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 سم اهلل الرحمن الرحیم ب

 

انکاار عصمت انبیاء و ائمه )ع( و انکار ، روشنفکران و انکار قرآن کریم

 ختم نبوت

 گذارترین واقعیت در زندگی بشر در طول تاریخ بوده است. خددای متعدال بدرای هددایتدین یکی از تأثیر

السالم فرسدتاده اسدت. در نبیاء علیهمی را از راه وحی به اادیان مختلف توحید بشریت در مسیر درست انسانی،

بده آرایی کدرده و ابلیس براساس سوگندی که برای گمراهی بشر خورده اسدت، در مقابدل دیدن  دف ،مقابل

رو، ادیدان توحیددی اند. از ایندر  دد نفی و تحریف دین و گمراهی مردم برآمده همراه شیاطین انس و جنّ

ورتی کده بدر ایدامبران توحیددی  دس ادیان توحیدی سابق به همان اند و امروزه کتب مقددچار تحریف شده

 وحی شده است، وجود ندارد.

انّا نحن نزّلندا »است: « اسالم»خداوند آن را از تحریف دشمنان حفظ کرده است، دین مبین اما تنها دینی که 

  1«.الذکر و انّا له لحافظون

اس به مبارزه با دیدن اسدالم برخاسدته و از اسد« کرینفروش»ای در داخل کشور ما تحت عنوان متاسفانه عده

ه بدالسدالم و نیدز منکدر خدتم نبدو  شدده و منکر حقانیت قرآن کریم، عصمت ایامبر اسالم و ائمه هدی علیهم

تر اینکه همه ایدن ادعاهدا را تحدت عندوان اند؛ و جالب ور   ریح مدعی ایامبر بودن و دریافت وحی شده

  اند.ختهمطرح سا« روشنفکری دینی»

ل عاهدای باطدروشنفکران به ا طالح دینی نیازمند نقل آرای آنها و سپس نقد اد یبررسی ادعاهای ضد دین

 ه ضروری است:رو، در این مقام تذکر دو نکتآنها است. از این
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 باورهدای مدومنین با عنایت به اینکه نقل سخنان مخالف قرآن روشنفکران، ممکن اسدت تدأثیر منفدی در -1

شدود کده ادس از نقدل مجموعده دینی ایران داشته باشد، از خواننددگان عزیدز عاجزانده درخواسدت میجامعه 

و  اسداس بدودنشبها ، حتما نقد آنها را کده در اایدان نقدل سدخنان آنهدا خواهدد آمدد، مطالعده نمایندد، تدا بی

 غیربرهانی بودن آن شبها  و ادعاها واضح شود.

قل و بررسی همه ادعاهای مطرح شده از سوی روشدنفکران را نددارد،  به دلیل اینکه این مقال گنجایش ن -2

بده در نوشدتاری دیردر ، و در  دور  توفیدق 1اردازیمدر این نوشتار به بیان آرای دکتر عبدالکریم سروش می

  و نقد آنها خواهیم ارداخت.دیرر بیان آرای روشنفکران 

 نیم.ای را بیان کای عبدالکریم سروش باید مقدمهبرای روشن شدن ریشه اندیشه و ادعاهای مخالف قرآن آق

 مقدمه

مانان کده عتقاد مسدلااز اعتقادا  مسلم و مقبول نزد مسلمانان، اعتقاد و باور به حقانیت قرآن کریم است. به 

 -واسدطهیباسطه یا با و–مفاهیم و نیز الفاظ قرآن مستقیما از ناحیه خدای متعال  ،مستند به براهین مختلف است

توانسدت اهلل علیه و آله هیچ دخدالتی در آن نداشدته و نمیو ایامبر اسالم  لی ، ور  وحی بیان شده است به

ریافدت و اهلل علیه و آله با تأیید خدای متعال، وحی خداوندد و قدرآن را د لی داشته باشد. وجود مقدس ایامبر

ت و له دریافدت، به طوری که هم در مرحتلقی نموده و بدون هیچرونه تصرفی در آن، به مردم ابالغ کرده اس

 اند.هم در مرحله ابالغ، معصوم بوده

اهلل علیه لی ز ایامبر اعالوه براین، بر اساس ادله گوناگون عقلی و نقلی، مسلمانان بر این باور هستند که بعد 

 زمدان و بده نبو  ختم شده است و به هیچ فرد دیرری وحی نرسیده است، زیرا معارف قرآن، منحصدر ،و آله

و خدای متعدال  ،باشداهلل علیه و آله نبوده بلکه تا روز قیامت حجیت داشته و دارای ارزش می لی عصر ایامبر

 ت.در قرآن بیان فرموده اس ،نیز، هر آنچه که برای سعاد  بشریت تا روز قیامت الزم بوده است

                                                 
 

 . در موارد نادر به ذکر ادعای برخی دیگر از روشنفکران نیز خواهیم پرداخت. 1
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دی دس ائمده هدوجدود مقد ،اهلل علیده و آلده دلی عالوه بر اعتقادا  فوق، شیعیان معتقدند که بعد از ایدامبر

ای مردم به السالم مسئولیت هدایت انسانها را بر عهده گرفته و با برخورداری از عصمت، دین اسالم را برعلیهم

 باشند.اند و چنانکه در حدیث ثقلین آمده است، آنها ثقل دیرر در کنار قرآن کریم میدرستی تبیین نموده

عقالندی و  زمان، اعتقادا  و باورهای فوق که مستند به ادله مختلدف عان کرد که در ایناما متأسفانه باید اذ

 است.  وطنی واقع شدهمورد هجوم و انکار برخی از روشنفکران است، نیز آیا  و روایا  بسیار زیاد 

فوق،  رهایر باوبر اساس آنچه که در این نوشتار نقل خواهیم کرد، آقای عبدالکریم سروش با تردید و انکا

از طریق  قیم و یامعتقد است که قرآن، الفاظی است که خود ایامبر بیان کرده است نه اینکه خداوند آن را مست

امبر ه عصدر ایدجبرئیل به ایامبر وحی کرده باشد؛ و احکامی که در قرآن و شریعت اسالم آمده است، مربوط ب

آورده  ن را ادیدداذیری کامل از فرهندگ مدردم عدرب، قدرآزیرا ایامبر با تأثیر  ،بوده و امروز قابل اجرا نیست

تواند دستورالعملی برای های رفتاری آنها نمیو بدیهی است که فرهنگ مردم عرب و اعتقادا  و شیوه ،است

 شود.« ا الح»باید و قرآن رو، دین زندگی این عصر باشد. از این

را  باشدد، آن نی مقرون به استدالل قدانع کننددهسخن هیچ کس حجت نبوده و اگر سخ ،بعالوه بعد از ایامبر

 السالم باشد یا دیرری.چه اینکه  احب سخن علی علیه ،اذیریماذیریم و در غیر این  ور  آن را نمیمی

. امدا خواهیم گرفتموارد فوق و نیز امور دیرر از مسایلی است که در این نوشتار به نقل از آقای سروش ای

بعیدت ترین باورهای آقای سروش که بدا تالزم است که در مقدمه، دو نکته از اساسی برای وضوح بیشتر مسأله

م قدس اسالکامل از متفکرین غربی آنها را اذیرفته است و موجب شده است که تمام باورهای ضروری دین م

  را منکر شود، ذکر کنیم. 

 1نکته اول: تجربه دینی

« تجربده دیندی»مسدأله  ایشان شدده اسدت، یعاهای ضد دینیکی از باورهای اساسی آقای سروش که منشأ اد

اس مقدوّم شخصدیت و نبدوّ  انبیداء و تنهدا » ... کند که وحی همان تجربه دینی است: است. ایشان تصریح می

                                                 
 

1 . Religious Experince. 
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رو، بدرای تبیدین بحدث الزم اسدت از ایدن 1«. اسدت« تجربده دیندی»سرمایه آنها همان وحی یا به ا طالح امروز 

 ین مسأله بپردازیم.اندکی به تبیین ا

مطدرح شدده و در قدرن  2«شدالیر مداخر»مفهوم تجربه دینی برای اولین بدار در اواخدر سدده هیجددهم توسد  

 3نوزدهم مورد توجه جدی متفکران غربی واقع گردید.

 بدرایهای تاریخی، دینی، فلسفی و اجتماعی طدرح ایدن تئدوری از سدوی شدالیر مداخر، با قطع نظر از زمینه

 را توضیح دهیم.« دینی بودن تجربه»و « تجربه»این تئوری الزم است که دو مفهوم روشن شدن 

  4تجربه

 اکنون واژه ینا .است داده رخ آن در معنا جهت از ایعمده تغییرا  که است هاییواژه جمله از تجربه واژه

 در و ،رودمدی کدار هبد دین فلسفه و هرمنوتیك طبیعی، علوم مانند گوناگونی هایرشته در  ور  گسترده به

 .دارد هازمینه این در ایویژه معنایی بار حقیقت

 :دارد متفاو  کاربرد دو تجربه واژه غرب فرهنگ در

 از ا ل در واژه این. است داشته 5«کنشی» معنای بیشتر ،هتجرب واژه میالدی هفدهم قرن تا باستان دوره از -1

ه بد. اسدت «دادن قرار آزمایش معرض در» یا و «آزمودن» عنایم به که است شده مشتق« experiri »التینی واژه

 وفداداری که بود معنا این به دقیقا «کن تجربه مرا وفاداری» گفتمی دیرری شخص به کسی اگر مثال، عنوان

 محدك بدا و بیداور دلیدل کدن، امتحدان کده بود این مراد و بود فعلی و کنشی مورد، این در تجربه. بیازمای مرا

ها و عنا ر موجود در آب، آن را تجربده کدن، شود برای فهم مولکولیا وقتی که گفته می 6.یازمایب ،آزمایش

                                                 
 

 .3، ص1378، چاپ دوم، صراط، بسط تجربه نبوی. عبدالکریم سروش،  1

2 . Schelier Macher (1834-1768). 

 .249و  9، ص1377، قم، طه، ، عباس یزدانیتجربه دینی. ر.ک: وین پراودفوت،  3

4 . Experience. 

5 . Active Meaning. 

 .22ص ، 1381قم، بوستان کتاب، ، تجربه دینی و گوهر دینقائمی نیا، ر.ک: علیرضا  . 6



 5صفحه   )ع( و انکار ختم نبوتیو ائمه هد اءیانکار عصمت انب م،یروشنفکران و انکار قرآن کر

 

 

در این کالم از شخص مخاطب طلب فعل شده است، یعنی شخص مخاطب باید کارهایی را انجام دهد و برای 

 ست یابد.به عنا ر درون آن دبا عبور جریان الکتریسیته از دل آب آن را تجزیه کرده و  ،نمونه

 خدا،، تحول این حقیقت در و داد رخ واژه این معنای در خا ی تحول بعد، به میالدی هفدهم قرن از -2

 .گردید آن نظایر و عرفانی تجربه دینی، تجربه مانند ا طالحاتی سرلوحه

 در امعند ایدن بده تجدارب. اسدت گرفته خود به 1«انفعالی و اذیری کنش» معنای بیشتر «تجربه» مدرن دوره در

 چیزهدایی آن نده دهندد،می رخ ما برای که هستند چیزهایی تمام تجارب، .گیرندمی قرار کنشها و اعمال مقابل

 مشداهده یدا احسداس مدن کده اسدت چیدزی کدنم،مدی تجربده من آنچه اخیر، معنای این در. دهیممی انجام که

 مقولده در همده دارم، کده دروندی انفعداال  و عواطدف کشدم،مدی کده دردهایی برم،می که لذتهایی کنم،می

 تحمیدل مدن دروندی حیدا  بدر را خودشدان کده هسدتند من درونی حاال  من تجارب گنجند،می من تجارب

 2.اندشده افزوده من درونی خاطرا  بر و ،اندکرده

د، دهیر ما رخ مدمراد از واژه تجربه در این بحث معنای دوم است. یعنی به تمام انفعاال  و احساساتی که 

ه،  شود. احساس درد، شادی، غم، غصه، عظمت، حقار ، و ... تجربه خواهند بدود. بدرای نموندتجربه گفته می

دهدد، رود، احساس دردی که به این شخص دسدت میرفتن، میخی به اای کسی فرو میوقتی که در  حال راه

 باشد.تجربه می

 دینی بودن -2

 دیندی تجربه دهد، دست انسان به که احساسی هر به دینی، جربهت تئوری به قائلین اعتقاد در که است روشن

 مظاهر و( غایی و مطلق واقعیت یا) خداوند با انحاء از نحوی به که است آن دینی تجربه بلکه ،شودنمی اطالق

 کده ایدن یدا و ،باشدند احسداس آن «علدت» او مظداهر یا خداوند که این چه حال ؛باشد ارتباط در او تجلیا  و

                                                                                                                                                     
 

6 . Passive Meaning. 

 

1 . Passive Meaning. 

 .23-4همان، صص ر.ک: .  2
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 علدت خداوند که است ایتجربه دینی، تجربه که است معتقد ماخر شالیر که چنان. باشند احساس آن «قمتعل»

 :گویدمی او. بداند خدا کار نتیجه را آن انسان دیرر، عبار  به و ؛باشد تجربه آن

 اين دين، خالصه. است دينداري شماست، در هستي كار توسط خدا كار نتيجه كه آنجا تا شما احساس

 طريط  از فقطط و است چيز يك احساس محرك كه است( آن وحدت باالترين در احساس اين) ساساح

 حيطات وجطود كه كنيم احساس يعني كرد، احساس خاص و منفرد طور به را چيزي توانمي وحدت، اين

 1.خداست توسط و خدا در وجودي و حيات ما،

 :دانندمی ینید تجربه بودن دینی شرط را او هرمظا یا خداوند به احساس تعلّق و ارتباط نیز دیرر ایعده

 حضطوري يا موجود را تجربه اين متعل  شخص، يعني دانند،مي متعارف هاتجربه از غير را ديني تجربه

 بطه كطه انگطاردمطي موجودي را آن يا( فعل يك در خداوند تجلي يا خداوند يعني) داندمي طبيعي فوق ما

 غطايي حقيقتي را آن يا و( عذرا مريم نظير شخصيتي يا خداوند تجلّي مثل) است مربوط خداوند با نحوي

 2.(نيروانا يا [برهمن] ثنوي غير مطل  امر مثل) است ناپذير توصيف كه حقيقتي پندارد،مي

و  ،دهددآید که اوال: مراد از تجربه احساساتی است که به انسدان دسدت میبا توجه به نکا  فوق بدست می

 ، خداوندددینی است که علت ادیدآمدن آن احساس و یا متعلق آن احساس ،جربه و احساسثانیا: وقتی یك ت

 م مقدس و یا ... باشد.السالم و یا مرییا مظاهر خداوند مانند عیسی علیه

حداقل دو امر دیرر نیدز در  ،به همراه اد ید آمدن یك احساسنکته مهم در بحث تجربه دینی آن است که 

د که در نهایت سه امر محقق خواهد شد. برای نمونه، انسانی را در نظر بریرید که اس از آیانسان به وجود می

گردد، اما علیرغم اینکه با خانواده خودش تماس گرفتده و خبدر آمددن مسافر  یك ماه به خانه خودش بر می

نیست و  رفا بدا  کند که هیچ کس در خانهشود، مشاهده میاش میخود را داده بود، لکن وقتی که وارد خانه

« خواهی به آنجا بیدا.ما به خانه فالنی رفتیم و تو هم اگر می»شود که در آن نوشته شده است: ای مواجه مینامه
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کند، در اینجا سده امدر در کندار هدم رخ معده او نیز شروع به دردآمدن می ،در همین حال خستری و ناراحتی

 دهد:می

 جود آمده است.که برای او به و احساس درد معده -1

کندد از کند و نیز وقتی کده احسداس خسدتری زیداد و تنهدایی در آن خانده میه او درد میوقتی که معد -2

وقدت مدن را  اعضدای خدانواده مدن هدیچ»گوید: دیرران ناراحت شده و مثال در ذهن خودش و با خودش می

 . «...ا به من عالقه نداشته است و ز همان ابتداند، همسر من نیز ارادر من بودهاند و همیشه به فکر بدوست نداشته

هدا و ارهبلکده  درفا در درون خدودش ایدن گز ،کندروشن است که در این حالت، او با کسی  حبت نمی

 اندیشد.جمال  را می

کند کده او بده آید. اما مالحظه مینزل را زده و به دیدار او میدوستش درب م ،در همین حالت ناراحتی -3

ارسد که چه چیزی ادیش آمدده اسدتو او در مقدام جدواب از الفداظ حت و عصبانی است. از او میشد  نارا

کند و خانواده من نیز من را تنهدا گوید: معده من درد میکند و میاستفاده کرده و شروع به  حبت کردن می

 کند.و تعبیر می اند. یعنی آن احساس خود را بیانگذاشته

  چنانکدهدوم،  د که مرحله لفظ فق  مرحله سوم است نه مرحله اول و نده مرحلدهشوبا اندک دقتی روشن می

 احساس  رف است.نیز مرحله اول 

اند، مربدوط بده مرحلده سدوم ها چدون از الفداظ تشدکیل شددهها و کتاببر این اساس، برای نمونه، سخنرانی

بداندد، بده معندای آن اسدت کده  حی را همان تجربه دینیو -مانند آقای سروش–خواهند بود. حال اگر کسی 

دهد، اما قرآن کریم که از الفداظ تشدکیل شدده اسدت، وحی همان احساس  رفی است که به ایامبر دست می

 . کرده استوحی خداوند نیست. بلکه تعابیری است که ایامبر از احساسا  خودش بیان 

 نکته دوم: تاریخیت دین

قبض و »است. ایشان کتاب « تاریخیت معرفت»روش، باور به سعبدالکریم نکته دوم اساسی در اندیشه آقای 

گرفته است، سدامان « گادامر»خود را براساس همین اندیشه که از متفکرین غربی مانند « بس  تئوریك شریعت
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رو، الزم است که مراد از تاریخیت معرفت و انطباق این نظریه بر دین را به  دور  اجمدالی از اینداده است. 

 الزمه تاریخیت یك معرفت امور زیر است:. توضیح دهیم

وقتی  برای نمونه، معرفت یك انسان برخاسته از شرای  بیرونی و فرهنگ زمانه  احب آن معرفت است. -1

هدا همده ایدن معرفت ؛«...زمین کروی است، خداوند موجدود اسدت، معداد موجدود اسدت، و »گوید: کسی می

ی شدرائ  فرهنردی و علدوم زمانده مانندد فلسدفه، عرفدان و علدوم یعن برآمده از فرهنگ عصر آن شخص است،

گویدد: گرایی میدر توضدیح تداریخ« لئو اشتراوس»های مذکور به وجود آید. اند که معرفتتجربی سبب شده

هایی از ناحیه خدای متعدال بنابراین، ادعای اینکه معرفت 1«هر اندیشه بشری تابع وضعیت تارخی خا ی است.»

 ارئه شده است، ادعای نادرستی است. -یعنی ایامبر–به یك انسان  ای مانند جبرئیلوحی و فرشتهو از طریق 

آیدد کده ها برخاسته از شرای  فرهنری و علمی عصر  احب معرفت است، بدسدت میوقتی که معرفت -2

توان گفدت کده های بشری ریشه در عصر و زمانه و به دیرر سخن، ریشه این دنیایی دارند، و نمیتمام معرفت

گوید فالن معرفدت برخاسدته معرفتی برخاسته از ماورای طبیعت است. در حقیقت باید هر گونه ادعایی که می

حدادتری از فلسدفه  تدوان بده عندوان شدکلگرایی را میتداریخ» از ماورای طبیعت است، را باید باطدل شدمرد: 

یعندی از –گویند مدا معدارفی را از جبرئیدل امدین که میرو، ادعای ایامبران الهی از این2«جهانی معرفی کرد.این

 ایم، سخن نادرست و باطلی است.اخذ کرده -ماورای طبیعت

ها چون تابع و برآمده از شرائ  فرهنری و علمی متعدد عصر  داحب معرفدت اسدت، یدك امدر معرفت -3

تدوان گداه نمیرو، هیچد، از ایدننسبی است. یعنی با تغییر آن شرائ ، معرفت ناشی از آن نیز تغییر خواهدد کدر

ای اندیشه بشدری اندیشده» ... تواند  ادق باشد: و در هر زمانی می ادعا کرد که معرفتی ثابت و نیز مطلق است

تدوان در یدك بدرای نمونده، می 3«وجه قادر به ادراک امدر جاودانده نیسدت.تاریخی است و از این لحاظ به هیچ

ست، اما این باور  رفا متعلق به یك عصر خدا، اسدت؛ و اگدر ایدامبر اسدالم زمان قائل بود که خدا موجود ا
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هدا  درفا متعلدق بده این معرفت ؛گفته است که خدا موجود است، نماز واجب است، حجاب واجب است و ...

 توان آنها را در عصر حاضر نیز درست دانست. عصر ایشان بوده و نمی

اموري نيستند كه در  ،مي زمانه صاحب معرفتز سوي ديگر، چون شرائط فرهنگي و علا -4

هطا رو، بايد گفطت كطه معرفتشود، از ايناختيار او باشد، بلکه به يك معنا بر او تحميل مي

 ها در حال تغيير بوده وهيچ ثباتي نداشته و به ديگر سخن، هيچ اصل ثابتي نداريم و معرفت

 بيني نشده هستند: ت و پيشبرآمده از شرائطي است كه خارج از اختيار صاحب معرف

هاي كم دار وضعيتهر انديشه بشري تابع وضعيت تاريخي خاصي است كه خود آن ميراث

بيني كرد: انديشطه توان پيشهاي پيشين را نميو بيش متفاوت است و بر آمدنش از وضعيت

بيني نشدني نهطاده اسطت. ايطن انديشطه كطه در شطرائط هاي پيشبشري بر تجارب و تصميم

تاريخي معيني جا دارد، با از بطين رفطتن همطان شطرائط محکطون بطه نطابودي اسطت و بايطد 

 1اند جايش را بگيرند.بيني نشدنيها هم پيشهاي ديگري كه آنانديشه

گرايي اگر بخواهد اعتبار و استحکامي داشته باشد، نبايد روي تاريخ بلکه بر نظر اصلي تاريخ

كند هر انديشه فلسفي در تحليل نهايي از تصادفي كور و تحليل فلسفي متکي باشد كه ثابت 

هطاي خيزد و در هيچ موردي هيچ اصل هويدايي كطه بشطر بطا همطه وي گيدر نوسان بر مي

  2بشري خويش به آن دسترسي داشته باشد در كار نيست.

 هیچ ا ل ثابتی نداریم. بنابراین،

شود، اموری ناقص هستند، طبیعی اسدت معرفت میا عنایت به اینکه شرائطی که سبب ادید آمدن یك ب -5

 .استکه معرفت ناشی از آن نیز ناقص 
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ه ال نبود، به سبب نقص شرائ  و نیز نقص معرفت ناشی از آن، هیچ معرفتی مصون از اشکاز سوی دیرر -6

 و قابل نقد و ابطال است؛ به دیرر سخن، هیچ معرفت قطعی نداریم: 

ز كليت زندگي بشري نيست كطه بتوانطد مطدعي شطود بينشطي هيچ بينشي از كل و به وي ه ا

اي كه خيال كنيم قطعي اسطت ديطر يطا قطعي يا براي همگان معتبر است. هر مسلك و آموزه

 1اي ديگر خواهد سپرد.زود جاي خود را به مسلك و آموزه

بده  -انددیدر و تکاملغیتاند، در حال ا توجه به اینکه عوامل بیرونی که سبب به وجود آمدن معرفت شدهب -7

ز آن نیدز در امعرفدت ناشدی  -ها و علوم زمانه مانند علوم تجربی و ... در حال تغییر اسدتعنوان نمونه، فرهنگ

یافتن رشد و تحول یك معرفت و عدم بسد   رو، ادعای خاتمهحال تغییر و عوض شدن و تکامل است، از این

 و تکامل آن، ادعایی گزاف و باطل است.

 عبیدر دیردر،تیعنی کتاب و سنت و به –در  ورتی که کسی معتقد باشد که دین  وجه به لوازم فوقحال با ت

 اش آن است که:ك امر تاریخی است، الزمهی -قرآن و روایا 

ینکه از نه ا ،دهد امری است که ایامبر از فرهنگ زمانه خودش گرفته استاوال( قرآن که معارفی را ارائه می

رب عه فرهنگ سطه جبرئیل به ایامبر وحی شده باشد. به عبار  دیرر، قرآن کریم اروردسوی خداوند و به وا

 است.

ه است، از آن فرهنگ ادید آمدکه ثانیا( چون فرهنگ عرب مختص به زمان خودش است، قرآن کریم نیز 

ارد. بده هدای دیردر اعتبدار نددهای دیرر و زماناختصا، به همان زمان و همان فرهنگ دارد؛ و برای فرهنگ

 سخن دیرر، قرآن امری نسبی است نه مطلق.

 اند، قرآن نیز به تبع آن ناقص است.ثالثا( چون فرهنگ عرب و علوم رایج آن عصر، ناقص بوده

 ست.ارابعا( چون در فرهنگ عرب تناقض و اشکال وجود دارد، در قرآن نیز تناقض و اشکال موجود 
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اند بده د آوردهعنی فرهنگ عرب و علوم آن عصر که قرآن را ادیخامسا( با عنایت به اینکه معارف بیرونی ی

رو، قابدل بسد  و تکامدل اسدت و اند، قرآن و دین نیز به ختم خودش نرسیده است، و از ایدنآخر خود نرسیده

 دهند، یعنی به آنها هم وحی شده و این عده بر دین )نه معرفتای کار ایامبر را حقیقتا و نه مجازا ادامه میعده

 افزایند.دینی( می

ندد آقدای س از ذکر مقدما  فوق با تأسف فراوان باید گفت کده برخدی از افدراد روشدنفکر کشدور مدا مانا

سدروش  آقدای ،اند؛ به عنوان مثدالسروش، دقیقا همه این لوازم را نسبت به قرآن و روایا  اذیرفتهعبدالکریم 

 یز نوع خا ی از احساسا  است که به انسانندینی و تجربه  ،کند که وحی همان تجربه دینی استتصریح می

یدن دهد، یعنی اگر احساسی به انسان دست دهد که علت آن یا متعلق آن خدا یا مظاهر خددا باشدد، ادست می

أثیر که بدا تد امر، تجربه دینی است، و روشن است که در احساس، لفظ و مفهوم وجود ندارد و این انسان است

ه بتوان کند و بر فرض کزمانه خود آن احساس را در قالب مفاهیم و الفاظی ارایه می اذیری از فرهنگ و علوم

د بداقی ه قو  خوثابت کرد که آن احساس واقعا از ناحیه خداست و یا به او تعلق گرفته است، ولی این نکته ب

اسدت کده  رو، آقای سدروش معتقدداست که تعبیر و الفاظ از ناحیه خود شخص  احب احساس است. از این

اسدا  ، آن احساحساساتی به ایامبر اسالم دست داده است و ایامبر با تأثیراذیری کامل از فرهنگ مردم عدرب

ا تشدکیل ه قرآن رکرا تعبیر نموده است و همین تعابیر و الفاظ مجعول خود ایامبر و بیان شده از سوی او است 

 است. داوندتوان گفت که قرآن از ناحیه خو بدین جهت نمی ،داده است

ده است( به ایامبر دست داکه به دیرر سخن، قرآن همان وحی الهی نیست )چون وحی همان احساسی است 

ز این یامبر نیابلکه تعبیراتی است که خود ایامبر از حاال  درونی خودش و احساسا  خود بیان نموده است و 

ز فرهندگ عصدر ه قرآن با تأثیری کده اای ک، به گونهتعبیرا  خود را از فرهنگ عصر خود کسب کرده است

 خود گرفته است، منعکس کننده فرهنگ عصر جاهلیت است.

