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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  محمد جعفری

  ٢٠١٧  اگست٠٧
  

  عبدالکريم سروش" رؤياھای رسوالنه"در نقد 

 تمشھبخش 

  
  ؟قرار می دھد ويا انکار » بقعه امکان«مجھوالت را در حقيقت ياب، -

جوی کشف حقيقت و يا يافتن مجھوالتی در رشته ھای مختلف  و ًاصوال محققان، پژوھشگران و کسانی که در جست

علمی اعم از انسانی و يا علوم دقيقه و تجربی ھستند، اگر نکته ای و يا چيزی را درک نکردند، در مقام انکار مجھول و 

اشد، قادر به کشف ھيچ حقيقتی و يا يافتن ھيچ مجھولی نخواھند شد و يا مجھوالت و يا حقايق بر نمی آيند، که اگر چنين ب

) Atheist َ(از فزيکدانی آتئيست .  چون چيزی را درک نمی کنند و يا نمی دانند، برای آن احکام قطعی صادر نمی کنند

 نمی توانم جواب قطعی من! خير: پاسخ داد. آيا شما که به خدا اعتقاد نداری، مطمئنی که خدا وجود ندارد: پرسيده شد

حکم قطعی صادر . بدھم که ھست و يا نيست اما برای من تا به امروز ثابت نشده است و لذا من به خدا اعتقاد ندارم

. که تمامی علوم و سرچشمه ھای علم در دست من است و اين يعنی خود خدائی و يا خود را مطلق کردن کردن يعنی اين

  . بحث خواب و خوبگزاری برگردمۀه ادام بديھی، بۀبعد از ذکر اين نکت

  

و شما فکر می کنيد که بايد اينھا را  خوابگزاری کرد؟ چه کسانی در موقعيتی ھستند که اينھا را « : مجری ●

  » خوابگزاری کنند؟ 

و اين علم تفسير به تدريج پديد آمد به تدريج بزرگتر  . کردند، مفسرين بودند ديگه گذشتگان چکار می « :٭ سروش

ّبگمان من، ما اگر اين تئوری را بپذيريم و جدی بگيريم حاال خوبگزاری را شروع کنيم و اين . تر شد کاملتر و فربه

» .خوابگزاران آمدند: گوئيم ما می. ناز نازان دلنوازان آمدند: موالنا گفت. خوابگزاری بتدريج خوابگزاران خواھند آمد

)٨١(  
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اين علم تفسير به تدريج پديد آمد به تدريج . کردند، مفسرين بودند ديگه ار میگذشتگان چک« : گويد سروش می: توجه●

ّبگمان من، ما اگر اين تئوری را بپذيريم و جدی بگيريم حاال خوبگزاری را شروع . تر شد بزرگتر  و کاملتر و فربه

  ».کنيم

اند اين علم را، به قول او، پديد آورند  وانستهسروش اطالع داشته باشند، ت» تئوری«که از  ھا بدون اين بنا بر اين گفته، آن

خاطر که  ًاوال يک رشته از تفسيرھا بدين: گويد از قرار، او توجه ندارد که می.  کنند» تر بزرگتر  و کاملتر و فربه«و 

 او ۀمراجع. اند را به ابھام برگردانده  قدرت سازگار کنند، شفافيت و سرراستی آنۀاند قرآن را با اين و آن فلسف خواسته می

ساختن و با آن در پی » تئوری«ًثانيا .  دليلی جز اين ندارد– البته بدون رعايت امانت –به تفسيرھا برای اثبات نظر خود 

 خود در تفسير ۀزيرا آنان فلسفه و منطق صوری را دستماي. گزاری قرآن رفتن، تکرار ھمان روش مفسران است خواب

. دست آورده را از خود کتاب بايد ب د روش است، پس روش فھم شفاف و سرراست آن گوي قرآنی که می.  قرآن کردند

ًثانيا، قرآن ھمواره شفاف .  است  را بسته نياز به گشودن کتابی است که فقه آن. امروز، نياز به تئوری سازی نيست

سبب مبھم و پريشان بينی ابھام در طرز فکرھا و تقال برای منطبق کردن قرآن با اين و آن طرز فکر . است بوده

 خويش، بازانديشد، گمان ۀاگر او خود، در گفت.  وگرنه،  مردم ھر زمان، بايد به فھم قرآن تواناتر باشند. است گشته

گزار بايد   خواب است و خوابۀشود که قرآن فرآورد که در اين مدعی خالصه می» تئوری«کنم متوجه نشود که  با  نمی

  .اندازيد و ھم، بسا، خدا را ھم از خدائی خود کند و ھم پيامبر را از پيامبری می قدر می ريه را بیرا تعبير کند، ھم نظ آن

  

ای از  دانيد؟ چه دسته ھا را خوابگزار می ھای اسالمی تسلط دارند، شما کی در ميان کسانی که بر دانش«: مجری● 

  » توانند خوابگزار باشند؟ عالمان اسالمی می

کدام اينھا کافی نيست  شود، ھيچ ھا خوانده می ً من عالمان اسالمی با اين علومی که فعال در حوزهبه گمان« : ٭ سروش

  ».دانششان

  

  »پس خوابگزاری از قرآن ، رؤياھای پيامبر تعطيل خواھد شد؟« : مجری● 

يعنی به آنتروپولوژی . ما بايد به تاريخ برگرديم: ام ھايم ھم آورده من در نوشته. تعطيل نخواھد بود! نه  « :٭ سروش

که علوم   اينۀعالوه ھا ب شناس، مردم شناس انسان. ی که از مردمئھا ايده.  يعنی به آن اوضاعی که در زمان پيامبر بود

ی که به طريق سنتی بوده ئمنظور بر علوم دينی و بر قرآن شناسی و بر علم بالغت و اين چيزھا. دينی نيز داشته باشند

 ما را تشکيل ۀاينھا آن وقت خوابگزاران آيند. اريخ و انتروپولوژی و روانکاوی افزوده خواھد شدت. که بايد ھم دانست

  » می دھند با يک ديد تازه

ھا در کسی جمع  دانند بايد اين شناسی می يعنی کسانی که بر علوم اسالمی تسلط دارند، در عين حال انسان«: مجری● 

  )٨٢(» شود تا بتواند خوابگزاری کند

ًعالمان اسالمی با اين علومی که فعال در حوزه ھا «شود برای فھم و درک  قرآن،  ی کسی نظير سروش مدعی میوقت

و به زعم او فھم قرآن نياز به خوابگزار دارد، مدعای او، در بطن » کدام اينھا کافی نيست دانششان شود، ھيچ خوانده می

کارشان برده و مشاھده کرده که در فھم قرآن، اين علوم ه گرفته و بخود واجد اين معنا است که او  خود اين علوم را فرا

کم تفسيرھا را خوانده و  و يا دست. برند و نياز به خوابگزاران است و کليد فھم قرآن، در دست آنھا است جائی نمیه راه ب

که عمده » اين علوم«ون است بد کند او برآن نشده در عوض، سخن او مسلم می. است کافی برای فھم قرآن نيستند ديده

به . ھای زبان قرآن، در صدد فھم قرآن بگردد فلسفه و منطق صوری و شأن نزول يابی و دستور زبان است و نه ويژگی
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» ی که به طريق سنتی بوده ئبر علوم دينی و بر قرآن شناسی و بر علم بالغت و اين چيزھا« گمان او، خوابگزاران بايد 

اما چرا متوجه  تناقض سخن خويش که بيش از .  را ھم بدانند»  انتروپولوژی و روانکاوی تاريخ و« و افزون بر آن 

گويد او  شمارد، از سوی ديگر می گويد فھم قرآن نياز به علومی دارد که بر می اندازه آشکار است، نيست؟ از سوئی می

دھد قرآن را خواب پيامبر  به خود اجازه میبدون داشتن اين علوم، چرا : پرسد خود اين علوم را ندارد اما از خود نمی

  بخواند؟      

  

  :نويسد  رؤياھای روسوالنه سروش میۀدر مقال● 

و ما البته . دھد  است و اين جز در عالم استغراق و خيال رخ نمي ًپيامبر اکرم تسبيح اشياء را حقيقتا شنيده و درک کرده«

بينيم که فقط   اگر اينجا چنين است، چرا جاھای ديگر نباشد؟ می.است و بايد تعبيرش کنيم دانيم چگونه بوده  نمي

اند که نخست  پوشد، بل بسی از امور و حوادث  صورت نيست که، در خواب، جامه صور خيالين مي ِماوراءطبيعت بی

 معنايی و تنزيل قرآن ھم مگر. شوند  کنند و به صورت مجاز ظاھر می  ّصورت رؤيايی دارند و سپس در کالم، تنزل مي

  )٨٣(» غير از اين دارد؟

گويد بايد  است؟ ممکن نيست معنای ديگری داشته باشد؟ از سوئی می آيا معنی تنزيل قرآن ھمين است که او درک کرده

نشيند و  گزار برخوردار از علوم می خوابگزاران بيايند و آنھا را  خوابگزاری کنند و از سوی ديگر خود بر جای خواب

آيا او ! است و جز اين نيست اين: کند و مدعی شود يامبر و تنزيل را خواب و به کالم درآمدن رؤيا میقرآن را خواب پ

  گوئی پريشان خود نيست؟  متوجه تناقض

کنم به جای  نوشتن  و گفتن که قرآن  به آقای دکتر سروش پيشنھاد می. دوصد گفته چون نيم کردار نيست: اند از قديم گفته

  لطف کند، -تواند به عالمان اين علوم مراجعه کند   بنابر اين فرض که از علوم آگاه است يا می-چنين و چنان است، 

خود، تعبير کند و حاصل » تئوری«کاربردن ه گويم تمامی قرآن را بلکه يک سوم و يا حد اقل دو جزء قرآن را با ب نمی

کليد فھم قرآن ! ای جھانيان! د خطاب کند که ای مردمتوان وقتی کار انجام گرفت، او می. کار در اختيار ھمگان قراردھد

مشکلی که تا به امروز، در طول تاريخ اسالم، کسی به حل آن موفق نشده .  وی شما گشودمرِرا يافتم و در فھم آن را بر

  .  شود تنھا آن زمان است که قصد تخريب از قصد فھم بازشناخته می. بود، من حل کردم

در اينجا، نمونه ديگری آورده . ھائی از فھم و درک آقای سروش ارائه شدند مطالعه، نمونهدر قسمتھای پيشين اين 

  :نويسد  رؤياھای رسوالنه، او میۀدر مقال. کند اين نمونه ميزان علم او از زبان عربی را ھم معلوم می. شود می

، )ّعالم ذر و روز الست( مورچگان توصيف آنچه به ماوراءطبيعت مرتبط است، از ذات و صفات الھی گرفته تا عالم« 

