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در نقد "رؤياھای رسوالنه" عبدالکريم سروش
)بخش يک(

دکتر سروش "قرآن رؤيا است" را نه سزاوار تکذيب ،که در خور تصديق میداند و برای دريافتن معانی آيتھای قرآن
به دنبال خوابگزار است .سخنان متناقض او ،يک رشته پرسش ھا مطرح میکند و تناقضھا در بردارد ،که رفع آنھا از
پيش فرض و يا نظر او ھيچ برجا نمیگذارد
 -١آيا برای فھم قرآن چنان که دکتر سروش می پندارد پيش فرض ضرور است؟
نخست اينکه ھدف صاحب اين قلم اين نيست ،بر کسانی که در صدد ابداع دينی و يا فرقهای تازه در داخل دينی و يا در
کار تفسيری نو از دينی ھستند ،خرده بگيرد .زيرا سخت معتقد است که ھر کسی خود ،خود را ھدايت می کند و ھيچ
ضل ّ
بار گناه ديگری را به دوش نمی کشد که »من اھتدى ّ
ّ
ّ
يضل عليھا و ال تزر
فانما
فانما يھتدى لنفسه و من
کسی
ِ
وازرة وزر اخرى)«.اسرا(١۵/
و آنگاه ،بر آنم که آن دسته از کسانی که خود را نوآور در اسالم میپندارند و معتقد به راھنمای اسالم يعنی قرآن،
آنطور که بر پيامبر عظيمالشأن وحی شدهاست ،ھستند و قصد و ھدفشان تفسير نو و بديع از قرآن است ،کاری پسنديده
میکنند و موجب پديد آمدن معارفی نو و تازه از قرآن می شوند و اين کار از ابتدای نزول قرآن تا به امروز ادامه داشته
و خواھد داشت.
اما کسانی ھم که خود را نوآور می پندارند و از دستۀ »نومن ببعض و نكفر ببعض«)نساء (١۵٠/ھستند يا از »افتومنون
ببعض الكتاب و تكفرون ببعض «)بقره (٨۵/بشمارند ھم جديد نيستند ،قديم ھستند .از دوران بنی اميه و بنی عباس و تا
به امروز ،وجود داشتهاند و دارند و کارشان به کار بردن فلسفۀ قدرت در از خود بيگانه کردن دين بوده و ھست .کاری
که اينان کردهاند ،بريدن رابطۀ دين با قرآن و يا زير عالمت سؤال بردن قرآن با جعل معنی و نسبت دادن آن به قرآن
بودهاست .کار اين دسته نيز به جائی نرسيد و نمیرسد زيرا قرآن يک سامانه و يا مجموعۀ به ھم پيوسته است ،نمی شود
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آن را به دو قسمت تقسيم کرد و گفت قسمتی از آن وحی و کالم خداوند است و قسمت ديگر کالم محمد است و يا اين که
ھمۀ اينھا رؤيای پيامبر است و پيامبر آنھا را در خواب ديده و حاال به خوابگزار نياز است تا به ما بگويد که قرآن چه
میگويد و با شيبيه سازی از بيتی از موالنا بگويند:
» ناز نازان دلنوازان آمدند

ما میگوئيم :خوابگزاران آمدند«.

از قرار ،او در خواب بودهاست و اال خوابگزاران خيلی پيشتر از او آمده و راه به جائی نبردهاند .آقای دکتر سروش ،به
قول خودش» ،عاقبت دل به دريا زده و از قلم خواستهاست ناگفتهھا را بازگويد (١) «.پنداری غليان را به اوج رسانده و
در آن حال ،برآن شده است حرف آخر را بزند .لذا دل به دريا زدهاست که »از دل آن دريا ،گوھرھای تازه صيد کند«.
