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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٧  اپريل٢٠
  

  عبدالکريم سروش" رؤياھای رسوالنه"در نقد 
  )ششمبخش (

  
  

 ٌ ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين يعنی چه؟  -٦

نقد نظر معتزله و اشاعره نيز به اين .  گذارد له پيشين روشن کردند که قرآن بنا را بر استقالل و آزادی انسان میسه مقا

کردن خدا، بنابراين انکار او  و  ھا که حق ھستند و آنھا که حق نيستند، به خداوند، متعين نتيجه رسيد که نسبت دادن عمل

بنابراين، معتزله نيز، بسا . روم کردن خويش از استقالل و آزادی استکردن رابطه با خدا، تصديق تعين و مح قطع

کاربردن از ه پندارند عمل به ناحق کردن و زور ب آنھا و ھنوز بسيارند کسانی که می. اند ناخودآگاه، به جبر قائل بوده

که عصبانی  چنان. ر استکه عمل به ناحق، گويای به بندگی قدرت درآمدن و از دست دادن اختيا حال اين. اختيار است

  . گويد عصبانی بودم نفھميدم چه گفتم و چه کردم خود نيز می. گوينده، آزاد نيست شونده و زور

امر . سان، استقالل و آزادی نزديک به مطلق و، نه مطلق، را کسی دارد که بتواند با ھستی محض ھوھويه گردد بدين

پندارد و در سر بسياران نيز ھست،  آنچه آقای سروش می. ، ھمين استاالمرين، منزلگاھی که، در آن، حق قراردارد بين

 جبر ھستند و ۀاما اين دو، دو روی يک سکه، سک. ای از جبر و تفويض است االمرين، آميخته است که امر بين اين

کامل با ھستی در عمل، اينھمانی . وگرنه آزادی با جبر آميختنی نيست. ای از جبر با جبر است  آنھا، آميخته ۀآميخت

به سخن . شويم کنيم، در معيت ھستی محض که خدا است می انسانی که ما ھستيم، وقتی به حق عمل می. شود حاصل نمی

يعنی از خدا، بنابراين از . کنيم اما ھمواره چنين نمی. کنيم ديگر، در آن منزلگاه، حق را يافته و بدان عمل می

 که ھمراه است با -اينست که، در عمل، آزادی مطلق . کنيم احق عمل میشويم و به ن خودانگيختگی خويش، غافل می

  . شود   حاصل نمی-استقالل 

. پس، بر او است که عمل به علم کند.  ول استؤکند، مس خاطر آنچه میه که آدمی در اعمال خود مختار و ب حاصل اين

 شود، در عمل خويش، علم و نه ناعلمی که  است که مطمئنمسؤولرو، ھرکس  از اين. عمل خالی از علم ناشدنی است
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دھد  باز به او امکان می. دھد، عمل به علم کند علم به حقوق ذاتی حيات، به او امکان می. برد کار میه پندارد، ب علم می

ه با اھميت دين نيز در اين است که انسان را از حقوق خويش و اثر بود و نبود رابط. از آنچه بدان علم ندارد پيروی نکند

به او .  شود کند و راھنمای او در علم جستن و علم بر علم افزودن، می خداوند، در مستقل و آزاد بودنش، آگاه می

 مسؤولدھد  يکايک اعضای او  در العلم توقف نکند و به او ھشدار می. آموزد از آنچه بدان علم ندارد، پيروی نکند می

  : ندا

   ) ٣۶/ اسری(ع و البصر و الفوآد كل اولئك كان عنه مسوال ّس لك به علم ان السميو ال تقف ما ل

تواند باشد، نقد مدعای آقای سروش بر ما و  است، چه می االمرين يا منزلگاھی که حق در آن اينک که دانستيم امر بين

  :  شود خود او آسان می

ٌ امر بين االمرين استخوان الی زخم َال جبر و ال تفويض بل: اند در شيعه ھم که گفته«: ٭ نقد قول آقای دکتر سروش

  : »گذاشته اند 

آمد، يادآور شويم که تفويض در لغت يعنی انجام امر و يا اموری را    الجبر و ال تفويض گفتهۀدر مقام بسط آنچه در بار

را خلق خداوند ھستی : است اما بنابر نظر فيلسوفان جانبدار تفويض، معنی کلمه اين. به کسی سپردن و يا واگذاشتن

را به » اختيار کامل«خود را از دخالت در کار آفريده خويش معاف کرده و . ِاست و ديگر کاری به کار آن ندارد کرده

 او ۀکرد، اثری بر گردش کار ھستی آفريد اگر خداوند خود را نيست می: اند کسانی از معتزله گفته. است انسان داده

آيند، مقتضای طبع خود   و جريانی دارد و حوادثی که به تدريج پديد میچرا که جھان به حسب طبع خود گردش. نداشت

نقد اين نظر ما . است در اين جھان،  آدمی مختار مطلق است و تصدی امور ھر چه ھست به او واگذار شده. جھان است

، گرفتارکردن خويش اند که محروم کردن خود از خداوند ھدايت کننده را به اين نتيجه رساند که صاحبان آن غافل بوده

  .است به تعين و جبر آن

که خودکامگی وقتی  توضيح اين.  قدرت استۀ، بند ًانسان مطلقا خودکامه است، در جا، يعنی انسان متعين و بيشتر از آن

 باشد که او را به  ای بايد وجود پيداکرده پس، مجبورکننده. کند، ديگر عمل آزاد نيست شکل عمل به ناحق را پيدا می