ّتا داستان خلقت و قصه آدم، تا رفت و آمد مالئکه و شيطان و جن و شھاب ھای سماوی، تا حوادث پس از مرگ، تا قيامت  ّ

و مشاھده مناظر غريب و نامعھود آن، تا وصف جھنم و بھشت و حشر اموات و به صف شدن انبياء و اولياء و بازکردن 

 بندگان و نصب ترازوی عدل و صعود پنجاه ھزار ساله مالئک به سوی عرش الھی، و قرار گرفتن تخت کارنامه اعمال

ھای ھشت فرشته، و نشستن خدا بر تخت و نشستن تخت او بر آب و دميدن در شيپور و حشر وحوش و  خداوند بر شانه

در محشر و سقط جنين زنان باردار و آتش گرفتن درياھا و کسوف خورشيد و ستارگان و تلوتلو خوردن مستانه مردم 

ھای پر از انار و موز  ھای شراب در ميان بھشتيان، و باغ بريان شدن پوست گنھکاران و روييدن دوباره آن و مبادله جام

اند که گويا در عالم رؤيا بر پرده خيال  چنان تصويری و بصری و سينمايی... و انگور، و خدمتگزاری پسرکان لطيف و 

ّصورت بدانيم، مدخليت قوه خيال محمد  حتی اگر حقيقت آنھا را بی.ميتابند ّ را در صورت بخشيدن به آن ) ص(ّ

  .توانيم انکارکنيم ھا نمی صورت بی
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ًدر اين موارد لحن قرآن، اوال، عمدتا به صيغه ماضی است و خبر از امری پايان يافته می ً ًدھد؛ ثانيا گويی کسی با  ّ

در شيپور دميده شده و ھمه بيھوش : کند که بيند و روايت می ای را می که او صحنهگويد، بل سخن نمی) ص(ّمحمد

و ... ھا را باز کردند و انبياء و شھدا را در صحنه حاضر کردند و زمين به نور خدا روشن شد و کارنامه... افتادند

بانگی برخاست ...  آنان درود گفتند و کافران را به سوی جھنم راندند و پارسايان را به بھشت درآوردند و مھمانداران به

  ) ٨۴. (»)٧۵ ـ ۶٨/ الزمر(» ّکه الحمد رب العالمين

آورد؟   وقتی او از دستور زبان عربی و کاربرد آن اطالع کافی ندارد، اين حرفھای مضحک را چرا بر قلم می:توجه● 

ھا، در مواردی، از جمله در مورد  بسياری از زباندانم، نه تنھا در زبان عربی بلکه در  اما می. دان نيستم من خود عربی

در قرآن نيز، در بسياری . در فارسی ھم متداول است .  رود کار میه قطعی بودن وقوع امری در آينده، فعل ماضی ب

  :شود موارد، امری که زمان وقوع آن در آينده است به فعل ماضی بيان می

: است  زمر که او ذکر کردهۀنظير ھمين آيات سور.  رود ماضی بکار میوقتی وقوع امری در آينده قطعی است، فعل . ١

)٨۵(  

  .است کار رفتهه الوقوع ھستند، فعل ماضی ب      نظر به اينکه تمامی امور فوق، حتمی

و لئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما : نظير. دھد ھرجا که فعل ماضی جواب شرط قرار بگيرد، معنی مضارع می. ٢

عوا قبلتك و ما انت بتابع قبلتھم و ما بعضھم بتابع قبلة بعض و لئن اتبعت اھوائھم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن تب

  )١۴۵/ بقره(الظالمين

  .پيروی نکردند که در اينجا پيروی نکنند است: ماتبعوا

ّفى بعھده و اتقى فان هللا يحب بلى من او: دھد، نظير ھرگاه فعل ماضی معطوف به شرط باشد، معنی مضارع می. ٣

  .دھد اتقى پرھيزکاری کردن که چون در محل شرط واقع شده، پرھيزکاری کنند معنی می) ٧۶/ آل عمران(المتقين 

سماعون للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك : نظير. دھد ِحرف شرط ان اگر بر سر ماضی آيد، مضارع معنی می. ۴ 

تعرض عنھم فلن يضروك شيا و إن حكمت فاحكم بينھم بالقسط إن هللا يحب المقسطين فاحكم بينھم أو أعرض عنھم و إن 

پس اگر نزد تو : دھد ِفإن جاءوك  که جاء  فعل ماضی است که توسط حرف شرط  ان  معنی مضارع می) ۴٢/مائده(

  ...آيند

نھم اقاموا التوريه و االنجيل و و لو ا: مثل. دھد حرف شرط لو يا لئن وقتی بر سر فعل ماضی آيد، معنی مضارع می. ۵

  )۶۶/ مائده(ما انزل اليھم من ربھم الكلوا من فوقھم و من تحت ارجلھم منھم امه مقتصده و كثير منھم ساء ما يعلمون

ّو يا و  لئن اصبكم فضل من هللا ليقولن كان لم تكن بينكم و بينه . و لو انھم اقاموا برپا کردند که منظور برپاداشتن است

  .شود اجابت رسد ِاصابكم  اجابت رسيد که با ان می) ٧٣/ نساء( يا ليتنى كنت معھم فافوز فوزا عظيماموده

ِظرف زمان اذ ھم مضارع را به . دھد َھای کان بيايد به ماضی استمراری معنی می ھرگاه مضارع با يکی از صيغه

/ آل عمران(قضى امرا فانما يقول له كن فيكونبرای مثال، اذا . ِان شرط ھم ھمينطور. کند ماضی استمراری تبديل می

  . شود گويد باش و می قضی اراده و يا تدبير کرد که با اذا قضى ھرگاه اراده و يا تدبير کند، می). ۴٧

که در زبان عربی و زبان قرآن وقتی از عملی که ھنوز وقوع نيافته است به فعل  علت اين: زبان شناسان می گويند

 ديگر  اين. که اين است که اينگونه خبر دادن ھا رساتر و مؤثر تر است يکی اين: و خبر می دھدماضی بيان می شود 

. ی شنونده آن را می بيندئکه با ترسيم صورت فعل  چگونگی آن مشخص می شود، و می خواھدچنان نشان دھد که گو

  )  ٨۵/ ١.  (شود زيرا چيزی را که به منزلۀ آنچه رخ داده است، بيان می
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  :٭ تاريخ قرآن

در مورد تاريخ تدوين قرآن، او : است، نظری بيفکنيم  تاريخی که آقای سروش مستند قول خود کردهۀجا دارد به دو نمون

  :نويسد می

سپردند و بيست سال پس از وفاتش، آنھا را در دفتری گرد آوردند و نام  نوشتند و يا به حافظه می ياران آنھا را می«

ًاگرچه ظاھرا به زبان بيداری است و (، زبان عالم ناھشياری است )ص(ّلذا زبان محصف محمد. دمصحف بر آن نھادن

  )٨۶(» .ً، و قھرا محتاج خوابگزاری است)ّ مغفوله در کار مفسران مصحف استۀاين ھمان حلقه مفقوده و نکت

س از وفاتش، آنھا را در دفتری گرد و بيست سال پ«: گويد اطالع است که می او يا اين اندازه از تاريخ تدوين قرآن بی

قربانی ) قرآن رؤيای محمد است(است  ای که ساخته و يا حقيقت را به پای اسطوره» .آوردند و نام مصحف بر آن نھادند

در حقيقت، يا . کرد کرد، نيازی ھم به تاريخ سازی پيدا نمی است که اگر اسطوره را حقيقت مطلق نمی مسلم اين. کند می

ای که مدعای او را ثابت  يم سروش از تاريخ تأليف و گردآوری قرآن آگاه نيست و نا آگاه و بسا به استناد شايعهبايد بگوئ

زيرا واقعيت و حقيقت باوراندن ساخته . است است و يا قصد تحريف تاريخ جمع آوری قرآن را داشته کند، چنين نوشته می

ھا و گردآوری آنھا و نام مصحف بر آن  ارش و به حافظه سپردن آيهاما نگ. است ش، نياز به تحريف تاريخ داشته اذھنی

 سال ٢٠چراکه اگر ھم . گوئی او است نھادن را دليل قراردادن بر اين که قرآن زبان عالم ناھشياری، دليل بر پريشان

کند؟ ربط ميان اين دو  یھا را گردآورده باشند، چرا زبان را زبان عالم ناھوشياری م ھا و به حافظه سپرده شده بعد، نوشته

گوئيم قرآن دو بخش است، بخشی وحی و کالم خداوند است و بخشی  کدام است؟ اگر ھم مرادش اين باشد که وقتی ما می

است، ولذا  اين بخش که کالم  را  از زبان خود گفته و نوشته شده ديگر مضمونش به پيامبر ابالغ شده و پيامبر خود، آن

زبان عالم « سال بعد از رحلت پيامبر با ٢٠است، باز ربطی ميان گردآوری قرآن   تبديل شدهمحمد است دچار تغيير و

  . تواند پيدا کند و نه غير او نه او می» ناھوشياری

القولند که  اند، متفق آوری و تدوين قرآن نوشته ھای دور تا به امروز در مورد جمع در حقيقت، تمامی کسانی که از گذشته

  :است مع آوری شدهقرآن سه بار ج

  . نامند می» تأليف« ، که در اصطالح، جمع در زمان رسول خدا را )ص(در حضور پيغمبر اکرم : بار اول● 

گفته می شود » جمع«قرار گرفت که به آن ) بين دو جلد(بار دوم  در خالفت ابوبکر و به اقدام او که قرآن بين الدفتين ● 

 و

» امام «ۀو يا نسخه برداری و تکثير نسخ» نسخ«ری که در زمان عثمان انجام شد کا: بار سوم، در زمان عثمان است● 

 )٨٧. ( است نام نھاده شده

القولند  که  نخستين جامع قرآن رسمی قرآن ميان دو  اند متفق باز تمامی تاريخ نويسان که در  مصحف گشتن قرآن نوشته 

 تن از حافظان قرآن کشته ٧٠يمامه اتفاق افتاد که در آن جنگ  بالفاصله بعد از رحلت پيامبر، جنگ . ِجلد ابوبکر است

چون ترسيده شد که جنگھای .  نفر ذکر شده٧٠البته در مورد عدد کشته شدگان اختالف است ولی کمترين عده . شدند

ھيه کند تا آوری و قرآنی رسمی ت ديگری پيش بيايد و حافظان ديگری کشته شوند، به ابوبکر پيشنھاد شد که قرآن را جمع

ی که صورت گرفت، ابوبکر تصميم به جمع آوری قرآن ئبا مشورتھا. از دستبرد حوادث مصون و محفوظ باقی بماند

ابوبکر زيد را مأمور ساخت که با کمک اصحاب رسول خدا، حافظان و کاتبان وحی قرآن، که در آن دوران  از . کرد