) (٢و گوھرھا صيد شده ،به قول خودش »،نظم پريشان «» ،زمان پريشی«» ،تناقضھا«» ،پاردوکسھا« ،تعارض »
بانظريات علمی مدرن« ،و از اين قبيل شدهاند .اوفکر میکند اينھا از فکر بکر ايشان تراوش کردهاست .غافل از اين که
در طول تاريخ از اين قبيل مطالب بسيار گفته و نوشتهاند .اين مدعاھا مرا به دوران دانشجوئی در ده ھای  ٧٠و ٨٠
برد .در آن دوران ،فعاالن چپ ،مرتب نظير اين ايرادھا و اشکالھا را وارد می کردند و به رخ دانشجويان مسلمان
میکشيدند .پاسخھای بايسته شنيدند و از تک و تاب افتادند .اينک نوبت به او رسيده است و میپندارد قرآن را فرآوردۀ
خواب خواندن و خوابگزاران به تعبير فرآورده خواب گماشتن ،به مطلوب خويش میرسد و در پيش برد نظر خويش،
دست به دامن اصل ابطالپذيری پوپر و علمی خواندن نظريه داروين و ...میشود .غافل از اينکه »گوھر«ھای صيد
کرده ،ضد و نقيض گوئیھای نابھنجار خويش است که ھمه جا به چشم می خورد .تحريفھا و نادرست گوئیھا و
ادعاھای بیاساسی ھستند که صيد کرده و صيد شده ھای او ،نه خدائی بر جای میگذارد و نه پيامبری که از جانب او
ابالغ رسالت کند ،خود »خداگردانی« و يا »خود خدائی« خوانی را جایگزين میکند .او چون انسان خدا خوانی ،به
ضرورت ،کار را به قدرت خداگردانی میکشاند ،فرآوردهھای صيدی از اين نوع ،جز خالئی که قدرت پر کند ،به بار
نياوردهاند و به بار نمیآورند.
او قبل از گفتن سخنان آخر خود ،چند سال قبل از اين ،در مصاحبه با برنامۀ افق صدای امريکا گفته بود مثنوی قرآن
در زبان فارسی است و نه نوعی تفسير و يا توضيح عرفانی از قرآن .در قرآن ،حقوق انسان و عشق نيست و قرآن
خشيت نامه و مثنوی عشق نامه است و مولوی مکملی برای قرآن آورده است و اينجانب ،در سلسله مقالهھای پنجگانه،
با رجوع به مثنوی و گفتهھای پيشين آقای دکتر سروش ،نادرستیھا و تناقضھا و کاستی و تحريفھای آن دعاوی را
آشکار کردم .گفتهھای دکتر سروش و نقد من ھر دو موجودند .طالبان حق و حقيقت میتوانند بدانھا رجوع کنند.
بعد از بحث آقای دکتر سروش با آقای عبدالعلی بازرگان ،بر سر قرآن ) (٣آقای بازرگان در انتقاد دعاوی آقای دکتر
سروش مقالهای  -به قول سروش » توضيحی شامل ده نکته ناقدانه از جانب ايشان مسطور و منتشر گرديد« )- (۴
انتشار داد .اين نقد آقای دکتر سروش را بر آن داشت که به قول خودش ،دل به دريا زند و حرف آخر خود را در مورد
قرآن بزند .لذا مقالۀ » رؤياھای رسوالنه « خود را در تاريخ  ٩خرداد]جوزا[  ١٣٩۵در سايت بی بی سی فارسی
منتشر کرد .بعد از آن ھم نقدھائی در مورد آن بحث و» رؤياھای رسوالنه « از اشخاص مختلف در فضای مجازی
منتشر شدند .بنا بر تکرار آن نقدھا ندارم .بلکه برآنم که از منظر »قرآن بيان حق و آزادی« آن گونه که خود قرآن را
فھميده و تجربه کردهام ،در بحث و مقاله بنگرم و آنھا را نقد کنم .اھم مطالبی که مورد بررسی قرار خواھد گرفت ،به
شرح زيرند:
-١آيا برای فھم قرآن چنان که دکتر سروش می پندارد پيش فرض ضرور است؟
 -٢محکم و متشابه در قرآن
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 -٣قرآن جبری و يا اختياری؟ و يا جبر و اختيار و تفويض در قرآن
 -۴نظر مولوی در بارۀ جبر و اختيار چيست؟ و يا عارفان از قرآن چه آموختهاند؟
 -۵جبر و اختيار و نماز و آيا نماز بدون اختيار تصورکردنی است؟
 -۶ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين يعنی چه؟
 -٧رؤيا  /خواب
 - ٨دعاوی مستند به نظريه داروين و روش پوپر و دعاوی حامد ابوزيد
 -٩چرا و چگونه کسانی نظری را با نشر ضد آن جانشين میکنند و استدراج
و اينک نقد دعاوی باال:
در اين بخش به مسألۀ پيش فرض که دکتر سروش می گويد :برای قرآن ضرور است ،پرداخته می شود.
