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   قرآن؟ مخاطبان قرآن؟زبان
  

  )١ (ی نقد عطاءاهللا مهاجران اولينپاسخ به
  
  

 منتشر شد و وعده       ی عطاءاهللا مهاجران  ی قرآن، دو نقد از آقا     ی  دکتر سروش درباره   ري از انتشار نظرات اخ    پس
ام    ني در ا.  خوشحال شدماريمن بس. ندي را منتشر نمانهي زمنيطور مبسوط نظرات خود در ا دادند که به   مدت تم

رآن         يینقدها ر نظرات ق ه ب ستر         را ک انه سروش و شب ده    وارد اني  و ملک  یشناس ده، خوان تفاده    ام و از آن    آم ا اس ه
  . آن بحث را رها کردندشاني ایول. مند شوم  هم بهرهی مهاجرانی بودم از نظرات آقادواريام. ام کرده

  
ه   ی نقد شاني ا رًاياخ د    «ی  بر مقال رآن محم د   »یق شر کردن ه ا شاني  ورود ا. منت  رامون ي بحث و گفت و گو پ   ني  ب

ا د ی میني دیباوره وتوان ر تعی پرت ي ب زاع بني دي محل ن ار اني ادوارميام. فکن ن و ني ب شود و م ا ن  بحث ره
  :شاني سخنان اراموني ذکر چند نکته پنکيا. مي استفاده کنشاني از نظرات امي بتوانگرانيد
  
١  
رده  ی معن  نهي شکل در سمت چپ س      یلب را همان عضو صنوبر     ق شانيا«: اند   نوشته ی مهاجران یآقا ر       ک د و ب ان
ل است                    گرفته جهي اساس نت  نيا سفه در تقاب م و فل ا عل رآن ب ه ق د ک ا    . ان ه خطاه ا    یو ب م    يی عالمه طباطب  در فه

رادش عضو صنوبر   د،ي گو ی از قلب سخن مدي قران مج  ی تنها وقت  نه ...اند  قرآن اشاره کرده    ست،ي  شکل ن ی م
ادر م       ني صدر هم هم   بلکه از  ه ذهن متب سه س   شود  ی مفهوم ب ه قف ار ۴۴ در .نهي و ن رآن مج  ی ب ه ق  واژه دي  ک

سه       کي یصدر و صدور را مطرح کرده است، حت        ان حق  ! ستي  ننهي س ی  بار هم مراد از صدر قف راد هم  قت يم
رآن مج   اتي  کالم با مرور آ     کي در ...انسان و منش اوست      ه روشن    دي  ق وان  ی م  ی ب ه    افت ي در ت ا ريتفس  ک  ی آق

ه کل   یگنج  اوت از مفهوم آ  ی از قلب ب م مسأله  ی پژوهشگر یوقت .  استاتي  متف ه ا یا  در فه ه ی سادگ ني  ب  ب
ا  ی با دشوار   تر  دهيچي پ مي سخن او درباره مفاه    رود، ی م راههيب رفتن ب      . اروست ي رو یشتري  ب یه ل خرده گ  رمث

سوفان ي مفهوم نفس در نظر ف     اي در فهم قرآن و      يیعالمه طباطبا  ر  ».ل ا    ني هم  ب ا آق اجران  ی مبن ر کرس    ی مه  ی ب
رده    » من با زبان قرآن    يیعدم آشنا «قضاوت نشسته و حکم      د    را صادر ک ات . ان ه پس از ا      ینک د  اني  ب ني  ک  خواه

وان  تواند ی نم»یقرآن محمد« ارائه شده از قلب در یام و تلق    نرفته »راههيبه ب « که من    دهند یشد، نشان م    به عن
  .رديمبنا قرار گ»  قرآنزبان  من بايیعدم آشنا «ليدل
  

١-١  
رده    ی مرحوم بهشت  » قرآن دگاهيشناخت از د  «  از کتاب    ی قرآن محمد  در ل ک ه قلب هم        نق  ی قلب صنوبر  نيام ک

ه س     «: ام  جا نوشته   در آن . است ه گفت شت  ني محمدحس  ديب  دل مرکز دستگاه گردش خون          اي  منظور از قلب       ،ی به
صدور،    یف  ی که القلوب الت    ديگو یاگر قرآن م  . است ا    قلب  ني هم  یعن ي ال ه    يیه ا  نهي س  در ک ا ه د،  ی ج  یعن ي دارن
ا    شکل از اندام   ی اندام صنوبر  نيهم د  ».١ ادراک است   یه ه عضو صنوبر     ی اگر تلق   بي  ترت نيب رآن ب  ی قلب ق
سأله  راههي با زبان قرآن و بيی عدم آشنا  ليدل م م ه ا یا  رفتن در فه ادگ ني  ب شت   ی س ابش   ی باشد، مرحوم به ه کت  ک

ه ب          شد، ی م سيها تدر    در دانشگاه  ها  سال وده        راهه ي بر من تقدم دارند و آن مرحوم ب نا نب رآن آش ان ق ا زب ه و ب  رفت
  . است

  
١-٢  
ب؟ فخر راز  اياست ) مغز( باره که محل تفکر دماغ ني وجود داشت در ا  ی قرون گذشته نزاع   در اله ی قل  یا  رس

ه ي نظر را پذ ني د ا خو ن،ي نگاشته و پس از طرح و شرح نظرات طرف    نهي زم نيدر ا  ه هم  رفت ه در  ی قلب ني ک  ک
ه و   .  محل تفکر استهاست  نهيس را یو جالب آن است ک ا  ی ب ات ادع ه   ی اثب تناد م   اتي آ خود ب رآن اس د  ی ق  و کن

درن، قلب محل         اتيعي طب مطابق. شمارد ی بودن مردود م   ی برهان ري غ ليرا به دل  » اطباء «هينظر  جهان ماقبل م
 که روشن شد    دي مغز؟ در دوران جد    اي مدرک است    ی بود که قلب صنوبر    نير سر ا  نزاع آنان ب  . تفکر بوده است  

ور         دينبا.  قلب را عوض کردند    ی مفسران معنا  ست،يقلب مدرک ن   م از تئ ه گذشتگان ه ا  ی گمان کرد ک وم  یه  عل
رده ی فکر م  اني  امروزد اطالع داشته و مانن  دي  جدیتجرب  د  ک ه . ان رآن ل،ي  دلني هم ب م   کي  در ق ورد ه تي م  اف
ود ینم د ش ده باش ل ادراک خوان ز را مح ه مغ ه تعب.  ک ر،ي دريب الم دری گرامامبري پگ تي اس ا اف ود در یه  خ

و      ني البته انصاف ا   .  کرده است  انيچارچوب دانش زمانه ب    ه مول ه مغز را       ی از متفکران   یک ي ی است ک  است ک
  :ديگو یم) ١٩٠٩ تيب (یمثنودر دفتر پنجم . دانست یمحل ادراک م

  ست ین زعقل و هش ته مغز مهچونک



 ٢

  ست؟ي چطي تخلني گناه من در اپس
اجران ی داد که برخالف نظر آقامي به نظرات مفسران بزرگ جهان اسالم نشان خواه   ی با نگاه  نکيا ان  ،ی مه  آن

ا . اند  معنا کردهی قلب صنوبرنيقلب را هم  ا    آنیبر مبن اجران یچه آق ه ی مه د، ه    گفت ان    کي  چيان ه زب ان ب  از آن
  .اند  رفتهراههي به بشان یبوده و همگقرآن آشنا ن

  
١-٢-١  
  :سدينو ی سوره حج م۴۶ هي آحي در توضکشاف در یزمخشر

  
 مکانه البصر و هو ان تصاب    قهي الحقی علی قد تعورف و اعتقد ان العمیالذ:  ذکر الصدور؟ قلت ی فائده ف  یا«

ا ار    ی نورها و استعماله ف    طمسيالحدقه بما    ل، فلم تعاره و مث سبه        دي  القلب اس د من ن ا هو خالف المعتق ات م  اثب
وب حق   ی ال  یالعم ه ي القل ذا التصو     هي  و نف ق اج ه ي  تعادهي  زی ال ري عن االبصار احت رر ي لفي  و فضل تعر ني  ان تق

ه    نهي در ذکر س     یا  دهي چه فا  «/ »  هو القلوب ال االبصار    یمکان العم  ه   ني خاطر ا     است؟ ب د       ک ردم معتقدن وم م  عم
ه         خواسته یاما خداوند م  .  و استعمالش در قلب استعاره است       چشم است  ی  فقط در حدقه   یکور د ک ات کن  است اثب

  ».٢ صدر را آورده استی  سبب کلمهني و به همشود ی به قلب هم اطالق میبرخالف اعتقاد عامه، کور
  

١-٢-٢  
  :سدينو ی مهي آني در شرح هم»انيجامع الب« خود، ري در تفسیطبر

  
 قولوني (لي للکالم، کما ق   داي لصدور، توک  یو القلوب التکون اال ف    )  الصدور یف ی القلوب الت  یولکن تعم  (ليو ق «

ه در س     يیها   خداوند گفته قلب   که  نيا«/ » ) قلوبهم ی ف سيبافواههم مال  د يها  نهي ک را  ن ه منظور        دي  تأک ی ب  آن است ک
  ».٣هاست نهي است که در سی قلبنيهم
  

١-٢-٣  
  :سدينو ی مهي آني در شرح هم»لي انوارالتنز« ري در تفسیضاويب
  
صدور للتأک « ر ال ضل التنب ی و نفديو ذک وز و ف ذ سي لیقي الحقی ان العمی علهي التج ارف ال صي ی المتع  خ

را   دي  تأک یخداوند صدور ذکر کرد برا    «/ » البصر ان     دي  تأکیعن ي). مجاز ( تجوز  ی نف ی و ب ه منظور هم د ک  کن
  ».۴ستي نی و مجازهاست نهي سر است که دیقلب
  

۴-١-٢  
  :سدينو یاو م.  نظر را دوباره مطرح کرده استني سوره حج، هم۴۶ هي خود، در شرح آري در تفسیاز رفخر

  
م ي ذکر الصدور مع ان کل احد             ی فائده ف  یا« صدر؟   ی اال ف   کون ي ان القلب ال      عل ارف ان  ) الجواب ( ال ان المتع

ول    اني  ب ادهي  ز ی ال  جي خالف المتعارف احت   ی اثباته للقلب عل   دي مکانه الحدقه، فلما ار    یالعم ا تق  المضاء   سيل :  کم
س  ذ   فيلل سانک ال ه لل ذ  ف،ي فکني ب ی و لکن ا ادع ري تقرفي  فکني ب ی فقولک ال ه ي لم سان و تثب ت  الن محل ت،ي  لل

. نيق ي الی تعمدته علی و اثبته للسانک سهوا، و لکن      في المضأ عن الس   تي و کانک قلت ما نف     ر،يالمضأ هو هو الغ   
ال       هي کنا جعليلقلب قد    ا ان وجه آخر و هو      هي ف یو عند  ذکر  یان ف  (ی عن الخاطر و التدبر کقوله تع  لمن  ی ذلک ل

  » ان محل ذلک هو الصدورني بیو عند قوم ان محل التفکر هو الدماغ فاهللا تعال) کان له قلب
  
ا ا )نهيس ( است در ذکر صدر دهي فا چه« ه  ني ، ب ه م  ک د  ی هم ه قلب جز در س    دانن :  است ني  جواب ا ست؟ي  ننهي ک

 که دي است بگوخواسته ی و خداوند مدهد ی می فقط در حدقه چشم روی که کورکنند ی مردم فکر م  شتري ب که  چون
...  از تدبر است هي کنای قلب گاهکه است ني هم دارد و آن ا  یگرينزد من وجه د   ... دهد ی در دل هم رخ م     یکور

اغ      ینزد گروه  د خواسته است روشن      ) مغز ( از مردم محل تفکر دم ه چن   است و خداون د ک  بلکه  ست،ي  ننيکن
  ».۵ استنهيمحل آن س

  
١-٣  
اطق، عل         .  متهم کرد  یها را به قرآن ناشناس       آن ی  گرفت و همه   دهي بتوان تمام مفسران را ناد     ديشا رآن ن ا ق ا ب  یام

 قلب  ني هم حًاي صر شاني ام؟يکن ی متهم می آن حضرت را هم به قرآن ناشناس     اي کرد؟ آ  مي طالب چه خواه   یابن اب 
د  ی را مرکز و مخزن معلومات م          یسمان ج نهيو س  ه کم ی نهج البالغه ، حضرت عل     ١٣٩در حکمت    . دان  لي  ب
  :ديگو یم



 ٣

وَب اَءْوعِ   اٍد،َي ْبَن زِ  َلْي کمَ اَي« ا ْي َفَخٌةيَ  ِإنَّ َهِذِه اْلُقُل ا ُرَه ِن زِ ُليْ  کَمايَ ...  اَءْوَعاَه ْم     اٍد،ي  ْب اَءْمَواِل َو ُه زَّاُن اْل  َهَلک ُخ
دَّْهُر، اَءعْ َیاْلُعَلَماُء َباُقوَن َما َبقِ  َو   اٌءَياَءْح اُلُهْم فِ   اُنُهْميَ  ال وَدٌة َو اَءْمَث ا      ی َمْفُق ا َلِعْلم ا ِإنَّ َهاُهَن وَدٌة، َه وِب َمْوُج  اْلُقُل
  »َلْو اَءَصْبُت َلُه َحَمَلًة)  ِإَلى َصْدِرِهِدِهَيَو اَءَشاَر ِب(َجّما 

  
ه ل،ي  کمیا... هاست  آننيتر تي پر ظرفشان نياند و بهتر ها ظرف  قلبني ا ل،ي کم یا« م      خزان ده ه ال زن داران م

د    زنده خي تار انياند اما عالمان تا پا      که باشند، مرده   ا صورت  رود، ی م اني شان از م    جسم . ان ا   شان در قلب    ام ه
ه در ا      ل،ي کم یا. ماند ی م یباق ا   ني  بنگر ک وه ا   ی دانش  ج ا دست خود س         (ست  انب شان دا    نهيو ب  یا) د خود را ن

  »...افتمي ی دانش مني ای برایکاش حامالن
  

۴-١  
ان   یعني اسالم،   ی گرام امبري پ معراج الم ب    شاني  ا ی جسمان  - ی سفر روح ا مسجد        ،یداري  در ع  از مسجد الحرام ت
د،     یها و مشاهده و مالقات با موجودات ملکوت          آسمان ی جا به همه     و از آن   یاالقص  اتي از ضرور   یک ي و خداون
ان    ی سفر جسمانني است که انيها بر ا     آن ديتأک.  است یفرق و مذاهب اسالم    تمام   یاعتقاد ه روح وده است، ن  ی ب
راج   امبريگزارش پ :  است نيپرسش ا . صرف ه با       از مع را  ی تلق دي شان را چگون رد؟ ب ه  ني  ای ک ورد  ني  در اک  م

د  ی از بد فهم  توان یاند که نم     سخن گفته  یا   به گونه  امبريپ و اتي  روادر.  سخن ران ن عهيل از ش  منق اره  ی و س  درب
زد ا   لي  از آن حضرت نقل شده است که جبرئ        ۶امبر،يمعراج پ  ده و ب   شاني  ن ا آخر س     ني آم و و ت  را شاني  انهيگل

ا ا           نهيشکافته و قسمت س    شو داد ت زم شست ه  ني  و اندرون او را با آب زم اک  ک درونش پ اه طشت    گشت، آن زهي ان  یگ
یطال ر از اي اني پ ت آم ا رگ و نهيس و ورده و حکم رد یه ر ک ردنش را از آن پ اه، رو آن.  گ ته  یگ م گذاش  ه

  . عروج دادشياي و سپس به آسمان دنديبهبودش بخش
  
ا    از دست  یکي خدا   ديفرما ی م امبري شرح مالقات با خدا، پ     در رودت           اني  را در م   شيه ستانم گذاشت و من ب  دو پ

ر   نديب ی خدا را م   امبريپ.  دو کفم احساس کردم      انيآن را در م    اره سر    دي فرما ی م اي  نشسته  ی کرس   که ب دا دوب  خ
رد   ی اعل ري خود خود بازگشت و بر سر      یجا ا و توص       گزارش  ني ا.  جلوس ک ا،   فيه سفه    ه ا فل ه   ی  ب ول عالم  مقب

ذ تواند یاو نم.  ناسازگار استدي جدی و علم تجرب يیطباطبا ه س  ردي بپ ر از  لي  جبرئلهي بوس امبري  و قلب پ نهي ک  پ
د  ی م  ليذا دست به تأو   ل.  و حکمت شده باشد    مانيا ام   زن ا را       آن ی و تم ال  «ه شاهدات مث ا  لي  و تمثیم  »ی روح یه
 است به صورت    ی ماد ري و غ  ی جسم ري غ ی مجسم ساختن امر   اناتي ب نيمنظور از ا  « :ی و ی  گفته به ٧.نامد یم

اب و سنت امر         التي تمث گونه  ني تمثل و وقوع ا    اي و   لي به نحو تمث   ی ماد یامر ه   است واضح  ی در ظواهر کت  ک
  ».٨ انکار کردشود ی وجه نمچيبه ه

  
ر ااگ راج جسمانيی نظر طباطب د، مع ري دی درست باش اگ رايی معن د داشت، ب ه ني ای نخواه وان ی نمک ام ت  تم

ه است،     امبري اگر جسم پ  .  شد که آن جسم است ی جسم انسان را از او گرفت و باز مدع    یاعضا راج رفت ه مع  ب
راه ا  نير ا آن جسم هم دی و رگ و گلونهيقلب و س  وده و آن سفر ر  شاني  سفر هم رده  ا ب ه ک د   تجرب ه  یل يدل. ان  ک
سرشود یباعث م  ه گذشتگان یزي چی مف تيحق« را ک د، ی فرض م »ق ه کردن د» مجاز« ب د، تعارض ليتب  کن
ا سفه دوران است یني دیباوره م و فل ا عل از و حق.  ب تيمج سی دائمق داردري در تف ود ن تيحق.  وج ا ق  کي یه

ريعصر، در عصر د از مگ وند ی مج اش ر،ي دی عصر، در عصرکي ی و مجازه تي حقگ وند ی مق ر .ش  اگ
وان  ی را م شان  نهي و خدا و شکافتن سلي و مالقاتش با جبرئ   اش ی از معراج جسمان   امبري و گزارش پ   فيتوص  و ت
ا ا   لي  از سخن گفتن خدا و جبرئ      امبري کرد، گزارش پ   لي تأو ديبا م م     شاني  ب وان  ی را ه ان  . د کر  لي  تأو دي  و با  ت هم
ه او د        لي با او سخن گفته و جبرئ      لي جبرئ قي که گفته است خدا از طر      یامبريپ دا را ب ه ي سخنان خ رده است،   کت  ک

دا دست خود را م ه است خ ذارد، جبرئانيگفت ستانم گ رد، ام نهي سلي دو پ م و حکمت ک ر از عل  را شکافت و پ
 امبراني  را به من نشان داد، همه پنيآسمان و زم   به نام براق کرد و       ی به دستور خدا مرا سوار بر مرکب       ليجبرئ

ه نم    ی امروز  مفسر. به استقبالم آمدند و به امامت من نماز کردند        ) یسي و ع  ی و موس  مياز جمله ابراه  ( د  ی ک  توان
د، آن را مجاز        دادي  رو ني خردپسند از ا   یريتفس د  ی م  ی عرضه کن ام آن را حق        . کن ا گذشتگان، تم  محض   قت يام
 مهي دو نامبر،ي از صحابه پ  یاريبس. دانستند ی محض م  قتيرا حق ) کمي هيقمر، آ (ان، شق القمر  گذشتگ. دانستند یم

 کرد، مهي با اشاره انگشت سبابه خود ماه را دو نامبريبه گفته آنان پ. اند  کرده تي را روا  امبري پ لهيشدن ماه به وس   
  . سي پاره بر کوه ابوقبکي واقع شد و فعاني کوه قعیاش باال  پارهکي
  

د  ی مري تفسیا  اول سوره قمر را به گونه    هي است، آ  دي مدعا با علم جد    ني که شاهد تعارض ا    ی امروز مفسر ه  کن  ک
سر آن دوران مشکل     . دانست یعلم دوران عصر نزول، قلب را محل ادراک م        .  در آن نباشد   یا  چنان معجزه   یمف

  .کند ی ملي قلب را به نفس تبدند،يب ی را مدي باور با علم و فلسفه جدني که تعارض ایمفسر امروز. نداشت
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سران از پ     »الم نشرح لک صدرک    «هي شرح آ  در رده      ی گرام  امبري ، عموم مف ل ک ه در         اسالم نق د ک  ٢٠ اي  ١٠ان
ه ي کشکافند،  ی را م شاني  انهي خوابانده و س ني زمی را گرفته و رو    شاني دو ملک آمده، دستان ا     ی روز ،یسالک  ن

ه درون قلب           س سپ اندازند، ی و دور م   آورند ی آن در م    از یو حسد را به صورت لخته خون        رأفت و رحمت را ب
  . دوزند ی را مشاني انهي دوباره ساني و در پازندير ی مشانيا

  
وم سعم سران تف ادیري مف ردهني از ای م ه ک ه ارائ د  واقع ا. ان ا طباطب ل احاد،يیام ه ث،ي پس از نق ه شدت ب  ب

س    کند یمفسران اعتراض م   اد  سره   کي  یري که چرا تف رده    دادي  رو ني  از ا  ی م ا     عرضه ک د؟ طباطب  آن ی رأ،يیان
سران  ،يیطبااما طبا . ٩ است ی قصه تمثل  ني که ا  ديافزا یمفسران را باطل اعالم کرده و م       س    ی مف ه تف اد  یري ک  ی م

  .کند ی با زبان قرآن متهم نميیاند را به عدم آشنا  واقعه دادهنياز ا
  

۵-١  
د  ی نشان م،یگري دهي در شرح آ یو.  اتخاذ نکرده است   نهي زم ني ا  در ی هم موضع واحد   يی طباطبا عالمه ه  ده  ک

دن است، محل ادراک م    ی از اعضا یک ي را که    ی قلب نيقرآن هم  د  ی ب س  تي اگر روا . دان ا ري من از تف  يی طباطب
رآن       يی طباطبا ی مه گرفت که عال   جهي نت دي صادق باشد، با   ی مهاجران یدرست باشد، و اگر حکم آقا      ان ق  هم با زب

ه    .  رفته است  راههيشنا نبوده و به ب    آ ه نفس        یعن ي ،ی آدم  ی از اعضا   یک يچرا ک ب، ن اد  ري  روح غ  اي  قل ه   ی م  ک
ا       یاي  سوره اسراء گو    ٣۶ هي آ ريتفس.  را محل تفکر دانسته است     ستي ن یعضو آدم  ه طباطب ه عالم  يی آن است ک

 در  يی طباطبا که  ني ا یبرا. دارد ی نظر ني بود که قرآن هم چن     معتقد و   دانسته ی را محل تفکر م    یهم قلب صنوبر  
د    هي آ ني که بر ا   یشرح ام م       ني نوشته است، چن زار ن ار از اعضا و اب رد  ی ب ا  ميدان  یم . ب ه طباطب وان   يی ک ه عن  ب

سوف،يف ر کس مل ر از ه ست ی بهت ه روح دان ب، . ستندي نی آدمی از اعضایکي نفس اي ک چشم و گوش و قل
  :ديفرما ی مقرآن.  هستندی آدمی گفته است، جزو اعضايی طباطباکهطور  همان

  
م     و آن«/ »  لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال   سيوال تقف مال  « ه آن عل چه ب

  )٣۶اسراء، (» . در آن کار مسئول استکي مکن، چرا که گوش و چشم و قلب هر یروي پ،یندار
  

د              حيمعناى صح «: سدينو ی م هي آ ني ا ري در تفس  يیطباطبا ده گذران ا از نظر خوانن ه م  وحاصلش   م،ي همان است ک
گوش وچشم    خداى سبحان به زودى از     رايها ندارى نکن، ز      که علم به آن    ىيرهايروى از چ    دنبال:  است که  نيا

سازد ا  ورط  آنلي و حاصل تعل ديفرما   علم اند بازخواست مى    لي تحص لي که وسا  و قلب  ورد ب ه   ني  که با م  است ک
ه وس             ىيها  نعمت گوش و چشم و قلب     سان ب ا ان ا حق را از باطل      آنلهي هستند که خداوند ارزانى داشته است ت ه

اد وعمل حق تحص       آنلهي داده و خود را به واقع برساند و به وس      زيتم ا اعتق ه زودى از  دي  نماليه  کي  کي  و ب
ه آ   ها بازخواست مى    آن ه دست آوردى          در آناي شود ک ستى علمى ب ار ب ه ک ه، و ا اي چه ک ه دست آوردى     ن گر ب
ا  نيق يها و    از معلوم  دىيچه شن    آن ايپرسند آ    از گوش مى   مثال ر؟ي خ اي هم کردى    روىيپ ود  ه  هر کس هر چه     اي  ب

ى   شم م وش دادى؟ و از چ ت گ ند، آ گف ى   آنايپرس ا م ه تماش ردى واضح و   چ ىيقيک ود ن ب  ر؟ي خاي ب و از قل
 که رندياگز نه؟ گوش و چشم و قلب ناي داشتى نيقيآن  بدان حکم کردى، به  اي و   دىيشيچه که اند    پرسند آن   مى

  . چه که واقع شده گواهى دهند  و به آنندي حق را بگورندي اعضا هم ناگزني و انديحق را اعتراف نما
  

 لي تحص لهي اعضا وابزارى که وسراي ززد،ي علم بپرهري کردن غ روىي بر هر فردى الزم است که از پ        نيبنابرا
م پ          ايپرسند آ   دهند و مى     آدمى گواهى مى   هيعلم اند به زودى عل      در اي  کردى   روىي  چشم و گوش و قلب را در عل

