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-٥جبر و اختيار و نماز يا نماز بدون اختيار يعنی چه؟
رکن اصلی نماز خواندن سورۀ فاتحة الکتاب است .نماز بدون خواندن اين سوره نماز محسوب نمیشود .مسلمانان چه
عالمان و عارفان و چه عموم مردم ،ھر روز از ھر فرقه و دسته ای که باشند ،حد اقل  ١٠مرتبه اين سوره را در نماز
ھای خود قرائت میکنند زيرا کسی را شک نيست که نماز بدون خواندن اين سوره نماز نيست .باز گمان نمیکنم کسی
را شک و شبھهای باشدکه نماز وقتی نماز است که از روی کمال آزادی و با طيب خاطر گزارده شود .آيا فکر کردهايد
اگر انسان را اختيار نبود ،نماز بدون اختيار میتوانست معنی داشته باشد؟  .پاسخ اين پرسش را سورۀ حمد به ما
میدھد:
سوره فاتحةالکتاب:
امالکتاب است .اين سوره مفتاح قرآن است.
سورۀ فاتحه از جايگاه ويژهای بر خوردار است .چرا که نام اين سوره ُ ّ
بيشتر از مقدمه و مدخل است .چون مفتاح قرآن است ،اصول اساسی دين را که قرآن بيان کنندۀ آنھا است ،در بردارد.
حسن بصری میگويد »:علوم قرآن را در سورۀ فاتحةالکتاب گرد آورد« ،امام فخر الدين میگويد» :مقصود از تمام
قرآن تقرير چھار امر است :الھيات ،و معاد ،و نبوتھا ،و اثبات قضا و قدر برای خداوند متعال. ... ،و )اياك نعبد و اياك
نستعين (...نفی جبر را میرساند« و ّ
طيبی ھم بر آن است که » علم اصول و سه علم ديگر که پايۀ دين است در سورۀ
فاتحة الکتاب جمع آمدهاند« .ديگر مفسران ھم با توضيحھای گوناگون در بيان توضيح سورۀ فاتحه ھمين واقعيت را باز
گفتهاند.
ولی آنچه را توجه نکرده و يا کمتر کردهاند ،اين است که سورۀ فاتحةالکتاب و يا اُّمالکتاب چون نقش مفتاح کتاب را
دارد ،در آن بيان اصول اسالم که قرآن آنھا را تعريف میکند و مرجع میشناسد ،آمده است .ھر آيت قرآن را بايد به آنھا
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سنجيد تا آنھا معانی خالی از تناقض و ھمه شفاف و سرراست بيابند .اين اصول ھمان اصول دين يعنی توحيد ،نبوت،
عدالت ،امامت و معاد ھستند .غالب مفسرين گفتهاند که اين سوره بيان توحيد ،نبوت و معاد است ،اما به نظر میرسد که
آنھا چون دين را بيان قدرت و نه آزادی تصور میکردهاند ،توجه نداشتهاند ،نبوت بدون برخورداری از امامت ،آن
رھبری که ھر آفريده دارد و انسان از کامل آن برخوردار است ،ناممکن است .پيامبری بدون امامت پرھيزکاران
چگونه تصورکردنی است؟ و عدالت را که قرآن ميزان تعريف میکند ،چگونه ممکن است در سوره نباشد؟ در سوره،
اھدنا الصراط المستقيم ھست .قوۀ رھبری در انسانھا بايد باشد تا که از خداوند بخواھند آنھا را به صراط مستقيم راھبر
باشد .اما در اين ھستی ،تنھا يک صراط مستقيم ھست و آن خط عدالت است .اين خط است که بدان حق از ناحق تميز
داده میشود .دو گروه ديگر ،چون به حق عمل نمیکنند ،بر صراط مستقيم عدل نيستند.
الحمد ربالعلمين بيان توحيد است .توحيد است .مالك يوم الدين معاد است .اھدنا الصرط المستقيم ،به شرح باال،
امامت و ميزان عدالت است» .انعمت عليھم« آنھا ھستند که ،به يمن نبوت ،از حقوق خويش و ويژگیھای حق و ميزان
عدالت برای تصحيح رھبری خويش ،آگاه میشوند » .غير المغضوب عليھم و ال الضالين« دو گروھی ھستند که پندار
و گفتار و کردار آنھا در بيرون خط مستقيم عدل قرار میگيرند .بدينسان ،سوره دو نوع امامت را میشناساند :امامت
بر صراط عدل که متقين از آن برخوردارند و نيايش آنھا ايناست که خداوند آنھا را امام المتقين بگرداند .و امامت در
بيرون از صراط عدل که امامت »مغضوبين و ضالين« است.
بنای سوره بر استقالل و آزادی انسان است:
 .١سوره به روشنی تمام ،ابتکار عمل را از آن انسان میشناسد .زيرا او است که از خداوند میخواھد او را به صراط
مستقيم ھدايت کند .او است که ھدايت میشود و يا از ھدايت خداوند  -که از راه عمل به حق ،تحقق پيدا میکند  ،-با عمل
نکردن به حق ،تن میزند .بدينسان ،استقالل انسان در گرفتن تصميم و آزادی او در گزينش راه ،پايهای است که مفتاح
قرآن ،بنابر اين ،قرآن ،حقوق او را به او خاطر نشان میکند.