کنیم کده کنیم، و البتده تاکیدد مدیبا عنایت به نکا  فوق، اینك سخنان آقای عبدالکریم سروش را نقل می

سدخنان  ایده بدودن ایدناخوانندگان عزیز نقد این گفتار که در اایان آن خواهد آمد را نیز مطالعده کنندد تدا بی

 وضوح بیشتری یابد. 

 سروش:عبدالکریم اما اعتقادا  آقای 
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 ست: اوحی همان تجربه دینی  -(1)

تجربه »پس مقون شخصيت و نبوت انبياء و تنها سرمايه آنها همان وحي يا به اصطالح امروز 

 1است.« ديني

ود آن را باه وجا و خاود پیاامبر ت پیاامبر و تاابپ پیاامبر اساتاوحی همان احساس -(2)

 . آوردمی

تابع  -که همان احساسا  شخص ایامبر است–رو، وحی آورد و از اینایامبر است که وحی را به وجود می

 است: ایامبر است، نه اینکه ایامبر تابع وحی باشد؛ زیرا همیشه احساسا  شخصی یك انسان تابع او

تر. و ايطن امطر در هطر سطخنرانشود و سطخنران بطا سطخنراني، شاعر با شاعري، شاعرتر مي

اي ببيند اي جاري است بدون اينکه گوهر آن تجربه دست بخورد، يا حقيقت آن لطمهتجربه

يابطد، تجربطه درونطي پيطامبر يا در اعتبار آن خللي بيفتطد، در اثطر اسطتمرار قطعطا كمطال مي

ت خود و بطا شد و او روز به روز با منزلت خود، با رسالدستخوش چنين بسط و تکاملي مي

تر و بطراي تحقط  تر و مقاونغايت كار خود آشناتر و بصيرتر و در انجان وظيفه خود مصمّم

تر تر و به توفي  خود خوشبينتر و در كار خود مؤيّدتر و موف اهداف خود مجهزتر و مسلح

ثطر گر بنگريد، اين دو در هطم اشد. به سير جدولي ديالکتيکي آزمون و آزمونتر ميو مطمئن

شطود و تر شود، عابد شطکوفاتر ميالمثل در عابد و عبادت، هر چه عبادت افزونكنند، فيمي

شود. پيامبر)ص( نيطز كطه همطه تر ميتر و روحانيهر چه عابد شکوفاتر شود، عبادتش ژرف

این شخصیت محل و موجد و قابل و فاعل تجااب  یییاو و اش شخصيتش بود، سرمايه

و شد افتاد، به بسط تجربه و )بالعکس( منتهي مير شخصيت او ميو بسطي كه د وحیو بوی.

 2کری شیرین بوی.لذا وحو تابع او بوی، نه او تابع وحو. و هر چه آن خسرو مو

 توانست چند جلد باشد.قرآن می -(3)

                                                 
 

 .3، ص1378، چاپ دوم، صراط، تهران، بسط تجربه دینی . عبدالکریم سروش، 1

 .13ص . همان، 2
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 هبدیهی است کد آقای سروش معتقد است که چون وحی تابع ایامبر و در واقع همان احساسا  ایامبر است،

بود، زیرا قدرآن  درفا تعبیرهدای کرد حجم قرآن بیش از این مقداری که هست میاگر ایامبر عمر بیشتری می

جدم حو اینطور نیسدت کده  ،باشدایامبر از احساسا  خود و نیز برگرفته از فرهنگ مردم عرب عصر ایامبر می

فسدانی و رونی و نکریم تابع شرای  د قرآن و دین و نیز کیفیت محتوای آن از قبل تعیین شده باشد، بلکه قرآن

دین نیدز  وقرآن ا  محتوینیز شرای  بیرونی ایامبر است و بدین جهت، با تغییر شرای  نفسانی و بیرونی ایامبر، 

گشت. آقای سدروش در ایدن کردند، حجم قرآن بیشتر میشد و اگر ایامبر عمر بیشتری میکامال دگرگون می

 کند:مورد تصریح می

كطرد، حطوادث زيطادي بطراي كرد، صلح ميظه كنيد، پيامبر كسي بود كه جنگ ميشما مالح

كردنطد، اي بطا ايشطان مخالفطت ميكرد كطه عطدهافتاد. در محيطي زندگي ميايشان اتفاق مي

هطا دادنطد، كسطاني بطه ايشطان تهمتكردند، كساني به ايشطان دشطنان مياي موافقت ميعده

افتاد و يك كنيد كه اين اتفاقات نمير ميه است، ولي شما فکزدند، همه اينها در قرآن آمدمي

قرآن یک چیزی نبوی کاه ییااایین نوشا ه آمد، افتاد آنها در قرآن مياتفاقات ديگري مي

پاي حوادثي كه در حيات پيغمبر ، قرآن پا به شده باشد و یببس ه به ییغمبر نازل شده باشد

 گرفت. ...گرفت شکل ميانجان مي

کریند شااید ایان قارآن یاک یک جایو گف ه بویم که اگر ییامبر بیا ر عمر مو من یب

شد و کسو از من یرسیده بوی این چه حرفاو اساتگ گفا ر حار  جلدی یو جلد مو

شد. اگر تا جنگ ديگر واقع ميچند. براي اينکه عایی بوشیو است، یک چیز بدیهو است

دادند خوب اينها دوباره شرحش در قرآن مياي به پيامبر هاي تازهحوادث ديگري اگر نسبت

شد، يك چيز عجيبي نيست، براي اينکطه قطرآن كطه از پطيش آمد. خوب بيشتر از اين ميمي

نوشته شده نبود كه ما بگوئيم يك جلد قرآن تأليف شطده بطود و بعطد ايطن را دادنطد دسطت 

پاي حطوادث كطه پطيش پيامبر، نه، قرآن ناسخ دارد، منسوخ دارد، اول يك چيزي گفته پا به 

اییها همه حکایات از ایان رفته آن حکم را نسخ كرده به جايش يك حکم ديگري آورده؛ 

کید که نحوه تدوین قرآن یک نحوه کامال باری و طبیعو است نه یک ک ا  تاللی  مو

هایر ماند، ک ا  مثیوی که مان هار یب نوشا هشده از یین. خیلو مثل ک ا  مثیوی مو
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، ک ا  الهامو است واقعا اییطوبی است، ک ا  الهامو یعیو خاویبو گاهو اشابه کریم

یعیو مق ضای طبع مول ، یب همان وق و که ایان  یعیو وحاو یعیو بدون برنامه قبلو،

ای یب ناسات هایب برناماهآمد و مویایه است. مولوی وق و که موتللی  با انجام مو

آوبی و ییگاران هار باه بوی بان موجوشید به زآنچه که یب ضمیر او مو ذهین نبوی،

  1نوش ید.کاغذ مو

کرده و معتقد است که قدرآن از قبدل، تعیدین  ودن قرآنبشود که آقای سروش تصریح به بشری مالحظه می

 شده از ناحیه خدای متعال نبوده است.

 گوید:ایشان در جای دیرر می

م اي از اقوال نيست، بلکه يك حركت اسالن يك كتاب يا مجموعه تطاريخي و تطاريخ مجسطّ

الحصول پيامبرانطه اسطت. شخصطيت يك مأموريت است، بسط تاريخي يك تجربه تدريجي

پيامبر در اينجا محور است و آن، همه آن چيزي است كه خداوند به امت مسلمان داده است 

چرخد و همانا تجربطه درونطي و بيرونطي اسطت كطه تند و ميو دين حول اين شخصيت مي

كند شيرين است و چون سخن از سر هطوي گذراند. و هر چه آن خسرو مير ميپيامبر از س

گويد، پس سخنش عين هدايت است. بدين قرار دين، تجربه روحي و اجتمطاعي پيطامبر نمي

است و لذا تابع اوست و از آنجا كه اين تجارب گزاف نيست و پشتوانه شخصطيت الهطي و 

آور اسطت. يروان  و شخص پيامبر نيطز متّبطع و الطزانمؤيد پيامبر را با خود دارد، براي همه پ

الحصول شد، یعیاو الیزول و تدبیجوحفظ بوح و امّهات و محکماتن تدبیجو اقرآن ب

كطرد، كسطي تهمتطي بطه همسطر آمد و از پيامبر سؤالي مي. كسي ميتکوّن تابیخو ییدا کری

ردنطد، نصطرانيان كطار كافروخطت، يهوديطان كطاري ميزد، كسي آتش جنگطي برميپيامبر مي

زدنطد، در بطاره ازدواج پيطامبر بطا همسطر زيطد شطايعه ديگري، تهمت جنطون بطه پيطامبر مي

كردند، پسران و دختران خطود را زنطده و هاي حران را از نقد به نسيه بدل ميساختند، ماهمي

                                                 
 

 .12-10، ص1996، ای است انسانیدین مقوله. متن سخنرانی عبدالکریم سروش،  1
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له و حان گرفتند، بحيره و سائبه و وصيكشتند، دو خواهر را با هم به زني مياز ترس فقر مي

شطووند و از شطير و گوشتشطان اسطتفاده دانستند )شترها و گوسفنداني كه مقدس شمرده مي

و اییها یب قرآن و سخیان ییامبر مایعک  دانستند( و ... كردند و كشتنشان را جائز نمينمي

بابیاد، ججارم کری و حوایث بیا ری بر سر او موشد. و اگر ییامبر عمر بیا ری مومو

توانسات شد و این است معیو آنکه قرآن موهای ایاان هر بیا ر موا و مقابلههمواجهه

  1بسو بیا ر از این باشد که هست.

 در موضع دیرر نیز به تصریح آورده است:

های گونااگون شدن تدبیجو یین و کیاب هر ناس ن یابهیهد که فربهو این ناان مو... 

شد کاه یب ییان باشاد و ها موست و چهعرضیات و تصایفاتو بویه اچه آن، یب گرو 

 2شد که یب یین نباشد و اییک هست.ها مواییک نیست و چه

 رآن کریم الفاظی بشری است نه اینکه از سوی خداوند فرستاده شده باشد.ق -(4) 

و  اسدت، و کیفیدت-یعندی احسداس خا دی در ایدامبر–در امر اول روشن شد که وحی همان تجربده دیندی 

سداس  درف ولی همانطوری که بیان شده است، تجربه دینی یك اح .ز کامال تابع ایامبر استچرونری آن نی

، بلکده وحی نیسدت همان -که از مقوله لفظ است–رو، قرآن باشد، از ایناست و از مقوله مفاهیم و الفاظ نمی

د تدی اسدت کده خدوتعبیراکدریم  ا  ایامبر است )یعنی تجربه دینی(. در واقع، قدرآن رفا همان احساس وحی،

ای بدر قلدب رشدتهفایامبر بیان داشته است. به عبار  دیرر، نباید فکر کرد که الفداظ و تعدابیر قدرآن، از طدرف 

ردم مدده و به مقدس ایامبر نازل شده است و ایامبر همانند ضب   وتی آنها را بدون کم و کاست دریافت نمو

سدخنان و  ی که اینلفاظ و تعابیر خود ایامبر است، به طورابالغ کرده است، بلکه الفاظ قرآن، کامال بشری و ا

 الفاظ قرآن، از درون خود ایامبر جوشیده است.

                                                 
 

 .20-19، صبسط تجربه دینیعبدالکریم سروش،   . 1

 .70. همان، ص 2
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 آقای سروش در این مورد آورده است:

مچنطين و ه« ذاتطي و عرضطي»از قضا يکي از دوستان بسيار عزيز ما در باره مقاله اخير مطن 

ايشان  ارد مباحثه شد، يکي از سخنانبا من و« بسط تجربه نبوي»مقاالت قبل از آن خصوصا 

كنطد و از حالطت هم همين بود كه اين چنين سخن گفتن وحي را به تعبيطر شطما نفسطي مي

كند به يك تجربه بشري كه جزو احساسطات يطك آورد و آنرا بدل ميقدسي بودن بيرون مي

ين را ان همانسان است و لذا از دينيت و ماورائيت و قدسيت در آن خبري نيست. من به ايش

افیزیکو یک م عرض كردن، گفتم كه ما بايد متافيزيکمان را در اينجا مورد بحث قرار دهيم، 

ای بار که به نظر من یک م افیزیک مکانیکو است یب نظر بیاوبید که ملکو مثال یرناده

گیری و به خواند و او هر یای موییامبری نازل شوی و یب گوش او یا یب یل او حرفو مو

 یهد، من چیین تلقو ندابم.یبسو مو ییگران

گوئید که ییامبر این ساخیان با خاویش یایم هست که به ایاان عرض کری که شما مو

نگف ه و خویش نیافریده و از وجوی او نجوشیده بلکه یک ملکو از بیرون به او القا کریه 

گری باه توانر از شما بپرسر که آن ملک آن سخن با از کجا آوبیهگ یک ملک ییمن مو

  1.آن ملک گف ه یا اییکه او خویش یاف هگ

 امر بشری است.یک دین  -(5)

سدت اان داشته با اذیرفتن این امر که قرآن، الفاظ شخص ایامبر است که در طول زمان و برحسب شرائ ، بی

یدن د یرفت کدهنه اینکه خداوند یا یك فرشته، آن را بیان کرده باشد، طبیعی است که در این  ور  باید ادذ

 نه اینکه دین و قرآن، امری آسمانی و خدایی و قدسی باشد. استیك امر بشری 

                                                 
 

، ساال اول، فصلنامه پژوهشی و قرآنی فررارا ، در مجله: "روشیی با دکتر عبدالکریم سگفتگو  :زبان قرآن". عبدالکریم سروش،  1

. جالب آنکه این مسأله که آقای سروش قرآن را الفاظ بشری دانسته است، چنان امری روشن و بدیهی است 20، ص1377شماره اول، 

وحای "اناد. )ر.ک: عبادالیلی بازرگاان، ای باه نقاد او پرداختهکه حتی برخی از طرفداران ایشان نیز این دیدگاه را برنتافته و در مقاله

 .23-16، ص49، شماره 1378، سال نهم، مهر و آذر کیان، در: "محرکی ماورایی یا فرآیندی تاریخی و تجربی
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دسدی، ققرآن و روایا ( یدك امدر یعنی سروش در دهه شصت، قایل بوده است که دین )عبدالکریم آقای 

ت، ، و  رفا فهم و معرفت ما از دین یك امر بشدری و نداقص و در حدال تغییدر اسدآسمانی و کامل و ... است

 آورده است:« قبض و بس  تئوریك شریعت» چنانکه در کتاب 

دين ناقص نيست اما فهم آدميان از آن ناقص است. دين قدسي و آسماني است اما معرفطت 

كند معرفت ديني ماند دين است اما آنکه تغيير ميآنکه ثابت ميديني زميني و انساني است. 

رفت دينطي كطه معرفتطي اسطت بشطري و است..... دين محتاج بازسازي و تکميل نيست، مع

  1ناقص، محتاج بازسازي است.

 خود دین نیدز لکن اس از مدتی معتقد شدند که عالوه بر اینکه فهم و معرفت ما از دین، امری بشری است،

سدت. ایدر ثابدت اوال: یك امر بشری است نه آسمانی و قدسی، و ثانیا: ناقص است، و ثالثا: در حدال تحدول و غ

 ه، آورده است:برای نمون

در قبض و بسط تئوريك شريعت سخن از بشطري بطودن و تطاريخي بطودن و زمينطي بطودن 

رفت و اينك در بسط تجربه نبوي سخن از بشريت و تاريخيت خود دين و معرفت ديني مي

  2رود.تجربه ديني مي

ه رو، براسداس جملدچنانکه قبال بیان شده است، مراد آقای سروش از تجربه دینی همان وحی اسدت، از ایدن

 فوق، آقای سروش معتقدند که هم دین یك امر بشری است و هم وحی.

 در موضع دیرر در مورد تغییرا  و بس  در خود دین آورده است:

ن و تر شده است و مادامي كه اين تکوّتر و فربهها پروردهاسالن در طول تاريخ با اين افزوده

 1ين تضمين شده است.حيات د ،تکميل تدريجي ادامه پيدا كند

                                                 
 

، چااپ دوم، صاراط، تهاران، قبض و بسط تئوریک شریعت: همرا  با سه مقاله نقریی و تویری ی ترا  . عبدالکریم سروش،  1

 و سه. ، ص بیست1371

 گفتار.، پیشبسط تجربه نبوی. عبدالکریم سروش،  2
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 رآن براساس فرهنگ مردم عرب عصر پیامبر پدید آمده و منعکس کننده آن است.ق -(6)

و  آن تعدابیراس از آنکه آقای سروش این امر را بیان کرده است که دین و قرآن یك امر بشری بدوده و قدر

رب گرفته عاز فرهنگ مردم  عابیر راایامبر این الفاظ و تکند که الفاظ شخص ایامبر است؛ بر این امر تاکید می

اوال:  رو، چون ایامبر اسدالم، شخصدی عدرب بدوده اسدت،و با تاثیراذیری کامل از آن، بیان داشته است. از این

ندی ایدامبر ایدن سدخنانش )یع قرآن، نیز عربی است، و ثانیا: چون دین یك امر تاریخی است، به همدین جهدت،

ن انعکداس گرفته است و در نتیجه، فرهنگ مردم عرب آن زمان، در قدرآقرآن( را از فرهنگ مردم عصر خود 

 یافته و آن را ادید آورده است. 

 آقای سروش در این مورد آورده است:

كه فرهنگ آن هم عربي است. و لذا نه فقط زبان اسالن، كطه فرهنطگ آن  ،نه فقط زبان اسالن

به گونطه ديگطري باشطد. كمتطرين و توانست هم عَرَضي است. بدين معنا )نظرا نه عمال( مي

آشکارترين جلوه اين عربيّت، زبان عربي است، لکن اوج و عمقي فراتر از اين دارد، اوجش 

بيني اعطراب اسطت. در استفاده از مفاهيم و تصوراتي است كه فرزند فرهنگ و پرورده جهان

د. اينکطه در اين ميان جهان مألوف و محسوس و سنن و عادات اعراب نيطز جطاي خطود دار

دهطد، و اينکطه آنطان را در آبي( در بهشطت ميچشم )نه زنان چشمقرآن نشان از حوران سيه

كنطد تطا بطه و اينکه به ناظران توصطيه مي 2الخيان( بيند )حور مقصورات فيها ساكن ميخيمه

هاي گرمسيري و اينکه از ميوه 3شتر و خلقت آن بنگرند )افال ينظرون الي االبل كيف خلقت(

، خرما و انار )فيهما فاكهطه و نخطل 4گويد: موز )طلح منضود(مورد شناخت اعراب سخن مي

، ... 2، انجيطر )و التطين و الزيتطون(1، زيتون )و زيتونا و نخطال(6، انگور )و عنبا و قضبا(5و رمان(
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 اينکه پشم و پنبه و كافور و زنجبيل و زنجير هفتاد ذرعي و فلز گداخته و ... را كطه اشطياء و

كند، و بسي بيش از اينها كه بطا تتبّطع در ابزارهاي متعارف و معروف عرب بودند، مطرح مي

دهد كه چگونه رنگ و بطوي ذوق و آيد، همه نشان ميقرآن و سنت نبي گرامي به دست مي

ظرافت و خل  و خشونت و رسم و عادت و محيط و معيشت عربي، هسته مركزي انديشطه 

فراگرفته است. ترديد نيست كطه بعثطت پيطامبر عزيطز و عظطيم اسالمي را چون قشري ستبر 

زد. و بدون آنکه اسالن در محيطي ديگر، دفتر وحي و قانون شفاي او را پاك رنگي ديگر مي

اي از فروغ و فخامت پيان آن بکاهد، او از اشاره كردن به ستوران و حطوران و زنطده بطه ذره

 كرد. ... نياز ميگوران و قريش و ابولهب و ... بي

هاي غير عربي )عبري، حبشي، فارسي، يوناني، سرياني و ... (كه در قرآن همچنين است واژه

هاي كنطد، و برگرفتطه از زبطان و لهجطهكريم آمده است، و عددشطان از دويسطت تجطاوز مي

اند. ... دينطي و غيطر دينطي محطيط آن روز عربسطتان فرهيخته و نافرهيخته قبايل و جماعات

و رفت و آمد و مناسبات سياسي و جنگي و ديني قون عرب با ديگر اقطوان، عامطل دادوستد 

  3ها در زبان عربي و از آنجا در زبان وحي بوده است.عمده ورود اين واژه

 ون قرآن بیان کننده فرهنگ مردم عرب است، نباید به آن ملتزم بود.چ -(7)

بشری است و قرآن کریم الفاظ و تعدابیر شدخص  سروش، دین یك امرعبدالکریم وقتی که به اعتقاد آقای 

ایامبر است، و ایامبر نیدز ایدن تعدابیر و احکدام موجدود در قدرآن را از فرهندگ مدردم عدرب گرفتده اسدت، بده 

گر شده است؛ ایشان در ادامه که، فرهنگ زمان ایامبر، افکار و تعابیر ایامبر را شکل داده و در آن جلوهطوری

گیرد که امروز نباید ملتزم به قرآن )حداقل در بخش احکدام و معدامال  و حددود( می های خود، نتیجهتحلیل

توان اذیرفت که فرهنگ عصر ایامبر است و نمیعرب گاه فرهنگ مردم شد، زیرا محتوای قرآن ثمره و جلوه

ن زمان، خالف آن عصر از فرهنگ ما در این زمان باالتر است، و لذا نباید به احکام موجود در قرآن که در ای
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آن رایج و معمول است، ملتزم و معتقد بود؛ و اگر کسی بروید که در این زمان نیز باید به همان احکام موجود 

در قرآن که مربوط به فرهنگ هزاروچهار د سال ایش است، ملتزم و معتقد بود، سخن بداطلی را بیدان داشدته 

 در آورده است.« دبّه»است و در واقع 

 ین مورد آورده است:آقای سروش در ا

یت ییامبر بر همان آیابو که یب جامعه عربو جابی بویه، صحه گذاش ه و بدانها مااروع

تطا  از تجارت گرفتطهبخایده و با تغییرات و تعدیالتو به یبون شرع اسالم آوبیه است، 

امبر اهلل البالغطه، پيطاهلل دهلوي، رحمطترهن و اجاره و نکاح و طالق و ... و به قول شاه ولي

تطي يك قون را تربيت كرد و به ديگران گفت آنطان را الگطوي خطود بگيريطد، و لطذا بطه راح

كطرد، بطدون دسطت زدن بطه كثيطري از توان گمان زد كه اگر پيامبر در عصر ما ظهور ميمي

آورد، يعني نه يطك اشکال زندگي امروزين، محور و كانون معنوي جديدي براي زندگي مي

اي، بلکه صنعتي تازه-كرد و نه يك نظان تکنولوژيكيدي عرضه ميفلسفي جد-نظريه علمي

 خواست تا حياتشان را به كانون معنوي دين معطوف كنند. با قبول عرف عصر از مردن مي

قطه و فهم در عصر جديد معنايي غير از اين ندارد و به جاي اينکه بطه تطرميم  اصالح یییو

حترمند، مبوي اهتمان ورزد. حقوقدانان و فقيهان حقوق همت دربندد، به احيا و بسط تجربه ن

دفهاي اما جاي اولياي الهي خالي است، مصلحان دوباره بايد از گوهر دين آغاز كننطد و صط

 عصر را در خدمت آن بنهند.

باري چه دليل در دست است كه نشان دهد نحوه معيشت و آداب و عرف اجتمطاعي زمطان 

ه است؟ آن نحوه معيشت، يك نحوه معيشطت ممکطن پيامبر بهترين عرف و آداب ممکن بود

كه زبان عربي و تقويم قمري هطم بوده و پيامبر هم آن را كما بيش امضا كرده است. همچنان

يك زبان و تقويم ممکن بوده و در دسترس پيامبر بوده و ايشان از آن استفاده كرده اسطت و 

بهتطرين زبانهطا و  قمطريم هيچ دليلي در دست نيست كه نشطان دهطد زبطان عربطي و تقطوي

هاي ممکن و متصورند! بر اين قياس بگيريد نابرابري حقوق مرد و زن، حقوق اربطاب تقويم

داري دهد كه نظان بردهو برده و ... و امضا شدنشان را. آيا اين امضا به خودي خود نشان مي
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حقطوق بشطر را امضطا المللي بايد تا ابد برقرار بماند؟ مگر جمهوري اسالمي ايران ميثاق بين

یابی با ملغاو بلو ییامبر اسالم نظام بریهگيري نکند؟ نکرده و تعهد نسپرده است كه برده

نکریند و صرفا به امیرالجین اخ یاب یایند به جای بریه فدیه بگیری )فإمّا میّاً بعدُ و إمّاا 

 و در قطرن هيجطدهم بطود كطه تحطت فشطار( 4فداءً ح و تضع الحر  اوزابهاا، محماد 

در آوريطم و بسطاط  یبّاهداري ملغي اعالن شده، آيا باز هم بايد هاي ليبرالي نظان بردهانديشه

 گيري را پهن كنيم؟برده

ها جزء عرضيات اسالمند و منبعث از شرايطي هستند كه گويم اين نابرابرياين است كه مي

تعطالي انسطاني هطاي مطلط  و موجطه جطزء ارزش پيامبر در دل آنها مبعوث شدند و به هيچ

توانید مامول اج هایات عصری واقاع شاوند و و به همین سبب موشوند محسوب نمي

های ییگر بدهید و همچیاان حاافظ مقاصاد جای خوی با به عرفیات  و آیا  و ابزش

  1.شابع باشید

 کند:در جای دیرر از کالمش تصریح می

ح و به هدایت کهیه و ح و به به هیب چیز کهیه نباید بضایت یای، ح و به ایمان کهیه، 

خدای کهیه، آنها با هر باید موبی بازبییو و بازنگری قراب یای و یبک جدیادی از آنهاا 

  2برگرفت.