ر در غريغ م؟ اگ م پري عل د داشت    روىي عل وجهى نخواه ذر م ى در آن روز ع ردى؟ و آدم را ک ردى، چ  . ک
وظ عل      سيالتقف ما ل   «ميي است که بگو   ني معنا به ا   ني ا برگشت ه محف م فاّن ه عل ک  فى سمعک وبصر   کي  لک ب
دارى، ز            زىي  مکن چ   روىي پ«/ » وفوآدک ه صحتش ن م ب ه عل و شهادت   هي  گوش و چشم و دل توعل   راي  را ک  ت

  ».خواهند داد
  

انوا     هميحتى اذا ما جاوها شهد عل     «هي در معناى آ   فهي شر هي آ ن،يبنابرا ا ک ودهم بم صارهم وجل ون ي سمعهم واب  عمل
ستترون ان ...  تم ت ا کن صارکم کمي علشهديوم معکم والاب ه ال  س تم اّن الّل ن ظنن ودکم ولک ميوالجل ا راي کثعل  مّم

ه آ  ني  خواهد بود با ان،ي فاصبحتم من الخاسرکميتعملون ، وذلکم ظّنکم اّلذى ظننتم برّبکم ارد    اوت ک ورد  هي  تف  م
سان        آدمى معرفى نموده است؛  هيبحث، قلب را هم اضافه کرده و جزو گواهان عل  ه ان ان است ک چون قلب هم

ه  اتي مطالبى است که انسان از آنيتر   بي از عجنيکند و ا  آن درک مىلهي به وسکند،  مىهر چه را درک   راجع ب
ه در    که خداى تعالى نفس انسانى انسان را مورد باز خواست قرار دهد و از او از آنکند ىمحشر استفاده م  چه ک

  .دهد انسان که همان خود اوست شهادت هي درک نموده بپرسد و او علايزندگى دن
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ه  ني  چه ا د،يفرما  نهى مىم،ي از اقدام بر هر امرى که علم به آن ندار     فهي شر هي کامال روشن شد که آ     پس اد  ک  اعتق
ه  بي ترتکه ني عملى باشد که نسبت به جواز آن ووجه صحتش جاهل باشد و چه ا  ايما جهل باشد و      ه گفت اى   اثر ب

ار نداشته باشد             د     لي  تعلني مطلب را چن  ه،ي  آلي ت ذ  وق  آن. داده که علم به درستى آن گفت ه چون خداون وده ک  نم
د، در ا     تعالى از گوش و چشم و قلب پرسش مى            ا   ني کن اقى مى        ج ه چطور پرسش از             جاى سوالى ب د ک  ني امان

ه از آ   و حال آن ردي  علم را بگري را منحصر به صورتى کرده که آدمى دنبال غ     ءاعضا تم  ومي ال «فهي شر هي ک  نخ
 که اعضا و جوارح آدمى، همه به زبان         ديآ   برمى »کسبوني وتشهد ارجلهم بما کانوا      هميدي ا مناتکّلعلى افواههم و    

ه پ       از علم شده باشد وچه در آن        روىي واعمالى که پ   ديچه در آن عقا   . نديآ  مى ا ک م شده باشد      ري  غ روىي ه  در . عل
و پاسخ مى راى تقلمييگ م آوردن ب دارد و در آکي لي علت اع د  ورد بحث مى مهي امرى اخص ضرر ن خواه

  ».١٠رنديگ  علم مورد باز خواست قرار مىري غروىي گوش و چشم و قلب تنها در صورت پديبفرما
  

ه ترد ی است که آدم ني انهي زمني در ايی طباطبای در خصوص رأی داور حداقل د  ی م دي  ب ه رأ افت ا ی ک  او يی نه
وأد  «ني عموم مفسر که  ني با توجه به ا    یچه بوده است، ول    ا يرا ع» ف د قلب   ن دن، همچون   ی از اعضا یک ي مانن  ب

وان  ی م کردند، ی م یچشم و گوش و مرکز ادراک تلق       ان نظر        ت رد و چن ا     یا  هي  خطر ک ه طباطب سبت     يی را ب م ن  ه
  .داد
  
  :جهينت

وده  ی قرآن چه کسان   ی هي و اول  ی مخاطب اصل  ست؟ي قرآن چ  زبان اهل              ب ه اعراب ج ه است ک د؟ چگون  سخنان   یان
ن ی را مامبريپ ر در م ودنديش د، ی از آن س ااني امروزی ولآوردن ر در نمني ای از معن ان س د؟ ی زب  اي آآورن

سان اي یس کاي آر؟ي خاي اند دهي اسالم، زبان قرآن را فهم  خي مفسران تار  نيتر  بزرگ وده ی ک رآن را       ب ان ق ه زب د ک ان
ال          دهيفهم در  ی باشند تا با استناد به سخنان آن، مفسران ع رآن در         ق وان گفت نظر ق اره  بت  فالن موضوع فالن       ی ب

  است؟ 
  
رد  ی م  یتلق) کيسمبل (»نينماد« قرآن را    ی قصه آدم و حوا    یعتي شر یعل ه   . ک ا عالم ا   ام  قصه را    ني  ا يی طباطب
رادر    ( کرده و معتقد است که فرزندان آدم و حوا           یتلق»  محض قتيحق« ا   ) خواهر و ب رده و     گريکد يب  ازدواج ک

  . اند  را به وجود آوردهتيتمام بشر
  
را آورد، ی نم ديپد) زاده بودن  بودن، حرام یعي طب ريغ (ی امر مشکل  ني نظر او، ا   به ه  ني  ای ب  ازدواج خواهر و  ک

  .  و خداوند در آن زمان هنوز آن را نامشروع اعالم نکرده بودستي نیعي طبريبرادر غ
  
ر   بزرگ،يیطبا طبااي بود دهيزبان قرآن را بهتر فهم  ) جوان درس حوزه نخوانده    (،یعتي شر جا  ني ا در سر  نيت  مف
 زبان قرآن   شود؟ ی م ی موجب آشوب فکر   هي مخاطبان کمک کرده و کدام نظر      ماني به ا  هي اسالم؟ کدام نظر   خيتار

   کردن؟یلق تی زبان قرآن را واقعاي؟ )نينماد( کردن ی تلقانهيگرا را ناواقع
  

  یاکبر گنج
  ١٣٨٧ وريشهر٢۶ زمانه، ويراد: منبع

  
  :ها یپاورق
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   ی روراههيغبار آلود کردن قرآن و ب
  

  )٢ (ی نقد عطاءاهللا مهاجران اولينپاسخ به
  
  
شرق   یتکرار برخ " مرا به    ی مهاجران ی آقا -٢ د         "ني سخنان مست زده ان رده و اف تهم ک ر " : م اب آق ه   ست ین کت  ک
ه ي مردم در کدام آمي را غبار آلود کرد   نهي آ ني مردم است؛ اگر ا    ماني گاه و پناهگاه ا    هيتک ا ا   ن ار م د؟ ک  ني  بنگرن

ا     ه زنگاره ه ي را از آ   گران ي د یاست ک ان ي ا ن زدا    م ردم ب ر    . ميي م ه و گ رو         ن ه و ونزب چه  …  تکرار سخن نولدک
ان آ   ی اصل ی که مدعا  مي دار اديبه  " :ه اند  فراتر گذارده و افزود    ی پا را کم   ی حت شانيا. " دارد؟ یافتخار  اتي  رم

  ". القا کرده استامبري است که بر زبان پطاني از شدي قرآن مجاتي از آی بود که برخني ای رشدیطانيش
  

د    اتيمدع رآن محم سبت  چي، ه  ی ق ا مدع    ی ن شرق  اتي ب دارد  ني مست سأله ا     .  ن م داشت، م ود یاگر ه  نکه يمگر ا .  نب
دعا را روشن کن   کي زاده شدن یاي نسب و جغرافنکهيرف ا معتقد باشد که به ص شانيا ام    م،ي م دعا تم ار آن م  ک

دعا، ه      اام.  بود، طرد خواهد شد    لي بالدل يی مدلل باشد، اگر مدعا    ديمدعا با . است أث  چي نسب م  در صدق و     یري ت
دارد  دعا ن ذب م د اندنيا. ک وع نق ه انگشه،ي ن هي و انگزهي مغالط ودی مدهي نامخت شرق.  ش  چي هن،يمباحث مس

و    نکهيضمن ا .  ندارد ی با مباحث قرآن محمد    یارتباط ان، شبهات ق سلم    يی شبهات آن اکنون م ه ت  پاسخ  ني است ک
ه       نيهنر ا " :سندي نو ی نکته را قبول دارند، لذا م      ني هم ا  ین مهاجرا یآقا.  بدانها نداده اند   یدرخور ا ب ه م  است ک

سلمان پاسخ وان م رایعن ور ب راهم کنی درخ بهات ف د ومي آن ش اب او بنوی نق ر کت دگار ب ا".ميسي مان  ی آق
ده       دي  از خوانندگان وبالگ شان ، ضمن تأئ       یکي در پاسخ    یمهاجران رم درخصوص عدم      ی سخن آن خوانن  محت
ه     " : متن، نوشته اند   یخي در خصوص وثاقت تار    ني مستشرق شبهاتپاسخ به    ه نولدک اره پاسخ ب سخن شما در ب

ا   ! ستينوشته نلدکه مزخرف ن. ميمانان کم کار بوده و هست است که ما مسل   ني ا تيواقع. درست است  اشکال ه
  ". به آن ها پاسخ داددي ست که بایو شبهات مهم

  
سلم تي از ب  یمي دارند که چه درآمد عظ     قي اطالع دق  ی مهاجران یآقا سران رسم   ني المال م ه مف  پرداخت  ني  دی ب
د؟ ي گو یپاسخ نم    شبهات    ني  کنند؟ چرا به ا    یآنان چه م  :  است نيپرسش ا .  شود یم ال ز     ن ه احتم ان     ادي  ب ر آن  اکث
د و حت     دهي اسم نولدکه و وانزبرو را نشن      یحت اب         کي  ی ان ان کت ن از آن رآن ی سور  -ی آرام  قرائت  ت  ستفي  کر ق

   ند؟ي گوی شبهات پاسخ نمني کنند به ای ارتزاق منيچرا آنان که از راه د. لوکزنبرگ را نخوانده است
  
و  نيا" یقرآن محمد " سخن   -٣ ار        نب ه شبهات وثاقت ت تن درست است   یخيد ک ه تعب .  م زاع،   گر، ي دري ب  محل ن

دا   "محل نزاع،    . ستي متن ن  یخيوثاقت تار  د    "اي " کالم خ ود و هست        " سخن محم رآن ب ودن ق ه هم   . ب  لي  دلنيب
د، کارشان       یخيار به شبهات وثاقت ت     ینوشته ام ، قائالن به سخن محمد بودن قرآن، اگر پاسخ درخور            تن دهن  م

رآن، حت   .  شود که قرآن سخن محمد استی اثبات مبي ترتني بدیعني.  است تمام ودن ق  یاما قائالن به کالم خدا ب
ار      یاگر موفق شوند به تمام     تن پاسخ گو     یخي شبهات وثاقت ت د، ي م دا     ن وز در ابت د   ی هن ان با  .  راه ان  اي  لي  دل دي آن

ه م    اري بسني کرده ام، و ادي تأکنجايدر ا .  کالم خداست  ن اقامه کنند که اثبات کند قرآ      یدالئل م است، ک وان  ی مه  ت
رآن ممکن                    یخي به شبهات وثاقت تار    ی تجرب -ی عقل یبه روش ها   ودن ق دا ب ات کالم خ ا اثب ت، ام تن پاسخ گف  م

  :  استري عبارات من به قرار زنيع. ستين
  
 یاگر به تمام شبهات. رد است ، تقدم دای قرآن کالم چه کسنکهي ای متن ، منطقًا بر مسأله یخياثبات وثاقت تار" 

ده موجه    یخي مسأله مطرح شده پاسخ گفته شود و وثاقت تار نيکه در خصوص ا    انع کنن  متن با شواهد و دالئل ق
د شد ا     دي که تأئ  یزيشود ، حداکثر چ    ا و آ        ني  خواه ام سوره ه ه تم ات  اتي  است ک رآن کلم ان    ی ق ه از زب  هستند ک

رآن کالم خداست      نکهي اسالم خارج شده است، نه ا      ی گرام امبريپ ال، کس       .  ق وان مث ه عن ا م     یب ه     ی از م  پرسد ک
 کتاب ني که امي نشان دهیخي با اسناد و شواهد موثق تارمي ما موفق شو اگر است؟   یچه کس ) سخن( کتاب   یمثنو

و     ی اثبات م  صورت ني است، در ا   یاز آن مولو   ه مثن و    ی شود ک اور  ني  صورت ا   ني در ا .  است  ی کالم مول  ی ب
ود   ) تمعرف(صادق و موجه   د ب و      ی مدع  یگر يحال شخص د    . خواه ه مثن ه       ی است ک ه آن را ب  سخن خداست ک

ا         ی مدعا ني ا ايآ.  داده تا به اطالع مردم برساند      یمولو سلمانها دو ادع ع م  دوم ، مدلل و قابل اثبات است؟ در واق
رآن حاضر سخنان       : اوًال : نددار ام ق م عصر پ          یتم ردم ه ه م ن   امبري  است ک وار ش ان آن بزرگ  و آن را دهي از زب

ار   .  کتاب سخن خداست    نيا: ًايثان. مکتوب کرده اند   م ت ا  خيعل دعا       ی بررس  ی راهه قم م  اول را در    ی صحت و س
رآن       "بات اث یکه راهها ) تاکنون( وجود ندارد  ی دانش چياما ه .  نهاده است  اني آدم ارياخت ودن ق دا ب " صدق سخن خ

د  ليتبد) معرفت(و موجه  صادق   ی آن را به باور    اني تا مدع  اموزاندي ب انيرا به آدم   د .  کنن د    ب،ينترتيب  لي امکان تب
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ه معرفت اور اول ب اور صادق موجه(ب دیوجود دارد، ول) ب تلي تب ه معرف اور دوم ب اور صادق موجه( ب ، )ب
  ". استريامکان ناپذ

  
 یخيار سخن محمد بودن قرآن، به وثاقت تاي محل نزاع از کالم اهللا ريياول، تغ.  دو کار کرده اند    ی مهاجران یآقا

د    رييتغ: دوم. متن   ار        ی نظر قرآن محم تن  یخي ، در خصوص وثاقت ت ه ت   ی نگاه  نيهر کس کوچکتر     .  م ر ي ب  ت
د، در حال  ی م  ی اسالم تلق    یگرام  امبري  قرآن را سخن پ    سنده،ي که نو  ابدي ی در م  ندازد،يب" یقرآن محمد "  که ي کن
ردار ی دانند، بلکه کپی قرآن را سخن محمد نمن،ي از مستشرق یاريبس ون  ی ب ود ي از مت  ی م ی تلق یحي مس – یه
ار     :  کنم یباز هم تکرار م   . کنند ا       یخيپاسخ به شبهات وثاقت ت ه روش ه تن، ب ذ    ،ی تجرب  – ی عقل  ی م  ري امکان پ
ه ا    نياگر چه مسلم  . است د       ني  تاکنون ب ه ان ستر اني سروش و ملک .  شبهات پاسخ نگفت د   … وی و شب ، اگر بتوانن

سلمانها در  . اما اثبات کالم خدا بودن قرآن ناممکن است    . شان تمام است   متن را اثبات کنند، کار     یخيوثاقت تار  م
د               کي یطول چهارده قرن گذشته، حت     ه نکرده ان رآن اقام ودن ق دا ب  ت، وجود داش   یل ياگر دل  .  برهان بر کالم خ

تن  یخير شبهات وثاقت تای قائالن به کالم اهللا بودن قرآن، اگر به تمام         ب،ينترتيبد.  کرد ی آن را پنهان نم    یکس  م
  : قائالن به کالم محمد بودن قرآن کمک کرده و قلعه آنان را عمارت کرده اندی مدعامي به تحکند،يپاسخ گو

  
   کند ی امارت می دعوکي کند لی سلطان عمارت مقلعه

  
 شهي  در حوزه اند  ستمي  دستاورد جهان اسالم در قرن ب      ني مهمتر زاني الم ريتفس" : نوشته اند  ی مهاجران یآقا-۴

  ".  را نداردزاني اعتبار و ارزش المیگري کتاب دچيه.  است ريسو تف
  
ن   عهي ش اني که در م   یري تفس نيبهتر" را   زانيالم ی مطهر ی نوشته ام که مرتض    ی قرآن محمد  در  از صدر    ی و س

س           یعتي شر  ی نامد ، عل    یم" اسالم تا امروز نوشته شده است      سات درس تف ه جل ا اشاره ب ا    ري ب رآن طباطب  و  يی ق
ا از       یو کربن م  …  است   سقراط يی گو يیطباطبا:" سدي نو ی کربن، م  ی اش با هانر   یتگجلسات هف   ني ا کوشد ت

ه ا    قي  و عواطف عم     افکار مي عظ انوسياق ه فرهنگ اسالم      ی و گون ا       یعي و ش   ی ک  يی را ساخته است جرعه ه
م    ی آمل  یعبداهللا جواد  ".  زده است  هي تک ی از فرهنگ بشر   یبر کوه ] يیطباطبا[…بنوشد   ر   زاني الم ه  ني را بهت
ه هم  .  است دهي اسالم نام خي تار ريتفس رآ لي  دلنيب د ن در ق س ،ی محم ا     زاني  المات،ي  آري در تف ه ت رار گرفت ا ق  مبن
ا        ی خدشه ا  اتي نتواند در برداشت از آ     یکس د و همچون آق اجران  ی وارد کن ه     سندهي  نو ی مه نا   " را ب ا  يیعدم آش  ب

  .متهم کند" زبان قرآن
  
ا  ايآ:  وجود دارد  ی پرسش مهم  اما اجران  ی آق ه پ   ی مه دها ي ب ذ  یام س  رشي پ ا  ري تف د؟        يی طباطب زام دارن رآن الت  از ق

ا ني جهنده ب  ی محصول آب  ی قرآن، آدم  اتيبراساس آ  ا ). ۵-٧طارق  ( است نهي س ی صلب و دنده ه ا یآق  يی طباطب
 ی نظر را از بعض نيا" ی علمهيتوج "،ی مراغري است که صاحب تفسی و مدعرفتهي باور مخالف علم را پذ   نيا

ورد  ني  باشد، ا يیاگر حق با طباطبا.  خود نقل کرده است رياز اطبا در تفس    زاره   قي از مصاد یک ي م  تعارض گ
  .  استدي با علم جدی قرآنیها
  
ا ایآق سيی طباطب سهي آري در تف سأ، تف وره ن ه مهي آني از ایري اول س دی ارائ ور] ١١[ کن ا تئ ه ب  ني دارویک

ارض دارد س از بحث. تع سوط، ایپ الم می قطعري را غني داروهي نظرشاني مب د ی اع ا ب د، ت  له،ي وسني کنن
ورد،  ني  درست باشد، ا     يی طباطبا رياگر تفس .  با علم را حل کنند     یتعارض باور قرآن    قي از مصاد   گر ي د یک ي م
  .  با علم مدرن استی قرآنیتعارض باورها

  
ودن آنچه در    ايو علم به دختر  سوره لقمان، علم به زمان بارش باران ٣۴ هي از آيی طباطبا ري تفس مطابق سر ب  پ

د است          م جد  مي دان  یم ]. ١٢[رحم زنان است، فقط در انحصار خداون ه عل ا دي  ک ه ا  ی راهه  دو را در ني  وقوف ب
ا  از گر ي دو مورد، دو مصداق دني اب،ينترتيبد.  نهاده است اني آدم ارياخت م جد  ی قرآن ی تعارض باوره ا عل  دي  ب
  .  هم وجود داردی مهمترارياما نکته بس.  شودی مافتي اري موارد در قرآن بسنياز ا. است

  
شر  ی آزاد،ی سازگار با دموکراسیتي بوده است که روا   ني معطوف به ا   یني کوشش روشنفکران د   تمام  ، حقوق ب

ا   . ،عدالت و عقل از قرآن ارائه کنند       اجران  ،یعتي شر  ،ی نظر مطهر    یاگر بر مبن س  … و ی مه  را  زاني الم ري، تف
 و حقوق بشر    ی دموکراس ،ی آزاد ا ب ی قرآن ی تعارض باورها  رشي جز پذ  ی چاره ا  م،ي قرآن بدان  ري تفس نيمعتبرتر

  ]. ١٣[ خصوص سخن گفته استني از تناقض در ای حتيیطباطبا. وجود ندارد
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ر ا ماني گاه و پناهگاه ا هي ست که تک   ین کتاب آقر":  گفته اند  ی مهاجران ی آقا -۵ ه ي آني  مردم است؛ اگ ار  ن  را غب
  ".ميي مردم بزداماني انهي را از آگراني دی است که زنگارهاني بنگرند؟ کار ما انهي مردم در کدام آميآلود کرد

  
ا    قتي ، حق  شاني ا کردي باشم، در رو   دهي را درست فهم   ی مهاجران ی سخن آقا  ني ا ی من معنا  اگر  ی در برابر باوره
ا  باور هي توج کرد،ي رو نيدر ا .  ندارد   یتي مسلمانان چندان اهم   ليبالدل ارروب   لي  بالدل یه رآن نام   ی ، غب  ی م دهي  ق

ام م              یند خرد پس  ی پشتوانه   چي که ه  يیشود، اما پرسش و مناقشه در باورها       رآن ن ود کردن ق ار آل د، غب  ی ندارن
ات ی است، نه باورها  قتي شود، حق  ی مردم م  يی که موجب رها   یزيآن چ . رديگ ت  حي مس یسي ع. ی خراف ه درس  ی ب
  ). ٣١-٣٢ :٨ وحناي"(واهد کرد شما را آزاد خقتيو حق:"  گفتیم
  

س ع گراريتف هي واق ام ان شاي تم روژه ی بخ تن ، پ ای عقالنی از م ردن باوره ذیني دی ک  و ی دموکراسرشي و پ
دها ي به لوازم و پدي باکردي روني دارد که مدافعان ا يی ها نهي و هز  جيحقوق بشر، نتا   د ي آن پای منطق یام ند بن .  باش

ا   همور،يبه عنوان نمونه، محسن کد    ه طباطب ه تعارض   ،يیچون عالم د     ی قرآن ی فقه اتي آ ب شر معتق وق ب ا حق  ب
ر  اتي احکام معارض حقوق بشر آني از ا یمستند برخ  :"سدي نو ی م یو. است رآن ک صفانه اگر   …  است مي ق من
ساو  ی چاره امي وفادار بماناتي آنگونهي و به ظواهر ا مي قضاوت کن  ميبخواه وق ی جز قبول عدم ت سلمان و  ی حق  م

س    ی حقوق یسلمان،عدم تساو  م ريغ ساو  یاري زن و مرد در ب ا   ی موارد،عدم ت رده و آزاد و مجازات ه  خشن  ی ب
شر روا       ی به اتفاق احکام شرع      بيمستند اکثر قر  …  داشت مينخواه ول از پ    اتي  معارض حقوق ب  اي  امبري  منق

ت   ه اس س.ائم حاتي رواني از ایاري ب دو   اي حي ص ر و ب وابط معتب ابق ض وع مط ق و در مجم کال  موث ن اش
ام    حيات صري روا نگونهيداللت ا .است شر      ی در مقصود است و ظهور در احک وق ب ه امروز خالف حق  دارد ک
ا           ی ها شهياند…  شود ی م یتلق زاره ه شر، شامل گ ا اند  حي صر يی ناسازگار با حقوق ب وق  شهي  در تعارض ب  حق

س ني انسانها به لحاظ د   ی حقوق ضيبشر و نص و در تبع      ودن و   هي  و فقتي  و رقتيت،حري ، مذهب، جن  و عوام ب
ذهب وی آزادی نفر دحيصر ا م ازات ه وهنی مج شن و م هيا.  خ ا را در برخنگون زاره ه دناتي آی گ  ، ی م
ا      ) ع( ائمه  اتي  از راو  ی و برخ  نهيدر مد ) ص(امبري پ ی رهي از س  یقسمت ده است     حي صر  یدر قالب داللت ه  آم

ارض اند… نت ی شهي بحث تع الم س ا اس شر ب وق ب ر قي عمی حق اد ت ه در ب صور یاز آن است ک ر ت  یم نظ
تن د        بلکه   ستي ن عتي شر هاني و فق  ني عالمان د  یتعارض محدود به آرا   .شود  ی برخ  یعن ي ني سخن از تعارض م
  ]. ١۴"[ حقوق بشر استی شهي با انداتي روایاري و بساتيآ
  
ه از     وريکد شر را پذ        کي  ک وق ب ه ي سو حق ا حق      اتي  شاهد تعارص آ     گر ي د ی و از سو    رفت رآن ب شر، ا    ق  ني وق ب

وازم منطق             یبرساخته   ه ل درن، است، شجاعانه ب س  ی انسان م اور خود پا    ري تف د ي و ب د ی م بن ذا م  .  مان : دي  گویل
ا قواعد اخالق      نتي مبا اي دوران ما ،   ی عقال رهي با س  ی حکم ینيقيمخالفت  " سان معاصر،      ه ب  ی ب م ان اف  اي فه ا  ی تن  ب

ا   در قبال راه ح    تي مرجوح اي عصر،   نيضوابط عدالت در ا    ودن ، غ   دي  عصر جد  یل ه  ري  ، کاشف از موقت ب
ه یدائم ودن و ب دن چن کي ب سوخ ش ا من امني معن د]. ١۵"[ استی احک دبينترتيب ام فقه وري ، ک ام احک  ی تم

