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 سروش و خدایی که جز نام نیست

 اکبر گنجی

 ۲۰۲۲اگوست  ۱۰، ۱۴۰۱مرداد  ۱۹نشر اول رادیو زمانه، 

                

داعیه بازاندیشی  داده است، و های اخیر عبدالکریم سروش اهتمام خاصی به خداشناسی نشان چکیده: در سال

توان سه  مطرح کرده است. در مجموع میرا ت انسان و طبیعنسبت خدا با و رادیکال درباره تصور ما از خدا، 

 مولفه اصلی را در خداشناسی او تشخیص داد: 

و  خدا عین عالم است: عالم به مثابه افکار و خیاالتی در ذهن خدا هستند، و به تعبیری دیگر، وحدت وجود -الف

 آنها نیست. ای جدایی میان  رهذ

بر او واژگان زبان ما و مفاهیم دستگاه ادراکی ما یک از  هیچ صورت(: )خدای بی هیات به شدت تنزیهیاال -ب

انسانی است به معنای حقیقی بر خداوند قابل حمل « شخص»به ویژه، اوصافی که از خصوصیات  کنند. صدق نمی

ورزد، نه پیامبری  کند، نه مهر می کند، نه خلق می داند، نه اراده می خدا به معنای حقیقیِ کلمه نه می. نیست

 دهد. شنود و نه به دعای او پاسخ می گوید، نه دعای انسان را می فرستد، نه با انسان سخن می فرومی

گیرد( یک سیستم بسته و  را نیز در بر میاز جمله پدیده نبوت کل جهان طبیعت )که عالم انسانی : گرایی طبیعت -ج

خدای مجزا از طبیعت هیچ فعل  رد.دهد علل مادی و طبیعی دا خودسامان است، و هر چه در عالم طبیعت روی می

 و دخالتی در طبیعت ندارد، از فرستادن باران و خلقت اشیاء گرفته تا ارسال پیامبران یا انجام معجزات. 

از منابع متفاوت تغذیه  ای است که  ای به شدت مشوش از آرای پراکنده دارد مجموعه آنچه سروش عرضه می

که گاه با  دهد، یاز سه مولفه باال ارائه م یمتفاوت ریاو خود تفاس اند. بهره  بی کنند، و حتی از انسجام درونی نیز می
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 ن،یناسازگار هستند. همچن گریکدی( با ریتعاب ی)دست کم مطابق برخ زیها ن مولفه نیهم هماهنگ نیز نیستند. خود ا

 عمیق دچارند.  تشویشینااستوارند و گاه به معموال  دهد یها ارائه م مولفه نیا یکه برا یلیدال

است که آیات قرآن بر حسب صیغه مجهول کند تفسیر  از جمله نتایجی که سروش بر آرای الهیاتی خود مترتب می

کند عمال نه هیچ نقشی در حیات معنوی  خدایی که اینگونه سروش معرفی می انجامد. می «خدازدایی از قرآن»به 

 یخدا»و از این رو آن را  ست،ینام ن کیفراتر از  یزیانسان دارد و نه در عالم طبیعت. خدای سروش چ

  ۱توان نامید. می« سروش یستینالینوم

 مقدمه -۱

های مختلف اهتمام خاصی به مسئله تصور ما از خدا  رانینخسو  ها نوشتههای اخیر عبدالکریم سروش در  در سال

ی  ت. همچنین، او معموال عقاید خداباورانهداده است، و با تعابیر گوناگون، بر اهمیت این مطلب پای فشرده اس نشان

و در  انگارد، و غیر قابل دفاع می، چوپانی، را باطل، عوامانه ی خدای متون مقدس ادیان ابراهیمی عموم دینداران درباره

ثار آارائه دهد. با این حال، آنچه او در  ، نسبت او با انسان و با عالم طبیعتقبال آن تالش دارد تصور دیگری از خدا

های درونی  تر دچار تناقض مشوش، نامدلل، و از همه مهماین باره مطرح کرده است به شدت آشفته، در  گوناگون

شود به دست دادن گزارش منسجم و روشنی از خداشناسی سروش ناممکن باشد. با این  موجب میهمین بسیاری است. 

دهد( گزارش،  )تا جایی که حدود این نوشتار اجازه می او را خداشناسیرو تالش دارد اجزای مختلف  حال، نوشتار پیش

 واکاوی و بررسی کند. 

سه مولفه اصلی را در خداشناسی او تشخیص توان  ای از سخنان سروش، در مجموع می با بررسی طیف گسترده 

 نیرا به ا یبند معج نیگاه ا چیهخود او  )هرچند اند مطرح شدهدر گفتارهای او ای  تنیده داد، که البته به صورت درهم

 : (نکرده است ارائهشکل 

 وحدت وجود  -الف

 صورت( )خدای بی هیات به شدت تنزیهیاال -ب

 گرایی طبیعت -ج
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گاه با هم هماهنگ نیز دهد، که  های یادشده ارائه می سروش خود تعابیر و تفاسیر متفاوتی از مولفه ،چنانکه خواهیم دید

دالیلی که گاه به برخی تعابیر( با یکدیگر ناسازگار هستند. همچنین، مطابق کم ها نیز )دست  خود این مولفهنیستند. 

نااستوارند و گاه ریشه در مبانی مختلف دارند، و مایه نوعا دهد  ها ارائه می اشاره و گاه با تفصیل بیشتر برای این مولفه

نتایجی که سروش بر خداشناسی  همچنین، شگفتی است که چگونه قرار است در یک منظومه همنشین یکدیگر باشند.

 شود( خود داستانی علیحده دارد. رسد بر آن مترتب می کند )یا به نظر می خود مترتب می

کلی از  بسیارهای آینده ارائه خواهد شد. در اینجا برای آغاز صرفا یک تصویر  تفصیل این موارد در بخش 

بر  یمبتن کیزیاو متافشخصی وجود است. سروش به شدت مدافع وحدت دهم.  خداشناسی سروش به دست می

فراق منشا  کیزی. به زعم او، متافدهد یقرار م« فراق کیزیمتاف»و در برابر  نهد ینام م« وصال کیزیمتاف»وحدت وجود را 

. خدای سروش، در وحدت وجود است رشیاست که تنها راه حل آنها در گرو پذ یاز معضالت در خداشناس یاریبس

دارد و همه عالم را پر کرده است. بلکه باالتر از این، خدا عین عالم است، نه اینکه دو چیز داشته همه اشیاء حضور 

میان خدا و عالم خروج از حقیقت تمایز  و ای جدایی باشیم که یکی دیگری را پرکرده باشد. به زعم او، فرض ذره

 توحید است.

و هیچ صفتی ندارد، و واژگان زبان ما و صورت است. ا یک خدای مطلقا بیخدای سروش از سوی دیگر،  

مفاهیم دستگاه ادراکی ما از فراچنگ آوردن او ناتوان هستند. اطالق هر واژه یا مفهومی بر خدا به معنای افکندن صورتی 

انسانی است )مانند: « شخص»خصوصیات بر او است، حال آنکه او بی صورت محض است. به ویژه، اوصافی که از 

بر به معنای حقیقی ( و...غضب، فعل قصدمندانه شنیدن، رحمت، ، دوست داشتنتکلم، قصد، است، اراده، خوعلم، 

، و 2کند وار را رد می وار و خدای انسان خدای شخص  سروش به شدت ایدهخداوند قابل حمل نیست. بر این اساس، 

کند، نه خلق  داند، نه اراده می کلمه نه میانگارد. نتیجه اینکه خدای سروش به معنای حقیقیِ  باطل و عوامانه میآنها را 

به دعای او شنود و نه  گوید، نه دعای انسان را می فرستد، نه با انسان سخن می نه پیامبری فرومیورزد،  نه مهر میکند،  می

 . دهد پاسخ می

و  ( یک سیستم بستهگیرد را نیز در بر میهمچنین در نگاه سروش، کل جهان طبیعت )که عالم انسانی  

ای سخنان سروش چنین بر  . از پارهدهد علل مادی و طبیعی دارد هر چه در عالم طبیعت روی می ، وخودسامان است

خدای مجزا تواند داشت. بر همین اساس، یک  تاثیری در رویدادهای آن نمیعالم طبیعت و هیچ چیز بیرون از آید که  می
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ستادن باران و خلقت اشیاء گرفته تا ارسال پیامبران یا انجام ، از فرهیچ فعل و دخالتی در طبیعت ندارد از طبیعت

اگر برای کند که آیات قرآن را باید بر حسب صیغه مجهول تفسیر کرد.  پیشنهاد میگاه سروش  ،از این رو .معجزات

باران »نه فهمید که تعبیر کرد و این گو« خدا»کند، باید آن آیه را با حذف  خوانیم خدا باران را نازل می مثال، در قرآن می

ناپذیر برخی  نامید، که الزمه اجتناب قرآن از ییخدازداتوان  فرضیه خوانش به صیغه مجهول را به درستی می. «بارد می

کند عمال نه هیچ نقشی در حیات معنوی انسان دارد  اینگونه سروش معرفی میاما خدایی که آرای الهیاتی سروش است. 

جویانه ایمان نیز بر پذیرش چنین خدایی مترتب نیست.  یچ یک از کارکردهای مصلحتو نه در عالم طبیعت. حتی ه

 خوانم. می« خدای نومینالیستی سروش»رو آن را این فراتر از یک نام نیست، و از  چیزیسروش  یبنابراین خدا

خداشناسی اصلیِ سه مولفه و بررسیِ به گزارش  چهارم تادوم های  بخشپنج بخش است. این مقاله دارای  

چنانکه اشاره شد، سروش اختصاص دارد. ( گرایی طبیعت، و 4االهیات به شدت تنزیهی، 3وحدت وجودسروش )یعنی: 

دالیل  های دوم تا چهارم، در بخشدهد که گاه با هم ناسازگارند.  ها، تقریرها متفاوتی ارائه می برای هر یک از این مولفه

پنجم نیز بخش  خواهم پرداخت.ای از نتایج مترتب بر آنها  پاره رسی کرده، بههر یک از این تقریرها را برسروش برای 

در یک کالم، گرچه سروش داعیه بازاندیشی بنیادین درباره تصور ما از خدا و  بندی مطالب است. گیری و جمع نتیجه

ای است  ه از آرای پراکندهای به شدت مشوش و آشفت است مجموعه نسبت او با عالم و آدم را دارد، اما آنچه عرضه کرده

 .اند بهره  که حتی از انسجام درونی نیز بی

طالب  یتواند صرفاً همان را بخواند. اما اگر افراد یصفحه است و خواننده م 87ها  بدون پینوشت متن مقاله 

 262که در مجموع  آن مطالعه کنند یها نوشتیپهمراه با مقاله را متن  توانند میشواهد و قرائن و مستندات متن باشند، 

نفسه مهم بوده و  یمقاله است، بلکه ف اتیآمده که نه تنها مثبت مدع ینکات مهم و فراوانها  صفحه است. در پینوشت

و  یصدها ساعت سخنران دنیصرف شن یاریوقت بس 5آید. یاهل فن و ناقدان مکار به  یادیز یها نگارش مقاله یبرا

اند تا  قطعات پیاده شده نیز بارها و بارها مطالعه شده شده است. ادهیپ ازین درس گفتار سروش شده و سپس نکات مورد

مقاله های خداشناسی سروش استخراج شود و ساختاری به سخنان پراکنده او القاء شود.  بتوان از خالل آنها مولفه

ی سروش و بررسی مختصر تر شده است، ولی برای ارائه گزارشی نسبتا جامع از خداشناس رو از حد معمول طوالنی پیش

آن گریزی از این تطویل نبود. در عین حال، از ذکر بسیاری از نکات دیگر که در این زمینه قابل طرح است، خودداری 
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ام جانب اختصار را رعایت کنم و خواننده را به منابع  های سروش نیز نوعا تالش داشته ام، و در مقام ارزیابی دیدگاه کرده

 دیگر ارجاع دهم.

 خدای وحدت وجودیمولفه نخست:  -۲

 درآمد -۲-۱

گرایی.  چنانکه اشاره شد، خداشناسی سروش سه مولفه اصلی دارد: وحدت وجود، االهیات کامال تنزیهی، و طبیعت

توانند از هم مستقل باشند،  ها در سخنان سروش به هم درآمیخته است، ولی )دست کم در بادی نظر( می گرچه این مولفه

مولفه نخست اختصاص و بررسی این بخش، به گزارش . یدو الزم است هر یک را به صورت جداگانه بررسو از این ر

دالیلی که او برای این به شود، و سپس  ، ابتدا تعابیر متفاوت سروش از وحدت وجود ارائه میدارد. در بخش حاضر

 خواهم پرداخت.فرضیه مطرح کرده است 

و در این باره به آرای کسانی چون مولوی، ابن عربی و  ،انگارد می سروش به صراحت خود را وحدت وجودی 

را « متافیزیک فراق»کند، و  دفاع می« متافیزیک وصال»بر مبنای وحدت شخصی وجود از او  جوید. مالصدرا استناد می

و پیوستگیِ جدا نیستند خدا اصل این ایده که موجودات عالم از  کند. ریشه معضالت مهمی در االهیات قلمداد می

برقرار است، به اشکال گوناگون در سخنان عارفان و فیلسوفان مسلمان و جز آنها مطرح شده و خدا عمیقی میان آنها 

، و چه درباره ایده وحدت وجود مطرح بوده این است که چگونه باید آن را تفسیر کردمهمی که همیشه  مسئلهاما است. 

در سنت فلسفه و عرفان مسلمانان تعابیر متفاوتی از وحدت وجود مطرح . دتوان به دست دا ای از آن می بندی صورت

عجیب . ، و همین خود بحث درازدامنی را پدید آورده استشده است که معادل یکدیگر نیستند و گاه با هم ناسازگارند

شوند، بدون  کرار میها و تضادهایی که دارند( ت همین تعابیر )با همه تفاوتبرخی از اینجا است که در سخنان سروش 

اینکه او کمترین تالشی برای سازگارکردن آنها و یا دست کم ایضاح نسبت میان آنها صورت دهد. مهمترین تعابیری که 

 به اختصار از این قرار است:سروش از وحدت وجود به دست داده 

وجود دارند، ولی ختان، و ...( ها، در اشیاء مشهود و متعارف )مانند انسان: همه اشیاء عین خداوند هستند. 1وحدت

 همگی اینهمان با ذات الهی هستند.

 : تنها یک موجود حقیقی در عالم هست، دیگر اشیاء عالم وجود مجازی دارند.2وحدت
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 : نسبت خدا با اشیاء عالم نسبت کل به اجزاء است. 3وحدت

 .: همه اشیاء عالم عین وابستگی به خدا هستند، و جدای از خدا نیستند4وحدت

 .شوند در ادامه، این تفاسیر چهارگانه با تفصیل بیشتر معرفی می

 : همه اشیاء عالم عین خداوند هستند، و در نتیجه فقط یک شیئ در عالم(۱تفسیر اول از وحدت وجود )وحدت -۲-۲

شود، ولی آنها  ق میتصدیها، درختان، و ...(  اشیاء مشهود و متعارف )مانند انسان. در این تفسیر، موجود بودنِ وجود دارد

 خدا بودن یکی»سروش شوند. بر این اساس، کثرت و دوئیت در عالم توهمی بیش نیست.  اینهمان با خداوند تلقی می

 6.ما گذاشتند اریو عارفان کشف کردند و در اخت لسوفانیکه فانگارد  می یناب میاز آن مفاهرا « با مخلوقات خودش

در واقع  یآدم یعنی. میندار شتریب یکی. میدو تا ندار نجایاست که ما در ا نیطلب اتمام م»کند:  همچنین، او تصریح می

خودتان و خدا فکر  نیفاصله ب یا اصالً شما ذره»به گفته او،  7«.برد یم یپ ریبودن خودش د ییاست اما به خدا ییخدا

هم  یگریجهان جز خدا موجودات د که در دی. آن شرک است. چون فکر کرددیافتاد رونیب دیتوح یاصالً از واد دیبکن

است،  یکیخدا  نکهیوجود ندارد. نه ا یگریموجود د چیاست که جز خدا ه نیا دیتوح قتیکه حق یهستند. در حال

و شمر هم  نیحس»گوید:  دقیقا بر اساس همین رویکرد است که می 8.«است دیتوح یمعنا نی. اتاس یکیموجود  [بلکه]

هستند. همه شان  یکیهستند. محمد و ابوجهل هم  یکیو فرعون هم  یهستند. موس یکیم ه لیو قاب لیهستند. هاب یکی

انجامد؛ وقتی هابیل همان خدا باشد و خدا نیز همان قابیل باشد،  به این معنا می 1روشن است چرا وحدت 9.«هستند یکی

 بر اساس متعدی بودن اینهمانی باید گفت هابیل همان قابیل است!

ترین سنخ وحدت را، که همان عینیت و اینهمانی است میان همه موجودات  وحدت وجود صریحاین تفسیر از  

زیر  اصولتوضیح بیشتر اینکه اگر ما دو دسته از کند؛ و به همین دلیل به وضوح باطل و ناپذیرفتنی است.  عالم برقرار می

 ماند:   باقی نمی 1، دیگر جایی برای وحدتبپذیریمشهودی و درجه بداهت بسیار باالیی برخوردارند(  قدرتاز را )که 

 است، که شامل موارد زیر است: کالسیک  منطق اصولای از  پاره دسته نخست

 محال است. اجتماع و ارتفاع نقیضین که ، و ایناصل دو ارزشی بودن -الف

 :اینهمانی دارای سه ویژگی است؛ مطابق این تلقی، ینهمانیتلقی کالسیک از ا -ب
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 . ب هم همان الف است، آنگاه اگر الف همان ب استبه این معنا که تقارن،  -1

 . است جالف همان آنگاه باشد،  جب همان و اگر الف همان ب باشد،  ، یعنیتعدی -2

هر محمولی که بر  گر،ید ریبه تعب، و همه اوصاف آنها مشترک استهمان ب باشد، آنگاه : اگر الف تسین بیاصل ال -3

 ب نیز صادق خواهد بود.  الف صادق باشد بر

 ،دیگر آدمیان وجود دارند ،من وجود دارمشهودی است؛ از این قبیل که بسیار آشکار و های  ای از داده نیز پارهدسته دوم 

ها و  متمایز )نااینهمان( با شما و سنگنیز در این عالم وجود دارند. من ها و درختان و ... همچون سنگموجودات دیگری 

ها و ...  درخت ها و ؛ شما و سنگنیستم ، و...ازلی و ابدی ،خیر مطلق ،عالم مطلق، من قادر مطلق. هستم. ها و .. درخت

 د.نیز اینگونه نیستی

دوم  دستهمسلما نادرست است. مطابق  1صحیح باشند، وحدت اصلنیازی به گفتن نیست که اگر این دو دسته  

من اینهمان با خدا هستم و خدا نیز اینهمان با این حبه قند  1تهم من وجود دارم و هم این حبه قند. اما طبق وحد

و یا به تعبیر خود سروش، باید است. از این رو، بر اساس متعدی بودن رابطه اینهمانی، من عین این حبه قند خواهم بود! 

باید همه صفات  همچنین، اگر من اینهمان با خدا باشمگفت هابیل همان قابیل است و محمد نیز همان ابوجهل است. 

خداوند را داشته باشم، یعنی ازلی و ابدی و عالم و قادر مطلق باشم؛ یا از آن سوی خدا باید همه اوصاف من را داشته 

 همه این لوازم بداهتا باطل هستند. متولد شده باشد! 1338سال هفتم بهمن باشد، از جمله اینکه در 

 د، برای گریز از این مشکالت دو راه پیش رو دارد: اصرار ورز 1خواهد بر وحدت طبیعتا کسی که می 

ای از اصول دسته دوم را  را بپذیرد، ولی پاره دسته اول )اصول منطق کالسیک( اصولتمامی که  این است راه گریز اول

ها،  ها، درخت انکار کند؛ مثال به این صورت که وجود همه اشیاء متعارف و مشهود به جز خداوند )از قبیل انسان

ها، و...( را رد کند. بر این اساس، نتیجه این خواهد بود که وجود داشتن این اشیاء توهم محض است. چنانکه  سنگ

 پیماید.  ( می2اشاره خواهد شد، این همان مسیری است که ظاهرا تفسیر دوم از وحدت وجود )وحدت

حقیقی  وجودِ 1، طرفدار وحدتاست. به این ترتیب منطق کالسیکای از تزهای  پارهراه گریز دوم انکار  

های غیرکالسیک توسل  را رد کرده، به منطقاصول منطق کالسیک برخی اما کند؛  را انکار نمیموجودات غیر خدا 
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( پناه ببرد. paraconsistent logicفراسازگار )  از منطق ییها بخواهد به فرم دیشا 1طرفدار وحدتجوید. برای مثال،  می

 دیبگو تواند یم 1طرفدار وحدت بیترت نیممکن است. بد ی( در مواردضیناقض )صدق دو نقها، ت منطق نیمطابق ا

حال قائل شود  نی، و در ع«است یهستم، خدا هم ماد یهمانطور که من ماد»رو،  نیو از ا« با خدا هستم نهمانیمن ا»

است، هم عالم و هم جاهل است، و  یماد ریو هم غ یملتزم شود که خدا هم ماد گر،ید ری. به تعب«ستین یخدا ماد»که 

را نیتس  الیبشاید بخش دیگری از منطق کالسیک، یعنی اصل  1همچنین، طرفدار وحدتتناقضات.  گرید طور نیهم

من عین خدا »و « خدا وجود دارد»، «من وجود دارم»تواند بگوید گرچه هر سه گزاره  کنار بگذارد. به این ترتیب او می

که من هر صفتی و  ،صفتی که خدا دارد من هم دارمهر رسیم که  ه این نتیجه نمیین مقدمات بصادق هستند، از ا« هستم

کند و بگوید گرچه اصل تعدی را هم رد تواند  مینیتس،  با رد اصل الیب 1همچنین، طرفدار وحدتدارد. هم دارم خدا 

من »شود که  د، ولی از آنها نتیجه نمیصادق هستن« خدا اینهمان با این حبه قند است»و « اینهمان با خدا هستممن »

 «.  اینهمان با این حبه قند هستم

توانند موضع خود را با انکار دست کم یکی از از دو دسته اصول شهودی  می 1بر این اساس، طرفداران وحدت 

ردارند. و از یادشده حفظ کنند. ولی مسئله مهم این است که هر دو دسته از قدرت شهودی و بداهت بسیار باالیی برخو

توان از آنها دست برداشت. در ادامه همین بخش، دالیلِ  می 1این رو تنها با داشتن دالیل بسیار قوی به نفع وحدت

پیشنهادی سروش برای وحدت وجود را خواهیم دید. هیچ یک از آنها حتی کسر کوچکی از قدرت شهودیِ آن دو دسته 

دد است از رهگذر تغییر منطق )چه از طریق التزام به منطق فراسازگار و اصول را دارا نیست. همچنین، اگر سروش در ص

که حتی پایبند بماند، الزم است مبانی منطقی خود را روشن کند، کاری  1چه به واسطه انکار اصل الیبنیتس( به وحدت

 شود. مقدمات آن در کارهای سروش مشاهده نمی

پذیرند و به  نمیآن تفسیر را رفداران وحدت وجود معموال ، ط1هر روی، به دلیل نتایج خالف شهود وحدتبه  

 روند.   سراغ دیگر تفاسیر از وحدت وجود می

، که همان خداوند وجود دارد یقیحق یبه معنادر عالم  زیچ کی تنها(: ۲تفسیر دوم از وحدت وجود )وحدت -۲-3

های  ای گفته از پاره وجود دارند. یمجاز یبه معنافا صرها، درختان، و ...(  مشهود و متعارف )مانند انسان اءیاما اشاست؛ 

 یوجودات همه وجودات مجاز هیوجود دارد خداوند است، بق قتاًیآنچه که حق»شود:  سروش همین معنا برداشت می

دارد، و آن اینکه مطابق هر دو تنها یک موجود حقیقی در عالم  1اشتراکی اساسی با وحدت 2تفسیر وحدت .10«هستند
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ها  وجود حقیقی از انسان 1در وحدت. با این حال، این دو تفسیر با هم تفاوت دارند: رد که همان خداوند استوجود دا

مجازی  وجودها صرفا  ، انسان2ند. اما طبق وحدتشو ها اینهمان با خدا تلقی می سانان لید، ووش )برای مثال( سلب نمی

تواند با یک موجود مجازی اینهمانی داشته  ه یک موجود حقیقی نمیتوانند عین خدا باشند؛ چرا ک دارند، و از این رو نمی

  باشد.

ها و  انسانشود که  مواجه است. وقتی در این تفسیر گفته می اساسیی با مشکل 1همانند وحدتنیز  2وحدت 

و این ند. صورت مجازی وجود دارند، الجرم به این معنا خواهد بود که دارای وجود حقیقی نیستبه ها  ها و سنگ درخت

ها  ها و سنگ ها و درخت انسانحقیقیِ ( به معنای معدوم بودنِ مادام که در فضای منطق کالسیک هستیمبه نوبه خود )

)اصول منطق شد باال اشاره  درکه را دسته اول  اصولاست  توانسته 2خواهد بود. بر این اساس، در حقیقت وحدت

ها،  حقیقت شهودی که انسانو به ویژه این اصول دسته دوم، ز کالسیک( حفظ کند، ولی به قیمت دست برداشتن ا

 ها و ... واقعا وجود دارند. ، سنگهادرخت

گانه است: آنچه به  بندی سه این است که گویا این تفسیر در پی ارائه یک تقسیم 2دیگر وحدت بنیادینِ ابهام 

ها، و...(، آنچه نه به معنای حقیقی  ها، درخت نسانمعنای حقیقی وجود دارد )خدا(، آنچه به معنای مجازی وجود دارد )ا

در تلقی منطق –گونه که اشاره شد، از آنجا که  وجود دارد و نه به معنای مجازی )کوه طال، دریای جیوه، ...(. همان

وجود و عدم نیست، قسم دوم در نهایت ملحق به معدومات هستند. در این صورت، طرفدار ای میان  واسطه -کالسیک

ها و  بر انسان« موجود»شود اطالق واژه  باید توضیح دهد تفاوت قسم دوم و سوم در چیست؟ وقتی گفته می 2توحد

مجازی است، این مجاز قرار است از چه واقعیتی حکایت کند؟ به دیگر سخن، آن چه واقعیتی است کاربردی ها  درخت

ای غیرمجازیِ همان واقعیت را بیان  بخواهیم به شیوهاست، و اگر « انسان وجود دارد»که بیان مجازی آن به شکل جمله 

 ماند. در حد یک بیان شعری باقی می 2کنیم، چه باید گفت؟ تا پاسخ روشنی به این سواالت نداشته باشیم وحدت

این است که در عالم تنها یک موجود وجود دارد که همان  2و وحدت 1به هر ترتیب، قدر جامع وحدت 

چیزی جز فرضیه وحدت شخصی وجود نیست، که مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان قرار خداوند است. این سخن 

،  "سفسطه"، "عقل و حس بیتکذ"، "اتیهیانکار بد"وجود را  یوحدت شخصفرضیه  یمطهر یمرتضگرفته است. 

به  لسوفیف کی و ستین یفلسف هیقابل توج»آورد که  یبه شمار م "ماده ینف"و  "حرکت عالم ینف"، "کثرت عالم ینف"

   11«رود. یحرف نم نیبار ا ریهرگز ز یعقل فلسف
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در  ور غوطه»یا و  «درون خدا»یا  «جزئی از خدا»همه ما سوی اهلل  (:3تفسیر سوم از وحدت وجود )وحدت -۲-۴  

درباره . به صورت کلی، 12خواهد بود اش های سره بر این اساس، نسبت خدا و اشیاءِ عالم نسبت کل و جزء هستند. «خدا

دو دیدگاه مطرح شده است. مطابق دیدگاه رایج، اجزاء تقدم وجودی بر کل دارند، آن نسبت انتولوژیک یک کل با اجزاء 

سازند. اما بر حسب نظریه دیگر، این کل است که تقدم وجودشناختی بر اجزاء دارد. بر این  و به تعبیری کل را می

 کند:  دا میمتفاوت پی تقریرخود دو  3اساس، تفسیر وحدت

 به اجزائی است که تقدم وجودی بر کل دارند.   الف( نسبت خدا به اشیاءِ عالم نسبت کل

 به اجزائی است که تاخر وجودی از کل دارند.   ب( نسبت خدا به اشیاءِ عالم نسبت کل

 است.  3تری از وحدت تقریر مناسبنه بحث سروش و دیگر آرای او، ب یبا توجه به زم

است. اگر هر یک از اشیاء عالم جزء سره خدا باشد،  1ناسازگار با وحدت 3روشن است وحدت به هر روی، 

ترین خوانش  اش باشد. همچنین، طبیعی تواند اینهمان با او باشد؛ زیرا ممکن نیست یک کل اینهمان با جزء سره دیگر نمی

نیز متفاوت  2با وحدت 3از این رو وحدتاین است که اشیاء عالم حقیقتا )و نه مجازا( موجود هستند، و  3از وحدت

 است.

، و از است)در هر دو تقریر آن( مستلزم آن است که خدا موجودی مرکب  3نیازی به گفتن نیست که وحدت 

و متکلمان مسلمان )و غیر از آنها(  عارفانبسیاری از فالسفه، با آموزه بساطت خداوند ناسازگار است.  3وحدتاین رو 

کند، و چنانکه خواهیم  به صراحت از بساطت الهی دفاع میخود سروش ، و جالب اینکه 13ا هستندقائل به بساطت خد

  14جوید. وار به آموزه بساطت الهی توسل می دید، برای نفی خدای شخص

گوناگونی را از ایده های  تمثیلسروش در گفتارهای متفاوت  (:۴فسیر چهارم از وحدت وجود )وحدتت-۲-5 

کند آنها برای تقریب به ذهن هستند. این تعابیر بعضا در متون  کند، و در برخی موارد تصریح می یوحدت وجود مطرح م

نور به سایه، یا آب یا  ،موجدریا به عالم همانند نسبت د به نخداوگوید نسبت  اند. گاه می فلسفی و عرفانی نیز بیان شده

در تعبیری  15اند. ای است که با نور روشن شده های رنگی نور به شیشهیا کند،  ه اشکالی که در ظروف مختلف پیدا میب

گاهی نیز سروش تالش  16خوان به نغمه قلمداد کرده است. نسبت خدا به جهان را به مثابه نسبت نغمهنزدیک به این، 

یا خیاالتی در  اعالم را به مثابه افکار خد. در این راستا، او توضیح دهدتر  بیانی فلسفیبا ، را کند این تعابیر استعاری می
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. افکار هر متفکری هم کامال وابسته به او است و هم جدایی و انفصال از او ندارد. به همین کند معرفی می ذات خدا

همین ایده مطلبی ِ دیگر از  بیان فلسفی 17ترتیب، عالم هم عین وابستگی به خداوند است، و هم جدای از خداوند نیست.

در عبارتی دیگر  18های خداوند هستند. شان و ها نعتکند و آن اینکه ما سوی اهلل  یاست که از قول مالصدرا گزارش م

« تطور خدا به طور و تحیث او به حیث»کند، مالصدرا رابطه علیت میان خدا و جهان را به  که سروش نقل می

  19نیز جدای از خدا نیست.ث تطوّر و تحیّگرداند، که البته این  بازمی

توان آنها را به مثابه تفسیر چهارم از وحدت وجود تلقی  نزدیک به هم هستند، و لذا میبیش کمااین تعابیر همه  

دو رکن اصلی دارد: نخست اینکه ماسوی اهلل عین ربط و وابستگی و تعلق به  4به صورت خالصه تفسیر وحدتکرد. 

یادشده را چگونه باید فهمید، خود  اما اینکه دو رکنخدا هستند، و دوم اینکه ماسوی اهلل جدای از خداوند نیستند. 

 به آن باز خواهیم گشت.  2-5-2ای دشوار است که در بخش  مسئله

آشکار است.  1با وحدت 4ناسازگاری وحدتباید توجه داشت این تفسیر با هر سه تفسیر پیشین متفاوت است.  

های خدا  اشیاء عالم افکار خدا، شان ،4، همه اشیاء عالم اینهمان با خداوند هستند. ولی بر حسب وحدت1مطابق وحدت

توان گفت یک موج اینهمان  های خدا هستند، که نسبت آنها با خدا همانند نسبت موج با دریا است. هیچگاه نمی یا نعت

ها تن وزن دارد ولی موج اینگونه نیست، دریا  های متفاوتی دارند. دریا میلیون با دریا است؛ چرا که موج و دریا ویژگی

توان گفت موج همان دریا است؛ بله میان موج و  ها سال عمر دارد ولی موج اینگونه نیست. پس به هیچ وجه نمی نمیلیو

رتیب، ترابطه عینیت و اینهمانی نیست. به همین  رابطه هرچه باشد دریا رابطه بسیار نزدیک و وثیقی برقرار است، اما این

اگر بیان پاید، ولی متفکر ممکن است هفتاد سال عمر کند.  یقی مییک متفکر اینهمان با فکر خود نیست. یک فکر دقا

مالصدرا را نیز مد نظر قرار دهیم، نتیجه همین است: خدا مستقل است ولی ماسوی اهلل در ذات خود غیر مستقل است، 

شود عالم از  ته میگف 4بنابراین، وقتی در تفسیر وحدت و از این رو ممکن نیست رابطه اینهمانی میان آنها برقرار باشد.

  20توان به معنای اینهمانی و عینیت در نظر گرفت. خداوند جدا نیست، این جدا نبودن را نمی

وجود بودن ماسوی اهلل را و بلکه نباید منیازی نیست  4نیز متفاوت است. در وحدت 2با وحدت 4تفسیر وحدت 

توان گفت  دن آنها است. در این صورت به چه معنا میها به معنای معدوم بو مجازی بینگاریم. مجازی بودن وجود انسان

زید تشانی از خداوند »به بیانی دیگر، از گزاره ها تشانی از وجود خدا و عین ربط به وجود خدا است؟  وجود انسان

 توان گفت افکار یک متفکر به معنای مجازی وجود نمیهمچنین،  21«.زید وجود دارد»شود که  این گزاره نتیجه می« است
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دارند، و فی الواقع ناموجود هستند. بله، افکار یک متفکر با آنکه حقیقتا وجود دارند عین وابستگی و تعلق به متفکر 

  22هستند.

نسبت اشیاء عالم با خداوند نسبت اجزاء با کل  3مطابق وحدتنیز متفاوت است.  3با وحدت 4تفسیر وحدت 

گذشته از این، ای را در برندارد.  چنین الزمه 4امد، حال آنکه وحدتانج است. این دیدگاه الجرم به مرکب بودن خدا می

ناسازگار است. چراکه مطابق تقریر یادشده، اجزاء )اشیاء عالم( تقدم  4به روشنی با وحدت 3تقریر نخست از وحدت

 اشیاء عالم عین ربط و وابستگی به خدا هستند. 4وجودی بر کل )خدا( دارند، حال آنکه بر حسب وحدت

های سروش برداشت  توان چهار تفسیر متفاوت از وحدت وجود را از سخنرانی کوتاه سخن اینکه دست کم می 

، و تفسیر سوم نیز با مقبوالت خود سروش ، که از میان آنها دو تفسیر نخست دچار مشکالت درونی اساسی هستند23کرد

ناسازگار یگر متمایزند، و برخی از آنها نیز با هم گونه که دیدیم، این چهار تفسیر کامال از یکد . هماندر تعارض است

بینیم در یک  کند، و گاه می هستند. اما عجیب اینجا است که سروش همه آنها را به تفاریق در سخنان خود مطرح می

، تا باشد ای به تفاوت آنها داشته دهد، بدون اینکه کمترین اشاره سخنرانی دو یا چند مورد از آنها را در کنار هم ارائه می

روشن نیست با کدام تفسیر ردن آنها صورت دهد. در نهایت نیز چه رسد به اینکه تالشی برای ایضاح یا سازگارک

  . تر است همدل

 دالیل سروش برای وحدت وجود -۲-6

( 1: )کند ( بیان میاشارهسروش در البالی سخنان خود دالیلی را نیز به نفع وحدت وجود )گاه به تفصیل و گاه به 

( استدالل بر 3) ؛( استدالل از طریق تحلیل مفهوم علیت )استدالل مالصدرا(2) ؛نهایت بودنِ خداوند استدالل از طریق بی

ای از مسائل الهیاتی است، و بیشترین سازگاری را با  اساس این ادعا که فرض وحدت وجود بهترین راه حل برای پاره

ش میان تفاسیر وهمانگونه که سر. نامید« استدالل از طریق توانایی تبیینی» توان . این استدالل را میدیدگاه علمی دارد

توان انتظار داشت توضیح دهد این دالیل را به نفع کدامیک از آن  کند، طبیعتا نمی مختلف وحدت وجود تفکیک نمی

 شوند. تحلیل و بررسی میاختصار به  اه ادامه این استدالل تفسیرها مطرح کرده است. به هر روی، در
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 نهایت بودن خداوند استدالل از طریق بی -۲-6-۱

نهایت و نامحدود است.  خداوند بیاین استدالل که بسیار در دوران اخیر تداول هم یافته است به اختصار چنین است. 

را که نهایت بودن خدا مخدوش خواهد شد، چ بی اما اگر شیئی وجود داشته باشد که متمایز یا مجزا از خدا است، آنگاه

معنای وجود یک حد یا نهایت برای در قلمرو وجودی آن شیء حضور نخواهد داشت، که این به خدا در این صورت 

نهایت  ت همه اشیاء حضور داشته باشد، و گرنه بیانهایت باید در متن ذ به دیگر بیان، یک موجود بی خداوند است.

 24«.شد ایل اشک نیدر جهان نگذاشت/ الجرم ع ریغ رتشیغ»نخواهد بود: 

در نخستین گام برای بررسی این استدالل، باید مشخص شود که کدام یک از تفسیرهای چهارگانه وحدت  

این از آید که او  وجود قرار است از رهگذر استدالل یادشده تحکیم شود. دست کم از برخی سخنان سروش بر می

این نتیجه در  25غیر از خدا در عالم هستی نیست. گیرد که خدا تنها موجود است و چیزی استدالل چنین نتیجه می

ه استدالل را برای اثبات همین نتیج است. از این رو، ما نیز به اختصار قوت این 2و وحدت 1حقیقت قدر جامع وحدت

به یاد داریم که . نیز جریان دارند 4و وحدت 3رو درباره دو تفسیر وحدت ، هرچند نکات پیشکنیم ادعایی بررسی می

 نیرومندبسیار تنها استداللی  ،رواز این در تعارض هستند. ترین شهودهای ما  ای از بنیادی با پاره 2و وحدت 1وحدت

نهایت بودن خدا ناموفق  را موجه کند. اما خواهیم دید که استدالل از طریق بی 2یا وحدت 1پذیرش وحدتتواند  می

       اتوان است. ن)انحصار وجود در خدا( مدعا است، و حتی از تایید اولیه 

اعضاء تعداد  نهایت بودنِ بیرا چگونه باید فهمید. گاه ما از نهایت بودن خداوند  بیمهم این است که  پرسش 

نهایت  نهایت عضو دارد. روشن است وقتی بی گوییم مجموعه اعداد طبیعی بی گوییم؛ مثال می یک مجموعه سخن می

ای  ؛ چرا که خدا )دست کم مطابق تلقی توحیدی( مجموعهنیستمد نظر  دهیم چنین مفهومی بودن را به خدا نسبت می

نهایت بودن به این معنا هیچ  گذشته از اینکه بی  نهایت است. از اشیاء نیست تا بتوان گفت تعداد اعضای این مجموعه بی

مجموعه اشیاء دیگری هم نهایت عضو است، ولی به جز این  دارای بیمنافاتی با وجود غیر ندارد. مجموعه اعداد طبیعی 

 در عالم وجود دارد.

رحمت خداوند( سخن گفت. در و قدرت  ،علم همچونصفات خداوند ) نهایت بودنِ توان از بی همچنین، می 

باشد. از برای خداوند ای  ، نه اینکه خود صفت علیحدهشود می  نهایت بودن به صفاتِ الهی اسناد داده این کاربرد، بی
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توان به مدعای مورد نظر )انحصار وجود در خدا( رسید. برای مثال، علم  از عدم تناهی نیز نمی رهگذرِ این مفهوم

حقایق آگاه است. ولی روشن است اینکه  همهخداوند نامتناهی است. اما این معنایی ندارد جز اینکه خداوند به 

موجود عالم است. به همین د تنها هیچ داللتی بر این مطلب ندارد که آن موجو باشدموجودی به همه حقایق عالم 

گیرد، اما چه  های ممکن تعلق می ترتیب، نامتناهی بودن قدرت خدا به این معنا است که قدرت او به همه وضعیت

 استلزامی میان مطلق بودن قدرت خدا با نفی وجود از غیر خدا هست؟ 

عدم تناهی الهی استناد کند، یعنی آن رسد سروش در این استدالل تالش دارد به مفهوم دیگری از  به نظر می 

ای که قیدِ صفاتی چون علم و قدرت  تناهی شود، و نه آن عدم  ای که مستقیما به ذات خداوند اسناد داده می تناهی عدم

اما این را چگونه باید «. وجود خداوند نامتناهی است»یا « ذات خداوند نامتناهی است»شود  بر این اساس گفته میاست. 

را بر حسب چارچوب تشکیک در وجود تفسیر کنیم: « نامتناهی بودن وجود خداوند»؟ یک گزینه این است که فهمید

( دارا است. بر فرض که نهایت است که شدت آن بی) وجود را وجود مراتب متفاوتی دارد، و خداوند شدیدترین مرتبه

نهایت بودن شدت  آیا از بی ،یار مناقشه آمیز است(های متافیزیکیِ این چارچوب را بپذیریم )که البته خود بس فرض پیش

رسید؟ به هیچ روی روشن نیست. این را مقایسه کنید با مثال متعارف  خدا توان به نفی وجود غیر وجود خداوند می

بحث تشکیک، که همانا درجات نور است. فرض کنید نوری دارای شدیدترین درجه ممکن است و در اساس درجه 

برای تقریب به ذهن مثالی ی وجود ندارد؟ دیگر شود که به جز آن هیچ نور ی است. آیا از این نتیجه میشدت آن نامتناه

دیگر را در نظر بگیرید. فرض کنید ویژگی گرما را بتوان در چارچوب تشکیک قرار داد، و نیز فرض کنید درجه گرمای 

رسد پاسخ این سواالت  به نظر میای از گرما ندارد؟  هرهشود هیچ شیئ دیگری ب نهایت باشد. آیا از این نتیجه می شیئی بی

. بنابراین، اینکه رتبه وجودیِ یک شیئ بینهایت )دست کم بر حسب فهم طبیعی از تشکیک اینگونه است( منفی است

 ای از وجود ندارد. است مستلزم آن نیست که هیچ شیئ دیگری در عالم بهره

ان استدالل حاضر بخواهند به مفهوم دیگری از نامتناهی بودن خداوند در نهایت، شاید سروش و یا دیگر طرفدار 

آشکار است که بر حسب این معنا، این بگیرند. « طارد غیر بودن»را به معنای « نامتناهی بودن»استناد کنند، و آن اینکه 

ندارد. ولی این جمله  جمله شرطی را خواهیم داشت که اگر خدا نامتناهی باشد، آنگاه هیچ موجودی غیر از خدا وجود

در مقدم را به معنای طارد غیر بگیریم، بدیهی است که « نامتناهی»شرطی چیزی فراتر از یک توتولوژی نیست؛ وقتی 
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شود، و آن  تالی به لحاظ مفهومی معادل با مقدم خواهد بود. بنابراین، باز همان پرسش اولیه به شکل دیگری مطرح می

 است؟  یریریم که خدا نامتناهی به معنای طارد غاینکه در اساس چرا باید بپذ

خود از  ،نهایت بودن خداوند بگویند که طارد غیر بودن شاید در این مرحله، طرفداران استدالل از طریق بی 

رود، و از آنجا که خدا واجد همه کماالت در باالترین درجه ممکن است، باید گفت خداوند  جمله کماالت به شمار می

نیازمند تشریح مفهوم کمال است که معموال در الهیاتِ موجود کامل این شیوه استدالل بررسی دقیق نیز هست. طارد غیر 

(perfect being theologyمورد بحث قرار می )  گیرد. برای پرهیز از تطویل، در اینجا صرفا یک ارزیابی کوتاه و اولیه از

کنیم علمِ نامتناهی، قدرتِ نامتناهی، رحمت نامتناهی و  فکر می ما به صورت شهودی دهم. این مسیر استدالل ارائه می

ولی آیا بر بر فرض پذیرش تشکیک در وجود نیز داشتن شدیدترین رتبه وجود کمال است. امثال آن کمال هستند. 

ای که از کمال داریم، نفی وجود اغیار )یعنی اینکه هیچ شیئی به جز شیئ مورد نظر وجود  حسب دریافت شهودی

، دو وضعیت زیر را در بررسی بهتر این پرسشبرای  شود؟ نداشته باشد( به خودیِ خود کمالی برای شیئ محسوب می

نهایت دارد، و شدت وجود  که علم و قدرت و رحمت بی نظر بگیرید. در وضعیت نخست، شیئی مانند الف وجود دارد

هست، یست. در وضعیت دوم، شیئی مانند ب در جهان در عالم نالف هیچ شیئی به جز نهایت است. همچنین،  آن نیز بی

که از هر جهت همانند ب است؛ یعنی دارای علم، قدرت، رحمت و شدت وجود نامتناهی است. تنها تفاوت این دو 

وضعیت آن است که در وضعیت دوم، به جز ب اشیاء دیگری نیز وجود دارند. بنابراین، الف )در وضعیت نخست( طارد 

تر از ب است؟  توان گفت الف کامل ب )در وضعیت دوم( طارد غیر نیست. آیا به صرف این تفاوت میغیر است، ولی 

رسد پاسخ منفی است. تنها بودن در وجود به خودی خود الف را در مرتبه کمالی یا ارزشی باالتری قرار  به نظر می

اشیائی که به جز ب وجود دارند، دارای برای ایضاح بهتر این موضوع، فرض کنید در وضعیت دوم برخی از دهد.  نمی

شود خللی در کمال علمیِ ب )کمال ب از حیث علم( پدید آید.  مقداری از علم هستند. این به خودی خود موجب نمی

رسد  آورد. به نظر می نقصی در کمال ب از حیث وجود پدید نمی به همین ترتیب، اینکه اشیائی به جز ب وجود دارند

های درونیِ آن ارتباط  به ویژگیهای درونی آن شیئ است و یا در نهایت  وابسته به ویژگیستقیما یا مکمال یک شیئ 

      26تر از ب نیست، و یا دست کم ما شهود روشنی نسبت به این امر نداریم. از این رو باید گفت الف کاملدارد. 

کسب  2یا وحدت 1یت از وحدتتوفیقی در حمابودن خداوند نهایت  بی از طریقبر این اساس، استدالل  

نیز ناتوان است،  4و وحدت 3دهد که استدالل یادشده از تایید وحدت به همین ترتیب، مباحث گذشته نشان میکند.  نمی
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در نگاه نخست نهایت بودن خداوند  استدالل از طریق بیگرچه  پرهیزم. میتکرار آنها از که البته برای رعایت اختصار 

رسد این امر ناشی از تمثیلی است که در دل استدالل نهفته است. اگر فرض کنیم  ولی به نظر می خالی از وجاهت نیست،

که همه فضای سه بعدی را اشغال کرده این بدان معنا خواهد بود ، استنهایت  یک شیئ مادی از حیث مکانی کامال بی

یا اینهمان با شیئ نخست باشد و یا ینکه تواند وجود داشته باشد مگر ا نمیمندی  شیئ مکانهیچ . در این صورت است

نهایت بودن خداوند، عدم تناهی از حیث وجود مشابه با عدم تناهی از  گویا در استدالل از طریق بی آن باشد.درون 

به کرات از مفاهیم مکانی )مانند حیث مکان فرض شده است. و جالب است که در بیان این استدالل در سخنان سروش، 

چنین تنظیری با توجه به آنچه گذشت، اما  27استفاده شده است.«( مرز»و « پر کردن»، «منطقه»، «بیرون»، «ندرو»، «کنار»

خود اول کالم است. گفتنی است حکم متناظری «( عدم تناهی از حیث وجود»و « عدم تناهی از حیث مکان»)میان 

زمان نامتناهی است )یعنی ازلی و ابدی است(  تناهی از حیث زمان برقرار نیست. از اینکه شیئی از حیثعدم درباره 

توان نتیجه گرفت که هر شیئ زمانمند دیگری یا اینهمان با شیئ اول است و یا درون آن قرار دارد. حال چرا عدم  نمی

هی از حیث مکان تلقی کنیم، و نه همچون عدم اداشته باشد( را باید مشابه عدم تنکه تناهی از حیث وجود )هر معنایی 

 اهی از حیث زمان؟ تن

 استدالل از طریق تحلیل مفهوم علیت )استدالل مالصدرا( -۲-6-۲

تقریری کند. البته او هیچ گاه  های مالصدرا در باب وحدت وجود اشاره می به آراء و استداللموارد بسیاری سروش در 

 28.کند دعیات او را تکرار میهایی از م بلکه صرفا بخش، است دادهارائه ناستدالل مالصدرا برای وحدت وجود از 

های پایانی مبحث علت و معلول )اواخر جلد دوم اسفار( مطرح شده  بخشدر استدالل مالصدرا بر وحدت وجود عمدتا 

البته ساختار استدالل وحدت شخصی وجود را تحکیم کند. نظریه کند از طریق تحلیل رابطه علیت،  است. او سعی می

چگونه قرار است به  استروشن  نه مدعای او کامال مشخص است و نه  ؛و اغالق استمالصدرا در اساس دچار ابهام 

به زعم مالصدرا، وقتی کنم.  در اینجا صرفا به گزارش بسیار مختصری از ایده مالصدرا بسنده می. دست یافت مدعاآن 

علول بودن یا وابستگیِ آن توان دو حیثیت برای آن در نظر گرفت: یکی ذات شیئ، و دیگری م شیئی معلول باشد، نمی

دو  تفکیکحتی به حسب تحلیل عقلی نیز ای که وابستگی عارض بر ذات آن شیئ شده باشد.  شیئ به علت، به گونه

بلکه ذات و حقیقت معلول چیزی جز پذیر نیست.  به علت( امکان معلولوابستگی و ، معلولحیثیت یادشده )یعنی: ذات 

از وابستگی به علت است.  دارایاست، نه اینکه ذاتی باشد که  وابستگی به علت عینوابستگی به علت نیست. معلول 
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ها عین  شود. پس همه معلول ها به ذاتی بسیط و واجب الوجود )خداوند( ختم می سلسله همه معلول سوی دیگر،

 گیرد: وابستگی به خداوند هستند. در اینجا بالفاصله مالصدرا مدعیات زیر را نتیجه می

اصل است، و مابقی اطوار و شئون او هستند، و او  [تنها] ای دارند، که آن جودات اصل یا سنخ یگانههمه مو»

های او هستند. کسی از این عبارات گمان نبرد که نسبت  ها و حیثیت موجود است و به جز او جهت [تنها]

. چرا که  [کرده باشد به این صورت که خدا در ممکنات حلول]ممکنات با ذات قیوم الهی نسبت حلول است 

دوگانگیِ در وجود میان حالّ و محل است، ... ولی اینجا مشخص شد برای بودن و محل بودن نیازمند  حالّ

نیست  یشود، چیز ای نیست.... و مشخص شد هر آنچه نام وجود بر آن اطالق می وجودِ واحد احدِ حق، دومی

های او و پرتوی از پرتوهای صفات او. پس آنچه ما پیش  جز شانی از شئونِ خدای واحد قیوم، و نعتی از نعت

وجود علت و معلولی هست، بر حسب نظر جلیل بود. اما مطلب به حسب  از این مقرر کردیم که در عالمِ

سلوک عرفانی به این ختم شد که علت امری حقیقی است و معلول جهتی از جهات آن است؛ و علت بودنِ 

  29«ه انفصال چیزی مباین از علتگشت، و نه بن بازتطوّر علت و تحیّث آعلت و تاثیر آن در معلول به 

 کند: میان دو ادعا نوسان میبه آن اشاره کرده است، مالصدرا  بارهادر این عبارت که سروش 

 (.4ها، و اطوار خدا است )وحدت  ها، نعت الف( آنچه غیر خدا است، شان

 (.2و وحدت 1ب( تنها یک موجود وجود دارد )قدر جامع وحدت

گفته شد، این دو مطلب با هم ناسازگار هستند. مطابق الف، این حبه قند شانی از شئون خدا پیش از این با توجه به آنچه 

دی . ولی مطابق ب، هیچ موجو، و اگر اینگونه است موجودی از موجودات عالم است )با توجه به قاعده فرعیت(است

یا باید گفت حبه قند به معنای حقیقی وجود ندارد، که این با فرض شان بودن آن به جز خداوند وجود ندارد. از این رو 

با خدا مستلزم آن است که برای خدا منافات دارد، و یا باید گفت این حبه قند اینهمان با خدا است. اما اینهمانی این حبه 

شان  اینگونه نیست. در اساس، شان و ذیبه وضوح نیتس(، که  های یکسانی داشته باشند )با توجه به قاعده الیب ویژگی

هر روی، این تهافت در عبارت باال،  به. شان امری مستقل است چراکه شان امری وابسته و ذی ؛توانند عین هم باشند نمی

 ناسازگاری به. همین خورد، و اختالف تفاسیر از مالصدرا را موجب شده است اسفار نیز به چشم میهای  بخشدر دیگر 

 است.  وش نیز سرایت کردهسخنان سر
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میان الف و ب است که بگذریم، پرسش این است استدالل مالصدرا در فرض موفقیت موید کدام   از ناسازگاری 

یک از این دو است؟ سخن اصلیِ مالصدرا این بود که معلول عین وابستگی به علت است، نه اینکه ذاتی باشد که دارای 

دچار معضالت مفهومی است که باید در جایی دیگر به آن پرداخت. اما بر  وابستگی به علت است. این سخن خود

آید، ولی به هیچ روی داللتی بر این  ای همانند الف از آن به دست می در بهترین حالت نتیجهفرض که آن را بپذیریم، 

 مطلب ندارد که تنها یک موجود وجود دارد. 

ود که بر اساس تحلیل خاصی از مفهوم علیت بنا شده است، کوتاه سخن اینکه استدالل مالصدرا بر وحدت وج 

باشد، و نه دیگر تفاسیری که سروش از وحدت وجود ارائه  4تواند استداللی برای وحدت در فرض موفقیت حداکثر می

 کرده است.

 استدالل از طریق توانایی تبیینی -۲-6-3 

تواند  مطرح شده این است که وحدت وجود می از جمله دالیلی که در سخنان سروش برای تایید وحدت وجود  

در ادامه ای از مسائل دشوار از جمله چگونگی رابطه خدا با جهان و مسئله جبر و اختیار را حل، و بلکه منحل کند.  پاره

 کاویم. با تفصیل بیشتری این دعاوی را می

به ه خدا با جهان را منحل کند. تواند مسئله رابط پردازیم که وحدت وجود می نخست به این ادعای سروش می 

اند،  ساخته را بر میچون روح و بدن  ییها ییدوتازعم سروش، این قصه همیشگی در تاریخ فلسفه بوده است که نخست 

میان روح و بدن دوگانه انگاری جدایی و که اگر  ی. در حالدندمان یمدردو  نیا قیوث ینسبت و همکار انیدر بو سپس 

 نییتبدر است که  یگریبرساخته د کیخدا و جهان هم  ییدوتاشود.  ط میان آنها منحل میاارتبسأله مرا کنار بگذاریم، 

اما چنانچه متافیزیک فراق به متافیزیک وصال گذر کنیم، دیگر با چنین شود.  دچار تعب و تکلف میبا عالم  رابطه خدا

  30هایی مواجه نخواهیم بود. دشواری

واقعا کدام است که پرهیز از آنها پذیرش وحدت وجود نامد  می "متافیزیک فراق"آنچه سروش های  اما دشواری 

شاید با مالحظه دوتایی دیگری که سروش مطرح کرده است، یعنی دوتایی نفس و بدن، بتوان  سازد؟  را موجه می

انگاری جوهری  یکی از مشکالت ادعایی برای دیدگاه دوگانهچیست.  "متافیزیک فراق"حدس زد نگرانی سروش درباره 

با آن ی تعامل علّباشد، آنگاه نفس یک امر غیر مادی و خارج از زمان و مکان  اگررابطه نفس و بدن این است که درباره 
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مکانی -فرض این سخن آن است که موجودِ غیر مادی و غیر زمانی پیش. نخواهد بودپذیر  امکانزمانی -بدنِ مکانی

در واقع بیانی از تزی است مکانی داشته باشد. پیش فرض یادشده -ت مادی و زمانیتواند هیچ تعامل علی با موجودا نمی

بندیِ  های متفاوتی ارائه شده است. مطابق صورت بندی تز صورتاین البته از شود.  شناخته می« 31یبستار علّ»که با عنوان 

است و هیچ علت  (فیزیکیی )یا طبیعدارای یک علت کافی  (فیزیکیطبیعی )یا ، هر رویداد بستار علّی قوی از تز

پذیر  ی نفس مجرد در بدن امکانتاثیر علّدیگر فرم قوی از تز بستار علی پذیرفته شود، ندارد. اگر  (فیزیکیطبیعی )غیرغیر

از همین قبیل است. گویا سروش فرم قوی تز بستار  "متافیزیک فراق"توان حدس زد مشکل سروش با  نخواهد بود. می

نخواهد و روشن است که در این صورت هیچ امر ماوارء طبیعی تاثیر علی در طبیعت  ؛گرفته استفرض  علی را پیش

 داشت. 

شاهد دیگر برای اینکه سروش چیزی همانند فرم قوی تز بستار علی را فرض گرفته است و با اتکای به آن  

گوید  . او میرده استادعایی است که سروش در جای دیگری مطرح کدفاع کند، وحدت وجود درصدد است از 

البته . 32افتد، ولی خداشناسی وحدت وجودی با علم سازگار است خداشناسیِ غیروحدت وجودی با علم در تعارض می

این تعارض مزعوم با علم چیست، و چرا خداشناسی وحدت وجودی از این تعارض در امان دهد  سروش توضیح نمی

خدای غیروحدت وجودی مفارق از طبیعت است. اما دخالت »است:  است. در اینجا احتماال منظور سروش چنین چیزی

با علم در تعارض است. ولی اگر فرض کنیم خدا درون طبیعت است، دیگر  ،در طبیعتهر امر مفارق با طبیعتی و تاثیر 

م انگاشته قوی اصل بستار را مسل شکلرسد در اینجا نیز سروش  به نظر می «.ر آن در طبیعت خالف علم نخواهد بودیتاث

است. البته باید توجه داشت این سخن اخیر سروش دچار خلط آشکاری است. آنچه در تعارض با خداشناسی 

تعارضی وجود داشته باشد( فرم قوی اصل بستار است، و نه علم چنین گیرد )اگر در اساس  غیروحدت وجودی قرار می

صل بستار خود یک نظریه علمی نیست، بلکه یک نظریه اند، ا تجربی. همانگونه که گروهی از فیلسوفان تصریح کرده

به اشتباه بسیاری درباره آن مطرح شده است. سروش در این سخن اخیر  مجادالتگرایانه است که البته  فلسفی طبیعت

 د. کن اشکال می "فراقمتافیزیک "تعارض با اصل بستار را همان تعارض با علم تجربی قلمداد کرده است، و بر آن پایه به 

تواند رابطه خدا با جهان را تبیین کند و با  پس ادعای سروش مبنی بر اینکه خداشناسی غیروحدت وجودی نمی 

اصل بستار است. در اینجا دو نکته قابل ذکر از قوی  تقریرعلم تجربی نیز تعارض دارد، در نهایت مبتنی بر پذیرش 

یک نظریه علمی، بلکه یک تز فلسفی مناقشه بر انگیز است.  است. نخست اینکه همانگونه که اشاره شد، اصل بستار نه
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دوم اینکه بر فرض که فرم قوی اصل بستار با تفصیل بیشتری به مشکالت اصل بستار اشاره خواهد شد.  3-4در بخش 

خدا در طبیعت را نیز آید؟ سروش در بحث حاضر دخالت  به دست میدر بحث حاضر ای از آن  پذیرفته شود، چه نتیجه

که خداشناسی غیروحدت وجودی در تنش با آن قرار دارد. اما اگر هم فرم قوی اصل است پذیرفته است، و سخنش این 

است. یعنی فرم قوی  طبیعیبستار پذیرفته شود و هم دخالت خدا در طبیعت، نتیجه این خواهد بود که خدا موجودی 

  33.نیستت وجود گفته از وحد هیچ یک از تفاسیر پیشعلّی مستلزم اصل بستار 

تهافت در خداشناسی تر اشاره کنم، که خود بیانگر یکی از ابعاد تشویش و  ای اساسی خواهم به نکته در اینجا می 

در اساس، ایده عرفانیِ وحدت وجود )هر گونه که تعبیر و تفسیر شود( در جهتی متضاد با اصل بستار سروش است. 

شود  ، لب لباب وحدت وجود اینگونه معرفی میخود سروشدر بسیاری سخنان علی و زمینه فیزیکالیستی آن قرار دارد. 

اما الزمه فرم  ،ور است( )مثال: عالم طبیعت فکری از افکار خدا است، یا در خدا غوطه عالم طبیعت درون خدا استکه 

اصل و محور خدا  وحدت وجودبه زبانی غیر دقیق، در ایده . خدا درون طبیعت استقوی اصل بستار علی این است که 

مایه اصل بستار  ما بناشوند.  شود، و دیگر امور ناشی از او و تابع او و عین وابستگی به او قلمداد می هستی معرفی می

علّی این است که طبیعت اصالت و استقالل دارد، و هر آنچه قرار است تاثیری در طبیعت داشته باشد باید جزئی از 

نهد، و بلکه  . مایه شگفتی است که چگونه سروش این دو نگره متضاد را کنار هم میطبیعت باشد و تابع قوانین آن

 خواهد از یکی به نفع دیگری استدالل کند!  می

سروش، و آن اینکه از جمله مزایای فرضیه وحدت وجود این است که مسئله  حال برویم سراغ ادعای دیگر 

که قرار است با فرضیه « مسئله جبر و اختیار»گوید از  سروش نمیدر اینجا صراحتا  34.کند جبر و اختیار را منحل می

. اما با توجه به زمینه بحث گویا این مسئله مد نظر او است: از کدام مسئله را مراد کرده استوحدت وجود منحل شود، 

این به جبر که  دا استافعال ما معلول و مخلوق خخود ما و یابیم که اختیار داریم، و از سویی دیگر،  سویی ما بداهتا می

( در اینکه خود ما و افعال ما مخلوق خدا است شق دوم )یعنی ،پذیرش وحدت وجود انجامد. به زعم سروش، با می

آید که دو موجود داشه باشیم که یکی دیگری را اجبار  اساس منتفی است. جبر، و به تعبیر سروش، زور وقتی پدید می

تواند  ینفر که خودش به خودش که نم کی»دیگر جبری رخ نخواهد داد؛ چراکه کند. اما اگر فقط یک موجود باشد، 

 . 35«دیزور بگو
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کنند؛ ولی  بله، باید تصدیق کرد برخی تفسیرهای وحدت شخصی وجود مسئله جبر و اختیار را منحل می 

را حل کنیم؟ غرض این  چرا در اساس در پی آن بودیم که مسئله جبر و اختیارای؟  مهم این است که با چه هزینهپرسش 

)مانند این شهود که ما  حفظ کنیم و با هم سازگار سازیم راای از شهودهای خود  بود که بتوانیم حتی االمکان پاره

ها موجودات مختار هستیم(. ولی اگر قرار باشد برای منحل کردن مسئله جبر و اختیار فرضیاتی را بپذیریم که  انسان

ای برای حل مسئله جبر و اختیار ناموجه است.  شوند، چنین شیوه تر را منکر می ای ر پایهطیف وسیعی از شهودهای بسیا

کند به این صورت که موضوع  مسئله جبر و اختیار را منحل می 2وحدتپیشنهاد سروش دقیقا همین وضعیت را دارد. 

داریم، این پرسش نیز بالموضوع است کند. وقتی در اساس من و شما وجود ن ها را انکار می انسانوجود آن مسئله، یعنی 

: من اینهمان با خدا هستم، و از این رو کند مسئله را حل میدیگر نیز به وجهی  1وحدتکه آیا مختار هستیم یا مجبور. 

)یا: من اینهمان با خدا هستم، و چون خدا مختار است من نیز مختار  رخ دهدجبری در کار نیست تا دوگانگی و تمایزی 

این شیوه منحل کردن مسئله هیچ مزیت  ترین شهودهای ما در تعارض است. با مبنایی 1ا گذشت که وحدتهستم(. ام

 آورد. تبیینی به ارمغان نمی

 ، مزیتی بر نظریات غیروحدت وجودی در حل مسئله جبر4تر از وحدت وجود، یعنی وحدت آیا تفسیر معقول 

میان خدا و انسان،  دوگانگیوش مطرح کرده است، یعنی نفی سرکه ای  دست کم به آن شیوه 4و اختیار دارد؟ وحدت

نیست، بلکه مستلزم آن است. اما این دوگانگی نه تنها نافی  4تواند مسئله جبر و اختیار را حل کند؛ چرا که وحدت نمی

 مسئله جبر وتوفیق بیشتری در حل کدام یک در نهایت و خداشناسی غیر وحدت وجودی  4که از میان وحدتپرسش 

 4وحدتحل مسئله جبر و اختیار در چارچوب باید در مجالی دیگر بررسی شود. حتی شاید گفته شود دارند، اختیار 

دشوارتر است. وقتی همه ماسوی اهلل عین ربط به خدا باشند، یا نسبت آنها با خدا نسبت فکر به متفکر باشد، چگونه 

ه ما مختار هستیم، هیچ گاه اختیار را به افکار خود نسبت توان اختیاری برای آنها قائل شد؟ حتی با فرض اینک می

 دهیم.  نمی

کوتاه سخن اینکه سومین دلیلی که از سخنان سروش برای وحدت وجود قابل استخراج است نیز از اندک  

 بهره است.  توفیقی برای تثبیت آن بی

بندی مشخصی از آن  ، صورترغم اینکه سروش بسیار بر وحدت وجود تاکید دارد در این بخش دیدیم علی 

، که بعضا با هم توان برداشت کرد دهد، بلکه دست کم چهار تفسیر متفاوت از وحدت وجود از سخنان او می ارائه نمی
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ترین شهودهای ما قرار دارند و تفسیر سوم با آموزه  در تعارض بنیادی با عمیق. دو تفسیر نخست ناسازگار هم هستند

سروش است منافات دارد. سپس سه استدالل سروش برای وحدت شخصی وجود را بساطت خدا که مقبول خود 

کنند، و استدالل دوم در  را حمایت نمیچهارگانه های اول و سوم هیچ یک از تفاسیر  گزارش و بررسی کردیم. استدالل

 تواند به نفع تفسیر چهارم باشد.  بهترین حالت حداکثر می

 صورت یب یخداو هی تنزی کامالاالهیات مولفه دوم:  -3

 درآمد -3-۱

ای االهیات به شدت تنزیهی است که سروش به کرات و با تعابیر متفاوت  دومین مولفه اصلی خداشناسی سروش، گونه

ن پرداخته بود به آ 1370در دهه  صورت محض که پیش از این در سلسله مقاالتی آن را مطرح کرده است. ایده خدای بی

اساسی بوده است که  مسئلهدر تاریخ الهیات ادیان ابراهیمی، همیشه این یک  36رویکرد است. نیز بیان دیگری از همین

تری  کند. و البته در زمینه گسترده ها قابل حمل است، بر خداوند نیز صدق می کدام یک از واژگان و مفاهیمی که بر انسان

اهیم دستگاه ادراکی انسان به درستی بر خدا قابل نیز این پرسش قابل طرح است که اصوال کدام یک از واژگان زبان و مف

های تشبیهی قرار  ها مطرح شده است. در یک سر طیف، دیدگاه ای از دیدگاه اطالق است. در این باره طیف گسترده

کنند، بر خداوند نیز صادق هستند. در  ها صدق می از واژگان و مفاهیمی که بر انسانقائلند گروه قابل توجهی دارند که 

ای در باب اطالق واژگان و مفاهیم ما بر خداوند  گیرانه رویکرد سخت گیرند که ف آراء تنزیهی جای میسوی دیگر طی

الیه طیف تنزیه قرار دارد، و بر آن است که هیچ یک از مفاهیمی که ما در اختیار  کنند. تنزیه مطلق در منتهی اتخاذ می

  نیست. دق ابه صورت حقیقی بر خدا ص« غیر مادی»سلبی مانند و مفاهیم « موجود»و « شیئ»داریم، حتی مفهوم 

اند. به باور آنها، واژگان و مفاهیمی که  تکلمان مسلمان موضعی کمابیش میانه اتخاذ کردهمفیلسوفان و بسیاری از  

از این امور شوند. ولی واژگان و مفاهیمی که مبرا  به وجهی مستلزم نقص، امکان یا وابستگی باشند، بر خدا حمل نمی

در وهله نخست « حی»های کمالی داللت کنند بر خداوند صادق هستند. برای مثال، گرچه واژه  باشند و صرفا بر ویژگی

)اگر چنین جهاتی در معنای آن شود، ولی پس از حذف جهات نقصی و امکانی از معنای این واژه  ها حمل می بر انسان

، «حکیم»، «عالم»، «قادر» ی همچوننیز حمل کرد. و از همین قبیل است واژگانتوان آن را بر خداوند  میمندرج باشد(، 

برد و فرایند  دستآنها در معنای باید که چه مقدار . البته واژگان متفاوت از این جهت ، و ...«رحیم»، «رئوف»، «متکلم»
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ه باور بیشتر فیلسوفان و متکلمان با هم تفاوت دارند. ب، شونداعمال کرد تا قابل حمل بر خداوند  هاتجرید را در آن

بدون هیج تصرف معنایی بر خداوند صدق « واجب الوجود بالذات»و « شیئ»، «موجود»مسلمان، واژگانی همچون 

باید متحمل تصرفات معنایی مهمی بشوند تا بتوانند بر خدا « کننده غضب»یا « منتقم»هایی چون  کنند. ولی محمول می

 ی اولیه آنها جهاتی مندرج است که با کمال مطلق الهی منافات دارد. چرا که در معناحمل شوند؛ 

نظیر . آنچه گفته شد، تصویری بسیار کلی و اجمالی از رویکرد غالب در میان فیلسوفان و متکلمان مسلمان بود 

های اخیر،  دهه دانان و فیلسوفان دین مسیحی نیز طرفدران زیادی دارد. به ویژه اینکه در این دیدگاه در میان االهی

البته باید توجه داشت در ذیل این دیدگاه کلی،  37تقریرهای مهم و جالب توجهی از چنین دیدگاهی ارائه شده است.

سمانتیکی هستند، به  مسائلای از این  دستهتفاصیل و جزئیاتی مطرح است که اختالفات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. 

موالت چه بسا اختالف وجود داشته باشد که چه میزان تجرید و از چه جهت باید در ای از مح این معنا که درباره پاره

 ای از مناقشات ماهیت متافیزیکی دارند.  معنای آن واژگان اعمال شود تا قابل حمل بر خداوند باشند. ولی پاره

فرض کنم.  د اشاره میکه برای مباحث آتی اهمیت داراز این دست مسائل متافیزیکی یک مورد به در اینجا تنها  

مسئله قابل طرح است که شان . حال این شود بر خداوند اطالق میبه معنای حقیقی « عالم مطلق» ایم واژه کنید پذیرفته

و نسبت آن با ذات الهی چیست. در این باره سه دیدگاه اصلی مطرح شده است. دیدگاه  "ویژگی علم مطلق"متافیزیکیِ 

صادق است، در اساس شیئی در « خدا عالم مطلق است»گرچه جمله آن مطابق ، که ستنخست رویکرد نومینالیستی ا

عالم به مثابه ویژگیِ علم مطلق که خدا به آن متصف است وجود ندارد. دیدگاه دوم این است که ویژگی علم مطلق 

وجود  ژگی علم مطلق)دیدگاه عینیت ذات با صفات(. دیدگاه سوم نیز این است که وی وجود دارد، ولی عین خدا است

گرچه این سه دیدگاه به لحاظ متافیزیکی با هم اختالف دارند، ولی به لحاظ سمانتیکی  38دارد و متمایز از خداوند است.

 پذیرند. )یا صدق مفهوم عالم مطلق( را بر خداوند می« عالم مطلق»هر سه اطالق واژه 

رود  ، دو اصطالحی که گاه به کار میصدق است که چه محموالتی بر خداوند قابل در ارتباط با همین بحث 

به صورت (. anthropomorphic God« )وار  خدای انسان»ست و دیگری ا (personal God« )وار خدای شخص»یکی 

گوید دست کم برخی از محموالتی که دال بر خصوصیات شخص انسانی  وار بودن خداوند می نظریه شخصکلی، 

( به همان معنای و ...« محب» ،«متکلم»، «عطوف»، «رحیم»، «فاعل قصدمند»، «مرید»، «حکیم»، «عالم»هستند )مانند 

های  این رویکرد خود طیفی از دیدگاهکنند.  و یا معنایی نزدیک به معنای اولیه، بر خداوند نیز صدق می ای که دارند، اولیه
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کنند. همچنین،  ا بر خدا صادق تلقی میوار ر شود، بسته به اینکه کدام یک از محموالت شخص متفاوت را شامل می

های انسانی )از قبیل  از خدا است که او را دارای ویژگی تصورآن اجماال ( Anthropomorphismوارگرایی ) انسان

وار بودن خدا و  دو رویکرد شخصمیان کند. در واقع، مرز دقیقی  ها و رفتارهای انسانی( قلمداد می عواطف، خصلت

هایی اشاره دارد که جنبه تشبیه در آنها  به دیدگاه« وارگرایی انسان»ا وجود ندارد، ولی معموال اصطالح وار بودن خد انسان

وارگرایی است، ولی عکس آن   وارگرایی مستلزم شخص توان گفت انسان به این ترتیب، می تر است. تر و پررنگ قوی

 برقرار نیست. 

وار هستند،  متالهان مسیحی و مسلمان قائل به خدای شخص بسیاری ازگفت  ا توجه به این اصطالحات، بایدب 

، به همان معنای اولیه و یا معنایی «رئوف»، «رحیم»، «مرید»، «حکیم»، «عالم»آنان واژگانی همچون   چرا که از دیدگاه

دهد که  یگونه که اشاره شد، این رویکرد خود طیفی کلی را تشکیل م کنند. البته همان نزدیک به آن بر خدا صدق می

 . ، که هم از حیث سمانتیکی و هم از جهت متافیزیکی با هم اختالف دارندمطرح شده استمتعددی های  درون آن نظریه

وار از خداوند وجود دارد. نخست اینکه متون  های نیرومندی برای پذیرش تلقی شخص به هر روی، انگیزه 

به خداوند است. دیگر اینکه تصور ما از خداوند به مثابه کمال وار  مقدس ادیان ابراهیمی آکنده از اطالق واژگان شخص

وار  های شخص انجامد که او را واجد برخی از ویژگی مطلق )یا: آنچه دارای باالترین کمال ممکن است( طبیعتا به این می

گذشته از تند. وار )همچون علم، حکمت و اختیار( به روشنی از زمره کماالت هس برخی از صفات شخصکه بدانیم، چرا 

هایی چون توکل، رضا، عشق به خدا، پرستشِ او، خشیت از او،  این جهات نظری، حیات دینیِ خداباورانه قائم به مولفه

این شیوه زیست دینی برای او خدا عالم و حکیم و رحیم و ... است، . اما چنانچه کسی نپذیرد نیایش با خدا و... است

    واهد بود. نامعقول و بلکه چه بسا ناممکن خ

به هر ترتیب، همان گونه که اشاره شد، سروش در این نزاع به سمت تنزیه مطلق متمایل است و خدای  

از تنزیه  مختلفیکند. البته تعابیر او در این باره متفاوت است، و بر درجات  وار را به صراحت و به کرات نفی می شخص

تر اینکه  وار از خدا است. عجیب موید تلقی شخصدارد که کامال نیز داللت دارد. اما شگفت این است که گاه سخنانی 

چنان که خواهیم دید، برخی از دعاوی تنزیهیِ سروش در تنش با مولفه نخست خداشناسیِ او، یعنی وحدت وجود قرار 

ی که از سخنان رویکرد تنزیهی متفاوتسه در ادامه، نخست اینجا نیز سروش پروای سازگاری و انسجام را ندارد.  دارد.
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اشاره خواهم  ها در آرای او ناسازگاریبندی و گزارش خواهم کرد. سپس به برخی از  شود دسته سروش برداشت می

 زارش و بررسی خواهد شد. آنها گدالیل ادعایی سروش برای نتایج این رویکردهای تنزیهی و کرد. پس از آن 

 دعاوی متفاوت تنزیهی در سخنان سروش  -3-۲

کنم. این تزها از ضعیف به  در ادامه به آن اشاره میکه است  متفاوت تنزیهی قابل برداشت فرضیهن سروش سه از سخنا

 اند:  قوی مرتب شده

روشن است که با نفی واری بر خداوند به صورت حقیقی قابل اطالق نیست.  محمول شخصهیچ  :۱3۹تنزیه

تر از  وارگرایی تزی قوی زیرا چنانکه گفته شد، انسان ؛وارگی او نیز انکار خواهد شد انسان ،وارگی خداوند شخص

وار  به گفته او، خدای شخص 40داللت دارند. 1بسیاری از سخنان سروش به صراحت بر تنزیهوارگرایی است.  شخص

، 44رحمت و دلسوزی، 43اختیار، 42خدا فاقد قصد و اراده سروش،حال آنکه به زعم  41درکی شبانانه از خداوند است.

و ماموران و فرستادگانی هم ندارد  46گوید هر صفت انسانی دیگر است. او سخن نمیو  45بصر )دیدن(و دن( )شنیسمع 

کند،  کند، نه زنده می ؛ نه چیزی خلق می48دهد ها پاسخ نمی نیایش انساندعا و او به . 47که سخن او را به مردم ابالغ کنند

 . 50خدا نسبت داد توان به  و اصوال هیچ فعلی را نیز نمی، 49میراند نه می

حمل یا یکی از مخلوقات ها  انسانمحموالتی که بر هیچ یک از گوید، و آن اینکه  گاه سروش مطلب باالتری می :۲تنزیه

به دیگر سخن، هیچ محمولی نداریم که به اشتراک معنوی هم  .نیستقابل اطالق بر خداوند به معنای حقیقی شود،  می

علت »و « موجود»المثل  فیچراکه  ؛است 1تنزیهتر  قوی 2روشن است که تنزیه 51.بر خدا حمل شود و هم بر غیر خدا

 2تنزیهنیستند. وار  شخصشوند، ولی از زمره محموالت  اطالق می غیر خدا نیزه بر هستند کاز محموالتی « برای چیزی

 تی نیست.اصوال راجع به چنین محموال 1تنزیهکند، ولی  صدق حقیقیِ این محموالت را بر خدا نفی می

کند: هیچ یک از محموالت زبان انسانی، و مفاهیم دستگاه ادراکیِ  در نهایت، سروش گاه از تنزیه مطلق دفاع می: 3تنزیه

های  صورتی مطلق خداوند این است که هیچ یک از صورت به زعم سروش مقتضای بی 52کند. انسان بر خدا صدق نمی

هر تصوری که از خدا داشته  ، و53توان نهاد هیچ نامی بر خدا نمیق نشود. ذهنی ما )اعم از خیالی و عقلی( بر او منطب

  54باشیم خدا غیر آن است.
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نهند، تا اینجا باید  تری را پیش می از آنجا که این سه تز ناسازگار با یکدیگر نیستند، بلکه به ترتیب دعاویِ قوی 

فکیک این سه تز، و مشکالت و دالیل ادعایی آنها به ت 5-3تا  3-3های  در بخشگفت سروش به هر سه التزام دارد. 

وار  این همه کاربرد صفات شخص شود این است که هر سه تز مطرح میای که بالفاصله برای  مسئلهبررسی خواهند شد. 

و به جز آن برای خدا در متون دینی و در زبان دینداران را چگونه باید توضیح داد. سروش همه این کاربردها را مجازی 

 ( بررسی خواهیم کرد. 2-3-3از جمله در بخش کند. پیشنهاد سروش در این باره را کمی جلوتر ) تلقی می

است نسبت میان رویکرد تنزیهی سروش را با ایده وحدت گانه تنزیهی، مناسب  بررسی تزهای سهپیش از  

مستلزم آن است که همه  1وحدتتوان دید  وجود )که رکن دیگر خداشناسی سروش است( بسنجیم. به راحتی می

همه با  3تنزیهتر اینکه  مهم 55.با هر سه رویکرد تنزیهی منافات دارد نیصادق باشد، که ا زیبر خداوند ن یاوصاف انسان

خدا متحد »شود، مثال  بر خداوند حمل میاین تفاسیر، محموالتی در همه ناسازگار است. وحدت وجود  چهارگانهتفاسیر 

خدا به مثابه کل دربردارنده و »(، یا 2و وحدت 1)وحدت« خدا تنها موجود عالم است»یا  (،1وحدت« )با جهان است

« و عین وابستگی به او هستنداهلل تشانات و نعوت او  شانی است که ماسوی خدا ذی»(، یا 3وحدت« )شامل جهان است

، هیچ محمولی در 3تنزیهطبق (، و همین طور.... اما 4وحدت« )خدا ذهنی است که جهان فکر او است»(، یا 4وحدت)

در تنش اساسی با یکدیگر زبان انسانی قابل حمل بر خدا نیست! بر این اساس، دو مولفه اول و دوم خداشناسی سروش 

  .هستند

تواند این ناسازگاری را در میان دو رکن اصلی خداشناسی خود برطرف کند؟ سروش خود  سروش چگونه می 

این است و تفسیرهای چهارگانه وحدت وجود  3برای رفع تنش میان تنزیهراه محتمل  به این پرسش نپرداخته است. یک

است یا متکلم  ماکرخوانیم خدا  اگر در متون دینی می ویدگ سروش دوباره به حمل بر مجاز متوسل شود. سروش می

ود وقتی مطابق ایده وحدت چه بسا اینجا نیز قائل ش 56را باید به صورت مجازی فهمید.« متکلم»و « ماکر»است، واژگان 

موجود (، یا 2و وحدت 1تنها موجود عالم است )وحدت(، یا 1وحدت) گوییم خدا متحد با جهان است وجود می

شود مجازی  همه این اوصافی که بر خدا حمل می(، 4وحدت)عین وابستگی به او هستند اهلل  است که ماسویمستقلی 

 ست:دلیل ناکارآمد ا دواست. ولی این پاسخ به 

ایده وحدت وجود )با هر تفسیر آن( یا به کنار نهادنِ اینکه حمل جمالت باال بر مجاز در اساس نخست  

درباره خدا به صورت « ماکر»شوند واژه  کند. وقتی برخی متکلمان قائل می نامفهوم میانجامد و یا آن را تهی و  می
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عنای مجازی چیست )مثال: اینکه خدا بر ظالمان غلبه و برتری کنند که آن م رفته است، این را نیز بیان میمجازی به کار 

قرار باشد محموالتی تمام است. حال، اگر  دارد(. اصوال ادعای  مجاز بدون مشخص کردن محتوای مجازی، ادعایی نیمه

پاسخ روند به صورت مجازی بر خدا صادق باشند، آن معنای مجازی کدام است؟  که در تفاسیر وحدت وجود به کار می

. اگر «خدا تنها موجود عالم است» :این جمله را در نظر بگیرید ،برای مثالتوان ارائه داد.  سرراستی به این پرسش نمی

در اینجا به صورت مجازی به کار رفته است، هیچ ایده روشنی وجود ندارد که آن معنای مجازی « موجود»بگوییم 

قرار بود خدا به صورت  2است؛ چرا که طبق وحدت 2الف وحدتچیست. وانگهی، مجازی بودن وجود خدا دقیقا برخ

 حقیقی موجود باشد و عالم به صورت مجازی، و نه بر عکس. 

توانستیم معنای مجازی مناسبی برای دعاوی فرض کنید یعنی  فرض کنید از اشکال باال صرف نظر کنیم؛حال  

تواند معنای مجازی برای  ون الف را بیابیم که میبرای مثال، توانستیم مفهومی همچپا کنیم. و توحدت وجودی دس

به صورت مجازی بر « تنها موجود عالم» تلقی شود. حال اگر سروش قائل شود که محمولِ« تنها موجود عالم» محمولِ

هیچ یک از مفاهیم دستگاه  3کند، الجرم باید بپذیرد مفهوم الف واقعا بر خدا صادق است. اما مطابق تنزیه خدا صدق می

و وحدت  3تواند تنش میان تنزیه ادراکی ما بر خدا صادق نیست. بنابراین، حمل دعاویِ وحدت وجودی بر مجاز نمی

با هر گونه حملِ واژگان بر خدا )چه به صورت حقیقی و چه به صورت  3وجود را بر طرف کند. در اساس، تنزیه

 بازخواهم گشت.ای مهم است که در ادامه به آن  مجازی( منافات دارد. این نکته

مولفه اول خداشناسی سروش )ایده وحدت وجود( و مولفه دوم )در رسد تعارضی که میان  بنابراین، به نظر می 

علیرغم سخنان ( وجود دارد، قابل رفع نیست. شاید تنها راه سروش برای التزام به هر دو مولفه این باشد که 3قالب تنزیه

)نفی خدای  1تنزیه .3بپذیرد و نه تنزیه 1تنزیهتر  تز ضعیفرا در قالب مولفه دوم ، 3صریحش در دفاع از تنزیه

که پیش از  چناناز سوی دیگر، سازگار است.  4و وحدت 3، وحدت2وار( دست کم در نگاه نخست با وحدت شخص

جام درونی این است که اگر صرفا بر اساس انس تر از دیگر تفاسیر است. نتیجه معقول 4این گفته شد، از این میان وحدت

است )البته باید توجه داشت که با  4با وحدت 1ش است ترکیب تنزیهسرو ویقضاوت کنیم، بهترین مسیری که پیش ر

، برخی از نتایجی که سروش درصدد است از الهیات تنزیهی اتخاذ کند، مانند خوانش مجهول از آیاتی که 1صرف تنزیه

 .به این مطلب باز خواهم گشت( بعدی یها بخشخواهد بود. در پذیر ن دهد، امکان فعلی را به خداوند اسناد می
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خواهم به  نیز در تعارض است. در اینجا صرفا می 1ای از سخنان سروش حتی با تنزیه با همه این اوصاف، پاره  

وار به معنای حقیقی بر خدا  شخص های گوید محمول گونه که دیدیم، سروش به صراحت می یک مورد اشاره کنم. همان

که خدا گوید  در جایی دیگر میسروش وار نیست. اما  ، و به دیگر تعبیر، خدا واجد هیچ صفت شخصشود حمل نمی

صورتی خدا با  کند بی دارای صفانی ذاتی، از جمله علم، قدرت، حیات، وحدت و وجوب است، و به صراحت اعالم می

داشتن صفات ذاتی، کافی است صورتی و  بیاری میان سازگار است. به زعم او، برای رفع ناسازگذاتی داشتن این صفات 

واری  بگوییم صفات ذاتی عین ذات هستند و نه زائد بر ذات. همین که صفات یادشده عین ذات تلقی شدند، از انسان

وار بودن خداوند  هایش قرار دارد. دیدگاه شخص این سخن سروش در تقابل روشن با دیگر گفته 57گیریم. فاصله می

گونه که پیش از این نیز اشاره شد،  همانشود. اما  وار بر خداوند حمل می دارد برخی از محموالت شخص ن میصرفا بیا

کنند،  او پیدا میچه شانی دارند و چه نسبتی با ذات  "های خدا ویژگی"این دیدگاه نسبت به اینکه به لحاظ متافیزیکی، 

که هایی  توانند جای گیرند، هم دیدگاه نومینالیستی می های وارگرایی هم نظریه در ذیل رویکرد شخصخنثی است. 

هایی که قائل به تمایز ذات از صفات هستند. وقتی سروش در  هم دیدگاهکنند، و  تلقی میذات الهی را عین صفات خدا 

 وارگی خدا ملتزم شده قدرت و حیات است، در حقیقت به اصل ایده شخصپذیرد خدا دارای علم و  این سخن اخیر می

 صورت را کنار نهاده است؛ و این در تعارض آشکار با دیگر سخنان سروش است. و ایده خدای بی

کند. در ادامه، با  دفاع می 3و تنزیه 2، تنزیه1متعددی به روشنی از دعاویِ تنزیه به هر روی، سروش در سخنان 

 کنیم. هر یک بررسی میپردازیم، و نتایج و دالیل ادعایی  تفصیل بیشتری به هر یک از این تزها می

 وار(  )نفی خدای شخص ۱و دالیل تنزیه ، مشکالتنتایج -3-3

 ۱برخی نتایج تنزیه -3-3-۱

ای از لوازم این دیدگاه که  گذارد. پاره شناسی بر جای می وار نتایج رادیکالی در خداشناسی و دین نفی خدای شخص

، 59بصر و ، سمع58همه این موارد از خداوند است: علم است، نفیِو به آن اذعان داشته سروش نیز خود بیان کرده 

در ادامه، برخی از دیگر نتایج . 66امر و نهی، 65تکلم، 64مند فعل غرض، 63اراده و ، قصد62، اختیار61، رحمت60عدالت

 کنیم: را که بسیار مورد توجه سروش است مرور می 1تنزیه
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هایی همچون علم،  ی کالسیک آن( داشتن ویژگیبودن )در معنا فرض منطقی خالق پیش :خدا بودن خالق ینف -الف

کند، الجرم خالقیت خدا را  مند است. وقتی سروش همه این اوصاف را از خداوند سلب می اختیار، قصد و فعل غرض

، و هم اشکال 67کند های متفاوت هم خالق بودن خدا به صورت کلی را رد می ، که البته به کرات و با بیانکند ردنیز باید 

 .69و رزق دادن 68کردن و میراندن  القیت خدا همچون زندهخاص خ

، خدا سخن گفته است و فرستادگانی را برای ابالغ پیامش به از وحی و نبوت متعارف تلقیدر  :نبوت و یوح ینف -ب

هم انگیزاند؛ چرا که  گوید، و نه کسی را برای رساندن بر می سخن میوار نه  خدای ناشخصمردم مبعوث کرده است. اما 

به همین دلیل است که  .شود نمیوار صادر  ، که از موجود ناشخصافعالی قصدمندانه هستند ارسال فرستادگانتکلم و هم 

در اساس، یکی از . 70کند و به دفعات، وحی و نبوت و ارسال پیامبران در معنای متعارف آن را رد میحت اسروش به صر

قیقا کنار نهادن این تلقی کالسیک، و ارائه تصویر بدیلی از وحی و وار د ای اصلی سروش برای نفی خدای شخص انگیزه

و نه کالم  است گزارش کرده در بیداریاو  که های محمد است خوابدر این تصویر بدیل، قرآن در واقع  نبوت است.

هایی را به او  های محمد را ایجاد کرده است تا پیام خوابخداوند همچنین، به زعم سروش اینگونه نبوده است که  .خدا

گونه که در تفسیر بدان ) گفتن استخدام کند ای برای سخن ها را به مثابه محمل یا وسیله قل کند و یا اینکه آن خوابتمن

وار در  ناشخص یخداچراکه  ؛شود خدا از طریق خواب پیام خود را به حضرت ابراهیم منتقل کرد( کالسیک گفته می

علول م ،ها های دیگر انسان مانند خواب ،های پیامبر  کند. خواب د و نه پیامی منتقل ه باشداشت یکالمتواند  مینه اساس 

نفس خود پیامبر است و هیچ علت فراطبیعی مانند خدا یا فرشتگان ندارد، و به این ترتیب سروش تصویری کامال 

سروش با آموزه کالسیک شود تفاوت دیدگاه  جا مشخص می از همیندهد.  گرایانه از وحی و نبوت ارائه می طبیعت

بلکه تفاوت  ؛دیدن( برای فرایند وحی پیشنهاد کرده است وحی صرفا این نیست که سروش مکانیزم دیگری )یعنی خواب

فرستد، چه از طریق خواب و چه  ها نمی وار پیامی را به انسان تر است: از دید سروش، اصوال خدای ناشخص بسی عمیق

   71غیر آن.

سازد، به این غرض  دهد یا بر دست پیامبر جاری می ه فعلی است که خدا در طبیعت صورت میمعجزمعجزه:  ینف -پ

  72پدید نخواهد آورد.نیز حجتی بر پیامبریِ او باشد. ولی روشن است خدای فاقد علم و اختیار، معجزه که 

ه آن اشاره کرده است، چند بار بوار که سروش  از دیگر نتایج خدای ناشخص: توبه رشیپذ و دعا استجابت ینف -ت

شنود و گاه به  در برداشت سنتی از دعا، خدا دعای ما را میاز سوی خداوند است.  و پذیرش توبه نفی استجابت دعا
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ها آگاه است و به واسطه حکمت و رحمت خود  او به توبه و استغفار انسانکند.  مقتضای رحمت خود آن را اجابت می

نیایش به درگاه الهی در مرکز شیوه زیست دینی قرار دارد، و به کلیت حیات مومنان معنا  بخشاید. توبه، دعا و آنها را می

وار  رحمت و فعل قصدمندانه خداوند است، که خدای ناشخص ،مستلزمِ علمبخشد. اما اجابت دعا و پذیرش توبه  می

وار از خدا،  طبق تلقی ناشخص 73کند. سروش استجابت دعا و پذیرش توبه را رد میرو . از این هیچ یک را دارا نیست

شنود و نه پاسخی به آن  نه خدایی آن را میدر اساس دعا کردن و توبه اعمالی نامعقول و پوچ است؛ چرا که باید گفت 

وند است، عملی کامالً نامعقول و بیهوده و تویی مومنان با خدا-گوی من و گفتخواندن که نماز همچنین،  74شود. داده می

 .ودبخرافی خواهد 

ادیان ابراهیمی و به )آنگونه که در  وار، حیات شخصی پس از مرگ ناشخص: با خدای نفی معاد ادیان ابراهیمی -ث

مهمترین پایه آموزه معاد این است که خداوند به مقتضای شود.  نفی و منحل میتصویر شده است( خصوص قرآن 

وقتی سازد. اما  جازات بدکاران جهان آخرت را برپا میعدالت و رحمت خود، برای اعطای پاداش نیک به نیکوکاران و م

سروش بارها به صراحت گفته است که به همین دلیل است که  ریزد. وار نفی شود، آموزه معاد نیز فرومی خدای شخص

تصاویری که در  75؛کل آیات قرآن درباره وجود حیات پس از مرگ، تصاویری است که محمد در خواب دیده است

این خواب ها باید تعبیر شوند، و وقتی تعبیر شوند، چیز دیگری از کار در  76اند. ود او ساخته شدهخواب توسط خ

جز اعداد، لزومی ندارد همان چیزی باشد که در خواب دیده  بخشی از رویا،هیچ  . به زعم سروش، تعبیرِخواهند آمد

  77.شده است

رها با لحنی تاییدآمیز گفته است که مطابق نظر این نکته مرتبط نیز قابل توجه است که سروش بارها و با 

ی درک کننده کلیات است، و این را نیز افزوده است که به  فیلسوفان مسلمان، حیات پس از مرگ نیازمند نفس ناطقه

اند. به گفته سروش، الزمه این آراء  عقیده فیلسوفان مسلمان، فقط افراد بسیار قلیلی به مرتبه درک کلیات نائل آمده

یابد، و لذا  و با مرگ هستی آنها پایان می ها فاقد حیات پس از مرگ هستند یلسوفان مسلمان آن است که بیشتر انسانف

های تاییدآمیز به  این نسبت 79.دهد ینسبت م زین یرا به مولو دگاهید نیسروش هم 78.رستاخیزی هم نخواهند داشت

 80وم قرآنیِ آن است.حکمای مسلمان و مولوی در هماهنگی با نفی معاد به مفه

وار این  : یکی دیگر از پیامدهای بسیار رادیکال خدای غیرشخصاز قرآن ییو خدازدا متون دینی کالیراد لیتاو -ج

است که الزم است بسیاری از آیات قرآن و دیگر متون دینی را به صورتی بنیادین تاویل کرد؛ چرا که این متون مشحون 
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ار به خداوند است. درباره این مطلب، در بخش بعد بیشتر سخن خواهم گفت. چنانکه و از اسناد صفات یا افعالِ شخص

« خدازدایی از قرآن»به   -به اذعان خودش -خواهیم دید، پیشنهاد اصلی سروش برای تاویل آیات قرآن در نهایت

 انجامد. می

 متون دینی وار به خدا در  اسناد محموالت شخصو  ۱تنزیه -3-3-۲

م، در این بخش به یک مشکل اساسی که وار بپرداز وش برای نفی خدای شخصه دالیل ادعایی سرپیش از آنکه ب

دیگر متون دینی آکنده از اسناد محموالت و قرآن ، و آن اینکه کنم قرار دارد اشاره میوار  ایده خدای ناشخصپیشارویِ 

از این رو تنها راهی که برای او  .تلقی کند خواهد این اسنادها را در اساس باطل وار به خداوند است. سروش نمی شخص

این دست از اسنادها برداشت  تاویلشیوه برای  سهاز سخنان او  ند.تاویل کرا همه این موارد ماند این است که  باقی می

دقیقا در نهایت باز هم مانند موارد مشابه ، که شیوه سوم با هر یک از دو شیوه نخست نیز قابل جمع است. شود می

 . دنشو میو بررسی معرفی  ها است. در ادامه به اختصار این شیوه ها خص نیست مختار سروش کدام یک از این شیوهمش

 بر مجاز  وار  واژگان شخصشیوه نخست تاویل: حمل 

به صورت مجازی باید شود،  که به خدا نسبت داده میرا همه صفات و افعال انسانی  گوید سروش در چند موضع می

ای از صفات انسانی را که در قرآن به خدا نسبت داده شده است  شود بسیاری از مفسران پاره یادآور میروش س .81فهمید

اند. اما پیشنهاد سروش چنین است که این شیوه تفسیر منحصر  )مانند غضب کردن یا راضی شدن( بر مجاز حمل کرده

های  گونه که در بخش همانوار سرایت داد ) به صفاتی چون غضب نیست، بلکه باید آن را به همه محموالت شخص

 وار هم فراتر است(.  دایره حمل بر مجاز از واژگان شخص 3و تنزیه 2مطابق تنزیهبعدی خواهد آمد، 

شود خدا خالق است یا مختار است،  کند: وقتی گفته می گاه سروش همین ایده را به بیان دیگری مطرح می 

وار به خدا نسبت داده  مختار است. یعنی هرگاه محمولی شخص گویاست، و خالق ا گویامعنایش این است که خدا 

گردد؛ چرا که اگر از  این پیشنهاد در حقیقت به همان حمل بر مجاز باز می 82در آن مستتر است. "گویا"شود، یک قید 

ه کار رفته است. گاه به صورت مجازی بآن جمله مختار است،  گویااین معنا اراده شود که خدا « خدا مختار است»جمله 

خوانیم که خدا چنین و چنان گفت، این را  گیرد. به زعم او، وقتی در قرآن می نیز سروش از استعاره زبان حال کمک می



32 
 

گوییم بلبل به گل چنین و چنان گقت منظور این است که زبان  باید بر حسب زبان حال فهمید؛ همانگونه که وقتی می

 ای حمل بر کاربرد مجازی است.  تفسیر بر حسب زبان حال نیز گونه 83حال بلبل چنین و چنان است.

الزم است به ازای هر واژه  ،به هر روی، اگر قرار باشد سروش شیوه نخست تاویل را در پیش گیرد  

بر خدا صدق وار نباشد، و ثانیا  را بیابد که اوال شخص مفهومیشود،  به خدا نسبت داده می قرآن واری که در  شخص

آن واژه در مفهوم یادشده یک ای که کاربرد  تناسب معقولی با معنای حقیقی آن واژه داشته باشد، به گونهد، و ثالثا کن

وار، چه بسا بتوان مفهوم مورد نظر را یافت و  ای از واژگانِ شخص در مورد پارهکاربرد مجازی صحیح و قابل قبول باشد. 

واری که بر خدا  واژگان شخص همهار حمل کرد. اما آیا واقعا به ازای و آن واژه را بر یک معنای مجازیِ غیر شخص

فرایند تاویلی  اینواری را یافت؟ سروش هیچ گاه نشان نداده است که  توان چنان مفهوم غیر شخص می شوند میاطالق 

واری را  ناشخص عنایمرا در نظر بگیرید. چه « عالم»پذیر است. برای مثال، واژه  وار امکان درباره همه محموالت شخص

در آن معنا به کار برد؟ هیچ را به صورت مجازی « عالم»توان یافت که هم بر خدا صادق باشد و هم ممکن باشد که  می

 . ، و سروش نیز سخنی در این باب نگفته استکند ای به ذهن خطور نمی گزینه

اند )مانند همان  ی کردهعنای مجازحتی در مواردی که گروهی از مفسران صفتی منسوب به خدا را حمل بر م 

غضب و رضایت که سروش یاد کرده است، و یا مکر و انتقام و امثال آن(، به هیچ روی روشن نیست معنای مجازیِ 

پیشنهادی کامال معنایی غیر شخصی است. باز برای مثال صفت اراده را در نظر بگیرید. همانگونه که سروش یادآور شده 

اند. یک برداشت از این سخن آن است که  فان مسلمان اراده الهی را به علم به اصلح باز گرداندهاست، گروهی از فیلسو

شود، این واژه به صورت مجازی در معنای علم به اصلح به کار رفته است. اما  بر خداوند اطالق می« اراده»وقتی واژه 

وار با توسل به مانورِ حمل بر  ر از خدای شخصوار است. کوتاه سخن اینکه گذ این معنای مجاز باز خود معنایی شخص

پذیر نیست. شاید به دلیل همین تنگناها بوده است که سروش به سراغ شیوه دیگری  کاربرد مجازی، به هیچ روی امکان

     از حمل بر مجاز است. تر  به مراتب سستاز تاویل رفته است، که 

 (صیغه مجهول به)خوانش  مخلوقاتتاویل: اسناد صفت به  دومشیوه 

کند، این است آن صفت یا فعل  وار به خدا مطرح می شیوه دیگری که سروش برای تاویلِ اسناد صفات و افعالِ شخص

سروش از این شیوه را به جای خدا به مخلوقات عالم نسبت دهیم یا اینکه آن آیات را به صورت مجهول تفسیر کنیم. 
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تلقی  قرآن از ییخدازداتوان آن را  ، و در واقع می84کند یاد می« غه مجهولخوانش به صی»فهم متون مقدس گاه با عنوان 

توان از آنها برداشت کرد.  مشوش است و تصویر روشنی را نمیبسیار البته سخنان پراکنده سروش در این باره  کرد.

  :های سروش )با توضیحات من( از این قرار است برخی از مثال

را که  "خلقت به حق". از سوی دیگر به زعم سروش «خلق السماوات و االرض بالحق»خوانیم که  در قرآن میما ( 1)

، و اند به حق پدید آمدهها و زمین  وار نسبت داد. پس آیه را باید اینگونه فهمید که آسمان توان به خدای غیر شخص نمی

. در این تاویل دو 85کند ار کار میبه حق بودن آنها نیز به این معنا است که نظام عالم نظام مقسطی است که ترازوو

خدا تصرف معنایی صورت گرفته است. از یک سوی، با اینکه در آیه خلقت به خدا نسبت داده شده است، در تاویل آن 

قید « حق بودن». تصرف دوم این است که در آیه، رود سخن میها و زمین  پیدایش آسماناز شود و صرفا  حذف می

 شود.  ست. ولی در تاویل سروش، حق بودن صفت خود عالم تلقی میخلقت خداوند مر عالم را ا

و کیفر دادن به خداوند را اینگونه  ( در همان عبارتی که در باال به آن ارجاع شد، سروش تلویحا اسنادِ پاداش دادن2)

 . ار بد به سرانجام بدکو شود،  یم یمنته کیبه سرانجام ن کیکار نای است که  کند که سازو کارِ عالم به گونه تاویل می

را باید به « و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»گوید چون فعل خداوند دارای غرض نیست، آیه  ( سروش می3)

به خدا خلق  هرجا. همچنین، عبادت خواهند کردبرخی اختیارا خدا را اند و  آمده دیپد انیآدمصیغه مجهول فهمید: 

 86وارگرایی نیفتیم. ه شود، تا در دام انسانسبک یعنی به صیغه مجهول فهمید است، باید به همین نسبت داده شده

شود که به پیامبر امر کرد، معنایش این است که پیامبر  گوید وقتی به خدا اسناد داده می ( در جایی دیگر، سروش می4)

دلیلی که سروش نیز برای چنین  شود، و در اینجا نیز خدا کامال از معنای تاویلی حذف می 87فهمید چه کاری باید بکند.

 وار از خدا است. کند اجتناب از تلقی انسان تاویلی بیان می

 یکس مییگو یکه م یوقت»( به زعم سروش، فرستادن و برانگیختن انبیا را نیز باید به همین سبک فهمید. به تصریح او، 5)

. او 88«میکن یم ریخدا تعب ختنیاو را ما به برانگبرخاست. برخاستن  یاست که کس نیدر واقع معناش ا خت،یرا خدا برانگ

در آن شب در  یاتیآ یعنی "میما قرآن را در شب قدر نازل کرد"[ تعابیر قرآن از این قبیل که]»گوید:  در جایی دیگر می

و  یتماعاج طیشرا یآمدند به اقتضا امبرانیپ یعنی، "میرا فرستاد امبرانیما پ"با اسباب و شروطش.  دیجوش امبریپ ریضم

     89.«دوران یعیو طب یخیتار
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کند. هر جا در قرآن، فعلی به خدا اسناد داده شده است، ما باید آن را به  میمطرح یک قاعده کلی به دفعات ( سروش 6)

 صورت مجهول بخوانیم. پس اگر در قرآن آمده است خدا جان کسی را گرفت، یا باد را فرستاد، یا باران را فرستاد، یا

 یلیسبارد،  وزد، باران می و آنها را هالک کرد، باید اینگونه بفهمیم: فالن کس مرد، باد می ا به سر فالن قوم فرستادر یلیس

  90روان شد و فالن قوم را آب بُرد.

شیوه نخست با گردد. منتها تفاوت آن  توان گفت شیوه دوم برای تاویل نیز در اساس به حمل بر مجاز باز می می 

خدا عالم را ». مثال جمله شود و نه نسبت به محمول آن نسبت به موضوع جمله مطرح میتجوز ه ادعای کدر این است 

به صورت مجازی تعبیر « خلق کردن عالم»را که در نظر بگیریم، در شیوه نخست محمول جمله، یعنی « خلق کرد

گردد. اما جمله همچنان درباره  ل میحموار )مثال: علت بودن برای پیدایش عالم(  شخص، و بر یک معنای غیر شود می

پیشنهادی در اساس چیزی را به خدا  یتاویلمعنای شود، و  خدا است. اما در شیوه دوم، در موضوع جمله تصرف می

   تری است. تاویل رادیکال ناز این رو شیوه دوم متضم دهد. اسناد نمی

 یرفتنی نیست.به هیچ روی پذدالیل زیر  به هر روی، شیوه دوم تاویل نیز به 

توان به کار  شود نمی وار که به خدا اسناد داده می این شیوه را در اساس در مورد برخی از محموالت شخص نخست:

ای از  زند عمدتا ناظر به افعال منسوب به خدا است. ولی ابدا مشخص نیست درباره پاره هایی که سروش می گرفت. مثال

« عالم استخدا »اگر قرار باشد جمله پذیر است. مثال  انش مجهول امکانبه صیغه خوخوانش وار چگونه  صفات شخص

توانیم  را به صیغه مجهول بخوانیم، معنای آن چه خواهد بود؟ از برخی سخنان سروش شاید کسی برداشت کند ما می

این خواهد بود « تخدا عالم اس»شعور را به جای خدا، به عالم طبیعت نسبت دهیم. بر این اساس، شاید ادعا شود تاویل 

انگاری  روان در این بحث سروش برای تایید اسناد شعور به طبیعت از ایده همه«. شعور است طبیعت ذی»که 

(panpsychism نیگل )این  ، به تقریب فراوان،انگاریِ نیگل روان ولی باید توجه داشت که مدعای همه 91 گیرد. کمک می

های پایه  یا ویژگی( phenomenal consciousness) آگاهی پدیداریاز  مادی، دارای درجاتیبنیادین است که ذرات 

، و در خداباوری ها هستند. اما ویژگیِ آگاهی پدیداری متفاوت از ویژگیِ علم است که به انسانآگاهی پدیداری 

تند. باالتر هس علمشود. خود نیگل هم هیچگاه نگفته است همه ذرات طبیعت دارای  کالسیک، به خداوند نسبت داده می

نه انگاریِ نیگل را بپذیریم،  روان همهتوان گفت؟ حتی اگر  چه می« است به همه حقایقخدا عالم »درباره جمله از این، 

 توان گفت و نه نیگل گفته است که طبیعت به همه حقایق علم دارد. می
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در برخی از موارد این حد از  وار از خداوند است، اگر دلیل خوانش به صیغه مجهول اجتناب از تلقیِ شخص دوم:

کنند،  تواند آیاتی را که از خلقت خدا صحبت می وار می تصرف در معنا ضرورتی ندارد. مثال یک طرفدار خدای ناشخص

دا را به کلی از معنای ختفسیر کند، بدون اینکه وار است(  بر حسب علیت خدا نسبت به جهان )که مفهومی غیر شخص

 توان در معنای متون دینی تصرف کرد و نه بیش از آن.  به همان اندازه که نیاز است می باری،آن آیات حذف کند. 

حقیقی جمله مورد نظر داشته باشد، تا حمل آن معنای با مرتبطی باید تناسب  یتاویلمعنای : از همه اینها گذشته، سوم

این معنا که باران بارید به کلی دلبخواهی است و بر « خدا باران فرستاد»حمل اما  پذیر باشد. مکانتاویلی اجمله بر معنای 

واکنش ما به این اظهار نظر «. من باران را فروفرستادم»های محاوره ندارد. فرض کنید کسی بگوید  شیوه نمونه مشابهی در

که گوییم  به هیچ روی نمیولی داند.  کند و یا فارسی نمی آن است که گوینده یا دچار توهم شده است، یا شوخی می

تفسیر آیات قرآن به صیغه مجهول نیز همین  !صرفا این بوده است که باران باریدگوینده فرد حکیمی است و منظورش 

دهد )چه با واسطه و چه مستقیما(، و راهی برای شیوه نخست تاویل  حکم را دارد. اگر واقعا خدا هیچ فعلی را انجام نمی

ای غلط تلقی کرد  را باید جمله« خدا باران را فروفرستاد»جمله دارد، جمله بر مجاز( وجود ن یمحمولبخش )یعنی حمل 

وانگهی، چه حکمتی در این نهفته است که مولف  92کند. که گوینده آن یا باور به شدت خطایی دارد و یا شوخی می

ها به کرات  ردن انسانای را مانندِ بارش باران، وزش بادها، و م پاافتاده قرآن )چه خدا باشد و چه پیامبر( واقعیات پیش

  93دهد؟ گزارش کند، آن هم با جمالتی که به غلط آنها را به فعل خدا نسبت می

 وار از خداوند یایی دانستن تصویر شخصؤر :سوم وهیش

. تقریبا همه مفسران و اند ای از مفروضات کالسیک درباره متن قرآن و تفسیر آن ارائه شده دو شیوه قبلی بر حسب پاره

را بر خالف ات آیآن مراد مولف قرآن از برخی آیات همان ظاهر آنها نیست، و لذا الزم است پذیرند که  میمتکلمان 

گوید همین فرایند را باید در مورد همه  در دو شیوه نخست که پیش از این گذشت، سروش می ظاهر حمل کرد. حال

ه نخست، این تصرف در ناحیه محموالت مطابق شیودهد اعمال کرد.  وار به خدا نسبت می آیاتی که صفات شخص

شود که در قرآن به خدا اسناد داده شده است، و مطابق شیوه دوم تصرف در ناحیه موضوع  واری اعمال می شخص

 گیرد.  صورت می
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به کلی از دیدگاه کالسیک درباره قرآن و تفسیر آن شود،  ای سخنان سروش استفاده می اما شیوه سومی که از پاره 

 یشخص یخدا»گوید  گیرد و مبتنی بر فرضیه سروش درباره رویایی بودن وحی است. سروش در جایی می یفاصله م

دیده است که خدا  خواب رویایعنی پیامبر اسالم در  94«.کرد لیتأو دیاسالم بوده و لذا آنها را با امبریپ یاهایمحصول رو

را فرستاده است، و با آنها سخن گفته و پیامبران  ده است، و جهان را خلق کرو مرید و مهربان استو بینا و شنوا عالم 

واری از خداوند که در  کند و.... خالصه اینکه هر توصیف شخص شنود و آنها را اجابت می ها را می است، و دعای انسان

کرد، استناد  رویاهای پیامبر، نباید به ظاهر است که پیامبر دیده است. اما به زعم سروش خوابیقرآن آمده است، گزارش 

حال آن تعبیر واری به خداوند نباشد.  ای تعبیر کرد که مستلزم اسناد هیچ صفت شخص به گونهالزم است آنها را  بلکه

تاویالتی که در دو گوید، ولی شاید منظورش این باشد که همان  کدام است؟ در اینجا سروش به صراحت چیزی نمی

شود. برای مثال، پیامبر خواب دیده است که خدا  بیر خواب پیامبر مطرح میشیوه قبلی مطرح شد، این بار به عنوان تع

 آید.  باران را فروفرستاده است، و تعبیر آن این است که باران فرو می

شود و  تبدیل می« تعبیر رویاو خوابگزاری »در حقیقت به « تفسیر متن»فرایند  رسوالنه،رویای شبه ادعای در  

شود )مانند تناسب میان  دیگر آن قیودی که معموال برای تفسیر معقول متن مطرح میاین ترتیب گویا به زعمِ سروش، به 

رسد که یکی از  به نظر می آورد.  پدید نمی خوابگزارتفسیر پیشنهادی با معنای ظاهری آیه و امثال آن( محدودیتی برای 

سازیِ مفسر است، که اینک در قامت معبِّر ظاهر دقیقا همین آزادرسوالنه های سروش برای پذیرش فرضیه رویای  انگیزه

این نوشتار میسر نیست و دیگران نیز  دچار مشکالتی اساسی است که طرح آن دررسوالنه فرضیه رویای شود. باری،  می

 کنم.  نکته مرتبط با بحث حاضر اشاره می سهدر اینجا تنها به  95اند. بسیار نوشتهباره آن در

، «بینیم می»در رویا چیزهایی را معموال ما  ؛استیا شبه حسی  حسیدارای پدیدارشناسیِ  عمدتاویا ر :نخست نکته

. سیاق است وبه همین سبک نیز رسوالنه رویای شبه ادعای های سروش در توضیح  . مثالو ...« بوییم می»، «شنویم می»

یا « شنید»)یا « دید»است در رویا که درباره خداوند را محتوای بسیاری از آیاتی توان  میچگونه روشن نیست اما 

و یعلم ما فی البر و البحر و ماتسقط من ورقه  و عنده مفاتح الغیب الیعلمها اال هو»خوانیم  مثال، در قرآن می«...(. بویید»

 بخشی از مفاد آیه سلبی است: اینکه به جز خدا کسی از کلیدهای غیب آگاه نیست. اما چگونه این امر سلبی«. اال یعلمها

توان در خواب دید؟ همچنین، بخشی از مفاد آیه دارای سور کلی است: خدا به هر برگی که  )آگاه نبودنِ دیگران( را می

، کلی نیست گزاره با سورافتد علم دارد. اما هیچ گاه محتوای یک تجربه بینایی )چه در خواب و چه در بیداری( یک  می
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فرم محتوا و تر،  . به صورت عامتوان عالم بودنِ کسی را در خواب دید بگذریم از اینکه اصوال روشن نیست چگونه می

تر از آن است که بتوان گفت  مسوره و غیر آن( بسی پیچیدهجمالت شرطی، سلبی،  مانندبسیاری از جمالت قرآن )

 96گزارش رویا هستند.

