندنقش و قشر علم را بگذا

  رايت عين اليقين افراشتند

  گر چه نحو و فقه را بگذاشتند

  ليک محو فقر را بر داشتند

  تا نقوش هشت جنت تافتست

  لوح دلشان را پذيرا يافتست 

  برترند از عرش و کرسی و خال

  ساکنان مقعد صدق خدا

  ) ٣۴٨٩ – ٣۵٠۵، دفتر اول، ابيات مثنوی(

  :همانند سرگين کشان معرفی کرده استمولوی با پيروی از غزالی، اغنيا را 

  شهوت دنيا مثال گلخنست

  که ازو حمام تقوی روشنست
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  ليک قسم متقی زين تون صفاست

  زانک در گرمابه است و در نقاست

  ی سرگين کشان اغنيا ماننده

  بهر آتش کردن گرمابه دان

  هر که در تونست او چون خادمست

  مر ورا که صابرست و حازمست

  )٢٣٧ - ٢۴٢چهارم ، ابيات ، دفتر مثنوی(

غزالی و مولوی، بر اين باور بودند که پايداری نظام های جمعی دنيوی، مبتنی بر غفلت آدميان از باطن عالم، و 
ها به باطن عالم واقف  های غفلت از برابر چشم مردم کنار رود، و آن اگر پرده. ها برای دنياست حرص و ولع آن
  :آنکه ديگر هيچ کس به دنبال دنيا نخواهد رفتريزد، برای  شوند، دنيا فرو می

  

  استن اين عالم ای جان غفلتست

  هوشياری اين جهان را آفتست 

  هوشياری زان جهانست و چو آن

  غالب آيد پست گردد اين جهان

  هوشياری آفتاب و حرص يخ

  هوشياری آب و اين عالم وسخ

  رسد زان جهان اندک ترشح می

  تا نغرد در جهان حرص و حسد

  ترشح بيشتر گردد ز غيب گر

  نه هنر ماند درين عالم نه غيب

  )٢٠٧٠ -٢٠٧۴، دفتر اول ، ابيات مثنوی(
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  نتيجه

ی ارکان و ابعاد دين را  آورند، بقيه را تنها امر ذاتًا دينی به شمار می» ی دينی تجربه«و » شخصيت پيامبر«آنان که 
قبل از بعثت، مدير تجارت . اما پيامبر، شخصيتی تاريخی است. ۵۴اند دانند که بالعرض وارد دين شده اموری می

خديجه بود، پس از بعثت هم درگير جنگ های زيادی شد و در مدينه حکومتی تشکيل داد، که خود زعامت آن را بر 
ی وحيانی،  ی آن به اخالق سلوکی معطوف به تجربه ناديده گرفتن زندگی واقعی پيامبر و تحويل همه. عهده داشت

پس مطابق اين تلقی، . گيريم اما در حال حاضر، برای پيشبرد بحث، فعًال اين نکات را ناديده می. رقابل دفاع استغي
. پيامبر است، و هدف دين، تکرار آن تجربه، توسط پيروان پيامبر گرامی اسالم است» ی وحيانی تجربه«گوهر دين، 

هايی هستيد، بايد همان گونه به  ر شما هم خواهان چنان تجربهگويد، اگ می) ها مسلمان(اخالق سلوکی دين، به پيروان 
بدين ترتيب، از راه تکرار و بسط . هايی را برويد، که او رفت نگريست، بايد همان راه دنيا و آخرت بنگريد، که او می

پيامبری که . دتر خواهد ش تر و معنوی ی نبوی ،خداگرايی و آخرت گرايی بسط خواهد يافت و عالم انسانی دينی تجربه
های حجاب از پيش چشمانش کنار رفت و به شخصيت  سلوک اخالقی خاصی داشت، در مراحلی از آن تجربه، پرده

مولوی قرآن را محصول احوال پيامبر گرامی اسالم به شمار . قرآن، بيان زبانی آن تجربه است. خدايی خود واقف شد
  :آورد می

  

  های انبيا هست قرآن حال

  حر کبرياماهيان پاک ب

  چونکه در قرآن حق بگريختی

  با روان انبيأ آميختی

  ور بخوانی و نه يی قرآن پذير

  انبيأ و اوليا را ديده گير

  

اگر سخن مولوی در اين خصوص که قرآن تجلی احوال محمد است، مطابق با واقع باشد، در حقيقت، اخالق سلوکی 
ی مسلمين نيست؟ اگر او اسوه است،  ی اسالم اسوهمگر پيامبر گرام. قرآن نشانگر يک سبک زندگی خاص است

به تعبير ديگر، تجسم يک . ی در چيست؟ قرآن محصول بيانی نگرش خاص محمد به زندگی و عالم هستی است اسوه
مطابق اين . قرآن حاصل ترکيب نگاه خاص پيامبر به هستی با سبک زندگی خاص اوست. ی زندگی خاص است شيوه

، و وجود سراسر تاريخی محمد به )سلوک اخالقی(تاريخی قرآن در مقام يک سبک زندگی رويکرد، سرشت تمامًا 
داری، فرياد دفاع از دين، تکفير و  دين. گيرد ی زندگی است، در کانون توجه قرار می عنوان کسی که تجلی آن شيوه

هر کس به دفاع از دين برخاست، . تسفيق کردن، به دنبال دنيا دويدن، بر سر دنيا جنگ به راه انداختن و غيره نيست
  . نشان مرد خدا عاشقی است: اش بنگريد که ی زندگی به شيوه

شود؟ آنان فقط به  ها ديده می به زمامداران رژيم جمهوری اسالمی بنگريد، آيا هيچ نشانی از اخالق سلوکی دين در آن
ی فساد های  کنند، بلکه در چنبره ب نمیدودند، فقط برای حفظ قدرت دنيوی مردم مسلمان را سرکو دنبال دنيا نمی

ی فقها، جامعه را روز به روز از اخالق دور کرد، و  حکومت سی ساله. اند اند، زندانی شده عظيمی که خود آفريده
فقهای حاکم بر ايران، دروغ گويی را به امری رايج . ی اجتماعی است، ويران ساخت را، که گوهر سرمايه» اعتماد«

  . اند های مداوم، اين رذيلت اخالقی را به فضليت تبديل کرده آنان با دروغ گفتن. اند ن تبديل نمودهو واجب در ايرا
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  : او به صراحت تمام نوشت. ی اين راه بود آقای خمينی گشاينده

يکی از احکام اوليه ... حکومت ... بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد... حکومت به معنای واليت مطلقه «
تواند قراردادهای شرعی را  حکومت می... م است، و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج استاسال

که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، يک جانبه لغو کند و 
خالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که تواند هر امری را، چه عبادی و يا غيرعبادی است که جريان آن م می

تواند از حج ، که از فرايض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح  حکومت می. چنين است جلوگيری کند
ها را با  آنچه گفته شده است که شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن... کشور اسالمی دانست موقتا جلوگيری کند

باالتر و . کنم که فرضا چنين باشد، اين ازاختيارات حکومت است ن خواهد رفت، صريحا عرض میآن اختيارات از بي
  » .۵۵کنم ، که مزاحمت نمیاز آن هم مسائلی است

معنوی پيامبر اسالم را تعطيل کرد، مجاز دانستن دروغ برای حفظ  -وقتی بتوان احکام عبادی ناظر به سلوک اخالقی 
اند  ای برساخته از سوی ديگر فقها، جامعه. ای ايجاد نخوهد کرد، بلکه واجب هم خواهد بود لهنظام، نه تنها مشکل و مسأ

اين کارکرد اجتماعی دروغ گويی، استعمال آن را برای . رورد که در آن بدون دروغ گويی، هيچ کاری پيش نمی
اخالق  ی بی داز حکومت مطلقهآقای خمينی نظريه پر. کنند، واجب کرده است مردمی که در نظام سلطانی زندگی می

ها را يک جانبه  اش به مردم را ناديده گرفته و آن در اين نظريه، حکومت مجاز است تمامی قراردادها و تعهدات. بود
  . لغو کند

  به سرتاپای اين نظام دروغگو بنگريد که چگونه تهمت و کذب را به فضيلت تبديل کرده است؟ 

ست خورده، اما بايد اعتراف کرد که در تبديل رذايل اخالقی به فضائل اخالقی، و اين نظام در قلمروهای بسياری شک
  .ها در جامعه، تا حدود زيادی پيروز شده است بسط آن

  

  : ها پاورقی

  .دنيا  نکوهش  ، کتاب الدين  احياء علوم،  محمد غزالی  امام -٢۶

الدين محمد خوارزمی، به کوشش حسين خديو جم، تهران، ، ترجمه مويد احياء علوم الدينابو حامد محمد غزالی،  -٢٧
  .۴٩٠، جلد سوم، ص ١٣۶٨انتشارات علمی و فرهنگی، 

  . ٢٢۶، ترجمه محمد پروين گنابادی، جلد اول، ص مقدمه ابن خلدون -٢٨

  . ٢٣١ - ٢٣٢پيشين، ص  -٢٩

  . ٢٠٣، کتاب الفقر و الزهد، ص ۴، ج احياء علوم الدينامام محمد غزالی،  -٣٠

ی آخر قرن بيستم، فقر به شدت در  مانوئل کاستلز در تحقيق مهم خود نشان داده است که در آمريکا، طی دو دهه -٣١
  :حال گسترش بوده است

. شود ای دو قطبی می ی آمريکا وجود دارد، بلکه اين جامعه به نحو فزاينده نه تنها نابرابری روز افزونی در جامعه«
 ١٩٧٣در صد در سال  ١/١١در صد افرادی که درآمدشان زير خط فقر است از . فقر نيز کسترش بسياری يافته است

ميليون امريکايی که دو سوم آنان سفيد پوست هستند و  ٣٨يعنی بيش از : افزايش يافت ١٩٩۴درصد در سال  ۵/١۴به 
بينوايی يا فقر مفرط با سرعت بيشتری . کنند، زير خط فقر هستند ی آنان در مناطق روستايی زندگی می بخش عمده

اين های فقير نشين که به کارگاه  اقتصاد غير رسمی، و بويژه اقتصاد جنايی، در بسياری از محله... افزايش يافته است
ای بر عادات و فرهنگ بخشهايی از جمعيت اين مناطق  اند گسترش يافته، و تأثير فزاينده گونه فعاليت ها تبديل شده

برای  ١٩٨٠ی  های سياه پوست نشين در دهه آور مصرف و قاچاق کوکائين در محله افزايش سرسام. گذارده است
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های مهم سازماندهی و به الگوهای  ی تبهکار به شکلها گروه. رفت ها نقطه عطفی به شمار می بسياری از محله
ی غرور و دليل جلب احترام گروه همساالن تبديل  اسلحه همزمان به ابزاری موثر و نشانه. رفتاری جوانان تبديل شدند

فراوانی اسلحه در اين مناطق، رواج بيشتر اسلحه را طلب مب کند زيرا پس از اين که پليس از اجرای . شده است
  »شود ون در برخی از محله های فقير نشين سر باز زد، هر کس برای دفاع از خود مسلح میقان

، ترجمه احد علقليان و افشين خاکباز، ٣، پايان هزاره، جلد اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطالعاتمانوئل کاستلز، (
  ).١۵۶ - ١۶۶طح نو، صص 

  . عی را نشان داده استی فقر با جرائم و مسائل اجتما کاستلز به خوبی رابطه

  .٢١٩، کتاب الفقر و الزهد، ص ۴، ج احياء علوم الدينامام محمد غزالی،  -٣٢

، ترجمه و تعليقات صادق الريجانی، انتشارات الزهرا، چاپ سوم، انسان از آغاز تا انجامعالمه طباطبايی،  -٣٣
  .۵٠ -۵١، صص ١٣٨١

  . استصادق الريجانی اينک يکی از فقهای شورای نگهبان 

  .۵١پيشين، ص  -٣۴

  .۵٣پيشين، ص  -٣۵

  . ۵۴پيشين، ص  -٣۶

  .٢٠٣ -٢٠۴، صص ٧، جلد الميزانطباطبايی،  -٣٧

  .٢٢۴ -٢٢۵، صص ١۶، جلد الميزانطباطبايی،  -٣٨

  .٢٨٨ – ٢٩١، صص ١٩، جلد الميزانطباطبايی،  -٣٩

  .٣٧۴، ص ١٨، جلد الميزانطباطبايی،  -۴٠

  .٢٣۶، ص ١۶، جلد الميزانطباطبايی،  -۴١

، ١٣۴١، به کوشش ماريژان موله، تهران، انتشارات انستيتو ايران و فرانسه، االنسان الکاملعزيز الدين نسفی،  -۴٢
  . ٣٢١ - ٣٢٢ص 

  .ف روايت هفت ٣۵٢، ص ٢، بيروت، داراالضواء، ج الکافی ابو جعفر محمد کلينی، -۴٣

  .۵۵۴، ص ٢، جلد الفتوحات المکيه -۴۴

  .۵۵۴، ص ٢، جلد يهالفتوحات المک -۴۵

  . ١٠٩ -١١٠، صص ١، جلد فصوص الحکم -۴۶

  .٢٢، ص ٣، جلد احياء علوم الدينغزالی،  -۴٧

  .٢١غزالی، پيشين، ص  -۴٨

  .٢١پيشين، ص  -۴٩

  .١٠٧، مطبعه االستقامه بالقاهره، ص معارض القدس فی مدارج معرفه النفسغزالی،  -۵٠
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  .٢۵۵منجيات، کتاب التوحيد و التوکل، ص ، ربع ۴، ج احياء علوم الدينغزالی،  -۵١

  .۵٢، انتشارات صدرا، ص عدل الهیمرتضی مطهری،  -۵٢

  . ۶٧، ص ٨، جلد الميزانطباطبايی،  -۵٣

قرآن «. اش در خصوص اعتباريات کامًال سازگار کند طباطبايی نتوانسته است تفسيرش از وحی را با نظريه
او در برخی مواضع، به پيامدهای اين نظريه پايبند بود، . گزارش کردی اعتباريات طباطبايی را  نظريه ٢٠»محمدی

توسط ) اخالق و فقه(در مواضعی مدعای جعل اعتباريات . اما در برخی ديگر از مواضع، به پيامدهای آن پايبند نبود
ق و نافرجام آورد، اما در مواضعی ديگر، تالش ناموف سخن گفتن به شمار می» به زبان کودکان«خداوند را مصداق 

  . شد که به نوعی از اعتبار سازی خداوند دفاع کند اش، معطوف به آن می او معطوف

ی افعال،  نوشته است، مقتضای توحيد و نگاه موحدانه به عالم، آن است که همه الميزانبه عنوان مثال، در جلد هشتم 
. افعال و اعمال است، فاعل ديگری وجود ندارد فعل خداوند به شمار آيند، برای آنکه جز خداوند که فاعل حقيقی تمام

اما . انتساب افعال تکوينی به خداوند، انتساب حقيقی است، و قرآن تمامی افعال تکوينی را به خداوند نسبت داده است
در احکام اعتباری، اگر چه باز هم خداوند فاعل حقيقی است، اما در قرآن آياتی وجود دارد که به طور تبعی برساختن 

  : ها هم نسبت داده است اعتباريات را به انسآن

داد، مختص بود به احکام وضعی و اعتباری و تا آنجا که  آياتی که حکم را به اذن خدای تعالی به غير او نسبت می«
ای که احکام تکوينی را هم به غير خدا نسبت داده باشد وجود ندارد، گو اينکه  من به ياد دارم در اين سنخ آيات، آيه

معنای صفات و افعالی که منسوب به خدای تعالی است، از قبيل علم، قدرت، حيات، خلق، رزق، احياء، مشيت و امثال 
آن چنان نيست که به هيچ وجه حتی بدون استقالل نيز قابل انتساب به غير او نباشد، بلکه اگر اينگونه صفات و از آن 

ای چنين  ليکن گويا از اين جهت در هيچ آيهده شود صحيح است، جمله احکام تکوينی به اذن خدا به غير او نسبت دا
) حکم(، برای اينکه در لفظ اين صفت نسبتی به غير خدا داده نشده که احترام جانب خدای تعالی رعايت شده باشد

يک نوع اشعاری به استقالل هست، به طوری که مجوزی برای نسبت دادن آن به اسباب متوسطه نيست، چنانکه امر 
و قضای تکوينی و همچنين الفاظ بديع، باری، فاطر و امثال آن هم دارای چنين اشعاری هستند، و همه بر معنای خود 

، به همين خاطر در قرآن کريم اينگونه شود کنند که از نحوه داللت آن نوعی اختصاص فهميده می طوری داللت می
  ».دس ربوبی رعايت شده باشدالفاظ در غير خدای سبحان استعمال نشده تا حرمت ساحت مق

ی طباطبايی آن است که از يک سو، قران بر مبنای نگاه موحدانه به عالم، و برای احترام  در واقع، مشکل و مسأله
ی طباطبايی به وی  گذاردن به او، همه افعال و اعمال را به فعل خداوند تحويل کرده است، اما از سوی ديگر، فلسفه

ها را بر  ازی فقط و فقط کار ذهن بشری است، و آدميان برای نيازهای زندگی جمعی شان آنآموخته است که اعتبار س
  :سازند می

اينگونه احکام و مقررات ، واقعيت خارجی نداشته و تنها احکامی اعتباری و غير حقيقی هستند که حوائج طبيعی و «
ر بشمارد، و گرنه در خارج از ظرف اجتماع ها را معتب های زندگی اجتماعی، انسان را مجبور نموده که آن ضرورت

و در نفس األمر نه از آن احکام اثری هست و نه ارزشی دارد، بلکه اثر و ارزش آن، در همان ظرف اعتبار است که 
انسان به وسيله آن کارهای نيک و بد و مفيد و مضر خود را از هم تشخيص داده، صالح و فساد و سعادت و شقاوتش 

  » .دهد میرا از هم تميز 

ها را مختار، و حسن و قبح را  اند که انسان اولين گروه، معتزله. سازد طباطبايی سپس دو حد افراط و تفريط بر می
  :معتزله. توان ارزيابی اخالقی کرد آوردند، و حتی مدعی بودند که افعال خداوند را هم می ذاتی و عقلی به شمار می

و حسن و قبح از امور واقعی بوده و بلکه حقايقی هستند ازلی و ابدی و تغيير اند که مصالح و مفاسد  بر اين عقيده«
اين امور بر همه چيز حتی بر خدای سبحان حکومت داشته و ساحت : اند که  ناپذير و حتی به اين هم اکتفا نکرده گفته

چيزهائی را بر خدای  مقدس پروردگار نيز در کارهای تکوينی و تشريعی اش محکوم به اين امور است و اين امور
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ها با اين رأی فاسد خود، خدای را از سلطنت  آری، معتزلی . کند  تعالی واجب و چيزهای ديگری را بر او حرام می 
  ».اش کنار زده و مالکيت علی االطالق اش را ابطال نمودند مطلقه

ها اين   طائفه جبری» :آوردند شمار می ها را مجبور و حسن و قبح را تمامًا شرعی به اند که انسان دومين گروه اشاعره
اند که حسن و قبح نه تنها واقعيت ندارند، بلکه حتی از  روی نموده و گفته سخنان را انکار کرده و از آن طرف زياده

و حسن در هر کاری تنها عبارت است از اينکه مورد امر قرار گيرد، همچنان که قبح در . امور اعتباری هم نيستند
ارت است از اينکه مورد نهی قرار گرفته باشد، و در عالم چيزی به نام حسن و قبح وجود ندارد، و اصال هر کاری عب

بلکه آنان به اين هم اکتفا . غايت و غرضی در کار عالم نيست، نه در آفرينش آن و نه در شرايع و احکام دينی آن
ها اختياری از خود ندارد، بلکه  در هيچ يک از آنآدمی هيچ کاری از کارهای خود را مالک نبوده و : نکرده و گفتند

  ».کارهای او هم مثل خود او مخلوق خدايند

وی همچنان با اين . کند ، را بيان می)درست(طباطبايی پس از رد اين دو حد افراط و تفريط،، نظر معتدل،يا نظر حق 
  :گويد ا، اعتبار ساز به شمار آورد؟ میه ی التينحل دست به گريبان است که چگونه خداوند را همچون انسان مسأله

خداوند هم از ... حقيقت مطلب اين است که اين امور هر چند اموری اعتباری هستند و ليکن ريشه حقيقی دارند«
آنجائی که دين خود را در قالب سنن عمومی و اجتماعی بشر ريخته است، از اين جهت در معارف حقيقی خود، همان 

خدای سبحان جز به امر حسن و ... کنيم مراعات کرده است سنن اجتماعی خود رعايت می سبکی را که خود ما در
و کاری را انجام . پسنديده دستور نداده، و جز از امری که قبيح و موجب فساد دنيا و دين بندگان است نهی نکرده

عقل هم ترک آن را سزاوار  کند، مگر اينکه پسندد، و چيزی را ترک نمی دهد مگر اينکه عقل نيز همان را می نمی
  :قرآن فرموده است... داند می

انا جعلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدينا لعلی حکيم، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها 
  الحق و الباطلفاحتمل السيل زبدا رابيا و مما يوقدون عليه فی النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله کذلک يضرب اهللا

  : رسول خدا نيز فرموده است

معنای اينگونه عبارات، نفی حسن و مصلحت از ... ما گروه پيغمبران ماموريم که با مردم به قدر عقلشان تکلم کنيم
افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و يا ساقط کردن افعال خدا را از اعتبار عقالئی و آن را به منزله افعال کودکان 

جهات حسن و مصلحت و امثال آن، با اينکه در افعال خدای تعالی و احکامش و در افعال ما و ... ار دادن نيستقر
مان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احکام ما مؤثر و حاکم و به عبارت ديگر داعی و علت  احکام عقالئی

ثير نداشته بلکه الزم ال ينفک آن و يا به عبارت ديگر غائی است، و نسبت به افعال و احکام خدای تعالی حکومت و تا
  . شود فوائدی عمومی است که مترتب بر آن می

کنيم که ناقصيم و بدان وسيله خير  کنيم برای اين می آری ما از جهت اينکه از عقال هستيم هر کار و هر حکمی که می
کند برای اين نيست که  کاری و هر حکمی که می نمائيم، و اما خدای تعالی هر و سعادتی را که فاقديم تحصيل می

گوئيم کارهای خدای تعالی هم  چيزی را که تاکنون نداشته کسب نمايد، بلکه برای اين است که او خدا است، و اگر می
مانند کارهای ما دارای جهات حسن و مصلحت است، اين فرق هم هست که افعال ما مورد بازخواست خدای تعالی و 

ای که خدا بعد از  ايج و مصالح است ولی افعال او مورد بازخواست کسی واقع نشده و معلل به غايت و نتيجهمعلل به نت
کند، خود آن کار و آثار و لوازمش همه برای او مکشوف  نداشتن دارای آن شود، نيست، بلکه هر کاری که می 

  : فرمايد ه خداوند محکوم اين جهات نيست میآيات کريمه قرآن هم اين فرق را تاييد نموده و درباره اينک... است

و يفعل : فرمايد و نيز می له الحمد فی االولی و االخرة و له الحکم: فرمايد  و نيز می ال يسئل عما يفعل و هم يسئلون 
و اگر کارهای خدای تعالی هم مانند کارهای عقالئی ما بود،  و اهللا يحکم ال معقب لحکمه: فرمايد و نيز می اهللا ما يشاء

بود، و کسی بود  ای می ه برای اينکه در اين صورت برای حکمش دنبال کنندهال معقب لحکم: صحيح نبود که بفرمايد
  . که رعايت مصلحت را در کارها و در حکم بر او واجب کند
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خواهد بکند، بلکه تنها  توانست هر چه می زيرا که در اين صورت ديگر نمی يفعل ما يشاء: و نيز صحيح نبود بفرمايد
و درباره اينکه کارها و احکامش همه بر طبق مصلحت است . ه دارای مصلحت باشدتوانست انجام دهد ک کاری را می

يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما : فرمايد و نيز می قل ان اهللا ال يامر بالفحشاء: فرمايد می
  ».کند می  و همچنين آيات ديگری که احکام خدای را به وجوهی از حسن و مصلحت تعليل يحييکم

  :تمام نقل قول های طباطبايی در اين پاورقی، متعلق به منبع زير است

  .١۶۵ – ١٧۶، صص ٨، جلد الميزانطباطبايی، 

کما اينکه . دهد که طباطبايی به هيچ وجه نتوانسته است اعتبار سازی خداوند را مدلل سازد سخنان نقل شده نشان می
  .ت ادعای اعتبار سازی خداوند، مصداق به زبان کودکان سخن گفتن استهای ديگری از الميزان، گفته اس در بخش

ی وی، اموری که بالعرض  به گفته. داند به عنوان نمونه، عبدالکريم سروش، فقط تجربه دينی را ذاتی دين می -۵۴
  :وارد دين شده بودند، رفته رفته استقالل خود را باز يافتند و از دين جدا گشتند

که معلوم شد ذاتًا مستقل از دين است، بلکه فلسفه و هنر و علوم و کثيری از شئون انسانی و  فقط سياست نبود«
آدميان رفته رفته دريافتند که اين مقوالت از ابتدا و همواره ذاتًا مستقل از دين بوده ... نهادهای اجتماعی هم چنين شدند

ی سکوالريسم در اين تلقی نهفته است  ريشه. اند بوده اند اما در طول تاريخ به نحو عرضی و خارجی با دين برآميخته
آراء  ...دارای ذات و ماهيتی مستقل از دين اند و در تعريف شان دينيت مندرج نيست... که سياست و علم و هنر و

و آراء ) خاص... با موضوع و غايت و مبادی و مسائل و تعريف و(فلسفی موجود در دين متعلق به فن فلسفه است 
پس از مدتی با درآمدن علوم و فنون )... خاص... آن هم با موضوع و تعريف و(آن متعلق به فن حقوق است  حقوقی

ی دين قرار گرفتند و  های قوی حول منظومه علوم هر کدام چون مغناطيس. گوناگون، وحدت ارگانيک دين از بين رفت
  ).١۶٢ -١۶۶ص ، صبسط تجربه نبوی(ی مربوط به خود را طلب کردند  هر کدام پاره

 .۴٢١ -۴۵٢، صص ٢٠، جلد صحيفه نورروح اهللا خمينی،  -۵۵
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   ٢١ - محمدی قرآن
  )۶ -١٠( جديد دنيای و دين سلوکی اخالق

  

  توسعه اخالق -۶

 پرباری سنت از برخوردار حال عين در و مسائل، ترين پيچيده از يکی آن، نتايج و مدرنيزاسيون فرايند تبيين و تعليل
 فرايند. شد خواهد اشاره مدرن ی جامعه با متغير يک روابط به فقط اينجا، در. است گرا تبيين نظری های برساخته از

 اجتماعی، های پديده تمام.است بوده خاصی اخالقيات محصول خود بوده، آفرين اخالق آنکه عين در ، مدرنيزاسيون
 رشد با متناسب اخالقی، های ارزش. است اخالقی های ارزش بر متکی ها انسان کردار و رفتار. اند انسانی های برساخته

 از آنها درک خودشان، وجودی ابعاد از ها انسان شناخت تحول. يابند می تحول اجتماعی، ساختارهای و معرفت تحول و
  . است داده و دهد، می تغيير را اخالقيات

  اند؟ آورده پديد را مدرن دوران هايی ارزش چه: است اين ما محوری پرسش

 همين به. نگريست اخالقی وجودی يا واقعيت همچون جامعه به بايد که داد نشان ،)١٨۵٩ -١٩١٧( دورکهايم اميل
 normative( هنجاری کارکردگرايی را دورکهايم شناسی جامعه وود، الک ديويد دليل، functionalism (ناميده 
 از است عبارت آن ذاتی ويژگی که است دينی امر نهايت در و اخالقی موجوديتی جامعه که انديشه اين«: يعنی. است

  » .۵۶مشترک باورهای و ها ارزش از ای مجموعه

 مهار عامل اخالقی، تنظيم. بود آن تحکيم شرايط و زننده برهم عوامل اجتماعی، نظم او، ی عالقه مورد اصلی مسائل
 شرايطی تعيين مجموع، در شناسی جامعه موضوع«: بود نوشته جايی در او. است اجتماعی های کشاکش مانع و کننده
  ».۵٧است الزم جوامع بقای و حفظ برای که است

 ادامه خود کار به تواند نمی اخالقی نظمی بر اتکا بدون) اجتماعی فعاليت( ای جامعه هيچ: بود اين او اصلی مدعای
 کشاکش که نحوی به يابد ارتقا آن اخالقی اصول و گردد، تنظيم اقتصادی زندگی که است مهم بسيار رو، اين از«: دهد
 در که خالئی بخشند، پايان اخالقی خالئی در زيستن به بايد افراد عالوه به و گيرد، پايان آشوبد می بر را آن که هايی
  » .۵٨شود می تهی بخش حيات نيروی از نيز فردی اخالق حتی آن

 اهميت است، اخالقی ی قاعده و اجتماعی بند و قيد فقدان از ناشی که خودکشی از صوری تبيين به او دليل همين به
 های نظام خالق که ،)انتولوژيک گرايی جمع( آورد می شمار به حقيقی موجودی را جامعه دورکهايم،. داد می بسيار
  :است اخالقی

 ساختارهای با و است، مردمان اين اجتماعی سازمان تابع کنند می عمل بدان مردم که ای اخالقی های نظام ی همه«
 بيشترين به زيرا نيست، مستثنی قائده اين از نيز... فردی اخالق... کند می تغيير آن با همراه و دارد پيوند آنان اجتماعی
 چگونه را آل ايده انسان جامعه، دهيم تشخيص که کند می کمک ما به] فردی اخالق اين. [است اجتماعی ممکن ی درجه
  » .۵٩گيرد می نظر در] جامعه[ خود از تصويری اساس بر را آل ايده] انسان[ ای جامعه هر و داند می انسانی