-١آيا برای فھم قرآن پيش فرض ضروراست؟
در بحث با آقای بازرگان ،آقای دکتر سروش کوشش میکند که ھم به شنوندگان و ھم به آقای بازرگان بقبوالند که ما
برای فھم درست قرآن پيش فرض الزم داريم .يک جا می گويد» :درواقع نظريۀ رؤيائی وحی يک پيش فرضی است که
شما برای تفسير وحی الزم داريد ،تفسير محصول وحی الزم داريد« ) (۵و با اين که بازرگان میگويد» :خواب
میتواند حقيقت داشته باشد ،می تواند نداشته باشد و خواب يا رؤيا پنداشتن قرآن معنايش ايناست که در را به سوی
بسياری از شبھات باز میکند«) ،(۶آقای سروش پاسخ میدھد» :نه لزوماً .ببينيد ھمه چيز میتواند اين طوری باشد .اين
جزو پيش فرضھای ماست که ما خواب پيامبرانه را معصوم بدانيم يعنی ھمراه با عصمت و بی ذلل بدانيم يا نه! لذا اين
درست مثل اين که ما میگوئيم که کالم می تواند خطا باشد ،میتواند صواب باشد.خوب اين اصالً تعريف گذار است.
تعريف قضيه است که يحتمل الصدق و الکذب .اما ممکن است که مؤمنان و پيروان يک پيامبر بگويند :اما سخنان
پيامبر درش کذب نيست يعنی اين که ماھيت يک چيزی میتواند متحمل دو جانب باشد .در يک جائی میتواند يکی از
اين دو به عللی حذف بشود و جانب ديگر بماند .لذا به نظر من نه! رؤيا دانستن يا کشف و مشاھده دانستن وحی پيامبرانه
ھيچ کدام لزوما ً خطا را در او وارد نمیکند چونکه مؤمنان معتقدند که پيامبر خطا نمیکند .ماھيت وحی يا ماھيت رؤيا
خطا پذير است .اما چون مؤمنان به پيامبر اعتقاد دارند ،معتقدند که نه! در اينجا خطا راه ندارد(٧)«.
بازرگان ،در چند جای بحث ،میگويد :من به متن متعھدم و قرآن خودش میگويد که ھيچ اعوجاجی درش نيست و آن
بخش » در بارۀ تکليف مردم خيلی روشن است که بدانند ،بدون اين که نيازی به خوابگردانی داشته باشند .بفھمند چکار
بايد بکنند .من ھمينطور که عرض کردم ،مطلب را يعنی مطلبی که مربوط به زندگی فعلی ماست روشنتر از اين می
بينم .فکر می کنم اگر ھم معضلی باشد در آنچه مربوط به تکاليف ماست معنای واژهھا را درست بشناسيم به نتيجه اش
خواھيم رسيد(٨)«.
در اينجا سروش حرف بازرگان را قطع می کند و میپرسد» :يعنی ھيچ پيش فرضی الزم نداريد؟ فقط بايد به سراغ
کتاب لغت برويم؟« باز بازرگان جواب میدھد » :من بر اين باور ھستم که دائماً میشود سخنان تازه از ھمان متن
واحد ،از ھمان سخنانی که برای بعضی بديھی و تازه میآمده که خوب ھمه چيزش را فھميديم ،وقتی دريچهھای جديد
باز می شود ،طبيعتا ً معارف تازهای ھم گشوده می شود .ولی اين که بايد يک روش ديگر که به آن عنوان خوابگزاری
جنابعالی گذاشتهايد که ھمهاش در واقع حالت نمادين است ھمهاش معنای خاصی دارد ...ولی اصل و اساس قرآن
را "کتاب مبين" بنده می بينم يعنی آن طوری که خود قرآن گفته که میگويد :ھيچ اعوجاجی درش نيست .کتاب روشن
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است ،آشکار است ،عربی مبين است ،مبين .خود کلمۀ عربی ھم يعنی آشکار ،نه به معنی زبان اعراب .ھمه چيز واضح
و روشن است برای مردم .ھيچ پيچيدگی ندارد می گويد اگر از جانب غير خدا بود ،درش اختالف و مشکلی میديديد.
اين که واضح است آشکار است يعنی مردم کامالً پيام را دريافت میکنند «.ولی دکتر سروش ھمچنان اصرار دارد که نه
ما برای فھم قرآن پيش فرض الزم داريم و »نظريه رؤيائی وحی يک پيش فرضی است که شما برای تفسير وحی الزم
داريد«
سخنان دو طرف بحث انتقادپذير ھستند .اما چون بازرگان به متن پايبند و معتقد است که قرآن مبين و نيازی به
خوابگردانی ندارد ،ما به مدعای آقای سروش میپردازيم .زيرا اين او است که »نظريۀ رؤيا بودن قرآن« را به عنوان
پيش فرض مطرح میکند .مدعای او متناقض است زيرا
 .١اين صحيح است که پيش فرض تصديق و يا تکذيب خود را در بر ندارد .اما امکان وجود خود را در بردارد .پس
خود پيش فرض است که بايد موضوع تحقيق شود تا که صحت يا سقم آن معلوم بگردد .اگر موضوع تحقيق نشود ،اصل
موضوعه خوانده میشود .چنانکه در رياضيات ،اصول موضوعه وجود دارند اما اين بدان معنی نيست که وجودشان
مسلم است.