در حقيقت ،صراط مستقيم بيانگر حقوق است .نه به اين دليل که قرآن آن را خط مستقيم حق مینامد )حکم کردن به حق
صراط مستقيم است ،سورۀ ص ،آيت ٢٣و خداوند حق است و ھدايت به صراط مستقيم میکند ،سورۀ سبا ،آيت ٦و امر
به عدل ،صراط مستقيم است ،سورهھای نحل ،آيت  ٧٦و مريم ،آيت  ٣٦و دين قيم ،صراط مستقيم است ،انعام آيت ١٦١
و اخالص در ايمان صراط مستقيم است ،حجر ،آيت  ١٦و ايمان ايستادگی به حق و شکيبائی در اين ايستادگی است،
سورۀ عصر ،آيت  ،٣خروج از تاريکی به روشنائی صراط مستقيم است ،سورۀ ابراھيم ،آيت  ،(١بلکه به اين دليل نيز
که در ھمه جای جھان ،خط عدل خطی است که صحيح را از خطا تميز میدھد.
جای بحث ھم ندارد که »اياك نعبد و اياك نستعين« يعنی جبر نيست .انسان از استقالل در گرفتن تصميم و آزادی در
گزينش نوع تصميم برخوردار است .آيت صراحت دارد بر اين که ابتکار ھدايت شدن و يا نشدن با انسان است .زيرا
اگر او را آن استقالل و اين آزادی نبود ،از خداوند ياری نمیجست .انسان مجبور ھرچه میکند به حکم مجبور
کنندهاست .او به مجبور کننده نيز مراجعه نمیکند و نمیپرسد چرا بايد کاری را بکند يا نکند .از او نيز نمیخواھد کاری
را نکند و يا کاری را بکند .صرف مراجعه ،يعنی اين که او قوۀ تميز دارد و مختار است .چه رسد به اين که از خداوند
ياری خواستن که گويای معرفت انسان بر استقالل در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم و راه است.
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بنابر اين » ِ ّإياک نعبد ّ
وإياک نستعين« با اعتقاد به جبر ناسازگار است ،زيرا اگر خداوند خالق افعال ما باشد و ارادۀ ما
دخالتی در ايجاد فعل ما نداشته باشد ،نسبت دادن عبادت به خود بی معنا خواھد بود ،با عقيدۀ تفويض نيز سازگاری
ندارد ،زيرا استعانت از کسی که دخالتی در تحقق آن ندارد معنائی نخواھد داشت.
 .٢وقتی قرآن با اين سورۀ مختصر که به منزلۀ مفتاح قرآن است ،آغاز میشود و در آن اصول دين را و اختيار
انسان و حق و تميز آن از ناحق را بيان میکند ،جز اين نمیگويد که روش زندگی در استقالل و آزادی و روش غفلت
نکردن از اين دو ،عمل به حقوق است .جز اين نمیگويد که ھمه کتابی که او است را با انطباق به اين اصول بايد معنی
کرد تا آنرا شفاف و سر راست و خالی از اختالف ،چه رسد به تناقض ،يافت .ھرکس از آن اصول خارج گشت ،بندۀ
قدرت میشود و به آيتھا معانی دلخواه قدرت را میدھد .از استقالل و آزادی خود غافل و آلت فعل قدرت میشود .در
اين وقت است که صراط مستقيم را اندر نمیيابد و قرآن را مشوش و متناقض و ...و گويای جبر يا تفويض میيابد.
اما اصول دين نيز ناقض جبر و مبشر استقالل و آزادی انسان ھستند .ھرگاه قرآن جبر را تصديق میکرد ،توحيد میبايد
با ثنويت جانشين میشد .پيامبری بیمعنی میگشت .امامت ،از جمله ،به معنای ھرکس خود خويشتن را ھدايت میکند،
بیمحل میگشت .عدالت به کار نمیآمد و ھدفمندی بیمعنا میشد و قرآن انسانھا را سازندگان بھشت و دوزخ
نمیشناخت.
بدينتريب ،يکی از مھمترين علل نفھميدن و يا کج فھميدن قرآن ،دخالت ندادن اين اصول ،بنابر تعاريف قرآن از آنھا،
در فھم آيات قرآن است .وقتی قرآن را که بروفق اصول مبين و سرراست ،نازل شدهاست ،بدون دخالت دادن اصول
معنا میکنيم ،اغلب از پيش ،معنای مطلوب قدرت را میپذيريم و آنگاه بر آن میشويم که آنرا به قرآن نسبت بدھيم.
بديھیاست که قرآن را پر از اختالف و تضاد و تناقض میکنيم .چنان که در فھم ھر علمی وقتی اصول راھنمای آن علم
را در فھم آن لحاظ نکنيم ،فھم ما از آن غلط میشود .برای مثال ،ممکن نيست به کتابھای کيميا ،فزيک و يا ھر علم
ديگری ،بدون لحاظ کردن اصول راھنمای آن علم مراجعه کنيم و از آن علم سردرآوريم .نتيجه اين که :ھر کس
بخواھدآيتھای قرآن را فھم و درک و معنا کند ،معنا را بايد از خود قرآن با مراجعه به اصول راھنمای قرآن انجام دھد
و ھيچ آيتی نمی تواند مخالف اصول راھنمای قرآن باشد ،افزون بر اين که ھر اجمالی در يک جا ،در جای ديگر
توضيح جسته و ھر ايجازی در يک جا ،در جای ديگر تفصيل يافتهاست .با مراجعه به اصول راھنما ،اجمالھا و
توضيحھای آنھا و ايجازھا و تفصيلھای آنھا ،تمام دقت و صراحت و روشنی را باز میيابند.