وقت     ی قرآن  یاجتماع ر را، م سوخ م  و ی دائم ري  غ،ی و سنت معتب د ی من د .  کن  ین يقيمخالفت  :" سدي  نوی م وريک
کاشف از موقت بودن  ، بودن مفاسد از مصالحشتريب اثبات ايضوابط عدالت  با   ی تناف اي عقال   ی رهي با س  یحکم
  ]. ١۶"[ استی احکامني بودن چنی دائمريو غ

  
درن، منته   ی عقال و قواعد اخالق   رهي قرآن با حقوق بشر و ساتي وقوف به تعارض آ اگر ار   ی و عدالت م ه کن  ب

درن   ی با علم تجرب   ی قرآن اتيوقوف به تعارض آ    شود، چرا    ی و منسوخ دانستن آنها م     ی و موقت  اتينهادن آن آ    م
ه در      رفتهي پذ وري نگردد؟ کد  ام و مسنوخ دانستن آن احک     ی به موقت  ی و فلسفه مدرن، منته    یو انسان شناس    است ک
 و مجازات  است شتريمفاسدشان از مصالح شان ب وجود دارد که ی قرآن و سنت معتبر، احکامیاحکام اجتماع 

شر و عدالت و اخالق و      قت،ي حقني وقوف به ا.اندو موهن خشن   وجود دارد که     يیها وق ب ا او حق  باعث نشد ت
رآن آ        ی م یچه کس .  کند ی امروز را نف   ی عقال رهيس س  اتي  تواند انکار کند که در ق م        یاري ب ا عل ه ب  وجود دارد ک

ا    اتي از تعارض آ   ی ا دهي خود موارد عد   ري هم در تفس   يی عالمه طباطبا  یحت. مدرن تعارض دارند   م را ذکر      ب عل
ه نظر      ی در برخ  يیطباطبا. کرده است  د ي پای قرآن ی هي  از موارد علم را رد کرده و ب ا در برخ   بن ده، ام  از ی مان

وع آ   ني  ا دي  و گفته است با     رفتهيموارد هم علم را پذ     ه ا      اتي  ن ه گون س  ی را ب م جد         ري تف ا عل ه ب رد ک  تعارض   دي  ک
 شجاعانه   وري غبار آلود کردن قرآن است؟ کد      ی به معنا  قتيحق به   یبندي و پا  تي واقع ني ا رشي پذ ايآ. نداشته باشند 

شر را         ی قرآن ی از مجازات ها   یبرخ وق ب رده             وهنم  و   خشن  معارض با حق سوخ اعالم ک ا را من ده و آنه  خوان
رآن  کردي نوع روني اايآ.  خوانده و کنار نهاده استخطا معارض با علم را      اتيسروش هم شجاعانه آ   . است  به ق

   خواهد شد؟ی منتهانمي ایبه نابود
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رآن مج         ینياسالم د " :ندي فرما ی م ی مهاجران ی آقا -۶  جهان   تي مرکز.  است  دي  است که محور و مدارش متن ق
رآن مج ی و مکتبی و فقه  یاسيمسلمانان برغم اختالف س   . اسالم قرآن است   ه ي هدي  در باره ق ا  ی اختالف چگون  ب

  ". ندارندکدگري
  
ا    ی اختالف  چگونهيقرآن ه مسلمانان درباره   " حکم قاطع که     نيا د  گريکد ي ب ام           ی، م  "  ندارن ه سه مق اظر ب د ن  توان

  ]:١٧[اسالم سه سطح دارد. ستي مطابق نتي سطوح باشد، با واقعني از اکي حکم ناظر به هر نيا. باشد
  

اره ا       في به تحر  انيعي از ش  یاريبس). خود قرآن (کياسالم  : اول اد        اتي  از آ  ی قرآن و حذف پ ه اعتق اره ائم  در ب
د   ام فخر راز    . داشته ان راد   یک ي یام ه تحر         ی از اف اد ب ه اعتق س      في  است ک رآن را در تف ه ش  رشي  کبري ق  انيعي ب
اقر دو حد        ی در کتاب کاف   ینيکل.  دهد ینسبت م  ه تحر  ی ذکر م   ثي از امام محمد ب د ک ستفاد   في  کن رآن از آن م  ق

 ی طبرسیابو منصور احمد بن عل  . ت گرد آوره اس   بحاراالنوار را در    ثي نوع احاد  ني ا یعالمه مجلس .  گردد یم
  . قرآن اعتقاد داشتندفي هستند که به تحریاز جمله کسان) وني از اخباریاريو بس( ی کاشانضيو ف
  

ا    انيعي ش ري تفاس نينه تنها ب  ):  از قرآن  نيفهم مسلم (اسالم دو : دوم سنن اختالف ه  وجود دارد،  یق ي عمی و اهل ت
 است به اختالف    یبه عنوان نمونه، فقط کاف    .  وجود دارد  یاريتالفات بس  فرقه هم اخ   کي رواني پ ري تفاس نيبلکه ب 
 ومي  الانيعيش. توجه کرد) ۶٧مائده،  (ني دغي تبلهيآو ) ٣مائده، (ني اکمال د هي و اهل تسنن درباره آ     انيعي ش قيعم

ه  م ذ(را روز عرف م هجرت م  ) حجه ينه ال د  یسال ده ا، اکم ان آنه ه گم د، و ب ام نعمت، ب ني  دانن يه تع و اتم  ني
اره دارد ول   یحضرت عل   ه امامت اش سنن، آ  ی ب رادران اهل ت شر  هي  ب ه ت اظر ب ام فقه  حي را ن دی م ی احک .  دانن

ران   ی بر گروه ی حضرت علیني اسالم نگران بود که اعالم جانشی گرامامبري پندي گو ی م انيعيش  از صحابه گ
د آد،يآ ذا خداون تغي تبلهي ل ه او گف رد و ب ازل ک ر رسالت:"  را ن ه عمل در ،ی او را نگزاراگ  رسالت او را ب
د  دان ی م امبري رافقط ناظر به زنان پ     ري تطه هي از برادران اهل تسنن، آ     یاريبس". ی ا اوردهين  را  هي  آ یزمخشر . ن

ط زوجات               د،ي گو ی م یقرطب.  داند ی م امبري زنان پ  یدرباره   ان فق ه آن د ک ه ان اس گفت ن عب  عطاء و عکرمه و اب
 ی ائمه اطهار است، ول ی درباره انيعي سوره نسأ، از نظر ش ۵٩ هيآ. ستيداخل در آن ن    ی مرد چي اند و ه   امبريپ

ان         ٨٣ هي آ.  دادگر و علمأ اهل سنت هستند         انبه نظر برادران اهل تسنن، اولوا االمر، سلطان        ه گم سأ، ب  سوره ن
د  ني برادران اهل سنت ای درباره ائمه است، ول    انيعيش ول ندارن م  ريدور صغا  ص ی حت انيعيش .  نظر را قب  راه

 طور اختالف نظر  نيهم.  استزي جاأي بر انبی دانند، اما به نظر برادران اهل تسنن، ترک اول       ی نم زي جا أياز انب 
ل ذکر است   أي  ص درباره عصمت انب   ٢۵ و   ٢١ غافر و    ۵۵ نسأ و    ١٠۶ هي آ خصوصدر    و عهياختالف ش  .  قاب
رآن است      اتي  بر آ  ی متک زي ن ی اله تي درباره رو  یسن ام  ١٠٣( ق  انيعيش ). امت ي ق ٢۴ ی ال  ٢٢ -ونسي  ٢۶ - انع
ل   یامام فخر راز  . ند خدا هست  تي از برادران اهل تسنن قائل به رو       یاري کنند ، اما بس    ی م ی را نف  ی اله تيرو  قائ

  . توان همچنان ادامه دادی فهرست را منيا.  اهللا استتيبه جواز رو
  

ات اره  اختالف ا درب فه و عرف ان، فالس ا، متکلم رآی فقه ا ق م آق اجرانین در حک ده است دهي نادی مه ه ش .  گرفت
 وجود سه   گر،ي دیاز سو.  مباحث گري اختالفات اشاعره و معتزله در خصوص حدوث و قدم قرآن و د            نيهمچن

ه يادگراي اسالم بن   -نوع اسالم   ه ا  (ان د جنت    ،یزدي  مصباح    ،یخامن ن الدن و      ،ی احم ر، ب ، اسالم سنت     )… مالعم
ستر  ان،ي سروش، ملک  (انهيو اسالم نوگرا  ) ،   نصر ني حس ديامثال س (انهيگرا و ز       ،ی شب د اب  ارکون   د،ي  نصر حام
ا-)…و شم آق اجرانی از چ د   ی مه وده ان ه فرم ده است ک اره " دور مان سلمانان درب رآن مجیم هي هدي ق  چگون

اره      ه است ک  ني از ا  ريمگر غ ".  ندارند گريکدي با   یاختالف ا  ی اختالف نظر درب رآن، ا   اتي  آ ی معن راد ر   ني  ق ا  اف
وع اسالم   کي  مجموعه هر ري که در ز  ی سه نوع فهم مختلف از قرآن رانده است؟ افراد         یبه سو   ادي بن( از سه ن
ه،يگرا نت گراان هي س هي و نوگراان رار م) ان د،ي گیق ع رن شکعي وسفي طکي در واق ا  ی ملي را ت ه ب د ک  دهن
د ابوز   .  دارند یاريس ب گر،اختالفاتيکدي ال، نصر حام رخال د،ي به عنوان مث رآن را  ان،ي  نوگراگر يف د ب  کي  ق

د ی م سکورسي  دني داند، بلکه آن را مولف از چند  یمتن نم  ان و  .  دان ه گم ا  ،یب اقض ه راوان م ی تن  اتي  آاني  ف
د  .  شود ی داده م حي توض ی به راحت کرد،ي رونيقرآن، با ا    نظرات  یل  است، و اني  از نوگرایک ي ور،يمحسن ک

  . بودن قرآن را قبول ندارد سخن محمد ی درباره ی و شبسترانيسروش و ملک
  

اب و سنت            ی ناش ن،يرفتار و عمل مسلم   (اسالم سه : سوم ان از کت ات عمل   ).  از فهم آن سلمانان چ   یاختالف  یزي  م
رآن   ( از فهم آنها از متن مقدس شان        یمگر عمل مسلمانان ناش   .  قادر به انکار آن باشد     ی که کس  ستين  ست؟ي ن) ق

  .  از متن استی اسالم سه، ناشیتالف نظر درباره  است که اخني منصافه ایپس حداقل داور
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 رود، سخن  ی مراههي به بی سادگني به ای در فهم مساله ای پژوهشگریوقت":  فرموده اندی مهاجران ی آقا -٧
ا      . اروست ي رویشتري  بی های تر با دشواردهيچي پمياو در باره مفاه   ر عالمه طباطب رفتن ب ل خرده گ  در يیمث

  ". لسوفاني نفس در نظر ف مفهومايفهم قرآن و 
  
د پژوهشگر    شهي  توجه دارند که نقد، نقد فکر و اند       ی مهاجران یآقا ه نق دعا  .  است، ن ه ا  دي  بايیهر م ا ادل ه  ی ب  ک
ا ني شود که ایدر نقد نشان داده م.  شود، تناسب داشته باشد ی آن اقامه م   یبرا دمات   ی را نم جي نت وان از آن مق  ت

ه حق  ی جمع ی گفت و گو نقد،. ود که مقدمات نادرست اند شی نشان داده منکهي ا اي. گرفت .  است قت ي معطوف ب
اد ی موضوع مورد بحث به بررسیوقت.رندي گی فرا م  یادي نکات ز  ني گفت و گو، طرف    ني ا یدر ط  ه  ی انتق  گرفت

د  ی م  داي موضوع، دقت و وضوح پ     ی و متعارف ما درباره      یشود، فهم عاد   د پژوهشگر و اند       .  کن ا نق  شمند،ي ام
د خود را     ی گذرد و گاه بدانجا ختم م    ی م ختهي و انگ  زهي رود، از مغالطه انگ    ی م راههي به ب  یاحتبه ر  ه ناق  شود ک

د و از ا     ی قرار م   ی دبستان ی برجسته، و طرف مقابل را در حد کودک        یدر مقام استاد   ورد       ني  ده  موضع او را م
ا قد از نیاريمتاسفانه در بس.  دهدی ميی در کالس اول ابتدای مردودیخطاب قرار داده، و به او نمره     ه  يی ه  ک

د ي گوی م سندهي  شود که دائما به نو  ی م دهي د د،ي شود، اگر دقت کن    یامروزه منتشر م   و ب  ن م   ،ی سواد ی ت و از فه  ت
 ني ا!  که بچه جان  رند،ي گی مجهي مقدمه نتنيبعد از ا. ی نکته هم ناتوانني پا افتاده ترشي و پ ني ساده تر  ن،يکمتر
اش      کودکانه ی ها ی، تو به باز   ) ما یعني( بزرگان است  یواد ر           ان،ي در پا .  خود مشغول ب ب، نشسته ب ر ل ده ب  خن
  .  استی گوشی نگرند که در حال بازی می معرفت، به کودک نادانانوسياق
  

ه از     ی کس د،ي گو ی م ی مهاجران ی آقا ی مقاله م مسأله ا    " ک ه ا یفه ا یعن ي، "ی سادگ ني  ب رآن،   ی معن  قلب در ق
. "اروست ي رویشتري بی های تر با دشواردهيچي پمي رود، سخن او درباره مفاه  ی م راههيببه  "ناتوان است و    
ال ز ه احتم اجران اد،يب اب مه ه جن ر کس مقال ه ای ه د، ب هي نتني را بخوان دع ی مج ه م ه هم د ک رآن اتي رس  ق

  :اما.  استيی پژوهشگر از فهم مسائل ابتدای مانند مسأله قلب، محصول ناتوان،یمحمد
  

ر   شي پ نيا.  شرط گفت و گو و نقد است       شي پ ن،يبر فرض کردن طرف    برا -الف ه، ا   ی فرض براب  امکان   ني  طلبان
ر آم  ه و تکب ود خواهان ود را در جا ی می را از آدمزيخ ه خ تاند ک اهي س ه و گ ريد" عالم اهيرا در جا" یگ  گ

ند   از یواب برداشت ناص  ني چن گراني که د  سدي بنو ی به گونه ا   ايقرار دهد و    "  نادان یکودک" . نوشته او داشته باش
  .  استی درون متنی بلکه معطوف به اقتضائات منطقست،ي ناقد نی هازهي روانکاوانه و ناظر به انگيی مدعانيا

  
  . استني مسلمیري بر سنت تفسی متکافتي درنيا.  قلب در قرآن نادرست نبودی من از معناافتي در-ب
  
 موضوع، ابطال شده فرض    کي آن فرد از     افتيان دادن در   توان با نادرست نش    ی فرد را نم   کي اتي کل مدع  -ج

  . کرد
  
 نقد ني هملي از کامنت ها در ذیکي در پاسخ ی مهاجرانیآقا.  کنمی ارائه می مثالر،ي اخی مدعاني ا مي تحک یبرا

ار ا ١٨٠در نهج البالغه هم که حدود     " : نوشته اند  ه؛ ه    ] قلب [ واژهني  ب ار رفت ه ک ه معن   چيب ا ب  دستگاه  ی ج
اژ خون م    دي جدیولوژيزيف.  از قلب نادرست استشاني فهم ا  . "ستي خون ن  هيتصف د،  ی قلب را دستگاه پمپ  دان

 اي حال آ .  دانندی خون نمهي قلب را دستگاه تصف چکدامي ه مي قد ینوسي جال یولوژيزي ، نه ف   دي جد یولوژيزياما نه ف  
 رود، سخن او     ی م  راههي به ب  یادگ س ني به ا  ی در فهم مساله ا    ی پژوهشگر یوقت":  توان حکم صادر کرد      یم

ه ه    ".اروست ي رو یشتري  ب ی ها ی دشوار ا تر ب  دهيچي پ ميدر باره مفاه   ا    چي ب اجران  ی وجه، آق  ی روشنفکر ی مه
 کالم خدا ،ی قرآن محمدی اصل یمسأله  . ستي مطابق با واقع ن    یشمندي اند چياما کل سخنان ه   .  اند شهيصاحب اند 

 مت، عص یل ي دلی ب ت،ي  خاتمیلي دلیب( مسائلگريد.  قلبیبر سر معنا کالم محمد بودن قرآن است، نه نزاع   اي
 طرح ی موضوع اصلنيحول محور ا) … ويی و عقل گرايی گراماني پس از مرگ، ا ی شخص ی زندگ یلي دل یب

ا کل مدع   ني  قلب حق با من باشد، بر ا     یاگر در موضوع معنا   . شده اند  د  اتي مبن رآن محم ات نم  ی ق  شود،  ی اثب
آنان که خود را عقل .  شودی نمل ابطای قرآن محمداتي مبنا کل مدع   ني باشد، بر ا   ی مهاجران یقااگر هم حق با آ    

دن نو " نادان"و "  سوادیب "ی دانند، بهتر است بجا  یکل م  ا  ل،ي  دلکي  ، سندهي خوان ر کالم اهللا   ل،ي  دلکي  تنه  ب
 تي  توان به تثبی پژوهشگر، نمید سوای اثبات بقي وجود ندارد، از طر یلي دل ني چن یوقت. بودن قرآن ارائه کنند   

اند  یاري ) قرآن کالم خداست   (مدعا ائالن ن                یل ياگر دل  . رس رآن وجود داشت، ق ودن ق دا ب ر سخن خ دان  یازي  ب  ب
ه  ا از مقدم تند ت رآن محمدی سندهينو "ینداش ادان و جاهل استی بی ق رآن را " سواد و ن ودن ق دا ب الم خ ، ک

  .استنتاج کنند
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د و گال   ی مهاجرانیسخنان آقا  هم در    یگري مهم د  ی نکته ه در خور نق د   .  است هي  وجود دارد ک ه  " :نوشته ان ب
 است که طاني از شدي قرآن مجاتي از آی بود که برخني ای رشدیطاني ش اتي رمان آ  ی اصل ی که مدعا  مي دار ادي

  ".  القا کرده استامبريبر زبان پ
  
ا  فتدي گمان باطل بنيواننده با خواندن آن به ا  احتمال وجود ندارد که خ     ني ا اي دارد؟ آ  يی سخن چه معنا   نيا ه آق  ی ک

ه مقاصد س   ني اند؟ ای از نوع سخنان سلمان رشد  ی در کار نقد سخنان    یمهاجران  یاس ي نوع سخنان ممکن است ب
ه از چشم ه   ی خاص ول ما مدلی نوع سخنان در جامعه ني ااني اما ب د،يافراد کمک نما   ه   چي دارد ک  کس، از جمل

  . ستي نی وجه درخور مباحث علمچي نوع سخنان به هنيا. ستيپنهان ن ،ی مهاجرانیآقا
  
سر رسم           .  است  ی قرآن فاقد مفسر رسم     :جهينت ام مف ه ن ه ب ان ک اره      یآن رآن درب د،         ني  ا ی ق ه ان اب سخن گفت  کت

 بشر را ی ابنای کتاب همه نياگر ا.  شوندی می تلقی و ضد اخالقی کرده اند که امروزه ضد انسان   رادي ا یسخنان
رده است، اگر کس       ) یتحد (دعوت به چالش   ا خود ک ه ا  یب ًا ب د د    ني  واقع  ی نم گران ي دعوت مومن باشد، از نق

ئن است                  گران،ي از د  ی تهورستان ی بجا ،یمومن واقع . هراسد ه مطم رد، چرا ک د ک د خواه ه نق ه را دعوت ب  هم
ه       ني و جاودانه ا   ی گوهر اميپ د        ی کتاب از پس هم د آم ر خواه ان ب ه طب .  مخالف ا عالم س يیاطب  و ١٨ هي  آري در تف

ه  لي  دلري  و تقر  اني در ب  …ندي آ ی بار م  وري نعمت و زر و ز     ودر ناز   ":  زنان   سدي نو ی سوره زخرف م   ١٩  گفت
د  ی روشن  لي  عاجزند و دل   شاني خود و اثبات ادعا    ی ه     ني ا.  ندارن رآن [  دو صفت ک را ] ق ان آورده است،      یب  زن
ل ضع     یشتريقت ب  عاطفه و شف   ی بوده که زن بالطبع دارا     ني ا یبرا ر  في و تعق ه عکس           ی ت رد است، و ب  از م

ر   یشتري  و تعقل بی عواطف کمتر یمرد بالطبع دارا   ه     ني است و از روشن ت ه زن عالق  ی مظاهر قوت عاطف
ه زیديشد ه ب تي است ک وه لي حجت و دلري دارد ، و از تقروري و زن ه اساسش ق ه است ضعی ک  في عاقل
ردان در آ            لي وم سوره نور، در ذکر دل      د ی هي آ لي در ذ  يیطباطبا]. ١٨["است ر م ان ب ان زن دم ن  فهي شر  ی هي  تق
را              : اند    گفته ني از مفسر  یبعض"  :سدي نو یم رده ، ب ر آ وده   ني  ا یاگر زن زناآار را جلوتر از مرد زناآار ذآ  ب

ه ا ننيآ ان ش ل از زن ر عي عم ر است و ن  و زشتت رازيت و ني ای ب ان ق ه شهوت در زن وده آ  شتري و بتري ب
ان جه   سد،ي  نوی قتال م اتي آ ري در تفس  يیعالمه طباطبا ]. ١٩["است رآن فرم دا اد ق  یاگر کس  .  داده است يی ابت

رد      ی م رفت،يدعوت اسالم را نپذ    سلمان ک ه زور او را م سان نياسالم ع  .  توان ب سان کردن     تي ان  است و اگر ان
االخره    . ..  ندارد ی اشکال چي و ه  مي کن ی م ليتحم:"  باشد، ليانسانها موقوف بر تحم    هر چند جنگ و کشتار باشد ب

ار  ی مسأله نکهيعالوه بر ا.  به اکراهاي بطوع و رغبت خود، و اي به قانون عمل کنند، حال      ديهمه با   اکراه و اجب
دگ    ني زم  ی کره   شهي افتد ، چون اصوًال هم     ی نسل اتفاق نم   کي از   شي در ب  یني د نينسبت به قوان    کي  ی محل زن

سل اس    کي  نينسل است ، و ا     راد         ن ه ممکن است اف  ین ي د تي  و ترب  مي داشته باشد و تعل       یاغي  سرکش و     یت ک
سلها دهي آتین ا دی را اصالح می و بع د، و او را ب ار می فطرني کن ه ی ب رًا هم راد بطوع و ی آورد و قه  اف

د د   ی آورند، و خالصه در نسلها     ی رو م  دي توح ني د یرغبت خود به سو    اق نم    ی اکراه  گر ي بع د  ی اتف ]. ٢٠"[ افت
سل  ی است که تمام   ني حکم قرآن ا   ،يی طباطبا ري بنابر تفس  پس ه آ ی افراد ن ه  ک سلمان نم  زادان ه  دي  شوند را با ی م  ب

د  ی خواهند آمد، و در نسلها     اي مسلمانها ، مسلمان به دن     نيزور مسلمان کرد، بعد فرزندان ا      ه   یازي  ن گر ي د ی بع  ب
  . کاربرد زور نخواهد افتاد

  
ه         يی طباطبا ري تفس ی درباره   ی آمل ی و جواد  ی و مطهر  یعتي آنچه شر  اگر  گفته اند صحت داشته باشد، اگر آنگون

رن ب      ني مهمتر زاني الم ريتفس:  گفته اند  ی مهاجران یکه آقا   و شهي  در حوزه اند ستمي  دستاورد جهان اسالم در ق
رآن را ک    دي  در آن صورت با     اشد،  را نداشته ب   زاني اعتبار و ارزش الم    یگري کتاب د  چي باشد و ه   ريتفس اب  ق  یت

س  ني  ا ی مهاجران ی است آقا  ديبع.  کرد ی تلق زي مخالف حقوق بشر و زن ست      ،ی ضد آزاد  ،یضد دموکراس   از  ري تف
اره ا   ذا چ ند، ل ته باش اور داش رآن را ب ز ایق ه در آراني ج د ک ای ندارن د و بگودي ترديی طباطب د،ي روا دارن  ن

ر ا ین ي د از روشنفکران یاما برخ .  است وده با زبان قرآن آشنا نب     يیطباطبا س   ني  ب ه تف د ک ا ري گمانن  از يی طباطب
ه ا           .  برخوردار است  یکيوتيقرآن ، از اعتبار هرمن     د زمان ه در آن   یبه گمان آنها، قرآن به شدت تخته بن  است ک

ت          ،ی آزاد ،ی معارض با دموکراس    اتي تمام آ  ب،يترت نيبد. زاده شده است   سفه و زن س م، فل شر، عل وق ب  زانهي حق
سروش  .  از قرآن است ی غبار روبني ع کرد،ي رو نيا.  کرد ی و متعلق به صدر اسالم تلق      ی موقت دي قرآن را با   ی

س          ،ی و نراق  اني و ملک  یو شبستر  سان یري تمام همت خود را مصروف آن کرده اند که تف رآن  ی اخالق – ی ان  از ق
  . نخواهد کرد را مجذوب ی از قرآن کسيیباطبا طري از قرآن معتبر نباشد، تفسناني اريارائه کنند، اگر تفس

  
  
  
  
  



 ١٢

  ی گنجاکبر
  

  ١٣٨٧ وري شهر٣٠ زمانه، ويراد: منبع
  

  : هایپاورق
  

   .٢١۴-٢١٧ ، صص ۴ ج ،زانيالم ،يیطباطبا-١١
  

  .٣۵۶ ، ص ١۶ جلد ،زانيالم ، يیطباطبا-١٢
  

 ی م  ی خودار نجايآورده ام، لذا از تکرار آن در ا       " ٩ یقرآن محمد " را در    نهي زم ني در ا  يی نظرات طباطبا  -١٣
  . کنم