»قرآن رؤيای پيامبر است« نه يک پيش فرض که يک تصديق است .چرا که الف .بر يک انکار بنا میشود :انکار وحی
بودن ،بنابراين ،کالم خدا بودن قرآن .و ب .صادرکنندۀ حکم درجست و جوی ُ َ ّ
معبر خواب نيز ھست .از اينرو ،قول
آقای سروش خود تکذيب خويش است .زيرا فاقد ويژگی اساسی پيش فرض ،واجد تصديق يا تکذيب نبودن ،است .قرآن
میگويد :وحی ھستم .وقتی موضوع تحقيق وجود دارد ،مدعی تحقيق میداند که نبايد ذھن خود را به ساختن پيش فرض
وادارد و ساختۀ ذھن خود را جانشين موضوع تحقيق کند )تناقض اول( .و
 .١.١ھرگاه بنابر به کاربردن روش علمی بود ،تصديق وحی بودن قرآن رھا میشد و وحی فرضيهای میگشت در خور
تکذيب يا تصديق .چنانکه يک زمان تصديق میشد ھستی آفريده از چھار عنصر تشکيل شده است .سلب تصديق ،آن
قول را فرضيه گرداند .دانش کيميا و فزيک ،با به کاربردن روش تجربی ،معلوم کرد که آن چھار عنصر خود ترکيبی
از عناصر ھستند .از آن پس ،کار علم يافتن عنصرھا و خواص آنھا شد )تناقض دوم(.
بنابراين ،نخست میبايد وحی فرضيه میشد و در صورت تکذيب علمی ،محل باز میشد برای بسياری پيش فرضھا .و
 .١.٢فرضيه يا پيش فرض در کار علمی محل پيدا میکند و در کار علمی کاربرد دارد .آيا آقای سروش قرآن را به
مثابۀ علم میخواھد موضوع شناسائی کند؟ اگر پاسخ او آری باشد ،ناقض ھمۀ دعاوی او میشود.
تا اينجا ،مدعای او واجد سه تناقض است .و ھنوز،
 .٢تحقيق در صحت و سقم پيش فرض در فلسفه ،با استدالل نظری و در علم با به کاربردن روشھای تجربی ،به عمل
میآيد .پس اين بر مدعی است که بگويد کدام روش را به کار میبرد و بر او است که جای پيش فرض را در روش خود
معين کند .بنابراينکه از ابطالپذيری سخن به ميان میآورد ،میتوانيم فرض کنيم روش پوپر را به کار میبرد .اما اين
روش در بارۀ ارزيابی نظريهھای علمی به کار میرود .نه در بارۀ ابطالناپذيرھا .پوپر چھار راهکار برای سنجش
ابطالپذيری يک نظريۀ علمی پيشنھاد میکند .جای تفصيل نيست اما میتوان چھار راهکار را فھرست کرد:
صاحب حقيقت مطلق نيست و قطعيتی ارائه نمیکند .بدينسان ،شناخت علمی جز فرضی
● پوپر میگويد :دانش
ِ
نمیتواند باشد و به تدريج ،حقيقتھای تقريبی را به دست میدھد .دانش قياسی است و روش آن آزمون چند مرحلهای
خطاھا است .پس ،ابطالپذيری چيست و چه روشی را پيش پای ما میگذارد؟
 .١تعريف ابطالپذيری:
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»ابطالپذيری و يا قابليت رد شدن ،روشی است که برای شناسائی بھترين نظريهھای علمی در دسترس به کار
میرود .اين روش برای آن نيست که نظريهھای غلط را حذف کند .علميت يک نظريه بستگی دارد به قابليت رد و
ابطال شدن آن .پس بايد قابل آزمودن باشد .ھر نظريهای که آزمونپذير نباشد و جز با مدد مثالھائی که تصديقش میکنند
قابل اثبات نباشد ،علمی نيست .بنابراين ،ابطالپذيری سپردن نظريه است به آزمونھائی که امکان میدھند خطاھا يافته
شده و رفع گردند«.