آيد، نه تصور کردنی و نه   پديد میء قواۀای جز قدرتی که از رابط اما مجبورکننده. باشد کردن به ناحق مجبور کرده ملع

در نتيجه، انسان ھم . کند ای نيست را قدرت پر می بدين ترتيب، خالء خدا نيست يا خداوند ديگر کاره. وجود يافتنی است

که  اال اين. ، فرقی ميان اشاعره و معتزله و ماديون در جبر باوری نيستلذا. شود متعين و ھم گرفتار جبر قدرت می

يکی جبر تعين و ديگری جبر اطاعت از . شود دھند که جبر مضاعف می معتزله، بسا ناآگاھانه، معنائی به تفويض می

، منطق صوری در اين مورد. کردند شدند اگرمنطق صوری را روش نمی دو تمايل گرفتار جبر باوری نمی اين. قدرت

شود که  اين روش مانع از آن می. کند کار را با متعين کردن او می  عقل از ھستی محض، خدا، است و اينۀغافل کنند

گويد خدا  گويد خدا ھست فعل من از او است و ديگری می يکی می. صاحبان سه نظر دريابند که تفاوتی ميان آنھا نيست

مايه  و بن. خدا نيست: گويد نيازم و سومی ھم می  ندارد و من در فعل از او بیھست اما کاری به کار ھستی آفريده خود

  .  ھر سه نظر، تعين و جبر است

و از حق جز حق صادر . رساند که  خداوند استقالل و آزادی مطلق  و حق است نقد سه نظر ما را به اين نتيجه می

انسان برخوردار از استقالل و آزادی، انسان در . نداست اوست مستقل و آزاد و حقوقمۀپس انسان که آفريد. شود نمی

کند چه رسد به برخورداری از  نبود خدا، تصور آزادی را نيز ناممکن می. اتصال با آزادی مطلق است که خداوند است

باشند برای مثال، بسا . شود آيد و نه انسان از آن برخوردار می حق نيز بدون حق مطلق نه به تصور می. آن، در زندگی

ابند که ھرگاه يی اما اگر نيک تأمل کنند، در م. کسانی که بپندارند  زيبائی بدون زيبائی مطلق، تصورکردنی است
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: شوند ای از زور نداشته باشد، نيازمند قائل شدن به زيبائی مطلق می مايه بخواھند تعريفی از زيبائی بيابند که بن

   .آزادی حق است و آزادی مطلق زيبائی مطلق است. ستحق مطلق زيبائی مطلق ا. زيبائی صفت حق است

کند، ضد رشد  شمارش محروم می ھای بی بندد و او را از ھستی و امکان در عمل، بنابر اين که جبر مدار عقل را می

اين انسان استقالل و . شود کند که در جا تسليم امر و نھی قدرت می جبر آدمی را به موجودی بدل می.  انسان است

تر   او است، پستۀکاربرنده بسا از ماشينی که فرمانش در اختيار ب. دھد ادی، در نتيجه خالقيت خود را از دست میآز

  . شود می

  

  : ٭ امر بين االمرين؟

نقد .  است  جبر و اختيار و تفويض از زمانی که فلسفه پيدا شده، موضوع فلسفه بودهۀمسألشوم که  يکبار ديگر يادآور می

و نقد ما را  . توانند داشته باشند ن شد به اين نتيجه که دو ديدگاه فلسفی بازگشتی جز به تعين و جبر نمیما را رھنمو

تواند  بلکه منزلگاھی می. ای از آزادی و جبر باشد تواند آميخته داللت کرد بر اين اندريافت که الجبر و التفويض نمی

  .  است باشد که حق در آن

 قدرت را از يونان اخذ و برای ۀدستگاه اموی فلسف. ول بار، جبر را معاويه  وارد اسالم کردشوم که، ا باز يادرآور می

عباسيان ھمان نياز را داشتند و بر . جا انداختنش ، فقھای حکومتی  را بر آن داشت که بدين  لباس اسالمی جبر بپوشانند

زيرا از خود بيگانه کردن فکر راھنما و .  ندتر بخشيد  قدرت ميدانی ھرچه وسيعۀھمان رويه عمل کردند و به فلسف

  .  قبوالندن جبر، کار آمدترين روش قبوالندن مقدر بودن حکومتھای جبار  به مردم است

است، اما برای اولين  مشھور شده) ع(ٌاگر چه جمله  ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين  از قول امام جعفر صادق 

  : بعد از قضيه حکميت مطرح شدو ) ع(بار در دوران امام علی

َشام به  قضا و  قدر ] جنگ اھل[ا رفتن ما به يآ: پرسيد] پس از بازگشت از صفين[مردی شامی « در اصطالح دينی (َ

َقدر به جبر و تفويض ھر دو اطالق می شود َد تو قضا و  قدر  حتمى يواى بر تو شا: از جانب خدا بود؟  امام فرمود.)  َ َ

خداوند سبحان، بندگانش را امر كرده با .  ن بود، پاداش و کيفر باطل بود و وعده و وعيد باطلياگر چنرا گمان كردى،  

در . نكرده) به كسى(نى يف سنگيف آسانى بر دوش آنان نھاده و ھرگز تكليو تكال. ار  و نھى فرموده با بيم و ترسياخت

ت نكرده، و از روى اكراه يز روى اجبار، او را معصرى قرار داده، و ھرگز كسى ايپاداش كث) اطاعت اندك(ِبرابر 