  
  ١٠۶-١١۵، صص ٢٨ ماهنامه آفتاب، شماره ،یني دی حقوق بشر و روشنفکرور،ي محسن کد-١۴

  
   -وري کدتي و حقوق بشر، ساني دی حق عقل شرط سازگاری بازشناسور،ي محسن کد-١۵

  
   . ۴٢٨-۴٢٩ صص صراط، ،سمي و سکوالرسنت ور،ي محسن کد-١۶

  
ار در گفت و گو        نيه اول   است ک   اني ملک ی از آن مصطف   ی بند مي تقس نيا-١٧ ا ا       يی ب ه من ب را  شاني  ک و    ی ب  راه ن

  :رجوع شود به. انجام دادم، ارائه کردند
  

  . ١٠٣ نشر نگاه معاصر، ص ،ی و مهجوری مشاقان،ي ملکیمصطف
  

  . ١٣۴، ص ١٨ جلد زان،ي الم،يیطباطبا-١٨
  

  . ١١٣، ص ١۵ جلد زان،ي الم،يیطباطبا-١٩
  

 .٩٩ -١٠٠ص  ، ص٢ جلد زان،ي الم،يیطباطبا-٢٠
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  ت مدعای کالم اهللا بودن قرآنيمتدولوژی تثب
  ) 1(پاسخ به دومين نقد عطاءاهللا مهاجرانی

اميدوارم که ادامه بحث دست کم به . بسيار خشنودم که آقای مهاجرانی باب گفت و گوی علمی فی مابين را گشوده نهاده اند
بخش اول پاسخ .  قرب به حقيقت صورت گيردروشن شدن ديدگاه طرفين و خصوصًا محل نزاع بينجامد  و از طريق نقد، ت

تا آنجا که من می فهمم، متدولوژی بکار گرفته شده . به دومين نقد آقای مهاجرانی، معطوف به برخی نکات متدولوژيک است
ابتدا بايد متدولوژی ايشان  مورد . علمی نيست و بسيار مشکل آفرين است-توسط آقای مهاجرانی ، متدولوژيی منطقی

  . ی قرار گيردارزياب

همه حرفم اين است که اين نوآوری فکری نيست و افتخاری هم ندارد که سخن کهنه :"  آقای مهاجرانی می نويسند--1
 ".ديگران را در جامه ای نسبتا نو عرضه کنيم

 مقاالت . در هيچ يک از مقاالت قرآن محمدی ، ادعای نوآوری وجود ندارد  تا کسی بخواهد آن مدعا را ابطال کند-1-1
چه ميزان :  اما جای اين پرسش وجود دارد. نويسنده نبايد تلقی شوند" به صدای بلند فکر کردن"قرآن محمدی چيزی جز 

 فلسفی جامعه ی ما صورت می گيرد؟ ابداعات فکری انديشه گران اصلی ما کدامست؟ - کالمی–نوآوری در انديشه ی دينی 
آيا در حوزه فلسفه دين ، کالم و هرمنيوتيک نظريه ی بی سابقه ای به )شبستریجز معدود افرادی چون سروش و ملکيان و (

وسيله ی يکی از مسلمين در دوران جديد ارائه شده است؟ آيا درخواست سخن نو، که در عالم هيچ پيشينه ای نداشته باشد، از 
 می دارند، تمامًا  تکرار سخنان ما عرضه" جامعه ی دينداران"نويسنده ی قرآن محمدی معقول است؟ مگر همه ی آنچه 

  :پيشينيان نيست؟ متدولوژی آقای مهاجرانی را درباره ی خودشان بکار می بريم تا عواقب ناخواسته ی آن روشن شود
 هيچ يک از مدعياتی که تاکنون آقای مهاجرانی در تمام نوشته های شان مطرح کرده اند، ابداع فکری و نوآوری :مقدمه

  .آنها پيش از اين در يک نقطه از اين عالم خاکی به وسيله ی شخص ديگری مطرح شده استنيست، بلکه تمام 
  . بيان آن سخنان از سوی آقای مهاجرانی افتخاری ندارد:نتيجه

 آقای مهاجرانی تمام کوشش خود را مصروف اين کرده اند تا نشان دهند مدعيات قرآن محمدی، مدعياتی است که -2-1
به (اگر اثبات شود مدعايی متعلق به گذشته: پيش فرض نامدلل ايشان اين است". ش مطرح شده است سال پي150دست کم "

  .   است ، به صرف مسبوق به سابقه بودن، آن مدعا ابطال خواهد شد) تعبير ايشان کهنه
 جز اين وجود ندارد  برای اينکه آقای مهاجرانی دريابند که اين نوع نقد مدعا، نقدی غير منطقی و نادرست است، چاره ای
  :  که متدولوژی مقبول ايشان  را درباره ی مدعيات خودشان بکار گيريم  تا نتايج نامقبول آن عيان گردد

.  سال دارد تکرار می کنند150 آقای مهاجرانی سخن کهنه ی سنت گرايان و بنيادگرايان را که قدمتی بسيار بيش از :مقدمه
  . آن کالم اهللا است، نوآوری فکری نيست و افتخاری هم ندارد  تکرار  اين مدعا  که قر:نتيجه 

تا آنجا که من می فهمم، اين حکم نادرست است، سخن بايد مستدل باشد، قدمت سخن و مدعا، هيچ تأثيری در صدق و کذب 
 قدمت اين مدعا در البته واقعيت آن است که ( ساله دارد150اگر مدعای ما، بنابر ادعای آقای مهاجرانی قدمتی . مدعا ندارد

، به عنوان نمونه به مقاله ی آقای مجتهد شبستری در جلد چهارم ميان مسلمين بسيار بيش از آن است که ايشان می گويند
 ساله دارد، و بسيار 1400، مدعای آقای مهاجرانی قدمتی )دايره المعارف بزرگ اسالمی درباره ی ابن کالب مراجعه شود

گهنگی و نويی، چه نقشی در تحکيم يا : بسيار پسنديده است که آقای مهاجرانی روشن کنند . کهنه تر از مدعای ماست
  تضعيف مدعا دارند؟ 

 يکی ديگر از ارکان متدولوژی  آقای مهاجرانی اين است که می خواهند اثبات کنند، تمام مدعيات قرآن محمدی ، همان -3-1
اگر اثبات کنيم  مدعايی قبًال  : پيش فرض نامدلل ايشان اين است". ستاز سوی تئودور نلدکه بيان شده ا"مدعياتی است که 

ادله و بينه . به  وسيله ی يک خارجی  بيان شده است، آن مدعا،به صرف بيان کننده خارجی پيشين داشتن، ابطال خواهد شد
  . مدعا مهم نيست، مهم پيشينه ی خارجی داشتن يا نداشتن است
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.  متدولوژی، چاره ای جز اين وجود ندارد که آن را درباره ی مدعيات طراح اش بکار بنديمبرای اثبات نادرستی اين رکن
  : اگر کسی متدولوژی ای را معتبر می داند، بايد بپذيرد که  آن روش در ارزيابی مدعيات خودش هم بکار گرفته شود

  ".قرآن کالم اهللا است:"، گفته اند...حسين و پيش از اين ، بن الدن، مالعمر، وهابی ها، پادشاهان آل سعود، صدام :مقدمه
  .  پس آن مدعا، نادرست است.  آقای مهاجرانی مدعای آنان را تکرار می کنند:نتيجه

. مسأله، مسأله ی بکارگيری  متدولوژی نادرست است. اصول ابتدايی منطق نشان می دهند که اين متدولوژی باطل است
رهيخته ای چون جناب مهاجرانی را به پيروی از تروريست ها و جنايت کاران متهم دورباد از اين قلم که بخواهد انسان ف

 غير عقالنی بودن متدولوژی مذکور، چاره ای جز کاربرد آن و برجسته کردن نتايج –برای نشان دادن غير منطقی . کند
طريقی که حکم کنيد بر شما نيز زيرا بدان .حکم مکنيد تا بر شما حکم نشود:"مسيح می گفت. ناخواسته ی آن وجود ندارد

و چون است که خس را در چشم برادر خود می بينی و . حکم خواهد شد و بدان پيمانه که پيماييد برای شما خواهند پيمود
چوبی که در چشم خود داری نمی يابی؟ يا چگونه به برادر خود می گويی اجازت ده تا خس را از چشمت بيرون کنم و اينک 

  ). 5-1:7متی "( است؟چوب در چشم تو
کاذب ، /به طور کلی، بايد گفت که آرأ و افکار فقط موضوع محمول های منطقی و معرفت شناختی، مانند صادق

نامعقول، واقع  می شوند و هرگونه محمول ديگری را بر آنها حمل کردن به معنای خروج از بحث /ناموجه، و معقول/موجه
 معرفت –شرقی هيچ نکته ی فلسفی /کهنه و غربی/وص ، چهار محمول نوعلی الخص. فلسفی و معرفت شناختی است

. آرأ و افکار،در ترازوی منطق، نه زمان و تاريخ دارند، نه مکان و جغرافيا. شناختی را درباب آرأ و افکار روشن نمی کنند
درست، می تواند کهنه باشد و يک رأی می تواند  نو  باشد و درست، می تواند نو باشد و نادرست، می تواند کهنه باشد و 

نادرست، می تواند غربی باشد و درست، می تواند غربی باشد و نادرست، می تواند شرقی باشد و درست، می تواند شرقی 
همه ی اين هشت احتمال ساری و جاری است و بنابر اين ، نو و کهنه و غربی و شرقی بودن يک رأی نه . باشد و نادرست

  . ين می تواند کرد و نه کذب و سقم آن راصدق و صحت آن را تضم
. بگذريم از اينکه سخن از نو و کهنه زدن و غربی و شرقی زدن، دم زدن از مفاهيم نسبی است که چون نسبی اند ابهام دارند

 است و نسبت غربیهمچنين، ايران نسبت به چين .  استکهنه است و نسبت به امسال نو سال پيش 20 سال پيش نسبت به 10
  .  استشرقیه يونان ب

اساسًا اين طرز مواجهه با افکار روش نادرستی است که هگليان ، علی الخصوص هگليان چپ، و مارکسيستها باب کردند و 
 اين طرز مواجهه تأکيد نادرستیالبته، بر . از اين بابت لطمه ی عظيمی به ساحت فکر و علم و فرهنگ و فلسفه وارد ساختند

اما می توان گوشزد کرد که کسانی که از مارکسيسم تبری می جويند .  نبودن آن برای ما اهميتی نداردداريم و هگلی بودن يا
  . و دامن خود را از آن دور نگه می دارند چرا هنوز اين طرز مواجهه ی نادرست را به کار می گيرند

است؟ مگر نهايت هنر ) بومی(لی شرقیاز همه ی اينها گذشته، کجای سخنان امثال عالمه طباطبايی  و مطهری و جوادی آم
اين افراد اين نبوده است که سخنان فيلسوفان يونان را فهم و هضم و قبول و تدريس و اشاعه و ترويج کنند؟ يونان شرق است 

.  ننديا غرب؟ به ناسيوناليست های ايرانی بنگريد که اسالم را فرآورده ی اعراب ، غير ايرانی، وارداتی و بيگانه قلمداد می ک
اما . است) غير ايرانی(به صرف غير بومی بودن، رد شود، اسالم هم غير بومی) غير ايرانی(اگر هر انديشه ی غير بومی

  . روشن است که اصل مدعا باطل و ناپذيرفتنی است
  
را به "  مدیقرآن مح"ايشان مدعيات " ماه قرآن يک"در . است"  توطئه انديشانه-سياسی"  متدولوژی  آقای مهاجرانی ، --2

  :مدعيات سلمان رشدی مربوط  کردند  و از توطئه ی محاسبه شده عليه اسالم سخن راندند
کوشش هايی که تا به حال در نقد و رد قرآن صورت گرفته است، رويکردی محاسبه شده داشته است؛ تا بتوان با "

  ". تضعيف کانون؛ اجزای آن را از هم گسيخته کرد
  :دوباره تکرار شده است" اه قرآن دوم" اينک همان مدعا در 

در زمانه ای که ما از يک سو شاهد گرايش مسلمانان به قرآن مجيد هستيم و از سوی ديگر تهاجم همه جانبه ای به "
اين چه سليقه ای است که پژوهش گران مسلمان هم همان حرف . قران کريم با شکل و شمايل متفاوت صورت می گيرد

  "  و تکرارکنند؟های مستشرقان را مطرح
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ی دشمنان  فرو می " تهاجم همه جانبه" توطئه انديشانه، مدعيات طرف مقابل را به توطئه های جهانی و -  نقد سياسی -1-2 
. کاهد تا مخالف فکری را نفوذی دشمن يا فريب خورده ی دشمنان قلمداد کند و بدينترتيب ، مدعياتش را ابطال شده تلقی نمايد

البته نبايد فراموش کرد که رويکرد . توطئه انديشانه است-عالمانه نام نمی گيرد، بلکه نقد سياسی- علمیچنين نقدی،  نقد
  .  مدتهاست که در قلمرو سياست هم با نقدهای جدی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است" توطئه انديشانه"
  : ه قای مهاجرانی بنويسند توطئه انديشانه بدانجا می انجامد ک-  متدولوژی سياسی-2-2
تنها قرآن را با اين شيوه معرفی می . تورات موسوی يا انجيل عيسوی: قابل توجه است که نولدکه هيچگاه نمی گويد"
  ". کند

آيا تمام آن نقدها، برنامه ريزی شده توسط توطئه . روزانه دهها  نقد عليه تورات و انجيل در سراسر جهان نوشته می شود
ا فقط نقد هايی که معطوف به باورهای مسلمين است، برنامه ريزی شده توسط توطئه گران است؟ گويی آقای  گران است؟ي

در . مهاجرانی  بر اين باورند که هيچ يک از مسيحيان و يهوديان بر اين باور نيستند که  تورات و انجيل، کالم خدا نيستند
 نه تنها انجيل و تورات را کالم خدا تلقی نمی کنند، بلکه وجود حاليکه برخی از متکلمان و فيلسوفان مسيحی و يهودی 

اين ديگر نظری رايج در جهان غرب است که بسياری از دينداران متون ]. 1[شخصی به نام عيسای تاريخی را هم منکرند
  . مقدس دينی خود را سخن خدا تلقی نمی کنند

 و مسيحيان را تحريف شده اعالم می کنند، هزاران کتاب و مقاله    چهارده قرن است که مسلمانها متون مقدس يهوديان-3-2
 توطئه انديشانه، محق نيستند از -حال آيا يهوديان و مسيحيان ،بنابر متدولوژی سياسی. در اين مدت در اين باره نوشته اند

  توطئه های برنامه ريزی شده ی مسلمانها عليه کانون دين خود سخن بگويند؟
با اين تفاوت . ارد آوردن بر يکديگر، يهوديان و مسيحيان و مسلمانها در يک موقعيت برابر قرار دارندپس از جهت مدعا و

 مسيحی با –که ، تنها دليل مسلمين  در خصوص مدعای تحريف کتب مقدس آنان ، تعارض مدعيات متون مقدس يهودی 
ر حق به جانب بودن و باطل بودن طرف مقابل می يعنی دليلی ارائه نمی شود، بلکه نفس تفاوت، حمل ب.مدعيات قرآن است

. اما يهوديان و مسيحيان با تحقيقات فراوان تاريخی و ارائه ی شواهد و مدارک مستقل بدنبال تثبيت مدعای خويش اند. شود
  .شبهاتی که تاکنون پاسخ درخوری از سوی مسلمين دريافت نکرده است

  
ت و گو ، يکی ديگر از ارکان متدولوژی ای باشد که اقای مهاجرانی در  به نظر می رسد که تحقير و تخفيف طرف گف-3

شرط  يک گفت و گوی علمی و سالم ، آن است که هيچيک از طرفين درباره ی  خود توهم . نوشته خود بکار گرفته اند
ت از نوشته اقای به اين عبارا. استغنا و استعال نداشته باشد و به شريک گفت و گو به ديده ی تخفيف و تحقير ننگرد

  :باش" رودل و سرگيجه"مهاجرانی توجه کنيد که شريک گفت و گو را طبيب علفی خوانده و بدو فرمان می دهند که مشغول
  
ممکن است در باره ی همان گزاره ای که آقای گنجی با قاطعيت از موضع علم و فلسفه و عقل، نقد و رد می کند، خود "

در داوری ميان دوتن که يکی مطالعات قرآنی آزاد و ! و علم و فلسفه هم همين را می گويدعقل . ايشان اشتباه کرده باشند
. علی القاعده نفر دوم رايش به حقيقت نزديک تر است.متفنانه دارد و ديگری که تمام عمر خود را صرف قرآن کرده است

حی قلب و مغز نياز داشتيد ديگر قلب و اما اگر شما به جرا. طبيب علفی در حد همان تجويز دوای رودل و سرگيجه است
اطالعات عمومی و آزاد در باره مباحث دينی چيزی در همان حد طبيبان علفی . مغزتان را به دست طبيب علفی نمی دهيد

  ". اما طبيب علفی کجا و طبيب متخصص کجا؟. ست که البته می توانند در حد خود گاه حاذق باشند
  

 و حل و فصل اختالف نظرهای علمی آن است که فرد به جای ارائه ی استدالل های آيا شرط ادب گفت و گوی عقلی 
خردپسند، خود را عالمه ی دهر، و شريک گفت و گو را نادان و بی خبر بنمايد؟ در بحث علمی، معيار، قوت استدالل است، 

رگيری شيوه تحقير، بجای شيوه فرهيختگان و اهل فرهنگ با بکا. نه پنداری که شخص درباره ی شأن  علمی خود می برد
فروتنانه از آقای مهاجرانی ) طبيب علفی(تحقيق، کدام درس علمی و اخالقی را به نسل جوان و پويای ما می آموزند؟ بنده

می پرسم که صرف نظر از هر گونه باوری که درباره ی شخص من دارند، به روشنی توضيح دهند که درباره ی پرسش 
  ديشند؟  های مهم زير چه می ان
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  دليل يا دالئل عقلی ختم نبوت چيست؟ 

  دليل يا دالئل عقلی عصمت انبيأ چيست؟
  دليل يا دالئل عقلی کالم اهللا بودن قرآن چيست؟

  دليل يا دالئل عقلی تصاوير قرآنی بهشت و جهنم چيست؟ 
  دليل وجود موجودی به نام شيطان و جن چيست؟
  ست؟دليل يا دالئل حجيت معرفت شناختی وحی چي

دليل وجود امام دوازدهم شيعيان چيست؟ چگونه می توان حيات فردی به طول چند قرن را موجه نمود، در حاليکه مطابق 
مستندات تاريخی ارائه شده از سوی محقق ارجمند، جناب مدرسی طباطبايی، اين باور برساخته ی  نزاع های خانوادگی بر 

  ]. 2[سر ارث و ميراث و جانشينی است
ژی اخالقی تخفيف، نه تنها هيچ مسأله يی را حل نخواهد کرد، بلکه از نظر روانشناختی به تضعيف مدعای تخفيف متدولو

وقتی تمامی کسانی که قرآن را کالم اهللا می دانند، نمی توانند : برای اينکه ناظر بی طرف خواهد پرسيد. کننده خواهد انجاميد
قامه برهان، پرسش های وی را پاسخ گويند، آنها چه خواهند کرد، اگر در به پرسش های طبيب علفی، پاسخ گويند و با ا

سخن پيامبر  "،به مدافعان  "کالم اهللا بودن قرآن"برابر پرسش ها و نقد های متخصصان قرار گيرند؟ آيا تنها پاسخ معتقدان به 
و مرتبط ) وری همدانی و آقای مهاجرانیبه  ميان کشيدن پای سلمان رشدی از سوی آيت اهللا ن(، تخفيف  و تکفير"بودن قرآن

   ].3[سازی با توطئه های جهانی است؟
 اکبر گنجی

1387 مهر ماه 13راديو زمانه، : منبع  
  

   :پاورقی ها
 به عنوان نمونه اثر زير قابل ذکر است. جستجوی عيسای تاريخی همچنان ادامه دارد-1

Ben Witherington, II, The Jesus Quest: The Third Search for the Jew of 
Nazareth(Downers Grove, IL; Inter Varsity press, 1995) 

  
  .  آورده ام2نظر محققانه ی جناب مدرسی را به طور مستند در قرآن محمدی -2

ناقد محترمی، به قصد دفاع از علم و .   به سنت تبديل  شودمی خواهد  نقد، منطقی  گويی استفاده از روش های غير -3
  نويسندهناميده ،" تحريف عمدی و مغرضانه قرآن" را ،  ر قرآن محمدی در خصوص دختران لوطيق، داستان نقل شده دتحق
 خراب کننده  و"، "گمراه کننده"، "خيانت"، "دروغ های راست نما"، "خزعبالت " اش راخوانده ، و نوشته" تحريف گر "را

، "علم"همه ی اين عناوين ، به قصد دفاع از . خوانده است" و تحريفمروج دروغ "، "به هم ريخته کننده ذهن خوانندگان
آيا بهترين راه  دفاع از علم و محقق ،  شيوه ايست که ناقد نکته : پرسش  اين است. ايراد شده اند" حرمت محقق"و " تحقيق"

  ويسنده؟سنج و اهل دانش و فضل ما در پيش گرفته اند؟ اين نقد انديشه است، يا طرح نابود کردن ن

اما آيا کسی حق دارد  با . هر کس حق دارد به نام خود يا با نام مستعار مقاله بنويسد و هر نوشته ای ، يا شخصی را نقد کند
... را دروغ گو، تحريف گر، مغرض، خائن، گمراه کننده، خراب کن ذهن، به هم ريزنده ذهن و" ديگری"نام مستعار،  

، مجاز می دارد که با نام مستعار هر کس را که با  حقوق بشری که ما بدنبالش هستيم دموکراسی و آزادی وآيا؟ دبخوان
اگر ناقد محترم به نام اصلی و حقيقی اش می نوشت، اين چنين بی ؟ آرايش موافق نبوديم، هر چه دوست داشتيم نثارش کنيم

  پروا سخن می گفت؟
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می .  محققانه را به خوانندگان  می آموزاند-ه، روش نقد علمیناقد محترم که به قصد دفاع از علم و تحقيق وارد صحنه شد
را انتخاب کرده  تا با اثبات  تحريف عمدی و مغرضانه ی آن مورد ، ) در واقع يک مورد(فرمايد از کل نوشته دو سه بند 

:  اين استپرسش. چيزی جز تحريف عمدی و مغرضانه، خزئبالت و خيانت نيست" قرآن محمدی"اثبات کند ،کل مدعيات 
آيا اين روش علمی و محققانه است؟ يعنی اگر يک مورد خطا يا تحريف در ميان نوشته کسی کشف شود، کل نوشته های  آن 
نويسنده، مبدل به خطا و تحريف و خيانت و خزئبالت  خواهد شد؟ ناقد محترم ، برای محققانه نشان دادن اين متدولوژی، از 

تعين کيفيت خروارها بتون از طريق آزمايش "و  " مشت نمونه ی خروار است"می گويد . دتشبيه و تمثيل استفاده کرده ان
علم منطق، تمثيل را منتج نمی داند، برای اينکه با عوض شدن تشبيه، حکم هم عوض . مهندسی است" يک استوانه بتون

  . خواهد شد

ان ما جاری می سازد، ما را به فکر وا می دارد،در ناقد محترم ، عزيز، گرامی و طنز نويسی که با نوشته هايش خنده بر لب
خوانده اند، که در آن، بسيار بيش از آنچه خود مرقوم " پر مغز"پايان نوشته شان، بر نوشته ی ديگری صحه نهاده  و آن را 

  .شده است" قرآن محمدی"فرموده اند، نثار نويسنده 

کوشش کرده است،نظرات مفسران مختلف را ديده ، آنگاه آيات را ، تا آنجا که قدرت بشری اجازه می دهد، " قرآن محمدی"
يعنی در ميان  مفسران، حداقل يک مفسر آيه را آن گونه معنا کرده . به گونه ای معنا کند که برخالف سنت تفسيری نباشد

نی نمونه ی خوبی از گفت و گو با آقای مهاجرا. روشن است که نمی توان مستندات همه مدعيات را در مقاله ذکر کرد. باشد
مستنداتی که در پاسخ به نقد جناب مهاجرانی آورده شد، اگر در مقاالت اصلی می آمد، حجم مقاالت بسيار . اين مدعاست

  .ماجرای دختران لوط هم از همين قبيل است. افزايش می يافت

فسيری متکی بر پيش فرض ها، پيش هر ت. هانس گادامر اين نکته را بخوبی روشن کرد که تفسير ناب و خالص وجود ندارد
. ذهن آدمی آينه نيست و نمی تواند باشد. هيچکس با ذهن خالی سراغ هيچ متنی نمی رود. انگاشت ها و  پيش داوری ها است

پيش فرض ها، جهت تفسير را  .انتظاراتی که پيشاپيش مفسر از يک متن دارد،به تفسير خاص وی شکل و محتوا می دهند
  از طريق نقد .به تفسير نامعتبر منتهی خواهد شدپيش فرض نادرست، . يار مهم استسنقد پيش فرض ها، ب. روشن می کنند

اما تفسير نامعتبر از متن، تحريف متن، آنهم . پيش فرض، می توان نشان داد که تفسير مفسر، تفسيری معتبر از متن نيست
  .م ناميده نخواهد شدخيانت و دروغ و خزعبالت ه. آگاهانه و مغرضانه، نام ندارد

اسالم يکی از ".   مسيحی زاده شده است-قرآن در بستر سنت يهودی"که  اين است "قرآن محمدی"پيش فرض هرمنيوتيکی 
متون مقدس اديان ابراهيمی ، درباره . خود را ادامه ی انبيای ابراهيمی معرفی کرده استپيامبر اسالم، . اديان ابراهيمی است