 .٢مراحل چھارگانه ابطالپذيری:
 .٢.١مرحله اول آزمون ھمآھنگی درونی نظريه است :در ميان آزمونھا ،اين آزمون نقش ويژه در شناخت علمی يک
سامانۀ نظری را دارد .شرط اول علمی بودن ھر سامانۀ نظری ،قبول شدن در اين آزمون است .زيرا خالف سامانهھائی
که از ھمآھنگی درونی برخوردار نيستند و ھيچ اطالعی در اختيار نمیگذارند و به پيشرفت علم کمکی نمیکنند،
سامانهھای ھمآھنگ کار اول در طبقه بندی نظريهھای غلط يا صحيح ھستند .چراکه اين سامانهھا ،بنابر طبيعت خود،
نظريهھای ممکن را در دو دسته ازيکديگر جدا میکنند :آنھا که متناقض ھستند و آنھا که از ھمخوانی درونی
برخوردارند .بدينسان ،ھمآھنگی عمومیترين شرطی میشود که سامانه نظری میبايد برآورد .اگر نظريه با اصول
منطقی ،اصل عدم تناقض و اصل ثالث مطرود و اصل ھو ھويه ھم خوانائی داشت ،نظريهای میشود پذيرفتنی.
 .٢.٢سامانه نظری بايد آزمون علمی بودن را نيز با موفقيت بگذراند .مقصود از اين آزمون اينست که معلوم شود آيا
نظريه منش يک نظريه علمی را دارد يا خير؟ آيا تن به تجربه شدن میدھد يا نه؟ آيا ھمانگوئی و تکرار معلوم است يا
خير؟ آيا فرآورده استقراء است يا نه؟ .ھرگاه نظريه از اين آزمايش نيز موفق بدرآمد ،به طور موقت راست و معتبر
است و اگر نه ،باطل است.
 .٢.٣آزمون اعتبار از راه قياس با نظريهھای ديگر :بنابر نظر پوپر ،نظريهھا قابل تصديق نيستند اما قابل مقايسه
ھستند .او کلمۀ ) corroborateرجوع به بينهھائی که اعتبار يک نظريه را تصديق میکنند( را برای تشخيص درجۀ
مقاومت يک نظريه در برابر آزمونھای جدی ،به کار میبرد .بدينسان ،بينهھا ،نتايج آزمونھای جدی ھستند .از آن
جمله است ،آزمون مقايسۀ نظريه با نظريهھای ديگر .در اين آزمون ،نظريهای که دو آزمون پيشين را با موفقيت
گذراندهاست ،با نظريهھای ديگر و يا نتيجۀ بررسیھای تجربی ،مقايسه میشود .ھدف يافتن پاسخ برای اين پرسش
آزمون با قرار و قاعده و سخت ،موفق بدرآمد،
است :آيا نظريه يک پيشرفت علمی ھست يا خير؟ ھرگاه نظريه از اين
ِ
معتبر است ،بدون اينکه اين اعتبار قطعی باشد.
 .٢.۴آزمون نزديکتر بودن به حقيقت :پوپر ھنوز الزم میبيند وسيله ای بجويد و بدان نظريهای را رد کند که سه
آزمون را با موفقيت گذراندهاست .ھرگاه ،به دنبال دو موفقيت اول ،معلوم شد که نظريه ديگری نمیتواند جانشين آن در
بسط علم بگردد ،ھنوز نبايد اعالن کرد که نظريه از صحت و اعتبار قطعی برخوردار است .او میگويد ما نمیدانيم و
جز اين که حدس بزنيم ،کاری نمیتوانيم کرد .حدسھائی که میزنيم معنای پيش فرضیھائی را پيدا میکنند که بايد
مورد آزمون قرارگيرند .اما نه برای تصديق صحت آنھا و يا يافتن دليل ابطالپذيری آنھا ،بلکه به قصد تخريب آنھا
باھدف اندازه گرفتن مقاومت آنھا  .از ديد پوپر ،راهکار چھارم راستی آزمائی است تا که اندازۀ نزديکی نظريه را به
حقيقت معلوم کند .روش پيشنھادی پوپر مورد انتقادھای بسيار قرارگرفتهاند که موضوع اين بحث نمیشوند.
اينک بر آقای سروش است که بگويد آيا اين روش را به کاربردهاست؟ اگر پاسخ او آری است ،آيا او وحیبودن قرآن را
با به کاربردن ھمين روش ،ھمه خطا و خطاھا را غير قابل رفع يافته و يا قابل رفع يافتهاست؟ نکند خطاھا را قابل رفع
جسته وبا رفع آن ،قرآن را»رؤيای محمد« )ص( يافتهاست؟ اگر چنين باشد ،ديگر نه با پيش فرض که با نظری علمی
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بسيار نزديک به حقيقت سر و کار داريم .به سخن ديگر نظر او درخور تصديق ،ولو نه قطعی ،است و سزاوار تکذيب
نيست.