اين کار به بھترين وجھی انجام . ون بماند، قرآنی رسمی تھيه کندھر جھت مراقب بودند که قرآن از ھر کم و زيادی مص

 قرآن جمع آوری شده را .شد می» بين الدفتين« گرفت يعنی اما برای اولين بار بود که قرآن بين دو جلد قرار می. پذيرفت

 بعد از رحلت پيامبر به  الزم به يادآوری است که ابوبکر. شخص خليفه بودۀای نھادند و  اين نسخه برای مراجع در جعبه
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 ماه بعد از رحلت پيامبر مصحف ١٨-١٧که اين قرآن رسمی  حدود  يعنی اين.  ماه خليفه بود٣ سال و ٢خالفت رسيد و 

« نه . است  کمتر از دوسال بعد از رحلت پيامبر تدوين شدهً رسمی، اگر نه يک سال، قطعاۀبنابر اين اولين نسخ. است شده

 .فوت پيامبر» و بيست سال پس از 

پس از عمر ھم طبق وصيت او آن را . اين نسخه نزد ابوبکر بود و بعد طبق وصيت ابوبکر در اختيار عمر قرارگرفت

 . قرار دادند) ص( ھمسر گرامی رسول هللا –در اختيار  دخترش حفصه 

ابی  حاسبی، حاکم، ابناز قيبل حارث م(اند  رخين و کسانی که تاريخ مکتوب شدن قرآن در يک مصحف را نقل کردهؤم

اند که پيامبر سعی بليغی داشت بر  آورده...) داود، سيوطی، زرکشی، ابوعبدهللا زنجانی، دکتر راميار، آيت هللا خوئی و

خواست  شد، درجا، از کاتبان وحی می عالوه بر حفظ آيات قرآن، ھر آنچه را به وی وحی می. مکتوب کردن وحی

فرض کنيم اگر غير .  است اند که قرآن در عھد رسول خدا مکتوب و گردآوری شده هبسياری تصريح کرد. مکتوب کنند

ھای  شد و مکتوب از خود قرآن، ھيچ تاريخ و سند ديگری ھم در دست نبود، آيا قرآن در زمان رسول خدا مکتوب نمی

ب وجود داشت حافظان شد؟ پس قرآن مکتو ھا اطمينان حاصل نمی کاتبان بارھا با يکديگر مقابله و از صحت مکتوب

 فھم السننحارث محاسبی در کتاب . شد قرآن محفوظ آنھا نيز با قرآن مکتوب مقابله می. قرآن نيز وجود داشتند

ولی در رقعه ھا و . فرمود به نوشتن آن امر می) ص(زيرا که پيغمبر اکرم. نوشتن قرآن کار جديدی نيست« : است نوشته

ِکتف ُھا وعسب َ شد که  يافت می) ص(ای در  خانه رسول خدا  اوراق پراکنده: است که و اين کار مثل اينھا پراکنده بود  ُ

»  . ھم بست تا چيزی از آنھا گم نشوده ھا را جمع کرد و با ريسمانی ب کسی آمد و آن. قرآن در آن اوراق نوشته شده بود

)٨٨(    

پس از رحلت پيامبر ھم . خ  آنھا را  با نام آورده استای بودند که قران را جمع آوری کرده و تاري در دوران پيامبر عده

ام که تا قرآن را جمع  من سوگند ياد کرده« : در رأس آنھا امام علی قرار داشت که فرمود .ای به اين کار پرداختند عده

  )٨٩.(»آوری نکنم، نه عبا بر دوش افکنم و نه از خانه بيرون روم 

نويسند، و يا  ن و آقای سروش و ديگران، وقتی در طول عمرخود، مطلبی را میانسانھای خيلی عادی و معمولی نظير م

ِ دسترنج شان گرفتار  تغيير و تبديل نشود و از باد و باران گزند  نيابد ۀکه نتيج رسانند، برای اين امری را به سامان می

 سال رسالتش و کتاب ٢٣ زحمات ۀنتيجپيامبری که : شود باورکرد حال چگونه می. گيرند ، تدابير مختلفی را به کار می

گزارش بود، را  حاصل وحی که در بردارد تاريخ زندگی و عملکرد او وچگونگی عمل کردن به پيامی که او پيام

دانسته قدرت در کمين است و قرآن را گرفتار  مکتوب نکند و خود به تدوين آن نپردازد؟ آيا باورکردنی است که نمی

زيرا کتاب . ھا در آنھا، گويای توجه کامل به خطرھای در کمين است ھا و قرارگرفتن آيه ورهکند؟ س کاست و افزود می

با توجه به قرآن، واقعيتی که در اختيار ما است، آيا  عقل سليم . است را مصون از تحريف و کاست و افزون کرده

ن، برجا گذاشته و با زندگی وداع گفته است؟   حافظان آۀتواند باور کند پيامبر کتاب خود را در اوراق پراکنده و حافظ می

  آيا در واقعيت بنمودن اسطوره تا آنجا بايد پيش رفت که برای پيامبر حد اقل شعور را ھم قائل نشد؟

پرسيد، و  اگر می. آقای سروش نمی پرسد که نام قرآن از کجا آمده است و چرا بر اين مجموعه قرآن نام نھاده شده است

بعضی از آيات داللت بر کتاب بودن به ھمين معنائی که ما : يافت که قرآن معانی مختلف دارد د، در میش در پی پاسخ می

ھا و  ای به ھم پيوسته اصول و حقوق و قواعد و فروع و تجربه که مجموعه يعنی اين. امروز از کتاب در سرداريم، دارد

 را در فالن تاين آي: فرمود  پيامبر به کاتبين وحی میشد ی که نازل میتھر آي. طور است حقيقت ھم ھمين. ھا است درس

 پيامبر وجود ۀبه ھنگام رحلت پيامبر اين مجموعه در خان. کرد را در سوره نيز معين می سوره قرار دھند و جای آن
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ای تھيه  نوشتند، برای خود نيز نسخه ای که برای پيامبر می که بعضی  کاتبين وحی عالوه بر نسخه افزون بر  اين. داشت

  .  است ھا را نيز تاريخ ثبت کرده نام بعضی از اين نسخه. می کردند

 ءقرآن از ھمان ابتدا. ناميده است » قرآن«اند، بلکه خداوند خود اين کتاب آسمانی را  نام را پيامبر و يا صحابه بدان نداده

  ) ٩٠. (است ھا، از آن نام برده شدهتآيمعروف بوده است؛ زيرا با ھمين نام، در بعضی از » قرآن«به اين نام، يعنی 

  

   :٭ و اما مصحف

در لسان اھل بيت . است به ھمان معنای لغوی آن، يعنی کتاب جلد شده، بر قرآن اطالق شده» مصحف«از زمان صحابه  

 .است نيز مصحف در ھمان معنای لغوی آن استعمال شده) ع(

ُمصحف از صحف گرفته شده وجمع: گويد العرب می لسان شود است  به معنای آنچه که در آن نوشته می.  صحيفه استُ

بنابراين مصحف به کتاب . است آورده)٩٢. (را به معنای مجموعۀ ميان دو جلد و المفردات فی غريب القرآن آن)  ٩١(

 .   شود، حال چه قرآن باشد چه غير قرآن جلد شده گفته می

 : دھخداۀ لغت نام

منتھی االرب . (ج ، مصاحف . کراسه || ). ناظم االطباء. (ھای فراھم آورده شده  نامه) ِع ا] (م ِ ح َ  / م َ / م ُ [ . مصحف

ھا جمع  ھا و رساله چيزی که در او صحيفه|| . رجوع به کراسه شود). زمخشری ) (دھار.(کراسه ). از ناظم االطباء) (

] يعنی قرآن را[ اين کتاب را  : مجلد. جلد. ھند اوراقی که در يک جلد جای دۀمجموع). از آنندراج )(از غياث . (شود

. قرآن مجيد) ِاخ (|| . کتاب آسمانی . کتاب  .( ||۵ ص ١ ترجمه ٔ تفسير طبری ج. (بياوردند از بغداد چھل مصحف بود

  ) ناظم االطباء(

قرآن و غير . شده جلد  است؛ يعنی به معنای نوشته در زمان صحابه ھم به ھمان معنای لغوی آن استعمال شده» مصحف«

ی جمع ئھا شود که برای خود، قرآن را در مصحف در تاريخ، از برخی صحابه نام برده می. اند گفته را مصحف می آن 

مانند مصحف عايشه، مصحف حفصه، مصحف ابی بن : ھا که به نام خودشان مشھور بود اين مصحف. اند کرده بوده

  . به اين نام مشھور شدند) ص(عد از رحلت پيامبر گرامی اسالم  اين مصاحف بۀھم... کعب، مصحف ابن مسعود و 

  : نويسد  ديگری از تقالی سروش بر رؤيا و مغشوش باوراندن قرآن جالب است، او میۀنمون

مسئله  اين فرضيه در اينجاھا کاربرد دارد و بسياری موارد نظير اين يا اينکه قران ھنوز کتاب نبود که پيغمبر به اش «

» .ديده کتاب را  گفت اين کتابی است که نازل شده، ھنوز کتاب نشده بود، بنده اين را  در روءيا می می.  کتابگفت   می

)٩٣(  

ديده  را در خواب می اما چون ھنوز کتاب کامل نشده بود، پس آن. گفته کتاب دارد پيامبر می: تراشد اينست دليلی که او می

پسند که ابله پسند  است، رھا کند، سخن خويش را نه عوام ای که ساخته رهاما اگر خود وی خويشتن را از اسطو! است

آيا او براستی فکر . پس کتاب نزد خداوند کامل بود. کند را ابالغ می» کتاب خدا«چراکه پيامبر يعنی کسی که . يابد می

 در ءشوند، ابتدا صدد نوشتن کتاب میًکند حتما بايد کتاب تمام شود، تا که پيامبر بگويد کتاب دارد؟ تمام کسانی که در  می

ھا و در ھر فصل،  ھا و در ھر بخش، فصل روش خويش را تعيين و سپس، بخش. ريزند ذھن خود، طرح کتاب را می

من خود، وقتی در . نويسم کتاب می: گويند شوند، می کنند و چون به نگارش کتاب مشغول می ھا را طراحی می قسمت

 انقالب را در ذھن ريختم و با خود گفتم اگر عمری باقی بود، اين کتاب ۀدين کتاب در بارزندان بودم، طرح  نوشتن چن

وقتی بخش اول کتاب را به نوشته در . کند ھر کس ديگر نيز، در ذھن خود، کتاب را طراحی می. نويسم ھا را می

سروش و يا ديگران غير از اين آيا آقای . داند که در کار خلق يک کتاب است چون می. کتاب من: گويد آورد، می می
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داند يا بايد بپذيرد خداوند ھست و کتاب از  پندارد قرآن نزد خداوند نيز ھنوز کتاب نشده بود؟ آيا او نمی کنند؟ آيا او می می