 لتزام و حتی اعتقاد به احکام اسالمی که در قرآن آمده است، شرط مسلمانی نیست.ا -(8)

که به اعتقداد او الفداظ –ن کریم( جمیع تصورا  و تصدیقا  و مفاهیم قرآنی )یعنی کل قرآ ،آقای سروش

و نیدز کدل احکدام شدرعی را  -شخص ایامبر و برگرفته از فرهنگ مردم عرب هزارو چهار دسال ایش اسدت

داند؛ به عبار  ها را شرط مسلمان بودن نمیو اایبندی و التزام عملی و حتی اعتقاد به آندین دانسته « عَرَضی»
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داشتن شرائ ، نماز نخواند، روزه نریرد، حدج ندرود و ... و بلکده  دیرر، اگر کسی در عین  حت و سالمت و

حتی اگر معتقد به وجوب و ضرور  این امور نیدز نباشدد، هدیچ ضدرری بده مسدلمان بدودن ایدن شدخص وارد 

ضی دین اسالم هستند و ایامبر اسالم این امور را با تأثیرادذیری از فرهندگ مدردم شود، چون این امور، عرَنمی

دین اسالم کرده است.  به همین جهت، التزام و اعتقاد به آنها در مسلمان بودن هیچ دخالتی نددارد  وارد ،عرب

 و تارک عمدی نماز، روزه و ... و حتی منکر آنها نیز مسلمان است.

شمارد و یمواردی را به عنوان عرضی دین برم آقای سروش در ابتدای مقاله ذاتی و عرضی به  ور  کلی

   گوید:می

توانسطت زبطان ديگطري جطاي آن را لين شأن عرضي دين اسالن، زبان عربي است كطه مياو

بگيرد. دومين عرضطي فرهنطگ اعطراب اسطت. سطومين عرضطي، تصطورات و تصطديقات و 

اند. چهارمين عرضي، حطوادث ها و مفاهيمي هستند كه مورد استفاده شارع قرار گرفتهتئوري

هاي مومنطان و مخالفطان و مين عرضطي، پرسطش. پنجتاريخي وارد در كتاب و سنت هستند

هاي وارده بر آنهاست. ششمين عرضي، احکطان فقطه و شطرايع دينطي اسطت. هفتمطين پاسخ

اند. هشتمين عرضطي، ها و تحريفاتي است كه مخالفان در دين كردهها و وضععرضي، جعل

ه شده و بطاوب گیری از بحث یریاخ یب یایان به ن یجهتوانايي و وسع مخاطبان دين است. 

خالصه بیان شده است که اسالم )و کذا هر یین ییگری( به ذاتیاتن اسالم است، نه به 

  1.عرضیاتن. و مسلمانو یب گرو ال زام و اع قای به ذاتیات است

هدایی کده مدورد شود که آقای سروش در سومین عرضی، تمام تصورا  و تصددیقا  و تئوریمالحظه می

، و روشدن بدردرا ندام می -2مراد از شارع در نظر ایشان، ایامبر است نه خداوند–ه است استفاده شارع قرار گرفت

                                                 
 

 .30-29، صبسط تجربه نبویعبدالکریم سروش،  . 1

های زیستی و ذهنای و زباانی اقاوام بیادی مرکاب و آیا بسط تجربه» . ایشان در مورد بسط تجربه دینی پیامبر اسالم آورده است: 2

(. روشن است که 64)همان، ص« کند؟کمک نمی صاحب شریعتدهد و به بسط تجربه دینی تری در اختیار راکب دیانت قرار نمیرام

چون بیان شده است که تجربه دینی،  مراد از صاحب شرییت، پیامبر اسالم است نه خداوند، زیرا خداوند که دارای تجربه دینی نیست،

 و روشن است که خداوند دارای احساسات نیست. ،دهداحساسات خاصی است که به شخص دست می
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ها را در شدریعت و دیدن اسدالم بکدار رده اسدت، و الزمده است که شارع، این تصورا  و تصدیقا  و تئوری

ضی عرَ -یعنی کل قرآن–ها و تصدیقاتی که در قرآن آمده است کالم آقای سروش این است که تمام تئوری

 باشند.دین می

یردر، بدر داند. به سخن از سوی دیرر، در بند ششم، نه تنها احکام فقه، بلکه شرائع دینی را نیز عرضی دانسته

 ضی دین هستند.اساس دیدگاه ایشان، کل احکام دینی مانند نماز، روزه، حجاب، حج و ... عرَ

بنددی عملدی و کند که التزام و اای ، ادعا میموارد هشترانه عرضیا تر اینکه ایشان اس از برشمردنجالب

ه قدرآن، بد یعنی اعتقداد نیز اعتقاد به این امور ضرورتی نداشته و مسلمانی در گرو التزام و اعتقاد به آنها نیست.

 وجوب نماز و ... ربطی به مسلمان بودن ندارد.

گویدد می و تأثیر عمیق آن،آقای سروش در توضیح عرضی بودن زبان عربی و نیز فرهنگ عربی برای دین 

ا بایدد توانست به زبان دیردری بیایدد ولدی ایدن امدر رو اسالم می ،که هیچ دلیلی برای برتری زبان عربی نیست

ردر ادیدد توجه کرد که زبان عربی و فرهنگ اعراب تا عمق دین نفوذ کدرده و لدذا اگدر اسدالم در محدی  دی

 ن مورد آورده است:رسید. در ایآمد، اسالم دیرری بدست ما میمی

ترين نيالمثل زبان عربي غكدان دليل تجربي و عقلي، پسيني و پيشيني قائم شده است كه في

ترين تجطارب ترين مفاهيم و لطيفواژگان و رساترين تصويرها و تعبيرها را براي افاده عالي

ها و لگطذارد يطا عطادات و عرفيّطات اعطراب، بهتطرين مثالهطا و سطمبدر اختيطار گوينطده مي

                                                                                                                                                     
 

گری در و آیا اگر زبان و فرهنگ دی»کند که: تصریح می ،همچنین در مورد زبان عربی که مورد استفاده پیامبر اسالم واقع شده است

یافت؟ ... شک نیست که اسالم اگر به جای حجااز، گرفت مذهب و منهاجش، شاکله و رایحه دیگر نمیقرار می شارع اسالمدسترس 

ای المثل اندیشه نیرومند فلسفی یونان، ابزارهایی زبانی و مفهومی و دستگاه واژگانی ویژهکرد، ... و فیدر یونان و هند و روم ظهور می

شود که آقای سروش صریحا شارع اساالم را بار )همان(. مالحظه می« کرد.او را عوض می داد، گفتمانقرار می پیامبر اسالمدر اختیار 

هاا ایم، ایشان در مورد استفاه از زباان، مفااهیم و تئوریکند، کما اینکه در عبارتی که از ایشان در متن نقل کردهپیامبر اسالم تطبیق می

 است. گرفتهاند که این امور مورد استفاده شارع قرار تصریح کرده

، ساال دهام، 52، شاماره کیران، در: "ایمان و امیاد"همچنین برای اطالع بیشتر در این مورد، مراجیه کنید به: عبدالکریم سروش، 

 .58-57، ص1379خرداد و تیر 
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هاي زيستي و گمارد يا تجربهها به خدمت ميترين انديشهها را براي بيان باريكالمثلضرب

هاي ترين عرصطهبرداري را از وسطيعترين پردهذهني )حسي و عقلي و خيالي( اعراب، جامع

يطا  هطاي مفهطومي و لفظطي سطاخته اسطت،واقعيت به عمل آورده و براي آنها بهتطرين قالب

هاي بيان )شعري، علمي، فلسفه، ...( به يك اندازه رشد و تکامل يافته در همه حوزه زبانشان

هاي معيشطتي و معرفتطي اش از تجربهاست؟ و آيا رشد نامتوازن زبان عربي، و اشباع شدگي

گونش، هطاي گونطهاعراب، و ذخيره محدود واژگاني و مفهوميش و كدورت و شطفافيت پاره

ناپططذيري را در تصططورات و و فراخططي جاودانططه و اجتناب شططفافيت و تشططنگي كططدورت و

افکند؟ و آيا فقر و غنا و لف و نشر آن تصديقات را مسبوق و مصطبوغ تصديقات ديني نمي

های زیس و و ذهیو و و آیا بسط تجربهكند؟ به فقر و  غناي و لف و نشر آن تصورات نمي

یهد و به بسط تجربه انت قراب نموتری یب اخ یاب باکب ییبام زبانو اقوام بعدی مرکب

کیدگ و آیا اگر زباان و فرهیاد ییگاری یب یسا ر  یییو صاحب شریعت کمک نمو

و آيطا  یافتگگرفت، مذهب و میهاجن، شاکله و بایحه ییگری نموشابع اسالم قراب مو

بيني اعراب ماده بهتري براي صورت دين بوده است تطا توان ثابت كرد كه جهان و جهانمي

 بيني يونانيان و روميان و هنديان؟هان و جهانج

كرد، اسالن يوناني شك نيست كه اسالن اگر به جاي حجاز، در يونان و هند و رون ظهور مي

روند با اسطالن عربطي هاي هسته مركزي پيش ميترين اليهو هندي، عرضياتشان كه تا عمي 

ابزارهايي زباني و مفهومي و دستگاه  المثل انديشه نيرومند فلسفي يونان،كرد و فيتفاوت مي

  1كرد.داد كه گفتمان او را عوض مياي در اختيار پيامبر اسالن قرار ميواژگاني وي ه

کند که جمیع احکام شرعی حتی نماز، از عرضدیا  دیدن در موضع دیرر با تمسك به آراء دهلوی بیان می

 اند:بوده و مناسب با آن شرای  وضع شده
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وح در باب آراء دهلوي در خور مقان ديگري است. آنچه از آراء وي به وضطداوري مشروح 

هاي عبادي و آئين ه احکان فقهي و آداب شرعي و اَشکال و صوركشود اين است مستفاد مي

زء جطغير عبادي و مقررات فردي و اجتماعي )نه مقاصد شارع و غايات و مصالح شرايع كه 

ل شطرائط روحطي و اجتمطاعي و  شروط به امور و احوااند( در اصل تشريعشان مذاتيات دين

اند؛ بطوري كه اگر آن شرائط به گونه ديگطري بودنطد، جغرافيائي و تاريخي قومي معين بوده

گرفتند. و چنان نبوده اسطت كطه آن آداب و احکان و مقررات هم صورت و سامان ديگر مي

خي در وضطع احکطان دخيطل ائط تطارياالمريه بدون مالحظطه شطرفقط مصالح و مفاسد نفس

 واهلل دهلوي، اگر پيامبر در ميان قطومي ديگطر بطا عطادات و آداب باشند، يعني بنابر رأي ولي

كرد، در عين حفظ مقاصد شريعتش )يعني حفظ دين و عقل و جطان عرفيات ديگر ظهور مي

المثل احکان قصاص و ديات شد، و فيو نسل و مال( صورت كثيري از احکامش عوض مي

نکاح و طالق و طهارت و نجاست و پوشش مرد و زن و بطور كلي حقطوق مطرد و زن و  و

آمد و باز هطم اسطالن برده و آزاد و مسلمان و غير مسلمان و ... همه به شکل ديگري در مي

 همان اسالن بود.

اییکه از این فلسفة فقه چه فقهو زایه خواهد شد موضوع سخن صاحب این قلر نیست، 

اند و هس ید، مدلولو است ثر احکام فقهو و ح و ضروبیات آن عرضو بویهاما اییکه اک

اند، اگر که جای شبهه ندابی، ح و نماز و بوزه هر با طاقت م وسط آیمیان تیاسب یاف ه

  1شد.تر موتر بوی بسا که واجباتاان هر افزونطاق اان افزون

احکدام شدریعت و نیدز اعتقداد بده قدرآن )یعندی تا اینجا روشن شد که براساس نظر آقای سروش، اعتقداد بده 

ربطدی بده مسدلمان  هایی که مورد استفاده ایامبر در قرآن شده اسدت(مجموعه تصورا  و تصدیقا  و تئوری

باشد، امدا ذاتدی دیدن در ناحیده ا دول دیدن، بودن ندارد و معیار مسلمان بودن  رفا اعتقاد به ذاتیا  دینی می

اند و یا ... بلکه فق  یك السالم معصوم بودهاست و یا اینکه ایامبر و ائمه علیهمعمدتا این نیست که خدا یکی 

امر است و آن امر این است که: بنده بداند که خدا نیست، و د ر ناحیه احکام دین، این است کده بندده معتقدد 
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ین است کده ترین غرض شارع است و در بخش اخالقی اباشد که حفظ دین و عقل و نسل و مال و جان، مهم

 شخص معتقد به اهمیت سعاد  اخروی باشد. 

 گوید:ایشان در این مورد می

به توفیق خدا یب مقال ییگر به شرح ذاتیات یین اسالم خواهیر یریاخت: ایان ذاتیاات 

ساعایت  -2آیمو خدا نیست، بلکه بیده خادا اسات )اع قاای(،  -1عمدتا عبابتید از: 

 -3ترین غایت اخالقو یییو است )اخالق(، مهرترین هد  زندگو آیمو و اخروی مهر

تارین مقاصاد شاابع یب حیاات ینیاوی حفظ یین و عقل و انسان و مال و جاان مهر

 1است)فقه(.

 .ه داردو پیامبری ادام ختم نبوت باطل است -(9)

تر اینکه آقای سروش مدعی است که وحی )یعنی همدان تجربده دیندی و احساسدا  خدا، یدك نکته مهم

ی و نیز دین، یك امر تاریخی است و روشن است که الزمه تاریخی بودن وحی این اسدت کده وحدشخص( و 

س دین به ختم خودش نرسیده است و بدین  جهت، ایشان معتقد است کده خدتم نبدو  باطدل اسدت و هدر کد

و  تواند  احب تجربه دینی )وحی( شود و بر ا ل دین بیافزاید. )توجه شود که بحدث در فهدم مدا از دیدنمی

فظ لوی و حاقرآن نیست بلکه سخن در خود دین و وحی و قرآن است(؛ و باید گمان کرد که افرادی مانند مو

های دیندی های ایامبر )یعنی همدان وحدی( هسدتند، بلکده خودشدان دارای تجربدهفق  شارحان سخنان یا تجربه

 ابل بس  و تکامل دارد.هیت قاند، و ا ال دین یك مادین افزوده اند و بر غنای ا ل)یعنی وحی( بوده

 گوید:آقا سروش در این مورد می

فراموش نکییر عابفان ما بر غیای تجربه یییو و م فکران ماا بار یبک و کاا  یییاو 

اند. نباید فکر کری این بزبگان فقط شابحان آن ساخیان ییااین و تکاراب چیزی افزویه

و تازه یاشا ه اسات، مولاوی و های یییاند. غزالو کا های نخس ین بویهکییدة تجربه
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طوب. و اصال الدین و سهروبیی و صدبالدین شیرازی و فخربازی و ییگران همینمحیو

 1این یین به همین نحو تکامل و بشد کریه است.

تواند بر يمداشتن وحي و افزودن به اصل دين، اختصاصي به عالمان نداشته بلکه هر مسلماني  وي گيِ  

 دين بيافزايد:

هاي ديگر، با بسط فقه، كالن و اخالق، بطه  نان با فتوحاتشان، با آشناشدنشان با فرهنگمسلما

تر كردند و آن را از اجمال به تفصيل در آوردند و تطا وقتطي بطاب را فربه خوی یینحقيقت 

 2.یین یب فربهو و تکامل استاين تجارب باز باشد، 

آید یامبر کم میامشکل امروز بشر این است که گوید که آقای سروش در موضع دیرر با حالت تأسف می

 آیند.یعنی  احبان تجربه دینی )یعنی وحی( کم ادید می

 گوید:ایشان می

هايم پيشنهاد كرده بودن كه در جهان جديد بايطد راه انبيطا را ادامطه داد. من در يکي از نوشته

ي را بر مردن گشود تا بطر هاي دينهاي ديني را مجددا زنده كرد و راه كشفيعني بايد تجربه

كنيم بنطا شطود و آن كالن ديني جديدي متناسب با عصري كطه در آن زنطدگي مطي روي آن،

گري دينطي اي از زبان عصر بر اندان خود بپوشانند، اگر شطور تجربطههاي برهنه، جامهتجربه

واهنطد توانايي چنداني بطراي ايجطاد و احيطاي ايمطان دينطي نخ هافرو بخسبد تئوري پردازي

سطازي در كمطال ، و امروزه گويا قفل«گر گه قفل سازد گه كليدقفل»گفت: داشت، موالنا مي

الب ه یشاوابی هاي ديني كاهش بسيار يافته است. رون  است و به همين سبب امکان تجربه

تر کریه است و آن اییکه ایعای نبوت یب جهان های یییو یک نک ه با مسلروقوع تجربه

تری تر شده و لذا بر خاتمیت اسالم مهر تصویب محکرکم ر و باوبنکرینوجدید بسیاب 
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و بطه تعبيطري كطه در مقالطه خوبیه است، یعیو فضای تابیخ، ییگر ییامبر یاروب نیسات 

زدايي شطده اسطت كطه اساسطا امکطان حصطول آورده بودن جهان چنطان اسططوره« خاتميت»

  1تر شده است.هاي بسيار غني پيامبران مشکلتجربه

 توان آورد.رآن نیز میبهتر از ق -(10)

شدان بیان شد که آقای سروش معتقد است که قرآن همان الفاظ ایامبر و تعبیرا  ایشان از احساسا  درونی

باشد و بنابراین، الفداظ و تعبیدرا  و مفداهیمی کده در قدرآن آورده )یعنی تجربه دینی که عین وحی است( می

و فرهنگ عرب در قرآن منعکس شده است؛ از سوی دیرر، چدون فرهندگ است از فرهنگ عرب اخذ کرده 

توان آورد، چون ما نیز قرآن نیز میگیرد که بهتر از باشد، آقای سروش نتیجه میعرب نیز بهترین فرهنگ نمی

                                                 
 

برخای افاراد  ،. متاسفانه به تبع آقای سروش و تحات تااریر ایشاان55، ص52، شکیان، در: "ایمان و امید". عبدالکریم سروش،  1

توان قرآن را نقد کرد و نیز پیامبری ختم نشاده و ماا روشانفکران دینای دیگر نیز تصریح کرده که در قرآن تناقض وجود داشته و  می

)آقای ملکیان در سخنان خود اوال: اساالم را ساه  –نجی در مصاحبه با آقای ملکیان ادعای پیامبری و افزودن به دین داریم.آقای اکبر گ

های نوشته شده بر آن، و اسالم سه= عمل پیروان آن؛ و رانیاا: نوع دانسته است؛ اسالم یک= کتاب و سنت، اسالم دو= تفسیرها و شرح

چاون و آن چهار امر است: از ناحیه خدا آمدن، کامل بودن، بیدر مورد مینای مقدس بودن قرآن بیان داشته است که مراد از تقدس قر

کند که نه تنها اسالم شماره دو مقدس نیست، بلکه اسالم شماره یک نیز مقدس نیست، یینی ناپذیر بودن( تصریح میچرا بودن و نقض

 ض کردن است. چون و چرا نیست و در نهایت قابل رد و نققرآن کریم از ناحیه خدا نبوده، کامل نیست، بی

شاود، یینای دارد حاصال می« توجاه»در سالهای اخیر به نظار مان ایان »... گوید: آقای اکبر گنجی در مصاحبه با آقای ملکیان می

بیند که طرح روشنفکری دینی که یکی از لوازمش نگاه تااریخی کند، میروحانیت ما از بیرون که به رویکرد روشنفکران دینی نگاه می

بینند که یکند. به عبارت دیگر، طبق تفکیک شما از اسالم، آنها مبه هر چهار مینایی که فرمودید، از دین تقدس زدایی می به دین است،

زدایی خواهد کرد، چرا که از نظر روشنفکر دینای کند، بلکه از اسالم یک نیز قداستزدایی مینه تنها تارخی دیدن از اسالم دو قداست

دی کند، میلوم نیست دین خاتمیت داشته باشد و احیاگران بیاارد و به مرور بسط و تکامل تاریخی پیدا میاصل دین هویت تاریخی د

عربای ناند. مولوی، ابتر کردهه و آن را متکاملاند که بر دین افزودکارشان فقط فهم و شرح دین نیست. بلکه آنها تجربیات دینی داشته

ییاین تاند. از طرف دیگر، روشنفکری دینای باه دلیال اینکاه نها تجربیات خود را بر دین افزودهاند، آو حافظ فقط شارحان دینی نبوده

پژوهای کند. بدین ترتیب، در این ناوع دینداند کل تاریخ دین را بالموضوع کرده و از حیطه دین خارج میمصداق را وظیفه نبی نمی

شرود   دایی ا  دین به هرر چهرار معنرا میر  دین، منتهی به قیاستنگری در باچنین تاریخختم نبوت اصال مینا نخواهد داشت. 

کنی، این خطری کنی بلکه با ادعای افزودن به دین، به نوعی ادعای پیامبری می دایی میروشنفکری دینی نه تنها ا  دین قیاست

، 1377یرمااه ت27، 13، شاماره نرو نشریه را ) کنی است که روحانیت در حال حایر، در مواجهه با روشنفکران دینی احساس می

 .(     23-22ص
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ز توانیم تعبیراتی بهتدر اتوانیم دارای آن احساس )یعنی تجربه دینی که همان وحی است( باشیم و ما هم میمی

تعبیرا  ایامبر از احساسا  خودمان ارایه دهیم )چون تعبیرا  ما برخاسته از فرهندگ معا در اسدت و بددیهی 

توان کتاب مقدس )مانند قرآن( بهتری است که فرهنگ معا ر برتر از فرهنگ عرب جاهلیت است( و لذا می

 آورد.

د احب تجربده دیندی مانندکه تعدابیر  دلباسی است آقای سروش اس از تبیین این امر که تجربه دینی امر بی

گوید مدتن در جواب کسی که می ،شود ور  و عریان آن اوشانده میای بر اندام بی ور  و لباس و جامه

دش های  احب تجربه دینی )یعنی ایامبر( از تجربه و احساسا  خدوکتب مقدس )مانند قرآن( که همان تبیین

ادذیرد کده اذیرد، یعندی مییمین بهتری نیز آورد، چنین امری را کامال توان تبیاست، بهترین تبیین نبوده و می

 توان آورد:بهتر از هر کتاب مقدسی می

 سؤال: 

اي كه در مطتن بيطان شطده صورت يا به تعبيري بين متن و تجربهجنابعالي بين صورت و بي

« صطورت» ه يطكتواند كماكان برسد فرد مؤمن به شرطي ميتفکيك قايل شديد، به نظر مي

متعهد و پايبند بماند كه معتقطد باشطد آن صطورت در ططول تطاريخ بهتطرين لبطاس بطر تطن 

ربه بوده و خواهد بود، اما با ( براي آن تجbest explanationصورت يا بهترين تبيين )بي

امر  توان به اين فرضيه پايبند ماند، چه بساآيد نميبه نظر مي« تئوري قبض و بسط»توجه به 

 ت بعدها تبيينها و صورتهاي بهتري پيدا كند.صوربي

 جواب: 

  1طور است.دقيقا همين

های بندیهمچنین در ااسخ به این ارسش که آیا ما باید متعهد و اایبند به اعتقادا  دینی که همدان  دور 

ربده گوید عقال این حق برای هدر فدرد  داحب تجیا نهو آقای سروش می یمایامبر از تجربه خودش است، باش
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بندی دینی )یعنی همان وحی( ثابت است که تعهدی به  ور  بندی دیردران نداشدته و خدودش نیدز  دور 

 جدیدی انجام دهد:

 سؤال: 

صورت هايي هستند كه بر بيشما در پاسخ به سؤاالت قبل گفتيد كه اعتقادات ديني صورت

 كه از رهگطذر دس را،توان خود متون مقل من اين است كه آيا مياند، حال سؤاافکنده شده

اي صورت افکنده شده يطا جامطهاند، صورتي دانست كه بر آن امر بيتجربه نبوي پديد آمده

ورت دانست كه بر آن پيکر دوخته شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد آيا ما بايد بطه ايطن صط

 متعهد باشيم يا به آن صورت؟

 جواب: 

اسطت دو بخطش دارد. يطك بخطش  متوني كطه در اديطان، خصوصطا در اسطالن، پديطد آمطده

انطد. بخطش ديگطر مربطوط بطه زنطدگي و اي است كه بر حقيقطت افکندهصورتهايي اسطوره

، معامالت و تشريعات است كه خداوند در آنجا در هيأت يك آمر و ناهي ظاهر شده اسطت

ته اقع خود پيامبر است و خدا بطر تشطريعات او صطحه گذاشطدر وو شارع بلکه آمر و ناهي 

هايي كه مربوط به احکان و مقررات فقهي و حقوقي اسطت اصطال از در هر حال گزارهاست. 

نيست و حکمش روشن است. اما بخش اول يعنطي  صورتجنس صورت افکندن بر امر بي

اي بندي اسططورهكند همه صورتهايي كه از خدا، معاد، شيطان، خلقت و ... بحث ميگزاره

صورت هستند، هاي مختلف آن امر بيبنديصورت صورت است، و اديان مختلفتجربه بي

ها يکي متعل  به پيامبر اسالن است، ديگري متعلط  بطه حضطرت مسطيح و ... همطه صطورت

 صورت يکي است. ...نسبتشان با آن امر مطل  بي

ها در گذشت يا نه، بايد گفت اين ح  توان از اين صورتاما در پاسخ اين پرسش كه آيا مي

صورت خود صورت جديدي ببخشند، اما اوال اد محفوظ است كه به تجربه بيعقال براي افر

صورت ندارند تا بخواهند به آن صورتي بدهنطد لطذا بايطد خريطدار كثيري از مردن تجربه بي

صورت هستند يعني مغازه انبيا و ممنون آنان باشند. ثانيا كساني كه خودشان واجد تجربه بي
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شان ببخشند بايد بطه دو نکتطه توجطه رت جديدي به تجربهعرفا، هر چند كه ح  دارند صو

انديش داشته باشند: يکي اينکه از حيطث اجتمطاعي تطا در درون جامعطه دينطداران مصطلحت

هاي جديد نزنند، به قول شيخ محمود كنند بايد مماشات كنند و دن از اين صورتزندگي مي

 شبستري:

 عبارات شريعت را نگهدار        ولي تا با خودي زنهار، زنهار              

ها پيامبران خصوصا پيامبر اسالن، سخنشان اين بود كه ما جامعه و تمدني را بر بنياد اسططوره

زند، ديگر دهيم كسي آن را بر همايم و اجازه نميهايي از حقيقت ايجاد كردهبنديو صورت

ها تاريخي و سنتي دارد و يبنداينکه از جهت فردي، نبايد فراموش كرد كه خود اين صورت

بهتر است فرد خود را از اين سنت نبرد و آبگير خود را به دريا متصل كند، يعنطي نبايطد بطه 

اند. اعتنا باشد، باالخره آنها هم همين راه را رفتههاي پيشروان و پيشکسوتان بيبنديصورت

  1اند.تر هم بودهتر و كاركشتهبسا كه پخته

 ختم عصمت   -(11)

داندد، امدا آمد که آقای سروش قائل به ختم نبو  نیست، و وحی را امری مسدتمر میاز نکا  سابق بدست 

 اذیرد:نکته قابل توجه این است که ایشان فقطه به دو معنا ختم نبو  را می

 )ختم مأموریت( -1

م. بده اعتقداد آقدای ایامبر اسالم دو وظیفه بر عهده داشتند: یکی دریافت وحی و دیرری ابالغ وحی بده مدرد

نده امدر اول. یعندی هدر  سروش آنچه که در این زمان با رفتن ایامبر اسالم ختم شده است،  رفا امر دوم است،

تواندد بدر دیدن بیافزایدد و و به همین جهت است که می -تواند  احب تجربه دینی )یعنی وحی( شودکس می

و لکن مأموریت برای ابالغ آن به  -به دین اسالم نداشته باشدحتی بهتر از قرآن بیاورد و به تبع آن هیچ التزامی 

 دیرران ندارد.
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 ایشان در این مورد آورده است:

باري در پيامبري مفهومي و عنصطري از مأموريطت منطدرج اسطت و همطين اسطت آنکطه در 

، لکن اصل تجربه بنددميهاي عارفان وجود ندارد. در خاتميت اين مأموريت رخت برتجربه

 1ماند.اشفه باقي ميو مک

 2امروز دوران مأموريت نبوي پايان يافته است، اما مجال براي بسط تجربه نبوي باز است.