اما او »قرآن رؤيا است« را نه در خور تصديق و نه سزاوار تکذيب ،که درخور تصديق میداند و برای دريافتن معانی
آيهھای قرآن به دنبال خوابگزار است .سخنان متناقض او ،يک رشته پرسشھا مطرح میکند و تناقضھا در بردارد،
که رفع آنھا از پيش فرض و يا نظر او ھيچ برجا نمیگذارد:
آقای دکتر سروش يک جا میگويد » :ماھيت وحی يا ماھيت رؤيا خطا پذير است «.وقتی در جای ديگر می گويد » :اين
جزو پيش فرضھای ماست که ما خواب پيامبرانه را معصوم بدانيم يعنی ھمراه با عصمت و بی ذلل بدانيم « به چه
معنا است؟ و ثانيا ً » رؤيا دانستن يا کشف و مشاھده دانستن وحی پيامبرانه ھيچ کدام لزوما ً خطا را در او وارد نمیکند
چون که مؤمنان معتقدند که پيامبر خطا نمیکند« .تناقض اين دو قول بيش از آن آشکار است که او نديده باشد.
اين تناقض آشکار اين سؤال را پيش میآورد :تعريف آقای سروش از رؤيائی که گويا حاصل آن قرآن است ،چيست؟
اين تعريف را ابطالپذير میداند )بنابر قول اول( و يا ابطال ناپذير میشمارد؟ ھرگاه ابطالپذير نمیداند ،آيا متوجه
است سخنی ناقض علم میگويد؟ و اگر خطاپذير میداند با پيش فرضی که ساخته او است ،چسان به خود اجازه میدھد
قرآن را بدان بسنجد؟ چگونه ممکن است از منظر پيش فرض ابطالپذير در قرآن نگريست و قرآن را خالی از خطا
دانست؟ )تناقضی ديگر( .و ھنوز ،آقای دکتر سروش خود را جزو مؤمنان به حساب میآورد و يا نه؟ اگر خود را در
شمار مؤمنان میداند ،سخن او با قول قرآن )وحی است( در تناقض میشود .و اگر بيرون از مؤمنان میانگارد ،از چه
رو اصرار میکند که رؤيا دانستن قرآن مانع معصوم دانستن پيامبر و خالی از خطا خواندن قرآن نيست؟
مقام تحقيق ،مقام رھا کردن ذھن از تعلق خاطر و باور است .باور به حاصل تحقيق تعلق میگيرد .پس اگر آقای سروش
بگويد در مقام تحقيق ،ذھن را خالی از باور خويش میکنم ،ايرادی بر او وارد نيست .ايراد وقتی وارد است که کسی به
ھنگام صحبت با خارجیھا خود را به عنوان فيلسوف و يا اسالم پژوه مسلمان معرفی کنند ولی وقتی با خود مسلمانان
صحبت و يا بحث میکنند خويشتن را خارج از مؤمنان به شمار آورد .چراکه ،در ھر دو حال ،او را ديگر نمیتوان
اھل تحقيق شمرد.
 .٣تناقض پنجمی که قول او با روش علمی دارد و آن ايناست:
 .٣.١بنابر اين که آقای سروش با نظر صاحب روش يعنی پوپر در بارۀ علمی نبودن نظريۀ داروين موافق نيست ،پس
میتوان فرض کرد که او اصول راھنمای اسالم را نيز علم و به کاربردن روش پوپر را در بارۀ آن بجا میداند .حال،
تعريفھا از اصول راھنمای اسالم در »علم کالم« را ،با الغای صدق داشتنشان ،فرضيه میکنيم .و
 .٣.٢به سراغ محک زدن تعريفھا به قرآن میرويم .و
 .٣.٣تعريفھای اصول راھنمای اسالم را در قرآن میيابيم .اينک ،اقتضای به کاربردن روش علمی – ولو روش
پوپر -ايجاب میکند که
 .٣.۴از ھر اصل و مجموعۀ اصول از ھمآھنگی درونی برخوردار باشند .و
 .٣.۵سپس بايد به محک تجربه آزموده شوند .و ھرگاه از تجربه نيز موفق بدرآمدند،
 .٣.۶نوبت به مقايسه و با اصول راھنمای بيانھای ديگر میرسد ،ھرگاه کارآمدتر بودند،
 .٣.٧نوبت به راستی آزمائی میرسد .اگر اين آزمون را ھم با موفقيت گذراند ،به عنوان نزديکترين اصول راھنما به
حقيقت ،پذيرفته میشوند.