ھا و  ھوده نفرستاده و كتب آسمانى را براى بندگانش عبث نازل نكرده، و آسمانيامبران را بيخدا پ. اطاعت ننموده است

» !واى بر كافران از آتش دوزخ. ن گمان كافران استيا. ده استيافريھدف ن ان آنھاست باطل و بىين و آنچه در ميزم

)۴٢(  

دستور و حکم :  پس آن قضا و قدری که ما جز بدان حرکت نکرديم چيست؟ امام فرمود: سپس آن مرد از امام پرسيد

.  اه پروردگار تو مقرر کرد که جز او را نپرستيديّ را خواند و قضى ربك اال تعبدوا اال اتو سپس اين آي. خداوند است

  )۴٣)  (٢٣/ اسری(

است و نه آن، بلکه بين  اند که نه اين  شامی بطالن جبر و تفويض را آشکار ساخته، و فرمودهامام در پاسخ به آن مرد

 .االمرين است

.  حق بايستيم و بر آن عمل کنيمهروشن است که خداوند با داشتن اختيار و آزادی، بدون اکراه و اجبار امر فرموده که ب

ِدر نتيجه عواقب .  ايم لت از آزادی خويش، به ناحق عمل کردهاما اگر ما به خالف آن عمل کنيم، باز ھم، خود با غف

  . سنت الھی چنين است. کند و در خود می پيچيد ِخالف حق عمل کردن ما را گرفتار خود می
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نه جبر : حضرت فرمود: از جمله. است  جبر و تفويض چندين بار پرسش شدهۀدر بار) ع(بنا بر روايت، از امام صادق

ه حق آنجاست و آن منزل را نداند جز عالم يا کسی که  عالم آن را بلکه منزلی است ميان آن دو که است و نه تفويض ب

نه جبر درست است و نه تفويض بلکه امری است « : فرمايد و يا، امام صادق عليه السالم می)    ۴۴ (.وی آموخته باشد

مشغول گناه بينی و او را ثلش اين است که مردی را گفتم ميان دو امر چيست؟ فرمود م: راوی گويد . ميان اين دو امر 

نھی کنی و او نپذيرد و تو او را رھا کنی و او آن گناه را انجام دھد، پس چون او از تو نپذيرفته و تو او را رھا کرده 

  )۴۵  (».گفت تو او را به گناه دستور داده ای ای نبايد

 حياتش ۀبه دنيا آمدنش با اختيار و تصميم او نبوده، و ھمچنين ادامدر ھر چه انسان شک کند، در اين امر شک ندارد که 

آيا خود اين دو امر مشخص نمی سازد که انسان مختار و آزاد مطلق . در عرصۀ اين دنيا  نيز به خواست و اذن او نيست

پس . ستنيست؟ ھمچنين است بسياری از اموری که در طبيعت رخ می دھد، به خواست و اختيار مطلق انسان ني

  .گذاشتن نيست، بلکه حقيقت زندگی در اين عالم است» استخوان الی زخم «  به تعبير سروشمسألهمشخص است که 

ھا عادت  ما انسان. است دانيم که انعقاد نطفه نيز خودانگيخته  گرچه به ظاھر چنين است که در باال آمد، اما امروز می

غافليم از . است توجه نداريم که به امر و نھی ما، نطفه منعقد نشده. ايم  ار نداشتهايم بگوئيم  در آمدن به اين دنيا اختي کرده

کم و کيف زندگی نيز  موکول است به عمل .  است وجيت خود انگيختهزاز . اين واقعيت که حيات يافتن جبری نيست

ندگی موجود زنده موقت و مرگ کند، ز  قدرت که جبر را القاء میۀبنابر فلسف. کردن و يا نکردن به حقوق ذاتی حيات

  . اما بنابر بيان آزادی، مرگ موقت و زندگی پايدار است. دائمی است

  : مولوی ھم اين خود انگيختگی را در غزلی دل نشين و شيوا چنين می سرايد

  اين نکتۀ شيرين را در جان بنشان    ای جان//  دروازۀ ھستی را جز ذوق مدان ای جان  

  ذوق پدر و مادر  کردت     مھمان   ای جان//     از ذوق برآرد   سر زيرا   عرض و جوھر 

  ھر عقلی به معقولی جفت و نگران ای جان//   ھر حس به محسوسی جفت است يکی گشته 

  زان يک شدن دو تن ذوقست نشان  ای جان  //  ھر جا که بود ذوقی    زآسيب   دو جفت آيد  

 وز غير بپرھيزی،  باشی سلطان   ای جان// و گر جفت شوی ای حس با آنک حست کرد ا

  ذوقی که ز حق آيد زايد دل و جان ای جان//  ذوقی که ز خلق آيد   زو ھستی      تن زايد   

  ھر ذره  بپيوسته    با جفت نھان    ای جان// کو چشم       که تا بيند     ھر گوشه تتق بسته  

  ...و زذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان//   زاھد   آميخته     با شاھد       ھم عاشق و   ھم

  کاب حيوان را کی     داند حيوان  ای جان؟// خنبک زده   ھر ذره         بر معجب    بی بھره  

  در باطن ھر قطره صد جوی  روان ای جان //  اندر دل ھر ذره       تابان شده      خورشيدی   

باوجود اين که مرگ موقت . دھد  و در کامل کردن کم و کيف زندگی کاربرد میا نيز معناين بيان به علم و رشد در علم

آزادی با . خودکامگی با زندگی سازگار نيست: کند آزادی را کند تفويض را و تصديق می است، اما وجودش نفی می