 1ن دغدغه را دارد که به نحوی تنزیهتری از مسئله ارتباط دارد. اصوال چرا سروش ای به سطح کالن : این نکتهدوم نکته

آورد؟ طبیعتا به این دلیل  روی میتاویل آیات قرآن به را با متون مقدس و به ویژه قرآن سازگار کند و برای این هدف، 

شناختی وحی به وجهی ملتزم باقی بماند. اگر سروش در اساس بخواهد  خواهد به حجیت معرفت است که گویا می

رویایی بودن وحی شبه ادعای ر نهد، دیگر نباید پروای سازگاریِ نظریاتش با قرآن را داشته باشد. ولی اعتبار وحی را کنا

 تواند منبعی برای شناخت یا باور موجه برای ما باشد.  انجامد که وحی نمی عمال به این می

حقیقت چیزی جز  شناختی وحی که در رویای رسوالنه، اهمیت و اعتبار معرفتشبه ادعای توضیح اینکه در  

ولی نکته مهم  .باشندبه سوی حقایق عالم ای  توانند دریچه مینیست، در این ریشه دارد که این رویاها خواب های محمد 

مناسب آنها است که ما را به واقع « تعبیر»ها به ظاهر اولیه خود مطابق با واقع نیستند، بلکه  این است که این خواب

رویای شبه ادعای ای باشد که بر اساس آن باوری موجه را شکل دهیم. اما در هیچ جای   پایه تواند شود، و می رهنمون می

شود( که قواعد حاکم بر تعبیر مناسب کدام است. باالتر از  مدللکه رسد به این رسوالنه مشخص نشده است )تا چه 

خود تعبیر معتبر رویاهای پیامبر  توان تدوین کرد. سروش این، در اساس مشخص نیست که چنین قواعدی را چگونه می

 "علم"شناسی این  انگارد، که به هیچ روی مشخص نیست ماهیت و روش می« علم تعبیر خواب»را در گرو آگاهی از 

ش را در اختیار داریم، های خوابهای پیامبر از  نتیجه آن است که ما گزارش !کجا باید آن را سراغ گرفتاصال چیست و 

شناختی کامال زائد و  رمزگشایی از آنها در دسترس ما نیست. به این ترتیب، وحی به لحاظ معرفت ولی هیچ طریقی برای

 تواند هیچ نقشی در توجیه باورهای ما ایفا کند. د، چرا که نمیوثمر خواهد ب بی

اهر این است که با ظ 1فرضیه تنزیهیک مشکل اساسی در برابر از این نتیجه استقبال کند. البته شاید سروش  

از رویای رسوالنه شبه ادعای  دهند( ناسازگار است. اکنون وار را به خداوند نسبت می آیات قرآن )که صفات شخص

هیچ راهی گوید ظواهر آیات اعتباری ندارند، بلکه تعبیر مناسب آنها است که حجیت دارد، و از سوی دیگر،  سویی می

از متن قرآن هیچ شاهدی له یا علیه متن قرآن کدام است. به این ترتیب،  تعبیر معتبر ازدریابیم گشاید که  در برابر ما نمی

شود. بله، با  قرار داشت خود به خود خنثی می 1چالشی که در برابر تنزیهتوان فراهم آورد. در نتیجه،  ای نمی هیچ فرضیه
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آید، ولی باید توجه  می 1هرویای رسوالنه، در اینجا این فرضیه به کمک تنزیشبه ادعای صرف نظر از همه اشکاالت 

 .شناختی قرآن یکسره منتفی شود دهد: به این هزینه که ارزش معرفت ای رخ می داشت این کمک به چه هزینه

در اینجا اشاره به نکته دیگری بجا است. اگر فی الواقع پیشنهاد سروش برای تعبیر رویاهای پیامبر درباره  

آنگاه سوال  -شود همانگونه که از کلیت سخنان او چنین برداشت می -خداوند، تعبیر بر حسب صیغه مجهول است

در گرو تعبیر خواب خود قواعدی دارد و شود. چنانچه اشاره شد، به زعم سروش  دیگری نیز در برابر سروش مطرح می

را به  ای سروش آیات یادشده است. حال پرسش این است که بر حسب چه معیار و قاعده« علم تعبیر خواب»آگاهی از 

  آید.    کند؟ از سخنان سروش هیچ پاسخی برای این سوال به دست نمی ای دیگر تعبیر می شکل مجهول و نه به شیوه

کنند، اما چون قرآن  ترسیم می خداوار از  به زعم سروش، گرچه ظاهر بسیار از آیات تصویری شخص: سوم نکته

اما  97دارای اعتبار است.که دارد، بلکه تعبیر آن آیات است پیامبر است، ظواهر آیات قرآن حجیت نهای  خوابگزارش 

لَیْسَ »و  [159]صافات، « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُون»در همین بحث به ظاهر آیاتی چون چرا خود سروش اگر چنین است 

یگری از تشویش و برای دفاع از رویکرد تنزیهی تمسک جسته است؟ این نیز نشانه د[ 11 ،ی]شور« کَمِثْلِهِ شَیْء

  ناسازگاری درونی در آرای سروش است.

دهد  وار به خداوند نسبت می سروش سه شیوه برای تاویل آیاتی از قرآن که صفات شخصحاصل سخن اینکه  

توان با  دشواری می را بهوار  ایده خدای کامال ناشخص. دچار مشکالتی اساسی هستند، که هر سه پیشنهاد کرده است

 98ادیان ابراهیمی و پراکتیس دینی باورمندان به آن ادیان سازگار کرد. متون دینیِ

  ۱دالیل سروش برای تنزیه -3-3-3

ولی این مطلب  99دهد. ا به فیلسوفان و عارفان مسلمان نسبت میروار  سروش دیدگاه تنزیهی و نفی خدای شخصباری، 

سیاری از فیلسوفان و عارفان مسلمان برخی از گونه که پیش از این نیز گذشت، ب به هیچ وجه صحیح نیست. همان

و امثال آن( را یا به همان معنای اولیه و یا با تغییرات معنایی نه « رحیم»، «حکیم»، «عالم»وار )همانند  محموالت شخص

نی پیمایند؛ یع عربی دقیقا مسیر عکس را می ابنباالتر از این، برخی همچون دانند.  چندان رادیکال بر خدا صادق می

وارگرایی خود شامل  بله، شخصآورند.  تمامی صفات انسانوار را حقیقتاً از آنِ خدا و مجازاً از آنِ آدمیان به شمار می

ارگرایانه که جنبه تشبیه در آنها غلیظ است، مقبول  و ، و آن دسته از نظریات شخصشود های ممکن می طیفی از دیدگاه
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هستند )همچون  انفعال و یا نقص  ،واری که مستلزم تغییر محموالت شخص آنها قائل هستند فیلسوفان مسلمان نیست.

ما روشن است نفی اطالق مل شوند. اخداوند حبر ند نتوا صرفا به صورت مجازی می «(غضب کننده»و « منتقم»، «ماکر»

اطالق بر خدا واری به معنای حقیقی قابل  شخص این موارد بر خداوند به هیچ روی بدان معنا نیست که هیچ محمول

 نیست، و فیلسوفان مسلمان نیز به چنین چیزی قائل نیستند. 

وار  صخدای شخیده اشود.  لوان پنبه میهمرتکب مغالطه پهای رقیب،  سروش در مقام روایت دیدگاههمچنین،  

ظ است های تشبیه در آن غلی ای را که سویه وارگرایانه  شخص. سروش تصاویر شود ای می خود شامل طیف گسترده

"عوامانه"گیرد، و آنها را  برمی
"چوپانانه"، 100

"از خداوند یو گمراه کننده و راهزن یناقصبسیار درک "، متضمن 101
، و 102

"برد میا را به ترکستان که م یراه ناصواب"
را که از سوی معتدلی   وارگرایانه های شخص کند. اما دیدگاه تلقی می 103

برن،  ، سویینز فیلسوفان معاصر دین همچون پالنتینگا، آلستون، زگزبسکی، ادمزسینا، سهروردی، مالصدرا، و کثیری ا ابن

 104ها قرار داد. توان با همان چوب راند و مشمول همان قضاوت و ولترستورف پیشنهاد شده است را که نمی کریگ

میان رویکرد  کند میکاذبی را ترسیم راهی و دو ؛بندد های دقیق می دیدگاهاز سروش به کلی چشم خود را بر این دست 

      طیف قرار دارند. سر ها میان این دو  ، حال آنکه تعداد بزرگی از دیدگاه105و تنزیه مطلق نامعقولنه یاوارگرا انسان

وار مطرح کرده است. از مجموع  رویم که سروش برای خدای ناشخص پس از این مقدمه، به سراغ دالیلی می 

ها متفاوت است. برخی  وار قابل استفاده است. البته دامنه این استدالل شخصدلیل برای نفی خدای  نهسخنان سروش 

اند. از این  ای از آنها اثبات مدعای بیشتری را هدف گرفته اند، و پاره وار خاص اقامه شده شخص  برای نفی یک صفت

 توان با عناوین زیر یاد کرد: دالیل می

 106.مندیِ افعال او اده و قصد در خداوند و غرضنیازی خدا برای نفی ار استدالل از طریق بی -1

 107.استدالل از طریق اصل بستار علی برای نفی فعل خدا در طبیعت -2

  108استدالل از طریق مسئله شر برای نفی رحمت خداوند. -3

  109.خدا یوارگ شخص ینف یخدا برا یِریرناپذیو تاث یریرناپذییتغ قیاستدالل از طر -4

 .برای نفی هر گونه اشتراک در مفهوم و محمول میان خدا و غیر خدا« لیس کمثله شیئ» استدالل بر اساس آیه -5
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  110.کرانگی خداوند برای تنزیه مطلق استدالل از طریق بی -6

111.استدالل از طریق بساطت خداوند برای تنزیه مطلق -7
 

 112.ناپذیر بودن وجود برای تنزیه مطلق استدالل از طریق تعریف -8

 113.ادله نقلی برای تنزیه مطلق استدالل به -9

نفی  4دلیل مدعای کنند.  وار را از خدا نفی می صرفا برخی از محموالت شخص 3و  2، 1از میان اینها، دالیل 

(. 2در پی نفی هر محمول و مفهوم مشترک میان خدا و غیر خدا است )تنزیه 5وارگی از خداوند است. دلیل  شخص

متمرکز هستیم، در  1اند. از آنجا که در بخش حاضر بر تنزیه ( را هدف گرفته3طلق )تنزیهنیز اثبات تنزیه م 9تا  6دالیل 

های آینده ارزیابی  را به اختصار گزارش و بررسی خواهیم کرد. دیگر دالیل در بخش 4 تا 1صرفا دالیل  بخش این

 خواهند شد. 

 ض در افعال الهینیازی خدا برای نفی اراده، قصد و غر استدالل از طریق بی -3-3-3-۱

 بلکه آفرینش او ؛قصد، نقشه، برنامه، غرض و هدف استاراده، به زعم سروش، خداوند در آفرینش خود، فاقد عزم، 

چاک کرد/ خاک را تابان تر از افالک کرد. گنج  یبود ز پر یگنج مخفاز سنخ جوشش است:  همانند آفرینش هنرمندانه

آورد مطلبی است که  دلیلی که سروش برای این ادعا می. اطلس پوش کرد جوش کرد/ خاک را سلطان یبود ز پر یمخف

اند، و آن اینکه اگر افعال خدا غرضی داشته باشد، خداوند نیازمند خواهد بود.  گروهی از فیلسوفان مسلمان مطرح کرده

گزیند که  رای را برمیاین بر این اساس، سروش  114.نیاز است، افعال او معلل به اغراض نیست ولی از آنجا که خدا بی

گوید اگر هدفی به افعال الهی نسبت داده شود،  همچنین، به همین دلیل سروش می 115.خدا فاعل بالقصد و االراده نیست

اند و  ، الزم است به صیغه مجهول فهمیده شود، یعنی: آدمیان پدید آمده«ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»مانند 

گوید در اساس هر گونه اسناد خلقت به  نهد و می می تر ا و بعضا. سروش از این قدمی پیشعبادت خواهند کرد، اختیار

   116خدا را باید به صیغه مجهول فهمید.

های فراوانی دارد، و به  مسئله اختیار، اراده و قصد الهی، و اینکه فعل او از چه سنخی است جزئیات و پیچیدگی 

ل بحث و مناقشه بوده و هست. طبیعی است که حتی به کلیات آن در این تفصیل در هر دو سنت اسالمی و مسیحی مح
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سیر استدالل سروش و نتایجی که او اتخاذ  توان پرداخت. در اینجا، صرفا چند مطلب بسیار کوتاه درباره نوشتار نمی

 بیان خواهد شد. است کرده 

  نخست:

افعال خدا  -خدا فاقد قصد و اراده است، ب -نهد: الف نمیآورد، و تفکیکی میان آنها  سروش چند ادعا را با هم می گویا

خدا پیش از خلق، آگاهی تفصیلی ندارد قرار است چه چیزی از او صادر شود. ادعای سوم را البته  -غرض ندارند، ج

را آفرینش خدا  به ویژه اینکه برداشت باشد؛سروش به صراحت مطرح نکرده است، ولی چه بسا از فحوای کالم او قابل 

شمارد که هنرمند دقیقا از پیش  کند، و از جمله خصوصیات  آفرینش هنری این را بر می همانند آفرینش هنری تلقی می

تفاوت میان ادعای ج با دو ادعای الف و ب روشن است. اما دو ادعای الف و  117چه چیزی را خواهد آفرید. داند نمی

شخص آن فعل را معنایش این است که ی دارای غرض است، عل شخصگوییم ف ب نیز با هم تفاوت دارند. وقتی می

خورد تا سیر  ، مانند شخصی که غذا میدهد برای رسیدن به هدفی خاص )که امری متمایز از خود فعل است( انجام می

ولی عکس آن برقرار نیست؛ ممکن است هست.  نیزمند باشد، حتما قصدمند  هر گاه فعلی غرضتوان گفت  می. شود

مند نباشد، یعنی  غرضولی  صورت داده باشد(به این معنا که فاعل با قصد انجام آن فعل، آن را )مند باشد فعلی قصد

 تری از ب است. خود آن فعل نداشته باشد. پس الف در حقیقت ادعای قویفاعل هدفی ورای 

ن یک فعل مستلزم مند بود اما استداللی که سروش در عبارات فوق الذکر آورده است، صرفا این است که غرض 

آن است که فاعل نیازمند باشد. سروش توضیح نداده است که چرا اینگونه است. در مواردی که غرض از فعل انتفاعی 

است که قرار است نصیب خود فاعل شود، نیازمند بودن فاعل روشن است. اما اگر غرض از فعل نفع دیگران باشد، چرا 

اند دالیلی اقامه کنند  ای از فیلسوفان مسلمان تالش کرده ندیِ فاعل است؟ پارهمندیِ فعل مستلزم نیازم باید گفت غرض

نیازی فاعل ناسازگار است، حتی در صورتی که غرض از فعل انتفاع  مندی فعل با بی برای این مدعا که هر گونه غرض

 شایدترین دلیلی که  ه روشندر اینجا تنها ب 118دیگران باشد. گزارش و بررسی این دالیل فراتر از نوشتار حاضر است.

فعل ِ فاء را برای رسیدن  یکنم. استدالل به صورت خالصه این است: اگر فاعل بختی برای موفقیت داشته باشد اشاره می

ای نقص یا ناتوانی در فاعل وجود دارد، چرا که برای رسیدن به  به هدف هاء انجام دهد، معنایش این است که گونه

نیاز باشد، باید  کمک گرفته است، که همانا انجام فعل فاء است. اگر فاعل از هر جهت قادر و بیای  از وسیله هاءهدف 
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است، غنی و قادر مطلق بنابراین، خدا که را مستقیما و بدون توسل جستن به وسائط به انجام رساند.  هاءبتواند هدف 

  119هیچ غرضی در هیچ یک از افعالش ندارد.

تواند غرض را از  کته قابل ذکر است. نخست اینکه استدالل یادشده در بهترین حالت میدرباره این استدالل دو ن 

دهد خدا فاعل بالقصد و االراده نیست )ادعای الف(.  افعال الهی نفی کند )ادعای ب(، ولی در اساس نشان نمی

ته دوم اینکه استدالل باال مند نباشد، و در عین حال قصدمند باشد. نک گونه که گفته شد، ممکن است فعلی غرض همان

افعال قادر مطلق بدون غرض است. حالتی را در نظر بگیرید که پیدایش هدف   همهتواند نشان دهد که  این را نیز نمی

گیرد. بر  هاء بدون انجام فعل فاء به لحاظ متافیزیکی محال باشد. از سوی دیگر، قدرتِ قادر مطلق به محاالت تعلق نمی

قادر مطلق به غرض پیدایش هدف هاء، فعل فاء را انجام دهد به معنای نقصانی در او نیست؛ چون این اساس، اینکه 

بود. پس در این گونه  آید که ایجاد هاء به صورت مستقیم و بدون واسطه ممکن می نقصان تنها در صورتی الزم می

فات با قدرت مطلق او ندارد. گفتنی است آیه موارد، اینکه قادر مطلق برای رسیدن به هدف هاء فعل فاء را انجام دهد منا

که سروش به آن اشاره کرده است، دقیقا از همین قبیل است. این محال متافیزیکی « ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون»

محقق شود. از این رو، اینکه خدا به غرض عبادت جن و  خود جن و انساست که عبادت جن و انس بدون پیدایش 

خلق کند، داللتی بر نقص الهی ندارد )دست کم استداللی که در باال اشاره شد چنین داللتی ندارد(. بر این انس آنها را 

 وجود ندارد. این آیهاساس، اگر ما باشیم و استدالل یاد شده، هیچ توجیهی برای خوانش مجهول از 

  :دوم

 یِحالت مرتبط است با نف نیده است، در بهتربه آن اشاره کر حایکه سروش در عبارت فوق الذکر تلو یاستدالل میدید

قصد و اراده از  ینف یعنیدوم،  یمدعا نیا یبرا یاستدالل ایآ اماقصد و اراده از خداوند.  یو نه نف ،یغرض از افعال اله

 کند، یم اشارهراستا  نیا دراستدالل  یا به گونه اختصار به و حایتلو یگریخداوند در دست است؟ سروش در عبارت د

 خدا ذات اما. دیآ دیپد یرییتغ او یها اراده در که بود خواهد ممکن باشد، داشته اراده خداوند اگر: نکهیا آن و

درباره تغییرناپذیری خداوند و ارتباط آن با داشتن  4-3-3-3در بخش  120.ندارد یا اراده چیه خدا پس. است ریرناپذییتغ

گفت. چنانکه خواهیم دید، این استدالل سروش برای نفی اراده وار با اندکی تفصیل سخن خواهم  های شخص ویژگی

 الهی از جهات گوناگونی ناتمام است. 
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شاید برای نفی اراده از خداوند گفته شود فرض وجود اراده برای خدا، مستلزم ترکب در ذات الهی است. این  

توانیم درباره اراده نیز  خدا اتخاذ کنیم، میهر رایی درباره شان متافیزیکی دیگر صفات سخن نیز به وضوح ناتمام است. 

راده یکی از صفات الهی باشد، یا از صفات فعل است و یا از صفات ذات. اگر از صفات فعل در صورتی که ابپذیریم. 

صفات ذات باشد، هر آنچه درباره دیگر صفات ذات قائل باشد، تمایز آن از خداوند موجب ترکب ذات نیست. اما اگر 

خدا دارای یم بگوییم توان میتوانیم بگوییم. چنانچه به عینیت ذات و صفات ذاتی قائل باشیم،  نیز میاراده باره هستیم در

 ،مسلمان اراده است ولی اراده او عین ذات او است و نه زائد بر ذاتش؛ دقیقا به همان سبکی که بسیاری از فیلسوفان

کنند. همچنین، ممکن است که ما رویکردی  تلقی می دیگر صفات الهی همچون علم و قدرت را عین ذات خدا

« خدا عالم است»و « خدا مرید است»نومینالیستی درباره صفات خدا اتخاذ کنیم، و در نتیجه بگوییم صدق جمالتی چون 

ه که همانگوندر نتیجه مستلزم آن نیست که هویتی به مثابه ویژگی اراده یا علم وجود داشته باشد که خدا دارای آن است. 

  121بساطت الهی مانع اسناد علم به خدا نیست، مانع اسناد اراده به خدا نیز نخواهد بود.در نزد قاطبه فیلسوفان مسلمان، 

 سوم:

که در باال برای نفی قصد، اراده و غرض از خدا گزارش شد، خود مبتنی بر  یاین است که دالیلدیگر  نکته قابل توجه

است: اینکه خدا قادر و غنی مطلق، تغییرناپذیر، و بسیط است. اما اسناد این صفات  ای صفات برای خداوند پذیرش پاره

ای است که در سخنان سروش  های گسترده است. این هم یک نمونه از ناسازگاری 3به خداوند در تضاد کامل با تنزیه

 وجود دارد. 

 : چهارم

. ی برای نفی قصد و اراده از خداوند مطرح نکرده استا کننده سروش هیچ استدالل قانعدر مطالب اول و دوم دیدیم که 

در اینجا صرفا به دالیلی نظر البته  .استداللی هم که برای نفی غرض از افعال الهی یاد کرده است، برد محدودی دارد

کرده است. دالیلی که در صدد نفی هر گونه  پیشنهادداریم که سروش در خصوص اراده، قصد و غرض در افعال الهی 

های آینده بررسی خواهند  کنند، در بخش اشتراک میان خدا و مخلوقات هستند، و یا اطالق هر محمولی بر خدا را رد می

 .شد
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ای از فیلسوفان مسلمان همراه شویم و بپذیریم خدا فاعل بالقصد و االراده نیست، و  اکنون فرض کنید که با پاره 

د توجه داشت که این دست از فیلسوفان گرچه قصد و اراده و غرض را از . اما بایندافعال او نیز معلل به اغراض نیست

از آنها منکر یک اند )به این گمان که امور یادشده مستلزم نیازمندی و نقصی در خداوند است(، ولی هیچ  خدا نفی کرده

آنها ناسازگار است، چرا اند که خدا فاعل مختار است. و در اساس نفی فاعلیت مختارانه خدا با چارچوب الهیاتی  نشده

سخن این  122که فاعلیت باالختیار خود یکی از کماالت است و از این رو خدا باالترین درجه ممکن آن را دارا است.

از این رو، این دست از فاعل بالقصد است.  اوفیلسوفان آن است که مختار بودن خداوند را نباید اینگونه فهمید که 

اند. برای مثال، گروهی از آنها )عمدتا فیلسوفان مشائی( فاعلیت  ز فاعلیت الهی به دست دادههای دیگری ا فیلسوفان تبیین

شود. سروش  اند که خدا علم به نظام اصلح دارد، و همین خود موجب افاضه نظام اصلح می خدا را اینگونه ترسیم کرده

، و گاه 123اند راده خدا را به علم به اصلح بازگرداندهکند که گروهی از فیلسوفان مسلمان ا اشاره میبا لحنی تایید آمیز نیز 

توجیهی برای خوانش به صیغه مجهول حتی مطابق چنین دیدگاهی نیز هیچ  124.فته استربه صراحت همین رای را پذی

شود، الزم است  میحداکثر این است که هر گاه در قرآن و متون دینی خلقت شیئی به خدا نسبت داده ندارد. وجود 

شده است که خدا آن شیئ  خدا علم دارد پیدایش آن شیئ مطابق نظام اصلح است و همین موجب میده شود که چنین فه

جوید، و  سروش نخست به آرای فیلسوفان مسلمان مبنی بر اینکه خدا فاعل بالقصد نیست توسل می 125را ایجاد کند.

با اینکه شکافی عظیم میان آن دو مدعا است،  ؛126کند سپس مستقیما خوانش به صیغه مجهول را بر آن دیدگاه مترتب می

 توان از آن گذر کرد.  می وار سروشانگاریِ  سهلا که تنها ب

خالصه کالم اینکه سروش هیچ استداللی برای این مدعا که خدا فاعل بالقصد و االراده نیست ارائه نداده است.  

اینکه بررسی کند دلیل آن فیلسوفان چیست، و آیا  او صرفا کالم برخی فیلسوفان مسلمان را تکرار کرده است، بدون

اند در بهترین حالت  هایی که فیلسوفان مسلمان در این زمینه ارائه داده رسد استدالل پذیرفتنی است یا خیر. به نظر می

ا فرض ای از موارد. همچنین، ب تواند غرض )و نه مطلق قصد و اراده( را از خداوند نفی کند، آن هم صرفا در پاره می

 متون دینی وجود ندارد.اینکه بپذیریم خدا فاعل بالقصد و االراده نیست، هنوز دلیلی برای خوانش مجهول از 

 برای نفی فعل خدا در طبیعت  (اصل بستار علیعلم تجربی )یا استدالل از طریق  -3-3-3-۲

وند )و یا فعل مستقیم خداوند( در کند و بر اساس آن فعل خدا سروش به استناد علوم تجربی استداللی را مطرح می

آیند، این استدالل سروش  وار به شمار می کند. از آنجا که افعال قصدمندانه از زمره خصوصیات شخص  طبیعت را نفی می
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وار قرار دارد. مانند بسیاری از موارد دیگر، استدالل سروش در اینجا نیز ابهام  نیز در راستای تاییدِ ایده خدای ناشخص

 مرور کنیم:را در این باره او  انسخنیکی از از این رو مناسب است بخشی از  دارد.

 ماًیمستق یعنیاست.  "رخنه پوش یخدا" ییکه گو دیگو یسخن م ییآشکار ظاهراً از خدا یلیقرآن خُب خ»

ى الْأَنْفُسَ اللَّهُ یَتَوَفَّ". رمیگ یجان ها را من م دیگو یم ییجا کیکند.  یرا م عتیو کار طب عتیدر طب دیآ یم

که خداوند  دیگو یم گرید یجا کی. حیصر یلی[. خ42]زمر،  ردیگ یحِینَ مَوْتِهَا :خداوند است که جان ها را م

باد  دیگو یم گرید یجا کی[. 18]مومنون،  میبار یأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء: ما از آسمان آب م"باراند.  یباران را م

فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ  یَاحَیُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَات...اللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّ": میآور یها را ما به حرکت در م

ذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ: مِنْ عِبَادِهِ إِ یَشَاءُ مَنْ بِهِ أَصَابَ فَإِذَا ۖ  کَیْفَ یَشَاءُ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ 

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ ". ] میانیرو یرا ما م اهانیگ دیگو یم گرید ی. در جامی[. بادها را ما فرستاد48و   46]روم، 

 نیها از متکلم یبعض یبرا نهایواقعه، [. ا م؟یا انندهیما رو ای دیانیرو یشما آن تخم را م اینَحْنُ الزَّارِعُون:آ

کاره اند. در واقع جهان  چیه عتیطب یروهایکند. ن یرا خدا م نهایآورده بود که پس ا دیوهم را پد نیمان امسل

از نسبت جهان با خداوند البته ما با علم  یدرک نیچن ،یزیچ نیچن کیگرداند. خُب با  یخدا م ماًیرا مستق

 م،یخوان یکه قرآن را م یما وقت ]....[میقاعده بگو کیبه شما  نجایخواهم ا ی. من ممیکن یم دایپ یمشکالت

مجهول  غهیرا به ص نیکار را کرد شما ا نیخدا ا دیگو یفرمول به شما بدهم، هر جا که م کیخواهم  یم

خدا باد را فرستاد. شما  [....]"مُرد یفالن": دیبخوان ینجوریرا گرفت، شما ا ی. خداوند جان کسدیبخوان

 127« ..."بارد یباران م": دیبخوان ینجوریخداوند باران را فرستاد، شما ا. "دیآ یباد م": دیبخوان ینجوریا

فعل خواهد صرفا   سخن سروش از جهات متفاوتی دچار ابهام است. در وهله نخست، مشخص نیست آیا سروش می

مجهول از در طبیعت را انکار کند )گرچه او در نهایت خوانش  مطلق فعل خداخدا در طبیعت را نفی کند، و یا  مستقیم

کند(. بر این اساس، دو خوانش متفاوت از سخنان سروش در این بخش  قرآن را به مثابه نتیجه مالحظات خود مطرح می

 128پردازیم. پذیر است، که در ادامه به آن می امکان

ت در تصویر قرآنی )دست کم بر حسب ظاهر آیات قرآن( خدا مستقیما در عالم طبیع خوانش اول از استدالل سروش:

آورد و.... ولی دخالت مستقیم خدا در این  فرستد، بادها را به حرکت در می میراند، باران فرو می کند: می دخالت می

ها مستلزم این است که عوامل طبیعی هیچ نقش علی در پیدایش آنها نداشته باشند. از سوی دیگر، علوم تجربی به  پدیده
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کند. بر این اساس، ظاهر این دست آیات با علوم تجربی  یعی معرفی میهای یادشده را معلول عوامل طب روشنی پدیده

منافات دارد. از این رو باید این آیات را تاویل کرد، به این صورت که آنها را به صورت مجهول بفهمیم. وقتی در قرآن 

د، و به همین ترتیب دیگر میرن ها می ، آن را باید اینگونه بفهمیم که انسانردیگ یها را م خداوند جانخوانیم که  می

 شود. مواردی که فعل در طبیعت به خدا اسناد داده می

این سیر استداللی از جهات گوناگونی در معرض اشکال است. نخست اینکه به هیچ روی روشن نیست ظاهر  

اما روشن «. سَّمَاءِ مَاءأَنْزَلْنَا مِنَ ال"»خوانیم  خدا در طبیعت باشد. در قرآن می مستقیماین دست از آیات قرآن دخالت 

فرستد. اگر آیه صرفا اصل  نیست ظاهر اولیه آیه این باشد که خداوند مستقیما و بدون توسیط وسائط باران را فرو می

دخالت خدا را بیان کند، بدون اینکه بگوید این دخالت مستقیم است یا غیر مستقیم، هیچ منافاتی با علوم تجربی نخواهد 

های مادی کامال سازگار  کنند. اما تاثیر این علت های مادیِ بارش باران را معین می تجربی صرفا علت داشت. چراکه علوم

های مادی به همراه قوانین حاکم بر آنها معلول جعل الهی باشد، و به این اعتبار،  است با اینکه کل سلسله علت

ای که  . در این صورت، تاویل این آیات به شیوهفروفرستادن باران نیز به صورت غیر مستقیم مستند به خداوند باشد

 گوید مطلقا ناموجه خواهد بود. سروش می

کند، باز  حتی اگر بپذیریم آیات یادشده ظهوری اولیه در این معنا دارند که خدا مستقیما در طبیعت دخالت می 

های یادشده )به این  د پدیدهمستقیم خدا در ایجا دخالتکه پذیرفتنی است هم سخن سروش ناتمام است. البته این 

های رایج در متافیزیک علم منافات دارد؛  در نتیجه، محملی برای  ای از تلقی تاثیر باشند( با پاره صورت که علل طبیعی بی

ولی مسئله  129تاویل آیاتی که )علی االدعا( ظهور در دخالت مستقیم خدا و نفی اسباب طبیعی دارند، قابل فرض است.

گونه که پیش از این اشاره شد، تاویل پیشنهادیِ سروش )خوانش به  ویل نیز قواعد و ضوابطی دارد. هماناین است که تا

از آیات یادشده و سرراست  یعیطب اریبس لیتاوصیغه مجهول( مطلقا دلبخواهی است و نسبتی با قواعد محاوره ندارد. 

باران را ستاند و  ها را می جانآن(  نیو قوان عتیطب )کل نظام ییها بلکه با خلق واسطه ما،یکه خدا نه مستقاین است 

 م؟یحذف کن هیآ لیدر اساس خدا را از تاو دیچرا با فرستد و .... میفرو

: سخن سروش در اینجا چه بسا پذیرای خوانشی دیگر نیز هست، و آن اینکه سروش خوانش دوم از استدالل سروش

واسطه( انکار کند. روشن است که علم تجربی به  واسطه و چه بی در صدد است مطلق دخالت خدا در طبیعت را )چه با

خودی خود منافاتی با دخالت غیرمستقیم خدا در طبیعت ندارد. بنابراین، آنچه در پس این ادعا قرار دارد اصل بستار 
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یِ کافی دارد، و قوی است، که پیش از این به آن اشاره شد. مطابق این اصل، هر رویداد یا پدیده فیزیکی یک علت فیزیک

دارای هیچ علت غیرفیزیکی نیست. بدیهی است که مطابق این اصل، هیچ گونه فعل یا تاثیر الهی در طبیعت هر چند به 

انزلنا من »پذیر نیست. از این رو، چنانچه اصل بستار قوی پذیرفته شود، حمل آیاتی همچون  صورت غیر مستقیم امکان

تری را در مورد این آیات اعمال کرد. اینجا  خدا کافی نیست، بلکه باید تاویل رادیکال بر دخالت غیر مستقیم« السماء ماء

 دهد. است که سروش خوانش مجهول را پیشنهاد می

درباره این مسیر استداللی دو نکته قابل ذکر است. نخست اینکه اصل بستار علی قوی خود بخشی از علوم  

توان به نام علوم تجربی آن اصل  ر مورد مناقشه قرار گرفته است. ابدا نمیتجربی نیست؛ بلکه تزی فلسفی است که بسیا

نکته دیگر این است که اگر کسی به هر دلیل اصل به این مطلب باز خواهم گشت.  3-4در بخش را مقبول انگاشت. 

د. چنانکه بارها اشاره تواند به استناد آن آیات قرآن را بر حسب صیغه مجهول تاویل کن بستار علی قوی را بپذیرید، نمی

ضابطه و دلبخواهانه است. برای کسی که اصل  شد، تاویل دارای ضوابطی است، و حمل به صیغه مجهول به کلی بی

تر این است که آیات دال بر دخالت خداوند در طبیعت را تکذیب کند، تا اینکه  بستار قوی را پذیرفته است، سرراست

  130کند.آنها را بر حسب صیغه مجهول تاویل 

کند  کوتاه سخن اینکه استدالل سروش برای نفی فعل الهی در طبیعت، یا صرفا دخالت مستقیم خدا را نفی می 

)مطابق خوانش اول از استدالل(، که این مقدار مجوزی برای خوانش مجهول از متون دینی نیست؛ و یا اینکه اصل بستار 

  آمیز است. استدالل(، که این اصل نیز بسیار مناقشه گیرد )مطابق خوانش دوم از فرض می علی قوی را پیش

 استدالل از طریق مسئله شر برای نفی رحمت از خداوند -3-3-3-3

در فلسفه دین معاصر، مسئله شر گاه به عنوان یکی از ادله برای نفی موجودی که عالم مطلق، قادر مطلق و خیر مطلق 

است: اگر خدای عالم مطلق و قادر مطلق و خیر محض وجود است مطرح شده است. ایده محوری استدالل معروف 

داشته باشد، نباید در عالم شری وجود داشته باشد. زیرا، موجودی که خیر محض است، اگر مطلع شود قرار است شری 

 پدید آید و توانایی بر جلوگیری از پیدایش آن شر نیز داشته باشد، از پیدایش آن ممانعت خواهد کرد. پس اگر این

موجود افزون بر اینکه خیر محض است، از جهت علم و قدرت نیز محدودیتی نداشته باشد، الجرم از پیدایش هر گونه 

شری در عالم جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، مسلما شروری در عالم وجود دارد. بنابراین، خدایی که سه وصف 
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شد وجود ندارد. تا کنون تقریرهای بسیار متنوعی از برهان علم مطلق، قدرت مطلق و خیربودن مطلق را با هم داشته با

. محور اصلی اند برای آن ارائه کردهقابل توجهی های  شر ارائه شده است، و از آن سوی فیلسوفان خداباور نیز پاسخ

لوگیری ها این است که چه بسا شرور عالم لوازم ضروریِ پیدایش خیرات بزرگتر )یا لوازم ضروریِ ج بسیاری از پاسخ

 خیربودنِعلم، قدرت و از شرور بزرگتر( باشد، و در این صورت، اینکه خداوند اجازه دهد چنین شروری پدید آیند با 

. به هر های آن بود( ای از پاسخ سازی شده از مسئله شر و دسته )البته این بیانی ساده منافاتی نخواهد داشتمطلق او 

طبیعتا نوشتار حاضر گنجایش در فلسفه دین معاصر پدید آمده است. شر ه ادبیات بسیار عظیمی پیرامون مسئلروی، 

  131توانند به منابع مرتبط مراجعه کنند. ها را ندارد، و خوانندگان می مروری هر چند کوتاه بر این پاسخ

سروش  132شود که مسئله شر خود دلیلی است برای نفی رحمت خداوند. از برخی سخنان سروش استفاده می 

بودن  ل را باز نکرده است، ولی طبیعتا لب استدالل همان است که در باال اشاره شد، فقط به جای صفت خیراستدال

شود: اگر خدایی که عالم مطلق، قادر مطلق و رحیم مطلق است وجود داشته  مطلق، صفت رحمت مطلق جایگرین می

م شروری وجود دارند. پس، موجودی که هر باشد آنگاه شری در عالم وجود نخواهد داشت. اما مسلم است که در عال

 صفت علم مطلق، قدرت مطلق و رحمت مطلق را داشته باشد وجود ندارد.

شود این است که بر  نخستین مطلبی که درباره توسل سروش به مسئله شر برای نفی رحمت خدا مطرح می 

تواند هر سه ویژگی علم مطلق،  همزمان نمی آید که خدا فرض تمام بودن استدالل باال، در نهایت این نتیجه به دست می

قدرت مطلق و رحمت مطلق را با هم داشته باشد. از این رو مشخص نیست که چرا از میان این سه صفت، رحمت الهی 

تر این است که استداللِ مورد نظر سروش در حقیقت تقریری از استدالل شر است، و  اما نکته مهم 133باید حذف شود؟

هایی که به برهان شر ارائه شده است درباره استدالل سروش برای نفی رحمت الهی نیز قابل طرح  پاسخاز این رو همه 

که اگر اینگونه باشد، پیدایش این شرور هیچ بزرگتر باشد،  راتیخ شیدایپ یِلوازم ضروراز چه بسا شرور عالم است. 

وقتی پدر و مادرِ یک طفل، درد واکسن زدن را به منافاتی با رحمت مطلق خداوند نخواهد داشت. برای تقریب به ذهن، 

، و گوییم آنها فاقد رحمت و مهربانی نسبت به فرزند خود هستند دارند، ما نمی دلیل مصلحتی برتر برای آن طفل روا می

 به همین ترتیب، اگر شرور عالم الزمه قهریِآوریم.  زدن را مقتضای مهربانی آنها به شمار می بلکه برعکس، واکسن

 ، کامال با رحمت مطلق خداوند سازگار خواهند بود. خیرات بزرگتری باشند
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های آلوین پالنتینگا و ریچارد  کند که پاسخ نکته جالب توجه این است که سروش خود در جایی دیگر اذعان می 

 134شود. میمحسوب « یرومندین بِیقول رق کی»و آرای آنها « خیلی خوب جا افتاده است»برن به مسئله شر  سویین

کند که با آموزه زندگی پس از مرگ و قیامت،  اش درباره مسئله شر را اینگونه بیان می نظر شخصیسروش که نیتر ا جالب

خواهد کرد و ظالمان تقاص  یداورها  میان انسان خداوند امتیدر قزیرا شود.  یحل شده شر، کامالً حل م مهیمسأله ن

به اگر اند جبران خواهند دید. حال  ی که دچار رنج و کاستی در این عالم شدهو نیز کسانو مظلومان  ،پس خواهند داد

ماند که به واسطه این مسئله رحمت  حل مسئله شر وجود دارد، دیگر وجهی باقی نمی برای ییها چنین راهباور سروش 

  135مطلق خداوند انکار شود.

  رگی خداوا تغییرناپذیری خدا برای نفی شخصاستدالل از طریق  -3-3-3-۴

که فیلسوفان کند  از اولین تعلیماتی قلمداد می، و این مطلب را سروش بر این مطلب تاکید دارد که خدا تغییرناپذیر است

 ن،یهمچن 137از دید سروش، الزمه تغییرناپذیریِ خدا، نفی اراده الهی است. 136و متکلمان مسلمان به ما عرضه داشتند.

فرستد، نه  گوید، نه پیامبری را می این نتیجه را در بر دارد که خدا نه سخن میدا خ یِریرناپذییتغگویا به زعم سروش، 

دارای نه غضب، نه  و ورزد آمرزد، نه رحمت می کند، نه گناهان را در پی استغفار می های را برآورده می دعای انسان

رسد به عقیده سروش،  و در یک کالم، به نظر می 138، و نه هیچ یک از عواطف دیگر.رضایتاست و نه شفقت 

 139وارگی از او است. خداوند مستلزم نفی شخص تغییرناپذیریِ

 نامید( بدین ترتیب خواهد بود:  یریرناپذییتغ قیطر از استداللتوان آن را  بر این اساس، استدالل سروش )که می 

 مقدمه نخست: خدا تغییرناپذیر است.

 ست.وار نی مقدمه دوم: هر آنچه تغییر ناپذیر است شخص

 وار نیست. نتیجه: خدا شخص

دو  ای کیاز حد  آورد یدو مقدمه م نیا یکه سروش برا یلیدالاست.  وار اشارهسخنان سروش در اینجا بسیار مجمل و 

اینجا است که گرچه سروش برای تغییرناپذیری خدا  بیعج وکه در ادامه اشاره خواهد شد.  رود، یجمله فراتر نم

کند که همان متکلمان و  کند، به کلی از این مطلب تغافل می لمان و فیلسوفان مسلمان استناد می)مقدمه اول( به آرای متک
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این خود شاهد اند.  اند؛ یعنی مقدمه دوم را نپذیرفته وارگی نیافته فیلسوفان عمدتا تغییرناپذیری را مستلزم نفی شخص

 زینشی و دلبخواهانه است. دیگری است که مواجهه سروش با سنت فلسفه و کالم اسالمی عمدتا گ

، 1نکته دیگر اینکه مقدمه نخست استدالل باال، در تناقض با برخی از دیگر آرای او قرار دارد. مطابق با وحدت 

دانیم که عالم طبیعت متغیر است، و باالتر از آن، بر اساس فرضیه مالصدرا که  خدا عین عالم طبیعت است. اما می

از  رکت جوهری است. پس باید گفت خدا نیز متغیر و دارای حرکت جوهری است.پذیرد، دارای ح سروش نیز می

  توان به خدا نسبت داد. صفتی چون تغییرناپذیری و ثبات را نیز نمی 3سوی دیگر، مطابق تنزیه

پردازم. البته  می خدا وارگیِ لیه شخصدر این بخش به اختصار بسیار به این سیر استدالل سروش عبه هر روی،  

ئله تغییرناپذیری خداوند تا حد زیادی وابسته به مباحث متافیزیکی درباره ماهیت تغییر و زمان است، و گفتگو درباره مس

، و در اینجا گرفت طلبد. بر این اساس، تفصیل مطالب را باید در فرصتی دیگر پی این مباحث خود نوشتار مستقلی را می

ر وهله نخست، الزم است به تفکیکی مهم در بحث تغییر اشاره کنم که . داز اشاره به کلیات بحث فراتر نخواهم رفت

 رییتغو  140یدرون رییتغنهد، و آن تفکیک میان  تاثیر بسزایی در مسئله تغییرناپذیری یا تغییرپذیری خداوند بر جای می

عال نیازی به تعریف دقیق این دو قسم البته خود موضوع مناقشاتی در متافیزیک معاصر است که فاست.  141یرونیب

فرض کنید احمد شنبه توان به کمک چند مثال بیان کرد.  به آن نیست، چرا که ایده شهودی این تقسیم را می نپرداخت

آید، بدون اینکه او با خبر باشد. به این ترتیب، او از وضعیت  برادری نداشته است، ولی یک شنبه برادرش به دنیا می

احمد  خودشود. ولی این انتقال متضمن هیچ تغییری در چگونگیِ  اشتن منتقل میبدون برادر بودن به وضعیت برادر د

و « تغییر غیر حقیقی»، «تغییر بیرونیِ محض»شود، و گاه با تعابیر  گفته می« تغییر بیرونی»نیست. به چنین تبدل وضعیتی 

گونه تغییر، فرض کنید احمد در روز شنبه شود. به عنوان مثالی دیگر از همین  نیز از آن یاد می« تغییر در نسبت و اضافه»

شود. در اینجا وضعیت او از محبوب حسین نبودن به  محبوب حسین نبوده است، ولی روز یکشنبه محبوب حسین می

یابد، بدون اینکه تغییری در کیفیت خود احمد پدید آید. این نیز موردی از تغییر بیرونی  محبوب حسین بودن تبدل می

 است. 

تغییر حالت احمد از نشسته به ایستاده، یا از داشتن درد دندان به رهایی از درد. ثال را مقایسه کنید با این دو م 

دهد. این  در این دو مثال، واقعا تغییری در چگونگی خود احمد )و نه صرفا در روابط احمد با دیگر امور عالم( رخ می

شود. باری، نزاع  نیز از آن یاد می« تغییر در ذات»و « تغییر حقیقی»، و با اصطالحات نامند می« تغییر درونی»گونه تبدل را 
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در خداوند است، و گرنه حتی  یدرون رییتغبر سر تغییرپذیری یا تغییرناپذیری خداوند صرفا درباره امکان یا امتناع 

درباره خداوند ممکن است.  پذیرند( که تغییر بیرونی توانند بپذیرند )و عمال می قائالن به تغییرناپذیری خداوند نیز می

توان گفت خدا نخست  برای مثال، اگر زید روز شنبه خدا را عبادت نکند ولی یکشنبه او را عبادت کند، به تعبیری می

در ادامه این نوشتار،  پذیر است.  معبود زید نبود و سپس معبود زید شد. روشن است که چنین تغییری امکان

به کار درباره خداوند را « تغییر»کنیم و اصوال هرگاه واژه  اپذیری خداوند صحبت میپذیری یا تغییرنهرگاه از تغییر

 صرفا تغییر درونی است، مگر اینکه به خالف آن تصریح شود. منظور بریم،  می

توان ارائه  که دو تصویر متفاوت از ایده تغییرناپذیریِ خداوند میاین است مطلب دیگری که باید توجه داشت  

یر نخست این است که خدا در اساس فرازمانی و غیرزمانمند است، و از این رو هیچ تغییری در او راه ندارد. داد. تصو

(، ولی 142تصویر دوم این است گرچه خدا در زمان است )و یا اینکه به محض خلقت عالم مادی زمانمند شده است

دهد. تفاوت میان این دو تصویر، در  او رخ نمی وجود و صفات درونیِ همیشگی است و به این اعتبار، تغییری درونی در

، ولی هر دو تصویر مستلزم تغییرناپذیری خداوند هستند. 143حقیقت تفاوت میان فرازمان بودن و همیشگی بودن است

اند، ولی در ادامه هرگاه از تز تغییرناپذیری خداوند صحبت  طرفداران تغییرناپذیری خداوند عمدتا تصویر اول را پذیرفته

 . ، مگر اینکه به خالف آن تصریح شودهر دو تصویر مد نظر خواهد بودمعموال کنم،  یم

دو مقدمه استدالل از طریق تغییرناپذیری را بررسی خواهم کرد. چنانکه خواهیم دید،  ،اختصار فراوانبه اکنون  

   هر دو مقدمه )به ویژه مقدمه دوم( در معرض مناقشاتی جدی قرار دارند.

 خدا در دست است؟ یریرناپذییتغ یبرا یدالئل معتبر ایآبررسی مقدمه اول:  -3-3-3-۴-۱

و هم در سنت الهیات مسیحی بوده است، و دالیل  رایج هم در فلسفه و کالم اسالمی ای بسیار تغییرناپذیری خدا آموزه

هی از فیلسوفان دین معاصر نکته قابل توجه اما این است که گرو 144موزه ارائه شده است.برای این آنیز بسیار متنوعی 

اند و به سود  برن(، از آموزه تغییرناپذیری خدا دست کشیده در عالم مسیحیت )همچون ویلیام کریگ و ریچارد سویین

اند؛ و جالب اینجا است که مهمترین دلیل آنها برای تغییرپذیری خداوند این است که  تغییرپذیری خداوند استدالل کرده

ر )مانند علم به رویدادهای زمان حاضر، و داشتن اراده آزاد به معنای اکید آن( مستلزم وا ای صفات شخص پاره

تغییرپذیری است، و از آنجا که دالیل خوبی داریم که خداوند دارای چنین صفاتی است، الجرم باید بپذیریم خداوند 
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ب نقص خداوند نیست، بلکه از لوازم کمال تغییرپذیر است. به باور این گروه از فیلسوفان، این شیوه تغییر نه تنها موج

  145الهی است.

، و به تالیفی به هر روی، بررسی دالیل له و علیه آموزه تغییرناپذیری بسیار فراتر از مجال نوشتار حاضر است   

به نفع خواهم بر آن تاکید کنم این است که عمده دالیلی که در فلسفه و کالم اسالمی  ای که می . نکتهمستقل نیاز دارد

ادامه در برای مثال، نُمایند.  اند مخدوش هستند و یا دست کم چندان قانع کننده نمی آموزه تغییرناپذیری الهی اقامه شده

 مورد از مهمترینِ این دالیل اشاره خواهم کرد. دوتنها به 

  :نخست استدالل

توان به صورت زیر  ه است. این استدالل را میبر پایه کمال مطلق الهی بناشدکنیم،  اولین دلیلی که در اینجا بررسی می

 بیان کرد:

 خدا دارای باالترین درجه کمال ممکن است. -1

 رود و یا به سوی نقص. خارج نیست: یا به سوی کمال می شقکند، از دو  هر موجودی که تغییر می -2

ت ممکن را واجد است، و از این اول )سیر به سوی کمال( برای خدا ممکن نیست؛ زیرا خدا بالفعل همه کماال شق -3

 رو ناممکن است کمال بیشتری کسب کند.

 دوم )سیر به سوی نقص( نیز در حق خدا ممتنع است؛ زیرا محال است نقصی بر خداوند عارض شود. شق -4

   146پس تغییر خداوند ناممکن است. -5

که هر گونه تغییر، یا از نقص به کمال  ای آشکار دچار است. در مقدمه دوم فرض شده است اما این استدالل به خدشه

است و یا از کمال به نقص. ولی شق سومی نیز قابل فرض است، و آن اینکه تغییر از کمال به کمال باشد. به دیگر 

سخن، این درست است که خداوند دارای باالترین درجه کمال ممکن است؛ ولی چرا نتوان دو وضعیت متمایز به مثابه 

ای که خدا ابتدا در وضعیت نخست باشد، و سپس به وضعیت دوم  کمال ممکن در نظر گرفت، به گونه مصداقِ باالترین

منتقل شود؟ اگر این گونه باشد، خدا از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر یافته است، و در عین حال همچنان واجد 

که باالترین کمال ممکن تنها در یک  فرض شق سوم آن است البته پیشباالترین درجه کمال ممکن باقی مانده است. 
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ناپذیری( قابل فرض هستند که هر یک مصداقی  های متمایز  )و البته جمع یابد، بلکه وضعیت وضعیت متعین تحقق نمی

فرض  ولی در استدالل یادشده برای تغییرناپذیری خداوند، دلیلی علیه این پیش. آیند به شمار میاز برترین کمال ممکن 

 است. ارائه نشده 

طرفداران  یکه برخاست  یا دهیامطرح کرد. این مثال برگرفته از توان مثالی را  برای توضیح بیشتر شق سوم می 

 ادی« A هینظر»زمان )که معموال از آن با عنوان  تیمطرح درباره ماه هینظر کیمطابق اند.  پیش نهادهخداوند  یریرپذییتغ

ها و روابط  ویژگی گریبه د لیاست که قابل تحو هیپا ویژگیِ کی 147بودن اضرح حال دریا  بودن یکنونویژگیِ (، شود یم

 8در ساعت شود. بر این اساس،  باران قطع می 10بارد و در ساعت  باران میامروز  8زمانی نیست. فرض کنید در ساعت 

باران ویژگی کنونی بودن شود، و دو ساعت پس از آن، رویدادِ قطع  رویداد بارش باران متصف به ویژگی کنونی بودن می

که  ،باران بارش بودن یکنونسروکار داریم: ( tensed factزمانی )آورد. به دیگر سخن، ما با دو واقعیت  به دست میرا 

 آید.  پدید می 10، که در ساعت باران قطعبودنِ  یکنون؛ و داردحقق ت 8در ساعت 

کمالی است. از این رو، موجودی که دارای از سوی دیگر، روشن است که علم به واقعیات، خود صفتی  

به این  8در ساعت آگاهی دارد. پس کامل مطلق در هر زمانی باالترین درجه کمال ممکن است به همه واقعیات عالم 

. نکته شود یم قطع باران اکنوننیز به این واقعیت علم دارد که  10، و در ساعت بارد یم باران اکنونواقعیت علم دارد که 

به  8های متفاوتی تعلق یافته است؛ چرا که او در ساعت  این است که علم کامل مطلق در این دو زمان به واقعیتمهم 

همچنین، او  148تقرر ندارد. 8( علم ندارد، زیرا این واقعیت اساسا در ساعت شود یم قطع باران اکنونواقعیت دوم )یعنی 

دیگر محقق نیست.  10( علم ندارد، زیرا واقعیت اول در ساعت اردب اکنون باران میبه واقعیت اول )یعنی  10در ساعت 

پس باید گفت کامل مطلق دچار تغییر شده است: نخست به واقعیتی علم داشته است، و سپس آن علم زائل شده، و علم 

هیچ کدام. بلکه حال آیا این تغییر، تغییری از نقص به کمال است یا از کمال به نقص؟  دیگر پدید آمده است. به واقعیتی

به واقعیت اول علم داشته باشد، و در  8تغییری از کمال به کمال است. مقتضای کمال تام این است که او در ساعت 

به دیگر سخن، تغییری که در اینجا هست نه از جهل به علم است و نه از نیز به واقعیت دوم علم داشته باشد.  10ساعت 

علم منافاتی با کمال مطلق او ندارد، بلکه برعکس، الزمه کمال  نه تنها این تغییرِاست. علم به جهل، بلکه از علم به علم 

مطلق این است که علم او بر حسب تغییر واقعیات تغییر کند؛ چرا که در غیر این صورت او بازنماییِ کاملی از واقعیات 

  149عالم نخواهد داشت.
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و دیدگاه باال درباره تغییر علم الهی دفاع کنم. این خود بحث  ،درباره زمان Aاز نظریه در اینجا در صدد نیستم  

از کمال به  تواند یم رییمطلب به ذهن که تغ نیا بیتقر یبود برا یشد، صرفا مثال انیآنچه ببلکه  150طلبد. مفصلی را می

کنم.  آن صرف نظر می های دیگری هم در این باره قابل طرح هستند که برای رعایت اختصار از بیان مثال باشد. زیکمال ن

از کمال به  رییتغدر حقیقت لب اعتراضی که به استدالل باال طرح کردیم این است هنوز دلیلی بر امتناع شق سوم تغییر )

خدا  یریرناپذییتغ یکمال مطلق برا قیاستدالل از طرارائه نشده است، و مادام که چنین دلیلی در دست نباشد کمال( 

 نیست.  درباره زمان  Aاست که این اعتراض مبتنی بر پذیرش نظریه  روشن ناتمام خواهد بود.

  :دوم استدالل

پیش « کل حادث مسبوق بماده و مده»استدالل دیگری که برای تغییرناپذیری خدا ارائه شده است، بر اساس قاعده 

هر حادثی یا خود  از این رو،. در زمانی خاص پدید آید، حتما نیازمند ماده است یرود. مطابق این قاعده، اگر امر می

جسمانی است و یا متعلق به جسم است. از سوی دیگر، تغییر خداوند از یک حالت به حالتی دیگر، بدان معنا است که 

آید خدا یا جسمانی باشد و یا متعلق به جسم باشد، که  حالت دوم امری حادث باشد. پس طبق قاعده یاد شده، الزم می

کل حادث مسبوق بماده »اما این استدالل نیز ناتمام است؛ چرا که قاعده  151ند تغییرناپذیر است.وااینگونه نیست. پس خد

 152.کنم ، که برای رعایت اختصار از بیان آن در این نوشتار صرف نظر میخود دچار مشکالتی جدی است« و مده

مقدمه دوم ر ادامه به سراغ کنم، و د را به مجال دیگری واگذار میبرای مقدمه اول ها  بررسی دیگر استدالل 

 153روم. می

 است؟ خداوند ازوار  صفات شخص یخدا مستلزم نف یریرناپذییتغ ایآ: دوممقدمه  یبررس -3-3-3-۴-۲

در این  قضاوت، و البته در بخش پیش گفته شد که اصل وجود دلیلی معتبر بر تغییرناپذیری خدا خود محل کالم است

دلیلی بر در مقام تنزل بپذیریم که پردازم. فرض کنید  تر می این بخش به مطلبی مهم باره به فرصتی دیگر موکول شد. در

تغییرناپذیری خداوند مستلزم نفی صفات اما آیا . استواجد اعتباری اولیه داریم که تغییرناپذیری خداوند در دست 

توان اراده،  ذیر باشد، دیگر نمیوار از او است؟ دیدیم پاسخ سروش مثبت است. به ادعای او، اگر خدا تغییرناپ شخص

تکلم، فرستادن پیامبران، خلق امور زمانی، استجابت دعاها، بخشش گناهان، رحمت و غضب و دیگر عواطف را به او 

توان تصویری  رسد می کنم. چنانکه خواهیم دید، به نظر می نسبت داد. در این بخش این موارد را به اختصار بررسی می
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وار یادشده را دارا  حال صفات شخص، و در عین استتغییرناپذیر فرازمان و در نتیجه اینکه خداوند  معقول ارائه داد از

 نامدلل است.وارگی خداوند  برای نفی شخصبنابراین، کماکان مقدمه دوم استدالل از طریق تغییرناپذیری  155 و 154است.

سروش خدا مستلزم نفی اراده از او است؟  کند تغییرناپذیری کنیم. چرا سروش ادعا می از صفت اراده شروع می 

 یها اراده در که بود خواهد ممکن باشد، داشته اراده خداوند اگر: نکهیا آن وای استدالل در این باره دارد،  جایی گونهدر 

 است. بیعج اریاستدالل بس نیا 156.ندارد یا اراده چیه خدا پس. است ریرناپذییتغ خدا ذات اما. دیآ دیپد یرییتغ او

مستلزمِ امکان تغییر اراده است. ولی این فرض نامدلل و ناموجه در یک موجود اراده  تحققسروش فرض گرفته است 

. پس چرا نتوان لزوما تغییر راه داردای  هر ارادهدر هفته است و نه دلیلی داریم که ناست. نه در مفهوم اراده، امکان تغییر 

 است؟تغییرناپذیر لی و فرازمان، و در نتیجه ازهمه افعالش  هدرباراراده او  یخدا اراده دارد، ولگفت 

ای که باید به آن توجه داشت این است که فرازمان بودن اراده الهی به هیچ وجه مستلزم آن نیست که اراده  نکته 

ن اراده تواند به پیدایش یک شیئ در زمانی خاص تعلق گیرد. برای مثال، ممکن است خدا به نحوی فرازما خداوند نمی

خود اراده خدا نیست، بلکه قید متعلَّق اراده  قید t. مطابق این تصویر، زمان پدید آید tکرده باشد که شیئ الف در زمانِ 

تر، اراده یک  به تعبیر فنی .تعلق گرفته است t-در-الف-به پیدایشِ)به صورت فرازمانی( خدا است. اراده خدا از ازل 

شود، نه اینکه یک رابطه سه موضعی  برقرار می t-در-الف-شِیدایپدا و وضعیت امورِ رابطه دو موضعی است که میان خ

-شِیدایپهمچنین، اینکه در ساختار یک طرفِ این رابطه )یعنی وضعیت امورِ  157باشد. tمیان خدا، پیدایش الف و زمان 

، و نه باشدجودی زمانمند که طرف دیگر رابطه )یعنی خدا( مواست ن نه مستلزم ای( زمان حضور دارد، t-در-الف

تر شدن مسئله، اراده الهی را با علم الهی  برای روشن. مستلزم آن است که این مصداق خاص اراده در زمان رخ دهد

به صورت آید. از آنجا که خدا به همه واقعیات علم دارد، از ازل ) پدید می tمقایسه کنید. فرض کنید الف در زمان 

نه قید خود علم، بلکه قید  tکند؛ چرا که  هیچ گاه تغییر نمیآید. این علم خدا  پدید می tدر  داند که الف ( میفرازمانی

 توان گفت زمان خاص قید متعلَّق آن است و نه قید خود اراده. متعلَّق علم است. به همین ترتیب در مورد اراده نیز می

تعلق گیرد. همه اینها با  ش شیئ در زمانی خاص پیداینامتغیر خدا به فرازمان و بر این اساس، ممکن است اراده  

فرضی  فرض بود که تغییر در اراده خدا مستلزمِ تغییر درونی در خدا است. دیدیم حتی اگر چنین پیش پذیرش این پیش

را مسلم بگیریم، باز هم ممکن است اراده خدا به امور زمانمند تعلق گیرد، بدون اینکه تغییری درونی در خدا رخ دهد؛ 

اند و  چرا تعلق اراده الهی به امری متغیر به معنای متغیر بودن خود اراده نیست. گروهی از فیلسوفان اما قدمی فراتر نهاده
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اراده )در مورد خداوند( یک ویژگی بیرونی محض است، و لذا تغییر در اراده خدا مستلزم اند که  این ادعا را مطرح کرده

تر خواهد شد؛ زیرا حتی اگر بگوییم اراده  ادعایی را قبول کنیم کار به مراتب ساده اگر چنین 158تغییر درونیِ خدا نیست.

کند )یعنی زمان خاص قید خود اراده است و نه قید متعلَّق آن(، چنین تغییری صرفا تغییری بیرونی است،  خدا تغییر می

 و با تز تغییرناپذیری خدا منافاتی ندارد. 

شود. درباره خلق نیز دو گزینه وجود  ه شد، درباره صفت خلق الهی نیز تکرار میهر آنچه درباره اراده خدا گفت 

خدا الف را  t1تغییر از حیث خلق )مثال اینکه در زمان خلق یک ویژگی بیرونیِ محض است و لذا نخست اینکه دارد: 

م نیز این است که تغییر از شود. گزینه دو آن را خلق کند( موجب تغییری درونی در خدا نمی t2خلق نکند، و در زمان 

حیث خلق مستلزم تغییری درونی است. اگر گزینه اول را بپذیریم، آنگاه اینکه خداوند در زمانی الف را خلق نکند و 

سپس به خلق الف دست یازد مستلزم تغییری درونی در خداوند نخواهد بود. اما حتی اگر گزینه دوم را بپذیریم، باز هم 

توان گفت زمان مربوطه قید متعلَّق خلق است و نه  تعلق گیرد؛ چرا که می زمانمندبه امور حادث و تواند  خلقت خدا می

به خداوند( امری نیست که  t-در-را )و نیز وابستگی الف t-در-مطابق این تصویر، خلقت خدا مر الفقید خود خلق. 

( زمان حضور دارد. بر این اساس، تعلق خلق t-در-بلکه صرفا در ساختار طرف این رابطه )یعنی: الفدر زمان رخ دهد، 

 159 .به امری زمانمند به معنای زمانمند بودن خود خلق، و در نتیجه تغییر درونیِ خدا نیست

از خداوند منافاتی با این ندارد که اراده و خلق الهی به امور زمانمند تعلق گیرد. فرازمان بودنِ تا اینجا دیدیم که  

ناسازگار نیست. البته در نیز خدا به هیچ روی با سخن گفتن خدا  فرازمان بودنشود  یهمین جا کمابیش مشخص م

رسد بر مبنای همه این نظریات  فلسفه زبان معاصر نظریات متفاوتی درباره ماهیت تکلم مطرح شده است، ولی به نظر می

، در صورتی شخص سخنی پال گرایسریه پذیر است. برای مثال، مطابق نظ نامتغیر امکانفرازمان و اسناد تکلم به خدای 

هایی را با قصدهای  اصوات یا نشانهرا به او اسناد داد( که او  160متکلم یمعناتوان  گوید )و به اصطالح گرایس، می می

اند  در این باره طرح کرده را ای مباحث گستردهاند  ی که پروژه او را پی گرفتهخاصی تولید کند. گرایس و دیگر فیلسوفان

بتوان تکلم را به شخص اسناد داد. این دست مباحث برای غرض فعلی ما حتوای این قصدها باید چگونه باشد تا که م

مطابق آن  رسد به نظر می بندیِ نهایی دیدگاه گرایس بپذیریم، اهمیتی ندارند. مهم این است که هر رایی را درباره صورت

بت داد. برای این کار الزم است دو مطلب احراز شود: نخست نسنیز  فرازمانتوان تکلم را به خدای  بندی می صورت

هایی در زمان خاص تعلق گیرد، و دوم اینکه بتوان قصد را به خداوند  نشانه پیدایشخدا به خلق اینکه ممکن باشد 
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)به ازل  رسد هر دوی این مطالب برقرار است. هم ممکن است که خلق الهی از دیدیم که به نظر مینسبت داد. و تا اینجا 

( گذشت که 1-3-3-3هایی خاص در زمانی به خصوص تعلق گیرد، و هم )در بخش  به پیدایش نشانهصورت فرازمان( 

رسد اسناد معنای متکلم به  دلیلی برای امتناع قصدمندی خدا )به صورت مطلق( در دست نیست. بنابراین، به نظر می

ته شد بیانی بسیار اجمالی بود و تفصیل مطلب را باید در جایی دیگر البته آنچه گف 161پذیر است. امکان ی تغییرناپذیرخدا

   162پی گرفت.

ممکن نیست خدا دعای انسان را که شود این است  نتیجه دیگری که به زعم سروش بر تغییرناپذیریِ خدا بار می 

حال اگر قرار باشد خدا به کند.  خاصی دعا می زمانِدر الجرم کند که انسان  برآورده سازد. گویا سروش چنین تصور می

ای در خدا )برای استجابت  دعای انسان اراده از پسدعای انسان پاسخ گوید و آن را مستجاب کند، معنایش این است که 

آن  از ، و پسخواسته انسان( شکل بگیرد. و این به معنای تغییر خدا است: پیش از دعای انسان خدا آن اراده را نداشت

 ولی چون خدا تغییرناپذیر است، استجابت دعا نیز ناممکن است.آمد.  ای پدید اراده چنان

شود. اوال، اگر اراده خدا از صفات بیرونی محض باشد،  با توجه به آنچه گذشت سستی این استدالل روشن می 

یر درونی خدا تغییر خدا از حیث اراده )اینکه پیش از دعا خدا اراده مورد نظر را نداشت و سپس دارا شد( به معنای تغی

نیست، و لذا با تز تغییرناپذیری خدا سازگار است. ثانیا، اگر تغییر خدا ازحیث اراده مستلزم تغییر درونی خدا باشد، 

که د دان می ضرورتی ندارد فرض کنیم استجابت دعا مستلزم تغییر خدا از حیث اراده است. خدا به صورت فرازمانی

گیرد که دعای او را مستجاب کند. به  به این تعلق می ا اراده او به صورت فرازمانیکند، و لذ شخص در فالن زمان دعا می

 در اراده خدا نیست.  تغییربرآوردن دعا به معنای این ترتیب، 

که البته شاید گمان شود استجابت دعا مشکل دیگری به جز راه دادن به تغییر در خدا دارد، و آن این است  

گیرد، این  شکل میو فرازمانی ست. حتی اگر فرض کنیم اراده استجابت دعا به صورت ازلی ِ خدا اتاثیرپذیریمستلزم 

شود، حال آنکه ممتنع است خدا از موجودات دیگر متاثر شود. دو تز  دعای انسان است که حاصل می واسطه بهاراده 

ابهی مقبول کثیری از متالهان مسلمان و های مش   تغییرناپذیری و تاثیرناپذیری خدا معموال دوشادوش یکدیگر و با انگیزه

 اند. مسیحی بوده

ای کوتاه در این باره اشاره  در اینجا صرفا به نکته ی درخور است، ومسئله تاثیرناپذیری الهی خود نیازمند بحث 

یافتن خدا از : هر گونه تاثیر شود تاثیرناپذیریِ خدا الزمه الینفک کمال و غنای مطلق الهی است کنم. معموال تصور می می
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ولی به نظر از این امور است. حال آنکه او منزه ای نقصان یا نیاز در خداوند است،  شیئی دیگر از هر جهتی، مستلزم گونه

گاه کمال مطلق الهی اقتضا دارد که صفت یا فعلی از خداوند تابع )یا متاثر از( شیئی  ؛رسد اتفاقا گاه برعکس است می

رای مثال، در مسئله معروف نسبت میان علم پیشین الهی و اختیار انسان با چنین موردی مواجه بمتمایز از خداوند باشد. 

به افعال انسان داشته باشد، همین علم پیشین مطرح بوده این است که اگر خدا علم  در آن مسئلههستیم. اشکالی که 

توانند اختیاری باشند. پاسخی که  ال نمیموجب تعین یافتن ضروریِ افعال انسان خواهد شد، و در نتیجه دیگر آن افع

دهند این است که علم خداوند تابعِ افعال اختیاری انسان است، نه اینکه علت آن افعال  قائالن به اختیار معموال ارائه می

ذیری نه . این تاثیرپاستدقیقا به این معنا است که علم الهی متاثر از فعل اختیاری انسان نیز تابع بودن علم خدا  163باشد.

توضیح اینکه در رابطه با علم الهی به فعل  تنها منافاتی با کمال الهی ندارد، بلکه بر عکس، الزمه کمال الهی است.

( خدا علم به 2است. )فعل ( خدا علم به فعل اختیاری دارد، و علم او تابع 1اختیاری انسان سه گزینه قابل فرض است: )

( خدا اصوال به فعل اختیاری علم ندارد. روشن است که 3بخش آن فعل است. ) نفعل اختیاری دارد و علم او علت تعی

 164گرایانه گزینه سوم با کمال مطلق الهی ناسازگار است. اما گزینه دوم نیز در اساس ممتنع است؛ مطابق برداشت آزادی

ماند. نکته بسیار مهم این است  از اختیار، تعین پیشینی در اساس ناسازگار با اختیار است. الجرم گزینه نخست باقی می

است. گزینه دوم گرچه امری کمالی است، ولی تحقق آن در اساس ممکن  ممکنکه خدا دارای باالترین درجه کمال 

 نیست.

توان دید مقتضای کمال الهی این است که صفت علم او متاثر از افعال اختیاری بندگان باشد.  بر این اساس، می 

دقیقا الزمه گفت توان  میتوان به برخی از دیگر صفات و افعال الهی نیز تسری داد.  ب را میمطلاین رسد  به نظر می

ت( شکل گیرد، البته در صورتی که کمال الهی این است که اراده او در پاسخ به درخواست انسان )که فعلی مختارانه اس

عای انسان نشان ندهد خللی در کمال و اگر خدا هیچ عکس العملی به د بلکهبرقرار باشد.  "شرایط استجابت دعا"

البته، این پاسخگویی به دعای انسان مستلزم تغییرپذیری خداوند نیست، چرا  خیرخواهی مطلق خدا حاصل خواهد شد.

کوتاه تحقق دارد.  (فرازمانی)به صورت ازلی نیز خدا به دعای انسان، اراده الهی به استجابت دعا  ازلیکه با توجه به علم 

نه از به این ترتیب،  .نکه بر مبنای الهیات موجود کامل، تاثیرناپذیری مطلق و همه جانبه خدا قابل دفاع نیستسخن ای

یده استجابت دعاها از سوی خداوند پدید ناپذیری اشکالی متوجه انب تز تاثیرجانب تز تغییرناپذیری و نه از جا

کمابیش همان مالحظاتی قابل طرح است که درباره  درباره ایده بخشایش گناهان از سوی خداوند نیز 165آید. نمی

 استجابت دعا وجود دارد، که نیازی به تکرار نیست. 
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در نهایت، ادعای دیگر سروش این بود که تغییرناپذیریِ خدا با اسناد عواطف انسانی چون رحمت، غضب،  

اره صفت رحمت مطرح کرده است در اینجا رضایت و ... به خدا ناسازگار است. از آنجا که سروش بارها این ادعا را درب

رسد سه مانع احتمالی برای اسناد رحمت به خداوند قابل فرض است.  پردازم. در مجموع به نظر می به کوتاهی به آن می

است؛ چرا که اگر قرار باشد خدا واجد صفت  اومانع نخست این است که رحیم بودن خداوند مستلزم تغییرپذیری 

افعالی را صورت دهد، و  آید پدید میبرای مخلوقات حوادثی که در طول زمان به تناسب که او ست رحمت باشد الزم ا

این به معنای تغییرپذیری خدا است. مانع دوم این است که رحیم بودن خداوند مستلزم تاثیرپذیریِ او است؛ زیرا رحمت 

هایی که از او دارند، افعال  فتارند و خواستهگربه شرایطی که مخلوقات در آن  العمل عکسدر خدا مقتضی آن است که 

ت نفسانی اکیفیاز  یایه ها معموال همراه با گونه خاصی را انجام دهد. مانع سوم این است که صفت رحمت در انسان

های مهربان در  ای که انسان یا حس رنجش و ناراحتیو ، از قبیل حس دلسوزی، حس محبت و تعلق خاطر، است

 کنند. اما خداوند به کلی منزه از کیفیات نفسانی است. ناگوار دیگران تجربه میبرخورد با وضعیت 

آورد،  شود دو مانع ادعاییِ نخست مشکلی برای اسناد رحمت به خداوند پدید نمی از مطالب گذشته مشخص می 

« رحمت»در مفهوم یم . نخست اینکه حتی اگر بپذیرنیز دو نکته وجود داردو نیازی به تکرار نیست. درباره مانع سوم 

ت نفسانی نهفته است، و خدا نیز به کلی مبرا از کیفیات نفسانی است، آنگاه نتیجه نهایتا این اهایی از کیفی گونهمفهوم 

توان گفت  توان دقیقا با همان معنای متعارف بر خداوند حمل کرد. ولی هنوز می را نمی« رحمت»خواهد بود که محمول 

قابل اسناد به خداوند است. « رحمت»در معنا )یعنی با حذف مولفه کیفیات نفسانی( کماکان  با اندکی تجرید و تصرف

وار بر خداوند تنها پس از تجرید آن از جهات نقصی  نیز گذشت که حمل بسیاری از صفات شخص 1-3در بخش 

ای با   عنایی قابل مالحظهآید اشتراک م پذیر است. نکته مهم این است که مفهومی که پس از تجرید به دست می امکان

خیرخواهی برای دیگران و »، و به صورت خاص، در این مفهوم تجرید شده کماکان مولفه دارد« رحمت»مفهوم اولیه 

 مندرج است. « انجام آنچه به مصلحت آنان است

ست؟ نکته دوم این است که در اساس مشخص نیست چرا باید بپذیریم خداوند مطلقا فاقد کیفیات نفسانی ا 

اگر  166به خداوند ندارند.«( ابتهاج»از اسناد برخی کیفیات نفسانی )همچون  امتناعیجالب است که فالسفه مسلمان خود 

در خداوند نیز تحقق دارند؟ های مفهوم رحمت هستند،  اینگونه است، چرا نگوییم آن کیفیاتی که علی االدعا از مولفه
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؛ چرا که نفسانی یادشده لزوما به معنای تغییرپذیریِ خداوند نیستباید دقت داشت که اتصاف خداوند به کیفیات 

 کیفیات متصف است.گفت خداوند از ازل )به صورت فرازمانی( بدان توان  می

خداوند وار این بود که  در این بخش دیدیم که یکی از مهمترین دالیل سروش برای نفی خدای شخص 

اما گذشت که تز تغییرناپذیری خداوند وار را به او نسبت داد.  ات شخصتوان صف نمیاز همین رو تغییرناپذیر است، و 

بسیار محل مناقشه است و چه بسا در نهایت قابل دفاع نباشد. و مهمتر اینکه حتی اگر تز تغییرناپذیری خداوند را 

  167وار بودن خداوند کامال سازگار است. بپذیریم، این تز با شخص

 )نفی اشتراك معنوی میان خدا و غیر خدا(  ۲نزیهنتایج، مشکالت و دالیل ت -3-۴

ای نیست که به معنای حقیقی هم بر خداوند قابل حمل باشد و هم بر غیر خداوند. پیش از اینکه  ، هیچ واژه2تنزیهمطابق 

ر تواند د ه نمیدجلوتر رویم، شایسته است تاملی مقدماتی درباره این ادعا داشته باشیم. روشن است که ادعای یادش

آنچه اورانیوم »، «آنچه عدد نیست»و فصلی زیر را در نظر بگیرید: اطالق خود درست باشد. برای مثال، واژگان سلبی 

و امثال آن. این واژگان به معنای حقیقی هم « آنچه خدا است یا حیوان است»، «آنچه یا خدا است یا انسان است»، «نیست

خواهد حمل این دست  قرار دارد نمی 2ای که در پس تنزیه رسد ایده ظر میها. به ن کنند و هم بر انسان بر خدا صدق می

 ارائه داد.  2تری از ایده اصلیِ تنزیه بندی دقیق از محموالت را بر خدا و غیر خدا انکار کند. از این رو،  باید صورت

در است که  168«محموالت طبیعی»بندی مورد نظر استفاده از مفهوم  یک پیشنهاد برای فراهم آوردن صورت 

متافیزیک معاصر از سوی فیلسوفانی چون دیوید آرمسترانگ و دیوید لوئیس مطرح شده است. به تقریب فراوان، 

اند( شباهت واقعی  محمول طبیعی محمولی است که میان مصادیق آن )از آن حیث که مصداق آن محمول قرار گرفته

و هم برج ایفل تحت محمولِ  2 ند. برای مثال، گرچه هم عددوجود دارد. محموالت سلبی و فصلی معموال طبیعی نیست

و هم برج  2دهد. همچنین، هم عدد  برج ایفل خبر نمیو  2 قرار دارند، این امر از شباهتی عینی میان عدد« ناقرمز»سلبیِ 

وجود  رج ایفلو ب 2عدد توان گفت: شباهتی عینی میان  هستند. ولی نمی« عدد یا برج»ایفل از مصادق محمولِ فصلیِ 

دادند، میان هر دو شیئ  دارد، از این حیث که هر دو عدد یا برج هستند. اگر اینگونه محموالت از شباهتی واقعی خبر می

را  2توان تنزیه ، می«محموالت طبیعی»نهایت جهت شباهت سراغ بگیریم. حال، به کمک مفهوم  توانستیم بی دلبخواه می



61 
 

ای وجود ندارد که به معنای حقیقی هم بر خدا صادق باشد و هم بر دیگر  مول طبیعیبندی کرد: هیچ مح اینگونه صورت

 موجودات. 

تری بر آن مترتب  است، و به همان نسبت هم نتایج رادیکال 1تری از تنزیه موضع قوی 2به هر ترتیب، تنزیه 

بیان  1درباره تنزیه 2-3-3و  1-3-3های  همه لوازم و مشکالتی که در بخش بیشتری است. است، و هم دچار مشکالت

وار،  ، نه تنها محموالت شخص2مطابق تنزیهنیز برقرار است، که تکرار آن ضرورتی ندارد. همچنین  2شد، در مورد تنزیه

به معنای حقیقی بر «( علت چیزی بودن»شوند )مانند محمول  واری که بر غیر خدا حمل می بلکه محموالت غیر شخص

تاثیر گونه این است که خدا هیچ  2الزمه تنزیهافزون بر آنچه پیش از این گذشت، ین دلیل، . به همکند خدا صدق نمی

  گذارد. نمیی بر هیچ شیئی در عالم لّع

دلیل اشاره شد که از البالی سخنان  نهبه  3-3-3چیست؟ در بخش  2اما دالیل سروش برای پذیرش تنزیه 

لیس »یعنی استدالل بر اساس آیه  پنجماز میان این دالیل، استدالل توان برداشت کرد.  سروش برای الهیات تنزیهی می

های قبل  که در بخشتا چهارم دالیل اول  169را به اثبات رساند. 2تواند تنزیه )در صورت موفقیت( می« کمثله شیئ

 2تر از تنزیهناظر به مدعایی فرا نهمتا  ششمرا هدف گرفته بودند، و دالیل  2مدعایی محدودتر از تنزیهبررسی شدند 

مانده خواهم  به دالیل باقی 3-5-3کنم، و در بخش  را به اختصار در این بخش بررسی می پنجمهستند. از این رو، دلیل 

    پرداخت. 

گوید  توان آن را این گونه بیان کرد: آیه می کمابیش روشن است، و می« لیس کمثله شیئ»وجه استدالل به آیه  

دارد. اما شباهت )یا عدم شباهت( میان دو چیز همیشه نسبت به جهت و حیثیتی است. آیه خداوند هیچ مثل و شبیهی ن

توان از ذکر نشدن قید، استفاده اطالق کرد.  هیچ قیدی بر روی جهت و حیثیت شباهت قرار نداده است. از این رو می

ای داشته باشیم که به معنای  یعینتیجه این است که هیچ شیئی از هیچ جهتی مشابه خداوند نیست. حال اگر محمول طب

دارد( شبیه  حقیقی هم برخدا و هم برشیئ دیگری صدق کند، آن شیئ از جهتی )یعنی از همان جهتی که محمول بیان می

پس هیچ محمول طبیعی به معنای حقیقی مشترک میان خدا و غیر  خداوند خواهد بود. ولی این با مفاد آیه منافات دارد.

 خدا نیست.

از سروش  نوشتار حاضرستدالل به خودی خود موجه است، و بهترین استداللی است که تا این نقطه از این ا 

که این مسئله مهم این است یادشده در نهایت ناتمام است.  دلیلرسد  به نظر می ،در عین حال. گزارش شده است
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ست. اگر صرفا ما بودیم و همین آیه، چه بسا استدالل از سنخ استدالل نقلی است و با اتکاء به اطالق آیه صورت گرفته ا

ادله نقلی و عقلی را نیز در نظر بگیریم. حتی اگر بخواهیم ملتزم شویم؛ ولی الزم است دیگر  2توانستیم به تنزیه می

صرفا تصویری را که در قرآن )به مثابه یک متن( از خداوند ترسیم شده ارائه دهیم، و دیگر مالحظات عقلی و نقلی را 

آنها را بفهمیم. درست  ،آیات قرآن را نیز در نظر داشته باشیم و در پرتو کلیت آیاتالزم است دیگر میان نیاوریم،  به

علم، قدرت، حکمت، آیه دیگر صفاتی چون صدها ثلی از خداوند نفی شده است، ولی در است که در این آیه هر مِ

که غیر خدا نیز )به درجاتی محدود( به و روشن است  ت،و... به خدا نسبت داده شده اسحیات، تکلم، رزق، رحمت، 

هایی متصف هستند. همچنین، بسیاری از تعالیم قرآنی )مانند توبه، استغفار، توکل، خشیت و...( مستلزم  چنین ویژگی

. شود ، صفاتی که به درجات پایین در غیر خدا یافت میوجود صفاتی همچون علم و قدرت و رحمت در خداوند است

و جالب اینجا است با داللت روشن تعداد بسیاری از آیات قرآن ناسازگار است. « لیس کمثله شیئ»براین، اطالق آیه بنا

؛ یعنی صفاتی را به خداوند نسبت «و هو السمیع البصیر»آمده است « لیس کمثله شیئ»که در همین آیه، بالفاصله پس از 

 داده است که آدمیان نیز دارا هستند. 

لیس کمثله »ای نیست جز آنکه از اطالق  چارهاگر بخواهیم تصویر قرآنی از خداوند را به دست دهیم، ، بنابراین 

ای تاویل  دست برداریم. چنانچه بر اطالق این آیه اصرار ورزیم، الجرم الزم است همه آن آیات دیگر را به گونه« شیئ

باشد  2اتفاق موارد، تاویلی که سازگار با تنزیه در اکثر قریب بهگذشت،  2-3-3ولی همانگونه که در بخش  ؛کنیم

ای تاویل  به گونهرا جمله در نظر بگیرید. اگر قرار باشد این را « است عالِمخداوند »جمله برای مثال، پذیر نیست.  امکان

ه را مثال ، یعنی جملتصرف کنیمجمله یا باید در موضوع سازگار بیفتند، دو راه پیش روی ما است:  2کنیم که با تنزیه

(، و یا باید در محمول جمله )خوانش به صیغه مجهولاینگونه بفهمیم که جهان عالِم است، به جای اینکه خدا عالم باشد 

را بر معنایی حمل کنیم که مشترک میان خدا و غیر خدا نباشد. ولی هر دو راه مسدود است. « عالِم»تصرف کنیم، یعنی 

را بر آن « عالِم»پایه است. معنای مجازیِ متناسبی که بتوان  اویلی مِن عندی و بیخوانش به صیغه مجهول که در اساس ت

دست برداریم، همه این مشکالت بر طرف « لیس کمثله شیئ»در دسترس نیست. اما چنانچه از اطالق نیز حمل کرد 

تر از تاویالت  تر و طبیعی رداشتن از اطالق بسی سادهدست بداللت اطالقی داللت نسبتا ضعیفی است، و شود. باری،  می

دست برداریم، « لیس کمثله شیئ»همین که از اطالق آیه  چون خوانش به صیغه مجهول است. ای پایه و بی سُست

لیس »ماند که در این صورت چگونه باید آیه  شود. البته هنوز این سوال باقی می اثر می بی 2استدالل به آن برای تنزیه

  170سی این مطلب فراتر از اهداف نوشتار حاضر است، و باید در جای دیگر به آن پرداخت.را فهمید. برر« کمثله شیئ
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 خداوند( از )نفی همه محموالت زبان  3نتایج، مشکالت و دالیل تنزیه -3-5

 3مفهومیِ تنزیه-معضالتِ منطقی -3-5-۱

کند.  های طبیعی بر خداوند صدق نمی ، هیچ یک از مفاهیم دستگاه ادراکی ما و هیچ یک از محموالت زبان3مطابق تنزیه

ای ادراک حضوری و غیر  افزاید که نحوه ها است. البته سروش این را می خدا به کلی فراتر از درک مفهومی انسان

ترین رویکرد تنزیهی  رادیکال 3گنجد. باری، تنزیه پذیر است، که البته در چارچوب زبان نمی مفهومی از خداوند امکان

است قاعدتا در معرض همان مشکالتی  3سازد. از این رو، تنزیه را مطرح می 2و تنزیه 1تر از تنزیه گ ستراست، و ادعایی 

نهد  به دلیل مدعای بسیار رادیکالی که پیش می 3گذشته از این، تنزیه بیان شد. 2هیو تنز 1هیتنزکه پیش از این در مورد 

 شود. ادامه به برخی از آنها اشاره میمفهومی و منطقی است، که در اشکاالت ای از  پارهدچار 

خدا فراتر از آن ، 3هیمطابق تنزیکی از مشکالت معروف تنزیه مطلق این است که این دیدگاه خودمتناقض است.  -الف

. اما در همین ادعا، محمولی بر خدا اطالق شده است؛ یعنی اطالق شوندبتوانند بر او و واژگان انسان  میمفاهاست که 

 3توان به این شیوه نیز بیان کرد: مدعای تنزیه مشابه همین اشکال را می «.مفاهیم و واژگان انسان اطالقِن از فراتر بود»

این است که خداوند فراتر از دسترسی واژگان زبان است. الزمه این مطلب آن است که هیچ یک از واژگان زبان ما به 

به کار رفته است که به خداوند ارجاع « خداوند»  ن شد، واژهای که بیا دهند. ولی در همین جمله خداوند ارجاع نمی

 دهد.   می

کنند. برای مثال، محمول  ضرورتا صدق میاشیاء عالم ای هستند که بر همه  ای محموالت منطقی به گونه پاره -ب

جمله قرار دهیم و  موضوع غیرتهی را ارجاعیِهر واژه چنانچه ( را در نظر بگیرید. self identical« )اینهمان با خود»

از زمره « سقراط اینهمان با خود است»را محمول، جمله حاصله صدق منطقی دارد. برای مثال، « اینهمان با خود»

ای صادق است. ولی  نیز جمله« خدا اینهمان با خود است»آید. به همین ترتیب باید گفت  های منطقی به شمار می صدق

 کند.  بر خداوند صدق نمی«( اینهمان با خود»، هیچ محمولی )از جمله 3مطابق تنزیه

ه باشد، و آن اینکه وجود داشت« دا اینهمان با خود استخ»بله، شاید یک راه برای گریز از التزام به صدق جمله  

نامی تهی « الف»های تهی، اگر  ها درباره نام یک واژه تهی و بدون مرجع است. مطابق برخی دیدگاه« خدا»گفته شود 
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صراحتا بیان « خدا»اما روشن است که تهی تلقی کردن واژه صادق نیست. « الف اینهمان با خود است»له باشد جم

 دیگری از خداناباوری است.

صادق است )و « است« الف»الف مرجع واژه »  را که در نظر بگیریم، جمله« الف»هر واژه ارجاعیِ غیر تهی مانند  -ج

خدا مرجع واژه »سازد(. به همین ترتیب باید گفت جمله  را معین می« الف»اژه معنای وبلکه باالتر، اکسیومی است که 

کند. این نیز مثال نقض  بر خدا صدق می«« خدا»واژه  مرجع»ای صادق است؛ یعنی محمول  نیز جمله« است« خدا»

این  «است« خدا»ه خدا مرجع واژ»است. در اینجا نیز تنها مسیر برای ملتزم نشدن به صدق جمله  3روشنی برای تنزیه

 انجامد.  تهی است؛ که به خداناباوری می« خدا»است که بگوییم واژه 

، «میم»، به ازای هر محمولی مانند 3افتد. مطابق تنزیه با اصل محالیت ارتفاع نقیضین نیز درمی 3رسد تنزیه به نظر می -د

  171که این به معنای ارتفاع نقیضین است. ،«است میم-خدا نا»و هم جمله  خواهد بود کاذب« است میمخدا »هم جمله 

ه از ین است کراه ا کیدو راه محتمل برای رهایی از اشکاالت باال دارند.  3به صورت کلی، طرفداران ایده تنزیه 

برطرف کردن  یها روا بشمارد )برا از پارادوکس یکه برخ ندریرا بپذ یمنطق یستمیو س ،نددست بردار کیمنطق کالس

حتی اگر بتوان امثال آن. اما برطرف کردن مشکل د(، و  ینکند )برا یمحال تلق شهیرا هم نیضیرتفاع نقمشکل الف( و ا

رفع ید از منطق کالسیک ای برای  ای را طراحی کرد، پرسش مهم این است که در اساس چه انگیزه سیستم منطقیچنین 

وجود داشته باشد،  3ای به نفع تنزیه سیار قوی)که بسیار شهودی است( و پذیرش منطق بدیل وجود دارد؟ اگر دالیل ب

تواند موجه باشد. اما چنانکه در بخش بعد خواهیم دید، دالیل ادعایی سروش حتی فاقد توانی اولیه برای  تغییر منطق می

 هستند. 3تایید تنزیه

تری از  ر ضعیفتقریند، ولی که منطق کالسیک را حفظ کناین است  3راه محتمل دیگر برای طرفداران اصل ایده 

گفتنی است اند.  از فیلسوفان دین معاصر پیشنهاد کرده معدودیکه مسیری است این گزینه دوم مطرح سازند. را  3تنزیه

گرچه تنزیه مطلق در سنت الهیات مسیحی و اسالمی طرفدارانی داشته است، ولی به دلیل این دست از معضالتِ منطقی 

در فلسفه دین معاصر )در سنت همیشه در معرض چالش بوده است، و به ویژه تنزیه مطلق ، که اشاره شد و مفهومی

های  صورتهمدلی دارند تالش دارند تنزیهی شود. کسانی نیز که با رویکرد  تحلیلی( به هیچ روی جدی گرفته نمی

در الف بیان شد(  ای که از مشکالت باال )به ویژه مشکل خودمتناقض بودن که مطرح سازند، به گونهآن را از تری  ضعیف

رویکرد تنزیهی، ادعا صرفا این است که دسته معتنابهی از محموالت و مفاهیم، و  ترِ در تقریرهای ضعیف .در امان باشند
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بر ( positive). برای مثال، یک رویکرد این است که هیچ محمول ایجابی اطالق ناپذیر هستندنه همه آنها، بر خداوند 

در ادامه، از این رویکرد با  172توانند بر خدا صادق باشند. می( negative)محموالت سلبی  یولشود،  خداوند اطالق نمی

ای دیگر که از سوی جان  در ایدهبه شمار آورد.  3شده از تنزیه توان آن را تقریری اصالح کنیم، که می یاد می ۴تنزیهعنوان 

شود  شود، و آنگاه ادعا می ( تفکیک میsubstantiveهیک مطرح شده است میان محموالت فرمال و غیرفرمال )یا 

بر خدا « بودن« خدا»مرجع واژه »های غیر فرمال بر خدا صادق نیستند، هرچند ممکن است محمول فرمالی چون  محمول

  173اطالق شود.

به در اساس موضوع نوشتار حاضر نیست. نکته قابل توجه اما این است که سروش باال  یبررسی پیشنهادها 

از این رو به هیچ یک از دو راه حل محتمل باال نیز طقیِ معروف و آشکار تنزیه مطلق هیچ توجهی ندارد، و مشکالت من

 کند.  ای نمی اشاره

  و سخن گفتن درباره خدا در متون دینی 3تنزیه -3-5-۲

وجود دارد این  فرضیه بسیار اساسیِ دیگری که پیشاروی این  که بگذریم، مسئله 3از مشکالتِ منطقی و مفهومی تنزیه

دهد. با این  است که متون دینی آکنده از جمالتی درباره خدا است، که صفات و افعال گوناگونی را به خدا نسبت می

متون چه باید کرد؟ پیشنهاد سروش طبیعتا تاویل این متون است. همانگونه که پیش از این اشاره شد، سروش در موارد 

کند، ولی گاه  کند. در برخی موارد او محمول جمله را تاویل می از را مطرح میمشابه دو گونه تاویل یا حمل بر مج

گوید باید در موضوع جمله تصرف کرد و جمله را به صیغه مجهول فهمید. نکته مهم این است که با فرض پذیرش  می

را در نظر بگیرید.  «خدا عالم است»پذیر نیست. برای مثال، جمله  امکان در اساس، تاویل در ناحیه محمول 3تنزیه

معنای مجازی جمله یادشده آن در معنایی مجازی به کار رفته است، باز هم در نهایت « لمعاِ»ادعا شود در اینجا چنانچه 

ای که در دسترس بشر است بر خداوند  هیچ یک از مفاهیم و معانی 3را به خداوند اسناد خواهد داد، حال آنکه طبق تنزیه

بنابراین، در چارچوبی که سروش چیده فهوم مدلول حقیقیِ واژه باشد و چه مدلول مجازیِ آن. کند، چه آن م صدق نمی

و امثال آن به کار رفته است، آن جمله به « اهلل»ای در متون دینی که واژه  مقتضی آن است که در هر جمله 3است، تنزیه

 صیغه مجهول تفسیر شود. 
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تواند به خدا  ای می نه هیچ واژه ،3را در بر داشته باشد. مطابق تنزیه ای چنین نتیجه 3طبیعی است که تنزیه البته 

توان درباره خدا سخن گفت. از این رو، اگر  کند. پس به هیچ وجهی نمی نه هیچ محمولی بر خدا صدق می ارجاع دهد و

و بنیادین جمله، هیچ  در عبارتی ظاهرا سخنی درباره خدا رفته است، این فقط فرم ظاهری آن جمله است. در فرم منطقی

پیشین به خداوند ارجاع داده شده   )فعال از این مطلب بگذریم که در همین جمله ارجاعی به خداوند وجود ندارد

سروش خود گاه به انجامد.  به حذف مطلق خدا از ذهن و زبان می 3در یک کالم، در چارچوب سروش تنزیه. است!(

 نیاست. خدا به ا نیاست. اتفاقاً نکته هم زیچ چیمانند مواجهه با ه ییخدا نیچنمواجهه با »کند:  همین نتیجه تصریح می

واقعا مشخص نیست چه تفاوت معناداری میان این رویکرد و خداناباوری وجود و . 174«است، عدم است زیچ چیمعنا ه

 دارد. 

 3تر تنزیه قریرهای ضعیفآیا تگذارد.  هیچ امکانی برای سخن گفتن از خدا باقی نمی 3تا اینجا دیدیم تنزیه 

رسد دست کم  بخشی از اطالقات محموالت بر خداوند در متون دینی به دست دهند؟ به نظر می توانند تبیین رضایت می

بر خداوند صادق نیست. ولی در متون دینی به  ای ، هیچ محمول ایجابی4مطابق تنزیه پاسخ منفی است. 4در مورد تنزیه

و... به خداوند اسناد داده شده است. افزون بر آن، « حکیم»، «متکلم»، «قادر»، «عالم» کرات محموالت ایجابی همچون

های دال بر فعل )همچون رزق، خلق، ...( به دفعات بر خداوند اطالق شده است. روشن است که به ازای  محمول

اشد تا بتوان محمول مربوطه را شود که در عین حال سلبی نیز ب نمیمعنای مجازی متناسبی یافت  ها، محمولاین بسیاری 

  بر آن معنای مجازی حمل کرد. خوانش بر حسب صیغه مجهول نیز که در اساس ناپذیرفتنی است.   

 3بررسی دالیل سروش برای تنزیه -3-5-3

قابل برداشت است. البته با توجه به اینکه این فرضیه در  3از سخنان سروش در مجموع چهار استدالل به نفع تنزیه

یکی از دو ماند. با این حال، فرض کنید به  ها باقی نمی اس پارادوکسیکال است، وجهی برای بررسی این استداللاس

مفهومی یادشده -( توانستیم از مشکالت منطقی3ای که در باال اشاره شد )یعنی تغییر منطق یا تضعیف مدعای تنزیه شیوه

شده آن در  یا تقریرهای ضعیف 3ایجابی برای پذیرش تنزیهرها شویم. پرسش بعدی این است که آیا در اساس دلیل 

در ادامه به  تر آن ناتوان هستند. و تقریرهای ضعیف 3های سروش از تایید تنزیه رسد استدالل دست است؟ به نظر می

ز ا  تر شدن روند بحث، صرفا بر یک تقریر ضعیف برای سادهپردازم.  های چهارگانه سروش می بررسی کوتاه استدالل



67 
 

کند. طبیعتا  گوید هیچ محمول یا مفهوم ایجابی بر خداوند صدق نمی که می 4همان تنزیهمتمرکز خواهم بود، یعنی  3تنزیه

   175را نیز حمایت نخواهند کرد. 3را تایید نکنند، تنزیه 4تنزیههای سروش  استداللاگر 

 کرانگی نخست: استدالل از طریق بیدلیل 

 صورتی است:  کرانگی، بی این بیامحدود است، و الزمه کران و ن گوید خدا بی سروش می

دار شدن، محدود شدن است.  دار شدن و صورت است، و سر صفت یکرانگی، ب یصفت یو ب یصورت یب نیسر ا»

اما وجود  ند،یدر ذهن ما درآ تاًیبتوانند ماه یعنیتواند موجودات را مستعد ادراک بکند،  یمحدود شدن م نیو ا

  176.«دیآ ی، در ذهن هم درنمصفت است یرنگ و ب یب حدود ومچون نا

های متفاوتی تفسیر کرد. ولی هر تفسیری را که  توان به گونه کرانگی خداوند را می گذشت، بی 1-6-2چنانکه در بخش 

چ بر آن صدق نکند؟ سروش هیاست که هیچ یک از مفاهیم ایجابی  واقعا چرا بیکرانگیِ یک موجود مستلزم آنبپذیریم، 

ای مفاهیم ایجابی است.  رسد بر عکس، بیکرانگی مستلزم صدق پاره وضیحی در این باره نداده است، بلکه به نظر میت

الزمه بیکرانگی این خواهد بود که مفهوم آنگاه نهایت وجود بگیریم،  به معنای اشتداد بیرا کرانگی  برای مثال اگر بی

 بر خداوند صدق کند. « موجود مستقل»مفهوم و « آنچه دارای شدیدترین درجه وجود است»

برد، یا کنه ذات  توان به کنه ذات آن موجود پیانگی یک موجود مستلزم آن است که نبله، شاید بتوان گفت بیکر 

پذیرند کنه ذات خدا تصورناپذیر  او را تصور کرد. ولی این مطلب که از ابتدا محل نزاع نبود؛ تقریبا همه خداباوران می

سئله این بود که آیا مفهومی )ایجابی( در اختیار داریم که بر خدا صدق کند، هرچند کنه ذات او را نمایان است. بلکه م

 رسد بیکرانگی خدا نافیِ این مطلب نیست. نسازد. و به نظر می

 استدالل از طریق بساطت خداونددلیل دوم: 

 الصِّفَاتِ  عَنْه یلْإِخْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْا دِهِیکَمَالُ تَوْحِ»سروش در ذیل این عبارت معروف نهج البالغه 

 گوید:  می ،«الصِّفَة رُیوَ شَهَادَةِ کُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَ مَوْصُوفِالْ رُیلِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَ

کامل و بساطت  دیکه توح نیا یشود. برا یحاصل م یدوگانگ دیآورد انیکه موصوف و صفت را در م نیهم»

و فقط موصوف را  دیبردار انیصفت و موصوف را از م یدوگانگ نیا دیبا دیو نقض نکرده باش یکامل را نف
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 چیکه ه نیو بدون ا تیانکشاف و شفاف تیدر نها ،یانیعر تیبساطت، در نها تیبدون صفت. در نها دینیبب

 یخداشناس ندیگو یرا م نی. ادیاو قائل بشو یبرا یتیمحدود چیکه ه نیبر تن او باشد و بدون ا یجامه ا

  177«.کامل است دیکه توح ،یهیتنز

هست.  و گویا از دید سروش، بساطت کامل الهی مستلزم تنزیه مطلق است. ولی این مطلب بسیار محل مناقشه بوده

، محموالت ایجابیِ متعددی اند بسیاری از متالهان مسلمان و مسیحی در عین حال که به بساطت مطلق خداوند قائل بوده

های متعدد و قابل توجهی برای نشان دادنِ سازگاری  اند. در طول تاریخ الهیات تالش کرده تلقی میبر خداوند صادق را 

میان بساطت الهی و صدق محموالت ایجابیِ متعدد بر خداوند صورت گرفته است. در ادامه، به سه نمونه از این 

 کنم. میها به اختصار اشاره  تالش

بر خداوند مستلزم آن نیست که « حی»، «قادر»، «عالم»، «حکیم»: مطابق نومینالیزم، صدق محموالتی چون رویکرد نخست

بر این ها است.  ای که خدا دارای آن ویژگی هایی به مثابه علم، قدرت و حیات در عالم وجود داشته باشد به گونه ویژگی

پس با فرض  178آورد. چ گونه تکثر و ترکبی را در ذات الهی پدید نمیاساس، صدق این محموالت بر خداوند هی

نومینالیزم، مسیر استدالل از بساطت الهی به تنزیه مسدود است. و عجیب این است که سروش با اینکه در مواضع دیگر 

 در اینجا از این نکته روشن غفلت ورزیده است.  179الیزم ابراز کرده،نتمایل خود را به نومی

اند، کماکان بساطت الهی را با صدق  بسیاری از فیلسوفان مسلمان و مسیحی با اینکه نومینالیست نبوده دوم: رویکرد

خدا حی »، «خدا حکیم است»، صدق جمالتی همچون دیدگاهاند. مطابق این  دانسته محموالت ایجابیِ متعدد سازگار می

در ها باشد. ولی  جود داشته باشد و خدا دارای آن ویژگیو ... مستلزم آن است که ویژگیِ حکمت، حیات، و ... و« است

شود. به این ترتیب، باز هم تکثری در ناحیه  خدا )عین ذات خدا( تلقی میاینهمان با های یادشده  این رویکرد، ویژگی

ت. گفتنی آید. این رویکرد، شیوه کمابیش رایج در تبیین بساطت الهی در مسیحیت و اسالم بوده اس ذات الهی پدید نمی

روشن است که مطابق این رویکرد  180کند! مشهور دفاع می تصویراست سروش در برخی از سخنان خود دقیقا از همین 

 توان از بساطت به تنزیه رسید. نیز نمی

سازی  پیشنهاد دیگری برای تبیین بساطت الهی مطرح شده است که مبتنی بر ایده صادقهای اخیر  در سال رویکرد سوم:

ای نومینالیزم محدود را در  ضیح این رویکرد در مقاله حاضر میسر نیست. ولی به اجمال، این رویکرد گونهاست. تو
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کند، و به این ترتیب تالش دارد  و ... را پیشنهاد می« خدا حی است»، «خدا حکیم است»خصوص جمالتی همچون 

  181سازگاریِ بساطت الهی را با صدق جمالت یادشده نشان دهد.

استدالل کرد که ناموفق بودن هر سه رویکرد  4یا تنزیه 3توان بر مبنای بساطت به نفع تنزیه میصورتی  تنها در 

باال نشان داده شود. سروش نه تنها کمترین تالشی در این جهت صورت نداده است، بلکه در دیگر سخنان خود از 

 را پذیرفته است. )یعنی نومینالیزم(رویکرد دوم دفاع کرده است، و مبنای رویکرد نخست 

( صدق محموالت ایجابیِ متعدد بر خداوند، با هم 2( بساطت الهی و )1حتی اگر فرض کنیم دو آموزه ) 

شود، و آن اینکه کدام یک از این دو آموزه را باید بر گرفت و کدام را کنار  ناسازگار هستند، تازه سوال دیگری مطرح می

بلکه ( باید مقدم شود. 2( بر )1هی دارند، و به هیچ روی بدیهی نیست که آموزه )های قابل توج انگیزهنهاد؟ هر دو آموزه 

اند، و در نهایت بساطت الهی را  ( ترجیح داده1( را بر )2گروهی از متالهان در سنت مسیحی و اسالمی آموزه )بر عکس، 

اینواگن، و طرفداران دیدگاه  نتینگا، ونتوان به اشاعره و فیلسوفان دین معاصری همچون پال اند. از این گروه می منکر شده

 4یا تنزیه 3برای گذر از آموزه بساطت به تنزیه 182( اشاره کرد.theistic activism) خداباورانهاصالت فعالیت موسوم به 

های رقیب نیز استدالل شود، ولی چنین استداللی به صورت مستقل در کالم سروش مشاهده  الزم است علیه این دیدگاه

نکاتی  خطبه اول نهج البالغه و دیگر ادله نقلی، کمی جلوتر درباره استناد سروش به عبارت منقول از باری، ود. ش نمی

 خواهد آمد.

 ناپذیر بودن وجود دلیل سوم: استدالل از طریق تعریف

ین است که شود، از دو مقدمه ترکیب یافته است. مقدمه نخست ا دلیل دیگری که از البالی سخنان سروش استفاده می 

مقدمه دوم نیز این است که وجود خداوند نفس وجود است، و نه یکی از موجودات در عرض دیگر موجودات عالم. 

نتیجه این است که خداوند اند.  ناپذیر است، همانگونه که گروهی از فیلسوفان همچون مالصدار و هایدگر گفته تعریف

ناپذیر  ل هم پذیرفته شود، نتیجه آن صرفا این است که خدا تعریفحتی اگر مقدمات این استدال 183.ناپذیر است تعریف

ای بر آن شیئ صدق کنند،  ناپذیر بودن یک شیئ سازگار است با اینکه مفاهیم ایجابی است. روشن است که تعریف

 آورند.  هرچند این مفاهیم تعریفی برای آن فراهم نمی
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 های نقلی دلیل چهارم: استدالل

 :کند نیز تمسک میزیر یل نقلی به دال 3نزیهسروش برای تایید ت

  184[159]صافات، « یَصِفُون عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ» ( آیه شریفه1

  185[11شوری، ]« لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء» ( آیه شریفه2

لِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ  الصِّفَاتِ  عَنْه یهُ نَفْالْإِخْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَ دِهِیکَمَالُ تَوْحِ»فرازی از خطبه اول نهج البالغه: ( 3

  186«الصِّفَة رُیوَ شَهَادَةِ کُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَ مَوْصُوفِالْ رُیأَنَّهَا غَ

لَیْکُمْ وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغَارَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ کُلَّمَا مَیَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِکُمْ فی أَدَقِّ مَعَانیهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إِ»روایت ( 4

: «ی تَعَالَذَلِکَ کَمَالُـها وَأَنَّ عَدَمَهُما نُقْصَانٌ لِـمَنْ لَا یَتَّصِفُ بِهِمَا وَهَکَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فیمَا یَصِفُونَ اهللَ زَبَانِیَتَیْنِ فَإنَّ یلِلهِ تَعَالَ

است مثل  یمخلوق و مصنوع د،یکن یم یبازشناس اش یمعان نیتر قیدر اوهام خودتان در دقهر آنچه که شما آن را 

خداوند متعال  یکه همانا برا کند یم الیخ ز،یر  بسا مورچه کامل( چه یِهیتنز ری. )تصوگردد یباز م تانخودتان که به خود

 ینداشتن نقصان است برا  که شاخک کند یم الیداشتن کمال خودش است و خ دو تا شاخک است، چراکه شاخک زین

  187."است گونه نیخداوند متعال هم فیدر توص زیکه شاخک ندارد. حالِ عقالء ن آن

کنم که در  ای اشاره می انجامد. در اینجا فقط به نکته بحث تفصیلی درباره این دالیل نقلی بسیار به طول می 

را باید در پرتو کلیت متن فهمید و تفسیر کرد. در متون از متون دینی  ای هر پارهگذشت. طبیعی است که  4-3بخش 

آنها بر معنایی سلبی نیز بسیاری از حمل  که دینی اسالمی صدها مورد از اسناد محموالت ایجابی به خداوند وجود دارد

ی بفهمیم که با ا را به گونهو دیگر موارد مشابه چهار مورد باال ای نیست جز اینکه  بر این اساس چارهپذیر نیست.  امکان

شود فراز منقول در نهج البالغه صفاتِ  برای مثال، گاه گفته می امکان اطالق محموالت ایجابی بر خداوند سازگار باشد.

تر است؛  روشن« سبحان اهلل عمایصفون»مطلب در آیه  188کند، و نه صفاتی که عین ذات هستند. متباین با ذات را نفی می

باره مشرکانی است که مدعی بودند میان خداوند و جن خویشاوندی وجود دارد، و آیه نیز چرا که در اساس سیاق آیه در

 189است، ونه تنزیه مطلق.توصیفات در مقام تنزیه خداوند از این گونه 
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کند: نفی  در بخش سوم مقاله دیدیم که سروش درجات متفاوتی از رویکرد تنزیهی را در سخنان خود مطرح می 

(، 2(، نفی هر محمولی که به اشتراک معنوی بر خدا و غیر خدا حمل شود )تنزیه1اوند )تنزیهوار از خد صفات شخص

نه تنها پارادوکسیکال است، بلکه هم با مولفه نخست  3(. گذشت که تنزیه3نفی هر گونه محمولی از خداوند )تنزیه

با حذف کاملِ خدا  3این، تنزیه خداشناسی سروش )یعنی وحدت وجود( ناسازگار است و هم با متون دینی. گذشته از

انجامد. گذشته از این، هیچ یک از دالیل متنوعی که سروش برای مراتب مختلف تنزیه ارائه  از زبان و ذهن آدمی می

 قرین توفیق نیست. و جالب اینکه او گاه سخنانی دارد که در تناقض صریح با رویکرد تنزیهی او است.کرده است 

 ایی گر سوم: طبیعتمولفه  -۴

در گرایش این کرد. یاد « گرایی طبیعت»از آن با نام  توان  میاست که ای  گرایش کلیخداشناسی سروش،   سومین مولفه

به آنها شکل ناخودآگاه آگاهانه یا به صورتی دارد و  کننده ی تعیینسروش حضورشناسانه  دین آراءفضای بسیاری از 

وحدت وجود و الهیات تنزیهی( سروش به صراحت آن را برجسته  ، هرچند به خالف دو مولفه قبلی )یعنیدهد می

به همین دلیل، ترسیم جایگاه این مولفه در خداشناسی سروش و دهد.  ز آن به دست نمیای نیز ا بندی صورتکند و  نمی

که آن دو، تفاوت دیگر این مولفه با دو مولفه قبلی این است است.  تربیان چگونگی تعامل آن با دیگر آراء او دشوار

گرایی رویکردی است که  اند، ولی طبیعت رویکردهایی هستند که در سنت فلسفه، کالم و عرفان اسالمی نیز مطرح بوده

سروش تالش کند. به هر روی،  ، و بعضا از آبشخورهای خداناباورانه تغذیه میعمدتا در دوران مدرن شکوفا شده است

گرایانه را  ای از مواضع متفاوت طبیعت ر این بخش، نخست پارهدد. را کنار هم بنشانناهمگون دارد این عناصر 

، و نسبت آنها را با دو مولفه دیگر خداشناسی سروش )یعنی وحدت وجود و الهیات تنزیهی( بندی خواهم کرد صورت

از آن  بعدای خواهم داشت به نقش و جایگاه این مواضع در خداشناسی سروش.  اشارهرسید. سپس  به اختصار برخواهم

گرایی  گرایی خواهم پرداخت. در نهایت نیز نسبت میان طبیعت های سروش برای طبیعت به بررسی دالیل و انگیزه

 سروش و ایده خوانش به صیغه مجهول را بررسی خواهم کرد. 

  گرایانه سه موضع طبیعت -۴-۱

 190( از هم بازشناخت:خدابا  )با عطف توجه به نسبت طبیعتگرایانه را  توان چند موضع طبیعت به تقریب می

 .نیز هویتی طبیعی استخدا وجود ندارد،  : هیچ هویت فراطبیعی۱گرایی طبیعت
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: خدا به مثابه هویتی فراطبیعی وجود دارد، ولی هیچ نقش علی در پیدایش و بقاء عالم طبیعت ایفا ۲گرایی طبیعت

 کند. نمی

فراتر از آنچه مقتضای طبیعت  لی هیچ نقش علی در عالم، ودخدا به مثابه هویتی فراطبیعی وجود دار: 3ییگرا عتیطب

 کند. ، ایفا نمیقوانین طبیعت است

، مناسب است به تفکیک مهمی که در 2گرایی و ایضاح تفاوت آن با طبیعت 3گرایی تر طبیعت برای تقریر روشن 

 general divineخدا در طبیعت ) فعل کلیای داشته باشم، و آن تفکیک میان  فلسفه دین معاصر مطرح شده است اشاره

act فعل خاص ( و( خدا در طبیعتspecial divine act است. فعل کلی خدا در طبیعت همان فعلِ ایجاد و حفظ کلیت )

توان گفت هر آنچه در  آن است. چنانچه بپذیریم خدا فعل کلی به این شیوه دارد، آنگاه میخاص عالم طبیعت و قوانین 

کلیت عالم طبیعت و قوانین  ،هد به وجهی مستند به فعل کلیِ خداوند است؛ زیرا طبق این فرضد عالم طبیعت رخ می

شوند نیز در نهایت  آن در حدوث و بقا وابسته به خدا است، و در نتیجه رویدادهایی که بر اساس این قوانین حادث می

ر محل بحث بوده این است که آیا امکان پذیر های اخیر بسیا مهمی که در دهه  منتهی به خداوند خواهند شد. اما مسئله

است که به جز این فعل کلی، خدا فعل خاص و موردی نیز در عالم طبیعت داشته باشد یا خیر؟ منظور از فعل خاص 

دهد. قائالن به امکان فعل خاص خدا در  الهی، دخالت و تصرفی است که خدا فراتر از مقتضای قوانین طبیعت انجام می

 کنند.  هایی از این گونه فعل الهی مطرح می وال معجزات و اجابت دعاها را به عنوان نمونهطبیعت، معم

توان  را می 3گرایی و طبیعت 2گرایی به هر روی، با توجه به تفکیک میان فعل کلی و فعل خاص الهی، طبیعت 

، نه در قالب فعل کلیدر قالب ه نهیچ نقش علی در عالم طبیعت )خدا  2گرایی گونه نیز ترسیم کرد: مطابق طبیعت این

صرفا فعل خاص خدا در طبیعت را نفی ، 3گرایی اما طبیعت. داردندر طبیعت  فعل خاص، نه وبه هیچ شیوه دیگری(

 2گرایی کند، ولی نسبت به فعل کلی الهی و دیگر انحاء نقش علی خدا در طبیعت ساکت است. بر این اساس، طبیعت می

   191ست.ا 3گرایی تر از طبیعت قوی

که   ناسازگار است، و همانگونه 3گرایی و هم با طبیعت 2گرایی هم با طبیعت 1گرایی طبیعتروشن است که  

تا  1گرایی گرایانه از طبیعت خصلت طبیعتاز سوی دیگر، است.  3گرایی مستلزم طبیعت 2گرایی گفته شد، طبیعت

کالسیک در ادیان خداباوری های خود را دارند.  نگیزهاشود، و البته هر یک از این مراتب،  تضعیف می 3گرایی طبیعت
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الهیات فلسفه دین و اما در  3گرایی طبیعتقرار دارد. در خصوص  2گرایی و طبیعت 1گرایی طبیعتابراهیمی در تقابل با 

ترین یا یکی از مهم  چنانکه به کوتاهی خواهیم دید، مهمترین انگیزههای فراوانی در گرفته است.  مسیحی معاصر بحث

هایی که برای انکار فعل خاص خدا در طبیعت مطرح شده است، فرضیه بستار علی است؛ اینکه عالم طبیعت به  انگیزه

 لحاظ علی بسته است، و هیچ رویداد طبیعی معلول رویدادی خارج از عالم طبیعت نیست.