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و چون ،اصول راھنما ،به عنوان داشته اول و پايه ،پذيرفته شدند ،نوبت به داشتهھای ديگر قرآن میرسد .به عنوان
مثال ،آيا حقوق انسان و حقوق او به عنوان عضو جامعه و حقوق طبيعت و ...در قرآن وجود دارند يا خير؟ اين پرسش
پژوھشگر را از پيش فرضی از نوع قرآن رؤيا و  ...آزاد میکند .حتی اگر پژوھشگر بر آن شود که برای مثال ،مواد
اعالميۀ جھانی حقوق انسان را در قرآن سراغ کند ،يعنی پيش فرض او اين باشد که ھمانند اين حقوق در قرآن بايد وجود
داشته باشند ،در آيهھا از منظر اين حقوق مینگرد و واقعيت را ھمان که ھست ،نمیتواند ببيند .بدينسان ،پرسشی که
پژوھشگر طرح میکند اين ويژگی را بايد داشته باشد که ديدش عقل او را محدود نکند و کار تحقيق را در انطباق ماقال
با من قال )ساخته ذھن خويش( ناچيز نگرداند .عقل بايد بر موضوع شناسائی محيط باشد يعنی ،از آن ،ھيچ از ديدگاه او
بيرون نماند .عقل را آمادگی پيشکی يا غافل نشدن از آزادی خويش بايستهاست و نه پيش فرضھای محدودکننده او
آيا آقای سروش اين روش را به کاربردهاست؟ نه .کدام روش را به کاربردهاست .بنابر احکامی که صادرکردهاست،
در حقيقت ،روش علمی به کار نبردهاست .چراکه
● قرآن خشيت نامه است،
● قرآن خالی از عشق است،
● قرآن تقوا نامه است،
● قرآن با علوم مدرن نمیخواند،
● در قرآن حقوق نيست،
● در قرآن...و
● قرآن رؤيای پيامير است.
احکامی قطعی ھستند که خود میگويند صادرکنندۀ آنھا روش علمی به کار نبردهاست .ھيچيک از اين احکام »پيش
فرض« در مظان تصديق يا تکذيب نيستند .احکام قطعی بدون تجديد نظر ،بسا بدون فرجام ھستند.
و چون آقای سروش در جای ديگر ھمين بحث ،ابطال پذيری پوپر و تز داروين را به منظور اثبات اين که قرآن
رؤيای پيامير است به کمک می طلبد ،تزی که ھنوز بيشتر از نيم قرن از عمرش نگذشته بود ،بر اثر اشکاالتی که بدان
وارد شده بود ،قسمتھای برجستۀ نظريۀ داروين در تطور به طور کلی از ميان می رود و امرزوه دانشمندان غربی با
طرح و اثبات »طراحي ھوشمند« براي ساختن اولين سلول زنده ،مرگ نظريۀ داروين را اعالم کردند ،گوئی دکتر
سروش بی خبر از دنيای علم ،می خواھد با کمک تز متروک شده به اثبات نظريۀ نادرست خود بپردازد .به مطلب اخير
در جای ديگر باز خواھم گشت.
٭ وقتی از منظر پيش فرض در واقعيت نگريسته میشود:
تا اينجا ،کار ما شناسائی تناقضھای روش به کار رفته بود .اما نقد مھمتر برجاست و آن اين که:
اصل ماقال )قرآن( را از ياد بردن و من قال )دو من قال ،يکی کسی که قرآن از او است و ديگری ،کسی که از ديد اين
و آن پيش فرض در قرآن مینگرد( را موضوع کار کردن قرار داده است ،که در اين حالت ذھن را محور فعال و عين
)قرآن( را محور فعلپذير می گرداند .در چنين حالتی عين )قرآن( ،مومی در دست ذھن قرار داده شده است و در
نتيجه ذھن در شکل دادن بدان چه که می خواھد را خودکامه می گرداند .و اين ھمان عملی است که آقای سروش انجام
داده يعنی اين که پيش فرض ھايش خواسته ھای ذھنی اش را برايش به ارمغان آورده است.