که کتاب خدا است، اين ادعا که ھنوز کتاب کامل نبوده  او است و يا نيست؟ زيرا با وجود خداوند و با تصريح قرآن براين

ه کاربردن زبان عوام فريب که به ديده، نه ب را در خواب می خوانده، پس آن و چون پيامبر کامل نشده را کتاب می

  . کاربردن زبان ابله فريب است

او  ۀبه گفت. برد تا بگويد قرآن ناقص، مغشوش و غير علمی است و بايد آن را خوابگزاری کرد کار میه او اين زبان را ب

  :توجه کنيم

ّای از محمدی بودن آن بکاھد، و لذا درست  ّکه ذره کند بدون اين  با خدا، کالم و رؤيای او را الھی می) ص(ّ محمدقرب«

  :است که

  ھر که گويد حق نگفت، او کافر است // گرچه قرآن از لب پيغمبر است 

 :و در عين حال درست است که

  خورد مرددر خور نای است نه در //  دم که مرد نايی اندر نای کرد 

ّآيد و لذا سخن محمد در خور علم  درمی) ص(شود و خدا به قامت و قواره محمّد  از خدا پر می) ص(ّيعنی محمد

محدوديت . رنگ که از حبابی رنگين بتابد و رنگ حباب را بگيرد چون نوری بی. ّمحمد است، نه در خور علم خدا

شود و   نقصان مؤثر در اثر و نقصان مؤلف در تأليف جاری می. تواند کامل باشد زاينده نقصان است و ھيچ محدودی نمي

ّمحمد . تواند کامل باشد ّلذا قرآن که تأليف انسانی بديع و رفيع، اما ناقص و محدود است، به ھيچ روی و از ھيچ نظر نمی

ِما عرفناک حق معرفتک : خود واقف و معترف بود که َ ِ َ ّ َ َ َ و اگر شناختش از خدا، که ) ايم خدايا تو را چنانکه بايد نشناخته(َ

ھای علمی و فلسفی در قرآن  توانست بود؟ پس ورود نقصان قرب عاشقانه با وی داشت، چنين است، از ديگر چيزھا چه مي

ًرب زدنی علما. ( جای ھيچ شگفتی ندارد ّ.( «)٩۴  ( 

  :٭ براين مدعای او، چند اشکال وارد است

. قرآن ممکن است از محمد ھم نباشد: ا ندارد که حرف آخر را بزند و بگويدر از قرار ھنوز جسارت آن: اشکال يکم● 

  :است اگر اين ترس را دارد، بسا علت اين باشد که موالنا در مثنوی گفته

  ھر که گويد حق نگفت، او کافر است// گرچه قرآن از لب پيغمبر است 

 سال است که من با او ۵٠اکنون «: گويد د میاگر صريح بگويد قرآن از پيامبر نيست، با مولوی چه کند؟ چون خو

ًکنم و اين را حقيقتا نه مجازا عرض می زندگی می روزی نيست که من به او نينديشم، از او نگويم، با او سخن . کنم ً

ای به کار نبرم يا در  نگويم يا به آثارش مراجعه نکنم يا شعری از اشعار او را در خاطر خودم نگردانم، يا در نوشته

  .»است تر و نزديکتر با زندگی روحی و فکری من از ھر کس ديگری عجين] مولوی [لذا . ای از آن استفاده نکنم طابهخ

و او ) ٩۵(» ھرکه گويد حق نگفت، او کافر است«گويد  مولوی می: تواند بپوشاند  تناقضی را که سخنش دربردارد نمی

؟ آخر نه مگر وقتی !»ری گرد آوردند و نام مصحف بر آن نھادندو بيست سال پس از وفاتش، آنھا را در دفت«: گويد می

ھا و وارد ت سال گذشت، احتمال ھمه نوع تحريف و جعل آي٢٠ھا  از آيات نوشته در اوراق پراکنده و مانده در حافظه

يشين و ھای پ در حلقه تناقض. ھا است ھای زنجير تناقض ای از حلقه رود؟ اين تناقض حلقه کردن آنھا در مصحف می

  :ھای ديگر است تناقض

ًرب زدنی علما( طه که پيامبر را به نيايش ۀ سور١١۴ ت قسمتی از آي:اشکال دوم●  کند را در قالبی از  امر می) ّ

بنابراين، قرآن رؤيائی . کند پيامبر به نقص علم خويش اعتراف می: است که معنی مقلوب گشته است عبارات ريخته 

 ای و جانشين کردن آن به جای معنا سوره طه که جعل معن١١۴ تخته او نه معنی آياما سا. بيش نيست» مغشوش«
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 تآي.  ذھن خود را واقعيت و حقيقت بباوراندۀکند تا اسطوره ساخت حقيقت را مقلوب می.  استتروشن و سرراست آي

، زبان به سخن تافت تمام آيخواھد شکيبا باشد و بعد از دري گويد قرآن کالم خدا است و از پيامبر می روشن و واضح می

ھا که نيايش کنند خداوند   انسانۀو باز به پيامبر و از طريق او به ھم. شد  میامعن ھرگاه رؤيا بود، اين دستور بی. باز کند

چرا دستور به . چون اجابت دعا درگرو کوشش است، پس در افزودن بر علم خويش بکوشند. علم آنھا را بيشتر کند

پس بلند  « تآيا آي. است را تا پايان دانسته  را دانست، آنتيرا پيامبر نبايد بپندارد ھمين که آغاز آيزدھد؟  نيايش می

كه وحى آن به تو کامل شود به شتاب مخوان و بگو  و تو قرآن را پيش از آن. مرتبه است خداوندى كه ملک حق است

 ۀاز خداوند و گويای علم او است و پيامبر ابالغ کنندتر از اين بايد بگويد کالم  صريح» پروردگارا مرا دانش بيفزاى

ّلذا سخن محمد در خور علم محمد است، نه در خور علم خدا( سروش ۀ اينک بر خوانندگان است که به گفتاست؟ آن ّ (

  .است، اندازه بگيرند  آمدهتبازگردند و شدت تناقض آن را با حقيقت، يعنی آنچه در آي

  

 :  ھااست؟ سان٭ آيا علم کامل نزد ما ان

. در قياس با آن، بسيار ناچيز و جزئی است. اليقين بسيار بدور است بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که علم ما از علم

اليقين بينگاريم و آغاز يک کالم را کافی  لذا نبايستی در پی يافتن اندک علمی، غرور ما را فرا بگيرد و علم ناچيز را علم

  .  است  سوره طه اين١١۴ تآموزش بزرگ آي.  آن بشماريمۀبرای علم بر ھم

به يمن علم جستن و . آنچه امروز بر ما مجھول است، ممکن است فردا معلوم بگردد. افزايد نھايت بر خود می علم تا بی

ر ما اند، تا ديروز ب  علم ما قرار گرفتهۀھمانطور که بسياری از مسائل که امروز در حوز. مجھول را معلوم کردن

کند  تواضع علمی ايجاب می. پس، به صرف اين که چيزی بر ما مجھول است، نبايد به انکار آن بپردازيم. مجھول بودند

کند آنچه را گمان  باز، تواضع علمی ايجاب می. قراردھيم» بقعه امکان«سينا عمل کنيم يعنی آن را در  که به قول ابن

 . جھل بر جھل افزودن ھستندۀھردو روش با دانشجوئی خوانائی ندارند و بيراھ. اليقين نپنداريم دانيم، علم کنيم می می

يا علم . است يا صحت آن بر من ثابت نشده. ست که بگوئيم من بر اين موضوع علم ندارماتوانيم بگوئيم و حق ما ھم  می

آن، علم ستيزی و يا چماق کردن يابيم، به صرف علم نداشتن بر  اما انکار کردن ھرآنچه اندر نمی. دھد من بدان قد نمی

در ھمين قرن بيستم و نيز در سالھای اول قرن بيست و يکم مسيحی، مرگ و ويرانی، ھمه با ادعای داشتن علم، . است

ھا افزوده  روز به روز بر علم ما در تمامی زمينه.  افزايد  نھايت بر خود می شناسد؟  تکرار کنيم که علم تا بی اندازه می

توان علم جست و يا  ر غير از اين باشد، يا بايد بگوئيم حد علم ھمين است که اينک داريم و بيشتر از اين نمیاگ. شود می

حال ببينيم قرآن در مورد .   ترين ادعای ممکن است ھردو اين ادعا ضد علمی. اليقين شد بايد بگوئيم علم ما مطلق و علم

  :گويد م چه میخاطر فقدان عله علم بشر و ميزان آن و انکارھا ب

ُنرفع درجت من نشاء  ...  َّ َّ ٍ َ َ َ ُ َ ْ ّو فوق كلَ َ ْ َ ٌ ذي علم عليم َ ِ ِ َِ ٍ   ●)٧۶/يوسف(  ْ

و يا برتر از ھر دانائی، دانائی . بريم و فوق ھر صاحب دانشی، دانشوری است درجات ھر کس را که بخواھيم باال می...

 . پس نبايد به علم و يا دانائی خود مغرور بود. است

 ای از علم خداوند است م بشر محدود و ذرهعل● 

ِيعلم ما بين أيديھم و ما خلفھم و ال يحيطون بشي... «  َ َِ ُِ َُ َْ َْ ْ َ َ َِ ْ َْ َ َُ َء من علمه إال بما شاء َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ    )٢۵۵/بقره( ...   ٍ

يعنی علم » ...اوخواھدداند و آنھا به چيزی از علم او آگاھی ندارند مگر به مقداری که  آنچه پس و پيش آنھا است می...