از سخنان ، 3گرایی و طبیعت 2با طبیعتگرایی 1یگرای طبیعت علیرغم ناسازگار بودنِنکته عجیب این است که  

به این موارد در بخش بعد اشاره خواهد شد. در اینجا به قابل برداشت است. یادشده مختلف سروش هر سه موضع 

گرایانه یادشده با دو مولفه دیگر خداشناسی سروش )یعنی وحدت  اختصار نکاتی درباره نسبت میان سه موضع طبیعت

 کرد.  وجود و الهیات تنزیهی( بیان خواهم

 با وحدت وجود و الهیات تنزیهی ۱گرایی نسبت طبیعت

است.  1از نتایج وحدت 1گرایی روشن است که طبیعت. خدا موجودی طبیعی استاین است که  1گرایی طبیعتمدعای  

ن با وجود دارند، ولی همگی اینهماها، درختان، و ...(  )مانند انسانعالم طبیعت اشیاء مشهود و متعارف ، 1مطابق وحدت

، خدا عین طبیعت و اجزاء طبیعت، و در نتیجه هویتی طبیعی خواهد 1ذات الهی هستند. روشن است که مطابق وحدت

تقریر از وحدت وجود ترین  سُست 1دیدیم که وحدتپیش از این اما است.  1گرایی مستلزم طبیعت 1پس وحدتبود. 

( برویم، خواهیم دید آن تقریر با 4نی وحدتترین تقریر از وحدت وجود )یع اگر به سراغ معقول ولیاست. 

اهلل و از جمله عالم طبیعت عین تعلق به خدا هستند. اما در  ، همه ماسوی4سازگار است. مطابق وحدتنا 1گرایی طبیعت

 این صورت باید گفت خدا امری ورای طبیعت است. 

چنانکه گذشت، سروش سه  ؟ستبا تقریرهای متفاوت سروش از الهیات تنزیهی چی 1گرایی اما نسبت طبیعت 

 کند:  تقریر متفاوت از تنزیه مطرح می

 وار بر خدا قابل حمل نیست. : هیچ محمول شخص1تنزیه

 : هیچ محمولی به اشتراک معنوی بر خدا و غیر خدا قابل حمل نیست.2تنزیه
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در نظر گرفت: هیچ  3تنزیه تری از توان ورژن معتدل را نیز می 4: هیچ محمولی بر خدا قابل حمل نیست )تنزیه3تنزیه

 محمول ایجابی بر خدا قابل حمل نیست(.

با  1گرایی وار نیست. اما طبیعت یک محمول شخص« طبیعی»سازگار است، زیرا  1با تنزیه 1گرایی روشن است که طبیعت

 در تعارض قرار دارد.  4و تنزیه 3، تنزیه2تنزیه

 با وحدت وجود و الهیات تنزیهی ۲گرایی نسبت طبیعت

رویم: اینکه خدا موجودی فراطبیعی است که هیچ نقش علی در عالم طبیعت )چه در  می 2گرایی حال به سراغ طبیعت

ترین تقریر از  کند. این تز در تقابل صریح با معقول ( ایفا نمیو چه غیر آن قالب فعل کلی و چه در قالب فعل خاص

بیعت عین وابستگی و آویختگی به خدا است. از این ، کل عالم ط4( قرار دارد. مطابق وحدت4وحدت وجود )وحدت

 رو معنا ندارد که خدا هیچ نقش علی در عالم طبیعت نداشته باشد. 

نیز ویژگی خاصی )نقش علی  2گرایی در تالئم با رویکردهای تنزیهی قرار دارد. زیرا در طبیعت 2گرایی طبیعت 

کم  یا دست 2گرایی این، رویکردهای تنزیهی مستلزم طبیعت شود. باالتر از خدا در عالم طبیعت( از خداوند نفی می

شود، نتیجه این خواهد بود که خدا هیچ فعلی  پذیرفته 1هستند. برای مثال، اگر تنزیه 2گرایی بخشی از محتوای طبیعت

نه افعال از ارادی، یا مختارانه، یا آگاهانه )چه در قالب فعل کلی یا فعل خاص( در طبیعت نخواهد داشت؛ چرا که اینگو

که ادعاهای باالتری دارند، فعل الهی در  3و تنزیه 4، تنزیه2شوند. به همین ترتیب، تنزیه وار محسوب می امور شخص

، خدا هیچ فعل اختیاری یا غیراختیاری، کلی یا خاص، در 4کنند. مثال مطابق تنزیه طبیعت را با گستردگی بیشتری نفی می

 دهد.  عالم طبیعت صورت نمی

 با وحدت وجود و الهیات تنزیهی 3گرایی طبیعت نسبت

به خودی خود با  4رسد وحدت دهد. به نظر می نمی  ، خدا هیچ فعل خاص در عالم طبیعت صورت3گرایی مطابق طبیعت

که با اینبه خدا است. اما این سازگار است  ابستگیو، کل عالم طبیعت عین 4این تز سازگار است. بر اساس وحدت

صورت گیرد و نه فراتر از آن. بر این اساس ، طبیعت   بیعت صرفا از همان مجرای قوانین طبیعتتصرف خدا در ط

آنچه درباره نسبت  هر ترین تقریر سروش از وحدت وجود سازگار است. ( با معقول2گرایی )بر خالف طبیعت 3گرایی
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نیز جریان  3گرایی رد نسبت میان طبیعتبیان شد، در موو تقریرهای مختلف آن الهیات تنزیهی  مولفهبا  2گرایی طبیعت

 دارد، که تکرار آن ضرورتی ندارد.

مچنین همنافاتی ندارد.  3گرایی ناسازگار است، ولی با طبیعت 2و  1گرایی با طبیعت 4وحدتکوتاه سخن اینکه  

  .هستند 3و  2گرایی هماهنگ با طبیعترویکردهای تنزیهی نوعا 

 نزد سروش انهگرای گانه طبیعت مواضع سه -۴-۲

در تنش قرار دارد، از سخنان مختلف سروش هر سه  3گرایی و هم طبیعت 2گرایی هم با طبیعت 1گرایی با اینکه طبیعت

سروش در برخی سخنان خود کامال به کنیم.  آغاز می 1ییگرا عتیطبنخست از موضع یادشده قابل برداشت است. 

 کند سروش تصریح میاست.   1نتایج وحدت 1ییگرا عتیطب اشاره شد،گونه که  همان، و البته التزام دارد 1گرایی طبیعت

دهد، اما  به گفته او، درست است که برهان نظم وجود شعوری را در عالم نشان می 192«خدا از جهان جدا نیست» که

بلکه شعوری است که در خود طبیعت نشسته است. در اینجا  ،حامل این شعور موجودی گسسته از طبیعت نیست

افزاید  کند که قائل است همه اشیاء عالم طبیعت دارای شعور هستند. و سروش این را می به آرای نیگل استناد می سروش

پس از دید سروش، خدا نیز چیزی  193.رساند می به اثباتبرای خدا که این شعور، همان شعوری است که برهان نظم نیز 

همچنین، او با  .جز همان شعور مکمون در طبیعت نیست، و علم خدا نیز چیزی مجزا از همین اجزاء طبیعت نیست

 194 .در خداست عتیطب و است عتیخدا در طبکند که:  لحنی تایید آمیز این گفته اقبال را گزارش می

 حیمثال، سروش تصر یبراکند.  اتخاذ می 1گرایی اما عجیب است که سروش گاه موضعی دقیقا بر خالف طبیعت 

 195.«ءیکمثله ش سیواقعاً ل .است یگرید زیچ چیاست، نه مثل انسان است، و نه مثل ه عتیخداوند نه مثل طب: »کند یم

 یوجود ب کی یعنیاست.  نیچنان که گفتم در اصل هم یصورت یقصه صورت و ب یبار»گوید:  در جایی دیگر می

فت است، هر منظور ص ست،ین یظاهر افهیشکل و ق نجایصورت منظور ا یب میگوئ یهم م یوقت م،یصورت ما دار

عت، در عالم یطبرا که ما در عالم  یاز اوصاف یصفت چیه یعنیصفت است.  یوجود ب نیکه ا میدار ی. ما وجودیصفت

سخن  1وحدتبه صورت کلی، هر گاه سروش بر اساس  196.«مینسبت بده میتوان یبه او نم میشناس یم یانسان

شود.  دور می 1گرایی طبیعتاز اندیشد،  طابق رویکرد تنزیهی میاما آنگاه که مشود.  نزدیک می 1گرایی طبیعتبه گوید،  می



76 
 

ابتدا میان دو مولفه وحدت وجود و الهیات تنزیهی وجود داشت، در خصوص موضع سروش  ندر واقع، تنشی که از هما

 دهد.  خود را نشان مینیز  1گرایی درباره طبیعت

یز نفی فعل کلی و خاص خدا در طبیعت برویم. از بعضی سخنان سروش ن 2گرایی به سراغ طبیعت لحا 

تفسیری کامالً ضمن ارائه است. برای مثال، سروش  2گرایی شود، که این به روشنی در راستای طبیعت برداشت می

 گوید:  چنین می، بعثت انبیاطبیعت گرایانه از 

زلی خدا رفته بود بنابراین معنای این که خداوند از میان امیین کسی را برانگیخت این است که در علم ا»

کیست؟ این کسی  ].....[حاال این کسی که بر خواهد خاست].....[که از میان امیین کسی بر خواهد خاست

رسول یعنی پیک، یعنی فرستاده. باز اگر ما ].......[ معنای لغوی].....[ است که صفت او این است که رسول است

شیم، چنین تصور می کنیم که کسی را صدا زده اند، مأموریتی بخواهیم تصور انسانوار از رفتار خداوند داشته با

به دوش او نهاده اند، و او را روانه کرده اند به سوی قومی و گفته اند برو در آنجا چنین بگو و چنان بکن. این 

ب االن با توضیحی که من دادم که در علم ازلی الهی رفته خو].......[ را پیک می شماریم. رسول می شماریم

بود که کسی بر خواهد خاست، در اینجا دیگر معنای فرستادن، به معنای پیک نیست، به معنای این که 

کسی از جایی روانه شده باشد، یا به گوش او سخنی گفته باشند و به او مأموریت ویژه ای داده باشند، 

ران می کند. و به دلیل نیست. بلکه معناش این است که خود او واجد اوصافی است که او را متمایز از دیگ

و خود او هم چنین می فهمد. و  متمایز بودن، مردم چنین می فهمند که گویی رسالتی به دوش او نهاده اند

این معنای وحی است. و خود او هم چنین می فهمد که گویی رسالتی به دوش او هست. این معنای 

  ۱۹7.«فرستاده شدن رسول است

خدا علم ازلی داشته است که که کند  گیخته شدن پیامبر را صرفا این معرفی میدر اینجا، سروش نقش خدا در بران

دانست، ولی هیچ نقش دیگری، نه در  شخصی با اوصاف متمایزی برخواهد خاست. خدا صرفا این رویداد را از ازل می

با لحنی تایید آمیز گر، سروش در جایی دی 198کند. قالب فعل کلی نه در قالب فعل خاص، برای ایجاد آن رویداد ایفا نمی

همچنین،  199داشته باشد. 2گرایی تواند اشعار به طبیعت کند که جهان ماده خودکفا است، که می این دیدگاه را گزارش می
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تواند ریشه در التزام او به  دهد، می ای که فعلی را به خدا نسبت می اصرارِ سروش برای خوانش مجهول از هر آیه

 200است. 2گرایی البته باز سروش سخنانی دارد که نافیِ طبیعت. داشته باشد 2گرایی طبیعت

 گوید: به صراحت می اوکند.  را تایید می 3گرایی همچنین، سروش در مواضع متعددی طبیعت 

 ایبر هم بزند،  ایرا عوض بکند،  یعیطب یاجتماع یخیعلل تار ریکند تا مس یدراز نم خیخداوند دست در تار»

 ستندین عتیطب یروهایرا که در عرض ن ییروهایرا پاره کند، و ن تیعل ریزنج ایشکند، سلسله علل را در هم ب

که خدا فالن کار را کرد، در واقع  میدار نیرا صورت بدهند. هر جا که ما سخن از ا یبفرستد تا کار دانیبه م

  201.«دیحوادث چنان بود که به آن نقطه انجام ریاست که س نیمعناش ا

داند، و حتی بعثت پیامبران را نیز  دهد جاری می در همه آنچه در عالم طبیعت و عالم انسانی رخ میسروش این حکم را 

 203دهد علتی طبیعی دارد. طبیعت رخ میکه در جهان  یا هر حادثهبه عقیده سروش،  202کند. مشمول همین حکم تلقی می

 "پوش خدای رخنه"دهد، ایده  طبیعت صورت می در یاین ایده را که خداوند فراتر از قوانین طبیعت مداخله و تصرفاو 

(God of gapsتلقی می ) البته سروش اذعان دارد که ظاهر آیات قرآن همین خدای  204.شمارد کند و آن را مردود می

 ای دیگر فهمید. در ادامه به این مطلب باز خواهیم گشت. گوید باید این آیات را به گونه پوش است، ولی او می رخنه

قابل برداشت است، و هم عباراتی در  1گرایی م اینکه از سخنان سروش هم عباراتی در تایید طبیعتحاصل کال 

 2گرایی نیز مطلب از همین قرار است )هر چند شاید عبارات حاکی از رد طبیعت 2گرایی جهت نفی آن. در مورد طبیعت

 دفاع کرده است. 3ییگرا تر باشد(. و از همه آشکارتر سروش همیشه از طبیعت در مجموع روشن

 و بررسی آنها گرایی طبیعتسروش برای دالیل  -۴-3

پردازیم.  ها می گرایانه و بررسی آن های )احتمالی( سروش برای پذیرش مواضع طبیعت انگیزهدالیل و در این بخش به 

ش پیش گذشت، بخگونه که در  رویکردهای تنزیهی است. همان 3گرایی و طبیعت 2گرایی یک انگیزه روشن برای طبیعت

به تفصیل دیدیم  3 هستند. اما در بخش 3و  2گرایی تزهای تنزیهی سروش مستلزم دست کم بخشی از محتوای طبیعت

 هر سه تقریر سروش از الهیات تنزیهی با مشکالت متنوعی مواجه هستند. 
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و آن همانا تز بستار  دارد،قرار  3گرایی و طبیعت 2گرایی طبیعتدر پس دیگری پررنگ نگیزه اگذشته از این،  

از این تز تقریرهای متفاوتی ارائه شده است. گاهی میان تقریر قوی و تقریر ضعیف از اصل بستار به شیوه علی است. 

شود. مطابق تقریر قوی از اصل بستار )یا به اختصار: اصل بستار قوی(، هر رویداد فیزیکی اوال دارای یک  زیر تفکیک می

گوید  بستار ضعیف( میاصل اما تقریر ضعیف )یا و ثانیا دارای هیچ علت غیر فیزیکی نیست.  علت فیزیکیِ کافی است،

کند که یک  هر رویداد فیزیکی دارای یک علت فیزیکی کافی است. در حقیقت، اصل بستار ضعیف این را نفی نمی

توان با استفاده از واژه  تزها را می این 205رویداد فیزیکی، افزون بر علت فیزیکی کافی، دارای علت غیر فیزیکی نیز باشد.

 بازنویسی کرد، بدون اینکه تغییر چندانی در محتوای آنها پدید آید.« فیزیکی»به جای « طبیعی»

طبیعی وجود دارد، با اصل بستار قوی ترکیب شود این فرابه هر روی، اگر این گزاره که خدا به مثابه هویتی  

(. زیرا اگر خدا 2گرایی علی در رویدادهای عالم طبیعت نخواهد داشت )طبیعت آید که خدا هیچ نقش نتیجه به دست می

طبیعی داشته باشد، که این خالف اصل فراچنین نقشی را ایفا کند بدان معنا خواهد بود که یک رویداد طبیعی علتی 

 بستار قوی است. 

خواهد  3گرایی ضعیف به طبیعت اصل بستاربه ضمیمه طبیعی، فراهمچنین، پذیرش وجود خدا به مثابه هویتی  

 های زیر نشان داد:  در طی گامبه صورت استدالل خلف توان  این مطلب را می انجامید.

 .)مقدمه( طبیعی وجود داردفراخدا به مثابه هویتی  -1

 .)اصل بستار علی ضعیف( هر رویداد طبیعی علتی طبیعی دارد -2

. به بیان دیگر، اگر الف و ب دو رویداد طبیعی دهد ین طبیعت رخ میعلیت میان رویدادهای طبیعی در چارچوب قوان -3

 .باشند و الف علت ب باشد، این علیت در چارچوب یک قانون طبیعی است )فرض مقبول(

 فراتر از قوانین طبیعت پدید آوردی طبیعی مانند ج خدا رویدادنادرست باشد، یعنی  3گرایی فرض کنید طبیعت -4

 )فرض خلف(.

 (.4و  3)از نجا که ج در قالب قوانین طبیعت پدید نیامده است، فاقد علت طبیعی است از آ -5

 ناسازگار است. پس فرض خلف را باید کنار نهاد. 2اما اینکه ج فاقد علتی طبیعی است، با  -6
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با  انجامند )البته می 3گرایی و طبیعت 2گرایی بنابراین، دو اصل بستار قوی و ضعیف، به ترتیب به طبیعت 

)به تصریح یا اصل بستار علی را  یسروش در مواضع متعددمفروض انگاشتن وجود خدا به مثابه موجودی فراطبیعی(. 

همچنین، به نظر  .206، گرچه چندان روشن نیست کدام یک از دو تقریر این اصل را مد نظر داردپذیرد به تلویح( می

 207است. 3گرایی کم طبیعت یا دست 2گرایی طبیعترسد سروش با استناد به اصل بستار در صدد دفاع از  می

دارد. نخست، رویکرد تنزیهی  3گرایی و طبیعت 2گرایی خالصه کالم اینکه سروش دو انگیزه متمایز برای طبیعت  

از دو جهت راه  دیبا عت،یدخالت خدا در طب تیتثب یبرابه صورت کلی، سروش به الهیات است، و دیگری اصل بستار. 

 عتیراه دخالت خدا در طب رد،یپذ یکه اصل بستار را م یو هم از جانب خداوند. کس عت،یم از جانب طبهموار شود: ه

از جانب دوم راه را  کند،  یم یخدا را نف تیخالق ای تیعل یهیتنز اتیاله لیکه به دل یو کس کند، یرا از جانب اول سد م

هر دو مسیر را )دست کم تا حدودی( خدا در طبیعت  برای نفی دخالت ،در سخنان مختلفو ظاهرا سروش . کند یسد م

  کند. طی می

های او  بود. اما انگیزه 3گرایی و طبیعت 2گرایی های سروش برای طبیعت تا اینجا سخن درباره دالیل و انگیزه 

مستقیما  1است. وحدت 1چیست؟ همان گونه که گذشت، یک انگیزه مهم سروش وحدت 1گرایی برای طبیعت

دارد باز اصل بستار قوی است.  1گرایی دهد. انگیزه دیگری که احتماال سروش برای طبیعت را نتیجه می 1یگرای طبیعت

اگر اصل بستار قوی به این فرض ضمیمه شود که خدا در طبیعت تاثیر علی دارد، الجرم این نتیجه به دست خواهد آمد 

  208که خدا نیز هویتی طبیعی است.

های  )با انضمام فرضکه در بحث حاضر، ممکن است از اصل بستار قوی یک نکته قابل توجه این است  

که خدا همراه شود این فرض ا برای تایید دو دیدگاه متضاد استفاده شود. از یک سوی، اگر اصل بستار قوی بمتفاوت( 

سوی دیگر، چنانچه  . از(1گرایی )طبیعت خدا نیز هویتی طبیعی استنتیجه این خواهد بود که در طبیعت تاثیر علی دارد، 

خدا تاثیری که این نتیجه به دست خواهد آمد اصل بستار قوی به این فرض ضمیمه شود که خدا هویتی فراطبیعی است، 

توان هر دو شیوه استناد  از سخنان سروش میگونه که اشاره شد،  همانو . (2گرایی )طبیعت علی در عالم طبیعت ندارد

  209اصل بستار را برداشت کرد.

 اریبس اتیادب نیازی به گفتن نیست که ا واقعا چه دلیلی برای پذیرش اصل بستار قوی یا ضعیف وجود دارد؟ام 

به هیچ شکل گرفته است، که و فلسفه علم فلسفه دین  ،اصل بستار و دالیل و لوازم آن در فلسفه ذهندرباره  یمیعظ
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کنم.  ای از مباحث اشاره می ای بسیار مختصر از پاره شمه توان به آن پرداخت. در اینجا صرفا به در این نوشتار نمیروی 

دستانه است. برای پیگیری مطالب،  دهد استناد سروش به اصل بستار چه اندازه خام می نشان مختصر همین مقدار

ار نخست باید توجه داشت اصل بستها آمده است مراجعه کنند. در قدم  نوشت توانند به منابعی که در پی عالقمندان می

)نه در شکل قوی آن و نه به تقریر ضعیف( یک فرضیه علمی نیست؛ و از این رو اعتباری را که با نام علوم تجربی 

توان به اصل بستار تسری داد. اصل بستار یک فرض فلسفی است که بسیار مورد  همراه شده است به هیچ روی نمی

در گرایانه و خداناباورانه همسو است.  های مادی با گرایشآن(  )به ویژه در تقریر قویمناقشه قرار گرفته است، و معموال 

تواند برای پذیرش  ای می اساس مشخص نیست کسی که خداباوری را به مثابه رای مختار پذیرفته است، دیگر چه انگیزه

نباید اصل  مچنین،هکند( داشته باشد؟  گرایانه و خداناباورانه تغذیه می اصل بستار قوی )که به روشنی از پایگاهی مادی

( خلط کرد. تز methodological naturalism« )شناختی گرایی روش طبیعت»شناختی موسوم به  بستار را با یک تز روش

کند مبنی  شناختی برای علوم تجربی مطرح می ای روش اخیر که در فضای علوم تحربی مقبولیت کامل دارد، صرفا توصیه

بال علل طبیعی برای حوادث طبیعی بود. اما تز یادشده به هیچ وجه این ادعای بر اینکه همیشه در علم باید به دن

کند که رویدادهای طبیعی همیشه علل طبیعی دارند )و یا اینکه باالتر، فاقد علل فراطبیعی  مطرح نمیرا متافیزیکی 

ناختی مقبول، بلکه با یک تز ش متافیزیکی گشوده شود، دیگر نه با یک اصل روشهستند(. به مجرد اینکه پای این ادعای 

 آمیز روبرو خواهیم بود. فلسفی مناقشه

های مهمی قرار دارد که در ادامه  نهد، در معرض چالش تر پیش می حتی اصل بستار ضعیف که ادعایی متواضعانه 

مطابق  .هستندها مستقل از مالحظات الهیاتی  این چالشنکته مهم این است که هر سه به سه مورد آن اشاره خواهم کرد. 

اصل بستار ضعیف، هر رویداد فیزیکی )یا طبیعی( دارای علت کافیِ فیزیکی )یا طبیعی( است. و علت کافیِ فیزیکی نیز 

نخستین موردی که با این اصل بخشد.  ( میnomological necessityرویدادی است که به معلول ضرورت قانونی )

( درباره اختیار. مطابق libertarianگرایانه ) ته با فرض پذیرش رویکرد آزادیمنافات دارد افعال اختیاری انسان است، الب

 شوند، و لذا فاقد علت فیزیکی کافی هستند.  این رویکرد، افعال اختیاری انسان به واسطه رویدادهای فیزیکی متعین نمی

شود. این رویداد  کی تلقی میفیزینظریه مهبانگ نقطه آغاز عالم ، که در مورد دیگر، رویداد انفجار اولیه است 

خود رویدادی فیزیکی است و لذا مطابق اصل بستار ضعیف باید علتی فیزیکی داشته باشد. حال در چارچوب نظریه 

  توان در نظر گرفت. نمیفیزیکی برای این رویداد  یلتظاهرا عمهبانگ، 
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وانتوم، تعین علی درباره آنها بر قرار مورد سوم، رویدادهای زیر اتمی است که مطابق تفسیر رایج از مکانیک ک 

را به لحاظ  هافیزیکی هستند که پیدایش آن رویداد ینیست. بر اساس این تفسیر، برخی از رویدادهای زیر اتمی فاقد علت

( ضروری کند. بنابراین، این دست از رویدادها نیز چالشی اساسی برای اصل بستار ضعیف پدید nomologicalقانونی )

 210 .آورند می

گروهی از  211شود. گشوده می 3گرایی حال اگر اصل بستار ضعیف کنار گذاشته شود، راه برای انکار طبیعت 

اند. برای مثال، بسیاری  در طبیعت را تصویر کردهفعل خاص خداوند معاصر نیز دقیقا از همین طریق فیلسوفان دین 

فضای زیر اتمی گویا  در پذیر است. ایده این است که اند که دخالت خاص خدا در فضای زیر اتمی امکان استدالل کرده

توانند رویداد فیزیکی بعدی را  معلولی وجود دارد؛ چرا که رویدادهای فیزیکی نمی-در روابط علی "ای متافیزیکی رخنه"

رویداد  دخالت کند و یکاز مجرای آن رخنه متعین سازند. از این رو اگر عاملی فراطبیعی )مانند خدا یا نفس انسانی( 

پس دخالت عوامل فراطبیعی در فضای زیر  212.فیزیکی خاص را متعین سازد، نقضی در قوانین طبیعت رخ نخواهد داد

. نکته بسیار قابل ( داردnomological possibility) امکان قانونیاتمی ناقض قوانین طبیعت نیست، و لذا اصطالحا 

بخش  تعین یهمگ عتیطب نیاگر قوان یحتاند که  اند، و بر این عقیده تهتوجه این است برخی فیلسوفان از این هم فراتر رف

(deterministic) 213.دفاع کرد یاز امکان فعل خاص اله توان یباشد، باز هم م  

به  بنیان خواهد بود. باری، اگر اصل بستار ضعیف دچار مشکل باشد، به طریق اولی اصل بستار قوی نیز سست 

 زین 1ییگرا عتیطب یبرا یا زهیانگ یاصل بستار قو یاست، با نف یدچار مشکالت اساس 1از آنجا که وحدتهر روی، 

با توجه به اینکه رویکردهای تنزیهی سروش نیز همگی دچار مشکل بودند، دلیلی برای همچنین، داشت.  مینخواه

به مثابه موجودی فراطبیعی را خدا توان فعل کلی  به این ترتیب، هم میماند.  باقی نمی 3گرایی و طبیعت 2گرایی طبیعت

در طبیعت پذیرفت )به این صورت که خدا اصل عالم طبیعت و قوانین آن را خلق کرده است، و به این ترتیب هر آنچه 

دهد مستند به فعل خدا است(، و هم فعل خاص الهی در طبیعت را )به این شیوه  مطابق قوانین طبیعت در عالم رخ می

قتضای قوانین طبیعت است، مستقیما در طبیعت دخالت کند و رویدادهای خاصی را متعین که خدا فراتر از آنچه م

 د.نیاب نیز معنای معقولی میاجابت دعاها و  معجزه ،فرستادن پیامبران ،وحیدر این چارچوب، سازد(. 

را رد  2گرایی گفتنی است ممکن است یک خداباور در اینجا موضعی میانه اتخاذ کند، به این صورت که طبیعت 

را بپذیرد )به دیگر سخن، اصل بستار قوی را رد کند ولی اصل بستار ضعیف را بپذیرد(. مطابق  3گرایی کند ولی طبیعت
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فراتر سازد. همچنین، خدا  چنین رویکردی، هر رویداد طبیعی علل طبیعی خود را دارد که پیدایش آن رویداد را متعین می

با این حال، کلیت . دهد صورت نمیفعلی در طبیعت از آنچه مقتضای قوانین طبیعت است و یا بر خالف این قوانین 

نوعا از جهاتی نیز فیلسوفان مسلمان و قوانین طبیعت در حدوث و بقاء وابسته به خداوند هستند. رویکرد عالم طبیعت 

توان همه رویدادهای عالم طبیعت را به خدا  نیز می تصویراما باید توجه داشت مطابق این  214مشابه این دیدگاه است.

رویاند،  فرستد، گیاهان را می میراند، باران و باد را می کند، می به این ترتیب، سخن گفتن از اینکه خدا زنده مینسبت داد. 

به خدا ممکن  یو اراد یاریچنانچه اسناد فعل اخت ن،یباالتر از ا یحت تواند صحیح باشد. و ... به معنای حقیقی کلمه می

فعل  عتیعالم طب یدادهایگفت همه رو توان یم ادشدهی ریاست، بر اساس تصو گونه نیا رسد یکه به نظر م باشد

 215خداوند هستند. یاراد ای یاریاخت

 و خدازدایی از قرآن مجهولبه صیغه خوانش  ،گرایی طبیعت -۴-۴

به  های متفاوت بیان کرده است، خوانش آیات قرآن به صورت مجهول یا از جمله مطالبی که سروش به کرات و به شیوه

توان  رغم تاکید سروش بر این ادعا، به دشواری می علی .انجامد ، که در نهایت به خدازدایی از قرآن میصورت الزم است

حدود و ثغور و مبانی آن را از سخنان سروش استخراج کرد. در اینجا نیز مانند دیگر موارد، با ابهام و تشویش 

)به ویژه بنگرید  مطالبی گفته شدهای گذشته درباره این پیشنهاد  بخشدر ای در سخنان سروش مواجه هستیم.  آزاردهنده

گرایانه سروش دارد، که در  ایده خوانش مجهول ارتباط نزدیکی با تزهای طبیعت ،. به صورت کلی(2-3-3به بخش 

 ادامه به اختصار اشاره خواهد شد. 

یا چیزی مانند آن  1گرایی ل طبیعترسد در برخی مواضع، مبنای سروش برای طرح خوانش مجهو به نظر می 

اند و خدا چیزی متمایز از عالم طبیعت نیست )نفی متافیزیک فراق(. مطابق این  : اینکه طبیعت و خدا در هم تنیدهاست

ارز است با اینکه طبیعت باران را فروفرستاد. گویا ایده خوانش مجهول  تصویر، این گفته که خدا باران را فروفرستاد هم

 1گرایی چنانکه به تفصیل گذشت، طبیعت 216ارزی باشد. مواضع خاص( قرار است بیان دیگری از همین هم )در این

آمیز است، و از این رو وجهی برای این شیوه خوانش وجود ندارد. گذشته از این، حتی اگر کسی  دیدگاهی تناقض

ید خدا باران را فرو فرستاد نادرست است و از گو را بپذیرد، الزمه آن این نیست که ظاهر آیه قرآن که می 1گرایی طبیعت

هم این جمله حقیقتا صادق  1گرایی این گونه تاویل شود که طبیعت باران را فروفرستاد. بلکه مطابق طبیعتاین رو باید 
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ش به دیگر سخن، در اینجا خوان«. طبیعت باران را فرو فرستاد»و هم این جمله که « خدا باران را فرو فرستاد»است که 

 مجهول را نباید به معنای رفع ید از معنای ظاهری آیه تلقی کرد. 

است؛ اینکه خدا هیچ نقش  2گرایی رسد گاه مبنای سروش برای خوانش به صیغه مجهول طبیعت اما به نظر می 

ران، و ... را تواند داشته باشد. در این صورت، ظاهر آیاتی که زنده کردن، میراندن،  فرستادن با علی در عالم طبیعت نمی

نیز خوانش سروش طبیعتا این آیات باید تاویل شوند، و تاویل پیشنهادی تواند درست باشد.  دهد نمی به خدا نسبت می

دچار مشکالت اساسی است؛ ثانیا، تاویل بر  2گرایی اوال طبیعتگونه که گذشت،  ولی همان 217به صیغه مجهول است.

 ف قواعد محاوره است.  حسب صیغه مجهول به کلی دلبخواهانه و خال

ای برای خوانش مجهول باشد؟ همان  تواند انگیزه به تنهایی می 3گرایی مطلب بعدی این است که آیا طبیعت 

انجامد که کلیت عالم  به این تصویر می 2گرایی با نفی طبیعت 3گرایی گونه که انتهای بخش قبل گفته شد، ترکیب طبیعت

بقاء وابسته به خداوند هستند، ولی خدا دخالت خاص در طبیعت صورت  طبیعت و قوانین طبیعت در حدوث و

ی چون زنده اسناد افعالدهد، بلکه دخالت خدا صرفا از مجرای همان قوانین طبیعی است. بر اساس این تصویر نیز  نمی

طه خداوند هستند. کردن، میراندن، فروفرستادن باران، و... به خداوند صحیح است، زیرا رویدادهای یادشده فعل باواس

از سخنان سروش قابل ( 2گرایی با نفی طبیعت 3گرایی )ترکیب طبیعتعجیب اینجا است با اینکه گاهی تصویر باال 

را افعال یادشده را به خدا اسناد دهد، و باز هم خوانش مجهول دارد که  حاشیاستهمچنان گاه  ، او218استفاده است

تواند یکی از دو مطلب زیر  دلیل سروش برای این امر می 219کند. مطرح می« ءانزلنا من السماء ما»درباره آیاتی چون 

 باشد:

دخالت مستقیم خدا در فروفرستادن باران است؛ اما طبق ترکیب « انزلنا من السماء ماء»ظاهر آیاتی چون  -الف

دشده باید به صورت ، خدا دخالت مستقیم در طبیعت ندارد، از این رو آیات یا2گرایی و نفی طبیعت 3گرایی طبیعت

  220مجهول تاویل شوند.

ظاهر آیات یاد شده این است که انزال باران، برای مثال، فعل اختیاری و ارادی خدا است. اما از آنجا که خدا  -ب

 ، و بر حسل صیغه مجهول تفسیر شوند.وار است، الزم است این آیات بر خالف ظاهر موجودی ناشخص
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، هیچ یک از الف و ب دلیل 2گرایی با نفی طبیعت 3گرایی فتنِ ترکیب طبیعتاما روشن است که با مفروض گر 

داللتی « انزلنا من السماء ماء»آورند. به خالف مدعای الف، در اساس آیاتی چون  کافی برای خوانش مجهول فراهم نمی

سازگار هستند با اینکه خداوند دهند، و  بر دخالت مستقیم خدا ندارند؛ این آیات صرفا افعال یادشده را به خدا اسناد می

با واسطه آن افعال را صورت داده باشد. حتی با فرض اینکه آیات ظهور در دخالت مستقیم الهی داشته باشند، تنها الزم 

است بر فعل غیرمستقیم خدا حمل شوند، نه اینکه بر حسب صیغه مجهول تفسیر شوند. مورد ب نیز ناتمام است. اوال، 

ای بر نفی اختیار از خداوند در دست نیست. ثانیا، بر فرض که چنین دلیلی در دست  کننده دلیل قانع به تفصیل گذشت که

خداوند حمل شود، نه اختیاری و غیر ارادیِ ای علیت غیر  بر گونه« انزال باران»باشد، مقتضای آن صرفا این است که 

 222 و 221 را تفسیر کنیم.صحنه حذف کنیم و بر حسب صیغه مجهول آیه  از اینکه کال خدا را

 هتلخیص و نتیج -5

بندی و ارزیابی خداشناسی سروش بر مبنای گفتارهای متعدد او به  به این ترتیب، سیر طوالنی این نوشتار برای صورت  

رسد. خداشناسی سروش سه مولفه اصلی دارد، که در ذیل هر یک تقریرهای متنوعی از سخنان سروش قابل  پایان می

 از قرار ذیل است.این تقریرها فهرست   .استفاده است

 تقریرهای مولفه وحدت وجود:

وجود دارند، ولی ها، درختان، و ...(  اشیاء مشهود و متعارف )مانند انسان: همه اشیاء عین خداوند هستند. 1وحدت

 همگی اینهمان با ذات الهی هستند.

 جود مجازی دارند.: تنها یک موجود حقیقی در عالم هست، دیگر اشیاء عالم و2وحدت

 : نسبت خدا با اشیاء عالم نسبت کل به اجزاء است. 3وحدت

 : همه اشیاء عالم عین وابستگی به خدا هستند، و جدای از خدا نیستند.4وحدت

 الهیات تنزیهی:مولفه تقریرهای 

 واری بر خداوند به صورت حقیقی قابل اطالق نیست.  محمول شخصهیچ : 1تنزیه
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 ود ندارد که به اشتراک معنوی بر خدا و غیر خدا اطالق شود.محمولی وج :2تنزیه

 کند. های زبان انسان بر خدا صدق نمی : هیچ یک از محمول3تنزیه

 گرایی: تقریرهای مولفه طبیعت

 : هیچ هویت فراطبیعی، و از جمله خدا به مثابه امری فراطبیعی، وجود ندارد.1گرایی طبیعت

تی فراطبیعی وجود دارد، ولی هیچ نقش علی در پیدایش و بقاء عالم طبیعت ایفا : خدا به مثابه هوی2گرایی طبیعت

 کند. نمی

فراتر از آنچه مقتضای خدا به مثابه هویتی فراطبیعی وجود دارد، ولی هیچ نقش علی در عالم طبیعت : 3ییگرا عتیطب

 کند. ، ایفا نمیقوانین طبیعت است

ای از  مفهومی هستند و یا با دسته-تزها یا دچار مشکالت منطقیهای گذشته دیدیم که برخی از این  در بخش 

بسیاری از این تزها با . گذشته از این، 3و تنزیه  2، وحدت1های ما در تعارض هستند، مانند وحدت ترین دریافت بدیهی

که سروش برای  موارد ناسازگاری در نمودار زیر درج شده است(. گذشته از این، دالیلیبرخی از هم ناسازگار هستند )

ای از  پارهبر ای که سروش  نتیجه ربط است. در اکثر قریب به اتفاق موارد ضعیف و گاه مطلقا بیاین تزها آورده است 

ورزد، نه پیامبری  کند، نه مهر می کند، نه خلق می داند، نه اراده می نه میکند خدایی است که  این مبادی مترتب می

عمال نه ؛ خدایی که دهد شنود و نه به دعای او پاسخ می گوید، نه دعای انسان را می می فرستد، نه با انسان سخن فرومی

 ، و در یک کالم، خدایی که فراتر از یک نام نیست.هیچ نقشی در حیات معنوی انسان دارد و نه در عالم طبیعت
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 در این نمودار، خطوط قرمز نشانگر ناسازگاری است

درباره تصور ما از خدا، از نسبت خدا با عالم، از پیامبری، و از بسیاری از ال سروش داعیه بازاندیشی رادیک 

ای  ای به شدت مشوش از آرای پراکنده دارد مجموعه اما آنچه عرضه می 223،پرورد دیگر مقوالت بنیادی را در سر می

سروش معموال پروای سازگاری  اند. بهره  کنند، و حتی از انسجام درونی نیز بی است که از آبشخوهای متفاوت تغذیه می

به عمیقی توجه نه  او ای هستند که باید از قفس آزادشان کرد. را ندارد، و گویا در چشم او منطق و انسجام دو پرنده

زمین در جریان است.  مباحثی که در الهیات و فلسفه دین معاصر در مغربعنایتی به سنت فکری جهان اسالم دارد، و نه 

با ظرائف این آراء شاهد او های فکری، و درگیر نشدن   گزارش آرای اندیشمندان این سنت های سروش در لغزش

درباره بسیاری از مباحثی که در این نوشتار مطرح شد، حجم سترگی از مکتوبات در فلسفه روشنی برای این مدعا است. 

تخصصی در فلسفه و کالم مسلمانان  حقیقتتبع و تعدم با توجه است.  دین معاصر در دست است، که او مطلقا به آنها بی

همراه با ایضاح مفهومی  -و گفتارهایِ ذوقیِ ناسازگار و کامالً مشوش، به جای بیان دقیق مدعیات و فلسفه دین معاصر،

   224.بر بنیادهای سُست و ریزان بیش نیست بازاندیشی در مقوالت محوری دین، سخنیداعیه  -و ذکر ادله
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تر از آنند که  وارِ ادیانِ ابراهیمی و قرآن سُست ذوقی سروش علیه خدای شخص های گفتهنتیجه نهایی اینکه،  

باری، سخن این نیست که بررسی انتقادی عقاید دینی ممنوع و مذموم است. سخن این است  .را جدی گرفت هابتوان آن

وارگی خداوند  درباره شخص البته بحث .که دعاوی سروش فاقد حداقل معیارهای یک بحث انتقادی قابل اعتنا است

مطرح ساخته است )بر اساس سروش که  توان گفت دالئلی فراتر از حدود این مقاله است، ولی دست کم می

خدای معقولیت باور به ( ، و...مسئله وجود شرور در عالم، کرانگی الهی ، غنای الهی، بساطت الهی، بی تغییرناپذیری خدا

  ند. ساز قرآنی را منتفی نمیوار  شخص

                                                           
1
های بسیاری کردند.  شکل نهایی آن کمکنگارش  ام این مقاله را چند بار خواندند و در دوست بسیار عزیز فیلسوف - 

 گرایی سوق داده حذف شد وار به طبیعت به پیشنهاد آن عزیز، بخش عللی که سروش را به سوی گذار از خدای شخص

های آرای او در این  تا به صورت مقاله مستقل منتشر شود. بخش پیامدهای خداشناسی سروش و همچنین ناسازگاری

 موارد نیز به شدت فشرده شد.

2
من البته به خدای غیر متشخص قائل هستم، به خدای غیر شخصی البته. به همین دلیل هم معتقدم خدای » - 

، «خالف و وفاق علم و دین»)سروش، .« ده و لذا آنها را باید تأویل کردشخصی محصول رویاهای پیامبر اسالم بو

 (.98:26تا  98:12، دقیقه  2022فوریه  20جلسه نهم، 

3
.« دت وجودی هستممن وحمن اگر بخواهم موضع خودم را با تعابیر فیلسوفان خودمان بگویم، باید بگویم » - 

 (.100:029تا  99:55، دقیقه 2016می  6، « پرسش و پاسخ -بوی خدا»)سروش، 

 
4
دانم چه بوده؟ من گاهی  نمی گوئید من جلسه ای که شما می 4نه من راجع به خدا بحث مبسوطی نکرده ام، » - 

ها ممکن است جوابی داده باشم. اما باالستقالل نه . حاال هر چه باشد. ببینید من در  من شده پس از سخنرانیسواالتی از 

بیزارم از ". و خدا را باید نو کردکنم و همان طوری که شاید هم در نوبت قبل عرض کردم که  این مسائل دائماً فکر می

پرستم.  کنم. برای این که من این خدا را می لی درباره اش فکر می. به قول آن شاعر. من خی"آن کهنه خدایی که تو داری

پرستم؟ و این را تو یک طاقچه ای یا یک صندوقچه ای نگذاشته ام  اندیشم که من دارم کی را دارم می و بنابراین دائماً می

نیست. هر روز  بندم. این طوری که درش را ببندم و بگویم تکلیف من روشن است، خدا آنجاست و من اون را می

کنم ازش،  گذارم، سوال می کنم، دوباره سر جاش می دارم، نگاهش می کنم، بر می کنم، گردگیری می شست و شو می

آموزم. در همین آثار عرفا  کنم، از آنها هم چیزهایی می آموزم، به آثار دیگران هم مراجعه می ها می زنم، نکته حرف می

آنها روابط خودشان را با خدا چه جوری تعریف کردند، در کلمات پیامبران  کنم ببینم خصوصاً تأمل و مداقه می

https://www.youtube.com/watch?v=LLVeXfd7pm0
https://www.youtube.com/watch?v=LLVeXfd7pm0
https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
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خصوصاً، تصویرها و استعاره هایی که از خدا دادند، اینها چگونه است، خدا بر آنها چگونه تجلی کرده، چون حقیقتش 

ای شما یک به یک و یک و این تجلیات خداست که دیگر آنها را باید دریافت. بله اینها هست. ولی اگر حاال بخواهم بر

خدای من خیلی توان بگویم که  دو و سه بگویم کجا چه چیزی عوض شده؟ کم شده، زیاد شده؟ ولی این قدر می

، یعنی همان سخنی که موسی با شبان تنزیهی تر شده، اگر قبالً تشبیهی تر بود، االن از این تشبیه خیلی دورتر شده

گوید خود موسی هم یک شبان دیگر بود. با این تفاوت که خُب پیچیده تر از شبان  آید و می گفت و موالنا هم از او می

بود. ولی در هر مرتبه ای که باشیم باز هم ما یک شبانی هستیم که محتاجیم که یک موسایی بیاید و ما را تکان بدهد و 

پندار »)سروش، « حذیر و تطهیر بکنیم.بگوید اینجای راه را هم غلط رفتی، اینجا را هم درست نفهمیدی، تا آنها را هم ت

 (.80:56تا  78:30، دقیقه 1400آبان  9، جلسه دوم، «پندار خدا

5
در بخش های مختلف مقاله بارها به سخنان سروش استناد شده است. برای این که سوء تفاهمی در مورد گزینش و  - 

ها یک بار به صورت  ارج کردن یک سخن از زمینه و حذف نکات مهم پیش نیاید، هر یک از شواهد در پینوشتخ

طوالنی و کامل ذکر شده است و در باقی موارد، یا به همان پینوشت ارجاع داده شده و یا بخشی از همان پینوشت به 

 صورت کوتاه با ذکر دقیق زمان نقل شده است. 

6
ای شخص وار، خدای انسانوار[ را به نظر من اگر کسی]ریچارد داوکینز[ رد کند، به حق رد کرده این خدا ]خد» - 

اگر خدا باوران اعتقاد به خدایی است. یعنی ما اصالً نگران رد و نفی وجود چنین خدایی نیستیم، نباید هم باشیم. 

نیست، مثل آدمیان  Anthropomorphicدارند، آن خدا از این جهان جدا نیست. آن خدا یک شخص نیست، 

ها نیست. بله،  . اصالً این طورینیست، و چنان نیست که در یک روزی از روزها ناگهان این جهان را آفریده باشد

دانم که در اعتقاد عامه خدا این چنین است. یک موجودی است که نشسته است و مثل ما آدمیان گاهی دلش  من می

آید، دعای ما را  کنیم دلش به رحم می کنیم، گریه می ما به درگاهش تضرع می سوزد، گاهی به فکر ماست، گاهی می

ها و ظلم های بسیار رخ  گذارد. در این جهان بی رحمی نمی کند، محل کند، گاهی هم به ما بی اعتنایی می اجابت می

ه ما شیعیان را از همه بیشتر دهد، اما گاهی هم ممکن است. خدایی ک نمی گزد، اصالً اهمیتی نمی دهد، اصالً ککش می

ها را بیشتر از همه دوست دارد. بله این خدایی که این  کنند خدایی که ما مسیحی ها فکر می دوست دارد، یا مسیحی

نویسندگان در پی نفی اش هستند یک چنین خدایی است. این خدا اگر نفی بشود، نباید اسباب نگرانی ما باشد، نباید ما 

چنان خدایی اصالً وجود نداشته که ما بخواهیم امروز بر سر گرانبهایی را از دست ما ربودند. تصور کنیم که چیز 

کند که آن را پندارِ  نمی . بله در پندارِ کسانی وجود داشته و جناب آقای داوکینز هم اشتباهوجود و عدمش نزاع بکنیم

سفانه این پندار نزد خود آقای داوکینز هم وجود دارد. نامد. ولی باید به او گفت که فقط یک پندار است، ولی متأ خدا می

کند که تنها تلقی، تنها درک از خدا همین است. یعنی یک درک عامیانه را از خدا گرفته است و آن درک  او تصور می

https://www.youtube.com/watch?v=7rur0uJOwOo
https://www.youtube.com/watch?v=7rur0uJOwOo
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را اثبات  کند. بله برهان نظم اگر هم چیزی کند. و این کار عجیبی نیست. برهان نظم را ایشان نفی می عامیانه را نفی می

کند. اما این که این شعور کجاست، دقیقاً این مصداق خیلی  بکند بیش از اثبات یک شعور نیست. که به نظر من اثبات می

مهم است. این شعور آیا در یک خدای گسسته و جدا از این عالم است یا در خود همین جهان، یعنی در خود همین 

به عنوان راه سوم توضیح داده و من )سروش( هم قبول  ذهن و کیهانر طبیعت نشسته است] آن گونه که تامس نیگل د

 دارم[؟ شعوری که طبیعت را هم شعورمند کرده است؟ این نفی یک شعور جدا از عالم، نفی شعور پیوسته ی در عالم را

ا معتقد بود کند، خدایی که همیشه حکیمان گفته اند نباید چنان خدایی ر یک خدای شخص وار را نفی میکند.  نمی

و چنان خدایی را پرستید. اگر خدایی هست یک خدای بی نهایت است، یک خدایی است که با مخلوقات خودش 

فاصله ندارد. یک خدایی است که مثل یک فاعل در فعل خودش دائماً ریزش دارد. یک خدایی که فاصله زمانی با 

ودش ندارد، درك چنین خدایی، و تلقی درست مخلوق خودش ندارد. یک خدایی که فاصله مکانی با مخلوقات خ

زدند یا پاره  این که گذشتگان ما گاهی مثال می از چنین خدایی قدری پیچیده است، ذهن را باید آماده کرد برای این.

شما ای از عارفان که خدا چون عشق، خدا چون سکوت، تعبیراتی که من هم در آثار خودم آورده ام، برای همین بود که 

. بگوئید ما یک طرف او هم یک طرف، حاال ا یک شخص، یک شیء، یک موجودی از موجودات تصور نکنیدخدا ر

کنیم. خدا چون عشق، خدا چون سکوت، خدا چون زمان و امثال  با هم داد و ستد کنیم، ببینیم که چه ارتباطی برقرار می

ماند، نه اینکه همان زمان  فتند خدا مثل زمان میگ اینها فقط برای نزدیک کردن این مفهوم به ذهن ما بود. این که می

توانیم در  نمی است، ولی شما مالحظه کنید این مثال برای تقریب به ذهن خیلی خوب است دیگر. زمان وجود دارد. ما

رود، پیر  شوم از جوانی سن مان باال می وجود داشتنش هیچ تردید بکینم. بهترین عالمتش هم این است که ما پیر می

روند. گذشته داریم، حال داریم، آینده داریم. خُب این معنای زمان  شوند، از میان می شویم، همه موجودات فرسوده می یم

است دیگر. اما این زمان نه بو دارد، نه رنگ دارد، نه طعم دارد، نه دست دارد، نه پا دارد، هیچی ندارد. اما هست. و در 

آید. یعنی هیچ زمانی نیست که زمان نبوده باشد. اصالً  حرف عجیبی به نظر میها هم هست. این  عین حال در همه زمان

این پارادوکس است، این تناقض است. زمان، یعنی همیشه زمان هست. همه جا هم هست، یعنی این زمان نه فقط روی 

سلول های ما، همه اینها ها و در اعماق دریاها و در تک تک  ها و در کرات باال و در ته چاه کره زمین هست، در آسمان

بینیم، نقشش را  بینیم، اما حضور همه جایی دارد، نقشش را می نمی زمان وجود دارد. در عین حال ما این زمان را که ما

گذارد. تمام کائنات عمری دارند، یعنی زمان بر آنها گذشته است. ما هم عمری  بینیم. تأثیر کلی ش را در همه جا می می

خدا نفوذش در عالم و حضورش در عالم یک چنین نحوی است. اصالً نباید تصور ما این باشد که  داریم، همه چی.

حضور خدا در عالم مثل یک کسی است که آن باال نشسته ، مثالً دوربینی ، تلسکوپی، میکرسکپی انداخته ماها را دارد 

در این عالم، یکی بودنش با مخلوقات خودش، از این حضور درونی خداوند پاید.  بیند، و از راه دور مثالً ما را می می
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 و در اختیار ما گذاشتند و دقیقاً در مقابل آن درك آن مفاهیم نابی است که فیلسوفان و عارفان کشف کردند

Anthropomorphic خدا یک انسان بزرگ مقتدر همه دان همه توانی است که گیرد انسان انگارانه از خدا قرار می .

کند، و چنان که گفتم یک روزی از روزها هم ما را آفرید و  ارد ولی از راه دور همه چیز را کنترل مییک جایی قرار د

. جهان اصالً موجودات در او قرار دارند. نه این که او در جهان قرار داردخودش هم کنار نشست. اصالً کنار ننشسته. 

) « این که زمان در جهان قرار دارد. یک چنین وضعیتی است.در او قرار دارد، همان طور که جهان در زمان قرار دارد. نه 

 (. 55:44تا  48:45، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا»سروش، 

7
شما کلمه فانی را حتما شنیده  انی هستند.در عین این که فانی اند آدمیان در خداوند. همه موجودات در او ف» - 

گویند عارفان  کنم بخوبی این معنا را گویا هضم نکردند. می ها که نگاه می ها و گفته های بعضی اید. من گاهی در نوشته

شوند؟ دود  میرند؟ یعنی پودر می شوند؟ یعنی می پرسند چی شد فانی می شوند. بعد می روند و در خدا فانی می می

فهمد که فانی است.  همه موجودات در خداوند فانی هستند. عارف میند؟ نه اینها هیچ کدام از اینها نیست. شو می

کند، باز همان آدمی است،  . بعد از این که فنا پیدا میشود همین. اصالً این حجاب آگاهی بین او و بین امر برداشته می

ما فانی در خداوند هستیم. همان است. جانش، ذهنش،  کند. گوشتش، پوستش، چشمش، دستش، پاش، نمی هیچ فرقی

یابد. ما  اما این فنا را کمتر کسی مییعنی او احاطه ای بر ما دارد که گویی ما اصالً نیستیم. همه جا اوست به جای ما. 

د خداوند ها هم که ما را به یا ها اصالً از خداوند غافل هستیم. یک وقت دانیم. ما خیلی وقت خودمان را مستقل می

افتیم. نه این که خود خدا و حضور او را چنان احساس کنیم که خودمان از یادمان  اندازند، ما به یاد مفهوم خدا می می

وقتی برویم. این است معنای فنا. حجاب بین ما و خداوند یک حجاب علمی است. یعنی حجابی است از جنس آگاهی. 

. مثال خیلی خوب بینیم نمی آن دریا ببینیم، دیگر آن وقت خودمان راکه این دریده شود و ما خودمان را غرق در 

 "پیش شیری آهویی مدهوش شد/ هست او در هستی اش روپوش شد."موالنا همانی است که در دفتر سوم دارد که 

ر در کف شیر ن"گیرد.  دهد به یک صوفی، مثل یک آهویی است که در مقابل یک شیر قرار می وقتی که فنا دست می

کند. شیر و  شود که خودش را فراموش می چنان مرعوب این شیر می "خونخواره ای/ غیر تسلیم و رضا کو چاره ای

زند. وجود  کند. یعنی همین. واال آهو همچنان سر جاش است. ولی پشت بهش می تصور شیر تمام وجود او را پر می

شود. این  کند. آهو بودن فراموشش می ا هم شیر پُر میرود. همه شیر است. همه شیر است. ذهن او ر خودش از یادش می

شود در اینجا. اینها درک های ناصوابی است که من دیدم و  آن مقام فناست. نه این که مقام فنا یعنی واقعاً کسی نابود می

دهد.  گاهی هم موجب مشاجرات بی حاصلی هم شده است. باری، مولوی موضع خودش را حاال دارد توضیح می

این معیت با حقست این  جبر نیست/ این تجلی مه است این ابر نیست. ور بود این جبر جبر "گوید این که من گفتم  می

ما یک مفهومی داریم در قرآن، مفهوم معیت. یکی از آیات خیلی مهم قرآنی  "عامه نیست/ جبر آن اماره خودکامه نیست.

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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 هُوَ إِلََّا خَمْسَةٍ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلََّا ثَلَاثَةٍ ٰ  مَا یَکُونُ مِنْ نَجْوَى »: که فالسفه هم خیلی آن را به کار گرفته اند این است

[ هر وقت سه نفر نشسته اند خدا چهارمی آنهاست. 7]مجادله، « مَعَهُمْ هُوَ إِلََّا أَکْثَرَ وَلَا لِکَٰ  ذَ مِنْ ٰ  أَدْنَى وَلَا سَادِسُهُمْ

آنهاست. کمتر و بیشتر از سه تا و چهار تا و پنج تا و شش تا خدا همه جا با پنج نفر که نشسته اند خداوند ششمی 

آنهاست. این همان مفهوم معیت است. هو معهم. خدا با سه نفر است و چهارمی آنهاست. با پنج نفر است و ششمی 

م بودن. معیت قیومیه به آنهاست. از این تعبیر با بودن، در عربی مع، یک مصدر جعلی ساخته اند عربها معیت، یعنی با ه

دارد. خُب این  قول فیلسوفان. یعنی خداوند با ماست، با مایی که اگر این او نبود ما هم نبودیم. او ما را سر پا نگه می

. گوید معیت با حق نباید با مفهوم جبر اشتباه بشود. برای این که معیت به معنای این نیست که یکی به دیگری زور می

است که ما در اینجا دو تا نداریم. یکی بیشتر نداریم. یعنی آدمی در واقع خدایی است اما به تمام مطلب این 

رسیم. همه  برد. ما عمق هستی خودمان را که حفاری کنیم در آن ته به خدا می خدایی بودن خودش دیر پی می

ا وجود دارد. ما حتی وقتی جاش را خدا فرا گرفته است. باید بدانیم که یک چنین ارتباط خیلی وثیقی در اینج

کنیم، این اختیار هم قائم به خداوند است. یعنی او چون مختار است ما را هم مختار کرده  بحث از اختیار هم می

گوید.  کنند که خدا بیاید کنار ما بنشیند به ما زور می کنند. فکر می ها فراموش می این از نکته هایی است که خیلی است.

کند.  اوند مختار است و ما پرتویی از وجود او هستیم ، معیت با او داریم، اختیارش هم به ما سرایت مینه اتفاقاً چون خد

یعنی ما با او  "معیت با حق است این جبر نیست"گوید  این نکته شنیدنی است، این را باید توجه کرد. وقتی که می

خواهد اراده  یزد. به این معناست که هر چه او میر وحدت پیدا کرده ایم، معیت پیدا کرده ایم. صفات او در ما می

شرح دفتر » )سروش، « شویم. کند ما جلوه گاه اختیار او می شویم. هر چه او اختیار می کند، ما جلوه گاه اراده او می می

 (.  23:34تا  17:40قه ، دقی  2019می 26، « 71نخست مثنوی، جلسه 

8
جالب  یلیخ ،یعرب نیالد یمحدارد  یجمله ا کیآگاه را با خداوند.  ی. نسبت آدمدینیرا با خداوند بب ینسبت آدم» - 

واال  م،یبه خدا وصل هست میدان نمی ما یعنیاست.  یاست، فاصله علم یفاصله ما با خداوند، فاصله آگاه دیگو است. می

 و و او ماست میاوئما  میو ندان میبداناست از جنس دانستن و ندانستن.  یصله ما با او، فاصله ا. فانی. هممیوصل هست

 یدانند. ول نمی یعده ا کیدانند و  را می نیعده ا کی. اما است نیا م،یا دهیتن در گریکدی در. میهست متحد هم با ما

 دهیقصه را فهم نیکه ا نیعلم. از ا ایاست از جنس جهل  یپرده ا کیاست. فاصله ما با او لذا  نیقصه ا میندان ای میبدان

 یمنظور علم ذهن ند،یگو بزرگان می نیو همه ا دیگو او می نجایهم که در ا یعلم نیا ی. منتهمیباش دهینفهم ای میباش

 یمحکه  یاراتعب ایجا گفتم،  نیکه بنده هم یکلمات نی. مثل هماموزدیو به ما ب دیایب یکس کیکه  ستین نیا یعنی ست،ین

است.  یعال اریبس هیتنب کیهشدار،  کیکه آن پرده برداشته بشود. گرچه  ستین یکاف نیدر کتابش نوشته. نه، ا نیالد

است. ما  نیا نیالد یمح. خالصه حرف میهست ایتو در میدان نمی و میهست ایتو در مااست که عجب  یتکان دادن  کی

https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
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تحت  میدان نمی و میهست نی. ما تحت جاذبه زممیکن تنفس می ژنیاکس میدار میندا نمی و میکن تنفس می ژنیاکس میدار

 کی میدان نمی ما هست اما یبدن و شانه ها یمتر مربع رو یبر سانت لویک کی کی. ما فشار نزدمیهست نیجاذبه زم

 اما م،یورقعاً، غوطه وا میورهست که ما در او غوطه  ییزهایچ اریما هست. بس یشانه ها یرو ییهوا ،یفشار نیهمچ

ما اگر تنفس  یعنیما آنجاست.  اتیح شهیهم چنان است که اصالً رگ و ر یورغوطه  نی. و امیورغوطه  میدان نمی

 اریامر بس کیاز  یباشد که آدم یطور نیشود که قصه ا می نی. تمام است. و بنابرامیرفت گرید قهیدو سه دق کی،  مینکن

معتقدند  گرید یها یلیو خ یو مولو نیالد یمحغافل باشد. حاال جناب  اوستدر گرو که وجود او و عدم او  یاتیح

 یا ذره شما اصالً. قتاًیحق مجازاً، نه م،یور. غوطه میوراست. ما در او غوطه  ینسبت نیچن کیما با خداوند  نسبت

 در که دیکرد فکر چون. ستا شرك آن. دیافتاد رونیب دیتوح یواد از اصالً دیبکن فکر خدا و خودتان نیب فاصله

 یگرید موجود چیه خدا جز که است نیا دیتوح قتیحق که یحال در. هستند هم یگرید موجودات خدا جز جهان

است،  یکیکه خدا  نیاست. نه ا دیتوح یمعنا نیاست. ا یکیاست، موجود  یکیخدا  نکهیا نه. ندارد وجود

 یمح د،یگو به صراحت می یلیاست که مالصدرا خ ینسخنا نی. امیندار شتریموجود ب کیاست.  یکیموجود 

. به قول ستین شتریموجود در عالم ب کیکه  نیکنند ا است. تجربه می نیما. تجربه وحدت ا یو همه عرفا نیالد

شرح » )سروش، .« آخر یاو هستند، ال نعوتهم صفات او، افعال او، شئون و  هی، بق نعوتهو  شئونه یوالباقمالصدرا 

 (.37:14تا  33:50، دقیقه  2018آوریل  8، « 42دفتر نخست مثنوی، جلسه 

9
و  ی/ موسیکان داشت یرس یرنگ یدر جنگ شد. چون به ب ییبا موس ییرنگ شد/ موس ریاس یرنگ یچونک ب"»  - 

. ستین ینزاع دید دیخواه م،یبرس یرنگ یدوباره به ب م،یبر دار انیز مرنگ را ا نیدوباره اگر ا ".یفرعون دارند آشت

جهان را  نیا یپرده تا با هم نزاع بکنند؟ ک یآمده رو نهایپرده نزاع است. خُب چرا ا ی. روستین یپشت پرده نزاع

 نیما هم که تماشا کنان ا .میداد؟ ما هم که تماشا کنان هست نهایها را به ا نقش نیتئاتر را به وجود آورد، ا نیساخت؟ ا

 یراز فاش نشده بود، ما مشکل نیکه ا ی. خُب تا وقتمیکن یو داور میریبگ یمیما چه تصم م؟یبگوئ ی. ما چمیهست یباز

و با  میطرف حق برو دیحق آن باطل، ما هم باالخره با نی، الیآن قاب لیآن فرعون، آن هاب یموس نیا میگفت می م،ینداشت

 یبا برادر کش خیکه تار یآغاز شد. تا بدان لیبه دست قاب لیاز قتل هاب خیگفت تار یاولی. به قول ماکمیبجنگ دیباطل با

طور  نیبود. خُب اگر ا دهیاست. و خوب فهم نیهم یبشر خیتار تیخواهد بود. ماه نیآغاز شده و تا آخرش هم هم

 لیهاب  دیگو می نجای. اما  موالنا اردیگ را می لیخودش طرف هاب فیها و وظا باالخره به اندازه   ارزش یاست، خُب آدم

 یمصالح یما، برا یسرگرم یما دارند برا یهستند. جلو یکی نهایا دیصحنه بودند، گول نخور یرو گریدو تا باز لیو قاب

د. هستن یکیهم  لیو قاب لیهستند. هاب یکیو شمر هم  نیحسرا به جان هم انداخته.  نهایداند، ا که آن کارگردان می

 اگر را یمولو سخن نیا. هستند یکیهمه شان . هستند یکیهستند. محمد و ابوجهل هم  یکیو فرعون هم  یموس

https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
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، به قول بشود دینبا هم لیتأو و ستین نیا از ریغ یچیه من نظر به دیبفهم دیبخواه شکافته و کنده پوست شما

است. من باز هم دارم  دنیاز باال د نیا "ریو ش در گلو چون شهد دی/ تا در آ ریآن را در پذ لیبه تأو چیه"خودش 

. ندیتواند بب نمی نیاز ا ریکند، غ عالم نظر می نیدر ا ییخدا گاهی، از جا نشیدارد از بام آفر یکه کس یتا وقت م،یگو می

 شیچنان پ تاًیعالم داده نها نیکه خدا به ا ی، نظام اوردهیرا خدا ن یموس اورده،یشود گفت فرعون را خدا ن آخر مگر می

کفرها در خدمت خداوند است.  نیهم ا تاًیبه فرعون شده. و نها یجا منته کیشده،  یبه موس یجا منته کیآمده که 

 إِنََّهُمْ اوَلَا یَحْسَبَنََّ الََّذِینَ کَفَرُوا سَبَقُو": میکه در قرآن دار یهم در خدمت خداوند است. کارگزار اوست. به طور طانیش

 یکنند که چوب ال [ . فکر می59]انفال،  "میزنند، نه، ما از آنها جلوتر فکر نکنند کافران که از ما جلو می: یُعْجِزُونَ لَا

کند/  قلعه سلطان عمارت می": دیگو موالنا می گرید یدر خدمت ما هستند. جا ست،یطورها ن نیگذارند، ا چرخ ما می

اش انداخته که من سلطانم.  ینیکند، اما آب به ب و آباد می ندیچ دارد خانه ما را خشت می "کند امارت می یدعو کیل

 نیها ا وقت یلی. خ"کند امارت می یدعو کیکند/ ل قلعه سلطان عمارت می" ی. ولدیخواهد بگو ، هر چه میدیباشد، بگو

را  نیهم قاًی. بعداً موالنا دقمیپندار می یقیها را حق یباز نی، امیخور جهان خدعه سراست. ما گول می نیاست. ا یطور

حکمتست/  یبرا نینه جنگست ا ای. ستیرانیجست در و دی/ گنج با ستیرانیح نیو نه آن ا نستینه ا ای". دیگو می

دوتا خَر  ایاست. دو تا زرگر،  یجنگ زرگر[ 2479و  2478: اتی]دفتر اول، اب"همچو جنگ خَر فروشان صنعتست

که آنجا  یبرند، تا آن سوم خودشان نرخ را باال می یکنند، تو دعوا ینم یواقع یکنند، دعوا با هم دعوا می یفروش، وقت

 یخَر کی. سر ندیگو است که آنها می یکند، فکر کند که نرخ خَر در حدود همان را تماشا می نهایا یو دارد دعوا ستادهیا

کند که خُب  ساده لوح هم فکر می  چارهیخبر ب یکنند. آن ب هزار تومان با هم دعوا می یرو نهایارزد، ا نمی تومان 20که 

 ". ؛همچو جنگ خر فروشان صنعتستمیخر تومان می 900مثالً  میزن چانه می میرو حدود هزار تومان است حاال می

شرح دفتر نخست مثنوی،  »سروش،  )« سر کار گذاشتن به اصطالح امروز. یعنی، گرانیکردن با د یباز یعنیصنعت 

 (.68:27تا  63:45، دقیقه 2020سپتامبر  27، « 99جلسه 

رخی از این قطعات شامل جمالتی هستند که مشعر به دیگر تعابیر از وحدت بنگرید )البته ببه شواهد زیر همچنین 

 توانند باشند(:  وجود نیز می

 به اما است ییخدا واقع در یآدم یعنی. میندار شتریب یکی. میندار تا دو نجایا در ما که است نیا مطلب» -الف

 همه. میرس می خدا به ته آن در میکن یحفار که را خودمان یهست عمق ما. برد می یپ رید خودش بودن ییخدا

 شرح» )سروش « .دارد وجود نجایا در یقیوث یلیخ ارتباط نیچن کی که میبدان دیبا. است گرفته فرا خدا را جاش

 (. 23:34تا  22:12 قهی، دق  2019می 26، « 71 جلسه ،یمثنو نخست دفتر

https://www.youtube.com/watch?v=7w0JOQWiXFU
https://www.youtube.com/watch?v=7w0JOQWiXFU
https://www.youtube.com/watch?v=7w0JOQWiXFU
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
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 دی. نبامیهست زیچ کی یعنی ندارد، زمان نجایا در میبود. میبود زیچ کی مان همه ماکه  میاش به تو بگو خالصه» -ب

. همان طور که بر قدرت ستیزمان هم ن ی. نه در معانمیشد زیاالن چند تا چ میودب زیچ کیما  یروز کیپنداشت که 

شان زمان  قیهستند. بر مصاد یمعان نهایگذرد. چون ا نمی گذرد. بر اعداد زمان نمی گذرد. بر عدالت زمان نمی زمان

 ییهم باالخره به جا یروز کیو  میوش می ریگذرد. پ زمان می مینفر مثالً نشسته ا 30 نجایگذرد. بر من و شما که ا می

بر  میگوئ که می نیگذرد. ا نمی زمان یگذرد. بر معان نمی زمان 30اما بر عدد، بر عدد  یول م،یرو می میبرو دیهم که با

 دایشود زمان پ می یکه وجود ماد یوقت یعنیاز توابع وجود است.  یکیگذرد، تازه زمان خودش  نمی وجود زمان

کند و ما را  می یقوه واهمه ما راهزن نیکه ا زهایچ نیاز ا یگذرد. و بس بر وجود زمان می مییندارد ما بگو یشود. معن می

 کی م،یجوهر کی م،یگوهر کی همهجوهر همه.  کی ما. میمنبسط هست یعنی "میمنبسط بود"افکند.  به خطا می

ما نه سر  یصورت یدر عالم وحدت و در عالم بآن طرف، در آن عالم،  "آن سر همه م،یپا بود یسر ب یب" ،میا قتیحق

همچون آفتاب/  میگوهر بود کی". یچیه م،ینه آن بود م،یبود نینه ا م،یبود عمرونه  م،یبود دینه ز م،ینه پا داشت م،یداشت

 لیدارم چاپ شده تحت عنوان تمث یبحث مفصل کیاست، من  لیدو تا تمث نی. ا"همچون آب یو صاف میگره بود یب

که وحدت  نیا یبه آب است. برا لیش تمث یکیبه آفتاب و به نور است،  لیش تمث یکی  ه موالنا از وجود کرده،ک ییها

 وانیو در د یکلمات در مثنو نیاز پُر بسامدتر نهاینور ا ای دیخورش ایشود. و آب و آفتاب  می دهیخوب د یلیها خ نیا

 یاز کلمه عشق هم آن کلمه در مثنو یشما گفته ام. حت ی براالبته از همه باالتر کلمه جان که قبالً یشمس هستند ول

رنگ است و  یکه ب نیا یوجود مطلق است و وجود واحد است؟ برا یمثال برا نیبه کار رفته. اما آفتاب چرا بهتر شتریب

ند صورتها توا دهد که چگونه وجود واحد می محسوس به ما می یلیمثال خ کی نی. ادیآ مختلف در می یبعد به رنگ ها

شود. به  نمی دهیآب زالل، در او کثرت د ،یموج باشد، آب صاف یکه ب یهم آب است. آب یکی. ردیمختلف بگ یو رنگها

که در  یآب وقت نی. اما همستیشان ن نیب یفرق چی. هدینگاه کرده ا یگرید یکه به جا ییگو دیهر جاش که نگاه کن

کند. به رنگ آن ظرف و به  می دایبشود، آن وقت تنوع و تکثر پ هختیمختلف روان شود، در ظروف مختلف ر یجوها

 انیاع"است که  نیگفته شده ا نهیزم نیکه در ا یمشهور اتیاز رباع یکیکند.  می دایو تنوع پ دیآ شکل آن ظرف در می

در آن  دیورشسرخ و کبود/ خ ایکه زرد بود  شهیوجود. هر ش دیگوناگون بود/ کفتاد در آن پرتو خورش یها شهیهمه ش

 یعنی. میهست وجود یایدر موج ماها کهعارفان و شاعران  نیبود ب جیباز را یکه از مثال ها نیو ا "به آنچه بود نمود

 خودمان ما. میبش جدا وجود یایدر از ما که ندارد معنا. میستین او از جدا ما ست،ین شیب ایدر کی وجود که ییگو

 کثرت و شوند می دایپ موجودات زند می موج که یوقت ایدر نیا که نیا لمث. میهست موجودات م،یهست وجودات هم

همچو آب.  یو صاف میگره بود یهمچون آفتاب/ ب میگوهر بود کی" .است دهیخواب وحدت او بُن در اما. شود می دایپ

دد چون شد ع"که به صورت آمد وارد عالم صور شد،  یآن نور خالص، وقت یعنی "چون به صورت آمد آن نور سره

 نیشود. واال ا ظاهر می وارید یها آن وقت رو دندانه نیتابد ا که از پشت کنگره می یدیمثل خورش "کنگره یها هیسا
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چون به صورت آمد "شود.  نمی آشکار یکثرت یعنیشود،  نمی هم ظاهر یدانه ا دهیکه از پشت کنگره نتاب یمادام دیخورش

کنگره را  ".قیفر نیا انی/ تا رود فرق از مقیاز منجن دیکن رانیه. کنگره وکنگر یها هیآن نور سره/ شد عدد چون سا

تابد  نور که در ما می نیو ا میکه ظاهر شد میهست یی. ما همان دندانه هامیما هست نیکنگره هم د،ینینب یعنی د،یکن رانیو

است، سره است. در آن شعر موالنا که  که نور خالص دینیب . و آن گاه میدیها را بردار کنگره نی. امیدندانه دندانه شد

ها  . به صفت چو آفتابم به خرابهمیخواب گو ثی/ نه شبم نه شب پرستم که حدمیچو غالم آفتابم هم از آفتاب گو"

از  زمیبگر"دارد.  نمی شود. کثرت بر نمی شود. دندانه دندانه تابد نور خالص او ظاهر می ها می به خرابه یآفتاب وقت "بتابم

را  دیکند. نور خورش او قد علم می ی. همان ساختارها که جلواتیهمان ماه یعنیعمارت  "میرت صفت خراب گوعما

،  یاز خودشناس دیبر دار یقیمنجن "قیاز منجن دیکن رانیکنگره و" نیبه آن سو. اما ا یکیسو،  نیبه ا یکیکند.  متکثر می

 کثرت پشت نشسته وحدت شماتابد و  نور خالص می نیآن موقع ا د،یو فرو افکن دینیرا نب نهایتا ا دیاز خلوت و بکوش

  (. 55:59 تا 49:55 قهیدق ، 2018 جون 24 ،«44 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، ) .«کرد دیخواه تجربه را

جهان وجود دارد که خدا آنجا  نیاز ا ینقطه ا چیه دیوقت فکر نکن چیه شناخت، دیبا یتیتوتال نیخدا را در ا» -پ 

اندازه هم پُر از خداوند است.  کی. همه جا پُر از خداوند است و به ستین یدیتوح نشیب نیاز خداست. ا ی. خالستین

باشد.  یجا خال کیجا پُرتر باشد،  کیباشد،  ظیغل ییجاها کیباشد،  قیوجود او رق ییجاها کیکه  ستیطور ن نیا

 پُر او که ستین یآن است. عالم ی، بلکه اصالً عالم هسترا پُر کرده ینسبت همه عالم هست کی. به ستیطور ن نیابداً ا

 وجود نجایا یحلول نه رفته، یگرید در یکی میبگوئ که نجا،یا در ستین زیچ دو. است عالم نیا خود او باشد، کرده

، 2018 اکتبر 28،   «60 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »)سروش،  .«است زیچ کی. دارد وجود یاتحاد نه دارد،

 (.27:20تا  26:34 قهیدق

تعدد را  یعنی ؟یچ یعنی "واحد سوختن شیپ". "واحد سوختن شیرا پ شتنیخدا آموختن/ خو دیتوح ستیچ"» -ت

 یرا با چشمان نهایهمه ا ست؟یها و تعددها چ تنوع نیا م؟یستیواحد هست ما ک یشتن. اگر خدا هست، خدابردا انیاز م

سوخت. نه تنها  دیوحدت با شیپ ایواحد  شی. و خود را پدید نیب گانهی دهیبه د دیشده، با دهیبه او کش دیکه سرمه توح

که  نیا یعنینه  دی. توحنیا یعنی دیتن است. توحآموخ دیتوح نیسوخت. ا دیوحدت با شیخود را، بلکه کثرت را پ

است.  انیعام دیتوح نی. ادینشد توح نیهم هستند. ا گریخدا هزاران هزار موجود د کیخدا هست و در کنار  کی

 کی که نیا نه. شد تمام. خداست هم آن م،یندار شتریب موجود کی است، نیا خواص دیتوحعامه است.  دیتوح

 نی. ادینشد توح نی. ادارد وجود او بر عالوه و او کنار در هم گرید موجودها  ونیلیم و انهزار و خداست، موجود

را  شتنیخو دیگو است که موالنا می ینیهم یواقع دیتوح یدو سه چهار. ول کی یعنیبه اصطالح.  یعدد دیشود توح می

اوصاف او  و افعال او  هیه و نعوته، و بقشئون ی. والباقمیندار شتریب موجود کی یعنیواحد سوختن.  شیرا پ زیو همه چ

https://www.youtube.com/watch?v=neBXnk7qzzE
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
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که  یکی ند،یب که می یکیچند نفر وجود دارند.  نجایشود گفت که ا نمی شنوم، بنده می نم،یب مثالً بنده می دینیهستند. بب

همه  نهایدست تکان دادن اوست. نه ا یکیاوست،  دنیشن یکیاوست،  دنید یکیخود شخص است،  یکیشنود،  می

 یشئونه و نعوته ال یوالباق ست،یدر او ن شتریموجود واحد ب کیعالم هم  نیکند. ا همه کارها را می نیو ااست  کنفری

  (.43:03 تا 41:05 قهیدق ، 2021 هیژانو 24 ،«115 جلسه ، «یمثنو نخست دفتر شرح» سروش، « )آخر،

 .شود یم کینزد آمد خواهد ادامه در که 4وحدت ریتعب به سروش قول، نقل نیا یانیپا جمالت در البته

 خدا و خودتان نیب فاصله یا ذره شما اصالً]....[ میهست متحد هم با ما و ماست او و میاوئ ما میندان و میبدان» - ث

 موجودات خدا جز جهان در که دیردک فکر چون. است شرك آن. دیافتاد رونیب دیتوح یواد از اصالً دیبکن فکر

 نکهیا نه. ندارد وجود یگرید موجود چیه خدا جز که است نیا دیتوح قتیحق که یحال در. هستند هم یگرید

 کی. است یکی موجود است، یکی خدا که نیا نه. است دیتوح یمعنا نیا. است یکی موجود است، یکی خدا

. ما یعرفا همه و نیالد یمح د،یگو می صراحت به یلیخ صدرامال که است یسخنان نیا. میندار شتریب موجود

 نخست دفتر شرح »سروش،  ).« ستین شیب عالم در موجود کی که نیا کنند می تجربه. است نیا وحدت تجربه

 (. 73:05تا  43:24 قهی، دق 2018 لیآور 8، « 42 جلسه ،یمثنو

 و یموس/ یداشت کان یرس یرنگ یب به چون. شد جنگ در ییموس با ییموس/ شد رنگ ریاس یرنگ یچونک ب"» -ج

. ستین ینزاع دید دیخواه م،یبرس یرنگ یب به دوباره م،یدار بر انیم از را رنگ نیا اگر دوباره ".یآشت دارند فرعون

 یکی هم فرعون و یموس. هستند یکی هم لیقاب و لیهاب. تندهس یکی هم شمر و نیحس ].....[ستین ینزاع پرده پشت

 و کنده پوست شما اگر را یمولو سخن نیا. هستند یکیهمه شان . هستند یکی هم ابوجهل و محمد. هستند

 به چیه"، به قول خودش بشود دینبا هم لیتأو و ستین نیا از ریغ یچیه من نظر به و دیبفهم دیبخواه شکافته

 تا م،یگو می دارم هم باز من. است دنید باال از نیا "ریش و شهد چون گلو در دیآ در تا/  ریپذ در را آن لیتأو

 «.ندیبب تواند نمی نیا از ریغ کند، می نظر عالم نیا در ییخدا گاهیجا از ، نشیآفر بام از دارد یکس که یوقت

 (.66:13 تا 263:4 قهی، دق2020 سپتامبر 27، « 99 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، )

 یآدم]......[  ستندین تا دو هستند، یکی معشوق و عاشقزند که  می ادیفر ،یزند در مثنو جار می یهزار بار مولو» -چ

 را یمعمول یاتحادها اتحاد، از ما. بکند درك را وحدت نوع آن تا کند دایپ دیبا یا تازه تولد یعنی رد،یبم دیبا

 او به زدند می یلیل به شین یوقت که یمجنون مثل بکند، موجود کی را موجود دو قتاًیحق که یاتحاد اما. میشناس می

 ییتا دو نجایا]....[  کنم می درك من هم را او زخم و او درد م،یهست یکی تا دو ما گفت می و خورد، می شین هم

 که نفر کی. دیگو می زور یگرید به یکی که. میباش داشته نفر دو که شود می دایپ یوقت اریاخت و جبر. میندار

https://www.youtube.com/watch?v=N8pHmcpKREg
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=7w0JOQWiXFU
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 یگانگ دو آن. است تیدوئ آن مال است، تیثنو آن مال قصه آن همه. دیبگو زور تواند نمی که خودش به خودش

 مسأله. شود می منحل شود، مین حل مسأله یعنی. شوند می محو مسائل نیا از یریکث شد، برقرار یگانگی یوقت. است

، 2018آگوست  26،  «52 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، )« .شود می پاك مسأله صورت شود، می منحل

 (. 41:49تا  36:34 قهیدق

 انیصوف یها شهیاقبال به اند دهیا نیا یلیداوند. خو آن عبارت است از خ شریب میموجود در جهان ندار کی» -ح

بلکه  ست،یجز خدا ن ییگرفتند که نه تنها خدا معنا می نیبه هم قتیاست، که ال اله اال اهلل را در حق کینزد اریما بس

از  یکیکه  دیگو که می ردیگ هم کمک می یبسطام دیزیبا یداستان ها ازجز خدا وجود ندارد. اقبال  یموجود

نبود. و  زیچ چیبود که خدا بود و ه ی: وقت"کان اهلل و لم یکُنْ مَعه شیء"در محضر او گفت که  دیزیردان باشاگ

 زیچ چیهکرد، گفت واالن  کماکان: اکنون هم همان طور است. اکنون هم خدا هست و  لیسخن او را تکم دیزیبا

که خدا آن را  نیعالم همان خداست، نه ا یرتاپاعالم را خدا پُر کرده، و بلکه س یسرتاپا نی. بنابراستین یگرید

شده، نه  یکیکه خدا با عالم  نیمسأله خدا و عالم، نه مسأله حلول است، نه مسأله اتحاد است، نه ا]......[  پُر کرده

حلول و  دیگو کند، می . مالصدرا اشاره میستین نهایکدام ا چیکه خدا در عالم فرو رفته و حلول کرده، ه نیا

در  یحلول کند، ول گریدر د یکیمتحد شود،  یگریبا د یکیکه  میشداشته با زیاست که ما دو چ یوقت نهاید، ااتحا

.« ) و آن هم خداوند است ستین شتریب زیچ کی م،یندار زیدو چ نجایچون ا ست،یصادق ن نهایمورد خداوند ا

 (. 17:46تا  15:40 قهینوامبر ، دق 27،  «در اسالم، جلسه ششم ینیفکر د یبازساز»سروش، 

 نیهستم... و ا یمن وحدت وجود میبگو دیبا م،یخودمان بگو لسوفانیف ریمن اگر بخواهم موضع خودم را با تعاب» -خ

 نیبه دست مالصدرا که در ا در عرفان و فلسفه ما دارد. مخصوصاً یستبر و محکم یلیخ نهیشیپ کیوحدت وجود هم 

 یعارفان را برهان یها افتیکوشد تا سخنان و در خورند و مالصدرا می به هم گره می یلیجا خصوصاً عرفان و فلسفه خ

وجود باز  یهر جا پا ست،ین ییجدا چیخدا و خلق ه نیب یعنیکنم،  فکر می یجور نیخودش. آره من ا ریبکند، به تعب

آب هست، چون  نیخدا در ا یعنیآب وجود دارد،  نیا میگو اگر من می یعنیشود.  م باز میخدا ه یشود، آنجا پا می

 همه وجودات هیبق است، خداوند دارد وجود قتاًیآن چه که حقکه  نیا یجا من به کار بردم. برا نیکلمه وجود را در ا

 (.100:57تا  99:55، دقیقه 2016می  6، « پرسش و پاسخ -بوی خدا»)سروش،  .«هستند یمجاز وجودات

دارد؟ فرض کنید شما اختیار دارید، چه کسی به اختیار شما وجود  بحث مقوم است. چه چیزی ما را برپا می» -د

خواهید  می بخشد؟ خُب اختیار خودش یک موجودیتی است دیگر، یک حقیقتی است، یک صفتی است، هرچی می

بخشد، به جاذبه  بخشد، به باران هم وجود می بگویید. آن وجودبخشی کار خداوند است. ببینید به ابر هم خدا وجود می

https://www.youtube.com/watch?v=XDl1LuezqD4
https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
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گفتم هر  بخشد. به این معناست که خدا در همه اینها حاضر است. من یک بار تو یکی از درس هام گفتم، هم وجود می

گوییم الف هست، یعنی خدا اینجا به  ی است با خدا. وقتی که میآید شما بگذارید مساو جا کلمه وجود می

اصالً وجود ما یک وجود بیشتر نداریم.  . یا خدا پشت الف است. یک همچین چیزی.صورت الف در آمده است

« . به این معنا همه جا حاضر است.شود کند، و پشتوانه همه موجودات یا ماهیات می خداوند است که بسط پیدا می

 (.70:57تا  69:54، دقیقه 2021ژانویه  17، «114جلسه « شرح دفتر نخست مثنوی» ش، سرو)

دهیم، یعنی به خدا چسبیده. چون هستی فقط هستی مطلق و اصیل  هر جا که صفت هستی به یک چیزی نسبت می» -ذ

گویم این میز هست، یعنی این میز چسبیده به خداست. در خداست، چون هستی فقط  وقتی من می از آن اوست.

کنیم، این هستی نسبت او  . در مورد هر چیزی ادعای هستی میهستی الهی است. ما بیرون از هستی الهی هستی نداریم

کنم یک بیان ساده ای است از مسأله،  دهد. این که من عرض می دهد. نسبت او را با خدا نشان می را با خدا نشان می

نزدیک به مکتب مرحوم مال جالل دوانی که قبل از مالصدرا بود، و یک مشربی داشت در حکمت به نام مکتب ذوق و 

برم، اگر کسانی از دوستان با  نمی تعلق، و معناش همین بود که هستی نسبتِ با خداوند است. من دقیقاً به آن معنا به کار

وم مال جالل دوانی آشنا هستند، ظاهر سخن من آن است. مالصدرا هم یک مدتی بر مکتب مال جالل دوانی مکتب مرح

در واقع یک هستی بیشتر نداریم، نه اینکه نسبت با هستی است، اصالً خود بود ولی بعداً رأی ش را عوض کرد. 

جا که هستی پیدا شده خدا پیدا شده، هر  هستی خداوند است. هر کجا هستی پیدا شده خدا پیدا شده. خالصه اش.

ما غیر از خدا چیزی نداریم که در این جهان که ابراز وجود بکند، اظهار وجود بکند. هر جا دیدید هستی هست 

تا  53:46، دقیقه  2018آوریل  8، « 42شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، .« )همان خداست. خدا آنجاست

55:20.) 

کند که این دنیا و این اسباب و  به نظر من مولوی یک جور وحدت وجودی از آن خودش دارد. یعنی حقیقتاً فکر می» -ر

دست  Invisible handsعللی که در این عالم هستند، اینها دستکش هایی هستند بر دست خداوند. یعنی تو همه اینها 

خداوند حضور دارد. و غفلتی در این عالم پدید آمده است و این غفلت و پرده غفلت را خود خداوند آویخته که نامرئی 

ما او را نبینیم. یعنی همه عارف نشوند به اصطالح، همه در غفلت باشند. اما فردا، فردای قیامت که پرده را برداشتند 

گوید ای  گوید وقتی پرده را بر داشتند، بعد می می "داشتندپن چند گویی چون غطا برداشتند/ کین نبودست آنک می"

فَکَشَفْنَا عَنْکَ "شود.  پنداشتیم. آن موقع تازه چشماتان باز می عجب پس این یک چیز دیگری بود. ما چیز دیگری می

پرده را، و آن پوشش را از  [. همان که در قرآن هست. روز قیامت ما غطا را، یعنی22]ق، "غِطَاءَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِید

بینی. به این  نمی بینی، اینجا یعنی اعماق را می "فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِید"شود.  داریم، چشمت تیز می پیش چشم تو بر می

در سراسر عالم  "و لیس فی الوجود اال اهلل"معنا موالنا وحدت وجودی است. یعنی همه دار هستی را خداوند پُر کرده، 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6FtKujw0I
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
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یک موجود بیشتر نیست و آن خداست. بقیه همه شئون و نعوت و اطوار و انوار او هستند. حاال شواهد از کالم وجود 

این یک ما درون خدا هستیم نه بیرون خدا. موالنا در این باب بسیار زیاد است، که او خالصه حرفش این است که 

دا، یا به قول مالصدرا کالً علت وقتی چیزی را به وجود کنند وقتی که خ کنند. فکر می ها اشتباه می چیزی است که خیلی

به این معنا . ما مثل خیاالتی تو ذات خدا هستیمکند.  گذارد کنار و جدا می کند و می آورد از خودش چیزی را می می

نفرم.  شوم، همین یک نمی وحدت وجود است. یک موجود است. بنده اگر اینجا بنشینم هزار فکر هم بکنم ، من چند نفر

گوید که با آفریدن این جهان بر  ولو این که صدها فکر مختلف تو ذهن من عبور بکند. به این دلیل است که موالنا می

کنید، به همین صراحت.  توجه می "حق ز ایجاد جهان افزون نشد/ آنچ اول آن نبود اکنون نشد"خدا چیزی افزوده نشد: 

 جوشد، یعنی مخلوق شماست. معلول شماست. افزون کر از درون شما میکنید، این ف کما اینکه وقتی شما فکری می

زند این درون شما، و تجلیات تازه به صورت اندیشه های  شوید شما، شما همان هستید که بودید و یک چرخی می نمی

ی در ذهن او کنید. این خالصه رأی موالناست در باب خلقت و نسبت مخلوقات با خالق که در حکم افکار تازه پیدا می

این جهان نسبت "گوید  گم نمونه خیلی زیاد است. اوائل دفتر دوم می یا خیاالتی در نزد او هستند. و جای دیگر هم، می

ورنه خود نسبت بدوران "ماند.  نسبت به موجودات روحانی عالم باال این دنیا مثل فکر آنها می "بایشان فکرتست

کنند بیرون از آنهاست که باید بنشینند نگاهش کنند. اما  بینند. یعنی فکر می یکسانی که دورند این را دور م "رویتست

این جهان یک فکرتست از عقل کل/ عقل چون روح است و "نسبت به علل و روحانیان عالم باال فکرت است. 

و ما  -ان راهمه جه -شود گفت حقیقتاً نسبت بین خالق و مخلوق را. نسبت جهان نمی . از این بهتر"ها رسل صورت

کند، یعنی خلق  خداوند یک عقل کل است، فکر می "این جهان یک فکرتست از عقل کل"آدمیان را نسبت به خداوند. 

به قول موالنا، ولی تقریبی، تمثیلی  "کار بی چون را که کیفیت دهد"خواهید خوب بفهمید اجماالً ، واال  کردنش، اگر می

این تصویر و  "لیک تمثیلی و تصویری کنند/ تا که دریابد فقیری عشقمند"ی اگر بخواهیم بکنیم، به قول خود مولو

تمثیل برای ماها که دوریم اما عشمندیم، یعنی عاشق فهمیدن این معنا هستیم، بهترین تصویر و تمثیل است که بگوئیم 

اند، یعنی درون ذهن خداوندند.  کند و ما همان افکار او هستیم. این افکار نسبت به او بیرونی نیستند، درونی خدا فکر می

بریم. فکر هم  نمی همه اینها البته کلماتی هستند که با مرتبه ربوبی نا مناسب است، ما ذهن و این جور چیزها آنجا به کار

حتی درست نیست، چون خداوند متفکر نیست، چون فکر یعنی از مجهولی به معلومی رسیدن. اما ناچاریم، برای این که 

کند. روشن تر ، ما را اقالً  ر بفهمیم این را بگوئیم. مولوی هم همین تعبیر را به کار برده، اما خیلی روشن مییک کم بهت

گذارد، ما یک  کند، در بیرون می آفریند، از خودش جدا می از آن تصویر بسیار ناروا و ناصواب که خدا چیزی را می

مثالً دستی دراز کند به این عالم برسد، امثال اینها. اینها خُب رها  طرف، او یک طرف. بعد تا حاال بیائیم رابطه خدا را،

رویم ما. و کل این جهان را خداوند و همان یک  یعنی درون خدا میگذاریم.  کند دیگه. آن فکرها را کنار می می

ال موجودا "ولی  "ال اله اال اهلل"گفتند عیب ندارد که بگوئید  موجود پُر کرده، به همین دلیل هم است که عرفا می
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.« . خدایی جز خدا نیست. این که به جای خود. موجودی به جز خدا نیست. خدا هست و افکارش "اال اهلل

 (.94:54تا  89:06، دقیقه 2016دسامبر  4، جلسه سیزدهم، «شرح دفتر نخست مثنوی»)سروش، 

10
 ای نمونه بنگرید به دو مورد زیر:بر - 

هستم... و  یمن وحدت وجود میبگو دیبا م،یخودمان بگو لسوفانیف ریمن اگر بخواهم موضع خودم را با تعاب» -الف

در عرفان و فلسفه ما دارد. مخصوصاً به دست مالصدرا که در  یستبر و محکم یلیخ نهیشیپ کیوحدت وجود هم  نیا

عارفان را  یها افتیکوشد تا سخنان و در خورند و مالصدرا می به هم گره می یلیلسفه خجا خصوصاً عرفان و ف نیا

 یهر جا پا ست،ین ییجدا چیخدا و خلق ه نیب یعنیکنم،  فکر می یجور نیخودش. آره من ا ریبکند، به تعب یبرهان

آب  نیخدا در ا یعنیدارد،  آب وجود نیا میگو اگر من می یعنیشود.  خدا هم باز می یشود، آنجا پا وجود باز می

 هیبق است، خداوند دارد وجود قتاًیآن چه که حقکه  نیا یجا من به کار بردم. برا نیهست، چون کلمه وجود را در ا

تا  99:55، دقیقه 2016ی م 6، « پرسش و پاسخ -بوی خدا»)سروش، .« هستند یمجاز وجودات همه وجودات

100:57.) 

یک موجودی  توانیم عشق بورزیم؟ چگونه می بی صورت ها را دوست داریم. به به تعبیر موالنا ما همیشه صورت» -ب

. ما باالخره یا گل دوست داریم یا که هیچ شکلی، هیچ قیافه ای، هیچ رنگی، هیچ بویی، هیچ صورتی، هیچی ندارد

ها همه اش یک جوری اند که یک  یا طبیعت دوست داریم یا دریا دوست داریم، آخر این انسان دیگه دوست داریم

موجودی که هیچ صورت خیالی از او نداریم، حتی اگر بخواهیم خیلی  شود. صورت خیالی از آنها نزد ما حاصل می

توانیم به او دوستی  ما چطوری می، نشیند نشیند. باالتر از حوزه ادراکات ما هم می فرا برویم، باالتر از عقل ما هم می

بورزیم و بگوئیم ما عاشق او هستیم و این عشق را نثار او کنیم، آن هم بی غرض و بی مرض و بی غایت؟ ]....[ درست 

گویند که کلمه وجود در معنای واقعی اش فقط به خداوند اطالق  فیلسوفان می ماند، که شبیه مفهوم وجود می

، وجود متکی به غیرند. یعنی اگر به وجود از خودش است. بقیه وجود نیستند اصالًشود. چون وجود واجب،  می

اگر کلمه وجود را به معنای واقعی  شوند. یکی دیگه آنها را سر پا نگه داشته. لذا خودشان وانهاده شوند فانی می

، جلسه «گزینش و شرح کیمیای سعادت غزالی» )سروش،.« بخواهیم به کار ببریم فقط در مورد خداوند صادق است

 (.62:22تا  60:25، دقیقه 2021مارس  6  ،بیست و دوم

11
در مقاله هفتم اصول فلسفه  یکرده است. اما و دیتأئ یوجود را به طور ضمن یوحدت شخص یگاه یمطهر یمرتض - 

 : سدینو می سمیو روش رئال

https://www.youtube.com/watch?v=5AasBqh5VZc
https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
https://www.youtube.com/watch?v=3O_NQ0Oh03I
https://www.youtube.com/watch?v=3O_NQ0Oh03I
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و اگر  دیانتزاع نما یقیاز آن واحد حق رهیکث اتیخارج واحد محض باشد و ذهن به گزاف ماه تیندارد که واقع امکان»

ما گزاف و بالجهت بود. پس  یو عقل یواحد محض بود تصورات مختلف حس -است ینیع قتیکه تنها حق -وجود

 اصول ،یمطهر ی)مرتض« است. اتیهیبد نیتر یهیبد از یکیعقل و حس و انکار  بیقبول وحدت وجود مستلزم تکذ

 (. 512 -516انتشارات صدرا، صص  ،سمیرئال روش و فلسفه

 دیاسات از یتعداد یبرا بعد به 1354 سال از که منظومه مبسوط شرح در -خود اتینظر نیآخر در یمطهر یمرتض

 :دیگو یم.او کند یم در را وجود یشخص وحدت هینظر -کرد می سیتدر تهران دانشگاه غرب فلسفه

در  یکثرت چیه نکهیعرفاست. عرفا قائل به وحدت وجود هستند بدون ا هیدر باب وحدت وجود همان نظر گرید هینظر»

باشد که  افتهیدر آن راه  یکثرت چیه نکهیواحد محض است بدون ا کیوجود  ندیگو می یعنیوجود قائل باشند؛  قتیحق

است با  یو قهراً مساو یذات یوجوب ذات ایاست  یوجود مساو قتیحق رایذات؛ زاست با وجوب بال یقهراً مساو نیا

 کیارفاق کنند عالم را به عنوان  یلیاست که اگر خ نیاست. ا "اریّد رهیالدار غ یف سیل" یذات حق، پس به تمام معن

 ییاز مح گریحرفها د نی، که اکه بتواند ظاهر باشد یدانند، نه ذات حق در او ظهور دارد می قتیکه حق یزیچ کیمظهر و 

 بتیآنچه غ "ظاهرُ ماغاب قطُّ یالعالَم غائبُ ما ظهر قطُّ واهلل تعال": دیگو طرف است با آن صراحت که می نیبه ا نیالد

بار  ریهرگز ز یبا عقل فلسف لسوفیف کیاست مربوط به عالم است و آنچه ظهور است مربوط به ذات حق است. البته 

وجود ندارد، و بعد  یکثرت نیاساساً چن دیکند و بگو ینف یتواند کثرات محسوس را بکل نمی یعنید، رو نمی حرف نیا

فقط ظهور ذات  نهایکثرتها وجود ندارند و در تمام ا نیماده وجود ندارد، حرکت وجود ندارد، .....، ا دیبگو دیهم قهراً با

 مجموعه ،یمطهر ی)مرتض.« ستین یفلسف هیشکل قابل توج نیمعنا و به ا کیبه  هینظر نیا یعنی ند؛یحق را بخواهد بب

 (.184، ص 1374، انتشارات صدرا، چاپ اول:  (۱) منظومه مبسوط شرح، ۹ آثار

12
 اشاره دارد:  3سروش به وحدت ریدر هفت قطعه ز - 

 جزء دیبگوئ شما که میستین جدا ما کردم عرض من. میا وستهیپ کل به اصالً ما د،یکن مالحظه. کل و جزء اما» -الف

 ما فاصله یعنی. میدار نقصان شناختمان تو ما م،یبشناس را کل نیا است یکاف ما بشود؟ کل عاشق تواند می چگونه

 کل از جزء و زدیبرخ ییآشنا نا نیا اگر. است ییناآشنا کی. است یناآگاه کی کل، با میجزئ که ما، انیم حاجب و

. چون عشق اصالً وحدت است. عدم عشق دهد می رخ یعاشق بشود، عمطل کل با خودش اتحاد از و بشود، مطلع

عاشق متحد است با  کی. "بر عشق کل اوستاد/ صد هزاران ذره را داد اتحاد نیآفر"است.  ییافتراق است. و جدا

که عشق به  یاست، انفصال است. تمام خدمت یی. آنگاه جداستین یاتحاد نباشد عشق نیمعشوق خودش. اصالً اگر ا

 م،یببر یاتحاد پ نیکند. حاال من و شما اگر به ا کند. متحد می می یکیاست که او را با معشوق خودش  نیکند ا اشق میع



102 
 

                                                                                                                                                                                                         

خودش را  یاست. و آدم یکی. کل با ما میهست یکی. خودمان با کل میشو که عاشق خودمان می ماند یم نیبعد مثل ا

« افتد. همه با هم در آن واحد با هم اتفاق می نهایارد. ادوست دارد. کل را هم دوست دارد. جزء را هم دوست د

 (. 96:54تا  59:03 قهی، دق 2020دسامبر  20،  110 جلسه ، «یمثنو نخست دفتر شرح» سروش،)

، همان طور که جهان ار دارد. جهان در او قرار داردکه او در جهان قر نیاصالً موجودات در او قرار دارند. نه ا» -ب

 (. 055:4تا  55:29  قهی، دق 1400آبان  8، جلسه اول ، «پندارِ پندارِ خدا»)سروش،  «در زمان قرار دارد

 ینهنگ ست،ین یوجود معمول نیا ".ستیعشق او را خوش/ جمله ناخوشها ز  ستینهنگِ آتش نیچه بلبل ا نیا"» -پ

عاشقِ کُل است و خود کُلست او / عاشقِ "است.  یاو خوش یها برا یاست، آن هم نهنگ آتش خوار. همه ناخوش

 اتیداستان اب نیاست. در ا یمشکل تیها را معطل کرده، ب یلیاست که خ یاتی. از آن اب"جو شیو عشقِ خو شستیخو

که  اتیبه اب میرس و بعداً حاال می دیگو سخن می یاتحاد یدر واقع از تجربه ها یکه مولو یی. آنجاهاتسیمشکله کم ن

 ت/ تا تو با خود نرد خدمیمن و ما بهر آن برساخت نی. ادنتیآرد غم و خند الی/ در خدنتیجسم جسمانه تواند د"

در نسبت با خداوند  یراتیتعب نیچن کی دینیب. بیبا خودت بشو یکه خودت سرگرم باز یرا درست کردها  ما ".یباخت

نهنگ آتش  نیبلبل نه بلکه ا نیطور است. ا نیهم هم نجایموالناست. ا بیغر یلیخ یبرد که از آن حرف ها به کار می

عاشق کل است و " نیا دیگو ندارد، می یبلعد و باک را می انخورد، همه گلست خوار را ، که خار و گل را با هم می

و  ینیریمجموعه اضداد، خار و گل با هم، ش یعنی نجایکل در ا -کل است نینه فقط عاشق ا "او خود کلست

 نیخودش کل است. در واقع معناش ا ست،یاصالً عاشق کل ن "عاشق کل است و خود کلست او" -با هم یتلخ

کند،  هیو خار تغذ رود از گل نمی است. نیحرف ا نیا یخورد، خودش گلستان است. معنا نمی است: گلستان را

هاست. خودش خار است، خودش گل است، خودش گلستان  نیها تو وجود خودش است. خودش همه ا نیهمه ا

ذهن گفته  بیفهم و تقر لیتسه یها ابتدا برا نیدرون گلستان، ا ایگلستان  رونیاست ب یبلبل کیکه  نیاست. نه ا

از خار و گل،  ز،یعاشق همه چ "کل است و خود کلست اوعاشق "دارد:  قدم آخر را بر می کمرتبهی یشود. ول می

 قت،یدر حق "جو شیو عشق خو شستیعاشق خو". هاست نیاست. بلکه خودش مجموعه همه ا نیریاز تلخ و ش

حافظ  میتوانم بگو من می باًیشود و معشوق کل که خداوند باشد، تقر می انیمعشوق ب یاست که برا یصفت نیمهمتر نیا

حافظ/  ستییسحرگاهان که مخمور شبانه/ گرفتم باده با چنگ و چغانه....وجود ما معما"خودش را  فیطل یلیآن غزل خ

/ که با خود عشق یکه بندد طرف وصل از حسن شاه"دارد  بایز تیب کیآن وقت  "فسون است و فسانه قشیکه تحق

همان  نی. استین یچیه گریاز او د رونی. خدا عاشق خودش است، معشوق خودش هم هست. چون ب"انهبازد جاود

عاشق کلست و خود کلست او/ عاشق "جا بر گرفته شده است.  نیحرف موالناست، بلکه آن سخن حافظ از ا

همه  خودشکه  نیا یاست. برا زیاست که خدا عاشق همه چ لیدل نیبه همچرا؟  "جو شیو عشق خو شستیخو

https://www.youtube.com/watch?v=KN92DERvPkU
https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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خدا به کار  ینفرت ندارد. ما صفت عشق را برا یزیچ چیاز ه نی. خدا از خودش نفرت که ندارد، بنابر ااست زیچ

 نیا یبرا. ستین یدر حق او صادق و جار یزیچ نیچن کیکه  نیا یبرا م،یبر نمی اما صفت نفرت را به کار میبر می

. ندازدیب رونیاز خودش را ب یبخش کی دی. آن وقت بادتواند نفرت داشته باش نمی از خودش که یکل کیکه 

. تواند عاشق خودش و عاشق کل خودش و جامع همه موجودات باشد می یوجود خدا وجود ندارد. ولاز  یرونیب

/ که یکه بندد طرف وصل از حسن شاه". "جو شیو عشق خو شستیعاشق کلست و خود کلست او/ عاشق خو"پس 

تا  49:30 قهی،  دق 2019سپتامبر  15،  75جلسه  ،«یشرح دفتر نخست مثنو»سروش،  « )"با خود عشق ورزد جاودانه.

54:21). 

به  رونیگفتند خدا از ب می امبر،یو از خداوند در مورد پ یکردم از وح که من بحث می یها وقت یلیام خ دهید من» -ت

جا  کیاست. شما  امبریو در درون پ رونیدر ب سانکیو درون ندارد.  رونیگفتم که خدا که ب کند. من می می یوح امبریپ

 نیچن کیو در محبت  ست،یداخل و خارج ن ست،یمکان ن ست،یاو زمان ن یکه خدا آنجا نباشد. برا دیرا به ما نشان بده

 یعنی. هست شهیهم البته یاندکاک اتحاد نیااست.  یگریموجود مُندك و مُنحل در د کیآنجا که  درافتد.  می یاتفاق

. اما و میوقت ما استقالل از او ندار چی. هستین یشک. میخداوند در مُنحل هم م،یا نشسته شما و من که اکنون هم

ما غافل  یعنیرسد.  نمی یرسد، و گاه ما می یبه سطح آگاه یانحالل و اندکاک در ذات اله نیوقت ا کیهزار اما، 

که، چنان که قبالً گفته بودم، ما هم اکنون  نی. درست مثل اغرق است ایداند در در نمی که یماه کی. درست مثل میهست

که قبالً هم در  میفهم می میآنجا رفت یرفت. وقت میکه بعداً به آنجا خواه م،یهم هست گریدر آن جهان د میجهان نیکه در ا

 ی. کودکمیموالنا گفت . مثال هم همان که ازمینیگذارد بب نمی چشم ماست و یاست که جلو یپرده ا نی. فقط امیآنجا بود

فهمد قبالً  . فردا که متولد شد و بزرگ شد میاستیدن نیداند که در هم نمی اما است،یدن نیکه در شکم مادر است، در هم

واجد آن  یهست که آدم زهایچ یلی. خمیکن نمی بوده است. اما ما االن درک ایدن نیهم که در رحم مادر بوده در هم

به مرحله  یعنیکند.  نمی است، اما احساس دهیچیاز همه جهت در پ یعنیحفوف در آن است، است، درون آن است، و م

 خودمان حس یشانه ها یفشار هوا را رو نیا میفشار هوا بزرگ شده ا ریرسد. اکنون چون همه ما ز نمی او یآگاه

نبود باشد  نیا کیل"به قول موالنا مثال در حس است  نی. حاال استیناموجود ن ینامحسوس به معنا نیا ی. ولمیکن نمی

. همواره ستین یشک چیدارند ه یاندکاک نیو چن ییفنا نیدر نسبت با خداوند چن انیآدم نکهی. در مورد ا"مثل باشد مثال

بردن به عمق عدم استغنا و استقالل  یمعنا، و پ نیدر اثر تمرکز، در اثر دقت در ا اضت،یدر اثر ر یطور است. ول نیهم

 آن در است شده محاصره. دارد قرار یبزرگتر وجود کی در کهحس کند  یکه آدم دیرس نجایتوان به ا می شتنیخو

کند و  ییتواند ذهن را راهنما اما می ست،یرسا ن دیجا آنچنان که با نیهم در ا ایمثال قطره و در ی. حتبزرگتر موجود

 (. 14:26تا  11:04 قهی،  دق2021 هیژانو 31،  116 جلسه ،«یمثنو نخست دفتر شرح» سروش،)« کند. بیتقر

https://www.youtube.com/watch?v=UNLtwUc0viA
https://www.youtube.com/watch?v=VlcH52DYSpY
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 میدان نمی و میهست ایدر تو ما عجب که است یدادن تکان  کی. است یعال اریبس هیتنب کی هشدار، کی گرچه» -ث

 و. میور غوطه میدان نمی اما م،یور غوطه واقعاً، میور غوطه او در ما که هست ییزهایچ اریبس]....[ .میهست ایدر تو

 و یمولو و نیالد یمح جناب حاال].....[ آنجاست ما اتیح شهیر و رگ اصالً که است چنان هم یور غوطه نیا

 مجازاً، نه م،یور غوطه. میور غوطه او در ما. است ینسبت نیچن کی خداوند با ما نسبت معتقدند گرید یها یلیخ

 .(63:23تا  53:08 قهی، دق 2018 لیآور 8، « 42 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، ).« قتاًیحق

 .شود می کینزد هم 4وحدت و 1وحدت به قطعه نیا در جمالت یبرخ البته

او، مخلوقات او،  داتیآمده باشد، لذا همه تول رونیب نکرده است که از خود او به دیرا تول یزیچ چیخداوند ه» -ج

که در  میهست ییدهایما مثل مروار دیگو کند، می فصل او اشاره می نیدر هم یگرید یدر خود او هستند. در جا

کند که مخلوقات  می دینکته تأک نی[ به ای]الهور بال. بارها اقوجود البته خداوند است یایدر نی. و امیوجود یایدر

است. اگر شما  تیمحدود نیع نیا دیگو و می ستادندیمستقل در مقابل او نا ریغ ر،یغ کی. به منزله ستندیخدا ن ریا غخد

 ابلدر مق یگرانیرسد. د فرا می گرانینوبت د دیدارد و از آن مرز که عبور کن یاست و مرز ییخداوند تا جا دیبگوئ

 یها شهیاقبال به اند دهیا نیا یلیآن عبارت است از خداوند. خو  شریب میموجود در جهان ندار کی. میخداوند ندار

 ست،یجز خدا ن ییگرفتند که نه تنها خدا معنا می نیبه هم قتیاست، که ال اله اال اهلل را در حق کینزد اریما بس انیصوف

از  یکیکه  دیوگ که می ردیگ هم کمک می یبسطام دیزیبا یداستان ها ازجز خدا وجود ندارد. اقبال  یبلکه موجود

 دیزینبود. و با زیچ چیبود که خدا بود و ه ی: وقت"کان اهلل و لم یکُنْ مَعه شیء"در محضر او گفت که  دیزیشاگردان با

 یگرید زیچ چیهکرد، گفت واالن  کماکان: اکنون هم همان طور است. اکنون هم خدا هست و  لیسخن او را تکم

که خدا آن را پُر کرده. و لذا  نیعالم همان خداست، نه ا یر کرده، و بلکه سرتاپاعالم را خدا پُ یسرتاپا نی. بنابراستین

معنا  نیبه ا ستد،یا نمی از او رونیب یمخلوق چیهجهان دارد.  یدر سرتاپا یپُر صالبت یقطع یحضور نامحدود حتم کی

کاش اقبال با  یگفتم ا می نکهی. اردگذا نمی از خودش رونیرا ب یزیکند چ نمی دی. تولدکن نمی productionخداوند 

 نیبه ا اریدر اسفار دارد بس یرازیش نیکه صدرالد یاز عبارات یآشناتر بود، در پاره ا یرازیش یمالصدرا یها شهیاند

دهد که مسأله خدا و عالم،  می حیکه توض نیافلسفه اوست. اما پس از  ژهیکه و ییشود. البته با برهان ها می کیمعنا نزد

که خدا در عالم فرو رفته و حلول  نیشده، نه ا یکیکه خدا با عالم  نیأله حلول است، نه مسأله اتحاد است، نه انه مس

 میشداشته با زیاست که ما دو چ یوقت نهایحلول و اتحاد، ا دیگو کند، می . مالصدرا اشاره میستین نهایکدام ا چیکرده، ه

 زیدو چ نجایچون ا ست،یصادق ن نهایدر مورد خداوند ا یکند، ول حلول گریدر د یکیمتحد شود،  یگریبا د یکیکه 

تطوره بطور و  یللمعلول ال رهیبالعلّه و تأث یالمسمّ هیو رجعت علّ"و آن هم خداوند است.  ستین شتریب زیچ کی م،یندار

که  نیکه ا دیجا رس نیما به ا یها لیما و تحل قاتیکه خالصه تحق دیگو می "عنه نیمبا  ءییال انفصال ش هیثیبح ثهیتح

https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
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نهد،  می رونیکند و در ب باخودش را از خودش جدا می نیمبا زیچ کیکه  ستین نیعالم است معناش ا نیخداوند علت ا

کند، لذا معلول  دا مییپ یگریکند، شأن د می دایپ یگرید تیثی. بلکه خود علت حستین نیدر مقابل خود. اصالً معناش ا

 یمتعال یرا بر تجربه ها نیهم هست، که ا یلُب کالم اقبال الهور نیدر مقابل او. ا یریغ کیاز شئون علت است، نه 

نکته  نی. اما به ادیجو نمی یشمار هم بهره ا می یونانیپسندد و  نمی که یکند، و البته از آن ادله فلسف می یمبتن ینید

است،  اتیح کپارچهیجهان  نیاست که ا نیاو خالصه ا یو خداشناس یفلسفه اقبال الهور یاکند. سرتاپ می حیتصر

 دهیرا آُفر یگرید یکیکه  میندار زیحضور خداوند است، ما دو چ کپارچهیعلم است،  کپارچهیأراده است،  کپارچهی

آشکارتر  ینکته وقت نیدهد. ا دهد در درون خداوند رخ می مخلوق باشد، هر چه هم رخ می یکیخالق باشد،  یکیباشد. 