بر به کار برندۀ روش پوپر و به کار برندگان روشھای علمی جديدتر است که بدانند اين روشھا ،در پايه ،گرفتار کاستی
ھستند .در حقيقت ،به کار بردن روش علمی نيازمند استقالل و آزادی نزديک به کامل عقل تجربهگر است .امروز،
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دانسته است که ذھنيت تجربه گر در موضوع تجربه اثر میگذارد .پيش از امروز نيز دانسته بود که فرضيه يا پيش
فرضھا ھم ترجمان اين و آن طرز فکر ھستند و ھم پژوھشگر را بر آن میدارند در موضوع پژوھش از منظر پيش
فرض بنگرد .لذا ،او ،تنھا واقعيت را آنسان که ھست نمیتواند ببيند ،بلکه وجود ساختۀ ذھن خويش ،منطبق با پيش
فرض ،را جانشين واقعيت میکند .پوزيتويستھا و به کاربردندگان ديالکتيک به مثابۀ قالب و ماده گرايان و ايدهآليستھا و
دينباوران و دين شناسانی که فلسفۀ ارسطوئی در سر دارند و منطق صوری او را روش میکنند و يا اين و آن ديدگاه
فلسفی و يا علمی دارند و ضد دينھائی که اين و آن طرزفکر را اخذ کردهاند و تاريخ شناسان و جامعهشناسان و نيز
فزيک دانان و کيميا دانان و زيست شناسان جبرگرا چنين میکردند و ھنوز میکنند .گرچه امروز روشھای علمی نقد
شدهاند و روشھای جديد از تأثير ذھنيت و پيش فرض سازی و از منظر آن در موضوع تحقيق نگريستن کاسته اند ،اما
ھنوز اثر اصل راھنمای عقل ،در تجربه و مشاھده علمی ،موضوع کار روش شناسان و به کاربرندگان اين و آن روش
علمی ،نگشتهاست.
توضيح اينکه وقتی اصل راھنمای عقل ثنويت است ،دو حالت ممکن است :يکی اين که شخص در موضوع تحقيقی،
دنبال يک محور فعال و يک محور فعلپذير است )ثنويت تک محوری( و يا دنبال دو محوری است )ثنويت دو
محوری( که نسبت به ھم فعال و فعلپذير باشند .از اينرو ،او نه تنھا بيرون دو محور را نمیبيند ،بلکه درون آن دو را
نيز ھمانسان که ھست نمیبيند .نه تنھا بدينخاطر که از منظر دو محور در واقعيت مینگرد ،بلکه بدينخاطر نيز که
آنچه میبيند بخشی از مجموعۀ موضوع تحقيق است و نه تمامی آن.
بدينخاطر ،اصل راھنمای عقل نسبتا ً مستقل و آزاد موازنۀ عدمی به معنای رھائی از ھر پيش ذھنيت محدودکنندۀ عقل
محقق است :اينھمانی با ھستی محض .عقل محقق ،در مقام تحقيق ،بايد از ھمه محدود کننده ھا خويشتن را برھد و
با ھستی محض اينھمانی بجويد .بدينسان ،تجربه از آغاز تا پايان ،نيازمند اينھمانی عقل با ھستی محض ،به سخن
ديگر ،به استقالل و آزادی کامل او از ھر محدود کننده ای است.
بدينقرار ،کسی که میخواھد قرآن را چنان که ھست بشناسد ،پيش فرض )قرآن رؤيای پيامبر است ،قرآن گفتار محمد
است و حتی قرآن وحی است و (...مزاحم بزرگ او است .زيرا ذھن او جز به انطباق معانی آيهھا با پيش فرض کاری
نمیتواند بکند و نمیکند .زيرا قرآن رؤيا است و قرآن ...است ،بنفسه ،انطباق دادن متن با ذھن است .بدينخاطر ،مانع
بزرگ شناسائی قرآن است آنسان که ھست.
توجه بايد کرد که قرآن رؤيا و يا وحی و يا کالم محمد است و يا کالم لفظی برآمده از کالم نفسانی است و يا،...
محورکردن ذھن است )من قال( ،و روشن است که محور فعال گرداندن »من قال« سبب غفلت از »ماقال« میشود.
و حال ھرکس که بخواھد قرآن را بشناسد ،سر و کار ش با قرآن ،بايد که به مثابۀ ما قال باشد .عقل نسبتا ً آزاد ماقال را
محور فعال نمیکند .بنابر اينکه اصل راھنمای او موازنۀ عدمی باشد ،در پیآن میشود که دليل حقانيت حق را در ھر
آيت بجويد و آنھا را با اصول راھنما و نقد آنھا با محک ويژگیھای حق به قصد ھرچه دقيق کردن شناسائی مورد
سنجش قرار دھد و ھنوز بايد آن ھا را به تجربه در آورد و سرانجام ھم شناسائی انجام گرفته بايد موضوع نقد مستمر
به قصد کاستن از اثرھای ذھنيت در شناسائی قرار بگيرد.
در قسمت بعد ،بحث در باب معلوم نبودن محکمات و متشابھات در قرآن؟ پی گرفته می شود.
محمد جعفری  /١٩جدی ١٣٩۵ /
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