بينيم  ست که بنگريم، میبه محيط زي. حيات طبيعت نيز نافی ھم جبر و ھم تفويض است. زندگی خوانائی کامل دارد

پس زندگی طبيعت نيز نافی جبر و ھم نافی . ش حاصل خودکامگی انسان و تخريب طبيعت توسط انسان است اآلودگی

استخوان « بنابراين، اين درک که نه جبر و نه تفويض، بلکه امری ميان اين دو . تفويض و مصدق خودانگيختگی است

نيک که تأمل . نسبت دادن است) در اينجا قول امام صادق(خود را به واقعيت  ذھنی ۀگذاشتن است، ساخت» الی زخم 

 ۀکاربردن آن و ايجاد روحيه و رويه بينيم که ھر دو تمايل به جبر و تفويض، بنابر طبيعی باوراندن زور و ب کنيم می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

برند، بر روش آن  تفويض گمان میای از جبر و  ھم امر بين االمرين را آميخته کسانی. ھا دارند تسليم به قدرت در انسان

  .دو گروه ھستند

ّوجود معلول مندک در وجود علت«مناسبت نيست به  اينک که سخن به اينجا رسيد، بی ه است و نيز ثنويت و تثليث ب» ُ

  :طور مختصر بپردازيم

  

  :٭ وجود معلول مندک در وجود علت است؟

ھای خود را ھم  ه که تضاد و تناقضھای گفتار و نوشتهخود غرق شد» علم«دکتر سروش چنان در تخيالت و عشق به 

و . گردد شود و گفتاری مغشوش و نامنسجم و نا به ھنجار می جا، قرآن حاصل رؤيای پيامبر می در قول او، يک. بيند نمی

« گويد پيامبر به آن خواب  بعد می. يعنی محصول خواب پيامبر، قرآن مھم است»  محصول مھم است « در جای ديگر،

باز، اين سخن را از ياد . »بينيم چقدر پر مغز و پر معنی است کنيم می ھا را نظر می بخشد که وقتی ما آن نظمی می

 : نويسد برد و می می

ّنظم پريشان قرآن که گاه در سوره و گاه حتی در آيه واحد خود را مينماياند، وضع انسانی را نشان ميدھد که به مناظر «

 ھجوم معانی و مشاھد راه را بر گفتار ئیگو! ين نگريستن، گاھی از اينجا ميگويد و گاھی از آنجامختلف مينگرد و در ا

  » .نشينند ھا، به ھنجار و نابه ھنجار در کالمش می ھا و شنيده بندند، و ديده منسجم می

خاطر که  ن، بدينکند که از خواب پريشا کند؟  چرا توجه نمی اما او چرا خويشتن را گرفتار ضد و نقيض گوئی می

. آھنگ و سنجيده ساخت ھم» محصول« و پر از ضد و نقيض است، ممکن نيست  بيشترين بخش آن مجاز و وھم پراکنده

شوند؟ چرا از خود  ھا از مجازی و غير آن، فراموش می ھا و پديده ھائی از صحنه گاه بيداری، قسمته خصوص که به ب

ه  بگذريم از نادرستی سخن نادر ب–شد و نادر شاه ھم  اری دچار اشتباه و خطا میپيامبر در بيد: گويم وقتی می: پرسد نمی

نقص بودند  برد و کاربرد جنگھای تدافعی او بی گاه نزد و راه که پيامبر دست به جنگ ابتدائی و تعرضی ھيچ لحاظ اين

 به او  و - بود تراتيژيکسگاه شکست به خود نديدند به استثنای جنگ احد که ناشی از ترک يک موضع  زيرا ھيچ

 بدھد؟ چرا از خود اگرفت،  چگونه ممکن است خواب او محصول پر مغز و پر معن تاکتيکھايش در جنگھا ايراد می

  بينم؟  دھم را نمی چرا تناقض ميان دو نوع خواب که به پيامبر نسبت می: پرسد نمی

) قول خودش پيش فرضه ب(است  ، يک محور ساختهافت که در ذھن خوديی کرد، در م اگر اين پرسشھا را از خود می

برای تثبيت اين محور، چاره  ای جز منطبق کردن واقعيت و انکار . و آن، محصول خواب پيامبر گرداندن قرآن است

  .است ھای فاحش کرده گوئی و اين روش او را گرفتار ضد و نقيض. است حق، نداشته

دھد،   ًکند و اين جايگاه کامال متفاوتی به پيامبر می ت که وحی را توليد میگويد اين پيامبر اس رو، وقتی او می از اين

نه تنھا خدا در پيامبر بود که پيامبر در خدا بود و ھر چه «: کند شد و  ادعا می حال پنداشته میه متفاوت از آنچه که تا ب

کند و يا   معلوم که پيامبر کار خود را میزيرا، نه. گويد ، سخنی بس مشوش و متناقض می» او بودۀانديشيد، انديش او می

که وقتی  مجری برنامه به او  انديشد؟  طرفه اين چگونه خدائی است که در پيامبر می انديشد؟ و اين خدا در پيامبر می

ش عکس«: دھد ، آقای سروش پاسخ می»؟.ممکن است يک زنگی از ثنويت داشته باشد«شود که سخن او  يادآور می

  » است، چرا ثنويت؟

گويند که خدا و فرزندش  از يک جنس بودند و شما  مگر غير از اين است که مسيحيان می«: گويد مجری می● 