 یکی یکیکند و  فصل اقبال اشاره می نیپردازد. به چند صفت خداوند در ا می یتعال یل به مسأله علم بارشود که اقبا می

 یهم مسأله قدم و ازل شیکیخداوند،  تیهم مسأله خالق شیکیمسأله علم خداوند است،  شیکیکند.  می لیآنها را تحل

از آنها به  یتازه ا ریبکند، و چنان که گفتم تصو لید تحلخو یها شهیرا در پرتو اند نهایکوشد تا ا . میتبودن خداوند اس

کند.  می دایپ یو برجسته تر یبارزتر یلیفکر او نمود خ نیرسد در آنجاست که ا که به علم خدا می یدست بدهد. وقت

ند به از خداوند و خداو رونیهستند ب یکه موجودات مینناصواب است که ما گمان ک اریتصور بس نیا دیگو آنجا هم می

 ،یعلم انعکاس نیچن کیکند.  می دایاز خود علم پ رونیبه موجودات ب یعالم کیکند، همان طور که  می دایآنها علم پ

 ددان خداوند آنها را می هیعلم یصورت ها نیا قیشوند در ذات خداوند و از طر منعکس می یرونیآن موجودات ب یعنی

 نیمحال تر از ا دیگو کند. می می دایعلم به مخلوقات خود پ یعلم حصول قیما، از طر لسوفانیف ریبه تعب ایشناسد.  و می

او  ریدر صفحه ضم یدر مقابل خداوند وجود ندارد تا صورت یزی. چدیگو هم درست می اریو البته بس ستین یحرف

گمراه کننده  از بُن غلط و یرهایاس به انسان است. و همه تصویاست، همه ق Anthropomorphismهمه  نهایا فکند،یب

 نیندارد جز ا ییمعنا چیاست که ه نیا قتشیکند؟ حق می دایعلم پ یزیخدا به چه چ ست؟یاست. خُب پس علم خدا چ

 uniqueکه شما آن  یاست. وقت زیعلم به همه چ قتیعلم به خود در حق نیکند. و ا می دایکه خداوند به خودش علم پ

آنگاه علم او را هم جز  د،یریگ در نظر می ستین شتریفرد هم ب کیو  واحد کیآن وحدت را و آن من برتر را که  ،ی

تا  14:54 قهی، دق 2017 نوامبر 26،  «در اسالم، جلسه ششم ینیفکر د یبازساز»سروش، .« ) دیتصور بکن دیتوان نمی نیا

21:21 .) 

به  دیاجزا با نی. امیاو هست یاست که ما اجزا یکل کیخداوند  دیاست. فکر کن یخوب یلیخ ریهم تعب نیا دینیبب» -چ

است، ما  ییایدر کی. میاست، ما جزو او هست یکل کیشوند.  . اصالً اگر جدا بشوند محو میوندندیکل بپ نیا

 (. 33:48تا  33:29 قهی، دق2018 یجوال 22، « 47جلسه  ،«یشرح دفتر نخست مثنو»سروش،  .« )میقطرات او هست

https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
https://www.youtube.com/watch?v=KEHXYGHDlzw


106 
 

                                                                                                                                                                                                         
13

 نیمعموال به اشاعره چن ان،یم نی. در ارندیپذ یرا م یبساطت اله عهیو ش یمسلمان و متکلمان معتزل لسوفانیعمده ف - 

. رندیگ یاز آموزه بساطت فاصله م بیترت نیو به ا کنند، یم یاز او تلق زیخدا را متما یکه صفات ذات شود ینسبت داده م

 .  کنند ینم یرا جزء خدا تلق یعالم ماد اءیاش زیحال، اشاعره ن نیبا ا

14
 :کند یم دیتاک یاله بساطت بر ریز قطعه دو درسروش  - 

که  نیندارد به ا یبطر نهایا یعنی.  ندیگو می یرا صفات ذات نهایهستند که به اصطالح ا یدسته صفات کیاما » -الف

 نیذاته، ا ینفسه، ف ی. خداوند فمینباش ای میکن اسیو با خدا ق میاوریب انیو احوال خودمان را در م میباش انیما آدم

خداوند  ایکلمه،  یذات یخداوند عالم است، به معنا میگوئ ما می یعنی م؟یبگوئ دیاوصاف را دارد. درباره آنها چه با

 صفات نهایخدا بر شمرده اند. که ا یبرا ینیچن نیپنج شش تا صفت ا نیاست. متکلم یحخداوند  ایقادر است، 

است،  اتیصفت ح شیکیصفت علم است،  شیکی. دید انسانوارشان یمعنا به را آنها دینبا و است خداوند یذات

باز هم  به گمان من م؟یبگوئ دیچه با نهایهم صفت وحدت است. خُب درباره ا یکیصفت قدرت است و  شیکی

بزرگ مسلمان، چون  لسوفانیتمام ف باًیدانست. تقر دیالبته به کمک ما آمده اند، و قدرشان را با نجاهایدر ا لسوفانیف

ندارد؟ و  ایدارد  یبود که خدا صفت نیاشاعره و معتزله برقرار بود، هم نیکه ب یینزاع ها نیاز مهمتر یکی دیدان می

تواند مرکب  نمی شود. چون خدا داشته باشد از بساطت خارج می یوند صفتبود که اگر خدا نیاز مشکالت ا یکی

 یعنیشود.  اوصاف می نیکه چند تا صفت دارد، آن وقت مرکب از ا میباشد. اما اگر فرض کن طیبس دیباشد، با

از  یعضکه ب دندیرس جهینت نیدر مورد صفات خدا؟ باالخره به ا میرود. ما چه کار کن می نیوصف بساطت او از ب

ذات خداوند است. عالم  نیع یعنی. ستیاصالً صفت زائد بر ذات ن یعنیذات خداوند است،  نیصفات هست که ع

است که بر او اضافه  یاست، عالم صفت زیچ کیخدا  نکهینه ا ست،ین زیدو تا چ یعنیبودن همان خدا بودن است. 

 میتوان . ما میستیطور ن نی. در مورد بنده و شما ااست که بر او اضافه شده یاست قادر صفت زیچ کیخدا  ایشده. 

 نی. امیتوانا باش ای میو ناتوان باش میباش میتوان . میمیو با سواد باش میباش میتوان ، می میسواد باش یو ب میباش

ذات  نیدر ما نباشند. تازه در ما هم که باشند و بر ما افزوده بشوند به اصطالح ع ایدر ما باشند توانند  اوصاف می

آمدند و گفتند در مورد  نهایهستند. اما ا یگرید زی، اوصاف چ میهست یزی. خُب فاصله دارند و ما چستندیما ن

خدا همون قدرت است، همان  ست،یاصالً با ذات دو تا ن یعنیذات اوست.  نیصفات هست که ع یخداوند پاره ا

به  یبزرگ کیود، البته بر سرش اختالف هم بود. بعدها ب ی. خُب نکته اها یعلم است، همان اراده است، به قول بعض

بود  نیعرض بکنم، و آن ا نجایخواهم ا زد که فقط همان را من می یخوب یلیحرف خ کیآمد و  یرازیش نینام صدرالد

 کیاست ، ما  یحرف مهم یلیخ نیعلم است، ا نیصفات وجود است اصالً، صفات وجود است، وجود ع نهایکه ا
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 اتیهمه موجودات از ح یعنیاست،  اتیح نیوجود ع. میگفت می را نیا یگریمناسبت د کیقبالً به  جانیهم ا یوقت

برخوردارند. و  یقدرت کیاز علم برخوردارند. و همه موجودات از  یدرجه ا کیبرخوردارند. و همه موجودات از 

شود. لذا  می تینها یمرتبه که مرتبه ب نیتر یشود تا به عال به صفر آغاز می کینزد یعنیکم،  اریاز مراحل بس نیا

وجوب صفت وجود است. ما خداوند را واجب  .است وجود یذات صفات همان -شیصفات ذات -صفات خداوند

و  ی: واجب نفس میما دو جور واجب دار یتمام وجودات واجب الوجود هستند. همه شان. منته یول م،یگوئ الوجود می

که  یوجوب شأن وجود است، ما وجود مانیکند. به قول حک می هیه آن واجب تکها ب واجب نی. امیدار یریواجب غ

به او نسبت  میاز وجود را دار یخداوند واجب الوجود است، صفت میگوئ که می یاصالً. لذا وقت میواجب نباشد ندار

 47:40 قهی، دق2018 اکتبر 28، « 60 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، ) «اوست. یکه در حد اعال دارا میده می

 (.  52:17 تا

امر را درباره خداوند  نیهم یعنی م،یرا اگر عقب تر ببر نیا ،است صفت یب و است صورت یب وجودکه  نیا» -ب

 را نیا خُب. است صورت یب. دندار صورت و ندارد صفت هم خداوندکه  میبگوئ دیآن گاه با م،یکن انیهم ب

و برتر  کردن هیتنز یحد و دیق و تیماه و صورت و صفت هر از را خدا یعنی. یهیتنز یخداشناس ندیگو می

[: 159]صافات، "یَصِفُون عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ"که در قرآن هست:  نی. اگریگفته اند د نیرا هم هم حینشاندن. مفهوم تسب

است.  دیکمال توح نی. ای. خدا برتر است از هر وصف"صفونیسبحان اهلل عما "از همه اوصاف. خدا را  میکن می حیتسب

  الصِّفَاتِ ینَفْ لَهُ الْإِخْلَاصِ کَمَالُ وَ لَهُ الْإِخْلَاصُ دِهِیکَمَالُ تَوْحِ")ع(، که یدر نهج البالغه آمده است، از امام عل

. دیکن ینف او از را صفات تمام که است یوقت کامل، دیتوح یعنی د،یتوح کمالالبالغه[  اول نهج  ةخطب]"عَنْه

که  نیا یبرا "الصِّفَة رُیغَ أَنَّهُ مَوْصُوفٍ کُلِّ شَهَادَةِ وَ الْمَوْصُوفِ رُیلِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَ". ندارد یصفت چیه دیبگوئ

 دیآورد انیم در را صفت و وفموص که نیهماز صفت است، و  ریاز موصوف است، موصوف غ ریصفت غ

 یدوگانگ نیا دیبا دیو نقض نکرده باش یرا نف کامل بساطتو  کامل دیتوحکه  نیا ی. براشود می حاصل یدوگانگ

در  ،یانیعر تیدر نها ،بساطت تینهابدون صفت. در  دینیو فقط موصوف را بب دیبردار انیصفت و موصوف را از م

او قائل  یبرا یتیمحدود چیکه ه نیبر تن او باشد و بدون ا یجامه ا چیکه ه نیو بدون ا تیانکشاف و شفاف تینها

، « 59 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، ) .«است کامل دیتوح که ،یهیتنز یخداشناس ندیگو می را نیا. دیبشو

 .(18:42تا  16:37 قهی، دق 2018اکتبر  21

15
بحث  کیاست، من  لیدو تا تمث نی. ا"همچون آب یو صاف میگره بود یهمچون آفتاب/ ب میگوهر بود کی» - 

 یکیبه آفتاب و به نور است،  لیش تمث یکی  که موالنا از وجود کرده، ییها لیدارم چاپ شده تحت عنوان تمث یمفصل

از  نهاینور ا ای دیخورش ایشود. و آب و آفتاب  می دهیخوب د یلیخها  نیکه وحدت ا نیا یبه آب است. برا لیش تمث

https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=NewRwDpayTw
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شما گفته ام.  یالبته از همه باالتر کلمه جان که قبالً برا یشمس هستند ول وانیو در د یکلمات در مثنو نیپُر بسامدتر

وجود مطلق است و وجود  یمثال برا نیبه کار رفته. اما آفتاب چرا بهتر شتریب یاز کلمه عشق هم آن کلمه در مثنو یحت

محسوس به ما  یلیمثال خ کی نی. ادیآ مختلف در می یرنگ است و بعد به رنگ ها یکه ب نیا یواحد است؟ برا

موج باشد، آب  یکه ب یهم آب است. آب یکی. ردیمختلف بگ یتواند صورتها و رنگها دهد که چگونه وجود واحد می می

 چی. هدینگاه کرده ا یگرید یکه به جا ییگو دیشود. به هر جاش که نگاه کن نمی دهیآب زالل، در او کثرت د ،یصاف

بشود، آن وقت  ختهیمختلف روان شود، در ظروف مختلف ر یکه در جوها یآب وقت نی. اما همستیشان ن نیب یفرق

 یمشهور اتیرباع از یکیکند.  می دایو تنوع پ دیآ کند. به رنگ آن ظرف و به شکل آن ظرف در می می دایتنوع و تکثر پ

وجود. هر  دیگوناگون بود/ کفتاد در آن پرتو خورش یها شهیهمه ش انیاع"است که  نیگفته شده ا نهیزم نیکه در ا

عارفان  نیبود ب جیباز را یکه از مثال ها نیو ا "بود نموداو در آن به آنچه  دیسرخ و کبود/ خورش ایکه زرد بود  شهیش

 معنا. میستین او از جدا ما ست،ین شیب ایدر کی وجود که ییگو یعنی. میهست جودو یایدر موج ماها کهو شاعران 

 ایدر نیا که نیا مثل. میهست موجودات م،یهست وجودات هم خودمان ما. میبش جدا وجود یایدر از ما که ندارد

گوهر  کی" .است هدیخواب وحدت او بُن در اما. شود می دایپ کثرت و شوند می دایپ موجودات زند می موج که یوقت

 یآن نور خالص، وقت یعنی "همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره یو صاف میگره بود یهمچون آفتاب/ ب میبود

 نیا ،تابد که از پشت کنگره می یدیمثل خورش "کنگره یها هیشد عدد چون سا"که به صورت آمد وارد عالم صور شد، 

 هم ظاهر یدانه ا دهیکه از پشت کنگره نتاب یمادام دیخورش نیواال ا شود. ظاهر می وارید یها آن وقت رو دندانه

 رانیکنگره. کنگره و یها هیچون به صورت آمد آن نور سره/ شد عدد چون سا"شود.  نمی آشکار یکثرت یعنیشود،  نمی

. ما همان دندانه میما هست نیمکنگره ه د،ینینب یعنی د،یکن رانیکنگره را و ".قیفر نیا انی/ تا رود فرق از مقیاز منجن دیکن

که  دینیب . و آن گاه میدیها را بردار کنگره نی. امیتابد دندانه دندانه شد نور که در ما می نیو ا میکه ظاهر شد میهست ییها

 ثی/ نه شبم نه شب پرستم که حدمیچو غالم آفتابم هم از آفتاب گو"نور خالص است، سره است. در آن شعر موالنا که 

شود. دندانه  تابد نور خالص او ظاهر می ها می به خرابه یآفتاب وقت "ها بتابم . به صفت چو آفتابم به خرابهمیوخواب گ

. همان اتیهمان ماه یعنیعمارت  "میاز عمارت صفت خراب گو زمیبگر"دارد.  نمی شود. کثرت بر نمی دندانه

کنگره " نیبه آن سو. اما ا یکیسو،  نیبه ا یکیکند.  میرا متکثر  دیکند. نور خورش او قد علم می یساختارها که جلو

آن موقع  د،یو فرو افکن دینیرا نب نهایتا ا دی، از خلوت و بکوش یاز خودشناس دیبر دار یقیمنجن "قیاز منجن دیکن رانیو

 نخست دفتر شرح »سروش، ).« کرد دیخواه تجربه را کثرت پشت نشسته وحدت شماتابد و  نور خالص می نیا

 (.  55:59 تا 51:23 قهیدق ، 2018 جون 24 ،«44 جلسه ،یمثنو

https://www.youtube.com/watch?v=neBXnk7qzzE
https://www.youtube.com/watch?v=neBXnk7qzzE
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 عوض را رتانیتصو دیائیب یهم ندارد، درست است. ول ی، اشکالمیشناس می خالق کیما معموالً خدا را به منزله » - 

 یبرا خواند می دارد یه یه یه و نشسته که د،ینیبب یجور نیا. دیبشمر سخنگو کی خوان، آوازه کی را خدا. دیکن

 هم نیا. کرد تصور شود می هم یجور نیا. دیآ می دیپد ایدن نیا خودش یبرا زدن چَه چَه و خواندن نیا با خودش،

 کیخالق  یداخ ایصانع  یخدا ریتصو نیا دینی. بباست خداوند از هنرمندانه ریتصو کی است، خداوند از ریتصو کی

حاال جهان  ای که جهان را ساخته. ییصانع است. خدا یافالطون خدا در نزد میورژداست.  یی/ارسطویونانی رریتفس

کند که  اش، نقل می یرا چند بار در اسفار خودش، کتاب مهم فلسف نیهست که مالصدرا ا یشعر کیاست.  یبه او متک

خداوند شروع کرده به  "دراز. یصدا نیچن نیا دیمه اوست/ که شننغ یهمه عالم صدا": دیگو جالب است. می یلیخ

خواندنش  یعنیدهد.  طور هم دارد ادامه می نیآمده، و هم دیعالم پد نیطور ا نیاو هم ینغمه ها نینغمه خواندن. و از ا

 یبود، منطق عقالن یمنطق یعنیلوگوس بود،  یعنیآواز خواندن خدا بود.  یعنیقطع نشده است. پس در ابتدا کلمه بود، 

که کلمه بود  نی. نه الیقب نیاز ا یزیچ یرا به کار ببرم، ول راتیتعب نیبود، حاال من خوش ندارم ا نیکه قوان دیبود. بگوئ

از مفسران  یاست. پاره ا یفیسخن سخ یلیکه خُب خ نی. انیبود در وسط آسمان و زم یلفظ کیبود،  یحرف کی یعنی

بکنند، متوسل شده اند به آن  یمفهوم ساز ایرا معنا کنند  نیکه ا نیا یبرا نهایکنم، ا می ما ، مفسران مسلمان را عرض

 یاست. وقت یطور نی(. خداوند کارش ا82سی) کُونُیَفَ کُنْ لَهُ قُولَیَ أَنْ ئًایْإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَ "در قرآن که  یاتیآ

کلمه بشو،  کیشود. پس با  بشو، و او هم می یعنی: باش، یعنیکن،  دیگو می را به او یزیکند به وجود آوردن چ اراده می

 نی: چند جا ا Let the Rabbi. میدر تورات هم دار شیدایهمان طور که در سفر پ قاًیشوند. دق موجود می ایاش نیباش ا

باشد. در قرآن  ایکن. در قاًیقهمان د د،یایبه وجود ب یعنی، آسمان باشد،  Let the Rabbiتکرار شده، خداوند گفت  هیآ

 کیبا  زی. پس همه چندیآ می دیشوند. پد می ایباش، و اش یعنیبشو،  یعنی دیگو کن می کیکلمه کن آمده است، خداوند 

کلمه  نیخود ا دیبگو ی. اگر کسستین یسادگ نیقصه به ا نیاست، ا نیمسأله ا ی. کلمه کن. منتهدیآ کلمه به وجود می

که راه فرار ندارد. به  دیآ می دیپد نجایا یتسلسل کیکن. آنوقت  ندیگو به آن هم می د؟یآ وجود میبه  یچه جور "کن"

 یلیتمث انیب ان،یب نیا. نجایدر ا ستین یاصالً کلمه ا نیکن. پس ا ندیبگو دیهم با یکیکن، به آن  ندیبگو دیآن کن با

 یعنیاست. زبان حال است.  یخوب ریتعب یلیخ یغزال ریاست. تعب نیچن ییگو یعنیزبان حال است.  ی. به قول غزالاست

تا شما  ندیایب دیپد ایبکند تا اش یکلمه کُن را جار کیکه بر زبان  نیشوند. نه ا باش و آنها می دیگو که خداوند می ییگو

 کی، آن وقت ما تو  گریکن د کیخواهد آن هم  می گریکن د کیکن خودش  نیکه خُب پس ا دیسوال را بکن نیا

. که اسمش اراده خداوند است یدر واقع ابراز و تجل نینه، اندارد.  یکه راه فرار میائ گرفتار می یانیپا یتسلسل ب

. و جهان را به می. آوازه خوان بدانمیمهم است که ما خداوند را سخنگو بدان یلیخ نیا دینیبب یشود. ول می دهیکلمه نام

زبان  نیداد. ا  انیآدم ادیرا  انیب "عَلَّمَهُ الْبَیَانَ": دیگو ز سوره رحمن می. در آغامیاو و کلمات او بشناس یمنزله صدا

است. ما  یگرید زیچ کیقصه زبان خداوند  ی. ولمیگرفت نمی ادیاست و اگر او نبود ما زبان  یاله میاست. تعل یاله میتعل
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 قهی، دق 2020مارس  6، «  دوازدهم جلسه ، لیقرآن و انج »سروش، ).«  میگوئ سخن می انیاز زبان آدم میدار نجایتازه ا

 (. 47تا  42:10

17
  :افتسه قطعه زیر ی در توان یم را مطلب نیا - 

است و  یز اولا یاقوا یدوم نی. امیخداوند ذهن در ییفکرها ما  م؟یهست یک ما دیگو می دیبپرس موالنا از اگر» -الف

نکته را توانسته باشم در  کی نیبه شما دادم هم نجایکه ا یدروس مثنو نیمدت ا نیمهم است. من اگر در طول ا یلیخ

 به است یمخلوق نسبت نه. یمتفکر به است یفکر نسبت مثل خدا با ما نسبتاست.  یمن کاف یذهن شما بنشانم برا

 یطفل یحت نه و ،ییبنا به است ییبنا نه ،ینجار به است یزیم سبتن نه ،یصانع به است یمصنوع نسبت نه ،یخالق

 به است یفکر نسبت او، از تر معقول و او، از کترینزد او، از تر یقو او، از باالتر بلکه. یمادر رحم در است

به افکار  که یمتفکر کی. درست مثل دارد احاطه شما به خدا چگونهدهد که  در آن واحد به شما نشان می نی. ایمتفکر

دهند. شفاف هستند  و درون خودشان را به متفکر نشان می قتیو حق تیخودش احاطه دارد. سوار آنهاست و همه ماه

 یتلق نیا. او وجود از رونیب نه هستند، او وجود درکه  نی. دوم استیاز او متفکر ن دهیشون پوش یزیچ چینزد او. ه

 ما. است راهزن اریبس. است راهزن نیا م،یبدان جدا خدا از را خودمان ما که -نیزهرآگ اصالً -انباریز العاده فوق

شما از نسبت خودتان با  یا یتلق نیچن کی ی. وقتاو ذهن در میهست یفکر ییگو که میکینزد خدا به قدر آن

 یشود، خودشناس تان عوض می یشود. خداشناس شود. کامالً عوض می تان عوض می اتیاله دیخداوند داشته باش

 شتریب .دیفهم می گریجور د کی دیخوان شود، قرآن را که می عوض می ینیشود، فهم تان از معارف د ن عوض میتا

است  یینسبت جدا نیکند، از ا می جادیما گره ا یکه برا یو مسائل مییآ و گرفتار می میکن می ریآن چه که ما در فهمش گ

ما را ول  یگاه د،یگو به ما زور می یطرف، بعد گاه کیا طرف م کی. که او میکن خودمان و خدا برقرار می نیکه ب

را به ما آموخته ،  نی. موالنا که خودش اگرید یزهایچ یو بس د،یآ می شیبعد مسأله جبر پ د،یگو نمی کند زور می

 ادی او از ما را حرف نیا "رسل صورتها و است شاه چون عقل/ کل عقل از است فکرت کی جهان نیا" دیگو می

رود. و  می ادشی ی. خودش گاهاست کل عقل در و شده صادر کل عقل از که است فکر کی مثل جهان نیا. میگرفت

مبنا  نینکته را گفته تا بر ا نیا یگرید یکند که در جا مطالب فراموش می ریدر سخن گفتنش و تحر یخودش گاه

 یانسان عاد کیمثل  ،یعام کیمثل  ییکه گو دیآ درست آدم به نظرش می یخودش را استوار بکند. گاه یها یداور

خودش و خدا  نیکنند، همان نسبت را ب مثل نسبت فرزند به پدر، نسبت بنا و بنا، برقرار می ،یساده ا یلیکه نسبت خ

 و عاشقزند که  می ادیفر ،یزند در مثنو جار می یکند. هزار بار مولو را هم فراموش می ینسبت عاشق یو حت ندیب می

 یزیچ کیمعجزه عالم خلقت است که  نیا دیگو کند. می ما نقل می یها برا . داستانستندین تا دو ند،هست یکی معشوق

بر عشق کل استاد/ صد هزاران ذره را داد  نیآفر"کند.  می یکیصد موجود را  ایبه نام عشق، که دو موجود  دهیخدا آفر

https://www.youtube.com/watch?v=LeV4vHSkDwI
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که راجع به نماز خواندن  ییکند و آن جا اشاره می ییجا کی ی. حتدیگو ما، بارها هم می یبرا دیگو را می نیا "اتحاد

پنج "کرده  دایهم پ یدگیهم دارد. آن شور یا ژهیکه معلوم است که احوال و د،یگو عاشقانه، عبادت عاشقانه سخن می

د هزار. پانص یآن خُمار/ که در آن سَرهاست ن ردیصاَله دائمُون. نه بپنج آرام گ یوقت آمد نماز و رهنمون/ عاشقان را ف

 ستیعاشقان/ سخت مُستَسق فهیزُرغِبا وظ ستی. نستیخود جرعه ا انی/ با خمارماهستیبُقعه ا لیکه ها ایدر نیآب ا

 -را. زُرغِباً یمعنان گرید دیابی در می "بود. اریکس با خود بنوبت  چیزُرغِبا نمود/ ه شیکس با خو چیجان صادقان. ه

آن  ارتیو ز دارید نی. اایمن، هر روز ن دنیبه د ایب انیروز در م کیگفت  رهیهربه ابو امبریپ یعنی -گفته بودم براتان

. موالنا انیروز در م کی یعنیداشته باشد. زُرغِباً  یتا هر بار تازگ نداز،یفاصله ب ا،یب انیروز در م کیشود.  می یوقت عاد

شود.  نمی هم انیدر م هیثان کی ه؟یچ ایب انیروز در م کی. میعاشقان ما زرغبا ندار انیم دیگو می یرا گرفته ول نیا

 چیزُرغِبا نمود/ ه شیکس با خو چیه" دیگو و بعد می "جان صادقان ستیعاشقان/ سخت مستسق فهیزُرغِباً وظ ستین"

نزد خودمان  شهیروم؟ ما هم خودم می دنیبه د انیروز در م کیمن  دییشود شما بگو می "بود. اریکس با خود به نوبت 

اند. و  وستهیهستند، پ یکیندارند.  انیساعت در م کیو  انیروز در م کیکنند،  نمی عاشق با معشوق زُرغِباً .میحاضر

 "نه که عقلش فهم کرد/ فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد ییکیآن ": دیگو می نیاست ، به دنبال ا نیبعد غرض من ا

که بتوان آن را با عقل درک کرد. فهمش موقوف شد بر  ستین یگانگیزنم،  که من از او دم می یگانگی نیا یول دیگو می

 یاتحادها اتحاد، از ما. بکند درک را وحدت نوع آن تا کند دایپ دیبا یا تازه تولد یعنی رد،یبم دیبا یآدممرگ مرد. 

 زدند می یلیل به شین یوقت که یمجنون مثل بکند، موجود کی را موجود دو قتاًیحق که یاتحاد اما. میشناس می را یمعمول

آن " دیگو می یمولو کنم، می درک من هم را او زخم و او درد م،یهست یکی تا دو ما گفت می و خورد، می شین هم او به

ضرورت چون  ینه که عقلش فهم کرد/ فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. با چنان رحمت که دارد شاه هُش/ ب ییکی

. معلوم است دینفس تان را بکش دیگو نمی جهت یب انیدارد به آدمهمه رحمت  نیکه ا میرح ی. خدا"نفس کُش دیبگو

 نی. خُب ا"شود دایکن تا ترا پ ینه از عقل کارافزا شود/ بندگ نیفهم ا"نوع از اتحاد.  نیفهم ا یدارد برا یضرورت

و خدا  یآدم نیدر عالم سلوک و در نسبت ب ییکشف ها نیبه ما داده است، چن یفاخر یدرس ها نیبزرگوار که چن

درس موالنا نشسته  یکه پا زانیشود. اما شما عز مسأله دور می نیشود و از ا هم عارضش می یغفلت ایگو یکرده، گاه

 تمام. "کل عقل از است فکرت کی جهان نیا" که باشد ادتانی او از را درس نیا ،دیخوان و کتاب او را می دیا

قدر تحت  نی. امیهست کیقدر ما به او نزد نی. و اشما و بنده منجمله. خداوند ذهن تو است یفکر کی خلقت

. در واقع میندار ینهان کردن زیچ چیما ه یعنی. میهمه نسبت به او شفاف هست نی. امیاحاطه و اشراف او قرار دار

 ییتا دو نجایا د؟یگو زور می یبه ک د،یگو او به من زور می دیتواند بگو نمی است یکس کیجزو  یکه آدم یوقت

 که نفر کی. دیگو می زور یگرید به یکی که. میباش داشته نفر دو که شود می دایپ یوقت اریاخت و جبر. میرندا

 یگانگ دو آن. است تیدوئ آن مال است، تیثنو آن مال قصه آن همه. دیبگو زور تواند نمی که خودش به خودش
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 مسأله. شود می منحل شود، نمی حل مسأله ینعی. شوند می محو مسائل نیا از یریکث شد، برقرار یگانگی یوقت. است

وارد عالم  یمسأله متعلق به جهان فراق بود. شما وقت آن که نیا یبرا. شود می پاك مسأله صورت شود، می منحل

 "آنکه برد بحث را عشق است و بس"گفت  خود نبود که می یرود. ب می انیاز م زهایچ نیا دیشو وصال می

بر  انیآورد و فراق را از م آورد، وصال می که اتحاد می یآورد. و عشق حاد میگفت. چون عشق ات درست می

دارد. آن وقت توکل  بر می انیکند. از م را هم محو می اریکند، البته که بحث جبر و اخت را محو می ییدارد، جدا می

است که  یمال وقت نیخودش به خودش که، ا یآدم ؟یچ یعنی توکلشود معناش.  هم عوض می گرید یزهایچ یو بس

کنند.  فکر می نیچن نیکند. البته که عموم مردم ا می هیتک ایکند،  توکل می یگریبه د یکیدو موجود،  د،یدو تا داشته باش

کتاب نوشته به نام  کی یکه غزال ستیخود ن ی. بدیرس می دیآن موقع به توح د،یاما شما اگر به سطوح باالتر توکل برس

آن وقت توکل  د،یآ می انیم دیوحدت و توح یپا یکه وقت نیا یآورده، برا دیتوح لیرا در ذ و توکل، و توکل دیتوح

 (. 42:54تا  33:16 قهی، دق2018آگوست  26،  «52 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، )« کند. می دایتازه پ یمعنا

. من و شما دو نفر است تیاثن و یدوگانگ که است یوقت ت،یشِکا چه شُکر چه که بودم گفته هم قبالً را نیا من» -ب

. دیمن گذاشت اریکه در اخت یکنم. به خاطر نعمت می یبار هم سپاسگزار کیکنم،  می تیبار از شما شکا کیمن  م،یهست

خودم  یبه قول معروف برا ؟یاز خودم چه تشکر ؟یتیاز خودم چه شکا گریکه من خودم خودم هستم، د یاما وقت

و بعد گفت که من که  ت،یکرد که گله و شکا بحث می نجایتا ا ،یمولو نجایا دینیندارد. بب یمعن گرید نیباز کنم. ا یپپس

 تیموضوع زهایچ نیاصالً ا دیگو گذارد. می قدم باالتر می کیکنم، االن  می تیمن دارم روا ستم،ین تیاصالً اهل شکا

سخن موالنا را.  دی. حاال بشنوبکند تیشکا یگرید از یکی که ست،ین ییدوتا نجایا چونندارد، امکان ندارد، چرا؟ 

 یکن. ا یبا من صداقت کن، راست یدر عالم دوست ایب "تو صدر و من درت را آستان یتو فخر راستان/ ا یکن ا یراست"

من در آستانه. در کفش کَن نشسته ام.  ،ی، بر صدر نشست یدرکه تو ص یکس یافتخار همه صادقان. ا یفخر راستان، ا

آستان و صدر در ": دیگو کند. می می حیرا تصح نیا کمرتبهیبعد  ینسبت ما نسبت پست و بلند است. ول نجوریا یعنی

ا. م میآستانه و صدر ندار میگو دارم سخن می یاالن در مقام من "ماست اریکجاست/ ما و من کو آن طرف کو  یمعن

 گرید نجایا. ییخدا تو ام بنده ظاهرً من. دیکن توجه می .است یکی اش همه. کیدور و نزد م،یندار نیباال و پائ

 یدو پرده عاشق نیو سلطنت معلوم شد/ ز یبندگ" دیگو در دفتر سوم که می گرید اتیدر آن اب .میندار ییخدا و یبندگ

معبود  یکیعابد است،  یکیاست. بنده و موال که دو تا هستند، شدن  یکیشدن است.  یکی ی. در عالم عاشق"مکتوم شد

 یآستان و صدر در معن"رود.  حرفها کنار می نیا گرید نجایا یول نها،یاست، همه ا یشاک یکیشاکر است،  یکیاست، 

قه جان موالنا را در خود غر یچنان شور اتحاد کمرتبهی نجایگفتم ا "ماست اریکجاست/ ما و من کو آن طرف کو 

 یجان تو از ما و من/ ا دهیره یا"وجود ندارد.  ییآنجا ما و من وجود ندارد، من و تو دیگو کند که به صراحت می می

https://www.youtube.com/watch?v=XDl1LuezqD4
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 یچه جور گرید "ییها محو شد آنک تو کی/ چونک ییتو کیشوند آن  کیروح اندر مرد و زن. مرد و زن چون  فهیلط

ما  ،ی. ماها را ساخت"ی/ تا تو با خود نرد خدمت باختیا برساختو ما بهر م نیا": دیگو ش می یبعد تیو بعد ب د؟یبگو

ما کرده  نیکه تو دستت را در آست میهست ییما مثل عروسک ها یعنی. یکن می یباز یخودت دار ،یرا به جان هم انداخت

ودت حرف که خودت با خ ییگو ،یها و اختالفات را به وجود آورد تفاوت نیا "یمن و ما بهر آن برساخت نیا". یا

. خودت از یکن می تی. خودت از خودت شکایکن می ی. خودت با خودت آشتیکن . خودت با خودت نزاع مییزن می

. "کجاست یمعن در صدر وآستان ". ندارد وجود نجایا یگرید. یهست خودت اش همه. یکن می یخودت شکرگزار

 خدا را جهان همه و است دهیرس تیرو هب که است معتقد که یکس کی آن از است، یا شناسانه وحدت تجربه کی

 زده گرید کدفعهی را مثال نیا.  خدا ذهن در یافکار مثل همه ماها نیبنابرا. ندیب نمی را یگرید زیچ چیه ند،یب می

 یکس اگر است، طور نیهم قتاًیحق نیا و. ستین یزیچ او از رونیب یعنی. خداوند رحم در ییها نیجن مثل ای. بودم

 ان نیا از بعد خدا نجایا تا دیگو می نکهیا یبرا. کرده محدود را خدا دارد، وجود یموجود خدا از نرویب کند فکر

. "شد ایاش کل نیع الجرم/ نگذاشت جهان در ریغ رتشیغ". دهد نمی اجازه گرید ش یکرانگیب خداوند اما. موجود

 کند، می رد را آن نیا یگاه کنند، می برخورد هم با یگاه افکار نیا حاال م،یهست خدا ذهن در یافکار مثل ما اگر حاال

تا من و توها ". "یتا با خود نرد خدمت باخت". کند می یباز خودش با دارد خودش نهایا همه کند، می قبول را آن یگاه

 نیبه ا همه نکهیکند، تا ا می دایبرخوردها آنقدر ادامه پ نیا یعنی "جان شوند/ عاقبت مستغرق جانان شوند کیهمه 

 نیبله ا دیگو موالنا می یبعد تیدر ب ی. منتهمیو مستغرق جانان میجان کی. میهست یکی ماها همهرسند که  نکته می

 نیا". میوحدت برس نیا تیتا ما به رو یو ما را هل بده ییایب دیرسند، تو با نمی همه که به آن درجه یطور است، ول

طور است،  نی. بله اجادیا یبرا یهمان امر اله یعنی. کن، ایتو ب "سخن و از ایمنزه از ب یامر کن/ ا یا ایهمه هست و ب

. به نندیب . مردم که من و ما مینندیب مردم که آستانه و صدر می یول  م،یهستند. آستانه و صدر هم ندار یکیمن و ماها 

 وحدت نیا واقع در، همه هست و، قبول است نیکن. ا لیکثرتها را زا نیو ا ایوحدت کثرت نشسته است. تو ب یجا

تو که از  ا،یب میگوئ هم که به تو می یوقت "و از سخن انیمنزه از ب یامر کن/ ا یا ایهمه هست و ب نیا" یول ،هست

بکار  یمجاز میرا هم همه را ما دار نهای. اایب میکه به تو بگوئ یشو نمی تو که مورد خطاب واقع ،یستیجنس سخن ن

 نخست دفتر شرح »سروش، ).« فتدیب یاتفاق کیخواهد  دلمان می نجا؟یا میبگوئ یچ میندا نمی اصالً یعنی. میبر می

  (.51:37تا  45:46 قهی، دق 2020مارس  15، «  83 جلسه ،یمثنو

 . 9پینوشت « ر»رجوع شود به بند  -پ

 :است کرده اشاره مطلب نیا به ریز قطعه دو در سروش -18

https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
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تعدد را  یعنی ؟یچ یعنی "واحد سوختن شیپ". "واحد سوختن شیرا پ شتنیخدا آموختن/ خو دیتوح ستیچ"» -الف

 یرا با چشمان نهایهمه ا ست؟یها و تعددها چ تنوع نیا م؟یستیواحد هست ما ک یبرداشتن. اگر خدا هست، خدا انیاز م

سوخت. نه تنها  دیوحدت با شیپ ایواحد  شی. و خود را پدید نیب گانهی دهیبه د دیباشده،  دهیبه او کش دیکه سرمه توح

که  نیا یعنینه  دی. توحنیا یعنی دیآموختن است. توح دیتوح نیسوخت. ا دیوحدت با شیخود را، بلکه کثرت را پ

است.  انیعام دیتوح نی. ادینشد توح نیهم هستند. ا گریخدا هزاران هزار موجود د کیخدا هست و در کنار  کی

 کی که نیا نه. شد تمام. خداست هم آن م،یندار شتریب موجود کی است، نیا خواص دیتوحعامه است.  دیتوح

 نی. ادینشد توح نی. ادارد وجود او بر عالوه و او کنار در هم گرید موجودها  ونیلیم و هزاران و خداست، موجود

را  شتنیخو دیگو است که موالنا می ینیهم یواقع دیتوح یسه چهار. ولدو  کی یعنیبه اصطالح.  یعدد دیشود توح می

 افعال و  او اوصاف هیبق و نعوته، و شئونه یوالباق. میندار شتریب موجود کی یعنیواحد سوختن.  شیرا پ زیو همه چ

 ند،یب می که یکی. رنددا وجود نفر چند نجایا که گفت شود نمی شنوم، می بنده نم،یب می بنده مثالً دینیبب. هستند او

 نه. اوست دادن تکان دست یکی اوست، دنیشن یکی اوست، دنید یکی است، شخص خود یکی شنود، می که یکی

 شئونه یوالباق ست،ین او در شتریب واحد موجود کی هم عالم نیا. کند می را کارها همه نیا و است کنفری همه نهایا

 (.43:03تا  41:05 قهی، دق 2021 هیژانو 24، 115، جلسه  «یشرح دفتر نخست مثنو» سروش، )«،آخر یال نعوته و

 . 8رجوع شود به پینوشت  -ب

19
 نیکه صدرالد یاز عبارات یآشناتر بود، در پاره ا یرازیش یمالصدرا یها شهیکاش اقبال با اند یگفتم ا می نکهیا» - 

که  نیفلسفه اوست. اما پس از ا ژهیکه و ییها برهانشود. البته با  می کیمعنا نزد نیبه ا اریدر اسفار دارد بس یرازیش

شده، نه  یکیکه خدا با عالم  نیدهد که مسأله خدا و عالم، نه مسأله حلول است، نه مسأله اتحاد است، نه ا می حیتوض

 نهایحلول و اتحاد، ا دیگو کند، می اشاره می مالصدرا. ستین نهایکدام ا چیهکه خدا در عالم فرو رفته و حلول کرده،  نیا

در مورد خداوند  یحلول کند، ول گریدر د یکیمتحد شود،  یگریبا د یکیکه  میداشته باش زیاست که ما دو چ یوقت

 یالمسمّ هیعلَّ جعترو ". است خداوند هم آن و ستین شتریب زیچ کی م،یندار زیدو چ نجایچون ا ست،یصادق ن نهایا

 قاتیتحق خالصه که دیگو می "عنه نیمبا  ءییش انفصال ال هیثیبح ثهیتح و بطور تطوره یال للمعلول رهیتأث و بالعلَّه

 نیمبا زیچ کی که ستین نیا معناش است عالم نیا علت خداوند که نیا که دیرس جا نیا به ما یها لیتحل و ما

 علت خود بلکه. ستین نیا معناش اصالً. خود مقابل در نهد، می رونیب در و کند می جدا خودش از را باخودش

)  «.او مقابل در یریغ کی نه است، علت شئون از معلول لذا کند، می دایپ یگرید شأن کند، می دایپ یگرید تیثیح

 (. 18:29تا  16:55 قهینوامبر ، دق 27،  «ششم جلسه م،اسال در ینید فکر یبازساز»سروش، 

https://www.youtube.com/watch?v=N8pHmcpKREg
https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
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 اءیاش دیبگو یسو کیصورت که از  نیکند، به ا بیرا با هم ترک 1و وحدت 4وحدت ریدو تفس یممکن است کس - 

 ی. اتفاقا از برخنگاردیبا خدا ب نهمانیعالم را ا اءیاش گرید ی(، و از سو4به خدا هستند )وحدت یوابستگ نیعالم ع

 :به دینمونه بنگر یبرداشت شود )برا یمطلب نیمالصدرا در بحث علت و معلول اسفار ممکن است چن یها بارتع
دارد، و آن  نیبس سنگ یا نهیهز یبیترک دگاهید نیما ا(. ا300ص  2، ج 1999، داراحیاء التراث العربی، بیروت، االسفار

واحد هم  یئیاست که ش نیمثال، الزمه آن ا یاست؛ چرا که برا کیمنطق کالس یِشهود اریبس یاز مبان یا کنار نهادن پاره

را به همراه دارد. از آنجا که  1همه مشکالت وحدت قتیدر حق ادشدهی یبیترک دگاهی. دیوابستگ نیمستقل باشد و هم ع

ت صحب 4وحدت رینوشتار از تفس نیدر ا یوقت م،یاز تز وحدت وجود هست ریتفس نیتر معقول صِیتشخ یما در پ

را خارج  ادشدهی یبیترک دگاهیو لذا د رد،یگ یقرار م کیاست که در چارچوب منطق کالس یریمنظور ما آن تفس م،یکن یم

 . میکن یم یتلق 4از وحدت

21
و به صورت خالصه  شود، یم ادی «تیقاعده فرع»با عنوان  آن است که از یمستند به قاعده ا قتیمطلب، در حق نیا - 

شکل باشد: هر گاه جمله  نیبه ا تواند یقاعده م تر قیدق انیب«. فرع ثبوت المثبت له ئیلش ئیبوت شث»که:  دارد یم انیب

نام  ای)مانند نام خاص  یواژه ارجاع کی« الف»و  م،یداشته باش« الف ب است»صادق به فرم  یِمحمول-یموضوع یِجابیا

 نیکوا یمشابه قاعده تعهد وجودشناخت یو تاحدود است، یشهود اریقاعده بس نیاشاره( باشد، آنگاه الف وجود دارد. ا

 وجود دارد.   دیگفت ز دیصادق باشد با« از خدا است یتشان دیز»اساس، اگر جمله  نیاست. بر ا

22
 اءیاش دیبگو یسو کی از که صورت نیا به کند، ادغام هم در را 2وحدت و 4وحدت ریتفس دو یکس است ممکن - 

 نیا(. 2)وحدت کند ینف عالم اءیاش از را یقیحق وجود گرید یسو از و(، 4)وحدت دهستن خدا به یوابستگ نیع عالم

 تیفرع قاعده با نکهیا گرید و است، 2وحدت مشکالت همه وارث نکهیا نخست: دارد عمده مشکل دو یبیترک دگاهید

 شامل( است نظر مد ارنوشت نیا در که)آنگونه  4وحدت ریتفس ،یرو هر به(. یقبل نوشت یپ به دی)بنگر دارد منافات

 .ستین ادشدهی یبیترک دگاهید

23
سروش نسبت خدا به عالم را  یمثال، در موارد یاشاره دارد. برا زین یگرید ریالبته سخنان سروش گاه به تفاس - 

 :انگارد یجان به بدن م ایهمانند نسبت روح 

کالبَد از "کالبد یعنی غالب. همین بدن.  "او چو جان است و جهان چون کالبَد "یعنی خداوند.  "او چو جان است"»

ها در باب نسبت خداوند با این جهان است. که خدا جان این  . این یکی از تصویرها و تمثیل"جان پذیرد نیک و بد

گویند مبتنی بر این  یا جانان وقتی که می "جان جهان دوش کجا بوده ای"جهان است. جان جهان در تعبیرات موالنا. 

ولی خوب است، برای نزدیک کردن موضوع به ذهن خوب  -البته این بهترین تمثیل نیست ها -گویی تمثیل است که

گویی که تمام عالم، نه جهان مادی، همه مخلوقات، همه ماسوی اهلل در حکم بدن اند و خداوند مثل روحی است. 
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یچ است. در واقع این جا مُردن به و جانی در این بدن است، به طوری که اگر او نباشد این بدن مُرده است. یعنی ه

گیرد. و لذا اگر خداوند  گوید بدن صفات روح را به خودش می منظور مولوی این است، میمعنای معدوم بودن است. 

شرح دفتر » )سروش، « شود. غیور است، یا رحیم است یا هر چیز دیگر، در بدنه این عالم هم همه این صفات پیدا می

 (. 20:46تا 19:37، دقیقه  2020مارس  15، «  83نخست مثنوی، جلسه 

 یاز معضالت فلسف یکینسبت نفس با بدن خود  یچگونگ رایز ست،ین ایخود چندان گو یبه خود ریتفس نیا یول

 .  میبازگردان نیشیپ ریاز تفاس یکیرا به  ریتفس نیاست؛ مگر آنکه ا

24
 :است کرده استناد استدالل نیا به ریز قطعه چهار در سروش - 

 یوقت ؟یزیچ نیشود چن . مگر میمیمن، در کنار تو ما هم باش یکیتو،  یکی میکه بگوئ میهست یاصالً ما ک» -الف

 نیا اش یمعن باشد، یگرید موجود کی او کنار در اگر.  گرید است تینها یب تینها یموجود ب ،یکه تو هست

 مخدوش را یگرید آن  که است ییآنجا تا وجودش رهیدا یعنی نه؟ است، تینها با. ستین تینها یب او که است

 یموجود کی یبرا ییجا چیه و. خودش در ردیگ می فرا را زیچ همه تینها یب شد، تینها یب یوقت اما. نکند

 همان خداوند، مورد در ما اگر و. دارد ودنب تینها یب با منافات آن گفتم که چنان. گذارد نمی خودش از رونیب

 ینف را ریغ دیبا صورت آن در بودن، ینامتناه یعنی م،یباش یالتناه به قائل قائلند، متکلمان و لسوفانیف همه که طور

 هم روشن یلیخ استدالل کی نیا. اوست بودن تینها یب یمناف چون. باشد تواند نمی یموجود خدا ریغ. میبکن

 (.  52:41تا  51:40 قهی، دق2018 لیآور 8، « 42 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو » سروش،.«)هست

. ستین یخال خدا حضور از عالم یجا چیه که دیگو می ما به موحدانه نشیب د،یگو می ما به یدیتوح نشیب» -ب

 و ها، یپاک در که است حاضر همانقدرها  یناپاک در ها، ییبایاست که در ز حاضرر ها همانقد یزشت در. جا چیه

 خدا یکرانگیب صورت آن در آنوقت. دانست خدا وجود از یخال را عالم نیاز ا یو حوزه ا یتوان منطقه ا نمی

 کی دیبگوئ دیتوان نمی شما. کرده پُر را جا همه وجودش. هست جا همه است، کرانیب که یموجود. خورد می لطمه

 دیپد او وجود در تیمحدود نیا شود، می نقصان نیا وقت آن ست،ین آنجا خدا کهها  یزشت نام به میدار یا حوزه

 ذره که ییآنها –کند که در ذره ذره موجودات  بودن وجود خداوند اقتضا می تینها یو ب یکرانگینه، ب. آورد می

باشد، خواه  طانیشان خداوند حضور دارد. خواه ش یندارند در عمق هستو ذره  ستندین یهم که ماد ییآنها دارند،

 61 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، «) ناپاك باشد. ایباشد، فرشته باشد، پاك باشد  ویملک باشد، خواه د

 (.  10:40 تا 9:30 قهی، دق2018 نوامبر 4، «

https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=0pVFojldgqA
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او، مخلوقات او، در  داتیآمده باشد، لذا همه تول رونینکرده است که از خود او به ب دیرا تول یزیچ چیخداوند ه» -پ

که  میهست ییدهایما مثل مروار دیگو کند، می می اشاره[ یفصل او ]اقبال الهور نیدر هم یگرید یخود او هستند. در جا

کند که  می دینکته تأک نی[ به ایاقبال]الهور بارهاالبته خداوند است.  وجود یایدر نی. و امیوجود یایدر در

 تیمحدود نیع نیا دیگو می و ستادندینا او مقابل در مستقل ریغ ر،یغ کی. به منزله ستندین خدا ریغ خدا مخلوقات

رسد.  فرا می گرانینوبت د دیدارد و از آن مرز که عبور کن یاست و مرز ییخداوند تا جاکه  دی. اگر شما بگوئاست

)سروش، «.خداوند از است عبارت آن و شریب میندار جهان در موجود کی. میندار خداوند مقابل در یگرانید

 (. 15:47تا  14:54نوامبر ، دقیقه  27،  «بازسازی فکر دینی در اسالم، جلسه ششم»

 رحم در ییها نیجن مثل ای. بودم زده گرید کدفعهی را مثال نیا.  خدا ذهن در یافکار مثل همه ماها نیرابناب » -ت

 یموجود خدا از رونیب کند فکر یکس اگر است، طور نیهم قتاًیحق نیا و. ستین یزیچ او از رونیب یعنی. خداوند

 شا یکرانگیب خداوند اما. موجود ان نیا از بعد اخد نجایا تا دیگو می نکهیا یبرا. کرده محدود را خدا دارد، وجود

شرح دفتر نخست »سروش، )  .«"شد ایاش کل نیع الجرم/ نگذاشت جهان در ریغ رتشیغ". دهد نمی اجازه گرید

  (.۴۹:۴۴تا  ۹۴:۱۲ قهی، دق ۲۰۲۰مارس  ۱5،  ۸3جلسه  ،«یمثنو

25
  :دیبنگرشاهد زیر  به ژهیبه و - 

که تو  یوقت ؟یزیچ نیشود چن . مگر میمیمن، در کنار تو ما هم باش یکیتو،  یکی میکه بگوئ میهست یاصالً ما ک»

 که است نیا اش یمعن باشد، یگرید موجود کی او کنار در اگر.  گرید است تینها یب تینها یموجود ب ،یهست

 اما. نکند مخدوش را یگرید آن  که است ییآنجا تا وجودش رهیدا یعنی نه؟ است، تیانه با. ستین تینها یب او

 از رونیب یموجود کی یبرا ییجا چیه و. خودش در ردیگ می فرا را زیچ همه تینها یب شد، تینها یب یوقت

 همه که طور همان ،خداوند مورد در ما اگر و. دارد بودن تینها یب با منافات آن گفتم که چنان. گذارد نمی خودش

 ریغ. میبکن ینف را ریغ دیبا صورت آن در بودن، ینامتناه یعنی م،یباش یالتناه به قائل قائلند، متکلمان و لسوفانیف

 هم روشن یلیخ استدالل کی نیا. اوست بودن تینها یب یمناف چون. باشد تواند نمی یموجود خدا

 (. 52:41تا  51:40 قهی، دق2018 لیآور 8، « 42 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، .«)هست

26
 آن یمبنا بر توان ینم هم باز شود، یم محسوب کمال خود یخود به اریاغ ینف که میریبپذ تنزل فرض بر اگر یحت - 

 بود نشده مشخص شد، میترس متن در که دوم تیوضع در نکهیا حیتوض. کرد اقامه خداوند در وجود انحصار یبرا یلیدل

 یئیش آن در که میریگ یم نظر در را یسوم تیوضع حال. دارند ب با ینسبت چه دارند وجود ب جز به که یائیاش که

 در میکن یم فرض ن،یهمچن. است ینامتناه وجود شدت و رحمت قدرت، علم، یدارا ب همانند که دارد وجود ج مانند

https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
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 گذشت، 4وحدت در که یریتعب آن به ای و هستند، ج مخلوق یهمگ که دارند وجود زین ج جز به یائیاش تیوضع نیا

)در  ج یول است، 2وحدت به متصف( نخست تیوضع)در  الف ن،یبنابرا. هستند ج به یوابستگ و تعلق نیع یهمگ

 تواند ینم یئیش چیه هستند؛ گارناساز هم با 4وحدت و 2وحدت میدید چنانکه. است 4وحدت یدارا( سوم تیوضع

 یدارا ب فرض، طبق که است درست است؟ تر کامل کی کدام ج و الف انیم از حال،. باشد وحدت سنخ دو هر یدارا

 میندار یلیدل هنوز پس. است افاضه و خلق همانا که است یگرید کمال یدارا ج عوض در یول است، اریاغ طرد کمالِ

 نیباالتر یدارا زین خدا و است، کمال کی خود اریاغ طرد که فرض نیا از اساس، نیا بر. است ج از تر  کامل الف که

 .است عالم موجود تنها خدا که دیرس جهینت نیا به توان ینم هنوز است، ممکن کمال

27
 :دیبنگربه چهار شاهد زیر  - 

شود چنین چیزی؟ وقتی که تو  مگر می ما هم باشیم. در کنار تواصالً ما کی هستیم که بگوئیم یکی تو، یکی من، » -الف

یک موجود دیگری باشد، معنی اش این است که او بی در کنار او   هستی، موجود بی نهایت بی نهایت است دیگر.

نه؟ یعنی دایره وجودش تا آنجایی است که  آن دیگری را مخدوش نکند. اما وقتی بی  نهایت نیست. با نهایت است،

 یک موجودی بیرون از خودش گیرد در خودش. و هیچ جایی برای چیز را فرا مینهایت شد، بی نهایت همه 

گذارد. چنان که گفتم آن منافات با بی نهایت بودن دارد. و اگر ما در مورد خداوند، همان طور که همه فیلسوفان و  نمی

 را نفی بکنیم. غیر خدا موجودی متکلمان قائلند، قائل به التناهی باشیم، یعنی نامتناهی بودن، در آن صورت باید غیر

شرح دفتر  »سروش، .«)تواند باشد. چون منافی بی نهایت بودن اوست. این یک استدالل خیلی روشن هم هست نمی

 (.  52:41تا  51:40، دقیقه 2018آوریل  8، « 42نخست مثنوی، جلسه 

 -چنان که فیلسوفان اقامه کرده اند -الً در نوبت پیشین اشاره کردم که در فصل دوم اقبال ادله خداشناسی راقب» -ب

نشاند و در همه آن ادله یک  کند و به اصطالح فیلسوفان را سر جای خودشان می آورد و به اختصار آنها را رد می می

ست که خدا از جهان و علت از معلول جداست و فیلسوفان بیند و آن نقطه تاریک از نظر او این ا نقطه تاریکی می

، اما البته یک ارتباطی هم با مخلوق جای دیگری استکوشیده اند یک خدایی را اثبات کنند که این خدا دیگری است، 

نکرده اند  خودش دارد که عالم باشد. به عالوه که فیلسوفان آن چنان که باید در مفهوم ماده و مفهوم زمان از نظر او تأمل

، انفعالی، بی حال و بی اثر دانسته اند که باید گاهی حیات به  Passiveشناسد، یک موجود  و ماده را همچنان که علم می

او آمیخته شود و گاهی هم صنع و نظم الهی دست او را بگیرد تا منتظم شود، و البته خلق الهی و علیت هم باید در میان 

یا صور گوناگون بپذیرد. این نکته اصلی است که برای اقبال همیشه محل اشکال بوده است بیاید تا ماده موجود شود و 

که چرا باید خدا را این چنین از جهان جدا کرد و آن گاه در پی آن بر آمد که دوباره رابطه برقرار کند، یا رابطه او را با 

و تکلف بورزیم. همیشه البته در فلسفه این یک قصه جهان برقرار کنیم و در این برقرار کردن رابطه هم به تعب بیفتیم 

https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI
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افتند که آن  کنند و بعد وقتی که انقسام صورت گرفت به مشکل می همیشگی است. فیلسوفان دائماً تقسیم بندی می

چیزهایی را که از هم جدا کردند چه جوری دوباره به هم بپیوندند؟ یک معضل دائمی است. شما ببینید قصه روح و بدن 

کنند از طریق این که بگویند که روح با بدن بسیار متفاوت است و لذا عین بدن نیست و  فیلسوفان سعی می خُب

کند. مشخصاتی دارد روح که بدن ندارد و بالعکس.  نمی کند که روح کند. بدن کارهایی می نمی کند که بدن کارهایی می

دارد و فکر ندارد. یعنی یک چنین تفاوت رادیکال و اساسی و به تعبیر دکارت روح فکر دارد و بُعد ندارد و بدن بُعد 

افکند. غافل از این که وقتی این تفاوت بسیار جدی را بین اینها افکندند، مثل دو موجودی که  گوهری بین این دو تا می

گویند این روحی که اینقدر کامالً با هم قهر هستند و هیچ رابطه ندارند، فردا باید بین این دو تا رابطه برقرار کنند. باید ب

بدن در کنار با بدن متفاوت است حاال چه جوری با هم دوست شدند؟ چه طور این روح در بدن نشسته؟ چطور این 

خواهد بمیرد؟ اگر فکر  نمی کنند، یک چنین همکاری نزدیک؟ چگونه است که این بدن قرار گرفته؟ همکاری می روح

هد کرد این فکر از خود مرگ برای او تلخ تر است. در مورد خدا و جهان هم قصه کند که یک وقتی این روح پرواز خوا

بینید. این است که اقبال با هوشمندی تمام از همان  همین طور است و بسیاری از انقسامات دیگر که شما در فلسفه می

برد و باز هم باید بگویم که  نمی را به کارپسندد. این تعبیر  نمی ابتدأ این فاصله گذاری را، و این متافیزیک بُعد و فراق را

جهد او و همت او معطوف به این است که خدایی را معرفی کند، عالمی را، طبیعتی را به ما معرفی کند که این دو تا 

در بسیار هم عنان اند، بسیار در هم پیچیده و در هم تنیده اند، به طوری که باید آنها را یکی محسوب کرد. آن قدر اقبال 

کند. که نکند که اقبال معتقد است که خداوند در عالم حلول  رود که در آدمی گمان حلول را زنده می این راه پیش می

کرده است. در این زمینه کلمات او گاهی موهم این معنا هم هست. یا اتحاد با عالم پیدا کرده است، آن چنان که در 

با هگل نبود. از طریق استاد خودش مک تگارت در دانشگاه کمبریج  بینیم و اقبال هم کم آشنا اندیشه های هگل می

 (.14:41تا  10:26، دقیقه  2017نوامبر  25، ، جلسه پنجم« بازسازی فکر دینی در اسالم»)سروش، « انگلستان.

در آمده باشد، لذا همه تولیدات او، مخلوقات او،  بیرونت که از خود او به خداوند هیچ چیزی را تولید نکرده اس» -پ

اگر شما بگوئید خداوند تا جایی است و مرزی دارد و از آن مرز که عبور کنید نوبت دیگران فرا ]....[خود او هستند

]....[ که خدا آن را پُر کرده  سرتاپای عالم را خدا پُر کرده، و بلکه سرتاپای عالم همان خداست، نه این]....[ رسد می

کند  معناش این نیست که یک چیز مباین باخودش را از خودش جدا می]....[ گذارد نمی چیزی را بیرون از خودش

ما گمان کنیم که موجوداتی هستند بیرون ].....[ دهد در درون خداوند رخ می]....[ نهد، در مقابل خود و در بیرون می

کند، همان طور که یک عالمی به موجودات بیرون از خود علم پیدا  ه آنها علم پیدا میو خداوند ب از خداوند

 (. 20:13تا  14:54نوامبر ، دقیقه  27،  «بازسازی فکر دینی در اسالم، جلسه ششم») سروش، « .کند می

 . 17نوشت پی« ب»رجوع شود به بند  -ت

https://www.youtube.com/watch?v=DuzFPnMks30
https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
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 ادی مالصدرا استدالل از ریز پاره سه در سروشها بار استناد به صدرا در این مورد،  به عنوان نمونه، از میان ده - 

 :کند یم

من وحدت  میبگو دیبا م،یخودمان بگو لسوفانیف ریمن اگر بخواهم موضع خودم را با تعاب: »دیگو سروش می»  -الف

 به مخصوصاً. دارد ما فلسفه و عرفان در یمحکم و ستبر یلیخ نهیشیپ کی هم دوجو وحدت نی... و اهستم یوجود

 سخنان تا کوشد می مالصدرا و خورند می گره هم به یلیخ فلسفه و عرفان خصوصاً جا نیا در که مالصدرا دست

 چیه خلق و داخ نیب یعنی کنم، می فکر یجور نیا من آره. خودش ریتعب به بکند، یبرهان را عارفان یها افتیدر و

 دارد، وجود آب نیا میگو می من اگر یعنی. شود می باز هم خدا یپا آنجا شود، می باز وجود یپا جا هر ست،ین ییجدا

 دارد وجود قتاًیحق که چه آن که نیا یبرا. بردم کار به من جا نیا در را وجود کلمه چون هست، آب نیا در خدا یعنی

، دقیقه 2016می  6، « پرسش و پاسخ -بوی خدا»)سروش، .« هستند یمجاز اتوجود همه وجودات هیبق است، خداوند

 (.100:57تا  99:55

 نیع نیا دیگو می و ستادندینا او مقابل در مستقل ریغ ر،یغ کیبه منزله . ستندین خدا ریغ خدا مخلوقات» -ب

جز خدا  یینه تنها خدا].....[ .خداوند از است عبارت آن و شریب میندار جهان در موجود کی .....[].است تیمحدود

 یسرتاپا نیبنابرا. ستین یگرید زیچ چیه و هست خدا هم اکنون].....[ ندارد وجود خدا جز یموجود بلکه ست،ین

 یگفتم ا می نکهیا ].....[.کرده پُر را آن خدا که نیا نه خداست، همان عالم یسرتاپاعالم را خدا پُر کرده، و بلکه 

در اسفار  یرازیش نیکه صدرالد یاز عبارات یآشناتر بود، در پاره ا یرازیش یمالصدرا یها شهیکاش اقبال با اند

دهد  می حیکه توض نیفلسفه اوست. اما پس از ا ژهیکه و ییها برهانشود. البته با  می کیمعنا نزد نیبه ا اریدارد بس

که خدا  نیشده، نه ا یکیکه خدا با عالم  نیله خدا و عالم، نه مسأله حلول است، نه مسأله اتحاد است، نه اکه مسأ

 یوقت نهایحلول و اتحاد، ا دیگو کند، می اشاره می مالصدرا .ستین نهایکدام ا چیدر عالم فرو رفته و حلول کرده، ه

در مورد خداوند  یحلول کند، ول گریدر د یکیود، متحد ش یگریبا د یکیکه  میداشته باش زیاست که ما دو چ

 هیو رجعت علّ". است خداوند هم آن و ستین شتریب زیچ کی م،یندار زیدو چ نجایچون ا ست،یصادق ن نهایا

که خالصه  دیگو می "عنه نیمبا  ءییال انفصال ش هیثیبح ثهیتطوره بطور و تح یللمعلول ال رهیبالعلّه و تأث یالمسمّ

 زیچ کیکه  ستین نیعالم است معناش ا نیکه خداوند علت ا نیکه ا دیجا رس نیما به ا یها لیو تحل ما قاتیتحق

. بلکه خود علت ستین نینهد، در مقابل خود. اصالً معناش ا می رونیکند و در ب باخودش را از خودش جدا می نیمبا

سروش، ) در مقابل او. یریغ کیون علت است، نه کند، لذا معلول از شئ می دایپ یگریکند، شأن د می دایپ یگرید تیثیح

 (. 18:29تا  15:18 قهینوامبر ، دق 27،  «ششم جلسه اسالم، در ینید فکر یبازساز»

https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
https://www.youtube.com/watch?v=a3c8NBp8Z-A
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 ذره شما اصالً. قتاًیحق ازاً،مج نه م،یور غوطه. میور غوطه او در ما. است ینسبت نیچن کی خداوند با ما نسبت» -پ

 که دیکرد فکر چون. است شرك آن. دیافتاد رونیب دیتوح یواد از اصالً دیبکن فکر خدا و خودتان نیب فاصله یا

 موجود چیه خدا جز که است نیا دیتوح قتیحق که یحال در. هستند هم یگرید موجودات خدا جز جهان در

 یکی خدا که نیا نه. است دیتوح یمعنا نیا. است یکی موجود ت،اس یکی خدا نکهیا نه. ندارد وجود یگرید

 د،یگو می صراحت به یلیخ مالصدرا که است یسخنان نیا. میندار شتریب موجود کی. است یکی موجود است،

 به. ستین شتریب عالم در موجود کی که نیا کنند می تجربه. است نیا وحدت تجربه. ما یعرفا همه و نیالد یمح

 »سروش، ).« آخر یال هستند، او نعوت و شئون او، افعال او، صفات هم هیبق ، نعوته و شئونه یوالباق درامالص قول

 (. 37:14تا  63:15 قهی، دق 2018 لیآور 8، « 42 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح

29
 . 301-300صص  2، ج 1999العربی، بیروت، ، داراحیاء التراث االسفار - 

30
از جهان  نیچن نیخدا را ا دیمحل اشکال بوده است که چرا با شهیاقبال هم یاست که برا ینکته اصل نیا» - 

برقرار  نیو در ا میرابطه او را با جهان برقرار کن ایآن بر آمد که دوباره رابطه برقرار کند،  یجدا کرد و آن گاه در پ

 دائماً لسوفانیف. است یشگیهم قصه کی نیا فلسفه در البته شهیهم. میو تکلف بورز میفتیطه هم به تعب بکردن راب

 جدا هم از که را ییزهایچ آن که افتند می مشکل به گرفت صورت انقسام که یوقت بعد و کنند می یبند میتقس

 یسع لسوفانیف خُب بدن و روح قصه دینیبب شما. است یدائم معضل کی وندند؟یبپ هم به دوباره یجور چه کردند

 که کند می ییکارها و ستین بدن نیع لذا و است متفاوت اریبس بدن با روح که ندیبگو که نیا قیطر از کنند می

 ریتعب به. بالعکس و ندارد بدن که روح دارد یمشخصات. کند نمی روح که کند می ییکارها بدن. کند نمی بدن

 و یاساس و کالیراد تفاوت نیچن کی یعنی. ندارد فکر و دارد بُعد بدن و ندارد عدبُ و دارد فکر روح دکارت

 دو مثل افکندند، نهایا نیب را یجد اریبس تفاوت نیا یوقت که نیا از غافل. افکند می تا دو نیا نیب یگوهر

 نیا ندیبگو دیبا. کنند برقرار رابطه تا دو نیا نیب دیبا فردا ندارند، رابطه چیه و هستند قهر هم با کامالً که یموجود

 نشسته؟ بدن در روح نیا طور چه شدند؟ دوست هم با یجور چه حاال است متفاوت بدن با نقدریا که یروح

 بدن نیا که است چگونه ک؟ینزد یهمکار نیچن کی کنند، می یهمکار گرفته؟ قرار روح کنار در بدن نیا چطور

 تر تلخ او یبرا مرگ خود از فکر نیا کرد خواهد پرواز روح نیا یتوق کی که کند فکر اگر رد؟یبم خواهد نمی

 نی. ادینیب می فلسفه در شما که گرید انقسامات از یاریبس و است طور نیهم قصه هم جهان و خدا مورد در. است

 نیپسندد. ا مین بُعد و فراق را کیزیمتاف نیرا، و ا یفاصله گذار نیتمام از همان ابتدأ ا یاست که اقبال با هوشمند

کند،  یرا معرف ییاست که خدا نیکه جهد او و همت او معطوف به ا میبگو دیبرد و باز هم با نمی را به کار ریتعب

https://www.youtube.com/watch?v=_KhXlWM77HI


122 
 

                                                                                                                                                                                                         

 بهاند،  دهیو در هم تن دهیچیدر هم پ اریهم عنان اند، بس اریدو تا بس نیکند که ا یرا به ما معرف یعتیرا، طب یعالم

 زنده را حلول گمان یآدم در که رود می شیپ راه نیا در اقبال قدر آن. کرد بمحسو یکی را آنها دیبا که یطور

 موهم یگاه او کلمات نهیزم نیا در. است کرده حلول عالم در خداوند که است معتقد اقبال که نکند که. کند می

 آشنا کم هم اقبال و مینیب می هگل یها شهیاند در که چنان آن است، کرده دایپ عالم با اتحاد ای. هست هم معنا نیا

 در ینید فکر یبازساز»)سروش،  «.انگلستان جیکمبر دانشگاه در تگارت مک خودش استاد قیطر از. نبود هگل با

 (. 14:41تا  11:40 قهی، دق 2017نوامبر  25 ،پنجم جلسه ، «اسالم
31

 causal closure 

 به دو شاهد زیر بنگرید: -32

 یتعارض نیمنقح البته چن یخداشناس کیافتد. گفتم اما  هست که با علم در تعارض می یجور خداشناس کی» -الف

که خدا هم هست در  ی. درکدیبگذار وجود وحدت دیتوان که شما نامش را می میاز خدا دار یدرک کیندارد. ما 

 یحاضر است و هم غائب است. از چشمان ما غائب است، از مفهوم ساز. همانکه گفتم: هم ستیعالم  و هم ن

خداوند  یعنیاوست، ظهور اوست.  یجهان تجل نیحال همه جا حاضر است. و ا نیما غائب است. اما در ع یذهن

نگاه  دیخواه به خدا می نیشد که اکنون ظاهر شده است. بنابرا ظاهر می یجور نیخواست ظاهر بشود هم اگر می

هم  طانیدر ش د،ینیب نور می نیدر ا د،ینیب گل می نی. در ادینیب خدا را در همان جا می دینگاه کن یزیبه هر چ د،یکن

هستند. عرفا در  کسانیمظهر خداوند هستند  نهایکه ا ثیاز آن ح یعنی. همه شان. دینیب هم می امبرانیدر پ د،ینیب می

دسامبر  23 ،دوم جلسه ،«نید و علم» سروش، « )کردند. یرا معرف خدا نیخدمت را به ما کردند که ا نیشتریب نجایا

 (. 71:09تا  70:05 قهی، دق 2018

سخن سروش هست که در  نیدر ا یراستا است؛ هرچند ابهامات نیدر ا یتا حدود زین زیرگفتار سروش در قطعه 

 به آن اشاره خواهد شد. یبعد یها بخش

 دیآ می ماًیمستق یعنیاست.  "رخنه پوش یخدا" ییکه گو دیگو سخن می ییآشکار ظاهراً از خدا یلیقرآن خُب خ» -ب

اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا :خداوند ". رمیگ ها را من می جان دیگو می ییجا کیکند.  را می عتیو کار طب عتیدر طب

أَنْزَلْنَا مِنَ "باراند.  که خداوند باران را می دیگو می گرید یجا کی. حیصر یلی[. خ42]زمر،  ردیگ ها را می که جاناست 

یُرْسِلَ ": میآور ها را ما به حرکت در می باد دیگو می گرید یجا کی[. 18]مومنون،  میبار السَّمَاءِ مَاء: ما از آسمان آب می

فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یَشَاءُ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ  یَاحَللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّالرِّیَاحَ مُبَشِّرَات...ا

 گرید ی. در جامیبادها را ما فرستاد[. 48و   46مْ یَسْتَبْشِرُونَ: ]روم، هُ إِذَا عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ بِهِ أَصَابَ فَإِذَا ۖ  خِلَالِهِ 

https://www.youtube.com/watch?v=DuzFPnMks30
https://www.youtube.com/watch?v=DuzFPnMks30
https://www.youtube.com/watch?v=q6vjd7LKfnQ
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 م؟یا انندهیما رو ای دیانیرو شما آن تخم را می ایأَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُون:آ". ] میانیرو را ما می اهانیگ دیگو می

 یروهایکند. ن خدا می را نهایآورده بود که پس ا دیوهم را پد نیمسلمان ا نیها از متکلم یبعض یبرا نهایواقعه، [. ا

از نسبت جهان با  یدرک نیچن ،یزیچ نیچن کیگرداند. خُب با  خدا می ماًیکاره اند. در واقع جهان را مستق چیه عتیطب

 یلیمسأله خ نیا دینیبب .میقاعده بگو کیبه شما  نجایخواهم ا من می. میکن می دایپ یخداوند البته ما با علم مشکالت

نسبت  کی امبریکند. قرآن با پ می دایپ امبریکه با پ یدارد با نسبت رقکند ف می دایتن مقدس با ما پکه م یاست. نسبت یمهم

عالم را از خدا  نیا زیهمه چ امبری. پمیهست یبود و با ما که مخاطب وح یکه صاحب وح یبا آن کس یعنیداشت، 

همان  نیفوق العاده مهم است و ا نیو ا -ده بوداو باز ش یبرا یچشم کی. ندیتوانست بب نمی یگری. اصالً جور ددید می

 یعارفان را سرمه ا" دیگو بودند. خب. موالنا می دهیاست که بر چشم او کش دیاست، همان سرمه توح یدیچشم توح

را از  زهایتوانست چ نمی بر چشم او بود. واقعاً دیسرمه توح "یچشم چو جو نیگردد ا ای/تا که دریهست آن بجو

که  یباران نیآمد، ا که در می یدرخت نیکرد، ا را خدا پُر کرده، همه کار را خدا می ایدن نی. اصالً اندیدست خدا نب

 یآمد، کس آمد، خزان می خدا نشسته بود. بهار می اهانیتو قطره قطره باران خدا نشسته بود، تو برگ برگ گ د،یبار می

. اصالً حرف که دیسخن بگو نیر از ایتوانست غ نمی عالم را. او نیاآمد، اصالً خدا پُر کرده بود  می ایبه دن یمُرد، کس می

از  خایآن زل"بود  وسفیعاشق  خایزل دیگو می گر،ید دیگو که چنان از عشق پُر است، موالنا می یعاشق کیزد مثل  می

. دید را می وسفی زی. در همه چوسفیرا گذاشته بود  زی. اسم همه چ"کرده بود وسفی زیسپندان تا به عود/نام جمله چ

البته آن نسبت را ندارم  ستم،ین وسفیکه عاشق  یمن ستم،ین خایکه زل ی. خُب مندید نمی وسفی ریغ اوچشم عاشق  نیا

که مجذوب است، غرقه است، محو  یگفت. و واقعاً کس سخن می نیچن نیو ا دید می نیچن نیاو بود که ا نی. اگرید

 نیتر یو اصل امبریپ امیپ نیتر یاصل دیتوح میگوئ است که ما می لیدل نیرود. به ا نمی هم از او انتظار نیاز ا ریاست، غ

 نشیتر یاصل نیا امبری. تجربه پدید می زیچ کیرا  ایدن نیکنم. اصالً ا می دیتأک شتریتجربه را من ب نیاست. ا امبریتجربه پ

و شکر  میریگ شراب جور عشق/ما زدست دوست می دیآ را تلخ می گرانید" دیگو آنجا می یبه قول سعد ز،یبود. همه چ

در آنجا  عتیطب یروهای، ن عتیگرفت. طب نمی یگرید زیگرفت، از دست چ را از دست دوست می زیهمه چ "میشو می

فقط تجربه  نیرا پُر کرده بود. و ا زیکه همه چ ییشد. خدا گو نمی دهیشد، د که انکار می نیشد، نه ا نمی دهیمحو بود. د

بود؟  یچ میبگوئ میتوان نمی هم به ما گفته اند رازآلود بود. شهیواقعاً. و هم اشتندتجربه را د نینبود، همه عارفان ا مبرایپ

 دهید یزیبازند و از آنها چ در شعاع او چهره و رنگ  می گرید یزهایعالم پُر از خداست که همه چ نیچنان ا یول

خودش هست. و هر  یسر جا یزیهر چ د،یایب رونیاز آن تجربه ب یعنی د،یایکه آدم به خود ب یشود. اما وقت نمی

که قرآن را  یخودش را دارد، ما نسبت مان آن است. ما وقت زیقانون خودش را دارد، رنگ خودش را دارد، سا یموجود

مجهول  غهیصرا به  نیکار را کرد شما ا نیخدا ا دیگو فرمول به شما بدهم، هر جا که می کیخواهم  می م،یخوان می

گفت خدا جانش را  بود که می غمبری. آن پ"مُرد یفالن": دیبخوان ینجوریرا گرفت، شما ا یخداوند جان کس .دیبخوان
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. خداوند "دیآ باد می": دیبخوان ینجوری. خدا باد را فرستاد. شما اردیگ را می نیخدا دارد جان ا دید گرفت، چون او می

جهان را در  نیکه همه ا یاست. آن کس ت. هر دو تاش درس"بارد باران می": دیوانبخ ینجوریباران را فرستاد، شما ا

او به او حکم  یکه نقصان علم ییوسط. بال استثنا، نه در جا دیکش خدا را می یاو همه جا پا د،ید می یاله ریقبضه تسخ

 ریدر قرآن هست: شر و خ حاًیرص ر،یدر شر، در خ ات،یوسط. در مرگ، در ح دیکش خدا را می یکرد. همه جا او پا می

ها از خداست،  ها از خداست، ظلم ی[. بد78قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّه ]نساء، "کند،  نمی شر از خدا ی. نفخداستهر دو از 

ا خلق کرده، من که خد یکند، شرور نمی [. انکار2و  1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَق]فلق، "ها از خداست،  عدل

 ینجوری. آن فقط رسول بود که انیاست ا دیتوح یسطح اعال "زمیار گر زمیهم در تو گر"برم.  به همان خدا پناه می

من و شما  یبرا ی. ولیعالم و او. نسبت رازآلود اتحاد نیکرد، ب را برقرار می ینسبت اتحاد نی. و ادیکن . توجه میدید می

که آن را چگونه  میبدان دیمتن مقدس با واندنخُرَما. اما اگر باز نشد آن وقت ما در خ اگر آن چشم باز شد که خوشا،

 ده،یشن موجودات را می حی. تسبدهید را می نیا امبریشود، پ می دهید نیبله ا م،ینیب که همه جا خدا را می ی. وقتمیخوان می

 حیدارند تسب نهایشنوم که ا من دارم می یعنی[ 1ا فِی الْأَرْض ]جمعه، یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَ": دیگو که می یوقت

که  دیگو کرد. می ینخواه لیاصالً تأو "دتیها نروا لی/ وسوسه تأودتیجمادات آ حیفاش تسب". به قول موالنا ندیگو می

داشت  یحواس کیاو  "است گانهیب اءیکو منکر حنانه است/ از حواس انب یفلسف"کنند.  خداوند را می حیتسب اءیواقعاً اش

نسبت است و رفتن به  نیکتاب پُر از ا نیکرد. و ا . تجربه میدید با خدا را می نهای. نسبت ادیشن را می ایاش نیا یکه صدا

دهد. چشم  به آدم می امبرانهیبخشد. چشم پ می یگانگیعالم  قتیبا حق نیچن نیکتاب آدم را ا نیکتاب و دلِ ا نیروح ا

. و موالنا در أوائل میاشتباه کن دینبا میخوان که می یو شما وقت من یکشد. ول را به چشم می دیبا آن سرمه توحعارفانه. 

کنند  ها با هم نزاع می یبعض دیگو می "ز صورت رفتنت یمصور گفتنت/ باطل آمد ب اینامصور "که:  دیگو دفتر دوم می

 رونیخودش از صورت ب دیصورت ندارد با دیخواهد بگو می آن که دیگو صورت ندارد؟ می ایکه خداوند صورت دارد 

 یاگر ظاهراً هم از ب ی. حتمیگوئ از صورتها سخن می شهیهم م،یکه ما در عالم صور ی. مادامدیرا بگو نیرفته باشد تا ا

 بسا کس را که یا"ز صورت رفتنت.  ی. باطل آمد بستیاش بر ما مکشوف ن یواقع یمعنا میخدا سخن بگوئ یصورت

) .« "بسا کس را که گندم راه زد/ قصد گندم کرد و پس بر کاه زد یصورت راه زد/قصد صورت کرد و بر اهلل زد. ا

 (. 81:53تا  73:25، دقیقه  2018دسامبر  23، ، جلسه دوم«علم و دین»سروش، 

33
 کند، یم دییتا را 1وحدت اتیمدع از یبخش یعل بستار اصل یقو ریتقر که باشد خرسند نیهم با یکس دیشا بله، - 

 ذکر به یازین البته و. است یعیطب یتیهو خود رو نیا از و است عالم یعیطب اءیاش با نهمانیا خدا 1وحدت طبق که چرا

 نامنسجم هیفرض کی از ییها بخش دییتا. است یعیرطبیغ خدا که است نیا 1وحدت یمدعا از یگرید بخش که ستین

 .آورد شمار به اعتنا قابل یدستاورد توان یم یدشوار به را 1وحدت مانند

https://www.youtube.com/watch?v=q6vjd7LKfnQ
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 (:ستین روشن چندان سوم قطعه در او سخن)البته  کند یم اشاره مطلب نیا به ریز قطعه سه در سروش - 

است و  یاز اول یاقوا یدوم نی. امیونددر ذهن خدا ییما فکرها  م؟یهست یما ک دیگو می دیاگر از موالنا بپرس» -الف

نکته را توانسته باشم در  کی نیبه شما دادم هم نجایکه ا یدروس مثنو نیمدت ا نیمهم است. من اگر در طول ا یلیخ

 به است یمخلوق نسبت نه. یمتفکر به است یفکر نسبت مثل خدا با ما نسبتاست.  یمن کاف یذهن شما بنشانم برا

 یطفل یحت نه و ،ییبنا به است ییبنا نه ،ینجار به است یزیم نسبت نه ،یصانع به است ینوعمص نسبت نه ،یخالق

 به است یفکر نسبت او، از تر معقول و او، از کترینزد او، از تر یقو او، از باالتر بلکه. یمادر رحم در است

که به افکار  یمتفکر کی. درست مثل دارد احاطه شما به خدا چگونهدهد که  در آن واحد به شما نشان می نی. ایمتفکر

دهند. شفاف هستند  و درون خودشان را به متفکر نشان می قتیو حق تیخودش احاطه دارد. سوار آنهاست و همه ماه

 یتلق نیا. او وجود از رونیب نه هستند، او وجود درکه  نی. دوم استیاز او متفکر ن دهیشون پوش یزیچ چینزد او. ه

 ما. است راهزن اریبس. است راهزن نیا م،یبدان جدا خدا از را خودمان ما که -نیزهرآگ اصالً -انباریز العاده فوق

 با خودتان نسبت از شما یا یتلق نیچن کی یوقت. او ذهن در میهست یفکر ییگو که میکینزد خدا به قدر آن

 یخودشناس شود، می عوض تان یخداشناس. شود می عوض کامالً. شود می عوض تان اتیاله دیباش داشته خداوند

 شتریب .دیفهم می گرید جور کی دیخوان می که را قرآن شود، می عوض ینید معارف از تان فهم شود، می عوض تان

است  یینسبت جدا نیکند، از ا می جادیما گره ا یکه برا یو مسائل مییآ و گرفتار می میکن می ریآن چه که ما در فهمش گ

ما را ول  یگاه د،یگو به ما زور می یطرف، بعد گاه کیطرف ما  کی. که او میکن میخودمان و خدا برقرار  نیکه ب

درس موالنا نشسته  یکه پا زانیاما شما عز]....[ گرید یزهایچ یو بس د،یآ می شیبعد مسأله جبر پ د،یگو نمی کند زور می

. تمام خلقت "کل عقل از است فکرت کی جهان نیا"باشد که  ادتانیدرس را از او  نیا د،یخوان و کتاب او را می دیا

قدر تحت احاطه و  نی. امیهست کیقدر ما به او نزد نیاست تو ذهن خداوند. منجمله بنده و شما. و ا یفکر کی

که  ی. در واقع وقتمیندار ینهان کردن زیچ چیما ه یعنی. میهمه نسبت به او شفاف هست نی. امیاشراف او قرار دار

. میندار ییتا دو نجایا د؟یگو زور می یبه ک د،یگو او به من زور می دیتواند بگو نمی است یکس کیجزو  یآدم

 به خودش که نفر کی. دیگو می زور یگرید به یکی که. میباش داشته نفر دو که شود می دایپ یوقت اریاخت و جبر

 یوقت. است یگانگ دو آن. است تیدوئ آن مال است، تیثنو آن مال قصه آن همه. دیبگو زور تواند نمی که خودش

 منحل مسأله. شود می منحل شود، نمی حل مسأله یعنی. شوند می محو مسائل نیا از یریکث شد، برقرار یگانگی

وارد عالم وصال  یمسأله متعلق به جهان فراق بود. شما وقت آن که نیا یبرا. شود می پاك مسأله صورت شود، می

درست  "آنکه برد بحث را عشق است و بس"گفت  خود نبود که می یرود. ب می انیاز م زهایچ نیا دیشو می

دارد،  بر می انیآورد و فراق را از م آورد، وصال می که اتحاد می یآورد. و عشق گفت. چون عشق اتحاد می می
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 دفتر شرح »سروش، ).« دارد بر می انیکند. از م را هم محو می اریکند، البته که بحث جبر و اخت را محو می ییجدا

 (.  42:54تا  33:16 قهی، دق2018آگوست  26، « 52 جلسه ،یمثنو نخست

با حقست  تیمع نیا"که من گفتم  نیا دیگو دهد. می می حیموضع خودش را حاال دارد توض یمولو ،یبار» -ب

/ جبر آن اماره خودکامه ستیجبر جبر عامه ن نی. ور بود استیبر نا نیمه است ا یتجل نی/ استیجبر ن  نیا

آن را به  یلیکه فالسفه هم خ یمهم قرآن یلیخ اتیاز آ یکی. تیدر قرآن، مفهوم مع میدار یمفهوم کیما  ".ستین

 لِکَٰ  ذَ مِنْ ٰ  أَدْنَى وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلََّا سَةٍخَمْ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلََّا ثَلَاثَةٍ ٰ  نَجْوَى مِنْ یَکُونُ مَا »است:  نیکار گرفته اند ا

 خداوند اند نشسته که نفر پنج. آنهاست یچهارم خدا اند نشسته نفر سه وقت هر[ 7]مجادله،  «مَعَهُمْ هُوَ إِلََّا أَکْثَرَ وَلَا

 مفهوم همان نیا. استآنه با جا همه خدا تا شش و تا پنج و تا چهار و تا سه از شتریب و کمتر. آنهاست یششم

 با ریتعب نیا از. آنهاست یششم و است نفر پنج با. آنهاست یچهارم و است نفر سه با خدا. معهم هو. است تیمع

. لسوفانیف قول به هیومیق تیمع. بودن هم با یعنی ت،یمع عربها اند ساخته یجعل مصدر کی مع، یعرب در بودن،

 حق با تیمع نیا خُب. دارد می نگه پا سر را ما او. مینبود هم ما نبود او نیا اگر که ییما با ماست، با خداوند یعنی

 تمام. دیگو می زور یگرید به یکی که ستین نیا یمعنا به تیمع که نیا یبرا. بشود اشتباه جبر مفهوم با دینبا

 ییخدا به اما است ییخدا واقع در یآدم یعنی. میندار شتریب یکی. میندار تا دو نجایا در ما که است نیا مطلب

 را جاش همه. میرس می خدا به ته آن در میکن یحفار که را خودمان یهست عمق ما. برد می یپ رید خودش بودن

 از بحث یوقت یحت ما. دارد وجود نجایا در یقیوث یلیخ ارتباط نیچن کی که میبدان دیبا. است گرفته فرا خدا

 نی. ااست کرده مختار هم را ما است مختار چون او یعنی. است داوندخ به قائم هم اریاخت نیا م،یکن می هم اریاخت

. نه دیگو به ما زور می ندیکنار ما بنش دیایکنند که خدا ب کنند. فکر می ها فراموش می یلیاست که خ ییاز نکته ها

 تیبه ما سرا هم ارشیاخت م،یبا او دار تی، مع میهست او وجود از ییپرتو ما واتفاقاً چون خداوند مختار است 

 "ستیجبر ن نیبا حق است ا تیمع" دیگو که می یتوجه کرد. وقت دیرا با نیاست، ا یدنینکته شن نیکند. ا می

معناست که هر چه او  نی. به ازدیر . صفات او در ما میمیکرده ا دایپ تیمع م،یکرده ا دایما با او وحدت پ یعنی

.« میشو او می اریکند ما جلوه گاه اخت می اری. هر چه او اختمیشو می کند، ما جلوه گاه اراده او خواهد اراده می می

 (. 23:34تا  20:22 قهی، دق  2019می 26، « 71 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، )

که خدا  نیمثل ا»که  نیا یلوکاست غلط است. براهو رینظ یو عدم حضور خدا در حوادث بتیغگوید  سروش می -پ

هم پشتش را  یکند، گاه می یشود، کار خداوند وارد جهان می یطرف است. آن وقت گاه کیاست و جهان  کطرفی

زند. نه خدا هم آنجا بود  می دنیکند، خودش را به ند نمی یکند، و کار کند، نگاهش را به آن طرف می عالم می نیبه ا

https://www.youtube.com/watch?v=XDl1LuezqD4
https://www.youtube.com/watch?v=XDl1LuezqD4
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
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 یشود که خدا ب نمی عالم نیدر ا یکار چیه یعنیبود.  ستادهیخدا وسط آن معرکه آتش بود. خدا آن کنار هم نااتفاقاً. 

تام  تیاصالً فاعل ست،ینظر باشد نسبت به آن. فقط هم نظر و طرف بودن و نبودن ن یباشد، و ب یطرف باشد. تماشاچ

 او ریتقد به و او اراده به و او خواست به و او یرویو به نهمه امر به دست او و به دستور او  یعنیدارد در آن کار. 

 یعنی. انیم نیا در را وسائل و اسباب بودن کند نمی ینف البته خُب نیهم تخلف ندارد. اما ا ی. سر سوزنشود می انجام

 کند نمی ینف و. ندسپرد آتش به را یگناهان یب و گرفتند نتیط خبث با سوء تین با و اریاخت با یکسان که کند نمی ینف

 در جهان، نیا بر است نگاه جور دو فقط. کند نمی ینف را نهایا. عقوبتند مستوجب عقابند، مستوجب ظالم افراد آن که نیا

را از خداوند  زیدر همان حال که همه چ یعنیدو تا را با هم داشته باشد.  نیجمع ا ییانسان توانا دیکه با انیم نیا

 یاز همان رازها یکیجزو  نیا کنند. کار را می نیا اریکه به اخت ندیل فاعالن مختار را هم ببدر همان حا ند،یب می

بکند. کار  یگرید ینف یکیکه  نیرا با هم داشتن بدون ا دیدو د نیدو تا با هم، ا نیحفظ ا یعنیعالم است. 

مشکل  نیغلتند. و ا سو میبه آن  یغلتند، جمع سو می نیبه ا یهم هست که جمع لیدل نیاست و به هم یمشکل

است. به  زیکند، وهم انگ که موالنا می ییها لیها تأو وقت یلیهم خ ی. در مثنودیآ می دیپد رهیو غ اریجبر و اخت

را که من  نیکند . ا بر عالم می لیعالم تحم رونیاز ب یفرمان کیقرار دارد. و بعد  رونیمعنا کانهو خداوند ب نیا

عالم قرار ندارد، خداوند در عالم قرار دارد.  رونیراهزن است. خداوند ب ارینهاده ام، بس "فراق کیزیمتاف"نامش را 

، آن گاه  دید دیرا با هم و در کنار هم با نهایعرض کردم ا ست،ین نجاهایا یبلکه عالم در خدا قرار دارد. فاصله ا

 یوقت. میگو می من که دیبخوان طور نیا . قرآن را همدیبخوان یطور نیا یباربرسد.  یتوازن کیتواند به  می یآدم

 در آنجا، را خداوند تیفاعل نیا اصالً. شوند می روان بادها که دیبخوان م،یفرست می را بادها دیگو می خداوند که

 م،یفرستاد قوم فالن سر به را یلیس ما دیگو می که یوقت. دیکن نگاه حادثه خود نیهم به. دیکن رها یا لحظه

. االن دیشو آن وقت بهتر متوجه می .دیبخوان یطور نیا. بُرد آب را قوم فالن و شد روان یلیس: دیبخوان ینجوریا

امر  نی[ ا818 تی]دفتر اول، ب"اندر طعنه پاکان زند لشیچون خدا خواهد که پرده کس درد/ م"شعر موالنا را:  نیا دینیبب

کند که او  می یرا ببرد، پرده کس درد، کار یکس یخواهد که آبرو که خداوند می یدهد. وقت را به خداوند نسبت می

 بیآنها را ببرد. ع یپاکان، آنها را مسخره کند، آبرو نیخلق. در پوست نیدر پوست فتدیو طعن در پاکان بزند. ب ندیبنش

 خودش یاست که آبرو نیزند، عاقبتش ا طعنه در پاکان می یکس ی: وقتدیبخوان ینجوریشعر را ا نی. خُب شما اردیبگ

 کی. دیدو حادثه برقرار کن نیب یو معلول یرابطه عل کیو  دیموقتاً خدا را از صحنه حذف کن دیتوان می یعنیرود.  می

درد، پرده  را می گرانیکه پرده د یساخته شده است که آدم نیجهان چن یعنیمقبول و معقول.  اریبس یو معلول یرابطه عل

 5، « 49 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، « )رسد. می جهینت نیخواهد شد. آن مقدمه به ا دهیخودش ناچار در

 (.10:44تا  6:07 قهی، دق 2018 آگوست

https://www.youtube.com/watch?v=9gX5Xt0qcR8
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 .  17پینوشت « الف»رجوع شود به بند  - 

36
 .169  -259، صص 1398، انتشارات صقراط، تابستان خدا چون عشقعبدالکریم سروش،  - 

37
 ذهن فلسفه در ییکارکردگرا کردیرو از یریگ بهره با آلستون امیلیو که یا هینظر از کنم ادی است مناسب نجایا در - 

...( و اراده، قصد، خواست، باور،)همچون  یذهن امور بر دال واژگان از یاریبس ،ییکارکردگرا مطابق. است کرده مطرح

 کی بر واژگان نیا صدق یبرا. است نهفته آنها یمعنا در یمهم یکارکرد عناصر کم، دست ای و هستند یکارکرد واژگان

 و ستیچ ئیش آن یِدرون ساختار نکهیا اما بخشد؛ تحقق را نظر مورد یکارکردها ئیش آن که است یکاف نیهم ئ،یش

 یذهن واژگان که کند یم استدالل تونآلس کرد،یرو نیا به استناد با. ندارد یتیاهم بخشد، یم تحقق را کارکردها نیا چگونه

 :به دیبنگر. کنند صدق زین خدا بر( خود متعارف یمعنا به کینزد شیکماب ییمعنا)با  تواند یم ادشدهی

 Alston, 1989, Divine Nature and Human Language, ch. 3 and ch. 4. 

 خدا بر یقیحق یمعنا به( باشند وار شخص یژگانوا چند)هر  کمال بر دال واژگان قائلند که یمعاصر لسوفانیف گرید از

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم جمله از کنند، یم صدق

Swinburne, R. (1993) The Coherence of Theism, Oxford: Oxford University Press, chs. 4 and 5. 

Scott, M. (2013) Religious Language, London: Palgrave Macmillan, chs. 12 and 13. 

Plantinga, A. (2000) Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press, ch. 2. 

Leftow, B. (2012) God and Necessity, Oxford: Oxford University Press, pp. 243-242. 
38

  . 3-5-3بخش دلیل دوم از به  دیبنگر شتریب حاتیتوض یبرا - 

39
ای مقبول است، که آن همانا پیراستن خداوند از  در سنت کالمی معموال مستبطن ایده« تنزیه»است واژه گفتنی  - 

شوند، صرفا  که در اینجا ذکر می« 3تنزیه»و « 2تنزیه»، «1تنزیه»جهات نقص و کاستی است. ولی عناوین سه گانه 

اند. چنان که به  آید( قراداد شده ه در ادامه میاصطالحاتی هستند که برای اشاره به مدعیات سروش )به همان ترتیبی ک

روند، و  های سروش از تنزیه به معنای مقبول آن )پیراستن خداوند از نقص( بسی فراتر می تفصیل خواهیم دید، دیدگاه

 غلطند. عمال به وادی تعطیل در می

40
که در ادامه  گریاز عبارات د یاریبس . البته درکند یم یوار را نف شخص یخدا ریقطعه ز نهنمونه، سروش در  یبرا - 

 حیمطلب تصر نیسروش به هم زی( ن52و  51های  های یادشده در پینوشت پارهدر  ژهیخواهد شد )به ومقاله گزارش 

 . کند یم

 یمعرف یدیجد امبریپ کی تنها نه من[ رسوالنه یاهای]رویتئور نیدانستم که در ا می یالبته من به درست» -الف

 دامنه در که یامبریپ با دارد فاصله ومترهایلک امبریپ یعنی. شود می یمعرف  هم یدیجد یخدا کی بلکه شود، می



129 
 

                                                                                                                                                                                                         

 عزم که است یمشخص یخدا کی کند می را[ رسول]ارسال کار نیا که ییخدا].......[ است شده یمعرف ما سنت

 خُب رد،یگ می کار به را وسائط نیا و فرشتگان، نام به هست بشر و او نیب واسطه زند، می حرف دارد، اراده دارد،

 نیمسلم قاطبه درصد ۹۹ درصد، ۹5 است، امبریپ هم آن ، دیشناس می سنت جهان در شما که است ییخدا نیا

 یسیکه ع میندار یکار تیحیطور است. حاال به مس نیهم شیهم کماب تیهودیدر عرصه  ،کنند می فکر یجور نیهم

 یآمده است، بلکه خود خداوند است که رو نیزم یاز خداوند است که به رو یپاره ا کیاصالً، بلکه  ستین امبریپ

که  یاسالم دگاهی: خود خداست که از خدا آمده است....اما در دندیگو می ساهایدر کل شهیکه هم نیآمده است. هم نیزم

مثل شما هستم،  یزاده ا یآدم کیگفت، من  هم میأَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ و  ست،یاز خدا هم ن یاست، پاره ا امبریپ امبریپ

بخت بر  یشود، و ناگهان هما شود، ناگهان آقا زاده می زاده ناگهان شاهزاده می یآدم نیبود که ا نیمومنان تصورشان ا

خداوند را در قلب او، و در گوش  امیکنند، و پ دور سر او پرواز می ند،یآ فرشتگان گرداگرد او جمع می ند،ینش سر او می

خم  ای. نندیبنش میبه تعظ دیکند که همگان در مقابل او با می دایپ یو رفعت مرتبه ا یو قداست یتیانند. و او قدسخو او می

کالم خداوند است. و چنانکه در قرآن  ییگوبرخوردار است که  یو عصمت یتیو معصوم یشوند. و بعد کالم او از اصالت

فرق داشت. من  نیگفتم آشکارا با ا کند. اما آنچه که من می نمی دایدر آن راه پ ییخطا چیهم ه شیاست از پس و از پ

 تی. مدخلصد در صد از آن  اوست یوحدخالت دارد، نه تنها دخالت دارد، اصالً   یوح دیدر تول امبریگفتم پ می

انجام  غمبریاش را پ یاش را خدا انجام بدهد و بخش یصورت نگرفته که بخش غمبریخدا و پ نیب یکار میندارد، تقس

که تو  یو به او گفته هر کار دهیرا آفر یامبریکه خداوند پ ییگوشده است.  امبریبدهد. همه امر مفوض و محول به پ

مردم  یکه به طور سنت ستین ییخدا کیمقبول من است]....[ از آن طرف خدا هم  یکه تو بگ یو هر چ یبکن

در ذات  رییگفتند تغ می لسوفانیخدا را قبول نداشتند. ف نیهم ا ما لسوفانیبکند، ف یکه هر دم اراده ا ییپرستند. خدا می

 نیا د،یایب دیدر او پد یبدهد، اراده مجدد و متجدد رییاراده بکند، اراده خودش را تغ انیاگر خدا مثل آدم ست،یخدا روا ن

 نیو از ب یدر ذات هم مستوجب محو شدن وجوب وجود و زوال اوصاف اله رییدر ذات است و تغ رییموجب تغ

او قائل اند در آنجا  یها برا یارادات متجدد که بعض نیو ا است یثابت موجود کیخداوند  نیرفتن خداوند. بنابرا

 پرستند، می ندارانیکه اغلب د یی. خداستین یانسان شخص کی انسان، مثل. ندارد تیراه ندارد. و بعالوه شخص

 و مردم عوام اسالم، در چه و تیهودی در چه یول ده،ش یانسان شخص کی یسیع اصالً خودش، یجا که تیحیمس

 انسان کی مثل یمنته. است انسان کی مثل که پرستند می را ییخدا مسلمانان درصد ۹۹ مردم، عامه من منظور

 به دلش یگاه دارد، یمیرح دل کی اما کاره، همه و عالم، یلیخ م،یعظ یلیخ مقتدر، یلیخ انسان کی بزرگ، یلیخ

 یگاه شود، می یراض نا یگاه شود، می یراض یکس از یگاه د،یآ می خشم به کند، می غضب یگاه د،یآ می رحم

 د،یکن مراجعه شما تورات به. فرستد نمی یوح او به مثال یمدت کند، می قهر امبرشیپ با یحت یگاه فرستد، می امبریپ
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 کنند می دعا ما مومنان خُب. دیکن مراجعه هم قرآن به ای. دهد می بروز خودش از را یاوصاف چه خداوند که دینیب می

 رحم به را او دل. کنند می نرم را خداوند دل کنند، می که یتضرع با کنند می فکر هاشون یبعض خداوند، درگاه به

 که دیگو می ما به یاسالم فلسفه ثابته اصول که یحال در. کند ترحم آنها بر. امرزدیب را گناهانشان او که. آورند می

 خداوند. کند نمی رییتغ اش اراده خداوند. ستین انیآدم مثل خداوند ندارد، شفقت خداوند ندارد، رحم دخداون

 ریسا مثل یموجود کی رد،یبگ قرار ریتأث تحت باشد قرار اگر. ردیگ نمی قرار یزیچ و یکس ریتأث تحت اصالً

 ریتأث اما گذارد، می ریتأث او نینابراب و. جهانند نیا در که است یماد یها معلول و علت فوق. است موجودات

 که ییخدا هست، هم ریتصورناپذ که ییخدا واقع در و م،یبکن تصور اگر را ییخدا نیچن کی ما خُب. ردیپذ نمی

. گفت دهد می رخ یاتفاقات کی نهایا نیب و ردیگ می تماس ،یامبریپ چنان کی با ییخدا نیچن کی است، صورت یب

 کما هو حقه م،یرونیو تماشاگران ب انیماها تماشاچ "چراند است/ چه داند آن که اشتر می یعاشق و معشوق سر انیم"

 یامبریپ یکند و ادعا و ابراز می دیآ می امبریبه نام پ ی. که کسمینیب گذرد. اما آثارش را البته می چه می نجایکه ا میدان نمی

را  دمانی، هم د میداشته باش یدرست دگاهیکه د نیا یرادهد. ب خودش را هم نشان می یاز وح یمحصوالت کیکند و  می

 عتیو هم از نسبت خدا با عالم، از نسبت ماوراء طب م،یعوض کن دیبا یامبریرا از پ دمانیهم د م،یعوض کن دیاز خدا با

 4، «ینید یروشنفکر یایجغراف در رسوالنه یاهایرو» سروش،.« )میبده کالیراد رییتغ دیبا البته را نهایاهمه  عت،یبا طب

 (. 25 تا 17:50 قهی، دق2016نوامبر 

است، اصالً  ینفر موجود کیدارد؟  یتیمطرحه: مگر خدا شخص است؟ شخص یلیاست که امروزه خ یسئوال نیا» -ب

 یبوده و برا نیداره و ا یتیاست، شخص یموجود کینفر است،  کی ییتصور کرد که گو نیشود در مورد او چن می

ما  م،یکن زنه؟ ما دعا می او با ما حرف می م،یزن با او حرف می م؟یخواهد بود و با ما طرف است و ما با او طرف شهیهم

 کی ایآ کند. او زنده می راند،یم کند ، او می کند. او خلق می صحبت می امبرانیدهد. او با پ . او جواب میمیکن تضرع می

 کیشخص؟  کیانسان؟  کی. تصور میداشته باش دیبا یکند. ما از خدا چه تصور کار را می نیاست که ا یشخص

از خداوند  یتصور شخص نیکه امروز مطرح هست هم یا دهیچیپ یلیو مقتدر؟ از سئواالت خ میعظ یلیشخص خ

 در ما که ییمعنا به یتیشخص اصالً یعنیدانند.  می impersonalاز متکلمان هستند که خدا رو  یلی. خpersonalاست.  

 قرآن در. دیاوریب هم قرآن از یا نهیقر و یحجت یحت نیا یبرا دیتوان می شما. ستندین قائل او یبرا م،یقائل یانسان جهان

سَ کمِثْلِهِ لَیْ": دیگو می که است حتریصر و تر برجسته همه از شیکی یول م،یدار هیآ تا چند البته م،یدار مهم هیآ هی ما

فَلَا ".دیا رفته خطا شما د،یکن تصور یزی[. لذا اگر شما خدا رو مثل هر چ11 ،ی]  شورستیمثل خدا ن یزیچ چی: هشَیْءٌ

 هر لذا. شناخت توان نمی رو خدا مثال و  مثل یرو از. دیخدا مثل و مثال قائل نشو ی[ برا74]نحل، "تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

. لذا است یقرآن ریغ و میا کرده خطا که میبدون دیبا م،یبش قائل انیآدم ریغ و انیآدم با ، خداوند یبرا که یتشباه اندک

https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
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مفسر  کیخب  کنه؟ می دایپ ییمعنا چه جا نیا در من نیا ؟یچ یعنی من نیا دم،یافرین من که نیا "مَا خَلَقْتُ" نیا

 یدانش ها دی، با دیریبگ میجا تصم نیا دینشده. شما حاال با یمعن تو خود قرآن گهید نیا دیگو به شما می ادی می یعقل

در قرآن  زهایچ یلیخ د،یدان را می نیشما ا" قتاً؟یحق ایخداوند مجازاً گفته  نجایمن را ا ایکه آ دیاوریب انیرو در م گرید

است  یقیحق ایآ .مش می یراض اد،ی می خوشم من دیگو ، میرمیگ می خشم من دیگو خدا میاست.  یهست که مجاز

مجاز در قرآن باز  یاست. اگر پا یمجاز نهایاز مفسران گفته اند که نه ا یلیشود؟ خوب خ خداوند غضبناک می ایآ نها؟یا

گم  خود قرآن نگفته که من مجاز می م،یکن می لیقرآن به قرآن تحم رونیاز ب میاست که ما دار یمعلوم کیشه، که باز  می

من، که مفهوم  دیگو خدا میهم که  دی. شامیمسأله معلوم کن نیرا با ا فمانیقرآن تکل رونیاز ب دیگم. ما با می قتیحق ای

تا  46، دقیقه 2016نوامبر  17، «سیر تاریخی تحول فهم قرآن» سروش،) «دیگو شخص درش نهفته است، مجازاً می

49:14 .) 

 چیه مثل نه و است، انسان مثل نه است، عتیطب مثل نه خداوند که است نیهم میهستم که مسلماً رأ یمن از کسان» -پ

. من کرد اسیق شود نمی یزیچ چیه با را او م،یدار قرآن در که طور همان ، ءیش کمثله سی. واقعاً لاست یگرید زیچ

 که ل،یانج در چه مقدس متن چارچوب در که دیدان ا میگفتم. شم اکنون در چارچوب متن مقدس داشتم سخن می

شود که او  . به ما گفته میاست شده یمعرف انسانوار نسبتاً و یشخص طور به یلیخ خداوند قرآن، و داًیشد لیانج در

کند، نه در  کار می الی، اما ذهن عامه مردم، عامه مومنان که در حوزه خ ءیکمثله ش سی: و لدیو ندان د،ینیرا انسانوار نب

 نیشان ا یدشوار است. و لذا تلق یلیخ شانیندارد. برا یانسان ریغ یشخص ریغ یاز خدا یمحض، تصور تیحوزه عقالن

 نهایکند و انتظار دارند که به عدالت رفتار بکند. ا می یدگیهست و مالک است و به امور بندگانش رس یاست که خداوند

 استعاره نیا یلیخ گریروم، د گفت پدر، من نزد پدر می که می یوقت مخصوصاً یسیدر چارچوب متن مقدس است. ع

 همان یعنی م،ینیبب را خداوند عارفان مثل یعنی م،یبله اگر ما فراتر برو. خداوند کردن یشخص در بود تر یقو

 صورت یب ار او واقعاً و میاوریب در را نهایا تنش، به میدوخت که را ییها لباس نیا یعنی ، واقعاً هست که یطور

 دهم، می تذکر شهیهم من رحمت، از عدالت، از. شود می عوض زهایچ نیمان از همه ا یآن وقت تلق ی، به طور کافمیکن

 یانسان اما میگوئ می ریبص و عیسم. ستین یانسان اما میگوئ می عدالت. ستین یانسان رحمت اما رحمت، میگوئ می که

 ذات  اصالً که نیا به گردد می بر اش یبخش. است مشکل یلیخ خُب اش نیا است؟ یجور چه پس یمنته. ستین

 ذهن اصالً که هم اش یبخش دارد، قرار ما اذهان و عقول فوق و. است یدنینفهم و ینکردن تصور کامل طور به خداوند

ر آنجا هم، . اما دشود می رتیح دچار. تواند نمی صورت یب با کند، می کارها  صورت با ما ذهن. است یطور نیا. ماست

، آن میبکن را کار نیهم هم دیبا که انسانوار ریغ و یشخص ریغ و میریصورت بگ یخداوند را بکه  دیحاال فرض کن

شود. در آن صورت  ما عوض می انیشود. صورت ب نمی لب مطلب ما عوض یعنیما ،  انیصورت باز ب نیوقت در ا

https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
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اوصاف را  نیهمه ا یعنیشده است.  دهیجهان به حق آفر نیا که اتفاقاً در قرآن هم هست که یهمان طور م،یگوئ می

کند.  ترازو وار کار می یعنینظام مقسط است،  نیشده است. ا دهیجهان به حق آفر نیمخلوقات عالم، ا ییبه گو میبر می

 نیتو خود ا ترازو نیا میگوئ می ،یترازو دار کیشخص،  کیبه  یعنی،  میرا به خداوند نسبت بده نهایکه ا نیا یبه جا

 نیچن نیهم ا انیکه شما آدم دیگو هم به ما می نیبه اصطالح. و د است خود سر ترازو نیاعالم کار گذاشته شده ، 

در  یعنی. دیبکن تیشما هم از او تبع دند،ینام آن را می عتیقانون طب یعنی،   Natural Law. همان که گذشتگان دیباش

. خدا که جان جهان است، میده جهان جاندار آن را نسبت می نیشود. فقط به ا نمی آنجا هم لُب و مفاد سخن ما عوض

دهد، آنگاه پاداش و وعده و  نمی صیرا تشخ یو بد یکیجهان، آن وقت ن نیجهان مرده است، و لذا در ا نیو بدون او ا

جهان  کیشود. در  می یم بد منتهشود، کار بد به سرانجا می یمنته کیبه سرانجام ن کیکه کار ن نیهم معنا ندارد، ا دیوع

شود و لذا  دار می یآن وقت معن نهایجهان زنده که جان آن جهان خداوند است، همه ا کی. اما در ستیمُرده مطرح ن

 اریبس شیتجربت اند یندارید یشود که برا مسأله مطرح می یسطح باالتر کیکه در  نیهمان است. اال ا جهینت

و لذا زبانمان آن چنان  م،یما در عالم صور شیمعرفت اند یندارید نیو همچن شیاند شتیمع ینداری. اما در دکوستین

 (. 81:56تا  77:24،  2020سپتامبر  18،  «هجدهم جلسه ل،یقرآن و انج »سروش، )« کند. گردد. و آن چنان کار می می

خدا در آن جهان است که  یساخته شده و در خور جهان یجهان یاست که برا ییتئور کیوالنه[ رس یایرو»] -ت

impersonal  .نظر نیا که دیشا می...من البته قبول دارم که اگر به خود متن باز مراجعه کنستیشخص ن یعنیاست [

 آور امیپ دارد، یغمبریپ فرستاده، را یکس...خدا میکن مراجعه متن به اگر...باز نشود افتی آنجا در[ یشخص ریغ یخدا

 کیشخص که حاال  کی...ما خداوند را به عنوان همه چوپان هستند...است خداوند از شبانانانه درك نیا...اوست

در اثر  م،یکن دارد، ما دعا می یکند، فهم کند، فکر می هم دارد مثالً، و ذهن او کار می یذهن ا،یهم نشسته ، در عرش  ییجا

 یشود ف کند، نظرش عوض می کند، قبول می کند، رد می نمی اجابت ایکند،  اجابت می ای رد،یگ می یمیمثالً تصمما  یدعا

خداوند قائل  یشود برا نمی احوال را نی. خوب انهایروز ناخوش است، و امثال ا کیروز خوش است،  کیالمثل، و 

است و ثبات هم در ذات او  تینها یو ب کرانید خدا بکه وجو دیگو هم می یکالم سنت یکه حت یلیبود ، به همان دل

به هر  م،یکه ما دار یشکل متعارف نیدعا کردن هم به ا یشود داد، حت نمی احوال را به او نسبت نیاز ا یاریهست، بس

وقت  دهد، آن نمی اراده و نظر رییکه تغ میبشو ییخدا کیاگر قائل به  یعنیاز دعاست.  یکاتوریو کار یصورت کیحال 

 کیاست،  یشخص ریغ یخدا کیمقاالت  نیفرض ا شیپ. به هر حال، میبکن ینظر مجدد کی نهایدر همه ا دیبا

 کالبد همه در که کرانیب روح کی میبگوئ ای ،یهانیک شعور کی صورت به او از میتوان ، که میاست impersonal یخدا

. به قول موالنا جان جهان میبکن ریتعب میتوان می نیچن گرفته، بر در را زیچ همه که یشعور کی. است یجار جهان

معنا خداوند  چیجهت، و به ه چیعنوان، از ه چیبه ه یعنیفراق. .  کیزیوصال است، نه متاف کیزیما متاف کیزیاست...متاف

https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
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 نینچ نیکاره، ا مهیوصال ن کی ،یوصال مجاز کیوصال ، وصال تام و تمام است. نه  نیندارد. و ا ییاز مخلوقش جدا

 (. 15 -25 قهیدق. بخش اول،  2014، دسامبر  « رسوالنه یایرو ریروش تعب»سروش، .«) ستین

]خدا[ حرف بزند، نه. و لذا هر  ...خودشاست یانسان مشخصات از د،یگو نمی تکلم، سخن گفتن، خدا سخن»  -ث

، «پرستش خدای بی صورت»سروش، ) .«است یمجاز شود داده نسبت خداوند به که[ یانسانی ] ها صفت نیدانه از ا

 (. 48:01تا  47:40، دقیقه 2015سپتامبر  11

است  یزی. رحم چدیرا به کار گرفته ا یمفهوم انسان کیرحم دارد،  یعنیاست،  میخدا رح دیاگر شما بگوئ یحت» -ج

خدا خشم هم  دیبگوئکلمه ندارد. لذا رحم هم ندارد. اگر  یانسان یصاحب عاطفه است. خدا عاطفه به معنا انیکه در آدم

سمع دارد، را به خدا نسبت دادن نارواست.  نیخشم مال ماست. و ا د،یبه کار برده ا یمفهوم انسان کیباز  رد،یگ می

 را زبانمان ما اساسا چون. لیقب نیا از یزیچ هر و است یانسان امر کی دنی. داست یانسان امر کی دنیشنود، شن می

 اطرافشان در که چه آن یبرا. اند ساخته خودشان یزندگ یبرا را زبان انیآدم. میا تهنساخ انیخدا ای خدا یمعرف یبرا

 قهیدق دوازدهم، جلسه موالنا، یشناس نید»سروش، .« )شده برگرفته انسان نیا از ای عتیطب نیا از میمفاه همه. گذرد می

44- 42 ».) 