 .خدا  نامحدود است و حال و گذشته و آينده را در بر می گيرد

 .حال که چنين است بايد از خداوند خواست و خود کوشيد و بر علم خويش روز به روز افزود
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ْتعلي هللا الملك الحق و ال تعجل بالقرءان من قبل أن يقضي إليك َف●  ْ ْ ْ َْ ِ ْ ُ َ ِ َ ِ ِِ َِ َُ ْ ْ َْ َ ََ َُّ َ ُ ًوحيه و قل رب زدني علماَّ ْ ِ ْ ِ َّ ُ َ َُ ُ  )١١۴/طه(ْ

که وحی آن بر تو پايان يابد، شتاب مکن، و  قرآن، پيش از آن] خواندن[و در . پس بلند مرتبه است خدا، ملک حق است«

ندن در خوا. گويد که به پيامبر می  عاله بر اينتطور که توضيح داده شد اين آي ھمان. »بردانشم بيفزای! پرودگارا: بگو

تو کافی است و در آغاز دريافت وحی، تمام آنچه بر تو يعنی مپندار که علم .قرآن شتاب مکن و بگذار تا وحی تمام شود

چون . دھد مدام افزايش علم و آگاھی خويش را  از خداوند طلب کند  به او رھنمود میتآي. يابی شود علم می نازل می

آموزد در آغاز و وسط يک پيام خود را عالم به آن  کند به انسان می زيادت علم تواضع و شکيبائی را بيشتر می

 . آموزد را به روشی حاصل کند که پيام می بعد از پيام نيز علم بر آن. نشمارد

وسل به قول ابن عباس و ، سروش با ت»ناقص و محدود است«که  بعد از تحريف تاريخ در مورد جمع آوری قرآن و اين

ّ سال است که مفسران دماغ ١۴٠٠« خواھد به ديگران بفھماند که مفسران در فھم مبين بودن قرآن  می» ھرمنوتيک«

  :نويسد سروش می. »اند اند و آب به غربال پيموده توفيق کرده بيھوده پخته اند و جھد بی

بودن » مبين«، از )تئوری تفسير(بان و دانش ھرمنوتيک  زۀّاز دوست مشفق مکرم در عجبم که در دوران اوج فلسف«

ّگويد که امروزه اولين وصفش نزد دانايان فن اينست که ذاتا ناشفاف است سخن مي) زبان(امری  ً الجرم به قياس با سخن ! ّ

اند و  ل پيمودهاند و آب به غربا توفيق کرده اند و جھد بی ّ سال است که مفسران دماغ بيھوده پخته١۴٠٠ايشان بايد گفت 

اند و راز  ُاند و شراب صافی قرآن را دردآلود کرده ّھياھوی گزاف درانداخته اند و پرده بر چھره شفاف حقيقت کشيده

  !اند بودن قرآن را درنيافته» مبين«

ّکه ابن عباس را به محاجه با خوارج فرستاد، به او توصيه کرد که با آنان به گفتار پيامبر اح) ع(امام علی تجاج کن نه با ّ

گويی و آنھا ھم  تو مي«: تقول و يقولون. رود است، يعنی احتماالت بسيار درآن می» ّحمال ذو وجوه«چون قرآن ! قرآن

گويد و مترجم  قرآن خود سخن نمی«: ّالينطق بلسان و البدله من ترجمان: و گفت قرآن. »رسيد  گويند و به جايی نمی می

 :به قول حافظ! خود چندان مبين نيست و بايد تبيين شود» مبين«ات اينست که مستفاد ازين مقدم. »الزم دارد

 )٩۶(» ّام تا با تو طراری کند  گفتا منش فرموده   ام  ّام زان طره تا من بوده گفتم گره نگشوده

  : يابد؟ ھای قول خود را در نمی گويد و تناقض او توجه کنيم و بپرسيم چرا تناقض می ۀ٭ در نوشت

ذاتا «شود که گويا بنابر آنھا، زبان  به فلسفه زبان و ھرمونتيک متوسل می. ويد قرآن شفاف و سرراست نيستگ می● 

که کتاب مدعی  که مبھم ويژگی زبان قدرت و شفافيت ويژگی زبان آزادی است و غير از اين غير از اين. است» ناشفاف

زيرا . را خواند، قول آقای سروش متناقض است ارد آناست که حق است و شفاف، پس بايد به روشی که کتاب در خود د

اين ادعا با قول ديگر او که بنابرآن، پيامبر . گويد ادعای شفاف بودن آن دروغ است گويد قرآن شفاف نيست، می وقتی می

 دروغ گويد و يا پيامبر از او خالی است و خدائی که پيامبر از او پر بود دروغ می. از خدا پر بود، در تناقض است

  گويد؟  می

که علم  کند اال اين سان علم بودن قرآن را تصديق می بدين. گويد قرآن، نه علم خدا که علم پيامبر است يک جا می● 

ھای جھل نيست؟ حتی اگر  ھای علم شفافيت نيست؟ ابھام از ويژگی اما آيا از ويژگی. ھا دارد خداوند نيست و کاستی

ای از علم و العلم بداند، الجرم علم آن شفاف و العلم آن مبھم   و علم پيامبر را آميختهآميختن علم و جھل را ممکن بداند

  . شود می

جا  اند که قرآن فرآورده رؤياھای رسوالنه است، در اين اند زيرا ندانسته جائی نبردهه او که مدعی است مفسران ره ب● 

پرسد اگر کار آنھا صحيح است مدعای او دروغ و   نيز نمیاز خود. انگارد تفسيرھای آنھا را دليل شفاف نبودن قرآن می

  کند؟  باطل است و اگر نيست، از چه رو، تفسيرھای مفسران را چماق می
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 ۀقسمت اول سخن آقای سروش مربوط  است به خدع:  نادرست است) ع(تناقض چھارم، استناد او به سخنان علی ● 

ريان معاويه قرآن ھا را برسر نيزه کردند و گفتند که قرآن ک لشکه وقتی  در جنگ صفين : عمرو عاص در جنگ صفين

  :بين ما و شما حکم باشد و بخشی از لشکريان امام به امام فشار آوردند که بايد حکميت را بپذيرد

بيم شکست در اندرونشان   تاريخ گزارش کرده است که چون در جنگ صفين کار بر معاويه وسپاھيانش سخت آمد و

ھا بر سر نيزه کردند تا بتوانند از اين راه سپاه عراق را وادار  ای انديشيدند وبا کمک عمرو عاص قرآن چارهرخنه کرد، 

به آتش بس نمايند وچنين ھم شد ؛ ليکن حضرت علی چون خود را در يک گام مانده به پيروزی ديد نخواست اين بخت 

 فريب ونيرنگند؛ چون ۀھا را که نشان بزنيد اين قرآنپيش آمده را از دست بدھد ؛ پس به سپاھيانش دستور داد که 

  . ھا را که قرآن ناطق منم  بزنيد اين:  حضرت با مخالفت يارانش مواجه شد فرمود

بندگان خدا، جنگ با دشمن خويش را ادامه دھيد که معاويه و عمروبن عاص و ابن ابی معيط و حبيب بن مسلمه و ابن « 

. ام  شناسم، من از کودکی با آنھا بوده من آنھا را بھتر از شما می. ين و قرآن نيستندابی سرح و ضحاک بن قيس اھل د

دانند در آن چيست و آن را به خدعه  اند نمی اينان که قرآن باال برده! اند و بدترين مردان، وای بر شما بدترين کودکان بوده

سوی حق ه ب: علی گفت«: است   مختصرتر آوردهابن قتيبه نيز ھمين مطلب را) ٩٧(» و نفاق و مکر باال برده اند

شناسم، وای بر  من آنان را بھتر می. برگرديد و با دشمنان خود بجنگيد، معاويه و ياران وی از پيروان دين و قرآن نيستند

وقتی ما را «: آنھا از امام نپذيرفتند و گفتند). ٩٨(» اند خدا سوگند، آنان قرآن را از روی حيله و فريب باال بردهه ، ب!شما

  ) ٩٩(» توانيم نپذيريم کنند نمی به کتاب خدا دعوت می

دانيد  شما را به خدا می«:  شورش کردند، امام به آنان گفتمامام با آنھا اتمام حجت کرد و بعد از حکميت وقتی بر اما

شناسم، که  م را بھتر از شما میپذيريم، گفتم من اين قو وقتی مصحفھا را باال بردند و گفتيد که دعوت به کتاب خدا را می

و چون بر پذيرفتن ... پذيريم  ھا می نه از آن: اما رأی مرا نپذيرفتيد و گفتيد...  ام، در  کودکی  و بزرگی  مصاحبشان بوده

کند ناچيز  دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچيز می اصرار کرديد با حکمان شرط نھاديم که آنچه را قرآن زنده می

» کند مخالفت کنيم، اگر جز اين کنند از حکمشان بيزاريم توانيم با حکميتی که به حکم قرآن حکم می رند و ما نمیبدا

: اينجا بود که امام به آنان فرمود)  ١٠٠(» ھا حکميت کنند؟ بما بگو آيا اين عدالت است که مردان در کار خون« : گفتند

» گويند، گويد و مردان از آن سخن می کتوب ميان دو جلد که سخن نمیما مردان را حکم نکرده ايم قرآن خطی است م«

  .است ًکند، عينا آمده  که امام در مورد خوارج صحبت می١٢۵اين مطلب در نھج البالغه خطبه ) ١٠١(

 گويد بلکه نيازمند به مترجمان است و تنھا آن گروه قرآن خطوطى است که در ميان دو جلد قرار گرفته و سخن نمى « 

  )  ١٠٢(» .توانند از آن سخن بگويند مى) ى آگاه و قرآن شناس(از انسانھا

ّکه ابن عباس را به محاجه ) ع(امام علی« :  او می گويد. شود به خروج خوارج قسمت دوم قول آقای سروش مربوط می ّ

» ّحمال ذو وجوه«ون قرآن چ! با خوارج فرستاد، به او توصيه کرد که با آنان به گفتار پيامبر احتجاج کن نه با قرآن

اين .  »رسيد  گويند و به جايی نمی گويی و آنھا ھم مي تو مي«: تقول و يقولون. رود  است، يعنی احتماالت بسيار در آن می

سند اين حديث است که محمد بن سعد در الطبقات خود آورده و ذکر ھم کرده است که  قول از حديثی برگرفته شده 

   . ضعيف است

شنيدم که ابن عباس از خوارج کسانی که حکومت را انکار :  در الطبقات الکبری طبقات از عکرمه نقل می کندابن سعد

کردند و از علی بن ابی طالب دوری جستند سخن می گفت، که دوازده ھزار نفر از علی فاصله گرفتند، سپس علی به 

وت بده وبا قران با آنھا مجادله نکن چون قرآن قابل من گفت که برو با آنھا مذاکره کن و آنان را به کتاب و سنت دع

سپس ابن . اما با سنت با آنھا به مجادله بپرداز زيرا از سنت راه فراري ندارند) يعنی  قران ذو وجه است(تأويل می باشد 
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ن سعد متذکر ولی اب. نھا به مباحثه پرداخت وھيچ حجتی در دست آنھا باقی نماندآطرف انھا رفت وبا سنت با ه عبارس ب

  )١٠٣. (می شود که سند اين روايت ضعيف است

  :دھد وچنين روايت می کند اما خطيب البغدادی در کتابش الفقيه والمتفقه اين روايت را به ابن عباس نسبت می

مي قرآن آسان وحمول وقابل تأويل :   که عده ای از اھل االھواء با علی بن ابی طالب مخاصمه کردند، وابن عباس گفت

  )١٠۴. (گويند، پس با آنھا با سنت محاجه بکن که  با سنت نمی توانند دروغ بگويند يد وآنان میئباشد شما مي گو

جالب اينجاست که ابن سعد وناقلين از ابن سعد اين راوايت را به علی نسبت داده اند ولی خطيب بغدادی به ابن عباس 