  » ...العاده اين برای من فوق. پيامبر در خدا بود و خدا در پيامبر بود: گوئيد می
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م مطلبم با بحثی که با آقای جعفر سبحانی ببينيد من تما. گويند  فيلسوفان میۀاين را ھم«: دھد ٭ سروش پاسخ می

: گوئيد ايد نمی ايد و کتابھا که نوشته خوانيد و تدريس کرده ای که خودتان می مگر که تو فلسفه: کرديم و ديگران، گفتم می

ّوجود معلول مندک در وجود علت است؟  شما فراموش کرده مستحيل در وجود علت است يا به } وجود معلول{ايد که  ُ

رسيد، شما اين را فراموش  چرا به اينجاھا که می: گفتم. بير مرحوم عالمه طباطبائی اينھا دو مستقلند به يک استقاللتع

به ھمين دليل ھم ھست که من . ما در  وجود او منحليم. ما معلول و مخلوق خداونديم اما نه دو چيز متباين از ھم. کنيد می

خدا بيرون پيغمبر : گفتم. رسيد وحی از  خدا، از بيرون به پيغمبر می: ويندگ گفتم که می کردم، می ھميشه تکرار می

  )۴۶(» .نيست، درون پيامبر است

  

  :پذير است  ساخته شده بر يک محور فعال و يک محور فعلۀ٭ نقد قولی که بازتاب فلسف

و يا حقيقت را باز يابد، به است که مچ خالی او را بازکند   را درک کرده و شايد قصدش اين بودهمسألهمجری که خوب 

ويت اين ثن»  او بودۀانديشيد، انديش خدا در پيامبر بود که پيامبر در خدا بود و ھر چه او می«  شما ۀگفت: گويد سروش می

مگر غير از اين است که «: گويد مجری در جا می» » ش است، چرا ثنويت؟عکس« «:و سروش می گويد. است

در اين » .پيامبر در خدا بود و خدا در پيامبر بود: گوئيد ندش از يک جنس بودند و شما میخدا و فرز: گويند مسيحيان می

ای  به سراغ فلسفه. اند اند و به سراغ فلسفه رفته بينيم، ھردو قرآن را به حال خود گذاشته گفت و شنود که تأمل کنيم، می

که او ثنويتی که در آن، يک محور فعال و محور ديگر شود  از پاسخ سروش معلوم می. است اند که بر ثنويت بنا شده رفته

  . داند پذير است را، ثنويت نمی فعل

کند؟  گر ثنويت ھست؟ يا اين يا آن نوع ثنويت را تصديق و يا رد می آيا قرآن بيان. افزون براين، موضوع بحث  قرآن بود

 علت و معلول در فلسفه، ۀھا، رابط ن به اين پرسشجای پرداخته خواند؟ ب خواند يا نمی کند، متن با توحيد می اگر رد می

مگر حرف فيلسوفان، حرف اول و آخر است؟ : پرسد طرف بحث نيز نمی. شود  خدا و پيامبر و قرآن تحميل میۀبه رابط

کنيم قرآن ترجمان توحيد است و با صراحتی  جا خاطر نشان می در اين. پردازيم به نظرفيلسوفان ھم کمی بعد می

يک محور فعال که فرعون است و (فرعونيت را که بيانگر ثنويت است . شناسد  ثنويت و تثليث را باطل میخدشه، بی

داند و تثليث  ثنويت خدا و پسرش مسيح را مردود می. داند مطرود می) پذير که مردم تحت جباريت او ھستند محور فعل

  :شناسد پسر، پدر و روح القدس را ھم باطل می

   سترگ عرفانی را از او بياموزيم کهۀويژه دوستداران و عالقه مندان به موالنا، اين تجربه ھا و بحد اقل ما مسلمان

 ِاصل سبب را بطلب، بس شد از آثار مرا//  َبيش مزن دم ز دوی، دو دو مگو چون ثنوی 

  ا ببينّموحد باش و دم از  ثنويت و يا تثليث مزن، در ورای امور و آن سوی تمام سببھا و علتھا، حق ر

  

  :٭ مسيح و پسر خدا  و تثليث

شرك با فقد يل اعبدوا هللا ربى و ربكم انه من يا بنى اسرائيح يم و قال المسيح ابن مرين قالوا ان هللا ھو المسيلقد كفر الذ

  )٧٢/مائده(ن من انصار يه الجنه و ماويه النار و ما للظالميحرم هللا عل

 .ًسر مريم است، مسلما کافر شدندخداوند ھمان مسيح پ: آنان که گفتند

م ين كفروا منھم عذاب اليمسن الذيقولون لينتھوا عما ين قالوا ان هللا ثالث ثالثه و ما من اله اال اله واحد و ان لم يلقد كفر الذ

 )٧٣/مائده(

 .خداوند يک از سه اقنوم است، کافر شدند: راستی آنان که گفتندب
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سه اصل و يا سه ذات و = اصل اقنوم ثالثه= اقنوم جمع اقانيم . ر عين واحد بودن استاعتقاد به سه گانگی خدا د: تثليث

  .و روح القدس يعنی جبرئيل) مسيح(، پسر )خدا(پدر: عبارتند از

 

 :٭اعالن ابطال تثليث و غلو در دين

م يھا الى مريّ رسول هللا و كلمته القميسى ابن مريح عيّنكم و ال تقولوا على هللا اال الحق انماالمسيااھل الكتاب ال تغلوا فى دي

كون له ولد له ما فى السموت يّرا لكم انما هللا اله واحد سبحانه ان يو روح منه فامنوا با و رسله و ال تقولوا ثالثة انتھوا خ