 م،یا افکنده خدا بر و میکرد اخذ انخودم تیبشر از ما که یاوصاف از یاریشما گفته بودم که بس یمن قبال هم برا» -چ

 مثل. میبده نسبت او به و مینیبب خداوند در انسانوارش یمعنا آن به دینبا و. ماست تیبشر معلول واقعاً اوصاف نیا

 سوز دل. میبدان میرح میتوان نمی معنا نیا به را خداوند ما. رحم با آدم سوز، دل آدم یعنی میرح. میرح صفت دیکن فرض

 شود، می ناک غضب ،یا عده کی از گرفته و رد،یگ می انتقام خداوند. هست هم قرآن در منتقم، و. اصالً ندارد دل ست،ین

. میده می نسبت خدا به ما مجازاً را صفات نیا یول. هست هم تورات در هست، هم قرآن در راتیتعب نیا شود، می شاد

 شود، می نیغمگ نه شود، می شاد نه خداوند جست، خداوند در را صفات نیا توان نمی کلمات نیا یقیحق یمعنا به اصالً

 به و میگرفت بر یانسان عالم از ما که ییها صفت نیا تمام کدام، چیه ،یکس یبرا دارد یدلسوز نه کند، می غضب نه

 شتریب ، میدانست می قبالً را نکته نیا خُب. ندارد یقیحق یمعنا. کند می دایپ یمجاز یمعنا آنجا در میداد نسبت خداوند

شرح دفتر نخست  »سروش، .« )میده می نسبت خداوند به ما تیفاعل مقام در یعنی است، خداوند فعل صفات همها  نیا

 (. 47:39 تا 46:12 قهی، دق2018 اکتبر 28، « 60 جلسه ،یمثنو

[ رد کند، به حق رد کرده نزیداوک چاردی]ریانسانوار[ را به نظر من اگر کس یوار، خدا شخص یخدا ]خدا نیا» -ح

 ییخدا باوران اعتقاد به خدا اگر. میهم باش دینبا م،یستین ییخدا نیوجود چن یما اصالً نگران رد و نف یعنیاست. 

 انیمثل آدم ست،ین Anthropomorphic ست،یشخص ن کیخدا  آن. ستیجهان جدا ن نیخدا از ا آندارند، 

http://drsoroush.com/fa/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
http://drsoroush.com/fa/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
http://drsoroush.com/fa/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1/
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
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. بله، ستیها ن یطور نیا اصالًباشد.  دهیجهان را آفر نیاز روزها ناگهان ا یروز کیکه در  ستیو چنان ن ست،ین

دلش  یگاه انیاست که نشسته است و مثل ما آدم یموجود کیاست.  نیچن نیدانم که در اعتقاد عامه خدا ا من می

ما را  یدعا د،یآ دلش به رحم می میکن می هیگر م،یکن درگاهش تضرع می ما به یبه فکر ماست، گاه یسوزد، گاه می

رخ  اریبس یها و ظلم ها یرحم یجهان ب نیگذارد. در ا نمی کند، محل می ییاعتنا یهم به ما ب یکند، گاه اجابت می

 شتریرا از همه ب انیعیکه ما ش ییهم ممکن است. خدا یدهد، اما گاه نمی یتیگزد، اصالً اهم نمی دهد، اصالً ککش می

 نیکه ا ییخدا نیاز همه دوست دارد. بله ا شتریها را ب یحیکه ما مس ییکنند خدا ها فکر می یحیمس ایدوست دارد، 

ما  دیما باشد، نبا یاسباب نگران دیبشود، نبا یخدا اگر نف نیاست. ا ییخدا نیچن کیاش هستند  ینف یدر پ سندگانینو

 سر بر امروز میبخواه ما که نداشته وجود اصالً ییخدا چنانند. ه را از دست ما ربود ییاگرانبه زیکه چ میتصور کن

 دینبا اند گفته مانیحک شهیهم که ییخدا کند، می ینف را وار شخص یخدا ک]....[ یمیبکن نزاع عدمش و وجود

  قهی، دق 1400آبان  8،  اول جلسه ،«خدا پندارِ پندارِ») سروش، « .دیپرست را ییخدا چنان و بود معتقد را ییخدا چنان

 (.51:55تا  48:45

چه  گهیپس د میگوئ می ،ستیخدا انسان نآمد و به ما گفت  یکس کیکه اگر  میکرد یما آن قدر خدا را انسان»  -خ

خدا دل  یبرا میبود. ما آن قدر آمد می یطور نیا دیاز اول نبامن  زانیشده. خوب عز یجور نیشد؟ واقعاً ا ییخدا

به ما  یکس کیکه بعد حاال اگر  ،یبشر یمعنا نیبه هم م،یاحساس درست کرد م،یعاطفه درست کرد م،یدرست کرد

 ادمانیرا  گفته اند که ما  نیهم ا نیبزرگان د ی. حتدیبه ما بگو یکس کیکه  نی. نه استین یطور نیکه واهلل ا دیبگو

و متکلمان به  لسوفانیاست که ف یماتیتعل نیجزو اول نیدهد. ا نمی احوال رییخداوند تغ. ستیطورها ن نیرفته. که ا

...خداست رود نمی گریبه حال د یکند. از حالت نمی دایحالت پ رییتغ یعنی ست،یما دادند که خداوند معرض احوال ن

 هیکند، نه گر خورد، نه خنده می دارد، نه غصه می ید، نه غم دارد، نه شادندار حیبه تفر اجیشود و احت نمی که عوض

شود زد....خدا  نمی ها را حرف نی...اما در مورد خداوند امیاحوال هست نیالبته معروض ا انیما آدم یکدام. ول چیکند، ه می

ها و  با خواهش میشو مواجه می که ما ییندارد، عواطف ندارد، و به معنا ی....خداوند احساسات بشرنهاستیا یورا

 یکه تنها نوع دانستن و تنها نوع مواجهه با امور، مواجهه انسان دیشود. اما شما فکر نکن نمی دعاها و حوادث، او مواجه

احوال ما  ریکه اس نیبدون ا ،ییباال یلیارتفاع خ کیو خداوند هم علم به احوال ما دارد، از  میخوان است....ما خدا را می

خواهد  یناصواب یلیخ یاو، عکس العمل ها یبشود، آن وقت عکس العمل ها یاحوال بشر ریکه اس یود، چون وقتبش

سر حال باشد...اتفاقاً  یوقت کیخسته باشد،  یوقت کیدلش خوش تر باشد،  یوقت کیبشود،  یعصبان یوقت کیبود. 

را از  زیشدن همه چ یشود. دچار احساسات می عدالتش بهتر حفظ یآرام است، آن جور یایدر کیمثل  دیفکر کن دیبا

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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 -بوی خدا»)سروش، .« میبه خداوند نسبت بده میحق ندار م،یتوان نمی را ما یاحوال انسان برد. به هر حال می نیب

 (. 72:30تا  67:45، دقیقه 2016می  6، « پرسش و پاسخ

41
است که خدا در آن جهان  یساخته شده و در خور جهان یجهان یاست که برا ییتئور کیرسوالنه[  یایرو»] - 

impersonal  .نظر]  نیکه ا دیشا میمن البته قبول دارم که اگر به خود متن باز مراجعه کن[...]ستیشخص ن یعنیاست

 امیدارد، پ یغمبریرا فرستاده، پ یخدا کس[ ...].میعه کنباز اگر به متن مراج[ ...]نشود افتی[ در آنجا یشخص ریغ یخدا

، « روش تعبیر رویای رسوالنه»سروش، .«) همه چوپان هستند...درك شبانانانه از خداوند است نیا...[ ..]آور اوست

 (.  15 -25دقیقه . بخش اول،  2014دسامبر  

42
 :کند یم ینف خدا از را اراده و قصد ریز قطعه سه زین و  40پینوشت « ت»بند   در سروش - 

 نیا و. کند می خلق را هنر نیا خداوند هنرمند کی حکم در که میگفت د؟نیآفر می چگونه را جهان خداوند» -الف 

پوشاند. از  را می یراز کیمفهوم و کلمه خالق  نیا می. گفتباشد داشته یقصد او که نیا بدون زد،یر می او از هنر

برد به  زنده ذهن ما را میو سا نندهیآفر مییگو که می یسازنده. وقت یعنی ننده،یآفر یعنیدارد، چون خالق  چشم ما دور می

را  زیم نیرا ساخته، ا نیبنا را ساخته مثالً. آن ماش نیهم ا یکس کی مییگو . مییمعمول یها نندهیها و آفر سازنده یسو

نهد و اندازه  وجود داشتند، در کنار هم می شیمختلف را که از پ یکه اوالً اجزا نیساختن عبارت است از ا نیساخته. و ا

بسازد که  یخواهد خانه ا مهم است. می یلیخ نشی. ادارد یقصد که نیکند. دوم ا می بیو ترک فیهم تأل دهد و با می

. پس اوالً در خالق و سازنده یگرید زیبسازد، و هر چ یبسازد، مبل یزیکرد. م یباشد، در آن بتوان زندگ یمحل سکن

 و یقصد و یعزمکه  نیکند هست. دوم ا می فیتألو  بیکه وجود دارد و شخص سازنده آنها را با هم ترک ییاجزا یکی

. ستین یطور نیا هنرمند اما ؟چه یبرا و کند می دارد چکار داند می سازنده آن و هست یا برنامه و یا نقشه

 ند،یآفر اصالً هنرمند همه آن که را می. ندارد وجود ییاجزا چیه اوالً کجاست؟ آن که دارم منظور را یهنرمند تیخالق

 نیع و زشیر نیع یعنی. ستیهم در کار ن یو پِلَن یوجود ندارد، و مهمتر از او عزم یزیچ شی. از پندیآفر می

 اگر. است هنرمندانه تیخالق آن نیا. او دست از او، قلم از. هنرمند کی ذهن از جوشد می طور نیهم. است جوشش

. تیخالق نیا است هنرمندانه که باشد ادمانی دیبا شهیهم م،یبر می کار به خداوند مورد در را خالق کلمه هم

 افالك از تر تابان را خاك/ کرد چاك یپر ز بود یمخفگنج " :گفت می بود؟ چه موالنا ریتعب لذا. هنرمندانه تیخالق

 کی مثل گنج، کی مثل که دیگو می او "کرد پوش اطلس سلطان را خاك/ کرد جوش یپر ز بود یمخف گنج. کرد

 ای. هست خودش درون در که را چه آن ختیر رونیب نیا دیجوش خدا که یا چشمه ای یگنج. دیجوش خدا چشمه

 هیما درون ناگهان و ندارد یپِلَن. ندارد یعزم ندارد، یقصد که یآتشفشان نیا که آتشفشان کی مثل المثل یف

https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
http://drsoroush.com/fa/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
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وجود  ینامه ابر چیه مییکه بگو نیا ی. مخصوصاً براخلقت یبرا است ییکوین مثال نیا. زدیر می رونیب را خودش

 یکمال هنرمند نیع نینقصان شمرده نشود، در کار هنرمند اتفاقاً ا یوقت کیبرنامه و هدف نداشتن  نینداشته. ا

].....[ ستین نیچن نیا یاست که پلن داشتن و هدف داشتن شرط امر است، در هنرمند گریدر موارد د نیاست. ا

 دیداشته باش یخاص یکه ساختار وجود یهنرمند وقت یبله شماهنر است. هنر هنر است، چون آزاد است.  یهنر برا

رنگ و بو را به او  نیکه شما ا نیا یمعنا هنر رنگ دارد. بو دارد. اما نه به معنا نی. به اردیگ هنرتان رنگ شما را می

 و یعزم دینیبب. است طور نیهم هم خداوند مورد در. زدیر می رونی. خودش دارد چون از چشمه وجود شما بدیداد

 همه ، ما لسوفانیف ما، عارفان ما، مانیحک. گفتم شما خدمت را نیا من بارها. خلقت در ستین کار در یا نقشه

 نیا هدف به دنیرس یبرا خداوند و. ستین اغراض به معلل اهلل افعال و. ندارد یهدف چیه خلقت که معتقدند شان

 چه به یعنی. ستین ییغا چرا چرا، نیا کرده؟ خلق راچ پس. ستین ازمندین خداوند چون نکرده، خلق را عالم

 و آمده، رونیب و. دهیجوش او از. ختهیر فرو او از چون چرا؟. است یفاعل یچرا یول او، ندارد یمنظور. یمنظور

هم  ییزهایاست. آن چ زهیاست. پاک یکه در جهان هست اله یزیلذا هر چ .آمده رونیب اوست ذات یمقتضا که چنان

 راتیالزمه خ یعنیوجودند.  یگفتند شرور مقتضا به قول حکما می اًیاست. ثان یاوالً باطناً اله ست،ین یهر الهکه به ظا

هنرمندانه است و  تیکه خالق ،یبود در باب خلقت اله یتئور کی نی. به هر حال امیشو نمی اند. حاال وارد آن بحث

 یعنیاست.  زشیشمس موالناست که محض ر وانید یشعرها نیجالبش هم یلیمثال خ دینیاست. بب زشیجوشش و ر

آمده.  هم می یآمده، سوم هم می یگفته. دوم اول را می تیب یمعلوم نبوده، وقت یدوم بر مولو تیکامالً معلوم است که ب

شما هم که  یعنیرا من براتان گفتم.  نیموالنا هست. ا یهم در شعرها یقیحالت تعل کیآمده. و  می یطور نیهم

 خواهد برود. خودش هم به کجا می نجایاز ا نی. ادیخواهد بگو شما چه می یدومش برا تیب دیدان نمی دیانخو می

 نیکه هنر است و هنر هم نیا ی، برا دهیچیپ طور کوچه پس کوچه می نیدانسته. هم نمی دانسته است. خودش هم نمی

 کی یدر مثنو یعاشق شاعر است، ول کیشمس  نوایچون موالنا در د ست،ین نیچن نیا یتا حدود یاست. اما مثنو

است که مراعات حال شاگرد را بکند و به تناسب ذهن او و به وقف وقت  نیا یمعلم یمعلم شاعر است. و اقتضا

که  دید گفت، می می یزیچ کیزنند  دارند چرت می دید کرد می طور هم هست نگاه می نی. همدیآنچنان سخن بگو

 -دیببخش -سخنش هستند که یپا یدفعه افراد نیا دید گفت. می قصه می کیگفت،  می یگرید زیچ کیخسته اند 

هست . همه مالحظه احوال  یهمه تو مثنو نهایآنها. ا یگفت برا می کیرک یها هستند قصه ها به الت و لوت کینزد

در دفتر پنجم عوض شده شناسان احتماالً مستمع  یاز مثنو یکیاست و به قول  یطور نیا یلیآنهاست. در دفتر پنج خ

کرد و از آن جور  بودند. مالحظه حال آنها را می یگرینشستند که از جنس و لون د صحبت موالنا می یپا یو کسان

نبود  یکرد. اصالً کس نمی را ی. اما در غزل هاش اصالً مالحظه حال کسیگریهم جور د یگرید یگفت. جا ها می قصه
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هم  گریگفت. حاال شاعران د و خودش می دید نبود. خودش می یمالحظه حال کس او . خودش بود، یایآن موقع در دن

است. به قول  یو چشمه سار یجوشش نشیکه آفر ،یاله نشیمثال بود از خلقت و آفر کی نیطورند. خُب ا نیهم

نست از توا . میزدیر می رونیخودش را ب هیشکافد و درون ما کند. می چاک می یاست که از فرط پُر یگنج یمولو

 کیهم  نیا .است یاله نفس خلقت و کشد می نفس خدا که است نیا دوم ریتصو. اوردیکه ن اوردیآتشفشان مثال ب

 یقینفس از چه طر نیموجود زنده، ا کی ،یموجود ح کی یبرا یعنیاست ،  ریناگز دنیاست. باز هم نفس کش ریتصو

 د،ینفس تان را نگه دار د،یدیاگر شما نفس نکش یعنیآورد.  به شما می اتیو ح یهست نیکه ا یفشار قیاز طر دیآ بر می

شما آن  اتیآن ح یروی. و لذا بر اثر نیدهم که مرا خفه کن نمی خواهم بمانم. اجازه من می دیگو به شما می اتیآن ح

کشد. ما نَفَس  . لذا خدا نَفَس مینشیاست از خلقت و از آفر یخوب ریدَم همان است که تصو نی. ادیده می رونینفس را ب

 نیاست. و ا یهمان نَفَس اله یعنیروح  نیروح اهلل است، ا یسیگفته اند ع یسیهم که در مورد ع یوقت دینی. ببمیخداوند

 نیاز ا یاست که گفتم بعض یراز کیاست.  یمطلب کی دنیدم نیکرد، ا و مُرده زنده می دیدم می یسیکه گفته اند ع

 نیاست. ا ژنیاز فرو بردن اکس شیب یزیچ دنینهفته است و نفس کش یزیچ نجاید که در ارا اجماالً گرفتن نیها ا ییوگای

« دارد. یگریما به اصطالح نسبت د اتیاست. با روح و ح دنیاز نفس کش ریتعب نینازل تر گرید ژنیفرو بردن اکس

 (.  31:29تا  21:58 قهی، دق 2018 هیفور 25،  «40 جلسه ،یمثنو خستن دفتر شرح »سروش، )

 اتیاله در بوده، مطرح یحیمس اتیاله یتو و است یمهم نکته نیا یلیخ علم؟ ای دارد تقدم اراده خداوند در نکهیا» -ب

 اراده خدا مثالً معتقدند نهایا گران،ید و نایس ابن منجمله ما، لسوفانیف از هستندها  یلیخ دیدان . میطور نیهم هم یاسالم

کنند به علم .  می وسشیدهند، رد می لیتقل یعنیگذارند.  . اصالً اراده را کنار میاست اصلح به علم همان خدا اراده. ندارد

علم به اصلح. مرحوم مالصدرا بحث  یعنیرود، اراده  شود و به کار می می ادیخداوند علم است. اراده هم اگر  ندیگو می

 بعد میچون خُب اراده را اگر ما قائل بشوبدهد.  حیرا توض یکه اراده بار نیدارد راجع به ا یا دهیچیمفصل و پ یها

 »سروش، « )است. یدشوار یبحث ها یلی، خمیندار رییتغ که هم خدا ذات در د،یایب دیپد رییتغ آن در است ممکن

 (.38:17تا  37:18 قهی، دق  2019می 12، « 70 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو

 را خاک/ کرد جوش یپُر ز بود یمخف گنج. کرد افالک از تر تابان را خاک/ کرد چاک یپُر ز بود یمخفگنج "» -پ

 اما. است مجعول تیارو نیا که اند گفته ثیحد اهل که کنند می نقل انیصوف را یتیروا کی. "کرد پوش اطلس سلطان

 رونیب کلمات در یعنی ،یقدس ثیحد در خداوند، که است نیهم مضمونش. است مشهور تصوف اهل انیم در خُب

 بودم، پنهان گنج کی مناُعرف:  یفأحببت أن اُعرف فخلقتُ الخلق لکَ اًیکنت کنزاً مخف" که کرد الهام امبریپ به ،یقرآن

 سند تیروا نیا اند گفته که اوالً. است تیروا آن نیا. "بشناسند مرا تا کردم لقخ را انیآدم شوم، شناخته خواستم می

 ساز دست است، شده ساخته بعدها  قرن وها  راه انیم از شود، نمی شانیا دوران و امبریپ به متصل و ندارد یمعتبر

https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw
https://www.youtube.com/watch?v=pwFvS1SWkow
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 به ما یبار. است ممکن کامالً یعنی ست،ین دیبع پُر و اند ساخته یزیچ نیچن خودشان اعتقادات موافق است، انیصوف

 ینانیاطم کی مینکن دایپ هم نیقی اگر حاال. میکن دایپ نانیاطم آنها صحت به نکهیا مگر میهست مشکوک اتیروا همه

 خُب اما. ندارد هم یاعتبار خُب ندارد، یمحکم پشتوانه و است واحد خبر اصطالح به که یتیروا کی. میکن دایپ اجماالً

 دیگو می یمولو نجایا که هم یمخف گنج و. اند کرده بنا او بر را حرفها یلیخ و است جیرا و عیشا انیفصو اتیادب تو نیا

مرد " گفت نجایا را ینحو ما حاال -یمخف کلمه که است نیا جالب یها نکته از یکی حاال. بود یمخف گنج. است همان

 یصرف نکته نیا. میا شده نحو و صرف گرفتار ودمانخ حاال یول "میآموخت محو نحو شما تا/ میدوخت در آن از را ینحو

. ردیگ نمی مفعول الزم و است، الزم فعل یخف که نیا یبرا. گرید است غلط یعرب در خُب یمخف -ستین ینحو ، است

 لذا. یعرب در میندار یمخف ،یخف همان است، یخف یعرب در نهان یمعنا به یمخف. ردیگ می مفعول شد یمتعد فعل یوقت

ها  را ساخته و سر زبان نیا یزبان، کس یفارس کیندان، مثل  یعرب کیدارد و احتماالً  رادیاصالً ا "ایکنزاً مخف کنت"

که ما به  گرید یعرب یکلمه ها یلیمثل خ م،یبر را به کار می یکلمه مخف یما تو فارس دینیشده. بب عیو شا جیانداخته و را

رود البته  به کار می یعرب اقیکه در خود س یاشکال ندارد، اما وقت نیاده. اجا افت یاما تو فارس م،یبر غلط به کار می

به قول  ایجهان زاده عشق است،  نیگفتند ا که عرفا می نیاش به کار رود. ا حیصورت صح دیبا گریاشکال دارد. آنجا د

 ای ثیحد نیتو ا نکهیا یبود. چرا؟ برا ینما مبتن ثیحد اینما  تیروا ای تیروا نیاست، بر هم "عشق لیطف"حافظ 

دوست داشتن  نیدوست داشتم که شناخته بشوم. بنابرا "احببت"بودم  ینما گفته شده است: من گنج مخف ثیحد

 یهست لیطف"زند:  که حافظ می یاست همان حرف نیشد. ا انیآمدن آدم دیخداوند بود که موجب خلقت شد. موجب پد

دوست داشتن اند. آن  کیزاده عشقند،  یعنیعشقند،  یهست لی، طف"یببر یبنما تا سعادت ی/ ارادتیو پر یعشقند آدم

را  انیشناخته بشود آدم نکهیا یخواسته شناخته بشود. و برا خداوند که می یکدام دوست داشتن بوده؟ دوست داشتن ازل

 یلیه شناختن کامل. خکرده. حاال شناختن ناقص، ن سریما م یشناختن او را برا ایخلق کرده است. و ما را موفق کرده 

تر است. و آن  لسوفانهی. اما نکته دوم. نکته دوم فییکذا تیو آن روا یشود به گنج مخف نکته اول که مربوط می نیخُب. ا

منظور هدفش چه بود؟  یعنی م،یندار یاست که خداوند چرا خلق کرد؟ ما به آن چرا کار نیسوال ا کیاست که  نیا

به او  دنیکه خدا با رس ستیاز خدا ن رونیب یهدف یزیچ یعنیوجود نداشته.  یهدف م،یدارن انیاصالً بحث هدف را در م

که خداوند دارد جا ندارد و معنا ندارد. خُب پس  ییو در آن کمال و استغنا یدر عالم ربوب نهایخود را برآورده کند. ا ازین

جهان را که خلق  نیرد؟ خُب اراده کرد که اجهان را خلق ک نیچطور شد که ا یعنیجهان را خلق کرد؟  نیا یچ یبرا

. ستیباالراده ن ایآمده. فالسفه ما آمده اند و گفته که خداوند فاعل بالقصد  شیپ یادیجاست که سخنان ز نیکند، ا

ما  یهستند که. اوالً: اراده زائد بر ذات اله یی. چون قصد و اراده همان هاستین یخلقت معلول اراده و قصد خداوند

تا امروز خدا نشسته، حاال امروز اراده کند که من جهان  یعنیاراده عالوه بر وجود،  کی. خداوند است و خداوند. میندار

ما اراده  نیبه قول متکلم ایاراده زائد بر ذات خدا  ایاصالً غلط است. ما اراده حادث در ذات خدا  نی. نه، انمیافریرا ب
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نبوده، قصد  یشده؟ اگر اراده ا یسازد. خُب پس چ نمی ل است، با واجب الوجودشود، محا نمی .میما ندار نهایا ه،یجزاف

 کی مثل طور نیهم خداوند ،یچیبوده؟ ه یهم نبوده، خُب پس چ یزیچ یهم نبوده، برا یهم نبوده، هدف یتیو عنا

است از موالنا  دتانای .یغرض و هدف به نه ،یزیچ خاطر به نه ذات، یاقتضا به خود، یخود به اصالً زده، موج ایدر

فعل مانند  اینمونه حرکت  کیاگر  "جان عاشقان ریجسم و غ ریغرض نبود بگردش در جهان/ غ یب"که:  میخواند می

. چرا؟ چون در فعل عاشقانه میدیبود که از موالنا شن یفعل عاشقانه است. سخن میعالم داشته باش نیدر ا یفعل اله

به فالن  نکهیا یکند برا می یعاشق نکهینه ا ن،یکرده باشد. هم یکند که عاشق می یوجود ندارد. عاشق یو غرض یطمع

 نیاست، خداوند که در صدر همه خالقان است، احسن الخالق نیچن نی. خُب، اگر استین ینطوریمقصد برسد. نه ا

 یاز فرط پُرکه  یگنج کیوجود ندارد. پس چگونه خلق کرده؟ مثل  رهیاست، در فعل او هم طمع و غرض و هدف و غ

 دیرینگ ترالیرا شما ل نهایا دینیکند. بب جوش می یکه از فرط پُر یگنج کیکند. مثل  می دایشکاف پ یعنیکند،  چاک می

 ی. برا"خرد را وا خرم یرانیدست آورم/ تا ز ح یپس مثال ناقص": ی. به قول مولودینکن یمعن یتحت الفظ یعنیها، 

گل خندان که نخندد چه " دیگو شما موالنا می نکهیبشود، درست مثل ا کیدنز یبشود، قدر رتیرفع ح یقدر نکهیا

که من و  نیا یخندد برا نمی اش هست. یخندد که بخندد، اصالً خنده اش ذات . گل می"کند/ قلم از مهر نبندد چه کند

خنده اش به . ستیمن و شما ن یاو خنده اش برا یول م،یشو . خُب حاال من و شما هم خوش میمیشما خوش بشو

. شکافد می گنج نیا. است جوشان ایدر. خندان است تمام شد و رفت. نیذات است. اصالً خندان است، هم یاقتضا

وجوب  نیا یعنی. است اریاخت محض خداوند ار،یاخت یب یعنی نه هم خود به خود نیا. شکافد می خود به خود

 نکهیآورد، بدون ا می دیهمه عالم را پد یعنیبخشد،  می است که نیچن نیاو، کرم او، بخشش او، ا تیوجود او، خالق

در  نیها و اشباح ا مثال نیموالنا آورده. ا نجایاست که ا نیمثال براش هم نیداشته باشد. بهتر یو هدف یو غرض یتین

رد و عارفان ما دا یها سخنان مهم نهیزم نیدر ا یلی. که او خنی. افالطون نه ها، افلوطنیبرد به مکتب افلوط واقع نسب می

جناب موالنا  نشانیاز مهمتر یکیرا از او آموختند، و  یاریخرمن او هستند. نکات بس نانیما در واقع خوشه چ انیو صوف

ماست  لسوفانیسخن ف نیاست. ا یشود خداوند فاعل بالتجل هم گفته می یآورده. گاه نجایهم ا انیب نیکه خُب به بهتر

کند. مثل  می یخدا تجل یعنیاست.  یشکاف کردن گنج مخف نیو هم نیحرف افلوط نیهم هیشب نیو عارفان ما. هم

تابش  نیکند که بتابد، اصالً وجودش ع قصد می ایتابد  می یزیچ یبرا نکهیاست، نه ا یجور نیتابد. ا که می دیخورش

 یالشمس ف یال تمار": دیگو . مرده. حاال به قول موالنا که میستین دیاست. اگر نتابد خورش دنیاست. اصالً تاب

ندرخشم،  اینتابم، بدرخشم  ایکند که بتابم  دیشود. اگر ترد نمی هم دیاش دچار ترد یدر نورفشان دیخورش "حهایتوض

ها درباره خداوند  از مثال یکیجهت نبود که خُب  یاست، ب نیچن نیتمام شده است. اما شده است، خُب. خداوند ا

 بحث ما که یوقت رد؟یگ می صورت چگونه خلقت نکهیا حیدر توض دینیس بببود. پ دیشمس بود و خورش نیهم

 نیع ینورپاش نیا و است نورپاش دیخورش کی خداوند که بود نیا حشیتوض ، میگذاشت کنار را قصد و را غرض
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ه کار کلمه ذات را ب م،یبر نمی را به کار تیندارد. در مورد خداوند ما کلمه ماه تی. خداوند که ماهاوست وجود

چاک کرد/ خاک را تابان تر از افالک  یبود ز پُر یگنج مخف". میشنو می یاست که از مولو ینیهم انشی. خُب، بمیبر می

هم در دفتر سوم، در همان  گرید یجا کی. "جوش کرد/ خاک را سلطان اطلس پوش کرد یبود ز پُر یکرد. گنج مخف

. "را قیبشکند ابر را/ قوت می قیتوف می دیفزایچون ب"زند،  می نیهم هیبش یمثال کیموالنا  انشیداستان صدر بخارا، در پا

خورد تا بشکند، از  نمی به آن سبو ای قیبه ابر رونیاز ب یسنگ یعنی. به مالحظه، یرونیاست، نه ب یخالصه درون نیا

 گنج کی مثل د،یشخور مثل یبار ذاتکه  دیشما فرض کن هیشکند. حاال بال تشب شکافد و می می قیابر نیدرون ا

 در را میس و زر و را جواهرات نیا کند می پخش. زدیر می رونیب و کند می چاك خود یاقتضا به که است یمخف

، 2020دسامبر  22،  «111 جلسه ، «یمثنو نخست دفتر شرح»»سروش، .« )کند می پوش اطلس سلطان را خاك و عالم

 (.  59:15تا  48:09 قهیدق

43
ببینید، اینها با هم منافات ندارد. خداوند یک اوصاف اختصاصی دارد، که آره وقتی من از آن تخلق به اخالق اهلل » - 

ز کردم نظرم به آن بود. پاره ای اوصاف اوصاف اختصاصی خداوند است و ما نباید پایمان را آنجا بگذاریم و ا انتقاد می

آن حیث به اصطالح هوس الوهیت بکنیم. مثالً یکی ش همین پرستش است. خُب این همان چیزی است که مولوی هم 

گوید هر  می "طالب حیرانی خلقان شدیم/ دست طمع اندر الوهیت زدیم"گوید که  گذارد. می خیلی روش انگشت می

بشوند و بعد به سجده بیفتند و یا در حکم سجده کند که مایل است آدمیان در او حیران بشوند، مفتون  کس کاری می

تواند آدمیان را به پرستش خودش به عبادت  این در حکم دست طمع در الوهیت زده، فقط خداوند است که می کردن،

خودش بخواند، و نه هیچ کس دیگری. یا نقشه های بزرگ برای مدیریت جهان کشیدن. دست طمع در الوهیت زدن 

ما آمدیم در این دنیا باغچه خودمان را بیل بزنیم. همه کسانی که به قول آن فیلسوف ]کارل پوپر[ است. برای این که 

آمدند که این دنیا را بهشت کنند، تبدیل به جهنم کردند. یعنی یک نقشه های خیلی بلند و طویل و عریض که هیچ 

آورد و  و عواقب ناخواسته ناگوار بسیار پدید میرود  شود به او پیدا کرد، و بنابراین از دست در می نمی احاطه ای هم

شود پیدا کرد که  ها را زیاد می نشیند و امثال این ها. یعنی مصادیق این شود که جهنم به جای بهشت می نتیجه اش این می

اب انسان دست طمع در الوهیت ببرد ، یعنی آن جور صفات ویژه خداوندی را در خودش یا در جامعه پیاده کند، نا صو

 خوانیم. این صفات را درست است به معنای بشری در او است. اما صفات دیگری هست که ما خداوند را به آنها می

خوانیم، اما در اصل از بشریت گرفته شده، یعنی چه ما بگوئیم خداوند سمیع است، چه بگوئیم بصیر است، چه  نمی

شود که این زبان را آدمیان ساخته اند و  از زبانی گرفته میبگوئیم کریم است، هر چه از این اوصاف، اینها در واقع 

آدمیان هم برای خودشان ساخته اند نه برای خدا، اما از ، یعنی از تنگنای واژگانی که ما داریم، مجبوریم این کلمات را و 

ی اند که ما به خدا صفات را برای خداوند هم استفاده کنیم، در عین حال باید یادمان باشد این صفات در واقع انسان

https://www.youtube.com/watch?v=9J_NLUC9nxM
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دهیم. یعنی خاستگاه شان اینجاست، نه آنجا. پس ببینید،  دهیم، نه این که خدایی اند که ما به خودمان نسبت می نسبت می

ما خالق هستیم، یعنی باید باشیم، ما باید مختار باشیم، چون این چیزها را هم در خدا قبول داریم. یعنی از خاستگاه 

. گویا مختار است. که گویا خالق استدهیم، معناش است که  دهیم، اما وقتی به خدا نسبت می بشری به او نسبت می

 24، « 3۰سلوك دیندارانه در جهان مدرن ، جلسه  »سروش، « )آید. نمی این را قبالً هم عرض کردم. تناقضی پدید

 (.72:12تا  69:17، دقیقه  2017نوامبر 

44
 به عنوان نمونه به موارد زیر بنگرید: - 

پرستند، مسیحیت  خدایی که اغلب دینداران می. شخصیت ندارد. مثل انسان، یک شخص انسانی نیستخداوند » -الف

من  که جای خودش، اصالً عیسی یک شخص انسانی شده، ولی چه در یهودیت و چه در اسالم، عوام مردم و منظور

پرستند که مثل یک انسان است. منتهی مثل یک انسان خیلی بزرگ، یک  درصد مسلمانان خدایی را می 99عامه مردم، 

گاهی آید،  ، اما یک دل رحیمی دارد، گاهی دلش به رحم میانسان خیلی مقتدر، خیلی عظیم، خیلی عالم، و همه کاره

فرستد، گاهی حتی  شود، گاهی پیامبر می ود، گاهی ناراضی میش آید، گاهی از کسی راضی می کند، به خشم می غضب می

بینید که خداوند چه اوصافی را  فرستد. به تورات شما مراجعه کنید، می نمی کند، مدتی مثال به او وحی با پیامبرش قهر می

د، بعضی هاشون فکر کنند به درگاه خداون دهد. یا به قرآن هم مراجعه کنید. خُب مومنان ما دعا می از خودش بروز می

آورند. که او گناهانشان را بیامرزد. بر  کنند. دل او را به رحم می دل خداوند را نرم میکنند،  کنند با تضرعی که می می

 (.23:25تا  22:13، دقیقه 2016نوامبر  4، «رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری دینی» سروش،.« )آنها ترحم کند

اگر ما فراتر برویم، یعنی مثل عارفان خداوند را ببینیم، یعنی همان طوری که هست واقعاً ، یعنی این لباس هایی را » -ب

ن چیزها آن وقت تلقی مان از همه ای ،که دوختیم به تنش، اینها را در بیاوریم و واقعاً او را بی صورت کنیم، به طور کافی

گوئیم رحمت، اما رحمت انسانی نیست.  دهم، که می از عدالت، از رحمت، من همیشه تذکر می شود. عوض می

 «ه هجدهمقرآن و انجیل، جلس»سروش، ) «گوئیم اما انسانی نیست. گوئیم اما انسانی نیست. سمیع و بصیر می عدالت می

 (.79:27تا  78:55،  2020سپتامبر  18، 

گویند، یعنی خدا را پاک کردن از اینها. حتی صفتی برای خداوند بیان نکردن. آنهایی که قائل به  تنزیه به همان می» -پ

اید. حتی اگر شما بگوئید خدا رحیم است، یعنی رحم دارد، یک مفهوم انسانی را به کار گرفته گند   تنزیه اند، می

 رحم چیزی است که در آدمیان صاحب عاطفه است. خدا عاطفه به معنای انسانی کلمه ندارد. لذا رحم هم ندارد.

گیرد، باز یک مفهوم انسانی به کار برده اید، خشم مال ماست. و این را به خدا نسبت دادن  اگر بگوئید خدا خشم هم می

نی است. دیدن یک امر انسانی است و هر چیزی از این قبیل. چون شنود، شنیدن یک امر انسا نارواست. سمع دارد، می

https://www.youtube.com/watch?v=piLxrr_uNJY
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
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نساخته ایم. آدمیان زبان را برای زندگی خودشان ساخته اند. برای آن که اساسا ما زبانمان را برای معرفی خدا یا خدایان 

دین شناسی موالنا، »، سروش) «گذرد. همه مفاهیم از این طبیعت یا از این انسان برگرفته شده. چه که در اطرافشان می

 (. 43:14تا  42:08، دقیقه جلسه دوازدهم

 . 40پینوشت « چ»بند  -ت

ما آن قدر آمدیم برای خدا دل درست کردیم، عاطفه درست کردیم، احساس درست کردیم، به همین معنای » -ث

خداوند احساسات بشری ندارد، [.....]ال اگر یک کسی به ما بگوید که واهلل این طوری نیستبشری، که بعد حا

)سروش، .« شود نمی ها و دعاها و حوادث، او مواجه شویم با خواهش عواطف ندارد، و به معنایی که ما مواجه می

 (. 70:08تا  68:00، دقیقه 2016می  6، « و پاسخ پرسش -بوی خدا»

45
شنود، شنیدن یک امر انسانی است. دیدن یک امر انسانی  سمع دارد، میاین را به خدا نسبت دادن نارواست. » - 

تا  42:44، دقیقه 2015ژوئن  12، جلسه دوازدهم، «ی موالنادین شناس»)سروش، .« است و هر چیزی از این قبیل

42:56 .) 

46
 به عنوان نمونه به وارد زیر بنگرید:  - 

و پیام خداوند را در قلب او، و در گوش  کنند، آیند، دور سر او پرواز می جمع می ]پیامبر[فرشتگان گرداگرد او» -الف

کند که همگان در مقابل او باید به تعظیم بنشینند. یا خم  تبه ای پیدا میو او قدسیتی و قداستی و رفعت مرخوانند.  او می

و چنانکه در  و بعد کالم او از اصالتی و معصومیتی و عصمتی برخوردار است که گویی کالم خداوند است.شوند. 

ارا با این فرق داشت. گفتم آشک کند. اما آنچه که من می نمی قرآن است از پس و از پیش هم هیچ خطایی در آن راه پیدا

. گفتم پیامبر در تولید وحی دخالت دارد، نه تنها دخالت دارد، اصالً  وحی صد در صد از آن  اوست من می

مدخلیت ندارد، تقسیم کاری بین خدا و پیغمبر صورت نگرفته که بخشی اش را خدا انجام بدهد و بخشی اش را پیغمبر 

 (.20:55تا  19:51، دقیقه 2016نوامبر  4، «رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری دینی» سروش،)« انجام بدهد.

این سئوالی است که امروزه خیلی مطرحه: مگر خدا شخص است؟ شخصیتی دارد؟ یک نفر موجودی است، اصالً » -ب

ه گویی یک نفر است، یک موجودی است، شخصیتی داره و این بوده و برای شود در مورد او چنین تصور کرد ک می

کنیم، ما  زنه؟ ما دعا می زنیم، او با ما حرف می با او حرف میهمیشه خواهد بود و با ما طرف است و ما با او طرفیم؟ 

سیر تاریخی " ش،سرو«)]همه اینها مجازی است[.کند دهد. او با پیامبران صحبت می کنیم. او جواب می تضرع می

 (.46:01 -46:40دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "تحول فهم قرآن

https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=F3MWO37ifXA
https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
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...خودش]خدا[ حرف بزند، نه. و لذا هر گوید، از مشخصات انسانی است نمی تکلم، سخن گفتن، خدا سخن» -پ

، «پرستش خدای بی صورت»سروش، ) «به خداوند نسبت داده شود مجازی است. انسانی[ کهی ] ها دانه از این صفت

 (. 48:01تا  47:40، دقیقه 2015سپتامبر  11

بارها در  من در قبض و بسط پیش فرض جامعه مومنان را لحاظ کرده ام و آن این است که قرآن کالم خداست.» -ت

را آورده ام. و البته تا آن موقع خودم هم قائل به همین پیش فرض بودم]....[ االن  "در نگاه مومنان"قبض و بسط عبارت 

من دیگر به این مطالب قائل نیستم]....[ پس برخی پیش فرض هایی که در قبض و بسط آگاهانه یا ناآگاهانه به کار برده 

، کالم محمد، رویای محمدعبدالکریم سروش، «)ریزد. کند اکنون فرو می رتباط پیدا میام و با کالم خدا بودن قرآن ا

 (. 284 -283، صص 1397انتشارات صقراط، پائیز 

سروش پروژه نامتکلم کردن خداوند از سوی خودش را انقالبی ترین و رادیکال ترین طرح الهیاتی نامیده و  -ث

ت نه کالم خداوند، به نظر من یکی از رادیکال ترین و انقالبی ترین سخنانی طرح این که قرآن کالم محمد اس»گوید:  می

 (. 312 -311، صص کالم محمد، رویای محمدسروش، «) توان گفت. است که در این زمینه می

آوردم که اصالً کالم باری  بسط تجربه نبویدر کتاب »گوید:  سروش به نامتکلم کردن خداوند افتخار هم کرده و می -ج

داریم و تعبیر کالم خدا مجازی است. هرچه هست کالم محمد است. مگر اوصاف دیگری درباره خداوند در قرآن ن

 شوند، مثل این که خدا منتقم است یا خدا دست و سمع و بصر دارد. خب من نداریم که مجازاً به خدا نسبت داده می

د؟ علتش شاید این باشد که آیات قرآن را گفته اند که شو رسد این قصه فراموش می دانم چرا به کالم باری که می نمی

عین کالم خداست و لذا مانع از این شده است که بگوییم درست است که کالم خداست، اما نه به معنای حقیقی، بلکه 

دا به معنای مجازی. و به هر دلیل، این تفطّن صورت نگرفته است. همین که بگوییم این کالم محمد است و مجازاً به خ

شود، آن مسائل از جمله این که کالم خدا حادث است یا قدیم، کالم خدا مخلوق است یا غیر مخلوق،  نسبت داده می

«) شود. من در واقع به این مطلب مفتخرم. شود و راه حل معضل کالم خدا به خوبی گشوده می همگی از میان برداشته می

 (.313 -312، صص کالم محمد، رویای محمدسروش، 

47
 برای مثال به دو شاهد زیر بنگرید:  - 

کند یک خدای مشخصی است که عزم دارد، اراده دارد، حرف  خدایی که این کار]ارسال رسول[ را می» -الف

گیرد، خُب این خدایی است که شما  زند، واسطه بین او و بشر هست به نام فرشتگان، و این وسائط را به کار می می

کنند، و پیام خداوند را در  آیند، دور سر او پرواز می فرشتگان گرداگرد او جمع می.[ ]...شناسید در جهان سنت می

https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
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رویاهای رسوالنه در » سروش،.« )اینها را البته باید تغییر رادیکال بدهیم همه].....[ خوانند قلب او، و در گوش او می

  (.25تا  17:50، دقیقه 2016نوامبر  4، «ی روشنفکری دینیجغرافیا

. که میکن می یتلق ینسبت انسان کینسبت خدا با جهان و خودمان را یعنی گفته ام، من این را بارها و بارها » -ب

 کند، می یدستانش امر و نه ریبه ز یپادشاه کیبه نام خدا نشسته است ، همان طور که  یمقتدر یلیانسان خ کی

 نیفرستد، و از ا را میی مأمورشنویم، یا  نمی ، در پشت سر، ما یکه البد در خف رمیکند، گ می یاو هم امر و نه

 تا 16:51 قهی، دق2018 آگوست 12، « 50 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش، « ).میکه خُب دار یتصورات

17:18 .) 

48
 به عنوان نمونه به شواهد زیر بنگرید: - 

کنند با  کنند به درگاه خداوند، بعضی هاشون فکر می به قرآن هم مراجعه کنید. خُب مومنان ما دعا می» -الف

 آورند. که او گناهانشان را بیامرزد. بر آنها کنند. دل او را به رحم می کنند، دل خداوند را نرم می تضرعی که می

گوید که خداوند رحم ندارد، خداوند شفقت ندارد،  ترحم کند. در حالی که اصول ثابته فلسفه اسالمی به ما می

گیرد.  نمی کند. خداوند اصالً تحت تأثیر کسی و چیزی قرار نمی خداوند مثل آدمیان نیست. خداوند اراده اش تغییر

سایر موجودات است. فوق علت و معلول های مادی است اگر قرار باشد تحت تأثیر قرار بگیرد، یک موجودی مثل 

رویاهای رسوالنه در جغرافیای » سروش،« )پذیرد. نمی گذارد، اما تأثیر که در این جهانند. و بنابراین او تأثیر می

  (.23:58تا  23:09، دقیقه 2016نوامبر  4، «روشنفکری دینی

این سئوالی است که امروزه خیلی مطرحه: مگر خدا شخص است؟ شخصیتی دارد؟ یک نفر موجودی است، اصالً » -ب

شود در مورد او چنین تصور کرد که گویی یک نفر است، یک موجودی است، شخصیتی داره و این بوده و برای  می

کنیم، ما  زنه؟ ما دعا می زنیم، او با ما حرف می با او حرف میهمیشه خواهد بود و با ما طرف است و ما با او طرفیم؟ 

سیر تاریخی " سروش،«)]همه اینها مجازی است[.کند دهد. او با پیامبران صحبت می کنیم. او جواب می تضرع می

 (.46:01 -46:40دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "تحول فهم قرآن

ما خداوند را به عنوان یک شخص که حاال یک جایی هم نشسته ، در عرش یا، ذهنی هم دارد مثالً، و ذهن او » -پ

کند، یا  گیرد، یا اجابت می کنیم، در اثر دعای ما مثالً تصمیمی می کند، فهمی دارد، ما دعا می کند، فکر می کار می

شود فی المثل، و یک روز خوش است، یک روز  کند، نظرش عوض می یکند، قبول م کند، رد می نمی اجابت

، به همان دلیلی که حتی کالم سنتی  شود برای خداوند قائل بود نمی ناخوش است، و امثال اینها. خوب این احوال را

 به او نسبت گوید که وجود خدا بیکران و بی نهایت است و ثبات هم در ذات او هست، بسیاری از این احوال را هم می

https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=Ts5Y7aDpupM
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
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حتی دعا کردن هم به این شکل متعارفی که ما داریم، به هر حال یک صورتی و کاریکاتوری از شود داد،  نمی

دهد، آن وقت باید در همه اینها یک نظر  نمی دعاست. یعنی اگر قائل به یک خدایی بشویم که تغییر اراده و نظر

  (. 15 -25دقیقه . بخش اول،  2014، دسامبر  « روش تعبیر رویای رسوالنه»سروش، .«) مجددی بکنیم

عا فاقد توجیه عقلی و فلسفی است و صد دلیل فلسفی وجود دارد که دعا هیچ توجیهی ندارد: به زعم سروش د -ت

حقیقت این است که حقیقت دعا بر ما مکشوف نیست. من اگر شخصاً، پیامبر اسالم دعا نکرده بود، اگر عیسی دعا »

هیچ توجیه عقلی و . برای این که کردم نمی نکرده بود، اگر موسی، اگر عارفان بزرگ دعا نکرده بودند، من هم دعا

. ولی معنایش این نیست که اگر عقل من به چیزی نرسید، اون دیگر باطل است، این دیگر  فلسفی برای این کار نیست

تهی از معناست. خوب نه، ممکن است یک معنایی داشته باشد، علی الخصوص وقتی که بزرگان این فن، پیشوایان و 

تواند احتمال بدهد که یک چیزی هست که بر من نامشکل و نا مکشوف  ست برده اند، آدمی میراهنمایان، به این امر د

گفت. کانت باالخره جزو اعقل  است. ببینید شما اگر از لحاظ  فلسفی بخواهید بروید همانی خواهد بود که کانت می

الً معنا ندارد. وقتی که شما خدا را گفت. توی یک نظام فلسفی اص گفت دعا معنی ندارد. راست می عقالی عالم بود. می

گیرید، معلول هیچ تأثیری در علت ندارد. علت هیچ عاطفه و دل ندارد. یعنی چی ما یک چنین کسی را  قادر مقتدر می

بخوانیم و بخواهیم در او تأثیر بگذاریم و او رأی اش را عوض کند و مطابق میل ما عملی را انجام بدهد؟ بنابر این واقعا 

هم "گوید: . این که موالنا میدلیلی هم برایش نداشتیمما از دعا خبری نداشتیم و  -خالصه کالم است -دیان نبودنداگر ا

معناش دقیقاً همین است. این را تو یاد ما دادی، ما بلد نبودیم دعا بکنیم. عقالی ما، فیلسوفان  "دعا از تو، اجابت هم زتو

گوید.  برای توجیه این امر وجود ندارد. حاال این فقط کانت نیست که این را می ما بلد نبودند. برای این که راه عقالنی

کنم. شما حرف های بوعلی و مالصدرا را ببینید. این بزرگان قوم هیچ توجیهی برای دعا  نمی من اینجا دیگر اطاله کالم

و فالسفه ما در این  یه ش داریمبه لحاظ فلسفی هیچ توجیهی برای این کار نداریم، بلکه صدتا دلیل علندارند....

 (.65:12تا  62:23، دقیقه 1394، رمضان « خدا و جهان»جلسه دوم از گفتارهای )سروش، .« زمینه کامالً زمین خورده اند

دهد که خداوند اجابت کننده دعاها نبوده و نیست و دخالتی  ابتدا مفصل توضیح می« راز دعا»سروش در سخنرانی  -ث

گوید  تواند افشای راز کند. می گوید بیش از این نمی گذارد و می ن در میان میدر جهان ندارد، سپس رازی را با حاضرا

 کند. همه امور به دست ولی خداست: دعاها را ولی خدا اجابت می

کند مگر از طریق دل و روح  نمی بگذارید این جا من یک رازی را برای شما بگشایم : خداوند هیچ کاری در این عالم»

یک  اگر قرار است اثری تو این عالم، در عالم فیزیکی خارج ظاهر بشود، از طریق نفسِرا که آفریده،  این آدمیانی آدمیان.

شود تا از سر درد یک دعایی بکند، نفرینی بکند، بانگی بر آورد،  انسان صادر خواهد شد. یعنی یک آدمی برانگیخته می

خداوند در این عالم دستش از طریق روح های ...[...]شود دست خدا در این عالم از طریق ارواح اولیا او گشوده می

http://drsoroush.com/fa/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://drsoroush.com/fa/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3/
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آید چون ما را خلق کرده، اما اگر بخواهید مجاری علی و  آید این وسط ، مستقیماً می نمی آدمیان گشاده است، مستقیماً

برتر از ، معلولی امر را شما کاوش کنید و به دست بیاورید این چنین است. همان طور که مالئکه در این عالم کارگزارند

آنها همتی . اولیایی که زنده اند یا اولیایی که از دنیا رفته اند، که باز هم زنده اند، مالئکه نفوس اولیا خداوند هستند

. در این دنیا همه چیز از مسیر نفوس ما ، روح ما و قلب ما و اینها حاصل شود کنند و در این جهان تغییری پیدا می می

ت به خود ما و در درجه دوم اگر صاحب یک نفس قوی باشیم ممکن است در بیرون از ما شود. در درجه اول نسب می

دیگر برتر از این، خانم میزبان، بنده مجاز گیرم،  آخری که میبعدی و شاید هم هم این تأثیر را بگذارد. بنابراین نتیجه 

شود  نمی فتم. ولی فراتر از این دیگرگ نیستم بگم، من در واقع قبالً یک چیزهایی را گفتم که شاید هم نباید می

 (.51:35 تا  49:30 ، دقیقه 1395رمضان  ، «راز دعا»)سروش،  .«رفت. خودتان برید دیگر، پیدا بکنید

49
کند. ما از خدا چه  است که این کار را میآیا یک شخصی  کند. میراند، او زنده می کند ، او می او خلق می» - 

تصوری باید داشته باشیم. تصور یک انسان؟ یک شخص؟ یک شخص خیلی عظیم و مقتدر؟ از سئواالت خیلی پیچیده 

. خیلی از متکلمان هستند که خدا رو personalای که امروز مطرح هست همین تصور شخصی از خداوند است.  

impersonal توانید  صالً شخصیتی به معنایی که ما در جهان انسانی قائلیم، برای او قائل نیستند. شما میدانند. یعنی ا می

،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "سیر تاریخی تحول فهم قرآن" )سروش، «برای این حتی حجتی و قرینه ای از قرآن هم بیاورید.

  (.46:40 -47:24دقیقه 

50
 یمجاز میده که به خداوند نسبت می یافعالاین رفتارها و  تمام ماخُب اینها مجازی است دیگر. » - 

 (. 22:10 -22:19 قهی، دق2016سپتامبر  25،  "دهم جلسه -نخست دفتر -یشرح مثنو" سروش، .«)است

51
 :کند یم دفاع 2هیتنز از ریز قطعه چهار در سروش - 

 یاز اوصاف یندارد. هر صفت یقیحقاست، جنبه  یمجاز میده و به خدا نسبت می میدار انیرا که ما آدم یهر صفت» -الف

 قتاًیحق گرا م،یبر می کار به خدا مورد در را آن تاًیما مجازاً و کناخداوند هم دارد... میگوئ و آن گاه می میکه ما هم دار

تعبیر معاد در » )سروش،« .میآئ نمی بر آن عهده از که آورد خواهد وجود به یفراوان یاتیاله مشکالت م،یببر کار به

 (. 12:59تا  12:20، دقیقه 2015اگوست  9، «تئوری رویاهای رسوالنه

 در او یبشر یصفات را درست است به معنا نی. امیخوان ست که ما خداوند را به آنها میه یگریصفات د» -ب

است، چه  ریبص میاست، چه بگوئ عیخداوند سم میچه ما بگوئ یعنیگرفته شده،  تیاما در اصل از بشر م،یخوان نمی

ساخته اند و  انیزبان را آدم نیا شود که گرفته می یدر واقع از زبان نهایاوصاف، ا نیاست، هر چه از ا میکر میبگوئ

کلمات را و  نیا میمجبور م،یکه ما دار یواژگان یاز تنگنا یعنیخدا، اما از ،  یخودشان ساخته اند نه برا یهم برا انیآدم

https://www.youtube.com/watch?v=umPn_mq7cQ4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=wng9Juev4R0
https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E
https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E
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اند که ما به خدا  یصفات در واقع انسان نیباشد ا ادمانی دیحال با نیدر ع م،یخداوند هم استفاده کن یصفات را برا

 د،ینینه آنجا. پس بب نجاست،یخاستگاه شان ا یعنی. میده اند که ما به خودمان نسبت می ییکه خدا نینه ا م،یده مینسبت 

از خاستگاه  یعنی. میرا هم در خدا قبول دار زهایچ نیچون ا م،یمختار باش دیما با م،یباش دیبا یعنی م،یما خالق هست

.« است مختار ایگو. که است خالق ایگومعناش است که  م،یده بت میبه خدا نس یاما وقت م،یده به او نسبت می یبشر

 (. 472:1تا  71:09 قهی، دق 2017نوامبر  24، «  3۰ جلسه ، مدرن جهان در ندارانهیسلوك د »سروش، )

: دیگو می که است حتریصر و تر برجسته همه از شیکی یول م،یدار هیآ ات چند البته م،یدار مهم هیآ هی ما قرآن در» -پ

 شما د،یکن تصور یزی[. لذا اگر شما خدا رو مثل هر چ۱۱ ،ی]  شورستیمثل خدا ن یزیچ چیه: لَیْسَ کمِثْلِهِ شَیْءٌ"

 رو خدا مثال و  مثل یرو از. دیل نشوخدا مثل و مثال قائ ی[ برا7۴]نحل، "فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ".دیا رفته خطا

 خطا که میبدون دیبا م،یبش قائل انیآدم ریغ و انیآدم با ، خداوند یبرا که یشباهت اندك هر لذا. شناخت توان نمی

 (. 47:23 -48:06 قهیدق،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "آنتحول فهم قر یخیتار ریس" سروش،.«)است یقرآن ریغ و میا کرده

 یوقت د،ینکن یانسان انگار یعنی Anthropomorphism دینکن اسیق انیخداوند را با آدم میگوئ درست همان که می» -ت

ندارد.  یرحم خدا، خدا رحم انسان میگوئ می یندارد، و تا باالتر، وقت ییدست خدا، چشم خدا، خدا دست و پا میگوئ می

تجربه کرده  ایباشد،  دهیدر ذهن داشته باشد، کتاب خوانده باشد، معلم د ییعلمش که صورت ها ستیعلم خدا مثل ما ن

است. حاال  یاصل در کل عالم ارواح هم جار نیا یعنیصفت،  نیکدام. ا چیفکر کرده باشد. ه ایکدام،  چیه نهایباشد، ا

 بر میکن می یزندگ او در که عالم نیا یبرا ما که یاوصاف نیا از کی چیه. است مجرد موجودات صدر در خداوند

،   2019سپتامبر  15،  «75 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، ) «.ستین صادق و یجار آنجا در م،یشمار می

 (. 25:12تا  24:21 قهیدق

52
 .  54و  53های  نوشتیپ به دیبنگر نیهمچن. کند یم دفاع مطلق هیتنز از سروش( گرید مواردالبته  )و ات زیرقطع در - 

آگوست  28،  "جلسه نهم -دفتــر نخسـت  -شــرح مثنــوی "سروش،  .«)بی صورت مطلق خداوند است» -الف

 (. 88:12تا  88:09، دقیقه 2016

 یوقت م،یدار ما صورت یب وجود کی یعنیاست.  نیچنان که گفتم در اصل هم یصورت یقصه صورت و ب یبار» -ب

 میدار یوجود ما. یصفت هر است، صفت منظور ست،ین یظاهر افهیق و شکل نجایا منظور صورت یب میگوئ می هم

 به میشناس می یانسان عالم در عت،یطب عالم در ما که را یاوصاف از یصفت چیه یعنی. است صفت یب وجود نیا که

. ندینش ها می نیا از فراتر وجود و ماست محدود یها افتیدر از برخاسته نهایا همه چون میبده نسبت میتوان نمی او

 جود راکرد، اما و فیرا بتوان تعر یزیهر چ دی. شاستین فیفالسفه هم گفته اند که وجود قابل تعر د،یدان همه تان می

https://www.youtube.com/watch?v=piLxrr_uNJY
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=UNLtwUc0viA
https://www.youtube.com/watch?v=MT2rVSMhML4
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مالصدرا است و در  صیکرده اند، شخص شخ دیامر پا فشرده اند و تأک نیکه بر ا یکرد، و از بزرگان فیشود تعر نمی

 م،یکن می فیمشابه مالصدرا دارد، که ما موجودات را تعر اریها سخنان بس نهیزم نیکه در ا دگریها نیعصر ما جناب مارت

 یصورت ها نیوجود هم ،یگرید ریبه تعب ایوجود نشسته اند.  یکه رو ییگوموجود را، نه وجود را. وجود، موجودات 

ما  مانیاند، نه خود وجود. چون حک فیقابل تعر اتیو ماه ندیآ می دیپد اتیکند و لذا موجودات و ماه می دایمختلف پ

 کیدارد.  نمی بر فیتعر. وجود میکن می تیرا براساس ماه فی، ما تعر"هیو للماه هیبالماه فیالتعر"گفتند که  هم می

 نهایکدام ا چیاست، ه یاست، نه کل ییاست که نه جنس دارد، نه فصل دارد، نه عام است، نه خاص است، نه جز یامر

. اما با جوهر ستین نهایکدام ا چی. نه جوهر است، نه عرض است، همیاست که ما دار یانقسامات نیهمه ا ی. وراستین

که درآمد رنگ آنها  نهایدر هر کدام ا یعنیاست.  یکل یاست، با کل ییجز ییا جزجوهر است، با عرض عرض است، ب

به  یکنند. موالنا البته چندان دل است که در عالم فلسفه هم می یمفصل یلیپوشاند. بحث خ و جامه آنها را می ردیگ را می

 یو شهود حیمحض تجربه صر دیگو که می یسخنان نیو ا میدان دهد، چنان که می نمی کیزیبه متاف یدهد، دل نمی فلسفه

 نیاکه  نی. استیطور ن نیبرداشت کرده باشد و زبان آنها شده باشد. ا یلسوفیرا از کتاب ف نهایکه ا نیاوست بدون ا

 ای. ردیگ می خود به صفت یب آن که است ییها صفت رد،یگ می خود به صورت یب که است ییها صورت جهان

 رونیب یصورت یب ازها  صورت نیا تمام.]....[ و یزیچ نیپوشد. چن به خود می انیعراست که آن وجود  ییجامه ها

 محدود که نیا لیدل به. دیزا می را نهایا اما ندارد یصفت و یصورت اصل در خودش که یموجود یعنی. اند آمده

 که نیهم اما رود، نمی او تن بر یا جامه چیه لذا و است محدود نا است، صورت یب که یامر آن. شود می

 و یصورت یب نیا سر پس. داد او به یصورت و یرنگ و. دوخت جامه او یبرا توان می آنگاه کند می دایپ تیمحدود

 شدن محدود نیا و. است شدن محدود شدن، دار صورت و شدن دار صفت سر و است، یکرانگیب ، یصفت یب

 یب  و ناحدود چون وجود اما ند،یآ در ما ذهن در تاًیماه بتوانند یعنی بکند، ادراك مستعد را موجودات تواند می

 ذهن قیطر از اند گفته هم لسوفانیف که آنچنان را وجود ما لذا. دیآ نمی در هم ذهن در ، است صفت یب و رنگ

 یعقل و یالیخ ادراك ، یذهن شناخت صورت یب وجود. ردیگ می تعلقها  صورت به شهیهم ذهن. میشناس نمی

البته درک ما  ی. ولمیکن و وجود را درک می میشو ما به وجود متصل می یعنیاست.  یض اتصال وجودبلکه مح .ندارد

به وجود، تأمل در  دنیرس میبگوئ ایراه شناختن وجود  نیاست. بهتر فیقابل تعر ریاست. و لذا غ یمفهوم ریهم درک غ

 اما موجودند، گرید موجودات .میهست ما است، موجود که فهمد می که یموجود تنهااست.  شیخو شتنیخو

که  میکن و درک می میکه موجود میهست یاز وجود داشتن ندارند. ما موجودات یدرک یعنی. موجودند که دانند نمی

که  نیا یو لذا برا مییموجود به ما خود ما نیکتری. نزدمیدار یادراک کی تیو از وجود تیو لذا از موجود میموجود

شود،  مراتب آغاز می نیتر یاز سطح شتنیمراجعه کردن به خو نی. و امیمراجعه بکن دیان بابه خودم میوجود را درک کن
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 ایکه منقول است  یتیاز عرفا گفته اند که آن روا یصورت خودمان برساند. پاره ا یکه ما را به همان وجود ب یتا اعماق

ر کس خودش را بشناسد خدا را شناخته : ه "من عرف نفسه فقد عرف ربه" ،یبه امام عل ای امبریمنسوب است به پ

درک کند، آن گاه به  یصورت یاست که هر کس بخودش رجوع کند و وجود خودش را در آن ب نیاست،  معناش ا

 عبور میزبان و مفاه انیذهن است و از م یکه ورا ی. معرفتیمفهوم ریشود. معرفت غ می کیمعرفت خداوند هم نزد

 است، صفت یب و است صورت یب وجودکه  نیارساند.  خودش را به خداوند می یگریراه د کیکند. بلکه از  نمی

 صفت هم خداوندکه  میبگوئ دیآن گاه با م،یکن انیامر را درباره خداوند هم ب نیهم یعنی م،یرا اگر عقب تر ببر نیا

 و صفت هر از را خدا یعنی. یهیتنز یخداشناس ندیگو می را نیا خُب. است صورت یب. ندارد صورت و ندارد

که در  نی. اگریگفته اند د نیرا هم هم حیو برتر نشاندن. مفهوم تسب کردن هیتنز یحد و دیق و تیماه و صورت

سبحان اهلل عما "خدا را از همه اوصاف.  میکن می حی[: تسب۱5۹]صافات، "یَصِفُون عَمََّا اللََّهِ سُبْحَانَ"قرآن هست: 

)ع(، که یاست. در نهج البالغه آمده است، از امام عل دیکمال توح نی. ای. خدا برتر است از هر وصف"صفونی

 یعنی د،یتوح کمالالبالغه[  اول نهج  ةخطب]"عَنْه  الصِّفَاتِ ینَفْ لَهُ الْإِخْلَاصِ کَمَالُ وَ لَهُ الْإِخْلَاصُ دِهِیکَمَالُ تَوْحِ"

 رُیلِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَ". ندارد یصفت چیه دیبگوئ. دیکن ینف او از را صفات تمام که است یوقت کامل، دیتوح

از صفت  ریاز موصوف است، موصوف غ ریکه صفت غ نیا یبرا "الصِّفَة رُیغَ أَنَّهُ مَوْصُوفٍ کُلِّ شَهَادَةِ وَ الْمَوْصُوفِ

و  کامل دیتوحکه  نیا ی. براشود می حاصل یدوگانگ دیآورد انیم در را صفت و موصوف که نیهماست، و 

و فقط موصوف  دیبردار انیصفت و موصوف را از م یدوگانگ نیا دیبا دیو نقض نکرده باش یرا نف کامل بساطت

جامه  چیکه ه نیو بدون ا تیانکشاف و شفاف تیدر نها ،یانیعر تیدر نها بساطت، تینهابدون صفت. در  دینیرا بب

 که ،یهیتنز یخداشناس ندیگو می را نیا. دیقائل بشو او یبرا یتیمحدود چیکه ه نیبر تن او باشد و بدون ا یا

 ندارانیدارند، نه فقط د ندارانیعامه د یعنی م،یکه ما دار یمتعارف یدارد با خداشناس اریو فاصله بس .است کامل دیتوح

که خدا  ما و آن چنان انیدر م یعنیاست.  یهیتشب یکه عمدتاً خداشناس ره،یو غ تیهودیو  تیحیمس ندارانیمسلمان، د

است که  یصفات نی. هماست یانسان صفات هم را صفات نیا از یاریبسپُر از صفات گوناگون است. و  میشناس را می

مداقه به خداوند نسبت  یمطالعه، ب یب ،یرا هم، به راحت نهایو ا میشناس در خودمان می م،ینیب می انیآدم انیما در م

راند.  نشسته است و بر جهان فرمان می ییاست که در جا یبزرگ شده ا رایانسان بس کیکه خداوند  ی. به طورمیده می

ابعاد  کیالبته با  م،یدان می انیآدم هیشب یزیرا چ نهایرفتار او را، اوصاف او را، کردار او را، أراده او را، علم او را، همه ا

فائق و  زیاست، أراده اش بر همه چ شتریاست، علمش از علم ما ب شتریکه قدرتش از همه ما ب یبزرگتر. موجود یلیخ

 به هیتشب از یحرکت دیبا همواره ندارانید و موحدانوار است].....[  یاست. آدم یقاهر است، اما در بُن و باطن آدم

با صورت و پُر  یکامالً انسانوار است. خدا یخدا کیشناسانند]...[  را که به ما می ییخدا نی. اولکنند آغاز را هیتنز
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 دواریوقت ام م،یترس از او می دنیوقت ترس م،یکن است. و هنگام دعا کردن به درگاه او دعا می رالوجوهیصورت و کث

 دیبگو یعنیو عبورمان بدهد.  ردیدست ما را بگ یشود که کس . و کمتر مینیچن نیا یخداوند م،یهست دواریشدن به او ام

را که ما   یزائد یلباس ها نیرفته ا رفته. است دیتوح جاده نیا. رفت دیبا هیتنز به رو و کرد عبور دیبا هیتشب ازکه 

را که ما بر چشم خودمان  ییحجاب ها نیا گر،ید ریبه تعب ای. میاوریب رونیاز تن او ب دیبا م،یبر تن خداوند کرده ا

 و درك اریبسا و لذ م،ینیب ها می حجاب نی. ما خدا را از پس امیها را پس بزن حجاب نیا دیرفته رفته با م،یافکنده ا

شناخت،  دیبا یصورت یخدا را اول در ب ل،یدل نی. به هممیدار خداوند از یراهزن و کننده گمراه و یناقص شناختِ

و کمتر  میشناس می یدگیکه ما ابتدأ او را در پوش یبر تن او کرد. در حال یزیچ ،یلباس کیقائم شد  یبعداً اگر ضرورت

 نکرده یخدا لذا و میاوریب رونیب او تن از میا کرده او تن بر گزاف به که را ییها جامه نیاکه  میکن هم فرصت می

.« میاست، و نامش را ما خدا نهاده ا یگرید زیچ کی. واقعاً ستین خدا که میپرست می را ییخدا کی عمر انیپا تا

 (.   22:49تا  10:35 قهی، دق 2018اکتبر  21،  «59 جلسه ،یمثنو نخست دفتر شرح »سروش، )

عارفان است. من بارها گفته ام که از نظر  یخدا نی. اتفاقاً نه ادیرا به کار برد لسوفانیف یخدا ریشما چند بار تعب» -پ

دانست  دیش را باا قیدق یکشف عارفانه است. اما خوب معنا کیصورت بودن  یب نیصورت است و ا یموالنا خدا ب

دارد و  یخداوند ذات .ستین صفت یب یموجود چیه یعنی. ستین صفت یب که خداوند دینیبب ست؟یکه منظورشان چ

اوصاف در  نیاست که ا نیدارد. اما مسأله ا یاوصاف کیبه هر حال  یذاتش هستند، ول نیاوصاف البته ع نیو ا یاوصاف

. حاال میبر گرفته ا یاز عالم انسان م،یکن خدا ذکر می یرا که برا یما همه اوصاف گنجد. نمی ما یما و در زبان ها یها انیب

کردنش  دیکه تجر م،ینکن دیها را تجر نی. اگر ما امیبر گرفته ا ی. ما از عالم انساندیو هر چه که شما گفت عیو سم میرح

را  نهایا دیالبته نادرست است. ما با میبدهبه خدا نسبت  میدار نهایکه از ا یسخت است، و همان درک انسانوار یلیهم خ

که  یگریو هر صفت د ،یانسان یعلم به معنا ،یانسان یعدل به معنا ،یانسان یرحم به معنا یعنی. میاز ذهنمان پاک کن

 ساده به یمعان نیها را اگر به هم نیا -میهم نداشت یگریراه د م،یبر گرفت یکه ما البته از جهان انسان -دیشما فکر کن

است که  ییخدا کیکه در واقع  م،یانسانوار درست کرد یخدا کی یعنی. میرفته ا یراه غلط میخداوند اطالق کن

 خودش ذات در خداوند نیبنابرابرد.  است و ما را به ترکستان می یراه ناصواب نیش. و ا میپرست می می. و بعد دارمیساخت

 هم ذاتش نیع صفات نیا که دارد یصفات و ذات ،یچ هر حاال ای ست،ین عالم خدا میگوئ نمی ما یعنی دارد، یاوصاف

جامه را از تن او در  نیا ،یپوسته صفات انسان نیا یعنی. میکن می منسلخ را او یانسان صفات همه از ما یول هست،

 نیا هیتنز زا منظور. یانسان ریغ کامالً میکن تصور دیبا را ییخدا کی نیهستند. بنابرا یو همه صفات انسان میآور می

 ی. بعد چون ما واقعاً با عالم انسانیانسان ری. کامالً غستیکار ن در یچیه. یچیهکه  نینه ا ،ییخدا ریکه غ نی. نه ااست

سخت  یلیخ م،یکه انسان میاست، خودمان هست کیو به ما نزد میشناس که ما می یزیچ نیکتری، نزد میهمواره تماس دار

https://www.youtube.com/watch?v=NewRwDpayTw
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در مقام  یعنیشود کرد.  نمی است که تصور نی. واقعش امیتصور کن میرا بتوان یانسان ریکامالً غ یما که خدا یاست برا

 خُب. شود می چیه کی به لیتبد. شود می یمحو زیچ کی به لیتبدکه  نیمثل ا دیگوئ تصور همان طور که شما می

 کمال و باشم، داشته هم دینبا که ،میندار او از یصورت و شده چیه و شده یمحو زیچ کی به لیتبد که یزیچ نیا

 از م؟یبشناس را او میتوان می کجا در فقط ما میبشناس و میبفهم ش یصورت یب در را او که است نیا هم خدا شناخت

 که یصورت هر د،یبساز که یمفهوم هر.  است ذهن عمل یساز صورت دینیبب چون. یذهن اتحاد نه. یوجود اتحاد قیطر

 معشوق و عاشق به راجع بزرگان نیا که همه نیا. معشوق و عاشق مثل درست د،یبکن دایپ ییرها اگر نیا از د،یبساز

. است معشوق خود عاشق. ستین خودش معشوق از یصورت عاشق عاشق، دینیبب. گرید است نیهم ندیگو می سخن

 او با برو بخُ ،یدار خودت نزد که یلیل از یصورت کی تو که ندیبگو اگر مجنون به یعنی. است مهم مطلب نیا یلیخ

 نیوجود من پر است/ ا یلیاز ل کیل" کرده، پُر مرا وجود یلیل خود دارم؟ کاریچ یلیل صورت با من دیگو . میبورز عشق

 هست، شان نیب که یشناخت و هست شان نیب که یاتحاد و معشوق و عاشق مثال نیا. "صدف پر از صفات آن در است

گفت  می یزیبه شمس تبر یکه مولو نی. ابکند دایپ خدا از تواند می یمآد که یشناخت یبرا است مثال نیمهمتر نیا

 قیگفت که من از طر می یعنیمعنا.  نیبه هم یعنی. گریگفت د می لیدل نیبه هم "ترا عشق شناسد نه خرد زیشمس تبر"

 ایاست،  نقدریاست، سنش ا نقدریآقا قدش ا نیا میکه مثالً بگو یذهن یصورت ها قیعشق تو را شناختم. نه از طر

 دایبا خود تو ارتباط پ یجور کی. من یشود صور ذهن ها می نی. استیبلد ن ایکه فالن مطالب را بلد است  دیفرض کن

 سریشود؟ البته که م می سریدر مورد خداوند م نیا ایاست. آ یزیچ نیهمچ کیصفاتت.  نیآثارت، نه با ا نیکردم. نه با ا

دستم بگرفت و پا "و خورده خورده،  رندیگ زم دارد. ما ابتدا مثل بچه که دستش را میال یبلند یگام ها یشود، منته می

مانند.  می یها تو همان راه رفتن بچگانه باق یلی. خمیاموزیب دیراه رفتن را با وهی، ما ش"راه رفتن آموخت وهیبه پا برد/ تا ش

آنها را باالتر ببرد، اما خُب  رد،یکه دستشان را بگ دیآ نمی یگریدارند، کس د نمی بلندتر بر یقدم ها ند،یآ نمی فراتر یعنی

شود ارتباط برقرار  نمی دیگوئ که می نی. و امیبکن دیپوسته صفات را ما با نیاست.  دائماً ا نیباالتر هم میبرو میبخواه

 ذات خود با. دینکن دایپ ارتباط صورت با شما که ردیگ می صورت جا همان درست یاتحاد و عاشقانه رابطه اتفاقاًکرد، 

. افتیدر توان می عارفانه ای انهیصوف و عاشقانه یها تجربه یتو فقط را نیا. است صورت یب که دیبکن دایپ ارتباط

 یو عالمانه. همش در جا مانهیو حک لسوفانهیف یها افتیشود همان در می نیاست. مادون ا نیبزرگان هم نیدعوت ا

مراتب  نیآنها نردبان ا یشود گفت گاه هم در همان جا هستند. بلکه می شتری. بستین یخودش خوب است، مشکل

 نخست  دفتر شرح» سروش،« )دارد. یو رزق یبیعالم نص نیهم در ا یباالترند. اگر حجاب واقع نشوند، و هر کس

 (.  94تا  88:04 قهی، دق 0202دسامبر  6،  108 جلسه ، «یمثنو

https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
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 چیه مثل نه و است، انسان مثل نه است، عتیطب مثل نه خداوند که است نیهم میهستم که مسلماً رأ یمن از کسان» -ت

بله ].....[ کرد اسیق شود نمی یزیچ چیه با را او م،یدار قرآن در که طور همان ، ءیش کمثله سی. واقعاً لاست یگرید زیچ

 را ییها لباس نیا یعنی ، واقعاً هست که یطور همان یعنی م،ینیبب را خداوند عارفان مثل یعنی م،یبرو اگر ما فراتر

 نیمان از همه ا یآن وقت تلق ی، به طور کافمیکن صورت یب را او واقعاً و میاوریب در را نهایا تنش، به میدوخت که

 و ینکردن تصور کامل طور به خداوند ذات  صالًا که نیگردد به ا اش بر می یبخش]......[ شود می عوض زهایچ

 با ما ذهن. است یطور نیا. ماست ذهن اصالً که هم اش یبخش دارد، قرار ما اذهان و عقول فوق و. است یدنینفهم

 18،  «هجدهم جلسه ل،یقرآن و انج »سروش، ).« شود می رتیح دچار. تواند نمی صورت یب با کند، می کارها  صورت

 (. 79:52تا  77:24،  2020سپتامبر 

بینیم که این  در قرآن اتفاقاً خدای شخص وار غلبه دارد. ما دو تا سه تا تصویر از خدا در قرآن می»گوید:  سروش می -ث

طان دارد  و این خُب در قرآن خیلی ساری شود گفت که مکاشفات پیامبر است. یکی خدایی که حالت سل هر سه تا می

الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ  هُوَ إِلَّا هَۖ  هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَ"و جاری است. حتی تعبیر ملک در مورد خداوند به کار رفته است. 

[. یک پادشاهی که پاک است البته. یعنی به 23]حشر، "یُشْرِکُون عَمَّا هِاللَّ سُبْحَانَ ۖ  الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ 

ظلم و غیره آلوده نیست، اما صفت پادشاهی براش به کار رفته. که خُب این یک تصویر خیلی دم دستی است و همگان 

و صاحب ملک که باز این توانستند این را درک کنند. کلمه رَب هم در قرآن به کار رفته، رَب کالً یعنی صاحبخانه  می

آورد.  آید. تصویر دیگر خداوند خُب خالق است که همان مفهوم صانع را با خودش می ارباب بودن خداوند هم از او می

که  بینید در همه اینها شما شخصی بودن خدا را میاین هم یک تصویر دیگری است که احسن الخالقین است. که 

است، مثل سلطانی بر تخت نشسته، که خُب اصالً رسماً هم در قرآن  . یک موجودگویی که خدا یک شخص است

ها این آیه مورد بحث  [ خدا بر روی تخت نشسته است. و قرن5]طه، "ۖ  اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى نُۖ  الرَّحْمَ"هست که 

در این زمینه  مفسرین بود که به چه معنا خدا رو تخت نشسته؟ اصالً تخت چیه؟ نشستن خدا چگونه است؟ که مفصالً

بحث شده. اما اینها همه اش گویی که شخصی، ملکی، سلطانی، اربابی، خالقی، صانعی ، چیزی را در چشمان ما 

 نُورِهِ مَثَلُ ۖ  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "آورد. اما یک تصویر دیگری هم در قرآن هست که آن تصویر نور است. که  می

ةٍ وَلَا شَرْقِیَّ لَا زَیْتُونَةٍ مُبَارَکَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ یُوقَدُ دُرِّیٌّ کَوْکَبٌ کَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ۖ   زُجَاجَةٍ فِی الْمِصْبَاحُ ۖ   صْبَاحٌمِ فِیهَا کَمِشْکَاةٍ

 الْأَمْثَالَ اللَّهُ وَیَضْرِبُ ۖ   یَشَاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ یَهْدِی ۖ   نُورٍ ۖ  عَلَى نُورٌ ۖ  غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 

[. این تصویر از خداوند، این استعاره از خدا، دیگر شخصی نیست. تبدیلش 35]نور،  "عَلِیم شَیْءٍ بِکُلِّ وَاللَّهُ ۖ   لِلنَّاسِ

ده اند و هر کدام به اندازه کند به نور، که گویی موجودات این جهان حباب هایی هستند که روی این چراغ نهاده ش می

کنند. یک خورشیدی است که گویی خداوند که نه شرقی است و نه غربی،  گیرند و نور را پخش می خودشان نور می

https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
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اصالً خورشید نه شرقی است و نه غربی، تنها موجودی که نه شرقی و نه غربی است خود خورشید است، چون شرق و 

خود او مشمول و مقید به شرق و غرب باشد. نور خداوند نه شرقی است و نه غربی،  ریزند، نه اینکه غرب از او فرو می

آن چراغ نه شرقی است و نه غربی، و خداوند مثل این است که در چراغدانی نهاده شده است و روی او حبابی است و 

لی عارفانه است به این تصویر از خدا تصویری است که خُب خیکند.  زجاجه ای است و همین طور نور را پخش می

. و جناب غزالی اگر بدانید هم نیست. شخص وار هم نیست، انسانوار هم نیست Anthropomorphicاصطالح. و 

یک کتاب مهم دارد به نام مشکاه االنوار که تمام کتاب در تفسیر همین آیه است. همین یک آیه اهلل و نور السموات را 

را آنجا توضیح داده. او توضیح مفصل و خیلی خوبی درباره حقیقت نور  یغیر شخصتفسیر کرده، خدای نور وار را، 

فیلسوف ایرانی بسیار مهم و  -دانید که فلسفه شیخ شهاب الدین سهروردی چیست؟ چرا خدا نور است؟ و غیره. می

ار پذیرفته و اصالً هم فلسفه نور است، فلسفه اشراق است. که او هم تأثیر از غزالی و از مشکاه االنو -بزرگ و مشهور ما

یک اسم تازه برای خدا پدید آوره به نام نور االنوار. فیلسوفان قبل از شیخ اشراق خداوند را واجب الوجود یا علت 

خواندند که خُب مقتضای فلسفه ورزی آنها بود. اما فلسفه اشراق جناب سهروردی، نام نوراالنوار  العلل و امثال اینها می

بینید. تعبیر مثالً  همراه آورده. خُب اینها تصاویر مختلفی است که شما از خداوند در قرآن می را هم برای خداوند به

God Is Love شود. ولی عارفان ما  نمی که صریحاً در انجیل است، خدا عشق است، این استعاره برای خدا در قرآن دیده

من غالم قمرم غیر قمر هیچ "شما شنیده باشید، که  این استعاره را آورده اند. غزل خیلی مشهور موالنا که گمانم همه

خبری رنج مبر هیچ  ور از این بی/ سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. شمع و شکر هیچ مگو نپیش من جز سخ/مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر . آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو/ دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت. مگو

سر بجنبان که بلی جز / های نهان خواهم گفت من به گوش تو سخن. چیز دگر نیست دگر هیچ مگوگفت آن / ترسم می

گفتم ای دل چه . در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو/ قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد. که به سر هیچ مگو

/ ست عجب یا بشر است فرشته گفتم این روی. که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو/ کرد ست این دل اشارت می مه

باش چنین زیر و زبر  گفت می/ گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد. ست و بشر هیچ مگو گفت این غیر فرشته

گفتم ای دل پدری کن . خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو/ ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال. هیچ مگو

 God Is. این که عشق وصف خداست، یعنی "ن هست ولی جان پدر هیچ مگوگفت ای/ نه که این وصف خداست

Love  و بنابراین در ادبیات اینها دیگر غیر شخصی است. اینها کامالً غیر شخصی استاین کشف عارفان ما بود. که .

شخصی را  عموم مردم یعنی دینداران معیشت اندیش خدای -اسالمی و ادبیات عرفانی اسالمی هم خدای شخصی داریم

پرستند. االن شما یک آمار بگیرید، بروید و بپرسید، درکشان معموالً از خدا این است. و مالمتی هم نیست، چون فهم  می

خدای غیر شخصی قدری مشکل است. درست مثل مثالً ریاضیات سطح عالی است. حاال آدمی که جمع و تفریق بلد 

داند. این است که خدا همان را هم قبول دارد، اشکالی ندارد. ولی  نمی است، لزوماً آن درجات عالی ریاضیات را ندارد،
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باید برسیم به آن سطح خدای غیر شخصی که مثل عشق است، اگر بخواهیم ارتقاء بدهیم ، ارتفاع بدهیم به درکمان 

ی بی مثل سکوت است، مثل خاموشی است. این جور چیزها که اصالً شخصی نیستند. یا به تعبیر موالنا خدا

صورت از بی "دهند. در حالی که او فوق صورت هاست.  . عموم مردم خدای با صورت، یک صورتی به او میصورت

ها از آن بی صورت آمدند و دوباره هم به سوی آن بی  . این صورت"صورتی آمد برون/ باز شد که انا الیه راجعون

است، ولی خُب جهد باید کرد و خود را باید با گردند. خدای بی صورت فهمش، پرستشش قدری مشکل  صورت باز می

گوید  آن سخن قطعی نهایی قرآن همان است که میاو آشنا کرد. قرآن در هر دوی این دو سطح سخن گفته، منتهی 

[. هیچ چیزی مثل خدا نیست، لذا هر تصوری شما از خدا بکنید باید تسبیح بکنید، ۱۱شوری، ]"لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء"

کُلَّمَا "گوید:  . یک روایتی است از یکی از امامان شیعه که میکنید. بگوئید باالتر از این است، غیر از این استتنزیه ب

مُ أَنَّ لِلهِ تَعَالَی زَبَانِیَتَیْنِ مْلَ الصِّغَارَ تَتَوَهَّمَیَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِکُمْ فی أَدَقِّ مَعَانیهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إِلَیْکُمْ وَلَعَلَّ النَّ

هر آنچه که شما آن : ونَ اهللَ تَعَالَیفَإنَّ ذَلِکَ کَمَالُـها وَأَنَّ عَدَمَهُما نُقْصَانٌ لِـمَنْ لَا یَتَّصِفُ بِهِمَا وَهَکَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فیمَا یَصِفُ

کنید، مخلوق و مصنوعی است مثل خودتان که به خودتان باز  اش بازشناسی می ترین معانی را در اوهام خودتان در دقیق

داشتن  کند که همانا برای خداوند متعال نیز دو تا شاخک است، چراکه شاخک ریز، خیال می  بسا مورچه گردد. چه می

یف که شاخک ندارد. حالِ عقالء نیز در توص نداشتن نقصان است برای آن  کند که شاخک کمال خودش است و خیال می

سازیم  ما اصالً خدا را از روی خودمان می[. 293، ص66 مجلسی، بحار االنوار، ج] "گونه است خداوند متعال همین

گوئیم خدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد،  گویند خدا دو تا شاخک دارد، ما هم می ، یعنی مثل مورچه هایی که میدیگر

 Abstractionها را باید فراتر از اینها بُرد، خُب این فراتر بردن یک گوش دارد، منتهی یک جور دیگری. در حالی که این

توان به او رسید.]فیلسوفان و  ی نیاز دارد، یک نیروی انتزاع و تجریدی الزم دارد که در مبادی امر ممکن نیست، منتها می

. نخیر دای شخصی نداردفیلسوف اصالً خکوشند برای نزدیک شدن به این خدای انتزاعی[. یعنی  عارفان هر دو می

کنیم تو  شود برای همین است که ما فکر می نمی عارف هم همین طور. و سر این که پاره ای از سخنان آنها خُب درک

این خدای غیر شخصی گویند. البته گاهی هم احتیاط کرده اند خیلی تصریح نکرده اند به این. بله.  ها سخن می این قالب

حاال با تفاوت اوصافشان، چون ما بعضی  ینوزا هم هست. خدای ارسطو هم هست.خُب به یک نحوی خدای اسپ

شماریم ، صفات خبری هستند. یعنی از دین گرفته شده اند. دیگر فلسفه  صفات که برای این خدای غیر شخصی بر می

 (.119:51تا  110:01، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا») سروش، « به آنها راه ندارد.

پاک است خداوند از هر وصفی. یعنی ما بهترین، کاملترین اوصاف را که به گمان خودمان ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُون» -ج

منزه است. برتر است. و تکبیر گفتن، اهلل اکبر  برای خداوند بر شماریم، همیشه باید بگوئیم سبحان اهلل. یعنی خداوند

. خداوند برتر از آن است که وصف شود یا به وصف در  "وصَفیُاهللُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ "گفتن معناش همین است. اهلل اکبر نه 

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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تر است. یعنی ها معنا ندارد. از توصیف بزرگ آید. نه این که خدا از جهان بزرگتر است، از تاریخ بزرگتر است. نه این

زنیم،  به قدر ذهن و عقل و  کنیم ، دست و پاهایی می ، ما جهدی میورای وصف است، ورای صورت هاستهمان 

توانیم  نمی کنیم، تا چون بدون صورت، بدون وصف ما چیزی را وهم خودمان از او صورت برداری و صورت سازی می

ن کنیم. اما باید بدانیم که او در ذات خود برتر از این اوصاف است و کنیم. و ناچاریم که چنی بشناسیم، او را شناختنی می

اندیشیم باید نگران باشیم که مبادا یک  علی الخصوص از انسانواره کردن خداوند باید پرهیز کرد. هر چه در باب خدا می

نیدن، گفتن، اراده کردن، چه در مورد شانسان بزرگ قوی کامل را تصور کرده باشیم و او را به جای خداوند بنشانیم. 

کنیم ، اما همواره باید از  بریم، و بر خداوند اطالق می ها را و مفاهیم را گرچه به کار می باید بدانیم که این واژه همه اینها.

دور  ها را برای عالم ربوبی ایجاد نکرده ایم. آن پدران ما، اجداد آنها انسان زدایی و طبیعت زدایی بکنیم، چون ما این واژه

دور دور ما، چه در زبان فارسی و چه در هر زبان دیگری این الفاظ را برای زندگی کردن ساخته اند و در خور ذهنیت 

وقتی که نوبت شناختند. آنگاه  شناختند، یا آدمیان را می فهمیدند و می خودشان ساخته اند. به اندازه ای که جهان را می

توانستند زبان تازه ای بسازند و به مردم  نمی ه و پرداخته شده بود. ادیانها پیشاپیش ساخت به ادیان رسید، زبان

فهمیدند، یعنی  کردند به همین زبانی که مردم می ساختند باز باید آن زبان را ترجمه می عرضه کنند. حتی اگر هم می

الفاظ و مفاهیم را به کار افتادند. لذا از همین زبان موجود جاری استفاده کردند، همان  دوباره در همین دام می

گرفتند، همان الفاظ و مفاهیمی که ذهن آدمی به طبیعت اولی خودش حمل بر مصادیق ویژه ای در اطراف خود 

، یعنی از لباس های خودش در بسات مالکند. سخت است تجرید کردن و انتزاع کردن و یک مفهوم را از تمام  می

ز مردم عادی هم خواسته نشده است که با آن دقت و لطافت مشکل است. ا آوردن و عریان و برهنه کردن، فوق العاده

ها خواستن  حکیمانه و عارفانه خداوند را بشناسند. در همان حد خودشان هم که بشناسند کافی است، چون بیش از آن

یم. تسبیح کنند، شود. با همه این احوال همیشه سبحان اهلل را باید بگوئ ورای طاقت آنهاست  و تکلیف فوق طاقت می

تنزیه کنند، بگویند چنین گفتیم و چنین فهمیدیم و چنین خیال کردیم، اما تو برتری. و در مرتبه رفیع دیگری نشسته ای 

این تنزیه باری تعالی، یعنی از تشبیه بیرون آمدن، شرط رسد.  نمی که دست هیچ فردی و فهمی و وهمی به دامن تو

ت و شرط شناختن خداوند است. خُب چنان که گفتم ما سخت با بی صورت موحد بودن و شرط مسبح بودن اس

ما همیشه برای این که به چیزی روبرو بشویم، یک صورتی، یک شکلی، چیزی باید از او  توانیم روبرو بشویم. می

کس نیست، یعنی  بسازیم که بدانیم با کی طرفیم؟ ولی ما اینجا باید حواسمان باشد که دقیقاً ما با همان کسی طرفیم که

. و خودمان را آماده کنیم برای چنین چیزی با همان چیزی طرفیم که صورت ندارد، صفت نداردکسی مثل ما نیست. 

یعنی دائماً در اثر عبادات خودمان را بر کشیم، باال بیاریم و بتوانیم  بهتر و دقیق تر خدا را بشناسیم و همچنان که در 

ارید، به قول موالنا ما همه مان چوپانیم، تا وقتی که به موسایی نرسیده ایم. وقتی به داستان موسی و چوپان به یاد د
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گویی یک درک چوپانانه و ابتدایی و سطحی از خداوند  موسایی رسیدیم و به ما نهیب زد و گفت آن چه که تو می

سد. و به این ترتیب به قول است، آن گاه موسی هم در حد خود باز یک چوپان است. وقتی که به موسی تر از خود بر

. و چنان که من "هان و هان گر حمد گویی ور سپاس/ همچو نافرجام آن چوپان شناس"موالنا همه ما در واقع چوپانیم. 

موسیا چوپان چوپان توئیم/ ما هم از فرعون کوبان توئیم. در خطابت "هم در بعضی از منظومه های خودم آورده بودم، 

. آن تلخی موسی با چوپان از شکر شیرین تر بود، برای "لخی ای کن کز شکر شیرین تر استصد عنایت مضمر است/ ت

گفت موسی من از آن بگذشته ام/ من "این که او را ارتقا بخشید، ارتفاع بخشید و بعد که دوباره موسی به سراغ او رفت 

ن برگذشت. محرم ناسوت ما الهوت باد/ کنون در خون دل آغشته ام. تازیانه بر زدی اسپم بگشت/گنبدی کرد و ز گردو

یعنی در اثر آن عتاب  "گویم نه احوال منست آفرین بر دست و بر بازوت باد. حال من اکنون فزون از گفتنست/ اینچ می

پُر عنایت موسوی ناگهان اسپ چوپان گنبدی کرد و خیز برداشت و باال رفت و روح او بر ارتفاعی پیدا کرد و گفت 

توان به درجات باالتری و باالتری همچنان از  دیگه غیر قابل توضیح است. خُب می "فزون از گفتنست حال من اکنون"

شیند که  دانیم و در قرآن خوانده ایم پیامبر به گوش خود می خداوند رسید، اما تسبیح خداوند شرط است. و همان که می

گویند  گویند، همه می همه موجودات تسبیح خداوند می[ 1. تغابن، 1]جمعه، "ضِیُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْ"

که او برتر است، او را با ما قیاس نکنید، در این ظرف های مألوف و معتاد نریزید و خداوند را از طریق ما و از طریق 

معنای تنزیه الهی است که بسیار مهم  اینتشبیه با ما نشناسید، هر چه هم که شناختید باز فراتر بروید و فراتر بروید. 

. ما در عرفان خودمان هم جنبه های تشبیهی داریم، هم جنبه های تنزیهی ، که اینها را هم باید از همدیگر باز است

زبان قرآن البته بیشتر زبان تشبیهی است، به خاطر مخاطبانی که در مقابل خود داشته است. خداوند نور شناخت. 

است، و تعبیراتی از این قبیل، اما همه باید بدانیم اینها مجازی است، اینها استعاری است، اینها  است، خداوند ملک

گزینش و »)سروش، .« کنایی است، اینها رویایی است، و هیچ کدام را به معانی عادی خودشان نباید حمل بکنیم

 (. 15:07تا  6:47، دقیقه   2020می 2، جلسه سیزدهم، «یای سعادتشرح کیم

. اند ساخته خودشان یزندگ یبرا را زبان انیآدم. میا نساخته انیخدا ایخدا  یمعرف یچون اساسا ما زبانمان را برا» -چ

دین شناسی »سروش، .« )شده برگرفته انسان نیا از ای عتیطب نیا از میمفاه همه. گذرد می اطرافشان در که چه آن یبرا

 (.43:14تا  42:55، دقیقه موالنا، جلسه دوازدهم

سال  30اندیشیدم که به  بنده حقیر از وقتی که با این مسئله ]سخن گفتن خداوند[ آشنا شدم و به این مسئله می» -ح

با این نزاع تاریخی در فرهنگ اسالمی آشنا بودم و بیشتر درباره اش فکر کردم و به هر حال به گردد، خُب  پیش بر می

کالم آوردم و بعداً همین بسط دادم تا به کتاب  بسط تجربه نبویاین نتیجه رسیدم و آن را برای اولین بار در کتاب 

ه کالم باری راه حلی ندارد، مگر این که مسئلرسید و در آنجا من به صراحت اظهار کردم که  محمد و رویای محمد

https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=5s
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ما قصه متکلم بودن را از خداوند بگیریم و کالم را از آنِ آدمیان بدانیم. و در اینجا منظورم خصوصاً پیامبران است، 

گوید، سخن خودِ آنهاست. این کالم را به  گوید، وقتی که پیامبر اسالم سخن می یعنی وقتی که موسی سخن می

یم، نگوئیم او سخن گفته است. سخن همین بندگان خداوند است، به تمام معناً کلمه، یعنی همان خدا نسبت نده

. اما سخن پیامبران که از یک مخزن قدسی، از یک روح پاک بر گویم طور که االن بنده خدمت شما سخن می

شد. من  ه کالم الهی شمرده میخاست، آن قدر طاهر بود، آن قدر عالی بود، آن قدر متکی به مخزن های غیبی بود ک می

گوید که هر صفتی را ما به خدا  کنمِ ، غزالی خودش در جاهای دیگر به صراحت می از کسی مثل غزالی تعجب می

سازیم و به او  مفاهیمی که ما میدهیم مجازی است، مجازی نه این که خدا صفتی ندارد، به این معنا که  نسبت می

. ما از رحمت یک خور ما آدمیان، و لذا اسناد او به خداوند ، اسناد مجازی است دهیم، مفاهیمی است در نسبت می

فهمیم، و بسی چیزهای دیگر. و همه اینها را هم  فهمیم، از غضب یک چیزی می فهمیم، از علم یک چیزی می چیزی می

. از آب و گِل ما اینها "دمی آمد پدیدزانک این الفاظ و اسما مجید/از گالبه ی آ"از عالم انسانی بر گرفتیم. به قول موالنا 

بریم. معانیش هم خوب  روئیده اند. و ما اینها را با زبانی که خودمان آدمیان وضع کردیم برای جهان انسانی به کار می

ما از جهان الهی چه اطالعی داریم؟ و این زبان اساساً مگر برای آن عالم، و آن مرتبه رفیع از وجود وضع فهمیم.  می

گوید او که هر صفتی را که ما به خدا  . لذا درست مینه این چنین نیست. برای همین مسائل دَم دستی ماست شده؟

دهیم، صفتی است که پایه و ریشه انسانی دارد، اسنادش به خداوند مجازی است. خُب این خیلی حرف معقول  نسبت می

رسند اینقدر دچار پیچش  زرگواران وقتی که به کالم میدانم که این ب نمی و مقبول و صد در صد استوار]ی است[. و من

خواهند صفت تکلم اثبات بکنند و چنین گیرهایی را پیدا  یایند و برای خداوند واقعاً می شوند، که می و تکلف می

، یعنی چطور در آن جاهای متکلم بودن خداوند هم مجازی است. مثل رحیم بودن او، مثل عالم بودنکنند. خُب  می

دهیم، اما در مورد کالم ما  گوئیم که ما اینها را از جهان انسانی بر گرفتیم و مجازاً به خداوند نسبت می ر راحت میدیگ

کنم کالم را چه صفت خدا  خواهیم کوتاه بیائیم؟ من فکر می نمی کنیم؟ یعنی این قدر استواری و بلکه دندان گردی می

حرف زدن، متکلم بودن، همه عبور کنیم، هر چه هست اسناد مجازی است، و  ها بدانیم، چه فعل خدا بدانیم، از آن نزاع

[: خداوند با 164]نساء، "تَکْلِیمًا ۖ  کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىوَ "، حتی وقتی که در قرآن داریم که متعلق به عالم انسانی است

تعارف کلمه به کار ببریم. حاال که موسی سخن گفت، سخن گفتنی، تکلم کرد، تکلم کردنی، ما نباید این را به معنای م

بد نیست این را اشاره کنم. در قرآن نسبت به همه انبیا گفته شده است  -دور نشویم از مراد خودمان -این آیه را خواندم

شده است، فقط در مورد موسی گفته شده است که خداوند با او تکلیم کرد، یعنی سخن گفت. عین  که به آنها وحی می

گویم،  گوید که من با همه انبیا در رویا سخن می ر تورات است، صریحاً در تورات آمده است که خداوند میاین ماجرا د

گویم. موسی اهل بیت من است، عضو خانواده من است. از موسی یک سوگلی  فقط با موسی است که حضوراً سخن می
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رویاروی، اما با همه انبیای دیگه در رویا سخن زنم  گوید من با او حرف می سازد، کسی که خیلی دوستش دارد، و می می

]نساء، إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْک"گذارد،  گم قرآن هم تلویحاً بر ای صحه می گفت. این خودش خیلی سخن شنیدنی است. می می

کَلَّمَ اللَّهُ  وَ"گوید و  گوید، بعد آخر آیه می [ ما به تو وحی کردیم به انبیای دیگر، وحی کردیم، همه اینها را می163

[ اما با موسی سخن گفتیم. این آیه دوتا وجه دارد، یکی این که تمام وحی انبیا وحی بوده، 164]نساء، "تَکْلِیمًا ۖ  مُوسَى

یعنی کالم رویارو نبوده، دستکم تا قبل از پیامبر اسالم این وحی هم رویایی بوده. حاال بنده جرات کردم گفتم که وحی 

دانیم چگونگیش را، فقط در مورد موسی  نمی ویایی بوده، اما تکلیم نبوده، خود قرآن هم تکلیم را که ماپیامبر اسالم هم ر

این تکلیم را هم ما باید معنای مجازی بکنیم. برای این به کار برده، خود قرآن. و تورات هم چنین. اما هرچه که هست 

 گیریم، جز مجازی مفاهیم زبان  انسانی بر می دهیم، چون از که هر صفتی دیگری را هم که به او نسبت می

گوید، خُب البته  . خُب اینها نکته هایی بود که در اینجا گفتنی بود. قصه بعدی که اینجا غزالی برای ما میتواند باشد نمی

م الهی که این معانی ورای اینهاست و اگر آشکار شود هفت آسمان و هفت زمین طاقت تجلی آن را ندارد، اینها باز کال

اش هم ،  جواهرالقرانشناسی الهیات کالم خداوندی است که من االن دیگه در مقام بیان او نیستم، ولی غزالی در کتاب 

ماند. به این بزرگی. و او تَنَزل کرده تا به اینجا رسیده.  گوید که هر حرفی از حروف قرآن مثل کوه قاف می آنجا هم می

خود شخص حقیر بنده هم، که نه قرآن تنزلی نکرده، کوه قافی در خنی دارد، مرحوم نصر ابو زید در این باب س

عرش و در لوح و اینها نبوده. اگر هم تنزل کرده و جاری شده از ذهن و زبان پیامبر جاری شده و اصالً قرآن را 

حرف درستی کتاب الهی دانستن به معنای این که یک ماورایی دارد که آن ماوراء بسی عظیم تر از این است، 

نیست. این کتاب همینی است که اکنون در اختیار ماست، و این را باید بخوانیم و معانی ش را در یابیم و آن را آن 

دانیم که قرآن در دیالوگ بین پیامبر و جامعه خودش صورت گرفت، کوه قاف  . ما میطور دور از دسترس آدمی نکنیم

داد. من همیشه این  داد، پیامبر واکنشی نشان می رسد. این که حادثه ای رخ می نمی بوده و در جای دیگر بوده، عقل بنده

کند  رفت. معلم ابتدا آماده می را گفته ام که حکم و مثال پیامبر در جامعه خودش مثال یک معلمی بود که سر کالس می

ش بینی نیست و در همانجا باید افتد که برای معلم قابل پی که با شاگردان چه بگوید. اما در طول کالس اتفاقاتی می

آمدند از ایشان  افتاد. می تکلیف خودش را روشن کند. پاسخ شاگردان را بگوید. خُب عین این اتفاق در جامعه پیامبر می

کردند، پاره ای  نمی داد، اگر آن سواالت را کردند، این سواالت پیش بینی شده نبود، و پیامبر باید جواب می سواالتی می

شد. آمدند به عایشه تهمت زدند، خُب همان قصه افک عایشه ، تهمت رابطه نا مشروع، خُب  نمی ت در قرآن ظاهراز آیا

آمد، و هکذا و هکذا. جنگ هایی که پیامبر کردند، اگر این  نمی اگر این تهمت را نزده بودند، پاره ای از آیات تو قرآن

ها آماده شده بود، یک جایی ساخته  آمد. این که ما بگوئیم از قبل این آیه نمی کردند، آیات مربوط به آنها نمی ها را جنگ

رسد و رابطه قرآن را با واقعیت  نمی ها را نازل بکنند، سخن معقولی به نظر و پرداخته شده بود، که درست به موقع این
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داد،  ه اتفاقات عکس العمل نشان میرفت و نسبت ب برد. قرآن ارتباط با واقعیت داشت، یعنی پا به پای جامعه پیش می می

این که ما فکر کنیم قرآن یک پاره ای از آسمان است که روی زمین است، عکس العمل مثبت، عکس العمل منفی، و 

و این آسمانی که روی زمین بود خود شخص شخیص پیامبر بود، آن هم آسمانی بود، نه به . نه این طورها نیست

[ ، برخالف مسیحیان که دائماً 110]کهف، "أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ"گفت  ، خودش که میبودمعنای این که واقعاً آسمانی 

گفتند عیسی خداست، پیغمبر اسالم خیلی اصرار داشت که من بشرم، من انسانم، من مثل خودتان هستم، و خُب البته  می

شود که برای شما  ی برای من حاصل میکنم، یعنی یک شناخت ها یک توانایی ویژه ای هم دارم که وحی را دریافت می

شود. این جوری ما مسائل را ببینیم، خیلی مفهوم تر است، خیلی معقول تر و بی حاشیه تر است، و بسیاری  نمی حاصل

 6، جلسه چهاردهم، «گزینش و شرح کیمیای سعادت غزالی»)سروش، « زداید. از سواالت نا مربوط را هم از ذهن می

 (. 38:13تا  27:52، دقیقه  2020ژوئن 

 . 10پینوشت « ب»بند  -خ

53
خدا سروش،  میعبدالکر« ) توان کرد. نمی از او یفیتعر چیتوان نهاد و ه نمی بر خدا ینام چیه»نویسد:  سروش می - 

 فیصورت که قابل توص یچون و ب یب امر»(.94، ص 1398شارات صقراط، چاپ اول تابستان ، انتچون عشق

 یانتخاب برا کیسکوت نه تنها  نیا(. »96ص  ن،یشیپ«)ندارد. یصورت و صفت چیخداوند ه(. »90ص  ن،یشی)پ«ستین

است.  یعاقل یتعلق به مرحله تواند از زبان استفاده کند. پس زبان م نمی شود. او می لیبلکه به او تحم ست،یعارف ن

 قابل ریغ و افتد می کاربرد از زبانآمد  رتیح یشوند و وقت می رانیها جمله ح آمد، آن زبان یآمد و عارف یعاشق یوقت

 چیهمانند مواجهه با  ییخدا نیبا چن مواجهه»(.  93ص  ن،یشیپ.«)شود می گفتار نیگزیجا سکوت و شود می استفاده

 ایدن نیا در اگرپس (. »96ص  ن،یشیپ.«)است عدم است، زیچ چیه معنا نیا به خدااست.  نیته هماست. اتفاقاً نک زیچ

خدا  م،ی. لذا هر قدر ما سکوت را تجربه کناست سکوت دهیپد آن باشد، خدا هیشب که دیگرد می یا دهیپد کی دنبال

 و دارد صدا نه دارد، یصورت چیه نه سکوت مینیب می م،یکن توجه اگر. میتر شده ا کیو به خدا نزد میرا تجربه کرده ا

 اما است، رنگ یب و صورت یب شکل، یب کلمه، یواقع یمعنا به. ستین یزیچ چیه واقع در سکوت. بو و رنگ نه

 (. 97ص  ن،یشیپ.«)دارد وجود

54
 .52پینوشت « ث»رجوع شود به بند  - 

55
خدا عین عالم طبیعت است. از سوی دیگر، طبیعت ، 1های این ناسازگاری آن است که مطابق وحدت از جمله نمونه - 

که  یحرکت جوهر هیمطابق فرضمتغیر و در حال حرکت است؛ پس باید گفت خدا نیز متغیر است )باالتر از این، 

جوهر عالم طبیعت در حال سیالن و تغییر است، پس باید پذیرفت خدا نیز دارای حرکت جوهری  رد،یپذ یسروش م

https://www.bing.com/videos/search?q=%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4+%d9%88+%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%8c+%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87+%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85&view=detail&mid=1B0A30E9064AD4D16A5E1B0A30E9064AD4D16A5E&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4+%d9%88+%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%8c+%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87+%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85&view=detail&mid=1B0A30E9064AD4D16A5E1B0A30E9064AD4D16A5E&FORM=VIRE
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قرار دارد. افزون بر این، متغیر بودن خدا با یکی از  3و تنزیه 2ن خدا صراحتا در تناقض با تنزیهاما متغیر بود. است(

 )یعنی استدالل از طریق تغییرناپذیری خدا( نیز ناسازگار است.   1مهمترین دالیلِ سروش برای تنزیه

56
 . 46و کل پینوشت  40پینوشت « چ»رجوع شود به بند  - 

57
که ما  نیندارد به ا یربط نهایا یعنی.  ندیگو می یرا صفات ذات نهایهستند که به اصطالح ا یدسته صفات کیاما » - 

اوصاف  نیذاته، ا ینفسه، ف ی. خداوند فمینباش ای میکن اسیو با خدا ق میاوریب انیو احوال خودمان را در م میباش انیآدم

 ایاست،  قادرخداوند  ایکلمه،  یذات یاست، به معنا عالمد خداون میگوئ ما می یعنی م؟یبگوئ دیرا دارد. درباره آنها چه با

 است خداوند یذات صفات نهایاخدا بر شمرده اند. که  یبرا ینیچن نیپنج شش تا صفت ا نیاست. متکلم یحخداوند 

 قدرتصفت  شیکیاست،  اتیحصفت  کشیاست،  علمصفت  شیکی. دید انسانوارشان یمعنا به را آنها دینبا و

البته به  نجاهایدر ا لسوفانیبه گمان من باز هم ف م؟یبگوئ دیچه با نهایاست. خُب درباره ا وحدتهم صفت  یکیاست و 

نزاع  نیاز مهمتر یکی دیدان بزرگ مسلمان، چون می لسوفانیتمام ف باًیدانست. تقر دیکمک ما آمده اند، و قدرشان را با

بود که اگر  نیاز مشکالت ا یکیندارد؟ و  ایدارد  یکه خدا صفتبود  نیاشاعره و معتزله برقرار بود، هم نیکه ب ییها

باشد. اما اگر فرض  طیبس دیتواند مرکب باشد، با نمی شود. چون خدا داشته باشد از بساطت خارج می یخداوند صفت

ه کار رود. ما چ می نیوصف بساطت او از ب یعنیشود.  اوصاف می نیکه چند تا صفت دارد، آن وقت مرکب از ا میکن

اصالً  یعنیذات خداوند است،  نیصفات هست که ع یکه بعض دندیرس جهینت نیدر مورد صفات خدا؟ باالخره به ا میکن

نه  ست،ین زیدو تا چ یعنیذات خداوند است. عالم بودن همان خدا بودن است.  نیع یعنی. ستیصفت زائد بر ذات ن

است که بر او اضافه  یاست قادر صفت زیچ کیخدا  ایفه شده. است که بر او اضا یاست، عالم صفت زیچ کیخدا  نکهیا

. میو با سواد باش میباش میتوان ، می میسواد باش یو ب میباش میتوان . ما میستیطور ن نیشده. در مورد بنده و شما ا

ما هم که باشند و بر ما  در ما نباشند. تازه در ایاوصاف در ما باشند  نی. امیتوانا باش ای میو ناتوان باش میباش میتوان می

هستند. اما  یگرید زی، اوصاف چ میهست یزی. خُب فاصله دارند و ما چستندیذات ما ن نیافزوده بشوند به اصطالح ع

خدا  ست،یاصالً با ذات دو تا ن یعنیذات اوست.  نیصفات هست که ع یآمدند و گفتند در مورد خداوند پاره ا نهایا

بود، البته بر سرش اختالف هم  یها. خُب نکته ا یاست، به قول بعض ارادهت، همان همون قدرت است، همان علم اس

 نجایخواهم ا زد که فقط همان را من می یخوب یلیحرف خ کیآمد و  یرازیش نیبه نام صدرالد یبزرگ کیبود. بعدها 

 یلیخ نیم است، اعل نیصفات وجود است اصالً، صفات وجود است، وجود ع نهایبود که ا نیعرض بکنم، و آن ا

 یعنیاست،  اتیح نیوجود ع. میگفت می نجایا یگریمناسبت د کیقبالً به  نجایهم ا یوقت کیاست ، ما  یحرف مهم

از علم برخوردارند. و همه موجودات از  یدرجه ا کیبرخوردارند. و همه موجودات از  اتیهمه موجودات از ح

مرتبه که  نیتر یشود تا به عال به صفر آغاز می کینزد یعنی، کم اریاز مراحل بس نیبرخوردارند. و ا یقدرت کی
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وجوب صفت وجود  .است وجود یذات صفات همان -شیصفات ذات -صفات خداوندشود. لذا  می تینها یمرتبه ب

ما دو جور  یتمام وجودات واجب الوجود هستند. همه شان. منته یول م،یگوئ است. ما خداوند را واجب الوجود می

وجوب شأن  مانیکند. به قول حک می هیها به آن واجب تک واجب نی. امیدار یریو واجب غ ی: واجب نفس میواجب دار

از  یخداوند واجب الوجود است، صفت میگوئ که می یاصالً. لذا وقت میکه واجب نباشد ندار یوجود است، ما وجود

 نیا نکهیدر باب ا میکرد می یبحث کیباشد  ادتانیاوست. اگر  یکه در حد اعال دارا میده به او نسبت می میوجود را دار

کند  می یسع زهایجور چ نی، ا random نیهم قیاز طر ینیدارو Evolution یآمده، و تئور دیعالم پد نیکه در ا ینظم

[ گفت که نه، نظم هانیدر کتاب ذهن و ک گلی]تاماس نیهاروارد لسوفیف کیکه  میبدهد، و بعد هم گفت حیرا توض نیا

آن استدالل  دیداد. اما به کجا رس حیتوان توض نمی Naturalismکردن بر فلسفه  هیبا تک یعنی،    naturalisticعالم را  نیا

باز کرد. لذا به کجا  عتیرا در طب عتیطب یماورا یپاش را، پا میمستق نجایشود ا نمی که خدا را هم نیاو و استنتاج او؟ ا

عالم  میکرد فرض ما که فکر می نیا یعنیشعور دارد.  عتیطب نیشعور دارد. خود ا عتیطب نیکه خود ا نجایبه ا د؟یرس

مرتبه شعله تفکر و شعور در ما  کیکه  میسر سبد عالم یفهمد، و فقط ما گل ها نمی یچیشعور است، و ه یماده ب

آمده، از  دیکه پد یز نظما د،ینیبب دیخواه . شعور درجات دارد. و شعور ماده را میستین یطور نیا یعنیروشن شده، 

ماده شعور دارد  د،یبفهم نیا یآمده، و از جنس ما، از رو دیموجودات زنده، از مغز که در بشر پد نیاز هم اهان،یگ نیهم

 انهیراه م نیرا گرفته، ا یا انهیراه م کی یعنیموضوع ها،  نیکند بر ا البته اون استدالل می اورد،یب دیکه توانسته مغز را پد

 ماًی. از آن ور خدا را مستقستین یکاف ینیدارو حیو توض اوردیب دیتواند نظم را پد نمی شعور یجهان ب نیاست که ا نیا

 کیحرف درست است، خداوند از  نیندارد، و به نظر من هم ا یدرست هیتوج یکردن هم به لحاظ فلسف عتیوارد طب

همه  نینظم ، انتظام، ا نیا م؟ی. پس چه کار بکنعتیطب یهارویکند، نه در عرض ن عالم دخالت می نیدر ا یافق باالتر

 کیشعور در ماده است. ماده شعور دارد،  نیشده؟ از شعور. اما ا دیآور، از کجا پد رتیح یدگیچیهمه پ نی، ا ییبایز

او به ماده شعور دارد،  نیگفت ا که می یاست. مالصدرا وقت یحرف مهم یلیخ نیاز شعور برخوردار است. ا یدرجه ا

گرفت. و  کمک می یکیزی/متافیفلسف لیاز دال یعنی ،ینیشیگفت. از ادله پ نمی راه هم نیوقوف نداشت. از ا زهایچ نیا

کرم هم شعور دارد، اتم  یعنیشود.  دارد که هر جا پاش باز شود، آن هم پاش آن جا باز می یاوصاف کیگفت وجود  می

. که ما ستین عتیطب نیدر ا یهم دارند، اصالً گسست انیدارند، آدم اهانی، گشعور هم شعور دارد یهم شعور دارد، ماده ب

از همان  میداشت یبه انسان که ماده با جان و با شعور است. درجات میکن جهش می کدفعهی میجان دار یماده ب میفکر کن

 یاز صفات یکیکرده.  دایدر ما ظهور پ شده. دایشده و به باال آمده تا در ما ناگهان هو یابتدا که رفته رفته و اندک اندک ط

است ها،  ظاهرکه بر ما  نینه ا م،یندار یکه در خود وجود هست، ظهور است. اصالً وجود ظاهر است. ما وجود مخف

جزو اوصاف وجود  نهایکه وجود ظاهر است. ا نیا یخدا ظاهر است، برا میگوئ که ما می نیخودش ظاهر است]...[ ا

 نیا یاست، برا واحدخدا  میگوئ که می نیکه وجود واجب است، ا نیا یاست، برا واجبخدا  میگوئ که می نیاست. ا



162 
 

                                                                                                                                                                                                         

وجود  نیاست که ع یصفات نهایبودن. ا قادربودن و  عالم نیاست که، و همچن یهمه صفات نهایکه وجود واحد است. ا

 افزوده او بر نهایا چون دارد، خودش با را زهایچ نیا یصورت یب نیلذا در عذات خداوند است.  نیاست و ع

از مسائل  یلیحل خ د،یخدا را بشناس نیچن نی. اگر ااست عالم همه در او حضور و او تیموجود نیع نهایا. شود نمی

 یجنبه ها کی شهیهم "نینباشد کار د یرانیجز که ح"است.  یباق شهیهم Mysteryراحت خواهد شد. البته  تانیبرا

 ای صورت با چگونه یصورت یب نیو گفت که اداد،  حیکه بتوان توض ید، اما به اندازه اوجود دار نجاهایدر ا یرازآلود

 قیطر از آنها کردند، حل را مسأله نیا چگونه لسوفانیف و شود، می جمع خداوند در یذات اوصاف ، صفت با

شرح دفتر نخست  »سروش، .« )گردد می بر وجود یذات صفات به تاًینها که یذات صفات ، کردند حل یذات صفات

 (.  57:28تا  47:40 قهی، دق2018 اکتبر 28، « 60 جلسه ،یمثنو

58
 . 52پینوشت « ح»و بند  52پینوشت « پ»»بنگرید به بند  - 

59
 به سه شاهد زیر بنگرید: - 

گوئیم اما انسانی نیست.  مت، اما رحمت انسانی نیست. عدالت میگوئیم رح دهم، که می من همیشه تذکر می» -الف

،  2020سپتامبر  18، «  قرآن و انجیل، جلسه هجدهم »سروش، ).« انسانی نیست ، سمع و بصرگوئیم سمیع و بصیر می

  (.79:27تا  79:18

. دیدن یک امر انسانی شنود، شنیدن یک امر انسانی است سمع دارد، مینسبت دادن نارواست. این را به خدا » -ب

 (.42:56تا  42:44، دقیقه 2015جون  12، جلسه دوازدهم، «دین شناسی موالنا»سروش، )« است و هر چیزی از این قبیل.