 .٣تصديق وجود سه راه در سوره ،خود به وضوح میگويد که قرآن جبر را باطل میداند .ھيچ جبری ديده نشدهاست
که به بيشتر از يک راه قائل شده باشد .زيرا تصديق وجود بيشتر از يک راه ،تکذيب جبر است .مھمتر اينکه بنابر
سوره ،صراط مستقيم ،راه انسانھائی که از راه عمل به حقوق ،خود را ھدايت میکنند و دو بيراھه ديگر را گرفتاران
جبر قدرت )مغضوبھا( و سرگردانھا در تاريکی )ضالين( در پيش میگيرند.
 .٤در سوره ،کلمهھا و جملهھا خالی از زور ھستند .صراط مستقيم راھی است که در آن ،زور کاربرد ندارد :اکراه
نيست ،جبر نيست .دو کلمه ،يکی مغضوب و ديگری ضالين را ھويت کسانی میشناسانند که از اين راه بيرون رفته و
گرفتار جبر قدرت گشتهاند.
مفسرين و ديگران ھم در بارۀ اين سوره ،نظر فوق را ناقص و يا بريده گفته اند:
نظر ديگران در بارۀ سورۀ فاتحةالکتاب:
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● حسن بصری گفته :خداوند علوم کتابھای گذشته را در قرآن جمع نمود ،سپس علوم قرآن را در سورۀ فاتحةالکتاب
گرد آورد .پس ھر کس تفسير آن را بداند مانند کسی است که علم تفسير تمام کتابھای نازل شده را دانسته باشد« )(٢٩
ام امام بود و مقدم بود و اين سوره مقدم است بر قرآن چنان که امام
ام گويند زيرا که ّ
● عتيق نيشابوری گويد » :اين را ّ
مقدم بود بر قوم .و نيز ّام الکتاب گويند زيرا که ام اصل بود و اين سوره اصل علوم قرآن است(٣٠) « .
● »امام فخر الدين میگويد :مقصود از تمام قرآن تقرير چھار امر است :الھيات ،و معاد ،و نبوتھا ،و اثبات قضا و قدر
برای خداوند متعال ،پس فرمودۀ خداوند) ،الحمد

رب العلمين( بر الھيات داللت میکند ،و فرمودۀ او )مالك يوم الدين(

بر معاد داللت دارد ،و فرمودۀ او )اياك نعبد و اياك نستعين (...نفی جبر را می رساند ،و اثبات اين که ھمۀ امور به
قضاء و قدر خداوند است ،و فرمودۀ او)اھدنا الصرط المستقيم( تا آخر سوره بر اثبات قضای الھی ،و پيغمبريھا داللت
میکند ،و چون باالترين مقصد قرآن اين امور چھار گانه است ،و اين سوره بر اين امور مشتمل میباشد ،امالقرآن
ناميده شده است(٣١) «.
طيبی میگويد :علم اصول و سه علم ديگر که پايۀ دين است در سورۀ فاتحةالکتاب جمع آمده» :علم اصول که
● ّ
مھمترينش شناخت خداوند تعالی و صفات اوست ،و) :الحمد

رب العلمين( اشاره به ھمين است ،و شناخت نبوت که با:

)انعمت عليھم( منظور شده ،و شناخت معاد که با) :مالك يوم الدين( به آن اشاره گرديدهاست« )(٣٢
● ميبدی صاحب کشف االسرار میگويد » :و امالقرآن از آنست که اصل علوم قرآن و جملۀ کتابھای خداوند است ،ھر
چه در کتابھا است از علوم دينی و مکارم اخالق معظم در اين سوره از روی اشارة موجود استُّ ...ام -گويند پس اين
سوره را امالقرآن از اينجا گفتند .يعنی که مفزع اھل ايمان است و مرجع اھل قرآن« )(٣٣
قبال ً نظر موالنا در مورد جبر و اختيار بيان شد ،اکنون ببينيم در مورد اين سوره چه میگويد:
● موالنا در ديوان شمس چنين میسرايد:
دست موسی در آستين نباشد
منور چون موسی پيمبر  //خواھم که
ای
دست تو ُ ّ ّ
ِ
ِ
گل سعادت
زيرا ِ

نعبد « ای جان بی » َ َ
نستعين« نباشد
اياک َ ُ
بی روی تو نرويد َ ّ » //

نعبد که در آيت پنجم سورۀ فاتحةالکتاب است به نکتۀ مھم جبر و اختيار از نظر قرآن اشاره دارد
اياک َ ُ
موالنا در بيان ّ َ
و میگويد اگر آزادی نباشد ،استعانت و کمک خواستن از خداوند چه معنی میتواند داشته باشد؟ استاد شفيعی کدکنی ،در
توضيح اين بيت آورده است » :موالنا در اين بيت نکتۀ لطيفی را بيان کردهاست و آن مسألۀ جبر و اختيار از نظر قرآن
مورد نظر قرار داده و می گويد :در اين راه،
کشش آن سوئی ،ھر دو ،را
کوشش اين سوئی و
است که در اين آيت
ِ
ِ
ِ
ضمن اين که قدمی برداشته میشود ،استعانت از او خواستن نيز شرط است و اگر آزادی نباشد استعانت خواستن معنی
ندارد (٣٤) «.البته جای بحث و شبھه نبوده و نيست که اگر جبر بود ،نماز که بدون داشتن اختيار و بیآن که به طيب
خاطر گزارده شود ،بیمعنا ،واجب نمیگشت .اين از جمله بدين خاطر است که ما مدام به خود يادآور شويم که آزاد و
صاحب اختيار ھستيم و اگر از آن غافل گشته ايم بدان باز کرديم و االّ گرفتار جبر قدرتمدارھا می شويم.