 - آموزشی کارکرد خانواده نهاد طرف يک از که کرده، روبرو مسأله اين با را جديد جوامع مدرنيزاسيون فرايند
 به مذموم امری مدرن، ماقبل دوران در که اقتصادی فعاليت ديگر، طرف از و است، داده دست از را خود نظارتی
 گشته تبديل انسانی فعاليت ترين مهم و »ترين عالی« به بود، شده واگذار جامعه تر پست طبقات به و آمد، می شمار
 و شده رانده حاشيه به بودند، اخالقی اصول ی کننده تحکيم و زندگی به بخش معنا نهاد مهمترين که کليسا و دين. است
 فردی، اميال و اشتها مگر ماند نمی جای بر هيچ«: که است اين فرايند اين ی نتيجه. اند داده دست از را شان پيشين اقتدار
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 مهار به قادر خود باشد نداشته وجود آنها مهار برای چيزی اگر ناپذيرند، سيری و نامحدود بالطبع اميال اين چون و
  » .۶٠نيستند خود

 کالسيک، دانان اقتصاد برخالف دورکهايم،. دارد سيطره مدرن جوامع بر خودخواهانه و فردی عاليق او، ی گفته به
 مندی بهره و همزيستی، آرامش، تأمين برای ای وسيله را آن بلکه آورد، نمی شمار به هدف را رشد و اقتصادی فعاليت

  :پرسد می دورکهايم. دانست می رفاه از

 ناشکيبايی فقط برعکس، بلکه و گويد، پاسخ مردم اکثريت اميال و آرزوها به نتواند اگر چيست وفور افزايش ی  فايده«
 متقابل روابط در همزيستی و صلح و قلبی آرامش -  آرامش اندکی مردم برای اگر جامعه... برانگيزد را آنها خشم و

 به و آرامش اين زدن هم بر بهای به فقط صنعت اگر. دهد می دست از را اش وجودی ی فلسفه نياورد، ارمغان به -  آنها
  ».۶١ندارد شود، می پرداخت آن بابت که را ای هزينه ارزش صورت آن در باشد، مولد تواند می جنگ انداختن راه

  :است ناممکن اجتماعی حيات بقای آن، بدون و است، محتاج اخالقی نظامی به ای جامعه هر او نظر به

 عمل شکل آن يا اين به کند می وادار را آنها و است ناظر افراد رفتار بر که قواعدی از شود می تشکيل اخالقی نظام«
 -اخالقی قدرت يک فقط. نمايد می منع حدود اين از رفتن فراتر از را آنها و کند می مقرر حدودی آنها اميال بر و کنند
 آن و کند وضع قانون او برای تواند می مشروع طور به و دارد قرار فرد فراز بر که دارد وجود - همه برای مشترک و

  ».۶٢است جمع قدرت

) افراد بين اختياری قراردادهای بر مبتنی منظم مبادالت( خاص اخالقی نظم يک محصول را مدرن انسان دورکهايم
 به اخالقی، اقتدار يعنی تحويل، قابل غير و قراردادی، غير عنصری بر متکی را قراردادها تمام وی،. کرد می معرفی
 نظم ارگانيک، اخالقی همبستگی. است مبادله نوع هر تاريخی و منطقی فرض پيش اخالقی، نظم. آورد می شمار
 بندگی از را افراد حال، عين در که است، کننده متفرد نيرويی اجتماعی، کار تقسيم. آفرينند می را مدرن جوامع

 »مدنی اخالق« عمل قلمرو سياسی، جامعه او، نظر مطابق. سازد می آزاد ،)امت( سنتی جمعی مظاهر و ساختارها
 برخوردارند، تضمين از مجموع در که قواعدی«: است) دولت و افراد روابط به ناظر هنجارهای و قواعد مجموعه(
  » .۶٣شود می خوانده مدنی اخالق که دهد می تشکيل را چيزی آن باشد بايد چه روابط اين که کنند می تعيين و

 جامع نظام يک اجتماعی، کار تقسيم. است اخالقی نظم يک ی مثابه به جامعه محصول مدرن، فرد دورکهايم، نظر به
 را مدرن نظم تفکيک، فرايند. دهد می پيوند يکديگر به را افراد که است آورده وجود به تکاليف و حقوق از مولف
 به. شود می ناممکن جامعه وجود افراد، ميان اخالقی پيوندهای و مناسبات بدون دورکهايم، گمان به. است کرده ايجاد
 خيز بحران مدرن، ارگانيکی همبستگی اخالقی مبانی به کهن، مکانيکی همبستگی اخالقی مبانی از گذار او، نظر
. است يافته تفرد جهان مدرن، جهان. است کننده متفرد شدت به نيرويی اجتماعی، کار تقسيم اينکه برای. است

 منافع به را اخالق نبايد و توان نمی او، نظر به اما. است اخالقی فردباوری نيازمند تفرد، که پذيرد می دورکهايم
  . فروکاست افراد ی خواهانه خود شخصی

   دارد؟ ما نزاع محل با ارتباطی چه مقدمات اين

 های تفاوت مدرن، ماقبل اخالقی نظام با که است خاصی اخالقی نظام محصول مدرن جامعه که است آن سر بر سخن
 غير و اولی بودن اخالقی به را مدرن جوامع و مدرن قبل ما جوامع تفاوت مسأله، کردن ساده با نبايد. دارد بنيادين
 معرفت سطح زيست، ی نحوه با که دارند خود با متناسب اخالقی جوامع، اين دوی هر. فروکاست دومی بودن اخالقی

 از آدمی درک يافتن عمق بر متکی مدرن، اخالقی نظام به کهن اخالقی نظام از گذار. است سازگار آنها معيشت و
 به بايد کرديم، آغاز دورکهايم با که را داستانی. است بوده خود وجودی ابعاد از برخی شناختن رسميت به و خود،
  .آييم پيش گام به گام جديد، دنيای متفکران پای هم و گردانيم باز عقب

. نهاد تأکيد بشری طبيعت خواهانه خود ابعاد بر جديد دوران متفکران ديگر از پيش شايد) ١۵٨٨ -١۶٧٩(هابز تاماس
 جويی سبقت و مقام دومی هدف و ثروت اولی هدف که هستند بشری طبيعت تمنای دو طلبی جاه و آز گفت، می او

  . است
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 کميابی. کنند می رقابت همديگر با شهرت و قرب ارج، افتخار، غرور، کسب چون کميابی کاالهای برای ها انسان
 و فقر در انزوا، در« وضعيت اين در زندگی. هستند بدگمان يکديگر به ها انسان. شود می جنگ و رقابت موجب
  . ۶۴شوند می هميار که است »فخر و نفع« برای ها انسان. بود خواهد »کوتاه و ددمنشانه، زشت، فالکت،

 ميزان از ناشی فردی هر قدرت. کرد تبيين ها بيزاری و اميال مبنای بر توان می را آدميان رفتارهای تمام وی نظر به
  :اوست دوستان شهرت، ثروت، ها، توانايی فزونی و برتری

 قدرت از پس قدرتی کسب برای ناپذير سيری و مداوم آرزوی و خواست را آدميان ی همه عمومی تمايالت از يکی«
 و شادی کسب آرزوی در آدمی که نيست آن همواره امر اين علت و. رسد می پايان به مرگ با تنها که دانم می ديگر
: باشد خرسند و قانع محدود و معتدل قدرتی داشتن به تواند نمی اينکه يا و است، فعلی لذت و شادی از شديدتر لذتی
 است بهزيستی ی الزمه که را خود فعلی قدرت ،بيشتر قدرت کسب بدون تواند نمی آدمی که است اين آن علت بلکه

 می جنگ و دشمنی ، کشمکش به ديگر های قدرت و حکمرانی و افتخار و شأن ثروت، سر بر رقابت... کند تضمين
 راندن يا بردن در به ميدان از ساختن، منقاد کشتن، خويش، آرزوی به رسيدن برای رقيب هر ی حربه زيرا: انجامد
 زندگان با آدميان زيرا. انجامد می ها سنت تکريم و تعظيم به شوکت و شأن سر بر رقابت ويژه به. است ديگر رقيب
 رقبای افتخار و شأن تا دهند می نسبت سزاوارند آنچه از بيش چيزهايی مردگان به پس مردگان، با نه کنند می رقابت
  ».۶۵کنند انکار را خود زنده

 که بود هابز. دارد محوری جايگاه هابز سخنان در شد، تبديل نيچه ی فلسفه ارکان از يکی به بعدها که قدرت خواست
  :گفت می او. آمد می شمار به مذموم و پست گذشتگان نظر از که نهاد انگشت آدميان وجودی ابعاد از بخش آن روی بر

 سه آدمی نهاد در... بيابد سروری و سلطه تواند می که آنجا تا آدميان ی همه بر تزوير يا زور طريق از بايد کس هر«
 که زمانی در... افتخار و عزت سوم ترس، دوم رقابت، نخست. دارد وجود منازعه و کشمکش برای اصلی علت
 خوانده جنگ که دارند قرار وضعی دارد،در نگه ترس حال در را همگان که برند می سر به قدرتی بدون آدميان
  ».۶۶است همه ضد بر همه جنگ جنگی چنين و شود، می

 همگان روی پيش تجربی شواهد وی، دالئل بلکه کند، نمی استناد فيلسوفان های بحث به مدعياتش تأييد برای هابز
  :پرسد می ها، انسان از درکی چنان مخالفان از او. است

 درهای وقتی کند؟ می فکری چه خودش ميهنان هم ی درباره کند می سواری اسب مسلح صورت به وقتی کسی چنين«
 کند، می قفل را خود های صندوق وقتی و انديشد؟ می چه خودش همشهريان ی درباره کند، می قفل را خودش ی خانه

 ميزان همان به اعمالی چنان با شخصی چنان آيا دارد، سر در فکری چه خويش خدمتکاران و فرزندان ی درباره
 و سرشت خاطر به را آدميان ما ولی کنيم؟ می کلماتی چنين با اينجا در ما که کند نمی متهم طلبی تجاوز به را آدميان

  ».۶٧کنيم نمی سرزنش نهادشان

 را آدميان ما گويد، می سپس کند، می برجسته هابز شماردند، می پست گذشتگان که را آدميان وجودی ابعاد از بخش آن
 رو، اين از. خودشان نه دارد، بستگی آنها خلقت به بشری، سرشت. کنيم نمی سرزنش نهادشان و سرشت خاطر به

 در مکفرسون.  بی. سی اما،. کرد سرزنش نداشته نقشی هيچ اش ساختن در که چيزی خاطر به را آدمی توان نمی
 توصيف هابز آنچه وی، نظر به. است نهاده انگشت مهمی بسيار ی نکته بر نوشته، هابز های برانديشه که تفسيری
  :گويد می کلی طور به انسان نه است، بورژوايی انسان همان يا مدرن انسان است، کرده

 رفتار تعميم اساس بر قدرت پی در انسان آميز رقابت جستجوی ی درباره هابز کلی گيری نتيجه که واقعيت اين"«
 با تنها جامعه از هابز ذهنی الگوی دهد می نشان که است مهم جهت اين از است، آمده دست به جامعه در آدمی
 رقابت ديگران با قدرت برای همواره همگان آن در که است ای جامعه... دارد انطباق بازاری بورژوايی ی جامعه
 هابز ی نظريه در... سازد می برآورده را مقتضياتی چنين که است الگويی تنها داری سرمايه بازار الگوی... کنند می

 توانست نمی بورژوايی، ی جامعه الگوی گرفتن نظر در بدون هابز... است شده فرض مسلم بورژوايی ی جامعه الگوی
  ».۶٨يابد دست جامعه در آدميان ضروری حرکات خصوص در خود گيری نتيجه به
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 آنچه. بود مدرن انسان خصوصيات تعليل حال در بداند، آنکه بدون او. کند می تعليل را چيزی چه که دانست نمی هابز
  :گويد می مکفرسون. شد برساخته زيبا و زشت سيمايی در تمام زيبايی به مارکس دست به بعدها گفت، او

 ی سکنه و شهروندان عموم" که گويد می بهيموت در مثًال. است آشکار آثارش در بورژوايی اخالق از هابز نفرت«
 فريبکاری، گويی، دروغ دورويی، مثل صنايع و ها حرفه و تجارت اهل ی سودجويانه رذائل با بازاری شهرهای
] است اين[ افتخارشان تنها« گويد می بازرگانان ی درباره همانجا در همچنين دمسازند، »ها نابکاری ديگر و رياکاری

 به را خود کار نيروی تا وادارند را تهيدستان« و »شوند می ثروتمند اندازه از بيش فروش و خريد حکمت طبق بر که
  » .بفروشند ايشان نظر مورد قيمت

 ی نظريه کل توانست می چگونه بازاری جامعه و بازاری های انسان مورد در ديدگاهی چنين با هابز که پرسيد بايد پس
 و بورژوايی انسان الگوی ايم، ديده چنانکه که کند تأسيس جامعه و انسان از الگويی از استنتاج براساس را خود

 کلی طور به جامعه و انسان الگوهای عنوان به که الگوهايی که نبود آگاه کامًال هابز... است؟ داری سرمايه ی جامعه
  » .۶٩دارند اعتبار بوژوايی ی جامعه و انسان الگوهای عنوان به تنها کرد، می مطرح

 تمام وجودی سرشت الگوی به مدرن طلب تملک فرد آن،تبديل متکای که بود، شده آغاز شناسی انسان در مهمی تحول
  :طلب تملک فرد گويد، می فرسون مک. بود آدميان

 کليت يک نه فرد. ندارد جامعه به دينی هيچ بابت اين از و است خويش های توانمندی مالک يا خويش مالک اساسًا«
 مالکيتی مناسبات. شد می قلمداد خويش مالک او بلکه تر، بزرگ اجتماعی کليت از جزيی نه شده، می محسوب اخالقی

 عده برای اهميت با موضوعی به تبديل شخص های قابليت عملی تحقق به اميد و واقعی آزادی تعيين لحاظ به اکنون که
 مبادالتی مناسبات از جامعه... شد می تفسير فرد خود ماهيت و سرشت اساس بر شده، ها انسان از تری بيش چه هر ی

 حفظ و مالکيت اين از محافظت برای که است ابزاری سياسی ی جامعه و است شده تشکيل مالک های انسان ميان
  ».٧٠است شده طراحی منضبط شکلی به مبادالتی مناسبات

 روش گنجاندن در کوششی« فرعی عنوان با ،انسان طبيعت ی درباره ی رساله در ،) ١٧١١ - ١٧٧۶( هيوم ديويد
 اما. ٧١است »انسان علم« به رساندن ياری آن، نوشتن از اش نيت که کرد اعالم ،»اخالقی موضوعات در تجربی
  :گفت می هيوم. يافت می تقليل احساس و انديشه به تازه، نگاه اين در خويشتن، يا خود وی،

 وجود ناميم، می خويش خود را آن که داريم چيزی از زيادی آگاهی لحظه هر ما کنند می تصور که هستند فيلسوفانی«
 کنم، می برقرار نامم می خودم آنچه با را تماس بيشترين که هنگامی من،... کنيم می احساس را آن وجودی تداوم و آن

 هرگز. کنم می برخورد لذت يا درد کين، يا مهر تيرگی، يا روشنی سرما، يا گرما از خاصی احساس به همواره
  ».٧٢شوم ادراک جز چيزی متوجه توانم نمی هرگز و دريابم، را خودم ادراک يک بدون زمانی توانم نمی

 او های انديشه و احساسات به را شخصی هويت هيوم، اما. آوردند می شمار به روح و جسم از مولف را آدمی گذشتگان
. است او شهوات و غرايز از تر منفعل و تر ضعيف آدمی عقل که کرد می ترويج را باور اين هيوم. است کاسته فرو

 که آموزاند می آميان به که است جوامع بيشتر توسعه آدميان، هدايت راه تنها. انسانند های فعاليت تمام عامل غرايز
 درست. کرد می رد را تاريخی واقعيتی ی منزله به اجتماعی قرارداد ليبرالی ايده هيوم. کنند رعايت را يکديگر حقوق
 گرفتن ناديده با هيوم اما آورند، می شمار به فرضی توافقی را اجتماعی قرارداد ليبرال متفکران از بسياری که است
 نظامات که هايی انسان .بگذارد انگشت واقعی های انسان تاريخی سرشت بر تا است آن دنبال به واقع در امر، اين

 و زور راه از تاريخ طول در سياسی های نظام تمام او، ی گفته به. اند آورده پديد زور و غصب براساس را سياسی
 اجتماعی داد قرار مدعای بر شاهدی هيچ تاريخ در. داوطلبانه های توافق نه اند، آورده دست به را قدرت خشونت
  :گويد می هيوم. ندارد داللت

 قول يا اند، داده رضايت حاکمانشان فرمانروايی به هرگز آنان آيا که پرسيديد می مردم تعداد بيشترين از شما اگر«
 به ربطی مسأله اين دادند می پاسخ حتمًا و کردند، می نگاه شما به غريبی چشم به حتمًا کنند، اطاعت آنان از اند داده

  ».٧٣اند آمده دنيا به اطاعتی وضع چنين در بلکه ندارد، آنان رضايت
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  : او ی  گفته  به. کرد  تئوريزه را مدرن دوران  اخالقی تحول ، زنبوران افسانه در) ١۶٧٠ ـ١٧٣٧(  دماندويل برنار

  ».٧۴اند جمعی  حسنات ، فردی  سيئات«

 جامعه  برای  گاه...  انسانی  رذايل  که معنا  اين  ساختن  مبرهن  برای گفتار چند«: از است عبارت او  کتاب  فرعی  عنوان
  » .بگيرند را  اخالقی  فضايل  جای توانند می لذا و افتد می مفيد  مدنی

 ، خودنمايی ، سودجويی ، خودخواهی( آوردند می شمار به  مذموم و  قبيح اخالقًا  گذشتگان  که  ابعادی  تمامی بر  ماندويل
 ی جامه  همگان و شوند  تعطيل و طرد  بکلی  آدمی  پست ابعاد اگر کرد  اعالم و نهاد تاييد ُمهر ،...)و  زنی الف ، اسراف
 توسعه را جهان طلبان دنيا. شد خواهد  گسيخته  آدميان  جمعی  حيات و  مختل  خاکی  عالم  نظام کنند، تن بر تقوا و زهد

  طلبان جاه.  زاهدان  نه آورند، می وجود  به را  تجارت بازار  سودجويان هاو خوشگذران. زاهدان و عارفان نه اند، بخشيده
  شهرت و  نمايان خود.  گان پرواپيشه  نه کنند، می  نزاع  آن سر بر و دوند می  زعامت و  رياست  دنبال به  خواهان قدرت و

 هم مولوی. اند داده توسعه و کرده ايجاد را ها کتابخانه و  ودانشگاه  مدرسه و  علم خود،  دانش  کشيدن  رخ  به  برای  طلبان
  : گفت می

  خاص و  عام بر  است  علم  طالب

    خالص  عالم  اين از يابد تا  که  نه

  بود  جان  بی  آن  که  گفتاری  علم

  بود  خريداران  روی  عاشق

  زفت  علم  بحث  وقت باشد  گرچه

    رفت و ُمرد نباشد  خريدارش  چون

   بهل را  مفلس  خريداران  اين

   ِگل  مشت  يک کند  خريداری  چه

  ) ٢۴۴٣ -٢۴۴٢ ، ابيات ، دوم دفتر ، مثنوی(

  : نويسد می  زنبوران  افسانه در  ماندويل

  که  است  اين باشند،  داشته  آگاهی خود  به  نسبت  مردم از  اندکی شمار تا  است  شده  موجب  که  اساسی  داليل از  يکی«
  به را  زحمت  اين هرگز و باشند بايد  چگونه  آنان  که کنند  می  نکته  اين  توضيح  صرف را خود  وقت ، نويسندگان بيشتر
  محترم  ی خواننده و خود از  بخواهم  آنکه  بی ، من نظر در. هستند  چگونه ، واقع  به بگويند  آنان  به  که دهند نمی خود

) passions(  نفسانی  هواهای و  انفعاالت از  معجونی ،...و  استخوان و  گوشت بر  افزون ، انسان ، باشم  کرده  تعريف
  جايگاه در و  شده  تحريک ، داشته وجود  نفسانی  هواهای و  انفعاالت  اين  که  زمانی تا ، حيث  اين از و  است  مختلف
  اينکه  دادن  نشان. رانند می  سويی  به ، نه يا و بخواهد او  چه را  انسان خود، ی نوبه  به  يک هر باشند،  گرفته قرار  نخست
  » .٧۵است  مرفه  ای جامعه  ستون  مهمترين ، واقع در ، است  شرم  ی مايه ، کنيم  می ادعا ما  که ها ويژگی  اين

  :کرد  بيان نحو  بدين را  ايده  همين ويکو جامياتيستا  هجدهم  سده  اوائل در

 و  ملی  دفاع  به]  اجتماع[ کشاند، می  بيراهه  به را  بشريت  که  رذيلتی  سه ، طلبی جاه و  اندوزی مال و  ددمنشی اثر در«
 در آورد؛ می  فراهم را ها جمهوری  حکمت و  ثروت و  رزمی تواِن  موجبات رهگذر  اين از و پردازد می  سياسی امور
  موجب  سان بدين  اجتماع سازند، نابود و  نيست خاکی  کره در را  آدمی  آينه هر بايد می  که ، بزرگ  رذيلت  سه  اين اثر

  هواهای ، اش خردمندانه  قوانين اثر در:  الهی  مشيت وجود بر  است  دليلی  اصل  اين. شود می  همگانی  خوشبختی ظهور
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  آدميان  حيات  که يابد  می  استحاله  مدنی  ترتيبی و  نظم  به اند،  خويش  شخصی  مطلوبيت پِی در يکسر  که ، آدميان نفسانِی
  ».٧۶سازد می ميّسر  بشری  جامعه در را

 و  خاکی  ی نيمه در که افتادند فکر اين به آدميان. شد  محسوب  جمعی  فضايل ، فردی  رذايل  رفته  رفته  ترتيب  بدين
 تمامًا منافع بيان بعد، به آن از. باشند شرمگين آن از يا کنند پنهان را آن بخواهند که ندارد وجود چيزی شان  جسمانی
 به رياست سر بر آدميان. شد ظاهر و رايج عمومی، قلمرو در...) و پرستی اندوزی،لذت ثروت طلبی، قدرت( فردی
 در مبارزه و خصوصی منافع يافتن رسميت. کردند قلمداد کوچک را رقيب و بزرگ را خود پرداختند، علنی رقابت
 که گرديد، تبديل انسانی های کنش اصلی محرک به خصوصی منافع. بود جديد دنيای اخالق از مهمی بخش آنها، راه

  . آفريد می خير عمومی، قلمرو

  :او ی گفته به. است کرده تحليل را فرايند اين که است مدرن دوران متفکران از يکی ، )١٧١٢ – ١٧٩٠( اسميت  آدام

  من  به ، هستم  آن  طالب  من و  داری تو  که را  آنچه:  است  اين  منظورش کند،  می پيشنهاد  ديگری  به را  ای مبادله  هرکس«
  خدماتی  بيشترين يکديگر از ، سان  بدين و بود خواهد تو آِن از  خواهی می تو و  دارم  من  که را  چيزی ، عوض در ، بده
 را ما  غذای  که  نيست نانوا و  فروش آبجو ، قصاب  بشردوستی و  خيرخواهی  حس.  آوريم می  دست  به ، داريم نياز  که را

 ، گوئيم نمی  سخن  آنان  انسانی  صفات از ما. شود می کار  اين  موجب  که  است  خودشان  نفع  به  آنان  توجه کند،  می  تأمين
  اين در  که را  مزايايی  بلکه ، آوريم نمی  ميان  به  سخن  آنان با خود  نيازهای از.  است  آنان  خودخواهی از  سخن  بلکه
 خود  همشهريان خيرخواهی  حس  به  متکی طورکلی،  به  کس هيچ.  شمريم  برمی  آنان بر شد، خواهد  نصيبشان  مبادله
 ، نيکمردان ی صدقه.  نيست  مردم  دوستی  انسان و  رأفت  حس  به  متکی ، کامل طور  به نيز گدا  حتی.  گدايان مگر ، نيست
 ، نهايت در ، اصل  اين  اينکه با اما دهد، می قرار او اختيار در دارد،  الزم  معيشت  برای  گدايی  که را  وجوهی ، واقع در
 اختيار در دارد،  احتياج  که را  آنچه تواند نمی کند،  می  تأمين او  برای ، است نياز مورد  که را  زندگی  ضروريات  ی همه
 و قرارداد ، معامله با يعنی شود، می  فراهم  مردم افراد ساير مانند نيز  فرعی  نيازهای  بزرگ  بخش. دهد قرار او

  ».٧٧خريد

  که  است  راهی... و  طلبی رفاه و  اندوزی ثروت خود،  وضع بهبود  برای  کوشش ، خصوصی و  شخصی  نفع  کردن  دنبال
  : شود می  اقتصادی  پيشرفت و  توسعه  باعث  جمعی  سطح در

 قصد  که آمد پديد  مردم  مختلف  صنف دو ی وسيله  به بود،  اهميت  دارای  عموم  سعادت  برای  که انقالبی ، سان  بدين«
. بود  بزرگ  مالکان  هدف تنها) childish vanity(  کودکانه  پرستی  تجمل  حس  ارضای. نبود  خلق  به  خدمت  آنان

  اصلی  تعقيب در و کردند می  تالش  خويش  شخصی  نفع  برای تنها بودند، تر  جدی  آنان از  که  صنعتکاران و  بازرگانان
 از  کدام هيچ. شدند می  روان  آن  دنبال  به کردند،  می  سراغ  پول  شاهی  يک هرجا ، است  محترم  کاسبکاری هر  برای  که
  انقالب  چه  که کردند نمی بينی پيش حتی و دانستند نمی  صنعتکاران و ، بازرگانان و  مالکان  يعنی ، مردم  طبقه دو  اين

  ».٧٨پيوندد می  وقوع  به ، تدريج  به ديگر، ی طبقه  کوشش و  سعی و  طبقه  يک  جنون  نتيجه در بزرگی

 رفتارهای ی ناخواسته پيامدهای تبيين و تحليل شناسی، جامعه موضع ،...)و پوپر ، مرتن( متفکران از برخی باور به
 او بلکه است، ثروتمندان خواهی خير محصول مدرن، جوامع تحول و رشد که نبود مدعی اسميت آدام. است آدميان
 حريص و خواه خود و طماع ثروتمندان رفتار ی ناخواسته پيامد مدرن، جوامع ی توسعه و پيدايش که کرد می تأکيد
  . ٧٩است طلب دنيا

  :گويد می. است نهاده انگشت نکته همين بر هم) ١٧٢۴ -١٨٠۴( کانت

 شوند می سبب را مقاومتی که) نيستند انگيز تحسين رو هيچ به خود خودی به که( اجتماعی غير های کيفيت اين بدون«
 زيستی انسان برد، می پيش را خود ی خواهانه خود های دعوی که افرازد می قد فردی هر برابر در ناگريز که

 در[ اما. است متقابل عشق و خودبسندگی تمام، و تام هماهنگی دارای که برد خواهد سر به را شبانی و وار روستايی
 ی گله ی اندازه به که ها انسان و ماند، خواهد باقی نهفته حالتی در ابد تا انسان استعدادهای ی همه] صورت آن

 دست به خود حيوانات زيست از ارزشمندتری زيست ندرت به اند مهربان کنند می مراقبت ها آن از که گوسفندانی
  .دهند می
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 بابت از بايد که جاست اين از. ماند خواهد پرناشده خأليی شان، عقالنی سرشت يعنی اند، شده آفريده آن برای که هدفی
 سپاس قدرت، حتی يا تصاحب به ناپذير سيری اميال آميز، حسادت رقابتی بينی خود اجتماعی، ناسازگاری پروراندن

  . ٨٠داشت خواهد بر سر پيشرفت برای انسان ممتاز طبيعی های توانايی ی همه اميال، اين با. باشيم طبيعت گزار

 گوته، اسميت، هابز، هيوم،. است جوامع تحول در آنها نقش و بشر نفسانی اميال بر نهادن تأکيد دوران مدرن، دوران
  به  اسميت  آدام. نهادند انگشت منافع نقش بر نوعی به يک هر ،...و هابرماس وبر،زيمل، دورکهايم، مارکس، کانت،
  مالکين  قدرت  کاهش(  جمعی  فضليت  باعث  چگونه)  خواهی تجمل و  اندوزی ثروت(  فردی  رذيلت  که دهد می  نشان  خوبی
  : شد)  فئوداليسم  زوال لذا و  بزرگ

 را  خويش اقتدار و  قدرت  کل  رفته رفته ها بطالت  ترين  زننده و  ترين پست و  ترين  کودکانه  ارضای  هوای  به  مالکين«
  عظيم ی ثمره» . يافت  تنزل  شهری  وران  پيشه و  شهرنشينان حد تا  شان اهميت« و »دادند  کف از و کردند  معاوضه
  مختل را کشور  امنيت يا شوند  عدالت  کامل  اجرای  راه سد نبودند قادر ديگر  مالکين  بزرگ: " که  اين  سياسی
  ».٨١سازند