وھمانطور که مشاھده می شود در سند ! عکس کالم علیه است و  نه بنسبت می دھد و می گويد که اين  کالم ابن عباس 

تمام علمای حديث . روايت يحيي بن عبدهللا البابلتی می باشد که از ديدگاه علماء رجال، جرح وتعديل  ضعيف می باشد

روايت حسن بن وگذشته از يحيی در سند اين . شناس بر ضعف روايتھای يحيی بن عبدهللا البابلتی متفق القول ھستند

ابن حجر در لسان . جعفر السمسار ابو سعيد می باشد که بازھم ضعيف می باشد و به روايتھايش اعتنائی نمی شود

ًاين روايت جدا :  گويد اختصاص داده شده، می) سند حديث(ی رجال وراويان حديث ئکتابی که به شناسا(الميزان 

  :از طرف ديگر) ١٠۵: (ضعيف است

ِالقرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوھه"ايت شده که از ابن عباس رو ِِ ٌ ، قرآن آسان و قابل تأويل وتوجيه می "ُ

 .باشد ، آن را بر بھترين وجه حمل کنيد

عالمه ناصرين البانی از حديث شناسان بنام جھان معاصر می باشد در کتاب سلسلة األحاديث الضيعفة والموضوعة جلد 

 از زکريا بن عطيه از سعد بن ۴٨۵اين روايت را دار القطنی در مجمع الزوائد خود صفحه : مي گويد١٢٧سوم صفحه 

گويم که سند اين  می) البانی( خالد نقل می کند که محمد بن عثمان از عمرو بن دينار از ابن عباس نقل می کند، من 

  . خاطر سه علت در آن جدا ضعيف می باشده روايت  ب

فت که عثمان بن سعيد مجھول الحال گپدرم شنيدم می  گويد که از  حاتم میابید بن عثمان، ابن مجھول بودن محم: ًاوال

  می باشد،

 .عنوان راوی وجود ندارده  در کتب رجال اثری از او بًأصال. سعيد بن حاتم:  ًثانيا

ايت می کند و اضافه بر زکريا بن عطيه که که منکر الحديث می باشد يعنی ھميشه احاديث منکر و ضعيف را رو: ًثالثا

  )١٠۶. (آن مجھول الحال می باشد

 در حالی که روايات زيادی  با اسناد غير ضعيف و درست وجود دارد، يک چنين روايتی با اسناد ضعيف چه اعتباری 

د اين ويژه که  گفته ھای صريح امام علی در مورد قرآن چنان بين و آشکار است که داد می زنه می تواند داشته باشد؟ ب

نقشی که امام برای قرآن قائل است و تعابيری که در مورد قرآن در نھج البالغه به کار می برد بی . روايت دروغ است

بخشی از اين سخنان امام در . و قرآن را آنگونه که شايسته و بايسته است، معرفی می کند.  نظير و شگفت انگيز است

  : علی استزير می آيد آشکارا می گويد که آن روايت ج

ھيچ چيزی را در قرآن فروگذار نکرديم و فرمود در آن ھر چيزی بيان شده و ذکر فرموده : خداوند متعال می فرمايد«-١

اين قرآن اگر از جانب : است که بعضی از قرآن تصديق می کند بعض ديگرش را و اختالفی در آن نيست، پس فرمود

وظاھر قرآن کريم شگفت آور و نيکو و باطن آن ژرف و بی . می يافتيدينه در آن اختالف بسيار ئھر آ غير خدا بود،

  )١٠٧(» .وسيلۀ آنه پايان است و عجائب و غرائب آن پايانی ندارد و تاريکيھا رفع نمی گردد مگر ب

وکتاب خدا درميان شما  گويائی است که زبانش خسته نمی شود و خانه ای است که ارکان آن خراب نمی شود و  «-٢

 )١٠٨(» .  است که يارانش شکست نمی خورندغالب
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ی است که ئو بدانيد اين قرآن پند دھنده ای است که خيانت نمی کند، و راھنمائی است که گمراه نمی نمايد و سخنگو «-٣

که چون از پيش آن برخاسته ھدايت و رستگاری او افزايش يافت  دروغ نمی گويد، و کسی با اين قرآن ننشست مگر آن

خداوند سبحان ھيچ کس را پند نداد به مانند اين قرآن که ريسمان محکم و استوار ...  و گمراھی او کم گرديديا کوری

خداست راه او است که خيانت نمی کند، و در آن است بھار دل و چشمه ھای علم و دانش و دل را جز آن صيقلی نيست 

ن چشمه ھای علوم و معارف است، پس اگر علوم ديگر  دلھاست از زنگ نادانی و گمراھی، و چون در قرآۀو جال دھند

  )١٠٩(» . که آن علوم به قرآن منتھی می گردد دل را جال دھد برای آنست

است ،  خاموشی است گويا ، وحجت  و برھان خدا است بر ) از منکر(هو نھی کنند) به معروف (هقرآن امر کنند-۴

 و آن ھا را در گرد آن قرار داد، نور آن را تمام گردانيد و دين خود آن پيمان گرفت،) عمل به(بندگانش که از ايشان بر

  )١١٠. (را بسبب آن کامل گردانيد

او فرستاد، و قرآن روشنائی است که قنديلھای آن خاموش نمی شود، و چراغی است که افروختگی ه پس قرآن را ب«-۵

ھی است که سير در آن گمراھی ندارد، و شعاعی است آن فرو نمی نشيند، و دريائی است که ته آن پيدا نمی گردد، و را

که دليل آن ناچيز نمی گردد، و بنائی است که ) ميان حق وباطل(تابان که روشنی آن بی نور نمی شود، و جدا کننده است

پايه ھای آن ويران نمی شود، و بھبودی است که بيماری ھای آن را خوف و بيمی نيست،  وارجمندی است که ياری 

  )١١١(» ...گان آن شکست نمی خورند، و حقی است که مددکاران آن مغلوب نمی شودندکنند

 فوق از آن ۀکند، و نقشی که برای قرآن بر می شمارد، غير ممکن است که گفت ھا که امام از قرآن می باوجود اين وصف

 علی قرآن را از نقش خود و به احتمال قوی آن حديث را قدرت پرستانی که خواسته اند از زبان امام حضرت باشد

آگاه قرآن  که خواسته اند آگاه و يا نا بيندازند و با حديث و روايت به قدرت ھای خود مشروعيت دينی بيخشند و يا کسانی

  . را با حديث و روايت جانشين کنند چنان حديثی از قول او ساخته شده است

در مورد قرآن که  ناقض ) ع(ايد به اين گفته ھای امام علی کاربردن روش علمی بود، چرا نبه آيا اگر بنابر صداقت و ب

  آن روايت ضعيف است استناد جست؟    

است که برای اثبات مدعای خود به سند ضعيف  جائی رساندهه رو کار خود را ب از چه: آيا سروش نبايد از خود بپرسد

 نيازمندی يک متن به مترجم، چرا بايد مزاحم برفرض که قول از علی باشد،: جويد؟ آيا نبايد از خود بپرسد توسل می

شفافيت آن باشد؟ آيا آقای سروش نمی داند که در مورد اخبار بايد تفکر و تعقل کرد و به صرف شنيده و يا خواندن 

چون خبری را شنيديد آن را از «: امام علی در اين مورد می فرمايد. خبری، تحقيق ناکرده نبايد آن را حقيقت پنداشت

. ند و انديشه کنندگان در آن اندکاتدبر و انديشه در آن دريابيد نه از روی نقل لفظ آن، زيرا نقل کنندگان علم بسيارروی 

 «)١١٢(  

   

  :٭ تنزل دادن پيامبر در حد سعدی، حافظ و مولوی و حتی نازلتر

مان علوم ديگر ھم رفت، برای خوابگزاری کردن شما معتقد ھستيد بايد سراغ عال«: کند مجری سئوالی را طرح می● 

ًی دارد که اتفاقا عالمان در ئيا پنداشتن قران يک پيامدھاؤر. ھا علوم انسانی، علوم طبيعی از جمله گفتيد انسان شناس

آنھا که در مورد  انسان، روحيات انسان، مغز انسان . اند  در مورد خود رؤيا صحبت کرده.  اند موردش صحبت کرده

ھا  تا قبل از آن به قول اين. سازيم يا آن چيزی است که ما وقت روايت کردن میؤويند که رگ مطالعه کرده اند، می

رود و اينھا پراکنده است    مغز به بخش ديگر مغز میۀی است که از يک بخش مغز، از ساقئی است، نشانه ھائزيگنالھا

آمد اين خواھد بود  ًعمال پی. شود اصل میشود، تازه نظم ح است که وقتی رؤيا گفته می معنايش اين. و نظمی درش نيست
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ای از  ش اين است که قرآن  را پيامبرساخته از مجموعهيکه اگر شما معتقد ھستيد قرآن حاصل رؤياھای پيامبر است معنا

  »ی که به مغزش حادث شده و خودش نظم داده به اينھا؟ئھا نشانه

ھايم  يعنی من اين را در نوشته. مبر در واقع مؤلف قرآن استپيا. بله من ھمين عقيده را دارم «:دھد ٭  سروش پاسخ می

  » که خداوند. ام به صراحت آورده

پنداريم، قبل از آن يک  گويند آنچه که ما رؤيا می دھند می آنھا که اين نظريه را می« : مجری می گويد در اينجا● 

 ھفتاد ميالدی شروع شده، می گويند ۀحقيقات از دھاين ت. برند کار میه  ھم بامعن نظم و حتی لفظ بی ًمجموعه کامال بی

کنيم  کند که ما شروع می آيد، آن وقتی نظم پيدا می   و بسيار پراکنده به مغز میامعن ھا، تصاوير بی ای از نشانه مجموعه

  » به روايت کردن اينھا، در واقع روايت کردن اينھا  ساختن اينھا است؟

من واقفم به آن مطلب ولی توجه بفرمائيد، محصول مھم است ! بله«: گويد  و میکند يد میئ٭ سروش سخن مجری را تأ

ًھا  به صورت مثال  بينيد در نزد بعضی ولی وقتی که  محصول کارخانه را شما می. نظم نزد ھمه ھست چون اين بی

د لذا  اينکه پيش از اين چه آي ای در می ھا سخنانی ياوه در نزد بعضی. آيد، شعر حافظ و مولوی العاده در می اشعار فوق

  ».آيد بوده، آن قدر مھم نيست که بعد از اين به چه صورت در می

  »اين مھم نيست که پيش از رسيدن به پيامبر چه بوده؟«:پرسد مجری می● 

وحی در واقع تأليف . کند و حی را پيامبر توليد می. ًما اصال پيش و پس نداريم در اينجا « :دھد ٭ سروش پاسخ می

بقيه اش به او واگذار شده، . خداوند يک شخصيتی آفريده ھمين و بس: ببينيد در واقع حرف من اين است.  يامبر استپ