حال از آقای دکتر سروش میپرسم :معتزله و اشاعره و ديگر نحلهھا و فرق به کنار ،آيا ھمين سورۀ کوتاه ،در
فاتحةالکتاب که شما خود در ھر نماز ،قرائت میکنيد ،به شما نگفتهاست که قرآن جبری يا اختياری است؟
جا دارد در ھمين جا نکتۀ ديگری که به نماز و سورۀ فاتحه ربط دارد ،توضيح داده شود :حتما ً مستحضر ھستيد که
اخيراً آقای دکتر سروش برای اين که ثابت کند قرآن تأليف پيامبر است حديثی را به کار برده و گفتهاست» :پيامبر يک
الکلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع میگويم .يعنی ھمه جانبه.
روايت از ايشان ھست که اوتيت جوامع ِ
اين ھمان خصوصياتی است که پيامبر داشتهاند (٣۵) «.من در پی يافتن حديث شدم .آنرا يافتم .معنای حديث نه آناست
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که آقای سروش به آن میدھد:
● اوالً ،کامل حديث چنيناست »اوتيت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم اختصاراً« يعنی اين که }توانائی اظھار( کالم
مختصر و مفيد که در برگيرندۀ حکمت و جامع معانی باشد ،به من داده شدهاست.
ً
ثانيا ،حديث و يا روايت مرفوع است .و حديثھا و روايتھای مرفوع آنھا ھستند که در زنجيرۀ راويان حلقهھا،
●
برخی از آنھا نيامدهاست .لذا ،سنديت ندارد و دارای اعتبار نيست.
● ثالثا ً اگر حديث صحيح و از کالم آن حضرت ھم باشد ،پيامبر اين حديث را بدين منظور گفته که نشان دھد ،قرآن،
باوجودکوتاھی جملهھا ،سرشار از معانی است .ھم او گفتهاست تفاوت کالم او با قرآن ،بسيار است .بيان معانی عميق
با موجزترين الفاظ به من داده شده که مراد قرآن کريم است و ديگر تجميع کتب آسمانی پيشين .که اين احتمال ضعيف
به نظر می رسد .زيرا کسانی و از جمله صاحب کشف االسرار که میگويد » :اياك نعبد و اياك نستعين – اشارت به دو
رکن عظيم است از ارکان دين و مدار روش دين داران به اين ھر دو رکن است :اول تحلية النفس بلعبادة و االخالص،
القوة.
خود آراسته داشتن به عبادت بیريا و طاعت بینفاق .رکن ديگر تزکية النفس عنالشرک و االلتفات الیالحول و ّ
نفس خود را منزی کردن و از شرک و فساد باز داشتن ،و تکيه بر حول و قوت خود ناکردن .آن تحليت اشارت است به
ھر چه میببايد در شرع ،و اين تزکيت اشارت است بھر چه مینبايد در شرع .در نگر به اين دو کلمۀ مختصر که جملۀ
شرايع دين از اين دو کلمه مفھوم میشود کسی را که در دل آشنائی و روشنائی دارد ،تا ترا محقق شود آنچه مصطفی
گفت عليه السالم » :اوتيت جوامع الکلم و اختصر لی الکالم اختصاراً « و گفته اند -اياك نعبد توحيد محض است«
)(٣۶
عالوه بر ميبدی ،بخاری ھم حديث را در صحيحين به ھمين معنی آوردهاست که بنابر آن ،پيامبر گفتهاست :خداوند در
اين کتاب جميع کتب گذشته را جمع کرده است و در نتيجه با وجودی که کتاب کالمش و لفظش موجز و کوتاه است ،اما
واجد معانی کثير بلندی است.
کسان ديگری ھم که آن را حديث صحيح گرفته و به کار برده اند ،آنرا در رابطه با قران و ايجاز و اختصار وبلندی
معنای آن به کار برده اند .نه چون آقای دکتر سروش که آنرا در اثبات مدعای خود که قرآن تأليف پيامبر است به کار
برده.
بخاری در صحيح خودش جوامع الکلم را اين چنين تعريف میکند » :که خداوند معانی زيادی را که در کتب )انبياء(
سابق آمده را در يک يا دو کلمه جمع میکند .وحاصل امر پيامبر خدا )ص( با قول الموجز يعنی با الفاظ کوتاھی که در
برگيرندۀ معانی زيادی باشند حرف میزند .سليمان بن عبدﷲ نوفلی میگويد که رسول خدا )ص( با کلمات کوتاھی که
در بر گيرندۀ معانی زيادی باشد سخن میگفت و ديگران يعنی غير از سليمان ھم گفتهاند که )معنی جوامع الکلم( يعنی
قرآن ،واين از قرينه لفظ »بعثت« برانگيخته شدم فھميده میشود که منظور پيامير خدا از جوامع الکم قران میباشد.