  رذيلت  اين  تأمين. شدند  روان)  پرستی  تجمل و  حرص(  نفسانی  هواهای و  مصرف  َعَطش  کردن  سيراب  دنبال به  مالکين
 را  خويش  شخصی  منافع يابد  اجازه  هرکس اگر  اسميت  آدام  گفته  به. شد  تمام  اجتماع  نفع  به  جمعی  ساحت در  فردی
  :  يافت خواهد  افزايش  جامعه  کل  مادی  رفاه کند،  دنبال

  مشاغلی  به را  شان سرمايه تا انگيزد می بر را  آنان  طبيعی طور  به افراد  شخصی  نفسانی  هواهای و  منافع  بنابراين«
  همين اثر در افراد اگر اما. آورد می  ارمغان  به  جامعه  برای را ها فايده  بيشترين  معمول  اوضاع در  که دارند  گسيل

 سود  افزايش و  مشاغل  اين در سود  کاهش کنند،  روانه  مشاغل  آن  سوی  به  سرمايه  زيادی بسيار مقدار  طبيعی  رجحان
 از  ای مداخله  ترين کوچک  بدون ، بنابراين. دهند تغيير را  نادرست  توزيع  اين  که انگيزد می بر را  آنان ديگر  مشاغل در

  ميان را  جامعه  سرمايه تا دارد  می وا طبيعی طور  رابه  آنان  آدميان خصوصِی  نفسانی  هواهای و  منافع ، قانون  سوی
  داشته  جامعه  کل  نفع با را  سازگاری  بيشترين  که کنند  توزيع و  تقسيم  تناسبی  چنان با  االمکان  حتی  مختلف  مشاغل
  » .٨٢باشد

 تفسير بنابر. بخشيد عمق مدرنيزاسيون فرايند از را همه درک ،)Faust( فاست آفرينش با ،)١٧۴٩ -١٨٣٢( گوته
 آفريدن و کهن، تحرک بی و بسته يکدست، دنيای از آمدن بيرون برای گر، توسعه انسان گوته، فاست از برمن مارشال
 مطاع از معينی اقسام و انواع با را خود روح گر، توسعه فاوست. شد شيطان با ی معامله به مجبور مدرن، جهان
 و درون دنيای ی آزادانه ی توسعه و رشد. کرد معامله اهريمن با...) و شهرت قدرت، جنسی، لذت ، پول( دنيوی
 از و شيطان همراهی با بود، خلقش پی در او که جهانی .بود گر توسعه فاوست به شيطان ی هديه بزرگترين برون،
 موجد جمعی سطح در ماندويل، ی گفته به که خصوصی، های طمع و حرص همان. يافت می وجود امکان شر، طريق
 جديد جهان نو،خالقان های ايده و سرعت قدرت، جنسيت، پول، حامالن مقام در شيطان و فاوست. شوند می فضيلت
 کثيف کارهای بود، نيامدنی بر سودا اين چون ولی بيافريند، نو جهانی پاک دستانی با خواست می فاوست چه اگر. بودند
 مقام در فاوست خود و گرفت قرار شيطان ی عهده بر جديد ی جامعه خلق کثيف های جنبه تمام. سپرد شيطان به را آن

 ابتکاری و فشرده منظم، سازماندهی به کند، هدايت را آن و داشته احاطه کار کل بر که عمومی ريزی برنامه مدير
  . ٨٣پرداخت کار نيروی

 فرايند از اش درخشان تحليل. است مدرنيته بزرگ ناقدان و مفسران از يکی ،)١٨١٨ -١٨٨٣( مارکس کارل
 های ارزش را، مدرنيته های ارزش مارکس،. دارد بسيار تأمل جای آن، دائمی انقالبی های دگرگونی و مدرنيزاسيون
 را شان تاريخی دستاوردهای وجه هيچ به اما بود، شان های ارزش و بورژوازی ناقد آنکه با. خواند می بورژوايی

 نامقدس ها، مقدس يابند، می زوال کهن جهان های ارزش مدرنيزاسيون، فرايند طی او، شرح مطابق. گرفت نمی ناديده
 زاهدانه های انديشی خشک جايگزين خودخواهانه، محاسبات شوند، می نايقينی گذشتگان، های يقينی شوند، می
  :نويسد می کمونيسم مانيفست در او. شود می زدوده ملکوتی امور تقدس ی هاله شوند،و می
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 ی همه در نتيجتًا و توليد، روابط در آن همراه و است، توليد ابزار در مستمر انقالب ايجاد گرو در بورژوازی وجود«
 و اجتماعی روابط تمامی در وقفه بی آشوب درانداختن و توليد در مستمر انقالب ايجاد...  جامعه مناسبات و روابط
 منجمد، و ثابت روابط تمام. سازد می متمايز قبلی اعصار تمامی از را بورژوايی عصر ناپذير، پايان تالطم و يقين عدم

 قبل يافته شکل تازه روابط تمامی و شوند می رانده حاشيه به آنها به وابسته محترم و کهنه عقايد و پيشداوريها با همراه
 آنچه هر رود، می هوا به و شود می دود است، استوار و سخت آنچه هر. گردند می منسوخ شوند، استوار آنکه از

 روابط و زندگی واقعی وضعيت با عقل و صبر با شوند می ناچار آدميان آخر دست و شود می نامقدس است، مقدس
 که پيوندهايی گسست، هم از را فئودالی پيوندهای از بسياری بورژوازی... گردند روبرو خويش همنوعان با شان
 و داد و عريان سود مگر نگذاشت باقی آدمی با آدمی ميان قيدی هيچ و پيوست می شان طبيعی مخدومان به را ها انسان
 های شيوه و پهلوانانه خروش و جوش و زاهدانه انديشی خشک ملکوتی های جذبه. روح بی و خشک پولی ستد

 را احساسات ی پرده بوژوازی... ساخت غرقه پرستانه خود حسابگريهای ی يخزده آبهای در را عوامانه احساساتی
 که را هايی مشغله تمامی تقدس ی هاله بورژوازی...ساخت بدل صرف پولی ی رابطه به و زد کنار خانواده روی از

 که است جادوگری مثل... مدرن بوژوازی ی جامعه... است زدوده شدند، می نگريسته خشيت با و بودند محترم سابقًا
  » .٨۴آيد نمی بر است، کرده احضار خود جادوگری با که زمينی زير نيروهايی پس از ديگر

 است کرده تبديل جهانشمول های ارزش به را خود های ارزش مدرنيته.است گفته سخن هم ديگری مهم پيامد از مارکس
  :او ی گفته به. 

 که خوريم می بر جديد های خواسته به ساخت، می برآورده را آنها کشور يک توليدات که کهنه های خواسته جای به«
 اکنون کهنه محلی و ملی خودبسندگی جای به. است دوردست کشورهای و ها سرزمين توليدات نيازمند آنها آوردن بر

 به نيز معنوی توليد در بلکه مادی توليد در فقط نه امر اين. هستيم جهانی وابستگی و مختلف جهات در مراوده شاهد
 بيشتر چه هر ملی نظری کوته و بينی کوته. است يافته تعلق همگان به ملت يک معنوی های آفريده .خورد می چشم

  ».٨۵گيرد می شکل جهانی ادبيات متعدد ملی و محلی ادبيات پيوستن هم به از و شود می ناممکن

 افسون قلمرو او، گمان به بازار. آورد می شمار به استثمارگرانه و اخالقی غير را داری سرمايه اجتماعی نظم مارکس
 سرمايه ی ناعادالنه روابط ولی کرد، می قلمداد طماع و حريص را داران سرمايه چه اگر او. است عقالنيت عدم و

 و خيزی عدالتی،استثمار،بحران بی و نابرابری او، نظر به. داد نمی تقليل داران سرمايه فردی های کنش به را داری
 امر ی درباره کاذب نگرشی روشمند، ای شيوه به بازار. است بازار نظم و داری سرمايه ساختاری ويژگی افسونگری،
  .شود می منتهی مدرن اجتماعی ی سوژه ناتوانی به که کند می خلق اجتماعی

 آزادی يافتن رسميت شاهد جديد دوران که نهاد انگشت نکته اين بر زمان، همان در) ١٨۴۴ -١٩٠٠( نيچه فريدريش
 واالترين«: که بود معنا بدان او نظر در نيهيليسم. است ديگر سوی از اخالقی، يقين فروريختن و سو، يک از سوژه
  » .٨۶کنند نمی پيدا پاسخی »چراها« نيست، کار در هدفی. کنند می ارزش بی را خودشان ها ارزش

 عصر. است بوده آنها گسترش و بسط ذاتی خودشان، ی وسيله به ها ارزش کردن ارزش بی که بود باور اين بر او
  » .ايم کشته را خدا ما« اما ،»است مرده خدا«. خداست مرگ دوران جديد،

. باشد شان زندگی به بخش معنا تا اند نگذاشته باقی آسمان در چيزی هيچ آدميان ديگر و اند فروريخته ها بخش معنا
  :بود ها انسان زندگی به بخش معنا مدرن، ماقبل دوران در مسيحی، اخالق

 هيچ چگونه انسان و است، روانی نيازهای از برساخته صرفًا چگونه جهان يابد می در انسان که آن محض به اما«
 نوع هر به نسبت است اعتقادی بی نيهيليسم اين: شود می زاده نيهيليسم شکل واپسين ندارد، جهان به نسبت مطلقًا حقی
 رسيم، می موضعی چنين به وقتی. کند می منع راستين جهان به اعتقاد هرگونه از را خودش خودش و متافيزيکی جهان
 و بعدی های جهان به پنهانی و دزدانه دسترسی گونه هر و دانيم، می واقعيت يگانه را آن و دهيم می تن شدن واقعيت به

 توانيم نمی هم تحملش اما کنيم نفی را جهان اين خواهيم نمی چه اگر و -کنيم می حرام خودمان بر را کاذب خدايان
  ».٨٧بکنيم
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 نوشته شر و خير فراسوی در نيجه. دهد می پرورش را بسياری تضادهای خود انبان در خدا، فاقد نيهيليستی جهان
  :است

 چسبيده جوشش، و رشد فرايندهای از واری جنگل و شکوه با و متنوع ی مجموعه که است تاريخ عطف نقاط اين در«
 و گسترش، و رشد برای رقابت در استوايی تپش و آهنگ ضرب نوعی نمايد، می رخ يکديگر، به خورده گره غالبًا و

 کنند، می ستيز يکديگر با خشن نحوی به که است پرستيهايی خود ی ثمره که سترگ، تخريبی خود و تخريب ای گونه
 يا تعهد هر و حصری هر حدی، هر يافتن از عاجز رزمند، می هم با آفتاب به دسترسی برای و شوند، می منفجر
 بدون هم آن جديد، های»رو چه از« مگر چيز هيچ... آنهاست اختيار در که اخالقياتی چارچوب در ای مالحظه
 به که اميال واالترين و رذالت انحطاط، متقابل، احترامی بی و تفاهم سوء بر مبتنی جديدی اتحاد جمعی، قواعد هرگونه
 ساز سرنوشت تقارن بدها، و نيک انبوه فراز بر نژاد در نهفته نبوغ فوران اند، خورده گره يکديگر به مهيب طرزی
 فرد به آن جايگاه بار اين ولی -  عظيم خطری -  شود می ظاهر اخالقيات، مادر اين خطر، ديگر بار... پائيز و بهار
 عميق کنه به آدمی، دل کنه به آدمی، فرزند بطن به خيابان، به کسان، عزيزترين و نزديکترين به است، يافته انتقال
  ».٨٨آدمی ی اراده و ميل زوايای ترين نهانی و ترين

 پذير تحمل را شدن و تغيير حال در دائمًا جهان که هستند نيازمند نوينی های ارزش به آدميان که بود باور اين بر نيجه
 است، داشته هم بخش رهائی ای جنبه کرده، معنا فاقد را زندگی آنکه عين در خدايی بی اما خداست، فاقد جهان. سازد
 جهانی در که بپذيرد بايد آدمی. اند شده رها ساخته، خود های بت برابر در خاکساری از آدميان ديگر که است اين آن و

 نيهيليسمی بر آمدن فائق راه تنها نگاه، اين پذيرش و فهم. کند می زندگی متافيزيکی های پشتوانه و الهياتی معنای فاقد
. بود خواهد و بوده جديد دوران متفکران ی همه مسأله مدرنيته، .دارد انبان در جهان مسيحی اخالقی تفسير که است
 مطرح زير پرسش با را مسأله او. است پرداخته مسأله اين به متعددی های نوشته با هم ،)١٨۶۴ -١٩٢٠(وبر  ماکس
 است کرده کوسش وبر ديگر؟  جای  هيج در  نه و کرد رشد و آمد پديد  غرب در داری سرمايه و  عقالنيت چرا: سازد می
  ]. ٨٩[ سازد مهيا پرسش اين برای درخور پاسخی تا

 ی ناخواسته ی نتيجه آمد، پديد غرب در بار اولين وبر گمان به که ای وسيله – هدف عقالنيت و توسعه ، داری  سرمايه
)Unintended  Consequence (اثبات  راه تنها  که بود رويکرد  اين  راهگشای  کالون. بود پروتستانی  اخالق  

 اثبات برای راهی هيچ. بود  جهانی  اين نظِم و  روش بر  مبتنی کار  طالب  کالونی  اخالق.  است کار ، ايمان و  رستگاری
 دنيا  همين در بايد را  رستگاری  عالئم واقعيت، اين به توجه با. ندارد وجود است، رستگار آخرت در کسی چه اينکه
 و  شدت  به رستگاری، معيار اين مبنای بر ها پروتستان.  است  رستگاری  مالک و معيار »کار«. کرد جو و جست
 بی کار اثر بر ، داشت  می باز  گذرانی خوش و  مصرف از را  آنان  اخالق  همان  چون منتها پرداختند، کار  به  تمام  حدت

 بيشتر  مصرف  به  پايان در ولی بود، بيشتر توليد  شان  اوليه  هدف  گرچه  که شد  انباشته عظيمی  ثروت آنها،  امان 
 شمار به پروتستانی  اخالق  ناخواسته  پيامدهای از يکی را آن توان می که آمد پديد  داری  سرمايه  ترتيب، بدين. انجاميد
  .٩٠است مدرن دوران پيدايش دالئل و علل دهها از يکی پروتستانی، اخالق تر، دقيق تعبير به. آورد

. آنهاست به  رستگاری ی وعده و  آدميان  زندگی  کردن معنادار ، دين  اصلی کارکرد شناسان، جامعه از بسياری نظر به
  کسی  چه  نيست  معلوم  وقتی و کنند  می تهديد را  شخص وجودی  معنای  جهان و  زندگی  واقعيتهای رويدادها  وقتی

 نوعی  جهان  اين از فرار وبر،  ی گفته  به. شود می سازگار  آن با يا و گريزد  می  جهان از يا فرد ، است رستگار
 صوفی( شود می  دنبال دنيا از  گيری کناره  طريق از  رستگاری  آن در  که  است)  گرايانه آخرت(  جهانی  آن  گيری جهت
  خويشتن بر  تسلط  طريق از  رستگاری  آن در  که  است  جهانی  اين  گيری جهت  نوعی ، جهان با  سازگاری  ولی).  گری
  ).  جويی رياضت( شود می  دنبال

 از  رستگاری. شود می خداوند  به  کردن  خدمت  وقف فعاليتها  تمامی  فعاالنه  جويی رياضت يا  جهانی اين  رستگاری در
 و  سخت کار  ثمرات از برخورداری  کردن نظر  صرف با و آيد  می  دست  به  جهان  اين در شديد کار و  فعاليت  طريق
  .  است  همراه  مصرف  کمترين بر تأکيد
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 طرد  آن  ی الزمه لذا و آيد می  بدست دنيا  زندگی طرد  طريق از  رستگاری)  گرايانه  آخرت( جهانی  آن صوفيگرِی در اما
 را دنيا  به تفاوتی  بی ستيز، دنيا  گرای آخرت زاهِد.  است  دنيوی  های درگيری و ها مسئوليت ها، پيشه ، اميال  ی همه

  مومنان  که گفتند می  کالون پيرو  واعظان. داند می گذرا و  توهم ، ارزش  بی را  اميال و  مادی  های لذت و کند  می  موعظه
 و  دنيوی  توفيق  رستگاری، و  يافتگی نجات  ی نشانه آنها، نظر به. کنند پيدا  شان بودن  مقرب  تشخيص  برای  ای نشانه بايد

 ، روح  همين و کرد ايجاد را  داری سرمايه  روح ، پروتستانی  اخالق وبر،  گمان به لذا. بود  دنيوی شديد  فعاليت  به  اشتغال
  . ٩١آورد بار  به را  عقالنی  ی دارانه  سرمايه  کنش

  تعارض)  مطلق  غايات  اخالق و  مسئوليت  اخالق وبر تعبير به(  گرايانه آخرت  اخالق با  داری سرمايه و  توسعه  اخالق
  توان نمی و  داشت يکديگر با  توان نمی را ها آرمان و  اخالقی  های ارزش  همه  که  است  مهم  اصل  يک  اين. دارد  بنيادين

.  است  دموکراسی  شرط پيش ، اقتصادی  توسعه. يابند  تحقق  آن در  اخالقی  کماالت  تمامی  که آفريد  بهشتی  زمين  روی بر
. شد خواهد آباد دنيا  ترتيب بدين. بگيرد  جدی را  دنيوی  مطامع و دنيا  که  است  اخالقی  به  متکی خود  اقتصادی  توسعه
 از. باشد  نامطلوبی  جامعه دارد، خاطر  تعلق  مطلق  غايات  اخالق  به  که  کسی  برای  است  ممکن  ای جامعه  چنان  ولی
  ترسيم جديد عصر از  سياه  تصويری ،داری سرمايه  روح و  پروتستانی  اخالق  کتاب  پايان در وبر  که  است منظر  همين
  :کند می

 از  زهدگرايی  که  هنگامی زيرا.  هستيم  آن  انجام  به مجبور ما اما دهند  انجام را خود  تکليف  که بودند  راغب ها پيوريتن«
 جهاِن  ساختن در کرد آغاز را  دنيوی  اخالق بر  تسلط و شد  روزمره  زندگی وارد و شد  خارج ها صومعه  های حجره
 ، است  وابسته  ماشين توليد  اقتصادی و  فنی عناصر  به  اينک  نظم  اين. کرد ادا را خود  سهم  مدرن اقتصادِی نظِم عظيِم
  نيروی با  بلکه مشغولند  اقتصادی کار به مستقيمًا  که دهد می  شکل را کسانی زندگی  فقط  نه امروز  که نظمی

 تا شايد و کنند  می آغاز  نظام  اين در را خود زندگی  که دهد می  شکل نيز را کسانی  تمام  سرنوشت  ناپذيری مقاومت
  .باشد  داشته  ای کننده تعيين  نقش  چنين گردد  استخراج  سنگ زغال  ُتن  آخرين  که زمانی

  دورش  به بخواهد  لحظه هر  که باشد  قديسی  تن بر  ای ژنده قبای مانند بايد دنيا  جيفه  به دلبستگی باکستر ريچارد  عقيده  به
 نو سر از را دنيا  که بود  آن بر  گرايی زهد  چون. شود  بدل  آهنين  قفسی  به  ژنده  قبای  که بود  آن  قسمت ولی افکند،
 کرد، پيدا ها انسان زندگی بر کاملی آخر دست و زياد  سلطه مادی  نعم کند،  پياده  آن در را خود های آرمان و بسازد
  عاقبت و  است  شده آزاد  قفس از زهدگرايیِ  دينی  روح امروز. خورد نمی  چشم  به  آن مانند ای دوره  هيچ در  که  ای سلطه
  دين  کمک  به ديگر  است استوار مکانيکی های شالوده بر  که آنجا از ظفرمند، داری سرمايه اما ، نيست  معلوم کار

 ، آن شگفِت تحوِل پاياِن در آيا و کرد خواهد  زندگی  قفس  اين در  آينده در  کسی چه  که داند نمی  کس هيچ... ندارد احتياجی
...  گرفت خواهند سر از را  زندگی  تمام  قدرت با  قديمی های آرمان و افکار يا و کرد خواهند ظهور جديدی  پيامبران
  عياشان و  روح بی  متخصصان  منزل»  منزل  اين  که  گفت بدرستی  بتوان شايد فرهنگی  تحول  اين  منزل  آخرين درباره

  ».٩٢ است »احساس بی

  اخالق تأثير  ی درباره وبر  ی نظريه بر اجتماعی  علوم  عالمان  سوی از  فراوانی  انتقادات  گذشته  قرن  يک تقريبًا  طول در
 نظر از را  اسميت  آدام و  ماندويل  نظريات ، اين از  پيش.  است  شده وارد داری، سرمايه  ی روحيه ايجاد بر  پروتستانی
 کاری( شود  تحليل  هجده و  هفده  قرن  انديشمندان ديگر و  آنان  نظرات  مطابق اگر  داری سرمايه رشد  واقع در.  گذرانديم

  اين  تفاوت ی درباره  هيرشمن.  يافت  خواهيم  دست وبر  تبيين از  متفاوت  تبيينی  به ،) است  آن درصدد  هيرشمن  آلبرت  که
  : نويسد  می  مدل دو

 را افراد از  هايی گروه  که بودند ای شناسانه روان فرآيندهای  مجذوب اساسًا  منتقدانش اکثر نيز و  طرفدارانش و وبر«
  که شود می  گرفته  مسلم اما، ، من  روايت در. کنند  پيشه را  دارانه  سرمايه انباشِت عقالنی طرزی  به  ساخت  می  مصمم
 تأکيد مورد جديد  ی پديده  اين  به  نسبت  کسان برخی  العمل عکس ، عوض در و بودند کاری  چنين از ناگزير افراد برخی
  نخبگان  العمل عکس .شوند می  خوانده اداری و  مديريتی و  فکری  نخبگان  امروزه  که کسانی  العمل عکس گيرد، می قرار

 کردند  می تصور  که رو  آن از  بلکه دانستند می  مقبول  نفسه فی را ساز پول های فعاليت  که خاطر  بدين  نه بود، تأييدآميز
 از کشاند، می خود  به  که را  کسانی  آن ساز پول  های فعاليت: برخوردارند سودمندی جانبی اثر از ها فعاليت  اين
 زمامداری و  شاهانه های  هوسبازی  برای  که بود برخوردار  مزيت  اين از  ويژه  به و  داشت  می باز »شرارت«
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  سلوک و ها فعاليت  که  است  مدعی وبر. کرد  می ايجاد  محدوديت آميز مخاطره خارجی های سياست و  خودسرانه
  اين  من  ادعای اما. بود  فردی  رستگاری  ی نوميدانه  جستجوی)  ناخواسته  اصل در و(  غيرمستقيم پيامد  دارانه سرمايه
 از  اجتناب  برای بود راهی  ی نوميدانه  اندازه  همين  بهِ  جستجوی اثر در عمدتًا داری  سرمايه های بنيان  اشاعه  که  است
. بود نيز  محتمل بسيار داخلی و خارجی  نظم  حفظ  برای  متزلزل هايی برنامه ی  واسطه  به عصر  آن در  که  جامعه تباهی

  های انگيزه  ديگری گويد، می باز را  نامِ  جويای نخبگانی نو  های انگيزه  يکی: بود تواند  موجه توامًا ادعا دو هر ، قطع  به
  » .٩٣را  مملکت  رنگارنگ  متوليان

 به. دارد وثيقی ارتباط حاضر بحث مورد موضوع با که است، وبر مهم های بحث از يکی آدم، و عالم زدايی اسطوره
 راز جهان. است کرده) emythologization( زدايی اسطوره را جهان تجربی، علوم پسينی عقالنيت وبر، گمان
 از – زندگی های حوزه همه بر) ای وسيله– هدف( ابزاری عقالنيت تسلط وبر، نظر از .است شده تهی معنا از و زدايی
. است مدرنيزاسيون فرايند ويژگی ترين مهم – فرهنگ عرصه و دولت و اداری های سازمان تا توزيع و توليد سازمان
 از زدائی افسون را آن وبر که است فرايندی کننده تشديد نيروهای از يکی فرهنگ عرصه در ابزاری عقالنيت نفوذ
 از داد، می پيوند کيشان هم و محلی اجتماع و گذشته به را فرد که معنايی زدائی، افسون فرايند اثر در. داند می جهان
. بندد می بر رخت جهان از ، انگيخت برمی فرد در سنت و دين و اسطوره که تعلق مقدس احساس. رود می دست
 کنترل و تسلط دنبال به هم و انسان آزادی دنبال به هم که کند می آزاد را مولدی عقل نيروهای شده زدائی افسون جهان
  : ديگر جهان، اين در. است

 طريق از تواند می االصول علی انسان بلکه گيرند، قرار راه سر بر که ندارند وجود ای محاسبه قابل غير نيروهای«
  ».٩۴يابد سلطه چيز برهمه محاسبه

 خواهند معنی جهان به آنها جای به متکثر های بينی جهان و شود می زمينی غير بخش معنی نيروهای فاقد جهان
  : بخشيد

. باشد کامل تحليل و تجزيه اين که هم قدر هر ، دريابيم آن تحليل و تجزيه نتايج از را جهان معنی توانيم نمی ما...  «
 بنابراين و باشند، تجربی دانش پيشرفت محصول توانند نمی گاه هيچ ها بينی جهان که داد تشخيص بايد عصر اين در

 شکل ديگری های آرمان با منازعه در هميشه آورند می در حرکت به را ما شگرف نيرويی با که هايی آرمان باالترين
  .٩۵دارند تقدس خود معتقدان برای اند مقدس ما برای ما های آرمان که اندازه همان به که گيرند می

 از بسياری. گيرد می چالش به را دين روزانه زندگی عادی روال"  و مدرن دنيای در روزمره زندگی رسم و راه
 نيروهای شکل رو اين از و اند داده کف از را خود افسون ديگر آنها. خيزند می بر خود گورهای از کهن خدايان

 از را خود ميان در دائمی منازعه دوباره و شوند می مسلط ما برزندگی متعدد خدايان اين. گيرند می بخود غيرشخصی
  » .٩۶گيرند می سر

 و نفسه فی های هدف به مادی تنعم و فراغت جوئی، لذت سود، طلب و کار که مدرن داری سرمايه جهان در
 وادی به را مدرن عصر انسان آن مادی های روال و روزمره زندگی تجربه نفس اند، شده تبديل غايی های ارزش

 اداره چون هم نيروهايی ،) impersonal( اند متشخص غير نيروهايی جديد عصر خدايان اما. کشد می »خدايی چند«
 به بازار مکانيزم غيره، و جهانی مقياس در توليد های فرايند کردن عقالنی فنی، نوآوری جامعه، و شهر عقالنی
 درآن که است فرايندی آن خالصه، طور به جهان، از زدايی افسون. غيره و منابع تخصيص امر نهائی داور عنوان
 چنين در. گيرد نمی انجام الهی اراده يا جادويی انسانی، فرا نيروهای به توسل با ديگر انسانی، دنيای و جهان تبيين
 های مکانيزم« به توسل با جهان کل دوره اين در. گيرد می قرار انديشه عقالنی اشکال و علم عهده بر وظيفه اين جهانی
 اين نمادهای بهترين از يکی مدرن، اقتصاد. است عالم از زدايی اسطوره نماد بهترين علم. شود می فهميده »علی

  :است رويکرد

 مبارزه« از و است شده سازگار نقد پول بر مبتنی قيمتهای با عملکردش که سازمانی از است عبارت عقالنی اقتصاد«
 در رقابت بدون نتيجه در و پول حسب بر قيمتها زدن تخمين بدون محاسبه،. گيرد می منشأ بازار در »منافع سر بر

 وجود بشر زندگی در که است عنصری ترين»غيرشخصی« و ترين انتزاعی پول. نيست پذير امکان بازار ی عرصه
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 داری سرمايه چه هر و. شود می تر نيافتنی دست برادری بر مبتنی مذهبی اخالق و آن ميان ای رابطه نوع هر. دارد
  ».٩٧يابد می بيشتری شدت مسأله اين شود، می تر شخصی غير نتيجه در و تر عقالنی

 معنی بی را آنها و کنند می تقبيح را اقتصادی روابط و دنيا عرفان، و جهانی اين کشی رياضت که کند می تأکيد وبر
 با دين تعارض او نظر به. دارد تعارض ای وسيله – هدف اخالقی کنش با برادری اخالق دليل همين به. خوانند می

  :»است تر اصولی و تر قوی« ها تعارض ی همه از عقالنی، دانش

 از مستمر طور به تجربی و عقالنی دانش که شود می برجسته جايی در مشخصًا عقالنی دانش با دين ميان تعارض«
 با علم صورتی، چنين در زيرا. است کشيده تصوير به علی کاری و ساز همچون را آن و کرده زدايی افسون جهان
 تقابل در است خاصی اخالقی گيری جهت و معنا دارای لذا و است، خداوند ی اراده تحت جهان که بنيادين اصل اين
 ضد يا عقالنی غير قلمرو به عقالنی قلمرو از را دين حال هر در تجربی علوم در گرايی عقل رشد... شود می واقع

  ».٩٨دهد می سوق عقالنی

 علی تفسير. بود آدميان زندگی به بخش معنا او ديد، می ناظر و حاضر جا همه را خدا مدرن، ماقبل دوران بينی جهان
 بيرون آدميان زندگی و جهان از را خدا هم ها ارزش کردن عقالنی. کرد زدايی راز و زدايی اسطوره را جهان عالم،
 نجات اديان گويد، می وبر. کردند سکوالر را جهان ،)تجربی علوم( پسينی عقالنيت و) فلسفه( پيشينی عقالنيت. راند