اندیشیم باید نگران باشیم که مبادا یک انسان بزرگ قوی کامل را تصور کرده باشیم و او را  هر چه در باب خدا می» -پ

میای گزینش و شرح کی»)سروش، « چه در مورد شنیدن، گفتن، اراده کردن، همه اینها.به جای خداوند بنشانیم. 

 (.8:22تا  8:04، دقیقه   2020می 2، جلسه سیزدهم، «سعادت

60
 به دو شاهد زیر بنگرید: - 

اگر ما فراتر برویم، یعنی مثل عارفان خداوند را ببینیم، یعنی همان طوری که هست واقعاً ، یعنی این لباس هایی » -الف

صورت کنیم، به طور کافی آن وقت تلقی مان از همه این را که دوختیم به تنش، اینها را در بیاوریم و واقعاً او را بی 

گوئیم رحمت، اما رحمت انسانی نیست.  دهم، که می ، از رحمت، من همیشه تذکر میعدالتشود. از  چیزها عوض می

به جای این که اینها را به خداوند نسبت بدهیم ، یعنی به یک شخص، ].....[ انسانی نیست، عدالت گوئیم عدالت می

به اصطالح. و دین  این ترازو سر خود استگوئیم این ترازو تو خود این عالم کار گذاشته شده ،  رازو داری، مییک ت

https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
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، یعنی قانون طبیعت آن را   Natural Lawگوید که شما آدمیان هم این چنین باشید. همان که گذشتگان  هم به ما می

تا  78:55،  2020سپتامبر  18،  «قرآن و انجیل، جلسه هجدهم »سروش، )« نامیدند، شما هم از او تبعیت بکنید. می

80:54.)  

ها را تجرید نکنیم، که تجرید کردنش هم خیلی سخت است، و همان درک انسانواری که از اینها داریم  اگر ما این» -ب

عدل به معنای است. ما باید اینها را از ذهنمان پاک کنیم. یعنی رحم به معنای انسانی،  به خدا نسبت بدهیم البته نادرست

که ما البته از جهان انسانی بر گرفتیم، راه دیگری  -، علم به معنای انسانی، و هر صفت دیگری که شما فکر کنیدانسانی

راه غلطی رفته ایم. یعنی یک خدای انسانوار  ها را اگر به همین معانی ساده به خداوند اطالق کنیم این -هم نداشتیم

پرستیم ش. و این راه ناصوابی است و ما را به  درست کردیم، که در واقع یک خدایی است که ساختیم. و بعد داریم می

  (. 89:43تا  88:58، دقیقه  2020دسامبر  6،  «108لسه ، ج« شرح دفتر  نخست مثنوی»)سروش، « برد. ترکستان می

61
 به شواهد زیر بنگرید: - 

پرستند که  درصد مسلمانان خدایی را می 99چه در یهودیت و چه در اسالم، عوام مردم و منظور من عامه مردم، »  -الف

ی عظیم، خیلی عالم، و همه کاره، مثل یک انسان است. منتهی مثل یک انسان خیلی بزرگ، یک انسان خیلی مقتدر، خیل

آید، گاهی از کسی راضی  کند، به خشم می ، گاهی غضب میآید یک دل رحیمی دارد، گاهی دلش به رحم میاما 

 کند، مدتی مثال به او وحی قهر میحتی فرستد، گاهی حتی با پیامبرش  شود، گاهی پیامبر می شود، گاهی نا راضی می می

دهد. یا به قرآن هم  بینید که خداوند چه اوصافی را از خودش بروز می ا مراجعه کنید، میفرستد. به تورات شم نمی

دل کنند،  کنند با تضرعی که می کنند به درگاه خداوند، بعضی هاشون فکر می خُب مومنان ما دعا می  مراجعه کنید.

. در حالی که امرزد. بر آنها ترحم کندآورند. که او گناهانشان را بی کنند. دل او را به رحم می خداوند را نرم می

، خداوند مثل آدمیان نیست. خداوند رحم ندارد، خداوند شفقت نداردگوید که  اصول ثابته فلسفه اسالمی به ما می

رویاهای رسوالنه در » سروش،)« گیرد. نمی کند. خداوند اصالً تحت تأثیر کسی و چیزی قرار نمی خداوند اراده اش تغییر

  (.23:43تا  22:25، دقیقه 2016نوامبر  4، «جغرافیای روشنفکری دینی

دهم، که  من همیشه تذکر می، از رحمتشود. از عدالت،  آن وقت تلقی مان از همه این چیزها عوض می» -ب

تا  79:13،  2020سپتامبر  18، « قرآن و انجیل، جلسه هجدهم»سروش، ).« گوئیم رحمت، اما رحمت انسانی نیست می

79:23.)  

https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
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حتی اگر شما بگوئید خدا رحیم است، یعنی رحم دارد، یک مفهوم انسانی را به کار گرفته اید. رحم چیزی » -پ

سروش، ) « ا عاطفه به معنای انسانی کلمه ندارد. لذا رحم هم ندارد.است که در آدمیان صاحب عاطفه است. خد

 (.42:38تا  42:19، دقیقه 2015ژوئن  12، ، جلسه دوازدهم«دین شناسی موالنا»

ی انسانوارش در خداوند ببینیم و به او نسبت این اوصاف واقعاً معلول بشریت ماست. و نباید به آن معنا» -ت

توانیم  نمی بدهیم. مثل فرض کنید صفت رحیم. رحیم یعنی آدم دل سوز، آدم با رحم. ما خداوند را به این معنا

، 2018اکتبر  28، « 60ح دفتر نخست مثنوی، جلسه شر »سروش، ).« رحیم بدانیم. دل سوز نیست، دل ندارد اصالً

  (.46:46تا  46:21دقیقه 

و سمیع و هر چه که شما  رحیمکنیم، از عالم انسانی بر گرفته ایم. حاال  ما همه اوصافی را که برای خدا ذکر می» -ث

ردنش هم خیلی سخت است، و همان ها را تجرید نکنیم، که تجرید ک گفتید. ما از عالم انسانی بر گرفته ایم. اگر ما این

یعنی درک انسانواری که از اینها داریم به خدا نسبت بدهیم البته نادرست است. ما باید اینها را از ذهنمان پاک کنیم. 

)سروش، « ، عدل به معنای انسانی، علم به معنای انسانی، و هر صفت دیگری که شما فکر کنید.رحم به معنای انسانی

 (.  89:20تا  88:46، دقیقه  2020دسامبر  6،  108، جلسه « شرح دفتر  نخست مثنوی»

نگوئید خدا رحیم است، رحمت دارد، خُب این رحمت اش از آن رحمت هایی است که وقتی تو این جهان » -ج

شوند، یتیم  شوند، بی پدر می شوند، چقدر فرزندان بی مادر می رزند میبینید که چقدر مادرها بی ف کنید می نگاه می

عمده مشکل در . ببینید شوند. خُب اگر بگوئید رحمت خدا کو؟ شما خُب رحمت خدا را خوب نفهمیدید می

سوزد، رحم دارد،  دلش می. شناخت خداوند این است که ما او را یک انسان تصور کنیم، با همین اوصاف انسانی

ماند.  خداوند مثل طبیعت میدر این موارد ماند.  نمی ماند. خُب ماند، مثل یک مادر می قت دارد، مثل یک پدر میشف

اصالً اعتنا ندارد به این که شما کی هستید، دانشمند بینید هیچ رحمی ندارد؟ چقدر عبوس است؟  ببینید: طبیعت را می

سوزاند. خود شما را هم  کند. آتش بگیرد کتابخانه شما را هم می مین دانم کی. هیچ فرقی براش نمی اید، عالم اید،

سال زحمت کشیدید و فالن کتاب را نوشتید. یا فالن کس را فالن کس  50سال،  100کند که شما  نمی سوزاند. فرق می

« صه اش.دارد. اصالً چشم و گوشش بسته است. و شناختن خدا خیلی سخت است، خال نمی دارد، یا دیگر دوست می

  (.63:08تا  61:55، دقیقه  2021جوالی  9،  ، جلسه نهم«گزینش و شرح کیمیای سعادت غزالی»)سروش، 

خداوند ، اسناد دهیم، مفاهیمی است در خور ما آدمیان، و لذا اسناد او به  سازیم و به او نسبت می مفاهیمی که ما می» -چ

فهمیم، و بسی  فهمیم، از غضب یک چیزی می از علم یک چیزی میفهمیم،  ما از رحمت یک چیزی میمجازی است. 

https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PaYckPadtDE
https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
https://www.youtube.com/watch?v=yOPyMx_ZZH8
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، جلسه «گزینش و شرح کیمیای سعادت غزالی»)سروش، « چیزهای دیگر. و همه اینها را هم از عالم انسانی بر گرفتیم.

 .(29:59تا  29:35، دقیقه  2020ژوئن  6چهاردهم، 

بله خداوند بی رحم حاال جاش اینجا نیست که آدم بخواهد مسأله شر را مطرح بکند. نکته اول این که ببینید » -ح

این را اشتباه کنیم. یعنی فکر کنیم که خداوند رحیم  است. به این معنا که رحم به معنای انسانی ندارد. ما نباید

یعنی قیاس کردن خدا به انسان. نه رحم خدا مثل رحم  Anthropomorphismشود:  است به معنای آدمی. این می

گوئیم خدا واحد است، ما اصالً از  ما می. هر، نه وحدتش. مثالً ماست، نه علم او مثل علم ماست، نه دیگر صفاتش

، و الی غیر ذالک. ببینید همان طوری که شما هم گفتید و من هم گفتم: کنیم نمی ها ما تو این عالم پیدا وحدتآن نوع 

خداوند در بهشت همان قدر حضور دارد که در جهنم. یعنی جهنم یک جایی نیست که خدا نیست، بیشتر تو بهشت 

، جهنم هم آفریده خداست. همان قدر که خداوند ها نشسته. نه، همان قدر که بهشت آفریده خداست است. پیش بهشتی

ها هم رحمت دارد. یعنی آنجا رحمتش را تعطیل نکرده. خدای همه است. و این خدا  با بهشتیان رحمت دارد، به جهنمی

ها که در مورد خداوند صادق نیست.  شود که یک روز این جوری باشد، یک روز آن جور دیگری باشد. این نمی دوتا

عمده مشکل از این د ما یک درک دیگری از این قصه حضور خدا، از رحم خدا و امثال اینها باید پیدا کنیم. پس ببینی

تواند ببیند مثالً فرزندش دارد دست و  نمی که اگر خداوند یک رحمی دارد، خُب بله یک مادر قیاس به انسان است

ش نشود. امکان ندارد. اتفاقاً آن رحم خداست که  زند تو آتش، بعد هم بگیرد کنار تماش بکند و هیچ طوری پا می

این رحم را در دل مادر نهاده. یعنی به مادر این مهربانی را بخشیده که فرزندش را رها نکند، تنها نگذارد و مراقبت 

قوانین  جهان اضداد است. یعنی قوانینی دارد و این -این را ما بارها گفته ایم -این جهان و پرستاری بکند. اما ببینید

یعنی یک بچه ای که فرض کنید از یک مادر سفلیسی به دنیا آمده، یک نقصان هایی کنند.  باالخره کار خودشان را می

گوئیم  کنیم؟ می کنیم؟ چه جور رأیی صادر می دارد، یک بیماری هایی دارد، ما چه کار بکنیم؟ یعنی چه قضاوتی اینجا می

نین. خُب این یعنی چی؟ مگر به حکم ماست؟ مگر به میل ماست؟ باالخره وقتی که این بیماری سفلیس اثر نگذارد در ج

شود این فرزند. و امثال اینها. یعنی حاال وقتی غذا به کسی  شود دیگر. معلولش می یک علتی هست خُب معلولش هم می

یک قانون است،  دهد. این هم نرسد، ویتامین های خاصی نرسد، خُب بدیهی است این سالمت بدنش را از دست می

خواهد که این طبیعت از اِعمال قوانینش باز  ما دلمان مییعنی علت و معلول است اینجا. و هکذا مثال الزم ندارد. 

)سروش، « شود که. نمی ایستد. یعنی یک جا اثر بکند، یک جا اثر نکند. آتش یکجا بسوزاند یک جا نسوزاند. خُب 

 (. 107:24تا  104:25،  دقیقه 2021ژانویه  31،  116، جلسه «شرح دفنر نخست مثنوی»

حتی اگر شما بگوئید خدا رحیم است، یعنی رحم دارد، یک مفهوم انسانی را به کار گرفته اید. رحم چیزی است » -خ

. اگر بگوئید خدا خشم انی کلمه ندارد. لذا رحم هم نداردخدا عاطفه به معنای انسکه در آدمیان صاحب عاطفه است. 

https://www.bing.com/videos/search?q=%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4+%d9%88+%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%8c+%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87+%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85&view=detail&mid=1B0A30E9064AD4D16A5E1B0A30E9064AD4D16A5E&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4+%d9%88+%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%8c+%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87+%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85&view=detail&mid=1B0A30E9064AD4D16A5E1B0A30E9064AD4D16A5E&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=VlcH52DYSpY
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گیرد، باز یک مفهوم انسانی به کار برده اید، خشم مال ماست. و این را به خدا نسبت دادن نارواست. سمع دارد،  هم می

انمان را شنود، شنیدن یک امر انسانی است. دیدن یک امر انسانی است و هر چیزی از این قبیل. چون اساسا ما زب می

برای معرفی خدا یا خدایان نساخته ایم. آدمیان زبان را برای زندگی خودشان ساخته اند. برای آن چه که در اطرافشان 

 12، ، جلسه دوازدهم«ناسی موالنادین ش»سروش، )« گذرد. همه مفاهیم از این طبیعت یا از این انسان برگرفته شده. می

 (.43:14تا  42:23، دقیقه 2015ژوئن 

 معنایخدا به معنای انسانی کلمه دارای رحم نیست، ولی  سروش، دید از که باشد آن موهم شایدهای باال عبیربرخی ت

 خدا بر معانی نآ و هستند، «علم» و «رحمت» واژگان حقیقیِ معنای مشمول که هست علم و رحمت از واری غیرانسان

 :زیر قطعه مانند کند، می نفی را احتمال این سروش سخنان دیگر اما. شوند می حمل

 ما که -دیکن فکر شما که یگرید صفت هر و ،یانسان یمعنا به علم ،یانسان یمعنا به عدل ،یانسان یمعنا به رحم» -د

 راه میکن اطالق خداوند به ساده یمعان نیهم به اگر راها  نیا -مینداشت هم یگرید راه م،یگرفت بر یانسان جهان از البته

 ریغ کامالً میکن تصور دیبا را ییخدا کی نیبنابرا ].......[میکرد درست انسانوار یخدا کی یعنی. میا رفته یغلط

که ما  یزیچ نیکتری، نزد میهمواره تماس دار یبعد چون ما واقعاً با عالم انسان ]......[است نیا هیتنز از منظور. یانسان

را  یانسان ریکامالً غ یما که خدا یسخت است برا یلیخ م،یکه انسان میاست، خودمان هست کیو به ما نزد میشناس می

 نیمثل ا دیگوئ در مقام تصور همان طور که شما می یعنیشود کرد.  نمی است که تصور نی. واقعش امیتصور کن میبتوان

 شده یمحو زیچ کی به لیتبد که یزیچ نیا خُب. شود می چیه کی به لیدتب. شود می یمحو زیچ کی به لیتبدکه 

 6،  108، جلسه « شرح دفتر  نخست مثنوی»)سروش،  .«باشم داشته هم دینبا که ،میندار او از یصورت و شده چیه و

 (.  91:01تا  89:13، دقیقه  2020دسامبر 

62
پس ببینید، ما خالق هستیم، یعنی باید باشیم، ما باید مختار باشیم، چون این چیزها را هم در خدا قبول داریم. یعنی » - 

گویا . که گویا خالق استدهیم، معناش است که  دهیم، اما وقتی به خدا نسبت می از خاستگاه بشری به او نسبت می

  (.372:1تا  71:55، دقیقه  2017نوامبر  24، « 3۰سلوك دیندارانه در جهان مدرن ، جلسه  »سروش، ).« مختار است

63
 به شواهد زیر بنگرید: - 

زند،  ، حرف میعزم دارد، اراده داردکند یک خدای مشخصی است که  خدایی که این کار]ارسال رسول[ را می» -الف

گیرد، خُب این خدایی است که شما در جهان  اسطه بین او و بشر هست به نام فرشتگان، و این وسائط را به کار میو

کنند، در عرصه  درصد قاطبه مسلمین همین جوری فکر می 99درصد،  95شناسید ، آن هم پیامبر است،  سنت می

پرستند.  یی نیست که به طور سنتی مردم مییهودیت هم کمابیش همین طور است]....[ از آن طرف خدا هم یک خدا

https://www.youtube.com/watch?v=FkGd-R2qZS0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
https://www.youtube.com/watch?v=piLxrr_uNJY


167 
 

                                                                                                                                                                                                         

گفتند تغییر در ذات خدا روا  ، فیلسوفان ما هم این خدا را قبول نداشتند. فیلسوفان میخدایی که هر دم اراده ای بکند

اگر خدا مثل آدمیان اراده بکند، اراده خودش را تغییر بدهد، اراده مجدد و متجددی در او پدید بیاید، این نیست، 

ب تغییر در ذات است و تغییر در ذات هم مستوجب محو شدن وجوب وجود و زوال اوصاف الهی و از بین موج

ها برای او قائل اند در آنجا راه  و این ارادات متجدد که بعضی خداوند یک موجود ثابتی است. بنابراین رفتن خداوند

  (.22:11تا  18:33، دقیقه 2016نوامبر  4، «رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری دینی» سروش،) «ندارد.

کند. و این هنر از  آفریند؟ گفتیم که در حکم یک هنرمند خداوند این هنر را خلق می خداوند جهان را چگونه می» -ب

پوشاند. از چشم ما دور  ن مفهوم و کلمه خالق یک رازی را میریزد، بدون این که او قصدی داشته باشد. گفتیم ای او می

برد به سوی  گوییم آفریننده و سازنده ذهن ما را می دارد، چون خالق یعنی آفریننده، یعنی سازنده. وقتی که می می

این میز را ساخته. گوییم یک کسی هم این بنا را ساخته مثالً. آن ماشین را ساخته،  ها و آفریننده های معمولی. می سازنده

نهد و اندازه  و این ساختن عبارت است از این که اوالً اجزای مختلف را که از پیش وجود داشتند، در کنار هم می

خواهد خانه ای بسازد که  . اینش خیلی مهم است. میکه قصدی داردکند. دوم این  دهد و با هم تألیف و ترکیب می می

ی کرد. میزی بسازد، مبلی بسازد، و هر چیز دیگری. پس اوالً در خالق و سازنده محل سکنی باشد، در آن بتوان زندگ

عزمی و قصدی و کند هست. دوم این که  یکی اجزایی که وجود دارد و شخص سازنده آنها را با هم ترکیب و تألیف می

د این طوری نیست. ؟ اما هنرمنکند و برای چه داند چکار دارد می و آن سازنده می نقشه ای و برنامه ای هست

آفریند،  خالقیت هنرمندی را منظور دارم که آن کجاست؟ اوالً هیچ اجزایی وجود ندارد. اصالً هنرمند همه آن که را می

عین ریزش و عین جوشش آفریند. از پیش چیزی وجود ندارد، و مهمتر از او عزمی و پِلَنی هم در کار نیست. یعنی  می

. اگر هم کلمه ن یک هنرمند. از قلم او، از دست او. این آن خالقیت هنرمندانه استجوشد از ذه . همین طور میاست

بریم، همیشه باید یادمان باشد که هنرمندانه است این خالقیت. خالقیت  خالق را در مورد خداوند به کار می

بان تر از افالك کرد. گنج مخفی بود ز پری چاك کرد/ خاك را تا" گفت: هنرمندانه. لذا تعبیر موالنا چه بود؟ می

گوید که مثل یک گنج، مثل یک  او می "گنج مخفی بود ز پری جوش کرد/ خاك را سلطان اطلس پوش کرد

چشمه خدا جوشید. گنجی یا چشمه ای که خدا جوشید این بیرون ریخت آن چه را که در درون خودش هست. یا 

عزمی ندارد. پِلَنی ندارد و ناگهان درون مایه  فی المثل مثل یک آتشفشان که این آتشفشانی که قصدی ندارد،

مخصوصاً برای این که بگوییم هیچ برنامه ای وجود  برای خلقت. ریزد. این مثال نیکویی است خودش را بیرون می

نداشته. این برنامه و هدف نداشتن یک وقتی نقصان شمرده نشود، در کار هنرمند اتفاقاً این عین کمال هنرمندی است. 

ر موارد دیگر است که پلن داشتن و هدف داشتن شرط امر است، در هنرمندی این چنین نیست].....[ هنر برای هنر این د

است. هنر هنر است، چون آزاد است. بله شمای هنرمند وقتی که ساختار وجودی خاصی داشته باشید هنرتان رنگ شما 

https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
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ه معنای این که شما این رنگ و بو را به او دادید. خودش دارد گیرد. به این معنا هنر رنگ دارد. بو دارد. اما نه ب را می

در مورد خداوند هم همین طور است. ببینید عزمی و نقشه ای در کار ریزد.  چون از چشمه وجود شما بیرون می

نیست در خلقت. بارها من این را خدمت شما گفتم. حکیمان ما، عارفان ما، فیلسوفان ما ، همه شان معتقدند که 

لقت هیچ هدفی ندارد. و افعال اهلل معلل به اغراض نیست. و خداوند برای رسیدن به هدف این عالم را خلق خ

نکرده، چون خداوند نیازمند نیست. پس چرا خلق کرده؟ این چرا، چرا غایی نیست. یعنی به چه منظوری. منظوری 

جوشیده. و بیرون آمده، و چنان که مقتضای  ندارد او، ولی چرای فاعلی است. چرا؟ چون از او فرو ریخته. از او

 (.  26:52تا  21:58، دقیقه  2018فوریه  25، « 40شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه » )سروش، .« ذات اوست بیرون آمده

 انیمنظور هدفش چه بود؟ اصالً بحث هدف را در م ینعی م،یندار یخداوند چرا خلق کرد؟ ما به آن چرا کار» -پ

خود را برآورده  ازیبه او ن دنیکه خدا با رس ستیاز خدا ن رونیب یهدف یزیچ یعنیوجود نداشته.  یهدف م،یندار

 نیا یچ یپس برا خُب. که خداوند دارد جا ندارد و معنا ندارد ییاستغناو در آن کمال و  یدر عالم ربوب نهایکند. ا

 نیجهان را که خلق کند، ا نیاراده کرد که ا خُبجهان را خلق کرد؟  نیچطور شد که ا یعنیان را خلق کرد؟ جه

. خلقت ستین باالراده ای بالقصدو گفته که خداوند فاعل  اندآمده. فالسفه ما آمده  شیپ یادیکه سخنان ز جاست

ما  ی: اراده زائد بر ذات الهاوالًهستند که.  ییها. چون قصد و اراده همان ستین یمعلول اراده و قصد خداوند

تا امروز خدا نشسته، حاال امروز اراده کند که من  یعنیاراده عالوه بر وجود،  کی. خداوند است و خداوند. میندار

ما  نیمتکلمبه قول  ایاراده زائد بر ذات خدا  ایما اراده حادث در ذات خدا اصالً غلط است.  نی. نه، انمیافریبجهان را 

نبوده،  یشده؟ اگر اراده ا یپس چ خُبسازد.  نمی الوجودشود، محال است، با واجب  نمی .میما ندار نهایا ه،یجزافاراده 

طور مثل  نیهم خداوند ،یچیبوده؟ ه یپس چ خُبهم نبوده،  یزیچ یهم نبوده، برا یهم نبوده، هدف یتیقصد و عنا

است از  ادتانی .یغرضنه به هدف و  ،یزیذات، نه به خاطر چ یقتضاخود، به ا یموج زده، اصالً به خود ایدر کی

فعل  اینمونه حرکت  کیاگر  "جان عاشقان ریجسم و غ ریدر جهان/ غ بگردشغرض نبود  یب"که:  میخواند موالنا می

در فعل عاشقانه . چرا؟ چون میدیبود که از موالنا شن یفعل عاشقانه است. سخن میعالم داشته باش نیدر ا یمانند فعل اله

به فالن  نکهیا یکند برا می یعاشق نکهینه ا ن،یکرده باشد. هم یکند که عاشق می یوجود ندارد. عاشق یغرضو  یطمع

 نیالخالقاست، احسن  خالقاناست، خداوند که در صدر همه  نیچن نیاگر ا خُب،. ستین ینطوریامقصد برسد. نه 

 یپُرکه از فرط  یگنج کیوجود ندارد. پس چگونه خلق کرده؟ مثل  هریاست، در فعل او هم طمع و غرض و هدف و غ

 دیرینگ ترالیلرا شما  نهایا دینیکند. بب جوش می یپُرکه از فرط  یگنج کیکند. مثل  می دایشکاف پ یعنیکند،  چاک می

 ی. برا"وا خرم خرد را یرانیحدست آورم/ تا ز  یناقصپس مثال ": ی. به قول مولودینکن یمعن یالفظتحت  یعنیها، 

گل خندان که نخندد چه " دیگو شما موالنا می نکهیبشود، درست مثل ا کینزد یبشود، قدر رتیرفع ح یقدر نکهیا

https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw


169 
 

                                                                                                                                                                                                         

که من و  نیا یخندد برا نمی هست. اش یذات اشخندد که بخندد، اصالً خنده  . گل می"کند/ قلم از مهر نبندد چه کند

به  اش. خنده ستیمن و شما ن یبرا اشاو خنده  یول م،یشو خوش میحاال من و شما هم  خُب. میشما خوش بشو

. شکافد گنج می نیجوشان است. ا ایدر. خندان است تمام شد و رفت. نیذات است. اصالً خندان است، هم یاقتضا

وجوب  نیا یعنی. است اریاخت محض خداوند ار،یاخت یب یعنی نه هم خود به خود نیا. شکافد خود به خود می

 نکهیآورد، بدون ا می دیهمه عالم را پد یعنیبخشد،  است که می نیچن نیاو، کرم او، بخشش او، ا تیاو، خالق وجود

در  نیا اشباحها و  مثال نیموالنا آورده. ا نجایاست که ا نیمثال براش هم نیداشته باشد. بهتر یو هدف یغرضو  یتین

دارد و عارفان ما  یها سخنان مهم نهیزم نیدر ا یلی. که او خنیفلوطا. افالطون نه ها، نیافلوطبرد به مکتب  واقع نسب می

جناب موالنا  نشانیمهمتراز  یکیرا از او آموختند، و  یاریخرمن او هستند. نکات بس نانیچما در واقع خوشه  انیو صوف

ماست  لسوفانیسخن ف نیاست. ا یبالتجلشود خداوند فاعل  هم گفته می یآورده. گاه نجایهم ا انیب نیبه بهتر خُبکه 

کند. مثل  می یخدا تجل یعنیاست.  یشکاف کردن گنج مخف نیو هم نیافلوطحرف  نیهم هیشب نیو عارفان ما. هم

تابش  نیع وجودشکند که بتابد، اصالً  قصد می ایتابد  می یزیچ یبرا نکهیاست، نه ا یجور نیتابد. ا که می دیخورش

 یف الشمس یتمارال ": دیگو . مرده. حاال به قول موالنا که میستین دیورشاست. اگر نتابد خ دنیاست. اصالً تاب

ندرخشم،  اینتابم، بدرخشم  ایکند که بتابم  دیشود. اگر ترد نمی هم دیدچار ترد اش ینورفشاندر  دیخورش "حهایتوض

ها درباره خداوند  لاز مثا یکی خُبجهت نبود که  یاست، ب نیچن نی. خداوند اخُبتمام شده است. اما شده است، 

که ما بحث  یوقت رد؟یگ خلقت چگونه صورت می نکهیا حیدر توض دینیبود. پس بب دیشمس بود و خورش نیهم

 نیع ینورپاش نیا و است نورپاش دیخورش کیبود که خداوند  نیا حشیتوض،  میغرض را و قصد را کنار گذاشت

کلمه ذات را به کار  م،یبر نمی را به کار تیا کلمه ماهندارد. در مورد خداوند م تی. خداوند که ماهاوستوجود 

چاک کرد/ خاک را تابان تر از افالک  یپُربود ز  یگنج مخف". میشنو می یاست که از مولو ینیهم انشیب خُب،. میبر می

ن هم در دفتر سوم، در هما گرید یجا کی. "جوش کرد/ خاک را سلطان اطلس پوش کرد یپُربود ز  یکرد. گنج مخف

. "را قیابربشکند  را/ قوت می قیتوف می دیفزایچون ب"زند،  می نیهم هیشب یمثال کیموالنا  انشیداستان صدر بخارا، در پا

خورد تا بشکند، از  نمی به آن سبو ای قیابربه  رونیاز ب یسنگ یعنی. به مالحظه، یرونیاست، نه ب یخالصه درون نیا

 گنج کی مثل د،یخورش مثل یبار ذاتکه  دیشما فرض کن هیحاال بال تشب. شکند و می شکافد می قیابر نیدرون ا

 در را میس و زر و را جواهرات نیا کند می پخش. زدیر می رونیب و کند می چاك خود یاقتضا به که است یمخف

، 2020دسامبر  22،  111، جلسه « شرح دفتر نخست مثنوی»)سروش، .« کند می پوش اطلس سلطان را خاك و عالم

 (.  59:15تا  52:30دقیقه 

 .52پینوشت « ج»رجوع شود به بند  -ت

https://www.youtube.com/watch?v=9J_NLUC9nxM
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 به دو شاهد زیر بنگرید: - 

 .42پینوشت « پ»بند  -الف

ه جوشیده، به خداوند افعالش معلل به اغراض نیست. یعنی غرض در کار او نیست].....[ خداوند مثل یک چشم» -ب

قول موالنا مثل یک گنج از فرط پُری چاک کرده، یکدفعه یک شکاف در او افتاده و آنچه که در دلش بوده ریخته بیرون. 

این ظاهراً بی فکر است، ظاهراً بی حساب و بی برنامه ریزی است. ولی اشکالی ندارد این جور بی فکری و بی برنامه 

اری مال عقول ناقص است که باید قدم قدم حوادث را دنبال بکنند تا به نتیجه ریزی. برنامه ریزی و تفکر و هدفد

ها را از  شود مجال آن برنامه ریزی برسانند و دوم این که اساساً زایندگی ندارند. وقتی که زایندگی و جوشش حاکم می

کنم.  دارم یک نوع تشبیهی به آدمی می گیرد].....[  تازه در این جا من گیرد. یعنی آن حادثه گویی بر شما پیشی می شما می

. فقط از باب این است که آدم یک کمی بتواند بفهمد که چه جوری شود تشبیه کرد نمی خداوند را به هیچ چیزی

شود که یک حادثه ای قبالً برنامه ریزی نشده باشد ولی بسیار هم خوب از آب در بیاید. عالی باشد. و این که آیا در  می

متفکر هم خداوند نیست. یزی هست بله، آدمیان همه شان فیلسوف نیستند و خداوند هم فیلسوف نیست. آدمی چنین چ

یکی از اسم های خداوند فکور نیست. عاقل هم نیست، هیچ کدام از اینها اسم الهی نیست. برای این که اینها 

خواهیم آن  مقدمه چینی می کنیم، چون جهل داریم، و با فکر کردن و اوصاف انسان محدود است. ما فکر می

مجهول را معلوم کنیم. بر کسی که همه اینها معلوم است، تفکر معنا ندارد. لذا اینها جزو اسمای الهی نیست. ولی 

. خُب این خالق همین است، یعنی خالقیت خداوند از جنس جوشندگی حکیم جزو اسمای الهی است و البته خالق

کند، یعنی فکر مفهومی اش حاضر نیست هنگام هنر آفرینی اش، هر چه  نمی فکراست]....[ آن وقت این هنرمندی که 

خواهد عالی تر باشد، چون معلول  شود عالی تر است. نه این که او می هنرمندتر باشد کارش و اثری که از او زاده می

رش هم خود به خود اوست عالی است. چون علت اینجا خیلی عالی است، هنرمند در یک سطح رفیعی قرار دارد، کا

ها از آن  ها و همه پاکی ها، این آید].....[ در مورد خداوند همه چیز منوط به فاعلیت است، یعنی همه خوبی این بیرون می

یعنی فعلش خوب است، نه این که بی هدف است، البته به این معنای شوند.  جاست. لذا اینها در فعلش جاری می

شود، سر تا پا عالی و الهی است، بدون هیچ مشکلی. خُب خداوند  ون از او زاده می. اما چانسانی کلمه بی هدف است

هدف ندارد، خُب ندارد. این را به همین توضیحی که گفتم، چون هدف همیشه چیزی است بیرون از شما و فوق شما. و 

وجود دارد؟ چه چیزی بیرون از  خداوند چه هدفی بیرون از اوشما باید آن را بگیرید و کارتان را منطبق بر او بکنید. 

. خُب این او هست که فعل خودش را با او منطبق بکند؟ مگر این که بگوئید فعل خودش را با خودش منطبق بکند

شود همان که من گفتم. یعنی هدفداری که عین فاعلیت الهی است. تقریباً همه فالسفه موافق هستند، منهای معتزله که  می

رد. هدف ندارد]....[ خداوند غرض زائد بر ذات نداشته، نه خود به خود هر چه از او بیرون خداوند فعلش غایت ندا
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گوئیم نداشته، یعنی غرض زائد بر ذات. خودش تأمین کننده اوصافی است که در آفریده  آید عالی است. غرض که می می

کنند، اما به یک  ری از خدا سلب هدف میآید].... فیلسوفان مسلمان[ به یک معنای اشع های او و مخلوقات او پدید می

گوین هدف خود خداست. همه این افعال غایتش اوست و  گردانند. منتهی می معنای دقیق تر و رفیع تری هدف را بر می

]ذاریات، "عبادت کنندمن جن و انس را آفریدم تا مرا : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسَ إِلََّا لِیَعْبُدُون"گردد]......[ آیه  به او بر می

[ یک عده ای آمده اند و یک نکته به این آیه اضافه کرده اند. خُب ظاهر آیه نیست، ولی گفته اند این را به آن بیفزائیم 56

یعنی اگر دلشان  "من جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا به اختیار عبادت کنند."تا معنای معقول تری پیدا کند: 

ارانه. نیافریدم تا همه مجبورانه عبادت بکنند. خُب پس اگر من آفریدم که اینها مختارانه مرا عبادت بکنند، خواست، مخت

ماند.  کنند و تا اینجا خداوند از دور ماندن از غرض دور می نمی کنند دیگر. یک عده ای هم خُب پس یک عده ای می

رده شده].....[ خُب حاال اگر یک کسی بپرسد اگر خداوند شود. که خُب این تا حدودی منظورش برآو یعنی تبرئه می

شد.  نمی شد؟ هیچ طوری رسید، آن وقت چطور می نمی بندگان را نیافریده بود، و اصالً این سود و این جود هم به آنها

خُب حاال اگر  آفرینیم، این غایت باید ادامه داشته باشد. گوئیم یک چیزی را برای یک غایتی می چون همیشه وقتی ما می

رسید یا  نمی کنند و سودی هم به آنها نمی کردند که خیلی هاشون هم نمی آدمیان فریده نشده بودند، و عبادت هم

شد در این عالم. از خداوند چه چیزی کسر  افتاد؟ یعنی چه چیزی کسر می رسید، اگر این مجموعه نبود چه اتفاقی می می

شود که شما به خاطر او دارید  شد، چون همیشه چیزی کسر می نمی افتاد. چیزی کسر نمی شد؟ خُب قاعدتاً اتفاقی می

پیمائید. اما از طرف دیگر، باالخره وقتی که بحث این است که آفریده ام تا چنین بشود.  کنید و می یک مسیری را طی می

ا غیر اختیاری. آفریده ام تا مرا عبادت تا چنین بشود. معنی اش این است که خداوند غرضی دارد دیگر. حاال اختیاراً ی

کند؟  بکنند. این غرض را ما چکارش بکنیم؟ یعنی با خداوند و با غرض نداشتن  او در فعلش چه ارتباطی پیدا می

شود نسبت داد. یعنی در واقع آقای طباطبایی حرفش این  نمی خالصه حرف این بزرگوران این است که نه این را به خدا

منتهی خواهد شد. نه این  -آن هم اختیاراً، آن هم بعضی ها -د من اینها را آفریده ام کارشان نهایتاً به عبادتگوی است. می

رسد. در واقع  که به من چیزی برسد یا من هدفی داشته باشم. گویی که من این ماشین را روان کردم به یک جایی می

رسد. همین. چیزی بیش از این  رود به یک جایی می رده ام، میاین طوری است. من یک ماشینی راه انداخته ام ، روشن ک

نیست. نه این که من برای اینکه به جایی برسد این ماشین را روشن کردم. خود به خود این ماشین روشن از من زاده 

بینید، این رسد. لذا ب رود خودش با همان انرژی درونی که دارد به یک جایی می رود می شده است. پدید آمده است و می

من آدمیان "به جای این که بگوئیم آیه را باید این جوری خواند از نظر این بزرگان. یعنی به صیغه مجهول باید خواند: 

و همچنین  "آدمیان پدید آمده اند و عبادت خواهند کرد، اختیاراً و بعضاً."باید بگوئیم  "را آفریدم تا عبادت کنند

آید. یعنی شبیه این. یعنی به صیغه مجهول باید بخوانیم. چون  ها پیش می ثاست هر جای دیگری که از این بح

اینها "گوید من خلق کردم، در اینجا هم این را باید اینجوری فهمید که  گوئیم که خداوند می حتی وقتی که می
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اً یک . چشمه جوشید و چیزهایی بیرون ریخت که نهایتاً بعضی هاشون اختیاریعنی چشمه جوشید "خلق شدند

نامیم. این خالصه سخن مرحوم آقای طباطبایی است. که خواسته  کنند که آن وجود را ما وجود عابد می وجودی پیدا می

است جمع کند بین این آیه قرآن و بین آن موضع فلسفی].....[ کلی مشکل برای مفسیرن ایجاد کرده که چگونه هم این 

رهایی پیدا کنند، یعنی خدا را مثل آدمی ندانند، هم آن اصل  Anthropomorphismایات را با هم جمع کنند، هم از 

فلسفی را که خداوند غایتی بیرون از خودش ندارد را حفظ کنند، و هم این ایات را که باالخره آدمی برای چیزی خلق 

ا خلق کرده پس شود جانوران را، زمین و اسمان را خدا برای م شده و هدفی از خلقت هست، و این که مثالً گفته می

ها آن وقت دیگر مشکالتی است  اینها چه معنا دارد؟ به هدف رسیدن یا به هدف نرسیدن خداوند به چه معناست؟ این

دهد، جواب این سوال خیلی فربه و فخیم  که همه در هم تنیده است. و با این اندک پاسخی که جناب موالنا به ما می

روند ظواهر آیات قرآن داللت بر نوعی  و متنی و نصی دنبال این می آنهایی که از نظر شرعیشود.  نمی داده

توانم  روند، خُب ادله فلسفی تقریباً می هدفداری انسانی ]خداوند[ دارد. آنهایی که به لحاظ فلسفی دنبال این امر می

افعالش معلل کنم و به نظر من محکم و قوی است این است که خداوند  بگویم که دستکم در حدی که من باور می

توان  قائل شد. بنا بر این وقتی که این چنین است این آیات قرآن را در  نمی . برای او هدفی و غرضیبه اغراض نیست

مواردی باید تأویل کرد. باید جور دیگری معنا کرد، جور دیگری فهمید که با این اندیشه انسان گرایانه ی 

Anthropomorphism .دقیقه  2019آگوست  4، « 73شرح دفتر نخست مثنوی ، جلسه » )سروش، « موافق نیفتد ،

 (. 63:35تا  40:38

65
 به شواهد زیر بنگرید: - 

...خودش]خدا[ حرف بزند، نه. و لذا هر گوید، از مشخصات انسانی است نمی تکلم، سخن گفتن، خدا سخن» -الف

، «پرستش خدای بی صورت»سروش، ) «انسانی[ که به خداوند نسبت داده شود مجازی است.ی ] ها نه از این صفتدا

 (. 48:01تا  47:40، دقیقه 2015سپتامبر  11

مان رفته، این را بزرگان ما، گذشتگان هم گفته اند ، من در این نوشته هایم در باب وحی این را آورده ام. ما یاد» -ب

. گوید این را ما گفتیم، نه این که ما این را گفتیم، به زبان حال است خیلی از جاهایی که ]در قرآن[ خدا می

ه گویم بلبل با گل چه گفت. گل با بلبل چه گفت؟ مکالمه ای وجود ندارد. به زبان حال است، یعنی ما ب همانطور که می

گوئیم حاال برو در عالم  زنیم. می بخشیم و بعد با او حرف می بخشیم ، به یک معدوم شخصیت می آنها شخصیت می

 52:29 تا 51:58، دقیقه   2020می 15، « 70شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، « )وجود. این طوری است دیگر.

.) 

https://www.youtube.com/watch?v=RmktVQxK-Pk
https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
https://www.youtube.com/watch?v=so5RVkuF1dY
https://www.youtube.com/watch?v=pwFvS1SWkow
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 . 52پینوشت « ج»بند  -پ

 .52پینوشت « ح»بند  -ت

66
، یعنی پیغمبر فهمید که چه کار باید بکند. ما معموالً نسبت خدا، خداوند به پیغمبر امر کردگوئیم  وقتی که می» - 

نسان خیلی کنیم. که یک ا یعنی بارها و بارها گفته ام، نسبت خدا با جهان و خودمان را یک نسبت انسانی تلقی می

کند، او هم امر و نهی  مقتدری به نام خدا نشسته است ، همان طور که یک پادشاهی به زیر دستانش امر و نهی می

فرستد، و از این تصوراتی  را می شناسیم. البد مأموری نمی دانیم، ما نمی کند، گیرم که البد در خفی ، در پشت سر، ما می

خواهد همان امر الهی است.  کنیم که فهمیدن ، یعنی دریافتن این که خدا از ما چه می نمی که خُب داریم. هیچ وقت فکر

افتاد یک چنین چیزی است. از موالنا بپرسی به شما همین  همان نهی الهی است. در اتفاقی که در روح و قلوب الهی می

ه طور آدمیان نفهمند؟ چطور پیامبران در فهمد، چ خواهد از او، آتش می فهمد که خدا چه می گوید باد می گوید. می را می

فرستد را برای  کند، چگونه دین می گوید، چگونه امر می نیابند؟ و امثال اینها. اینها درک این که خداوند چگونه سخن می

کند. تا این که تکلف بورزیم و فکر کنیم که یک دستگاهی هست  کند. منطقی تر می کند. معقول تر می ما آسانتر می

گوید و بعد برویم دنبال این مطلب که چرا  ها و ]خدا[ یک زبانی دارد و با یک زبان عربی یا غیر عربی سخن میآنجا

که دیگر واقعاً وارد مسیر یاوه خداوند قرآن را به عربی نازل کرده و بعدش هم بگوئیم عربی کاملترین زبان هاست و 

شود قصه را فهمید. وقتی که آدم آن سر رشته  احت تر از اینها می. اینها دیگر غیر قابل قبول است. نه ، رشود گویی می

 (.18:38تا  16:45، دقیقه 2018آگوست  12، «  50شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، )« به دستش بیاید.

67
 به شواهد زیر بنگرید: - 

خب  کنه؟ این که من نیافریدم، این من یعنی چی؟ این من در این جا چه معنایی پیدا می "خَلَقْتُمَا "این » -الف

گوید این دیگه تو خود قرآن معنی نشده. شما حاال باید این جا تصمیم بگیرید ، باید  یاد به شما می یک مفسر عقلی می

دانید، خیلی  شما این را می"مجازاً گفته یا حقیقتاً؟ آیا من را اینجا خداوند دانش های دیگر رو در میان بیاورید که 

شم. آیا  یاد، راضی می گوید من خوشم می گیرم، می گوید من خشم می . خدا میچیزها در قرآن هست که مجازی است

شود؟ خوب خیلی از مفسران گفته اند که نه اینها مجازی است. اگر پای  حقیقی است اینها؟ آیا خداوند غضبناک می

کنیم، خود قرآن نگفته  شه، که باز یک معلومی است که ما داریم از بیرون قرآن به قرآن تحمیل می ز در قرآن باز میمجا

خدا گم. ما باید از بیرون قرآن تکلیفمان را با این مسأله معلوم کنیم. شاید هم که  گم یا حقیقت می که من مجاز می

، "سیر تاریخی تحول فهم قرآن» سروش،«)گوید مجازاً مید شایمن، که مفهوم شخص درش نهفته است،  گوید می

  (.48:01 -49:14دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5Y7aDpupM
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
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 . 6پینوشت  -ب

 . 42پینوشت « الف»بند  -پ

 . 42پینوشت « پ»بند  -ت

 .43پینوشت  -ث

68
ما از خدا چه تصوری باید داشته  ؟کند . آیا یک شخصی است که این کار را میکند میراند، او زنده می او می» - 

خوب خیلی از مفسران گفته اند که نه ]....[ باشیم. تصور یک انسان؟ یک شخص؟ یک شخص خیلی عظیم و مقتدر؟

  (.46:37 -48:50دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "ر تاریخی تحول فهم قرآنسی" سروش،«).اینها مجازی است

69
خواهید ببینید خدا که رزاق است، رزاق بودنش یعنی چی؟ یعنی همین که یک عده هم ضمناً گرسنه  اگر می»  - 

شب سر آید، سازگار است. فکر نکنید رزاق بودن خدا یعنی هیچ کس  هستند. این با رزاق بودن خدا درست در می

نهد. نه این طوری نیست. پس رزاق را یک جوری معنا کنید با گرسنگی با قحطی هم سازگار  نمی گرسنه بر بالین

ماند.  خداوند مثل طبیعت میدر این موارد ]....[ بیفتد. دیگر تکلیف شماست ولی خداوند یک چنین رزاقیتی دارد

 .« اصالً اعتنا ندارد به این که شما کی هستیدوس است؟ بینید هیچ رحمی ندارد؟ چقدر عب ببینید: طبیعت را می

 (.62:42تا  61:25، دقیقه  2021جوالی  9،  ، جلسه نهم«گزینش و شرح کیمیای سعادت غزالی»)سروش، 

70
نفی وحی و نبوت به معنای متعارف آن در ادیان ابراهیمی، دو برای  در سخنان مختلف خودسروش گفتنی است  - 

. نفی اراده، قصد و هدفمندی در افعال الهییعنی  ،مسیر همان است که در متن اشاره شدپیماید. یک  یرا ممسیر مستقل 

بر اساس  یر دومسانجامد. م میمبران اپیارسال نفی خداوند و گفتن  سخناراده و قصد الهی به نفی  است که انکار وشنر

رای علل دا ،از جمله پدیده پیامبریعالم انسانی در عالم طبیعت و ای  پدیدههر این ادعا که یعنی  ،ی استاصل بستار علّ

خود  گرچه سروش) باشداشته دتواند دخالتی در رویدادهای عالم طبیعت  و هیچ امر فراطبیعی نمی ،طبیعی و مادی است

سروش برای نفی معجزه و نفی استجابت دعاها نیز همین دو مسیر را طی . (برد را به کار نمی «لیاصل بستار ع»اصطالح 

در )که در ادامه مقاله  ،گرفتدر نظر  1به مثابه دو دلیل مستقل برای تنزیهتوان  میدر حقیقت را کند. این دو مسیر  می

راستای نفی ای از سخنان سروش در  برای دیدن پارهد شد. نبررسی خواه (1بخش بررسی دالیل سروش برای تنزیه

 :جعه کنیدمرازیر  مواردبه ن آمتعارف ی قتلدر وحی و نبوت 

 .40پینوشت « الف»بند  -الف

 .40پینوشت « ب»بند  -ب

https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=yOPyMx_ZZH8
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 . 46پینوشت « پ»بند  -پ

 . 66پینوشت  -ت

دو تا حکیم بزرگ مسلمان، یکی فارابی و دیگری  -کنم که از نظر پاره ای بزرگان من در اینجا خصوصاً سعی می» -ث

چه  آل عمران[ کمک بگیرم تا هر 164مالصدرای شیرازی هم در شرح این مسائل]تفسیر آیه دوم و سوم جمعه و آیه 

یعنی غیر اهل کتاب، کسانی که شریعت  -شود؟ در میان امیین محکمتر و استوارتر گردد. خُب پیامبر به چه کسی گفته می

که در گویی رسولی برانگیخته شد. دو تا سخن در اینجا هست. یکی این که خداوند برانگیخت. یعنی  -ندیده بودند

رد، درست شبیه این که ما مثالً در یک میدان مسابقه قهرمانی دست تاریخ دست دراز کرد، کسی را بر گرفت و باال آو

کنیم که او را نگاه کنید، او را ببینید و بدانید که او باالتر از شماست و حائز  بریم و اعالم می گیریم و باال می کسی را می

ار دستش را گرفت و باال بُرد و که چنین کرد. یعنی پیامبری را از میان افراد بسیگویی رتبه نخست شده است. خداوند 

در اینجا ما با مورد نمایش قرار داد و از دیگران خواست که او را بشناسند و به رسالت بشناسند و تابع او بشوند. خُب 

یک مفهوم خیلی خیلی بغرنج و مهم و پیچیده و غامض فلسفی کالمی روبرو هستیم و آن این که این بعث، یعنی 

ما انتخاب کردن و برانگیختن را در میان  گیرد؟ اب کردن توسط خداوند چگونه صورت میاین برانگیختن، انتخ

گیرد کسی را انتخاب کند، یا مردم جمع  شناسیم. اشاره کردم که چگونه است، یا کسی، رئیسی تصمیم می آدمیان می

، انتخاب شونده ای هست، کنند، علی ایحال انتخاب کننده ای هست دهند و کسی را انتخاب می شوند و رأی می می

شود. حتماً مصالحی هم در کار هست. گاهی البته این  ها برانگیخته می دیگرانی هستند که آن شخص منتخب از میان آن

انتخاب، انتخاب صحیح است، گاهی هم در انتخاب ما ممکن است خطا کنیم. کسی را به کاری برگزینیم که آن کاره 

ند چگونه است؟ آیا خداوند کسی را از میان آدمیان دیگر ، که با آنها مساوی بوده، یا نیست مثالً. خُب در مورد خداو

کمی فرق داشته، یا از ابتدا نظارتی بر او کرده تا تفاوتی و امتیازی پیدا کند، او را بر گرفته و برآورده، و انتخاب کرده و 

بعث کردن و برانگیختن، بلکه هر کار دیگری که خدا به مردم معرفی کرده است. آیا این چنین است؟ و نه فقط این فعل 

کند. خُب این یک کار بزرگ تاریخی بود، یعنی کسی را برانگیخت که تاریخ را عوض کرد، تمدن ساخت،  در تاریخ می

کند که ما آنها را هم به او  و طرح خیلی عظیمی در مسیر بشریت در افکند. اما کارهای بسیار دیگری هم خداوند می

گیرد؟ یعنی واقعاً بدون علل و أسباب طبیعی، ناگهان خداوند  آیا این کارها مستقیماً صورت میدهیم.  ت مینسب

ما در قرآن نمونه های این را بسیار داریم، که مثالً فرض کنید که به فالن کند که یک کسی را انتخاب بکند؟  أراده می

ود. ما سلیمان را بر تخت نشاندیم و به او نیروهای عظیم دادیم و جن و پیامبر ما صنعت زره بافی را یاد دادیم، مثالً به دا

از این قبیل که ما کم نداریم که همه جا انس را تابع و مطیع او کردیم. ما پیامبر را در فالن جنگ پیروز گردانیدیم. 

ویی این که یک اتفاق گ بکنیم؟ تفسیر بینید. ما اینها را چگونه باید شما دست خداوند را در کار و در عمل می
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رخ داده و موجودی از طریق یک عوامل ناشناخته ای، ناگهان برکشیده  نظام علت و معلولی طبیعیاستثنایی خارج از 

خوام در اینجا عرض بکنم که  من میشده و در جای خاصی نشسته است، یا نه، نوع دیگری در این باره باید بیندیشیم. 

کند تا مسیر علل تاریخی اجتماعی طبیعی را عوض بکند، یا بر هم بزند، یا  نمی نه، خداوند دست در تاریخ دراز

سلسله علل را در هم بشکند، یا زنجیر علیت را پاره کند، و نیروهایی را که در عرض نیروهای طبیعت نیستند به 

را کرد، در واقع معناش هر جا که ما سخن از این داریم که خدا فالن کار . میدان بفرستد تا کاری را صورت بدهند

. خداوند سیلی را فرستاد، زلزله ای را این است که سیر حوادث چنان بود که به آن نقطه انجامید. سیر حوادث

دهد؟ اگر سیل علل ویژه طبیعی  فرستاد. شما ممکن است به من بگوئید که پس چرا خدا اینها را به خودش نسبت می

همین علل طبیعی پیامبر ، یعنی نوع پرورش او، نوع بینش و نگرش او، اینها اگر  دارد، اگر زلزله، حتی اگر، اگر بعثت

خُب این گوییم که اینها را خدا کرده؟  دانیم، پس چرا ما می نمی ، وراثت به او کمک کرده و بسی چیزهایی که مادارد

دید.  ینها را از چشم خدا میدید توحیدی ماست، سرمه توحید بر چشمان ماست، یعنی بر چشمان پیامبر بود. همه ا

کنید، در قرآن  . توجه میدید دید، حتی معصیت معصیت کاران را از چشم خدا می همه اینها را از چشم خدا می

کنید  خدا آنجا حاضر است. هر کار، فقط کارهای نیک نیست، هر کاری است که آدمیان  هست که هر کاری شما می

ها حاضر است، در همه معاصی حاضر است، در همه طاعات حاضر  در همه صلحها حاضر است،  کنند. در همه جنگ می

کند، و خداوند هیچ جایی را خالی ننهاده است. هیچ جایی، زمانی و مکانی تهی از  است، هر کاری که هر کسی می

فهمید که یعنی چی؟ به حضور او نیست. و تهی از نفوذ او نیست. و تهی از تأثیر أراده او نیست. اما این را باید  به دقت 

گند اینها  کنند با تحلیل تاریخی سیاسی اجتماعی ظهور پیامبر اسالم. می ها مخالفت می همین سبب من دیده ام که بعضی

را نگید، معنی ش این است که پس پیامبر الهی نبوده، پس یک عواملی، یک قرانات میمونی با یکدیگر جمع شدند، یک 

که البته این مقارنت نادری است. اما همین مقارنت های نادر منتهی شده است به ظهور و حوادثی قرین یکدیگر شدند 

توانید بگویید، راجع  انبعاث یک کسی مثل محمد یا عیسی یا هر بزرگی از بزرگان دیگر. راجع به بوعلی هم همین را می

کند. اینها نوادر تاریخند. تاریخ که پُر از  نمی به افالطون هم، راجع به نیوتن هم، راجع به صدرالدین شیرازی هم، فرق

ها نیست، یک نیوتن داریم، یک گالیله داریم، خُب ما در مورد آنها همیشه قائلیم، یعنی  ها نیست، پُر از بوعلی نیوتن

چنگال  شوند، نمی دانیم که و شاید هم هرگز ندانیم چون آنها حوادث نادرند و چون تکرار نمی گوئیم که بله گرچه ما می

پذیرد، ما شاید هرگز ندانیم چرا یک نفر  نمی رود، استقراء و تجربه مکرر در مورد آنها صورت نمی علم در پیکر آنها فرو

کنیم که عواملی باالخره بوده، حاال این عوامل از اتفاق  ناگهان نیوتن شد؟ ناگهان بوعلی سینا شد، ولی حتماً قبول می

یگر جمع شدند که یک بوعلی پدید آمده است. یا یک نیوتن، یا یک ابوریحان بیرونی یا یک چنان نیکبختانه در کنار یکد

خواهیم به هم بزنیم  رسیم، مثل اینکه این نظم را می اما همین که به پیامبران میمال صدرای شیرازی، یا یک کسی. 
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افزاید بر حادثه، که فراتر از  یک چیزی می با این علل طبیعی آن را تحلیل نکنید. یعنی این الهی بودن گویی]........[ 

. خدای رخنه ها، خدای خالء ها،   God of Gapsگویند  . یعنی چنین چیزی را میعلل طبیعی است. این چنین نیست

دانیم چه شده  نمی زنیم، آنجایی که دهند، ما از آنها دم می یعنی ما تا آنجایی که علل طبیعی خود را به ما نشان می

نه، ما باید همین را ادامه بدیم و کنیم.  ها جست و جو می ها و در تاریکی یم پس اینجا خدا بوده. خدا را در خالءگوی می

[، خداوند پشت همه این 20]بروج، "وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیطٌ". البته همه جا را بتوانیم با همین علل طبیعی پوشش بدیم

حاال این مثال مثال خوبی نیست شاید، یعنی وافی به مقصود نیست، بد  -بیه به اینکهچیزها ایستاده است. یعنی درست ش

کنیم،  کنیم، چه فکر بد می کنیم، چه فکر نیک می کنیم، هر کاری می که وقتی که ما کار می -نیست در نظر داشته باشیم

این کارها را به یک معنا اکسیژن  رویم، چه نشسته ایم، همه چه عمل خوب، چه عمل بد، چه افسرده ایم، چه راه می

زد. ما  نمی افتادیم، مُرده و هیچ حرکتی ، هیچ فکری از ما سر کند. یعنی اگر اکسیژنی نبود و هوایی نبود، ما هم می می

چنین چیزی است و بدون آن هیچ عمل انسانی ممکن و مسیر نیست. در  back groundدانیم در  البته هیچ چیزی را می

ند اکسیژن این عالم است، حیات این عالم است، جان این عالم است، روح این عالم است، همه چیز را او عالم، خداو

شود از این که ما علل ثانویه را نبینیم و آنها را در مقام تحلیل به دست نگیریم و از آنها استفاده  نمی کند، اما این مانع می

ا برانگیخت، در واقع معناش این است که کسی برخاست. گوییم کسی را خد وقتی که مینکنیم. پس ببینید 

گوئیم  خدا دست او را گرفت و بلند کرد.  کنیم. یعنی می برخاست. برخاستن او را ما به برانگیختن خدا تعبیر می

دهد، آن را از صورت  خوانید آن جایی را که فعلی را به خدا نسبت می من همیشه گفته ام شما وقتی که قرآن را می

علوم به صورت مجهول در بیاورید. معلوم این است که بگوییم خدا او را برانگیخت، اما صورت مجهولش یا م

 -صورت الزم و غیر متعدی اش این است که بگوییم کسی  برخاست. این نعمت الهی بود که کسی از میان امیین

استنی، یک خیزشی، رستاخیز تاریخی خب این نکته اول که برخاست. پس ما یک برخ برخاست. -یعنی غیر اهل کتاب

البته اراده خدا پشت سر همه اینها هست دهد که معنای روشنی هم دارد.  داریم، که خداوند این را به خودش نسبت می

و همان طور که حکیمان به ما گفته اند، اراده خدا یعنی علم به اصلح. اراده خداوند یعنی علم او به بهترین اتفاقی 

د. بنابراین معنای این که خداوند از میان امیین کسی را برانگیخت این است که در علم ازلی خدا رفته که باید بیفت

شود.  کنیم، اینجوری می کنیم و تشریح می وقتی که این آیه را وا می. بود که از میان امیین کسی بر خواهد خواست

. بسیار خُب. عربستان کسی بر خواهد خواست در علم ازلی الهی رفته بود که از میان غیر اهل کتاب در صحرای

نهد بر مردم،  شود، چون خداوند به خاطر او منت می حاال این کسی که بر خواهد خاست، که نعمت عظیمی شمرده می

شناسیم. که  این کیست؟ این کسی است که صفت او این است که رسول است. خُب باز ما رسول را به منزله پیامبر می

یعنی معنای لغویش این است، رسول یعنی پیک، یعنی فرستاده، باز اگر ما بخواهیم تصور انسانوار از درست هم هست. 
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کنیم که کسی را صدا زده اند، مأموریتی به دوش او نهاده اند، و او را روانه  رفتار خداوند داشته باشیم، چنین تصور می

شماریم. مثل  شماریم. رسول می و چنان بکن. این را پیک می کرده اند به سوی قومی و گفته اند برو در آنجا و چنین بگو

ها دقت کنیم تا مطمئن  خواهد که به آن نشان این که از جای دیگری آمده، نشان هایی را با خودش آورده، و از ما می

ادم که در خُب االن با توضیحی که من دگوید.  نمی شویم و یقین کنیم که این یک فرستاده واقعی است و دروغ به ما

علم ازلی الهی رفته بود که کسی بر خواهد خاست، در اینجا دیگر معنای فرستادن ، به معنای پیک نیست، به معنای 

این که کسی از جایی روانه شده باشد، یا به گوش او سخنی گفته باشند و به او مأموریت ویژه ای داده باشند، 

کند. و به دلیل متمایز  افی است که او را متمایز از دیگران مینیست. بلکه معناش این است که خود او واجد اوص

فهمد. و این معنای وحی  و خود او هم چنین می فهمند که گویی رسالتی به دوش او نهاده اند بودن، مردم چنین می

؟ چرا .فهمد که گویی رسالتی به دوش او هست. این معنای فرستاده شدن رسول است است. و خود او هم چنین می

خواهم سخنان  معناش این است و چه اوصافی در این رسول باید باشد که ما او را رسول بشماریم؟ من در اینجا می

مرحوم مالصدرای شیرازی را برایتان بخوانم، در تفسیر آیه سوره جمعه که االن گفتم. مالصدرای شیرازی که همه تان 

ت، حکیم بزرگ، بلکه آخرین حکیم بزرگ عالم اسالم و ایران شناسید و به هر حال محتاج به تعریف و معرفی نیس می

زیست، و کتاب های او االن کتاب های کالسیک و درسی همه حوزه های علمیه  است، که چهار قرن قبل در شیراز می

له بر شمارند. ایشان بر پاره ای از آیات و سوره های قرآن تفسیر نوشته. منجم است در ایران و او را خاتم الحکما می

گوید که چنین  گوید. می خوانم. بعد اینجاست که او اینجوری می همین سوره جمعه و من تفسیر او را بر این آیه می

متعلَّقه "دارد، که این سه صفت مهمترین آنهاست  "اوصاف شریفه کثیره و نعوت کریمه"آید، این  رسولی که می

و "و حس اوست. اولی که اشرف همه این خصائص است  این سه صفت که هم مال روح او "بروحه و نفسه و حسّه

فکونه مطلعا علی العلوم االلهیه، عالما بحقایق االشیاء کما هی، من المبدأ االعلی و ملکوته  -هی اشرف الجمیع

 العلوی و السفلی و حقیقه النفس بکال جزئیها العلمی و العملی، و کلتا نشأتیها االخره و االولی، و أحوال االخالئق

اولش این است که علم دارد، علم یقینی و حقیقی و غیر متضمن خطا دارد به حقایق اشیا که عبارت  "فی تلک الدار

است از مبدأ اعلی و حقیقت نفس، اینکه نفس آدمی چیست؟ از جهت علمی و عملی، و این که نشئات این نفس، یعنی 

نیا و آخرت باشد، و أحوال خالیق در آخرت، و این که شود کدامند؟ که نشئه د عوالمی که این نفس در او واقع می

علما مستفادا من الهام اهلل بطریق الکشف "گردند  همه به سوی خدا باز می "رجوع الکل الی الواحد القهّار"روزی ما 

ز طریق الهام به همه اینها علم دارد، این علم ا "الروحی و االلقاء السبوحی ال بوسیله التعلَّم البشری و التعمّل الفکری

گیرد، نه از طریق تعلیم و تعلّم عادی بشری و عرفی. این خصلت اول که اشرف  الهی و کشف روحی صورت می

فکونه ذا قوه باطنیّه بها یتمثَّل "کند؟ این است که  خصلت یک پیامبر است. اما خصلت دومش چیه که او را رسول می
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رسول صاحب یک قوه باطنی است، قوه خیال باطنی  "توسّط بین العالمینالحقائق بکسوه االشباح المثالیّه فی العالم الم

خوانم این صفت و  بخشد. دوباره می کند. حقایق بی صورت را صورت می است که حقایق را برای او متمثل و مصور می

به یک قوه  صاحب بودن پیامبر است نسبت "ذا قوه باطنیّه"یعنی بودن پیامبر است  "کونه"خصیصه دوم رسوالن است 

در جامه  "بکسوه االشباح المثالیّه"شوند  حقایق ممثل می "یتمثَّل الحقائق"به وسیله آن قوه باطنی  "بها"باطنی، که 

بل تسری قوّته الی الحس الظاهر، فهی تتشبّح له فی هذا العالم، فیشاهد الملک "صورت های مثالی. در عالم متوسط. 

بیند که آن  کند چنان که با چشم خودش می اد و حواس ظاهری او هم رعایت میی بلکه این تمثل می "الملقی عیانا

شنود  بیند که و می در عالم خیال می "و یسمع کالم اهلل منه کفاحا"فرشته در مقابل او ممثل شده است. ممثل شده است 

السه و النفاسه، و یطلع بتعلیمه بعبارات انیقه و الفاظ فصیحه دقیقه المعانی فی غایه الفصاحه و الس"که کالم ملک را 

تواند خبر بدهد از حوادث  و از این طریق می "و القائه علی المغیبات الجزئیّه و یخبر عن الحوادث الماضیه و اآلتیه

گذشته و حوادث آینده. به هر حال، صفت یا خصیصه دوم پیامبر این است که واجد یک قوه باطنی است که حقایق بی 

پوشاند. به طوری که پیامبر گویی که آنها را  ها می کند. جامه شبحی و مادی بر آن صورت مند میصورت را برای او 

فکونه ذا قوّه قویّه و بسطه شدیده بها یقهر علی المعاندین "شنود. و سومین خصیصه پیامبر این است که  بیند یا می می

ی این است که قوه قهریه ای دارد که معاندین و منکرین سوم "و المنکرین، و یتسلَّط علی أعداء اهلل و اولیائه الشیاطین

گوید،  مالصدرا می "هذه الثالٍثه من خاصیه الرساله"کند. اینها مجموع  و  و دشمنان خدا و اولیا شیاطین را سرکوب می

ست که در اما تک تک اینها ممکن ا "فامّا آحاد هذا الخواص فقد فی غیر االنبیاء بوجه"این سه تا خاصیت رسالتند، 

یعنی این که آدمی  "فانَّ االولی"دیگران پیدا بشوند. اما اجتماع این سه تا دیگر خاص انبیا الهی است. از نظر مالصدرا 

پاره ای از حکما هم دارند، پاره ای اولیا هم اینند که حقایق را در  "ممّا یتحقَّق االولیاء و الحکما"حقایق را ببیند 

حب آن قواری و  قوه باطنی که صورت بخش بی صورت هاست نداشته باشند، یا آن قوت یابند، اما ممکن است صا می

ها صورتمند بشوند،  قهریه ای را برای دفع معاندان و منکران نداشته باشند و دومی که عبارت است از این که بی صورت

در نزد بعضی رهبان  "الرهبانیه ضرب من الخاصیّه الثانیه یوجد فی اهل الکهانه و"گوید  گوید نزد کی هاست؟ می می

ها هم هستند که قوه چاالک خیال دارند و پاره ای از  شود. بعضی و اهل کهانت و اهل ریاضت هم همچین چیزی پیدا می

الملوك الشدیده "کنند. و سومی که همان قوه قهریه باشد در  حقایق را به صورت مصور شده و ممثل شده درک می

شود، پادشاهانی که خیلی مقتدر و اقتدارگرا هستند. اما اجتماع اینها در رسوالن است. خُب. این  یپیدا م "البأس و الهمّه

توضیحات مرحوم مالصدرای شیرازی است که بسیار شنیدنی است. من اینها را مخصوصاً نقل کردم، برای این که بدانید 

صورتی و درک اینها از پیامبری داشتند و این چنین کردند چه تعریفی بود و چه  که تعریفی که از پیامبر بزرگان ما می

ها بوده و أمثال اینها،  کرده، یا صورت بخش بی صورت نیست که حاال اگر کسی بگوید که مثالً قوه خیال پیامبر کار می
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ین چنین نیست. لزوماً از دایره اسالمیت بیرون رفته باشد یا سخن یاوه بگوید یا بدعت ناروایی نهاده باشد. اصالً و ابداً ا

کردند، یعنی الگوی پیامبری شان پیامبر اسالم بود. احتماالً  خُب، مخصوصاً مسئله قوه قهریه، برای این که اینها نگاه می

دادند. خُب الگوی نخستینش، یعنی آن صفت  نمی کردند، چنین الگویی برای پیامبری اگر به حضرت عیسی نگاه می

ها باشد، بله. ولی قوه قهریه  . آن صفت دومی که تصویر بخشیدن به بی صورتنخستین که درک حقایق باشد، بله

کجاست؟ خُب به موسی نگاه کنید دارد. به پیامبر اسالم نگاه کنید دارد، و عیسی بر حسب آنچه تواریخ مسیحیت نشان 

قدرت دوستی و قدرت علی ای حال این که آدمی قائل باشد که اقتدارگرایی و گویند، نداشته است.  دهند و می می

شناسی جزو خصائص انبیا بوده است که در جای خود آن را به کار بگیرند و لزوماً به طرف قدرت رفتن و 

خواستار قدرت بودن به معنای مذموم و ناپسند نیست، این چیزی است که خُب ما در کلمات بزرگان خودمان 

بو نصر فارابی، اولین یا دومین فیلسوف بزرگ اسالمی، و کنم این سخن را به سخن مرحوم أ . من تکمیل میبینیم می

آورده است، تقریباً شبیه این را او هم  سیاست مدینه فاضلهمعلم دوم چنان که او را نامیده اند، در کتابی که درباره 

م گوید و به احتمال قوی جناب مالصدرا این مطالب را از او اخذ کرده است. یک مفهومی هست به نام مفهو می

در یونانی، که این را ارسطو درباره هنر به کار برده، این مورد توجه حکیمان مسلمان قرار گرفته، و  mimesisمحاکات، 

خصوصاً جناب فارابی که بسیار آشنا بود با افکار ارسطو و افکار افالطون و حتی یک کتابی نوشته برای جمع کردن و 

گوید که  کند. در حقیقت می گ، از مفهوم محاکات بسیار استفاده میسازگار کردن اندیشه های این دو فیلسوف بزر

کردند،  کردند، نسخه برداری می کردند. یعنی کُپی برداری می پیامبران کسانی بودند که حقایق عالیه را محاکات می

ر خور فهم عامه ها همیشه و لزوماً شبیه آن اصل نبود، بلکه برای این که آن را د کردند. و این رونویس رونویس می

آوردند. یا از غلظت و حدت آن  کردند. آن را به شکل دیگری در می بکنند، گویی که ترجمه به زبان دیگری می

کردند، یا اصالً برای صورت بخشیدن به حقایق بی صورت عالی از صورت های دم دست خودشان  کاستند. رقیق می می

انه. و از صورت های قوم. و به همین سبب اگر پیامبری در قومی کردند. یعنی از صورت های فرهنگ زم استفاده می

شد صورت  بخشید که اگر همان پیامبر در میان قوم دیگری مبعوث می شد، به حقایق عالیه صورت هایی می مبعوث می

 و راتبم و موجودات  یگوید که مباد کند. می بخشید. این سخنان را خیلی واضح جناب فارابی بیان می های دیگری می

گذارد تعقل، و گاهی آنها را تخیل  رسد، اینجا البته نامش را می می آنها  به آدمی که گاهی فاضله مدون ریاست و سعادت

شناسد، این را  فهمد و می یابد، سعادت را چنان که هست می رسد و خدا را چنان که هست می کند. یعنی یا به خدا می می

زند.  کند. بعد مثال هم می ، او را خیال می"یتخیلها"گوید. گاهی هم  وجود خدا می تعقل سعادت یا تعقل مبدأ اعلی یا

بینید، گاهی این آدمی را در  بینید، گاهی هم این آدمی را در آینه می گوید گویی که یک وقت شما خود آدمی را می می

ها دورترند. اینها را بیان  ند، بعضیبینید. آنها صورت های آن آدمی هستند. بعضی از این صور نزدیکتر به اصل آب می

 بیشتر مردم "دره لهم اما بالفطره و اما بالعاده علی تفهم و تلک تصورهاقاکثر الناس ال "گوید  کند. بعد می می
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برای اینها خوب  "ی ان تخیل الیهمغینب"برای اینها  "فاولئک"رسند،  نمی توانند به تعقل حقیقت برسند، به خودش نمی

ولی االاسه ئرالبها و العقل الفعال و تموجودات و مراال ئمباد متخیل الیه"ورت خیالی را مطرح کنیم. است ما ص

کنند و این چیزها متنوع  کنند، حکایت از آنها می با یک چیزهایی که محاکات از آنها می "تحاکیها ءکیف تکون باشیا

ن صورت معین نشده است که کدام است. بستگی دارد خواهید صورت ببخشید، ای اند. یعنی دیگه شما به بی صورتی می

ما تحاکی بها "شود ولی  نمی گوید که معانی آن حقایق عوض که چه ابزاری و چه اشیایی در اختیار شما باشد. می

حاکی هذه فت"گوید که  گوید و بعد می اینها را می ".عدو بعضها اب همحاکاالی الکثیره مختلفه بعضها اقرب  ءشیااف

 بهتر آنها برای که چیزهایی با  هر امتی نزد اشیا این یعنی " التی هی اعرف عندهم ءامه باالشیاو لکل طائفه  ءیاشاال

شود. بگذارید مثال ساده اش را بزنم. اینجا برای شما نقل کردم  شود. صورت بخشی می می حکایت است شده شناخته

تشتی جهنم سوزان ، آتش سوزان نداریم. به جاش چی داریم؟ که ما در اسالم جهنم داریم، آتش سوزان داریم، در زر

کند. آن هم عذاب است. آن صورتی است که بر عذاب برای آن قوم و  زمهریر داریم. یعنی یخبندان. جایی که یخ می

توسط پیامبرشان آمده است، و این صورتی است که توسط این پیامبر آمده است. هیچ کدام از این صور جدی نیستند، 

و "دانیم، اما برای این که به ما بگویند آنها را صورت خیالین بخشیده اند  نمی یک حقایقی پشت سر اینهاست که ما

 "و تعظم و تجل انما یتقبلها اکثرالناس و هی متخیله عندهمتدی بها تتقبل و یق التی سبیلها ان ئمبادالکذلک 

. [86-85صص  1366افست دانشگاه الزهرا،  روت،ینجار، ب یمتر یزالدکتور فو قیتحق ،هیالمدن اسهیالس ،ی]ابونصر فاراب

 پذیرند، مگر این که متخیل بشود نزد آنها. دیگه بقیه اش را براتون نمی فهمند و نمی همه آن حقایق عالیه ، مردم

ز زبان فارابی و مالصدرا خوانم. پس ما در واقع رسول را هم اینجا از زبان، یا به قول فارابی رئیس مدینه فاضله را، ا نمی

گیرند، دوم این که خیال چاالک  یکی این که خودشان حقیقت را میشناختیم که صاحب سه خصیصه یا سه قوه هستند: 

کنند. یعنی صورتگرانند در واقع، و این  و خالقی دارند که این حقایق را که خودشان بی صورت گرفته اند، صورتمند می

پس تا بر کرده و سوم این که قوه قهریه دارند، برای غلبه بر خصم و برای بسط دعوت خود. قوه صورتگری آنها را پیام

 -اینجا معنای آیه این شد که نعمت بزرگی است که در علم سابق و ازلی خداوند گذشته است که از میان امی ها

کند حقایق عالیه  تخیل میکند حقایق عالیه را، هم  مردی بر خواهد خاست که هم تعقل می -یعنی غیر اهل کتاب

إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ ". برد برای بسط دعوت و تمکین دیگران را، هم دست به قوه قهریه و قدرت می

یعنی مَلَک نیست، در جای دیگری هم او را نپرورده اند،  این پیامبر از جنس خود مردم است. [164]آل عمران، "أَنْفُسِهِمْ

شته، پدر ویژه ای نداشته، مثل همه مردم پدری، مادری، محیطی، زمانه ای، فرهنگی، خاکی، کشوری، مادر ویژه ای ندا

تغذیه ای، و آموزش و پرورشی، اگر فی المثل بوده، و چنین و چنان. همین بوده. همه مثل دیگران بوده، در میان دیگران 

دند، تا اینکه خورده خورده استعدادات او به کمال دی نمی هم برخاسته، و نشست و برخاست کرده، هیچ تفاوتی در او
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رسیده، و قوه گیرنده او عمد کرده و آن کشف بزرگ روحی برای او حاصل شده، و چنان از آن لبریز شده که آن را با 

بسط کرده، گوشه گیر هم نبوده، مایل به  نمی در عین حال صوفی هم نبوده، یعنی از قدرت فرار  دیگران در میان نهاده،

نشسته ، و اگر  نمی دعوت خود بوده، مایل بوده که دیگران در مقابل او تمکین کنند، در مقابل مخالفان هم ساکت و آرام

کرده و از جنس خود مردم بوده  خواستند که اخاللی در کار او پدید بیاورند، با قوت و قدرت با آنها برخورد می می

گذارد، یعنی چنان که  خدا منت می»(. 53:55تا  19:45،  دقیقه  1400اسفند  15، « بعثت و میزان») سروش، « است.

در علم ازلی الهی رفته بود که چنین نعمت بزرگی به مردم، به مومنین داده خواهد شد و از میان امیین گفتم 

که مهمترین کار او، ویژه ترین مأموریت او این است که  ست با فالن و فالن و فالن خصائصشخصی به پا خواهد خا

تعلیم کتاب و حکمت کند و حکمت عدالت است. بنابراین شکر نعمت یعنی به کار بردن بهینه نعمت. نعمت را به 

) سروش، « د همراه او باشد.توان بهترین شکلی مصرف کردن، که این عین شکر عملی است، و البته شکر زبانی هم می

 (.72:49تا  72:01،  دقیقه  1400اسفند  15، « بعثت و میزان»

 .52پینوشت « ح»بند  -ج

اه های فهم بهتر تألیف این است که یکی از راه های فهم بهتر اثر این است که که ما موثر را بهتر بشناسیم. یکی از ر» -چ

ما مولف را بهتر بشناسیم. در مورد قرآن ما دو تا مولف داریم در طول هم. یعنی مولف بعید به اصطالح خداوند است، و 

أَنَا "مولف قریب پیامبر اسالم است. یعنی کالم، کالم پیامبر است. شما پیامبر را که یک انسان است و خودش هم گفت 

[. این انسان البته انسان واال، نه یک انسان معمولی، یک انسان فوق العاده، یک انسان بسیار 110]کهف، "ثْلُکُمْبَشَرٌ مِ

برخوردار از کماالت و مواهب معنوی فراوان، نابغه، فوق نابغه. یک چنین انسانی را وقتی که شما بهتر بشناسید، هر چه 

بینی او و وضع او و محیط او بیشتر پی ببرید، اثرش را، کالمش را، بیشتر به روحیات و حاالت و اندیشه او جهان 

تألیفش را بهتر خواهید شناخت. هیچ شکی در این نیست. به همین سبب فهمیدن قرآن، فهمیدن فقط رفتن سراغ لغات 

زم پیامبر شناسی و خداشناسی جزو شروط ال. قرآن نیست و سراغ یاد گرفتن زبان عربی. این کمترین بخشش است

تا  73:35، دقیقه  2020جون  21، « 90شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه »)سروش، .« قرآن شناسی و قرآن فهمی است

75:08.) 

شود یا دیده  ده میببینید باز یکی از سواالت خیلی مهم در عرصه تاریخ این است که آیا دست خدا در تاریخ دی» -ح

کند؟ خیلی  کند یا نمی آیا خداوند در تاریخ دخالت می -این البته از منظر خداشناسان است  -شود؟ آیا خداوند  نمی

ایم که امروزه تقریباً در آن عَالَم، یعنی عَالَم  سوال مهمی است. عین این سوال را ما در عالم طبیعت هم داریم و داشته

ن سوال منسوخ شده، منقرض شده. یعنی تکلیفش روشن شده. کمتر دانشمندی را شما پیدا تجربی ای-علوم طبیعی

کنید که معتقد باشد که فالن حادثه طبیعی که رخ داد، مثالً فالن کسوف یا فالن بارش باران یا سونامی یا سیل یا زلزله  می

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qL-Jj-kTg0g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qL-Jj-kTg0g
https://www.youtube.com/watch?v=ywjtqyDS6Uc
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ها را  خدا فرستاده. شاید یک روزی این حرف گیری و پاندمیک، اینها را یا فالن بیماری یا فالن ویروس یا فالن همه

زدند و اعتقادی هم داشتند، ولی خوب پیشرفت علوم طبیعی یک نکته را مسلم کرده است برای دانشمندان، و  می

گوید که علل حوادث طبیعی را در خود طبیعت باید جست. و این فوق العاده مهم است. خیلی  عقالنیت علمی این را می

کنم، که علل  رد کرده، تقال و تالش کرده، تا به اینجا رسیده است، به این نکته که من به شما عرض میبشریت زد و خو

خواهد باشد، خدا باشد،  حوادث طبیعی را در خود طبیعت باید جست نه در بیرون از طبیعت. بیرون از طبیعت هرچه می

خواهند باشند. چه حوادث نیکو و چه  د، هرچه میجن باشد، غول باشد، پریان باشند، دیوان باشند، اهریمنان باشن

حوادث بد و رنج آور برای ما، اینها علل طبیعی دارند. و اگر برای اینها شما یک علل غیرطبیعی ارائه کنید انگار که یک 

ت . یعنی دست خدا را در مجهوال"خدای خالءها"یا  "پوش خدای رخنه"گویند  گویند؟ می ایده دارید که به او چه می

که  God of gapsگویید: هان! اینجا خدا آن کار را کرده. این دانید می شان را نمی کنید، یا اینکه علت طبیعی وجو می جست

چه با دین  -های فلسفه علوم طبیعی آن را بیان کردیم و پشت سر نهادیم، امروز تقریباً برای عموم دانشمندان ما در بحث

، یک اصل در principleک به آن نارواست. و چنان که گفتم به صورت یک روشن شده است که تمس -و چه بی دین

خواهد باشد؛ یعنی انسانی و  آمده است. بله علل حوادث طبیعی را در خودِ طبیعت باید جست و جو کرد. هر چه می

صوصاً وقتی که طبیعی و غیره. اما در تاریخ این نکته هم چنان محل سوال است. یکی از سواالت فربه و کالن است. مخ

قابل طرح ] از دیدگاه دینی[ این سوال تنها]کنید. ولی لزوماً این چنین نیست که  شما از دیدگاه دینی به تاریخ نظر می

همه کسانی که قائلند که تاریخ یک هویتی برای خود دارد، و فقط محصول رفتار آدمیان نیست، و گویی که  [باشد، بلکه

ای دارد، مسیری دارد، مقصدی دارد، نیتی دارد، راهنمایی دارد، پیشتازی  ند، جادهک یک متحرکی است که حرکت می

اندیشند، هم این نکته مطرح است که آن نیرو، آن موجود، آن هرچه که  دارد، محرکاتی دارد. برای کسانی که چنین می

اید تکلیف خودمان را روشن کنیم، کند؟ خُب ما در اینجا هم ب کند یا نمی نامش را بگذارید، آیا در تاریخ دخالت می

خورد، و خیلی چیزهای دیگر. آیا  خورد، به مسئله بعثت انبیا بر می چون فوق العاده مهم است. به مسئله معجزات بر می

وجو کرد؟  ما یک اصلی داریم شبیه آن اصلی که در طبیعت گفتیم که علل حوادث طبیعی را در خودِ طبیعت باید جست

وجو کرد. خودِ تاریخ هم چنان که گفتیم  ین داریم که علل حوادث تاریخی را در خودِ تاریخ باید جستآیا اصلی شبیه ا

یعنی خودِ رفتار آدمیان؛ رفتارها و تصمیمات آدمیان، نیک یا بد. خُب گویی که چنان که گفتم در عَالَم علوم طبیعی این 

گویند که حوادث  تاده. آشکار و نهان، بسیارند کسانی که میاصل جا افتاده، ولی در تاریخ جا نیفتاد، و اصالً جا نیف

وجو کرد. بسیاری از حوادث تاریخی از باال وارد تاریخ  تاریخی چنین نیست که همیشه عللشان را در تاریخ بتوان جست

تش شوند و علت تاریخی ندارند، علت ماورای تاریخی دارند. این خیلی نکته مهمی است و هر چه من در اهمی می

بگویم کم است، هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ الهیاتی. ]...[ حاال بیاییم وارد عرصه دین بشویم که موضوع تحقیق 

شود پدیده  ماست. وحی چه جور چیزی است؟ نبوت چه جور چیزی است؟ آمدن انبیا چه جور چیزی است؟ آیا می
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با عللِ تاریخیِ صِرف توضیح داد و تبیین کرد یا باید وحی را که یک حادثه تاریخی است و در دلِ تاریخ رخ داده، 

گوییم  ای وارد شده؟ درست مثل این که ما می متوسل به ماورای تاریخ شد؟ باید گفت گویی از بیرون تاریخ یک حادثه

ماورای ریزد. عیناً این وضع را در باب حوادث  بارد و بر روی زمین می روی زمین که هستیم، باران از بیرون زمین می

گویند. معجزات چطور؟ خودِ نبوت؟ آیا خداوند نظارتی بر تاریخ دارد؟ و این نظارت از بیرون تاریخ اعمال  تاریخی می

آورد که در فالن نقطه پیامبری را مبعوث کند؟ یا در فالن نقطه به داد موسی برسد، مثال  شود؟ به طوری که الزم می می

د را برساند و دینی را پایه گذاری بکند؟ یا این که، مثالً در قرآن  داریم، مثال که گرفتار فرعون نشود و پیام خداون

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ "های درون دینی است، فقط برای تبیین مسئله. در قرآن داریم که  زنم، اینها مثال می

گذاریم که دست های  کنیم و نمی قرآنیم. یعنی او را حفاظت می [ قرآن را ما نازل کردیم و ما حافظ9]حجر، "لَحَافِظُون

داریم. بسیاری از مسلمانان اصالً به  ناپاک به او برسد یا تحریفی در او رخ بدهد، یا تغییری. ما این را کامالً سالم نگه می

وند تضمین کرده است که کنند که قرآن تغییر نکرده، دست نخورده، تحریف نشده، چون خدا همین آیه قرآن استناد می

اند، همین درست باشد. فعالً من مناقشه تفسیری  کنیم. خُب حاال فرض کنیم این معنی از آیه که گفته او را ما حفظ می

کنم. خُب الزمه این سخن چیست؟ الزمه اش این است که مثل این که از بیرون تاریخ یک نیرویی، یک نظارتی  نمی

اش را کم کنید و زیاد کنید،  ید این قرآن را دست ببرید، تغییر بدهید، تحریف کنید و چیزیوجود دارد که اگر شما بخواه

در خودِ قرآن هم [ ...]گیرد. یک نیروی فراتاریخی و ماورای تاریخی که وارد کار می شود. یا  جلوی دست شما را می

دو هزار ملک به مدد پیامبر آمدند. این دو [ ...]شت البته اینها فراوان است، که مثالً در فالن جنگ که پیامبر با مشرکین دا

دیگر الزم نیست که من همین طور مثال بزنم که [ ...]اند.  اند، از بیرون عالم طبیعت آمده هزار ملک از ماورای تاریخ آمده

ه علل حوادث ک principleمثال ها فراوان است، الی ماشاء اهلل. کالً ادیان یک چنین سخنی دارند و گویی که به آن 

تاریخی را باید در خودِ تاریخ جست، معتقد نیستند. حتی پیروان ادیان، حاال به خودِ ادیان نسبت ندهیم، پیروان ادیان که 

فرستد، مرگ را خدا  ها معتقد بودند که باران را خدا می های دور، خیلی در طبیعت هم همین را قبول دارند. از گذشته

جمله  منش، من گیرد. اما خُب بعداً با تدقیقات فلسفی، مفسران فیلسوف دهد، جان را خدا می فرستد، جان را خدا می می

اند، نه در عرض آنها. اما در تاریخ مثل  آقای طباطبایی توانستند نشان بدهند که نه، آن عللِ الهی در طول علل طبیعی

ر تئوری رویایی وحی بنده نوشته، دقیقاً از همین اینکه این قصه چندان مسلم نیست. یکی از روحانیان که اخیراً نقدی ب

ای، و می گویی حوادث  تو راه ورود ماورای طبیعت به طبیعت را بسته"گوید که  دریچه وارد شده است. به من می

ای یک پدیده طبیعی،  ای یک پدیده طبیعی، نبوت را کرده شوند و لذا وحی را کرده تاریخی با حوادث تاریخی تبیین می

درست شبیه همان که مثالً یک عامی  "های تاریخی، پس جای خدا کجاست اینجا؟ ای پدیده گوییم آنها را کردهیا ب

گویید باران آمدن علل طبیعی دارد پس خدا کجاست؟ ببینید این سوال منتهی در  تواند به شما بگوید شما که می می

گوید که به من توجه کنید، این  زند. و به ما می کند. هنوز چشمک می عرصه تاریخ سوالی است که هنوز راهزنی می
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رسد؟  ماجرا را حل کنید که خدا این وسط چه کاره است در عرصه دین؟ وقتی که نوبت به شکست و پیروزی انبیا می

فقط این نیست، در عرصه ادیان موعود آخر زمان هم داریم که باز یک ماجرای تاریخی است. این قصه در همه ادیان 

ی هست، من به ادیان غیر ابراهیمی کاری ندارم، یعنی به بودیزم و اینها کاری نداریم، اما از ابراهیم که ابواالنبیاء ابراهیم

است بگیرید بیایید پایین، و همین ادیان ابراهیمی، یعنی سه دین عیسوی و موسوی و محمدی، همه اینها یک موعود 

خواهید بکنید بکنید، هر شرارتی می خواهی  واهد شد. شما هر کاری میگویند تاریخ به جایی منتهی خ شان می دارد. همه

رسد که یک موعود الهی، که از تبار  توانی تاریخ را از راه خودش منحرف کنی. و این نهایتاً به جایی می بکن، ولی نمی

مره جهان دیگری خواهد شد. پیامبران است و ارتباط با عَالَم ماورا دارد ظهور خواهد کرد. و پس از ظهور او جهان، بال

اند بر او.  االن یهودیان در انتظار او هستند، مسیحیان در انتظار او هستند، مسلمانان هم هستند. هر کدام البته نامی نهاده

بود یعنی دجال  antichristیهودیان منتظر مسیح واقعی هستند، معتقدند آن مسیحی که ظهور کرد، مسیح دروغین بود. او 

مسیح بود، به همین دلیل هم البته گرفتند و مسیح را کُشتند، به دار آویختند. یهودیان منتظر مسیح واقعی هستند. بود، ضد 

پنداشتند، و او وعده داد که من دوباره باز خواهم گشت.  مسیحیان منتظر مسیح خودشان هستند که او را مسیح واقعی می

ه، اعم از شیعه و سنی، معتقدند که یک مهدی در پایان تاریخ ظهور ها هم لذا در انتظار رجعت آن مسیح اند. مسلمان

کنند که کیست، حسب و نسب اش  خواهد کرد. و با ظهور مهدی عیسی هم خواهد آمد. شیعیان آن مهدی را معین می

شیعه  را، نزد اهل سنت نه. ولی اینکه پیامبر گفته است و از ایشان منقول است، حدیث متواتری است که اهل سنت و

 1395، ابن بابویه، محمد بن علی، انتشارات اسالمیه، تهران، ل الدین و تمام النعمهکما] "الْمَهْدِیُّ مِنْ وُلْدِی"اند که  آورده

[. یک مهدی از تبار من، از اوالد من، از سالله من ظهور خواهد کرد. همه اینها یک 338، ص 2هـ ق، چاپ دوم، ج 

شود. یعنی ما بخواهیم و نخواهیم او خواهد آمد. رفتارهای  موعود گویی به تاریخ تحمیل میموعودی دارند دیگر، و این 

کند و تاریخ را به  ما آدمیان، هزار بمب هم بسازیم، هزار بار جنگ راه بیندازیم، هر فسادی هم بکنیم، جلوگیری نمی

نی البته بیاید و برای روزگار بلندی دَرِ خوشبختی را رساند. اوست که باید بیاید و تاریخ را به پایان برساند. یع پایان نمی

به روی مردم بگشاید، تا بعد دیگر خداوند چه بخواهد و چه تقدیر کند. ببینید این وعده دادن در تاریخ، موعود معین 

الگو های دینی است ]هگل و مارکسیسم هم از اندیشه دینی  کردن، پایانی برای تاریخ اندیشیدن، اینها خاص اندیشه

روایی قرار  گوید که تاریخ احاطه شده است در یک تدبیری، و در قبضه تدبیر یک فرمان اند[. اندیشه دینی هم می گرفته

گویند که  کنیم همه اینها می کند تا به سر منزل نهایی برسد. از نظر مقصودی که ما دنبال می دارد که او را هدایت می

توان تبیین کرد، بلکه باید در تبیین حوادث تاریخی به عللِ ماورای تاریخی  ا نمیحوادث تاریخی را با علل تاریخیِ تنه

تا  46:24، دقیقه 2022می  1، جلسه سیزدهم، «خالف و وفاق علم و دین»)سروش، « هم توسل و تمسک جست.

67:42 .) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCxLaRrV0Sg
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دهد،  آورد که در پایان تاریخ رخ می دگی اخروی رفته و آن را هم امری تاریخی به شمار میسپس سروش به سراغ زن

 گوید: دهد؟ البته پاسخ او منفی است. می توان پرسید آیا خداوند در تاریخ دخالت کرده و قیامتی ترتیب می لذا دوباره می

شود؟ و خودِ قیامت هم  تاریخ چگونه متجلی می خودِ عدل الهی هم یکی از مقوالت تاریخی است که آیا عدل الهی در»

ای از تاریخ  آید و قرار است که عدالت الهی آنجا نشان داده بشود، آن هم گویی پاره که باالخره که پس از این جهان می

، 2022می  1، جلسه سیزدهم، «خالف و وفاق علم و دین»)سروش، « است و لذا در آنجا هم باید این نکته را کاوید.

 (. 81:39تا  81:16دقیقه 

ای از آیات قرآن به  پرسد آیا شما خوانش پاره ی سروش را دریافته، می یکی از حاضران هوشمند که به خوبی پروژه

اید، که سروش پاسخ مثبت  کردهصیغه مجهول را برای حل معضل دخالت خداوند در طبیعت و تاریخ و نفی آن طرح 

 دهد: می

داند، باید با  سالم. استاد این که شما فرمودید قرآن را آنجا که خداوند را فاعل حوادث طبیعی و تاریخی می"پرسش: »

فعل مجهول بخوانیم، برای پاسخ به همین سوالی است که در پایان جلسه مطرح کردید؛ یعنی معضل گشودن دست خدا 

. منتها من چون اینجا تفسیری بحث ]...[اینجا باید بگویم که درست است". سروش: "یعی و تاریخی؟در حوادث طب

کردم، از دیدگاه فلسفه تاریخ آن را گفتم. اما اگر بخواهیم الهیاتی و درون دینی جوابش را بدهیم، همان بود که  نمی

 1، جلسه سیزدهم، «خالف و وفاق علم و دین»ش، )سرو« "ام آوردم. دوست عزیزمان گفتند و من هم در گفتارهای قبلی

 (. 96:32تا  95:45، دقیقه 2022می 

 .   4-4و  2-3-3های  درباره خوانش به صیغه مجهول در ادامه مقاله به تفصیل سخن خواهد رفت. بنگرید به بخش

71
 به موارد زیر بنگرید: - 

 .70پینوشت « چ»بند  -الف

 .52پاورقی « ح»بند  -ب

 . کالم محمد، رویای محمدش، عبدالکریم سرو -پ

همچو آن وقتی  :ب مولوی استااست، همان نظریه خو« رویاهای رسوالنه»نظریه خواب سروش که مبنای گفتنی است 

که خواب اندر روی/ تو ز پیش خود به پیش خود شوی. بشنوی از خویش و پنداری فالن/ با تو اندر خواب گفتست آن 

یا  ،ای هیچ زنده یا مردهگوید  و می هبر این نکته انگشت نهاد« رویاهای رسوالنه»ی ها نهان. سروش بارها در طول بحث

وقتی شخصی، خدا یا فرشتگان یا انبیاء یا هر چیز تواند برود.  روح و مالئکه و خدا و پیامبر به خواب کس دیگری نمی

https://www.youtube.com/watch?v=bCxLaRrV0Sg
https://www.youtube.com/watch?v=bCxLaRrV0Sg
https://www.youtube.com/watch?v=bCxLaRrV0Sg
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ن خود شخص است که به اشکال و شنود، در حقیقت ای بیند و در خواب از آنها چیزهایی می دیگری را در خواب می

های ابراهیم و جبرئیل  گوید داستان شود. به عنوان مثال، سروش می آید و با خودش وارد گفتگو می صور متفاوت در می

درآمد و آن  لیو جبرئ میمحمد خود در خواب به شکل ابراه های محمد هستند، بلکه در قرآن، نه تنها گزارش خواب

 . برای نمونه بنگرید به موارد زیر، و به ویژه بندهای خ و د:گفتبا خود سخنان را و آن ها را ساخت ریتصو

شناساند و آدمی را چون دریایی  و می شناسد روح القدس را از مراتب وجود صدتوی آدمی میمی بینید که » -ت

شمارد.  رازگویی روح القدس میگوید و این را عین  ها دارد، و الیه یی در گوش الیه دیگر راز می بیند که الیه عمیق می

داند و از این راه پنجره ای به روی درك مکانیزم  حتی گفتگو با دیگری در خواب را سخن گفتن خود با خود میو 

خود برترِ پیامبر با دهد و  . گویی در تلقی وحی تالطمی و جوششی در شخصیت پیامبر رخ میگشاید وحی و الهام می

 (. 29، ص کالم محمد، رویای محمدسروش، .«) دگوی خودِ فروترِ او سخن می

گوید که ای جامه به خود پیچیده برخیز و تکبیر خداگوی و جامه را پاکیزه  پیامبر به زبان حال در رویا به خود می» -ث

ا ه رود و نقش در عالم رویا و ناهوشیاری که آدمی از پیش خود به پیش خود میکن و از آلودگی کناره کن، الخ].....[ 

کند و  پیدا می "دو هزاران من و ما"شنود و گاه از دشمن و  پذیرد، و گاه از دوست چیزی می ها می و صورتبازد  می

 (.255، ص کالم محمد، رویای محمدسروش، .«) به حقیقت همه، همو هستند و جز او نیستند

ستید که به شکل پدر مرحوم در می گویند من پدر مرحومم را در خواب دیدم. اوالً: پدر مرحوم خود شما ه» -ج

به قول  "آن تویی"بینی. پدر مرحوم که جایی نیست که توی خواب بنده و شما بیاید،  آئید و خودت خودت را می می

رود. ما وجودمان چند الیه است یک الیه از وجودمان نزد  بیند خودش نزد خودش می موالنا، آدمی وقتی که خواب می

تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق/بلکه گردونی و دریایی عمیق. تو به آن وقتی خواب "رود: یالیه دیگری از وجودمان م

روی، خودت در گوش خود  از پیش خودت به پیش خودت می. "اندر روی/ تو ز پیش خود به پیش خود شوی

آیی. به صورت دوستت، مادرت، پدرت، و با خودت سخن  گویی، خودت به صورت دیگری در می چیزی می

 9، «تعبیر معاد در تئوری رویاهای رسوالنه»سروش، )  .«کنی آنها آمدند و با تو سخن گفتند گویی و فردا فکر می یم

 (. 19:33تا  18:30، دقیقه 2015اگوست 

کنید؟ آن خود شما  کنید. توجه می ن دارید دعوا میشود تو خواب بدانید با خودتا شما با هر کی دعواتان می» -چ

ها را منتهی  کنید. این خوبه اتفاقاً، این خواب چهره کس دیگری را گرفته، و شما با او دارید دست و پنجه نرم می

بینید، من این را  باید درست تأویل کرد. باید درست فهمید. در اغلب موارد کس دیگری را که شما تو خواب می

بینید، خودتانید. آدمی  درصد موارد، هر کسی را در خواب می ۹۹توانم بگویم  دهم، ولی می نمی کلی کلی تعمیم

https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E
https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E


188 
 

                                                                                                                                                                                                         

گذارید، استعداد این را دارد که به هر شکل ممکنی در  این روحش یا ذهنش یا فکرش، هر چی نامش را می

.[ نه این که در خواب ما رهاییم و موقتاً آن کنترل آید خود ما هستیم]... گفتند به هر شکلی در می ]....[ آن جِنی که میآید

شود، ما یک احساس آزادی  هایی که روی به اصطالح ایگوی ما هست، از ناحیه سوپرایگو به اصطالح، اینها آزاد می

 کرد، ها را تعبیر می دهیم. خُب بی خود نبود که فروید خواب کنیم، در آنجا راحت خودمان را به خودمان نشان می می

شرح دفتر  »سروش، )« گفت خواب هاتو به من بگو. برای خودشناسی بود دیگه. برای این که آن بیمار را بشناسد. می

 (.33:57تا  31:57، دقیقه  2019مارس  3،  «66نخست مثنوی، جلسه 

خواهد کیفیت رستاخیز  کند و می بیند که از خدا طلب یقین و اطمینان می ب میوقتی محمد، ابراهیم را در خوا» -خ

ها را  دهد تا ابراهیم آن مردگان را ببیند و خدا او را به سربریدن چهار مرغ و نهادن اجزای شان بر سر چهار کوه فرمان می

است که به صورت ابراهیم بر خود خود محمد (، گویی 260 -259فراخواند و زنده شدن شان را به چشم ببیند)بقره، 

 -118، صص کالم محمد، رویای محمد.«) گیرد گوید و پاسخ می شود و خواسته ی خود را از زبان او می ظاهر می

117.) 

جبرئیل همان عقل محمد بود که در رویای قدسی بر خود او چون فرشته ظاهر شد و به او همان را داد که خود از » -د

زبان رویا و مغالطه ی خواب گزارانه، جمعی را بر آن داشته است تا روح االمین را ، تعبیر ناکرده، پیش داشت. غفلت از 

رساند:) روح االمین این قرآن را به زبان عربی بر قلب تو نازل کرده  واسطه ای بپندارند که قرآن را به قلب محمد می

این جا دو کس در کار نیستند، کند که  ، آشکار می(، اما توجه به سرشت رویا و زبان قرآن194 -192است. شعراء: 

، وگرنه جبرئیل را با عربی سخن گوید رود و با خود سخن می بلکه یک کس است که از پیش خود به پیش خود می

گوید، بل خود آدمی است  گوید کفر بورز، شیطان نیست که می همچنان که وقتی شیطان به آدمی میگفتن چه کار؟ 

، اما خواب نامه ی قرآن این را به صورت مکالمه ی انسان و شیطان نقل شود کند و وسوسه می که حدیث نفس می

 (.120 -119، صص کالم محمد، رویای محمد(.« ) 16کند)حشر،  می

72
سروش به اقتفای برخی فیلسوفان و متکلمان مسلمان مانند غزالی معجزات را معلول قدرت روحی پیامبران تلقی  - 

 کند: می

در قرآن قصه عذاب در مورد اقوام بسیار آمده است و همچنین معجزات بسیار آمده است. فقط هم در قرآن » -الف

نیست، در تورات هم داریم عذاب و معجزات. در انجیل هم داریم عذاب و معجزات. در قرآن هم داریم و این قصه، 

امبری بوده، نفرین پیامبری بوده، یا قدرت نمایی قصه ای است که ما در همه ادیان ابراهیمی داریم. حاال گاه دعای پی

گرفته، اگر نفرین پیامبری بوده. حاال صحبت  گرفته یا شکل عذاب می پیامبری بوده، هر چه که بوده شکل معجزات می

https://www.youtube.com/watch?v=tuVmppCuimI
https://www.youtube.com/watch?v=tuVmppCuimI
https://www.youtube.com/watch?v=tuVmppCuimI
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شود. برای اینکه خُب عقالنیت  نمی اینها با عقالنیت روزگار ما چنان که باید چفت و جفتمن این است که خُب 

گویند اگر در یک جایی بالیی  گردند، و می روزگار ما یک عقالنیت علمی است. دنبال علل طبیعی حوادث میمردم 

مثالً فرض کنید آتش سوزی شده شبیه آتش سوزی که چند هفته پیش اینجا به نحو قوی و شدید و  آمده، عذابی آمده،

آید. ما چرا اینها را عذاب  آید، یا زلزله ای می سونامی میآید یا  مرگ باری ما در کالیفرنیا داشتیم، یا در جایی سیلی می

. چرا اینها علل طبیعی دارند. اگر در گذشته ناشناخته بود، امروز که شناخته شده استهای الهی محسوب بکنیم؟ 

کنند با  نمی اینها را مستند و منسوب به گناهان افراد بکنیم؟ گناهکاران مگر فقط در گذشته بودند؟ امروز مگر گناه

کنند چرا  استانداردهای دینی کدامیک از جوامع بی گناه هستند؟ یا جوامع غربی که در راحت و رفاه نسبی زندگی می

بیند خُب سواالت سنگین و فربه ای است. در باب  شود؟ ماجرا چیست خالصه؟ می نمی عذاب به سر اینها امروزه نازل

از   -الً در باب معجزات بیشتر سخن گفتم. و قبالً هم یکی از دوستانها هست. البته من قب معجزات هم شبیه همین

گیرد؟ البته من به اختصار خدمت آن دوستمان عرض کردم:  نمی پرسید که چرا امروزه معجزه ای صورت -مستعمان ما

د. و معجزه را هم ده نمی . امروز پیامبری نیست و معجزه ای هم رخکردند فقط کردند، انبیا می معجزاتی که انبیا می

کند یا باید معجزه  کردند. امروز مخالفان ادیان هستند، اما پیامبری نیست که ما بگوئیم که معجزه می برای مخالفانشان می

بکند و از او انتظار چنین چیزی را داشته باشیم. البته کسانی که صاحب قدرتهای روحی هستند و کارهای نسبتاً خارق 

میشه بوده اند، امروزه هم هستند، و جای انکار هم ندارد. و اگر کسی انکار بکند، خُب یک حقیقت کنند، ه العاده ای می

کنند، کسانی که به حسب  نمی بدیهی را انکار کرده است. و این کرامات یا این کارهای خارق العاده را فقط دینداران

توانند بکنند. یعنی گویا که از آدمی چنین  ، آنها هم میظاهر دیندار نیستند، پیرو امتی از امم نیستند، خدا پرست نیستند

ها باشد، و همیشه هم این امور بوده است. معجزات انبیا  ها و توانایی کاری ساخته است. آدمی که واجد پاره ای ظرفیت

لق را و آن کردند خ چنان که در کتب کالمی نوشته اند، همیشه همراه و مقرون به تحدی بوده. تحدی یعنی دعوتی که می

خواستند. قبالً هم خدمت شما گفته بودم که  نمی خواستند، نمی خواستند. اگر هم که آمدند و از اینها معجزه می گاه می

موجب ایمان نباشد معجزات/ بوی جنسیت کند جذب صفات. معجزات "گوید که:  مولوی با روشن بینی بسیار به ما می

شود، معجزه یک چیزی  نمی گوید که معجزه موجب ایمان می "بردن است. از بهر قهر دشمنست/ بوی جنسیت پی دل

است از جنس زور، از جنس قهر. شما ممکن است با معجزه دهن یک کسی را ببندید. با زور دهن یک کسی را ببندید. 

د امروزه ما که بگوئید دیگر چی دارید بگوئید؟ ولی معلوم نیست که دل او را خاضع کنید. بنابراین مثل ما. فرض کنی

کنیم و پیامبری نیست که به ما معجزه ای نشان بدهد. آنچه را هم که شنیدیم، خُب شنیدیم. حاال کدامش  زندگی می

راست است ، کدامش راست نیست؟ امروز باید خود سخن، خود دعوت، خود پیام ما را جذب بکند. در آن باید یک 

بوی "گوید که :  المثل آیا معجزه ای کرده یا نکرده؟ این که مولوی می جاذبه ای باشد. نه اینکه یک روزی یک کسی فی

این خیلی حرف مهمی  "در دل هر امتی کز حق مزه ست/ روی آواز پیمبر معجزه ست". "جنسیت پی دل بردن است
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پیامبر باید است. برای این که گیرم همروزگاران پیامبر با معجزه ساکت شدند، یا قانع شدند. دیگران چی؟ در حرف آن 

ها را بکشاند به طرف خودش. به قول مولوی بوی جنسیت از  چیزی باشد، جاذبه ای باشد، جوهری باشد که بتواند دل

نشیند. باید سخن این جوری باشد تا  او بشنویم. یعنی بگوئیم که این یک پیام آشناست. سخنی است که به دل ما می

اما وقتی گریزاننده و رماننده باشد، نامعقول باشد، دلنشین نباشد، البته با هزار  آدمی بپذیرد. در هر عصر و زمانی که باشد.

گفت که اگر کسی در حضور من معجزه کند، فی المثل  توانید آن را جا بیندازید. به قول غزالی می نمی تا معجزه هم شما

ضور من معجزه کند و بعد بگوید معجزه ، در حالمنقذ من الضاللعصایی را اژدها کند، مثال خود غزالی است در کتاب 

 است. من به او خواهم گفت هرگز 10بزرگتر از عدد  3گوید حاال از من بپذیر که عدد  گویم بله. می را دیدی؟ می

پذیرم. اما این که تو توانستی چنین معجزه ای را بکنی یک مسأله فکری است برای من ، راجع به آن فکر خواهم  نمی

است،  10بزرگتر از  3نایی را تو از کجا آورده ای؟ اما این که به این سبب یا به این دلیل من باور کنم که کرد که این توا

از من نخواه. هرگز و هیچ وقت. خُب این خیلی حرف خوبی است. خیلی حرف حکیمانه ای است دیگر. یعنی اقلش 

 "معجزات از بهر قهر دشمن است"د، عقل بپذیرد. آورد پذیرفتنی باشد. دل بپذیر این است که یک سخنی که پیامبر می

کند از طریق زوری که معجزه  کند یعنی سرکوب می کند. قهر می اگر دشمنانی بودند که پیامبری الزم دید، آنها را قهر می

 -کردند، تبیین علمی فیلسوفان معموالً وقتی معجزه را تبیین عقلی می[ من خدمت شما گفتم که 57دارد.]دقیقه 

گفتند که این از قدرت نفس پیامبر است.  کردند می ربی که نداشت، تا امروز هم ندارد. وقتی که تبیین عقلی میتج

موسی قدرتی داشته که عصا را اژدها کند. قدرتی داشت که آب دریا را بشکافد و دو طرف نگاه دارد و خودش و 

ها  ها ندارند، خیلی مر را قبول داشته باشیم که خب خیلی. یا اگر فرضاً معجزه شق القپیروانش از میان آبها عبور کنند

هم دارند،  پیامبر قدرتی داشت که ماه را به دو نیم بشکافد. عقالنیت دینی معجزاتی غیر سکوالر  غیر علمی گذشتگان 

تند همین دانس نمی پذیرفت، کما این که خیلی از حوادث دیگر را هم که علتش را پذیرفت. می این حوادث را راحت می

پذیرفتند. فقط معجزات نبود. لذا پیامبران یا اقوامی که تحت تعلیم پیامبران بودند یا نسل هایی که به دنبال  جوری می

نسل های آغازین آمدند، تا همین صد سال و دویست سال پیش، هیچ مشکلی با پذیرفتن این معجزات نداشتند. و 

محال هم که نیست و شاید هم یک بار این اتفاق افتاده باشد. امروزه خُب عقالنیت  توانیم، اما نمی گفتند بله ما حقیقتاً می

توانم توضیح بدهم. نگاه کنید  دانم چقدر اینها را می نمی زند. ببینید اینجا حرف خیلی زیاد است که من ما اینها را پس می

الت مطمئن. خیلی چیزها نقل شده، که ما دوستان گرامی، در مورد معجزات یک مسأله مسأله نقل است. یعنی آن منقو

خیلی راحت باید اینها را غربال کنیم و اره کنیم و بتراشیم و بگذاریم کنار. اگر معجزه ای خ داده باید برویم سراغ آن 

یکیش مثال معجزه موسی است و یکیش چیزهایی که برای ما قطعی الصدور است که اینها تعدادشان خیلی اندک است. 