زيرا قرآن ،اوج ايجاز الفاظ واتساع معانی میباشد و بعضی ديگر گفتهاند که منظور از جوامعالکلم ،قرآن و غير قرآن
میباشد ،يعنی آنچه که در نطق وبيان به آن حضرت داده شده و از »غيره« فھميده میشود که مراد از آن کالم موجز و
فصاحت و بالغت وسخن درست و دقيق و مستقيم میباشد و دليل اين امر که جوامع الکلم قران و غير قران می باشد
گفته )كان يعلمنا جوامع الكلم وفواتحه( که رسول خدا جوامع کالم و مقدمات و بدايات کالم را به ما ياد میداد(٣٧) «.
ِ
٭ تفاوت کالم پيامبر با کالم خدا )قرآن(:
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از ھمۀ اينھا گذشته ھم اکنون بسياری از گفتارھای پيامبر در دسترس است و ھر کس که کمی به ادبيات و زبان عرب
مسلط باشد ،حتی عربھای معمولی ،قادراند سخنان پيامبر را از کالم خدا تشخيص دھند .کالم پيامبر بسيار پرمغز و پر
معنی ھست ،اما با قرآن تفاوت اساسی دارد .بعضی از گفتار پيامبر را از کتاب داليل النبوه به عنوان نمونه میآورم:
» انا النبی ال کذب انا بن عبد المطلب« من براستی و بیدروغ پيامبر ھستم من پسر عبد المطلبم« ويا » :تا لوال ما
اھتدينا وال تصدقنا وال صلينا فانزلن سکينة علينا و ثبت االقدام ان القينا« سوگند به خدا اگر خدا نبود ما رھنمون
نمیشديم .نه زکوة میداديم و نه نماز میگزارديم .پروردگارا آرامشی بر ما فرو فرست در جنگھا به ما پايداری عنايت
فرما« و ياّ » :
اللھم ان العيش عيش اآلخرة فارحم االنصار و المھاجر« .پروردگارا ھمانا زندگی ،زندگی آن جھان است،
خدايا بر انصار و مھاجران رحمت آور« ) (٣٨حتی در نھج الفصاحه که گفته ھای قصار پيامبر جمع شده و موجود
است و ياخطبه آن حضرت در حجة الوداع.
تا به حال ،از عرب و غير عربی که با ادبيات عرب سرو کار داشته ،ھيچ کس مدعی نشدهاست که گفتار پيامبر حتی
شباھت به قرآن دارد .تنھا آقای دکتر سروش است که زبان عوام فريب به کار میبرد تا مگر مدعای غلط خويش را
بقبوالند .او میگويد:
»آخر ببينيد فرض کنيد ما قرآن را فقط وحی بدانيم کلمات ديگر پيامبر را شما چکار میکنيد .ايشان وقتی سخنرانی
میکرد ،سخنرانی بسيار بليغ و اديبانهای میکرد .ھست پاره ای از سخنرانیھای ايشان ،آن جا که ديگران نمیگويند
محصول وحی است .آن جا ديگر محصول خود ّ
خالقيت شخصيت ايشان است .پيامبر يک روايت از ايشان ھست که
الکلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع میگويم يعنی ھمه جانبه اين ھمان خصوصياتی
اوتيتوا جوامع ِ
است که پيامبر داشتهاند(٣٩) «.
اما آيا اديبانه و بليغ سخنرانیکردن ،معنايش اين است که کالم او وحی الھی است؟ و يا قرآن کالم او است؟ بسياراند
کسانی که بليغ سخنرانی کرده و میکنند .مثالً شما میفرمائيد سعدی عربی دان متبحری است و بعد مثالی از او میزنيد
که بسيار ھم بليغ است .آيا سعدی گفتهاست به او وحی شده و يا سخن او وحی است؟ و ھمان جملهای که شما ،از قول
الکلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع
پيامبر ،دليل بر صحت مدعای خود نقل میکنيد» :اوتيتوا جوامع ِ
می گويم« جز اين نمیگويد که »جوامع الکالم« به او داده شدهاست .ديديم که مراد او قرآن است.