 مدعی که اند نداشته اين جز ای چاره مسأله، حل برای شوند، می روياروی بنياد خود عقل با که مواردی در بخش،
 شهود راه از که هستند مدعی آنها. است عقالنيت کاری حوزه و قلمرو از متفاوت آنها کاری ی حوزه و قلمرو که شوند
 ديانت گوهر عرفانی ی تجربه که مدعا اين اگر گويد، می وبر. بخشند می معنا آدميان زندگی و جهان به اشراق، و

. دهد قرار آدميان اختيار در را عرفانی های تجربه به وصول های راه بايد دين صورتی، چنين در باشد، درست است،
 بدبختی و خوشبختی توزيع در نابرابری رنج، درد، ی چنبره در هميشه جهان، در آدميان زندگی که دهد می توضيح او

 نبودند قادر که اديان. شود جبران عادالنه نحوی به ظالمانه روابط اين که هستند آن نيازمند ها انسان. است بوده اسير
 آن« های حل راه طريق ،از»جهانی اين« مادی زندگی و دنيا نفی با کنند، اهدا ادميان به را عدالت جهان اين در

 دنيا ی ناعادالنه روابط برای هم ديگری های توجيه اديان البته. دادند خوشبختی و جبران، ی وعده آنها به »جهانی
 مدرن، دوران در وبر، گمان به اما. است دنيوی های رنج علل از ديگر يکی آدميان، بودن آلود گناه. اند برساخته
  :دارد وجود تری مهم ی مسأله و مشکل

 بسا چه بلکه زند، می سر انسان از گاه گه که باشد عملی تنها نه است ممکن) مذهبی گناه(معصيت حاضر، زمان در«
 به و. باشد زندگی ساختار کل از و متمدن، جهان در انسان سلوک و رفتار کل از فرهنگ، کل از ناپذير جدايی جزيی
  ».٩٩همراهند گناه بزرگترين با که رسد می نظر به است، کرده عرضه جهان اين که ای غايی ارزشهای دليل، همين

 عمومی خير به جمعی سطح در اند، فردی رذائل که معصيت و گناه. است ماندويل سخنان يادآور وبر، سخنان اين
  :دارند کهن جهان های ارزش با بنيادين تعارض اند، ساخته را مدرن جهان که هايی ارزش. اند شده منجر

 اين کامًال فرهنگ برای که مادی، لوازم تأمين صورت ترين عقالنی نتيجه در و شده، روزمره اقتصادی جهان«
 نظر به چنين. دارد پيوند عشق فقدان با بنياد و اساس از که است شده تبديل ساختاری به است، حياتی عنصری جهانی
  ».١٠٠اند شده آلوده گناه همين به ساختمند جهان اين در فعاليت اشکال ی همه که رسد می

 برای تواند نمی جديد علم اما. کند می خلق جديد علم فقط و فقط مدرن، دوران در را طبيعی عليت سپهر گويد، می وبر
 به بخش معنا که دين، سلوکی اخالق معيارهای با اگر: گويد می او. بيافريند اخالقی عليت سپهر مدرن، های انسان
 ارزش و پاره پاره جهان« که است ان صادره حکم تنها بپردازيم، مدرن جهان خصوص در داوری به اند، زندگی
  :باشد نيافتنی دست شايد مدرن، جهان در عرفانی، رستگاری. است »شده زدايی

 است، يافته سازمان عقالنی شکلی به مختلف های حرفه و مشاغل و روزمره کارهای برای که فرهنگی بطن در«
. ندارند اقتصادی ی دغدغه که قشرهايی ميان در مگر. يافت جهانی آن برادری برای جايی بتوان است بعيد بسيار
 به صرفًا فرانسيس، يا و مسيح عيسی يا بودا زندگی از تقليد عقالنی، فرهنگ از ناشی اجتماعی و فنی شرايط تحت
  » .١٠١نمايد می شکست به محکوم محيطی، و خارجی دالئل
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 او، نظر به. است داشته ابراز مدرنيزاسيون فرايند خصوص در نيکويی سخنانی هم) ١٨۵٨ - ١٩١٨( زيمل جرج
) مبادالت بودن غيرشخصی هدف، به معطوف عقالنی کنش سازی، کمی گری، محاسبه روشمندی،( کردن عقالنی
 غير. دارند يکديگر با وثيقی ارتباط عقالنيت ی سيطره و پولی اقتصاد. است مدرن جوامع پيدايش الزم شرط زندگی،
 را...) و ماليات( پولی های پرداخت شدن، غيرشخصی. است روابط شدن پولی محصول مبادالت، بودن شخصی
 نظم شدن، شخصی غير. شود می آزاد ارباب شخصی بندگی از فرد ترتيب، بدين. کند می فئودالی تکاليف جايگزين
  . سازد می ويران رفته رفته را اش بخش مشروعيت منابع و سنتی پيوندهای کند، می فرسايش دچار را پيشامدرن

 گمان به فرايند، اين اثر در. است جامعه شدن پولی فرايند از ناپذير جدايی بخشی ،"کهن های ارزش ی همه تحقير«
  :سازد می نسبی را چيز همه پول. يابد می افزايش فرد رسمی و اجتماعی آزادی زيمل، و وبر مارکس،

 نفوذ و قدرت، به بخشيدن تمرکز ها، مسافت از گذشتن بر توانايی همتای بی های کيفيت ی همه از برخوردار پول،«
 ها خواست خدمت به -سويه يک و خاص چيزهای ی همه از پول ی فاصله حاصل که هايی کيفيت - چيز همه در کردن

 ويژه ارتباطی و است اشيا رفتار مظهر تاريخی، جهان نهاد عنوان به پول، ...آيد می در زندگی ی ويژه های شکل يا
 نسبی خصلت درآيد، پولی مناسبات استيالی زير به جامعه زندگی که اندازه هر. سازد می برقار ها آن و خودش ميان

 نسبيت از ای ويژه شکل مگر نيست هيچ پول زيرا يابد، می آگاهانه زندگی در را خود نمود نيز هستی ی گرايانه
  ».١٠٢دارد داللت کاالها اين ارزش بر که اقتصادی کاالهای متجسم

 پول که دهد می نشان او،. کند می ايفا بخش رهايی نقشی فرد، استقالل دادن گسترش راه از پول، زيمل، ی گفته به
 خداوند کهن جهان در اگر. دهد می انجام را ابراهيمی اديان خدای کارکردهای و وظايف تمامی و است شده خدا جانشين

 مدرن کار طمع انسان برای را آنها تمامی پول امروز بود، آدميان زندگی به بخش امنيت و دهنده آرامش معنابخش،
  . ١٠٣سازد می مهيا

  مسأله طرح

 جديد، عصر. اند نبوده ستيز دنيا و گريز دنيا اخالقی های ارزش اند، برساخته را مدرن دوران که ای اخالقی های ارزش
 پس »محمدی قرآن«. گفت سخن مدرن دوران ی درباره توان می مختلف زوايای از. ديگربود انسانی و اخالق محصول

 دنيای دو به اخالق، دو اين. داشت معطوف توسعه به منتهی اخالق به را خود نگاه ،»دين سلوکی اخالق« گزارش از
 مدرنيزاسيون، فرايند »نفی« و »تغيير« پايان بی فرايند. شوند می منتهی متفاوت دنيای دو به و داشته، تعلق مختلف
 برخی غيره، و گرايی سنت گرايی، بنياد توتاليتاريسم، فاشيسم، رومانتيسم،: است آفريده را خود خاص دشمنان
 شمارد، می مجاز را چيز هر نقد که اخالقی دهد، می راه مداوم نفی و تغيير به که اخالقی. اند مدرنيته ضد های نهضت
 به آيا کرد؟ بايد چه حال. است روشن دين، سلوکی اخالق با اخالق، اين تعارض. نيست آدميان از بسياری مطلوب
 انتخاب آيا است؟ سازگار »دينی ی تجربه« به رسيدن هدف با ،)مدرنيزاسيون فرايند( دويدن دنيا کردن آباد دنبال

 است؟ سازگار چيز، همه دائمی تغيير در مشارکت و دنيا کردن آباد با شود، می منتهی »دينی ی تجربه« به که سلوکی
 از گروهی سپس. دهند می تقليل فقه و مدرنيته تعارض به را مدرنيته و دين تعارض ی مسأله انديش، فقاهت دينداران

 احکام از ديگر، تعبير به. کنند می تعطيل مدرنيته، سود به را سنت و کتاب فقهی احکام اند، پذيرفته را مدرنيته که آنان
 اخالق. فروکاست فقه و مدرنيته تعارض به توان نمی را نزاع محل اما،. کنند می عدول معتبر، سنت و قرآن فقهی
 عارفان سلوک براساس را »دينی ی تجربه« مفهوم دين، فيلسوفان. دارد تعارض دين سلوکی اخالق با هم توسعه

 توان می را وحی خصوص در پيامبران مدعای که اند شده مدعی) آلستون مثًال( آنان از برخی آن، از پس. اند برساخته
 دينی ی تجربه به را بودن وحی مهبط مدعای بتوان اگر ديگر، تعبير به. کرد بازسازی »دينی ی تجربه« مدل پرتو در

 هر در. بود نخواهد نامعقول بودن »وحی مهبط« مدعای آن پرتو در که ايم يافته دست مدلی به آنگاه کرد، تحويل
 با عارفان که کرد نخواهد ايجاد مسأله اين در تغييری ناممکن، يا باشد ممکن دينی ی تجربه به وحی تحويل صورت
 دنيا کردن آباد به که نيست سلوکی سلوک، ی نحوه آن. اند يافته دست اند، کرده ادعا که های تجربه به خاص سلوکی
 است دورانی مدرن، ماقبل دوران که رود گمان شايد گرديد، مطرح که مسائلی به توجه با ديگر، سوی از. شود منتهی
 اخالقی برتری از بلومنبرگ، هانس جمله از بسياری، متفکران اما. است تر موجه مدرن دوران از اخالقی نظر از که

  . ١٠۴اند کرده دفاع مدرن دنيای
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 آن ذکر که نيست ای مسأله مسأله، کل اما يافت، خواهد ادامه جديد، دنيای و دين سلوکی اخالق خصوص در بحث
 بحث، پايان از پيش. انداخت آنها به هم نگاهی نيم بايد که است، آمده برون مسأله اين دل از هم ديگری مسائل. رفت
 فرايند در بورژوازی نقش خصوص در مدرن، انديشمندان تمام. کنيم می جلب مهم ی نکته يک به را همگان توجه

 متنی به اينک که ،دموکراسی و ديکتاتوری اجتماعی های ريشه کتاب در مور برينگتون. اند گفته سخن مدرنيزاسيون
  :است گفته شده، تبديل کالسيک

 فقدان. است پارلمانی دموکراسی رشد ی الزمه نيرومند و مستقل بورژوازی يا و شهرنشينان ی طبقه وجود«
  » .١٠۵بورژوازی يعنی دموکراسی، اصلی عامل... است دموکراسی فقدان معنای به بورژوازی

  

  :ها پاورقی

۵۶- D.Lockwood. Solidarity and Schism (Oxford , 1992), pp. 7‐8. 

۵٧- Undated Le er to Bougle , quoted in s. Lukes, Emil Durkheim (Harmondsworth. 1975), 
p. 139. 

۵٨-E. Durkheim, Professional Ethics and Civic Morals (London, 1957), p. 12. 

۵٩- Ibid., p.81. 

۶٠- Ibid., p. 11. 

۶١- Ibid., p. 16. 

۶٢- Ibid., pp. 6‐7. 

۶٣- Ibid., p. 42. 

  :است نوشته شهروند آغازين صفحات در هابز -۶۴

 آن از نفعی يا افتخاری به رسيدن چشم بلکه نيستيم، همنشينی خاطر محض همنشينی دنبال به طبيعتمان به بنا ما پس«
 بهتر - آيند می گرد هم با چيز چه طمع به و چگونه ها انسان که را اين. را يکی آن بعد داريم، چشم را اينها اول داريم،

 است روشن باشند، آمده گرد سود برای اگر زيرا. دريافت کنند می آمدن گرد از پس آنچه ی مشاهده با توان می همه از
 شکل بازاری دوستی نوعی است، ای وظيفه تقسيم برای اگر ديگران، آن نه و دارد خويش سود به چشم هرکسی که
 اگر خيزد، نمی بر خير نيت که خيزد می بر نفاق آن از و حقيقی، دوستی تا است بيشتر آن در حسد البته که گيرد، می

 به بنا مسخره چون که دارد، خود لذت برای ديگران خنداندن به چشم کس هر که است، جان کردن تازه و لذت برای
 کار اين شايد چند هر و. دارد خود وضع نشاندن کرسی به در سعی هرکس ديگری، در اعوجاج و است عيب طبيعتش
 فخر و کبر از که شود نمی مفرح آنقدر همنشينی از هرکس است آشکار باشد، آزار قصد بی و معصومانه بعضًا
 و حرفهايشان، شان، زندگی و آزاريم، می است غايب که را آن ها برخاست و نشست اين در غالبًا اما. خويش

 نيشی شد، جدا چون حاضری که نادر، نه و آری،. کنيم می محکوم و کنيم، می داوری و رسيم، می وا را اعمالشان
 اينهاست و. شوند می جدا جمع از که باشند نفر آخر خواهند می همگان که نيست بدخواهی از اين و شود، نثارش

 دارند، موجودات ی همه که هوسهايی آن به بنا يعنی شويم، می کشيده بدانها طبيعت به بنا که همنشينی، واقعی مفرحات
 تلخ گذشته ياد را کنونی شيرين وقت که بسا و خيزد می بر جمع خوش ای قاعده يا ناخوش اتفاقی به بنا که آن تا
  ».چايد می دهانشان هم افراد ترين هوش تيز حتی آن بی که يادی: کند می

De Cive 
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  .١٣٨ -١٣٩ صص ،١٣٨١ دوم، چاپ نی، نشر بشيريه، حسين ی ترجمه ،لوياتان هابز، توماس -۶۵

  .١۵٧ - ١۵٨ صص پيشين، -۶۶

  .١۵٩ ص پيشين، -۶٧

  .٣۶ – ٣٧ صص پيشين، -۶٨

  .۴۶ - ۴٧ صص پيشين، -۶٩

٧٠- Macpherson, C. B.(1962) The Poli cal Theory of Possessive  Individualism: Hobbes  to 
Locke. London: Oxford University Press.P. 13. 

٧١- See the introduc on to D. Hume, A Trea se of Human Nature (Harmondsworth, 1969), 
esp. pp. 42‐3. 

٧٢- David Hume, A Trea se of Human Nature, ed. P. 548. 

٧٣- David Hume, 1749. “Of the Origianl Contract.” In Cahn, ed . 

٧۴- private Vices , Public Benefits. 

٧۵- Bernard Mandeville, La Fable des abeilles , Paris , Vrin 1985 , p. 41. 

  . ١٨ ص شيرازه، نشر مالجو، محمد ی ترجمه ،منافع و نفسانی هواهای هيرشمن، آلبرت -٧۶

  . ١۵ ص ،١٣۵٧ پيام، انتشارات تهران، زاده، ابراهيم سيروس ی ترجمه ،ملل ثروت اسميت، آدام -٧٧

 و او کردن معرفی بد محصول را، اسميت آدام سخنان از قطعه اين کردن بازگو اقتصاد، و اخالق کتاب در آمارتياسن،
  :کند می قلمداد اش متن خوانی بد

 باشند، رفته فراتر نانوا و قصاب ی درباره تکه اين از رسد نمی نظر به اسميت ستايندگان از بسياری که حالی در«
 بازار معمولی های مبادله کند روشن که است آن کند می اسميت اينجا که کاری دهد می نشان هم تکه همين حتا خواندن
 که واقعيت اين اما. است اين شود می ظاهر آن در شده نقل ی قطعه که فصلی موضوع و کند، می عمل چگونه و چرا

 خود کرد می فکر که دهد نمی نشان ابدًا است معمول کامًال ی دوجانبه امتياز دارای ای معامله که داشت توجه اسميت
 را اقتصادی رستگاری. بود معتقد آن خالف به دقيقًا واقع در. باشد کافی خوب ی جامعه يک برای تواند می.... پرستی

 مرکز، نشر فاطمی، فريدون ی ترجمه ،ارزش/ واقعيت گانگیدو پاتنم، هيلری( کردإ نمی متکی تک ی انگيزه يک بر
  ).٩۴ ص

  :گويد می. است مخالف خود، نفع سازی بيشينه يا خواهی خود به اقتصادی کنشگران های انگيزه فروکاستن با آمارتياسن

 خود نفع سازی بيشينه که شود فراهم فرض اين برای معقول دفاعی اقتصادی ی نظريه در که باشد اين نهايی نيت اگر«
 رفتار دانستن يکی سپس و عقالنيت با خود نفع گذاردن برابر ی پيچيده روال است، بالفعل رفتار ی کننده مشخص
 نبرد به رفتن در عقالنيت مقتضيات از استفاده برای کوشش. رسد می نتيجه بی کلی به نظر به عقالنی رفتار با بالفعل

) خود نفع بالفعل سازی بيشينه همان يعنی( دارد وجود معيار رفتار يک که اقتصادی ی نظريه در فرض اين نفع به
  ). ٩۶ ص پيشين،( »است لنگ خر يک روی نظام سواره بار بردن مانند

  .٣۴۶ ص ،ملل ثروت اسميت، آدام -٧٨

  :گويد می اسميت آدام -٧٩
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 آسايش فقط چه گر شان، فطری آزمندی و خودخواهی رغم به و کنند، می مصرف تهيدستان از بيش اندکی ثروتمندان«
 و پوچ اميال آوردن بر گيرند می کار به که آدمی هزاران کار از شان غرض يگانه گرچه دارند، نظر مد در را خود

 کند می رهبری نامريی دستی را ثروتمندان. کنند می تقسيم تهيدستان با را خود بهبودهای حاصل است، ناپذيرشان سيری
 اش ساکنان ميان مساوی های بخش به زمين که صورتی در که دهند انجام را زندگی حوايج توزيع همان تقريبًا تا

 داشته خبر آن از آنکه بی باشند، داشته را آن نيت آنکه بی] ثروتمندان[ سان بدين و گرفت، می انجام شد می تقسيم
 را زمين الهی مشيت که هنگامی .آورند می فراهم را بشر نوع افزايش وسايل و برند می پيش را جامعه منفعت باشند،
 کرد، فراموش نه اند، مانده کشی تيغه از بيرون آمد می نظر به که را کسانی کرد، تقسيم مغرور اربابان معدودی ميان
  ».شوند می برخوردار خود خاص سهم از شود، می توليد چه آن ی همه از نيز ها آن. گفت ترک نه و

A.Smith (1759), The Theory of the Moral Sen ments (Indianapolis 1982), IV. 1.10,pp 184‐ 5. 

٨٠- I . Kant. Poli cal Wri ngs (Cambridge. 1991).pp . 44‐5 . 

  .١١۶ ص ،منافع و نفسانی هواهای -٨١

  . ١٢۶ ص پيشين، -٨٢

  :به شود رجوع -٨٣

 فرهاد مراد ی ترجمه ،رود می هوا به و شود می دود است، استوار و سفت آنچه هر مدرنيته، تجربه برمن، مارشال
  .نو طرح پور،

 در مدرنيزاسيون فرايند تفسيرهای بهترين از يکی) ۴۴ -١٠٨ صص( »رشد و توسعه تراژدی: گوته فاوست« فصل
  :است نوشته برمن. نبود!)  ؟( اخالقی و پاک وجه هيچ به فرايند، اين. است جديد جهان

 و اجتماعی فيزيکی، جهان کل در ای ريشه دگرگونی ايجاد خويشتن، ساختن دگرگون راه يگانه مدرن انسان برای«
 مارکس که است ممکن نيروهايی ياری به فقط انسانی قوای تحول و توسعه... کند می زندگی آن در که است اخالقيی

 قدرتی با است ممکن آينه هر که ترسناکی و تاريک نيروهای همان نامد، می »زيرين جهان های قدرت« را ها آن
 در چيزی بود خواهد قادر صورتی در فقط فاوست... کنند فوران است، بشری کنترل گونه هر از خارج که دهشتناک،

 طلب و شيطان با کردن کار رهگذر از واقع، در: کند عمل مخرب قدرتهای اين طريق از و با که بيافريند جهان اين
  ».باشد خير خالق« و برد پايان به خداوند کنار در را کارش تواند می او که است »شر مگر چيز هيچ«

 کل است حاضر که انسانی... طلب رشد انسان ازلی مثال عنوان به فاوست... است شده سنگفرش بد نيات با بهشت راه
 طبيعت سر بر چه نامحدود رشد که نيست مهم برايش و کند، پاره تکه ناپذير سيری گسترش و رشد خاطر به را جهان

  . شده ذکر فصل به شود رجوع". آورد خواهد انسان يا

: بود گفته عمر آخر در که آورده شمار به رومانتيسم مخالفان از يکی را گوته) ١٩٠٩ - ١٩٩٧( برلين آيزايا
  :گويد می برلين» .سالمت کالسيسيسم و است بيماری رومانتيسم«

 امواج دستخوش و گذراند می سر از را رومانتيک های استحاله انواع که دارد قهرمانی چه اگر فاوست حتی«
 از که شود می مقايسه گسيخته عنان تندآبی با قهرمان اين که است روشن موارد از بسياری در -شود می خشمگين
 نهايت در -نهد می راهش سر بر مفيستوفلس که است جديدی تجربيات ی تشنه همواره و جهد می ديگر سنگ به سنگی
 بعد باکيس، و فيلمون کشتن از بعد گرچن، کشتن از بعد فاوست، مورد در عمده ی مسأله. است سازگاری درام نوعی
 برای هماهنگ حل راه نوعی سرانجام که است اين کتاب، دوم و اول قسمت در ها جنايت بسيار به زدن دست از

 ديگر بسياری عذاب و ريخته زمين بر را بسياری خون او های کرده که چند هر شود، می پيدا تعارضات اين از رهايی
 های هماهنگی که کرد می گمان هگل چون نيز او. شمرد می ناچيز را عذاب و خون اين گوته اما. است شده سبب را

 آنها به تر رفيع ديدگاهی از اگر که آيد، می پديد قهرآميز های ناهماهنگی و شديد برخوردهای دل از تنها الهی
 نيست، رومانتيک تفکری اين اما. کنند می ياری عظيم هماهنگی آن به رسيدن در را ما که هستند عواملی بنگريم
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 شايد که دشوار حلی راه دارد، وجود حلی راه بگويد که است اين بر گوته کلی گرايش زيرا است، رومانتيک ضد بلکه
 ترجمه رومانتيسم، های ريشه برلين، آيزايا( »است حلی راه حال هر در اما شود، می متجلی عارف چشم در تنها

  ).١٨٢ -١٨٣صص ماهی، نشر کوثری، عبداهللا

  :شود رجوع زير کتاب به ،کمونيسم مانيفست کامل ی ترجمه برای -٨۴

  . ٢٧۵ -٣١٧ صص آگاه، مرتضوی، حسن ی ترجمه ،سال ١۵٠ از پس مانيفست، ليز، کالين پانيچ، لئو

  . پيشين -٨۵

  .قدرت خواست -٨۶

   .تراژدی زايش -٨٧

  .شر و خير فراسوی: از ٢٢۴ و ٢٢٣ ،٢۶٢ های بخش از نقل به -٨٨

  : است نوشته خصوص اين در وبر -٨٩

  ضمانتهای وجود و  قوانين  عقالنی  تصويب و  مدون و  عقالنی  اساسی  قانون با  همراه  سياسی  تشکلی از...  دولت«
  نوع  اين  به  نزديک  های شکل  که  اين با آيد،  درمی اجرا  به  ديده  تعليم  کارگزاران  دست  به  که  قوانين  اين  برای  اجرايی
  بوده غربی  دولت  به  مختص  فقط  خصوصيات و ها  ويژگی از  ترکيب  اين اما  داشته وجود نيز ديگر  جاهای در  دولت
 شايد... کند می  صدق  مطلب  همين ، است  مدرن  زندگی  سازنده  نيروی  ترين قاطع  که نيز،  داری سرمايه  درباره.  است
 مسلمًا اما.  دانست  يکسان غيرعقالنی،  انگيزه  اين  عقالنی  تعديل با  کم دست يا  مهارساختن با را داری سرمايه  بتوان

  البته و.  است  مترادف  دارانه سرمايه مستمر و عقالئی  فعاليت  طريق از سود دائمی تجديد و سودجويی با داری سرمايه
 و ها فرصت از  که  داری سرمايه  اقتصادی واحد هر ، داری سرمايه  نظام بر  مبتنی  جامعه در زيرا باشد؛  چنين  هم بايد

 ما،  تعريف  به بنا ، دارانه  سرمايه اقتصادی  کنش...  است  نابودی  به  محکوم نبرد  بهره سود  کسب  برای  خويش  امکانات
  کنش  اين  مبنای  که معنا بدين آيد،  می  پيش  مبادله برای  که  فرصتهايی از  استفاده با سود  چشمداشت بر  مبتنی  است  کنشی
 از  بيرون  بورژوازی  مفهوم و  غرب از  بيرون شهروند  مفهوم...  است سود  کسب آميز صلح)  صوری  لحاظ به(  بختهای
  به  خصوص  به و  مدرن  علم  خصوصيات  به  داری سرمايه  اين ... است  نشده  مشاهده  ديگری  جای در ، مدرن  غرب
 و  خاص  گرايی  عقالنيت...  است  وابسته  عقالنی و  دقيق  تجربی  آزمايشهای  به و  رياضيات بر  مبتنی  طبيعی  علوم

 چاوشيان، حسن ترجمه ،داری سرمايه روح و پرتستانی اخالق وبر، ماکس( « است  غرب  فرهنگ  به منحصر
  ).٢٩٧ -٣٠٣ صص ،١٣٧٢ پائيز ،٣ شماره ارغنون،

  :بود گفته ١٩٢٠ سال در مرگ از پيش اندکی وبر

 هر. کرد ارزيابی مارکس و نيچه به او نگرش با توان می را کنونی فيلسوف ويژه به و کنونی، ی پژوهنده صداقت«
 فقط بگيرد انجام تن دو اين کار غياب در است توانسته نمی او خود کار از معتنابهی های بخش که نپذيرد که کس

 که است جهانی بريم، می سر به آن در فکری و معنوی لحاظ از امروز که جهانی. زند می گول را ديگران و خودش
  ».گيرد می شکل نيچه و مارکس با اساسًا

Quoted in W. Hennis Max Weber (London, 1988), p. 162. 

  :است گفته. کند می دين ادای نيچه به هم ديگری ی نوشته در وبر

 استنتاج نيز نارضايتی و خشم ی نظريه از را دينی اخالق انتزاعی و عام و طبقاتی تعين قياس، براساس توان می«
 استقبال آن از گرمی به شناسان روان آنکه از بعد و نيچه فريدريش درخشان ی مقاله انتشار دنبال به نظريه اين. کرد
 قلمرو در بردگان شورش« برادری و شفقت از تجليل مذکور ی نظريه در دانيم می که چنان. ياقت شهرت کردند
 خاطر به خواه است، رفته ستم آنها بر نحوی به که کنند می برپا کسانی را شورش اين شود، می تلقی »اخالق
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 ترتيب اين به. مناسب امکانات و ها فرصت از محروميت خاطر به خواه و ذاتی استعدادهای از نبودن برخوردار
 در »فرافکنی« به که است محرومانی گيری انتقام هدفش و است شده سرکوب احساسات ی ثمره اخالقی اصول

 زندگی روش برابر در آنها. دربياورند پول و کنند کار که اند محکوم و اند ناتوان چون پردازند، می خود احساسات
 جامعه، قدرت، دين، وبر، ماکس( »کنند می عصيان آزادند، ای وظيفه انجام و کار نوع هر از که ممتازی قشرهای
  ).٣٠٧ ص هرمس، انتشارات تدين، احمد ترجمه

  :که است داده توضيح بارها داری، سرمايه روح و پروتستانی اخالق از پس های نوشته در وبر -٩٠

 دين ی وسيله به زندگی ی شيوه تعيين... است نگرفته شکا مذهب ی سيله و به صرفًا ای اقتصادی اخالق هيچ تاکنون«
 و اقتصادی عوامل از نيز عامل اين خود البته و است، اقتصادی اخالق ی کننده تعيين عوامل از - يکی فقط و -يکی نيز

 ماکس( »کنند می عمل ملی و اجتماعی سياسی، جغرافيايی، مشخص مرزهای چارچوب در که پذيرد می تأثير سياسيی
  ).٣٠۴ ص هرمس، انتشارات تدين، احمد ترجمه ،جامعه قدرت، دين، وبر،

 تا اند کرده بررسی جديد جوامع در وبر اصلی مدعای ، مشترک تحقيقی در ، نوريس پيپا و اينگلهارت رونالد -٩١
  :اند نوشته مختلف، جوامع آماری بررسی پس دو آن. شود روشن آن نادرستی يا درستی

 در را کار اخالق ترين ضعيف کنند، می زندگی پروتستان جوامع در امروزه که کسانی وبر، ی نظريه خالف بر«
 صنعتی پسا اقتصادهای... دهند می نشان کنند، می زندگی ديگر دينی های فرهنگ ی همه در که کسانی با مقايسه
 تحقق و استراحت فراغت، های ارزش به ثروتمند های کشوه که دليل اين به دارند، را کار اخالق ترين ضعيف امروزه
 کار داری معنی طور به ديگر دينی های فرهنگ ی همه... دهند می را اهميت بيشترين حرفه، و شغل از خارج خود

 و اينگلهارت رونالد( »است اسالمی کشورهای به متعلق ضرايب ترين قوی و هستند پروتستان جوامع از محورتر
  ).٢٣٨ – ٢۴٠ صص کوير، انتشارات وتر، مريم ی ترجمه ،جهان در سياست و دين عرفی، و مقدس نوريس، پيپا

 شواهد«: گفت می سخن آن از وبر که دورانی نه است، حاضر جوامع به مربوط شان تحقيق که اند داده توضيح دو آن
 بررسی يافت، گسترش غرب در داری سرمايه که را زمانی فرهنگی شرايط آن با بتوانيم که ندارد وجود ای تاريخی
 اخالقی معيارهای ما چنانچه باشد؛ داشته مصداق توانست می معاصر پروتستان جوامع در هنوز وبر ی نظريه... کنيم

 تر توجه قابل و تر قوی آنها چنانچه و کردند می کاری روغن را داری سرمايه های چرخ که کرديم می پيدا خاصی
 چنان آن دهد، می ادامه بيستم قرن اواخر پروتستان آيين ميراث آيا ببينيم که است اين دهيم انجام توانيم می آنچه... بودند
 زندگی معاصر پروتستان جوامع در که کسانی کند می روشن بررسی اين. سازد متمايز جهان اديان ديگر از را آن که
 پيشين،( »دارند تری، قوی نه تر، ضعيف کاری اخالق ديگر ی عمده دينی های فرهنگ ی همه با مقايسه در کنند می

  ). ٢٣۵ -٢۵٧ صص

 کاشانی، منوچهری پريسا رشيديان، عبدالکريم مترجمان ،داری سرمايه روح و تستانیوپر اخالق وبر، ماکس -٩٢
  .١۴٧ - ١۴٨ صص فرهنگی، و علمی انتشارات

  . ١۴٧ -١۴٨ صص ،منافع و نفسانی هواهای -٩٣

٩۴ .Gerth, H. H. and Mills, C. W. (trans.), From Max Weber: Essays in Sociology, N.Y.: Oxford 
University Press, 1946  

٩۵.Shills,  E.  and  Finch, H.  (trans.),  The Methodology of  Social  Sciences, N.Y.:  Free Press, 
1949 . 