 )ختم عصمت( -2

آقای سروش معتقدند که بعد از ایامبر اسالم سخن هیچ کس حجت نیست و با رفتن ایشان، حجیدت سدخن 

  3نیز ختم شده و از بین رفته است.

 ایشان آورده است:

ن حجيت و واليت ديني از آن كس براي ما حجت تعبدي ديني نيست، چوز سخن هيچامرو

كس پيامبر اسالن )ص( است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مُهر خاتميت، شخصيت هيچ

 4خواهند جز از پيامبر)ص( كه خود حجت است.پشتوانه سخن او نيست. از همه حجت مي

                                                 
 

 .6، صبسط تجربه نبوی. عبدالکریم سروش،  1

 .27. همان، ص 2

بیان داشته است و میتقد است کاه کثیاری  -داندکه آن را سخنان پیامبر می–با ادعاهایی که ایشان در مورد خود قرآن کریم  . البته 3

در آورد و به آنها ملتازم « دبّه»رو، نباید آیات قرآن برخاسته از فرهنگ مردم عرب بوده و صرفا آن آداب را امضاء کرده است، از ایناز 

دانند. زیرا حتی اگر بپذیریم که آیات قرآن سخنان شخص پیامبر آید که ایشان حتی خود پیامبر اسالم را نیز میصوم نمیبود، بدست می

اش آن است که قرآن را صددرصد درست بدانیم و عقال باه آن ملتازم باشایم. در پیامبر را میصوم بدانیم، الزمهولی ند، است نه خداو

یینی سخنان پیامبر به اعتقااد –آید که قرآن حالی که وقتی آقای سروش میتقدند که نباید به کثیری از آیات قرآن ملتزم بود، بدست می

 ماد و باطل است، یینی پیامبر اسالم نیز میصوم نیستند. نیز غیر قابل اعت -آقای سروش

 . همان. 4
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کنیم، اگدر سدخن او دلیدل گوید که ما به سدخن او نرداه مدیالسالم میدر موضع دیرر، با ذکر نام علی علیه

ادذیریم، ولدی اگدر قدانع نشددیم آن سدخن را ایم، کدالم او را میداشته و عالوه بر این، ما با دلیل او قانع شدده

 اذیریم:نمی

آيد، رابطه كالن بطا شطخص و شخصطيت حال سخن ما اين است كه وقتي در كالن دليل مي

كننطده مانيم و دليلي كه براي سخن آمطده اسطت. اگطر دليطل قانعشود. ما ميقطع ميگوينده 

پذيريم. ديگر مهم نيست كه استدالل كننده علطي پذيريم و اگر نباشد، نميباشد، مدعا را مي

  1يا ديگري. از اين پس، دليل پشتوانه سخن است نه گوينده صاحب كرامت آن. )ع( باشد،

 نتیجه مهم

م قدرآن کدری تر عبدالکریم سروش را در یازده بند توضیح دادیم. و بدست آمد که ایشان، نده بدهسخنان دک

السدالم معتقدد داند و نه به عصمت معصومین یعنی ایامبر اسدال و ائمده هددی علیهماعتقاد دارد و آن را حق می

 است.

 

 که: آقای عبدالکریم سروش معتقد است یعنی

 باشد. داوند ندارد و  رفا سخنان و الفاظ ایامبر میخالفاظ قرآن کریم ربطی به  -1

معارفی که در قرآن کریم بیان شده است، انعکاس و بیان کننده فرهنگ مردم عدرب اسدت، و لدذا هدیچ  -2

 2 در نیاوریم و ملتزم به آن آیا  نباشیم.« دبّه»ارزشی برای ما ندارد، و باید قرآن را ا الح کنیم. یعنی 
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بلی میتقداتی که دیان باودن  ». جالب است که خود آقای سروش، میتقد است که کسی که منکر حقانیت قرآن شود، کافر است:  2

یینی اعتقاد به وجود باری و شارع بودن او، نبوت و دعاوت  دین متقوّم به آنها و میرفت دینی هم مسبوق بدانها و مستفاد از آنهاست،

نبی و حقانیت کتاب و سنت، در هر حال باید محفوظ بمانند نه به دلیل اینکه منکر آنها کافر است )که هست: نگاه درجه اول( بلکه به 
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 توان آورد.نیز میبهتر از قرآن  -3

 یامبری ختم نشده است، و باور به ختم نبو  باطل است.ا -4

 اهلل علیه و اله معصوم نیستند.یامبر  لیاالسالم و نیز یچ یك از ائمه علیهمه -5

السدالم از عصدمت بنابر این، نه قرآن کریم حق است و نه ختم نبدو  درسدت اسدت و نده معصدومین علیهم

 برخوردار هستند. 

، چیز دیرری نیست. وجود مقدس ایدامبر اسدالم قرآن و عتر  ایامبروشن است که دین اسالم نیز بیش از ر

اهل بیتدی و إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی »فرموده است که: در حدیث متواتر اهلل علیه و آله  لی

 1«واما إن تمسّکتم بهما فلن تضلّإنهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض 

دوی ام: کتاب خداوند )قرآن کریم( و عتر  من، تا مادامی کده بده هدرگرانبها در میان شما گذاشتهدو چیز 

 آنها چنگ زنید گمراه نخواهید شد.

، عتدر  از سدوی دیردر -2ل ندارید، قرآن را قبو -1حال سوال ما از آقای سروش این است که وقتی شما: 

دانیددو وقتدی می« دیندی»دانید، چرونه خود را روشدنفکر و آنها را معصوم نمیایامبر اسالم را نیز قبول ندارید 

شدما  ستو مدراددین اسالم جز قرآن و عتر  نیست، با رد او انکار آن، دینی بودن روشنفکری شما به چه معنا

 سپاریم. کدام دین استو قضاو  در این مورد را به خوانندگان عزیز می

                                                                                                                                                     
 

بسط تئوریک شرییت: همراه با سه مقالاه قبض و عبدالکریم سروش، )« گذارد.دلیل اینکه انکارشان جایی برای میرفت دینی باقی نمی
 (270ص ،1371چاپ دوم، موسسه فرهنگی صراط، تهران،  ،نقدی و توضیحی تازه

. البته کتب بسیار متیددی از اهل سنت و شایییان 106، ص23، جب اراالنوار؛ محمد باقر مجلسی، 486 ،2، جاالحتجاج. طبرسی،  1

 یث مورد قبول اندیشمندان شییه و سنی است.اند. یینی این حداین حدیث را نقل کرده
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 نقد و بررسی

اسدت، در ریم کو حقانیت قرآن دین اسالم با د اضدر تتفکر و ادعاهای آقای سروش که کامال در مقام نقد 

 م. یکنحد گنجایش این مقام مباحثی را بیان می

گرایی اریخیدر ابتدا الزم است که دو مبنای فکری آقای سروش که از متفکرین غربی گرفته است، یعنی:ت

د قرآن ترین ادعاهای آقای سروش در مورد قرار دهیم و سپس به مهمو مسأله تجربه دینی را مورد بررسی و نق

 کریم و مسأله وحی بپردازیم.

 مبانی فکری آقای سروشنقد 

یدن ادعاهای خود را در مورد انکدار قدرآن و حقانیدت د چنانکه بیان گردید، آقای دکتر عبدالکریم سروش،

ندا را بده رو، آن دو مبنظیم و بیدان کدرده اسدت. از ایدناسالم، براساس دو مسأله برگرفته از نویسندگان غربی ت

 دهیم.اختصار مورد بررسی قرار می

 تاریخیت معرفت -1

های بشدر عرفتمتمام در توضیح این اندیشه بیان شده است که برخی از اندیشمندان غربی بر این باورند که 

ت، و بده ی عصر  احب معرفت اسدری تاریخی هستند. یعنی هر معرفتی برخاسته از شرائ  علمی و فرهنروام

هد کرد. از غییر خواتتبع آن، ناقص و نیز نسبی و غیر مطلق است، و با تغییر شرائ  در زمان بعد، آن معرفت نیز 

هدای توان به ثابت بدودن یدك معرفدت در زمانینکه نمیاکما  ،رو، هیچ معرفت مطلق و فراتاریخی نداریماین

 گوناگون معتقد بود.

 کنیم: اره مینقد مهم آن اش سهکه در این مجال  رفا به  ،گرفتار نقدهای بسیار متعدد استاین اندیشه 

 نقد اول

را نقدض و  ایدن بداورخدود  ،است. یعنی باور به این اندیشه« خود متناقض بودن»این باور گرفتار اشکال مهم 

است و با تغییر آن شدرائ ، آن کند. زیرا اگر هر معرفتی وابسته به شرائ  موجود عصر  احب معرفت نفی می
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هر معرفتی تداریخی اسدت، و مدا »گرایان که: ادعای تاریخ معرفت نیز تغییر خواهد کرد، در این  ور ، خودِ

نیز یك معرفت تاریخی خواهد بود. یعنی این ادعا  رفا برخاسته از شرائ  عصر « معرفت ثابت و مطلق نداریم

که یك  های تاریخیت معرفتکه شرائ  تغییر کرده است، ادعاما عصر معتقدین به این نظریه بوده است و در 

 معرفت است، نیز هیچ ارزش و اعتباری نداشته و باید تغییر کند. 

گرایان، اعتبار یك معرفت،  رفا محدود به شرائ  عصری اسدت کده به دیرر سخن، براساس ادعای تاریخ

هدا نسدبی هسدتند. در ایدن  دور ، ادعدای مدام معرفتاین معرفت از آن برخاسته و ناشی شده اسدت، یعندی ت

ن بده ی است و  رفا برای زمان و عصر معتقددی، نیز امری نسب«ها تاریخی هستندتمام معرفت»گرایان که تاریخ

اریخیدت معرفدت، ه باور تآن، اعتبار دارد، و در این عصر با تغییر شرائ ، هیچ اعتباری ندارد. بنابراین، اعتقاد ب

 .استاعتباری آن و نفی آن مستلزم بی

 نقد دوم

هدا براسداس گرایی این است که شرائطی که شما مدعی هسدتید کده معرفتنقد دیرر نسبت به تئوری تاریخ

مانند علدوم –های دیرر ها، معرفتهای ادیدآورنده معرفتآیند، کدامندو آیا آن شرائ  و زمینهآنها ادید می

 شوندومی ر غیر معرفتی موجب ادید آمدن معرفتوهستند، یا ام-تجربی، فلسفه وعرفان

مینده ادیدد آمددن ز -گدذاریممی 2که نام آن را معرفت شماره –های دیرر عرفتمدر  ورتی که  -)الف(

ی هدااشدند، سدخن خدود را نسدبت بده معرفتب -گدذاریممی 1نام آن را معرفت شماره که –معرفت مورد نظر 

نیدز  -مانند علوم تجربدی، فلسدفه و عرفدان–ها شود که آن معرفتعلوم میکنیم، و با دقت ممطرح می 2شماره 

باشدند؛  -3 یعندی معرفدت شدماره–دیردر  چون معرفت هستند، باید تاریخی بوده و برخاسته از شرائ  معرفتی 

م کده بنابر ایدن، هدیچ معرفتدی ندداری«. هر معرفتی امری تاریخی است»گرایان این است که زیرا مدعای تاریخ

 اریخی نباشد.ت

اندد، خودشدان ادیدد آوردهرا  1ره ماشدکه معرفدت  -2های شماره یعنی معرفت-هایی حال اگر آن معرفت

ادیدد  -3هدای شدماره یعندی معرفت–هدای دیردری تاریخی باشند، باید اذیرفت که آنها نیز بر اسداس معرفت

که هر –گرایان براساس ادعای تاریخ ،هستندنیز به دلیل اینکه از سنخ معرفت  3های شماره ، و معرفتاندآمده

 4هدای شدماره باشدند، و معرفت 4شدماره  بایدد برخاسدته از معرفدت -معرفتی برخاسته از معرفت دیردر اسدت
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رود، در حالی که روشن است که ریشه نهایت ایش میو ... . این سلسله تا بی 5های شماره برخاسته از معرفت

هدای نهایدت، معرفتهدای بینهایت ایش رفته باشد. زیرا اگر مدراد از معرفتا بیمعرفتی بشر امری نیست که ت

است؛ و اگر مراد  نهایت معرفتبشر دارای بی ،توان ادعا کرد که در یك عصرمربوط به یك عصر باشد، نمی

، زیدرا های مختلف باشد، این سخن نیز باطل اسدتهای مختلف در طول زماننهایت، معرفتهای بیاز معرفت

السدالم بددانیم، عمدر بشدر، چه اینکه بشر را از نسل میمون بدانند و یا اینکده بشدر را از نسدل حضدر  آدم علیه

 نهایت سابقه معرفتی داشتن را نسبت به او مطرح کرد.توان ادعای بیمحدود است و نمی

معرفتی باشدند، ایدن سدخن  شوند، امور غیرها میما اگر مراد از شرائطی که سبب ادید آمدن معرفتا -)ب(

بده  امدوری هسدتند کده ،توان ارسید که آیا آن شرائ  غیدر معرفتدیگرفتار ابهام و مشکل دیرر است، زیرا می

 ستند که خارج از اختیار انسان هستندو شوند، یا اموری هانسان مربوط می

وق بده دو بشر مسب ارهای اختیاررفتارهای اختیار انسان باشند، روشن است که رفت ،اما اگر مراد از آن شرائ 

ونده، وقتدی خواهد انجام دهد؛ و انریزه الزم برای انجام کار. برای نمامر است: معرفت به کار و رفتاری که می

داند که بده چده مکدانی بدرای تحصدیل رفتده اسدت)حداقل بده رود، اوال: میکسی برای تحصیل به دانشراه می

ه ا دی بدرای تحصدیل بدبدا انریدزه خ (، و ثانیدا:جای دیرررفته است نه داند که به دانشراه  ور  اجمالی می

 دانشراه رفته است.

آیدد، واگدر هدر معرفتدی برخاسدته از ادیدد می «معرفت»ك یاساس، رفتار اختیاری انسان نیز براساس بر این

شدد، با -که مدراد از آن در ایدن فدرض همدان رفتدار اختیداری اسدت–شرائ  موجود در زمان  احب معرفت 

ز رفتدار او آن نیدز برخاسدته  2برخاسته از رفتار اختیاری شدماره  1اش آن است که رفتار اختیاری شماره الزمه

تدوان فدرض کدرد کده ل بودن آن برای همه واضح است، یعنی نمیاو ... باشد. امری که مح  3اختیاری شماره 

 اشد. بو ا ینهایت کار و رفتار اختیاریك کار اختیاری بشر متوقف بر بی

سان در ذیرفت که انا باید خارج از اختیار انسان هستند، امور و حوادثی باشند که ، اما اگر مراد از آن شرائ 

کل شدگونه اختیاری ندارد، و حوادث خارج از اختیار انسان هستند که به رفتار انسان های خودش هیچمعرفت

و ، ریدردباند تا حوادث خارج از اختیار انسدان شدکل اید منتظر بمدهند. گویا انسان مجبور محض است و بمی

 بدون اختیار و خواست او نیز معرفتی برای انسان شکل گیرد.اس از آن و 
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 نقد سوم

و منحصدر  ها تاریخی هستندعرفتمو  رفا همه  ،نیست «فرا تاریخی»گرایان معتقدند که هیچ معرفتی تاریخ

های بشدر، عرفتتمام م»ض درونی دیرر است، زیرا همین ادعا که به یك زمان خا،. اما این ادعا گرفتار تناق

عدا شدامل اسدت. زیدرا ایدن اد« فراتاریخی»، یك معرفت و ادعای «تاریخی بوده و منحصر به زمان خا، است

منحصر به زمدان تاریخی و السالم های حضر  آدم علیهگوید:  معرفتدعا میشود، یعنی این اها میتمام زمان

منحصر به تاریخی و های بوعلی سینا منحصر به زمان اوست، معرفتتاریخی و های هر ایامبری فتاوست، معر

گرایدان، ه ادعای تاریخکمنحصر به زمان اوست، و ... . روشن است تاریخی و های نیوتن زمان اوست، معرفت

فراتداریخی اسدت، کده شود، به عبدار  دیردر، یدك ادعدا و معرفدت ها میها در تمام زمانشامل تمام معرفت

 منحصر به زمان خا ی نیست.

، ادعدای گرایان امری غیر تاریخی بوده و فراتداریخی و مطلدق اسدترو، وقتی که ادعای ا لی تاریخاز این

شود. در واقع، با ادعای خودشان، ها اموری تاریخی و نسبی و غیر مطلق هستند، باطل میها که همه معرفتآن

 کنند.دعای خود را اعالم میبا  دای رسا بطالن ا

 تجربه دینی -2

دهدد و وقتدی در ابتدای این نوشتار بیان شده است که مراد از تجربه، احساسی است که به انسان دسدت مدی

تعلدق آن دینی خواهد بود که علت آن احسداس و انفعدال، خداوندد یدا مظداهر خداوندد بدوده یدا م ،یك تجربه

 ا مظداهرخددا ید ،بدیهی است که اگر علت احساس یا متعلق احساس اشد.خداوند یا مظاهر خداوند ب ،احساس

 کده یقدین خداوند نباشد، آن احساس و تجربه دینی نخواهد بود. وقتی یك تجربده، تجربده دیندی خواهدد بدود

 باشند.داشته باشیم علت یا متعلق آن، خداوند یا مظاهر خداوند می

طرح قرن نوزدهم م در «شالیر ماخر»یك کشیش آلمانی به نام  بارنیز ذکر شده است که این تئوری را اولین

لزل شددن ساخته است. او چون مواجه با مشکال  اخالقی و علمی موجود در کتاب مقدس مسیحیت و نیز متز

های کانت شده بود، ناچار شد اعتباری عقل توس  آموزهاعتبار ادله اثبا  خداوند توس  هیوم و در نهایت بی

 ربه دینی را مطرح سازد. که تئوری تج
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 شود:اما این تئوری گرفتار اشکاال  بسیار زیادی است که به برخی از آنها اشاره می

 ارزش معرفتی ندارد.هیچ تجربه دینی  -1

 زیدرا .یسدتن معرفتدی ارزش گونه هیچ دارای دینی تجربه: که است آن دینی تجربه بر وارد اساسی اشکال  

 گمدان طداخ بده ولدی ،را متعدالی موجود نه کند تجربه را خود نفس گر،تجربه ی،دین تجربه هر در است ممکن

 از  رفا که هتج آن از د او سخن دینی، برون لحاظ به ،براین بنا .است کرده تجربه را متعالی موجود که کند

 که کند ادعا گر،تجربه شخص که این  رف دیرر، عبار  به .نیست اعتماد قابل د دهدمی گزارش اشتجربه

 مدن برویدد هکد ایدن یدا آیدد، ادیدد او در احسداس این تا اندشده سبب خدا درگاه مقرّبان یا و مالئکه یا خدا

 گونه هیچ او ادعای این اند،داشته دخالت خا، احساس این در خداوند اولیای یا خداوند که کنممی احساس

 بده و اسدتو تدرس ادعا، این در او سخن کهد کر اعتماد باید دلیلی چه به زیرا داشت، نخواهد معرفتی ارزش

 اندونرردیده او در احساس آن ایدایش سبب دیرر امور دلیلی چه

 ،ندارد راه خطا حضوری علم در و بوده حضوری علم و احساس نوعی دینی، تجربه چه گر ، دیرر سخن به

 کندمی برداریعکس حضوری، هاییافته از خودکاری دستراه مانند همواره ذهن که است این مهم نکته ولی

 آنهدا بداره رد تفسدیرهایی و تعبیدر و تحلیلهدا و تجزیده بده سدپس گرفتده آنهدا از را خا ی مفاهیم یا  ورتها و

 .اردازدمی

 نآ شددن رفدع از بعدد کده گیدردمدی عکدس ترس، حالت از ما ذهن ،شویممی ترس دچار که هنرامی مثالً

 فداهیمم کدردن ضدمیمه بدا و کنددمدی درک را آن کلی مفهوم همچنین .بیاورد خاطر به را آن تواندمی حالت

 سمدنعک «دارد وجدود مدن در تدرس» یدا «دارم تدرس مدن» یدا «ترسدممی من»: جمله  ور  به را آن دیرری

 و کنددمدی تفسدیر ایشدین، هدایدانسته اساس بر را روانی حالت این آمدن ادید عجیبی سرعت با نیز. سازدمی

 .دهدمی تشخیص ار آن ایدایش علت

 آن بده حضدوری علدم و تدرس حالدت یافتن از غیر ،گیردمی انجام سریعا که ذهنی انفعاال  و فعل این همه

 شدخص و شدودمدی اشدتباه موجدب اوقدا ، از بسیاری در حضوری علم با آنها همزمانی و مقارنت ولی ؛است

 شدناخته حضدوری علدم بدا هدم را آن تعلد ،اسدت یافته حضوری علم با را ترس خود که همانرونه انداردمی

 و  دور  هرگونده از عداری و بسدی  امر یك ،است شده درک حضوری علم با آنچه که  ورتی در ؛است
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 در ،ندارد وجود آن در خطایی احتمال جهت، همین به و بوده تفسیر و تعبیر هرگونه از خالی همچنین و مفهوم

 مطابقدت و  حت برای ضمانتی خود، به خود که بوده لیحصو ادراکا  قبیل از آن مقارن تفسیر که  ورتی

 .ندارند واقع با

. دهددمدی رخ خطاهایی حضوری، علوم از ایااره مورد در چرونه و چرا که شودمی روشن توضیح، این با

او اشتهای  اشتهای که  ورتی در ،دارد غذا به نیاز که انداردمی و کندمی گرسنری احساس انسان، گاهی مثالً

 درک نااذیر خطا حضوری علم با آنچه که است این مطلب سرّ .ندارد غذا به نیازی حال آن در و است اذبیک

 بدا آن مقایسده اسداس بدر ذهن وسیله به تفسیری احساس، آن همراه ولی ،است بوده خا، احساس همان شده

 بدین و نبوده  حیح مقایسه ینا اما ،است غذا به نیاز احساس، این علت که گرفته انجام قبلی، احساسهای سایر

 ادیدد عرفدانی مکاشدفا  در کده خطاهدایی. است آمده ادید ذهنی، تفسیر و علت تشخیص در خطایی وسیله

 از را آن و کندیم دقدت کدامالً حضدوری علدم تشخیص در است الزم براین، بنا .است قبیل همین از نیز آیدمی

 1.کنیم جدا آن، مقارن ذهنی تفسیرهای

 احساس كی نیز دینی تجربه که) انسان درون در درد احساس مانند احساس یك حصول فرایند رد ،واقع در

 :دهدمی رخ هم به نزدیك مرحله سه( است

 راه آن در خطدا کده اسدت حضدوری علدم همدان مرحلده این. است درد بسی  احساس همان اول مرحله -1

 ا دالً ه،مرحلد ایدن در واقع در و دهد،نمی مانجا خطایی ،کندمی درد احساس که این در شخص یعنی ندارد،

 .نیست تصور قابل خطا

 را آن قضدیه یك بقال در و برداشته  ورتی و مفهوم درونی محسوس آن از انسان ذهن دوّم، مرحله در -2

 قضدایای از ،گوینددمدی «وجدانیا » آن، به منطق در که نیز قضیه این .«دارم درد من»: گویدمی و کندمی بیان

 بسدته نقدش او ذهدن در کده ایقضدیه آن  ددق در درد  احب شخص گاه هیچ یعنی ؛است بدیهی و ق اد

 .گرددنمی تردید دچار ،است

                                                 
 

 .157-156، ص1ج ،1364، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، تهران، هآمو ش فلسفمصباح یزدی، ر.ک: محمد تقی .  1
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 دالیدل اسدتناد هبد و کدرده تفسدیر و تحلیل را خود درد شخص است، تفسیر به مربوط که سوم مرحله در -3

 وقتدی ولدی .اسدت درد علت من معده زخم: یدگومی مثالً و کندمی بیان درد علت عنوان به را امری مختلفی،

 معلدول اندردت و شما ناراحتی و است سالم شما معده که گویدمی او به ازشك کند،می مراجعه ازشك به که

 .است شما عصبی ناراحتی و فشار

 ولیحص علم سوم، و دوم مرحله ولی است حضوری علم اول، مرحله فق  شودمی مالحظه که طوری همان

 حداکی دوم، مرحله درکه توجه به این اب چه گر .است تصور قابل دو آن در خطا احتمال جهت بدین و است،

 ضدوریح علدم نده که این دلیل به سوم مرحله ولی ؛باشدمی بدیهی آن  دق است، حاضر عالم نزد محکی و

 در طاخ و دهبو مشکوک آن  دق است، حاضر عالم نزد آن، در محکی و حاکی دوم، مرحله مانند نه و است

 .خواهد بود تصور قابل آن

 رایبد حضدوری علدم بده و بدوده احسداس ندوع یدك دینی تجربه گرچه گوییم،می نیز دینی تجربه مورد در

 از گدرا همچندین و نددارد، وجود خطا او بسی  و  رف احساس مرحله در و ؛است معلوم دینی تجربه  احب

 وجود اییخط نیز مرحله این در است، داده دست من به یاحساس بروید و بدهد خبر بخواهد خود احساس این