گفتن ندارد که پيامبر از مجموعهای از استعدادھا ،مجموعهای فوقالعاده برخوردار بودهاست .کالم او نيز جامع
بودهاست .اما آقای سروش از چهرو ،قول پيامبر را دربارۀ تفاوت سخنش با کالم قرآن که عين واقعيت است ،نمیخواند؟
آيا او از پيامبر زبان و ادب و معانی شناستر است و تشخيص او ايناست که تشخيص خود پيامبر نادرست است؟ نه .او
چون نياز دارد به اثبات نظر اثبات ناپذير خويش – زيرا دليل صحت مدعايش در خود آن نيست – قول پيامبر را در
فرق کالمش با کالم قرآن نمیخواند و به حديث مرفوعی ،معنی میبخشد که ندارد .آقای سروش خود معترف است که
پيامبر در غير زمان وحی و در مواقع عادی کارھائی را میکرد که ممکن بود اشتباه باشند .او میگويد:
»در غير وحی ،من اينجا ھمهاش میگويم به اعتقاد مؤمنان ،برای اين که من نمیخواھم در اينجا يک داوری ويژه ای
کردهباشم ،به اعتقاد مؤمنان ،در غير وحی ،ايشان ممکن است خطا بکند ،ھيچ اشکالی ندارد .نادر شاه افشار به
تاکتيکھای جنگی پيغمبر ايراد میگرفت ،میگفت :ايشان خيلی فرد جنگجو و جنگ شناسی نبود .يا مثالً فرض کنيد خود
روايات اھل سنت زياد است که پيامبر گاھی به خطای خودشان اعتراف میکردند .يک بار اعتراض کرد ايشان که چرا
گردۀ درختان خرمای نر را بر روی خرمای ماده میپاشيد؟ مردم گمان کردند که ايشان میگويد نکنيد و نکردند و سال
بعد خرما بار نداد و آمدند و گفتند ،ما به فرمان شما عمل کرديم .ايشان گفتند :نه! چنان که مشھور است گفتندُ َ :
اعلم
انتم َ َ ُ
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بآخرتکم ِ ُ
ِ ُ
ُ
منکم .شما به امور دنياتان از من واقف تريد...ببينيد آنچه مسلم است برای مسلمانان اين
اعلم
بدنياکم منی و َ َ
ان َ َ ُ
است که در ھنگام تلقی وحی ،پيامبر ھيچ خطا نداشته و صد در صد آنچه به او میرسيده میگرفته .اما اين که يک
روزی پيغمبر توی راه میرفته ،مثالً کوچه را گم کند و عوضی برود ،اينطرف برود آنطرف برود ،من گمان نمیکنم
ھيچ کسی ترديدی داشته باشد .به اين معنا ايشان انسان بود بشر بود .اما اين که وحی را پيامبر صورت می داد خودش،
آره! من به اين قصه تصريح کردهام که درست صورت وحی تاريخمند است يعنی اگر پيامبر عرب نبود صورت
وحيش عربی نمیشد و اگر عرب نبود مثالھائی که در قرآن آورده مثالھای ديگری میشد و ھاکذا « )(۴٠
سخنان بس شگفتیآور! از آقای سروش میپرسم :آيا شما خود را جزو مؤمنان میدانيد و يا غير مؤمنان که تکرار
میکنيد »به اعتقاد مؤمنان«؟ اگر خود را جزو مؤمنان محسوب میداريد ،مسأله يک شکل دارد و اگر جزو غير
مؤمنان مثال نظير خاور شناسان قرار میدھيد ،مسأله شکل ديگری به خود میگيرد .با ذھنيت رھا که به سراغ قرآن
نرفتهايد .زيرا خود میگوئيد نياز به پيش فرض است .آيا پيش فرض شما غير از ايناست که قرآن کالم پيامبر است؟ و
آيا به دليل ھمين پيش فرض ،کار شما غير علمی و ذھنيت خود را واقعيت و حقيقت ،ھردو ،گمان بردن نيست؟
با توجه به عقيدۀ مؤمنان و بحث درون دينی ،شما خود آورده و معترفيد که پيامبر در غير وحی گاھی خطا میکرد و به
خطای خودش ھم اعتراف میکرد .و بعد ھم میگوئيد »نادر شاه افشار به تاکتيکھای جنگی پيغمبر ايراد میگرفت،
میگفت :ايشان خيلی فرد جنگجو و جنگ شناسی نبود« سؤال اين است :آيا شما ھم چنين میپنداريد؟ و باوجود اين
میگوئيد »:اما اين که وحی را پيامبر صورت میداد خودش ،آره! من به اين قصه تصريح کردهام که درست صورت
وحی تاريخمند است .يعنی اگر پيامبر عرب نبود صورت وحيش عربی نمیشد و اگر عرب نبود مثالھائی که در قرآن
آورده مثالھای ديگری میشد و ھاکذا« ؟
و در ھمين جا ،بگويم که »تاريخمند « بودن قرآن و و حی از فکر بکر نصر حامد ابو زيد است ،که در جای خود به
آن خواھم پرداخت .اين ادعا که »اگر پيامبر عرب نبود صورت وحيش عربی نمیشد و اگر عرب نبود مثالھائی که در
قرآن آورده مثالھای ديگری میشد و ھاکذا « ،جز به کاربردن زبان عامه فريب نيست .زيرا سخنی است با غفلت
ازجھان شمول بودن امرھای واقع و مثالھا .سخنی که با اين غفلت به کار میرود برای گرفتار غافل کردن شنوندگان و
خوانندگان از صفت جھان شمول و مستمر بودن آنھا است.
حضرات موسی و عيسی از قوم بنیاسرائيل و سامی بودهاند .به زبان عبری سخن گفتهاند .اما آنھا ھم ،پيامبر پيامی
بودهاند که موضوع آن امرھای واقع مستمر و جھان شمول و مثالھائی باز جھان شمول بودهاست .آيا مسيحيان و يا
يھوديان سراسر عالم امروزه می گويند که چون موسی و عيسی با زبان عبری سخن گفته و در پيامھا که گذاردهاند،
مثالھا از آن قومشان بودهاند؟ میگويند تورات و انجيل را خودشان تأليف کردهاند .میگويند صورت وحی از آنھا است؟
آنچه را که شما توجه نکرده و يا نتوانستهايد ببينيد ايناست که ،در قرآن ،مثالھا ،برای مثال ،از قومھای گوناگون
ھستند .اما علل و عواملی که سبب شدهاند ھريک از آنھا اين يا آن سرنوشت را پيداکند ،ھر قوم و جامعهای را ،در ھر
زمان ،به ھمان سرنوشتھا گرفتار میکند.