٩۶.Gerth and Mills, 1946, p.149. 

  .٣٧٨ ص هرمس، انتشارات تدين، احمد ی ترجمه ،جامعه قدرت، دين، وبر، ماکس -٩٧

  .۴٠٣ ص پيشين، -٩٨
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  .۴٠٧ – ۴٠٨ صص پيشين، -٩٩

  .۴٠٨ ص پيشين، - ١٠٠

  . ۴١١ ص پيشين، - ١٠١

١٠٢ - Georg Simmel , Philosophy of Money ,pp. 496, 512. 

  :نويسد می. است کرده تبيين را مدرن دوران خوب بسيار زيمل - ١٠٣

 در و است نکرده بيان را آن شوپنهاور از کمتر کانت که را شادمانی و خرسندی برای مدرن انسان عظيم آرزوی«
 بال و پر پول، ی نتيجه و قدرت همين نيست، مشهود زمانه ی فزاينده گرايی آمريکا از کمتر اجتماعی دموکراسی

 ايجاد سبب به يا و ساخت محکوم را آن توان می که مدرن افراد و اقشار بودن »کار طمع« خصوص به. دهد می
 چيز هر که دارد وجود چيزی اکنون که است گرفته فزونی سبب بدين گفت، آمد خوش فرهنگ تحول برای انگيزه

 تمامی در تا آورد دست به را آن پريان های قصه جادويی کليد مثل است کافی فقط و است نهفته خود در را خواستنی
 خواستنی هميشه آنها ی همه که ثابت اهداف برخالف پول -است مهم نکته اين و -اين بنابر. گشود خو روی به را لذات
 اين. برآمد آن کسب صدد در لحظه هر اصوًال است ممکن که شود می تبديل مطلقی هدف به نيستند، نيافتنی دست يا و

 آن به اهداف ساير که اين محض به که است هدفی دارای اکنون او است، فعاليت به مدرن انسان مستمر محرک امر
 است عبارت »خدا« مفهوم عميق معنای...ماست دوران »خدای« پول... است دسترس در هميشه بالقوه دهند، مجال
 وسطی قرون اواخر مدرن روح خود که کوزايی نيکالس جهان، متضاد و متنوع عناصر رسيدن وحدت به از
 است مفهوم اين در. است کرده توصيف اضداد وحدت coincidentia oppositorum زيبای ی واژه با را »خدا«بود
 احساس فراگير غنای و امنيت و صلح و رسند می هماهنگی و وحدت به وجود ناپذير آشتی و عجيب های جنبه تمام که
 انگيزد می بر پول که هايی احساس. هستند »داريم خدا ما« مفهوم و »خدا« مفهوم از بخشی اينها شود، می ناشی آن از

 تمامی مطلق معادل و کامل تجلی به شدن بدل با فزاينده طور به پول. دارند مفهوم اين با روانشناختی شباهتی
 متضاد اشياء آنجا در که گردد می بدل کانونی به و نشيند می متعدد چيزهای و اشيا تارک بر مجرد شکل به ها، ارزش

 بر تفوق امکان ما به عمًال پول اين بنابر. شود می آشکار شباهتشان و خورند می بر يکديگر به هم از دور و بيگانه و
 متعالی وجود همچون که قبوالند می ما به و سازد می مطمئن خود مطلق قدرت از را ما و دهد می را خاص اشياء
. شود مبدل چيزها ی همه به است قادر و سازد حاضر ما برای لحظه هر در را خود مادون چيز و شیء هر تواند می

. شوند می ختم آن به ها ارزش همه که کند می متقاعد را ما و آورد می وجود به آرامش و امنيت احساس پول تصاحب
 يک در اشياء ی همه که شود می باعث محض روانشناختی حيث از ارز اعتقاد و احساس اين که گفت توان می اين بنابر
 »است شده مبدل »خدا« به ما عصر در پول کنند شکوه اينکه بر است موجهی دليل نيز امر اين و گيرند قرار سطح

 - ٣٣۵ صص ،١٣٧٣ پائيز ،٣ شماره ارغنون، اباذری، يوسف ی ترجمه ،مدرن فرهنگ در پول زيمل، گئورک(
٣٣۴ .(  

 مدرنيته بودن اخالقی از ،جديد عصر مشروعيت کتاب در آلمانی، بزرگ مورخ و فيلسوف بلومنبرگ، هانس - ١٠۴
  :است کرده دفاع مدرن ماقبل عصر برابر در

Hans Blumenberg, Die Legitmitat der Neuzeit (Frankfurt, 1966.( 

 گزارشی ،»جديد عصر حقانيت از دفاع در« ی مقاله و »جديد عصر چيستی و خاستگاه« ی مقاله در نيکفر رضا محمد
  .نيکفر رضا محمد مقاالت بخش نيلگون، سايت به شود رجوع. است کرده ارائه کتاب اين از انتقادی -  تحليلی

 چاپ دانشگاهی، نشر مرکز بشريه، حسين ترجمه دموکراسی، و ديکتاتوری اجتماعی های ريشه مور، برينگتون - ١٠۵
 .١٢ - ١٣ صص ،١٣۶٩ اول،
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   ٢١ - محمدی قرآن
  )١١ - ١٢( جديد دنيای و دين سلوکی اخالق

  

  توسعه با دين سلوکی اخالق تعارض -٧

 دين تعارض از گفتن سخن مدرن، ی يافته توسعه ی جامعه به منتهی اخالق با دين سلوکی اخالق تعارض از گفتن سخن
 دادن نشان عين در شناسان، جامعه بزرگترين آنکه برای. رود نمی شمار به مطلوب و خوب لزومًا امری، با

 از شماری بی انتقادهای مدرنيته، دستاوردهای برشمردن درعين و اند، آورده وجود به را مدرن ی جامعه که هايی ارزش
 فرهنگ و جامعه ،...و هابرماس فوکو، آدرنو، هورکهايمر، زيمل، وبر، دورکهايم، مارکس،. اند کرده مدرن ی جامعه
 توسعه جوامع خصوص در دران غيردين و دران دين ارزشی داوری. اند گرفته نقد تيغ به گوناگون زوايای از را مدرن
 و اخالق با اند، آورده پديد را مدرن جوامع که هايی ارزش و اخالق که کرد توان نمی انکار باشد، چه هر مدرن ی يافته

 ی تجربه« به معطوف ی صوفيانه – عارفانه اخالقی سلوک ديگر، تعبير به. دارند تعارض دينی سلوکی های ارزش
 که هستند، هايی ارزش به مسبوق مدرن، ی يافته توسعه جوامع. شود نمی منتهی مدرن ی يافته توسعه جوامع به ،»دينی
 مواهب و است دنيوی پايدار نا امور مخالف گريز، دنيا نگرش. دارند تعارض دينی، سلوکی اخالق های ارزش با

 و معشوق، به وصال راه تنها که اين برای. ندارد ارزشی هيچ شخص فرديت حتی. سازد نمی خشنود را عارفان دنيوی
 موجودی خداوند از غير. است محض عدم و »وجودی ذاتی فقر« دريافت مشتاق، رويت به محتاج هجران تبديل
 برابر در آن، مبنای بر که است، کرده بيان سعدی را مدعا اين پائين سطح. باشد ارزش بی يا ارزشمند که ندارد وجود
  :آيند می حساب به هيچ موجودات ديگر خداوند، وجودی عظمت

  نيست پيچ جز عقل ره

  نيست هيچ خدا جز عارفان بر

  شناس حقايق با اين گفت توان

  قياس اهل گيرند خرده ولی

   چيستند؟ زمين و آسمان پس که

  کيستند؟ دد و دام و آدم بنی

  کمترند آن از هستند چه هر همه

  برند هستی نام اش هستی با که

  نيست ذره يک است آفتاب گر که

   نيست قطره يک درياست هفت گر و

  برکشد علم عزت سلطان چو

  .١٠۶درکشد عدم جيب به سر جهان
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 او چيزی هيچ و بيند، نمی را خدا غير که است کسی عارف ولی دارد، وجود دنيا چه اگر که اند گفته هم ديگر برخی
 معنايی به او ندارد، کاری سطوح اين با شد، خواهد گفته اين از پس چنانچه مولوی، اما. سازد نمی غافل خداوند از را

  : داشت باور اينها از تر عميق بسيار

  فنا او نگردد تا را کس هيچ

  کبريا بارگاه در ره نيست

  نيستی اين فلک معراج چيست

  نيستی دين و مذهب را عاشقان

  نياز از آمد چارق و پوستين

  اياز محراب عشق طريق در

  مرحله اين اطلس و مال و ملک

  سلسله رو سبک جان بر هست

  گشت غره و بديد زرين ی سلسله

  دشت ز جان چاهی سوراخ در ماند

  دوزخی بمعنی جنت صورتش

  رخی گل نقشش و زهر پر افعيی

  ) ٢٣٢ – ٢۴۵ ابيات ششم، دفتر ،مثنوی(

  

 را آدمی آنکه جای غيره،به و دنيوی مواهب آوری جمع آن، کردن آباد رفتن، آن دنبال به دنيا، برای شدن قائل ارزش
 نه است، فردی سلوک عارفانه، سلوک. خداوند ی تجربه به رسد چه کند، می دور خداوند از را او سازد، نزديک خدا به

 کتاب در اجتماعی فقهی احکام بدينترتيب،وجود. است فرد به منحصر و شخصی رويارويی خداوند، با مواجهه. جمعی
 اخالق روابط نزاع، محل. گردد نمی انکار) فقه( دنيوی تمامًا دانش اين متخصص صنف وجود و معتبر، سنت و

 دنيوی خصومات به متعلق فقه: گفت می فقه غزالی. است مدرن ی يافته توسعه جوامع به منتهی اخالق با دينی سلوکی
 امثال که رود گمان شايد. آورد می شمار به گدايان از هم را وعاظ او. هستند دنيا علمای که فقيهانند آن متکفل و است،
 سلوکی نحو چه به را مومنان که اند دانسته نمی و نداشته، اطالعی هيچ دنيا کار و ساز از مولوی و غزالی
 نظام ی اداره که دانستند می بخوبی ها آن که گفت بايد اما آورد؟ خواهد دنيا سر بر چه زندگی سبک آن و خواندند، می

  : گفت می غزالی است؟ دنيوی زندگی دوام علت چيز چه و چيست؟ به منوط دنيوی

 وامدار دنيا، امور ی همه نظم بلکه. است نهاده شان جهل و غفلت گرو در را بندگان مصلحت و شهرها نظام خداوند«
 زاهد و دلسرد چون و شد، خواهند دلسرد دنيا از شوند، همت بلند و عاقل همه مردم اگر. است همتی دون و غفلت
  ».١٠٧گشت خواهند هالک زهاد، خود جمله از مردم ی همه صورت، آن در. گرفت خواهد ويرانی زندگی شوند،

 جوامع به رسد چه است، مردم بودن مسخر و حرص غفلت، به منوط هم مدرن ماقبل دنيای ی ادراه غزالی، گمان به
  : کنونی مدرن
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 برای دين راه تا اند شده مسخر خواهان دنيا نيز و يابد سامان ملوک برای مملکت تا اند شده مسخر نيز وران پيشه«
 دين سالمت شرط لذا. ماند نمی سالم هم دران دين دين نبود، چنين اگر و گردد هموار است آخرت ملک که داان، دين
 مشيت که است قسمتی اين و گمارند همت دنيا امور به و کنند اعراض خواهی دين از مردم بيشتر که است آن اينان
  ».١٠٨دارد معنا همين به اشاره معيشتهم بينهم قسمنا نحن آيه و است کرده تقدير را آن خداوند ازلی

 را ها آن غفلت و آدميان اکثريت بودن مسخر که است خوابيده ای گری اشعری مولوی، و غزالی بينی جهان پس در
  :آورد می شمار به شان بودن مجبور از ناشی

 نمی نصيبی خود که اقوامی با را دين اين که است کرده وعده خداوند... باشند رياست دوستدار که مجبورند مردم«
... باالتر اين از. کرد نخواهد ضايع را آنان خداوند. بپرداز خود به و مباش مردم کار انديشناک تو لذا. کند تأييد برند،
 گوييم می او به بلکه. کرد نخواهيم منع کردن وعظ از را او ما... نباشد الکالم نافذ نافع واعظ يک جز شهر در اگر
 فرو هم را مجاهده و باش مشغول وعظ به گوييم می هم باز توانم، نمی بگويد اگر و. کن مجاهده هم خود با و کن وعظ
 اين برای شهر در ديگری کس او جز زيرا شد، خواهند هالک همه مردم نکند وعظ او اگر که دانيم می چون. مگذار
 سالمت. شود می هالک او خود باشد، رياست کسب و قلوب جلب هدفش و کند مداومت وعظ بر اگر حال نيست، کار
 از اين شايد گويی می و کنيم می مردم فدای را او ما لذا. تنهايی به او دين سالمت از ما نزد است تر محبوت مردم دين
  ».١٠٩ندارند نصيبی خود که کرد خواهد تأييد اقوامی مدد به را دين اين فرمود پيامبر که است کسانی همان ی زمره

 و آخرت از مردم غفلت که است آن دارد، وثيقی ارتباط حاضر بحث با و است، گفته غزالی که مهمی بسيار ی نکته
 عمل اخالق آن به بخواهند مردم اگر. دنياست کردن آباد موجب دين، سلوکی اخالق به پايبندی عدم و جهان، باطن
  :گردد می ويران دنيا بلکه شد، نخواهد آباد دنيا تنها نه کنند،

 برای را آن معارف اين حامل که نيست جايز نيز و جويند شرکت معارف اين امثال دانستن در مردم که نيست جايز«
 در همه که کند می اقتضا الهی حکمت چون. شد خواهد ويران دنيا بدانند، را ها آن همه اگر بلکه کند، افشا ديگران
 دنيا زهد، فرط از بخورند، حالل طعام روز چهل مردم ی همه اگر بلکه گردد، آباد دنيا تا باشند ور غوطه غفلت
  ».١١٠شد خواهد بسته بازارها و ويران

. شد نخواهد ايجاد نيافته، توسعه جوامع در دموکراسی. است خاص اخالقی به ،مسبوق  مدرن ی  يافته  توسعه  ی جامعه
.  است  دموآراسی تولد و ظهور  الزم شرِط ، فرهنگی ـ  اجتماعی ـ  اقتصادی  ی توسعه از  ميزانی ديگر، عبارت به

 ما  سنتی  نظام  تدريجی طور  به  آه  است  ارزشهايی  به  مسبوق نيز خود ، توسعه  ولی  است  توسعه  به  مسبوق  دموآراسی
  به ، نفس  آمال  به  معطوف  گرای آخرت اخالِق .کنند می  آن  جايگزين را  يافته  توسعه نظاِم و  آرده  جاروب را  مدرن  قبل

  همشان  تمام و. انديشيدند  می  درون  عالم تغيير  به ، خارج  عالم تغيير  بجای  آنان. داد  نمی  چندانی  اهميت  خاآی  دنيای
. بود  حيوانی ی  جنبه و  اخالقی  رذائل و  پست ابعاد از  شدن  پاك و  گرايی  درون  طريق از  انسان  تحول  به  معطوف
 سلوکی اخالق. کند ايجاد  آن در  چندانی تغيير  توانست نمی بود، درون به معطوف و ، گرفت نمی  جدی را دنيا  آه  اخالقی
  به را  جهان  فقط ، تاآنون  فيلسوفان«: آرد  اعالم  فوئرباخ  يازدهم تز در وقتی  مارآس. پردازد می نفس تهذيب به فقط
  بنيادين های  تفاوت از يکی به ،« است  آن  آردن  دگرگون سر بر  مساله  اآنون  ولی اند، آرده تفسير  گوناگون  های راه

  جهان در  تصرف و بود  جهان در تصرِف نيازمنِد  جهان  آردن  دگرگون. آرد می اشاره  مدرن  دوران و  آهن  جهان
.  گرفت  شكل « دنيوی  اخالق»  ترتيب بدين. نمايد  محسوب نيكو  عملی را، دنيا تغيير و  تصرف  آه بود  اخالقی نيازمند
  خواست می اگر جديد،  دنيوی  اخالق. بود  آن در  بهزيستی و  آن از  وری بهره دنيا،  آردن آباد  بر ناظر  آه  اخالقی

 را  آدمی وجود  خاآی و  مطعون و  مذموم ابعاد  آنكه جز  نداشت  ای چاره باشد،  جديدی  جهان  بناآردن و تغيير  راهگشای
 مارکس. کهن ی بسته جهان از  متفاوت بسازند  دنيايی و بدوانند  ريشه آنند، رشد تا سازد رها را ها آن و بگيرد  جدی
  : نوشت زمانی

 کرده احضار خود جادوی با که زمينی زير نيروهايی پس از ديگر که است جادوگری مثل مدرن بورژوايی ی جامعه
 ان مارکس که بودند دنيايی ساختن حال در و بودند، شده ازاد که کرد می اشاره رذائلی همان به دقيقًا آيد، نمی بر است،
 پديد را جديد جهان خود، خالق قدرت با" ها جن لشکر" اين اما. آورد می شمار به ناپذيرفتنی گوناگون زوايای از را

 از ابعادی. شد تبديل فضيلت به مدرن، دوران در شد، می محسوب رذيلت کهن جهان در آنچه ترتيب، اين به .آوردند
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 يكسر امر  بادی در  آه  نفسانی  هواهای. آمد نمی وجود به جديد جهان ها، آن شناختن رسميت به بدون که آدميان وجود
 نيرويی و جمعی  حيات جوهر  مقام  به  هجدهم  قرن خصوصًا و  هفدهم  قرن  پايان در شد، می تلقی ويرانگر و زيانبار
  است جهانی از بهتر  بمراتب اند فعال و آزاد  آن در  نفسانی هواهای  آه عالمی  آه شد  معلوم و يافتند ارتقاء  سازنده  بالقوه
  ی زاهدانه و گريز دنيا اخالِق با  بنيادين بطور ، بازار و مدرنيزاسيون اخالِق. شوند می  سرآوب  اميال  اين  آن در  آه

 ، جهل ، گسترده فقر گرفتار  جامعه. اند مدرنيزاسيون فرايند فرزند مدرن، های  دموآراسی. دارد  تعارض  گذشتگان
  توسعه و يابد  توسعه  مختلف ابعاد در بايد  جامعه ، دموآراسی  پيدايش  برای. باشد  دموآراسی  خالق تواند نمی  ناامنی
  .  آهن  اخالق با  متعارض و  متفاوت  است  اخالقی بر  متكی

   خداوند با وگوی گفت ی تجربه -٨

 طول در خداوند غربی، اديان مقدس متون روايت مطابق. دارند باور انسانوار متشخص خدای هب ابراهيمی، اديان
 فعال حضور گذشتگان حيات و زندگی در انسانوار متشخص خدای. است کرده وگو گفت شماری بی های انسآن با تاريخ
 دخالت تاريخ آدميان، با خداوند شنودهای و گفت تاريخ کشند، می تصوير به ابراهيمی مقدس متون که تاريخی. داشت
 آفريده خود کارگزاران طريق از خداوند که است معجزاتی تاريخ و آدميان، جمعی زندگی در خداوند مستقيم های
 دعا. گويد می پاسخ ها آن به و شنود، می بخوانند، را او گاه هر. است تر نزديک او خود از آدمی به ها، آن خدای. است
. است خداوند با) شنودی و گفت( کالمی ی تجربه ابراهيمی، اديان در دينی، ی تجربه. کند می مستجاب را ها آن های
  :است مقدس کتاب در دينی ی تجربه مصاديق از يکی زير ی نمونه

 پر وی های دامن از هيکل و بود نشسته عالی و بلند کرسی بر که ديدم را خداوند مرد، پادشاه عزيای که سالی در«
 می را خود روی ها آن از تا دو با و داشت، بال شش ها آن از يک هر که بودند ايستاده آن باالی سرافين و بود،

: گفت می زده، صدا را ديگری يکی و. کرد می پرواز نيز تا دو با و پوشانيد می را خود پاهای تا دو با و پوشانيد
 می صدا که او آواز از آستانه های پايه و. است مملو او جالل از را زمين تمامی صبايوت يهوه قدوس، قدوس، قدوس،
 ميان در و هستم لب ناپاک مرد من زيرا ام، شده هالک که من بر وای: گفتم پس. شد پر دود از خانه و لرزيد می زد،
 که حالی در پريد، من نزد سرافين از يکی گاه آن. است ديده را پادشاه صبايوت يهوه چشمانم و ساکنم لب ناپاک قوم

 را ها لب اين اينک که گفت گذارده، دهانم بر را آن داشت، دست در بود برگرفته مذبح روی از انبر با که را اخگری
 را که گفت می که شنيدم را خداوند آواز گاه آن. است گشته کفاره گناهت و شده رفع عصيانت و است کرده لمس

  » .١١١بفرست مرا لبيک، گفتم برود، ما برای که کيست و بفرستم

 شده گزارش قرآن و مقدس کتاب در که است خداوند کالمی ارتباط مصاديق از يکی ابراهيم با خداوند وگوهای گفت
 که او به خداوند دستور و ابراهيم با خداوند وگوی گفت اساس بر را خود گرايی ايمان ی پروژه گگور کير. اند

  . ١١٢است کرده بنا کند، قربانی را فرزندش

 های گزارش دينی مقدس متون چه اگر. است برقرار خداوند و انسان ميان تو، – من ی رابطه بوبر، مارتين تعبير به
 ی تجربه فاقد مدرن، ماقبل جهان در مومنان اکثريت اند،اما کرده نقل ها انسآن با خداوند وگوی گفت از بسياری
 شکل ها آن ذهن در وجودی، ی دهنده تکان و سوز انديشه پرسش اين طبيعی طور به. اند بوده خداوند با وگوی گفت
   گويد؟ نمی سخن آنان با خداوند چرا که گرفت می

 حلی راه تا است کوشيده مواضع از برخی در و بود درگير مسأله اين با نوعی به هم مولوی چون ای شوريده عارف
 را خداوند دائمًا سالکی که است آورده داستانی ضمن او. بدارد عرضه آدميان، با خداوند وگوی گفت عدم برای
 دريافت پاسخ و خدا خواندن که کند می ايجاد او در را شک اين شيطان. داشت نمی دريافت او از پاسخی اما خواند، می

  دارد؟ سودی چه نداشتن،

  شبی گفتی می اهللا يکی آن

  لبی ذکرش از شد می شيرين که تا
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  گو بسيار ای آخر شيطان گفت

  کو لبيک را اهللا همه اين

  تخت پيش از جواب يک نيايد می

  سخت روی با زنی می اهللا چند

  )١٨٩ -١٩١ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

 وجودی درگيری عنوان به را مسأله آنکه بجای وی، که است آن مولوی سوی از مسأله طرح در توجه جالب ی نکته
)existential (روايت مطابق. است آورده شمار به کننده منحرف و اغواگر شيطان محصول را آن سازد، مطرح 

  : شود می خواندن از پشيمان و شکسته دل سالک مولوی،

  سر بنهاد و شد دل شکسته او

  حضر در را خضر خواب در ديد

  ای وامانده چون ذکر از هين گفت

  ای خوانده کش آن از پشيمانی چون

  جواب آيد نمی لبيکم گفت

  باب رد باشم که ترسم همی زان

  )١٩٢ -١٩۴ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

 دريافت پاسخی اما خوانند، می را خدا وجود تمام با دائمًا که سالکانی برای پاسخی تا است کوشيده مولوی
  :نمايد دارند،آماده نمی

  ماست لبيک تو اهللا آن گفت

  ماست پيک سوزت و درد و نياز آن و

  تو های جويی چاره و ها حيله

  تو پای اين گشاد و بود ما جذب

  ماست لطف کمند تو عشق و ترس

  هاست لبيک تو رب يا هر زير

  )١٩۵ -١٩٧ ابيات سوم، دفتر ،مثنوی(

 تا است، بخشيده حيات از ای نحوه را آدميان از بسياری خداوند که گويد می اشاعره، مذاق مطابق اين، از پس مولوی
 بار يک حتی تا داد، رنج و درد و بيماری عدم ملک، مال، فرعون به خداوند نمونه، عنوان به. بخوانند را او نتوانند
 و نخوانند، را او تا است، داده ها آن به را دنيا خداوند که آنانند دسته يک اند، گروه دو آدميان پس. نخواند را خدا هم

 ها آن. بخوانند را خدا تا اند داده اجازه ها آن به آن، جای به اما اند، گرفته ها آن از را دنيا که هستند آدميانی ديگر ی دسته
 همان بخوانند، را خدا توانند می که است شده داده حالتی ها آن به که همين که چرا باشند، خداوند پاسخ انتظار در نبايد
 دشوار ی مسأله حل برای مولوی حل راه که است روشن. آورند شمار به خداوند پاسخ عين بايد را موقعيت و حالت
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 آن اگر اما. گوست سخن وار انسان متشخص خدای چارچوب در سالکان، و بندگان طلب و صدا به خداوند ندادن پاسخ
 او محوری و اساسی سخنان را است خوانده تشخص گونه هر فاقد و صورت، بی صورت را خداوند که مولوی سخنان

. بود نخواهيم مواجه خداوند سکوت و گزيدن خاموشی ی مسأله نام به ای مسأله با ديگر صورت آن در آوريم، شمار به
  :غزالی تعبير به. است صورت بی امر بر افکنی صورت جنس از خداوند، درباره آدميان تصورات تمام که، اين برای

 کردن گو سخن» .١١٣شوند می استعاری و مجازی روند، می کار به خداوند حق در وقتی زبان الفاظ جميع اصوًال«
 ليس :که باشند هوش به بايد اما. افکنند می صورت بی هستی بر آدميان که است انسانی های صورت از يکی خداوند،
  .شیء کمثله

  پرست صورت توی تا باشد دو نه

  برست صورت کز گشت يک او پيش

  بشمری آبی صد و سيب صد تو گر

   بسفری چون شود يک نمايد صد

  نيست اعداد و قسمت معانی در

  نيست افراد و تجزيه معانی در

  خوشست ياران با يار اتحاد

  سرکشست صورت گير معنی پای

  برنج کن سرکش صورت

  گنج چو وحدت او زير ببينی تا

  همه کهر يک و بوديم منبسط

  همه سر آن بديم پا بی و سر بی

  آفتاب همچون بوديم گهر يک

  آب همچو صافی و بوديم گره بی

  سره نور آن آمد بصورت چون

   کنگره های سايه چون عدد شد

  منجنيق از کنيد ويران کنگره

  فريق اين ميان از فرق رود تا

  )۶٧٨ -۶٩٢ ابيات اول، دفتر ،مثنوی(

 روا را آنان گفتن الحق انا و خوانده خداوند سخن را مجذوب عارفان سخنان ، مختلف مواضع در مولوی مبنا، همين بر
 به خداوند سخن او، سخن بگويد، سخن وقتی شود، می محو هستی اقيانوس در ای قطره چون که سالکی. است شمرده
 بلکه بود، نخواهد صورت بی خدای بگويد، خداوند ی درباره عارف چه هر. بگويد سخن خداوند آنکه نه آيد، می شمار
  :گويد می سخن که خداست خود عارف حالت، آن در. افکند می صورت بی خدای بر او که است صوری و ها نقش
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  محتشم فقير آن مريدان با