بخشد که  نظم ، نظمی می ھای بی اين شخص با اين ظرفيتی که دارد و با تواناھائی که دارد به قول شما  به آن زيگنال

. کرد، عين ديگران  مغز و پر معنی است عين حافظ که ھمين کار را میبينيم چقدر پر کنيم می ھا را نظر می وقتی ما آن

ای  ًببينيد اصال الفاظ که به خودی خود، اآلن ايشان اشاره کردند گفتند پيامبر ھيچ لفظ تازه. ھا ھمين طورند تئوريسين

  ».کردپيامبر تصوراتی که در قوم خودش بود گرفت، تصديقاتی تازه بنا . ًنياورد کامال درست است

اتبع ما يوحی اليک : گويد يا به پيامبر می. کنم من از وحی تبعيت می«گويد   که پيامبر میوقتی بازرگان تکرار می کند● 

شود تبعيت  من از آنچه به من وحی می. ام، اولش که نيستم الرسل من که نوبرش را نياورده ما بدء من: يکجا می گويد

  » .ًگويد مثال داستان يوسف که برای پيامبر میی ئھا قرآن راجع به داستان. کنم می

کنيد که خود پيغمبر به خودش  ببخشيد شما فکر نمی«:پرسد کند و از او می ٭ در اينجا سروش سخن بازرگان را قطع می

و »  گويد، حافظا، سعديا ًحتما بايد فرض کنيم که يکی ديگر بيرون از او دارد می. گويد که پيروی کن از اين وحی می

ًدر قرآن اين بحث را بايد کرد که اصال . ام در اين باره من نوشته. است وهللا به نظر من اينھا تبيينش  ساده« : گويد بعد می

ًدر ديوان شمس واقعا شما يک جاھايی . خطاب کنند کيه؟ مخاطب کيه؟ ببينيد ما عين اين مسئله را در ديوان شمس داريم

زند، يک موجود ديگری بنام عشق است دارد حرف  ند، شمس است دارد حرف میز دانيد که مولوی دارد حرف می نمی

  » .توانيد نتيجه گيری کنيد تا شما آن پيش فرضتان را منقح نکنيد از اين آيات نمی. زند، ھمه اين تفسيرھا ھست می

ھای   زيرا آنان سروده.ھای سعدی و حافظ  و مولوی فروکاستن ستم به آنھا نيز ھست قرآن و پيامبر  را در حد ديوان

پيش از اين .  شوند  قرآن سيراب میۀگفتند و به صراحت که از سرچشم دانستند و می خود را فرآورده خواب و رؤيا نمی

 و  را نقد کرده» ّکه در قرآن حق و عشق و محبت نيست مکملی برای قرآن است، چون« مثنوی که ۀمدعای او را در بار

  .ايم آورده) تفسير قرآن(ی خويش قول مولوی را در باره مثنو

سان که در پايان ھر غزل، سعدی و حافظ و سعديا و  ھمان: گويد زيرا می. و او ھمچنان گرفتار تناقض گوئی است

صورت، تکليف پر شدن او از خدا چه  در اين! از وحی پيروی کن. است گفته اند، پيامبر نيز به خود می گفته حافظا، می
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گويد؟ برابر قول سروش، خدا بايد  بر پيامبر و پيامبر محاط در خدا، کداميک با ديگری سخن میشود؟ خدای محيط  می

تر   آشفتهًانصافا! از وحی پيروی کن: گويد شود و به خود می زيرا پيامبر است که جانشين خدا می. از پيامبر پر شده باشد

ھا وحی خداوند است و يا به   بودند غزل آناز اين سخن گفتن ممکن است؟ آيا حافظ و سعدی و مولوی مدعی شده

  اند؟ شده اند که بھنگام سرودن غزل، از خداوند پر می دانسته تشخيص سروش آنھا خود نمی

آيا او . گفته از وحی پيروی کن فرض کنيم پيامبر خود به خويشتن می. و ھنوز، فرض محال، محال نيست

گويد از وحی  شود؟ آيا کسی که خود به خود می ش دروغ نمی امبریاست که پيامبر نيست؟ آيا ادعای پيا دانسته نمی

پيروی کنند؟ آيا چنين ادعائی تکذيب پيامبری و خدا نيست؟ چه » کالم خدا«تواند از ديگران بخواھد از  پيروی کن، می

 دربند عقل. »بقيه اش به او واگذار شده. خداوند يک شخصيتی آفريده ھمين و بس« : شگفت سخنی است اين سخن

  .تواند که خدا و رسول او را در دو اسطوره ناچيز کند اسطوره سازی، جز اين نمی

و اگر پيامبر سخن دروغی به ما می بست،  «  :است که کسی خودش به خود بگويد حال ديده يا شنيده شدهه      آيا تا ب

] قرآن[و البته آن . ا مدافع او نتوانست بودبريديم و احدی از شم سپس رگ قلبش را می. گرفتيم ًحتما او را با قدرت می

مايه ] تکذيب [و آن . کنند تکذيب می] آيات آن را[دانيم که گروھی از شما  و ھمانا می . تذکاری برای پرھيزگاران است

  ) ١١٣(» .دريغ و حسرت کافران است

  : فرمايد قرآن برای اطميان خاطر ما، می

کس از شما  کنيم و ھيچ گيريم و رگ گردنش را قطع می  بندد توانش را میبعضی از سخنان را بر ما) ص(اگر محمد 

ای از گفتار خود را به حساب  پاره)  ص(اگر محمد: گويد صريح می. آمد، بگردد تواند مانع از آنچه بر سر او می نمی

کس قادر نخواھد  و ھيچکنيم  کنيم بلکه شاھرگ گردنش را ھم قطع می قرآن آورد نه تنھا قرآن را از دست او خارج می

  . بود که او را از اين عذاب برھاند و از او حمايت کند

 و در آن، با مؤلف چنين سخن رفته باشد و باوجود اين،  تواند تصور کند قرآن  تأليف خود پيامبر باشد آيا عقل سليم می

 محض، درآيد و روش معنويت با تواند  به معيت خداوند، ھستی باشد؟ عقل چنين مؤلفی می... مؤلف امين و صادق و

زيرا ھرگاه عقل تا از استقالل و آزادی کامل برخوردار نباشد، توانا به معيت با . تواند نمی! حق مطلق را بياموزد؟  نه

  . يابد کند و نه اندر می شود و پيام او را نه دريافت می خدا نمی

  : و باز برای اطمينان خاطر ما می فرمايد

نام پروردگار ه پس ب. حق اليقين است] قرآن[و آن «) ۵٢/حاقه(فسبح باسم ربك العظيم ) ۵١/حاقه (و انه لحق اليقين

  »بزرگت تسبيح گوی

ای بزگوار از جانب پرودرگار جھانيان نازل شده است   سخن خدا است که بر فرستاده. اليقين و مبين است تمامی قرآن حق

قرآن حاصل «: توان گفت  که رؤياھای آمده در قرآن دارند، چگونه میھا ھای صريح  و باوجود ويژگی تباوجود اين آي

 آن حضرت که ۀنام نھج الفصاحه جمع آور شده، حتی آخرين خطبه گفتار پيامبر در مجموعه ای ب» .رؤيای پيامبر است

 که گفتار پيامبر نه تنھا در آن زمان بلکه تا امروز عربھا نگفتند.  حجة الوداع معروف است و موجود می باشدۀبه خطب

  . است، اما مادون قرآن استاکه بسيار پر مغز و پر معن بلکه متفق القولند که با آن. نظير قرآن و يا باالتر از آن است

اين تأمل بسا بتواند او را از بند اسطوره سازی برھد و او . ھای خود تأمل کند گوئی اينک بر سروش است که در تناقض

 ذھن و ديگری واقعيت و حقيقت ۀ آيد که نه گفتن است به دو محور ساختن، يکی اسطوره ساختبه راست راه توحيد باز

 واقعيت و حقيقت پوشانده ۀھر چند که خواسته شود که به اسطوره جام. که برای انطباق با اسطوره، بايد دستکاری شوند

  .  شود، دستکاری در ھمه جا الزم می شود
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 به چنين راه و روشی می افتد، شايد در آخرين قسمت اين تحقيق که به روش استدراج ال که  چرا آدمیؤپاسخ با اين س

دعاوی مستند حال به جاست که در بخش نھم به .  له روشن گرددأاشاره می رود، با استعانت از کتاب خدا تا حدودی مس

   . داروين و روش پوپر و دعاوی حامد ابوزيد، پرداخته گرددۀبه نظري

  ١٣٩۵/ ]حوت[اسفند / ٩  محمد جعفری  

 

  :يادداشت و نمايه

  : سروش با بازرگان در برنامه پرگار مصاحبۀ بخش دوم -٨١

be.youtu=feature&8PJZupxATAb=v?watch/com.youtube.www://https 

 . ھمان سند-٨٢

  ١٣٩۵ ]جوزا[ خرداد٠٩ - ٢٠١۶ مه ٢٩ی رسوالنه، عبدالکريم سروش،ياھاؤ ر-٨٣

bazargan_sorush_nazeran_44l_2016/05/160525/blogs/persian/com.bbc.www://http  

 . ھمان سند-٨۴   

ّاالرض اال من شاء هللا ثم نفخ فيه اخرى فاذا ھـم قـيـام يـنـظرون  السموت و من فى ى الصور فصعق من فى  و نفخ ف-٨۵

و اشرقت االرض بنور ربھا و وضع الكتاب و جى ء بالنبين و الشـھـداء و قـضـى بـيـنـھـم بـالحـق و ھـم ال يـظـلمـون * 

ّو سيق الذين كفروا الى جھنم زمرا حتى اذا جاءوھا فتحت ابوبھا و  * ّو وفـيـت كل نفس ما عملت و ھو اعلم بما يفعلون* 

قال لھم خزنتھا الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقـاء يـومـكـم ھـذا قـالوا بـلى و لكـن حـقـت كـلمـة 

ّو سيق الذين اتقوا ربھم الى *ثوى المتكبرينقـيـل ادخـلوا ابـواب جـھنم خالدين فيھا فبئس م* العـذاب عـلى الكـافـريـن 

و قالوا الحمد * الجـنـة زمـرا حـتـى اذا جـاءوھـا و فـتـحـت ابـوابـھـا و قـال لھـم خـزنـتھا سلم عليكم طبتم فادخلوھا خالدين

الئكة حـافـيـن مـن و ترى الم* ّ الذى صدقنا وعـده و اورثـنـا االرض نـتـبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين

  )٧۵- ۶٨/ زمر* (ّحـول العـرش يـسـبـحـون بـحـمـد ربـھـم و قـضـى بـيـنـھـم بـالحـق و قيل الحمد  رب العالمين

، فن دوازدھم التفات، ٣ برای اطالع بيشتر به کتاب برھان، محمد بن عبدهللا زرکشی، ترجمه حسين صابری، ج -١/٨۵

،  و ساير کتابھا در ١٨۶٧- ١٨٧۴فن بيستم بيان مستقبل در قالب ماضی، و عکس آن،؛ ١٨١٩گونه دھم و يازدھم، ص 

  .اين زمينه مراجعه شود

  ١٣٩۵ ]جوزا[ خرداد٠٩ - ٢٠١۶ مه ٢٩ رؤياھای رسوالنه، عبدالکريم سروش،-٨۶

bazargan_sorush_nazeran_44l_2016/05/160525/blogs/persian/com.bbc.www://ttph  

،  االتقان فی ٢١١-٢١٣، صص  ١٣٨٩ انتشارات امير کبير، چاپ نھم  ۀتاريخ قران، دکتر محمود راميار، مؤسس-٨٧

 ؛ ٢٠۵و ٢٠٢ھم، صص سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع   ھيجد: علوم القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه

  )علوم القرآن زرکشی البرھان فی

و ٢٠٢سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص : القرآن، جالل الدين سيوطی، ترجمه  االتقان فی علوم-٨٨

٢٠۵.   