» ... روح منهم و يھا الى مريّم رسول هللا و كلمته القيسى بن مريع« )  ١٧١/ نساء(ال يّو ما فى االرض و كفى با وك

و مگوئيد که » و ال تقولوا ثالثة انتھوا » « ...عيسی مسيح پسر مريم و کلمۀ او و روح او است که به مريم القاء کرد«

  . از اين باز ايستيد که برای شما بھتر است. سه گانه است] خدا[

وقتی قسطنطين در اوايل .  ديددر اين جا مناسبت دارد، گذرا اشاره شود که چگونه تثليث اصل راھنمای مسيحيت گر

ای را به وجود آورد، ابتداء خود مسيحی شد و سپس تمام  وری مطلقهتقرن سوم ميالدی خواست با کمک کليسا  امپرا

و چون بحث بر سر ماھيت مسيح در گرفته بود و به ميان مردم رفته و بشدت رواج . مذاھب ديگر را باطل اعالم کرد

که از تضعيف قدرتش احساس خطر کرده بود، به کشيشان نامه نوشت که از اختالف صرفنظر ور تپيدا کرده بود، امپرا

ھا، از آن  اسقف. ھمۀ اسقفھا را دعوت به شورا کرد و فرمان داد که ھمه بايد، به تثليث گردن بگذارند. فايده نبخشيد. کنند

يعنی نخستين و عاليقدرترين ھمۀ مخلوقات » لوگوس«مسيح با آفريننده يکی نيست، بلکه « :گفتند جمله، آريوس که می

فقط مشارکت، الھی «که مسيح موجودی آفريده است و نا برابر با پدر، و  وی نظر خود را مبنی بر اين) ۴٧.( »است

عنوان شمشير اللھيات خود، ه اسقف الکساندر، ب«.  شدت مورد حمله قرارگرفتاما ب).  ۴٨(»تکرار کرد»   بود 

نشان داد که اگر مسيح و روح القدس با پدر « و او . شيش فصيح و پر خاشگر را به ھمراه آورده بودآتاناسيوس، سر ک

ّاو اذعان کرد که، در نظر، مجسم ساختن سه شخص متمايز . »شد ھمذات نبودند، شرک و اعتقاد به خدايان پيروز می

در ) ۴٩(».ابر تثليث سر تعظيم فرود آورددر وجود يک خدا اشکال دارد، ولی چنين دفاع کرد که عقل بايستی در بر

 :ذيل را منتشر ساخت)  ۵٠(ور بيانيهتپايان کار، شورا به صوابديد امپرا

و به يک خداوندگار، به عيسی . ما به خدای يگانه معتقديم، به پدر قادر مطلق، آفرينندۀ ھمه چيزھای آشکار و نھان« 

خاطر ما برخاسته و به خاطر نجات ما فرود آمده، ه که ب... ھمذات با پدرنه آفريده شده،....مسيح پسر خدا، به وجود آمده

ّمجسم شده، بشر گشته، رنج ديده، روز سوم از ميان مردگان بر خاسته، به آسمان صعود کرده است و برای داوری 

  )     ۵١(».زندگان و مردگان خواھد آمد

اين دو ھمراه با آريوس .  امضای اين بيانيه خود داری کردندفقط پنج اسقف با آن مخالفت کردند و سر انجام دو تن، از

وری مقرر کردکه ھمۀ کتابھای آريوس سوزانده شوند و مجازات پنھان تفرمان امپرا. ور تبعيد شدندتتکفير و توسط امپرا

ۀ اسقفھا در آن شورا را با ضيافتی و جشنی شاھانه که ھم« در پايان کار، قسطنطين )  ۵٢.(نگاھداشتن آنھا اعدام باشد

 )    ۵٣(».سپس آنان را مرخص کرد. به آنان متذکر شد که ديگر به جان يکديگر نيفتند. حضور داشتند، به پايان رساند

  )۵۴. (وری مطلقۀ خودش اصل راھنمای مسيحيت کردتو اينچنين قسطنطين تثليث را به منظور قدرت امپرا

اين . بخشی ھم احقاق و اجرا و انصاف دادن در مقام حق گذاری است« ديگر سروش در مورد قرآن که ۀبا توجه به گفت

يعنی شما در قرآن اين را نمی بينيد، در تورات نمی . ًچيزی است که نسبتا مغفول بوده در گذشته برای ھمه مغفول بوده

  )۵۵(» .بينيد، در انجيل نمی بينيد، ھيچ جا نمی بينيد
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 و قادر نبوده  قای سروش قرآن را ھمسنگ و برابر با تورات و انجيل گرفته اند اين باشد که آئیشايد علت چنين گفته ھا

  . درک کنند،که در دسترس و موجود استرا و يا نخواسته اند که تفاوت بين اين سه کتاب آسمانی 

  

  :٭ وجود معلول مندک در وجود علت است

پيامبر : گويد سروش می: آوری است  در تناقض بھتکند، دنبال آن اظھار میه اما اين قول سروش با قول ديگری که ب. ١

باشد که عقلی مستقل و آزاد، نزديک به مطلق، مستقل و آزاد، » پر«تواند از خداوند  اما کسی می. است از خداوند پر بوده

يعنی ضد حالت خواب، خصوص خواب . ھشياری او کامل بايد باشد. رھا از ھرآنچه رنگ تعلق پذيرد داشته باشد

تواند با ھستی محض، اين ھمانی   عدمی بگردد، عقل میۀچون اصل راھنمای عقل موازن: است سخن دقيق اين. انپريش