  منم يزدان نک که آمد بايزيد

  ذوفنون آن عيان مستانه گفت

  فاعبدون اناها اال اله ال

  زفت سغراق آن از باز او گشت مست

  برفت خاطر از وصيتهاش آن

  آدمی بر شود غالب پری چون

  مردمی وصف مرد از شود گم

  بود گفته پری آن گويد چههر

  بود گفته سری زان سری زين

  بود قانون و دم اين را پری چون

  بود چون خود پری آن کردگار

  شده او خود پری رفته او اوی

  شده گو تازی الهام بی ترک

  کرد پرواز خودی بی همای چون

  کرد آغاز بايزيد را سخن آن

  ربود در تحير سير را عقل

  بود گفته کاول گفت تر قوی زان

  خدا اال ام جبه اندر نيست

  سما بر و زمين بر جويی چند

  آينه شد فانی او نقش

  نه آنجای غير روی نقش غير

  توی هم آن زشت روی ببينی ور

   توی مريم و عيسی ببينی ور

  است ساده او آن نه و اينست نه او

  است بنهاده تو پيش در تو نقش

  )٢١٠٢ – ٢١۴٢ ابيات ، چهارم دفتر ،مثنوی(
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 ی تجربه خصوص در را سخنان همين عين مولوی. اوست خود نقش واقع در افکند، می خداوند بر آدمی که هايی نقش
  :است داشته بيان هم حالج گفتن اناالحق

  هو رنگ خم هست اهللا صبغه

  اندرو گردد رنگ يک پيسها

  قم گوييش و افتد خم آن در چون

  تلم ال خم منم گويد طرب از

  گفتنست الحق انا خود خم منم آن

  آهنست اال دارد آتش رنگ

  آتشست رنگ محو آهن رنگ

  شست و خامش و الفد می آتشی ز

  کان زر همچون گشت بسرخی چون

  زيان بی الفش النارست انا پس

  محتشم آتش طبع و رنگ ز شد

  آتشم من آتشم من او گويد

  ببند لب چه آهن چه آتش

  مخند را مشبه تشبيه ريش

  آن از گوی کم منه دريا در پای

  گزان لب کن خمش دريا لب بر

  )١٣۴۶ -١٣۵٧ ابيات ، دوم دفتر ،مثنوی(

  پست گشت الحق انا فرعونی گفت

  برست و الحق انا منصوری گفت

  )٢٠٣۶ بيت پنجم، دفتر ،مثنوی(

 نخواهد وجود بندگان، و سالکان با خداوند نگفتن سخن ی مسأله نام به ای مسأله باشد، نامتشخص هستی خداوند اگر
 سالکان با او نگفتن سخن ی باشد،مسأله عالم موجودات از يکی يعنی باشد، وار انسان متشخص خداوند، اگر اما. داشت

 در مولوی. شد خواهد سبز گو سخن وار انسان متشخص خدای به قائالن مقابل در الينحل ای مسأله چون مومنان، و
 رويکردی اتخاذ با: ثانيًا و آورد می شمار به شيطان ی آفريده را مسأله اين: اوًال وار، انسان متشخص خدای چارچوب
 خود خواندن از را آدميان از برخی خداوند خود که اين طرح با: ثالثًا. گفت نمی پاسخ مسأله به واقع در مسلک، اشعری
 تعطيل را آدميان متفاوت رفتار خصوص در اخالقی داوری کرده، وادار خود خواندن به را ديگر برخی و کرده دور
 هم معاويه و شيطان داستان در. مشغولند خاص کاری به خداوند پيشين طرح اساس بر همه آنکه، برای است، کرده

 بازی های مهره از يکی من، که است کرده پا بر عالم در شطرنجی بازی خداوند که گفت می شيطان زبان از مولوی
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 در شيطان نام به ای اسطوره موجود کهن جهان در اگر. است خواسته او که کنم می بازی را نقشی همان و هستم او
 فرويد، مارکس، باخ، فوئر: چون شياطينی مدرن، دوران کرد، می ايجاد شبهه و شک مومنان و سالکان ضمير و ذهن
 جسم و نفس و ذهن تا داد امکان ها آن به و آفريد اينان چون ها ده و وبر، فوکو، دورکهايم، سارتر، هايدگر، نيچه،
 دران دين اند، آفريده مدرن دوران در دينی ی تجربه و خدا برای اينها که مسائلی. بگيرند خود ی سيطره در را آدميان
 محدود نزاع محل نگذاشتند آنان. است واداشته مهمی بسيار نشينی عقب به را وار انسان متشخص خدای وجود به قائل
 متشخص خدای از را خود سهم که بود ها آن نوبت حال. بماند باقی مدرنيزاسيون با دين سلوکی اخالق تعارض به

  . شود گرفته پی همچنان بايد آن، الهياتی وپيامدهای مدرن، دوران در دينی ی تجربه ی مسأله ی قصه. بستانند وار انسان

  

  : ها پاورقی

  .مستی و عشق باب ،بوستان - ١٠۶

  .٢٢٧ ص الدنيا، ذم کتاب ،٣ جلد ،الدين علوم احياء غزالی، - ١٠٧

  .١٠٩ ص الحرام، و الحالل کتاب دوم، جلد ،الدين علوم احياء غزالی، - ١٠٨

  .٣٢۶ -٣٢٧ صص ،الرياء و الجاه ذم کتاب سوم، جلد پيشين، - ١٠٩

  .٣٣٧ ص ،المحبه کتاب چهارم، جلد پيشين، - ١١٠

  .١ -٨ ششم، باب نبی، اشعياء کتاب ،مقدس کتاب - ١١١

 باب در شگفتی ی آموزه دانند، می همه چنانکه لوقا، انجيل چهاردهم بخش از ٢۶ ی آيه در: گويد می کيرگگور - ١١٢
  :هست خداوند برابر در ما مطلق ی وظيفه

 من شاگرد ندارد دشمن نيز را خود جان حتی و برادران و اوالد و زن و مادر و پدر و آيد من نزد کسی اگر«
   »دارد؟ را شنيدنش تاب کسی چه و است، سختی سخن اين. بود تواند نمی

 .٢۵۵ ص التوکل، و التوحيد کتاب منجيات، ربع ،۴ جلد ،الدين علوم احياء غزالی، - ١١٣
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   ٢١ - محمدی قرآن
  ) ١٣-١۵( جديد دنيای و دين سلوکی اخالق

  

  خدا انکار و مرگ دوران -٩

 خداوند ی واسطه بی و مستقيم ارتباط دينی، ی تجربه. شود می منتهی دينی ی تجربه به مدعا بنابر دين، سلوکی اخالق
 متشخص خدای که است آن مدعا اين گوهر. کند می احساس را او حضور و بيند می نوعی به را خدا سالک. است
 از بيرون ،امری)سالک( کننده تجربه. کند می برقرار شخصی و مستقيم ارتباط آدميان با که دارد وجود واری انسان
 بنيادين تفاوت جهانی اين های پديده و اشيا با او نيست، چيز هيچ مشابه عينی، امر آن. کند می تجربه را خويش وجود
 در مهمی های کتاب. است »ديگر بکلی« او نيست، چيز هيچ شبيه که کند می مشاهده را امری کننده تجربه پس. دارد
 ی تجربه انواع کتاب ها آن مهمترين از يکی. است شده منتشر جهان سراسر در دينی ی تجربه ی درباره گذشته قرن
 و ناپايدار بخش، معرفت ناپذير، بيان: را عرفانی های تجربه جيمز. است) ١٨۴٢ - ١٩١٠( جيمز ويليام) ١٩٠١( دينی

 چنگ در را او) تجربه متعلق( ديگری که کند می احساس عارف که است دليل اين به آن بودن انفعالی. خواند انفعالی
  :شوند می منتهی زير ای مرحله های تجربه به عرفانی سلوک. است يافته سيطره او بر و گرفته

 که جايی در دوباره حضور ناگهانی حس - دوم. دارد تر عميق معنايی حسی محرک يا کلمه يک که اين احساس -اول
 همه برداشتن ميان از و حسی، ی تجربه امحای -چهارم. ناپذير ادراک حقايق در استغراق احساس -سوم. ايم نبوده قبًال
 تمام عرفانی يا کيهانی هسياری -ششم. حقيقت ترين ژرف با آميز وجد اتحاد احساس -پنجم. انتزاعی خود بجز چيز
 ی درباره و پرداخته قدسی امر ی تجربه موضوع به) ١٩١٧( قدسی امر کتاب در) ١٨۶٩ - ١٩٣٧( اتو رودلف. عيار

 کانون numinous consciousness) (ربانی هشياری. است گفته سخن »الهی امر مفهوم در عقالنی غير عامل«
 ی تجربه آنکه برای. بود خواهد ناکافی و ناقص عقالنی، غير ی تجربه اين از تبيينی هر که کند می تأکيد و اوست توجه
 ترسناک، سو يک از قدسی، امر ی تجربه. است »رازآلود« و »ناپذير بيان« ،»استثنايی« جهت هر از قدسی، امر

  . ١١۴است مهربانی و عشق با همراه و دلربا جذاب، ديگر سوی از و است آور رعب و مهيب

 را دينی تجربه ادبيات) ١٩٢٠( دينی شعور کتاب نوشتن با) ١٨٧۵ -١٩۴۴( پرات جيمز او شاگرد جيمز، از پس
 با ی رابطه تا است کوشيده تو، - من کتاب در يهودی متأله و فيلسوف) ١٨٧٨ - ١٩۶۵( بوبر مارتين. ساخت شکوفاتر
  . ١١۵کند تبيين ، روابط ديگر با تفاوت در را، وار انسان متشخص خدای

) ١٨٨۶ -١٩۶٧( استيس ترنس والتر فلسفه و عرفان کتاب. است پرداخته مسائل همين به هم خداوند کسوف کتاب
 هفت دارای را عرفانی ی تجربه استيس.  است شده نوشته عرفانی ی تجربه خصوص در که است متونی از ديگر يکی

  :کند می قلمداد ويژگی

 حقيقت يا عينيت احساس -سوم. بودن مکان بی و زمان بی -دوم. ناب حقيقی،خال،آگاهی وحدانی،وحدت آگاهی-اول
 -ششم. الوهی يا دار حرمت قدسی، امر احساس -پنجم. آن ظاير و صفا و صلح تيمن، و تبرک احساس - چهارم. داشتن

  .١١۶بودن ناپذير بيان -هفتم. نمايی متناقض

 بسياری اما. کنند می قلمداد نامتشخص خدای يا وار انسان متشخص خدای را، تجربه آن متعلق دينی، ی تجربه مدافعان
 لودويگ. اند کرده اعالم را خداوند مرگ حداقل، يا کرده، انکار را خدا وجود مختلف، طرق به مدرن، متفکران از

 The مسيحيت گوهر در) ١٨٠۴ -١٨٧٢( فويرباخ Essence  of  Christianity ((محصول را دين و خدا 
  :گفت می او ديگر، تعبير به. است آورده شمار به ها انسان خود رزوهایآ و اميال های فرافکنی
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 »ذات« انسان ديگر، تعبيری به هم باز و. اند کرده خلق را خدا ها، انسان بلکه است، نکرده خلق را ها انسان خداوند
 بر) خدا( مخلوق بعد، گام در. سازد می بر »خدا« نام به بنياد خود ای سوژه آن از و کند می جدا خود از را خودش
  . ١١٧گردد می مطلق فاعل نقش، تغيير با و شود می حاکم) انسان( خالق

 و شور چه با مارکس که را اين. شديم باخی فوئر درنگ بی ما همه«: مسيحيت گوهر انتشار از پس است، گفته انگلس
 با گرفت، قرار آن تاثير تحت اندازه چه تا - اش انتقادی مالحظات تمام رغم به -و کرد استقبال نو نگرش اين از شوقی
  » .١١٨دريافت توان می مقدس خانواده مطالعه

 نقد او. آورد می شمار به آن تضادهای و جامعه محصول را دين منتها گرفت، باخ فوئر از را دين بودن بشری مارکس
 نظر مطابق]. ١١٩[ اند برساخته را خدا و دين آدميان که کرد می تأکيد و دانست می نقدها همه زمينه پيش را دين

. کنند می استفاده التيام عنوان به آن از شان، واقعی زندگی رنج و درد تحمل برای مردم که است ای پديده دين مارکس،
 به ناظر مارکس نقد. بود هجدهم قرن در ها درد درمان طبی داروی ترياک، که بود آن خاطر به دين، خواندن ترياک
  :است نوشته سرمايه اول جلد در او. آورد می پديد را مذهب که بود ای اجتماعی شرايط

 دهنده نشان بنابراين و است وی معيشت توليد تقسيم روند و طبيعت برابر در انسان فعاليت ی کننده آشکار تکنولوژی«
 دين تاريخ هر حتی. گيرند می سرچشمه مناسبات آن از که است معنوی مفاهيمی و انسان زندگی اجتماعی مناسبات ی
 آلود مه جهان زمينی ی هسته آوردن دست به البته. شود می انتقادی ی جنبه فاقد بپوشد چشم مادی ی پايه اين از که

 زندگی، واقعی مناسبات روی از مشخص، مورد در عکس، به آنکه، تا است تر آسان مراتب به تجريد راه از مذهبی
 اسلوب يگانه بنابراين و ماترياليستی اسلوب يگانه اخير روش اين ولی. شود تحقيق آن ی شده آسمانی اشکال تحول
  ».١٢٠است علمی

 حاکم اقتصادی شرايط مستقيم محصول بيش يا کم مذهبی و فلسفی حقوقی، روبنای مارکس، نظر از که اين به توجه با
) بنا رو عنوان به( دين زوال و تحول اقتصادی،- اجتماعی شرايط دگرگونی با است،) زيربنا( معين جامعه يک بر

 و نفی و شدن، دنيوی يقينی، بی تقدس، هاله شدن محو فرآيند بيانگر مارکس، کمونيست مانيفست. بود خواهد حتمی
 خلق و پايان بی تحول و مدام انقالب با مدرن دوران. ١٢١است بورژوايی عصر در کهن عقايد تمام دائمی تغيير
 نزد تقدس، هاله. آورد تاب را مقدس و ثابت امری توانست می چگونه زندگی قلمروهای همه در نوسازی و مستمر

 و) sacred( الهوتی بخش دو به جهان. مقدس امری به داشتن تعلق يعنی است، دينی تعلق نخستين نماد مارکس،
 مدرن، دوران. تقدس هاله از شدن مند بهره و قدسی امر به داشتن تعلق يعنی دين. شود می تقسيم) profane( ناسوتی
 خود از کار و ساز از برداری پرده با انگليس و مارکس. ١٢٢است دين محو و تقدس هاله رفتن دست از دوران

 خدا مرگ دوران را، مدرن دوران نيچه. دارند می اعالم را اجتماعی انقالب طريق از دين پايان مذهبی، بيگانگی
. ديگران و فوکو سارتر، هايدگر،. واداشت تفکر به را بسياری متفکران نيچه ی»خدا مرگ« ی ايده. ١٢٣کرد اعالم
 انکار تا را نيچه مدعای سارتر پل ژان. اند کرده ارائه نيچه مدعای از متفاوتی تفسيرهای متفکران تاکنون، زمان آن از

 مرگ فوکو، ی گفته به. کشد بيرون را نيچه حکم ضمنی معانی تمامی تا کوشيد فوکو ميشل. راند پيش خدا وجود
 جهان و انسان نامتناهی و نامحدود ساحات و ابعاد تمامی خداوند، مرگ با آنکه برای. بود انسان مرگ با زمان خداهم
 حصر، و حد بی حکمفرمايی و ذاتی محدوديت تابع اش تاريخ و شد زندانی خود هستی ی محدوده در آدمی مرد، نيز
 خدا که اند مدرن دوران انديشمندان از برخی فوکو و هايدگر سارتر، فرويد، نيچه، مارکس، باخ، فوئر. شد حصر و حد
 مدرن، عصر پردازان نظريه. نبود ها آن به منحصر رويکرد اين اما. کردند حذف جهان از متفاوت های شيوه به را
 که نوشتيم اين از پيش .ساختند می بر هم را نوين دوران خود، های برساخته با ها آن نبودند، جديد دوران گر گزارش فقط
 بنيانی صور. آورد می شمار به »دينی امر، نهايت در موجوديتی« ی منزله به را جامعه دورکهايم است گفته وود الک
 اجتماعی کارکردی دين او، نظر از. کرد استناد آن به خصوص اين در توان می که اوست کتاب آخرين ،دينی حيات
  :دارد
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 در او پرستش موضوع صورت به و شود می تحميل] فرد[ نفس عزت بر] دين راه از يعنی[ سان بدين که قدرتی«
 که است نمادهايی نظام کالم يک در دين. هستند آن شخصی صورت فقط خدايان که ای جامعه است، جامعه آيد می

  ».١٢۴است جمعی هستی ی درباره انديشيدن ی شيوه دين يابد، می آگاهی خويش از آن مدد به جامعه

 موجودات ديگر و خدا برای جايی او شناسی جامعه چه اگر نداشت، کاری مادی غير عالم عدم و وجود به دورکهايم
 و) sacred( الهوتی يا نامقدس، و مقدس قلمرو دو به را مادی جهان همين دين گفت می او. گذارد نمی باقی مادی غير

  :است کرده تعريف چنين را دين دورکهايم. ١٢۵کند می تقسيم) profane( ناسوتی

 ،]ناسوتی امور از[ مجزا يعنی الهوتی، امور به مربوط اعمال و باورها از همبسته دستگاهی از است عبارت دين«
] امت[ کليسا نام به واحد اخالقی اجتماع يک در هستند ها آن پيرو که را کسانی ی همه اعمال و باورها اين ممنوع،
  ».١٢۶کنند می متحد

 علل به را ديگر،داليل تعبير به. آورد می شمار به مقوالت ی همه منشأ را جامعه دورکهايم، معرفت شناسی جامعه
 مدرکات فعاالنه ذهن او، گفته به. داشت معطوف شناسايی فاعل به را همگان توجه کانت. کند می تحويل اجتماعی
) شناسنده فاعل( ذهن که هستند مقوالتی و صور عليت و مکان و زمان. دهد می شکل را) هايش تجربه( دريافتی حسی
 اما. کنند می ادراک گذرد، می شان حواس پس از که چنان آن را جهان آدميان. افکند می) ها فنومن( پديدارها جهان بر

 هم) خدا( دين او، نظر از. آورد می شمار به جامعه ی برساخته را مقوالت و مفاهيم ی همه کانت برعکس دورکهايم،
 از سير را، بشری جوامع تحول سير دورکهايم. ١٢٧شود می برساخته جامعه ی وسيله به که است اجتماعی امری
 امور) differentiation( جدايش فرآيند و مدرنيزاسيون فرايند اثر در بشری جوامع. داند می ناسوتی به الهوتی
  . ١٢٨کنند می ناسوتی و خارج دين سيطره از را دنيوی

 مخالفان مدعا، اين. جامعه جز نيستند، چيزی خدا و دهد،دين نشان تا کرد آن مصروف را خود کوشش تمام دورکهايم
 تبديل خدا به را جامعه که بود دورکهايم بلکه ،وحشيان نه«:است گفته پريچارد - ايوانز که، آنجا تا. است داشته بسيار
  » .١٢٩کرد

 دست از مدرن دوران در را خود نفوذ و تأثير سنتی، دينی های ارزش و ها بود،باورها،آرمان گفته هم مرداک آيريس
  . ١٣٠است کرده رد و نقد را آن و داند نمی واقع با مطابق را گزارش اين تيلور، چارلز اما. اند زوال به رو و داده،

  دينی مقدس متون از زدايی اسطوره عالم، از زدايی اسطوره - ١٠

 خالی رمز و راز از و زدايی اسطوره را عالم جديد علم که خصوص اين در وبر ماکس آرای گذشته های بخش در
 ها آن آفرينی ونقش زمينيان غير برای جايی آدميان، روابط و جهان معلولی و علی تفسير. گذشت نظر از است، کرده
 تحمل قابل غير افراد از بسياری برای عالمی، چنين در زندگی و سرنوشتی، چنين که بود آگاه وبر. است ننهاده باقی

 ندارد، را مدرن دوران تقدير تحمل مردانه کسی اگر: گفت »حرفه مقام در علم« پايان در دليل همين به. بود خواهد
  :بازگردد کهن های کليسا به است بهتر

 ما ی زمانه سرنوشت که هستند ويژگيهايی" جهان از زدايی وهم" دو، اين از مهمتر و گری، عقالنی و ورزی خرد«
 استعاليی ی حوزه به و اند شده نهاده کنار عمومی زندگی از ارزشها ترين متعالی و ترين غايی دقيقًا. کنند می ترسيم را

 تواند نمی که کسی به... اند شده رانده انسانی شخصی مستقيم روابط از ناشی اخوت ی حوزه به يا و عرفانی زندگی
 کنند، می برپا مرتدان که جنجالهايی و جار بدون و آرام است بهتر گفت بايد کند، تحمل را زمانه سرنوشت مردانه
. است باز او روی به محبت و مهر با هميشه کهن کليساهای آغوش. گردد باز کليسا به چرا، و چون بدون و صادقانه

 اگر و بزند، دست" فکری ايثار" به طريقی به است ناگزير حال هر در او. گرفت نخواهند سخت او بر را زندگی ها آن
 مذهبی چرای و چون بی تسليم جهت در که فکری، ايثار چنين زيرا. کرد مالمت را او نبايد کند چنين واقعًا بتواند

 تفاوت کامًال فکری صداقت چرای و چون بی تکليف از گريز با که است موضوعی اخالقی نظر از گيرد، می صورت
 و باشد خود نهايی ديدگاه کردن روشن برای الزم شهامت فاقد شخص که شود می آغاز هنگامی گريز اين و دارد،
  ».١٣١کند تسهيل را وظيفه اين از گريز ضعيف، نسبی قضاوتهای با بخواهد
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 بر مدرنيته که دورانی در مدرن، اجتماعی نظام و) مدرنيته( تجدد ی انديشه از فرار و کهن، کليساهای به بازگشت اما
 زندگی دنيا اين در که هستند و بودند مجبور داران دين. نيست و نبود ای ساده کار است، يافته سيطره جهان ی همه
 هم دينی مقدس متون به را عالم از زدايی اسطوره خصوص در وبر مدعای تا کرد مجبور را آنان اجبار اين. کنند

 که داران دين ديگر، تعبير به. برسازند مدرن دوران به متناسب دينی متون، اين از زدايی اسطوره با و دهند، سرايت
 ،)١٨۴۴ -١٩٧۶( بولتمان رودلف. اند کرده مدرنيته تابع و مدرن را دين کنند، دين تابع يا دينی را مدرنيته توانند نمی
 او. کرد باب را دينی مقدس متون خوانش و قرائت نوع اين که بود متفکرانی از يکی آلمانی، اگزيستانسياليست متأله
 مخالف و ای اسطوره را) تاريخ در طبيعی فوق های قدرت ی مداخله معجزات، خصوصًا( مقدس کتاب شناسی جهان
 به عالم از تصويری ،)علی تفسير( جهان تعليل با مدرن تجربی علوم: که کرد تأکيد نکته اين بر و دانست جديد علم
 انسان زيست ی نحوه و تفکر. است انسانی قلمرو و طبيعت جهان در طبيعی فوق عوامل دخالت نافی که دهند می دست
 را شان زندگی در زمينی غير عوامل دخالت مدرن آدميان دليل، همين به اند، داده شکل تجربی علوم را مدرن
 مادی غير عوامل به رجوع با آنکه جای به شوند، بيمار وقتی هم داران دين ترين مومن مدرن، دوران در. پذيرند نمی

 جهان با مقدس کتاب بينی جهان تفاوت بولتمان، ی گفته به. کنند می مراجعه پزشکان به کنند، درمان را خود بيماری
 با که سازد می بر مقدس کتاب از وجودی تفسيری بولتمان. گردد می باز علم و اسطوره بنيادين تفاوت به جديد، بينی
 معنای و کرده تأويل را مقدس کتاب های اسطوره بولتمان، هرمنيوتيک ديگر، تعبير به. باشد نداشته تعارض جديد علم

  :است گفته او. آورد می بيرون ها آن دل از را ها اسطوره پشت عميق

 را مقدس متون زدايی، اسطوره. سازد روشن را خداوند کالم فراخوانی که نيست اين از بيش چيزی زدايی اسطوره«
 گذشته های بينی جهان چنگال از را خداوند کالم و بيابد تری عميق معنای ای اسطوره مفاهيم برای تا کند می تفسير
  ».١٣٢سازد آزاد

 ی العاده خارق تولد به نبايد گويد می و آورد نمی شمار به الطبيعی ماوراء اعمال توصيف را مقدس کتاب زبان بولتمان
 توجه ها قصه اين وجودی معانی به بايد بلکه نگريست، عينی حقايقی عنوان به مجدد رستاخيز و تجسد، مسيح،
  . ١٣٣کرد

 مدرن جهان در داران دين بر را کار ،)تجربی علوم( پسينی عقالنيت و) فلسفی عقل( پيشينی عقالنيت حجيت پذيرش
 عقب دينی مقدس متون ی شناسانه جهان مدعيات از گام به گام داران دين اخير، قرن چند طی. است کرده سخت بسيار
 متون زدايی اسطوره. هستند آلود راز و ای اسطوره طبيعی طور به اند، گذشته جهان به متعلق که اديان. اند کرده نشينی
 آيا اما،. داد خواهد کاهش بسيار را دين قلمرو متون، آن تاريخی های داستان ی گرايانه ناواقع تفسير و دينی، مقدس
  دارند؟ رو پيش در انتخاب برای ديگری ی چاره و راه داران دين

  دين روانشناسی - ١١

 بسط با هم روانشناسان نبود، شناسان جامعه و فالسفه سوی از دين دادن قرار تنگنا در دوران فقط مدرن، دوران
 تمام در که) ١٨۵۶ – ١٩٣٩( فرويد زيگموند. کردند سخت دين بقای و حيات بر را کار شان، تخصص ی حوزه
 از بيش فيلسوفان، تمام ميان از بود گفته ،١٣۴کرد می احساس خود های شانه بر را بودن يهودی سنگين بار زندگی
. است نمايان داده، دست به دين از که تعريفی از او، در باخ فوئر تأثير. پرستد می و کند می ستايش را باخ فوئر همه
  :نهايت در دين گويد می

 ی اسطوره توان می جرأت به طريق اين از... است شده فرافکنی بيرون جهان به که ای روانشناسی جز نيست چيزی«
  » .١٣۵کرد تبيين را قبيل اين از و جاودانگی، شر، و خير خدا، ی اسطوره انسان، هبوط و بهشت

 کودکی دوران درازمدت درماندگی به را دين او» .متعالی پدری جز نيست چيزی متشخص، خدای« فرويد، نظر به
  » .است مذهب و دين هرگونه ی ريشه« پدر، به عالقه: گفت می و کاست می فرو

 وار انسان خدای تدريجی، رشد فرايند طی از پس. است دينی های سنت تمام ی مرحله نخستين توتميسم او، گمان به
. است داده توضيح يکتاپرستی و موسی کتاب در را يهود دين شدن برساخته فرايند او. است شده توتم جانور جانشين
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 و اسحاق ابراهيم، های افسانه است، بوده آنان خدای آغاز از يهوه دهند نشان که اين برای يهوديان که است گفته آنجا در
 اين در او. است آورده شمار به گمراه و خورده فريب را داران دين ،پندار يک ی آينده کتاب در. برساختند را يعقوب
 هايش وعده به آدميان بر اش سيطره طی تا داشته فرصت سال هزاران دين گويد می و خواند می توهم يک را دين کتاب،
 گمان به. است بوده ها انسان به بخشيدن آرامش از ناتوان دين عمل در ولی. دهد نشان عمل در را توفيقش و کند عمل
 در دين دستاوردهای او، گمان به. دارند تعارض کامًال علمی کشفيات با و اند ابطال و اثبات قابل غير دين مدعيات او

 مبالغه حد از بيش دين، به نياز خصوص در که دهد می نشان اخالقی داری خويشتن و پذيری سعادت،فرهنگ ی حوزه
 که خواند می واقعيت از دور و کودکانه ای مقوله را دين ،آن های ناکامی و تمدن کتاب در. است گرفته صورت
 فرويد. کرد دين جانشين را علم بايد او، گمان به. بود خواهد دردناک دوستان انسان برای آن، مدت طوالنی ماندگاری

 دامن را تعصب و کند می تضعيف را اخالقی تعهد چون شود نهاده کناری به يکسره بايد دين«: است گفته
  ».١٣۶زند می

 تمام و خدا يونگ. است داشته دين به نسبت ای دالنه هم نظر فرويد، برخالف ،)١٨٧۵ -١٩۶١( يونگ گوستاو کارل
 کمال و آدمی تبيين الزم نمادهای ها آن گفت می و آورد می شمار به روانی فرايندهای فرافکنی را دينی رفتار و افکار
  . ١٣٧يابد می دست دينی نگرش به قدسی، امر جذاب و انگيز تهيب ی آگاهانه ی تجربه از پس آدمی. هايند آن روانی

 کار قلمرو در روانشناس. ندارد مادی غير موجودات خصوص در متافيزيکی های بحث با کاری روانشناس او، گفته به
 ترتيب، اين به. است دينی عملکرد دارای روان و دارد وجود آدمی روان در خداوند که شود مدعی تواند می تنها خود
 ذهنی تصاوير به معطوف اش سخن است، گفته سخن ها مقوله نوع اين و شيطان تثليث، مسيح، خدا، از او که جا هر

 آرای ميان تضاد که است شده يادآور او البته). وجود فرض به( آدميان روان از مستقل مادی غير موجودات نه است،
 به قائل داری دين نوع دو به غربی و شرقی ذهن تفاوت او نظر به .هاست آن قطعيت عدم ی دهنده نشان متافيزيکی