 واقدع با طابقم و درست نیز است، شده حا ل او برای و داده دست او به احساسی که او خبر این یعنی) ؛ندارد

 آورده دیددا من در را احساس این خداوند بروید و کرده تفسیر و تحلیل خود نزد بخواهد اگر ولی (باشدمی

 علدت یردرید شخصیت یا و ایامبر یا فرشته یا و ،باشدمی احساس این علت خداوند دیرر، ار عب به و ؛است

 ورداربرخد یقیندی درسدتی و  دحت از ادعدایی چندین است، آورده وجود به من در را آن و بوده احساس این

 از یکدی یا دخداون نیز واقعا و بوده درست او تحلیل که نیست معلوم یعنی .مشکوک است ادعایی بلکه ،نیست

 یا روانی  اختالال مانند دیرری عوامل است ممکن بلکه ،باشند او در احساس آن آمدن ادید علت او اولیای

 .دنباش احساس آن حصول علت شدید، بیماری

 احسداس اسداس بدر  درفا توانددنمی دینی تجربه  احب دینی، برون دیدگاه از و منطقی لحاظ به براین، بنا

 -باشدد یقیندی آن درستی و  دق که- خودش از بیرون به نسبت را ادعایی ،است داده دست او به که خا ی

 تجربده  داحب ادعاهدای ،جهدت بددین و. دهد خبر خودش احساسا  به نسبت تواندمیبلکه فق   ،دکن بیان

 ینا برای دینی تجربه تئوری اگر که است بدیهی و .ندارد معرفتی ارزش هیچ خودش، از بیرون به نسبت دینی

  دور  این در د،کن تصحیح خودش درون به نسبت را تجربه  احب ادعاهای  دق که است شده ارائه امر
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 روشن ولی ،است بدیهی آن  دق و بوده منطقی وجدانیا  از خودش، درون به نسبت شخص ادعای چه گر

 مدا وجدانیا  از ادعا نآ که این سبب به و نداشته دینی تجربه تئوری ارائه به نیازی ادعا، آن تصحیح که است

 .باشدمی محرز آن  دق است،

 او ینید ادعاهای و خا، دین به شخص گرایش  دق و درستی توجیه  دد در دینی تجربه تئوری اگر اما

 ارزش هدیچ یدین تجربه شد، بیان که طوری همان و بوده عاجز هدفی چنین از تئوری این که گفت باید باشد،

 کده یسدتن ایدن بدر دلیل است داده رخ احساسی دینی، تجربه  احب برای که ینا  رف یعنی .ندارد معرفتی

وجده براسداس نظریده شدالیر بندابراین، بده هیچ .باشد درست نیز احساس آن علت به نسبت او قضاو  و تحلیل

 توان ادعای حتی یك تجربه دینی کرد.ماخر نمی

 معرفتدی رزشا عدم یعنی) ما مدعای است، آمده دین فلسفه منابع در که دینی تجربه انواع به توجهی اندک

 دسدته کده ایدن عایاد با «برن سویین ریچارد» ،مثال عنوان به کند.می ثابت را( دینی برون لحاظ به دینی تجربه

 :کندمی تقسیم زیر قسم انج به را دینی تجربه است، مانع و جامع وی، بندی طبقه و بندی

 مثال، رایب. است همرانی تجربه قلمرو در که محسوس ءشی واسطه هب غایی حقیقت یا خداوند تجربه( الف

 یدك تمثدال. ببیندد اقیدانوس یدا خورشدید غدروب مقدس، شخصیتی تمثال در را خداوند شخص، است ممکن

 فدوق مدا امدر یا خداوند با آنها طریق از یا امور این قالب در شخص اما نیستند خدا خورشید، غروب یا شخص

 .یابدمی مواجهه طبیعی

 سدتا ممکدن مثدال بدرای. مشداع و نامتعدارف محسوس، ءشی واسطه به غایی حقیقت یا خداوند تجربه( ب

 .کند تجربه ،سوزدنمی اما است مشتعل که ایبوته در یا لورد باکره طریق از را طبیعی مافوق امر شخص،

ی نزبدا قالدب در کده شخصدی ایادیدده واسدطه بده غایی حقیقت یا خداوند تجربه( ج  بدلقا متعدارف حسدّ

. اطرس ایرؤی مانند ،کند تجربه مکاشفه، یا رؤیا در را خداوند شخصی است ممکن مثال برای. است تو یف

 شخص برای فق  اما ،شوندمی بیان حسّی زبان قالب در چه اگر آنها، نظایر و غیبی نداهای رؤیاها، ها،مکاشفه

 .حصولند قابل واحد
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. نیسدت  دیفتو قابل متعارف حسّی زبان قالب در که ایادیده واسطه به غایی حقیقت یا خداوند تجربه( د

 در او تجربده بده ناادذیر تو یف امری مثابه به چیز آن اما بیندمی یا کندمی احساس را چیزی شخص اینجا، در

 .آیدمی

 و شدهودی ونح به شخص حالت، این در. حسّی امر گونه هر واسطه بدون غایی حقیقت یا خداوند تجربه( ه

 1.شودمی آگاه مطلق یرانه آن یا خداوند از واسطه بی

 هدیچ جددوا دیندی، بدرون لحداظ به شودمی نامیده دینی تجربه آنچه که سازدمی روشن فوق موارد در دقت

 رایمداو و مطلدق امدر بدا مواجهده مددعی و دیده خواب کسی که این  رف یعنی .نیست معرفتی ارزش گونه

 کدر مددعی کده شخصدی درونی احساس دلیلی چه به .نیست او خواب و رؤیا  دق یلدل است، شده طبیعی

 وجدودم هدم، واقدع در یعندی) دانسدتو گفتارش  دق دلیل و کرده قبول باید را است طبیعی ماورای موجود

 تجربده دمدور را خدودش نفدس او دلیلی چه به( باشدو شده او در احساس این آمدن ادید علت طبیعی ماورای

 هدیچ شدخص، یدك طدرف از مطلق امر با مواجهه ادعای دینی، برون لحاظ به که است بدیهی دهدونمی قرار

 دینی تجربه زا «فو  دوارا» آقای تحلیل که همچنان. نیست او تجربه یا و کالم درستی و  دق بر دلیلی گونه

 :گویدمی ایشان است، ما گفتار مؤید نیز

 ديني هايتجربه صاحب هم را ديگران بتوانيم اوالً كه باشد امعج چندان بايد ديني تجربه از ما توصيف

 نباشطيم ملطزن ثانيطا و ،(هسطتند طبيعطي مطافوق امطر از حاكي صاحبانشان اعتقاد به كه هاييتجربه) بدانيم

 شطخص كطه اسطت ايتجربطه ديني تجربه ،براين بنا. كنيم تصدي  را هاتجربه اين طبيعي مافوق متعلقات

 معتقطد گطرتجربطه شخص كه معناست بدان تجربه يك دانستن ديني .كند تلقي ديني را آن تجربه صاحب

 هايآموزه مبناي بر فقط را تجربه آن و است كافي غير و نارسا طبيعي امور مبناي بر تجربه آن تبيين است

 مافوق موجودي وجود مبناي بر را خود تجربه تجربه، صاحبان كه امر اين اما.  ... كرد تبيين توانمي ديني
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 هطيچ يطا نماينطد،مي تجربه را طبيعي مافوق موجودي واقعا آنها كه نيست معنا بدان ،كنندمي درك طبيعي

 1.ندارد وجود آنها تجربه براي كفايتي با و مُقنع طبيعي تبيين

 را گدرتجربه شخص از بیرون به نسبت ادعایی هیچ ،است  رف احساس یك که دینی تجربه ،که آن نتیجه

 اسدتفاده آن از تدواننمدی دیندی بدرون مباحث در ندارد معرفتی ارزش گونه هیچ چون کند، و اثبا  تواندمین

 .کرد

 کده مداخر الیرشد اعتقاد اساس بر که است این آن و شودمی ثابت نیز دیرری مهم بسیار نکته ،تحلیل این با

 و اشدکاال  و دانسدته باطدل و ناکدافی ندیدی هدایآمدوزه و خددا اثبا  در را عقالنی براهین و ادله به تمسّك

 اثبا  قابل ینید تجربههیچ  وجود و قتحقّ است، دانستهمی وارد مسأله این به نسبت را کانت و هیوم نقادیهای

 در کده سدتا روشدن زیدرا .دارد وجدود ایدیندی تجربه کهکرد ادعا یقینی طور به تواننمی ا الً یعنی .نیست

 بلکده ،شودنمی قاطال دینی تجربه دهد، دست انسان به که احساسی هر به دینی، جربهت تئوری به قائلین اعتقاد

 در او لیدا تج و مظداهر و( غدایی و مطلدق واقعیدت یدا) خداوندد با انحاء از نحوی به که است آن دینی تجربه

 احسداس آن «قمتعلد» کده این یا و باشند احساس آن «علت» او مظاهر یا خداوند که این چه حال ؛باشد ارتباط

 به و ؛باشد هتجرب آن علت خداوند که است ایتجربه دینی، تجربه که است معتقد ماخر شالیر که چنان. باشند

 :گویدمی او. بداند خدا کار نتیجه را آن انسان دیرر، عبار 

 اين دين، خالصه. است دينداري شماست، در هستي كار توسط خدا كار نتيجه كه آنجا تا شما احساس

 طريط  از فقطط و است چيز يك احساس محرك كه است( آن وحدت باالترين در احساس اين) اساحس

 حيطات وجطود كه كنيم احساس يعني كرد، احساس خاص و منفرد طور به را چيزي توانمي وحدت، اين

 2.خداست توسط و خدا در وجودي و حيات ما،

 :دانندمی ینید تجربه بودن دینی شرط را او رمظاه یا خداوند به احساس تعلّق و ارتباط نیز دیرر ایعده
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 حضطوري يا موجود را تجربه اين متعل  شخص، يعني دانند،مي متعارف هاتجربه از غير را ديني تجربه

 بطه كطه انگطاردمطي موجودي را آن يا( فعل يك در خداوند تجلي يا خداوند يعني) داندمي طبيعي فوق ما

 غطايي حقيقتي را آن يا و( عذرا مريم نظير شخصيتي يا خداوند تجلّي مثل) است مربوط خداوند با نحوي

 1.(نيروانا يا [برهمن] ثنوي غير مطل  امر مثل) است ناپذير توصيف كه حقيقتي پندارد،مي

 طریدق از اسدت، معدین ءشی فالن آن، علت یا احساس متعلق که این اثبا  ،گردید بیان که آنچه به توجه با

 حساسا علت خداوند که کنممی احساس من چون که کرد ادعا تواننمی یعنی .نیست با اث قابل احساس آن

 آن طریق از اثبا  قابل امری چنین که آنجا از و .باشدمی من احساس علت خداوند نیز واقع در اس ،است من

 خداوندد بدا آن اطبارت تجربه، بودن دینی ممقوّ زیرا .بود نخواهد اثبا  قابل تجربه، بودن دینی ،نیست احساس

 ،جهدت ینبدد .نیسدت اثبدا  قابدل امدری چندین شدد، بیدان که همانرونه و ؛اوست مظاهر یا( غایی واقعیت یا)

 در تئوری نای طرح نیست، اثبا  قابل قطعی، و واقعی  ور  به تجربه بودن دینی چون که کرد ادعا توانمی

 . است اساس بی و لغو اژوهی دین مباحث

 به توسل دینی، ربهتج تئوری به قائلین نزد عقالنی براهین و عقل کارایی عدم به توجه با که است روشن البته

 او، مظداهر و( ییغدا واقعیدت یدا) خداوند با آن ارتباط یعنی تجربه این بودن دینی اثبا  برای عقالنی استدالل

 بهدره مقدام ایدن در هاآن از و بداند تمسّك قابل و  حیح را عقالنی براهین کسی اگرزیرا  .است باطلی تالش

 لغدو ریشه از یبحث چنین و ،ماند نخواهد باقی اژوهی دین مباحث در دینی تجربه تئوری به نیازی دیرر جوید،

 اثبدا  یبدرا عقالندی تدالش گونده هدر که است شده ارائه وضعیتی در  رفا ایتئوری چنین زیرا .بود خواهد

 .است هشد تلقی باطل دینی هایآموزه و خداوند

 دوری بودن تئوری تجربه دینی -2

اشکال دیرر نسبت به تئوری تجربه دینی آن است کده در  دورتی کده کسدی بخواهدد اعتقدادا  دیندی را 

زیدرا خواهدد بدود.  «دور فلسفی محدال»براساس تجربه دینی ثابت کند، حداقل در برخی از موارد آن، گرفتار 

لت یا متعلق آن، خدا یا مظاهر خداوند باشد، یعنی قبل از اینکه قبول یك تجربه دینی متوقف بر آن است که ع
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 ،یك تجربه دینی را بپذیریم، باید وجود خداوند و مظاهر او را بپذیریم. زیرا دینی بودن یك تجربه و احساس

 متوقف بر آن است که خداوند و یا مظاهر او علت یا متعلق آن احساس و تجربه باشند.

یم، ندی اثبدا  کندوجود خداوند و یا مظاهر او را براساس تجربه دیبرای نمونه، اهیم از سوی دیرر، اگر بخو

جدود مستلزم دور محال است. یعنی از یك سو، اذیرش وجود تجربده دیندی متوقدف بدر آن اسدت کده قدبال و

ی را نا تجربه دیاز سوی دیرر، اذیرش وجود خداوند نیز متوقف بر آن است که مو خداوند را اذیرفته باشیم؛  

 اذیرفته و به واسطه آن، وجود خداوند را ثابت کنیم.

 متوقف بر به دیرر سخن، وجود تجربه دینی در خارج، متوقف بر وجود خداوند است، و وجود خداوند نیز

 قبول تجربه دینی است. 

محدال  وررفتدار دبنابراین، اگر کسی بخواهد به وسیله تئوری تجربه دینی، اعتقادا  دینی را اثبدا  کندد، گ

  فلسفی خواهد شد.

 انبیا ارسال از هدف لغویت -3

 سدوی بده بشر هدایت انبیا، ارسال از هدف که است آنو انطباق آن بر وحی  دینی دیرر تجربه اساسی ایراد

 ریهددایتر و گفتدار در خطدا احتمدال کده شدودمی محقق خداوند، هدف این زمانی و است، کمال و سعاد 

 بشدر ایدامبران، اآی که کند روشن تا ندارد وجود دلیلی هیچ ،احتمال خطا فرض در زیرا .نباشد موجود ایامبران

 انبیدا، ارسال از حکیم خداوند هدف  ور ، این در و سعاد و یا برندمی ایش شقاو  و ضاللت سوی به را

 فرض که یحال در .بود خواهد لغو رسل ارسال ا ل نتیجه، در و .شودمی نقض او غرض بلکه نرردیده محقق

 .است محال متعال، خدای از بیهوده کار  دور

 کده اسدت آن زممسدتل باشدد، دینی تجربه همان است، خداوند با ایامبران ارتباط راه تنها که وحی اگر، حال

 و ؛ندارد عرفتیم ارزش گونه هیچ دینی تجربه شد، مالحظه سابقا که همانطوری زیرا .نباشد اعتماد قابل وحی،

 سدخنان دیندی، هتجربد تئدوری  داحبان اعتقداد بده زیدرا کرد؛ اعتماد تواننمی نیز ایامبران سخنان به ،نتیجه در

 .است تجربه آن تفسیر و تعبیر همان تجربه،  احب
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 نداشته وجود طاخ احتمال انبیا گریهدایت در که شودمی تأمین وقتی انبیا ارسال از خداوند هدف براین، بنا

 همدین بده و .نیابد هدایت و نکرده اعتماد آنها کالم به طبیعی طور به بشر تا است فیکا خطا احتمال زیرا .باشد

   .دکننمی اثبا  ایامبران برای را عصمت و ،نبّ دینی برون مباحث در که است جهت

 ،اسدت انقسام لقاب شیطانی و رحمانی قسم دو به و است اکتسابی و سویه این از دینی، تجربهاز سوی دیرر، 

  دور  در رازید .نیسدت تصدور قابدل آن در خطا و بوده اکتسابی غیر و سویه آن از انبیا به وحی که یحال در

 عدم فرض با هک است بدیهی .بود خواهد اعتماد قابل غیر و شده ساق  اعتبار و حجیت از آن، در خطا احتمال

 خددای ناحیده از انبیا ارسال از هدف نتیجه، در و نرردیده حا ل وحی طریق از بشریت هدایت آن، به اعتماد

  .شد نخواهد تأمین متعال

ل بده در حالی که نقض غرض و عدم رسیدن به هدف، در خداوند قابل تصور نیست، زیرا وقتدی یدك فاعد

اشته و نتواند به درستی فعل خود را تنظیم کندد تدا بتواندد بده علم کافی ند -1رسد که: هدف از فعل خود نمی

ه قدادر بده از بدین بدردن آنهدا نبدوده و لدذا کدشده است مواجه موانعی  ایا اینکه ب -2هدف از آن فعل برسد، و 

بدل داوندد قاخنتوانسته است که به هدف خود برسد. اما روشن است که هیچ یك از دو امر بیان شده در مورد 

ه نل است و هخداوند نه جاامر اول مستلزم جهل است و امر دوم مستلزم عجز، در حالی که تصور نیست، یعنی 

و ایدن  خواهدد رسدید، -یعنی هدایترری بشر–د از ارسال انبیاء رو، خداوند به هدف و غرض خوعاجز. از این

ه وحدی بدود کد هددد باشد، و وقتی قابدل اعتمداد خواامر، وقتی قابل تصور است که هدایترری انبیاء قابل اعتما

قابدل  وجده ارزش معرفتدی نداشدته وه دیندی بده هیچهمان تجربه دینی نباشد، زیرا چنانکه بیان شده است، تجرب

هددایترری  و با عدم اعتماد، باشد، واگر وحی همان تجربه دینی باشد، غیر قابل اعتماد خواهد بود.اعتماد نمی

 انبیاء محقق نخواهد شد.

  بنابر این، انطباق وحی بر تجربه دینی درست نیست.

ش در مدورد بطالن آن، بطالن دیدگاه آقای عبددالکریم سدرواس از ذکر اشکاال  تئوری تجربه دینی و با 

ما در اشود، زیرا ایشان ادعاهای خود را براساس قبول این تئوری مطرح ساخته است، دین اسالم نیز روشن می

 اردازیم.ترین ادعاهای ایشان میعین حال، به نقد مهم
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 الفاظی بشریاست نه قرآن کریم حقیقتی ماورایی 

ها و نیز تئوری تجربه دیندی گرفتده اسدت، آن ای که آقای سروش براساس تاریخیت معرفتجهترین نتیمهم

ز داده است، و قرآن کریم الفاظ و تعبیرهای شخص ایدامبر ااست که وحی، احساسی است که به ایامبر دست 

رب از مضدا و ادذیرش فرهندگ عدا -یعنی معامال  قرآن–آن احساسا  او است. یعنی بخشی از قرآن کریم 

فسدیرهای سوی ایامبر اسالم است که به درون قرآن از سوی ایشان آورده شده است، و بخدش دیردر قدرآن، ت

 های خودش است.شخص ایامبر از احساسا  و تجربه

یدق وند از طرروشن است که در این  ور ، اوال: باید اذیرفت که قرآن ربطی به خداوند ندارد، یعنی خدا

تدوان آن را نقدض و عتمداد نیسدت، و میبر قلب ایامبر نازل نکرده است، و ثانیدا: قابدل اای مانند جبرئیل فرشته

 ابطال کرد.

 ار دهیم.رو، باید این ادعای ایشان را هم از منظر برون دینی و هم از منظر درون دینی مورد بحث قراز این
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 برون دینی( دیدگاهیبشری ) یالفاظ است نهقرآن حقیقتی ماورایی  -1

 بشریت بهیان اد که معارفی .اندکرده ایفا مهمی نقش مقدس، کتب و ادیان همواره بشری، اندیشه اریخت در

 بده نسدانا بدرای را خا ی تمدن و بوده بشر برای خا ی اعتقادا  و افکار دهیشکل موجب ،اندداشته عرضه

 کتدب قالدب در خداوندد ایدامبران کده را معدارفی و ادیان هایآموزه همواره بشر رو، این از. اندآورده ارمغان

 داده ارقدر خدویش تحلیدل و بررسدی مدورد را آن و داده قدرار همت وجهه ،اندداشته ارزانی بشریت به مقدس

 .ستا

  :مقدس کتب الفاظ آیا که است این شده، انجام بررسیهای انواع از یکی

 هدیچ بددون آلدهوعلیدهاهلل دلی امبرای و بوده خداوند مستقیم الفاظ یعنی) است خداوند مستقیم وحیالف(  

 درخت مانند یجسم طریق از اما است خداوند الفاظ یا ،(ه استدرک دریافت خداوند از را الفاظ این ایواسطه

 و( کدالم آن صدرمَ نه ،است خداوند الفاظ و کالم رمظهَ و رمعبَ جسم، آن که طوری به) شودمی اعطا ایامبر به

  وشودمی داده ایامبر به ایفرشته طریق از هک بوده خداوند الفاظ یا

 یدا و ایدامبر شدخص الفداظ مقددس، کتب الفاظ و نبوده  حیح ،فوق  ور  سه از یك هیچ کهاین یاب( 

 بده توانندمی آنها و است دهکر اعطا دیرر، اشخا، یا ایامبر به را قابلیتی  رفا خداوند و ،است دیرر انسانهای

 صدرع فرهندگ تدأثیر تحدت نیدز و خودشدان ناحیده از را الفداظی خدویش، خدا، یتقابل و استعداد آن واسطه

 .دهندمی تشکیل را مقدس کتب آنها، الفاظ همین و نمایند بیان خویش،

 اسدالم برایدام و قدرآن خدود آمدوزه بدا مطدابقبراسداس ادلده مختلدف عقالندی و نیدز  اسالمی، متفکران تمام

 بدر مدذکور ر  دو سده بده که بوده خداوند الفاظ قرآن، که قائلند السالمعلیهم هدی ائمه و آلهوعلیهاهلل لی

 گرایش  احب دکیان بسیار عدهاما . است نداشته نقشی هیچ آن در ایامبر و شده نازل آلهوعلیهاهلل لی ایامبر

 . باشدنمی خداوند الفاظ قرآن، که قائلند و بوده دوم

 خا دی تفکدرا   احب معتزلی، متکلمان میان در که.( ق228 فو ) السلمی عباد بن معمّر به قدما میان از

 ضرَعَد خدالق خداوندد و بوده ضرَعَ سخن، و کالم کهاین به اعتقاد با او که است شده داده نسبت است، بوده

 از اگدر یدا و ،اسدت آن خالق درخت شود، ظاهر مثالً درختی یك از اگر الهی وحی که است معتقد باشد،نمی
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 آسمانی .باشدمی الفاظ آن وجودآورنده به و خالق ایامبر گردد، ابراز آلهوعلیهاهلل لی ایامبر مانند انسانی یك

 ایدامبر در خداوندد واقدع، در .باشدد داشدته نقدش آن در ایدامبر کده نیسدت آن بدا مغدایر قرآن، بودن وحیانی و

 از کلمداتی قالب در را خداوند باطنی هدایت تواندمی او که است نهاده ودیعت به استعدادی آلهوعلیهاهلل لی

 1.آورد زبان به( است قرآنی آیا  همان که) خودش ناحیه

 کشدور از( 1943 متولد) زید ابو حامد نصر و( 1935 متولد) حنفی حسن معا رین، و متأخرین میان در

 .است بعر ازفرهنگ متأثر و ایامبر الفاظ قرآن، که معتقدند نیز سروش الکریم عبد و 2مصر

 آن بدا متناسب و عربی مفهومی دستراه در را خود روحی تجربه خدا، رسول واقع در دیدگاه، این اساس بر

 و «جنّا »  ور  به را بهشت مثالً و ،است کرده تعبیر و بیان فرهنری و اجتماعی جغرافیایی، تاریخی، شرای 

 3.است دهکر تو یف آبی چشم نه و چشم سیاه را آن زنان

 کتدب کده عتقدنددم - اسدالمی متفکدران بدرخالف - غربدی متفکدران اکثر غرب، دنیای در دیرر، هناحی در

 حضدر  ییعند خداوندد ایدامبران الفداظ حتدی و نبدوده خداوند الفاظ( انجیل و تورا  یعنی) مسیحیّت مقدس

 .اندنوشته را مقدس کتب ایامبر، دو این ایروان واقع، در .باشندنمی نیز السالمعلیه عیسی حضر  و موسی

 :گویدمی مورد این در «میشل توماس»

 مؤلفان... است نوشته بشري مؤلفاني بوسيله را مقدس كتابهاي خداوند كه معتقدند مسيحيان

 آمطده در خطود زمطان رنطگ بطه و زيستهمي خاص عصري در يك هر مقدس، كتاب بشري

 علمطي تنگناهطاي و زبطان تهايمحطدودي با انسانها ديگر مانند مؤلفان، اين همچنين. اندبوده

 مؤلفطان بطر را مقدس كتابهاي خدا كه گويندنمي مسيحيان اصوالً - اندبوده گريبان به دست

 و خودشان خاص شيوه به الهي پيان بيان براي ايشان به او كه معتقدند بلکه كرده، امال بشري

                                                 
 

 .302-298ص، 1368احمد آرام، انتشارات الهدی، تهران، ، فلسفه علم کالمولفسن، ر.ک: هری اوستین .  1

ساال اول،  ،1، شفصلنامه پژوهش قرآنری فررارا ، در "گرایانه به قرآنحسن حنفی و رویکرد انسان"فراستخواه، ر.ک: مقصود .  2

 .21-9ص، 1377زمستان 

 .57-55ص بسط تجربه نبوی،سروش، ر.ک: عبدالکریم .  3
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 بسطيار اقليتي .است داده توفي  يك هر وي ه نويسندگي سبك و مخصوص نگارش با همراه

 خود پيان خدا و اندشده الهان الفاظ همين با مقدس كتابهاي كنندمي گمان مسيحيان از ناچيز

 امانطت با نموده، امال خدا كه را چيزهايي وي و كرده منتقل بشري كاتب به كلمه به كلمه را

 1.است كرده ثبت

 ،مثدال عندوان بده .دارندد اذعدان امدر ایدن بده غربدی متفکدران اکثدر و نبدوده ایشدان به مختص «میشل» اعتقاد

 2.است نموده مطرح خود کتاب در را دیدگاه این «ناس.بی.جان»

  3.دهدمی نسبت علمی فکر طرز  احبان به را اعتقاد این «کیوایت دان»

 آنهدا نویسدندگان ناحیده از السالمعلیه مسیح عیسی زندگی حال شرح چهار را انجیل چهار«هوردِرن ویلیام»

 4.انددمی

 اسداس بدر را باشدندمدی بشدری الفداظی مقددس، کتب که امر این به اعتقاد یعنی فوق مسأله غربی، متفکران