کم و کاست دريافت کند و  تواند پيام او را بی ھمانی با ھستی خالق است که عقل خودانگيخته می به يمن اين. بجويد

  .بازبگويد

حال خواب پريشان ببيند و قرآن حاصل به نظم  و در ھمان» اشداز خدا پر ب«) ص(قرار، ممکن نبود پيامبر  بدين

گوئی ادامه  اما تناقض. آوری گويای پريشان بينی و گوئی است تناقض گوئی چنين بھت. درآوردن آن خواب پريشان باشد

ری وقتی اصل راھنمای عقل، ثنويت تک محو. »ورود خدا در طبيعت غير از اين راھی ندارد«: گويد او می. دارد

در (، طبيعت »ورود خدا در طبيعت«: دارد سخنی برزبان بياورد که شباھتی به قول ھگل دارد شود، او را بر آن می می

. آفريند شود و اين او است که قرآن را می پيامبر از خدا پر می. کند پذير می را فعال و خدا را فعل) جا پيامبر اين

. کند خدا به طبيعت تصور می» ورود«ی، راه و تنھا يک راه برای آور نيست؟ عقلی بر اصل ثنويت تک محور شگفت

سروش . نه: گويد شود، متعين است و خدا نيست؟ قول او می اما آيا گوينده متوجه است خدائی که پيامبر  از او پر می

که ھستی محض و  حال اين. »کنم ھا را درک نمی فرستد، من آن ای می با اينکه ورودش در طبيعت يعنی فرشته«: گويد می

ھا و در  گردان آفريده از طريق رھاشدن عقل خود از متعين. گيرد  خود، از طريق ورود در آن ارتباط نمیۀخالق با آفريد

. شود اطالقی که خدا است، به دريافت پيام خدا توانا می ارتباط قراردادن عقل خودانگيخته و خالق خود با خالق علی

که  نه اين. کند بايد حدس بزند يا نزند کس که درک نمی  آنچه و آنۀکند، دربار ط درک نمیعنوان رابه کسی که ملک را ب

و تازه مگر ھرچه در ھستی ھست بايد من و .  کند، خداوند را متعين بگرداند و پيامبر را از او پر کند چون درک نمی

ق رسيده ايم؟ که اگر چنين تصوری دست آقای سروش درک کنيم و اگر نکنيم بگوئيم نادرست است؟ مگر ما به علم مطل

ای است که روزی در بازار تھران شخصی روحانی به من  داستان ھمان لطفيه.  ايم دھد، خود را جانشين خدا گردانيده

ما روحانيون قبل از انقالب نماينده خدا در روی زمين بوديم و حاال بعد از انقالب . شناسيد شما روحانيت را نمی: گفت

  !ای نيست و در روی زمين ديگر او کاره. نده ما در آسمانھاستخدا نماي

 پرشدن پيامبر از خدا و خواب ۀپذير است؟ آنچه امروز سروش دربار از خداوند ابطال) ص(اما آيا پرشدن پيامبر . ٢

خواند  است، نمی پذيری نوشته  ابطالۀدربار)  او در مکتب مبارزۀنوشت(گويد، با آنچه او در گذشته  پريشان بودن قرآن می

 ۀپذيری پوپر روش است و سروش حق دارد نظر خود را دربار اما ابطال). است  ديگری شدهۀاين امر موضوع مطالع(

کند، بايد تعريف جديد خود  پذيری خارج می باوجود اين، وقتی علوم اجتماعی و انسانی را از قلمرو ابطال.  بدھدتغييرآن 

ھا را  کاربردن روش، ابطال شوندهه گاه با ب پذير است و آن د از چه راه مدعای او ابطالپذيری را بکند و بگوي از ابطال

برد، گويای گرفتار  کار نمیه کند و اين روش را در مدعی خود ب اين واقعيت که او روش خويش را تعريف نمی. بجويد

  .ستھائی است که گوينده توانا به حل آنھا ني شدن عقل به آشفتگی ناشی از تناقض
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ّوجود معلول مندک در وجود علت است،  شما «: گويد که، درجا، سخنی وارونه پرشدن پيامبر از خدا می طرفه اين. ٣ ُ

ايد که وجود معلول مستحيل در وجود علت است يا به تعبير مرحوم عالمه طباطبائی اينھا دو مستقلند به  فراموش کرده

 علت با معلول ۀ خدا، مستحيل شدن انسان در خدا نيست، از آن ديد، رابطکه پر شدن انسان از غير از اين. »يک استقالل

اما وجود علت و ھمراھی معلول با علت در وجود، در آنچه به خداوند و انسان . وابستگی معلول به علت در وجود است

 از حق جز حق صادر بنابراين که. چراکه خداوند استقالل و آزادی مطلق است. کند شود، جبر را ايجاب نمی مربوط می

اين خودانگيختگی انسان است که بدون وجود خودانگيختگی مطلق .  خدا، مستقل و آزاد استۀشود، انسان آفريد نمی

رو است که بدون اتصال خودانگيختگی انسان به خودانگيختگی مطلق که خدا   از اين. تواند وجود داشته باشد نمی

باوجود اين اتصال، ھنوز بايد عقل در حالت . شود نا به دريافت پيام خالق نمی، انسان توا)موازنه عدمی ھمين است(است

کند به زبان آزادی، زبانی است  چرا که پيامی که دريافت می. االطالق رابطه برقرار کند خلق باشد تا بتواند با خالق علی