. ابراهيم کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان و اسالم، فرد واحدی است با زندگی مشخص . ی گوينداشخاص واحدی  سخن م
هر جا با کمبود اطالعات روبرو . قرآن در باره ی انبيا گذشته به تفصيل متن مقدس يهوديان و مسيحيان سخن نگفته است

يعقوب قرآن، همان . رآن، همان لوط يهوديان استبرای اينکه، لوط ق .بوديم، به متن مقدس آن دو دين مراجعه خواهيم کرد
گفته . آمده است  که کتاب مقدس، دختران لوط را دارای همسر معرفی کرده است" قرآن محمدی" در .يعقوب يهوديان است

ار، پيشنهاد ازدواج با زنان شوهر د. شد، اگر اين خبر صادق باشد، پيشنهاد لوط به قوم متجاوز، چيزی جز زنا نخواهد بود
  . اين نکته، عينًا، در قرآن محمدی آمده است. زنای محصنه ناميده می شود

اما . لوط قرآن، لوط کتاب مقدس نيست: تلقی کند و مدعی شود نادرست قرآن محمدی را پيش فرض حق داردخواننده و ناقد 
 مسيحی به کتاب مقدس باور دارند و -ميليونها يهودی. نمی تواند بگويد در اينجا با تحريف مغرصانه و عمدی روبرو هستيم

دختران لوط را دارای همسر می دانند و معتقدند، پس از واقعه، دختران پدر خود را مست کرده، با او همبستر شده و از پدر 
 مدعی شود اگر کسی . شايد گفته شود، کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان، تحريف شده است. خود صاحب فرزند شده اند

بايد برای صدق مدعای خود برهان  ". اما داستان های قرآن حقيقت محض استکتاب مقدس تحريف شده است،ی داستان ها"
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، مثبت اين نيست که کتاب مقدس ديگران تحريف شده  دينی با يکديگر نفس تعارض داستان های متون مقدس .اقامه کند
  .است، ولی کتاب مقدس ما، حقيقت محض است

ای تاريخی کتاب مقدس و قرآن را ، شخصيت های متفاوت بداند، يا کتاب مقدس را تحريف شده محترم شخصيت هاگر ناقد 
آقای طباطبايی در . تلقی کند، برای پيشبرد بحث، چاره ای جز اين وجود ندارد که دايره ی بحث را به  قرآن محدود کنيم

هجوم  بشنود آه قوم لوط به طرف ميهمانان لوطوقتی شنونده " :سوره هود ذيل آيات مربوط به داستان قوم لوط می نويسد
 ولی وقتی دنبال آن بشنود آه قوم ،فهمد آه اين هجوم برای چه بوده  خوب نمی،دادند آوردند بطوری آه يكديگر را هل می

 آه  همان عادت زشتی بوده،فهمد آه انگيزه آنان بر اين هجوم  می،آور بودند های شنيع و گناهان شرم لوط معتاد به عمل
 لوط از در بيچارگی و ...اند آن عمل زشت را با ميهمانان لوط انجام دهند فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته

 قوم به علت اينكه ملكه فسق آن...گويد آه اين دختران من در اختيار شمايند و اينها برای شما بهترند ناعالجی به قوم خود می
آرده و  رده بوده ديگر گوش شنوايی برايشان باقی نمانده بود و هيچ زاجری منزجرشان نمیو فحشاء در دلهايشان رسوخ آ

 دختران خود را ،رفته و به همين جهت جناب لوط در اولين آالمی آه به آنان گفته هيچ موعظه و نصيحتی به خرجشان نمی
ز خدا بترسيد و مرا نزد ميهمانانم رسوا  ا-فاتقوا اهللا وال تخزون فی ضيفی : بر آنان عرضه آرده و سپس گفته است 

اين دختران من در اختيار :" برخی گفته اند شايد منظور از اينکهطباطبايی می گويد، )505 ، ص 10 ج الميزان،("نكنيد
 شمايند، اشاره باشد به همه زنان قوم ، چون يك پيغمبر ، پدر همه امت خويش است و زنان آن امت دختران اويند ، همچنانكه

مردان آن امت پسران وی هستند و لوط  منظورش اين بوده آه به مردم بفهماند دفع شهوت به وسيله جنس زن و به طريق 
ای است فطری ، برای شما بهتر و پاآتر است از اينكه به وسيله مردان و از طريق فحشاء صورت  نكاح آه خود طريقه

عالوه بر اين ... د و از ناحيه الفاظ آيه هيچ دليلی بر طبق آن وجود نداردليكن اين توجيه جنبه دست و پا زدن را دار . بگيرد
دانی ما رغبتی به دختران تو نداريم با   تو آه می-لقد علمت ما لنا فی بناتك من حق : ، آالم مردم در جواب لوط آه گفتند 

سازد زيرا وقتی صحيح است لوط جنس  اند آه منظورش از بنات ، جنس زنان قوم باشد نمی احتمالی آه اين مفسرين داده
زنان را دختران خود بنامد آه مردم قبيله نبوت او را پذيرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند آه او پدر زن و مرد امت 

احبان اين شناختند و به وی ايمان نياورده بودند ، مگر آنكه ص است ، و اما قوم لوط آه آن جناب را به عنوان يك پيامبر نمی
زنان قبيله را دختران خود شمرده آه اگر چنين بگويند ، ) توقع بيجا ( توجيه خواسته باشند بگويند لوط از باب تهكم ، 

  ).510، ص 10،ج الميزان("ای بر آن نيست خواهد و حال آنكه در آالم هيچ قرينه گوييم تهكم ، قرينه می می

در ميان مفسران، اين قول هم  ؟ه چه عنوان به مهاجمان  پيشنهاد کرده استرانش را بپس مسأله اصلی اين است، لوط دخت
قول مفسر يادشده را   طباطبايی.ظور لوط از پيشنهاد ارائه ی دخترانش به مهاجمان، ازدواج نبوده استوجود دارد که من

دختران خود دانسته روشن از اينجا فساد گفتار آن مفسری آه منظور لوط را زنای با ": می گويد. طرح و رد می کند
اين دختران من در : ، گفتلوط بدون آوردن آلمه نكاح و يا قيدی آه بفهماند منظورش نكاح است: گردد ، او گفته است  می

پس در سنت تفسيری مسلمين اين نظر هم وجود داشته است، که منظور لوط ،  .)506، ص 10، ج الميزان("اختيار شما
داستان تهاجم مردم شهر به درب منزل لوط و شکستن در منزلش وی،  .ايی اين رأی را نمی پذيردطباطب. ازدواج نبوده است
پنج، ده، بوده است؟  چند دختر دارای بايد به اين پرسش پاسخ گويد که لوط لذا او . آورده استالميزان را به تفصيل در 

چند دختر را به ازدواج همه دو يا نمی توان   بوده است؟پانزده، بيست؟ سی؟ چهل؟ پنجاه؟ آيا لوط به تعداد قوم دارای دختر
اما تلقی ازدواج . داستان کتاب مقدس پذيرفته نشد، برای اينکه دختران لوط را دارای همسر معرفی می کرد. قوم در آوردی 

 در تفسير صافیر د. برای اينکه نمی توان چند دختر را به نکاح تمام قوم در آورد. هم کار را به زنای محصنه می کشاند
 چيزی به جز "اسالم يک"پرسش اين است، مگر .  روايتی نقل شده است که نويسنده قادر به نقل آن نيست،ذيل اين آيات

، "اسالم دو"است؟ مفسری در معتبر ، چيزی جز فهم مسلمين از کتاب و سنت "اسالم دو"کتاب و سنت معتبر است؟ و مگر 
اسالم "مفسر ديگری، بر اساس . ه لوط پيشنهاد زنای با دخترانش را داده است، مدعی است ک" اسالم يک"براساس 

 همان طور که در قرآن محمدی آمده است، تمام اين  .، کار را بجا های نامقبول تری می کشاند"اسالم دو"، در )روايت("يک
تلقی کنيد، ) سمبليک(ستان ها را نماديندا. مسائل، ناشی از تلقی واقع گرايانه از داستان های تاريخی متون مقدس دينی است
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نشان می داد که تفسير واقع گرايانه ی " قرآن محمدی. "آنگونه که برخی از مفسران کرده اند، همه اين مسائل حل خواهد شد
ضمن آنکه هيچ منبع مستقلی ، . داستان های متون مقدس دينی،  پرسش ها و مسائل بدون حل و نامقبولی  پيش می آورد

در قرآن محمدی نظر جان . ل از متون مقدس دينی يهوديان و مسيحيان و اسالم ، ذکری از اين داستان ها نکرده استمستق
  .  افسانه ای تلقی می کند–هيک نقل شد که اين گونه داستان ها را اسطوره ای 

فقيه مبارز و .ی رخ داده استبودن قرآن در گرفته ، اتفاق عجيب" سخن پيامبر"يا "  کالم اهللا"در مباحثی که پيرامون 
آزاديخواه، آيت اهللا منتظری،  و آيت اهللا جعفر سبحانی ، در نقد هايی که بر نظريه ی دکتر سروش وارد آوردند، اخالق 

آندو، نظرات سروش  را نقد و رد کردند، اما به هيچ وجه، کوچکترين اهانت يا اتهامی . علمی و انسانی را به نمايش گذاردند
 انتقادی ، بيرق اهانت، تکفير و - علمی-بجای آن، برخی از روشنفکران،  بجای گفت و گوی  منطقی. وارد نياوردندبه او  

جناب آقای خرمشاهی ،از سر انصاف و مقتضای گفت و گو،  به سرعت از دکتر سروش عذر . غربزدگی را برافراشتند
پژوه بزرگ تجددگرا، تفسيري  آتر عبدالكريم سروش، ديندوست ديرين و برادر دانشمندم استاد د": خواهی کرد و نوشت

 پنج سال تا   اخيرش آه از   ، به ويژه در چند مقاله-) ص(الشأن اسالم  و طبعًا ماهيت نبوت پيامبر عظيم-تازه از وحي قرآن 
پاسخهايي به  <در پاسخ اجمالي به اينان و اين نظرگاه،نخستين مياله من ... دست داده استيك ماه پيش نوشته، به 

پيداست آه عنوان نامناسب و برخورنده بود، و دوست دانشمند دلبندم ). 1386 بهمن 28اطالعات، (نام داشت > ستيزان قرآن
اهللا  اش به نقد آيت خاطر شود، و شد و گاليه آوتاه و مؤثري در اولين مقاله جوابيه جناب استاد سروش حق داشت آه آزرده

 با آنكه اسم ---هم اينك رسمًا از محضر اين دوست دانشور گرانمايه . نوشت و شرمنده شدموار جعفر سبحاني، اشاره
هرآدورت را آه : به قول حافظ. خواهم انديشانشان عذر مي  و ديگر هم---شريفشان را بالصراحه در آن مقاله نياورده بودم 

 يا الهيات طبيعی، در نقد تفسير جديد  از وحی، طبيعت الهی(."والعذر عندآرام الناس مقبول. بيني چون صفايي رفت رفت
قرار نيست افراد با يکديگر بجنگند،قرار است مدعيات : مسأله روشن است). بخش اول ، رجوع شود به سايت دکتر سروش
مدلل قرار نيست آدميان فدای ايده ها و انديشه ها شوند، قرار است مدعيات  نا. و براهين شان روياروی يکديگر قرار گيرند

نقد شوند،و از طريق نقادی جمعی ، رفته رفته ، تقرب به حقيقت صورت گيرد ، و انديشه هايی که زندگی ای اخالقی  و به 
  .    سامان برای انسانها تدارک می بينند، برگزيده شوند
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  ت مدعای کالم اهللا بودن قرآنيمتدولوژی تثب

  ) 2(پاسخ به دومين نقد عطاءاهللا مهاجرانی

    
آقای مهاجرانی :   تحليل سياسی نظريه ی وجود خطا در قرآن و نظريه ی متناسب با سطح دانش زمانه  نازل شدن قرآن -4

  :می نويسند
پيامبر متناسب با دانش و دريافت های خود آيات راتنظيم . قرآن سخن و کالم پيامبر است: فشرده سخن نلدکه اين است که"

  .  "در قرآن خطا وجود دارد. کرده است
وجود دارد و قرآن )  نامنطبق با واقع(هرکس بگويد در قرآن باورهای کاذب: بدين ترتيب ايشان به صراحت مدعی شده اند

. ، قطعًا نادرست است" توطئه انديشانه-حکم سياسی"اين . متناسب با دانش مردم زمانه نازل شده است،  پيرو نلدکه است
  :   قای مهاجرانی چه پيامدهای ناپذيرفتنی ای داردموارد زير، نشان خواهند داد که مدعای آ

ديوانگی را ناشی از تماس و "، می  گويد )سوره بقره(  آيت اهللا طالقانی  در تفسير آيه الذی يتخبطه الشيطان من المس -1-4
  . دانستن، از عقايد اعراب جاهلی بوده و قرآن به زبان قوم سخن گفته است" تصرف جن و شيطان

اين از عقايد : "می نويسد .   بيان کرده استتفسير کشافاهللا زمخشری معتزلی همين  نظر را هشت قرن قبل  در   جار-2-4
آلوسی در ."  قرآن هم بر حسب اعتقاد آنان نزول يافت... باطل اعراب جاهلی بود که ضربه ديو موجب صرع می شود 

پس به گمان معتزليان، در قرآن عقايد باطل اعراب جاهلی . است نوشته است که اين عقيده همه معتزليان تفسير روح المعانی
  . می خوانند) غير منطبق با واقع(مگر عقايد باطل، همان چيزی نيست که معرفت شناسان آن را  کذب. وجود دارد

 عالمًا و مقاديری از فرهنگ يا شبه فرهنگ جاهليت:"   قرآن شناس معاصر،آقای بهاالدين خرمشاهی،بر اين باورند که-3-4
لذا اگر در قرآن کريم هيئت ... عامدًا به صالحديد صاحب قرآن ، خداوند سبحان، در کالم اهللا قرآن راه داده شده است

بطلميوسی يا طب جالينوسی منعکس باشد ، نبايد انکار کرد و اگر پيشرفت علم، هيئت بطلميوسی يا طب جالينوسی را ابطال 
ی از قرآن را ابطال کرده است، زيرا قرآن فرهنگ زمانه را باز يافته است، نه لزومًا و در کند نبايد نتيجه گرفت که احکام

و طبعًا شيطان که به صراحت قرآن يکی ( به نظر ايشان، وجود موجودی به نام جن". همه ی موارد، حقايق ازلی و ابدی را
ست، برای اينکه علم جديد منکر وجود موجودی در قرآن، يکی از مصاديق ورود فرهنگ جاهلی به قرآن ا) از جنييان است
بدينترتيب، مطابف نظر آقای خرمشاهی، يکی از باورهای جاهلی و کاذب اعراب آگاهانه و عامدانه ]. 3[به نام جن است

  . وارد قرآن شده است

اره نقش بسيار مهم عموم مسلمانان و مفسران به وجود موجودی به نام جن و شيطان باور دارند و عالمان دين دائما در ب
. شيطان آدم و حوا را فريب داده و باعث بيرون راندن آنان از بهشت می شود.شيطان در فريب آدميان سخن گفته و می گويند

.  خدا هم بدو مهلت  می دهد. شيطان گفت و گوهای بسياری با خدا داشته و از خدا مهلت می خواهد  تا آدميان را فريب دهد
اهی صحيح باشد، تمام آياتی که از موجودی به نام جن و شيطان سخن گفته اند، بايد خطا محسوب اگر نظر جناب خرمش

گروهی از جن به :بنابر صريح قرآن.آقای مهاجرانی مطمئنًا به پيامدهای بی شمار رأی جناب خرمشاهی عنايت دارند. شوند
ن و بعضی منکر اسالم و ايمان ،بعضی از جنيان، مسلما)1 جن،-29احقاف، (قرآن گوش فرا می داده اند

، جنيان جزو سپاه حضرت )130انعام، (،خداوند برای جنيان هم پيامبرانی از جنس خودشان فرستاده است)14جن،(هستند
نمل، (، تخت بلقيس را يکی از جنيان در عرض يک چشم بر هم زدن برای او حاضر کرده است)17نمل،(سليمان بوده اند

شيطانی که دائمًا آدميان را فريب داده و به . و زندگی آدميان، بسيار عظيم تر از بقيه جنيان استنقش شيطان در عالم ). 39
با . انحراف و فحشا و حرام می کشاند، بنابر رأی ايشان، وجود خارجی ندارد، بلکه برساخته ی فرهنگ جاهلی اعراب است
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مبتنی بر فريب دادن آندو به وسيله شيطان است، کاذب پذيرش اين نظر، داستان آدم و حوا و خروج آنان از بهشت هم که 
  . همين حکم درباره ی گفت و گوی های خدا و شيطان هم صادق است. خواهد بود

 محسن کديور، همانگونه که در پاسخ قبلی آمد، تمام احکام غير عبادی  قرآنی معارض با حقوق بشر و عدالت و عقل -4-4
 بيش از مصالح مفاسدشان"ناميده که " خشن"و " موهن" از همان مجازات ها را، امروزيان را موقتی دانسته و برخی

مسأله مشخص است، کديور حقوق بشر امروزيان،  عدالت و عقالنيت مدرن را پذيرفته است، لذا آيات ]. 4[است" شان
 نمی دانم در کتاب .متعارض با اين اصول راموقتی، منسوخ، و در مواردی، موهن و خشن و دارای مفسده خوانده است

  نلدکه چنين تعابيری وجود دارد تا آقای مهاجرانی روحانی شجاع و دينداری چون کديور را هم پيرو او بخواند؟   
  
عالمه شعرانی علت  ورود اين نظريه ی کاذب به قرآن را چنين برمی .  قرآن مطابق با هيئت بطلميوسی است-5-4

در عصر .  عصر می شناخته اند و جز علوم آن زمان بوده ، استدالل کرده استخداوند متعال به آن چه در آن:"شمارند
رسالت، معروف در نظر مردم اين بوده که سماوات بر هفت مورد می باشد و زمين بر هفت اقليم است و اين اقليم ها طبقاتی 

  ]. 5"[وده استنيستند که هر طبقه بر روی طبقه ای ديگر باشد، بلکه تقسيم خود زمين بر هفت قسمت ب
  
آيا زمخشری و شعرانی و طالقانی و خرمشاهی و کديور هم سخنان کهنه ی نلدکه را :   از آقای مهاجرانی می پرسم-6-4

تکرار کرده اند؟ و پيرو نلدکه بوده اند؟ آيا زمخشری و معتزله  که قرنها پيش از نلدکه و مستشرقين زندگی می کرده اند، 
منتها آنها بر اين .  کذب  در قرآن،به زبان های مختلف، از سوی افراد مختلف، بيان شده استپيرو او هستند؟  اصل وجود

به نظر جناب خرمشاهی خدا عامدًا و عالمًا مطابق با سطح . نظرند که ورود اين قضايای کاذب  به قرآن علت داشته است
ن در زمانه نزول از سطح ديگر اديان و مکاتب مطابق نظر کديور، احکام اجتماعی قرآ. شعور مردم زمانه سخن گفته است

  . باالتر بوده است، اما امروز ديگر چنان نيست و خالف عقالنيت و عدالت و ارزش های انسان مدرن است
قياس نوانديشان دينی مسلمان با .   متدولوژی سياسی  آقای مهاجرانی کار را به بی انصافی در حق مومنان می کشاند-7-4

نه تنها نلدکه ، بلکه بسياری از يهوديان و مسيحيان ، از ابتدای ظهور اسالم تاکنون، پيامبر .  نادرست استنلدکه، قياسی
 مسيحی قلمداد کرده -گرامی اسالم را پيامبر به شمار نياورده اند،واز موضع منکرانه، قرآن راکپی برداری از متون يهودی

 خرمشاهی و کديور از موضع مومنانه و به قصد ارائه قرائتی خرد در حاليکه سخنان سروش و شبستری و ملکيان و. اند
نوانديشان دينی مسلمان  می کوشند تا ورود باورهای کاذب به  قرآن را تبيين و دليلی برای آن . پسند از اسالم عرضه شده اند

 . سخن گفتن) شتسطح معرفت و معي(مثل تبيين مطابق لسان قوم. عرضه کنند تا موجب دوام ايمان مومنان گردد
اخالقی را گوهر دينداری تلقی می کند، از مقام -به عنوان يک مسلمان، کسی که سلوک  معنوی" قرآن محمدی"نويسنده ی 

ادله ی صدق "، حوزه ی "قرآن محمدی"قلمرو . را از دايره ی بحث خارج کرد" صدق مدعيات"پرسشگر مسلمان، از ابتدأ  
در خصوص هر مدعايی، خواهان ارائه ی .  قوت ادله ی مدعيات بحث می کنيمما  در خصوص ضعف و. است" مدعيات

به تعبير ديگر، گفته می . ادله ی آن مدعا شده، سپس، آن ادله را به نقد کشيده  و می گوئيم، اين ادله وافی به مقصود نيستند
، "قرآن سخن خداست" اثبات اين ادعا که يا می گوئيم، تاکنون برای. شود،اگر دليل اين است،اين دليل،اثبات مدعا نمی کند

  . حتی يک برهان  هم اقامه  نشده است
آنها . درباره قرآن گفته اند که امروزيان آنها را بر نمی تابند) معتزله(  مسلمانها در قرن هشتم که قدرتمند بودند،سخنانی-8-4

اما .وز هم کسی آنان را نامسلمان به شمار نمی آوردامر. آن سخنان را منافی با دينداری، مسلمانی و ايمان تلقی نمی کردند
امروز که مسلمانها در موضع ضعف قرار دارند، کمترين رواداری را از خود بروز داده  و هرگونه دگرانديشی درباره 

ن اين موضع کسانی است که خود را روشنفکر مسلما. قرآن را توطئه، پيروی از مستشرقين، طبيب علفی به شمار می آورند
  . می نامند، روشن است مسلمانهايی که ادعای روشنفکری ندارند، چه موضعی خواهند داشت

  
. موضع آقای مهاجرانی، موضع انکار تعارض آيات قرآن با علم جديد است:  راه حل های مسأله ی تعارض علم و دين-9-4

هللا جوادی آملی،  تعارض آيات قرآنی با علم ايشان فراموش کرده اند که يکی از برجسته ترين مفسران زنده ی قرآن، آيت ا



10 

 

بلکه . جوادی آملی مانند آقای مهاجرانی نکوشيده است تا با انکار تعارض، صورت مسأله را پاک کند. جديد را می پذيرند
به . ضمن قبول تعارض، کوشيده است تا با ارائه ی نظری دين شناسانه و نظری علم شناسانه، تکليف مسأله را روشن کند

لذا در . نظر جوادی آملی، آيات قرآن کالم خداوند و حقيقت محض است، اما تئوريهای علمی فرضياتی ظنی و موقتی هستند
به گمان وی در . صورت وقوع تعارض، بايد نظريه ی جهان شناسانه ی قرآن را پذيرفت و علم را با قرآن سازگار کرد

قوانين علوم " صحت و سقم"تعيين " ميزان قطعی و يقينی" قوانين ياد شده قرآن کريم قوانين ثابت علوم مختلف آمده است، لذا
 نمی توان به بهانه ی هم رديف بودن دين با علم، اصول کلی ای را که توسط دين درباره ی:"از اين رو .مختلف است

موضوعات و مسائل مختلف علمی عنوان می شود، در عرض مدلهای ذهنی و يا فرضيه هايی قرار داد که سايه ی خود را 
صرفًا به دليل شهرت و يا مقبوليت بر مسائل مختلف علمی تحميل می نمايند زيرا اصول القا شده از ناحيه دين ، اصول و 

توار خود، متفکران را به سوی سنن و احکام الهی رهنمون می قوانين واقعی ای هستند که بر مبنای مبرهن و اس
اگر گزارش های  وحی از خلقت آسمان و زمين کالم خداوندی است که بهتر و برتر از همگان به اسرار خلقت ]."6"[سازند

ای ياد و چگونگی آفرينش آگاه است ، پس هر يک از علومی که در پی کشف سری از اسرار طبيعت در هر يک از حوزه ه
    ].7"[شده می باشند ناگزير از مراجعه به آيات ياد شده و جستجوی پيرامون لوازم و آثار آنها می باشند

منتها در تفسير خود، دو موضع متعارض در . عالمه طباطبايی هم ،برخالف آقای مهاجرانی، معترف به وجود تعارض اند
 ی قرآن را پذيرفته ، و تئوری علمی را رد کرده اند،اما در در برخی از مواضع، نظريه. اين خصوص اتخاذ کرده است

به . مواضعی ديگر، تئوری علمی را پذيرفته و گفته اند بايد قرآن را به گونه ای معنا کرد که با تئوری علمی سازگار افتد
و اين :" ، می نويسندعنوان نمونه، در ذيل آيه دهم سوره صافات که يکی از مصاديق تعارض باور قرآنی با علم جديد است

 اين حرف ها به خوبی روشن شده، و عيانی گشته، بطالنو ليکن امروز . معانی از ظاهر آيات و اخبار ابتدًا به ذهن می رسد
بخوبی و صراحت ديده می شود که عالمه ]. 8"[و در نتيجه همه ی آن وجوهی هم که در تفسير شهب ذکر کرده اند

ناگزير بايد :"اما راه حل ايشان برای رفع تعارض چيست؟ می گويند. می خوانند ) باطل(طباطبايی باور قرآنی را کاذب
از جناب ]. 9"[توجيه ديگری کرد که مخالف با علوم امروزی و مشاهداتی که بشر از وضع آسمانها دارد نبوده باشد

  پيرو نلدکه است؟می خواند، ) کذب(آيا عالمه طباطبايی که نظريه قرآنی را باطل: مهاجرانی می پرسم
  