 کهن ترين اصلی نماد را مسيح او. است شده منتهی وار انسان متشخص خدای به قائل داری دين و متشخص غير خدای
 زندگی مسيح زيست ی نحوه مطابق که است کسی واقعی مسيحی وی، نظر از. آورد می شمار به) Alchemy( الگو
. اند داشته اساسی نقشی خدا نجات در آدميان که دهد نشان تا کرده کوشش) ١٩۵٢( ايوب به پاسخ کتاب در. کند می

 را کشيش نقش آثارش در او که اند گفته يونگ مخالفان از برخی. است کرده ايجاد دوگانه واکنشی يونگ، نظريات
 او به که بيمارانی از بسياری که است اين مشکل اما او، نه کليساست، کار اين گفت می يونگ. است کرده بازی

 دامان به و اند شده جدا کليسا از ريزند، فرو »تنومند درختی از که خشک هايی برگ چون« اند، کرده مراجعه
 به که شود می آدميان شناسايی به قادر وقتی رواشناسی گفت می يونگ. کند درمان را ها آن تا اند آورده پناه روانشناس

  :هاست انسان دينی ی تجربه متعلق خدا:  است گفته او. يابد راه ها آن های تجربه

 است، عظيم گنجی صاحب دارد ای تجربه چنين که کسی انديشد، می چه دينی تجربه ی درباره دنيا که نيست مهم«
 دارای او. است داده انسان و جهان به تازه شکوهی و است، زيبايی و معنا، زندگی، ی سرچشمه او برای که چيزی
 ای تجربه چنين نيست، مجاز ای زندگانی چنين که گفت بتوان آن براساس که است معيار کدام. است آرامش و سکينه
 هيچ متعالی امور ی زمينه در واقعی، امر يک عنوان به آيا، است؟ صرف توهم ای سکينه چنين و نيست، درست
. چيستند متعالی امور بداند تواند نمی کس هيچ... دارد؟ وجود دهد می ياری زندگی در را شما چه آن از بهتر حقيقتی
 خودتان برای زندگی که شود باعث ای تجربه چنين اگر و. آوريم نظر در کنيم می تجربه که چنان را ها آن بايد بنابراين

 اين:بگوئيد اطمينان با توانيد می باشد، تر بخش رضايت و تر، کامل زيباتر، تر، سالم داريد می دوست که آنان برای و
  ».١٣٨بود الهی توفيق

 خواه را خدا: است شده حک آن بر دلفی معبد کاهن از عبارتی که دارد وجود سنگی ای کتيبه يونگ خانه سردر بر
   .است حاضر او حال هر در ،نه خواه و فراخوانيم

 شمار به خدا منکر را او بوبر، مارتين اند، آورده شمار به شناس روان لباس در کشيش را يونگ که کسانی برخالف
 پاسخ او نقد به سال همان در هم يونگ و گرفت نقد تيغ به را يونگ دين روانشناسی ١٩۵٢ سال در بوبر. است آورده
 از منبعث خداوند به اعتقاد« که را واقعيت اين يونگ که کرد تأکيد دوباره و گفت پاسخ هم يونگ پاسخ به بوبر. گفت
 تأکيد يونگ. است داده قرار ،»دارد وجود نفسه فی خداوند« که واقعيت اين با تقابل در ،»است انسان باطنی نفس
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 ای برساخته به خداوند تقليل با اما اوست، تخصصی ی حوزه از خارج خداوند وجود خصوص در بحث که کند می
 نبودند يونگ و فرويد فقط شناسی روان ی حوزه در. است کرده انکار را خداوند ی نفسه فی واقعيت ،)روانی( نفسانی

 مغز کار و ساز ی ازنحوه آگاهی کسب و گذشته قرن چند در تجربی علوم رشد. اند گفته سخن دين خصوص در که
 را ذهن و ادراکی های فعاليت تمام شوند مدعی تا داشت آن بر را ذهن فيلسوفان و روانشناسان از گروهی آدميان،

 و است مغزی رويدادی با مالزم ادراکی رويداد هر ديگر، تعبير به. کرد تحويل مغز های واکنش و کنش به توان می
 تبيينی ادراکی فرايندی تمامی از تواند می علم که است اين آنان ادعای. نيست مغزی های فعاليت جز چيزی ذهن

 ی دهنده نويد تجربی، علوم سريع پيشرفت اما نيست، اختيار در تبيينی چنان اکنون چه اگر. نمايد عرضه ماترياليستيک
 و مخدر مواد تأثير. داد روی گذشته قرن دو يکی طول در هم ديگری اتقاق. است آينده در هايی تبيين چنان به دستيابی
 شامل که مقدس، قارچ و است، مسکالين حاوی پيوت،که از کهن قرون در. گرديد روشن مغز بر ها گردان روان

 و کاستنادا کارلوس های تجربه. است شده می استفاده مذهبی مراسم در گسترده طور است،به سيلوکين و سيلوکيبين
 صوفيان و عارفان. اند گشته ايجاد زا توهم مواد مصرف از پس که است تجربياتی از نمونه دو هاکسلی، آلدوس
 و نگفتن سخن خوابی، کم طوالنی، های روزه( مداوم های رياضت و زاهدانه اخالقی سلوک محصول را دينی ی تجربه
 دينی ی تجربه به) psychedelic( گردان روان مخدرهای مصرف که است داده نشان علم اما. آورند می شمار به...) 

 مری واقعيت، اين به توجه با. شوند می منتهی) هستی با اتحاد ی تجربه بخشش، عشق، رستگاری، ی تجربه( عرفانی –
 بيماری که شد روشن ديگر سوی از. است جهان الهيات و اساطير ی سرچشمه زا توهم گياهان که شد مدعی بارنارد
 پزشکان از برخی حتی که آنجا تا کند، می ايجاد عميق و اصيل »دينی ی تجربه« مصروعان از برخی در صرع
 بيماری را صرع بيماری محققان از برخی دليل همين به. است جديدی پيامبر ها آن بيمار که اند کرده گمان مذهبی
 پرسينگر، مايکل. داد نشان دينی ی تجربه در را ها آن نقش هم گيجگاهی های لوب روی بر کار .اند خوانده مقدس
 افراد ی همه در عرفانی – دينی ی تجربه منبع گيجگاهی های لوب که است شده کانادايی،مدعی شناس روان عصب
 فعاليت بر آزمايش سرگرم کامپيوتری الکترومغناطيسی ميدان ی وسيله به بيستم قرن آخر دهه دو طی در او. هستند
 لوب در نوسانی تغييرات ی برساخته خدا ی تجربه«: که گرفت نتيجه خود های آزمايش از و بود گيجگاهی لوب

  ».١٣٩است گيجگاهی

 که رساند نتيجه اين به را دانشمندان ها، آن در دينی ی تجربه ردگيری و مغز ی نيمکره دو روی بر کار ديگر سوی از
 ساز دين راست، ی نيمکره که نهاد انگشت نکته اين بر جينز جوليان. است مغز راست ی نيمکره توانايی دينی ی تجربه
 آن در) bicameral( ای حفره دو ذهن که شد مدعی و برد عقب مسيح ميالد از پيش قرن ٩ تا را خود تحقيق او. است
 راست ی نيمکره. بشتابند او کمک به راهنمايی طريق از بحرانی مواقع در تا برساخته را خدايان و بوده فعال دوران
 به توجه با را مسيحيان و يهوديان و شرقی اديان مقدس متون او. کرد می توليد را خدايان صداهای دوران آن در فعال
 صدا اين راست ی نيمکره است، داشته خدايان صدای شنيدن به عادت بشر که دورانی در. است کرده تفسير مدعا اين
 يا خداوند صدای نشنيدن. شد جايگاهی دو ذهن فروريزی موجب عامل هفت جينز، ی گفته به. کرد می ايجاد را ها

  . ١۴٠است جايگاهی دو ذهن فروپاشی معلول بعدی، اعصار در خدايان

 در مسلطی نقش راست ی نيمکره که اند کرده ادعا و گرفته پی را جينز کار...  و لکس ديويدسون، چون گرانی پژوهش
 از زيادی تعداد که داد نشان هم اسکيزوفرنی بيماران روی بر تحقيقات .است داشته عرفانی - دينی های تجربه ايجاد

 به. شوند می جهانی اين غير موجودات ديگر و خداوند صدای شنيدن مدعی هستند، بيماری نوع اين گرفتار که افرادی
 بيان افرادی سوی از خداوند با ارتباط و وحی دريافت ادعای اساسًا که گرفتند نتيجه مقدمه اين از برخی خاطر، همين
 کرده مطرح را مدعا همين اش، کتاب ترين مهم در هم دورکهايم. اند بوده روانی های بيماری گرفتار که گردد می
  :است

 نحوی به آنان دينی وجدان که کسانی زندگانی در خالصه، بزرگ، مقدسان اديان، بنيادگذاران پيامبران، زندگانی در«
 های نقص همين: خوريم می بر خاص معنای به هايی حساسيت از هايی نشانه به اغلب است، حساس استثنايی

  ».١۴١کنند بازی بزرگی دينی های نقش آنان آنکه برای بوده مساعدی های زمينه آنان وجود در فيزيولوژيکی
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 افزايش ای العاده فوق طور به کنند می زندگی آن در که جهانی و خود از را آدميان شناخت مدرن های دانش چهاگر
 فيزيولوژيکی و روانشناختی شناختی، جامعه تحقيقات از که هايی گيری نتيجه تمامی اصلی ی مسأله و مشکل اما اند، داده
 عصب و فيزيولوژيکی های يافته به عرفانی -  دينی مدعيات تقليل و تحويل گرفتار ها آن ی همه که است آن شود می

 است حرف يک گيرد، می صورت آن در عرفانی -دينی ی تجربه که فيزيولوژيکی شرايط تبيين و تعليل. هستند شناسی
 و دين. است نشده اقامه آن بر دليلی که است ديگری مدعای شرايط، آن به عرفانی -دينی های تجربه فروکاستن ،اما
 ناديده را علوم اين های يافته و ببندند دين روانشاسی و دين شناسی جامعه بر را خود چشمان توانند نمی داران دين

 بردار کذب و صدق مدعيات داران، دين و دين ی شناسانه انسان و شناسانه جهان مدعيات ديگر، سوی از اما بگيرند،
. است علت به دليل تقليل و تحويل مصداق رواشناسی، و شناسی جامعه به بردار کذب و صدق مدعيات تحويل. است
 در را داری دين و دين عيار و کرد، داوری داران دين و دين مدعيات کذب و صدق خصوص در بايد و توان می

 داری دين وضعيت توصيفی گزارش در حال، عين در. سنجيد اخالق و حقانيت و حريت و عدالت و عقالنيت ترازوی
 اديان گذاران بنيان: اند شده روبرو مدعيات اين با اخير دوران در ها آن که شد آن منکر توان نمی مدرن، دوران در

 است،روان برساخته را خدا و دين مغر راست ی نيمکره اند، بوده اسکيزوفرنی و صرع چون هايی بيماری گرفتار
  .است فروپاشيده جايگاهی دو ذهن چون گويد، نمی ديگرسخن و مرده کنند،خدا ايجاد دينی ی تجربه توانند می ها گردان

  خداوند کسوف - ١٢

 مواجه شان دين مقدس متن بودن خدا کالم اثبات و شر ی مسأله با فقط وار، انسان متشخص خدای به معتقد داران دين
 جديد، دوران. گويند پاسخ هم آن به بايد که است دشواری و مهم بسيار ی مساله نيز خداوند غيبت ی مسأله نيستند،
 از ناباوران خدا مهم مدعيات از يکی او، وجود انکار و خدا مرگ. است وار انسان متشخص خدای کسوف دوران
  . ١۴٢است مدرن دوران

 به ايمان زوال و کسوف دوران مدرن، دوران که است گفته »هست معنا معنايی بی در« ی مقاله در استيس ترنس والتر
 ملحدان فقط. اند داده دست از جهان بودن هدفمند و معنادار به را خود ايمان ها انسان. است جهانی هدف و طرح وجود
 ی راهبه ترزا، مادر .کنند می و کرده تجربه را خداوند کسوف هم داران دين کردند، اعالم را خداوند مرگ که نبودند

 های نامه انتشار. است مدرن دوران های قديسه از يکی ،١٩٧٩ نوبل صلح ی جايزه برنده يوگسالوی، اهل کاتوليک
 او روح« که است آن ها نامه اين اصلی مدعای. زد دامن مهمی های بحث به مافوقش مقام به ترزا مادر خصوصی
 قرن نيم طول در تقريبًا او که دهد می نشان ها نامه اين« ،»بود بسته بر رخت آن از خداوند که بود ای کويری سرزمين

  ».بود نکرده تجربه ربانی عشای مراسم در نه و قلبش در نه را خداوند حضور مطلقا زندگيش آخر

 مانند را تجربه اين او. نالد می گذرانيد می سر از که ای شکنجه و تنهايی تاريکی، برهوت، از او نامه، ۴٠ از بيش در«
 کرده ترديد خدا حتی و بهشت وجود در که است رانده بدانجا تا را او تجربه اين گويد می جايی در و داند، می جهنم
  » .است

  :نويسد می مرشدش به. دهد می فريب را مردم که کرد می گمان او

 آنجا شما اگر. شخصی و لطيف عشقی -  است ور غوطه خداوند عشق در خودم قلب گويی که زدم حرف چنان من«
 من به را خويش خداوند که کنيد دعا برايم« : نويسد می مرشدش به خطاب ١٩۵٣ در» .تزويری چه گفتيد می بوديد
  » .است شده افشانده چيز همه بر مرگ گرد انگار که است انگيزی وحشت تاريکی چنان من درون در که چرا - بنمايد

 -عشقی نه - ايمانی نه - تهی -  خوردن سينه به رد دست...  و - خداوند به عظيم شوق اين«: نويسد می ١٩۵۶ سال در
 شک بدون - شدم قديس روزگاری روزی اگر«: نويسد می ١٩۶٣ سال در» .معناست بی برايم آسمان...شوقی نه

 در زمين روی بر که را کسانی چراغ تا -ماند خواهم غايب خدا ملکوت از همچنان من. شد خواهم تاريکی قديسه
  ».کنم روشن اند مانده تاريکی

  :داند، می»ترزا مادر تازه دينی خدمت« را ترزا مادر های نامه کتاب مارتين عاليجناب
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 دانيد می. اند آزموده را خداوند غيبت و شک تجربه خود زندگی در که کسانی حق در اوست دينی خدمت کتاب اين«
  » .همه -مومن خواه جستجوگر، خواه شکاک، ،خواه ملحد خواه. ما همه هستند؟ کسانی چه افراد اين

  :است گفته ترزا مادر درباره آمريکا ملحدين از يکی

 سی که است نشسته شوهرش انتظار در هنوز که ماند می غربی محلی ترانه آن نمونه زن به بيشتر کتاب اين ترزای«
 زندگی از خدا غيبت مومنان، اما» .نگشت باز هرگز و رفت بيرون خانه از سيگار پاکت يک خريدن برای پيش سال
 کوششی و جهد هيچ و است کرده اختيار مستوری و گزيده خاموشی که خدايی کنند، می تلقی الهی عنايت هم را ترزا
  . ١۴٣شد نخواهد او حضور ی تجربه به متنهی

 و گزيده خاموشی اينک ولی است، گفته می سخن آدميان با گذشته در خداوند چه اگر متألهان، از برخی گمان به
 باز سازد، خود زندگی ی پيشه را سلوکی اداب و ها روش تمامی سالک اگر ديگر، تعبير به. است کرده اختيار مستوری

 نه کرد، قلمداد خداوند کسوف معنای به بايد را نيچه خدای مرگ مدعای. گفت نخواهد پاسخ او لبيک به صدايی هم
. کنيم می زندگی خدا کسوف دوران در ما: کرد می تأويل يا تفسير چنين اين را نيچه مدعای هايدگر. خدا وجود انکار
 از پيش خداوند اگر: که سازد می مواجه مسأله اين با را قائالن وار، انسان متشخص خدای گفتن سخن دليل بال مدعای
   است؟ کرده اختيار سکوت آن از پس داليل کدام به گفته، می پاسخ ها آن ندای به و زده، می حرف آدميان با اين

 دوران در زيستن معنای پرسد می او. ١۴۴است آورده شمار به مدرن دوران خصلت را خداوند کسوف بوبر مارتين
 و سارتر هايدگر، نيچه، آرای نقد به را اش سخنان از مهمی بخش بوبر چيست؟ خداوند، خاموشی و کسوف استتار،
 بوده قائل خداوند ذاتی غيبت به هم هايدگر بوبر، تفسير مبنای بر. است داده اختصاص دين و خدا ی درباره يونگ
 را دعا و دينی ی تجربه بوبر. است بالذات مستور و بالذات متجلی خداوند که گويد می عتيق عهد مبنای بر وی. است

 درک قابل دوطرفه وگوی گفت طريق از خداوند حضور آن ضمن که داند می »الهی حضور تجلی« به معطوف
  . ١۴۵شود می

 تو -من ی رابطه در تنها را خداوند او، گمان به. هستند خداوند کسوف ی تجربه حال در مدرن، دوران های انسان اما
 طريق از فقط خداوند لقاء. است بودن محتجب عين ديگری، ی رابطه نوع هر اين، از غير به دريافت، توان می
 گاه آن گيرد، قرار تو عنوان به خداوند دربرابر خويش وجود تمام با آدمی وقتی. شود می حاصل تو -من وگوی گفت

 کسوف که است ای گونه به مدرن های انسان هستی ی نحوه. شد خواهد ظاهر او حضور و آمد خواهد سخن به خداوند
 به» .١۴۶کرد اشتباه آن زوال با نبايد را الهی پرتو کسوف« که دهد می هشدار بوبر. است داشته دنبال به را خداوند
  . کرد استنتاج را او وجود عدم توان نمی خداوند غيبت و کسوف از ديگر، تعبير

  نتيجه

 اخالق. ندارد دين به روانشناختی و معرفتی وجودی، اتکای اخالق که شد منتهی نتيجه اين به اخالق های بحث سلسله
 غير فرامين به را آدميان دينی اگر. است آن بودن اخالقی دين، پذيرش شرايط از يکی. است دين داور و دين از مستقل
 ی تجربه به منتهی سلوکی اخالق نوعی واجد دين که شد گفته ديگر سوی از .است نامقبول دين، آن بخواند، فرا اخالقی
  :شد منتهی گيری نتيجه دو به دين، سلوکی اخالق خصوص در »محمدی قرآن« گزارش. است دينی

 به منتهی که اخالقی سلوک. دارد تعارض گرديد، مدرن دنيای به منتهی که اخالقی با دين سلوکی اخالق: اول
 به داران دين ی همه اگر ديگر، تعبير به. شود نمی دنيا کردن آباد و توسعه به منتهی شود، می عرفانی -دينی های تجربه
 شود برساخته ای سلوکی اخالق است ممکن. شد خواهد ويران دنيا باشند، داشته عملی التزام اخالق يا زندگی سبک آن
 سودايی چنان حاضر حال در دارم، اطالع من که حدی تا اما باشد، سازگار مدرن اجتماعی ساختار و مدرنيته با که

  . ندارد وجود
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 - من ديالوگ( شخصی ی رابطه وارد آدميان با و است گفتن سخن به قادر که واری انسان متشخص خدای وجود: دوم
 ما که باورند اين بر متألهان از بسياری اما. است ابراهيمی اديان در دينی - عرفانی ی تجربه فرض پيش شود، می) تو

 و کسوف« مدعای اگر. گويد نمی سخن ها انسان با ديگر خداوند و بريم می سر به خداوند کسوف دوران در اينک
 روبرو مهمی های پرسش با صورت آن در باشد، درست »آدميان با شخصی روابط از وار انسان متشخص خدای غيبت
  :شد خواهيم

 به دعوت است، خداوند غيبت دوران مدرن، دوران اگر دارد؟ معنايی چه خواندن دين ذاتی و گوهر را دينی ی تجربه
 اگر مدعا، مطابق که اين برای دارد؟ معنايی چه است، دينی ی تجربه به معطوف که زندگی از هايی شيوه و سبک
 نخواهند دست دينی ی تجربه به هم باز سازند، خود ی پيشه را گونه رياضت های روش تمامی طريقت سالکان
  . ١۴٧يافت

. کنند می تجربه خدا از خالی را شان زندگی و جهان ،)خداباوران( موحدان و) ناباوران خدا( ملحدان ديگر، تعبير به
 تجربه را خداوند غيبت و کسوف فقط خداباوران، اما کنند، می تحويل او وجود عدم به را جهان از خدا غيبت ملحدان

 او. است داشته سکونت ها سال ما، داشتنی دوست پدر ما، منزل های اطاق از يکی در که اين مانند درست. کنند می
 آن اگر ندارد، اطالع ماجرا اين از که ای غريبه فرد. است نگشته باز خانه به ديگر و کرده ترک را اطاق آن بعدها
 به وقت هر ايم، بوده اطاق آن در پدر حضور شاهد هميشه که ما اما کند، می تجربه را خالی اطاق فقط ببيند، را اطاق
 تجربه را خدا بدون جهان خداناباوران مثال، اين اساس بر. کنيم می تجربه را پدر کسوف و غيبت نگريم، می اطاق آن
 که داليلی به خداوند که بينند می کنونی مومنان. کنند می تجربه را جهان از خدا کسوف و غيبت خداباوران، اما کنند، می
  . است غايب شان تجربه و جهان از نيست، روشن ها آن بر

  

  :ها پاورقی

  .١٣٨٠جهان، نقش انتشارا جهان، نقش انتشارات همتی، همايون ترجمه ،قدسی امر مفهوم اتو، ردولف - ١١۴

  .١٣٨٠ اول چاپ روز، فرزان نشر عطاردی، الهام و سهراب ابوتراب مترجمان ،تو و من بوبر، مارتين - ١١۵

  .١٣۵٨ اول، چاپ سروش، انتشارات خرمشاهی، الدين بهاء ترجمه ،فلسفه و عرفان ، استيس. ت.و - ١١۶

  : است نوشته باخ فوئر - ١١٧

 ی اندازه به درست کس هر خدای اعتبار و ارزش ديگر، عبارت به. هستند وی خدای مانند فرد يک تمايالت و افکار«
 و است، کس هر درونی سرشت و ذات ی جلوه و ظهور خداوند... بيشتر چيزی نه و اوست خود اعتبار و ارزش

 - ديگر سخن به -يا و نيست انسانی ذات همان جز چيزی الهی ذات... وی درونی های انديشه و افکار بازنمايی...يا
 انسان صرفًا دينی های گزاره ...است گشته آزاد فردی های محدوديت قيد از و شده مهذب که انسانی فطرت همان

 و داشتن، شخصيت خوبی، عشق، چنانچه. باشد انگارانه انسان بايد نيز ها آن متعلق پس... هستند) خدا( های انگاری
 را چيزهايی نيز شما خود که چون دانيد، می الهی اوصاف از را داشتن دوست شما....هستند انسانی اوصافی غيره
 خير و حکمت از بهتر را چيزی که زيرا است، خيرخواه و حکيم وجودی خداوند که داريد اعتقاد شما. داريد دوست
) سوژه(شناسايی فاعل وی اين بنابر که اين و دارد، وجود خداوند معتقديد شما و. نداريد سراغ خودتان وجود در خواهی
   »هستيد سوژه يا و فاعل يک خودتان و داريد وجود خودتان شما که چون... است

 القاء ی مثابه به خداوند دوم، بخش ،١٣٨٧ اول چاپ علم، نشر گواهی، عبدالرحيم ترجمه ،خدا وجود هيک، جان(
  ).٢٣٣ - ٢۴٨ صص باخ، فوئر لوويگ: بشری ذهن) فرافکنی(

  :گويد می. است کرده توصيف را مفهوم اين تاريخی تحول و خدا، شدن برساخته فرايند کتاب، اين در باخ فوئر
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 نوعی يعنی - )nature‐ god( طبيعی خداوندی نيز وی خدای است، طبيعت محض ی پهنه در بشر که مادامی«
 را خويش خدايان آورد، می روی ها خانه در سکونت به بشر وقتی. است طبيعی نيروهای ای پاره به بخشيدن تشخص

 معابدی. نيست است، قائل زيبا های ساختمان برای انسان که ارزشی تجلی جز چيزی معبد. دهد می جای معابد در نيز
 عرصه از بشر پاگذاری با همزمان. اند شده ساخته معماری هنر افتخار به حقيقت در شوند، می برپا دين افتخار به که
 و تفکيک نيست، مناسب بشر برای که چيزهايی بين تميز و تفکيک با فرهنگ، ی عرصه به بربريت و گری وحشی ی

 خداوند. شود می شروع نيز نيست، خداوند وجود ی شايسته که چيزهايی و است خداوند مناسب که چيزهايی بين تمايز
 متعالی احساس و شور مذهبی، ی عاطفه و شور] اين بنابر[ و است ها کرامت باالترين و جالل و شکوه ذهنی صورت
 جلوه خدايان های مجسمه در که بودند کسانی اولين يونانی متأخر تر فرهنگ با هنرمندان. است ها شايستگی ترين
... کشيدند تصوير به را تشويش بی و وقار با بسيار صميميتی و خلوص و معنوی، عظمت جالل، و شکوه از هايی
 بدنی نيروی. است الهی لذتی آشاميدن و خوردن که دارد آن از حکايت اين. آشامند می و خورند می هومری خدايان
 نفسه فی جسمانی توان که اين برای چرا؟. است خدايان نيرومندترين زئوس: است هومری خدايان اوصاف از نيز

 بنابراين بود، جنگجويان فضائل ها فضيلت باالترين باستان دوران های ژرمن نزد. شد می تلقی آميز افتخار امری
 در نهايت، بی وجود و مطلق وجود اند، پنداشته خدا فلسفه و کالم آنچه.... بود جنگ خدای اودين، ايشان متعالی خدای
 و عادل، خواه، خير که خدايی. است متکی خواهی خير عدالت، تصور بر خداوند ذهنی تصور... نيست خدا واقع
. است قدسی و عالی خويش ذات در ويژگی آن که چون است ويژگی آن دارای خداوند... نيست خدا اصًال نباشد، حکيم
 که خصوصيتی هر کلی طور به و حکمت، عدالت،. آمد می حساب به ناقص وجودی خداوند آن، بودن دارا بدون زيرا

   »شود می شناخته و تعيين خصلت آن خود ی وسيله به مستقًال دهد، می تشکيل را خداوند الوهيت

  ).٢۴٣ -٢۴۵ صص پيشين،( 

١١٨ - Marx –Engels,Selected Works, Progress Publisher, 1970. P.592. 