 سدیبرر مدورد «مقددس کتداب تاریخی نقد» مباحث یعنی مقدس کتب و اژوهیدین زمینه در جدید تحقیقا 

 .اندداده قرار

 ایدن از تواننددمدی کسانی و ،است مهم  لا سه دارای که است بینیجهان یك بر مبتنی تاریخی، نقد روش

 : از عبارتند ا ل سه آن .باشند معتقد ا ول آن به که جویند بهره روش

 را ایحادثده چرونه ما. باشندمی الوقوع ممکن ،هستند جهان در مشابه موجودا  دارای که حوادثی تنها د1

 انسدان کده مشدابه حوادث به مراجعه جز هیرا مطلب، این کردن معین برای بشناسیمو الوقوع ممکن توانیممی

 .نیست ،شناسدمی را آنها

                                                 
 

 .26ص ،1377حسین توفیقی، مرکز مطالیات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم،  ،کالم مسی یمیشل، . توماس  1

 .627-623ص، 1377ر حکمت، علمی و فرهنگی، تهران، علی اصغ، تاریخ جامع ادیانبی.ناس، . ر.ک: جان  2

 .110-109ص، 1376حسن کامشاد، طرح نو، تهران، ، دریای ایمانکیوپیت، ر.ک: دان .  3

 .8ص  ،1368طاطاوس میکائلیان، علمی و فرهنگی، تهران،  ،راهنمای الهیات پروتستانهوردِرن، ر.ک: ویلیام  . 4
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 مشدابه کده سدتا این مراد بلکه ،نیست  رف عقلی امکان بودن، الوقوع ممکن از مقصود نظریه، این اایه بر

 وقدوع یدژهو شدرای  اسدت، تدزاحم عالم عینی، عالم چون دیرر، عبار  به. باشد شده واقع خارج عالم در آن

 از ار میددان حدوادث ایاداره مکدانی و زمدانی ظدرف و کنددمی نفی را دیرر حادثه وقوع شرای  ،حادثه یك

 تهداشد وجدود امکدان ذهدن، در حدوادث، از بسدیاری است ممکن سبب، بدین. گیردمی دیرر حوادث ایااره

 .دننرردموجود  ،خارج عالم در امّا ،دنباش

 . دیررندیک با مقایسه قابل جهان حوادث کهاین یعنی شود،می اطالق «مشابهت و مقایسه» فوق، ا ل به

 دارند؛ تنیناگسس ارتباط یك یکدیرر، با جهان حوادث کلیه که است این نظر مورد بینیجهان دوم ا ل د2

 حذف و ،آوردمی وجود به دیرر حوادث در را تغییراتی حادثه، یك وقوع و هستند مربوط هم با حوادث همه

 .است مؤثر دیرر ادثحو در نیز حادثه یك

 سدت،ا نداشدته دیردر حدوادث بدا خدارجی و عینی رب  گونههیچ که کند ادعا را ایحادثه وقوع کسی اگر

 معندای بده ایهحادث هر وقوع. باشد مرتب  دیرر حوادث با باید ایحادثه هر. کرد قبول تواننمی را وی ادعای

 آیدد.یمدورد نظدر نیدز بده وجدود نم حادثده ،شوندن واقع دیرر حوادث آن اگر که است دیرری حوادث وقوع

 .دارد وجود علیت رابطه جهان، حوادث میان در که است آن ا ل این معنای

 عداملی .است خودکفایی و بسته نظام یك جهان، این نظام که است این بحث مورد بینیجهان سوم ا ل د3

 جهدان، در کده ایحادثده هدر. کنددنمی لعم جهان این در اوشرخنه یا لمکمّ  ور  به جهان این خارج از

 کرد ادعا را ایهحادث وقوع تواننمی و ،است تفسیر و تبیین قابل جهان، این خود دیرر حوادث با افتدمی اتفاق

 .داد نسبت هانج این از خارج عواملی یا عامل به را آن تا نباشد تفسیر قابل جهان این حوادث با واقعا که

 اسدناد یرسدا مانندد تداریخی سند یك مقدس اول،کتاب ا ل مطابق که است این فوق ا ول به اعتقاد نتیجه

 بدا سدهمقای قابدل تداریخی حدوادث همده وقتی. است معنیبی آن محتوای و الفاظ بودن وحی و ،است تاریخی

 داجد تافتده توانددنمدی ایادیده هیچ ،نباشد اذیرش قابل تاریخی غیر عامل و باشند یکدیرر معلول و یکدیرر

 هدایسلسدله شدن هبرید و جهان این در تاریخی غیر عامل مداخله القدس، روح وسیله به القا معنای. باشد بافته

 .نیست قبول قابل تاریخی، نقد بینیجهان اول ا ل مطابق که است حوادث در حفره ایجاد و علل
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 بده معجدزا  از تدواننمدی یردرد و بدوده نادرسدت قانون،بی هایادیده عنوان به معجزا  دوم، ا ل اایه بر

 کده - مختلف معجزا  مورد در مقدس کتاب ادعایسبب،  بدین .دکر  حبت قانون بدون هایادیده معنای

 ا دل اساسد بدر که مسیحیت دین سوم، ا ل مطابق نهایت، در و .است باطل - باشندمی عادی غیر هایادیده

 ا دل، یدنا بدر بندا زیدرا .گرددمی نقض ،است مبتنی انسان نجا  برای عیسی ظهور و تاریخ در خداوند ورود

 .شودنمی وارد مجموعه این داخل در مجموعه این خارج از چیز هیچ و شودنمی ااره گاه هیچ عالم مجموعه

و  تهدیدد مدورد مسدیحیت عقاید در مهم مسأله سه تاریخی، نقد بینیجهان ا ل سه اذیرفتن با ترتیب، بدین

 در خداوندد ورود د3 و معجزه سنّتی معنای د2 ،مقدس کتاب محتوای و الفاظ بودن حیو د1: گرفت قرارانکار 

 1.انسان نجا  برای تاریخ عالم

 

                                                 
 

، 1375، چااپ دوم، طارح ناو، تهاران، اب و سرنتتکتر هرمنوتیکشبستری، محمد مجتهد . ک: گانه ردر مورد تبیین اصول سه.  1
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 بررسی و نقد

عدا بیان ب را دینیدرون بررسی و، دهیممی قرار بررسی و تحلیل مورد دینیبرون منظر از را شده بیان مباحث

 .خواهیم کرد

 : شویممی یادآور را سألهم چند دینی، برون دیدگاه از

 قدسم کتب که نیست آن مستلزم است بشری الفاظی مسیحیت، مقدس کتب که امر این اذیرفتن  رف د1

 الفداظی کده انجیدل و تدورا  مانندد مقددس کتاب چند وجود سخن، دیرر به. باشند بشری الفاظی ادیان، همه

 نتیجده آمیز،مغالطه و نابجا تعمیم با و گرفته  ور  «جزء و کل» مغالطه که شودنمی آن موجب ،هستند بشری

 از و والعزماولد ایامبران تمام آسمانی کتاب ،حقیقت در. است بشری الفاظی مقدسی، کتاب هر که شود گرفته

 ایشدان از سا و ،است بوده الهی الفاظ و وحی طریق از السالمعلیه  عیسی و السالمعلیه  موسی حضر  جمله

 . قرار گرفته اند تحریف مورد ریعتشانش و کتب این که است

 کده مسدیحیت برجسدته شخصدیتهای از یکدی .انددشده مسیحیت دین در تحریف سبب متعددی شخصیتهای

 .است «اولُس» است، شده مسیحیت دین تحریف سبب مسیحی نویسندگان اعتراف به حتی

 : گویدمی مورد این در انرلیسی مورخ «ویلز»

 را او معاصطر، اعتمطاد مطورد هطايچهطره از بسياري كه شد پديدار ريديگ بزرگ معلّم وقت همان

 برخطي چنطد هطر بود، زادهيهودي او. پولس يا طرسولي شاول يعني ،شمارندمي مسيحيت حقيقي مؤسس

 آن جز بود، خوانده درس يهودي استادان نزد او كه نيست شکّي ولي كنند،مي انکار را آن يهود نويسندگان

 و هلنيتطي مکاتطب از فلسطفي تعبيطر هطايشطيوه از متطأثر و بطود متبحّر اسکندريه هلنيتي تالهيا در او كه

 شطنيده ناصطري يسطوع از نطامي كه آن از پيش مدتها و بود ديني ديدگاه داراي و رواقيان بحث هايشيوه

 1.بود پرداخته مردن تعليم به شود،

                                                 
 

محماد ، باه نقال از 705، ص 3جتاا، التألیف و الترجمه و النشر، قااهره، بیلجنه، معالم تاریخ االنسانیةعبدالیزیز توفیق جاوید،  . 1

 .15-14ص، 1379جا، رهنگی دانش و اندیشه میاصر، بیجواد محدری، موسسه ف، گوینی؟سکوالرها چه میقطب، 
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 : گویدمی مورد این در نیز «رنان»

 آن در اسطت سطزاوار فهميد،مي او كه همانگونه السالنعليه عيسي حضرت يحقيق تعاليم فهم براي

 تيرگطي از ضطخيمي پطرده زيطر را آن و ساخته زشت را مسيح تعاليم چهره كه دروغي شرحهاي تفسيرها

 بلکه ،نفهميد را مسيح تعاليم كه گرددبرمي پولس دوران به ما بررسي .كنيم بررسي و بحث ،است پوشانده

 بطه «عتيط  عهد» تعاليم و فريسيان هايسنّت از بسياري با را آن سپس كرد، حمل ديگري محمل بر را آن

 اصلي تعاليم ولي بود، معروف هاهسكني تعاليم به كه شد آشکار «تلمود» كه بود پولس عهد از. آميخت هم

ران، و شطارحان آن و...داد دسطت از را خطود كمطال و الهطي صفت مسيح، حقيقي و  خطدا را مسطيح مفسطّ

 بطا كننطد،مطي استناد سِفر پنج در سخناني به خود ادعاي در و بياورند دليلي آن براي كه آن بي خوانند،مي

 1.ندارد ،خداست همان مسيح، كهاين بر داللتي كمترين سخنان آن كهاين

 ودخد اعتدراف حتدی و مسدیحی متفکدران اکثریدت اعتدراف نیز و مسیحیت دین در تحریف وجود بنابراین،

 رشدته بده عدادی انسانهای توس  السالمعلیه  عیسی حضر  ظهور از بعد کتب این که امر این به مقدس کتاب

  .باشدمی قبول مورد و مسلم امری است، آمده در تحریر

 - اسدالم جملده از و - ادیان همه آمیز،مغالطه و نابجا تعمیم با که نیست آن مستلزم امری چنین اذیرش لکن

 گوندههیچ که سخنی. انیمبد بشری الفاظی را - کریم قرآن جمله از و - مقدس کتب همه یا و شده تحریف را

 .است موجود آن ردّ در متعدد ادله بلکه و ندارد دلیلی

  دور  بده و حتیرا به را آن بودن بشری غیر تا فکندابی قرآن به نظری ،انسان که است کافی این، بر عالوه

 بشدری نکارا و ردّ در قرآن آیا  متعدد بسیار تصریحا  قرآن، آیا  در وجودم عظیم معارف. دریابد آشکار

 موضدوع این. )باشدمی آن الفاظ و معارف بودن الهی بر قوی شاهدی تحدّی، متعدد آیا  ویژه هب و آن بودن

 (.یافت خواهد بیشتری بس  دینیدرون مباحث در

 :زیرا ؛ندستباطل ه بوده ون قبول مورد تاریخی، نقد بینیجهان ا ول -2

                                                                                                                                                     
 
 

 .18-17ص، گوینی؟سکوالرها چه میقطب،  محمد ، به نقل از215، ص م ایرات فی النصرانیةابو زهره، محمد .  1
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 و حادثده یدك تدواننمدی لدذا و ،باشد موجود جهان در آن نظیر که شودمی واقع ایحادثه تنها کهاین( الف

 موجود ایدیدها فق  دلیلی چه به. است دلیل به مستند غیر ادعایی د،کر فرض جهان در فرد به منحصر رویداد

 تحقدق بدرای زیدرا نیست؛  حیح ادعایی چنین شودو فتیا جهان در آن شبیه که است الوقوع ممکن و شدنی

 :است شرط عامل دو مادی جهان در ادیده یك

 شدرای  یدا داشدته نقص فاعل که  ورتی در. باشد امت قابل قابلیت -2، و باشد کامل و تام فاعل فاعلیت -1

. بده شدد واهددنخ موجود نظر مورد ادیده( نباشد تام قابل، ا طالح به و) نباشد فراهم موجود، یك ادیدآمدن

 لدتع و فاعدل تواندنمی کبریت چوب یك آتش از ناشی حرار  ،شود ذوب آهنی کهاین برای ،لامثعنوان 

 اگدر اامد .دارد وجدود فاعدل در کده است نقصی ،آهن ذوب ادیدآمدن و تحقق عدم اینجا در. باشد آن ذوب

 در شآتد ادیدآمدن برای کبریت، چوب آتش از ناشی حرار  گرچه بزنیم، آتش را مرطوبی کاغذ بخواهیم

 روشدن .آیددنمدی وجود به کاغذ در آتش ادیده کاغذ، در موجود رطوبت سبب به لکن و ،است کافی کاغذ

 .فاعل فاعلیت نه و دارد نقص قابل قابلیت اینجا، در که است

 کده ورتی د در و اسدت قابل و فاعل در نقص عدم به مشروط ماده، عالم در ءشی یك ادیدآمدن بنابراین،

 شدود؛مدی دموجدو ادیدده آن ضرورتا ،باشد فراهم نیز ادیده یك ادیدآمدن شرای  و بوده کامل و تام فاعل،

 و مشدابه ل،معلدو ایدن خدواه حدال آمدد، خواهد ادید بالضروره نیز معلول گردد، موجود تامه، علت وقتی زیرا

 سدومی شدرط ار داشدتن مشدابه انسان، عقل .باشد فرد به منحصر معلول، آن خواه و باشد داشته عالم در نظیری

 و جدودو دیردر، عبدار  بده. دانددنمی الزم موجود، یك ادیدآمدن و تحقق برای( مذکور شرط دو کنار در)

 جهدان رد مشدابهی و نظیدر دارای ادیدده یدك کدهایناما  است؛ آن تحقق علل و شرای  تابع ادیده، یك عدم

 .ندارد ادیده آن عدم ای وجود در دخالتی هیچ ،باشد هستی

 وجدود اشدتراط حقیقدت، در و اسدت. قبول قابل و معقول کامالً فرد، به منحصر ادیده یك وجود نتیجه، در

 تحقق و وجود در دخالتی هیچ که است امری کردن شرط ادیده، آن ادیدآمدن و تحقق در ادیده یك مشابه

 عدالم موجدودا  از برخیتوان اثبا  کرد که وجود بر اساس ادله فلسفی می عکس، بر بلکه. ندارد ادیده آن

 موضدع در بایدد را مطلدب ایدن تفصدیل) باشددمدی فدرد به منحصر و نداشته مشابهی ،مجرده عقول مانند هستی

 مداخلده و ،اسدت الهدی وحی بلکه نبوده تاریخی اسناد سایر مانند مقدس، کتاب بنابراین،. (دکر دنبال خودش

 و محدذور هدیچ ،فدرد بده منحصدر ادیدده یدك ادیدآمدن و تحقق نتیجه در و هانج این در تاریخی غیر عامل
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 .ندارد عقالنی اشکال

 در و ندددار ناگسسدتنی ارتبداط یکددیرر، با جهان حوادث است قائل که نظر مورد بینیجهان دوم ا ل( ب

 .ندارد وحی اذیرش با منافاتی هیچ حکمفرماست، علیت سلسله جهان، حوادث میان

 ناحیده از دیردر وسدای  یا فرشتران طریق از مستقیم غیر  ور  به یا و مستقیم  ور  به که ی،وح ادیده

 میدان در اقدل دحد - وحدی بده قدائلین و ؛دارد جدای تعلیّ سلسله در که است ایادیده ،شودمی القاء خداوند

 .دانندنمی علت بدون ادیده یك را آن - شیعیان ویژهه ب اسالمی متفکران

 ولدی ند.هسدت باطدل قدانون،بی هایادیده عنوان به معجزا  که است این دوم ا ل مدعای یرر،د عبار  به

 هدیچ زیدرا د؛نددار( دیرر معجزا  اذیرفتن نیز و) معجزه یك عنوان به وحی اذیرش مسأله به ربطی ادعا، این

  .کنندنمی فرض قانون و علت بدون ادیده یك را معجزه اسالمی، متفکران از یك

. سدتنی مدادی و طبیعدی علل به منحصر موجود، یك ادیدآمدن علت که است نکته این در سخن امتم ولی

 شدناختیهسدتی دیدگاه در و( مسلك تجربی) آمپریست خود، شناسیمعرفت رویکرد در که مدرن، بینیجهان

 غیدر ضفدر مادی، غیر موجود و است ماده در منحصر هستی و وجود که است معتقداست،  ماتریالیست خود،

 نظریده هدم کده اسدت رسدیده اثبدا  بده خدودش جدای در مسدأله این لکن و 1.باشدنمی موجود و بوده معقولی

 و ،باشدنمی تجربی و حسی معرفتهای به منحصر انسانی معرفتهای نتیجه در و بوده باطل مذکور شناختیمعرفت

 واقدع، در. اسدت باطل ،داندمی دیما موجودا  در منحصر را موجودا  که مذکور شناسانههستی دیدگاه هم

 بهدره و حدظّ و ،شدوندمدی تقسدیم مجدرد موجدودا  و مدادی موجدودا  دسدته دو به وجود، عالم موجودا 

 در مجدرد موجدودا  کده طدوری بده ،اسدت مادی موجودا  بهره از بیش هستی کماال  از مجرد موجودا 

 . دباشنمی آنها وجودی علت و مادی موجودا  بر مقدّم ایرتبه

 از مقصود بلکه ،بدانیم الهی وحی نیز را مسیحیت موجود مقدس کتب ما که نیست معنا بدین سخن این البته

                                                 
 

وم، ، چااپ دمیرنجستارهایی در باب دین و دنیای در:  "پارادکس اسالم مدرن"ر.ک: سید محمود نبویان، جهت اطالح بیشتر .  1

 . 37-15، ص1387پرتو والیت، 
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 نیدز و معجدزا  وجود فرض و ،است باطل تاریخی، نقد روش بینیجهان مذکور ا ول که است این فوق بیان

 .نیست عقالنی و منطقی اشکال هیچ به مقرون الهی، وحی اذیرش

 وسدیله بده آن در ایادیدده هدر وقدوع کده اسدت ایبسدته نظدام یدك جهدان کده است مدعی سوم ا ل( ج

 و حقدقت در جهدان ایدن از خدارج از عداملی هدیچ و ؛شدودمدی تفسدیر و تبیدین جهان همین از دیرر هایادیده

 ودور کده اسدت شدده گرفتده نتیجده اسداس، اینبدر و .کنددنمدی دخالت جهان، این در ادیده یك ادیدآمدن

 .است باطل انسان، نجا  برای تاریخ در وندخدا

 نجا  برای ختاری عالم در خداوند ورود مورد در مسیحیت آموزه کهاین بدون ما و است باطل نیز ا ل این

 کده اسدت شدده نگمدا زیدرا .دانیممی قبول قابل غیر را ا ل این باشیم، آن توجیه  دد در و بپذیریم را انسان

 هدایدهادید تدأثیرا  عدرض در نیدز آنها تأثیرا  و مادی هایادیده عرض در ندخداو نیز و مجرد موجودا 

 طبیعی و دیما شرای  و علل اساس بر ادیده یك وقتیبه همین دلیل نتیجه گرفته شده است که  و است، مادی

 ندمسدت ،دهسدتن جهدان ایدن از خدارج کده مجدرد موجدودا  به را آن تواننمی دیرر ،باشد توجیه و تبیین قابل

 :که حالی در .ساخت

 و داشته حضور یماد ادیده هر دل در و کنار در بلکه ،نیستند جهان این از خارج در مجرد، موجودا  (اوالً

 .باشندمی آنها بر محی 

 وجدودم یدك وسدیله بده ادیدده یك اگر کهاین تا نیستند مادی هایادیده عرض در مجرد موجودا  (ثانیا

 یدك ، دطالحا به و ؛گردد مستنداست،  مجرددیرری که  موجود به نتواند دیرر گردید، تفسیر و تبیین مادی

 جدای در و تاسد بداطلی انددار تدوهم، ایدن. مجدرد موجود به مستند یا و باشد مادی موجود به مستند یا ادیده

 در ،باشدندمدی مدادی موجدودا  علدت مجرد، موجودا  کهاین به عنایت با که است رسیده اثبا  به خودش

 در است، ادیم موجود یك به مستند کهاین بر عالوه مادی، ادیده یك وقوع نتیجه در و داشته قرار آنها لطو

 مذکور بینیهانج سوم ا ل نتیجه در. بود خواهد نیز مجرد موجود یك به مستند بالضروره، و آن بر مقدم رتبه

 .است باطل نیز

 مقددس کتدب بدودن وحیدانی و حقانیدت ادذیرش ایمعن به مذکور بینیجهان ا ول نقد ،شد ذکر که چنان

  .نیست مسیحیت موجود
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 و الهدی وحدی وجدود تدواننمدی مزبور ا ول به تمسك با که هستیم امر این اثبا   دد دردر این نوشتار، 

 اعتقاد ت،جه بدین. دکر نفی را است بشری غیر و الهی الفاظی و بوده معجزه که قرآن همچون مقدسی کتاب

 بیندیجهان ولا  به توسّل طریق از اعتقادی، چنین و است ماورایی الفاظی و الهی وحی قرآن که است این ما

 .نیست نقد قابل مذکور،

 اشدعری، ابوالحسدن نقدل بر بنا او. نیست برخوردار کافی اتقان از نیز معتزلی السلمی عباد بن معمّر ادعای -3

 بده خداوندد از ضرَعَد  ددور زیدرا باشدد؛ خداوند فعل دتواننمی قرآن که است قائل و دانسته ضرَعَ را قرآن

 1.است محال طرفدارانش و او اعتقاد

 :گویدمی باره این در معمّر

 و .اسطت نيافريطده را اجسان جز چيزي خدا يعني است؛ نيافريده را اعراض از يك هيچ خدا

 آتطش زا سوختن كه چنان باشد، بوده طبع بر بنا خواه است اجسان اختراعات از اعراض، امّا

 و كطتحر همچطون اختيار، بر بنا خواه و ماه، از رنگ و خورشيد از گرما و آيدمي وجود به

 .گيردمي صورت زنده موجودات توسط به كه شدن جدا و شدن تركيب و سکون

 خطدا كه نيست روا اعراض، براي اما و شودمي توصيف قادر، جواهر، به نسبت تنها خداوند

 و توانطايي و بيماري و تندرستي و مرگ و زندگي خدا و شود، توصيف نهاآ بر بودن قادر به

 هر. است آنها طبايع بر بنا جوهرها فعل اينها همه بلکه نيافريده را بو و مزه و رنگ و ناتواني

 2.شودمي توليد آن طبع بر بنا جسم آن فعل از جسم يك در عرض

 ا دل کده کرد خلق معنی یا طبیعت یك آنها در نیز و آفرید ار عالم اجسام و هااتم که خدا معمّر، نظر بر بنا

 بددون که است رواداشته آنها بر و واگذاشته خود حال به را علیت قوانین این .است جهان این در علیت قوانین

 جدا همده و داندمی را چیز همه خدا که قرآنی تعلیم این از البته معمّر. کنند کار خودش جانب از دخالتی هیچ
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 را علیدت قدوانین خود که است حاضر جا همه در معنی بدان خدا که است معتقد ولی بوده آگاه 1،دارد رحضو

 دخالدت وجدود بدا خددا کده معندی بددین نیز و داده، قرار گیردمی  ور  عالم این در چیز همه آنها بر بنا که

 2.است آگاه گیرد،می  ور  نجها این در قوانین آن شدن عملی با آنچه همه از قوانین، این عمل در نکردن

 :شودمی اشاره اختصار  ور  به آن اشکاال  از بعضی به اینجا در ، ودرست نیست معمّر، کالم

 متعدال خداوندد هکد ادعدا ایدن. اسدت تفدویض مسدأله بده معتزلده اساسی اعتقاد بر مبتنی معمّر، سخن این -1

 اسدت آن مسدتلزم دهند،می انجام را خود افعال مستقالً خلق، از اس موجودا  این و دهکر خلق را موجودا 

 یجدادیا علدت بده نیازی خودش تأثیرا  در و نبوده خود یایجاد علت به محتاج خودش بقای در معلول، که

 بده محتداج خدودش حددوث در که همانطوری معلول و است نادرست کالمی چنین که حالی در .باشد نداشته

 :زیرا .است خود ایجادی علت به محتاج خودش شؤون متما در نیز و خودش بقای در است، علت

 باشدد، نآ مداهوی امکدان ،(علدت) دیردر موجدود به( معلول) موجود یك نیازمندی معیار کهبراین بنا( الف

 قابدل او از امکانو  ،است ماهیت دارای - حدوث حالت مانند - نیز خودش بقای در معلول چون است بدیهی

 .است علت به محتاجنند حدوث خود، ، در بقای خود ماستین سلب

 این در ،نیمبدا وجود آن ذاتی فقر و وجودی امکان را دیرر موجود به موجود یك نیازمندی معیار اگر( ب

 یازمنددن و فقدر عدین کده طدوری به ؛است خود ایجادی علت به نیازمندی و ارتباط و رب  عین معلول  ور ،

 سدلب قابل او از هیچراه و بوده او ذا  عین نیازمندی که ودیوج چنین است روشن .است معلول ذاتی بودن،

 .باشد علّت از نیازبی خودش بقای در که ندارد معنا ،نیست

 را افعالشان ،خداوند از نیازبی و مستقل طور به شدن خلق از اس جهان، موجودا  کهاین ادعای رو، این از

 .است نادرست ادعایی ،کنندمی ایجاد

 اسدتوار مبنا این بر علت، از خودش بقای در معلول نیازیبی بر( رمعمّ ادعای نیز و) معتزله یادعا حقیقت در
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 که است وارد زیادی اشکاال  مبنا این بر ولی است. زمانی حدوث علت، به معلول نیازمندی مالک که است

 1.شودمی نظر  رف آن ذکر از اطاله عدم جهت به

 اسدت معتقدد معمّر زیرا ؛است متعدد الوجودهای واجب وجود ذیرشا قولی چنین الزمه دیرر طرف از -2

 و دخالدت تأثیراتشدان و موجدودا  آن در خداوند و بوده مستقل خودشان تأثیر در خلق از اس موجودا  که