طباطبايی در اين مورد، ضمن . پيش از اين گفتيم که يکی از مصاديق تعارض علم و دين، نظريه ی تکامل داروين است
اما در اين خصوص، رأی مرتضی مطهری، . قبول تعارض، نظريه ی قرآنی را پذيرفته و نظريه ی علمی را رد می کند

برای يک نفر معتقد به خدا و قرآن کامًال ممکن است که ايمان خود به خدا و :"وی می  گويد. برخالف نظر طباطبايی است
امروز ما افرادی با ايمان و معتقد به خدا و رسول و . قرآن حفظ کند و در عين حال داستان خلقت آدم را به نحوی توجيه کند

احدی . کنند که با علوم امروزی منطبق استقرآن سراغ داريم که داستان خلقت آدم را در قرآن به نحوی تفسير و توجيه می 
ما خودمان وقتی آن نظريه ها را در کتاب های مربوط به اين . ادعا نکرده است که آن نظريه ها برخالف ايمان به قرآن است

پس اگر کسی نظريه ی خلقت قرآنی را ]. 10"[موضوع مطالعه می کنيم در آنها نکات قابل توجه و تأمل زيادی می بينيم
مطهری، برخالف آقای مهاجرانی، . اذب به شمار آورد و نظريه داروين را بپذيرد، از نظر مطهری، همچنان مسلمان استک

  .چنان اشخاصی را پيرو نلدکه به شمار نمی آورد
برای حل مسأله، بايد  نظريه ای  دين شناسانه و نظريه ی روشنی  در . پس تعارض آيات قرآن با علم جديد مشهود است

  . وص فلسفه علم داشت ، تا به کمک اين دو، تبيينی  خرد پسند بتوان عرضه کردخص
  

اگر نظر آن دسته از . ، يکی ديگر از مصاديق تعارض داده های وحيانی با يافته های انسانی استتعارض اخالق و دين
، )ش نراقی چنين باوری داردآر(فيلسوفان اخالق را بپذيريم که گزاره های اخالقی را هم مشمول صدق و کذب می دانند

  : نمونه زير ، يکی از اين موارد است.  باورهای دينی ای که با اخالق مدرن تعارض داشته باشند هم ، کاذب  خواهند بود
  

شوهر دارند ، ازدواج با آنها ... زنانى که:" می نويسد آيه می فرمايد) 24نسأ،"(اال ما ملكت ايمانكم" طباطبايی در تفسير 
است به استثناى آنيزان آه در عين اينكه شوهر دارند ازدواج با آنها حالل است به اين معنا آه صاحب آنيز آه او را حرام 
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تواند بين آنيز و شوهرش حائل شود ، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگيرد ، و آنگاه خودش با  شوهر داده مى
آنگاه طباطبايی نظر برخی ".  دهد ، آه سنت هم بر اين معنا وارد شده استاو همخوابگى نموده ، دوباره به شوهرش تحويل

) ما ملكت ايمانكم : ( اند مراد از جمله  گفته: "از مفسران که خواسته اند اين حکم قرآنی را محدود کنند، رد کرده و می گويد
خواهد بفرمايد بطور آلى  و آيه شريفه مى( اند ،  زنان جوانى است آه شوهر آافر دارند ، ولى در جنگ اسير مسلمانان شده

زن شوهردار حرام است ، اال چنين زنى آه با اينكه شوهر دارد ، از آنجا آه جزء غنائم جنگى مسلمين شده براى مسلمان 
سير شدن اين آيه در باره ا: اند آه ابى سعيد خدرى گفته  ، و اين تفسير را با روايت زير تاييد آرده) تمتع از او حالل است 

اوطاس نازل شد ، آه مسلمانان زنان مشرآين را اسير گرفتند و با اينكه در دار الحرب شوهرانى مشرك داشتند با اين همه به 
ندا در داد آه هر آس آنيزى از اين زنان نصيبش شده ، )  وسّلم وآله عليه اهللا صلى(حكم اين آيه حالل شدند و منادى رسول خدا 

ت با او همخوابگى نكند ، تا وضع حمل آند و آنها هم آه آنيزشان حامله نيست صبر آنند تا مدت استبرا اگر آنيزش حامله اس
وجه نادرستى اين تفسير اين است آه عبارت ما ملكت ايمانكم مطلق است ، هم شامل اسراى جنگى شوهردار . تمام شود 

ه سندش ضعيف است ، و قدرت آن را ندارد آه اطالق قرآن شود ، و هم شامل غير آنان ، و روايت نامبرده به خاطر اينك مى
  ].11"[را مقيد آند

  
تعارض حکم قرآنی با اخالق و حقوق . غير اخالقی است)  آنهم به زور و از طريق تصاحب(خوابيدن با زنان شوهر دار

ن، طباطبايی، از شمول در اين ميا. مفسران در اصل حکم اجماع دارند، اختالف فقط در شمول حکم است. بشر روشن است
  از آقای مهاجرانی می پرسم، چند تن از فقها احکام فقهی برده داری را باطل می دانند؟  .بيشتر حکم دفاع می کند

عموم مفسران،امی را به ).158و 157اعراف،(قرآن پيامبر اسالم را امی می خواند: ميزان آگاهی و دانش پيامبر -4 -10
قرآن در چند آيه به بی سوادی  .  کسی که  خواندن و نوشتن نمی داند،  گرفته اند، نديده  معنای درس ناخوانده و مکتب

: مردم شبه جزيره عربستان در آن دوره به دو گروه تقسيم می شدند). 52 شوری،-48عنکبوت،(پيامبر اشاره کرده است
پس بنابر گزارش قرآن، پيامبر . تن می دانستنداکثريت آنها بی سواد بودند،اما تعدادی انگشت شماری از آنها خواندن و نوش

، و از اين حيث ، با کسانی که توان خواندن )  يعنی خواندن و نوشتن نمی دانست(اسالم،مانند اکثر مردم شبه جزيره امی بود
ر گرامی اگر اين مدعای قرآنی پذيرفته شود، کليت مدعايی که می خواهد پيامب.  و نوشتن داشتند هم سطح بشمار نمی آمد

هم "اگر اين باور قرآنی پذيرفته شود، ادعای . اسالم را از هر جهت برتر از مردم زمانه ی خود نشان دهد، ابطال خواهد شد
  .، چندان ناپذيرفتنی نخواهد بود" سطح بودن دانش پيامبر با دانش مردم زمانه اش، در حوزه های گوناگون

فصوص ابن عربی در .  دعا را در حوزه ی کشاورزی مطرح کرده است ابن عربی، با استناد به يک روايت، همين ا
پيامبر اکرم، اعراب را از دخالت : ، در فص شيثی، در باب اينکه کامل از همه جهات برتر از ناقص نيست، می نويسدالحکم

 بار شدند به اشتباه خود در لقاح گياهان و از گرده افشاندن از نخل های نر بر نخل های ماده منع می کرد و چون درختان کم
   . "شما امور دنيايی را نيکوتر می دانيد و من کار دين را نيکوتر از شما می دانم"پی برد و گفت 

ابن خلدون در مقدمه می گويد سخنان پيامبر درباب طب، همان سخنان و عقايد اعراب باديه نشين بود و خود به طبيب 
ه نشين نوعی پزشکی وجود دارد که غالبًا بر تجربيات کوتاه و کم دامنه برخی از و در اجتماعات بادي:"... مراجعه می کرد

و طبی که در شرعيات نقل می شود ... و قبائل عرب از اين گونه تجارب طبی بهره ی وافری داشتند... اشخاص مبتنی است
مبعوث شد که ما را به شرايع آگاه کند، از اين رو ] محمد[زيرا وی... نيز از همين قبيل است و به هيچرو از عالم وحی نيست

  ]. 12..."[نه به خاطر اينکه طب يا ديگر امور عادی را به ما بياموزد
، بنابر اعتقاد پاره ای از بزرگان جهان اسالم،پيامبر )سواد خواندن و نوشتن، کشاورزی و پزشکی( پس حداقل در سه سطح 

ند، که اين حکم در حوزه هايی که امروزه حوزه ی علم تجربی تلقی می برخی ديگر بر اين گمان. هم سطح ديگران بوده است
  .  شود، هم صادق است

   
مدعيات .  اين است که حقيقت اصًال مهم نيست، صدق و کذب محلی از اعراب ندارد2 و 1"  ماه قرآن"  مقتضای  :نتيجه 

آميزبودن يا  نبودن، طبيب علفی يا متخصص قلب هر کس را فقط از زوايه غربی يا  شرقی بودن، نو يا کهنه بودن، توطئه 
و " قرآن محمدی"لذا ماه قرآن می کوشد تا با غربی ، کهنه،توطئه آميز خواندن مدعيات . و مغز بودن می توان نقد کرد
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ی  غير عقاليی ياد شده، پيامدها-متدولوژی غير منطقی. طبيب علفی خواندن نويسنده آن، مدعيات آن مقاالت را رد نمايد
  . بسيار ناپذيرفتنی  برای انسانها و قرآن بدنبال دارد

روايت شده است که وی گفته است که پيامبر گرامی اسالم گفته ) امام صادق(در کتاب کافی، با سند صحيح، از ابو عبداهللا 
الواقيعه و باهتوهم کيال اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدی فاظهروا البراءه منهم و اکثروا من سبهم والقول فيهم و: "است

هرگاه : يطمعوا فی الفساد فی االسالم و يحذرهم الناس و اليتعلموا من بدعهم يکتب اهللا بذلک الحسنات و يرفع لکم به الدرجات
، پس از من ، به کسانی برخورديد که يا در دين شک دارند يا چيز نوظهوری به دين وارد می کنند بيزاری خود را از آنان 

کنيد و تا می توانيد دشنامشان دهيد و بدگويی شان کنيد و افتراشان بزنيد و دروغ  و بهتانشان ببنديد تا اميدشان به آشکار 
خدا به خاطر .تباه کردن اسالم نوميد شده و اين کارها مردم را از اطرافشان پراکنده کند تا از بدعتهايشان چيزی نياموزند

  ].13"[درجات شما را متعالی می گردانداين کارها برايتان حسنه می نويسد و 
  

به احتمال زياد آقای مهاجرانی اين حديث را جعلی خواهند . تعارض اين فرمان  با اخالق مدرن و حقوق بشر محرز است
اما اجازه دهيد جسارت به خرج داده و متدولوژی شما را در مورد اين حديث بکار گيريم تا روشن شود اين . خواند

سخن چه کسی را بايد پذيرفت؟ آنکه تمام : پرسش آقای مهاجرانی اين بود. پيامدهای ناصوابی به بار می آوردمتدولوژی چه 
؟ متدولوژی ايشان می آموخت  که  حتمًا نظر  ...يا ) شيخ مرتضی انصاری(عمرش را صرف قرآن و عترت کرده است

پس بر مبنای متدولوژی آقای مهاجرانی، . ستشيخ مرتضی انصاری را بپذيريد  که تمام عمرش  مصروف قرآن شده ا
  . حديث ياد شده، حديثی صحيح و  معتبر است

مگر نه اين است که در طول سه دهه ی اخير بر مبنای باور به اين نوع .  تاريخ سه دهه اخيرايران هم مويد اين نظريه است
شان شده، بدگويی و افترا و تهمت که جای خود احاديث، به هر مخالف و دگرانديشی ، هر تهمتی زده شده، دشنام ها نثار

آيا القای مشابهت سخنان قائالن به کالم محمد بودن قرآن . دارد، آنها را به فجيع ترين شکل به قتل رسانده و سالخی کرده اند
ايه ی حوزه آيا وقتی يکی از روحانيون بلند پبا سلمان رشدی و نوکله بر مبنای باور به چنين احاديثی صورت نمی گيرد؟ 

گنجى از تندروهايى بود آه در اوايل انقالب بر  :"علميه قم،در واکنش به اولين بخش پاسخ من به  دومين نقد شما، می گويد
روى زنان بى حجاب اسيد مى پاشيد و روايت داريم آه جاهل يا تندرو است و يا آندرو، بدين خاطر مى توانيم نتيجه گيرى 

، باور خود را به همين روايت آشکار نمی کند؟ و نشان نمی دهد که "ى جهالت بيان شده استآنيم آه سخنان گنجى از رو
دارد به تکليف شرعی خود،برمبنای همين روايت، عمل می کند؟ اينان حاضرند برای بهتان وارد آوردن بر دگرانديشی در 

وی زنان بی حجاب اسيد می ريخته اند، يعنی قلمرو معرفت دينی، اعتراف کنند که در دوره ی زمامداری آقای خمينی، بر ر
  . با اين روش ها زنان ايران زمين را با حجاب کرده اند

اما به نظر می رسد که متدولوژی ايشان ارزش چندانی برای . به گمان من  آقای مهاجرانی فردی فرهيخته و اهل انديشه اند
برای رشد و شکوفايی فرهنگ و انديشه، سودمند تلقی نمی از اين رو، اين متدولوژی  . حقيقت و صدق و کذب قائل نيست

  . شود
 اکبر گنجی

1387 مهرماه 16راديو زمانه، : منبع  
  

  : پاورقی ها
 .آورده ام" روشنفکری فقيهانه"تمام مستندات نظريه  جناب آقای خرمشاهی را  در مقاله ی -3
  . مستندات نظريه  محسن کديور را در پاسخ قبلی  آورده ام—4
    .253، ص 1، ج1371، دفتر تبليغات اسالمی ، چاپ اول، دروس هيئتآيت اهللا حسن حسن زاده آملی، -5
   .160، مرکز نشر فرهنگی رجا،ص شريعت در آينه معرفتجوادی آملی،  -6
  . 167-168پيشين، ص  -7

  . 186 -187 ، صص 17، جلد الميزانطباطبايی، -8
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  . 187پيشين، ص -9

   . 515 ، انتشارات صدرا، ص 1، جلد عه آثارمجمومرتضی مطهری، -10

  . 425-426،ص4، جلد الميزان طباطبايی، -11
  .  1034، ص 1362، انتشارات علمی و فرهنگی، 2، ترجمه محمد پروين گنابادی، ج  مقدمه ابن خلدون-12

  
  .  27-28، س س 45 ق، ص - ه1375، چاپ تبريز، المکاسبشيخ مرتضی انصاری، -13
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  لب قرآنقلب و ص
  )3(پاسخ به دومين نقد عطاء اهللا مهاجرانی

  
بودن قرآن است، نه مسأله ی قلب و صلب ،  اما در ادامه "  سخن پيامبر"يا " کالم اهللا"هر چند مسأله اصلی قرآن محمدی ، 

 که هر دو گفت و گو با آقای مهاجرانی، شايسته است تا محل نزاع و مدعای طرفين در اين خصوص دقيقًا روشن شود،چرا
  . موضوع، به حل مسأله ی آفريننده ی قرآن کمک می کنند

  :  مسأله ی قلب-1
 مراد همان عقل و  :" آقای مهاجرانی در ماه قرآن يک نوشته بودند که قلب قرآنی به معنای قلب صنوبری نيست بلکه-1-1

ون اوليه نوشته شده اند؛ همين برداشت را  به ويژه تفاسيری که در قر–تمامی تفاسير قران مجيد هم . .. نفس و روح است
  ...". از جمله زمخشری در کشاف و طوسی در تبيان و. دارند

نادرست است و مفسران " تمامی تفاسير قرآن مجيد هم همين برداشت را دارند"من به طور مستند  نشان دادم اين حکم که 
انصاف علمی و منطق . فته اند مجاز در اينجا راه نداردبزرگ، قلب و فواد قرآنی را، همان قلب صنوبری معنا کرده و گ

گفت و گو حکم می کرد که ايشان بپذيرند که حکم شان منطبق با واقع نبوده است و به حافظه شان اطمينان کرده اند، اما 
ه اختالفی با مسلمانان  در باره قرآن مجيد هيچگون"حکم مطلق ديگرشان اين بود که  .  حافظه شان دقت کافی نداشته است

اعتراف به اشتباه، مقتضای .  اما من نشان دادم که مسلمين درباره قرآن صدها اختالف، در سه سطح، دارند".يکدگر ندارند
  ].  1[حقيقت خواهی است

 آقای مهاجرانی به جای اينکه حکم غير منطبق با واقع خويش را تصحيح کنند، دوباره نويسنده ی قرآن محمدی را -2-1
  : می نويسند. کرده اندمحکوم 

 سوره حج به تفسير 46در باره آيه . نمی دانم چرا آقای گنجی که تفسير الميزان را به قول خودشان مالک گرفته اند"
قلب . الميزان مراجعه نکرده اند؟ عالمه طباطبايی صدر را ظرف قلب تعبير می کنند و اين نسبت را مجازی تفسير می کنند

برای اين که ادعای . نمی شود با دو معيار و يا دو شيوه عمل کرد. ند که بارها بدان اشاره کرده اندرا نفس مدرکه می دان
مجازی تفسير کنيم و برای نشان دادن خطاهای قرآن به . تمامی آياتی که به نزول وحی اشاره می کند. خود را ثابت کنيم

ر برخی آيات می پذيريم چرا در مورد اين آيه اين چنين اگر مجاز و استعاره و اجمال را د. صورت و ظاهر آيه بچسبيم
  ". متصلبيم که حتما مراد پيامبر قلب صنوبری بوده است؟

با اين حال گفته بود که با تفسير .  قرآن محمدی تفسير عالمه طباطبايی را نقل کرده و به دالئلی آن را نامعتبر شمرده بود
اين بود که اگر شما قلب را مجاز می دانيد، چرا کالم اهللا را مجاز نمی پرسش . مجازی قلب ، مشکلی نداشته و ندارد

نمی شود با دو  :"نباشد؟ به قول آقای مهاجرانی" کالم محمد"همان  "  کالم اهللا"شماريد؟ اگر قلب همان نفس است، چرا 
  ".معيار و يا دو شيوه عمل کرد

ر تفسير فواد می گويد همان قلبی که مثل چشم و گوش يکی از  نشان داديم که طباطبايی د،در پاسخ پيشين،از سوی ديگر
 دو رای متفاوت در اين خصوص ابراز داشته و تکليف خود الميزانيعنی طباطبايی در . اعضای بدن است، قوه مدرکه است

، ارائه الميزان  در اينجا، محض اطالع جناب آقای  مهاجرانی، شاهد ديگری هم از.را با اين مسأله دقيقًا روشن نکرده بود
 179آيه . می کنيم تا نشان دهيم، طباطبايی، در موارد ديگری هم، قلب قرآنی را، همين قلب صنوبری معرفی کرده است

  :سوره اعراف می فرمايد
  

لئک و لقد ذرانا لجهنم کثيرا من الجن و االنس لهم قلوب اليفقهون بها و لهم اعين اليبصرون بها و لهم اذان اليسمعون بها او
قلب هايی دارند ] چرا که[و به راستی بسياری از جن و انس را برای دوزخ آفريديم: کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغفلون
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که با آن در نمی يابند، و ديدگانی دارند که با آن نمی بينند، و گوشهايی دارند که با آن نمی شنوند، اينان همچون چارپايانند، 
  ).179اعراف، (افالنندبلکه گمراه تر، اينان غ

حال سخن اين است که اين قلب، . در اينجا ديده می شود که قرآن به صراحت تمام، قلب را محل ادراک معرفی کرده است
طباطبايی . است؟ مطابق فلسفه ی فيلسوفان مسلمان، حيوانات فاقد نفس اند) يا روح(همان قلب صنوبری است، يا منظور نفس

لسوفان مسلمان، که در تفسيرش به طور مبسوط  از اين فلسفه استفاده کرده، حيوانات را فاقد نفس می هم به عنوان يکی از في
  : طباطبايی در تفسير آيه می نويسد. در اين آيه، مقايسه ای بين انسانها و حيوانات صورت گرفته است. داند
اند ، و آن تمييز ميان خير و شر ، و نافع و مضر در  از دست داده آنچه را آه مايه امتياز انسان از ساير حيوانات است"...

زبان به انعام تشبيه شدند با اينكه  و اگر در ميان همه حيوانات بی.  است قلبزندگی سعيد انسان ، به وسيله چشم و گوش و 
 به خوردن و اينگونه اشخاص خوی و خصال درندگان را نيز دارا هستند ، برای اين است آه در ميان صفات حيوانيت تمتع

تر نسبت به طبع حيوانی است ، چون جلب نفع ، مقدم بر دفع ضرر است ، و اگر در انسان  جهيدن آه خوی انعام است مقدم
قوای دافعه و غضبيه نيز به وديعه سپرده شده باز بخاطر همان قوای جاذبه شهويه است ، و غرض نوع انسان در زندگی 

آند  گيرد ، و سپس برای حفظ و تحصيل اين دو غرض ، قوای دافعه را اعمال می تعلق میحيوانيش اول به تغذی و توليد مثل 
و اما . ، پس آيه مورد بحث از نظر مفاد نظير آيه و الذين آفروا يتمتعون و ياآلون آما تاآل االنعام و النار مثوی لهم است 

 نحوه ضاللتی در چارپايان است دليلش اين است آه اش وجود يك ترند آه الزمه  جمله بلكه ايشان از چارپايان هم گمراه
ای آه آنها را  ضاللتی آه در چارپايان هست ضاللتی است نسبی و غير حقيقی ، برای اينكه چارپايان بحسب قوای مرآبه

م ای آه برايشان فراه آند به اينكه همه همت خود را در خوردن و جهيدن صرف آنند ، در تحصيل سعادت زندگی وادار می
گذارند هيچ مذمتی بر آنها نيست ، و گمراه خواندنشان به مقايسه با سعادت  شده گمراه نيستند و در اينكه قدمی فراتر نمی

بخالف آر و آورهای از افراد انسان آه با مجهز بودن به  . آنها مجهز به وسائل تحصيل آن نيستندزندگی انسانی است آه 
 آه راهنمای آن سعادت است با اين حال آن وسائل را اعمال قلبی تن چشم و گوش و وسائل تحصيل سعادت انسانی و با داش

اند مانند حيوانات تنها در   حيوانات ضايع و معطل گذاردهقلب  خود را نظير چشم و گوش و قلب چشم و گوش و نكرده و 
ترند ، و بر خالف چارپايان   ايان گمراه به همين دليل اينگونه مردم از چارپاند تمتع از لذائذ شكم و شهوت استعمال آرده

  ].2[ "استحقاق مذمت را دارند

اما . هستند) يعنی نفس فيلسوفان( انسانها، فاقد قوه تحصيل سعادتطباطبايی به صراحت تمام می نويسد، حيوانات،برخالف
م و گوش و قلب اش را مثل اين نوع خاص انسان، چش. انسانها و حيوانها به طور مشترک، دارای چشم و گوش و قلب هستند

اگر قلب انسان در اين آيه، همان نفس . چشم و گوش و قلب انعام، تعطيل کرده و فقط به فکر خوردن و شهوت رانی است
   . فالسفه بود، مقايسه ی آن با قلب حيوانات فاقد نفس، بالموضوع بود

يک سو حکم قاطع صادر می کنند که  قلب قرآنی، از .  آقای  مهاجرانی تکليف خودشان را با قلب روشن نکرده اند-3-1
قلب صنوبری نيست، اما از سوی ديگر می نويسند،  علم جديد در دهه های اخير در حال کشف کارکردهای هوشيارانه ی 

می .بدينترتيب، خواننده بايد نتيجه بگيرد که حکم قرآن که قلب صنوبری قوه مدرکه است، صحيح است. قلب صنوبری است
  :دنويسن

  
آقای گنجی از کجا می دانند که علم در شناخت قلب کارش تمام شده و اين عضو صنوبری مرکز احساس و عاطفه نيست؟ "

. در دهه های اخير بحث بسيار جذاب و پر شوری مطرح شده است که تمامی سلول های انسان هوشمند ند و خاطره دارند
افراد گيرنده . بررسی قابل توجهی صورت گرفته است.  کشته شده انددر مورد کسانی که از قلب ديگرانی که در حادثه ای

قلب را مدت ها تحت نظر داشته اند و به اين نتيجه شگفت انگيز رسيده اند که برخی از ويژگی های اخالقی و سلوک دهنده 
  : کافی ست مقاالتی را که با عنوان.قلب به گيرنده منتقل شده است

Cellular memory in organ transplant  
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به تفصيل در باره اين موضوع بحث کرده است که قلب بر "  راز قلب:" کتاب . منتشر شده است در اينترنت جستجو کنيم
اين مقاالت و نيز . بلکه قلب خود پديده ای هوشمند است. خالف آن چه مشهور است، تنها يک دستگاه تصفيه خون نيست

..  که همانند ما خود عالم متخصص نيستند، به انديشه وادارد که قاطع سخن نگويندکتاب ها دست کم می توانند انسان هايی
می گويد قلب را از اين نطر قلب ناميده اند که . در قانون چنين سخنی را مطرح کرده است" احوال قلب" ابن سينا در بحث 

ت انسانی به دو بخش عاطفی و عقالنی  طبيع- در دعا هم می خوانيم يا مقلب القلوب و االبصار-.حالش دگرگون می شود
ابن سينا به چگونگی رابطه دماغ و قلب و تاثير و تاثر آن . قلب کانون عاطفه و دماغ کانون عقالنيت است. تقسيم می شود

توضيح داده شده " قلب" در دائره المعارف دين که زير نظر ميرچا الياده منتشر شد؛ در ذيل. ها بر يکديگر اشاره می کند
  ". ت که تقريبا در ادبيات تمامی اديان قلب را به عنوان کانون احساس و شناخت و همان گوهر انسانی تلقی می کرده انداس
  

اگر علم نشان داد که قلب صنوبری مدرک نيست، می گوئيم، قلب قرآنی ، : متدولوژی نامعتبر تفسيری به خوبی عيان است
ما اگر علم نشان داد که قلب صنوبری مدرک است، می گوئيم قلب قرآنی ا. قلب در قرآن مجاز است. قلب صنوبری نيست