. ما دنیا آمدن عیسی است و یکیش همین قصه بیرون آمدن شتر از دل کوه است و کما بیش همین هاستهمین به 

تقریباً معجزه دیگری که خیلی نمایان باشد نداریم. اگر شق القمر را هم به آن اضافه کنید کردید. قرآن را هم اگر اضافه 
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ئیم از قبل نقل شده ، در مورد او باید تصمیم بگیریم که کنید، قرآن حاال در اختیار ماست. این معجزه ای نیست که بگو

آیا واقعاً حالت اعجازی دارد یا ندارد؟ کلمه اعجاز را هم چون کلمه ای است که متکلمین ساخته اند، بهتر است که ما به 

نادر است. کار نادری  گیرد، بسیار نمی کار نبریم تا گره ذهنی ایجاد نکند. کار خارق العاده، یعنی کاری که عادتاً صورت

دهد. کمتر شنیده ایم  دهد. کارهایی که کمتر رخ می است. این دیگر، آن چه که روح معجزه را و کرامات را تشکیل می

کنم که آیا هیچ  توانند رخ بدهند. من سر همین ش دارم بحث می نمی کنیم هیچ گاه که رخ بدهند. یا حتی گاهی فکر می

د؟ ببینید این یک اعتقاد عامیانه است. یک اعتقاد عامیانه ای است که برخاسته از یک عادت توانند رخ بدهن نمی گاه

توانیم تکیه کنیم. به  توانیم به عادت های خودمان تکیه کنیم، به آن اعتقاد عامیانه هم می است. و به میزانی که ما می

توان تکیه کرد. مالحظه کنید، علم جدید، من از همین  نمی توان تکیه کرد، لذا به آن اعتقادات هم نمی عادت های ذهنی

کنم، علم جدید را اگر شما از فیلسوفان علم بپرسید و این قصه مال امروز نیست، از زمان هیوم به این  علم آغاز می

دهد  طرف سه چهار قرن است که ماجرا این طوری است. حقیقتش این است که هر لحظه در هر حادثه ای که رخ می

هیچ عاملی، هیچ حادثه ای نه شرط الزم و نه شرط کافی دهد. به چه معنا؟ به معنای این که  عجزه ای رخ مییک م

دهد. یعنی هیچ چیزی که ما در ظرف قوانین طبیعت آنها را علت  است برای حادثه ای که بعد از او رخ می

آورد، هیچ  ضرورتاً معلول را به دنبال میکنیم که این علت  شماریم و گمان می شماریم و آنچه را که معلول می می

کنیم این  این فقط یک عادت ذهنی شده است برای ما. چون بسیار دیده ایم ، فکر می. زند نمی فیلسوفی این حرف را

پس باید این طور بشود. بایدی وجود ندارد. این باید همان ضرورت علی و معلولی یا ضرورت منطقی است. دیری 

به این امر پی برده اند. و دیری است که باور کرده اند که استقراء پایه علم نیست. حتی اگر استقراء را  است که فیلسوفان

پایه علم بدانیم ، همه فیلسوفان و منطق دانان گفته اند استقراء مفید علم نیست. یعنی مفید یقین نیست. صد هزار بار شما 

دهد که همیشه منتهی خواهد شد. همیشه منتهی خواهد شد وقتی  نمی شود، نتیجه آزمایش بکنید که الف منتهی به ب می

است که الف ضرورتاً ب را تولید کند. اما اگر ضرورتاً ب را تولید نکند، فقط در شرایطی که الف حاضر است ب هم از 

ک وقتی قعر سمع قضا حاضر بشود، ما آنجا یک قانون داریم، اما قانونی که در دل آن ضرورتی نهفته نیست. این حرف ی

کنیم. اتفاقاً این عالم نظم دارد، اما نظم ضروری نیست. تمام حرف این است.  نمی نکند به شما، ما نظم عالم را انکار

کنند. اما این نظم در دلش ضرورتی نهفته نیست. یعنی یک نظم امکانی است.  قوانین علمی از نظم عالم پرده برداری می

شود،  شود، یا خارق العاده نامیده می به اینجا رسیده. بنابر این آن چه که معجزه نامیده میخیلی طول کشیده تا فلسفه 

چیزی است که نظمی را بر هم زده. یعنی یک حادثه نادری است ، ضرورتی را بر هم نزده. ضرورت را بر هم نزده. 

تواند این نظم را بر هم  . حاال کی مینظمی را بر هم زده. و نظم چون امکانی است نه ضروری، قابل بر هم خوردن است

کنم. حاال از  تواند یک بحث دیگری است. من فقط امکان عقلی آن را دارم خدمت شما عرض می نمی بزند، کی

خواهیم این مسأله را مطرح بکنیم ، دیگه برای موالنا  فیلسوفان بیائیم بیرون، بیائیم سراغ موالنا که ما در مکتب او می
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مسأله مثل آب خوردن است. واقعاً او هم همین عقیده را دارد. که این جهان یک نظمی دارد، اسمش را  طرح و حل این

گذارد عادت. یعنی خیلی هم این تعبیر خوب است. البته مال موالنا نیست، مال عموم اشاعره است. عادتی دارد  هم می

د. عادتی دارد. درست مثل این که یک شخصی عادت سوزان گذاریم ، پنبه را می طبیعت که وقتی پنبه را کنار آتش می

دارد که سیگار بکشد. او ممکن است یک روز عادتش را ترک بکند. ممکن است. ببینید این خیلی مهم است. این کلمه 

گوئیم که خورشید زمین را به سوی خودش جذب بکند. ممکن  عادت. عادتی دارد طبیعت که مثالً فرض کنید که ما می

ز این عادت را کنار بگذارد. البته این عادت را تا حاال کنار نگذاشته ، درست مثل این که یک سیگاری است یک رو

ممکن است تا آخر عمرش هم سیگار بکشد. اما از جنس عادت است، نه از جنس ضرورت . اگر ما این جوری فکر 

اما نباید بگوئیم که نا معقول است. و موالنا هم دقیقاً تواند بیفتد که ما انتظارش را نداشتیم،  بکنیم آن گاه خُب اتفاقاتی می

نامند، اوالً: عادت طبیعت است. ثانیاً: عادت ذهن است. یعنی ما  گوید آن چه که مردم علیت می گوید. می همین را می

گوید که:  ذارد و میگ گذارد. باالتر می عادت کردیم اینها را علت و معلول بنامیم. حاال مولوی که پاشو باالتر از اینجا می

رسد هر خیر و شر/ نیست اسباب  از مسبب می"در جهان همچین چیزی نیست، بلکه  "نیست اسباب و مسبب ای پدر"

گوید این نیک و بدی که در این عالم  . می"و وسایط ای پدر. جز خیالی منعقد بر شاه راه/ تا بماند دور غفلت چند گاه

دارد. ولی عادتی، صورت حجابی در مقابل چشمان ما را گرفته که این موجب هست، اینها اسباب و وسایط طبیعی ن

غفلت ما باشد در این عالم و دست خداوند را در طبیعت نبینیم و حوادث را به علل طبیعی نسبت بدهیم. پس نگاه کنید، 

دانست،  در همه چیز می ما چه از چشم الهی نگاه کنیم، چه از چشم یک عارفی مثل موالنا نگاه کنیم که دست خدا را

نگاه کنیم، واقعاً همه چیز گویا که معجزه است.  -فلسفه های روز -چه از چشم دینی نگاه کنیم، چه از چشم فلسفی 

نامیم ش ناگهان قطع بشود و ادامه پیدا نکند. این  شد آن چه که ما رشته علل و معلولی می شد اتفاق نیفتد. و می یعنی می

ها ریخته ایم و تدبیرها کرده ایم ، یک مرتبه رشته این تدبیرها  بینیم. اینقدر نقشه ر این عالم زیاد میاتفاقات را هم ما د

در علم جدید که حتی پذیرفتن این ماجرا که دیگر راحت تر شده. باالخره علم جدید، فیزیک شود. حاال  گسسته می

ل زده اند. اصالً به طور کلی همان قانون هایی که اصالً زیر علت و معلو -زیر اتمی -جدید در جهان ساب اتمیک

داشتند که در عالم زیرین آن را هم که ندارند. یک پارچه قائل به احتماالت  -در جهان بزرگ -هم که در ماکرو

. من این را یک هستند. احتماال یعنی چی؟ یعنی عادت. دقیقاً یعنی همان عادت. یعنی یک چیزی از جنس اختیار

 در یک مقاله ای مفصالً خواهم نوشت که علم به مفهوم اختیار در طبیعت نزدیک شده است. اسمش را وقتی انشاء اهلل

کردند، یا نفس را  احتمال گذاشته. ما االن اختیار که داریم یعنی چی؟ یعنی دقیقاً فالسفه وقتی اختیار را تعریف می

یعنی فعلش ال علی و تیره واحده  است، فعلش گفتند کسی که صاحب اختیار است. صاحب نفس کردند، می تعریف می

توانید سیگار کشیدنتان را ترک بکنید.  وض کند. شما که واجد اختیارید واقعاً میتواند فعلش را ع یکنواخت نیست. می

تواند با یک تدبیرهایی و با عزمی و  گوید می خورد ترکش کند. کسی که دروغ می توانید، مثالً اگر کسی الکل می می
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شکند. رشته عمل او این چنین نیست اش که  یمی این را ترک بکند. فعلش ال علی و تیره واحده است. یعنی میتصم

شما هر وقت از سنگ یک اثری ببینید همیشه همین است. سنگ اراده ای و تصمیمی و اختیاری ندارد و همیشه یک اثر 

کس ز کوه و سنگ عقل و دل "شود. به قول موالنا  هر میشود. از فالن ماده شیمیایی همیشه همان اثر ظا از او ظاهر می

گفتند طبیعت فعلش  علی و تیره واحده است. یعنی همین که  . آن وقت می "نجست/ فهم و ضبط نکته مشکل نجست

گویند که فعل طبیعت در دل  کند. اما امروز درست دارند می االن گفتم. فالن مولکول شیمیایی همیشه یکسان عمل می

زیر اتمی ال علی و تیره واحده ، یعنی یکنواخت نیست. حاال این که چطور شده که یکنواخت نیست، آنجا جهان 

روند و خیلی چیزهای دیگر، اما یک جور گویی اختیار تو این عالم دارد راه پیدا  آزمایشگر و آزمایش شونده در هم می

دل خاک جهان مجبور/ خودگری خود شکنی خود نگری از "گفت:  زد و می کند. لذا آن حرفی که اقبال الهوری می می

از اختیار آن جا هم هست. بحث جالبی است. وقتی هم که  نمی گویی که خاک هم چندان مجبور نیست. یک "ظاهر شد

تواند در جایی و  گوئیم اختیار یعنی نظمی که شما فکر کنید نظم قاطع و آهنین است، وجود ندارد. و هر رشته ای می می

بروز حوی پاره بشود. و جهان یکمرتبه چهره نویی از خودش نشان بدهد. من همه اینها را گفتم برای این که بگویم به ن

ها خیلی بیشتر. این را  ها کمتر خارق العاده هستند و بعضی . با همه این احوال بعضیحوادث خارق العاده محال نیست

مین ظهور پیامبر اسالم است و قرآن در جزیره العرب. ببینید این هم ما قبول داریم. ببینید یک مثال خیلی ساده اش ه

کتاب خُب ماندگار شد. بی جهت هم ماندگار نشد. و به قول نصر ابوزید این کتاب خودش معلول یک فرهنگ بود و 

 بعد فرهنگ ساز هم بود. فرهنگ هایی را هم ساخت. این درست است و شما اگر نگاه کنید به عربستان آن روز و

افرادی که آنجا بودند با سوادهای اندکی که بودند و بی سوادها و اوضاع شرایط اجتماعی و قبائلی آن جا، واقعاً برآمدن 

یک کسی مثل پیامبر اسالم محمد بن عبداهلل مثل روئیدن یک گل بود در یک کویر. دقیقاً یه همین دلیل هم روئیدن یک 

خارق العاده است. حاال ما اگر گل در کویر را ندیدم اما او را دیدم. یک  گل در یک کویر محال مطلق نیست. ولی خیلی

معجزه یعنی همین، چیز راه  "یتیمی که ناکرده قرآن درست/ کتب خانه هفت ملت بشست"انسانی که به قول سعدی 

گرچه که خیلی عالی  دور نرویم. یعنی یک چیز خیلی خارق العاده آن جا اتفاق افتاده. خیلی خارق العاده. ببینید حافظ

دانید چرا؟ برای این که حافظ یک غولی بود که پاش را روی شانه غول های دیگر  است، اما خارق العاده نیست. می

نهاده بود. حافظ قبل از او کی آمده بود؟ مولوی آمده بود، قبل از او سعدی آمده بود، قبل از او نظامی آمده بود، خاقانی 

اینهاست. بسیار هم وامدار اینهاست. اصالً معناش این نیست که حافظ ابتکاری نداشت. اگر  آمده بود و حافظ وامدار

شد یک شاگردی از شاگردان آن بزرگان. نخیر، غولی بود، اما بر شانه غول های دیگر  شد. می نمی نداشت که حافظ

انبعاث ش در آن فضا، حرف هایی که زد، ایستاده بود. شما به پیغمبر اسالم نظر کنید، واقعاً اصالً وجودش، ظهورش ، 

سخنانی که گفت، کتابی که از مجموعه سخنان او جمع شد، یک حادثه کم نظیر است. کم نظیر است، یعنی این اتفاق 

افتد. شما ممکن است به من بگوئید ارسطو افالطون، نه ارسطو افالطون قبل از  افتد توی عالم. بسیار کم می خیلی کم می
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 ه بسیاری بودند. و اینها باز روی دوش آنها نشسته بودند. البته آنها هم انسان های عظیمی بودند. ما هیچ انکارآنها فالسف

کنیم. ولی هرگز فضای فلسفی و فرهنگ یونان مثل فضای فرهنگی جزیره العرب نبود. اصالً و ابداً قابل قیاس نیستند  نمی

م، بعداً البته به کمک رومیان و دیگران و با آمدن مسیحیت البته تمدن بزرگی اینها با هم. اما از ارسطو و افالطون و غیره

آفریده شد که همین تمدن غربی مسیحی یونانی است. خُب اسالم هم وقتی که آمد، بعد البته آمیخت با تمدن ایرانی و 

شد و الی زماننا هذا. این  تمدن هندی، و بعد هم اقتباساتی از تمدن یونانی، باالخره یک تمدن خیلی بزرگی آفریده

خواهم بگویم برای فهم معجزه، راه دوری ما نباید برویم. ما واقعاً با یک حادثه خارق العاده تاریخی روبرو  حادثه می

بینید یک عده ای نشسته اند و این قرآن را تنها محمد نیاورده، یک گروهی کمک کردند،  این که شما میهستیم. 

کردند، آن جا چنین کردند، برای همین که عجیب است یک نفر این کار را کرده باشد. این یک عده ای اینجا چنین 

خواهند از عجب بودن او بکاهند. خُب ما حاال منتظر تحقیقات تاریخی  عجیب بودنش را اینها دریافته اند. و لذا می

ه این چنین است، عجیب خواهم بگویم قص هستیم و من هیچ دشمنی با این پژوهش های علمی ندارم. ولی می

است، بسیار عجیب است. عجیب یعنی آن چیزی که نظم موجود جهان، نظمی که ذهن ما عادت کرده، نظمی که 

. ممکن افتد. این معنای معجزه است طبیعت گویی اختیار کرده، در این نظم گاهی یک شکست نادری اتفاق می

دانیم. اگر از موالنا بپرسید، اگر از فیلسوفان علم بپرسید، اینها  نمی است در آینده هم اتفاق بیفتد، ما هیچ کداممان

تواند کامالً  کند حادثه بعدی را، و می نمی افتد. برای این که هیچ حادثه قبلی ایجاب گویند هر روز دارد این اتفاق می می

تواند که کارساز باشد به این معنا که  به دنبال هر حادثه ای آشنا یک معلول نا آشنا پدید بیاید. ولی در عمل این نظم می

شود، لذا مثال خانه مان را چنان  دانیم همیشه این چنین می توانیم زندگی مان را بر آنها بنا کنیم. بگوئیم چون می ما می

را بسازیم که دچار زلزله نشود. چون اگر فالن نیرو، فالن نیرو، فالن نیرو وارد بشود ممکن است سقف فرو بریزد. اینها 

شرح دفتر ») سروش، « شناختیم رخ بدهد. نمی تواند کار همیشه به نحو دیگری که ما پیشگیری بکنیم و امثال اینها. اما می

 (. 76:26تا  50:30، دقیقه  2020اکتبر  18، « 102نخست مثنوی، جلسه 

تا اینجا را تحکیم کرد و تصدیق ما  "نیست که تصرف دل در تن روان است و تن مسخر دل است و این پوشیده"» -ب

ها که شریف تر و قوی تر بوند و به جواهر  لکن بباید دانست که روا بود که بعضی از دل"را گرفت که این طور است. 

گوید  گوید؟ می دانید چی دارد می اینجا می "مالئکه نزدیکتر و ماننده تر بود اجسام دیگر بیرون از وی مطیع وی گردد.

تواند فرمانروای یک بدن  پس ببینید دل، دل من، فرمانروای بدن من است. اما اگر دل من خیلی قوی تر شد، می

کند  کند. آسان می دیگری هم بشود. فرمانروای یک جسم دیگری هم بشود. دارد راه تصدیق این امر را تسهیل می

تواند تصرف در عالم خارج، در طبیعت بکند. به یک سنگی نگاه  نیم که چگونه یک انسانی میبرای ما که قبول ک

گوید تمامش مسأله  ها یک مُرده ای را زنده کند. می کند، یا دستور بدهد که حرکت کن مثالً. یا حتی باالتر از این

https://www.youtube.com/watch?v=p366zgKTyQA
https://www.youtube.com/watch?v=p366zgKTyQA
https://www.youtube.com/watch?v=p366zgKTyQA
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کند.  ین روح ما تصرف در بدن ما میاین است شما از اینجا شروع کنید که ما بدنی داریم و یک روحی داریم که ا

تواند تصرف در دیگری بکند. و چه در انسان دیگری، چه در  تواند این کار را بکند، در قدم بعد می اگر روح می

توانند. این همان قدرت  نمی حیوان دیگری، و چه در اجسام. و چیزهایی را در تصرف خود بگیرد که ظاهراً آدمیان

ان است ، شرف دل از روی قدرت، دل یک نحوه ی از شرافتش این است که اقتدار ویژه ای ها یادت . ایندل است

تواند حاصل کند، تصرف در اجسام بکند، در طبیعت بکند. اولین تصرف در طبیعت این است کهدر طبیعت من، یعنی  می

دل را تقویت کنی، به همان گوید تو اگر خودت را تقویت کنی، یعنی  کنم. غزالی به من می در جسم خودم تصرف می

توانی عیناً در بدن های دیگر تصرف کنی، یا چیزهایی را به منزله بدن خودت بر گیری و  شیوه هایی که قبالً گفت، می

ها که شریفتر و قوی تر بوند، و به جواهر مالئکه  پس بعضی از دل"آنها را مورد اقتدار و تسخیر خودت قرار بدهی. 

روا بود که اجسام دیگر بیرون از وی مطیع وی گردند. تا هیبت وی "ها باشد،  شبیه تر به آن "ر بودنزدیک تر و ماننده ت

خواهد امکان  ها از قصه هایی است که از صوفیان بسیار نقل شده، می این "مثالً بر شیری افتد زبون و مطیع وی گردد.

فتد؟ این یک چیز قریبی نیست. ما در بدن خودمان داریم ها را برای ما تفهیم کند که چه طور این اتفاق ممکن است بی آن

یا چون همت در "توانیم بکنیم.  کنیم در بدنمان، فراتر برویم این کار را می کنیم، همیشه داریم تصرف می این کار را می

ین، اهتمام بورزد یعنی برود بر سر یک بیمار، همت در او بندد. همت یعنی اراده. اراده کند که ا "بیماری بندد بهتر شود

تواند آدمی یک کسی را آن قدر با  همچنان می "و وهم در تندرستی افکند بیمار شود"که این بیمار بهبود پیدا بکند. 

ها را ما تا حدودی دیدیم. مثالً  تلقین و وهم زیر تأثیر بگیرد که او مریض بشود. مریض بشود. حاال بعضی از این

توانید یک کسی را بهبود ببخشید. مخصوصاً در امور روانی،  اری را کرد. شما با تلقین میشود یک ک گوئیم با تلقین می می

کند که من با سخنم، با یک  توانید یک کسی را بیمار کنید].......[ خُب حاال غزالی باز همین سوال را می با تلقین می

انگیزم، این  روم تو مغز شما یک خیاالتی را بر می آیم و می حرکاتی، با یک الفاظی که نهایتاً یک امواجی است در هوا، می

زند،  کند. مثالً قلبتان زیاد می کند. یعنی بعضی از اندام های شما بد کار می خیاالت شما را راست راستی مریض می

 ممکن است که فرض کنید که تب کنید. یک کارهایی بکنید که تب هم بکنید]....[ در واقع همین عالم خیال خیلی مهم

ها  است و این یکی از آن ابزارهایی است که این بزرگان در دست داشتند. چون خیال ظاهراً مادی که نیست، امروزی

گفتند این خیال باالخره یک  کنند. ولی گذشتگان می و چه می Electromagneticها را تفسیر شیمیایی و  البته همه این

کند. دیدید  دهد. اصالً الغرتان می د. یعنی جسم شما را تغییر میکن آید و شما را عوض می چیز نامریی است، ولی می

شوند  بینید تراشیده شدند. آب می ها که زیر استرس هستند، یا یک غمی دارند، غصه ای دارند، بعد از چند روز می بعضی

امیدی دارید که یک اتفاق  کند، یک ها به دنبال یک خیال، یک خیالی]....[ این خیال شما را شاد می به اصطالح].....[ این

کند شما را، درست است؟ از آن طرف یک خیالی دارید یا خبر بدی به  خوبی در آینده برایتان بیفتد. اصالً این فربه می

کند، پیشاپیش. قبل از این که آن حادثه رخ داده باشد. خیلی  شما دادند، که اتفاق ناگواری خواهد افتاد، شما را الغر می
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کند،  کند. مریض اش می ت این عالم روح از نظر گذشتگان که این جور تصرفات در بدن آدمی میچیز مهمی اس

آدمی را فربهی هست "کند، بله.  کند، بد حالش می کند، خوشحالش می کند، الغرش می کند، چاقش می تندرست اش می

ای خیلی مهم توی مثنوی همین عنصر گوید. موالنا یکی از تِم ه موالنا می "از خیال/ در خیاالتش بود صاحب جمال.

گوید گاهی برای این که خداوند  داند. می خیال است. خیلی در باب خیال سخن گفته و او را جزو لشکریان خداوند می

کند. مثل زنبورها،  فرستد. خیاالتی که احاطه اش می کسی را مسخر کند یا اذیتش کند یک لشکر از خیال سراغش می

گوید یک  گزندش، خالصی ندارد از دست این ها، دقیقاً ها. بعد آن وقت می کنند دور روح این. می همین طور وز وز می

چیزی داریم به نام آب، سرت را بکن زیر آب دیگر زنبورها کارت ندارند. آن آب ذکر خداوند است. حرف های زیادی 

گذارد یک حدیث شناخته شده ای است.  دارد موالنا. باری این که دل یا روح آدمی چگونه در جسم آدمی تأثیر می

توانید یکی دیگر را هم شاد کنید.  تواند بکشد. شما می گوید به بیرون از دل هم می حرفی که این جا غزالی دارد می

ها در سینه ها/ از ره باطن  صالح و  می رود از سینه"همین با یک نگاهت. با یک همنشینی ات. خُب این هست دیگر: 

کند.  دانم دیده اید یا نه؟ گاهی به شما آرامش را تلقین می نمی گوید. یک آدمی که خودش آرام است، نا میموال "کینه ها

کنید سبک شدید. موقتاً از یک غم و غصه هایی رهایی پیدا کردید. یکی آدمی که خدای  نشینید حس می در کنارش می

شوید.  ها باشید شما هم تیره می تیرگیش را. یک مدتی با ایندهد.  ناکرده خبیث است واقعاً تیرگی را به شما انتقال می

شود، یک هوس های دیگری. مثل این که آدم را از پوست انسانیت بیرون  اصالً یک فکرهای دیگر تو کله تان پیدا می

شما را مسخ کند. وجود  کشد، اصالً روح شما را تیره می کشند. رفیق بد فقط این نیست که شما را به راه های بد می می

و چون همت در بیماری بندد بهتر شود و وهم در تندرستی افکند بیمار شود و اندیشه در "کند. خُب  کند. قلب می می

خواهد شما بروید پیشش،  گوید گاهی دلش می می "کسی بندد تا به نزدیک وی آید حرکتی در باطن آن کس پدید آید

خواهید که او بیاید به طرف شما. یکمرتبه او احساس  کنید روی او و می میبندید، یعنی تمرکز  نشستید اندیشه در او می

گذارید. توجه  زند. یعنی از راه دور شما در او تأثیر می آید و در می خواهد بیاید خانه شما. بعد هم می کند که دلش می می

دهد. نمونه هاش را ما  ر عالم ارواح رخ میکنید. از راه دور در او تأثیر]می گذارید[، این متعلق به مبادالتی است که د می

این هم هست حتی که یک کسی همت  "و همت در آن بندد که باران آید بیاید"دیدیم، شما هم دیدید یا شنیدید. 

ا دارد مبینید  کند که باران بیاید، باران خواهد آمد. می کند، امر به ابرها می بندد، یعنی این جا در واقع امر به طبیعت می می

ها و  شود که یک کسی روحش آن قدر بزرگ باشد که طبیعت جسم اوست. طبیعت اندام کند که می را نزدیک می

گوید موج بزن، و به آدمیان دیگری به نحو  گوید باران بیا، به دریا می دهد به ، به ابر می اعضای او هستند. فرمان می

گوید این که فرعون از  . موالنا میدور شو، اصالً طرف من نیادهد که به طرف من بیا یا از من  خفی و نهان دستور می

نعلهای بازگونه ست ای سلیم/ نفرت فرعون "گریزاند  گریخت، موسی او را می نمی گریخت، فرعون از موسی موسی می

سی بدش زند. یعنی ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش این بود که فرعون از مو این جهان نقش وارونه می "دان از کلیم می
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 آمد. و لذا نفرتی در او افکنده بود و او از موسی خوشش آمد، ولی باطن امر این بود که موسی از فرعون بدش می می

این که فرعون از موسی  "دان از کلیم نعلهای بازگونه ست ای سلیم/ نفرت فرعون می"آمد.  نمی آمد و به طرف او نمی

کرد. اصالً این جهان خیلی کارها توش وارونه است و یکی از  این چنین مینفرت داشت این را تو از موسی ببین. او 

گفتند که آدم رفت گندم را خورد، ولی این طور نبود گندم آدم  کشف های عارفان این بوده است. ببینید، عارفان به ما می

م این چنین است. یک ظاهری دارد ها تو این عال ها را. خیلی از قصه را خورد. یعنی شما از آن ور باید ببینید این قصه

افتد، نه چون این  یک باطنی دارد. در ظاهر الف علت ب است، در باطن ب علت الف است. چون آن است این اتفاق می

همه اینهایی که گفتیم امکان دارد  "این همه ممکن است"افتد. و این قصه خیلی طوالنی است. باری،  است آن اتفاق می

ها برهان آورد. حاال مثال های  توان برای آن هم در تجربه دیده شده و هم می "علوم است به تجربت.به برهان عقلی و م"

و آن که او را چشم زدگی گویند و سحر گویند هم از این نوع است و از جمله تأثیر نفس "گوید  حسی و ظاهرش را می

ت، نفس شما اگر در او حسادتی باشد و زنید کسی را از سر حساد وقتی شما چشم می "آدمی است در اجسام دیگر

تا نفسی که خبیث و "تواند تأثیر بگذارد،  خباثتی باشد و نفس تان قوی باشد، در آن جا هم یک قوتی شرط است، می

 "به حکم حسد هالک وی توهم کند"یک اسب خیلی خوشگل و زیبا را ببیند،  "حسود باشد مثالً سطوری بیند نیکو

هالک این اسب زیبا بشود. چون خودش ندارد و دیگری دارد حسادت بورزد و بگوید که کاش  یعنی حسودانه خواستار

زند و چنین حسادتی را بر  زند، نظر می همین که چشم می "آن سطور در وقت هالک شود"از دست او هم بیرون برود. 

ها روایاتی  حاال این "بر استچنان که در خ"کند، در وقت، یعنی همان وقت هالک گردد.  آن اسب بی نوا تحمیل می

العین حق، تُدخل "در نهج البالغه هم هست. العین یعنی چشم زدن حق است.  "الْعَیْنُ حَقٌّ"است که نقل شده است. 

تواند آدمی را وارد قبر کند و شتر را وارد دیگ کند. قدر یعنی دیگ. یعنی  چشم زدن می "الجمل القدر، والرَجُلَ القبر

تواند آدمی را بکُشد و بمیراند، چنان که آدمی  شته شود به طوری که گوشتش را بپزند. پس چشم زدن میشتر بمیرد و ک

پس این نیز "وارد قبر شود و شتر را بکشد و بمیراند چنان که شتر وارد دیگ شود و گوشت او را بپزند برای خوراک. 

ها وجود  گفت که به طور کلی این قدرت ن جا می. حاال به دنبالش توجه کنید. تا ای"از عجایب قدرت های دل است

دارد و غیر قابل انکار است و به قول ایشان هم ممکن است به برهان عقلی هم معلوم است به تجربت. ساحران هم 

گوید ساحر یک قدرت نفسانی دارد، به اصطالح امروزه یک  زند این جا غزالی. می همچنین اند. در واقع حرف مهمی می

ی خاصی دارد. ابزار و وسیله ای در کار نیست، البته البد ریاضتی کشیده و کارهایی کرده، اما فی الحال واجد انرژی روح

، ، جلسه پنجم« گزینش و شرح کیمیای سعادت»)سروش،  « یک قدرت ویژه ای است که در عالم خارج تصرف کند.

 (. 52:30تا  36، دقیقه  2021جون  11

و این چنین خاصیت چون کسی را پدید آید اگر داعی خلق باشد معجزه گویند و اگر نباشد کرامات گویند و اگر "» -پ

در کارهای خیر باشد آن کس را نبی گویند یا ولی و اگر در کار شر باشد آن کس را ساحر گویند و سحر و کرامات و 

https://www.youtube.com/watch?v=9V-RrP2ps4A
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یعنی  "ها فرق بسیار است که این کتاب اهتمام آن نکند اص قدرت دل آدمی است اگر چه میان اینمعجزه همه از خو

زند. اول این که معجزه هم خاصیت دلِ پیامبر  تحمل آن نکند. ببینید خیلی حرف های مهمی دارد اینجا غزالی دارد می

کردند، خودشان واجد  ان که معجزه میاست. یعنی قدرت روحی او است. خاصیت دل یعنی قدرت روحی. یعنی پیامبر

دهد، مثالً یک صرعی را  یک قدرتی بودند. عیسی خُب شما دیدید در انجیل بارها وقتی که آن معجزات منقول انجام می

گویند آقا این کارها را چه  کند، شاگرداش و پیروانش می دهد، یک کور را بینا می دهد، یک دیوانه را شفا می شفا می

توانید همین کارها را بکنید. خُب این ایمان یعنی چی؟ این به زبان  گوید شما ایمان داشته باشید می ی؟ میکن جوری می

فیض روح "شود این کارها را کرد. و به قول حافظ  غزالی یعنی همان قدرت روحی. قدرت دل به قول او که می

ن فیض روح القدوس چیست؟ همان قدرت روحانی آ "کرد القدوس ار باز مدد فرماید/ دگران هم بکنند آنچه مسیحا می

است. همان نیروی درونی است. همان انرژی است. همین ایمان به قول مسیح که خیلی تعبیر درستی است. این ایمان 

 کند، یعنی کند، عمل می دهید، از شما پیروی می یعنی قدرتی که شما دارید با چنان اعتمادی فرمان به طبیعت می

ها همه از یک جنس هستند. همه از  گوید این ند. خُب سحر را هم همین طور. کرامات را هم همین طور. میتواند نک نمی

کند، اگر آدم پاک و  کند، فقط بستگی به آدمش دارد، اگر آدم خبیث باشد سحر می نمی یک جنس اند ، هیچ فرقی

همین هایی است که شما از اولیا حق، از صوفیان،  کند. کارهای نیک، کرامات کند. یا کرامت می پارسایی باشد معجزه می

از عجایب قدرت "دادند یا غیره. اینها کرامت است.  از عارفان شنیده اید. که مثالً فرض کنید همین بیماری را شفا می

، "اگر داعی خلق باشد"اگر کسی چنین قدرتی داشته باشد،  "های دل است و این چنین خاصیت آن کسی را پدید آید

گویند. یعنی اگر از دست پیامبران صادر  نی اگر مأموریتی داشته باشد برای دعوت خلق و هدایت خلق، معجزه مییع

ها از قدرت دل  . تا از کی صادر بشود. همه اینها جنس شان و ماهیت شان یکی است اینبشود نامش معجزه است. 

اگر "گویند کرامت کرد.  شد، رسول نباشد، آن گاه مییعنی داعی خلق که مأموریت هدایت نداشته با "اگر نباشد"است. 

 دانید معجزه برای اثبات دعوت است، اما نبی کسی را دعوت چون می "در کارهای خیر باشد آن کس را نبی گویند

گوئیم و ولی و اگر در کار شر باشد  اگر کار خیر کرد به او نبی می"کند. خودش با خبر است از احوال عالم غیب.  نمی

است دیگر. سحر خیزد. به همین دلیل سحر خُب حرام  ها از قدرت های روحی بر می همه این "ن کس را ساحر گویندآ

ها  و سحر و کرامات و معجزه همه از خواص قدرت دل آدمی است. اگر چه میان ایشان فرق"کردن کار حرام است. 

رای توضیح این نیست. البته معجزه و سحر و غیره یعنی جا نیست، مجال ب "بسیار است و این کتاب اهتمام آن نکند.

حاال این جا ها بشوم، اما منشأ و منبع شان یکی است.  خواهم وارد آن نمی گوید من اینها فرق های زیادی با هم دارند می

خواهیم یک حرفی را گردن آقای غزالی بگذاریم. یعنی  من یک استفاده ای بکنم. و آن استفاده این است که می

ها را  گوئیم حاال که این را گفتی شما به مدلوالت و پیامدهاش هم توجه کن دیگر. و اگر خود شما آن مدلولب

شوند. خُب اگر  کنیم. چون شما مقدمات را گفتید، دیگر نتایج بالضروره از آن جاری می استنتاج نکردید ما می
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از خواص قدرت دل ایشان است. یعنی معجزات از خواص قدرت دل آدمی است، قرآن که معجزه پیامبر است 

شود قدرت  غیر از این است؟ چطور عصا که مار می چی؟ یعنی پدید آمده و فرآورده قدرت روحی پیامبر است.

کند قدرت روحی اوست؟ خُب عیناً همان طوری قرآن  روحی پیامبر است، چطور فی المثل مسیح که مُرده زنده می

دهد. این  او باید تولیدش بکند، روح او، دل اوست که این معجزه را انجام میهم باید قدرت روحی پیامبر باشد. 

حاال این را خُب  شود. گیرد و از روح مقتدر او صادر می دهد. این معجزه به دست او صورت می معجزه را انجام می

و سحر از یک جنس هستند  کنند که دین داشته باشید دیگر. این که بسیاری از ، گاهی باستان شناسان صحبت از این می

راندند، و دل مردم را  و ساحران پیشین پیامبران پسین شدند، در میان قبیله های نخستین، پیشینیان ساحران فرمان می

 -ها را گرفتند، یک دلیلش کردند و بعداً رفته رفته پیامبران جای آن بردند و کارهای خارق العاده و شگفت انگیز می می

ی نیست، چون به محصول کار باید نگاه کرد، ساحران هیچ وقت مکتبی نیاوردند، هیچ وقت این سخن سخن درست

هدایتی برای بشر نیاوردند، هیچ وقت یک ایدئولوژی تولید نکردند، هیچ وقت یک تمدن نیافریدند، یک کارهایی 

ولی ماهیت داشتند و غیره.  ، یک نقطه های محدودی و، و برای اغراض خاصی. بیشتر هم باالخره قصه ارتزاقکردند می

یعنی آنهایی که این سحر و ماهیت معجزه و ماهیت کرامات که همه منبعث از قدرت روحی است، این یکی است. 

. و این که این قدرت را گفتند نظر به این مطلب داشتند. از این حیث بله اینها یکی ادامه دیگری است. این جهت شان

توانند این قدرت را داشته باشند. این را هم اضافه کنم که این جا غزالی در  گر هم میمنحصر در انبیا نیست، کسان دی

گوید انکار نکنید. ابن سینا  گوید، مبادا فردا هر کس از این ادعاها کرد شما باور کنید. فقط می ها دارد سخن می امکان این

کند، انکار نکن. همین. نگو این  کند، چنان می گوید اگر شنیدی عارفی چنین می هم در فصلی در کتاب اشارات اش می

گویند کسی آمد نفسی دارد، دعایی خواند، تصرفی کرد،  قطعاً محال است. به این راحتی فتوا به محال بودن نده. اگر می

ین توانست او را بهبود ببخشد به دست او ناگهان بهبود یافت، تعجب نکن. انکار نکن. ا نمی مثالً بیماری که هیچ کسی

 (. 59:52تا  52:30، دقیقه  2021جون  11، ، جلسه پنجم« گزینش و شرح کیمیای سعادت»)سروش، « شدنی است.

 انگارد.  اما تفاوت سروش با امثال غزالی این است که سروش معجزه را تماما مستند به پیامبر می

73
 به: دیسروش درباره دعا بنگر دگاهیورد ددر م - 

کنند با تضرعی که  کنند به درگاه خداوند، بعضی هاشون فکر می به قرآن هم مراجعه کنید. خُب مومنان ما دعا می» -الف

حالی آورند. که او گناهانشان را بیامرزد. بر آنها ترحم کند. در  کنند. دل او را به رحم می کنند، دل خداوند را نرم می می

گوید که خداوند رحم ندارد، خداوند شفقت ندارد، خداوند مثل آدمیان نیست.  که اصول ثابته فلسفه اسالمی به ما می

رویاهای رسوالنه در »)سروش،  «گیرد. نمی کند. خداوند اصالً تحت تأثیر کسی و چیزی قرار نمی خداوند اراده اش تغییر

 (.23:43تا  23:08، 2016نوامبر  4، «جغرافیای روشنفکری دینی

https://www.youtube.com/watch?v=9V-RrP2ps4A
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
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مگر خدا شخص است؟ شخصیتی دارد؟ یک نفر موجودی است، که این سئوالی است که امروزه خیلی مطرحه » -ب

ه و این بوده و شود در مورد او چنین تصور کرد که گویی یک نفر است، یک موجودی است، شخصیتی دار اصالً می

کنیم،  زنه؟ ما دعا می زنیم، او با ما حرف می برای همیشه خواهد بود و با ما طرف است و ما با او طرفیم؟ با او حرف می

 -46:34دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "سیر تاریخی تحول فهم قرآن" سروش،«) دهد. کنیم. او جواب می ما تضرع می

46:01.)  

کند، قبول  کند، رد می نمی کند، یا اجابت گیرد، یا اجابت می کنیم، در اثر دعای ما مثالً تصمیمی می ما دعا می» -پ

شود فی المثل، و یک روز خوش است، یک روز ناخوش است، و امثال اینها. خوب این احوال  کند، نظرش عوض می می

 15 -25دقیقه . بخش اول،  2014، دسامبر  « روش تعبیر رویای رسوالنه» سروش،«)د برای خداوند قائل بود.شو نمی را

.)  

سوزد،  دلش می یگاه انیاست که نشسته است و مثل ما آدم یموجود کیاست.  نیچن نیدر اعتقاد عامه خدا ا» -ت 

ما را اجابت  یدعا د،یآ دلش به رحم می میکن می هیگر م،یکن می تضرع درگاهشما به  یگاهبه فکر ماست،  یگاه

دهد،  رخ می اریبس یها و ظلم ها یرحم یجهان ب نی. در اگذارد نمی کند، محل می ییاعتنا یما بهم به  یکند، گاه می

 یاسباب نگران دیبشود، نبا یخدا اگر نف نیا]....[ هم ممکن است یدهد، اما گاه نمی یتیاصالً اهم گزد، نمی اصالً ککش

 میاصالً وجود نداشته که ما بخواه ییخدا چنان. ربودند را از دست ما ییگرانبها زیکه چ میما تصور کن دیما باشد، نبا

تا  49:22، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا») سروش، .« مینزاع بکن عدمشامروز بر سر وجود و 

50:28 .) 

 :  کند یتوبه مطرح م رشیدرباره پذ یمشابه یادعا زین زیردر قطعه 

. طلب آمرزش از خداوند. در ردیگ تضرع و استغفار می یدهد و فقط توبه را  به معنا نمی یحیتوض یتوبه، سعد» -ث

 د،یشکن دهد و شما در علن فرمان او را می می یفرمان یکه سلطان ی. وقتمیکه ما در مقابل سلطانان دار یادب ینوع قتیحق

 نیکه شما را عفو بکند. ا دیو بخواه دیآمرزش بطلب د،ی. استغفار کندیکن یاز او عذرخواه دیبا د،یزیر ا فرو میاو ر بتیه

تان آن  یکه آن پادشاه ناراحت شده است و شما با توبه کردن خودتان، با عذرخواه ییساده توبه است. گو یلیخ یمعنا

 یکار کی. خدا از فهمند می نیچن توبه از گذرد، می نیهم باًیقردر ذهن عوام مردم هم ت. دیکن را بر طرف می یناراحت

که اگر از ما بدش آمده ،  میخواه . و از او میمیکن . دلش را خوش میمیآور می تیبدش آمده، و حاال ما او را به سر رضا

 نیخُب اراموش کند. بدش آمده، هم از ما بگذرد و هم آن کار را قلم عفو بکشد و بپوشاند و به اصطالح ف یکار کیاز 

انسان  کیخدا را مثل  یکه آدم یدرک یعنیاست. انسان مدارانه از خداوند است.  Anthropomorphic یمعنا

https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
http://drsoroush.com/fa/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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برآشفته و غضبناک  یزیچ نیجبار که به کمتر نیالخصوص سالط یعل د،یاش کرد یشما نافرمان یکه وقت. ندیبب

را که به  یکس ای ،یکن عفو می یخودت از او تقاضا ایو بعد شما  رد،یگ بر شما خشم می یکرد ینافرمان یشدند، وقت می

بدهد و از  تیو رضا د،یایعفو کند، تا او هم به سر رحم ب یشما شفاعت کند و تقاضا یتا برا یفرست است می کیاو نزد

 عامه که است یرکد نیا. می. ما او را عفو کرددیرا مجازات نکن یکه فالن دیگناه شما بگذرد و به مأموران خودش بگو

 نیخُب ا یولکند که گفتم.  رفتار می نیبر تخت نشسته و چن یسلطان کیکه مثل  یی. خدادارند یاله دستگاه از مردم

 دل در یباطل اریبس یخداشناس کی. است نادرست یلیخ یلیخ. ستین درست اصالً است، عوامانه تنها نه درك

 یخدا". شود نمی یحال به یحال که خداوند. کند نمی دایپ رییش که تغ.]....[ خداوند احوالاست نهفته یدرک نیچن کی

 خداوند. فیضع انیآدم ما. است انیآدم ما احوال نهایا "یبه حال یمثالش/ نگردد هرگز از حال یاست آن که ذات ب

 ادهیپ خودمان رو میاوریب دیبا ن،یپائ میاوریب دیبا ما را نهایا همه پس. شود نمی احوال و احکام نیا از کی چیه مشمول

 (.48:28تا  44:53 قهی، دق 2019آگوست  18، «  17 جلسه ،یشرح بوستان سعد» سروش،.« ) میکن

74
از  یکیاز آن، و باالتر  رد،یپذ یمتعارف آن م یبه همان معنا شیاست که سروش گاه مفهوم توبه را کماب بیعج - 

همگان است  اریاخت که مالک و صاحب یآن است که موجود ازمندیکه انسان ن کند یاعالم م نیما به خدا را ا ازین لیدال

  :به دیبنگر .دیگناه انسان را ببخشا

این سخن خیلی عجیب به نظر شما نیاید. خیلی چیز مهمی است این  ما یک خدایی برای توبه کردن الزم داریم.»

گوید.  ها کردند ازش. گفتند: انسان حیوان ناطق است، یعنی حیوانی است که سخن می لب. انسان را خیلی تعریفمط

کند، چون در حیوانات دیگر فکر کردن و سخن گفتن نیست. حیوان  حیوان متفکر است، حیوانی است که فکر می

خندند. حیوان  نمی است، چون حیوان های دیگر سازند. حیوان خندان نمی ابزارساز است، چون حیوان های دیگر ابزار

شرمگین است، چون شرم در حیوان های دیگر وجود ندارد یا اخالق. و حیوان تائب است. یعنی توبه کردن، پشیمانی از 

ها تعریف از انسان داریم. هر کدامشان هم وجهی از وجوه  خطا و از لغزش آن هم در حیوانات وجود ندارد. لذا ما ده

دهند. دلیلی  نمی گیرند. برخالف آن هم که گفته اند هیچ کدام اینها هم البته ذات و گوهر آدمی را نشان را فرا می آدمی

من کنیم در طول عمرمان.  نداریم، آدمی یک کثیراالضالعی است که همه این اوصاف در او جمع است. ببینید ما خطا می

ینی است. یعنی فقط کسی که به دینی از ادیان معتقد است واژه گناه آورم، چون گناه یک ترم د نمی فعالً اسم گناه

. واال در بیرون از او خطا داریم. خطاهای اخالقی داریم، خطاهای فکری معرفتی هم داریم. من االن کند را استعمال می

ها متفاوت  یم، لغزشلغز به خطاهای معرفتی کاری ندارم. به خطاهای رفتاری و اخالقی کار دارم. خُب ما همه مان می

کنید که خون چندین  کنید، یک وقتی یک لغزشی می است. یک وقت است که شما یک لغزش در زندگی فردی تان می

نفر در گرو اوست. و جان آنها را ممکن است خدای ناکرده به خطر بیندازد. بستاند. ممکن است شما یک سیاستمدار 

https://www.youtube.com/watch?v=7vnc0jUWcqU
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دانید  ن فاجعه بیافرینید. و امثال اینها. خُب ما. حافظ همان طوری که میباشید، یک حکومتگری باشید، با خطای خودتا

پیامبر گناه شناسی بود. هیچ کسی مثل حافظ به اهمیت گناه در زندگی انسان پی نبرده بود. البته نه از این دیدگاهی که 

کنید  کنید و خطا می این که گناه می کرد که از گویم. ولی به هر حال مورد توجه او بود و همیشه به ما یادآوری می من می

 کنند، جرم نمی حیوانات دیگر گناه. آدمی یکی از تعاریفش این است که حیوان گناهکار استخیلی هم نرنجید. 

جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد/ ما را چگونه زیبد " کنند، این جزو ذات آدمی است. نمی کنند، لغزش نمی

لغزیم.  توانیم ادعای بی گناهی بکنیم. ما هم می نمی ه پدر ما آدم ابوالبشر گناه کرد ما دیگر. وقتی ک"دعوی بی گناهی

خُب تا اینجاش امیدوارم که خالفی نباشد. مگر این که کسی بگوید نه همه آدمیان معصوم هستند، خُب باشد آن هم یک 

حاال که ما خطا کردیم، مخصوصاً خطاهای  تئوری است، ولی در این جمع شاید کسی قائل به آن تئوری نباشد. خُب

جبران کردن بزرگ، باید چیکار بکنیم؟ مسأله خیلی مهمی است و گذشتن یا توبه کردن از گناه امر ساده ای نیست. 

کنم که قدری با شتاب عبور کرده ایم. بیش از  ما از این قصه هم فکر می خطایی که آدمی کرده کار ساده ای نیست.

رد توجه و تحلیلش قرارش بدهیم. اوالً این را من عرض بکنم، اصالً خطا کردن و به دیگران لطمه زدن، اینها باید مو

نداشته باشد، کُشتنش هم  Dignityخودش متوقف بر آن بحث اولی است. یعنی کرامت آدمی. اگر آدمی مکرم نباشد و 

شود که آدمی  شود و به این دلیل محسوب می میگناه نیست. از میان بردنش هم اشکالی ندارد. فقط وقتی گناه محسوب 

شود مثل درختان. شما اره را  شود مثل سایر حیوانات. می محترم است، مکرم است، ستاندن جان او جایز نیست. واال می

ید. بندازید و درختان را ببُرید. شاید خیلی هم احساس گناه نکنید. ولی خیلی فرق دارد با این که انسانی را از میان ببر

ها تمامش به دلیل این است که آدمی مکرم  اینمادری را از فرزندش محروم کنید. فرزندی را از مادرش محروم کنید. 

است، جان او محترم است، ارزش دارد. اگر آن نباشد، این دومی هم نیست، گناه هم تو این عالم وجود نخواهد 

ز چراغ قرمز عبور کنید جرم است، برای این که احتماالً . شما چرا اگر اداشت. خطا و جرم هم وجود نخواهد داشت

ممکن است کسی را زیر بگیرید، پای کسی را بشکنید، جان کسی را در خطر بیندازید. چرا جان کسی را در خطر 

بیندازید جرم است؟ برای این که جانش محترم است. واال از روی سنگ اگر شما عبور کنید، یا از روی تنه درخت، 

لذا این مطلب دوم که ما در این جهان جرم داریم، گناه داریم، گیرد. جان آدمی محترمه،  نمی شما ایرادی کسی به

. لذا جانش لغزش داریم، مجازات داریم، قوه قضائیه داریم، همه اینها مبتنی بر این است که آدمی محترم است

یی کردید، مستحق مجازات هستید، و هر چه که از محترم است، مالش محترم است، شما اگر مال او را بدزدید کار خطا

منتها این دومی هم برای خودش استقاللی دارد. شود.  این قبیل است. پس آن اولی است که به این دومی منتهی می

خُب بنده حاال خطایی کرده ام، فرض کنید کاری کرده ام که یک نفری را از گرچه مبتنی و متوقف بر آن اولی است. 

وم کردم، یک کسی به دست من به خطا کشته شده، یا به عمد کشته شد. هر دو تاش گناه است، هر دو تاش حیات محر
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خواهم وجدانم را راحت کنم. بله برای یک آدمی که باز یا به وجدان اعتقاد ندارد یا خودش وجدان  خطاست. من می

کنیم که وجدان شرمگین اخالقی حضور دارد و  ندارد، اینها باز مطرح نیست. ما دوباره در جهانی و فضایی بحث می

خواهد به هر حال از این عذاب وجدان رهایی پیدا بکند. کار خالفی کرده، باید  گیرد. و می آدمی گریبان خودش را می

تواند خودش را به آن راه بزند، و بکوشد که فراموش بکند، ما این عمل را  یک جوری خودش را راحت کند. یا می

گذارد که انسان این چنین آسوده خاطر باشد و به مال و جان دیگران  نمی دانیم. و معتقدیم که وجدان بیدار ینم انسانی

توانید از طرف مقابلت عذرخواهی بکنی. مثالً مال کسی به دست شما  بی اعتنا باشد. یک موارد کوچکی هست شما می

وجدان خودتان را تا حدودی آسوده بکنید. آره، ولی همیشه  توانید از او عذرخواهی بکنید. و تلف شده، تضییع شده، می

خطاها در این حدهای کوچک نیست، گاهی خیلی بزرگتر از اینهاست. فرض کنید شما یک معلمی بودید خوب با 

ها رفتار نکردید، یک پدری بودید خوب با فرزندانتان رفتار نکردید، یا یک مادری. بچه بزرگ شده، شاگردان شما  بچه

رگ شدند، و لطمه دیده اند واقعاً. لطمه دیدند و دیگر هم قابل جبران نیست. این بچه ای که عمرش را زیر دست شما بز

سپری کرده، یا مادرش بودید، یا معلمش بودید، یا پدرش یا هر چی، این آن چهار پنج سالی را که زیر دست شما بود 

لندی برسد. ولی به دلیل بد رفتاری شما، به دلیل سهل انگاری شما، توانست چهار پنج سالی باشد که این به یک قله ب می

توانست تو خاک بکارید یک درخت  به دلیل خودخواهی های شما، و هر چی، اصالً ضایع کردید. یک دانه ای را که می

ید این را حلش خواهید عذرخواهی بکنید؟ چیکار باید بکنید؟ چه جوری شما با تناور بشود، سوزاندید اصالً. از کی می

بکنید برای خودتان؟ بیایید فریاد بزنید آی مردم بندهخ یک همچین خطایی کردم، خُب ولو هم که کرده باشید، حاال چی 

گفتند ای  آمدند به مردم می کردند می گوید اولین کاری را که می شود مثالً؟ ببینید پیغمبران، آن چنان که قرآن به ما می می

آدم برای این که استغفار داوند استغفار بکنید. اولین حرفشان این بود. حرف خیلی مهمی است. مردم شما به درگاه خ

. اصالً امکان تواند همه گناهان را خودش به خودش ببخشد نمی کند و توبه کند یک خدایی را الزم دارد. آدمی

ا را کردم خودم را بخشیدم؟ من چه ندارد. این عین خود خواهی است. بنده بیایم خودم را ببخشم؟ بگویم این کاره

حقی دارم خودم را ببخشم؟ من چه حقی دارم این تضیعی که نسبت به دیگران مرتکب شدم همین طوری قلم بطالن 

تواند ببخشد و حقیقتاً ببخشد، یعنی وجدان شما را آسوده کند، یعنی در  یک کسی میروش بکشم؟ من چه کاره ام؟ 

ن حاصل کنید که جبرانی نسبت به این امر صورت خواهد گرفت. و فقط در آن صورت پناه او شما بتوانید اطمینا

توانید بکنید. احساس شست و شو و زاللی  توانید بکند. احساس راحتی می است که شما احساس پاکی می

ن باشد، برتر از همه تواند دوباره پرواز بکند. پر و بال باز کند. که اوالً برتر از خودتا توانید بکنید. وجدانتان می می

. واال شخص بنده یا یک چیز و همه کس باشد، و مالک و صاحب اختیار همه باشد و او اجازه بخشیدن داشته باشد

خالصه حرف بنده این است که ما به کسی مثل بنده بیاید اینها را ببخشد هیچ تغییری در ماهیت امر پیدا نخواهد کرد. 
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مان احتیاج داریم. یکی این که به ما کرامت ببخشد، و وجود ما را یک وجود دو دلیل به خداوند در زندگی خود

به او احترام به ما انتقال پیدا نخواهد کرد، و دومی این که به ما رخصت بدهد که  محترم بکند، که بدون اتصال

فرصت بدهد که  وقتی که وجدان ما تیره شده است، سنگین بار از لغزش و گناه هان شده است، یکبار دیگر به ما

و بتوانیم دوباره با آرامش خاطر به کارمان بر گردیم و بتوانیم با اعتماد . ما شست و شو و زنگار زادیی انجام بدهیم

به نفس و با احساس آرامش از اینکه ما جامه چرکین پیشین را به در آورده ایم و جامه نو به تن کرده ایم، دوباره 

بگیریم. در غیر این صورت برای انسان های با وجدان لکه ای که بر شرافت شان زندگی مان را شرافتمندانه پی 

این  شود حقیقتاً پاك کردنی نیست و زندگی آنها را برای ابد دچار مالیخولیای درمان ناپذیری خواهد کرد. وارد می

پاره ای از بیماران روانی نجات توانستند  ها روحانیان، روحانیان ، بیشتر از روانکاوان و روانشناسان می که خیلی وقت

های خیلی  Depressionها آنها را به  بدهند و درمان بکنند، آنهایی که دچار این عذاب های وجدان بودند و این عذاب

کردند یک نقطه روشنی و یک دریای زاللی که  شدید برده بود، دقیقاً به همین دلیل بود که آنها را متوجه یک نقطه ای می

زندگی ما نه تنها با گناه آمیخته است، ها را از آنها بشوید. اما فقط گناه نیست، فقط گناه نیست.  آن آلودگیتوانست  می

آید، انواع  ؟ ببینید انواع بالهایی که به سر ما میبا باخت هم آمیخته است. کدام آدمی است تو این دنیا که نباخته باشد

نها اگر انسان مادی باشد، معناش این است که خُب باخته دیگر، دیگر بهش دشواری هایی که ما داریم، مقدار زیادی از ای

نرسیدیم. شما اگر تو جوانی تان فی المثل یک معلم خوبی نداشتید، اگر یک پدر خوبی نداشتید، اگر یک مادر خوبی 

ور شد و چطور شده. دانم یک دستتان از دست رفت، چط نمی نداشتید، اگر یک دفعه یک بالیی آمد مثالً فرض کنید که

دهد، یک باخت است، اینها  انواع این چیزها، آدم یک دفعه باخته دیگر. تمام شد. یک مادری که بچه اش را از دست می

شوند. یعنی امکان ندارد که آدم بتواند تفسیری برای این مطلب پیدا کند. یعنی خودش را راضی  نمی هیچ کدام جبران

ور به او حسرت نبرم. اینها همه اش به دلیل این است که انسان دنیا را حول محور وجود کند که آنی که نباخته من چط

واقعاً در یک سطح خیلی کالن تری وقتی که خودش ببینید و فکر بکند که تمام دنیا همین است که خودش دارد، اما 

است که اگر چیزی این جا کم  به این مسائل نگاه بکند، آن موقع خواهد دید که همه دنیا مثل یک سیستم بسته ای

کند، هیچ باختنی در کار  است، جای دیگری وجود دارد. و در نگاه آن ناظر آرمانی که همه این عالم را نظر می

گویند مسأله شرور در این عالم غیر قابل حل است، راست  این که میتواند جبران پذیر باشد.  نیست. و همه چیز می

هزار نفر جانشان را از دست  30یاد یُهو  گرایانه واقعاً غیر قابل حل است. یک زلزله می گویند . در یک نگاه مادی می

ها بمانند،  توانستند بمانند، جوان هزار نفر باختند و رفتند دیگر. اینها می 30دهند، هیچ دلیلی وجود ندارد. باالخره این  می

ها سراسر  این باختار باشند، ولی همه شان باختند و رفتند. زندگی کامرانه ای بکنند، پیران بمانند و از احترام برخورد

گوید این عالم باختن در باختن است،  زندگی بشر را پُر کرده است. یعنی یک تفسیر بی خدا از این عالم به ما می



205 
 

                                                                                                                                                                                                         

بیش از بیند که  بُردهای این عالم نباختن هاست. واال اگر آدمی بنا باشد که حساب بُرد و باخت خودش را بکند می

ها خالی بکنید یک  بازد. برای این که شما دنیاتان را و زندگی تان را از این باخت این که ببرد، تو این دنیا می

سرچشمه ثروتی الزم دارید، که بگویید اگر من هم تهی دستم آنجا فقیر نیست و غنی است. و از این طریق بتوانید 

یابند، آدم باید  یانی که با خدا زیسته اند اهمیت این نکات را کمتر در میببینید آدمکمبودهای خودتان را جبران بکنید. 

یک مدتی بی خدا زیسته باشد تا پاره ای از این نکات را خیلی به عمق درک کرده باشد. یعنی مُردن خدا را تجربه کرده 

ه کند و آنگاه قدر آن شود خوب تجرب باشد در درون خودش، یک وقتی تهی شده باشد تا آن ظلمتی را که حاصل می

،  2017جون  9،  « 2-2خداشناسی و انسان نوین  -سروش») « رسد بداند. نوری که، آن اندک نوری که به دست او می

 (.88:45تا  73دقیقه 

75
 به عنوان مثال به سه شاهد زیر بنگرید: - 

توانیم سر  [ ما می4]قیامت،  بَنَانَه نُسَوَِّیَ أَنْ عَلَى قَادِرِینَبَلَى اره کردید به آن آیات سوره قیامت که شما اش» -الف

پرسید  از بنده اگر میانگشتانشان را هم دوباره از نو بسازیم، این همین اثر انگشت که اختصاصی هر شخص است]....[ 

بوی اصالً معناش این نیست که اینها عمالً ، یعنی در خارج و به طور اینها رویاهای پیامبر است. و این رویاهای ن

 (. 75:12تا  74:37، دقیقه  2018جوالی  8،  «45شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، ).« افتد مادی این اتفاق می

پس بگفتی شان که من زین یک درم/ "خواهم بگویم که گفت  بنده رأیی ندارم. می پرسید حاال از من اگر می» -ب

توانم یک سخنی بگم که شاید جمع کند اینها] آرای فیلسوفان و عارفان و متکلمان  . من می"خرم آرزوی جمله تان را می

نابراین اصالً ایشون بنای رویای بنده که معتقدم که این قصه معاد را پیامبر در رویا دیده. بدر باب معاد[ را. خُب 

. نه گفته معاد جسم است، نه گفته جسم نیست. گفته من در رویا دیدم که جهمنی هست، بهشتی خودش را کرده

شوند. حاال ما باید اینها را تفسیر کنیم. یک تفسیرش اینه که  کند، وحوش محشور می هست، خورشید آنجا غروب می

دی بکنید، یک تفسیرش اینه که جور دیگری بکنید. لذا به هیچ کدام شما را الزام نکرده شما اینها را تفسیر جسمانی ما

،  2018دسامبر  6،  «33شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، .« )بستگی به تأویل شما از این خواب دارداند. 

 (.83:36تا  82:43دقیقه 

خیزند؛ و دیدن جسم در رویا  گوید که پیامبر در رویا دیده است که مردگان از خاک بر می نمی قرآن بیش از این» -پ

 (.216، ص کالم محمد، رویای محمدسروش، «)لزوماً به معنی بدن در بیداری نیست و باید تعبیر شود.

76
 . 71پینوشت « ج»و « ث»و « ت»رجوع شود به بند های  - 

https://www.youtube.com/watch?v=SRBMHv8HtPw
https://www.youtube.com/watch?v=HheAGT3fckA
https://www.youtube.com/watch?v=sflfvo9SY_I
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ماند. این درست است. لذا سوال  قرآن را باید مثل یک خواب تعبیر کرد. در تعبیر خواب هم اعداد ثابت می» - 

آسمان را تعبیر کنیم چه باید بگوئیم؟ وقتی کسی تأویلش را پیدا کرد آن هفت تا را  7شما این که اگر ما بخواهیم 

شود که  . ولی اگر کسی پیدا کرد تعبیرش را بعد معلوم میدانم نمی تواند بگوید چیه. من تعبیر هفت آسمان را می

گوئیم هفت تا، یعنی  ماند. به شرط این که ما این را عالمت کثرت ندانیم، چون گاهی می باقی می 7هفت تا چیه. 

بسیار. مثل هفت دریا، هفت آسمان، هفت زمین، هفت اقلیم، هفت سیاره، یک هفتی وجود داشته در گذشته که به 

ها و بابلی های قدیم این عدد و کلمه هفت  دادند، که لزوماُ واقعیت هم نداشته. از سومری ی چیزها نسبت میخیل

رایج شده و بر بسیاری چیزها مهر خودش را زده. اگر اون نباشد، ان وقت در آن صورت بله، مثل همان تعداد 

یره و غیره. این اعداد باید ثابت بماند. گاوهای در خواب دید، تعداد ستاره هایی که یوسف در خواب دید و غ

شرح دفتر » )سروش، .« منتهی متعلقش، یعنی معدودش چیست، آن معبرین انشاء اهلل در آینده پیدا خواهند کرد

 (. 272:2تا  70:45،  دقیقه 2019ژانویه  6، « 65نخست مثنوی ، جلسه 

78
 به عنوان نمونه به سه شاهد زیر بنگرید: - 

گوید حیوانات قوه خیال دارند و ما هم داریم و اینها شدند مادی، و با از بین  ابن سینا استدالل دارد رسماً و می» -الف

مادی است، روح  ماند. تنها چیزی که از نظر ابن سینا مجرد است و غیر نمی روند، هیچی از آنها باقی رفتن بدن از بین می

ناطقه است، نفس ناطقه انسانی است که از قوه عاقله برخوردار است، آن هم به شرطی که از قوه عاقله برخوردار باشد. 

چون مطابق نظر خیلی از عارفان و حتی فیلسوفان بیشتر مردم عقلشان در حد خیال است. یعنی من یک بار اینجا اشاره 

شوند و تمام  شوند و پاك می میان که بیشتر آدمیان هم هستند، اگر بمیرند خاك میمطابق فلسفه آنها این آدکردم، 

ماند. بنابراین معادی برای آنها متصور نیست، چون نفس ناطقه  نمی شوند. برای این که روحی از آنها باقی می

. اما ل به حشر و رستاخیز استخُب این سخن اینها البته با ظواهر دینی منافات دارد که برای همه آدمیان قائ. ندارند

آن داستان دیگری است. اما اگر بنا بر  نظر ابن سینا حتی قائل به روح مجرد هم باشید برای آدمیان است که نفس ناطقه 

 (. 33:27تا  32:8، دقیقه  2018دسامبر  6، « 33شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، « )و قوه عاقله دارند.

از لوازم سخن آن قول بعضی از فالسفه بود. من نگفتم که آن قول، قول ادیان است، یا قول اسالم است. گفتم » -ب

کوشند این است که کثیری از مردم نفس ناطقه ندارند. و چون  پاره ای از فالسفه که در اثبات نفس ناطقه می

کما کنند بر بقای نفس، آنگاه دیگر قیامتی مطرح نخواهد بود، برای آنهایی که نفس ناطقه ندارند.  میقیامت را مبتنی 

دانید، اوالً در میان متکلمان  این که حیوانات هم نفس ناطقه ندارند، قیامت و حشر و رستاخیز هم ندارند. ولی شما می

سازدش. نه این که  میرد اما خدا دوباره می می روح ندارد، میگفتند آد مسلمان کسانی بودند که معتقد به نفس نبودند، می

https://www.youtube.com/watch?v=vn4EceG6c60
https://www.youtube.com/watch?v=vn4EceG6c60
https://www.youtube.com/watch?v=vn4EceG6c60
https://www.youtube.com/watch?v=sflfvo9SY_I
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شود. دوباره  شود، معدوم می ماند تا یک بار دیگر در قیامت ظاهر بشود. نه اصالً نیست می این روحش هم باقی می

البته قول  انگیزد. یعنی مبتنی کردن رستاخیز بر بقای نفس یک امر صد در صد نیست. یک قول است، خداوند او را بر می

مشهور و رایج است در میان فیلسوفان و متکلمین که ادله خودشان را هم دارند. اما آن ادله شان اتفاقا اقتضای ش همین 

رود. اکثریت عریان  نمی است که بسیاری از مردم نفس ناطقه نداشته باشند. یعنی یک لباسی دوخته اند که به تن همه

اما اگر شما به جهت ظواهر دینی بیائید مراجعه کنید، نه، هت فقط فلسفی ش. مانند. این فقط از یک جهت، ج می

و آن اقتضای قول فالسفه اینجا خودشان باید یک فکری بکنند برای حرفی که زده . گوید که همه رستاخیز دارند می

 (. 74:52تا  73:07، دقیقه  2017ژانویه  28، « 38ست مثنوی، جلسه شرح دفتر نخ »سروش، .«)اند

نفس ناطقه وجود دارد گفتند که  آنها ]فیلسوفان[ معتقد بودند، یعنی در مقام بیان ادله اثباتی نفس ناطقه آدمی، می» -پ

و بنابراین ه هر نوع آگاهی را. دانستند، ن یعنی این نوع از آگاهی را آنها مهم می به دلیل این که ما درك کلیات داریم.

نتیجه سخنشان این است که اگر کسانی قدرت درك کلیات را نداشته باشند، آگاهی الزم را برای اینکه نفس ناطقه 

داشته باشند ندارند. این مفاد و مدلول سخنان آن حکیمان است. البته خودشان دیگر از این نتیجه نگرفتند که پس 

شرح دفتر نخست مثنوی،  »سروش، .« )ز ندارند، اما خُب نتیجه منطقی سخنشان این استمعاد ندارند، پس رستاخی

 (. 58:07تا  57:20، دقیقه  2020مارس  15، « 83جلسه 

79
ها سرها بر زنید/این خیال و وهم یک سو  نغمه های اندرون اولیا/ اوالً گوید که ای اجزای ال. هین زالی نفی"» - 

افکنید. ای همه پوسیده در کون و فساد/ جان باقیتان نرویید و نزاد. گر بگویم شمه ای زان نغمه ها/جانها سر بر زنند از 

. انبیا حرف اصلی شون چیه؟ نغمه های "دخمه ها. گوش را نزدیک کن کان دور نیست/لیک نقل آن به تو دستور نیست

گویند ای اجزای ال، ای معدومان، ای کسانی که از عدم به این عالم آمده اید، ای کسانی که هم اکنون  به ما می درونی،

هم در حکم عدم هستید، یعنی خودتان را هنوز نساختین و روی خودتان کار نکردید و جانتان در قعر ظلمت عدم قرار 

، از الی نفی بیایید بیرون، به اال  Notرود دیگر،  ای نفی به کار میال در عربی بر "ها سرها بر زنید هین زالی نفی"دارد. 

کنید  کنید زنده اید، خیال می شما خیال می "این خیال و وهم یک سو افکنید"بپیوندید، یعنی به جانب اثبات بروید. 

واقعاً زنده اند، آن موقع ها  هستید، این هستی و زنده بودنتان رحمی بیش نیست، اگر زندگان را ببینید. اگر ببینید کی

ای همه پوسیده در کون و فساد/ جان باقیتان نرویید و "کنید اصالً زنده بودن یعنی چی؟  معنای این حیات را درک می

، ای پوسیدگان در عالم کون و فساد، عالم کون و فساد، کون یعنی به وجود آمدن، فساد یعنی تجزیه شدن، متالشی "نزاد

، این عالم، عالم تجزیه و ترکیب است. یک دسته اشیا  Composition and decomposition. همان شدن، و از بین رفتن

شوند  شوند یک موجود زنده ای مثل ما و شما و جانداران دیگر، و بعد هم تجزیه می شوند، می و اجزا با هم ترکیب می

تا در حال کون و فسادی، یعنی این حکم طبیعت  گوید دوباره به خاک. اصالً کالً این جهان، جهان کون و فساد است. می

https://www.youtube.com/watch?v=YcpfHB5SA7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtZt21hrLY
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شود گفت آدم  نمی ، هنوز اصالً به شما"جان باقیتان نرویید و نزاد"بر شما جاری است، شما اصالً هنوز حیات ندارید. 

اشاره  این سخن موالنا گفتم بهماند بعد از این کون و فساد هنوز در شما نیامده. بینید  زنده. چون آن جانی که باقی می

خواهد بگوید خیلی از آدمیان، یعنی جانوران دو پا، اینها واقعاً آدمی نیستند، انسان نیستند، برای این که جان  می

باقی ندارند. یک حیوانی بیش نیستند، این حرف البته ممکن است ظاهرش اهانت آمیز باشد، ولی خُب وقتی که 

گوید بسیاری از مردم زنده به حیات معنوی  یان کند؟ مییک کسی نظرش این است، دیگه  این نظر را چگونه ب

کنند، مشمول حکم طبیعت اند، مشمول  آیند مثل یک گیاه، مثل یک جانور، تو این دنیا زندگی می نیستند، و لذا می

شوند، آخرش هم  شوند، زیاد می شوند، کم می شوند، جوانند، پیر می شوند، سالم می کون و فسادند، خُب مریض می

رود. جان باقی ندارند، تا این که این جان باقی پس فردا  شود می شوند، تمام می پوسند و خاك می روند و می یم

محشور بشود. پس فردا اسرافیل بیاید در او بدمد ، یعنی این خاکستر را دوباره زنده کند و این آتش دوباره به پا 

گفتند که انسان  ت، یعنی مطابق است. که آنها هم میبشود. خُب این با مضمون حرف بعضی از حکما هم صادق اس

عموم خطابات شرعی ،  هایی که نفس ناطقه ندارند، اینها در حکم حیوانات اند، و حشر و نشری هم ندارند.

ها آدم اند. چنین  ها آدم نیستند، بعضی از آدم گوید که بعضی از آدم نمی کند، نمی خطابات قرآنی تفکیکی میان آدمیان

گوید که همه تان زنده خواهید شد و همه شما هم حساب پس خواهید داد. ولی البته آنهایی  کند. و می نمی کیکی راتف

که جاهلند، آنهایی که حرف حق به گوششان نرسیده، آنهایی که محروم بودند از رسیدن به حقایق و یک حیات بسیار 

آنها معقوند، آنها مورد مواخذه و محاکمه قرار نخواهند گرفت. ساده ای را تو این زندگی سپری کردند، آنها معذورند، 

گند ای کسانی  ولی از موالنا اگر بشنویم و این الی سطور را اگر بخواهیم بخوانیم در واقع انبیا میگند.  اینجوری می

کنید زنده اید.  ال میکه پیام ما به شما نرسیده، نفس ما به شما نخورده، شما اصالً زنده نیستید. شما مُرده اید و خی

ها سرها بر زنید/این خیال و وهم یک سو  هین زالی نفی"آن وقت آنها آمدند که به ما بگویند که زنده بشویم. 

یعنی نه تا هنوز نفس ما به شما نخورده، جان  "افکنید. ای همه پوسیده در کون و فساد/ جان باقیتان نرویید و نزاد.

 (. 45:33تا  40:25، دقیقه  2020می 10،  87شرح دفتر نخست مثنوی ، جلسه )سروش،  .«  باقی ندارید

80
گفتنی است سروش گاه سخنانی کامال در جهت مقابل دارد، و از آموزه معاد به معنای کالسیک آن که مبتنی بر  - 

ند. این هم از موارد تهافت در آرای سروش است. برای نمونه بنگرید به مورد ک وار است دفاع می وجود خدای شخص

 زیر:

. من خیلی معتقد به قیامت من نظر مبارك خودم را هم عرض کنم خدمت شما و این بحث]مسأله شر[ را تمام کنیم»

نیمه حل شده  -ینحل استگویم ال نمی -هستم، و معتقدم بحث شر، هر چه که باشد، بدون در میان آوردن مسأله قیامت

ماند. ببینید یکی از اشکاالتی که در قصه شر هست این است که ما جهان را محدود به همین جهان خودمان  باقی می

https://www.youtube.com/watch?v=lfpsKKeciUQ
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کنند. اگر ما قبول کنیم، باور داشته  سالی که توی کره زمین زندگی می 80الی  70گرفته ایم. یا عمر آدمیان را به همین 

میلیون سال، این یک قطعه خیلی کوچکی  500بیش از این است، بی نهایت هم نگیریم، بگوئیم باشیم، که عمر ما بسی 

بینیم، کم داریم، زیاد داریم،  بینیم، ذلت می بینیم، عزت می بریم، شادی می از عمر ماست که در این جهانیم، که رنج می

شویم. اگر ما قبول کنیم، همان طور  یی ما تمام میشود آدمی با از دنیا رفتن. تمام مطلب این است که گو نمی ولی تمام

که ادیان به ما باورانده اند که، اتفاقاً قیامت آنجا تجلی گاه عدل الهی است، و آن هم پاره ای از عمر ما و زندگی ماست، 

نیام فاذا ماتوا  الناسها حقیقی تر همان است. این جهان که ما در خوابیم:  پاره ای از عمر حقیقی ما، بلکه از نظر بعضی

شوند.  میرند تازه بیدار می بینند، وقتی می نمی : مردم تو این دنیا خوابند، یعنی حقیقت اشیا را چنان که هست انتبهوا

تو مکن تهدید از کُشتن که من/ تشنه زارم به مرگ "میریم. به قول موالنا:  بیداری ما از این خواب وقتی است که ما می

من تو این دنیا، تو این زندگی در واقع  "من در زندگیست/ چون رهم زین زندگی پایندگیست. خویشتن. آزمودم مرگ

شوم. حاال آدمی اگر یک چنین تلقی و تصوری داشته باشد و عمرش را بی پایان  مُرده ام. وقتی که بمیرم تازه زنده می

اسباتش را محدود و منحصر کند به این چند آید تمام مح نمی بداند و دایره هستی و حیات را بی پایان بداند، دیگر

کند و به رنج و شادی  صباحی که آدمیان تو این دنیا هستند. به این چند صباحی که هر تک آدمی تو این دنیا زندگی می

 کنیم، خُب این را باید بیند. چون دایره خیلی وسیعتر است. بنابراین عدالت الهی را که ما ازش سوال می برد و می که می

مخصوصاً در نسبت با زندگی آدمیان مورد سوال قرار بدهیم. نه فقط در این محدوده بسیار  -در کل پهنه بیکران هستی 

کوتاه و تنگ زندگی دنیایی. این را البته من عرض بکنم، در ادبیات دینی بیشترین تأکیدی که رفته است بر این است که 

شود. در مورد رنج ها، کاستی  گیرند و عدالت نسبت به آنها اجرا می ار میها مورد داوری قر ها روز قیامت و معصیت ظلم

 شود یا ها، کمتر بحث شده است که روز قیامت آیا اگر آدمی تو این زندگی کاستی داشت، رنجی بُرد، آنها هم جبران می

آنجا ظالمان، گناه کاران شود؟ تو قرآن چنین چیزی نیست. در قرآن عدالت الهی روز قیامت در باب معاصی است.  نمی

روند. این که اگر شما کمبودی در این عالم داشتید و رنج بیهوده ای بردید به شما  بینند و نیکوکاران به بهشت می جزا می

ها پاداش هم دارد. در واقع یک جور  دهند، تو قرآن نیست. در روایات هست که رنج هم بابت این رنج پاداش می

ست. اما در قرآن این نیامده است که این هم حاال نکته ای است که چون من بحث قیامت را تعدیلی است و جبرانی ا

« گفتم که دایره عدالت ورزی خداوند آنچنان که در قرآن به ما آموخته شده است، این چنین است. مطرح کردم باید می

 (. 73:09تا  68:58، دقیقه  2021سپتامبر  23،  22، جلسه «وک دیندارانه در جهان مدرنسل» )سروش، 

81
 به عنوان نمونه به شواهد زیر بنگرید:  - 

ندارد. هر صفتی از  حقیقیاست، جنبه  مجازیدهیم  نسبت می وندبه خدا ما و هستآدمیان  درهر صفتی را که » -الف

ما ، دروغ نمی گوئیم، اما معنای دقیق اش را باید دریابیم. گوئیم خداوند هم دارد یاوصافی که ما هم داریم و آن گاه م

https://www.youtube.com/watch?v=h_Uv4sjaaOU
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خواهد  باربریم، اگر حقیقتاً به کار ببریم، مشکالت الهیاتی فراوانی به  مجازاً و کنایتاً آن را در مورد خدا به کار می

اگوست  9، «تعبیر معاد در تئوری رویاهای رسوالنه»)سروش، « .نخواهیم آمد برها  آنپاسخ گفتن آورد که از عهده 

 (.12:58تا  12:19، دقیقه 2015

هر دانه است...خودش]خدا[ حرف بزند، نه. و لذا  یاز مشخصات انسان د،یگو نمی تکلم، سخن گفتن، خدا سخن» -ب

 11،  «پرستش خدای بی صورت»سروش، ) .«است یبه خداوند نسبت داده شود مجاز[ که یانسانی ] ها صفت نیاز ا

 (.48:01تا  47:40، دقیقه  2015  سپتامبر 

[: من خدا، از روح خود در او دمیدم. که همین مایه بحث 29]حجر، "نَفَخْتُ فِیهِ مِن رَُّوحِی"در قرآن داریم که » -پ

های زیاد شده که مگه خدا روح داره؟ چه معنا داره که از روح خودش در آدمی بدمد؟ مگر خدا جسم داره؟ روح داره، 

داره؟ چه نداره؟ حرف های زیادی گفته شده است که به نظر من موردی نداره. ببینید در قرآن خداوند  بدن داره؟ چه

کتب ربکم "هم نفس داره، هم روح داره. هر دو تعبیر برای خداوند به کار رفته است. هم در قرآن گفته شده است که 

بر نفس خود، این جا  "علی نفسه"رده است. [ خداوند بر نفس خود رحمت را واجب ک54]انعام، "علی نفسه الرحمة

گوید که من در آدمی روح خود رو دمیدم. حاال آیا ما باید چنین گمان کنیم، چنین برداشت کنیم که خداوند نفس  هم می

. من اگر بگم که هزار نفر خود خدا. خوددارد یا روح دارد؟ هیچ کدوم. نفس و روح در این جا به یک معناهستند، یعنی 

س در این جا نشسته اند، معناش این نیست که حاال نفوس یعنی ارواح این جا نشسته اند ، یعنی هزار انسان. نفس نفو

. من از خود در او دمیدم. نه از روح خود یا نفس خود. و روح حیات رو در او دمیدم. معناش این است یعنی خود دیگه

و طبیعی هم جنبه الهی  naturalو غیر از جنبه طبیعی. گرچه جنبه  natural  که آدمی یه جنبه الهی هم دارد. غیر از جنبه

است. ما هیچ چیزی در این عالم نداریم که غیر الهی باشد. از دیدگاه توحیدی همه چیز مخلوق خداوند است، معلول 

کنید.  توجه میاوست. اما بعضی از موجودات با بعضی دیگر از موجودات فرق دارند. فرق شان این است که الهی ترند. 

بعضی از موجودات نسبت به بعضی دیگر از موجودات تفاوت شان این است که الهی ترند. یعنی حظ شان، بهره شان از 

خداوند در همه موجودات بیشتر است. واال اگر به نگاه توحیدی نزدیکتر کنیم،  خداوند صفت بودنخداوند، و از 

ها بهره بیشتر دارند. شما ببینید در  ها پرترند. بعضی اال این که بعضی. نشسته است و همه موجودات پر از خداوندند

ما بر روی  "فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا"کنه، تا اون جا که  همین قرآن وقتی که مراحل تکون و تکامل جنین را مطرح می

سپس او را انشا تازه ای  "اهُ خَلْقًا آخَرَثُمَّ أَنشَأْنَ"گوید که  ها پوست و گوشت رویانیدم و پوشاندیم، بعد می استخوان

کردیم. یعنی از نو دوباره افریدیم. یعنی گویی که تا آن موقع یه موجودی بود، پس از او خلقت تازه ای یافت. نشأت 

ن رود تا همین پایا تازه ای یافت، در نشئه تازه ای وارد شد. پس گویی که خلق آدمی دو مرحله داره، یه مرحله ای که می

یاد که این تحول شایسته آن  رشد جنینی، تا وقت و جای خاصی، بعد از او یه تحول جدی در وجود آدمی پدید می

https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E
https://www.youtube.com/watch?v=ohgZz66-d0E
http://drsoroush.com/fa/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/
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. و چنان این موجود قبلی عوض شد و چنان این نفخه ای، این دمی که موجود تازه ای آفریدیماست که گفته شود که 

گفت که وارد جهان تازه ای شد و مخلوق تازه ای از آب در توان  در او دمیدیم او رو تغییر داد و متحول کرد، که می

تمامی افعالی که به  ماگویند که ما حامل نفخه الهی هیتسم، خداوند در ما دمیده است... آمد...آموزه های دینی به ما می

، دقیقه 2016سپتامبر  25،  «جلسه دهم -دفتر نخست -شرح مثنوی»سروش، .«)دهیم مجازی است خداوند نسبت می

22- 17.) 

 . 40پینوشت « چ»بند  -ت

 .40پینوشت « ب»بند  -ث

82
 به عنوان مثال به شاهد زیر بنگرید: - 

دهیم.  دهیم، نه این که خدایی اند که ما به خودمان نسبت می این صفات در واقع انسانی اند که ما به خدا نسبت می»

یعنی خاستگاه شان اینجاست، نه آنجا. پس ببینید، ما خالق هستیم، یعنی باید باشیم، ما باید مختار باشیم، چون این 

دهیم، معناش  دهیم، اما وقتی به خدا نسبت می چیزها را هم در خدا قبول داریم. یعنی از خاستگاه بشری به او نسبت می

 24،  «3۰سلوك دیندارانه در جهان مدرن ، جلسه  »سروش، ).« است گویا مختار. که گویا خالق استاست که 

  (.72:14تا  71:45، دقیقه  2017نوامبر 

83
 به شواهد زیر بنگرید: - 

 .65پینوشت « ب»بند  -الف

ها زبان  یی که به زبان نیامده اند، اما اگر بازیگران آن داستانهمه از جنس زبان حال اند، نه قال. یعنی گفتارها» -ب

ها گفت و گوهای ساکنان  گفتند که در قصه آمده است]...[ یکی از آن گشودند، همان را می داشتند و لب به سخن می

زبان حال آن  [ اگر این گفت و گوها را45 -43بهشت و جهنم است. بهشت و جهنمی که گویا هنوز برپا نشده]....مدثر، 

 (.260 -259، صص کالم محمد، رویای محمدسروش، «) تیره روزان ندانیم، چه بدانیم؟

خواهیم چیزی را خلق کنیم  : وقتی می إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون"خوانیم که:  باری در قرآن می» -پ

توانیم امر واقعی بدانیم و جائز، بل  نمی (، مسلماً امر خدا را82)یس، "شود وجود میگوییم موجود شو و او م به او می

کند تا  واجب است که آن را از جنس استعاره و زبان حال بشکاریم. گویی این زبان حال خداست که به معدومات امر می

.چنین ندانیم؟ در این جا زبان حال موجود شوند. اگر چنین است چرا قول خدا را به مالئکه برای سجده بر آدم و...

https://www.youtube.com/watch?v=wng9Juev4R0
https://www.youtube.com/watch?v=piLxrr_uNJY
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جانوری و جمادی در کار نیست، بل زبان حال موقعیت است. یعنی گویی در صحنه ای رویایی و نمایشی خداوند چنین  

 (. 262 -261، صص کالم محمد، رویای محمدسروش، «) ؟« گفته و مالئک و شیطان چنان کرده اند!

84
از  ی. در برخستیکه سروش مد نظر دارد ن یهمه موارد یبرا ین مناسبعنوا« مجهول غهیخوانش به ص» ریتعب - 

که در متن مقدس به خدا نسبت داده شده است  یصفت ایفعل  کند، یخود را مطرح م ییکه سروش خوانش ادعا یموارد

 نکهیبدون ا ،شود ریتفسو...  ،یعیامور طب یبرخ عت،یطبصفت انسان،  ایسروش( به مثابه فعل  شنهادی)بر حسب پ دیبا

« مجهول غهیخوانش به ص»ما از همان عنوان  شتر،یب یسادگ یبرا یشود. ول انیمجهول ب غهیلزوما به ص یشنهادیپ ریتفس

 . میکن یموارد استفاده م نیهمه ا یبرا« خوانش مجهول» ای

85
 مثل نه و است، نانسا مثل نه است، عتیطب مثل نه خداوند که است نیهم میهستم که مسلماً رأ یمن از کسان» - 

 انیشود. صورت ب نمی لب مطلب ما عوض یعنیما ،  انیصورت باز ب نیآن وقت در ا ]....[است یگرید زیچ چیه

 دهیجهان به حق آفر نیکه اتفاقاً در قرآن هم هست که ا یهمان طور م،یگوئ شود. در آن صورت می ما عوض می

نظام  نیشده است. ا دهیجهان به حق آفر نیمخلوقات عالم، ا ییبه گو میبر اوصاف را می نیهمه ا یعنیشده است. 

شخص،  کیبه  یعنی،  میرا به خداوند نسبت بده نهایکه ا نیا یکند. به جا ترازو وار کار می یعنیمقسط است، 

به اصطالح. و  است خود سر ترازو نیعالم کار گذاشته شده ، ا نیترازو تو خود ا نیا میگوئ می ،یترازو دار کی

 عتیقانون طب یعنی،   Natural Law. همان که گذشتگان دیباش نیچن نیهم ا انیکه شما آدم دیگو هم به ما می نید

 نیشود. فقط به ا نمی در آنجا هم لُب و مفاد سخن ما عوض یعنی. دیبکن تیشما هم از او تبع دند،ینام آن را می

جهان،  نیجهان مرده است، و لذا در ا نیو بدون او ا . خدا که جان جهان است،میده جهان جاندار آن را نسبت می

به  کیکه کار ن نیهم معنا ندارد، ا دیدهد، آنگاه پاداش و وعده و وع نمی صیرا تشخ یو بد یکیآن وقت ن

 کی. اما در ستیجهان مُرده مطرح ن کیشود. در  می یشود، کار بد به سرانجام بد منته می یمنته کیسرانجام ن

سروش، ).« همان است جهیشود و لذا نت دار می یآن وقت معن نهایجان آن جهان خداوند است، همه ا جهان زنده که

 (. 81:33تا  77:24،  2020سپتامبر  18، « هجدهم جلسه ل،یقرآن و انج »

86
و ما خلقت الجن و » هیآ زین ییعالمه طباطبا دیگو یقطعه م نیا سروش در. 64پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

 چیبه ه ییسخن سروش کامال خالف واقع است. عالمه طباطبا نی. اکند یم ریمجهول تفس غهیرا به ص «عبدونیاالنس اال ل

فعل خدا  نکهیا یکی. کند یم انیب هیآ نیا ری. عالمه دو نکته درباره تفسکند ینم ریرا به صورت مجهول تفس هیوجه آ

 یزیغرض آن ذات خدا است و نه چ یخواهد شد(، ول یسفهصورت فعل خدا  نیا ریغرض است )چون در غ یدارا

https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
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که  ستین نگونهیا رایالف و الم جنس است و نه استغراق؛ ز« الجن و االنس»الف و الم در  نکهیا گریاز ذات. و د رونیب

 .386 -388 ، صص18ج  ،زانیالم ریتفسبه:  دیهمه جن و انسان خدا را عبادت کنند. بنگر

87
 . 66رجوع شود به پینوشت  - 

88
 . 70پاورقی « ث»رجوع شود به بند  - 

89
 پاراگراف کامل سخن سروش بدین قرار است: - 

تَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّ"خواند:  معبر دانا و بینا وقتی در سوره سبا می» 

(، شتاب زده 17)سبا، ": بر آنان سیل فرستادیم و دو باغ سبزشان را به دو باغ خشک بدل کردیموَشَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ

قوم سبا شده است. او گیرد که سیلی ناگهان و بدون فرمان برداری از قوانین طبیعت جاری شده و بالی جان  نمی نتیجه

فهمد: سیلی جاری شد و باغ های آباد را ویران کرد)بر اثر علل طبیعی، گرچه در رویا بی  خواند و می این آیه را چنین می

(، که آن را چنین 136اعراف،  )": فرعونیان را در دریا غرق کردیمفَأَغْرَقْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ "نماید(. همچنین است:  سبب می

( که آن را نیز 22)حجر، ":آبی را از آسمان نازل کردیمفَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا"اند: فرعونیان در دریا غرق شدند. یا: خو می

بیند، هم پیوستگی بی  خواند: باران از آسمان فرو ریخت، و هکذا و هلّم جراً، یعنی هم قوانین طبیعت را می چنین می

یابد، مثل انزلنا  آن است که هر جا در آیه ای پدیده ای مستقیماً به خدا نسبت می قاعده کلیگسست حوادث را. لذا 

)نازل کردیم(، اغرقنا )غرق کردیم(، النَّا )نرم کردیم(، اهلکنا )هالك کردیم(، احیینا )زنده کردیم(، قلنا )گفتیم(، آن 

شد، زنده شد، گفته شد......و دنبال  را باید به صیغه مجهول چنین معنی کنیم: نازل شد، غرق شد، نرم شد، هالك

و دست خدا را به قول فیلسوفان، در طول علل طبیعی ببینیم، نه در عرض آنها]......[  اسباب و علل آنها بگردیم

آید. انزال  شود یا سخنی مستقماً از دهان خدا بیرون می نپنداریم کسی بی سبب و مستقیماً به دست خدا هالك می

ما قرآن را "م از این قبیل اند، یعنی آنها را نباید فعل مستقیم و بی واسطه خداوند بشماریم. کتب و ارسال رسل ه

ما پیامبران را "یعنی آیاتی در آن شب در ضمیر پیامبر جوشید با اسباب و شروطش.  "در شب قدر نازل کردیم

دوران. حال که جاری شدن سیل  ، یعنی پیامبران آمدند به اقتضای شرایط اجتماعی و تاریخی و طبیعی"فرستادیم

دهد، پدیدار شدن آیات در ضمیر  و باریدن باران معلول علل طبیعی است، و رویا آن را مستقیماً به خدا نسبت می

پیامبر هم معلول علل بسیار است و شخص شخیص پیامبر علت قریب آنها است و همین است معنای فاعلیت نبی 

 (. 265 -266، صص کالم محمد، رویای محمدسروش،  .« )درپدیدار پیچیده و رویایی وحی

90
 برای نمونه به چهار شاهد زیر بنگرید: - 

 . 32پینوشت « ب»بند  -الف
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 .34پینوشت « پ»بند  -ب

 Transformationببینید این بی خودی شرط است. یعنی از این خود موجود فراتر رفتن و بلکه بیرون رفتن و یک » -پ

خود را عوض کردن، و به جهان قرآن، یعنی به جهان پیامبر نزدیک شدن تا دنیا را چنان دیدن  ی در وجود پیدا کردن و

مفهومی است که من گاهی به دید. من باز حاال برای این که مثالی بزنم،  قبالً هم خدمت شما گفته بودم که  که او می

ا معنای نیکویی دارد و آن عبارت بود از برم که ممکن است که این مفهوم در بادی نظر رماننده باشد، ام کار می

نه این که خدا را حذف کنیم از قرآن، که معنا ندارد، سخن  -به این معناست خدازدایی از قرآن. خدازدایی از قرآن

نه معناش این است که به جهان پیامبر نزدیک بشویم. در جهان پیامبر خدا اصالً در میان جهان نشسته  -معقولی نیست

تابد، در این سقفی که اکنون بر  مه جای جهان نشسته، در این گل ها، در این برگ ها، در این نوری که میاست، در ه

شود. جهانی  نمی وزد، و هر جا و هر جای دنیا. بدون خدا اصالً جهان دیده در آن نسیمی که در بیرون می  سر من است،

بینیم غیر از خدا، همه چیز برای ما حجاب خداوند است. در  وجود ندارد و این غیر از جهان ماست. ما همه چیز را می

دید. قرآن از آن دید پدید آمده است. جهانی که خدا در او  حالی که برای پیامبر همه چیز شفاف بود، خدا را در آنها می

غیرتش غیر ": بدیهی است، بلکه همه جا را اشغال کرده، جایی برای چیز دیگری نگذاشته، به قول آن شاعر ایرانی گفت

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذی أَظْهَرَ "]  "و سبحان الذی خلق االشیاء و هو عینها"خُب،  "در جهان نگذاشت/ الجرم عین کل اشیا شد

محی الدین عربی، دیباچه فصوص الحکم[. ببینید اگر شما از آن دید نگاه کنید، خُب خیلی راحته  "األَشْیاءَ وَهُوَ عَیْنُها

ها را  فرستد، خداست که مرده فرستد، خداست که باران را می گویید خداوند است که این باد را می که می دیگه، وقتی

گوید نه باعث مُردن این آدم آن  بیند، می نمی گیرد، برای کسی که خدا را در میان ها را می کند، خداست که جان زنده می

د یا غیره یا غیره. و وزیدن باد هم که خُب علل طبیعی دارد، میکرب شد یا آن مرض شد یا آن تصادف شد یا آن زهر ش

بیند، جهان را از چشم و از  . مالحظه بکنید، برای کسی که خدا را میو اینها هم درست استگرمی و سردی و غیره. 

. ما امروز عالمانه یا شود. این قرآن از دیدگاه پیامبر است شوند اتفاقاً و فقط او دیده می نمی بیند، اینها دیده دست او می

فرستد یعنی  گوییم خُب بله این که باد را خدا می گوییم چی؟ می خواهیم معنا بکنیم می فیلسوفانه وقتی این آیات را می

علت اصلی خداست، خداوند جهان را خلق کرده، هوا را خلق کرده، اکسیژن را خلق کرده، ازت را خلق کرده، قوانین 

شود که امروز در فالن نقطه با فالن سرعت بادی بوزد و این هم  ، چنان، و این باالخره باعث میچنین   طبیعت را نهاده،

[، خداست که بادها را 57اعراف،  "وَهُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاح"غلط نیست. اما آن که این سخن را گفته در قرآن که 

اران ببارد، و خداست که در رحم جنین را صورت نگاری کند، برای این که ب فرستد، خداست که ابرها را آبستن می می

خواهد این را صورت نگاری  [، به هر ترتیبی که او می6]آل عمران،  "هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاء"کند  می

دانیم چه  نمی با آن چشم پیامبرانه که ما دیده اصالً، نه این که به او گفته باشند، واقعاً خدا را دیگر کند، او آنجوری می می
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کرده. اما برای بنده که  دیده  و همین را بیان می دیده. و همین را که می جوری است در حال صورت نگاری در رحم می

از آن جهان دورم . اما حاال برای این که من قرآن را بفهمم آیا حق این است که قرآن را عوض کنم؟ معنانیش را تغییر 

گوید خودت را عوض کن تا آن جهان برای تو بدیهی بنماید. شبیه این مسائل دیگر هم هست،  دهم؟ نه، موالنا میب

دیده، این که مردم  دیده، عالم حساب و کتاب را می بینم، قیامت را می نمی دیده، بنده که پیامبر تو این جهان مالئک را می

استشان دادند، به دیگران به دست چپ شان دادند، یک قومی در جحیم اند، ها را به دست ر برخاستند، این که نامه بعضی

گفت خلقان چون ببینند آسمان/ من ببینم عرش را با "یک قومی در نعیم اند، همان طور که از زید خواندیم یا حارثه که 

زند، وقتی  ر حرف میبینم، وقتی کسی این طوری است یک جو ، گفت من دارم همه آن عوالم پشت پرده را می"عرشیان

 "خویش را تأویل کن نی ذکر را"زند، موالنا حق دارد که به ما بگوید که  که اینطوری نیست خُب طور دیگری حرف می

خودت را عوض کن، آن گاه این کلمات برای تو همه مستقیم خواهد آمد. همه اینها را آن چنان که هستند خواهی دید. 

شوند. این نکته خیلی اساسی است که در باب تأویل باید گفت. اما  ا واژگون دیده میاکنون چون تو واژگون هستی، آنه

رسد؟ آن دیگر خُب نکته ای که دیگه باید درباره آن کاوش بیشتر کرد  این که کسی آیا نشانه آن چیست که به اینجا می

خودی، با فراتر رفتن از خویشتن رفتن،  ها ، با همان نور حق خوردن، با بی و عارفان ما معتقدند که باالخره با ریاضت

با نزدیکتر کردن خویشتن به شخصیت نبوی، و بر جهان او زیستن، این امر برای ما صورت پذیر خواهد بود. در آن 

دیده که در قرآن  بینید. یعنی پیامبر اسالم باالخره انبیا دیگر را آن چنان می أحوال است که شما تاریخ را هم آن طوری می

است. که مثالً نوح آن مقدار عمر کرد یا فالن پیامبر دچار فالن مصائب شد، و یا یهودیان مثالً در اثر مخالفت با  آمده

کنید ممکن  پیامبرشان فی المثل تبدیل به بوزینه شدند، و چیزهای دیگری که حاال وقتی که شما به تاریخ مراجعه می

نزد پیامبر اینها سخنان صادقی بود، چون عین رویت او بود و ما هم اگر  است آنها را این چنین نبینید و نیابید، ولی در

دانم پاره ای از شنوندگان فاضل ما حتماً  ها را همان طوری خواهیم دید. من می پیامبرانه به جهان نظر کنیم احتماال قصه

د، بلکه در نقطه مقابل او قرار در ذهن شان این نکته عبور خواهد کرد که این با آن نظریه مرگ مولف خیلی فاصله دار

گوید اصالً مولف را فراموش کن، بگو من هستم و این متن، و  گیرد. همین طور هم است. آن مرگ مولف به شما می می

گوید نه بگو همه چیز مولف است و نیت او و دریافت های او و  فهمم؟ اما این تئوری موالنا اتفاقاً می من از او چه می

حوال او و این که او خودش را چگونه در این کلمات به بدیعت نهاده است؟ موالنا این حرف را ادراکات او و أ

ما چو خود را در سخن آغشته ایم/ کز حکایت ما حکایت گشته ایم. این حکایت نیست پیش مرد "گفت  گفت. می می

ار، عین أحوال من است. گوید که حرف های من حکایت نیست نزد اهل ک می "کار/ وصف حالست و حضور یار غار

ها و در کلمات خودم نهاده ام. و با نزدیک شدن به من در خواهید یافت که در این کلمات چه  من خودم را در حکایت

چیزی نشسته است. در خواندن شعر به نظر من و کلماتی که متعلق اند به عالم خیال این نکته به نظر من شرط است. 

گویم ها، نه  وانیم که گویی یک فیلسوفی گفته، گویی یک عالمی گفته، شعر واقعی را میخ واال ما شعر را یک جوری می
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نه نه. باید شعر را  شاعر گفته باشد. من هم باید شاعرانه به شعر نزدیک بشوم و این دیگر حظ من است که در این 

 (.42:47تا  34:12، دقیقه  2021می  30، 131، جلسه «شرح دفتر نخست مثنوی»)سروش، « زمینه چقدر پیش رفته باشم.

های سروش، وقتی او در  ای قابل ذکر است. با توجه به دیگر گفته درباره این سخن سروش که در باال گزارش شد، نکته

دید، مالئکه و قیامت  گری در رحم می ال صورتدید، خدا را در ح گوید حضرت محمد خدا را در همه چیز می اینجا می

کرد، منظور سروش در همه این  دید گزارش می دید، و هر آنچه را می دید، جریانات انبیاء را می و بهشت و جهنم را می

 موارد دیدن در خواب است. 

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ"در آن سوره مکی داریم که: »  -ت

[ ما آدمی را در بهترین تقویم، در بهترین ترکیب، در معتدل ترین صورت، 5-4]تین: "الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُون

ترین مراتب و درجات]....[ قبالً هم گفته ام که ظواهر این  موزون ترین هیئت  آفریدیم، اما او را فرو افکندیم به پائین

دهد نباید شما را بفریبد. این یکی از نکاتی است که البته بنده معتقدم  آیات، مخصوصاً آنجا که فعلی را نسبت به خدا می

م، چنان کردیم، یعنی گوید ما چنین کردی هر جا که خدا میخوانیم باید آن را در نظر داشته باشیم.  که قرآن را که می

. اما از دیدگاه پیامبر که دیدگاه خدا مرکزی است، خدا محوری بود، همه چیز به خدا نسبت شود چنان شد، چنان می

شود. این که ما آدمی را در بهترین صورت و بهترین هیئت آفریدیم، و آن گاه او را به پایین ترین مراتب  داده می

آدمی در بهترین صورت و در بهترین حالت آفریده شد و آنگاه به پایین نزول خواند: افکندیم، این را باید اینجوری 

. یعنی دچار این حادثه شد، نه این که ما آنچنان آفریدیم، بعد عمداً او را پرتاب اش کردیم به پایین، چنان که کرد

تی اگر او را در بهترین صورت هم ها پنداشته اند. یعنی آدمی بین این دو مرتبه همیشه در رفت و آمد است. ح بعضی

شود بین صفر و  یاد به پایین ترین مراتب، و لذا آدمی را می گزیند و می کند و سقوط را بر می بیافرینند، گاهی انتخاب می

 (.29:37تا  26:47، دقیقه 2021جوالی  25شرح دفتر ششم مثنوی، جلسه نخست، »)سروش، « صد جا داد.

 .70پینوشت « ح»بند  -ث

 یبرخ از. ستین یهیتنز کردیرو به التزام صرفا مجهول، غهیص به خوانش یبرا سروش زهیانگ رسد یم نظر بهگفتنی است 

 1وحدت به ار مجهول خوانش او که دیآ یم بر نیچن ،الف، ب و پ که در باال گزارش شد مورد سه ژهیو به او، سخنان

همچنین، گاه انگیزه سروش برای خوانش به . انگارد یم مرتبط( شد خواهد یمعرف 1-4 بخش در)که  1ییگرا عتیطب ای

به چنین مطلبی اشاره دارد.  70پینوشت « ح»صیغه مجهول، در پذیرش اصل بستار علی ریشه دارد است. برای نمونه، بند 

  .خواهد شد ارائه باره نیا در یحاتیتوض 4-4 بخش در

https://www.youtube.com/watch?v=DkQa6UTh_VE
https://www.youtube.com/watch?v=mBAelv1vulw
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را  انهیدرک عام کی یعنیوار[ است.  انسان ی] تلق نیتنها درک از خدا هم ،یکند که تنها تلق [ تصور مینزی] داوک او» - 

کند. بله برهان  می ینف شانی. برهان نظم را استین یبیکار عج نیکند. و ا می یرا نف انهیاز خدا گرفته است و آن درک عام

شعور  نیکه ا نیکند. اما ا . که به نظر من اثبات میستیشعور ن کیاز اثبات  شیثبات بکند برا ا یزینظم اگر هم چ

در خود  ایعالم است  نیگسسته و جدا از ا یخدا کیدر  ایشعور آ نیامهم است.  یلیمصداق خ نیا قاًیکجاست، دق

به عنوان راه سوم  هانیک و ذهندر  گلینشسته است] آن گونه که تامس ن عتیطب نیدر خود هم یعنیجهان،  نیهم

شعور جدا از  کی ینف نیرا هم شعورمند کرده است؟ ا عتیکه طب یداده و من )سروش( هم قبول دارم[؟ شعور حیتوض

 مانیحک شهیکه هم ییکند، خدا می یشخص وار را نف یخدا کیکند.  نمی در عالم را ی وستهیشعور پ یعالم، نف

آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا») سروش، .« دیرا پرست ییقد بود و چنان خدارا معت ییچنان خدا دیگفته اند نبا

 (. 51:55تا  50:45، دقیقه   1400

92
 ایو  ن،یزبان ددر ییگرا ناشناخت رشی: پذیعنیاز مفروضات ) یقضاوت طبق برخ نیا ،98 نوشتیبا توجه به پ - 

از آنجا آن مفروضات در اساس  یهستند( ناتمام است؛ ول لیقابل تحو ریجمالت راجع به خدا مجاز غ نکهیالتزام به ا

 ام.  گرفته دهیآنها را ناد نجایدر ا ستند،یمورد توجه سروش ن

93
 لیدارد از قب ینیع ییارهایمع ری. به گفته او، تفسنهد یفرق م «لیتاو»و  «ریتفس» انیسخنان خود م یدر برخ سروش - 

 ای قاعده چیه اساس، در و رود یم فراتر یبس ارهایمع نیاز ا گر لیتاو ل،یتاو در ی. ولباننحو زبان و فهم عموم اهل ز

 تنها دیگو یم زین گاه. (سه موردِ الف، ب و پ در انتهای همین پینوشتبنگرید به ) ندارد وجود لیتاو یبرا یاریمع

(. بنگرید به مورد الف در انتهای همین پینوشت)است  گرانید رشیپذ گرفت نظر در توان یم لیتاو یبرا که یاریمع

 مجهول غهیص برحسب لیتاو ازکه  دیصدد برآ در ل،یتاو و ریتفس انِیم ییِادعا کِیتفک نیتوسل به ا با یکس دیشا ،یبار

با  یرو چیمجهول به ه غهیبود که خوانش به ص نیادر متن مطرح شد  لیتاو نیکه بر ا ییها اشکال از یکی. کند دفاع

و از  ر،یتفس کیمطرح شده است و نه  لیتاو کیخوانش به مثابه  نیا شود ادعا شاید. حال ستیسازگار ن محاورهقواعد 

 قواعد محاوره سازگار باشد.  با که ستین یازیرو ن نیا

 ییرها ادشدهی اشکال از توان ینم« تاویل»و « تفسیر» برایبا وضع اصطالح  یدفاع ناکارآمد است، و به صورت کل نیا اما

متون  گریکه در قرآن و د بود نیاچه بود. اشکال  داشت قرار 1هیتنز برابر در که یمشکل مینیبب و میبازگرد دوباره. افتی

 مطرح یصورت در تنها اشکال نیا که است روشن اماوار به خدا نسبت داده شده است.  به کرات صفات شخص ینید

 نیا به زین نجایدر ا ینیمتون د یقائل شدن برا اعتبار. میباش قائل ینید متون یبرا یمعرفتاعتبار  یا که ما گونه شود یم

کنند. اما  یادعا را باز کی هیعل ایآن( له  یشناخت شاهد )به مفهوم معرفت ای لیبتوانند نقش دل ادشدهیمعنا است که متون 

 کیاز  مییاست که بگو نیمعقول ا ریکند؟ تصو یرا باز لیدل اینقش شاهد  تواند یم ینیدمتن  یزمیبر اساس چه مکان

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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 گرید یدارد، و از سو ینیدرباره موضوعات د یصادق یاست( باورها امبریپ میریگ یآورنده متن )که فعال فرض م ،یسو

 لینقش دل تواند یم ینیمتن د تیا در نهاباور دارد. لذ امبریبه آنچه پ یآگاه یبرا دهد یبه دست م یمتن شاهد خوب ظاهر

به نظر  نکهیو آن ا شود، یصورت است که اشکال مطرح م نیکند. در ا فایرا ا هیفرض کیاثبات  ایرد  یبرا یمعرفت

 است شده داده نسبت خداوند به وار شخص صفات قرآن ظواهر در که چرا ،است 1هیتنز هیعل یمتن قرآن شاهد رسد یم

 ریپذ ابطال شاهد کی معموال کند یم فراهم متن صاحب یِباورها نییتع یبرا متن ظاهر که یشاهد است روشن البته)

(defeasibleاست. ممکن است دال )مادام  یول. کنند یخنث را متن ظاهر داللت که میآوربه دست  یگریو شواهد د لی

 و شود؛ یم یصاحب متن تلق یرهاباو یمحتوا یبرا یظاهر متن شاهد خوب ست،ین دسترس در خالف بر یشواهدکه 

 (.   است مطلب نیهم زین ظهور تیحج ییعقال اصل شهیر

استناد متن به  یبه کل دیاو شا مثال،. کند مقاومت اشکال نیا برابر در است ممکن صورت چند به 1هیتنز طرفدار حال،

 ریمس نیا خواهد ینمظاهرا سروش  اما د،شو یم طرف بر اشکال صورت نیا دررا انکار کند.  امبریپ یشان معرفت ای امبریپ

 ظواهراساس  درانکار کند که  یول رد،یرا بپذ امبریپ یِمعرفت شاناست که  نیا 1هیطرفدار تنز یبرا گری. راه دکند یط را

ر سخن ب کی( ظاهر ریپذ . اما داللت )ابطالآورد یمفراهم  امبریپ یاکتشاف باورها یبرا( ریپذ )هرچند ابطال یلیقرآن دل

 توان یم اساس چه بر. دارد ابتنا آن بر یانسان یو گفتگوها یها زبان است که همه فهم یشهود اریبس یمراد سخنگو اصل

ادعا  یول رد،یظهور را بپذ تیکه اصل حج است 1هیتنز طرفدار یبرا گرید راه دانست؟ یمستثن اصل نیا از را قرآن متن

را بر خالف ظاهر حمل کند. حمل بر  اتیآ آن یعنیبوده است،  گرید یبمورد بحث مطل اتیآ نیاز ا امبریکند منظور پ

 چارچوب دیبا امر نیهمان گونه که گفته شد، ا یول است، عیشا اریبس ریاست که در کالم و تفس یا وهیشخالف ظاهر 

 یبرا یچند ظن هر یشواهدآن  قیقرار است از طر تیچرا که در نها رد،یگ صورتمحاوره  ییِقواعد عام و عقال

 شناخته یها چارچوب از خارج مجهول خوانش حسب بر ریتفس میدید اما. میبه دست آور ندهیگو یمراد واقع صیتشخ

 لیدال دید میخواه ندهیآ یها بخش در و است، معتبر لیدل ازمندیحمل بر خالف ظاهر ن نکهیاز ا گذشتهشده زبان است )

 (. مخدوش هستند یخدا همگ یوارگ شخص ینف یبرا سروش

 یبرا یگریراه د نهایبه جز ا رسد یو به نظر م کند، یط 1هیطرفدار تنز کیاست که ممکن است  یمتفاوت یرهایمس نیا

مجهول به  غهیص بهخوانش » که ادعا نیا اما. ستین دست درمجهول  غهیبه ص خوانشبر  ادشدهیاشکال  کردن یخنث

راه به  ،«که با قواعد محاوره سازگار باشد ستین یازیرو ن نیو از ا ر،یتفس کیمطرح شده است و نه  لیتاو کیمثابه 

از کالم استخراج  یباطن ییمعناکه  لیتاو ندیفرا درصورت کلی،  بهبه اشکال است.  ارتباط یو در اساس ب برد ینم ییجا

 به یباطن یمعنا ستیاگر قرار ن ر؟یخ ایداده شود  نسبت زینسخن  ندهیگو به یباطن یمعنا نیاقرار است  ایآ شود، یم

 لیتاو قیآنگاه از طر م،یکن ذکر دارد کالم با یتناسب که ییمعنارا به مثابه  آن میخواه یماسناد داده شود، و صرفا  ندهیگو
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اگر  اما. دیکش چالش به را ندهیگو به یظاهر یمعنا اسناد و رفت کالم ظاهر بابه تقابل  توان یمفهوم خاص( نم نی)به ا

 قواعد تفسیر، نه و هستیمتاویل  مقام درکه  بهانه این به توانیم ینم گرید م،یاسناد ده ندهیبه گو را یطنبا یقرار است معنا

 . بگیریم دهیناد یمحاوره را به کل ییعقال

تأویل معنای ساده اش گرداندن معنای یک جمله است از حالت تحت الفظی به معانی بعیده. که کشف این معانی » -الف

معیار و میزانی ندارد. به زیرکی، به فطانت، و به تجربه و مهارت و عمق معلومات مفسر و یا تأویل گر  بعیده هم چندان

بستگی دارد. که چگونه در دل یک لفظ یا جمله افق های دورتری را ببیند و این جمله ای را که پیش چشم دارد پنجره 

ند، به چنگ بیاورد، و با دیگران در میان بگذارد. ای کند به سوی آن افق های دورتر تا آنها را کشف کند، صید ک

معیارهای عینی عبارت است از نحو  -دهد گرچه در آن هم اختالف نظر رخ می -برخالف تفسیر که معیارهای عینی دارد

ها ، زبان، عبارت است از کتاب لغت، عبارت است از فهم عامه، عقال و زبان دانان از یک متن، که بسیار فراتر رفتن از آن

یا سرپیچی کردن از نحو و گرامر  زبان، خُب مورد اعتراض قرار خواهد گرفت. در تأویل چنان که تا امروز بوده است و 

شود. اما وقتی که کسی با شهود  نمی شود. اصالً قواعدی یافت نمی در میان تأویل گران جاری بوده، چنین قواعدی یافت

گذارد، تنها معیارش پذیرش  آورد و با دیگران در میان می رسد و آن را می میبه چیزی  -فی الجمله و فی المثل -خود

 دیگران است. که إحساس کنند که دریافت جا افتاده ای است و پذیرفتنی است و عقل و حس و شهود آن را پس

م مسلمین جایگاه محدودی، واال هیچ گاه تأویل گران در میان سواد اعظ Communityزند. آن هم در میان جامعه و  نمی

« افتاد. بلندی نداشتند و هیچ گاه از اکثریت برخوردار نبودند. و سخنانشان نزد پاره ای از احباب و اصحابشان مقبول می

 (.6:09تا  3:47، دقیقه  2021می 30،  131، جلسه «شرح دفتر نخست مثنوی»)سروش، 

شود اتکا کرد و ناچار چیزی به نام تأویل را هم با خود به  نمی متون دینی حقیقتاً چنانند که به ظواهرشان همیشه» -ب

آورد. یعنی این که عده ای دست به تأویل زدند به دلیل این که منحرف بودند، یا بدعت گذار بودند یا راهزن  همراه می

آمد که مجبور بودند که آنها را تأویل بکنند. یعنی به تعبیر خودشان به نیت  پدید میبودند، به این دالیل نبود، الزامی 

باطنی مولف پی ببرند. خُب ما که حاال کسی مثل حافظ را داریم، مولوی را داریم، چندان با تأویل بیگانه نیستیم. شما 

کنیم. و در مواردی خُب  و استخراج میدانید دیگر حافظ هست و حافظ خوانان که ما باشیم معانی مختلف ما از ا می

شود، دو تا  نمی ممکن است تند برویم، بی راهه برویم، اما معموالً چنین است که از غزل های حافظ یک معنا استنباط

این تأویل را شویم. یعنی  معنا، پنج تا معنا، یعنی راه تأویل در دیوان حافظ گشوده است و احیاناً خود ما هم مرتکب می

کنم، برای این که  . حاال من سر این معقول کردن خدمت شما سخنانی عرض میکنیم؟ برای معقول کردن ی چی میبرا

توانید اکتفا کنید. اول به منزله  نمی شود و در مواردی شما به ظواهر توضیح بدهم که چرا تأویل ناچار الزام آور می

بریم، و معنایی که منظور  ی آن چه که ما االن اینجا بکار میتعریف فقط اینجا عرض بکنم. تأویل خیلی معنی دارد، ول

https://www.youtube.com/watch?v=DkQa6UTh_VE


220 
 

                                                                                                                                                                                                         

داریم، خالف معنای ظاهری را گرفتن است. منظور ما این است. یعنی اگر کسی به شما گفت آب بخور، یک معنای 

 ظاهری دارد، خُب آب بخور. ولی ممکن است کسی این را تأویل کند بگوید منظور از آب این نبود. منظور از خوردن

گوید مثالً  آن نبود. یک معانی دیگری که به اصطالح بواطن اینهاست از او استخراج بکند یا وقتی که حافظ می

آسمانی است. همین. تأویل دقیقاً  زمینی نیست می است، می نبود، آن می این می گوید منظور از می میخورم یا فالن، می می

فهمند، بدون این  ظاهری که همگان می Literalن معانی تحت الفظی همین است. برخالف تفسیر که گفته اند تفسیر هما

تأویل یعنی گرداندن لفظ از ظاهر معنا به معنای دیگر. خُب شما از که شما این سو و آن سو بروید و تکلف کنید. اما 

هل زبان شوید که خُب آیا قاعده ای دارد؟ آیا حدی دارد؟ یعنی معنی ظاهری روشن است، ا همین جا متوجه می

خواهید تجاوز کنید، خُب  دانند، تو کتاب های لغت هم نوشته، بحثی نداریم. اما وقتی که شما از معنای ظاهر می می

آورید؟ مطابق کدام قاعده؟ حقیقت این است که قاعده ای  این معنای دوم و سوم و چهارم را شما از کجا می

شود که آن سرش جهنم است.  و به همین سبب یک دری باز میندارد، مطلقاً وجود ندارد. . وجود ندارد که ندارد

اول هاش ممکن است که بهشت بنماید ، گلستان بنماید، ولی همین طور که شما وارد این دروازه بشوید و پیش 

 برید و پیش برید و بی باکی بر بی باکی بیفزایید، جرئت هم شما را براند و کسانی هم داشته باشید که بَه بَه و چَه

کنید، خُب آدم پیش  چَه به شما بگویند عجب شما ذهن وقادی دارید و چه معانی عالی استخراج از متن می

ها تا  شناسد. همین هم بوده آنچه که در مورد تأویل بعضی نمی رود. و بنابر این حدی برای خودش رود. پیش می می

یست. اما خُب این اندازه کجاست؟ و چه کسی به گفتند بیش از این دیگر روا ن آمدند اما می اندازه ای پیش می

متر برو، اما باالتر از او نرو. چرا؟ کی این حد را  5۰متر،  ۱۰کند که به او بگوییم که  فرمان بنده یا شما عمل می

هم به انصاف شما بستگی دارد، هم به مخاطبان شما که تا چه  کند؟ حقیقت این است که حدی وجود ندارد. معین می

کند، یعنی  گیرد و صورت گرفته که انسان کیف می توانند این را از شما بپذیرند. گاهی واقعاً تأویالتی صورت میحد ب

گوید ای کاش مولف  یاد، یعنی از همان معنای ظاهری خیلی عالی تر است. آدم در دلش هم می بسیار عالی به نظر می

شرح دفتر » )سروش، « گذارید. ده، شما دارید به گردنش میهم منظورش همین بود. ولی خُب نبوده دیگه، منظورش نبو

 (.  19:45تا  14:57، دقیقه از  2018دسامبر  9، « 64نخست مثنوی، جلسه 

بور کنید و به سوی یک معنای تأویل، لغتاً یا اصطالحاً به معنای این است که شما از معنای ظاهری یک قول ع» -پ

کند. یعنی شما وقتی که گرامر زبان را بدانید و لغت را بدانید و  باطنی بروید. بر معنای ظاهری ادبیات حکومت می

گوئیم معنای ظاهری، منظورمان معنای سطحی  توانید معنای ظاهری بیت را در یابید. البته وقتی می کاربردها را، آن گاه می

ن است یک کسی سخن کامالً عمیقی بگوید و شما همچنان برای دریافت عمق کالم او تأمل کنید، تفکر نیست ها، ممک

کنید، از لغت و از دیگر ابزارها هم کمک بگیرید تا اعماق کالم او بر شما آشکار بشود. ولی این همچنان تأویل نیست. 

https://www.youtube.com/watch?v=rukhRYevbhs
https://www.youtube.com/watch?v=rukhRYevbhs
https://www.youtube.com/watch?v=rukhRYevbhs
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به معانی دیگری بکنیم و یک معانی کامالً نویی را، و  این باز هم ظاهر کالم است، تأویل یعنی اساساً آن الفاظ را حمل

توان داد. یکیش همینی است که اینجا مولوی عمل کرده.  ها و صدها می ناشناخته ای را بیرون بکشید. ببینید نمونه که ده

دیوصفتان است. از گوید وقتی پیامبر گفتند بهار، منظور نَفَس اولیای خداوند است. وقتی که گفتند خزان، منظور نَفَس  می

اینها بر حذر باشید و به آنها رو بیاورید. خُب این دیگر تو معنای کلمه بهار و کلمه خزان نهفته نیست. به هیچ کتاب 

توانید مراجعه کنید و چنین معنایی را در یابید. دوم این که تأویل ظاهراً قاعده ندارد. در مورد کشف  نمی لغتی شما

توانند  خُب قواعدی حاکم است. خود لغت، خود دستور زبان، چنان که گفتم، و اهل زبان میمعنای ظاهری یک جمله، 

قضاوت کنند و به شما بگویند معنای این جمله، این شعر، این آیه، این حکمت را درست فهمیدی یا نه؟ اهل زبان 

تواند باشد. برای این که  نمی عده ایدر مورد تأویل، یعنی آن معانی نهفته باطنی هیچ قاعده ای نیست. قاداورند، اما 

اگر خود گوینده گفته باشد که منظور من از این کالم آن معنای باطنی است، این که قاعده نیست. این باز مراد 

گوینده است. مهم این است که شما یک مرادی را از این کالم بیرون بکشید که گوینده ظاهراً به آن تصریح نکرده 

ها به تعداد تأویل گران  توانیم مطمئن باشیم که مراد گوینده چنین بوده است. بعد هم این تأویل نمی است و حتی ما

فهمم، یا موالنا به من چنین آموزش  . من امروز  اگر اهل عرفان و تصوف ام، از کالم موالنا چنین میمتفاوت خواهد شد

زان آن است، اما ممکن است یک کس دیگری اهل یک دهد که این چنین بفهم. منظور از بهار این است؟ منظور از خ می

حرفه دیگری باشد، یا یک مرام دیگری را معتقد باشد و او برای خودش چیزهای دیگری را از این روایت بیرون بکشد. 