  . رود کار میه که در خلق ب

و . ماند  وحدت وجود میۀبه استناد به نظري» جود علت استشود که مندک در و وجود معلول يک وجود وابسته می«

. است) قول عطار(» يگانه ساختن خويش برای حق و استغراق در او«، غير از )خدا(در علت ) انسان(انحالل معلول 

چراکه، از اين منظر، اشتراک در وجود، . طباطبائی نيز به انحالل معلول در علت قائل نبود. اما صاحب الميزان

  .شتراک در تعين نيست و متعين قابل انحالل در نامتعين محض نيستا

تواند جز زبانی باشد که از آن  باشد، آيا او می کنيم پيامبر در خدا منحل شده باشد، ھرگاه چنين شده باوجود اين، فرض می

، »د علت استمعلول مندک در وجو«شود؟ چرا گوينده اين چنان تناقض مدعای خويش را با  کالم خدا جاری می

  بيند؟ نمی

  .خواب  و کم و کيف آن بپردازيم/توانيم به رؤيا به يمن نقدھای پيشين، حال می

  ١٣٩۵ / ]دلو[بھمن/ ٢۵محمد جعفری   

   

 :يادداشت و نمايه

  .٧۶؛ و شرح نھج البالغه ابن ابی الحديد حکمت ٧۵   نھج البالغه فيض حکمت -۴٢

ِ للسائل الشام ِ َِّ ِ َ لما سألیَّ ََ َ ِأ كان مس: ُهَّ َ َ َ ِرنا إلى الشام بقضاء من هللا وقدر؟ بعد كالم طويَ َ َ َ َ َ َْ َ ََ ََ ِ َِّ ِ ِ َّ َ ِ َ ُل ھذا مختارهيُ ُُ َ ْ َ َحكيَو: َ َلعلك ظننت ! َ َْ َ َ َّ َ َ

ًقضاء الزما، وقدرا حاتما ً ًِ َ ََ َ ََ ِ َ ُلو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد! ً ْ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َُ ُِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ والوعْ َ ُإن هللا سبحانه أمر عباده . ُديَْ َ َ َ َِ َ َ ُ َُ ْ َ َّ َّ ِ

ْتخ ِرا، ونھاھم تحذئيَ ْ َ َْ ُ َ َ َرا، وكلف يً َّ َ َ ْرا، ولم يِسيً َ َ ِكلف عسيً َ ْ ِّ ِرا، وأعطى على القليَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِل كثيً َ ْولم ; ًرايِ َ ْعص مغلوبا، ولم يَ َ َ ً ُ ْ َ َ ْطع مكرھا، ولم يْ َ َ ً ِ ْ ُ ْ َ

ِرسل اال◌نبي ْ َ ْ ِ ِ ِاء لعيْ َ ْبا، ولم َ َ َ َنزل الكتب للعباد عبثا، وال خلق السماوات واال◌رض وما بيً َ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َُ َ ً ْ ُْ ِ ِ ًنھما باطاليْ ِ َ َ ُ ِذلك ظن الذ«: َ َِّ ُّ َ ُن كفروا، يَ َ َ َ

َفو ِل للذيَ َِّ ِن كفروا من الناريٌ ّ َ َِ ُ َ َ« .  

  . ھمان سند-۴٣

ال جبر و ال قدر : سئل عن الجبر و القدر فقال: ،  قال١٠مر، ح  ، باب الجبر والقدر واال٢٢٢ ص ١ اصول کافی، ج -۴۴

  .ّوالکن منزلۀ بينھما، فيھا الحق التی بينھما ال يعلمھا أال العالم  أو من علمھا أياه العالم

: قال.  ؛ ال جبر وال تفويض ولکن امر بين امرين١٣، باب الجبر والقدر واالمر، ح ٢٢۴، ص  ١ اصول کافی،  ج -۴۵

مثل ذالک رجل رأيته معصية فلم ينته فترکته ففعل تلک المعصية فليس حيث لم يقبل منک : و ما امر بين امرين؟ قال: قلت

  .فترکته کنت انت الذی أمرته بالمعصية 

  : بخش دوم گفتگوی سروش با بازرگان در برنامه پرگار -۴۶
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be.youtu=feature&8PJZupxATAb=v?watch/com.youtube.www://https  

  

  .٧۶٨،، ص ١٣٧٠، ويل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم )قيصر و مسيح( تاريخ  تمدن، -۴٧ 

  .  ٧٧٠ ھمان سند، ص -۴٨

 .   ھمان سند-۴٩ 

  ميالدی تجديد نظر شده است تفاوت ٣۶٢است و به سال   استفادهکه ھم اکنون مورد» اعتقاد نامه نيقيه« اين بيانيه با -۵٠

 .دارد

  .                                    ٧٧٠، ص ١٣٧٠، ويل دورانت، جلد سوم ترجمه، چاپ سوم )قيصر و مسيح(  تاريخ  تمدن، -۵١ 

 .     ٧٧١ ھمان سند، ص -۵٢ 

 . ھمان سند-۵٣

، )قيصر و مسيح(، فصل اول و يا تاريخ  تمدن، »واليت فقيه، بدعت و فرعونيت«  برای اطالع بيشتر به کتاب -۵۴  

 .  ويل دورانت، جلد سوم مراجعه کنيد

   منتشر شد٢١/٩/١٣٩٣تاريخ    در برنامه افق که درامريکا  مصاحبه با صدای -۵۵

1=zp&0=z?html.2556640/soroush-rumi-iran/video/media/com.voanews.ir://http    

  

 