اين . همان قلب صنوبری است و معجزه قرآن اين است که اين کشف مهم علمی را چهارده قرن پيش، پيش بينی کرده بود
  . متدولوژی پيامدهای نامقبولی بدنبال دارد

فرض محال .  ادراکی آدميان را به کنش و واکنش مغز فرو می کاهندمی دانيم که بسياری از فيلسوفان ذهن تمام کارکردهای
که ادراک فقط و فقط ) عقالنيت حداکثری(اجماع کنند) فيلسوفان و دانشمندان(که محال نيست، فرض کنيم يک روز تمام عقال

زد، در آن صورت مفسران و کار مغز است و علم هم موفق شود تبيينی از اين فرايند ارائه نمايد که همه ی عقال را قانع سا
آنها خواهند گفت قلب در قرآن مجاز است و منظور از قلب در قرآن . دينداران چه خواهند کرد؟ مسأله کامال روشن است

   .همان مغز بوده است
گر م. نگاهی تاريخی به تفاسير قرآن و سير تحول آنها، حاکی از آن است که مفسران دقيقًا از همين روش پيروی کرده اند

 رياضی از قرآن عرضه -امروزه شاهد عرضه ی تفسير فمينيستی قرآن نيستيم؟ مگر مرحوم مهندس بازرگان تفسير علمی
نمی کرد؟ آنچه مرحوم مهندس بازرگان را بدان سو می راند، چيزی نبود جز اين باور که  رياضيات به دانشی اثبات شده و 

  . د اهميتی بسيار يافتقطعی تبديل شده و علم تجربی هم در دوران جدي
انتظار .   درپاسخ پيشين آمد که  نه علم جديد و نه علم جالينوسی قديم، قلب را دستگاه تصفيه خون به شمار نمی آورند-4-1

قلب تنها يک دستگاه :"اما ايشان همان خطا را تکرار کرده  و نوشته اند.می رفت جناب مهاجرانی اين خطا را تصحيح کنند
اما .تصور ايشان اين است که مطابق تئوری های علم امروز، قلب تنها يک دستگاه تصفيه خون است". ستتصفيه خون ني

ايشان گوشزد می کنند که به تازه گی تحقيقاتی صورت گرفته است که نشان می دهد قلب هوشمند است، حافظه دارد، ويژگی 
،در تاريخ پنجم مهر ماه " ماه قرآن دو"نشان در پای حتی درپاسخ اعتراض يکی از خوانندگا. های اخالقی و سلوکی دارد

در دوره دبيرستان ما می خوانديم . شايد از اين جهت که گردش خون بدون عمل پمپ به تعبير شما ممکن نيست:"نوشته اند
ری در يعنی در اين رفت و بازگشت هيچگونه تغيي. که سياهرگ ها خون را به قلب می آورند و سرخرگ ها باز می گردانند

   ". ؟کيفيت خون صورت نمی گيرد
  

  : آقای مهاجرانی درباره ی صلب و ترآئب نوشته اند : مسأله صلب و ترائب-2
 در باره صلب و ترائب تقريبا نظر غالب تفاسير اين است که مراد از صلب و ترائب نطفه آميخته مرد و زن است که "

البته اين . امشاج يعنی آميخته.  به نصفه امشاج اشاره می کنددر جای ديگری هم قرآن. نخستين هسته تحقق جنين است
  ".در اين باره بعدا می نويسم. داوری و صريح آيه فراتر از مرزهای دانش آن روزگار بوده است

  
آقای طباطبايی در تفسير صلب و .  پايبند نيستندالميزان  آقای مهاجرانی به حکم خود در خصوص اعتبار بدون رقيب -1-2
  : ئب نوشته اندترا



17 

 

: اند ، و ظاهرا منظور از جمله بين الصلب و الترائب اين است آه  مفسرين در توجيه اين آيه اختالفی عجيب به راه انداخته "
البته اين را . شود آه آن نقطه بين استخوانهای پشت و استخوانهای سينه قرار دارد  منی از نقطه محصوری از بدن خارج می

ه مراغی صاحب تفسير معروف به مراغی در ذيل اين آيه از بعضی اطباء توجيه دقيق و علمی برای اين آيه ياد آور شويم آ
  ].3["ه آندتواند به آنجا مراجع نقل آرده اگر آسی بخواهد می

در عين اما ، .  معتبرترين تفسير قران نيستالميزانرد نظر آقای طباطبايی از سوی ايشان ، نشان می دهد که لزومًا تفسير 
  چرا؟ . حال ،  در اين خصوص ، حق با طباطبايی است، نه آقای مهاجرانی

 -اول.   در تفسير اين آيه  می نويسد، دو قول مختلف در معنای اين آيه وجود داردتفسير مفاتيح الغيب  فخر رازی در -2-2
از اين رو فخر .  بشری روشن استتعارض هر دو قول با يافته های.  صلب مرد و سينه مرد-دوم. صلب مرد و سينه زن

بدان که ملحدين در آيه طعن زده اند و گفته اند که اگر مراد از اين آيه اين باشد که نطفه از آن :"رازی می نويسد
برای اينکه جای نطفه همان عروقی است که در بيضه های مرد ... خارج می شود چنين نيست) صلب و سينه(مواضع
اما اين بحث شما درباب کيفيت تولد نطفه و کيفيت تولد :" اشکال ملحدين اينگونه پاسخ می گويدسپس فخر رازی به". هستند

اعضا از نطفه محض وهم است و از جنس گمان ضعيف است و کالم خدا اين است که از ميان صلب و سينه مرد در می 
  ". آيد

 صراحت آيه -دوم.  کالم خدا که حقيقت محض است-اول: چرا فخر رازی قول دوم را پذيرفته است؟ اين امر دو دليل دارد
يک وقت سخن بر سر اين است که طفل محصول چيست؟ پاسخ اين است که محصول مشترک مرد و زن ". آب جهنده"بر 
. آب جهنده ای که مطابق صريح قرآن از صلب و سينه مرد خارج می شود. اما يک وقت سخن بر سر آب جهنده است. است

قول اول را ) ، فيض کاشانی و بيضاویتبيان، شيخ طوسی در مجمع البيان، طبرسی در کشافشری در زمخ(اکثر مفسران
به هر حال، هر دو قول با علم تجربی جديد تعارض . اما فخر رازی  و عالمه طباطبايی قول دوم را پذيرفته اند. پذيرفته اند

 ساخته می شود، نه در صلب و سينه  مرد يا سينه مرد و برای اينکه مطابق تئوريهای علم جديد، منی در بيضه ها. دارند
  .  زن

.   آقای مهاجرانی، در اين موضوع هم مثل موضوع قلب، قولی را به مفسران نسبت داده اند که منطبق با واقع نيست-3-2
ان نسبت دهد که پژوهشگر مجاز است با دليل قول تمام مفسران را نادرست بشمار آورد، ولی نمی تواند قولی را به مفسر

گويی بازهم جناب مهاجرانی به حافظه شان اطمينان کرده اند، بدون . آنها بدان اعتقاد نداشته اند و برخالف آن را نوشته اند
  . اينکه مجددًا  نگاهی به نظر مفسران بيندازند

  
  : را از يکديگر تفکيک کرد، بايد دو رويکرد" سخن محمد بودن قرآن"يا " کالم اهللا بودن قرآن"  در نزاع بر سر -3
عقلی کرده - نقلی را جانشين بحث برون دينی- قائالن به کالم اهللا بودن قرآن، بحث  درون دينی: کالمی- بحث فلسفی-1-3
قرآن سخن "تاکنون حتی يک دليل برای صدق مدعای . باور وقتی به معرفت تبديل می شود که صادق و موجه باشد.  اند

استناد می کنند تا مدعا را اثبات کنند، غافل از اينکه، ) آيات و روايات(قائالن دائمًا به نقل. عرضه نشده است"خداست
آقای مهاجرانی هم  تاکنون از ورود به اين قلمرو خودداری کرده اند و حتی . بدينترتيب، فقط اصل مدعا را تکرار می کنند

  . يک دليل برای تحکيم مدعايشان عرضه نکرده اند
 هر دوسوی نزاع، بايد نشان دهند که تفسير آنها از قرآن، از نظر هرمنيوتيکی ، :ار هرمنيوتيکی تفسير متن   اعتب-2-3

در آنجا مفسر بايد نشان دهد که بر اساس چه نوع هرمنيوتيکی به . اين امر، نيازمند بحثی هرمنيوتيکی است. معتبر است
  ر هرمنيوتيکی معتبر است؟خوانش متن می پردازد و چرا تفسير او از متن، از نظ

تا ارائه ی ويژگی های هرمنيوتيکی تفسير معتبر، آقای مهاجرانی تفسير الميزان را معتبر ترين تفسير  قرآن معرفی کرده اند 
اگر اين مبنا پذيرفته شود، قرآن مخالف دموکراسی، آزادی و حقوق بشر خواهد . اعتبار آن را ندارد" هيچ کتاب ديگری"که 
اگر حق با .  نه تنها برابری حقوقی زنان و مردان را نمی پذيرد، بلکه متنی تمامًا مردساالرانه و ضد زن استقرآن.بود

طباطبايی باشد، تمام مدعيات نوانديشان دينی درباره پذيرش دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و برابری زنان و مردان، 
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به عنوان نمونه، عالمه طباطبايی در تفسير آيه ی ششم  ]. 4[ه استباطل است و قرآن  اين برساخته های بشری  را نفی کرد
را بشنوند، آنگاه، ميان پذيرش اسالم يا " اصول معارف الهی"سوره توبه می نويسد، اسالم به غير مسلمانها امان می دهد تا 

رسی نموده و اگر آن را حق خواهد تا از نزديك دعوت دينی را بر پس وقتی مشرآی پناه می  ":مرگ، يکی را انتخاب کنند
ديد و حقانيت اش برای اش روشن شد، پيروی آند، واجب است او را پناه دهند تا آالم خدا را بشنود ، و در نتيجه پرده جهل 
از روی دلش آنار رفته و حجت خدا برايش تمام شود ، و اگر با نزديك شدن و شنيدن باز هم گمراهی و استكبار خود را 

اند ، و خالصه امانی آه به آنها  صرار ورزيد، البته جزو همان آسانی خواهد شد آه در پناه نيامده و امان نيافتهادامه داد و ا
قهرًا مدت امان گرفتن مقيد ... داده شده بود، باطل گشته و بايد به هر وسيله آه ممكن باشد زمين را از لوث وجودش پاك آرد 

 از آنكه آالم خدا را شنيدند ، و تا آنجا آه ضاللت از هدايت برای شان متمايز شود، اما بعد...  به مقدار بررسی مزبور است
  تا بتواند از ...شخص امان يافته تنها اين مقدار فرصت دارد...  ديگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پيدا آند ،بررسی نمودند
  ]. 5"[كی را به اراده خود اختيار آند مرگ و زندگی ي

يرش از آيه اين است که، قرآن امان دادن  به غير مسلمانها را، مشروط و متوقف بر مسلمان شدن ديگری کرده طباطبايی تفس
خواهان را وقتی واجب آرده  آه مقصود از پناهنده شدن ، مسلمان شدن و يا چيزی  اين آيه پناه دادن به پناه :" می گويد. است

نين غرضی در آار نباشد، آيه ی شريفه، به هيچ وجه داللت ندارد آه به چنين باشد آه نفع اش عايد اسالم گردد ،  اما اگر چ
  ]. 6"[آسی بايد پناه داد ، و اين شخص مشمول آيات سابق است آه دستور تشديد را داده است

است اين آيه از آيات محكمه  : " مطايق تفسير طباطبايی، اين حکم،جز محکمات قرآن است که به هيچ وجه نسخ نخواهد شد
نا بر اين ، بر ب... و نسخ نشده و بلكه قابل نسخ نيست ، زيرا اين معنا از ضروريات مذاق دين و ظواهر آتاب و سنت است

 ،از ايشان آه امان بخواهد تا معارف دين را شنيده و از اصول دعوت دينی سر درآورد اسالم و مسلمانان است آه به هر آس
 اين اصل قابل بطالن و تغيير ، پيرو دين شود ، و مادام آه اسالم ، اسالم است،شن شد تا اگر حقيقت بر وی رو،امان دهند

  ].   7"[باشد  آيه محكمی است آه تا قيامت قابل نسخ نمی،نيست

پس مطابق تفسير طباطبايی از اين آيه، قرآن غير مسلمانها را در تمامی زمانها، در برابر انتخاب مرگ يا پذيرش اسالم 
نهايت درجه رعايت اصول فضيلت و حفظ مراسم کرامت و گسترش : "طباطبايی اين حکم را نشانه ی. استقرار داده 

  ].  8[می داند" رحمت و شرافت انسانيت

را مخير کرده است بين مرگ يا ) مشرکين(آقای مهاجرانی از نظر شما، قرآن کتابی است  که غير مسلمانها: پرسش اين است
  اب کنند؟ يا تفسير طباطبايی از قرآن، به نظر شما، تفسيری نامعتبر است؟پذيرش اسالم يکی را انتخ

  :آقای مهاجرانی نوشته اند.  داستان جسمانيت نداشتن خدا و استناد به ليس کمثله شی-4
برای يافتن مفهوم قلب و صدر بايست اين واژه را در متون روزگار پيامبر جستجو کردو تمامی احاديث پيامبر را بررسی "

تمامی آياتی که به نحوی جسمانيت خداوند را . تا به داوری قابل قبولی رسيد. ديوان شعر و مسانيد ديگران را خواند.نمود
از هر گونه ابهامی در باره جسمانيت خداوند مبرا می " ليس کمثله شيئ:" با توجه به يک آيه کليدی که. تداعی می کند

آيا مرادمان جسمانيت ... دست خدا به همراهت يا چشم خدا به شما باشد و: ييم امروزه ما هم در زبان فارسی می گو. شوند
  "خداست؟

اگر ليس کمثله شی جدی گرفته شود و آيات معرض با آن تأويل شود، آنگاه ، ديگر خدای متشخص انسانوار معنايی نخواهد 
تيب، به طريق اولی، سخن گفتن خدا معنايی بدينتر. برای اينکه خدا مثل انسانها نيست، و فاقد صفات انسانی است. داشت

در آنجا گفته . در سلسله مقاالت قرآن محمدی، به موضوع خدای متشخص و فراشخصی پرداخته شده است. نخواهد داشت
  . شده که ليس کمثله شی، يکی از آيات ناظر به خدای فراشخصی قرآن است

   
  :  آقای مهاجرانی تحميل نظر خود به قرآن-5



19 

 

قران کالم خداوند نيست، در حالی که : تحميل رای مثل همين نظريه که می گويد. آراء خود را بر کتاب تحميل کردنبايست "
پيامبر اسالم و نزديکان او خويشاوندان و صحابه و تابعين . تمام آيات مربوط به وحی عکس اين مدعی را نشان می دهد

در اين ميان نه تنها در کلمه اهللا بودن آيات ترديد می شود بلکه ! محمدهمه می گويند کالم اهللا، پژوهشگر می گويد نه کالم 
آيه را در يک مجموعه معنی . زبان قرآن برخی از مهمترين مختصاتش همين است. پيامبر هم عمال سخن ناراست می گويد

  ".کنيم
. ن مدعا، و تفسير اين مدعاستمحل نزاع، مدلل کردن اي.  هيچ کس مدعی نيست که در قرآن چنين آياتی وجود ندارد-1-5

اگر خدا مثل . اگر ادله بيرون دينی ناظر بر حکمی شد، دينداران مدعای درون دينی را از حقيقت به مجاز تبديل خواهند کرد
اگر چنين باشد، . هيچ چيز نباشد، به طريق اولی مثل آدميان نخواهد بود، و فاقد صفات انسانی و اعمال انسانی خواهد بود

به همان دالئلی که آيات جسمانيت داشتن خدا را مجاز به شمار می آوريم، آيات سخن گفتن . فتن، عملی انسانی استسخن گ
  .  خدا را هم بايد مجاز به شمار می آوريم

اين هم مدعای جالب . خواهد شد" سخن پيامبر ناراست" آقای مهاجرانی نوشته اند، اگر بگوئيم قرآن کالم پيامبر است، -2-5
بر اساس پيش فرض ناپذيرفتنی شما،اگر کسی بگويد خدا فاقد جسم است، سخن : از آقای مهاجرانی بايد پرسيد. جهی استتو

آيا ما مجازيم به شما . پيامبر نا راست نخواهد شد؟ روشن است که در قرآن آيات بسياری دال بر جسميت داشتن خداست
داريد پيامبر  بايد مجاز تلقی شوند،، "جسمانيت خداوند را تداعی می کند تمامی آياتی که به نحوی :"بگوئيم وقتی می گوئيد
است که به خود حق می دهد آياتی  که با اعتقادات ) (double standardاين چه رويکرد دو معياری  را دروغگو می کنيد؟

، او را متهم کند که دارد پيامبر بشری تعارض دارند  را تأويل کند، اما اگر ديندار ديگری از همين متدولوژی استفاده کرد 
  را دروغگو می کند؟   

  اکبر گنجی
  1387 مهرماه 19راديو زمانه، : منبع

  
   :پاورقی ها

 خطای آقای مهاجرانی اين . عالوه بر نقد پيشين در اين خصوص، حکم آقای مهاجرانی از زاويه ديگری هم قابل نقد است-1
در مرحله ی دوم اگر تعدادی از . نان درباب قرآن هيچ اختالفی ندارند است که در مرحله ی اول می گويد که مسلما

درباب قرآن اختالف ...) سروش، ملکيان،شبستری، نصر حامد ابوزيد،محمد ارکون،خالد ابوالفضل و(مسلمانان
يجه اين می شود که نت. ، احتماًال  می گويند که اينان مسلمان نيستند و گرنه که اختالف نمی کردند) برخالف حکم اول(کردند

کسانی که درباب قرآن هيچ اختالفی "، تبديل می شود به " مسلمانان درباب قرآن هيچگونه اختالفی ندارند"حکم اول، ،يعنی
 و بالضروره (analytic) و نه تحليلی  (tautologic)و اين قضيه ای همانگويانه " ندارند در باب قرآن هيچ اختالفی ندارند

  . است، ولی هيچ چيز درباب عالم خارج نمی گويد )    (necessarilyصادق 

من نمی گويم آقای مهاجرانی گفته است اينان مسلمان نيستند، اما خود به طور مستقيم از برخی از روشنفکران  دينی شنيده ام 
لمانان، به طور اينان از سنت مورد اجماع مس. ، از نظر اعتقادی ديگر مسلمان نيستند...که سروش، شبستری، ملکيان و

  .راديکال جدا شده اند

  . 439 ، ص 8، ج الميزان  طباطبايی، -2

  . 431جلد بيستم، ص ،  ترجمه تفسير الميزان،  طباطبايی-3

لذا در اينجا از تکرار نظرات طباطبايی در اين خصوص خود داری .  آمده است9مستندات اين مدعا در قرآن محمدی  -4
  .می کنيم
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  . 207 -208، ص9،جلد يزانالمطباطبايی،  -5

  .208 ، ص 9،جلد الميزانطباطبايی،  -6

  .207 ، ص 9،ج الميزانطباطبايی،   -7

 . 206 ، ص 9، ج الميزان طباطبايی، -8
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   وي و پوز دفرشته
  

   ی نقد عطاءاهللا مهاجراننيپاسخ به سوم
  
  

را ام     »٣ماه قرآن    «ی مهاجران ی نقد آقا  نيسوم ان م د  ی م  دواري ، همچن ه گفت    کن و پ     ک تن و خوانش      رامون يوگ  م
ه      ني وگو ا    گفت نيحداقل دستاورد ا  . ابديمعتبر متن ادامه     ه رفت ه، مواضع طرف       است ک  درخصوص محل   نيرفت

  .  خواهد شداني بتر قير و دقت نزاع روشن
  
  .  صدق مدعا استلي دالی تر از آن، ارائه مهم. وگو است  و روشن مواضع، گام اول گفتقي دقانيب
  

  :  بودني ا»یقرآن محمد «ی اصلپرسش
  

  است؟ »  اسالمی گرامامبريسخن پ «اي» کالم اهللا «قرآن،
  
  . است» وار اعتبارساز ص انسان متشخیخدا« است که قرآن، سخن نيا) ٢اسالم  (ی جاریتلق
  
رآن« دق ک،»ی محم ا فرض شيتک پ  ت دلل ایه ردني نام د و رد ک دعا را نق وت، بیليدل یب.  م تم نب  یليدل ی خ

تنتاج صدق معرفت      ی  مغالطه  ،ی درون متن  یها  عصمت، وجود تعارض   ناخت    اس ه     ،ی از صدق اخالق     یش  قلب ب
  ... ویني دی تمام باورهای انهيگرا  واقعريرسان، تفس  نامهامبري پ،یعنوان مهبط وح

  
اجران کس چيه اب مه دارد از جن ود را در ای حق ن د نظرات خ وق یکي. دي نمااني مواضع بني بخواه  از حق

شخ     ني  ا یشهروند ه خود شخص، ت د  ی م صي است ک ه ي در چه زم ده د و در چه زم   یا ن ارنظر کن ه ي اظه ا  ن  يیه
د  اري سکوت اخت  ا .  کن رد    ام ه و مخت    ،ی اگر ف ه تصم    آزادان و    گرفت وارد گفت    مياران ا   یوگ ه ب  »یگر يد« نقادان

  . داردیاتي مقتضم،ي تصمنيشود، ا
  

دام      اني طور مدلل نظرات خود راب  به،ی اصلی  درخصوص مسألهديوگو، با  گفت نيطرف ه ک د ب شان دهن د و ن  کنن
اره  وگو   گفت ني معنا دارد که مواضع طرف     ی وقت وگو،  گفت .دانند ی نظر خود را صائب م     ليدال زاع     ی  درب  محل ن

ان بررس  ا امک د ت وت و ضعف یروشن باش ه« ق د» ادل ته باش ود داش رآن«. وج دق  حي روشن و صر»ی محم
ات م          یخياگر تمام شبهات وثاقت تار    «: نوشت ه شود، اثب ردد  ی متن، پاسخ گفت رآن، کالم پ       گ ه ق  ی گرام  امبري  ک

  » .اثبات کالم اهللا بودن قرآن، وجود ندارد ی، برا)یعلم (ی تجرب–) یفلسف (ی راه عقلچياما ه. اسالم است
  

دعا منته      ست،ي  بخش نجهي مدعا، نتتي تثب ی به متن، برا   رجوع ه تکرار م ه ب د شد  ی چرا ک ه   ضمن آن .  خواه ک
   .١ متن را هم اثبات کنندیشناخت  معرفتتي حجدي، با»کالم اهللا بودن قرآن «فرض شيقائالن به پ

  
د شي در پ یگر ي خصوص، راه د ني  دراشيمستدل نظر خو اني بی به جا،ی مهاجران ی آقا جناب ع  .  گرفتن درواق

 یاستراتژ . ستندي  قلمرو ن   ني حاضر به ورود به ا     وجه  چيه   از آن دارند که به     تي، حکا »ماه قرآن «هر سه قسمت    
د   «ی سندهي  از نو  »یري مچ گ  «، معطوف به    »ماه قرآن « رآن محم شان دادن ا قي  از طریعن ي.  است »یق  نکه ي ن
اه د       ی اساس یها  »گاف «رمهم،ي غ یها  در موضوع  سندهينو د في  خوار و خف گران، ي داده، او را در نگ  ني ا. ٢ کن

ا     » نلدکه «روياز پ .  خاص خود را دارد    اتي طبعًا مقتض  ،یاستراتژ لمان رشد   «قلمداد کردن ت دن، از    »یس  خوان
  . وگو  نشان دادن طرف گفت تا بچهري و تحقفي از تخفات،ي مدعدني تا کهنه نامی تهاجم فرهنگدني کشانيبه م

  
ه او را  »یقرآن محمد «ی سندهي خواندن نوسواد ی کار خود را از کودک و ب       ،ی مهاجران یآقا  آغاز کرد، در ادام
ه      نک ياما ا .  اظهارنظر کند  »جهيسرگ«و  » رودل «ی  خواند که فقط مجاز است درباره      »ی علف بيطب« ار را ب  ک
  . کشانده استسندهي نوی »پوزه«
  
  
  
  



 ٢

  :نديفرما ی منشايا
  
ود   اي قرار دهد، اما پا    ري را تحت تأث   ی اندک افراد محدود   ی مدت ی ممکن است برا   وهي ش نيا« ه از  .  نخواهد ب البت
  »  جفاءذهبيفاما ف«.  استدهي وزاري بسدي بر قرآن مجخي بادها در طول تارنيا
  
  :ی مولوري تعببه

   را وعد کرد الطاف حقیمصطف
   سبق ني اردي تو نمیري بمگر
  

  کند ی و آنچه پوزش میفلسف
  » .کند ی دوزش مري نورت تقوس

  
وز م             یاني  معتزل ،ی مولو منظور ان او پ ه گم ه ب د  ی است ک د يگو ی م  اوهي  و   زنن ه شهاب       آن. ن ا ب ا   ه ش  یه  از  ني آت

ده م   و. شوند  یملکوت اعال ران ه ا يیگ ا  (شاني ک اجرانیآق ه د  فرشته ) ی مه را ک د و م ستم وي ان ا )طانيش ( ه ، ب
  .رانند ی سخنان خود، از درگاه خدا مني آتشیها شهاب

  
  

ام   ی مهاجران ی انتظار داشته باشد که آقا     ديوگو، با    طرف گفت  ابد،ي روال ادامه    ني ا اگر ا    در گ د یه ار را  ،ی بع  ک
  .  بکشانندیتر  حساسیبه جاها

  
اد نيا وع نق ت ،ی ن ه گف و ن  ورود ب ت  . ستيوگ م د«کوشش جه ريفه ل د «،»یگ ريتحم رام« و »یگ ه احت  ب
م دموکراس  یکي ،»یگر يد ان مه ان و ب .  استی از ارک ه تخف انيزب ان ،»یگر يد «ري و تحقفي  معطوف ب  زب