زبان قرآن ،به لفظ ،عربی است ،اما به معنا و به ويژگیھا ،زبان آزادی است .زبانی است که ھر کس آنرا بياموزد و
به کار برد ،عقلی آزاد و مبتکر پيدا میکند .از بند توجيهسازی رھا میشود .به فھم قرآن به مثابۀ خلق خداوند ،توانا
میشود .امرھای واقع را نه موجود در جامعۀ عرب آنروز که موجود در جامعۀ خود و جامعهھای ديگر میيابد.
چراکه مستمر و جھان شمول ھستند .آيا رباخواری ،جنگ ،بردهداری ،قدرت طلبی ،زناشوئی ،مالکيت و  ...آن روز
در جامعۀ عرب بودند و امروز در جامعهھای مختلف نيستند؟
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شما وقتی میگوئيد پيامبر در غير زمان وحی اتفاق میافتاد که خطا کند ،اشتباه کند ،چگونه با اطمينان مدعی میشويد
که به گاه دريافت وحی  -که به زعم شما »خواب پريشان« است -دچار اشتباه نمیشد؟ اين ادعای شما که پيامبر در
حال بيداری و آگاھی میشد که خطا کند ولی در رؤيايش که شما آنرا تأليف وحی خوانده ايد ،خطا نمیکرده است،
تناقض گوئی مضحکی نيست؟ شما مدعی میشويد که قرآن ،عشق ،عدالت ،حق ،آزادی...،نيست .اين ادعا ناقض قول
شما در بارۀ ارتباط خدا و پيامبر از راه رؤيا نيست؟
افزون بر آنچه گفته شد ،به تناقضات ديگری ازھمان سخن دکتر سروش که:
»آخر ببينيد فرض کنيد ما قرآن را فقط وحی بدانيم کلمات ديگر پيامبر را شما چکار میکنيد .ايشان وقتی سخنرانی
میکرد ،سخنرانی بسيار بليغ و اديبانهای میکرد .ھست پارهای از سخنرانیھای ايشان ،آن جا که ديگران نمیگويند
محصول وحی است .آن جا ديگر محصول خود ّ
خالقيت شخصيت ايشان است .پيامبر يک روايت از ايشان ھست که
الکلم خداوند به من يک ظرفيتی داده که سخنان جامع میگويم يعنی ھمه جانبه اين ھمان خصوصياتی
اوتيتوا جوامع ِ
است که پيامبر داشته اند «.اشاره می شود گويا اصالً متوجه سخنان پر از تناقض خود نيست
● کالم پيامبر )ص( که »محصول خالقيت شخصيت ايشان« است ،در بيداری و پيشاروی مخاطبان بر زبان او جاری
شدهاست .ھرگاه بنابر اين باشد که قرآن محصول خواب پريشان باشد ،کالم پيامبر )ص( نمیتواند مادون آن باشد و به
ضرورت مافوق آن میشود.
● اما پيامبر خود ،در مقام مقايسه ،میفرمايد» :فضيلت گفتار خداوند برسخنان ديگر ،چون فضيلت خدا بر مخلوق
خويش است« ) (٤١بدينقرار ،ھرگاه گوينده نخواھد در تناقض بماند ،بر او است که اعتراف کند قرآن فرآوردۀ خواب
پريشان پيامبر )ص( نيست.
● و قرآن فرمايد )آيت  ٨٢سوره نساء( :آيا در قرآن تدبر نمیکنيد؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعا ً در آن اختالف
بسيارى مىيافتند.
آيت کالم پيامبر )ص( را استثناء نمیکند .حال اگر کالم پيامبر که »محصول خالقيت شخصيت او« در بيداری است،
باوجود احتمال اختالف در آن ،ارجمند است ،اما قرآن چگونه ممکن است محصول خواب پريشان پيامبر )ص( باشد؟
● اين پندار که »رسانه« خداوند شدن فعلپذيری است و اين گمان که پيامبر )ص( فعال بودهاست ،ترجمان ثنويت تک
محوری ،به مثابۀ اصل راھنمای عقل است .در حقيقت ،ھيچ فعاليتی گرانقدرتر از عقل را از خودانگيختگی کامل ،توانا
به اتصال به خودانگيختگی مطلق گرداندن نيست و عقلی که خلق خداوند از طريق او ابالغ میشود ،بايد از تمام توان
خالقيت برخوردار باشد .بايد موازنۀ عدمی را شناخت تا دانست اينھمانی جستن با ھستی در مقام خلق چيست .بنابر
توصيف پيامبر )ص( که خود را افصح عرب میدانست ،نسبت خلق او )=کالم او( به خلق قرآن )= کالم خدا( ،نسبت
آفريده به آفريدگار است .به سخن ديگر ،دريافت پيام خداوند توانائی میطلبد که توانائی خلق کالم ،در مقايسه با آن،
ناچيز است .در بخش بعدی ادامه بحث با ال جبر و ال تفويض ٌ
امر بين االمرين يعنی چه؟ پی گرفته می شود.
محمد جعفری  / ١٨دی]جدی[ ٥٩ /
ادامه دارد
يادداشت و نمايه:
 -٢٩االتقان فی علوم القرآن ،سيوطی ،ترجمه سيد محمد مھدی حائری قزوينی ،ج ،٢چاپ  ،١٣۶٣ص .۵٠٠
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-٣٠تفسير سور آيادی ،ابوبکر عتيق نيشابوری به تصحيح سعيدی سيرجانی ،ج اول ،ص ١٨؛ اين تفسير کھن ترين
تفسير قرآن به زبان فارسی در قرن پنجم ھجری است.