  :است گفته خصوص اين در برلين آيزيا

 اختراع با مذهب، و دين در ها انسان است داده نشان که گيرد می قرار مارکس تمجيد مورد لحاظ اين از باخ فوئر«
 با يا طاليی، رويايی است، فرار نوعی اين -فريبند می را خودشان واقعی، جهان فالکت جبران برای خيالی جهانی
 و باشد داشته شناسانه انسان خصلت بايد دين نقد اين، بنابر ها، آدم افيون شد، معروفيتش سبب مارکس که که تعبيری

 نرفته اصلی کار سراغ به که اين به است متهم باخ فوئر اما. آيد در آن دينی غير های خاستگاه تحليل و افشا شکل به
  : است

 ندانسته را آن مادی جهان های تناقض از ناشی رنج و درد تخفيف برای بختان تيره که است مسکنی دين که بيند می
 پرورش مهلک اما مسکن پندارهای همچنان گرنه و شوند، طرف بر بايد ها تناقض اين که بيند نمی اما اند، ساخته
 زيربنای در بلکه – انديشه جهان -روبنا در نه بايد هاست، تناقض رفع به قادر که انقالبی آن فقط انقالب،. يابند می

  »چيزها و ها انسان واقعی جهان در دهد، رخ مادی

  ).١٨۶ ص ،١٣٨٧ اول چاپ ماهی، نشر - رضايی رضا ترجمه ،مارکس کارل برلين، آيزايا(

  : است نوشته مارکس - ١١٩

 يا که است ازخودانسانی آگاهی و خودآگاهی مذهب، درحقيقت. سازد رانمی انسان مذهب سازد، رامی مذهب انسان«
 آرميده جهان اين از بيرون که نيست انتزاعی موجودی انسان اما. است کرده گم باز خودرا يا و نيافته را خود هنوز
 وارونه آگاهی که یمذهب آفرينند، می را مذهب جامعه واين دولت اين.است جامعه و دولت انسان، جهان انسان،. باشد
 به ان منطق و فشرده ی جهان،دانشنامه اين عام ی نظريه مذهب .هستند وارونه جهانی ها آن که چرا است، جهان از

 جهان بنيان آن، ابهت پر آن،مکمل اخالقی ان،جواز شوق و آن،شور معنوی افتخار ی است،مايه پسند مردم شکلی
  . ندارد حقيقی واقعيت انسان جوهر که چرا است، انسان جوهر خيالی تحقق مذهب. است آن توجيه و تسلی شمول
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 بيان مذهبی،هم رنج. است آن معنوی ی رايحه مذهب که است جهانی با غيرمستقيم ی مبارزه مذهب، با مبارزه بنابراين،
 بی اوضاعی جان و احساس بی جهان ديده،احساس ستم مخلوق آه مذهب. است آن ضد بر اعتراض هم و واقعی رنج
. است آنان برای واقعی سعادتی طلب ، مردم خيالی سعادت عنوان به مذهب الغای. است مردم افيون مذهب. است جان
 توهم به نياز که است اوضاعی از برداشتن دست طلب موجود،همانا اوضاع ی درباره توهم از برداشتن دست طلب
   »است آن مقدس هاله مذهب که است پردردی جهان نقد ی نطفه مذهب نقد پس،. دارد

 صص اختران، نشر محيط، محمد دکتر ترجمه ،هگل حق فلسفه نقد در گامی يهود، ی مساله درباره مارکس، کارل( 
  ).۵۴ و ۵٣

  .٣۴٩ ص اسکندری، ايرج ی ترجمه اول، جلد ،سرمايه مارکس، کارل - ١٢٠

 واهی شکل ها، انسان ميان اجتماعی معين باتمناس که اين به اشاره ضمن کاالها، پرستی بتواره فصل در مارکس
 پرواز مذهب آلود مه قلمرو به بايد مورد، اين در قياسی داشتن برای«: گويد می کنند، می پيدا را اشيا ميان مناسبات
 زندگی از که گردند می پديدار خودمختار اشکالی صورت به آدمی، مغز های فرآورده که است مذهب در زيرا کنيم،
  » .افتد می اتفاق آدمی دستان محصوالت با کاالها جهان در رابطه همين... هستند مند بهره خويش خاص

  : است گفته مارکس - ١٢١

 ناپذير، پايان تالطم و يقين عدم و اجتماعی روابط تمامی در بالوقفه آشوب درانداختن و مستمردرتوليد انقالب ايجاد«
 عقايد و ها پيشداوری با همراه منجمد، و ثابت روابط تمام. سازد می متمايز قبلی اعصار تمامی از را بورژايی عصر
 شوند استوار آنکه از قبل يافته شکل تازه روابط تمامی و شوند می رانده حاشيه به ها آن به وابسته محترم و کهنه

 و شود می دنيوی است مقدس آنچه هر رود، می هوا به و شود می دود است استوار و سخت آنچه هر. گردند می منسوخ
 روبرو خويش همنوعان با شان روابط و زندگی واقعی وضعيت با عقل و صبر با شوند می ناچار آدميان آخر دست
   »گردند

 حسن ی ترجمه سال، ١۵٠ از پس مانيفست، ليز، کالين پانيچ، لئو: در ،کمونيست مانيفست مارکس، کارل(
  ).٢٧۵ -٣١٧ صص آگاه، نشر مرتضوی،

  : است گفته مارکس - ١٢٢

 شان طبيعی مخدومان به را ها انسان که پيوندهايی گسست، هم از را فئودالی پيوندهای از بسياری بورژوازی«
 جذبه. روح بی و خشک پولی ستد و داد و عريان سود مگر نگذاشت، باقی آدمی با آدمی ميان قيدی هيچ و پيوست می
 يخزده های آب در را عوامانه احساساتی های شيوه و پهلوانانه خروش و جوش و زاهدانه انديشی خشک ملکوتی های

 با و بودند محترم سابقًا که را هايی مشغله تمامی تقدس هاله بورژوازی... ساخت غرقه پرستانه خود حسابگريهای
 به را دگیخانوا رابطه و زد کنار خانواده روی از را احساسات پرده بورژوازی... زدود شدند می نگريسته خشيت
 پوشانده را آن مذهبی و سياسی گوناگون توهمات حجاب که استثماری جای به و...  ساخت بدل صرف پولی رابطه
  »کرد باب را عريان و مستقيم و بيشرمانه و آشکار استثماری بود،

 حسن ی ترجمه ،سال ١۵٠ از پس مانيفست، ليز، کالين پانيچ، لئو: در ،کمونيست مانيفست مارکس، کارل(
  ). ٢٧۵ -٣١٧ صص آگاه، نشر مرتضوی،

 از حاکی که است گفته سخنی خود، مخالف مدرن متفکران به مدرن دوران واکنش خصوص در برلين آيزايا داوری
  :گويد می. دارد مارکس مهم جايگاه
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 های ]عاصی[ آنراژه يا اوليه مسيحيان آن از يکی مانند و بود، ناسازگار و افتاده تک ای چهره مارکس جهان، اين در«
 رذيلت را هايش فضيلت و مذموم را آن های مطلوب کند، نفی را ها مافی و دنيا رشادت کمال تا بود آماده فرانسوی
 که عقالنی غير و قاهر فاسد، ای جامعه به متعلق يعنی بودند، بوژوايی نهادها اين زيرا کند، تقبيح را نهادهايش و بداند،
 می بين از هايی روش با را خود مخالفان که عصری ی بحبوحه در. کرد منهدمش هميشه برای و کلی به بايست می
 های تمدن به واداشت را شوپنهاور و کاراليل که عصری همان بودند، کارآمد هم باز آهستگی و متانت رغم به که برد

 به را نيچه، خود، بزرگ دشمن که عصری بگريزند، يافت می آرمانی ای جنبه که ای گذشته به يا ببرند پناه دوردست
 مانند. ماند هم مهيب و ماند مصون تنها و يکه مارکس ای، زمانه و عصر چنين در بله، کشاند، جنون و هيستری
 به محکم و روشن ايمان بنيانش که دارد درونی آرامشی و کند، می ايفا را اش آسمانی رسالت که باستانی پيامبری
 نظم. خورد می چشمش به سو همه از که بود ويرانی و فساد عالئم عينی شاهد مارکس است، آينده هماهنگ ی جامعه
 شتاب روند اين به کرد می سعی ديگری کس هر از بيش او و شد، می واژگون او نگاه مقابل در داشت آشکارا کهن

  »کند تر کوتاه را پايان از قبل احتضار ی مرحله خواست می چون ببخشد،

  ).۵١ ص ،مارکس کارل برلين، آيزايا(

  :زيرند شرح به خصوص اين در نيچه سخنان از برخی - ١٢٣

  . شود می روبرو زرتشت با مقدس پيرمرد

  "کند؟ می چه جنگل در قديس: "پرسيد زرتشت«

 را خدای گونه اين: کنم می زمزمه و گريم می و خندم می سرودن با خوانم می و سرايم می سرود: "داد پاسخ قديس
  "ای؟ آورده هديه چه مارا تو اما. است من خدای که کنم می نيايش

 باری! دهم را شمايان که است چيز چه مرا" :گفت و آورد فرود سری قديس برابر در سخنان اين شنيدن با زرتشت
 يکديگر از پسرک، دو چون زنان خنده مرد، و مرد پير گونه اين و!" نستانم شمايان از چيزی تا بروم زودتر بگذار
 نشنيده نآ از چيزی هنوز اش جنگل در پير قديس بسا چه:"گفت چنين خود دل با شد تنها چون زرتشت اما .شدند جدا
  » !است مرده خدا که باشد

 فرياد پياپی و دويد بازار به و افروخت بر فانوسی روشن روز بامداد که را ای ديوانه آن حکايت ايد نشنيده آيا ديوانه،«
  :کشيد

 پيرامون آن در نداشتند ايمان خدا به که کسانی از بسياری هنگام آن در!" جويم می را خدا من! جويم می را خدای من"
 مگر:پرسيد ديگری است؟ شده گم مگر: پرسيد يکی. برانگيخت فراوان های خنده ديوانه بنابراين، و، بودند ايستاده
 همين و است؟ کرده مهاجرت يا ترسد؟ می ما از مگر است؟ شده پنهان يا است؟ کرده گم را خود راه کودکی همچون
 به رفته؟ کجا خدا:"زد فرياد. کرد شان ميخکوب نگاه با و پريد شان ميان به ديوانه .خنديدند می و زدند می نعره طور
 توانستيم چگونه کرديم؟ کاری چنين چگونه ولی. اوييم قاتالن همه ما. کشتيم را او - شما و من - ما. گفت خواهم شما
 از را سرزمين اين که هنگامی کرديم می چه بزداييم؟ آن با را افق سراسر که داد ابری ما به که بنوشيم؟ را دريا

 در سرازير پيوسته خورشيدها؟ ی همه از دور به رويم؟ می کجا به ما رود؟ می کجا به زمين اکنون گسالنديم؟ خورشيد
 بيکران هيچی در مگر هست؟ زبری و زير هنوز مگر سو؟ هر به پيش، پهلو،به به پس، به سقوط؟ سراشيبی
 دم به دم شب مگر است؟ نشده سردتر سرد، دم اين مگر کنيم؟ نمی احساس را تهيگی سرد دم مگر ايم؟ نشده سرگردان

 چيز هيچ هنوز مگر کنيم؟ روشن را ها فانوس تابناک بامداد نداريم نياز مگر پيچد؟ نمی فرو تاريکی در را ما بيشتر
 به الوهی پاشيدگی وا از چيز هيچ هنوز مگر نرسيده؟ گوشمان به سپارند می خاک به را خدا که گورکنانی هياهوی از

  .ايم کشته را او ما. ماند می مرده خدا. است مرده خدا. شوند می متالشی نيز خدايان نخورده؟ مشاممان
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 خود به او از تر نيرومند و تر مقدس تاکنون جهان آنکه دهيم؟ تسلی را خويشتن چگونه قاتالن ی همه سرآمد قاتالن ما"
 آبی چه به کند؟ پاک ما از را خون اين که کيست:مرد تا داد دست از خون آنقدر ما های خنجره زير است نديده

 واقعه اين عظمت آيا کنيم؟ اختراع بود خواهيم ناگزير آسمانی های بازی چه و توبه های آيين چه بشوييم؟ را خويشتن
 عظمت اين به ای واقعه هرگز شويم؟ خدا خود، بنماييم آن شايسته که اين صرف به نبايد آيا گذرد؟ نمی در ما حد از

 تعلق امروز تا تاريخی هر از باالتر تاريخی به واقعه اين جهت شود،به زاييده ما از پس که کس هر است،و نبوده
  ".داشت خواهد

 نگريستند، او به زده شگفت و درکشيدند دم نيز آنان نگريست، شنوندگانش به ديگر بار و شد خاموش ديوانه اينجا
  :گفت ديوانه. مرد فرو و شد تکه تکه فانوس کوبيد، زمين بر فانوس ديوانه سرانجام

 سرگردان هنوز است، راه در هنوز دهشتناک و عظيم رويداد اين. است نرسيده هنوز من] آمدن[ وقت ام آمده زود من"
 است،رويدادها زمان نيازمند ستارگان نور است، زمان نيازمند برق و رعد است، نرسيده آدميان گوش به است،هنوز

 از دورتر ايشان از هنوز واقعه زمانند،اين نيازمند شوند، شنيده و ديده که اين برای باز باشند، داده روی گرچه
  ».اند کرده را کار اين خودشان همه اين با ، و- است ستارگان دورترين

 زور به که هنگامی گويند می. خواند مرثيه و شد کليسا چند وارد زور به روز همان ديوانه اندکه کرده حکايت باز و
 خدا های تابوت و ها مقبره کليساها، ی همه امروز اگر« که نداد پاسخی اين جز کردند، بازخواستش و بردند بيرونش
  »چيستند؟ پس نيستند،

  :گفت می نيچه

 هم مسيحی خدای به ايمان ديگر که اين و ،"است مرده خدا" که اين] يعنی[ نزديک روزگاران رخداد بزرگترين«
 است، شده گشوده ما روی پيش در افق سرانجام... است افکنده اروپا بر را خود ی سايه نخستين تازه – ندارد ارزشی

 اين به دريايی هرگز بسا چه است، گشته گشاده ما روی فرا ما، دريای دريا، نباشد،سرانجام روشن افقی چه اگر
  » .است نبوده کار در گشادگی

١٢۴-E. Durkheim , Suicide, p. 312. 

 نوعی مستلزم باورها گونه اين: دارند مشترکی های خصلت همگی پيچيده، يا ساده از اعم دينی، های اعتقاد« - ١٢۵
 متضاد، گروه دو به طبقه، دو به را اشياء آن ی برپايه آدميان که اند آرمانی يا واقعی از اعم اشياء، از بندی طبقه
) sacred( الهوتی از عبارتند اصطالح دو اين شوند، می بيان متمايز اصطالح دو با معمول طور به که کنند می تقسيم

  ). profane( ناسوتی و

 چيزهای ی همه ی دربردارنده ديگری و) قدسی( الهوتی چيزهای ی همه ی دربردارنده يکی حوزه، دو به جهان تقسيم
  »کند می جدا ديگر های انديشه از را دينی ی انديشه که ست تمايزی خط ناسوتی،

  ).۴٨ -۴٩صص ،١٣٨٣ اول چاپ مرکز، نشر پرهام، باقر ی ترجمه دينی، حيات بنيانی صور دورکيم، اميل(

  .۶٣ ص پيشين، - ١٢۶

 حيات تمامی بر که دارد وجود ذاتی کلی مفاهيم از تعدادی کند، می صادر ما ذهن که احکامی ی ريشه در« - ١٢٧
 را ها آن امروز تا ارسطو زمان از فيلسوفان که هستند هايی همان ذاتی، کلی مفاهيم گونه اين است، مسلط ما فکری
 پاسخگوی مفاهيم اين. اينها مانند و شخصيت، جوهر، علت، عدد، مکان، زمان، کلی مفاهيم مانند:اند ناميده فهم مقوالت
 از تواند نمی انديشه اند، گرفته بر در را انديشه که اند استواری قالبهای حکم در هستند، اشياء های خاصيت ترين کلی
 در که بينديشيم چيزهايی به بتوانيم ما که رسد نمی نظر به زيرا نباشد، انديشه ديگر آنکه مگر شود، رها مفاهيم اين قيد

  . اينها مانند و نيايند، در شمارش به يا نباشند، مکان يا زمان
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 از برخی يا يک ای، دوره يا ای، جامعه يا کسی، که ندارد مانعی متغيرند، و پيشاينده مفاهيم ی زمره از ديگر، مفاهيم
 ناپذير جدايی جزو تقريب به مقوالت، يعنی بشر، ذهن ذاتی کلی مفاهيم که حالی در نشناسد، را ها مفهوم گونه اين

 منظم تحليل و مطالعه آری،. هستند ما تعقل نيروی يا هوش استخوانبندی حکم در اينها. اند ذهن عادی کارکرد
 دين از و دين در مفاهيم اين. خورد می بر مفاهيم گونه اين مهمترين به عمل در طبيعی طور به بدوی دينی باورهای

  . است اجتماعی اعالء حد به امری دين...اند دينی ی انديشه های فرآورده از ای فرآورده يعنی اند، آمده پديد

 در فقط که هستند عملی های شيوه دينی مناسک جمعی، های واقعيت بيانگر اند جمعی تصوراتی دينی تصورات
 های حالت برخی بازسازی يا داشتن نگاه زنده برانگيختن، ها آن هدف و شوند می پيدا آمده هم گرد های گروه درون
 در مشترک طبيعت از بايست می پس باشند، دينی ،]شد گفته چنانکه[ هم، فکر مقوالت اگر حال .هاست گروه ذهنی
... جمعی ی انديشه های فرآورده باشند، چيزهايی بايست می هم مقوالت: باشند داشته ای بهره دينی واقعی امور ی همه

  »اند اجتماعی عناصر از سرشار هم مقوالت

  ).١٢ -١٣ صص ،دينی حيات بنيانی صور دورکيم، اميل(

  : است نوشته دورکهايم - ١٢٨

 پيش از بيش اجتماعی حيات در مذهب نفوذ دامنه که است اين رسانده اثبات به تاريخ که مسلمی حقيقت يک باری،«
 عناصری بشر، اجتماعی زندگی عناصر همه گيرد؛ می بر در را چيز همه آغاز در مذهب،. است شده محدودتر
 سياسی، های نقش و وظايف سپس،. يکديگرند مترادف بتقريب مذهبی و اجتماعی صفت دو هر چندانکه اند، مذهبی

 از بيش ها آن دنيايی جنبه و يابند می جداگانه خصلتی شوند، می رها مذهبی نقش قيمومت از بتدريج علمی و اقتصادی،
 کنار را خود بتدريج داشت، حضور بشری مناسبات تمامی در نخست اصطالح به که خدا،. شود می تشديد پيش
 حضوری حضورش باشد، بشر سر باالی همچنان هم اگر. کند نزاع آن سر بر تا سپارد می آدمی به را دنيا. کشد می
 برای بيشتری جای و شود می تر نامتعين و تر کلی بتدريج بشر، روزمره زندگی در تاثيرش و باالست، از و دور دورا
 کمتر ديگر فرد شود، می حس فرد وجود که اينجاست. کند می باز بشری نيروهای آزادانه عملکرد و شدن گرفته کار به

 تنها نه خالصه،. شود می تبديل خودانگيخته فعاليتی ی سرچشمه به بيشتر و است، ديگر نيروی تاثير تحت و برانگخته
 اين. شود می محدودتر پيش از بيش بلکه يابد نمی افزايش آن با همراه و دنيوی حيات حوزه موازات به مذهب حوزه
 توان می اجتماعی تکامل آغاز از را اش وجودی مراحل ولی است؛ آغازنشده تاريخ معين لحظه آن يا اين ر د پسرفت
 بودن جمعی شدت از هم که اين بر است شاهدی و جوامع، توسعه بنيادی شرايط با مرتبط است ای پديده پس. کرد دنبال

 وجدان خود شدت ميانگين پس. بودنشان مذهبی شدت از هم و شود می کاسته پيوسته بطور جمعی احساسات و اعتقادها
  »يابد می کاهش بتدريج نيز عمومی

  ).١٨٣ -١٨۴ صص ،١٣۶٩ بابل، سرای کتاب پرهام، باقر ترجمه ،اجتماعی کار تقسيم دورکهايم،(

١٢٩ - E.E. Evans – Pritchard, Nuer Religion (Oxfprd, 1956 ), p. 313. 

١٣٠ - Charles Taylor , “Iris Murdoch and Moral Philosophy” in Maria Antonaccio and  

William Schweiker (eds.) Iris Murdoch and the Search for Human Goodness, op. cit, pp. 18‐9. 

  .١٧٩ - ١٨٠ صص هرمس، نشر تدين، احمد ی ترجمه ،جامعه قدرت، دين، وبر، سماک - ١٣١

 -  بهار ،۵ - ۶ شماره ارغنون، الجوردی، هاله ی ترجمه ،شناسی اسطوره و مسيح عيسی بولتمان، رودولف - ١٣٢
  .١٢٨ ص ،١٣٧۴ تابستان

  :گويد می او. است کرده دنبال را بولتمان روش که است افرادی از يکی رابينسون، جان - ١٣٣
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 و زده دل کرد، نمی ايجاد مشکلی مقدس کتاب های شخصيت برای اصًال که فکری طرز از مردم از بسياری امروزه«
 آسمانی موجودی تصور و پنداشتند، می" سو آن در" يا" فراسو در" موجودی را خداوند طبيعتًا ها آن. شوند می رميده
 آيند، می زمين ديدار به خدايان که کردند می فکر آدميان آن در که عصری برای فرستد، می دنيا اين به را پسرش که

 اين مردم، تر بيش برای امروزه اما. بود حقيقت انکشاف بدنبال آن در انسان که است جايی اين. بود پذيرش قابل کامًال
 تر بيش بسی من. نماياند می ساختگی و خيالی داستانی را مسيح تولد داستان سراسر و نيست، بيش خيالی دقيقًا امر

 کنيم نگهداری را کهن محبوب تصاوير اين ما که اين آيد،تا نظر به هست که حقيقتی صورت به را آن که مندم عالقه
 ی همه. هستند مسيح ميالد داستان دار برق و زرق های ريزه و خرد آسمانی، سرايندگان و فرشتگان ستاره، پس... 
 ها اين ی همه در خداوند" که بود مطلب اين بيان ی شده شناخته های شيوه ، مقدس کتاب های انسان برای ها اين

 و پست خود از را ما توانند می که دارند را ای افسانه قدرت اين هم هنوز شعر، عنوان به ها آن که معنقدم من". هست
 شما برای توانند می ها آن که کاری ی همه اگر اما گويند، می سخن مسيح ميالد راز از ها آن. برند بيرون مان حقير
 صورت اين در کنند، تبعيد تخيلی های داستان روشنايی و نور واقعی غير جهان به را مسيح که است اين دهند انجام
  ».کنيد متوقف را ها آن که است بهتر

J. A .T. Robinson , But That I Cant Belive (Fontana Books, London, 1967)p. 28. 

  :است گفته خصوص اين در فرويد - ١٣۴

 راين در ها مدت پدرم ی خانواده دهد می نشان که هست داليلی. ام مانده يهودی نيز خودم و بودند، يهودی مادرم و پدر«
 شرق سمت به پانزدهم يا چهاردهم های قرن در يهوديان آزاد و تعقيب ی نتيجه در و بودند ساکن) کولون در واقع(

  ».بازگشتند آلمان اتريش به جا آن از و گاالسيا به ليتوانی از نوزدهم قرن طول در و گريختند،

S.Freud,  An  Autobiographical  Study.  In  Standard  Edi on,  Vol.  20,  1959,  pp.  1‐74  (First 
German edi on 1925).P 7‐ 8 . 

 غير جهان و پدر جبونانه رفتار از نفرت باعث که بود کرده تعريف او برای خود خصوص در واقعی داستانی پدرش
  :گويد می. شد يهودی

 کاله و بودم پوشيده خوبی لباس بزنم، قدم تو زادگاه های خيابان در تا رفتم شنبه روز يک بودم، جوان وقتی«: گفت او
 از! يهودی:"زد فرياد و انداخت الی و گل در را کالهم ضربه يک با و رسيد من به مسيحی يک. داشتم سر بر نو خز
 را کالهم و رفتم خيابان درون به" داد، پاسخ آرامی به پدرش" کردی؟ چه تو" پرسيد، زيگموند!" شو گم رو پياده

  ».برداشتم

S.Freud. The  Interpreta on of Dreams  .In  Standard Edi on  , Vols. 4  and 5.  (First German 
edi on 1900). P 197. 

 گفته رباک آبراهام. است بوده گذار تأثير بسيار کارش در اش، بودن يهودی که اند گفته يهودی محققان برخی گمان به
 مفاهيم که است معتقد باکان. است نمايان کارهايش در بارزی نحو به يهودی عرفانی ی فلسفه نمادگرايی که است

 خود فرويد حال، عين در. جالل کتاب يا زهر خصوصًا دارد، وجود يهودی عرفانی سنت در فرويد روانکاوی اساسی
  .کرد می معرفی »مذهبی غير عميقًا« و »خدا منکر و ديرباور يهودی يک« را

١٣۵ - s.Freud  (1901). The Psychopathology of Eueryday Life  .  In Standard Edi on, Vol. 6  , 
1960 . (First German edi on 1901), pp 258‐ 259. 

  . ٣ ص نو، طرح خرمشاهی، بهاالدين) نظر زير( ترجمه ،دين و فرهنگ الياده، چا مير - ١٣۶

  :بر مشتمل است نگرشی دين يونگ نظر به - ١٣٧
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 آرمان ها، انديشه قوانين، خدايان، شياطين، ارواح،: شوند می تلقی" قدرت" که پويا عوامل برخی ی مشاهده و مالحظه«
 دهنده کمک يا خطرناک، قدرتمند، حد بدان تا را ها آن و داده خود دنيای در عواملی چنين به انسان که نامی هر يا ها،
 و جان به را ها آن که ديده معنا و زيبايی، شکوه، قدر آن عوامل اين در يا بگيرند، قرار او خاص توجه مورد که يافته
  ».دهد قرار ورزی مهر و پرستش مورد دل

C.G.  Jung. Psychology and Relighion.  In Collected Words Vol  .11  (2nd ed), 1969, pp 3‐105 
(Originally Published in English, 1938)p. 8. 

١٣٨ - C.G. Jung. Psychology and Relighion. In Collected Words Vol .11 (2nd ed), 1969, pp 3‐
105 (Originally Published in English, 1938)p. 105 . 

١٣٩ - M. A. Persinger. Neuropsychological Bases of God Beliefs . New York:Praeger.p. 137. 

١۴٠ - J. Jaynes .The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston 
.Houghton Mifflin.1977 . 

  : است يافته انتشار و ترجمه فارسی به يرز شرح به جلد سه در کتاب اين

 صادقی، هما رهنما، پارسا،هوشنگ خسرو ترجمه ،دوجايگاهی ذهن فروپاشی در آگاهی، خاستگاه ، جينز جوليان
  . ١٣٨۴ سوم جلد ،١٣٨٢ دوم جلد ،١٣٨٠ سال اول جلد آگاه، انشارات محيط،، احمد

  . ٣١١ ص ،دينی حيات بنيانی صور دورکهايم، - ١۴١

 در ديدن مفهوم از آن، بازسازی برای هيک جان. است گرفته قرار نقد مورد گوناگون جهات از دينی ی تجربه - ١۴٢
 »ديدن -گويی« ی مسأله تجربه، و ديدن هرگونه هيک، ی گفته به. کند می استفاده ويتگنشتاين فلسفی تحقيقات کتاب

)seeing‐ as (کردن تجربه – گويی« و« )experiencing – as (است .  

 برخالف مومنان،. اند اجتماعی محصوالت ها آن خد که هستند، ها تئوری و مفاهيم از گرانبار مشاهدات و ها ديدن تمام
 تعليل مادی علل با تجربی علوم را جهان. دارد حضور آن در خداوند که بينند می جايی را جهان همين ملحدان،

 در واقع در واحد، دنيای يک در زندگی عين در ملحدان و مومنان. بينند می خدا فعل را جهان همين مومنان. کنند می
 دو ارتباط در خدا با دائمًا آدميان آن، در که فضايی عنوان به زندگی دينی ی تجربه. کنند می زندگی متفاوت جهان دو

 ساکنان از برخی چون اند گفته او به هيک منتقدان. است پيرامون جهان از حسی فرا آگاهی نوعی دارند، قرار سويه
 سال کتاب به متعلق نظرات اين. باشد خدا فعل واقعًا جهان که نيست آن بر دليل بينند، می خدا فعل را جهان جهان،
  :گويد می. کند می بازسازی را عرفانی -دينی ی تجربه هم پنجم بعد کتاب در. است هيک جان ١٩۶٩

 -پايدرا يا گذرا -مالئم حس از که دانم، می پديدارها از واحدی طيف از صورت دو را عرفانی و دينی ی تجربه من«
 و تر عظيم واقعيتی با اتحاد های تجربه يا ها صدا نيرومند، بسيار شهودهای و کشف تا قدسی ذات يا الهی حضور
 آغاز در تفسير... است ذهن تفسيری فعاليت شامل حس اين تجربه، ديگر اشکال ی همه مانند. يابد می امتداد تر متعالی
  »دهد می روی تجربه خود تکوين

  ).١٨٨ ص سرا، قصيده سالکی، بهزاد ترجمه ،روحانی قلمرو در کاوشی پنجم، بعد هيک، جان(

 پيش از ناشی و گر تجربه تعبيری – تفسيری فعاليت ناميدن، و خواندن ديگری چيز يا خدا را تجربه متعلق بنابراين،
 تفکيک توسل با بيشتر، توضيح برای هيک. است آموخته خود ی زمانه و فرهنگ از گر تجربه که است هايی فرض
  :گويد انتقادی،می گرايی واقع از انگار ساده گرايی واقع
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 آن را مسيح عيسی رويای کسی اگر گيرد، می شکل دينی مفاهيم حول ذاتًا که تجربه نوع آن از نمونه يک عنوان به«
 اين ،"کن پيروی من از. هستم حيات و حقيقت، راه، من:"گويد می او به که ببيند، شده تصوير مسيحی هنر در که گونه
 انگار ساده گرای واقع مانند بايد يا بدانيم، واقع با مطابق را آن اگر... است دينی ی تجربه يک تعريف بنابر رويا

 زبان بر را کلمات اين و بود حاضر مکاشفه يا رويا اين در شخصًا مسيح عيسی که کنيم باور و دهيم، نشان واکنش
) cognitive( شناختاری پاسخی عنوان به را تجربه اين و دهيم، نشان واکنش انتقادی گرای واقع مانند يا آورد،

  ).١٨٩ ص پيشين،( »است آمده در نمايش به متعال ذات تأثير به پاسخ در مسيحی، مشخصًا صورتی به که بپذيريم،

 خدای گويد می يکی. ببيند را چيزی چه فرد تا شوند می باعث چگونه تئوريک های فرض پيش که دهد می نشان هيک
 ديگری بيند، می را مسيح عيسی يکی. است کرده تجربه را نامتشخص خدای ديگری، است، ديده را وار انسان متشخص

  . را شيعيان ی ائمه

 سايت به شود رجوع نراقی، آرش ی جمه تر ،»ترز مادر پنهان زندگی: روح تاريک شب« ، ما بی ون ديويد - ١۴٣
  . نراقی آرش

 ابوتراب و کاشف عباس ترجمه ،فلسفه و دين ی رابطه باب در مطالعاتی خداوند، کسوف بوبر، مارتين - ١۴۴
  .۴١ ص ،١٣٨٠ اول چاپ روز، فرزان نشر سهراب،

  .١۵٠ ص پيشين، - ١۴۵

  .١۵۴ ص پيشين، - ١۴۶

 خصوص، اين در مقاله بهترين وار، انسان متشخص خدای به قائالن ميان از دارم، اطالع من که حدی تا - ١۴٧
 ماه مهر دوم، شماره مدرسه، ،»غيبت الهيات ی درباره مالحظاتی خداوند، اختفای« ی مقاله. است نراقی آرش ی نوشته
 اين با نهايت در مقاله. رسيد او وجود انکار به توان نمی عالم از خداوند غيبت از که است هدف اين خدمت در ،١٣٨۵
  :يابد می پايان جمله

 خود دينی های تجربه قلمرو در واقعيتی عنوان به را الهی اختفای پديده توانند می خداباوران آنکه سخن حاصل«
 دينی تجربه رسد می نظر به اما. شوند گريبان به دست تجربه آن از ناشی وجودی های بحران با عميقًا حتی و بپذيرند،
 ».آورد فراهم توحيدی اديان خدای وجود عدم به اعتقاد برای استواری مبنای تواند نمی خداوند غيبت