  . ستي نکيدموکرات
  

  :ی جناب مهاجرانز،ي عزدوست
  

ن متواضعانه ه ش ما را ب ود و ش رانني ادني خ خن گ د   س ام محم نگ ام داءي در احی غزالیس وم ال را ني العل  ف
  :خوانم یم
  
 و با لرزد یاند، بر خود م  محروم ماندهماني از نعمت ا ی گناه چي ه یران و فاسقان بنگرد که ب      اگر به کاف   یآدم«

ی  چه پروا   بخشد،  ی م  لهيوس  ی و ب  کند ی محروم م  تيجنا یکه ب    آن ديگو یخود م  ه آن    ي از   دهيچه را بخش       دارد ک  ب
ده  که گرفتار فسق آ     عانياند و بسا مط      بسا مومنان که به ارتداد افتاده      رد؟يپس گ  تال            م ه سوء خاتمت مب د و ب ان
  ». عجب گرددري اسگري دستي ممکن نی آدمنيچن. اند شده

  
ر     ه،ي  فق ی ول  ی جمعه تهران، منصوب از سو      امام ان رهب ه مدرس   ،ی عضو مجلس خبرگ  حوزه  ني عضو جامع
د »ملحدانه« بر وجود امام زمان را   لي درخصوص درخواست دل   »یقرآن محمد «، سخنان   ... قم، و  هيعلم ه  خوان

  .  به امام زمان اشاره دارد» قرآنهي آ٣۵٠ از شيب«و گفته است 
  
ن   ارديلي م کي از   شي ب ب،ي ترت ني ا به اد    ،ی مسلمان س ه اعتق ود                ی ک د ب د، ملحد خواهن ان ندارن ام زم ه وجود ام .  ب
  . ی امامازدهي و ی و هفت امامی شش امامانيعي طور، شنيهم
  

رادران سنن وقتب ل ت ا ای اه دعا ني ب ود ب( م ارههي آ٣۵٠ از شيوج انی  درب ام زم رو م)  ام وند، یروب ه ش  چ
   در ذهن آنان نقش خواهد بست؟ انيعي از شیتصور

  
   ست؟ي نیلي بالدلاتي مدعني و مستند بر چنی متکانيعي خواندن ش»یمنحرف و رافض «ايآ

  
رآن« دق ر غ»ی محم ا ني از اري مگ د، آق ق ارجمن ه محق ت ک ای مدرسی گف ود،يی طباطب اب خ دي فرا در کت  ن

  . ٣ کرده استنيي و تبفيبرساخته شدن امام زمان را به طور مستند توص
  



 ٣

ون  انيعي ش اکثر ال  انيعي ش  ت،ي  خصوصًا صنف روحان     ،ی کن ه ش    یدرصورت .  هستند  ی غ ه را    ه،ي  اول انيعي ک  ائم
  . آوردند ی مثل خود به شمار ميیها انسان

  
  . ٤ و بسنيهم. شدند یمحسوب م »زکاريعالمان پره« بود، که امامان، ني تفاوت در اتنها

  
شراوصاف دنیا ی فراب م ل ون، عل ودن از انبی چ ر ب دا، برت ه... واء،ي ، عصمت، نص از جانب خ ه  ؛ رفت رفت

ه د   یامامان. ردي شکل بگ  ان،يعي ش یفعل» اصل امامت « به نام    یا   برساخته شد تا برساخته    اني غال ی لهيبوس  گر ي ک
ق اول هستند  . ها بوده است  وجود آنلي به دل،ی اساسًا خلق عالم هست  ستند،يانسان ن  د اول  . نور اول و خل  نيخداون
ود و پس از آن، د                     یموجود ه ب رد، حضرت فاطم ق ک ق شد  ی مراتب هست   گر ي که پس از خودش خل ا .  خل  ديش
د ي گمان ب  ني به ا  خواند، ی حاضر را م   ی  که نوشته  یا  خواننده ه در ا    فت ا، ي ک ام بالدل   نج ر روحان   یل ي اته  یعي ش  تي  ب
خنان از. ديآ یوارد م ط س ه، فق اب نمون ع تقلیکي ب ان، مرج سفه و عرف تاد فل ا، اس  اهللا تي معاصر، آدي از فقه
  .  کردمي را به عنوان شاهد ارائه خواه،ی آملیجواد

  
  :سندي نوی مشانيا

  
ست   و به بهشت د    شناسند ی آنان، خدا را م    تي هستند که مردم در پرتو هدا      ی عصمت و طهارت انوار    تي ب اهل«
ه هستند            پس آن  ابند،ي  یم ام ز    ني از ا . ها، عقل منفصل امت و جامع وران      ارت،ي  رو هنگ ه آن ذوات ن  عرض   ی ب
  : ميکن یم
  

  ... ستي سخن مجاز نني الرحمان، و اعبدي من به ی علالسالم
  

  :  است، فرمودامبراني پري بودن آن حضرت بر سامني که ناظر به مه،ی نورانیاني اکرم در برسول
  

  . امهي القومي یآدم و من دونه تحت لوائ:  پرچم من هستندري زامبران،ي پی همه
  
ه، آن    فهي شر ی هي طبق آ  راي ثابت کرد، ز   توان ی م زي را ن  نيشي پ امبراني مومنان بر پ   ري سبقت ام  ان،ي ب ني ا با  مباهل

رم است   ول اک ان رس س و ج ان. حضرت نف ضمام ا چن ه از ان ه روانيک ه ب ارهیتي دو نکت ه درب ت ی  ک  عظم
ل شده، جا       ی قهيصد اه ي طاهره نق د شد   ،ی اله یاي ل و او امبراني  پ اني  آن حضرت در م     عي  رف گ  آن.  روشن خواه
ود و غ    ی حضرت فاطمه، کفو   ی همسر ی برا بود، ی مومنان نم  ري است که اگر ام    ني ا في شر ثيحد ام  ري  نب  از ام
  :ن همسر، از او اطاعت کند آن را نداشت که حضرت زهرا به عنوایستگي شاکس چي طالب، هیاب بن یعل
  
  » . ظهر االرض من آدم و من دونهی لفاطمه ما کان لها کفو علني المومنري خلق امی ان اهللا تبارک و تعاللو«
  
ه مه        اء،ي  انبري که اگر سادينما ی نمدي اساس، بع  نيبرا ند ک رت باش ام عت ه مق ام آن  مني خواهان لحوق ب ر مق ا    ب ه

 ظاهر از    اي  صادر    ضي ف  نياول  ... بگذرد ی مراحل اي طول بکشد،    ی مقام، مدت  ني آنان به لحوق ا    یابي است، دست 
ال ور ا،یحق تع ود و دني ن دان ب راني خان اگ ل پ ر نيي در مراح ستند و  ت ور اول ه عاع آن ن و و در ش  و در پرت

  ...سرانجام ممکن است در آخرت به آنان ملحق شوند
  

  : استني برهان ما اپس
  

  احدند  عصمت نور وتياهل ب) الف
  
ا ل،يدر داستان حضرت خل  ) ب ه صالحان است و چن      يی دع ه خواهان لحوق ب أثور است ک  از ی مضمونني م

   طالب نقل نشده است یاب بن یحضرت عل
  
ان عقل) ج ر صادر یبره ل باي ب ودن اه اهر ب ست، ولتي ظ ترس ه ارت در دس ارهیلي دلني چنی طه  ی  درب

  ستي خدا نليحضرت خل
  
رکس در آخرت از ) د ًا در دنه د، حتم ابرازي نايصالحان باش ود، بن د ب اره  آنن،ي از صالحان خواه ه درب  ی چ

  ».٥ مومنان وارد شده تفاوت داردري و حضرت امميحضرت ابراه
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سوفاني فکيزيمتاف الل سلمان، ابط ذ  م سست،ين) falsifiability (ريپ انیاري و ب امش، هم هيگو  از احک  ان
)tautological (ت ر. اس ا ماگ ه ا   آن بن ه ب ا توج ود، ب م نب دوش ه هيخ ي تعک،يزي در متافنک صداق ني  م
)instantiation (ه م      گر ي و د  ی آمل  ی جواد ستي کرد، معلوم ن   توان ینم ائالن، چگون د  ی ق ات       توانن ان اثب ا بره  ب

   اسالم، صادر و نور اول است؟ امبري پیکنند که دخت گرام
  

را ه ااني در مچ ه ب سنن ک رادران اهل ت دعني ب د و آنليدل بالاتي م اور ندارن ا را کفرآم  ب د، ی می تلقزيه  کنن
 انيعي ش اني اما در مافت،يپرورش ...  و  ی مولو نيالد   جالل ،ی امام محمد غزال   ،ی عرب نيالد ی چون مح  یبزرگان

  د؟يي نروناني تن در قد و قامت اکي ،یغال
  
 ندارد و قلمرو بحث   یکار) یني دیهاباور (اتي داشت که به صدق مدعدي از ابتدا تا انتها، تاک،»ی محمد قرآن«

  .٦ استاتيصدق مدع» ادله«آن، قوت و ضعف 
  
دعا    لي دال« از   »صدق مدعا « زي و تما  کي که به تفک   یوني با روحان  ،»ی محمد قرآن« د و    تي  عنا » صدق م  ندارن

د،  یم » ملحدانه« صدق مدعا را     ی نقد ادله  د شد        وارد گفت   خوانن و نخواه ان انتظار    از. وگ ه    چ  ست،ي  ن ی آن را ک
ر ستون چن       و قدرت  شتيسقف مع  ا  »برساخته  «نيشان ب ان،  . است ی متک يیه رن آن تفاده       ق ان اس ام زم ا از ام ه

ا، نم        بر وجود آن اقامه نکرده     لي دل کي ی حت یاند، ول   کرده وان  یاند و اساس ا شواهد تجرب      ت  یو عقل  ) یعلم  (ی ب
ان است     بي نا ه،يفق ی که ول  کنند ی ادعا م  ها  آن. کرد» مدلل« را   ی، وجود چنان موجود مقدس    )یفلسف( ه  .  امام زم ب

راه   لي  دال دي  نبا اي  را دارد، آ   یگري فرد د  یني جانش ی که ادعا  ی باشد، اما کس   گونه  نيفرض که ا    ني  صدق ا   ني و ب
سان   لي  طلب دل   اي آ د؟يرا عرضه نما  ) وجود امام زمان  (مدعا   سر رسم         ی از ک ه خود را مف د،  ی م  ني  د ی ک  اي  دانن
   است؟ ني انکار ددانند، ی منيد را متخصص د که خویکسان

  
دان ان و دلفق وان ی را ملي بره ه ت اتواناي »یزيخردگر« ب وی ن ا آنشي خ ت، ام ا، راه د  فروکاس ريه  را یگ
د دهيبرگز انيا. ان ان و دلن ه بره رایلي ک دعی ب ان اتي م د، از طرش فاهي سقي ندارن ردن، دگرانددي و س  شاني ک

اه  ) طانيش  (یاهي را مظهر س   دار  نيد شان م    یو تب د  ی ن ا  .دهن ا   ام اجران  ی از آق ف      رود ی انتظار م    ی مه ا س ه ب  دي ک
د               گفت  نيکردن طرف   ) طانيش  (اهيو س ) فرشته( سائل را حل شده فرض نکنن و، م وان  ینم . وگ  در یشي  دگراندت

  .  فروکاستواني دی  را به پوزهنيساحت د
  

ر اهاگ رتی نگ هيگرا  کث ه دان ته باش ني ب ه گرم،ي داش واهست،ي از آن نیريو گز زي ک ه دي دمي خ واع « ک ان
سلمان    کي تي تثب ی برا دينبا.  وجود دارد  »یانواع مسلمان « و   »یدار  نيد وع م ا  گر ي خاص، د   ی ن سلمان  ی انح  ی م

ا    مسلمانگري به ما مجوز داده است تا دی کسچه.  آنان رفتی به دنبال نابودقي طرني خواند و از ا یطانيرا ش  ه
   نابودشان کرد؟ ن،ي آتشیرهايها را با ت  آندي با کهمي بخوانطانيرا ش

  
  :ميبر ی ماني پافصوص الحکم در ی عربنيالد ی را با کالم محسخن

  
دان« ه رعاب زاوارتر است از غ تي ک دا س دگان خ ر بن فقت ب دارتي ش ه بخواست یداوود م.  در راه خ  تي ک

  .  کردتيداوند شکابه خ.  شدرانيآن را چند بار ساخت و هر بار و. المقدس را بسازد
  

ا نم   یزي که خونر   ی من به دست کس    ی  نمود که خانه   ی به او وح   خداوند رده، برپ : داوود جواب گفت  . شود  ی ک
  ...  مگر آنان بندگان من نبودند؟ی ول،ی ما در راه تو نبوده؟ فرمود بلیزيمگر خونر

  
سان   دي است که با   ني ا تي حکا ني از ا  غرض الم ان ا د   ی ع اس داشت و برپ ر از و   را پ ردن آن  راني اشتنش بهت  ک
  » .است
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  : ها یپاورق
  
  
 نجا،ياما در ا.  استی وحیشناخت  معرفتتي حجی  به آن پرادخته شود، مسألهدي که با  »یگريد «یبحث اصل  -١

  .ميا محدود کرده»  متنیشناخت  معرفتتيحج« را به ليطلب دل
  
ه در ط   ، مورد ١٢ یقرآن محمد لوط و دخترانش، در  ی قصه -٢ ه، ک ا یبحث قرار گرفت ده ي آی روزه شر  ن  منت

  .خواهد شد
  
اره در ا    ی برای امکان داور  نکهي ا یبرا -٣ ستندات را دوب ان م ا ي خواننده وجود داشته باشد، هم ا  مي آور ی م نج  ت

   است؟ زينشان داده شود، نزاع بر سر چه چ
  
  :آمده است» ٢ یقرآن محمد «در
  
 مفصل  یخي تارقي تحقکي، براساس  تکاملنديمکتب در فرا در کتاب    يی طباطبا ی مدرس ني حس ١٩٩٣ سال   در

  . استی قرون بعدی غالانيعي شی  ائمه، برساختهبينشان داد که عصمت و علم غ
  
  :  استنياش آورده که مدلول آن ا  در کتابیاري بسیخي مستندات تاریتر، و  مهمها ني ااز
  

زاع  ی  برساخته ب،ي ندارد، امام غا   یوجود خارج ) یحضرت مهد  (انيعي امام ش  نيدوازدهم ا    ن انوادگ  یه ر   ی خ  ب
  .  استراثيسر ارث و م

  
 گر، ي د ري به تعب .  است يی کتاب طباطبا  یخي مستندات تار  ی منطق ی جهي نت ،»انيعي نداشتن امام دوازدهم ش    وجود«
  . گري دیزي چ،»ی درون متناتيمقتض« است و زي چکي او، ی کالمی مولف و باورهاتين
  

  :سدينو ی ميیبا طباطیمدرس
  
د و        شاني مانده بود، ا   یبه جا ) ع (ی که از حضرت عسکر    یا   نامه تي وص در« رده بودن ام ب ادر خود ن  تنها از م

 شان،ي بزرگوارشان، ای  فرزندزادهبتي معتقد بودند که در غ   انيعي ش ی دو سال اول، برخ    یکي جهت در    نيبه هم 
ه ن تيب ستنداب ام امامت ه ده دار مق هي در مدشانيا.  عه ه رحلن د ک اد) ع (ی حضرت عسکرت بودن اق افت . اتف

ام   [ جعفر افتني به سامرا بازگشتند تا از دست عًاي سرشاني انه،ي خبر به مدنيبالفاصله پس از وصول ا   د ام فرزن
  ...  کنندیري آن حضرت جلوگثيبر موار] یدهم و برادر امام عسکر

  
ر م     افتني  آن که از دست      ی برا ی بزرگوار حضرت عسکر   مادر ر ب وگ      راثي جعف ام معصوم جل رده و    یري ام  ک
ه    ني آگاه نسازد، چنشاني را بر وجود فرزند ا  اني حال دولت  نيدرع ود ک اء فرم  همسر  شاني ا [زاني  از کنیک ي الق

سلم     یحي مس زينداشت و فقط دو کن     ه م د    اني  در جنگ از روم     ني داشت ک ه بودن ه   یحضرت عسکر   ]  گرفت  حامل
  .زند هستند فری داراشاني انياست و بنابرا

  
ا   هم( است راثي او بر میابي  از دستیري جلوگی اظهار، برا  ني که متوجه بود ا    جعفر ه ش رد  ی م عيچنان ک ه  ک  ک

ه م  یها عداوت و دشمن    امام پس از سالاني آن است که اطرافی وجود فرزند برای اصل مسأله   اني  خصمانه، ک
د داي  پی دسترس امت و به مقام ام    مانع از آن بشوند که ا      خواهند یاو و آنان وجود داشت، م      ادر حضرت   )  کن از م

  ... کردتي به دولت شکایعسکر
  
زه   بن یعل   سادات، دانشمند محمدبن   ني از بزرگان و محترم    یکي ی  مورد نظر به خانه    زي کن ،ی دستور قاض  به  حم
مشخص  ) ی حنفبنابر فقه( مدت اکثر حمل ی نظر قرار گرفت تا آن که پس از انتها   ريجا ز    منتقل و در آن    یعلو

  . ستي حامله نیشد که و
  

رد  ی م یها پس از آن در بغداد زندگ      سال ی به عمل آمد و و     في مزبور رفع توق   زي از آن از کن    پس ه دست  ک م    ک ک
  .  بودیجعفر کاتب نوبخت بن حسن: نوبخت ی خاندان با نفوذ بنی از اعضایکي از آن در منزل یچند سال
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ت، و   ني  دستگاه خالفت از ا    یو ناراحت  انيعي به خاطر توجه ش    اي گو بعدها ه ش         ی باب ددًا از دسترس جامع  عهي مج
  . افتيوفات ) قرن سوم( گذارده شد تا در اواخر قرن مزبور یدور شده و تحت نظر عمال دولت

  
 و ،ی جعفر و مادر حضرت عسکراني سرانجام م،یري پس از هفت سال درگی امام عسکرراثي مان،ي منيدرا

  » شدمي تقسز،ي نشانيخواهر ا کي ،یبنا به نقل
  
  )١۵٣-١۵۶ صص ر،ي پناه، کوزدي، ترجمه هاشم ا تکاملنديمکتب در فرا ،يی طباطبای مدرسني حسديس(
  

دعا ازدهمي  مادر امام راث،ي بر سر ارث و می نزاع مال  ني در ا  ،يی کتاب طباطبا  یخي مستندات تار  براساس  يی م
  . دارد یخالف واقع به حکام عرضه م) زيحامله بودن کن(
  

  . کند ی متي هم تثبیگري خود درخصوص وجود نداشتن امام دوازدهم را از راه دی مدعا،یمدرس
  
  : ديگو ی میو

  . کردیباني بود، از جعفر پشتی که جز جعفر تنها بازمانده از حضرت هادازدهم،ي خواهر امام تنها
  
  )١۶١-١۶٢ صص ن،يشيپ(
  
  .بود) یحضرت مهد ( ازدهميم  خواهر امام هم منکر وجود فرزند امایعني
  

  .دارد ی عرضه مشي خوی مدعاديي هم در تأیگري نکات د،يی طباطبایمدرس
  
  .رفتي امامت جعفر را پذزي فضال، نبن حسن بن ی کوفه، علانيعي شی  دانشمند در جامعهنيتر برجسته: سدينو یم
  )١۵٩ ص ن،يشيپ(
  
ًا با    ان،يعي نظر ش  از د باشد    ی دارا دي  امام حتم ه دل   ،ی حضرت عسکر    انيعي از ش   ی رو، برخ   ني ، از ا   فرزن  لي  ب
  . را انکار کردندشاني بدون فرزند درگذشته است، اصل امامت اشانيکه ا آن
  )١۶٠ ص ن،يشيپ(
  

 ازدهم،ي را انکار کنند، پس از وفات امام ازدهمي امامت امام توانستند ی که نمان،يعي از شیگري گروه ددرمقابل،
از   ی رفته و به زودبتي به غیتند که حضرت عسکر ادعا را مطرح ساخ  نيا ان ب  به عنوان قائم آل محمد به جه

  .خواهد گشت
  )١٧٠ ص ن،يشيپ(
  

اد    انيعي از ش  یگري د گروه د ي هم به وجود امام دوازدهم اعتق زاع افتن ر سر مدت غ      و ن م   بت يشان ب ام دوازده  ام
  .کردند ی میکثر شش سال تلق حدااي شش ماه اي را شش روز، بتيها، طول مدت غ آن. آغاز شد

  )١۶٨ ص ن،يشيپ(
  

ل نما     ازدهميها، امام      نزاع نيدر ا .  آغاز شد  ازدهمي امام   اتي در زمان ح   ی مال یها  نزاع ده ي حکم قت ال  ن  نيشي  پ ی م
قاتل، تا زمان فوت خود از     .  آن حضرت، فارس را به قتل رساند       رواني از پ  یکيرا صادر کرد و     ) فارس(خود  
  . کرد ی مافتي دریر مستمازدهميامام 

  )١۴۵ ص ن،يشيپ(
  
  :رجوع شود به -۴
  
سديس ای مدرسني ح ب در فرا ،يی طباطب ديمکت لن ر تکام ان ی، نظ ور مب ر تط ری ب شی فک رن عي ت ه ق  در س

  .ري پناه، انتشارات کوزدي ترجمه هاشم ا،نينخست
  

سن دمح ازخوان  ور،ي ک ده، ب وش ش ت فرام اهي نظری قرائ رار، تلق ی علم ت یعي شهي اولی اب ل امام ،  از اص
  .١٣٨۵ بهشتيفصلنامه مدرسه، شماره سوم، ارد
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 راني در اور،يمند محسن کد   محققانه و ارزش   ی  و مقاله  يی طباطبا ی است که کتاب مدرس    ني جالب توجه ا   ی نکته
  .اند  نکردهافتيشان، در  مخالفانی از سویا اند و تاکنون پاسخ محققانه منتشر شده

  
  . ١٣۴ -١٣٨، صص ١٣٨۶ جلد هفتم، مرکز نشر اسرا، ،مي قرآن کرري تفسم،ي تنس،ی آملی اهللا جوادتيآ -۵
  
ان، موضع      ی  درباره »یقرآن محمد «ها در خصوص پرسش        نقد نيتر  بي از عج  یکي -۶ ام زم  یاس ي س یري گ   ام
  .  نکرده استتيعنا»  صدق مدعاليدال«از » صدق مدعا «کي است، که مطلقا به تفکی ابطحی محمد علیآقا
  
تهشانيا وان یا  در نوش دو« تحت عن ر گنجتيمه اتی و اکب رم انتخاب ور گ ان و تن ه (»  و اصالح طلب روزنام

  : اند ، نوشته)١٣٨٧ مهر ماه ٢٠ شنبه ،یاعتماد مل
  
د  ی م اني  بیسخنان نادرست  درمورد اصل وجود آن حضرت،     «: ی گنج یآقا دو  کنن ه چالش   تي و اصل مه  را ب
ان      ی مطالب نادرست و   طلبان با   که حتما اصالح  ] گمان کرده . [ ..ی احمد خاتم  یآقا... کشند یم  در مورد امام زم

ا   صحبتاز  ] خواهند یمحافظه کاران م  ... [هم موافق هستند   ا    یه ره     اصالح هي  عل ینج  گ ی نادرست آق ان، به طلب
  ».رنديبگ
  

  نجايا: منبع
  

اره  یرست چه سخن ناد   ،ی گنج داند ی نم ی ابطح ی جناب آقا  یاسي س یريگ   موضع ی خواننده ه       ی  درب ان گفت ام زم  ام
  است؟ 

  
   صدق مدعا را نادرست خواند؟ لي دالاي لي طلب دلتوان ی مايآ

  
  اش نادرست است؟   را درخواست کرد، سخنيی صدق مدعالي دالیاگر کس: اند  کدام علم و منطق آموختهدر
  
  ام زمان، نادرست است؟  امی  درباره»یقرآن محمد «اتياند که مدع  کدام ادله، دوستان نشان دادهبا
  
ان، ا   مورد نظر اصالح  ی و دموکراس  ی برابر ايآ دها عل   ني طلب ه نق د   «هي  است ک رآن محم شر  راني  در ا»یق  منت

   امکان نشر نداشته باشد؟ »یقرآن محمد«شوند، اما پاسخ 
  
اسخ بنده را، با  را منتشر کرد، اما پ   »یقرآن محمد « بر   ی مهاجران ی نقد آقا  ني امروز، اول  تي عنوان مثال، سا   به
  .  شد، منتشر نکردیريگ ی دوستان مختلف و مشترک پقي از طرنکهيا

  
کيا ه موضعن م ک اب ابطحیاسي سیريگ  ه اد ملی جن شر ی در اعتم ان ن تهم، امک ده است، پاسخ م شر ش  منت
تا   ی خواندن، عمل  ی را نادرست و انحراف    لي پرسش و طلب دل    ايآ. ابدي  ینم ه دموکراس   ی در راس ذار ب اع   وی گ  دف

  .  استیاز حقوق شهروند
  
ا فضاساز   گراني است که مواضع خود را از دی هر فرد و گروهیاسي حق س  نيا ه نحو  ی جدا سازد، ام ه  ی ب  ک

  . کند ی نمی و آزادی به دموکراسی کمکابد،ي امکان بروز نیگر  و پرسشیشيدگراند
  
دارگرا      اني جر توان ینم ا اقت م         اني خود را ب ا ه شان داد، ام اوت ن رد و دگراند              متف ان عمل ک ل آن ان، مث  و  یشي زم

  . را محکوم کردني در قلمرو دیخواه لي و دلیگر پرسش
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