ی، ؛ االتقان فی علوم القرآن، جالل الدين سيوط١۶، ص ٢٠٠۶، چاپ دوم ١ االمامه و السياسه، ابن قتيبه، ج -٨٩

؛ ٢٠٠صاحبی :  به نقل از٣۶٧؛ راميار ص ٢٠٣سيد مھدی حائری قزوينی، جلد اول، نوع ھيجدھم، ص  : ترجمه

  .تاريخ يعقوبی و منابع ديگر

  ... و٢٢و٢١/ ؛ بروج٧٨و٧٧/  واقعه-٩٠
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  ١۴١۴٫، دار صادر، بيروت، ١٨۶، ص ٩ منظور، لسان العرب، ج  ابن-٩١

  .١۴١٢٫، دار العلم، دمشق، ۴٧۶ القرآن، ص  راغب اصفھانی، المفردات فی غريب-٩٢ 

  : سروش با بازرگان در برنامه پرگار مصاحبۀ بخش دوم -٩٣

be.youtu=feature&8PJZupxATAb=v?watch/com.youtube.www://https  

 . ھمان سند-٩۴

   منتشر شد٢١/٩/١٣٩٣تاريخ    افق که درۀبا صدای آمريکا در برنام مصاحبه -٩۵

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

  ١٣٩۵ ]جوزا[ خرداد٠٩ - ٢٠١۶ مه ٢٩ سروش،ياھای رسوالنه، عبدالکريمؤ ر-٩۶

bazargan_sorush_nazeran_44l_2016/05/160525/blogs/persian/com.bbc.www://http  

  »قرآن ناطقم منم « و .) ٢۵۶٣، ص ۶تاريخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاينده، ج -٩٧ 

  .١۵٢امامت و سياست، ابن قتيبه دينوری، ترجمه سيد صادق طباطبائی، ص-٩٨

  .٢۵۶٣، ص ۶تاريخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاينده، ج -٩٩

  .٢۵٨۵، ص۶تاريخ طبری، ترجمه از ابوالقاسم پاينده، ج - ١٠٠

  .٢۵٨۶، ص۶تاريخ طبری، ترجمه از ابواقاسم پاينده، ج - ١٠١

ٍ؛ ھذا القرآن إنما ھو خط مستور بين الدفتين ال ينطق بلسان، والبد له من ترجمان١٢۵  نھج البالغه فيض، خطبه - ١٠٢ ٍّ ٌ ٌ .

  . وانما ينطق عنه الرجال

، تحقيق محمد بن صامل السلمی، الطائف، ١، الطبقة الخامسة١٨١-١٨٠ محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ص- ١٠٣

   .      ق، چاپ اول  .ه١۴١۴مکتبة الصديق، 

فاعتزل : قال.  سمعت ابن عباس يحدث عن الخوارج الذين أنكروا الحكومة فاعتزلوا علي بن أبي طالب: عن عكرمة قال

اذھب إليھم فخاصھم وادعھم إلى الكتاب والسنة وال تحاجھم بالقرآن فإنه ذوو وجوه : منھم اثنا عشر ألفا فدعاني علي فقال

  . ولكن خاصھم بالسنة

عن عمران بن مناح قال فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب هللا منھم في بيوتنا نزل فقال صدقت ولكن القرآن 

حمال ذو وجوه يقول ويقولون ولكن حاججھم بالسنن فإنھم لن يجدوا عنھا محيصا فخرج ابن عباس إليھم فحاججھم بالسنن 

  )إنتھى(فلم يبق بأيديھم حجة 

ا القاضي أبو القاسم علي بن محسن التنوخي أنا أبو سعيد الحسن بن جعفر السمسار نا أبو شعيب الحراني حدثني  أن- ١٠۴

يحيى بن عبد هللا البابلتي نا األوزاعي قال خاصم نفر من أھل األھواء علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس يا أبا الحسن إن 

  ) أنتھي( صمھم بالسنة فإنھم ال يستطيعون أن يكذبوا على السنة القرآن ذلول حمول ذو وجوه تقول ويقولون خا

فالحديث موقوفا على ابن عباس ضعيف جدا وعلى علي ضعيف أيضا ويغلب على الظن ضعف طريق ابن :  قلت- ١٠۵

من اإلسناد سعد األخرى التي لم نقف على إسنادھا بكامله إال طرفا منه عزاه السيوطي في الدر المنثور واإلتقان وما ذكره 

ھو عن عكره عن ابن عباس فذكر قصته مع علي وعكرمة ثقة لكن السند محذوف اختصارا كعادة السيوطي في تخريجه 

  ..فكما قلت يغلب على الظن ضعف السند وهللا أعلم

ُجھالة محمد بن عثمان؛ قال ابن أبي حاتم :  األولى- ١٠۶ ُْ َّ ْسمعت أبي يقول): "٢۴/ ١/ ۴(َ َھو مجھول: ِ ُ."  

ْسعيد بن خالد، لم أعرفه: الثانية ِ ْ  

ُزكريا بن عطية؛ قال ابن أبي حاتم : َّالثالثة َّ ْسألت أبي عنه فقال): "۵٩٩/ ٢/ ١(َّ ھو : ، وقال العقيلي"منكر الحديث: ُ
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  ).اھـ" (َمجھول

ِما فرطنا فی الکتاب من شیء، و قال:  َو هللا سبحانه يقول:  ١٨فيض خطبه  نھج البالغه - ١٠٧  تبيان کل شیء، و فيه: ّ

ِذکر ان الکتاب يصدق بعضه بعضا، و انه ال اختالف فيه، فقال سبحانه ُ ّو لو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختلفا كثيرا : ً

ِوإن القرآن ظاھره انيق، و باطنه عميق، التفنی عجائبه، وال تنقضی غرائبه، وال تکشف الظلمات اال به ِ ِِ ُ ُ ُ َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ٌَ ٌ ُ ّ َ  

ُوکتاب هللا بين أظھرکم ناطق ال يعيی لسانه، و بيت التھدم ارکانه، وعز التزم «  : ١٣٣مان سند، خطبه ی  ھ- ١٠٨ َُ ُ ُ َ ُ ُّ ٌّ ٌِ َِ َُ ُ َُ ََ َ ٌ ِ

ُاعوانه ُ َ«  

ّواعلموا دن ھذا القرآن ھم ناصح الذی اليغش، والھاديالذی اليضل، والمحدث الذی ال :  ١٧۵ ھمان سند، خطبه - ١٠٩ ّ ُ ُّ ُ َ ّ

ُجالس القرآن احد ذۀا قام عنه بزيدة أو نقصان، زيادة فی ھدی، و نقصان من عمیُيکذب، و ما  َو ان هللا سبحانه لم يعظ ... ٌ

ٌاحدا بمثل ھذا القرآن، فانه حبل هللا المتين، وسببه االمين، و فيه ربيع القلب، و ينابيع العلم، و ما للقلب جالء غيره، ً  

ُن آمر زاجر ، وصامت ناطق ، حجة هللا علی خلقه، اخذ عليه ميثاقھم، فالقرآ«  : ١٨٢ ھمان سند،  خطبه ی - ١١٠ َ ِ َ َ ََ َ َ ُ ٌ ٌ ٌ ٌ ُ

ُوارتھن عليه أنفسھم، أتم نوره، وأکمل به دينه  ُ َُ َِ ِ َّ ِِ َ َ ََ َ َُ ُ َ َُ َ«  

ٌثم انزل عليه الکتاب نور ا التطفأ مصابيحه و سراجا ال يخبو توقدوه، و بحرا ال ي«: ١٨٩ ھمان سند، خطبۀ - ١١١ ٌ ُ َ ُ ّ درک ً

ٌقھره، و منھاجا يضل نھجه، و شعاعا ال يظلم ضوؤه، و فرقانا ال يخمد برھانه و تبيانا ال تھدم ارکانه، و شفاعا ال تخشی  ٌ ٌ ٌُ ً

ٌأسقامه، و عزا ال تھزم أنصاره، و حقا ال تخذل أعوانه ٌ ٌفھو بينھم شاھد صادق ، وصامت «  : ١۴٧؛ و نيز خطبه ی » ّ ٌ ٌ َ َ

«  : ١۶٨درميان آنان گواھی است صادق ، وساکتی است سخنگو ؛ و يا خطبه ی  )  منظور دين (بنابراين ، آن » ٌناطق 

ٌإن هللا بعث رسوال ھاديا بکتاب ناطق وأمر قائم، ال يھلک عنه إال ھالک  ّ ُ َُ ٍ ٍ ٍ ٍ ً ً َ َ خداوند پيامبری  که راھنما بود، بر انگيخت با » ّ

  .مگر مخالف آن که تباه شونده استتباه نمی شود . و با امری برپا] قرآن کريم[کتابی 

ُإعقلو الخبر إذا سمعتموه َقل رعاية  ال عقل رواية ، فان رواة العلم کثير و رعاته « ،٩۴ نھج البالغه فيض، حکمت - ١١٢ َُ ٌ ٍ ٍَ َ َ َ َِ َِ ُ ُ ُ ِ ِِ ِ

  » .ٌقليل

* ثم لقطعنا منه الوتين * ين الخذنا منه باليم*  و لوتقول علينا بعض االقاويل  « ۴۴-۵٠ھای ت حاقه آيۀ قران، سور- ١١٣ 

  »  و انـه لحـسـره على الكفرين* و انا لنعلم ان منكم مكذبين *و انه لتذكرة للمتقين * فـمـا مـنكم من احد عنه حاجزين 
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