 تغییدر خداوندد اراده بدا گداههدیچاسدت کده طبیعدت،  خدود تدأثیر در طبیعدت استقالل سبب به و ؛ندارد تأثیری

 قبیل از طبیعی افعال و سردی گرمی، بو، مزه، رنگ، مانند اعراضی معمّر، گردید ذکر که طوریهمان کند.نمی

 کده اسدت معتقد و داندمی متعال خدای غیر فعل را مرگ و زندگی بیماری، افتراق، اجتماع، سکون، حرکت،

 دارد علم نه که شودمی ر اد موجودی از بلکه نرردیده  ادر ،است معالِ و توانا و زنده که شیئی از افعال این

 2.حیا  نه و قدر  نه

 ادیدد را عدالیاف ،متعدال خددای بده نیداز بدون عالم در موجوداتی که است آن مقتضی معمّر ادعای بنابراین،

 را داتیموجدو ایجداد قددر  مسدتقل طور به که دنشو فرض دیرر موجودا  خداوند، بر عالوه یعنی بیاورند؛

 حدالی رد .اسدت شرک نتیجه، در و متعدد الوجودهای واجب وجود فرض ادعایی چنین الزمه و ؛باشند داشته

 خددای کدهینا به عنایت با و بوده باطل عقالنی متعدد ادله اساس بر متعدد الوجودهای واجب وجود فرض که

 بددین. شدماردمدی محدال را دیردر الوجود واجب وجود فرض ،انسان عقل است، نامحدود موجود یك متعال

 .ندارد تیدخال آن در متعال خدای و مستقلند خود تأثیر در ماده عالم طبایع که کرد فرض توانمین ،جهت

 مدؤثر کنندد،می ظهدور و بدروز اندواع، آن از کده آثداری در ماده عالم( نوعیه  ور) طبایع این، بر عالوه -3

 سدنگ، از و اندار میوه انار، تدرخ از و آیدمی بدست سیب میوه سیب، درخت از مثالً کهاین سرّ یعنی .ندهست

 سیب، درخت نوعیه  ور  معتقدند نیز اسالمی فالسفه که چنان که است این ،آیدمی بدست... و سنگ آثار

  ور  و انار میوه ظهور در انار، درخت نوعیه  ور  و است مؤثر ،درخت سیب از سیب میوه ادیدآمدن در
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 1. ...و آن از سنگ آثار ظهور در سنگ نوعیه

 یدآمددناد سدبب ندوع، هر در نوعیه  ور  و طبیعت چه گر که داشت توجه اساسی نکته این به باید یول

 لیدتع نده اسدت اعددادی علیدت آثدار، آن بدرای نوعیده  ور  و طبیعت علیت لکن و ،باشدمی نوع آن آثار

 .بخشهستی و ایجادی

 علیدت رایدا  درفا و نیسدت ایجدادی علیت و تأثیر دارای مادی موجود هیچ ماده، عالم موجودا  میان در

 فاعدل نده اسدت طبیعی فاعل اجسام، طبیعت و نوعیه  ور  دیرر، عبار  به. است بخشهستی غیر و اعدادی

 .اجسام عطبای نه است متعال خدای عالم، در نوعی هر آثار کننده ایجاد ،نتیجه در .ایجادی و بخشهستی

 شدده خل  بخشهستی فاعل و طبیعی فاعل یا و اعدادی علت و ایجادی علت میان معمّر، کالم در ،در واقع

 .است

 و نبوده راضاع علت خداوند، که مسأله این بر او ادعای که آمد بدست معمّر کالم ریشه مختصر بررسی از

 قابدل غیدر و باطل است سخنی ستند،نی خداوند معلول( باشندمی ضرَعَ که) قرآن، عبارا  و الفاظ جهت بدین

 .قبول

 عبدارا  و الفداظ اسدتناد و .باشدد نیدز اعراض علت تواندمی است، جواهر علت که همانطوری متعال یخدا

 تمدالاح و ورودکدریم،  قدرآن کده اسدت جهدت همدین به. بود نخواهد اشکالی هیچ متضمن خداوند، به قرآن

ن قدرآ .اسدت قیامدت تدا آن  دحت مددعی و دهکدر ردّ مطلدق و کلدی  دور  بدهقدرآن  در را اشتباه هرگونه

 :فرمایدمی

 من تنزيل خلفه ال و يديه بين من الباطل يأتيه ال عزيز لکتاب هانّ و جائهم لمّا بالذّكر كفروا الذين ان

 2.حميد حکيم
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 عزیاز و ارجمند کتابی قرآن راستی به کرد، خواهیم مجازات برخاستند آن انکار به قرآن نزول موقع که را کسانی: 42-41فصلت/ . 2

  .است شده نازل ستوده و حکیم خدای جانب از کتاب این و سرش، پشت از نه و رویش پیش از نه ندارد راه آن به هرگز باطل. است
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 چندد بده قدرآن در بطدالن ورود که است روشن و کندمی نفی  راحت، با را قرآن در بطالن ورود آیه این

 :است تصور قابل  ور 

 از قدرآن که حوادثی -3 و ،گردد باطل و نسخ دیرر کتاب وسیله به آن احکام -2 ،آنقر آیا  تحریف -1

 .شود روشن مردم برای آن بطالن و نباشد واقع با مطابق ،است داده خبر آن

 ایدن و نددارد راه مجیدد قدرآن در - دیرر تصور قابل موارد نیز و - موارد این از کدام هیچ مطابق آیه فوق،

 .باشدمی حجت قیامت روز تا حق، کتاب

 متعدال خدای ناحیه از تواندنمی آنقر الفاظ که ادعا این بر شده بیان ادله که های فوق بدست آمداز بررسی

 الهی الفاظ قرآن، کهاین ادعای اذیرش در دینیبرون مانع هیچ ،بنابراین. نیست برخوردار کافی اتقان از ،باشد

 .ندارد وجود اند،داشتهن دخالتی هیچ الفاظ آن تکوین در انسانها دیرر یا و آلهوعلیهاهلل لی اسالم ایامبر و بوده

 است خداوند حیهنا از آن الفاظ و قرآن که این بر شاهد بهترین. است  حیح و قبول قابل ادعا همین فق  بلکه

 ایمسدأله. اسدت قدرآن متن نیز و آلهوعلیهاهلل لی اسالم ایامبر شخص به مراجعه مالئکه، یا و ایامبر ناحیه از نه

امدا در اینجدا بده  دور  بسدیار  .رداخدتا خواهیم بدان -یعنی نراه درون دینی به بحث– بخش بعدی در که

لوا  اهلل  د) ایدامبر شدخص کلمدا  بدا قرآن عبارا  و الفاظ تفاو شویم که: اجمالی این نکته را متذکر می

 شدخص از یزیداد روایدا  .نیسدت ایدامبر شدخص تعابیر و فاظال همان قرآن که است این بر دلیل( علیه و آله

 نحدوه و سدبك در محسوسدی تفداو  قرآن با مقایسه در که است مانده جای بر( لوا  اهلل علیه و آله ) ایامبر

  .شودمی مشاهده دو آن میان دقیق و جامع محتوای و جمال  ترکیب کلما ، آهنگ بیان،

 لمدا ک ،قدرآن کدریم کده ایدن جدز ،باشدد داشته وجود تواندمی وسمحس تفاو  این برای تبیینی چه حال

 .ایامبر کلما  نه است خداوند

 قرآن حقیقتی ماورایی است نه الفاظی بشری )دیدگاهی درون دینی( -2

در بخش قبل ادله کسانی که قائل هستند قرآن الفاظ خداوند نیست، بلکه الفاظ شخص ایامبر اسدالم اسدت، 

یعندی از منظدر کتداب و –ایم. در این بخش از نراه درون دینی نی و برون دینی قرار دادهرا مورد بررسی عقال
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تواند الفاظی بشری نیز این مسأله را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و اثبا  خواهیم کرد، که قرآن نمی -سنّت

 باشد، بلکه وحی خداوند و الفاظ خداوند است.

 بشری آشکار، و  ریح  ور  به السالمعلیهم هدی ائمه نیز و آلهوعلیهاهلل لی اکرم ایامبر روایا  و قرآن

 و الهدی حدیو قدرآن که اندمدعی و دهکر نفی گوناگون های ور  به نیز و بسیار تأکیدهای با را قرآن بودن

 .است بشری غیر الفاظی

 آنها همه ذکر که ندهست زیاد ایاندازه به ،دارند داللت قرآن، بودن الهی بر که آیاتی رف نظر از روایا ، 

 نیازمندد بسدیار، حجم با مستقل کتاب یك به - مختصر  ور  به هرچند - آنها توضیح و جداگانه  ور  به

 و هداسدتهد ذیدل - دارندد تصدریح بحدث موضدوع بر که آیاتی از بعضی به تنها اینجا در ،سبب همین به. است

 :کنیممی اشاره -کلی عناوین

 یتحدّ آیات( الف

 از یعنی .کندمی دعو  مبارزه به را قرآن بودن خدا جانب از و بودن الهی منکران متعدد، آیا  در خداوند

 اننددم سدوره یدك کدم دسدت و قرآندی چندین نیز آنان ،دانندمی بشر ناحیه از را قرآن این اگر خواهدمی آنها

 یداری بده را آنهدا و دهکر جمع را یاننّج و نهاانسا تمام اگر: فرمایدمی خداوند ولی بیاورند، را قرآن هایسوره

 ثابدت را قرآن بودن بشری غیر طریق، این از ،حقیقت در. بیاورند قرآن مانند سوره یك حتی توانندنمی ،طلبند

 بده. دارد داللدت قدرآن، بدودن جاویدد معجدزه بدر( 1است طلبیدن مبارز معنای به تحدّی) تحدّی آیا . ندکمی

 معجدزه، کده ایدن بده عنایدت بدا و 2؛کنددمی اثبا  نیز را خویش بودن معجزه طریق، این زا قرآن ،دیرر عبار 
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. ورزدمدی تأکیدد خود بودن بشری غیر بر 1نیست، ممکن انسانی هیچ برای آن انجام و است عاد  خارق امری

 :آورده است تحدّی عمومیت مورد در «آملی جوادی»

 تحطدّي همطراه همواره نيز گذشته پيامبران معجزات بلکه ،ندارد كريم قرآن اعجاز به اختصاصي تحدّي

 معجطزه ايطن حقانيطت در كطس هطر كه گفتندمي خود زمان مردن به هميشه الهي رسوالن آن و است بوده

 2.بياورد را آن شبيه تواندمي اگر - خداوند سوي از نه - داندمي بشري كاري را آن و دارد ترديد

                                                 
 

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی اماام خمینای ره، قام، ، را  و راهنماشناسی: معارف قرآن، مصباح یزدی. ر.ک: محمد تقی  1

تلخیص علی ربانی گلپایگانی، چاپ ششم، موسسه النشار االماام ، م ایرات فی االلهیاتسبحانی، جیفر  ؛61-58ص، 5و4ج، 1376

  .315ص ق، 1423الصادق، قم، 
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 المکدن اهلل غیر عند من الکتاب هذا کان لو» :اندآورده تحدّی آیا  بودن اللیاستد و بودن برهانی مورد در

 1«.مثله فالمقدّم باطل، التالی لکن بمثله، االتیان

 بایدد ستید،ه بشر که هم شما اس باشد، بشری اگر و است بشری کالمی اس نباشد اهلل کالم کتاب، این اگر

 نتوانسدتید، اگدر و شودمی اثبا  بودنش بشری بیاورید، را آن مثل تیدتوانس شما اگر بیاورید، را آن مثل بتوانید

 .کندمی اثبا  را آن آورنده رسالت و نبوّ  ادعای که است اعجازی و نیست بشری که شودمی معلوم

 او داف و ندباشد «ندوع» یدك از نفدر دو که وقتی است، «تماثل» قاعده بر مشتمل تحدّی، در استثنایی قیاس

 حکدم» هکد اسدت ایدن «مدثالن» بداره در عقلدی حکدم و گویندمی «مثالن» را نفر دو آن باشند، تهداش مشترکی

 او همنوعدان یررد دهد، انجام توانست انسان یك را کاری اگر یعنی ؛«واحد یجوز ال فیما و یجوز فیما االمثال

 هستید بشر که مه شما اس است، آورده بشر را( قرآن) کتاب این اگر و دهند، انجام را آن مماثل توانندمی نیز

 .بیاورید آن مانند ایمعجزه و آن مانند کتابی بتوانید باید

 تدا ادردازدمدی کدریم قدرآن ویژگیهای و او اف شرح به خود، تحدّی در برهان اقامه از اس سبحان خدای

 تمدام آنهدا بدر را ییترقدو حجّدت نیز امر این با و سازد آسانتر آن، با کنندگان مبارزه برای را قرآن مثل آوردن

 .کند

 ایهسدور  دفت نه است قرآن مجموعه  فت «نداشتن مثل» که شد مدعی تواننمی قرآن، تحدّی مورد در

 کده سدخن ایدن بدود،مدی قدرآن خدود بده منحصدر قرآن، نورانی آیا  در متعال خدای تحدّی اگر زیرا آن؛ از

 قدرآن جموعدهم بدر عدالوه تحدّی، آیا  خود در ولی .بود قبول قابل ایاندازه تا است، نظیربی قرآن مجموعه

 . است شده تحدّی نیز قرآن از سوره یك حتی و سوره، ده به کریم،

 :فرمایدمی و شده تحدّی قرآن مجموعه به اسراء، مبارکه سوره در

 لطبعضٍ بعضطهم كطان لو و بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن علي الجن و االنس اجتمعت لئن قل

 1.ظهيرا

                                                 
 

 .129همان، ص .  1
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 قرآن، مثل آوردن زا را ّّفمکلَّ موجودا  تمام و قرآن، با کنندگان مبارزه که این بر عالوه کریمه، آیه این

 ادس .بیاورد را قرآن مثل تواندنمی کسی نیز آینده در فرمایدمی و دارد بر در نیز را غیبی اخبار داند،می عاجز

 زمدان از رنهداق کده تاکنون زیرا است؛ شده مؤکّد غیبی اخبار زاعجا با سبحان خدای تحدّی کریمه آیه این در

 اینشانه گونه هیچ لجوج، منافقان و جو ستیزه کافران همکاریهای و مشارکتها همه با گذردمی یادشده، تحدّی

 .خوردنمی چشم به آن از ایسوره مثل یا قرآن مثل آوردنِ در آنان کامیابی از

 :فرمایدمی و شده قرآن هایسوره از سوره ده به تحدّی هود، مبارکه سوره در

 2.صادقين كنتم ان اللّه دون من استطعتم من ادعوا و مفتريات مثله سور بعشر فأتوا قل افتراه يقولون أن

 :فرمایدمی و شده قرآن از سوره یك به تحدّی «یونس» مبارکه سوره در

 3.صادقين كنتم ان اهلل دون من ستطعتما من ادعوا و مثله بسورةٍ فأتوا قل افتراه يقولون أن

 :فرمایدمی بقره مبارکه سوره در همچنین

 ان الّلطه دون مطن شهداءكم ادعوا و مثله بسورة فأتوا عبدنا علي نزّلنا مما ريب في كنتم ان و

 أُعطدّت الحجطارة و النطاس وقودهطا التي النّار فاتّقوا تفعلوالن و تفعلوالم فان - صادقين كنتم

 1.رينللکاف

                                                                                                                                                     
 

: بگو اگر انسانها و پریان )جن و انس( اتّفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهناد آورد، هرچناد 88اسراء/.  1

 یکدیگر را )در این کار( کمک کنند.

 

گویید، شما هام ده د او به دروغ این )قرآن( را )به خدا( نسبت داده )و ساختگی است(؟ بگو: اگر راست میگوین: آیا می13هود/.  2

 )برای این کار( دعوت کنید. -غیر از خدا  -توانید سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید، و تمام کسانی را که می

گوییاد، یاک ساوره همانناد آن خدا نسبت داده است؟ بگو: اگر راسات مای گویند: او قرآن را به دروغ بهآیا آنها می :38یونس/.  3

 توانید )به یاری( طلبید.بیاورید و غیر از خدا، هر کس را می
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 2بنابراین، تحدّی قرآن منحصر به کل قرآن نیست.

 کده انیکسد همده بدرای تدا اسدت بدرده بهدره مختلفی عنا ر از خویش تحدّی در مجید قرآن این، بر عالوه

 قدرآن، نزول انزم در حضر  آن مخاطبان ویژه هب ،شنوندمی را قرآن تحدّی و آلهوعلیهاهلل لی ایامبر دعو 

  حنه به گوناگون هایانریزه با را آنها و کرده ایجاد حد، باالترین در و مختلف شکلهای به را انریزه بیشترین

 کده باشدد آن ه،نشدد سداخته قدرآن همانندد که این سرّ شاید که را تردید یا شبهه این زمینه و بکشاند، معارضه

 . ببرد بین از کلی به است، نیامده بر قرآن با معارضه  دد در کسی

 :انددهی زیر را در تحدّی قرآن مطرح کرژگیهاوی برخی

 أخفّ به اشدّ از تحدّی -1

 سدپس و هسدور ده بعدد و قدرآن کل آوردن ابتدا مخالفین، از همانندآوری درخواست اعالم در مجید قرآن

 آیده ده به هود سوره در و قرآن، کل به تحدی اسراء سوره در کهچنان .سازدمی مطرح را قرآن مثل سوره یك

 عدارضم نیروهدای که شودمی موجب امر این. است شده مطرح سوره یك به تحدّی بقره و یونس سوره در و

 .برآیند همانندآوری  دد در بار سه قرآن

 جاودانه شقاو  یا سعاد  -2

 ایدن کده معتقدندد اگدر و ننددک کداوش آن آورنده و قرآن حقانیت زمینه در که ندکمی اعالم  ریحا قرآن

 ایدامبر ادعدای تدا بیاورندد آن سوره یك اندازه به اقل حد نیز آنها است، آورده خودش ناحیه از رایامب را قرآن

 روشن زیرا شود؛ روشن ،باشدمی خداوند جانب از قرآنی هایسوره این گویدمی که این در آلهوعلیهاهلل لی

 ،که طوری به .است ارتباط در انسان یابد سرنوشت با آلهوعلیهاهلل لی ایامبر سخن حقانیت و مسأله این شدن

 خواهدد بدود ابددی شدقاو  و عقاب مستلزم قرآن اذیرش عدم و آلهوعلیهاهلل لی ایامبر سخنان  حّت فرض

                                                                                                                                                     
 

: و اگر در باره آنچه بر بنده خود )پیامبر( نازل کردیم شاک و تردیاد داریاد، )دسات کام( یاک ساوره همانناد آن 24-23بقره/.  1

که هرگاز نخواهیاد  -پس اگر چنین نکنید  -گویید )برای این کار( فرا خوانید اگر راست می -غیر خدا  - بیاورید، و گواهان خود را

 از آتشی بترسید که هیزم آن، )بدنهای( مردم )گنهکار( و سنگها است، و برای کافران آماده شده است. -کرد 

 .131-128ص ، کریمقرآن در قرآن: تفسیر مویوعی قرآن جوادی آملی، ، عبداهلل ر.ک:  . 2
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 بدرای تحریك نوعی قرآن، بیان از شکل این حقیقت در .(است آمده 25 و 24 هایآیه بقره سوره در کهچنان)

 .است قرآن از سوره یك یا هد مثل یا قرآن مثل آوردن و مبارزه

 مختار قادر نیروهای همه از گیریبهره -3

 در کده شدودمدی یدادآور بدار چنددین را امر این تحدّی آیا  در مخاطبان بیشتر تحریك جهت کریم قرآن

 کده چندان و بشدتابید یکددیرر یاری به همران و بخواهید کمك خدا جز به نیرویی هر از قرآن، همانندآوری

 و 88/اسدراء سدوره در هکدچنان. خداسدت سدوی از کتداب این که بدانید بیاورید، قرآن مثل و همانند نتوانستید

 .ستا آمده 14-13/هود سوره در نیز و 24-23/بقره و 38/یونس سوره

 مخالفان دروغروخواندن -4

 کتداب ایدن کده ایدن در گوینددمدی راست مخالفان اگر: فرمایدمی تحدّی آیه چند در بیشتر، تحریك برای

 همچندان. باشددمدی بودنشان دروغرو نشانه توانند،نمی چنانچه و بیاورند را آن همانند ،است بشر دست ساخته

 1.است آمده 38/یونس سوره و 13/هود سوره ،44/طور سوره ،23/بقره سوره در که

 مقدام از ظفداال همدین بدا یعندی خداست؛ کالم قرآن که داردمی اعالم آشکار  ور  به نیز دیرر موارد در

 امر این اذیرش دمع سرّ و .است دهکر تلقی الفاظ همین با نیز آلهوعلیهاهلل لی اکرم ایغمبر و شده  ادر ربوبی

 :است آنها نبودن مؤمن ،مخاطبان ناحیه از را

 2.صادقين كانوا ان مثله بحديث فليأتوا يؤمنون ال بل تقوّله يقولون أن

 کده اسدت موجود نیز قرآن دیرر آیا  در ،آن در مذکور گوناگون جها  و تحدّی شده، یاد آیا  ازغیر 

 .یمکنمی واگذار محترم خوانندگان به را آنها به مراجعه

                                                 
 

قررآن طباطبایی، سید محمد حسین  ؛87-85صتا، مدرسه علمیه میصومیه، قم، بی، معارف قرآنمصباح یزدی، . ر.ک: محمد تقی  1

 .67-41،71و ص 13-12ص، 1373دارالکتب االسالمیه، تهران، ، در اسالم

قرآن را ساخته و باه خادا نسابت داده اسات بلکاه ایناان ایماان آله، خودش وعلیهاهللگویند پیغمبر اکرم صلی: یا می33-34طور/.  2

 گویند سخنی همانند آن بیاورند )بسازند(.آورند، پس اگر راست مینمی
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 قرآن در پیامبر دخالت عدم( ب

 آن الفداظ و آنقدر تکدوین در آلهوعلیهاهلل لی ایامبر که است شده تأکید نکته این رب قرآن متعدد آیا  در

 :از عبارتند آیا  این از بعضی .است شتهندا دخالتی هیچ

 و نداشدته دخالتی هیچ قرآن تکوین در آلهوعلیهاهلل لی اکرم ایامبر کهامر  این اثبا  برای متعال خدای -1

 عصدر همدان مدردم میدان در حضدر  آن شخصیت و آلهوعلیهاهلل لی ایامبر سابقه به است، الهی ،قرآن الفاظ

 را آیدا  ایدن توانسدتیمدی چرونده ادس دانسدتی،نمدی را خوانددن نیز و نوشتن تو: مایدفرمی و کندمی اشاره

 ایددامبر اندددمدددعی کدده را کسددانی سددخنان و دانسددته خداونددد جانددب از را قددرآن طریددق بدددین و! بیدداوریو

 خدا به را آنقر این دروغ به او گویندمی آیا افتراه یقولون ام) است ساخته خودش از را قرآن آلهوعلیهاهلل لی

 :سازدمی باطل روشنی به( 1استو داده نسبت

 2.المبطلون الرتاب اذا بيمينك تخطّه ال و كتابٍ من قبله من تتلوا كنت ما و

 قدرآن بدودن لهدیا منکدر کده آنان به: فرمایدمی دستور آلهوعلیهاهلل لی ایامبر به متعال خدای ،دیرر آیه در

 ایدن از ادیش چدرا دهم،می نسبت خدا به را آن دروغ به من و است من ناحیه از سخنان این اگر: بروید هستند

 اموگفتهنمی را سخنانی چنین شما میان در

 3.أفالتعقلون قبله من عمرا فيکم لبثت فقد به الادريکم و عليکم تلوته ما اهلل شاء لو قل

 رسدول اراده تدیح و تدالش و هتجربد از مستقل را قرآن و وحی ،آیا  از دیرری دستهدر  متعال خدای -2

 :سازدمی مستند خودش به و دهکر معرفی خدا

                                                 
 

 .38و یونس/ 13هود/.  1

 -بید از نزول وحای بار تاو  -نوشتی، تا مبادا خواندی و با دست خود چیزی نمی: تو هرگز پیش از این کتابی نمی48عنکبوت/ . 2

 کسانی که در صدد )تکذیب و( ابطال سخنان تو هستند، شک و تردید نموده و قرآن را از جانب خود تو بدانند.

سااخت، عماری کردم و )خدا( از آن آگاهتان نمی: بگو اگر خدا )جز این( خواسته بود من قرآن را بر شما تالوت نمی16یونس/ . 3

  کنید؟اید( چرا اندیشه نمیسخنان از من نشنیدهدر میان شما به سر بردم )و چیزی از این قبیل 
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 علينطا انّ ثطم قرآنطه، فطاتّبع قرأنطاه فاذا قرآنه، و جمعه علينا انّ به لتعجل لسانك به تحرّك ال

 1.بيانه

 زدنطي ربّ قطل و وحيطه اليك يقضي ان قبل من بالقرآن تعجل ال و الح ّ الملك الّله فتعالي

 2.علما

 تو دیه آیا ،بود رایامب اجتماعی - سیاسی تالشهای و تجربه و فکری تراوشهای محصول قرآن، محتوای اگر

( شدود تمدام نخواند) شود تمام قرآن که این از قبل گویدمی خودش به ایامبر آیا دادومی معنی فوق آیا  در

 وق،فد آیدا   دریح که ستا روشن نکنو عجله شود تمام قرآن وحی که این از قبل و مده حرکت را زبانت

 .شماردمی باطل را برداشتی چنین

 بدر متعال خدای طرف زا و( ایامبر نه) است فرشته لفظ و قول قرآن که این بر تأکید از اس متعال خدای -3

 دروغ نسدبت مدا هبد و کند زیاد یا کم ایمگفته ما که آنچه بر ایکلمه ایامبر اگر: فرمایدمی است، شده نازل او

 عزیزتدرین آلهوعلیهاهلل لی ایامبر که این با) کنیممی قطع را او قلب رگ و دهکر برخورد او با شد  به ،دهد

 (:است متعال خدای بنده

 تطذكّرون مطا قليالً كاهن بقول ال و تؤمنون ما قليالً شاعر بقول هو ما و كريم رسول لقول انّه

 منطه لقطعنطا ثطمّ بطاليمين منطه ألخذنا اويلاألق بعض علينا تقوّل لو و العالمين ربّ من تنزيل

 3.حاجزين عنه أحدٍ من منکم فما الوتين

                                                 
 

: )ای رسول به هنگام دریافت وحی( زبان خویش را حرکت مده تا بر )خواندن( آن شتاب کنی، جمع کاردن آن و 16-19قیامت/.  1

 ه ما است.خواندنش بر ما است، پس از آن که ما خواندیم، تو خواندن آن را دنبال )تکرار( کن، سپس بیان آن نیز بر عهد

شود( قبل از اتمام آن شتاب مکان و : پس خداوند حاکم، حق و برتر و باالتر است و تو به خواندن )آنچه بر تو وحی می114طه/ 2.