 -٣١االتقان فی علوم القرآن ،سيوطی ،ترجمۀ سيد محمد مھدی حائری قزوينی ،ج ،٢چاپ  ،١٣٦٣ص  ٥٠٠و .٥٠٠١
-٣٢ھمان سند ،،ص .٥٠٠١
-٣٣کشف االسرار و ُ ّ
عدة االبرار ،ج  ،١چاپ  ،١٣٦١ص.٤
 -٣٤غزليات شمس تبريزی ،محمد رضا شفيعی کدکنی،ج ،١ص.٥٠٩
 -٣۵بخش دوم مصاحبۀ سروش با بازرگان در برنامه پرگار :
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
-٣۶کشف االسرار و ُ ّ
عدة االبرار ،ج  ،١چاپ  ،١٣۶١ص .٣۴
 -٣٧اصل اين حديث چنين است:
َِ ٌ
حديث)حديث مرفوع( ُ ِ ُ " :
الكلم "  ،واختصر لي الكالم اختصارا  ،العسكري فياألمثال  ،من طريق سليمان
أوتيت َ َ ِ َ
جوامع ْ َ ِ ِ
ﷲ النوفلي  ،عن جعفر بن محمد عن أبيه  ،أن النبي صلى ﱠ
بن عبد ﱠ
ﷲ عليه وسلم قال  :وذكره  ،وھو مرسل في سنده من لم
أعرفه  ،وللديلمي بال سند عن ابن عباس مرفوعا مثله  ،بلفظ  :أعطيت  ،والحديث بدل الكلم  ،وعند البيھقي في الشعب من
طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قالبة  ،أن عمر ﱠ
مر برجل يقرأ كتابا من التوراة  ،فذكر الحديث  ،وقوله
صلى ﱠ
ﷲ عليه وسلم  :إنما بعثت فاتحا وخاتما  ،وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه  ،واختصر لي الحديث اختصارا ،
وللطبراني من طريق أبي الدرداء  ،قال  :جاء عمر  ،وذكر نحوه  ،وألبي يعلى من طريق خالد بن عرفطة  ،قال  :كنت
عند عمر فجاءه رجل  ،فذكره  ،وفيه قوله صلى ﱠ
ﷲ عليه وسلم  :يا أيھا الناس قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه  ،واختصر
لي الحديث اختصارا  ،وأصل الحديث من طريق ابن سيرين عن أبي ھريرة بلفظ  :أعطيت فواتح  ،وفي لفظ  :مفاتيح ،
وفي آخر  :جوامع الكلم  ،ونصرت بالرعب  ،ومن حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ،كالھما عن أبي
ھريرة  ،بلفظ  :أعطيت جوامع الكلم  ،وفي لفظ  :بعثت بجوامع الكلم  ،ومن طريق أبي يونس مولى أبي ھريرة عن مواله
 ،بلفظ  :أوتيت جوامع الكلم  ،ومن طريق العالء  ،عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبي ھريرة  ،بلفظ  :أعطيت  ،ومن حديث
عطاء بن السائب عن أبي جعفر  ،عن أبيه عن علي  ،في حديث  :أعطيت خمسا  ،ففيه  :وأعطيت جوامع الكلم  ،وفي
ﷲ  ،علمنا مما علمك ﱠ
حديث أبي موسى األشعري  :أعطيت فواتح الكلم وخواتمه  ،قلنا  :يا رسول ﱠ
ﷲ ؟ فعلمنا التشھد ،
ﷲ صلى ﱠ
وفي حديث ھند بن أبي ھالة الطويل  :كان رسول ﱠ
ﷲ عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم  ،قال ابن شھاب فيما نقله
البخاري في الصحيح  :بلغني في جوامع الكلم  :أن ﱠ
ﷲ يجمع له األمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله  ،في األمر
الواحد  ،واألمرين  ،ونحو ذلك  ،انتھى  .وحاصله أنه صلى ﱠ
ﷲ عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز  ،القليل اللفظ  ،الكثير
المعاني  ،وقال سليمان بن عبد ﱠ
ﷲ النوفلي  :كان يتكلم بالكالم القليل يجمع به المعاني الكثيرة  ،وقال غيره  :يعني القرآن
بقرينة قوله  :بعثت  ،والقرآن ھو الغاية في إيجاز اللفظ  ،واتساع المعاني  .وقال آخر  :القرآن وغيره مما أوتيه في منطقه ،
فبان به من غيره باإليجاز واإلبالغ والسداد  ،ودليل ھذا  :كان يعلمنا جوامع الكلم وفواتحه والكالم في ھذا المعنى يطول .
يعني في الصحيحين أو أحدھما.
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1849&pid=908791&hid=258
-٣٨دالئل النبوه ،ج ،١ابوبکر احمدبن حسين بيھقی ،ترجمه محمود مھدوی دامغانی ،ص.۴۴
 -٣٩بخش دوم مصاحبۀ سروش با بازرگان در برنامه پرگار :
afgazad@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
:  بخش اول مصاحبۀ سروش با بازرگان در برنامه پرگار-۴٠
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
.۴٩  ص، کتاب نھجالفصالحه-۴١
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