 بگو پروردگارا، بر علم من بیفزا.

و ناه گفتاه کااهنی،  آوریاد: همانا این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعر نیست، اما کمتر ایماان مای40-47الحاقه/.  3

بست ما او را باا شوید، کالمی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است اگر او سخنی دروغ بر ما میهرچند کمتر متذکر می

 توانست از )مجازات( او مانع شود.کردیم و هیچ کس از شما نمیگرفتیم سپس رگ قلبش را قطع میقدرت می
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 خدای فضل اگر: ندکیم تأکید ایامبر به و دانسته خداوند جانب از شده نازل را قرآن دیرری، آیا  در -4

 در موجدود یمعرفتهدا و حکمتهدا به توانستینمی خود  تو ،نبود تو بر آن در حکمت و کتاب انزال در متعال

 :گردی دانا آن

 عليطك اهلل فضطل كطان و تعلطم تکطن لطم ما علّمك و الحکمة و الکتاب عليك الّله أنزل و...

 1.عظيما

 این به شما دادنمی تعلیم شما به خداوند اگر»: فرمایدمی خطاب مؤمنان همه به دیرر ایآیه در آیه، این نظیر

  2.«شدیدنمی آگاه معارف

 هیچ ،رو ینا از ؛- گذشت تحدّی آیا  توضیح در هکچنان- است معجزه یك قرآن که تاس این مسأله سرّ

 ،دیردر عبدار  هبد و .بیاورد را قرآنی چنین تواندنمی هاجن یا و انسانها کمك به یا و خودش جانب از انسانی

 دسدت عدارفم و حقدایق آن بده تدوانمی خداوند تعلیم با تنها و باشدنمی عظیم معارف این  احب کس هیچ

 .یافت

 بسدیار تنددی و شددّ  بدا ،هسدتند قدرآن الفداظ بودن بشری مدعی که کسانی با کریم قرآن جهت، همین به

 و جهدنّم در را افدرادی چندین جایراه همچنین .«باد او بر مرگ»: فرمایدمی بار دو هم کنار در و دهکر برخورد

 :داندمی «سقر» در

 اسطتکبر و أدبطر ثطم بَسطر و عَبس ثمّ نظر ثم قدّر كيف قُتل ثم قدّر كيف فقُتل قدّر و فکّر انّه

 ال و تبقي ال سقر ما ادريك ما و سقر سأُصليه البشر قول الّا هذا ان يؤثر سحرٌ الّا هذا انْ فقال

 3.عشر تسعة عليها للبشر لوّاحةٌ تذر

                                                 
 

دانستی به تو آموخت، و فضل خدا بر تو )هماواره( ، کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را که نمی: ...و خداوند113نساء/.  1

 بزرگ بوده است.

 .239بقره/ . 2

: او )برای مبارزه با قرآن( اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت، مرگ بر او باد که چگوناه )بارای مباارزه باا حاق( 18-30مدرر/.  3

د؟ باز هم مرگ بر او باد که چگونه مطلب و نقشه شیطانی خود را آماده نمود؟ سپس نگاهی افکند، بید چهره در هم مطلب را آماده کر
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 وته اسدت، اسدت، داشد با توجه به برخورد تندی که قرآن کریم نسبت به کسانی که معتقدند قرآن قول بشر

اشد بتوان اذیرفت کسی خود را مسلمان بداند ولی در عین حال، معتقد خواستار مرگ آنان شده است، آیا می

 استو  –مانند ایامبر –که قرآن کریم، قول بشر 

 فرشتگان توسط و خدا جانب از قرآن نزول( ج

 :کرد تقسیم دسته هس به توانمی آن، کننده نازل به توجه با را قرآن شریفه آیا 

 1.باشندمی ساکت جهت، این از نشده، متعرّض قرآن کننده نازل به نسبت که هستند آیاتی: اول دسته

 و حجدر سدوره 87 آیده مانند ؛کنندمی معرفی متعال خداوند را قرآن کننده نازل که هستند آیاتی: دوم دسته

 :یوسف سوره 3 آیه

 تلطين ثطم ربّهطم يخشون الّذين جلود منه تقشعر مثاني هامتشاب كتابا الحديث أحسن نزّل الّله

 مطن لطه فمطا يضطلل مطن و يشاء من به يهدي اهلل هدي ذلك الّله ذكر الي قلوبهم و جلودهم

 2.هاد

                                                                                                                                                     
 

کشید و عجوالنه دست به کار شد، سپس پشت )به حق( کرد و تکبّر ورزید و سرانجام گفت: این )قرآن( چیزی جز افسون و ساحری 

کانم، و تاو چاه سان است )نه گفتار خدا، اما( بزودی او را وارد سقر )دوزخ( مایهمچون سحرهای پیشینیان نیست، این فقط سخن ان

ساازد، پوسات تان را باه کلای دگرگاون گذارد و نه چیزی را رها میدانی که سقر چیست؟ )آتشی است که( نه چیزی را باقی میمی

 اند.کند، نوزده نفر )از فرشتگان عذاب( بر آن گمارده شدهمی

 .185/مانند: بقره.  1

: خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش )در لطف و زیبایی و عمق و محتوا( همانند یکادیگر اسات آیااتی 23زمر/ . 2

افتاد، ساپس بارون و ترساند مایانگیز( که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشاان مایمکرر دارد )با تکراری شوق

کند، و هار کاس را خداوناد شود، این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی میه ذکر خدا میدرونشان نرم و متوج

 گمراه سازد راهنمایی برای او نخواهد بود.
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 حضدر  ویدژهه بد و گفتده سدخن قدرآن نزول در فرشتران از جمعی نقش از که ایشریفه آیا : سوم دسته

 :مانند ند؛دانمی قرآن کننده نازل را جبرئیل

 1.المنذرين من لتکون قلبك علي األمين الرّوح به نزل

 2.للمسلمين بشري و هدي و آمنوا الذين ليثبت بالح  ربّك من القدس روح نزّله قل

 و جبرئیدل جانب از قرآن آیا  که ورزدمی تأکید - باشندمی متعدد بسیار که - آیا  از دسته این در قرآن

 ایدامبر بده وحدی ابالغ واسطه را آنها قرآن و شده نازل -هستند خارجی و عینی  موجودا که- فرشتران سایر

 3 .ندکمی نفی ایامبر شخص به را قرآن استناد طریق این از و ؛داندمی

 در مورد آیه: طباطباییعالمه  

 4.الّله باذن قلبك علي نزّله فانّه لجبريل عدوّا كان من قل

 ندازل تدو بدر کسی چه را قرآن این: ارسیدند اکرم ایامبر از که است ینیهودیا ااسخ آیه اینمعتقد است که 

 کدرده ندازل را محددودیتهایی اسرائیل،بنی بر زیرا هستیم؛ دشمن جبرئیل با ما: گفتند جبرئیل،: فرمود کندومی

 هداآن سدخن بده آیده ایدن در متعدال خدای .آوریمنمی ایمان آورده که کتابی به هستیم او دشمن چون و .است

 از نده اسدت کدرده ندازل آلهوعلیهاهلل لی اکرم ایامبر قلب بر خداوند اذن به را قرآن جبرئیل که دهدمی ااسخ

 5.آورد ایمان آن به باید رو این از جبرئیل، سخن نه خداست سخن قرآن جهت، بدین و .خود ایش

                                                 
 

 : روح األمین آن را نازل کرده است بر قلبت، تا از انذارکنندگان باشی.193-194شیراء/.  1

ز جانب پروردگارت بحق نازل کرده است تا افراد با ایمان را رابت قادم گرداناد و هادایت و : بگو روح القدس آن را ا102نحل/.  2

 بشارتی باشد برای همه مسلمانان.

 .56ص، معارف قرآنمصباح یزدی، محمد تقی ر.ک: .  3

 ذن او و از پیش خود(.ا: به کسی که دشمن جبریل است بگو: او قرآن را به اذن خدا بر دل تو نازل کرده است )نه بی97بقره/.  4

 .229، ص 1، جالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین ر.ک: .  5
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 محمدد حضدر  بده یالهد وحدی رسداندن متصدی که خارجی آسمانی موجود یك با یهودیان است روشن

 .آلهوعلیهاهلل لی ایامبر نفس و روان با نه ،داشتند دشمنی بوده آلهوعلیهاهلل لی

 القدس روح یا االمین روح به آلهوعلیهاهلل لی اکرم ایامبر قلب بر را قرآن کردننازل نیز دیرر آیه در قرآن

 .است جبرئیل همان القدس، روح و االمین وحر از مراد که آیدمی بدست آیا  این از و 1.دهدمی نسبت

 کده شدودمدی ثابدت وشدنیر به - دیرر آیا  نیز و - جبرئیل و مالئکه مورد در شده ذکر آیا  مجموعه از

 خددای با منیدش کنار در آنها با دشمنی و هستند، اراده و شعور دارای و خارجی موجودا  جبرئیل و مالئکه

 یدك ملدك ندزول و بدوده ایدامبر شدخص الفداظ و سخنان قرآن، که گفت توانینم بنابراین،. دارد قرار متعال

 از ایدامبر و ،کنددمدی  حبت ایشان وجود با ایامبر نفس و روان از مرتبه یك واقع در و است سمبلیك حرف

 آیدا  یح در انکدار سدخنی، چنین. است دهکر آن نزول و جبرئیل به تعبیر خودش وجود و نفس از مرتبه این

 .ندکمی رد را آن روشنی به فوق آیا  و است تعالم خدای

 :نداشده داده قرار نرهبانانی ،وحی رسوالن برای فرماید،می قرآن از دیرر جایی در

 من و يديه بين من يسلك فانّه رسولٍ من ارتضي من الّا أحدا غيبه علي يظهر فال الغيب عالم

 2.عددا ءٍشي كلّ أحصي و لديهم بما طاحا و ربّهم رساالت ابلغوا قد أن ليعلم رصدا خلفه

 خداوندد به ایامبر: گویندمی دشمنان آوریممی دیرر آیه جای به را ایآیه ما وقتی: فرمایدمی دیرر، آیه در

 :است ایامبر خود کالم بلکه ،نیست خدا کالم جدید، آیه این و است بسته افترا

 نزّله قل يعلمون ال اكثرهم بل مفتر أنت انما قالوا ينزّل بما اعلم اهلل و آية مکان آية بدّلنا اذا و

 1.للمسلمين بشري و هدي و آمنوا الذين ليثبت بالح ّ ربّك من القدس روح

                                                 
 

 .102و نحل/ 194شیراء/ . 1

سازد، مگر رسوالنی کاه آناان را برگزیاده و مراقبینای از : دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی28-26جنّ/.  2

اند و او به آنچه نزد آنهاست احاطه دهد، تا بداند پیامبرانش رسالتهای پروردگارشان را ابالغ کردهر میسر برای آنها قرارو و پشتپیش

 دارد و همه چیز را احصا کرده است.
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 از ناشدی است نشده لناز خداوند طرف از و بوده ایامبر سخنان قرآن، کهامر  این ادعای که:و در نهایت این

 :فرمایدمی خداوند باشد،می خداوند به نسبت شناخت عدم

 جاء الذي الکتاب انزل من قل ءشي من بشر علي اهلل انزل ما قالوا اذ قدره ح ّ اهلل قدروا ما و

 تعلمطوالم ما علمتم و كثيرا تخفون و تبدونها قراطيس تجعلونه للناس هدي و نورا موسي به

 2.يلعبون خوضهم في ذرهم ثم اهلل قل آباءكم ال و انتم

 : نکنی فراموش تا خوانیممی تو برای را قرآن ما که فرمایدمی دیرر آیه در ایامبر به متعال خدای

 3.تنسي فال سنقرئك

  ور  به را نقرآ ما و است ما به مستند هم قرآن بودن عربی: فرمایدمی تأکید متعال خدای دیرر، طرف از

 : کردیم نازل عربی

 4.تعقلون لعلّکم عربيّا قرآنا انزلناه انّا

 5.مبين عربي بلسانٍ المنذرين من لتکون قلبك علي االمين وحالرّ به نزل

 1.تعقلون لعلکم عربيا قرآنا جعلناه انا

                                                                                                                                                     
 

داناد چاه حکمای را و خدا بهتر مای -ای را به آیه دیگر مبدّل کنیم )=حکمی را نسخ نماییم( : و هنگامی که آیه101-102نحل/.  1

دانند، بگو روح القدس آن را از جاناب پروردگاارت بحاق بندی، اما بیشترشان )حقیقت( را نمیگویند: تو افترا میآنها می -نازل کند 

 قدم گرداند، و هدایت و بشارتی باشد برای عموم مسلمانان.نازل کرده تا افراد با ایمان را رابت

 کاه راهیچ چیز بر هیچ انسانی نفرساتاده اسات، بگاو: چاه کسای کتاابی  : آنها خدا را درست نشناختند که گفتند: خدا،91انیام/.  2

 و آشاکار را قسامتی دهید،می قرار پراکنده صورت به را آن( شما اما) بود هدایت و نور مردم، برای که کتابی کرد؟ نازل ،آورد موسی

 کرده نازل - خدا: بگو نبودید، خبر با آن از پدرانتان، نه و شما نه که شده داده تیلیم شما به مطالبی و دارید،می پنهان را زیادی قسمت

 .روند فرو( کودکانه) بازیهای در تا کن رها آمیزشانلجاجت گفتگوهای در را آنها سپس ،- است

  خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد.: ما بزودی )قرآن را( بر تو می6اعلی/ . 3

 د شما درک کنید )و بیاندیشید(.: ما قرآن را عربی نازل کردیم، شای2یوسف/.  4

  : روح االمین آن را به زبان عربی آشکار، بر قلب )پاک( تو نازل کرده است تا از انذارکنندگان باشی.193-195شیراء/ . 5



 77صفحه   )ع( و انکار ختم نبوتیو ائمه هد اءیانکار عصمت انب م،یروشنفکران و انکار قرآن کر

 

 

 ایدن در ،جهت بدین ؛است مقاله این حد از فراتر او، مالئکه و خداوند جانب از قرآن نزول به مربوط آیا 

 داللدت قدرآن بدودن بشدری غیدر و بودن الهی بر که دیرری متعدد بسیار آیا  همچنین و آنها ذکر از مختصر

 .کنیممی نظر رف ،دارد آشکار و  ریح

 امری او، ئکهمال و خداوند به را خودش استناد قرآن، که آمد بدست مقاله این در شده یاد آیا  مجموع از

 .داندمی ردودمبه  ور  کامل  ،است دیرر انسان یا ایامبر به مستند قرآن که را ادعا این و دانسته مسلّم

 انعکاس فرهنگ عرب در قرآن

 ال است ندهقرآن کریم الفاظ خدای متع ،روشن شد که هم از جهت برون دینی و هم از دیدگاه درون دینی

 اسانعکدالفاظ بشری. اما یکی از نکا  مهمی کده آقدای سدروش در سدخنان و ادعاهدای خدود داشدته اسدت، 

چشدم کند و یدا از زندان سیهگرمسیری  حبت میهای فرهنگ عرب در قرآن کریم است. مانند اینکه از میوه

  کند نه زنان چشم آبی.)حورالعین( یاد می

خ ااسدا  زیدر و با توجه به نکددر انتهای بحث الزم است که این اشکال را نیز به  ور  اجمالی و مختصر 

 دهیم:

سدت، بده سدبب دو م عدرب شدده اای به فرهنگ مردقرآن کریم اشارهدر وارد ماینکه در برخی از   -)الف(

 علت زیر است:

شدده  ندازلاهلل علیه و آلده ایامبر  لی رروشن است که قرآن کریم برای هدایت مردم به  ور  وحی ب -1

است که بدا مدردم  بدیهی .است، و اولین مردمی که مخاطب هدایترری قرآن کریم هستند، مردم عرب هستند

.  دحبت کدرد. بایدد بده وسدیله امدوری بدا مدردم عدرب توان، براساس فرهنگ مردم ژاان، چین و ..عرب نمی

                                                                                                                                                     
 

، 113، طاه/37، رعاد/103: ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم، شاید شما آن را درک کنید. همچنین ر.ک.: نحال/3زخرف/.  1

 .3و فصلت/ 28زمر/
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ای از هددایت قدرآن ، و اال اولین گروه مخاطبین قرآن کریم، بهدرهباشند حبت کرد که آنها به آن امور آشنا 

 کریم نخواهند داشت.

ا بدقدرآن کدریم خدای متعال در  ،است اگرچه در برخی از موارد آنهم و ا لی در این مورد، ماما نکته  -2

معدارف  ظارفکند، ولی فرهنگ مردم عرب فاده از فرهنگ آشنای نزد مردم عرب ایام خود را ابالغ میستا

و  های دیردر نبدوده و بدرای آنهدا مفیددمناسب فرهنگ آیا ،آن، تا اینکه ادعا شود که آن  قیدالهی است نه 

 کنیم: توجه میزیر مثال ضیح بیشتر تمایز میان ظرف یك چیز و قید آن، به باشد. برای توهدایترر نمی

اهلل لیاکسیژن اسدت، در زمدان ایدامبر  دمولکول هیدروژن و یك مولکول آب آشامیدنی که مرکب از دو 

 شود. میناستفاده ها آن ظرفاز شده است که در زمان ما علیه و آله در ظرفی ریخته می

اهیت آب، مری نکرده است، یعنی اما روشن است که با تغییر ظرف آب، معنا و ماهیت ا لی آب هیچ تغیی

سدیژن ئیددروژن و اک اهلل مرکب از ئیدروژن و اکسیژن بوده است، و در زمان ما نیدز مرکدب از در زمان رسول

 ا تغییدر ایدن دوماهیت آب هستند، و برای همین امر است کده بد «هایقید»ئیدروژن و اکسیژن  است. دو عنصر

گونده شدود، هیچهدایی کده آب در آن ریختده میلی کده ظرفشدود، در حداعنصر، ماهیت آب نیز عوض می

 دخالتی در حقیقت آب نداشته و تغییر آن، موجب تغییر حقیقت آب نخواهد شد.

رو، تغییر ست نه قید آن، از اینردم عرب، ظرف معارف الهی اگوئیم که فرهنگ مبا توجه به مثال فوق، می

ن ر ماهیت و حقیقت معدارف الهدی بیدان شدده در قدرآرف یعنی عوض شدن فرهنگ، موجب هیچ تغییری دظ

رب عطوری که احکام و معارف الهی ذکر شده در قرآن کریم، برای مردم کریم، نخواهد شد. بنابراین، همان

 . خواهد بودهدایترر است، برای مردم عصر ما و تا قیامت نیز هدایترر 

مدین هن قدرآن کدریم نخواهدد بدود، و بده اس وجود فرهنگ مردم عرب در قرآن کریم، مضر به ابدی بدود

 . جهت است که ما معتقد به خاتمیت دین اسالم و هدایترری و معجزه بودن قرآن تا قیامت هستیم

لفاظ ریم سروش ادعا کرده است که شاهد این امر که قرآن کریم الفاظ ایامبر است نه اآقای عبدالک -)ب(

 برد.ر( نام میچشم )حوخداوند، آن است که قرآن از زنان سیه
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 :این سخن کامال به دور از انصاف علمی است. زیرا

جهت است  افعل و فی و جمع بوده و مذکر و مونث در آن یکسان است،  و برای همین« حور» لفظ اوال( 

اهلل  دلی ر ایامبرمستحب است که هم مردان و هم زنان بعد از فرستادن  لوا  ب ،که بعد از سالم و اتمام نماز

 .«و زوّجنا من الحورالعین»و آله برویند:  علیه

چشدم در قدرآن کدریم، زندان سیه« حدور»ثانیا( با قطع نظر از نکته فوق، و اذیرش این امر کده مدراد از واژه  

– درفا در چهارآیده  سدازد کده در قدرآن کدریم،ای بده قدرآن کدریم روشدن میباشند، اما اندک مراجعدهمی

بده معندای « زوج»بار واژه  57واژه حور آمده است، اما در مقابل،  -22اقعه/و و 72، رحمن/20، طور/54دخان/

 هیچ اختصا ی به فرهنگ مردم عرب ندارد.روشن است که این واژه و  1آمده است،« همسر»

ندگ آیده را شداهدی بدر دخالدت فره 4واقعا جای تعجب است که چرونه آقای عبدالکریم سروش، وجود 

هدا و عددم دخالدت مورد را دلیلی بر مفید بودن قرآن برای تمام فرهنگ 57وجود مردم عرب دانسته است، اما 

اسدته اسدت مورد را ندیده است یدا نخو 57فرهنگ مردم عرب ندانسته است. آیا آقای عبدالکریم سروش، آن 

 ببیندو خوب است که در مباحث علمی اندکی انصاف داشته باشیم. 

های گرمسیری یاد شدده میوه ازادعا کرده است که در قرآن کریم قای عبدالکریم سروش اما اینکه آ -)ج(

 قدرآن کدریم الفداظ ایدامبر اسدالم اسدت نده الفداظ یعنی اینکده–و این امر را شاهدی بر مدعای خودش  است،

 ، زیرا:استباطل نیز دعایی دانسته است؛ چنین ا -خداوند

                                                 
 

با قطع نظر از این مسأله است که واژه زوج و مشاتقات آن امر و ... . این  6، زمر/52، احزاب/57، نساء/15عمران/. برای نمونه: آل 1

ور به درساند که ادعای آقای سروش تا چه اندازه به خوبی می مسألهبار در قرآن بکار رفته است. و این  81به صورت فیلی و اسمی، 

 است!از انصاف علمی 
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و  4زیتدون 3انردور، 2اندار، و خرمدا 1ه اسدت: مدوز،هدای گرمسدیری یداد شددمورد از میوه 6اوال( در قرآن کریم 

اسدت، بکدار رفتده « میدوه»)به  ور  مفرد و جمدع( کده بده معندای « فاکهه»مورد واژه  14در حالی که  5انجیر.

  6است.

 ایدن مدورد لفظ میوه، هیچ اختصا ی به فرهنگ مردم عرب ندارد، و متأسفانه آقای عبدالکریم سروش، در

های گرمسیری در قرآن کریم را دلیل بر تأثیراذیری قدرآن از مورد از میوه 6وجود ته و نیز انصاف علمی نداش

ها است، را گکه مشترک میان تمام فرهن« فاکهه»مورد از واژه  14فرهنگ مردم عرب دانسته است، اما وجود 

 رفته است. ها نردلیل بر عدم اختصا، قرآن کریم به فرهنگ خا، و مفید بودن قرآن برای تمام فرهنگ

 کنیم.قضاو  در این مورد را به خوانندگان عزیز واگذار می

هایی یاد کرده است که برای مردم عرب، آشنا بدوده و بده مورد از میوه 6ثانیا( درست است که قرآن کریم 

یچ هدسدازد کده آنهدا ها روشدن میهای گرمسیری است. اما اندکی دقت در آن میوهقول آقای سروش از میوه

م عدرب هایی هسدتند کده بده مدردصا ی به مردم عرب ندارند. آیا میوه موز، انار، انرور، زیتون  رفا میوهاخت

کنندو آیا در همان زمان ایامبر های دیرر از آن میوه استفاده نمیهای دیرر با فرهنگاختصا، دارند، و انسان

استو آیا در این زمان، مدردم مدا از انردور،  شدهها در کشورهای دیرر یافت نمیهاهلل علیه و آله این میو لی

 کنندوخرما، موز، زیتون استفاده نمی

هدا یکدی از های بسیار زیداد در ایدن میوهها در قرآن کریم، حکمت دیرری دارد. وجود فائدهذکر این میوه

 اسبابی است که خداوند از آنها در قرآن کریم یاد کرده است.

                                                 
 

 .29. واقیه/ 1

 .68. رحمن/ 2

 .28/. عبس 3

 .29. عبس/ 4

 .1. تین/ 5

، 19مومناون/ ،73، و زخارف/51ص/« یدعون فیها بفاکهه کثیره و شراب»، 57یس/« لهم فیها فاکهه و لهم ما یدعون». برای نمونه:  6

 .42، مرسالت/42افات/، ص31، عبس/32، 20، واقیه/22، طور/55، دخان/68، 52،11رحمن/
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ست تا ثابت کند که در قرآن کریم، فرهنگ مردم عرب منعکس شده است، بنابراین: هیچ دلیلی در دست نی

و برفرض ثبو  آن، فرهنگ مردم عرب، ظرف معارف الهی است نه قیدد. بندابراین، قدرآن کدریم بدرای تمدام 

 باشد. ها هدایترر و مفید میفرهنگ

طوالنی شددن بحدث، از  توان بیان کرد که برای عدمدر مورد سخنان آقای سروش نکا  دیرری را نیز می

 کنیم.ذکر آن  رفنظر می

 که: آقای عبدالکریم سروش معتقد است نتیجه آنکه

 باشد. الفاظ ایامبر میسخنان و لفاظ قرآن کریم ربطی به خداوند ندارد و  رفا ا -1

 ر قرآن کریم بیان شده است، انعکاس و بیان کننده فرهنگ مردم عدرب اسدت، و لدذا هدیچمعارفی که د -2

 شیم.ن آیا  نبادر نیاوریم و ملتزم به آ« دبّه»ارزشی برای ما ندارد، و باید قرآن را ا الح کنیم. یعنی 

 توان آورد.یز میبهتر از قرآن ن -3

 یامبری ختم نشده است، و باور به ختم نبو  باطل است.ا -4

 نیستند.اهلل علیه و اله معصوم لی السالم و نیز ایامبر یچ یك از ائمه علیهمه -5

السدالم از عصدمت بنابر این، نه قرآن کریم حق است و نه ختم نبدو  درسدت اسدت و نده معصدومین علیهم

 برخوردار هستند.. 

 داده شده است، بدست آمد که:به آقای سروش هایی که در ااسخ

 والم ی بده اسداعتقادا  آقای عبدالکریم سروش کامال ضد قرآن و دین اسالم است، و ایشان هیچ بداور -1

 السالم ندارد.قرآن و ائمه هدی علیهم

یان گردید که هم به لحاظ برون دینی و هم به لحداظ درون دیندی، قدرآن کدریم  درفا الفداظ خداوندد ب -2

 است، و ربطی به ایامبر اسالم ندارد.
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جود فرهنگ مردم عرب در قرآن مورد تردید است، و بر فدرض ثبدو ، فرهندگ مدردم عدرب ظدرف و -3

هدا تدا قیامدت ها در همده زمانرو، معارف قرآن کریم، برای همه فرهنگهی هستند نه قید آن. از اینمعارف ال

 هدایترر و مفید است.

ها و شدبها  شدیاطین اندس و جدن در امدان مند باشیم و از وسوسدهانشااهلل همه ما از هدایت قرآن کریم بهره

 یم.نامب

 