حتی ادیان غیر  -قصه تأویل قصه دراز دامنی است. همه ادیان هم تأویل را دارند، یعنی هیچ گاه هیچ دینی را نداریم

همیشه پیروان دنبال کنند، که اینها فقط ظاهر کالم را در نظر بگیرند.  هی، مثالً آنهایی که به گفته های بودا مراجعه میال

شرح دفتر » )سروش، .« توان برای آنها هم دلیلی ذکر کرد نمی گردند. معانی ای که تصریح نشده و معانی باطنی می

 (.25:57تا  21:58، دقیقه  2020جون  21،  «90نخست مثنوی، جلسه 

94
 برای نمونه بنگرید به سه مورد زیر: - 

من البته به خدای غیر متشخص قائل هستم، به خدای غیر شخصی البته. به همین دلیل هم معتقدم خدای » -الف

، «خالف و وفاق علم و دین»)سروش، .« ا آنها را باید تأویل کردشخصی محصول رویاهای پیامبر اسالم بوده و لذ

 (. 98:26تا  98:12، دقیقه  2022فوریه  20جلسه نهم، 

خداوند نور است، که در مقابل خود داشته است.  یاست، به خاطر مخاطبان یهیزبان تشب شتریزبان قرآن البته ب» -ب

است،  ییکنا نهایاست، ا یاستعار نهایاست، ا یمجاز نهایا میبدان دیاما همه با ل،یقب نیاز ا یراتیخداوند ملک است، و تعب

گزینش و شرح کیمیای »)سروش،  .«میحمل بکن دیخودشان نبا یدعا یکدام را به معان چی،  و هاست ییایرو نهایا

 (. 15:07تا  14:35، دقیقه   2020می 2، جلسه سیزدهم، «سعادت

https://www.youtube.com/watch?v=ywjtqyDS6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=ywjtqyDS6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=ywjtqyDS6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=LLVeXfd7pm0
https://www.youtube.com/watch?v=LLVeXfd7pm0
https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
https://www.youtube.com/watch?v=dlMYO_h_qs4
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است که  نیخود دارند و معناشان ا یو...در باب خداوند که جا ریو بص عیو سم میچون رح یصفات مستعار» -پ

 مِیرح یرا به معن ایرو مِیرده است. رحک یخدا بر او چنان تجل ایاست،  دهید نیخود چن یاهایخداوند را در رو امبریپ

« کند. می تیشر را تقو یقطعاً نارواست و شبهه  دن،یداشتن را فهم یگرفتن و از آن رحم متعارف انسان یداریب

 (.223، ص محمد یایکالم محمد، رو، سروش)

95
 سروش را نقد کرده ام:« شبه ادعای رویای رسوالنه»در مقاله های زیر  - 

 .1395خرداد  31، رادیو زمانه، «تفسیر سخنان خداوند یا تعبیر خواب های محمد -سروش»

 . 1395تیر  14، رادیو زمانه، «سروش "خواب های محمد"ممتازبودگی مشرکان در فرضیه »

 . 1395مرداد  3، رادیو زمانه، «قرآن سروش: خوابنامه پریشان محمد»

 . 1395مرداد  12، رادیو زمانه، «"عشق نامه غیر جهادی مثنوی"سروش: خوف نامه جهادی/بردگی قرآن و »

 . 1395مرداد  24، رادیو زمانه، «"فرقه سروشیه"ادعای پیامبری سروش و وعده عالم گیر شدن »

 . 1395مهر  15، رادیو زمانه، «قبض و بسط تئوریک عبدالکریم سروش»

 .  2021جون  14، گویانیوز، «مادر ترزا: انسانِ مقدسِ دزد و متجاوزِ جنسی»

 . 2021فوریه  23، گویانیوز، «محمد پیامبر نیست»

 . 1400فروردین  26، رادیو زمانه، «جایگاه منطق در دین شناسی عبدالکریم سروش»

ای بایسته است و آن اینکه سروش به تکرار شبه ادعای رویای رسوالنه را در امتداد دیدگاه فیلسوفان  در اینجا تذکر نکته

ای از عبارات ایشان  کند، و گاه برای تایید دیدگاه خود به پاره قلمداد می سینا و مالصدرا( مسلمان )همچون فارابی، ابن

این نیز از موارد استناد کامال ناموجه و گزینشیِ سروش به  .(70 نوشتیپ« ث»بند  )برای مثال، بنگرید بهکند  استناد می

های محمد   گزارش خواب گذشت، به زعم سروش، قرآن صرفا 71آرای فیلسوفان مسلمان است. چنانکه در پینوشت 

هایی را برای محمد پدید آورده  است. افزون بر این، اینگونه نیست که هویاتی فراطبیعی چون خدا یا مالئکه خواب

باشند تا از آن طریق پیامی را به او منتقل کنند یا با او سخن بگویند. همچنین به باور سروش، وقتی پیامبر در خواب 

بیند اینگونه نیست که واقعا با موجودی فراطبیعی ارتباط برقرار کرده باشد و پیامی را از او  می جبرئیل یا روح االمین را

آید و با خود مخاطبه  های خود به اشکال گوناگون )چون جبرئیل و...( در می دریافت کرده باشد. بلکه محمد در خواب

. این تصویر از اساس با است "خودساخته"( امری ها های محمد )همانند خواب دیگر انسان کند، و به تعبیری خواب می

سینا رویابینی و فعالیت قوه متخیله نبی را بخشی از  نظریه فیلسوفان مسلمان تفاوت دارد. درست است که فارابی و ابن

https://www.radiozamaneh.com/284153
https://www.radiozamaneh.com/286658
https://www.radiozamaneh.com/290347
https://www.radiozamaneh.com/291992
https://www.radiozamaneh.com/293903
https://www.radiozamaneh.com/302039/
https://news.gooya.com/2021/01/post-47487.php
https://news.gooya.com/2021/02/post-48851.php
https://www.radiozamaneh.com/664696/
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ها، اند، ولی از دید آنها، به هیچ روی رویای پیامبران امری خودساخته نیست. بلکه از دید آن فرایند وحی محسوب کرده

دارد، و سپس  پیامبر با اتصال به عقل فعال )و یا وصول به مرتبه عقل فعال( حقایق وحیانی را در مرتبه عقل دریافت می

سازد. این فرایند محاکات  کند یا متمثل می قوه متخیله او همین حقایق را به شکل تصاویر یا اصواتی محاکات می

بیند در حقایقی ریشه دارد که او از عقل فعال  اساس، رویایی که پیامبر می تواند در بیداری یا خواب رخ دهد. بر این می

بیند، حقایقی در  های متخیله می رود و قائل است آنچه نبی در قالب صورت دریافت کرده است. مالصدرا از این فراتر می

ها )عالم عقول منفصل،  گاهفرض این دید سروش در جایی دیگر متافیزیکی پیشعالم مثال است و نه اموری خودساخته. 

 گوید: کند. به عنوان نمونه می قلمداد می« فروریخته»پذیرد و آن را  عالم مثال، مراتب نفس، و...( را نمی

برای پرهیز از متافیزیک سنگین و دشواری که در دل واژه هایی چون مکاشفه و خیال من آن را رویا نامیده ام، »

 (.213، ص کالم محمد، رویای محمد.« ) است منفصل و ملکوت اعلی و اسفل نشسته

حذف « رسوالنه یاهایرو» یرا از شبه ادعا« نفس»و « روح»چون  یکه مقوالت دیگو یسروش به صراحت مهمچنین، 

در اینجا سخن بر سر صدق یا کذب  توان آنها را اثبات کرد. یبوده و نم یکیزیمتاف نیبار سنگ یکرده است، چون دارا

و نظریه آنها درباره وحی نیست، بلکه سخن این است که دیدگاه آنها با دیدگاه  مسلمان لسوفانِیف یِکیزیمتاف اتِیمدع

را « متافیزیک فروپاشیده»سروش تفاوت بنیادی دارد. با این حال، سروش به طور کامالً گزینشی هر جا نکته ای از همان 

گرایی سروش سپرده  خدامحور که جای خود را به طبیعت کند،  متافیزیکی یکسره به سود خود ببیند، بدان استناد می

 است. 

السیاسه کنم تا این شکاف آشکار شود. فارابی در  سینا و مالصدرا را گزارش می در ادامه، برخی از سخنان فارابی، ابن
 نویسد: می المدنیه

بزرگ و برتر  یها صاحبان سرشت[ تنها در گرید یبه ارشاد انسان ازیامر ]حصول علوم و معارف بالفعل بدون ن نیا»

که ابتدا عقل  رسد یمرتبه م نیبه ا ی. و شخص تنها در صورتشود ینفس آنها به عقل فعال متصل م یوقت د،یآ یم دیپد

 ،حاصل شود. پس با حاصل شدن عقل مستفاد شیبرا شود یم دهیمنا« مستفاد»که  یو سپس عقل د،یآ دیمنفعل در او پد

شده است. پس تنها  یبه او وح مییدرست است که بگو یانسان نیدر مورد چن ]...[ دهد یماتصال به عقل فعال رخ 

در  .]...[ نباشد انیدر م یا او و عقل فعال واسطه نیکه ب یا مرتبه برسد، مرتبه نیشود که به ا یم یبه انسان وح یهنگام

 یاضه از عقل فعال به عقل منفعل ]...[ همانا وحاف نی. اگردد یهنگام ]...[ از عقل فعال به عقل منفعل او افاضه م نیا

 یتوان گفت: وح یکرده است، پس م افتیرا از سبب اول ]خداوند[ در اش ضیاست، و از آنجا که عقل فعال خود ف

الدکتور  قیتحق ،هیالمدن اسهیالس ،ی)ابونصر فاراب« عقل فعال است. سطهمان سبب اول به تو یانسان نیبه چن ی کننده
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ابونصر . همچنین برای بیانی مشابه بنگرید به: 80-79صص  1366افست دانشگاه الزهرا،  روت،ینجار، ب یرمت یفوز

 (.126-123ص ص. 1986 روت،ینادر، دارالمشرق، ب ینصر ریالب قی، تحقالفاضله هیآراء اهل المدن ،یفاراب

له نبی از آنجا که همانند عقل او از کمال قوت ماند، بلکه قوه متخی به نظر فارابی، فرایند وحی در این مرحله متوقف نمی

برخوردار است، معقوالتی را که از عقل فعال به عقل نبی افاضه شده است دریافت کرده، آنها را در قالب صوری خیالی 

 ت،روینادر، دارالمشرق، ب ینصر ریالب قی، تحقالفاضله هیآراء اهل المدن ،یابونصر فارابکند. )بنگرید به:  محاکات می

(. همچنین، به نظر فارابی افاضات عقل فعال در امور جزئی و محسوسات را قوه 116-114و  113-112 . صص1986

هر دو »نبی شخصی است که عقل فعال در گوید  فارابی به صراحت میکند.  متخیله مستقیما از عقل فعال دریافت می

)ابونصر فارابی، .« متخیله او حلول کرده باشد ی او، یعنی عقل نظری و عقل عملی و سپس در ی ناطقه جزء قوه

 (.125، تحقیق الکتور فوزی متری نجار، بیروت، افست دانشگاه الزهرا، ص فصول منتزعه

توان به صور خیالی یا رویا فروکاست، بلکه بخش اصلی  بدین ترتیب، اوالً: از دیدگاه فارابی کل فرایند وحی را نمی

وی عقل فعال به عقل نبی است. ثانیاً: همان صور خیالی که حاصل فعالیت قوه متخیله وحی همانا افاضه معقوالت از س

های خودساخته پیامبر باشد. چنان که فارابی  پیامبر است، در اساس ریشه در افاضات عقل فعال دارد، نه اینکه خواب

، صص السیاسه المدنیهابی، )فار.« افاضه ی معارف از عقل فعال به عقل مستفاد»وحی عبارت است از: نویسد  می

79- 80.) 

نظر است. او وحی را القاء معارف از امر عقلی )یعنی عقول منفصل( به نفوس  ابن سینا هم در این مورد با فارابی هم

تا، ص  ، به کوشش محسن بیدارفر، انتشارات بیدار، قم، بیمجموعه رسائلسینا،  داند )ابن مستعد بشری به اذن خداوند می

سینا به نقش اساسی عقل فعال در فعالیت قوه متخیله )هم در رویاهای صادقه و هم در فرایند وحی(  مچنین ابن(. ه223

سازد، بلکه منشا آنها افاضه عقل فعال به عقل انسان  سینا، رویاهای صادقه را خود شخص نمی کند. در نزد ابن تصریح می

 گردد: های خیالی متمثل می شود و در قالب صورت دریافت میتوسط قوه متخیله   است، که در مرحله بعد این افاضه

آن را تخیل  [در خواب]کنیم و سپس  بینیم، اینگونه است که نخست آن را تعقل می وقتی ما چیزی را در خواب می»

 نا،یس )ابن «کند  کنیم. و سبب آن این است که عقل فعال آن معقول را نخست به عقل ما و سپس به تخیل ما افاضه می می

  (.83، ص 1952 روت،یب ه،یالکتب العرب اءیداراح ،یحققه الدکتور احمد فواد االهوان ،قاتیالتعل

هایی که هم نفس آنها و هم قوه متخیله آنها قوی باشد، در بیداری قوه متخیله ایشان افاضات را از  سینا، انسان به باور ابن

کنند، و این  بینند در بیداری رویت می آنچه دیگران در خواب می شود که آنها کند، و چنین می عقل فعال دریافت می

 ای از نبوت است:  فرایند خود جنبه
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 یاست... پس برا یقو زیاست...و نفس ن یقو اریدر آنها بس لهیکه قوه متخ افتد یاتفاق م نیمردم چن یبرخ یبرا یگاه»

 ژهیاست که و یهمان نبوت نی... و ا دهد، یاب رخ مدر خو گرانید یکه برا دهد یرخ م یزیهمان چ یداریدر ب شانیا

مرکز النشر التابع لمکتب االعالم زاده آملی،  ، تحقیق حسن حسنالنفس من کتاب الشفاءسینا،  )ابن «است لهیقوه متخ

، نشرالبالغه ،التنبهات و االشاراتشرح  سینا، ؛ ابن340-338، همچنین بنگرید به: پیشین، صص 240، قم، ص االسالمی

 (411-408 ، 3 ج، 1393قم، 

مالصدرا نیز در بسیاری از امور با فارابی و ابن سینا هم نظر است. البته مالصدرا دو مطلب مهم را به آرای فارابی و 

افزاید. نخست اینکه او قائل به عالم مثال منفصل به مثابه عالمی میان عالم عقول و عالم مادی است. به عقیده  سینا می ابن

شود به این عالم تعلق دارد. دوم اینکه  های خیالی مشاهده می صورت  چه در وحی یا رویاهای صادقه در قالباو، آن

مالصدرا مرحله برتری را برای وحی قائل است که در آن پیامبر معارف وحیانی را نه به وساطت جبرئیل )یا روح 

 دهد یم حیتوضی مثال، او در تفسیر خود بر سوره بقره کند. برا القدس یا عقل فعال(، بلکه مستقیما از خدا دریافت می

  :قرار گرفته است یبه سه صورت مهبط وح امبریکه پ

 دیدن صورت مثالی جبرئیل )به دیگر تعبیر، مشاهده جبرئیل در مرتبه مثالیِ آن(.  -اول

ت قدسیِ آن، و استفاده علوم و مشاهده روح القدس نه صرفا در مرتبه مثالیِ آن، بلکه در مرتبه تجرد تامه و صور -دوم

 معارف از روح القدس:

تر است...، پس هنگام رویگردانیِ نفس  ها قوی تر است، و تجرد آن در برخی زمان و گاهی صیقل یافتن نفس نبوی کامل»

صورت  [انس نفس به]از عالم حس و اتصال به روح القدس، انس نفس به جوهر ذاتِ مجرد روح القدس بیشتر از 

روح القدس است، پس نفس با چشم ذات عاقل خود، که تبدیل به عقل بالفعل شده است، معلم قدسیِ خود را  مثالیِ

تفسیر القرآن کند )صدرالدین شیرازی،  بینید...، و علوم و احوال را از روح القدس، در صورت قدسیِ آن، دریافت می می

 (. 301، ص 1، ج الکریم

 نویسد: د. صدرا در توضیح این مقام میدریافت مستقیم وحی از خداون -سوم

. در این بر کل وساطت کند ضیاو و مبدأ اول و مف انیم یزیکه باالتر از آن بود که چ افتیدست  یبه مقام امبریو گاه پ»

قَوْسَیْنِ أَوْ  فَکَانَ قَابَ. ۖ  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى"شنید، چنان که خداوند فرموده است:  حالت او بدون واسطه، گفتار خداوند را می

، ص 1، ج تفسیر القرآن الکریمصدرالدین شیرازی، (.« ) 8-10)نجم، آیات"ۖ  أَوْحَى مَا عَبْدِهِ ۖ  ىإِلَ ۖ  فَأَوْحَى. ۖ  أَدْنَى

301 .) 

 نویسد: همچنین، مالصدرا در ضمن تفسیر سوره واقعه می
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شنوند و شنیدن کالم الهی به  م الهی را میمتصل شود، کال -یعنی عالم وحی الهی -هرگاه ارواح پیامبران به عالمشان»

میان روح نبوی خداوند است؛ زیرا این روح در مقام قرب و جایگاه صدق قرار  مکالمه حقیقیمعنای اعالم حقایق با 

. و بدین طریق پیامبر با آن فرشتگان همنشین شده و با آنان به گفت و وحی نیز کالم حقیقی الهی استگرفته است، و 

کند  شنود..... سپس آنگاه که روح پیامبر به عرصه ی ملکوت آسمانی نزول می ردازد و صدای قلم آنان را میپ گو می

گردد  کند؛ سپس اثر آن در ظاهر آشکار می صورت آنچه در لوح نفس خود در عالم ارواح دیده بود، برایش تمثل پیدا می

دهد......پس کسی که به او وحی شده است با  دست می و در این هنگام برای حواس ظاهری حالی شبیه خواب و اغماء

یابد، و پیامبر با روح قدسی خود از رهگذر فرشته معارف الهیه را دریافت و آیات  باطن و روح خود به فرشته اتصال می

ته به . آنگاه آن فرششنود ای که روح اعظم است می کالم حقیقی عقلی خداوند را از فرشتهکند، و  الهی را مشاهده می

شود، و  یابد، و گفتار فرشته به صورت اصوات و حروف منظم و مسموع متمثل می صورت محسوس برایش تمثل می

. پس هر یک از وحی و فرشته برای مشاعر ابدی یتمثل مهای قابل رویت  فعل و کتابتِ فرشته به صورت رقمها و شماره

 (.117 -115، صص 7،  ج تفسیر القرآن الکریمشیرازی،  صدرالدین« ) شود. و قوای مدرِک پیامبر قابل دسترسی می

 کنند:  نیز مالصدرا قائل است که انبیا اوالعزم در باالترین مرتبه، وحی را مستقیماً از خداوند دریافت می اسرار اآلیاتدر 

آموختن تمام  پس گوییم تعلیم و آموزش بر سه گونه است: تعلیم بشری، تعلیم فرشتگان و تعلیم الهی. اولی مانند»

دادند و  مردمان. دومی مانند تعلیم فرشتگان سایر پیغمبران را که بر آنان نازل شده و کتاب آسمانی را به آنان تعلیم می

سومی تعلیم الهی است مانند تعلیم برگزیدگان از پیغمبران اوالعزم و بزرگان از اولیاء در حالت معراج معنوی خود که به 

، ترجمه محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات اسراراالیات)صدرالمتألهین، « نمایند. سوی حق تعالی صعود می

 (. 43. ص 1363فرهنگی، 

شود، باید گزارشی کامل از آرای او ارائه گردد، نه این که کل  غرض این که وقتی آرای یک متفکر توضیح داده می

 به نام دیدگاه او ارائه کنیم. -آن هم به صورت تحریف شده -مان را اش را انکار کرده و یک رأی مطابق میل متافیزیک

96
« رسوالنه یاهایرؤ» یةنظر یاحتمال یامدهایپ یرخب» مقالهحمید وحید دستجردی به این مشکل اساسی در  - 

 .کند می اشاره «سروش میعبدالکر

97
 .94رجوع شود به پینوشت  - 

98
 سروش که دارد وجود یمیابراه سنت در ینید متون با وار ناشخص یخدا سازگارکردن یبرا محتمل راه دو البته - 

 .دارند تر موجه یظاهر کم دست سروش ناپخته یهاشنهادیپ از دو هر و است، نکرده آنها به یا اشاره چیه

https://3danet.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
https://3danet.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
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 مطابق. شود یتلق( non-cognivist) یرشناختاریاست که همه گفتارها درباره خدا به صورت غ نیراه نخست ا :نخست 

 بلکه ستند،ین( assertive) یاخبار شوند یم انیب خدا درباره ورزان نید درکالم ای ینید متون در که یاظهارات ده،یا نیا

....  و ،یزندگ از یخاص وهیش به هیتوص ای تعهد ابراز ،احساسات ختنیبرانگ ای ابراز مانند کنند، یم فایا را یگرید کارکرد

 شده عرضه یمتنوع و متفاوت یها شکل به البته و داشت، نیزم مغرب در یطرفداران ستمیب قرن در یکل کردیرو نیا

 :به دیبنگر کردیرو نیا از ییها نمونه دنید یبرا. است

Braithwaite, R. B. 1955. An Empiricist’s View of the Nature of Religious Belief. Cambridge, England: 

Cambridge University Press. 

Cupitt, D., 1984. The Sea of Faith . London: BBC Books. 

 ، ترجمه حسن کامشاد، طرح نو(.دریای ایمان)این کتاب با مشخصات ذیل به فارسی ترجمه شده است: دان کیوپیت، 

Kaufman, Gordon. 1993. In Face of Mystery: A Constructive Theology. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 

Santayana, George. 1905. Reason in Religion. NewYork:CharlesScribner’sSons. 

 ،یرشناختاریغ کردیمطابق رو رایز انجامد؛ ی( م3هیمطلق )تنز هیاز تنز یخاص ریبه تفس تیادر نه یرشناختاریغ کردیرو

. دیآ یبه شمار نم یاگر اخبار است اخبار صادق ایو  ست،یدر اساس اخبار ن ای« خدا الف است»با فرم  یا اظهارِ هر جمله

 . ستی( قابل حمل بر خدا نassertoric forceبا  یعنی) یاخبار وهیبه ش یا واژه چیبدان معنا است که ه نیا

 irreducibleتمسک به ایده مجاز غیر قابل تحویل ) ینیوار با متون د ناشخص یسازگارکردن خدا یراه دوم برا :دوم

metaphorکنند،  ای که مطلب صادقی را درباره خدا بیان می تنها جمالت اخباری مییصورت که بگو نی( است، به ا

 نیهم زیو آن مطلب صادق ن دهد، یوار را به خدا اسناد م ناشخص یِژگیو کینای مجازی آنها جمالتی هستند که مع

توان با هیچ جمله دیگری به صورت  آنها. اما آن مطلب صادق را نمی یِقیحق یجمالت است و نه معنا یمجاز یمعنا

 کرد. آن( بیان  ریغ ایوار و  محموالت شخص یری)چه با به کار گ یحقیقی و تحت اللفظ

 :برد نام ریز آثار از توان یم ل،یتحو قابل ریغ مجاز دهیا مدافعان جمله از

Kenney , A ., 2005 . The Unknown God: Agnostic Essays . London: Continuum. 

McFague, Sallie. 1982. Metaphorical Theology. Philadelphia: Fortress Press. 

هر  هیعل یرومندیکه انتقادات ن کنم یمطلب اکتفا م نینوشتار است. تنها به ا نیر از حدود افرات اریبس  دو راه نیا یبررس

 به:  دیمثال بنگر یدو مطرح شده است. برا

Scott, Michael (2013) Religious Language, Palgrave Macmillan 

Alston, 1989, Divine Nature and Human Language, ch. 1. 

Swinburne R (1993) The Coherence of Theism. Oxford: Oxford University Press, chs. 4-5. 
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پندارِ ») سروش،  «طور نیعارف هم هم ،ریندارد. نخ یشخص یاصالً خدا لسوفیف»: دیگو یم سروش نمونه یبرا - 

  :دیبنگربه شواهد زیر  نیهمچن(. 119:18تا  119:14، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ خدا

 .40پینوشت « الف»بند  -الف

 .6پینوشت  -ب

 . 52پینوشت « ب»بند  -پ

 .42پینوشت « الف»بند  -ت

100
 :دیبنگربه عنوان مثال به شواهد زیر  - 

.« ) انسان است کیپرستند که مثل  می را ییدرصد مسلمانان خدا ۹۹عوام مردم و منظور من عامه مردم، » -الف

  (.22:36تا  22:28، دقیقه 2016نوامبر  4، «رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری دینی»سروش، 

) سروش، .« ستین یبیکار عج نیو ا. کند می یرا نف انهیرا از خدا گرفته است و آن درك عام انهیدرك عام کی» -ب

 (. 51تا  50:50، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا»

 یاز خدا یمحض، تصور تیکند، نه در حوزه عقالن کار می الیذهن عامه مردم، عامه مومنان که در حوزه خ» -پ

هست و مالک است  یاست که خداوند نیشان ا یدشوار است. و لذا تلق یلیخ شانی. براندارد یانسان ریغ یشخص ریغ

 «سه هجدهمقرآن و انجیل، جل »سروش، )« کند و انتظار دارند که به عدالت رفتار بکند. می یدگیو به امور بندگانش رس

  (.78:41تا  78:10،  2020سپتامبر  18، 

101
است که خدا در آن جهان  یساخته شده و در خور جهان یجهان یاست که برا ییتئور کیرسوالنه[  یایرو»] - 

impersonal  .نظر]  نیکه ا دیشا می...من البته قبول دارم که اگر به خود متن باز مراجعه کنستیشخص ن یعنیاست

آور  امیدارد، پ یغمبریرا فرستاده، پ ی...خدا کسمینشود...باز اگر به متن مراجعه کن افتی[ در آنجا یشخص ریغ یخدا

، دسامبر  « روش تعبیر رویای رسوالنه» سروش،.«)همه چوپان هستند...درك شبانانانه از خداوند است نیااوست...

  (. 15 -25دقیقه . بخش اول،  2014

102
را که به ما . اولین خدایی موحدان و دینداران همواره باید حرکتی از تشبیه به تنزیه را آغاز کنند» - 

شناسانند]...[ یک خدای کامالً انسانوار است. خدای با صورت و پُر صورت و کثیرالوجوه است. و هنگام دعا کردن به  می

ترسیم، وقت امیدوار شدن به او امیدوار هستیم، خداوندی این چنین. و  کنیم، وقت ترسیدن از او می درگاه او دعا می

رو به تنزیه باید تشبیه باید عبور کرد و از گیرد و عبورمان بدهد. یعنی بگوید که شود که کسی دست ما را ب کمتر می

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
http://drsoroush.com/fa/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87/
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رفته رفته این لباس های زائدی را که ما  بر تن خداوند کرده ایم، باید از تن او بیرون . این جاده توحید است. رفت

ها را پس  یم، رفته رفته باید این حجاببیاوریم. یا به تعبیر دیگر، این حجاب هایی را که ما بر چشم خودمان افکنده ا

بسیار درك و شناختِ ناقصی و گمراه کننده و راهزنی از بینیم، و لذا  ها می بزنیم. ما خدا را از پس این حجاب

 (. 22:09تا  20:49، دقیقه  2018اکتبر  21، « 59شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه »)سروش، .« خداوند داریم

103
پرستیم اش. و  یک خدای انسانوار درست کردیم، که در واقع یک خدایی است که ساختیم. و بعد داریم می» - 

دسامبر  6،  108، جلسه « تر  نخست مثنویشرح دف»)سروش، .« برد این راه ناصوابی است و ما را به ترکستان می

 (.  89:42تا  89:30، دقیقه  2020

104
 وارگی خداوند در ادامه اشاره خواهد شد.  ای از آرای این فیلسوفان درباره شخص به پاره - 

105
 .دیبنگر 54به پینوشت نمونه  یبرا - 

106
 به عنوان نمونه به سه شواهد زیر بنگرید: - 

 .42ت پینوش« الف»بند  -الف

 .42پینوشت « پ»بند  -ب

 .64پینوشت « ب»بند  -پ

107
 .  32پینوشت « ب»رجوع شود به بند   - 

108
و...در باب خداوند  ریو بص عیو سم میچون رح یصفات مستعار»: 94پینوشت « ج»برای نمونه، رجوع شود به بند  - 

خدا بر او چنان  ایاست،  دهید نیخود چن یاهایخداوند را در رو امبریاست که پ نیخود دارند و معناشان ا یکه جا

قطعاً  دن،یداشتن را فهم یگرفتن و از آن رحم متعارف انسان یداریب مِیرح یرا به معن ایرو مِیکرده است. رح یتجل

 (.223، ص محمد یایکالم محمد، رو« ) کند. می تیشر را تقو ینارواست و شبهه 

109
 برای نمونه به شواهد زیر بنگرید: - 

 .40پینوشت « پ»د بن -الف

 .40پینوشت « ت»بند  -ب

 .40پینوشت « الف»بند  -پ

 .40پینوشت « خ»بند  -ت

https://www.youtube.com/watch?v=NewRwDpayTw
https://www.youtube.com/watch?v=yyhhw4vabAg
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 .73پینوشت « ث»بند  -ث

110
 . 52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

111
 .52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

112
 .52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

113
 .52پینوشت « ب»و بند  54برای نمونه بنگرید به پینوشت  - 

114
 برای نمونه به سه شاهد زیر بنگرید:  - 

 چیما ، همه شان معتقدند که خلقت ه لسوفانیما، عارفان ما، ف مانیحکرا خدمت شما گفتم.  نیبارها من ا» -الف

عالم را خلق نکرده، چون  نیبه هدف ا دنیرس ی. و خداوند براستیبه اغراض ن معللندارد. و افعال اهلل  یهدف

 (.  26:32تا  26:15، دقیقه  2018فوریه  25، « 40شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه » )سروش، « .ستین ازمندیند نخداو

 .42پینوشت « پ»بند  -ب

 .64پینوشت « ب»بند  -پ

115
 .42پینوشت « پ»رجوع شود به بند  - 

۱۱6
 عده کی[ 56 ات،ی]ذار"کنند عبادت مرا تا دمیآفر را انس و جن من: لِیَعْبُدُون إِلََّا وَالْإِنْسَ الْجِنََّ لَقْتُخَ وَمَا" هیآ» - 

 یمعنا تا میفزائیب آن به را نیا اند گفته یول ست،ین هیآ ظاهر خُب. اند کرده اضافه هیآ نیا به نکته کی و اند آمده یا

 دلشان اگر یعنی ".کنند عبادت اریاخت به مرا که نیا یبرا مگر دمیافرین ار انس و جنمن ": کند دایپ یتر معقول

 بکنند، عبادت مرا مختارانه نهایا که دمیآفر من اگر پس خُب. بکنند عبادت مجبورانه همه تا دمیافرین. مختارانه خواست،

. ماند می دور غرض از ماندن ورد از خداوند نجایا تا و کنند نمی هم یا عده کی. گرید کنند می یا عده کی پس خُب

 خداوند اگر بپرسد یکس کی اگر حاال خُب].....[ شده برآورده منظورش یحدود تا نیا خُب که. شود می تبرئه یعنی

. شد نمی یطور چیه شد؟ می چطور وقت آن د،یرس نمی آنها به هم جود نیا و سود نیا اصالً و بود، دهیافرین را بندگان

 اگر حاال خُب. باشد داشته ادامه دیبا تیغا نیا م،ینیآفر می یتیغا کی یبرا را یزیچ کی میگوئ می ام یوقت شهیهم چون

 ای دیرس نمی آنها به هم یسود و کنند نمی هم هاشون یلیخ که کردند نمی هم عبادت و بودند، نشده دهیفرآ انیآدم

 کسر یزیچ چه خداوند از. عالم نیا در شد می کسر یزیچ چه یعنی افتاد؟ می یاتفاق چه نبود مجموعه نیا اگر د،یرس می

 دیدار او خاطر به شما که شود می کسر یزیچ شهیهم چون شد، نمی کسر یزیچ. افتاد نمی یاتفاق قاعدتاً خُب شد؟ می

. بشود نیچن تا ام دهیآفر که است نیا بحث که یوقت باالخره گر،ید طرف از اما. دیمائیپ می و دیکن می یط را یریمس کی

https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw
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 عبادت مرا تا ام دهیآفر. یاریاخت ریغ ای اراًیاخت حاال. گرید دارد یغرض خداوند که است نیا اش یمعن. بشود نیچن تا

 کند؟ می دایپ یارتباط چه فعلش در او  نداشتن غرض با و خداوند با یعنی م؟یبکن چکارش ما را غرض نیا. بکنند

 حرفش ییطباطبا یآقا واقع در یعنی. داد نسبت شود نمی خدا به را نیا نه که است نیا بزرگوران نیا حرف خالصه

 خواهد یمنته -ها یبعض هم آن اراً،یاخت هم آن -عبادت به تاًینها کارشان ام دهیآفر را نهایا من دیگو . میاست نیا

 ییجا کیدم به را روان کر نیماش نیکه من ا ییگو .باشم داشته یهدف من ای برسد یزیچ من به که نیا نه. شد

. نیرسد. هم می ییجا کیرود به  راه انداخته ام ، روشن کرده ام، می ینیماش کیاست. من  یطور نیرسد. در واقع ا می

 نیماش نیرا روشن کردم. خود به خود ا نیماش نیبرسد ا ییبه جا نکهیا یکه من برا نی. نه استین نیاز ا شیب یزیچ

 ییجا کیکه دارد به  یدرون یرود خودش با همان انرژ رود می ده است و میآم دیروشن از من زاده شده است. پد

 یجا به خواند: دیمجهول با غهیبه ص یعنیبزرگان.  نیخواند از نظر ا یجور نیا دیرا با هیآ نیا د،ینیبب لذارسد.  می

 کرد، خواهند عبادت و ندا آمده دیپد انیآدم" میبگوئ دیبا "کنند عبادت تا دمیآفر را انیآدممن " میبگوئ که نیا

 بهخالصه  یعنی. نیا هیشب یعنی. دیآ می شیپها  بحث نیا از که یگرید یجا هر است نیهمچن و ".بعضاً و اراًیاخت

 را نیا هم نجایا در کردم، خلق من دیگو می خداوند که میگوئ می که یوقت یحت چون. میبخوان دیبا مجهول غهیص

شرح دفتر نخست مثنوی ، جلسه » )سروش،  «.دیجوش چشمهاین  یعنی "شدند لقخ نهایا" که دیفهم ینجوریا دیبا

 (. 60:25تا  55:45، دقیقه  2019آگوست  4،  «73

117
 دینیبب. است زشیر و جوشش و است هنرمندانه تیخالق که ،یاله خلقت باب در بود یتئور کی نیا حال هر به» - 

 دوم تیب که است معلوم کامالً یعنی. است زشیر محض که موالناست شمس وانید یشعرها نیهم جالبش یلیخ مثال

 کی و. آمده می یطور نیهم. آمده می هم یسوم آمده، می هم یدوم. گفته می را اول تیب یوقت نبوده، معلوم یمولو بر

 دومش تیب دیدان نمی دیخوان می که هم شما یعنی. گفتم براتان من را نیا. هست موالنا یشعرها در هم یقیتعل حالت

 هم خودش. است دانسته نمی هم خودش. برود خواهد می کجا به نجایا از نیا. دیبگو خواهد می چه شما یبرا

شرح دفتر » )سروش،  .«است نیهم هنر و است هنر که نیا یبرا ، دهیچیپ می کوچه پس کوچه طور نیهم. دانسته نمی

 (.  28:01تا  27:15، دقیقه  2018فوریه  25، « 40نخست مثنوی، جلسه 

 یاست. البته آرا قاتیالتعلو  هاتیاالشارات و التنبدر  نایس ابن یعمدتا متاثر از آرا یبحث در سنت فلسفه اسالم نیا -118

 ج، 1393نشرالبالغه، قم،  ،التنبهات و االشاراتشرح  )بنگرید به:  دارند زیبا هم ن ییها دو کتاب تفاوت نیا در نایس ابن

 .(19-16صص تا،  تحقیق عبدالحمن بدوی، الدار االسالمیه، بیروت، بی، قاتیالتعل( و 153-138، صص 3

119
نشرالبالغه،  ،التنبهات و االشاراتشرح ) تاس آورده اشارات شرح در را استدالل نیا یطوس نیالد رینص خواجه - 

 خداوند، از( غرض آن تبع به)و  یاراد و قصد ینف یبرا معروف استدالل کی است، یگفتن (.144، ص 3 ج، 1393قم، 

https://www.youtube.com/watch?v=RmktVQxK-Pk
https://www.youtube.com/watch?v=RmktVQxK-Pk
https://www.youtube.com/watch?v=RmktVQxK-Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw
https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw
https://www.youtube.com/watch?v=-rRXhrOruzw
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 نه که چرا است، تامل محل جد به خود قاعده نیا یول. «بفعله مستکمل بالقصد فاعل کل» که است قاعده نیا بر یمبتن

 .است شده اقامه ادشدهی قاعده بر یاستدالل نه و د،یآ یم بر یمطلب نیچن اراده و صدق مفهوم از

120
 رییتغ که هم خدا ذات در د،یایب دیپد رییتغ آن در است ممکن بعد میچون خُب اراده را اگر ما قائل بشو» - 

   (.38:15تا  83:05، دقیقه  2019 می 21، « 70ح دفتر نخست مثنوی، جلسه شر »سروش، ) «میندار

121
مثال،  ی)برا است او ذات نیع که است یا اراده یدارا خدا هستند قائل مسلمان لسوفانیف از یبرخ است یگفتن - 

 سخنان از یبرخ در زین شسرو اتفاقا(. 354 -339 صص، 6ج، 1999، داراحیاء التراث العربی، بیروت، االسفار :به دیبنگر

. میما ندار یاراده زائد بر ذات اله »: دیگو یم او. را اراده مطلق نه و کند، یم ینف خداوند از را ذات بر زائد اراده خود

تا امروز خدا نشسته، حاال امروز اراده کند که من جهان را  یعنیاراده عالوه بر وجود،  کیخداوند است و خداوند. 

تا  53:23، دقیقه 2020دسامبر  22،  111، جلسه « شرح دفتر نخست مثنوی»)سروش،  «اصالً غلط است نیا . نه،نمیافریب

 «دیمر» وار شخص محمول همچنان کند، یتلق خدا ذات نیع یول رد،یبپذ را یاله اراده یکس اگر ،یرو هر به (.  53:35

 هر اطالق از مانع خداوند بساطت اساس در کند ادعا یکس دیشا نکهیا گرید مطلب. داند یم صادق قتایحق خدا بر را

-5-3 بخش در دارد یاشارت آن به زین سروش گاه که را ادعا نیا. است خداوند بر...(  و «دیمر» ،«عالم» از)اعم  یمحمول

  .کرد میخواه یبررس 3

122
، که این نیز از موارد ناسازگاری در آرای کند نیز گاه به روشنی خدا را فاعل مختار تلقی میجالب است که سروش  - 

  سروش است. برای نمونه بنگرید به:

 دی. همه جاش را خدا فرا گرفته است. بامیرس در آن ته به خدا می میکن یخودمان را که حفار یما عمق هست» -الف

هم  اریاخت نیا م،یکن هم می اریبحث از اخت یوقت یما حت وجود دارد. نجایدر ا یقیوث یلیارتباط خ نیچن کیکه  میبدان

ها  یلیاست که خ ییهااز نکته  نیا او چون مختار است ما را هم مختار کرده است. یعنیقائم به خداوند است. 

و ما  خداوند مختار استچون  اتفاقاً. نه دیگو به ما زور می ندیکنار ما بنش دیایکنند که خدا ب کنند. فکر می فراموش می

 دیرا با نیاست، ا یدنینکته شن نی. اکند می تیهم به ما سرا ارشیاخت م،یبا او دار تی، مع میاز وجود او هست ییپرتو

کرده  دایپ تیمع م،یکرده ا دایما با او وحدت پ یعنی "ستیجبر ن نیبا حق است ا تیمع" دیگو که می یتوجه کرد. وقت

هر چه . میشو کند، ما جلوه گاه اراده او می خواهد اراده می معناست که هر چه او می نی. به ازدیر ما می . صفات او درمیا

،   1920می 26، « 71شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه ») سروش، .« میشو او می اریکند ما جلوه گاه اخت می اریاو اخت

 (. 23:34تا  22:22دقیقه 

https://www.youtube.com/watch?v=pwFvS1SWkow
https://www.youtube.com/watch?v=9J_NLUC9nxM
https://www.youtube.com/watch?v=NuJzDs3A-6I
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 خداوند ار،یاخت یب یعنی نه هم خود به خود نیا. شکافد . خود به خود میشکافد گنج می نیجوشان است. ا ایدر» -ب

 یعنیبخشد،  است که می نیچن نیاو، کرم او، بخشش او، ا تیوجوب وجود او، خالق نیا یعنی. است اریاخت محض

، « شرح دفتر نخست مثنوی» )سروش، « داشته باشد. یو هدف یغرضو  یتین نکهیدون اآورد، ب می دیهمه عالم را پد

 (.  56:15تا  55:46، دقیقه 2020دسامبر  22،  111جلسه 

123
توی الهیات مسیحی مطرح بوده، در اینکه در خداوند اراده تقدم دارد یا علم؟ خیلی این نکته مهمی است و » - 

ها هستند از فیلسوفان ما، منجمله ابن سینا و دیگران، اینها معتقدند مثالً  دانید خیلی الهیات اسالمی هم همین طور. می

دهند، ردیوسش  گذارند. یعنی تقلیل می اراده خدا همان علم به اصلح است. اصالً اراده را کنار میخدا اراده ندارد. 

 رود، اراده یعنی علم به اصلح. شود و به کار می گویند خداوند علم است. اراده هم اگر یاد می د به علم . میکنن می

مرحوم مالصدرا بحث های مفصل و پیچیده ای دارد راجع به این که اراده باری را توضیح بدهد. چون خُب اراده را اگر 

، در ذات خدا هم که تغییر نداریم، خیلی بحث های دشواری ما قائل بشویم بعد ممکن است در آن تغییر پدید بیاید

 (.38:17تا  37:18، دقیقه  2019 می 21،  «70شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، « )است.

124
 .70پینوشت « ث»رجوع شود به بند  - 

125
. است قرار همین از قضیه نیز خداوند فاعیلت درباره اسالمی فلسفه در مطرح های گاهدید دیگر پذیرش فرض در - 

 نیز 42پینوشت « پ»بند  در سروش سخنان از)برخی  شود می قلمداد بالتجلی فاعل خدا متعالیه حکمت در مثال، برای

 خدا که فهمید اینگونه باید را یادن مر خدا خلقت شود، پذیرفته دیدگاه این اگر حال(. دارند داللت دیدگاهی چنین بر

 خدا حذف و مجهول صیغه به خوانش برای جایی هیچ نیز چارچوب این در. است دنیا همین او تجلی و کرد تجلی

 .ماند  نمی باقی

126
 . 64پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

127
برای متن کامل: رجوع شود به  بند . 78:37تا  73:25، دقیقه  2018دسامبر  23، ، جلسه دوم«دین علم و» سروش،  - 

 . 70پینوشت « ح»و « ث». همچنین بنگرید بندهای 32پینوشت « ب»

128
البته ابهام و پیچیدگی دیگری در سخن سروش وجود دارد، و آن اینکه سروش خوانش به صیغه مجهول را صرفا  - 

کند که دیده وحدت بین آنها گشوده نشده باشد. در اینجا برای رعایت سادگی، از این تبصره در  تجویز می برای کسانی

 به بررسی این تبصره خواهم پرداخت.  221 نوشتیکنیم. در پ صرف نظر میکالم سروش 

129
 خدا مستقیم دخالت طهواس به موارد نوع یا همه در باران بارش اینکه. است مناسب ای نکته به اشاره جا این در - 

 هنوز حال، این با. نیست سازگار تجربی علوم از جیرا برداشت با با البته ندارند، آن در نقشی طبیعی عوامل و است

https://www.youtube.com/watch?v=9J_NLUC9nxM
https://www.youtube.com/watch?v=9J_NLUC9nxM
https://www.youtube.com/watch?v=pwFvS1SWkow
https://www.youtube.com/watch?v=q6vjd7LKfnQ
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 مدرن تجربی علوم چارچوب با موردی صورت به خداوند مستقیم دخالت آیا اینکه ایآ و ماند، می باقی پرسشی

 زیر حوزه در علی تعین عدم آنها، باور به. دهند می مثبت پاسخ پرسش این به فیلسوفان برخی خیر؟ یا دارد همخوانی

 در خدا یمورد دخالت فیلسوفان، از گروهی حتی. گشاید می حوزه آن در خداوند مستقیم دخالت بر را راه اتمی

 خواهم باز مطلب نیا به دوباره 4-4 و 3-4 بخش در. کنند یم یتلق ریپذ امکان زین دارند بخش نیتع نیقوان که ییها حوزه

 .گشت

130
 ،یبه هر رو یهست. ول یشخص نیچن یرو شیپ زین گرید ریاشاره شد، دو مس 98 نوشتیالبته همانگونه که در پ - 

 از اعراب ندارد.  یمحل چیخوانش مجهول ه

131
 ها و مجموعه مقاالت تاثیرگذار، بنگرید به: برای دیدن تنها چند نمونه از کتاب - 

Dougherty, T. and Justin McBrayer (eds.) (2014) Skeptical Theism: New Essays, Oxford: Oxford 

University Press. 

Howard-Snyder, Daniel (ed.) (1996) The Evidential Argument from Evil, Bloomington, IN: Indiana 

University Press. 

Plantinga, Alvin (1974). God, Freedom, and Evil, New York: Harper and Row. 

Swinburne, Richard (1998) Providence and the Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press. 

van Inwagen, Peter (2006) The Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press. 

در این خصوص سخن گفته است. لینک جلسه « أله شرّدرآمدی بر مس»جلسه با عنوان  12همچنین، آرش نراقی در 

 دوازدهم: 

https://www.youtube.com/watch?v=AoZhr_SkpgQ 
132

خود دارند و  یو...در باب خداوند که جا ریو بص عیو سم میچون رح یصفات مستعار»نویسد:  سروش می - 

 مِیکرده است. رح یخدا بر او چنان تجل ایاست،  دهید نیخود چن یاهایخداوند را در رو امبریاست که پ نیشان امعنا

شر را  یقطعاً نارواست و شبهه  دن،یداشتن را فهم یگرفتن و از آن رحم متعارف انسان یداریب مِیرح یرا به معن ایرو

  (.223، ص محمد یایکالم محمد، رو، سروش« ) کند. می تیتقو

را از خداوند نفی کند. « رحم متعارف انسانی»شاید از این عبارت چنین برداشت شود که سروش صرفا در صدد است 

های انسانی است، مسلما چنین  آن سنخ از رحم است که همراه با نقائص و ضعف« رحم متعارف انسانی»اگر منظور از 

ین است که عمده فیلسوفان و متکلمان مسلمان نیز چنین رحمی را به توان به خداوند نسبت داد. اما نکته ا رحمی را نمی

دهند، و اصوال این سنخ رحمت از محل گفتگوی فعلی خارج است. بلکه سخن در این است که آیا  خدا نسبت نمی

ه در توان ویژگی رحمت را، پس از تجرید آن از همه جهات نقص و ضعف، به خداوند اسناد داد یا خیر. همانگونه ک می

https://www.youtube.com/watch?v=AoZhr_SkpgQ
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توان به استناد مسئله شر، ویژگیِ رحمتِ مجرد از  های مقبول به برهان شر، دیگر نمی متن خواهد آمد، با داشتن پاسخ

 های نقص را از خداوند سلب کرد.     جنبه

133
 لیلد نیرحمت را به خداوند نسبت داد )مثال به ا توان یمستقل نم یلیادعا شود به دال دیسوال، شا نیدر پاسخ به ا - 

 یدیبه عنوان مو توان یخداوند است(، و لذا مسئله شر را م ربودنیرپذیو تاث ربودنیرپذییبودن خدا مستلزم تغ میکه رح

 نیکه اآینده خواهیم دید مباحث بخش در در نظر گرفت. اما  اوندرحمت از خد ینف یمستقل( برا یلی)و نه دل یکمک

رحمت را از او  یژگیاست و ریرناپذیو تاث ریرناپذییمالحظه که خدا تغ نیبر اساس ا توان ینم چرا که ست؛ین حیادعا صح

حتی اگر وجود شرور با اجتماع سه صفت علم مطلق، قدرت مطلق و  سوال مطرح است که نیسلب کرد. لذا همچنان ا

 رحمت مطلق ناسازگار باشد، چرا از این میان باید از صفت رحمت دست برداشت و نه دو صفت دیگر. 

134
یکی به نام آقای پلنتینگا ، یکی هم به نام آقای سوئین برن، یکی انگلیسی  -دستکم دو تا از فیلسوفان بزرگ غربی» - 

اینها خیلی جدی دنبال پروژه عدالت الهی اند. مخصوصاً سوئین برن، و اینها کوشیده اند که  -و دیگری آمریکایی است

که  -دانم در فلسفه آنالیتیک ی بهش بدهند. و در حدی که من میمسأله شر را در نسبت با عدالت خداوند جواب مقنع

حرفهایشان خیلی خوب جا افتاده. خیلی خوب جا افتاده. یعنی یک قول رقیبِ  -این هر دو فیلسوف آنالیتیک اند

یک فیلسوف، شد. یعنی اصالً از  نیرومندی  پدید آورده اند. پس از این که برای مدت طوالنی مسأله خاتمه یافته تلقی می

آن هم یک فیلسوف آنالیتیک توی عصر مدرن پذیرفته نبود اصالً پای خدا را به بحث های فلسفی بکشاند. پلنتینگا این 

کار را کرد، اخیراً هم یک جایزه خوبی، جایزه تمپلتون را به ایشان دادند که بیش از جایزه نوبل است. و یک بحثی را تو 

( که گزاره های بدیهی اند ، بدیهی که نه،  Basic propositionsعنوان گزاره های پایه ) فلسفه آنالیتیک مطرح کرد تحت 

گزاره هایی که احتیاج به دلیل ندارند. و گفت که خداشناسی جزو گزاره های پایه است. خیلی هم خوب و به قوت بر 

عنی خواستم این را هم عرض بکنم که سال تو این فن کار کرده. همچنین است آقای سوئین برن. ی 50آن استدالل کرد. 

شما فکر نکنید که متکلمان جدید، فیلسوفان دوران مدرن اینها بی سالح و بی پناه مانده اند در مقابل حمالتی که از 

« خواهد. ناحیه مسأله شر به وجود خدا یا به عدالت خدا شده است. اما ورود در بحث های آنها دیگر وقت دیگری را می

 (.68:58تا  67:13، دقیقه  2021سپتامبر  23،  22، جلسه « سلوک دیندارانه در جهان مدرن» )سروش، 

135
  .80رجوع شود به پینوشت  - 

136
 .40پینوشت « خ»رجوع شود به بند  - 

137
 .42پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

https://www.youtube.com/watch?v=h_Uv4sjaaOU
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 از حیتلو به ای حیتصر به، 73از پینوشت « ث»ونیز در بند  40ی الف، ت و چ از پینوشت بندها در سروش - 

 د.ریگ یم جهینت شد اشاره متن در که را وار شخص صفات از یا پاره ینف خدا یریرناپذییتغ

139
 .40از پینوشت « ت»و « الف»به عنوان نمونه بنگرید به بندهای  - 

140
 intrinsic change 

141
 extrinsic change 

142
 کرگ امیلیو یسو از است، شده زمانمند عالم خلق با یول است، بوده یفرازمان عالم خلق بدون خدا که دهیا نیا - 

 به: دینمونه بنگر ی. برااست شده مطرح

Craig, William L., 2001, God, Time and Eternity, Dordrecht: Kluwer. Part II.  
143

 بودن رزمانمندیغ: شود یم مطرح( eternity) بودن یازل یژگیاز و ریفسمعموال دو ت زین نیدر فلسفه د - 

(timelessness ای atemporalityو هم )یشگی ( بودنomnitemporality .) 

144
که اشاره  مانگونهو ه کند، یم ارائه خداوند بودن رزمانمندیغ یبرا لیدل شانزده ریز اثرلفتو در  انیمثال، برا یبرا - 

 او است.  یریرناپذییبودن خداوند مستلزم تغ رزمانمندیشد، غ

Leftow, Brian, 1991, Time and Eternity, Ithaca, NY: Cornell University Press, ch. 12. 

145
 :به دیبنگر - 

Craig, William L., 2001, God, Time and Eternity, Dordrecht: Kluwer. 

Swinburne, Richard, 1993, The Coherence of Theism, rev. ed., Oxford: Oxford University Press, ch. 12. 

146
 اگر»استدالل مذکور در متن است:  یدارد که در راستا اشاره یاستدالل به هیالربوب الشواهد در مالصدرا مثال، یبرا - 

 یا رتبههر  رایهد بود؛ زخوا بدتربه  بهتراو از  رییباشد، تغ یباشد و چه ذات یآن زمان رییچه تغ کند، رییتغ الوجود واجب

[ عقال شر به ریخ از الوجود واجب رییتغامر ] نیا یاز رتبه واجب الوجود است. ول تر نییاز رتبه واجب الوجود پا ریغ

الشواهد )  «باشد بهترآنها  یکه برا یمگر به حالت ابندی ینم یبه لحاظ طبع انتقال و دگرگون اءیاش رایز ؛محال است
 .  (138، ص 1360ر دانشگاهی، سال ، مرکز نشالربوبیه

147
 being present 

148
 قطع باران اکنون نکهیاتوجه داشت  دیبا یعلم دارد. ول ،شد خواهد قطع باران نکهیبه ا 8البته عالم مطلق در ساعت  - 
 . یاولعلم دارد نه به  یبه دوم 8دو گزاره مجزا هستند. عالم مطلق در ساعت  باران قطع خواهد شد نکهیو ا شود یم
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به:  دیبنگرمطرح شده است ) زین یدر تهافت الفالسفه غزال یا گونه بهخداوند  یریرپذییتغ یاستدالل برا وهیش نیا - 

 از یگروه زیمعاصر ن نیفلسفه د در(. 217-207 صصدارالمعارف، طبع هشتم،  ا،یدن مانیسل قیتحق، تهافت الفالسفه

 ارائه خداوند یزمانمند کم دست ای و خداوند، یریرپذییتغ یبرا ستارا نیهم در شیکماب یاستدالل نید لسوفانیف

 :به دیبنگر نمونه یبرا. اند کرده

Kretzmann,Norman,1966,“OmniscienceandImmutability,”Journal of Philosophy, 63: 409–421. 

Craig, William L., 2001, God, Time and Eternity, Dordrecht: Kluwer. 
150

 دگاهید دو یبرا. است گرفته قرار بحث مورد اریبس آن با مرتبط مسائل و استدالل نیا معاصر نید فلسفه در - 

 به: دیبنگر استدالل نیا درباره یانتقاد

Wierenga, Edward, 1989, The Nature of God, Ithaca: Cornell University Press, pp. 175–90. 
Leftow, Brian, 1991, Time and Eternity, Ithaca, NY: Cornell University Press, ch. 12. 

151
 . 138، ص 1360، مرکز نشر دانشگاهی، سال الشواهد الربوبیهاشاره کوتاه مالصدرا در   به دیبنگر نمونه یبرا - 

152
، الحکمه هینها یعل قهیتعل ،یزدیبه : مصباح  دیبنگرآن  یبرا ییادله ادعا ایقاعده  نیاز انتقادات به ا یا پاره یبرا - 

 .145-139و ص  284-283ص ه.ق،  1405مطبعه سلمان فارسی، قم، 

153
در ذات مستوجب محو شدن وجوب  رییتغ»: کند یم رد نگونهیا را خداوند در رییتغ کوتاه جمله کی در سروش - 

رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری » سروش،) «[است] رفتن خداوند نیو از ب یوجود و زوال اوصاف اله

 نی. با ادارد اشاره یاستدالل چه به نجایا در سروش ستین روشن قایدق(. 22:30تا  21:54، دقیقه 2016نوامبر  4، «دینی

 دیشاکه  است، داشته رواج یسالما اتیاله سنتخدا به اشکال گوناگون در  یریرناپذیینفع تغ بهاستدالل  یحال، نوع

. بپردازم آن یگزارش و بررس بهتمام  اختصار بهمناسب است  نجایرا در ذهن داشته است. در ا یسروش چنان استدالل

  :کرد انیب صورت نیا به توان یم را ادشدهی استدالل

 یول باشد، متصف F به t1ند مان یمعنا است که خدا در زمان نیبه ا Fمانند  یدرون یصفت ثیخداوند از ح رییتغ

 ای: ستیدو حال خارج ن ازمتصف است  F به t1در  خدا کهفرض  نیباشد. اما ا F فاقد t2مانند  یگریدر زمان د

به جز خود خدا دارد.  یاتصاف خدا به آن علت ایخدا ثابت است، و  یذات خداوند برا یصفت به اقتضا نیا

 ریبه غ ازمندین یدرون یا یژگیاست که خداوند در اتصاف به و نیشق دوم ناممکن است؛ چرا که الزمه آن ا

اتصاف خداوند به  یعنیشق اول برقرار است،  ریمنافات دارد. پس ناگز یمطلق اله یامر با غنا نیخود باشد، و ا

F در t1 دیصورت با نیاست. اما در ا یذات اله یبه اقتضا بنا F رایخداوند صادق باشد، ز یبرا یبه صورت ازل 

https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
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 t2امکان ندارد خدا در  گرید ن،یبنابراخواهد بود.  یازل زیذات باشد ن یاست و هر آنچه مقتضا یازل یذات اله

 ناممکن خواهد شد. Fصفت  ثیاز ح رییتغ بیترت نیانباشد.  F بهمتصف 

 الوجود بواج» و «منتظره حاله له سیل بالذات الوجود واجب» همچون یقواعد یبرا که است یاستدالل همان نیا

 صدانشگاه تهران،  انتشارات، النجاه نا،یس نمونه ابن ی)برا شود یاقامه م زین «الجهات عیجم من الوجود واجب بالذات

کشف  ،یطوس نیرالدی؛ : نص115 ص ،1373 ،،تهران موسسة الصادق 3ج  ،هشرح عیون الحکم ،الرازى، فخرالدین  ؛53

 . (294، ص 1413شر االسالمی، قم، موسسه الن، االعتقاد دیشرح تجر یالمراد ف

باشد.  ریپذ امکان بسا چه شد ذکر استدالل در که یدوم شق نکهینکته وجود دارد. نخست ا دو زیناستدالل  نیا درباره

 ریاز غ ریرناپذیواجب الوجود مطلقا تاث نکهیبر ا یلیدل شد، خواهد اشاره( 2-4-3-3-3) یبعدکه در بخش  همانگونه

چنانچه  یول. است ناممکن گرید ئیش دربرابر خداوند تیمقهور یمعنا به ریغ از یریرپذیتاث بله،. میندار اریاخت دراست 

 ندارد، یمنافاتعالم صورت دهد نه تنها با کمال خدا  یدادهایبه رو یخداوند بر اساس رحمت و حکمت خود پاسخ

 یذات اله یصرفا به اقتضا t1در  Fند به ممکن است اتصاف خداو اساس، نیا بر. است او کمال الزمه برعکس بلکه

 کیامکان وجود خواهد داشت که خدا در  نیاساس، ا نیا برداشته باشد.  ریاتصاف تاث نیدر ا زین یگرید ئیشنباشد، و 

 نباشد. گرید یباشد و در زمان Fزمان متصف به 

 چیبه ه یوند در اتصاف به صفات درونکه خد میریو بپذ م،یاگر از نکته اول صرف نظر کن یاست که حت نینکته دوم ا

ناتمام  ادشدهیاستدالل  ر،ییتغ تیدرباره ماه یمبان یندارد، باز هم مطابق برخ یوابستگ یجهت چیخود از ه ریغ یئیش

( endurantism) ییدارگرایموسوم به پا دگاهیداشته باشم به د ینکته، ناچار هستم اشاره مختصر نیا حیتوض یاست. برا

تا  t1 یِشمع الف درباره زمان دیمثال، فرض کن یبرا. دهند یارائه م رییاز تغ دگاهید نیاز طرفداران ا یه برخک یریو تصو

t2 ییدارگرایپا دگاهیبقاء دارد. مطابق د (endurantismبقاء الف در ا )گونه است که کل الف بتمامه در  نیبازه به ا نیt1 

اساس، مطابق  نیا بر. t2به زمان  میتا برس طور نیور دارد، و همحض یبعد یها حضور دارد، و سپس کل الف در آن

حضور دارد، که همانا خود شمع الف  t2است که در زمان  یزیهمان چ قایحضور دارد، دق t1آنچه در زمان  ییدارگرایپا

 دهیخم t2زمان  در یباشد ول ستادهیا t1ممکن است شمع الف در زمان  نکهیو آن ا د،یآ یم دیپد یمشکل نجایاست. در ا

خواهد بود که  نیا شیحاضر است، معنا t2باشد که در  یحضور دارد همان شمع t1که که در  ی. حال، اگر آن شمعباشد

 از یگروهکه  یمتضاد هستند. راه حل یصفات یدگیو خم یستادگیحال آنکه ا ده،یباشد و هم خم ستادهیواحد هم ا یئیش

که الف دارد صرف  یا یژگیو. کنند یم منرج صفت خود درون را زمان که تاس نیا اند کرده ارائه انیدارگرایپا

است. و روشن  t2-در-یدگیخم یژگیو یدارا الف ب،یترت نیهم به و است، «t1-در-یستادگیا»بلکه  ست،ین «یستادگیا»
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 یستادگیاز ا شمع رییدر اساس، تغ وندارد.  وجود t2-در-یدگیخم و t1-در-یستادگیا یژگیدو و انیم یاست که تضاد

 .ستین t2-در-یدگیخم و t1-در-یستادگیا یژگیو یِژگیجز اتصاف آن به دو و یزیچ یدگیبه خم

معنا  نیبه ا F ثیخداوند از ح ریی. گفته شد تغمیبه بحث خود بازگرد انه،یدارگرایپا ریتصو نیدر نظر داشتن ا با حال،

 t1فرض که خدا در  نیباشد. اما ا Fفاقد  t2مانند  یگریزمان ددر  یول باشد، متصف F به t1مانند  یاست که خدا در زمان

اتصاف خدا  ایخدا ثابت است، و  یذات خداوند برا یصفت به اقتضا نیا ای: ستیدو حال خارج ن ازمتصف است  F به

ذات  یابه اقتض بنا t1 در Fاتصاف خداوند به  نکهیا یعنیادعا شد شق اول ) سپسبه جز خود خدا دارد.  یبه آن علت

شد،  انیکه ب یا انهیدارگرایپا هیمطابق نظر دید توان یاست. اکنون م Fبودن اتصاف خداوند به  یاست( مستلزم ازل یاله

بودن  F یِژگیصرف و نهاست ) «t1-در-بودنF» یژگیو است دارا خداوند که یصفتگفت  توان یمادعا ناتمام است.  نیا

 یِژگیخداوند و یخواهد بود که به صورت ازل نیا اش جهینت باشد، یاله ذات یمقتضا صفت نیا اگر حال(. دیبدون ق

Fدر-بودن-t1 یِژگیندارد که خدا فاقد و یمنافات نیا یرا داشته باشد. ول Fدر-بودن-t2  .ثیخداوند از ح رییتغ یبراباشد 

F یِژگیاست که خدا و یکاف نیهم Fدر-بودن-t1 یِژگیفاقد و یرا داشته باشد ول Fدر-بودن-t2  .باشد 

154
 نیچنکه خدا فرازمان است، و هم  دیفهم نگونهیهم ا توان یم را خداوند یریرناپذییتغ شد اشاره که همانگونه - 

 مطلب نیا به صرفا یسادگ تیرعا یبرا بخش، نیا در. است یدرون رییتغ بدون یول زمان در خدا که کرد ریتفس

دوم از تز  ریمدعا در مورد تفس نیا رسد یم نظر بهاو سازگار است.  یوارگ شخص با خداوند بودن فرازمان که پردازم یم

 است.  برقرار یوجه به زین یریرناپذییتغ

فرازمان بودن خداوند و  انیم یسازگار نفع به لیتفص بهلفتو  انیبرا همچونمعاصر  نید لسوفانیاز ف یبرخ -155

 :به دیبنگر. اند کردهاو استدالل  یِوارگ شخص

Leftow, Brian, 1991, Time and Eternity, Ithaca, NY: Cornell University Press, ch. 13. 

که مستلزم  ییها یژگیوار، به جز و شخص یها یژگیاو، اگر و دهیباره دارد. به عق نیمفصل در ا یبحث زین گیکر امیلیو

و فرازمان بودن خداوند در دست  آنها انیم یناسازگار یبرا یلیدل م،یریتعامل با جهان زمانمند هستند را در نظر بگ

فرازمان  ی(، خداB هیموسوم به نظر دگاهید یعنیزمان ) تیدرباره ماه اتیاز نظر یمطابق برخ ن،یا بر. افزون ستین

 خداوند بودن فرازمان گفت توان یم ،B هیجهان زمانمند را خلق کند و با آن ارتباط داشته باشد. لذا مطابق نظر دتوان یم

 :به دیبنگر. است سازگار( زمانمند جهان خلقت جمله)از  نظر مورد وارِ شخص یها یژگیو همه با او اتصاف با

 Craig, William L., 2001, God, Time and Eternity, Dordrecht: Kluwer, chs. 2 and 3.    
156

 رییتغ که هم خدا ذات در د،یایب دیپد رییتغ آن در است ممکن بعد میچون خُب اراده را اگر ما قائل بشو» - 

  (.538:1تا  38:06، دقیقه  2019 می 21، « 70شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه  »سروش، ) «میندار

https://www.youtube.com/watch?v=pwFvS1SWkow
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 اراده ثیح زا رییتغ امکانالجرم  باشد،الف و زمان باشد  شیدایخدا، پ انیم یسه موضع یا چنانچه اراده رابطه - 

الف  شیدایپ یبرااراده  t1در زمان  خدامثال  یکه برا شود یامر گشوده م نیا یصورت راه برا نیا در رایز د،یآ یم دیپد

 از یبرخ طبق شد، خواهد گفته ادامه در که همانگونه البته. را الف شیدایپ کنداراده  t2در زمان  یولباشد،  نداشته

 .ندارد یخدا منافات یریرناپذییاراده با تز تغ ثیخدا از ح رییمحض است، ولذا تغ یرونیب یژگیو کی یاله اراده ها، دگاهید

مطلب دیگری که توجه به آن الزم است این است که در تصویر پیشنهادی، تعابیر متافیزیکی متفاوتی از متعلَّق اراده خدا  

( معرفی شده است: وضعیت امورِ state of affairs) توان به دست داد. در متن، متعلَّق اراده خدا یک وضعیت امور می

( به اصطالح متافیزیکیِ خاص fact. گزینه دیگر این است که متعلَّق اراده را یک واقعیت یا امر واقع )t-در-الف-پیدایش

ارد، ولی . مطابق هر دو تعبیر، گرچه در ساختار متعلّق اراده زمان حضور دt-در-الف-در نظر بگیریم: واقعیّتِ پیدایش

شود. در حقیقت، این الف  خود متعلَّق اراده )چه آن را وضعیت امور بگیریم و چه واقعیت(، امری زمانمند محسوب نمی

حضور داشته باشد.  tدوباره خود هویتی نیست که در زمان  t-در-الف-شیدایپ حضور دارد، ولی tاست که در زمان 

است، هویتی زمانمند و حادث  t-در-الف-ی در این مثال، که همانا پیدایشپس به معنای دقیق کلمه، متعلَّقِ اراده اله

توان )باز هم از روی  توان گفت الف متعلق اراده الهی است، که در این صورت می نیست. بله، از باب تسامح و توسع می

ز تعلق اراده یا خلقت الهی تسامح و توسع( متعلق اراده الهی را زمانمند و حادث محسوب کرد. در ادامه، وقتی در متن ا

 شود، همین کاربرد تسامحی مد نظر است. به امور حادث و زمانمند صحبت می

158
 :به دیبنگر. کند یم محسوب محض یرونیب یژگیو کی را خدا اراده گر،ید یبحث در بروور یجفرمثال،  یبرا - 

Brower J (2008) Making sense of divine simplicity. Faith and Philosophy 25, 3–30 
159

در  ادشدهیبه منابع  زمانمند تداوموج و فرازمان یخدا انیم یعل رابطه یچگونگ درباره یلیتفص بحث یبرا - 

 .دیمراجعه کن 155 نوشتیپ
160

 speaker meaning 

161
ای گوناگونی ه توانند از سنخ کند می که خدا به مثابه محمل تکلم ایجاد می هایی نشانه الهی، تکلم از تصویر این در - 

سخن  امبریبا پ قیو از آن طر کند جادیابا واسطه(  ای)بدون واسطه  را یکیزیفتواند صوتی  باشند. برای مثال خدا می

 از امبریباشد که پ "یاصوات"بلکه  ،یرونیب یکیزیصوت ف کی نهاست که محمل تکلم خداوند  نیا گرید امکان. دیبگو

شنود، این  مطابق این تصویر، وقتی پیامبر در خواب اصوات وحیانی را می. "دشنو یم" در بیداری یا خواب درون خود

اصوات واقعا وسیله تکلم خدا با پیامبر هستند، نه اینکه صرفا معلول نفس پیامبر باشند. به این ترتیب، در این تصویر از 

شبه ادعای رویای رسوالنه در نظر  است که سروش برای رویاهای پیامبر در یشأنرویا کامال متفاوت با شأن تکلم الهی 
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(. در تصویر حاضر، رویاها  71و  70های  بنگرید به پینوشتای از سخنان سروش در این باره  گیرد )برای دیدن پاره می

 کند تا بدان وسیله با پیامبر به معنای واقعی کلمه سخن بگوید. را خدا ایجاد می

162
 داوند بر مبنای نظریات اخیر در فلسفه زبان بنگرید به:گفتن خ سخن امکان درباره مفصل یبحث یبرا - 

Wolterstorff, Nicholas (1995) Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God 

Speaks, New York: Cambridge University Press. 
163

موسسه النشر االسالمی، قم، ، االعتقاد دیشرح تجر یکشف المراد ف ،یطوس نیرالدینص :به دیبنگر مثال یبرا - 

 .308-307، ص 1413
164

 libertarian conception 

165
درخور به  ییها معاصر پاسخ نیاستجابت دعا مطرح شده است، که در فلسفه د دهیدرباره ا یگرید یها البته چالش - 

 :به دیبنگر نمونه یبرا باره نیا در یبحث دنید یبرا. است شده ارائه آنها

Davison, Scott A., "Petitionary Prayer", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2021 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/petitionary-prayer/>. 
Peterson, M. and VanArragon, R. (2004) Contemporary Debates in Philosophy of Religion, Blackwell 

Publishing Ltd, Ch. 9. 
166

نشرالبالغه، قم،  ،التنبهات و االشاراتشرح  ) کند یم محسوب مبتهج نیبرتر را خداوند نایس ابن مثال، یبرا - 

 .است رفته کار به مسلمان عارفان و لسوفانیف عبارات در وفور به راتیتعب نیا امثال(. 359 ص، 3 ج، 1393

167
 آرش نراقی در دو سخنرانی زیر ضمن بحثی فلسفی از تغییرپذیری و تأثیرپذیری خداوند دفاع کرده است: - 

 « پذیرد التی درباره خدایی که تأثیر میتأم»و « تأمالتی فلسفی درباره مفهوم اجابت دعا»
168

 natural predicates 

169
جوید. البته در یکی از این  برای تایید الهیات تنزیهی استناد می« لیس کمثله شیئ»سروش در دو موضع به آیه  - 

تواند  داکثر میکند، حال آنکه روشن است این آیه ح به این آیه استناد می 3او برای تثبیت تنزیه(، مورد دوم)مواضع 

 را به اثبات رساند.   2تنزیه

 یحت نیا یبرا دیتوان . شما میستندیقائل ن ]خدا[او ی، برامیقائل یکه ما در جهان انسان ییبه معنا یتیاصالً شخص» -الف

مه برجسته از ه شیکی ی، ولمیدار هی، البته چند تا آمیمهم دار هیآ هی. در قرآن ما دیاوریاز قرآن هم ب یا نهیو قر یحجت

[. لذا اگر شما خدا رو 11، ی]  شورستیمثل خدا ن یزیچ چی: هلَیْسَ کمِثْلِهِ شَیْءٌ" که دیگو است که می حتریتر و صر

. از دیخدا مثل و مثال قائل نشو ی[ برا74]نحل، "فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ".دی، شما خطا رفته ادیتصور کن یزیمثل هر چ

http://arashnaraghi.org/wp/?p=1207
http://arashnaraghi.org/wp/?p=1199
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، میقائل بش انیآدم ریو غ انیخداوند ، با آدم یکه برا یتوان شناخت. لذا هر اندک شباهت نمی ثال خدا رومثل  و م یرو

دقیقه ،  ۲۰۱6نوامبر  ۱7، "سیر تاریخی تحول فهم قرآن" سروش، «)است. یقرآن ریو غ میکه خطا کرده ا میبدون دیبا

48:01- 47:05.)  

 خدا مثل یزیچ چیه[. ۱۱ ،یشور]"شَیْء کَمِثْلِهِ لَیْسَ" دیگو می که است همان قرآن یینها یقطع سخن آن» -ب

 نیا از ریغ است، نیا از باالتر دیبگوئ. دیبکن هیتنز د،یبکن حیتسب دیبا دیبکن خدا از شما یتصور هر لذا ست،ین

کُلَّمَا مَیَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِکُمْ فی أَدَقِّ مَعَانیهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ ": دیگو می که عهیش امامان از یکی از است یتیروا کی. است

عَدَمَهُما نُقْصَانٌ لِـمَنْ لَا یَتَّصِفُ  زَبَانِیَتَیْنِ فَإنَّ ذَلِکَ کَمَالُـها وَأَنَّ یمِثْلُکُمْ مَرْدُودٌ إِلَیْکُمْ وَلَعَلَّ النَّمْلَ الصِّغَارَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ لِلهِ تَعَالَ

 اش یمعان نیتر قیهر آنچه که شما آن را در اوهام خودتان در دق: یبِهِمَا وَهَکَذَا حَالُ الْعُقَلَاءِ فیمَا یَصِفُونَ اهللَ تَعَالَ

که  کند یم الی، خزیر رچهبسا مو . چهگردد یاست مثل خودتان که به خودتان باز م ی، مخلوق و مصنوعدیکن یم یبازشناس

 که شاخک کند یم الیداشتن کمال خودش است و خ دو تا شاخک است، چراکه شاخک زیخداوند متعال ن یهمانا برا

، ی]مجلس "است گونه نیخداوند متعال هم فیدر توص زیکه شاخک ندارد. حالِ عقالء ن آن ینداشتن نقصان است برا

 ندیگو که می ییهامثل مورچه  یعنی ،گرید میساز می خودمان یرو از را خدا اصالً ما[. 293، ص66 بحار االنوار، ج

. در یگریجور د کی یخدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، منته میگوئ خدا دو تا شاخک دارد، ما هم می

 یدیتجرانتزاع و  یروین کیدارد،  ازین ی Abstraction کیفراتر بردن  نیا خُب بُرد، نهایفراتر از ا دیرا با نهایکه ا یحال

آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا») سروش، .« دیتوان به او رس منتها می ست،یامر ممکن ن یالزم دارد که در مباد

 (. 119:03تا  117:49، دقیقه   1400

170
 نامقید کلیِ سور دو با همراه فلسفی دقّیِ بیان یک مثابه به نباید را «شیئ کمثله لیس» آیه گفت بتوان شاید - 

(unrestricted به ازای هر شیئِ »( بر روی اشیاء و جهات )به شکلx  و به ازای هر جهتF  اینگونه نیست که خدا از

زبان طبیعی، سورهای به کار رفته در این آیه  تلقی کرد. بلکه مانند اکثر قریب به اتفاقِ جمالت«( باشد xشبیه  Fجهت 

منظور ما این نیست که هر گونه مشابهت با « حافظ نظیری ندارد»گوییم  نیز مقید هستند. برای تقریب به ذهن، وقتی می

حافظ )حتی از جهت انسان بودن، یا مرد بودن، یا حیوان بودن( را نفی کنیم. حتی منظور این نیست که بگوییم از حیث 

اصل شاعر بودن حافظ فاقدِ نظیر است؛ مسلما شعرایی به جز حافظ نیز وجود دارند. بلکه منظور صرفا این است که از 

 نیچن دینبا زین« لیس کمثله شیئ»آیه شریفه  ب،یترت نیجهت کمال هنر شعر، هیچ شخصی مانند حافظ نیست. به هم

از  یبخش ای) هیشود. محتمل است مفاد آ یخدا نف ریدا و غخ انیوجه هر گونه شباهت م نیتر شود که به مطلق دهیفهم

چرا که قدرت و علم و حکمت خدا  ست؛یو ... ن میهمانند خدا عالم و قادر و حک یئیش چیباشد که ه نیمفاد آن( ا

https://www.youtube.com/watch?v=-4ss1DvOz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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و زائد بر ذات  یخدا، محدود، امکان ریغ یقدرت و علم و حکمت برا یذات خدا است، ول نیو ع ،یضرور ،ینامتناه

 .  شود ینم ینف« عالم»چون  ییها خدا در محمول ریصورت، اصل اشتراک خدا و غ نیت. در ااس

171
« خدا»است که گفته شود واژه  نیا نیضیارتفاع نق تینقض نکردن اصل محال یبرا یراه احتمال کی زین نجایا در - 

 و« است میم الف»هر دو جمله  ،باشد یهت ینام« الف»اگر  ،یته یها درباره نام ها دگاهیاز د یا است. مطابق پاره یته

 است.  یمعادل خداناباور نهیگز نیکاذب خواهند بود. روشن است که ا« است میم-نا الف»

172
 دیبنگر. شود استفاده( apophatic theology ای) یهیتنز اتیطرفداران اله ریتعاب یممکن است از برخ کردیرو نیا - 

 :به

Scott, Michael and Gabriel Citron(2016)‘WhatisApophaticism?WaysofTalkingAboutanIneffable

God’,European Journal for Philosophy of Religion, 8 (4):23-49. 
173

 به  دیبنگر - 

Hick, John (1989) An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, London: 

Macmillan, p. 239. 

Hick, John (2000) 'Ineffability', Religious Studies, 36, pp. 35-46. 

. کند ینم صدق خدا بر( fundamental) یادیبن محمول چیه که است نیا شده مطرح اکوبی یسو از که گرید شنهادیپ

 :به دیبنگر

Jacobs, Jonathan D. (2015) ‘TheIneffable, Inconceivable,andIncomprehensible God: Fundamentality 

andApophaticTheology’, in Jonathan Kvanvig (ed.) Oxford Studies in Philosophy of Religion vol.6, 

Oxford University Press. 
174

 .96 ص، 1398 تابستان اول چاپ صقراط، انتشارات ،عشق چون خداسروش،  میعبدالکر - 

175
 یبرا یا زهیانگ توانند ینم لیدال نیناتوان باشند، آنگاه ا 3هیتنز دییسروش از تا لیدالکه اگر  ستیبه ذکر ن یازین - 

 فراهم آورند.  زی( ن3هیمنطق )به هدف التزام به تنز رییتغ

 
 .   14:34تا  14:06، دقیقه  2018اکتبر  21،  « 59شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه »سروش،  -176

 
 .  18:42تا  18:01، دقیقه  2018اکتبر  21، « 59شرح دفتر نخست مثنوی، جلسه »سروش،  -177

178
نسوب به معتزله م یو را اند، رفتهی)همچون اکام( پذ یمتاخر قرون وسط لسوفانیاز ف ینخست را گروه کردیرو - 

 کی یاتیبا توجه به مالحظات اله ر،یکرگ در اثر ز امیلیو ن،یمشابه آن است. همچن یاز جهات زیذات از صفات( ن ابتی)ن

 هست:   زین یاست، که الزمه آن آموزه بساطت اله رفتهیرا پذ اریتمام ع یستینالینوم دگاهید

https://www.youtube.com/watch?v=NewRwDpayTw
https://www.youtube.com/watch?v=NewRwDpayTw
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Craig, William Lane, 2016, God Over All: Divine Aseity and the Challenge of Platonism, Oxford: 

Oxford University Press 

179
نزاع  نیکه ا دهیرس جهینت نیکار کرده و به ا سمینالیو نوم سمیمسأله رئال یرو 1360از اوائل دهه  دیگو سروش می - 

بود ضمن  ندتریمن خوشا یبرا سمینالینوم»  تیکه در نها دیافزا می اواست.  نیالطرف یجدل یایقضا قیاز مصاد یکی

: 1382سروش درسال  مصاحبه« )دهد. می حیتکثر عالم را هم بهتر توض سمینالینوم نکهیا

5.htm-13821016-INT-http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/F.) 

با موضع موسوم به  یاست، و نسبت مشخص سطحی و سست اریبس دهد یارائه م زمینالیکه سروش از نوم یفیتوص هالبت

نومینالیزم موضعی متافیزیکی . )در پایان همین پینوشت سخنان سروش در این باره گزارش خواهد شد( ندارد زمینالینوم

گیرد. رئالیزم دو مولفه اصلی دارد. نخست اینکه در عالم  می( قرار univeralsاست که در برابر رئالیزم در بحث کلیات )

ها وجود دارند که مستقل از ذهن و زبان آدمی هستند، مانند ویژگیِ فالن مقدار جرم داشتن،  واقعا هویاتی به مثابه ویژگی

ها کلی  که ویژگییا ویژگی کروی بودن، یا ویژگیِ بار الکتریکیِ منفی داشتن، و.... مولفه دوم رئالیزم این است 

(universalهستند، به این معنا که ویژگی )  تواند نمونه عددا واحدی می ( هایinstances متعددی داشته باشد. برای )

بودن وجود دارد، و هر شیئ کروی در عالم نمونه )یا  مثال، مطابق رئالیزم، تنها یک هویت در عالم به مثابه ویژگیِ کروی

ویژگیِ واحد است، و اینگونه نیست که به ازای هر شیئ کروی، ویژگیِ کرویت مجزایی در  فرد یا مصادقی( از همین

بندی  عالم وجود داشته باشد. هر دیدگاهی که این دومولفه رئالیزم یا یکی از آنها را نپذیرد، ذیل عنوان نومینالیزم طبقه

برای نمونه حاتی را که بیان شد یا مشابه آن را یافت. توان توضی در بسیاری از تالیفاتِ اخیر درباره متافیزیک می .شود می

 بنگرید به: 

Michael Loux (2006), Metaphysics: A Contemporary Introduction, Routledge, Chapters 1 and 2. 

سخنان او را دامه است، در ا یا هیدر چه پا نیمشخص شود رسوخ سروش در فلسفه مغرب زم نکهیااکنون برای 

گرایی تلقی کرده است، که کامال خطا است؛ چراکه  . سروش در متن زیر، نخست نومینالیزم را معادل تجربهمآور یم

گرا باشند. سپس، سروش تفسیر دیگری از نومینالیزم ارائه  توانند تجربه ها( نیز می مخالفان نومینالزم )یعنی رئالیست

اصوال معلوم نیست یعنی چه که «. یکل کی ریروند، نه ز کل می کی ریها نه ز که انسان نیا یعنی زمینالینام»دهد:  می

کند توضیح دهد  دهد. اما سروش تالش می روند، و سروش نیز توضیحی درباره آن ارائه نمی ها زیر یک کل نمی انسان

ز به چه معنا است، تا از رهگذر آن موضع نومینالیزم نیز مشخص شود. ولی در نهایت هیچ معنای محصلی ا« کلی»

انسان،  میگوئ . مثالً مییکل ریتعب نیهم یعنی ؟یچ یعنی یکل دینیبب»آید:  به دست نمی« کلی»های او در توضیح  گفته

انسان  یفالن دییگو یکه شما م نی. همی..مشخصات کیرا با  ییموجودات دو پا...  گریاست د یکلمه انسان. کل نیهم

 ست،یکه ن یکلمه ته کیانسان که  نیکه ا نیا یقالب. برا نیتو ا دیموجود را برد نیو ا دیقالب درست کرد کیاست، 

http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/F-INT-13821016-5.htm
http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/F-INT-13821016-5.htm


245 
 

                                                                                                                                                                                                         

هم هست.  یجور نی. که چون انسان است پس ادیآ یها مقوله به ذهن شما م با گفتن انسان ده ست،ینطرف که  یکلمه ب

در  کنم متن سخنان سروش که خوانندگان مطلع را دعوت می«. شیمعنا گریاست د نیهم یهم هست. کل یپس آن جور

 آید مطالعه کنند و خود به قضاوت بنشینند:  می ادامه 

که من راجع به  ستین یحاجتبودند.  ستینالینوم یبود که هر دو تجربه گرا نیا [هابزالک و ] نقطه اشتراک»

Nominalism از مکاتب یکی سمینالینومکه  نیا هندارانیچون قبالً گفته ام.  در بحث سلوک د میسخن بگو ادیز نجایا 

 دیپد کیاسکوالستدر فکر و فلسفه  یمیآمد و چرخش عظ دیدر اروپا پد یبود که در قرون وسط یمهم یفکر یفلسف

که  میگفت ما تا حاال می یعنی. دینیب شما آثارش را می نجایرا. در ا یاسیرا عوض کرد، و نگاه س ینینگاه د یآورد، و حت

 شیکم و ب یکیشما، از دل  یاسیس یپرداز یگذارد در تئور می ریسرشت بودن و بد سرشت بودن تأث کیقائل بودن به ن

و  شأنش نیکه مهمتر رونیب دیآ می یکتاتوریحکومت د کی یگریاز دل د رون،یب دیآ می یدموکراس برالیحکومت ل کی

است. را به مشورت و به قرارداد فرا خواندن  انیآدم یگریرا از هم جدا کردن است، د درندگانشغلش سرکوب کردن و 

مهم است. اشاره کردم، گفتم  یلیخ ییتجربه گرا نیبودند و تجربه گرا. ا ستینالینومهر دو نفر  نی. امیاما عقب تر برو

رفتند  . مییخیبه تجربه تار یعنیکردند.  مراجعه می خیبه تار ستیو چ ستیانسان ک نندیکه بب نیا یها برا نیا یدوهر 

در باب  لسوفانیکه ف نیچگونه نشان داده؟ قانع نبودند به ا  خیتار انیو در جر خودش را در متن واقع یکه آدم نندیبب

که پشت به  ستین نیا معناشحرف  نیا ند؟یگو چه می یدر باب آدم انیکه اد نیقانع نبودند به ا ند؟یگو چه می  یآدم

مالحظه  - ییرده بودند. تجربه گرارا انتخاب ک یگریراه د کیاست که اصالً  نیا اش یکرده بودند. معن نیبه د ایفلسفه 

من رفتم  دیگوئ . میدیرس می جهیشما پس از تجربه به نت یعنیاست،  ینیپس احکامشاست که  یامر کی -دیکن

observations انیکه آدم دمیرس جهینت نیبه ا د،ینسبتا کامل، تا هر جا که بتوان یانجام دادم، آن هم بررس ی، غیره، بررس 

ها را  یبررس نیها را، ا تجربه نیا د،یایبعد از شما ب یگریممکن است کس د یعنیراه است.  مهین شهیهم نی. اما ااند نیچن

 استقراء ،یخیتار استقراءهم  لیدل نیاست. به هم نیهم زمینالینام. اصالً ردیبا شما بگ یمتفاوت جهینت کیادامه بدهد و 

 کی ریروند، نه ز می کل کی ریها نه ز که انسان نیا یعنی زمینالینامدهد.  نمی به شما یوقت جواب قطع چیه یتجرب

 یعنی ؟یچ یعنی یکل دینیدارد. بب ریتأث یلیما خ یها یریگ جهیدهم براتون، چون در نت می حیرا حاال من توض نی. ایکل

 ستیوانیح حد انسان به مذهب عامه/". گریاست د یکلمه انسان. کل نیانسان، هم میگوئ . مثالً مییکل ریتعب نیهم

است/  نسانیک بنگرند. هر که را یبه خانه و کو رهسپر/ به دو پا  ی. پهن ناخن برهنه پوست ز موالقامه یمستو

برهنه را ما  مونیها م یبه قول بعض ،یمشخصات کیرا با  ییموجودات دو پا کی "گمان که انسان است. برندش می

موجود را  نیو ا دیقالب درست کرد کیانسان است،  یفالن دیگوئ یکه شما م نیها انسانند. هم نیا میگوئ می مینیب می

ها  با گفتن انسان ده ست،یطرف که ن یکلمه ب ست،یکه ن یکلمه ته کیانسان که  نیکه ا نیا یقالب. برا نیتو ا دیبرد

ست ا نیهم یکلهم هست.  یهم هست. پس آن جور یجور نی. که چون انسان است پس ادیآ مقوله به ذهن شما می
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قفس  کی یعنی کیسولفور دیاس دیگوئ که می نیاست، هم کیسولفور دیاس زیفالن چ دیگوئ که می ی. وقتمعناش گرید

 نیاست پس ا کیسولفور دی. چون اسیکل نیا ریز دیبر را می مشخصاتشبراش. تمام  دیخانه ساخت کی د،یساخت

  Categoriesما  یساز یکل. با یکل ندیگو یرا بهش م نیا خُباست، آن چنان است.  نیچن نیرا دارد، ا تیخاص

 یاست، آن اسب است، آن گرگ است، آن گربه است ال وانیانسان است، آن ح نی. امیکن می یطبقه بند یعنی. میکن می

که االن انسان است  ییجا کیبه  دهیرس گرید نیا میگوئ . میمیده آخر خط را نشان می میمعنا دار کیآخر. و در واقع به 

ها. اما اگر شما قائل به  نیکه گربه است. و امثال ا دهیرس ییجا کیبه  یکی نیاست. ا نیا مشخصاتش گریاالن د .گرید

 میگوئ می یوجود ندارد. وقت ی اصالًقالب نیچن کیگفتند  می یعنی ستند،یها نبودند و ن ستینالینامکه  نیکما ا د،ینباش یکل

شما هم در  رم،یگ است که بنده در آن جا می یمفهوم کیانسان  میکه بگوئ نیفرق دارد با ا یلیانسان ها. خ یعنیانسان 

. دیکن . توجه میمیریزنند تا تو آن جا بگ سر و ته مان را می یها و ابعاد مختلف اندازه کیهمه مان را با  د،یریگ او جا می

که ما از  یفیبا آن تعر میگوئ که می نیا یبرا د،یکن . توجه میستیانسان ن میگوئ را مثالً می یکس کیهم  لیدل نیبه هم

و هر  م،یدار انیآدم م،یها دار که ما انسان دیبگوئ رون،یب دیائیب یکل مفهوم نیخورد. اما اگر شما از ا نمی نیا میانسان دار

 نایتعداد آدم بهحکم خودش را دارد. ممکن است با من اختالف داشته باشد، ممکن است نداشته باشد.  یانسان و آدم

است.  رونیب تیاز انسان میبگوئ دیتوان نمی را ما یکس چیاست. لذا ه یستینالینومهمان مفهوم  نی. امیدار تیانسان

شما  زمینالینومخودتان خوب است. و با  یشما برا فیتعر خُبخورد.  نمی من فیچون به تعر د،یکن توجه می

مفهوم  کیتحت  دیکن می یکه شما قالب ساز یکه وقت یلدر حا د،یریگ ها را در نظر می تمام تنوع د؟یکن چکار می

که انسان است،  یفالن دیگوئ که می دیمثالً فرض کنیعنی . یحد کی در را همه. دیزیر می رونیها را ب تنوع ،یکل

 میگوئ نمی نه ما که میگوئ ندارد کدام شهر باشد. قدش دخالت دارد، می یربط چینه ه میگوئ دخالت دارد، می تشیشهر

 عقلش زانینه. م میگوئ متر باشد، هر چقدر باشد. رنگ پوستش دخالت دارد، می میو ن کیاست که قدش مثالً  یانسان آن

 نیاهل ا یکیعالم باشد.  ایباشد جاهل باشد  یانسان کیدخالت دارد، نه، ممکن است  علمشنه.  میگوئ دخالت دارد، می

باشد. نه، نه، نه. ما  یآدم بد یکیباشد،  یآدم خوب یکیباشد.  دیفس یکیباشد،  اهیس یکیاهل آن کشور.  یکیکشور، 

ها در آن  نیاست. همه ا تیآن انسان میگوئ می میمشترک مبهم هم هست، گرفت نیرا، که ا یمشترک کیرا،  یمومینیم کی

 عیطبا علمشان، ،مذهبشانشان،  دهیا فکرشان، قدشان،مشترک هستند. اما رنگشان ممکن است فرق داشته باشد،  تیانسان

با انسان  -ها دیکن صحبت می میکه گفت یفلسف یکل یبه معنا -که با انسان یوقت شما. نهایشان، همه ا خصائلشان، 

را که به عالم  پاتونکه  ی. در حالدیکن مشترك است صحبت می کُرکه  یانسان آن. با دیکن نمی صحبت یواقع یها

که هستند متنوع هستند.  آدمیانیکه وجود دارند متنوع هستند. به تعداد  یانیمآدها به تعداد  انسان د،یگذار خارج می

. میمشترك وضع شده. بلکه ما اصالً انسان ندار کُر او یکه برا ستین یانسان کلمه ا دیگو است. می نیا زمینالینام
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ها  بر انسان دیبا دیحکومت بکن دیخواه و حاال شما که می دارند تفاوت هم با همه نیا همها  انسان و میدارها  انسان

هم آدم  هیاون آدم است و بق ییگو . و مییگرفته ا مفروضخودت او را  فیکه تو تعر ی. نه بر آن انساندیحکومت بکن

که ما  تیو انسان تیاز آدم یفیبشوند به آن تعر لیتبد ندیایتا ب میفشار ها را هم آن قدر می اگر الزم باشد آن ای. ستندین

است در  یجد یلیامر خ کیشناختن تنوع  تیبه رسم ، اصالًدینیبب را نیمطلب. ا نیروشن باشد ا دوارمیم. امیگرفت

ها  تنوع نیچون که در تجربه ااین محصول تجربه گرایی است. است.  ییمحصول تجربه گرا نیو ا دیجهان جد

 دیبرو خ،یدر دل تار دیکشد. برو میهم  روزیبه د یکه حت یدهد. نه فقط تجربه امروز، تجربه ا خودش را نشان می

رسند. با  طور نوع به نوع از راه می نیهم اند،متنوع  اند،ها متفاوت  آدم نیا دینیب . دائماً میشیتا چند هزار سال پ

به  د،یپست مدرن آشنا باش یها ی. شما اگر با تئوراندشده  کینزد یلیمطلب خ نی].....[ امروز به ااریبس یتفاوت ها

 تفتناز  یکی نیا. میها دار تیعقالن م،یندار تیعقالن توجه می کنید؟ .میها دار تهیمدرن م،یندار تهیما مدرن ندیگو شما می

ما تا  ولی این نکته ای است. ببینید باب. نیکنند در ا . حاال البته افراط هم میاست که حاصل شده یخوب یلیخ یها

است که در  یزیهمه آن چ  یایگو یمفهوم کل نیو ا میرا آورد یمفهوم کل کی میکن جهان مدرن فکر می میگوئ می

با  یقیوث وندیکه پ یی...[ تجربه گرا..].ردیتواند صور مختلف به خودش بگ می تهیمدرن نیوجود دارد. نه لزوماً. ا تهیمدرن

را  ایاش اتیماهه عمق ب دنیرس ی. ادعادیریدر نظر بگ عجالتاًرا  زیکه همه چ دیگو به شما می شهیدارد، هم زمینالینوم

 درمثل انسان.  یا دهیچیموجود پ کیها باشد، چه  نیآب و سنگ و ا تیمثل ماه یساده ا اتیماه نی. چه ادینداشته باش

 دهیچیموجود پ نیوجود ا قتیکه ما حق می. بگوئمیبکن ییادعا نیچن میمشکل تر است ما بخواه یمورد انسان که بس

 یفیتعر کی اءیاشبود. از  یطور نیا کالیزیمتاففلسفه  یعنیبودند.  یجور نی امعموالً لسوفانی. فمیافتیرا در 

. شما ردیگ فرا می یعنیکند.  می Captureرا به قول خودشان  تیهمه آن ماه گرید فیتعر نیگفتند ا دادند و می می

 ایاست  اهیگش مثالً سحاال رن یعنیعوارض است.  زهایچ هی. بقدیشناس را می ءیشآن  گرید فیتعر اینبا داشتن 

 یوقت یآدم تیندارد. ماه یتیاهم یلیها خ نیها عوارض است، ا نیبلند است، ا ایاست، قدش کوتاه است  دیسف

 فیآن وقت حکومت بر او را هم تعر د،یرا شناخت تیماه نیکه ا ی. وقتشود راحت می التانیخ گریشناخته شد، شما د

. دیکن می فیرا تعر سعادتش. دیکن می فیو شرش را تعر ری. صالح و خدیکن می فی. روابط گرفتن با او را هم تعردیکن می

صادر  دیتوان او می یاست که برا یشروطهم جزو احکام و  هیبق نیا ست؟یچ دیدیفهم گریکه خودش را د نیا یبرا

 عجالتاًراه ام،  انیشناسم، م یکم م یلیشناسم، خ نمی چیکه ه نیشناسم، نه ا نمی را نینه من اکه . اما اگر من گفتم دیکن

 کی دیبا شهیداشته باشد. هم یحکومت نیچن کی دیبا شهیهم نیا میتوانم بگو میه جوری دارم، من چ یاطالعات کی

. با انیآدم یعنیاست. آدم  زمینالینامآن قلب  نیمهم است. ا اریبس نیا ان،یآدم یعنی آدمداشته باشد]......[  ینید نیچن

 (. 56:51تا  36:45، دقیقه 2019ژوئن  30، ، جلسه هشتم«دین و قدرت») سروش، .« که دارند ییهاهمه تفاوت 

https://www.youtube.com/watch?v=GfwvGUtGrJw
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 . 179رجوع شود به پینوشت  - 

181
 :به دیبنگر - 

BergmanM.andBrowerJ(2006)‘Atheisticargumentagainstplatonism (and in support of truthmakers 

anddivinesimplicity)’.InZimmermanD(ed.),Oxford Studies in Metaphysics, vol. 2. Oxford: Oxford 

University Press, pp. 357–386. 

BrowerJ(2008)‘Makingsenseofdivinesimplicity’.Faith and Philosophy 25, 3–30. 

Brower J (2009) ‘Simplicity and aseity’. In Flint T and Rea M (eds.), The Oxford Handbook of 

Philosophical Theology. Oxford: Oxford University Press, pp. 105–228. 

Pruss A (2008) ‘On two problems of divine simplicity’. In Kvanvig J (ed.), Oxford Studies in 

Philosophy of Religion, vol.1. Oxford: Oxford University Press, pp. 150–167. 
182

 :به دیبنگر نمونه یبرا - 

Plantinga A (1980) Does God Have a Nature? Milwaukee, WI: Marquette University Press. 

Morris, Thomas V. and Christopher Menzel, 1986, “Absolute Creation”, American Philosophical 

Quarterly, 23(4): 353–362. 

vanInwagen,Peter,2009,“GodandOtherUncreatedThings”,inTimpe,Kevin(ed.)Metaphysics and 

God: Essays in Honor of Eleonore Stump (Routledge Studies in the Philosophy of Religion 7), 

London/New York: Routledge, ch. 1, pp. 3–21. 
183

 .  52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

184
 .  52از پینوشت « ج»و « ب»به عنوان مثال بنگرید به بندهای  - 

185
 .  54رجوع شود به پینوشت  - 

186
 .  52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

187
 .54. رجوع شود به پینوشت 293، ص66 بحار االنوار، ج ،یمجلس - 

188
 . 140، ص 6، ج 1999، داراحیاء التراث العربی، بیروت، االسفار: به دیبنگر نمونه یبرا - 

189
 :به دیبنگر نمونه یبرا. دارد وجود...« زتموهیم کلما» تیروا درباره اصالت درباره یا یجد یدهایترد است یگفتن - 

https://alasar.blog.ir/1396/04/19/hadisebateni 

این نکته را هم باید در نظر گرفت که قاعده ی کلی سروش در روایات، باطل بودن همه احادیث است، مگر آنکه به 

طور استثنایی در موردی عکسش اثبات شود. منتهی سروش در هر موردی که روایتی را با مدعیات خود سازگار بیابد، 

جایگاه »ید و مطلقا پروای انسجام در رویکردش را ندارد. برای شواهد این مدعا رجوع شود به مقاله جو به آن توسل می

 . 1400فروردین  26، رادیو زمانه، «منطق در دین شناسی عبدالکریم سروش

https://alasar.blog.ir/1396/04/19/hadisebateni
https://www.radiozamaneh.com/664696/
https://www.radiozamaneh.com/664696/
https://www.radiozamaneh.com/664696/
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در  نجایمطرح شده است. در ا( naturalism) «ییگرا عتیطب»ز ا یمختلف یرهایتقردر فلسفه معاصر است  یگفتن - 

 یکرد، معرف یتلق "انهیگرا عتیطب یمواضع" توان ی. بلکه صرفا چند موضع را که مستمین رهای تقر نیا انیصدد قضاوت م

 نیسروش در ا سخنان توان یم یبهتر وهیبه ش نهند، یما م اریمواضع در اخت نیکه ا یخواهم کرد. با استفاد از چارچوب

 کرد.  لیرا تحل نهیزم

191
 یتیداشته است: خدا به مثابه هو یهست که طرفدارن یگریموضع د زین 3ییگرا عتیو طب 2ییگرا عتیطب انیم - 

نقش او  یعنی ،آن نیقوان سیو تاس عتیعالم طب هیخلق اولاو منحصر است در  ینقش عل یوجود دارد، ول یعیفراطب

 یبه صورت عتیو عالم طب ندینش یخدا عقب م ایگو ه،یاول نشیآفر نینه بقا.  پس از ا صرفا در مرحله حدوث است و

موضع  نیبحث، ا ریس یسادگ یبرا(. یستیدئ یاز خدا یریتقر) رود یکه دارد راه خود را م ینیخودبسنده و مطابق قوان

 . میا را مدنظر قرار نداده

192
 .49:04تا  49:01، دقیقه   1400آبان  8،  ، جلسه اول«پندارِ پندارِ خدا»سروش،  - 

193
 . 6رجوع شود به پینوشت   - 

194
گوید که  افکند. و به یک اعتبار می نمی اقبال در واقع با این سخنان خودش دیگر فاصله ای بین خالق و مخلوق» - 

کند که خُب این تحولی که من در طبیعت به آن اشاره  . و بعد هم اشاره میستخدا در طبیعت است، طبیعت در خدا

ها را به هم نزدیک کردیم خالق و مخلوق  شود گفت که در خدا هم هست؟ چون وقتی که این همه ما این کنم آیا می می

کند که  ان اسالمی نقل میکند. در اینجا از ابن حزم یکی از دانشمند را، البد صفت یکی هم به دیگری سرایت پیدا می

توانیم بگوئیم خدا زنده است. برای این که زنده یعنی حرکت. زندگی. اما  نمی گفت ما شاید به همین دالیل بود که او می

بریم، اما ما بودیم و فلسفه بود و این استنجاجات و ادله فلسفی  چون قرآن گفته خدا زنده است ما هم این را به کار می

کرده که تغییر  گوید خُب درک او از حیات این بوده و فکر می حی بر خداوند بسیار دشوار بود. اقبال می اطالق مفهوم

پنداشته که در مورد خداوند  همیشه تغییر مکانیکی است. همیشه تغییر به معنای رفتن از نقص به کمال است. بعد هم می

رود. ولی اقبال  اوند کامل نیست، از نقص به کمال میاگر چنین رأیی را صادر کنیم آن وقت معناش این است که خد

معتقد است که نه، ما یک جور حرکت و یک جور نو شوندگی را، یک مفهومی را که خالصه ضد رکود است، و عین 

کند، ما این را باید برای خدا قائل باشیم. این هم که در قرآن  حیات است، یک موجود زنده ای که با نشاط است، کار می

گوید ما  [ هر روز خداوند مشغول یک کاری است، می29رحمن، «]کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن»کند  ده و اقبال هم اشاره میآم

توانیم بگوئیم که خداوند محبوس در وجوب وجود خودش نشسته، دست به سیاه و  نمی برای این باید یک جا باز کنیم.

توانیم نسبت  ا ذات ش عوض بشود، یک چنین خدایی را ما چه جوری میخورد مباد نمی زند، یک ذره تکان نمی سفید

آید؟  بدهیم با یک عالمی که، طبیعتی و واقعیتی که عین حیات است و عین نو شوندگی است؟ این نو شدن از کجا می

https://www.youtube.com/watch?v=ewN92y_MUB8
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خدا هم باید  گذارید برای اگر حقیقتاً خلق مدام داریم، ما باید یک نوعی از حرکت، تحول، حیات، هر چه اسمش را می

قائل باشیم. اقبال خیلی دقیق است در اینجا و مواظب است که سخنی نگوید که به هر حال  با اصول و مسلمات اندیشه 

گوید ما باالخره مفهوم حیات را باید  اما به گمان من از راه خوبی وارد شده، میدینی و اسالمی منافات داشته باشد. 

خداوند زنده است یا حقیقتاً برای او زندگی قائل هستیم و این زنده بودن آیا با نوعی نو  گوئیم . ما آیا مجازاً میبکاویم

ها کنار نرود و  کنیم باید چنان فکر کنیم که این شدن و کار کردن و نشاط همراه هست یا نیست؟ هر جوری که فکر می

بازسازی »)سروش، « و لطمه ای نخورد. ستم به این اوصاف نشود و حیات الهی در کنار دیگر اوصاف او محفوظ بماند

 (. 52:27تا  49:10، دقیقه  2017نوامبر  25، ، جلسه پنجم« فکر دینی در اسالم

ند. همه جا سکوت برخوردار بوده ا اریامر بس نی. گذشتگان از امیما از سکوت محروم شده ا» :دیگو یم سروشهمچنین 

 وجود یصدا دنیشن ،عتیطب یصدا دنی. شندندیشن را می وجود یصداو  عتیطب یصداسکوت  نیبوده است و در ا

 چاپ صقراط، انتشارات ،عشق چون خداسروش،  میعبدالکر« ) دارد اجیبه سکوت احت شیخو ریضم یصدا دنیو شن

 .است عتیطب و داخ گرفتن یکی موهم ریتعب نیا(. 81 ص، 1398 تابستان اول

195
است، نه مثل انسان است، و نه  عتیاست که خداوند نه مثل طب نیهم میهستم که مسلماً رأ یمن از کسان» - 

 اسیشود ق نمی یزیچ چیاو را با ه م،ی، همان طور که در قرآن دار ءیکمثله ش سیواقعاً ل است. یگرید زیچ چیمثل ه

  (.77:44تا  77:24،  2020سپتامبر  18،  «قرآن و انجیل، جلسه هجدهم »سروش، )« کرد.

196
 هیچ چیزمواجهه با چنین خدایی مانند مواجهه با »گوید:  سروش می نیهمچن. 52پینوشت « ب»رجوع شود به بند  - 

، ص خدا چون عشقعبدالکریم سروش، .«)ست، عدم استخدا به این معنا هیچ چیز ااست. اتفاقاً نکته همین است. 

. لذا هر قدر ما گردید که شبیه خدا باشد، آن پدیده سکوت است اگر در این دنیا دنبال یک پدیده ای میپس (. »96

بینیم سکوت نه هیچ  اگر توجه کنیم، میسکوت را تجربه کنیم، خدا را تجربه کرده ایم و به خدا نزدیک تر شده ایم. 

تی دارد، نه صدا دارد و نه رنگ و بو. سکوت در واقع هیچ چیزی نیست. به معنای واقعی کلمه، بی شکل، بی صور

 (.97پیشین، ص .«)صورت و بی رنگ است، اما وجود دارد

 
 . 35:22تا  32:31،  دقیقه  1400اسفند  15، « بعثت و میزان»سروش،  -197

198
هست و  نهایراده خدا پشت سر همه ااالبته »: کند یم صحبت هم خدا یازل اراده از ،یسخنران نیهم در سروش البته - 

 دیکه با یاتفاق نیعلم او به بهتر یعنیده خداوند اعلم به اصلح. ار یعنیراده خدا ابه ما گفته اند،  مانیهمان طور که حک

 را خدا اراده حکما یبرخ که است درست(. 32:31تا  32:16،  دقیقه  1400اسفند  15، « بعثت و میزان»سروش، ) «.فتدیب

 شیدایپ علت اصلح به داخ علم حکما، نیا دید از که است نیا مهم اریبس نکته یول اند، کرده ریتفس اصلح به او علم به

https://www.youtube.com/watch?v=DuzFPnMks30
https://www.youtube.com/watch?v=DuzFPnMks30
https://www.youtube.com/watch?v=8RoTxBXnaqE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qL-Jj-kTg0g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qL-Jj-kTg0g
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 امبریپ برخاستن علت امبریپ برخاستن به خدا علم اگر. است بیغا سروش سخن از تماما نکته نیا یول. است اصلح

. ختیبرانگ را امبریپ خدا گفت توان یم یتجوز چیه بدون و بود، خواهد خدا فعل قتایحق امبریپ برخاستن آنگاه باشد،

 1-3-3-3 بخش به دیبنگر

199
 قرار است:  نیارت سروش از اعب - 

 نایشما اسم ببرم؟  از ابن س یمسلمان، من چندتاشون را برا لسوفانیف لسوفانیما، ف لسوفانیاست که ف نیواقع اش ا»

در واقع همه شان  نهایا ،یجیعبدالرزاق اله ،یسبزوار یمال هاد ،یسهرورد نیشهاب الد خیمالصدرا،  ش د،یآغاز کن

. هر حادثه دارد یماد علت دهد می رخ جهان در که یا حادثه هر و کفاست خود ماده انجه که است نیحرفشان ا

 کی ندها،یگو دارند می یاله لسوفانیرا ف نیدارد. ا یعیدهد علت طب رخ می عتیدهد.  هر چه در عالم طب که رخ می یا

دهد. و  رخ می یخاص یماد طیراو در ش یدر زمان ی: هر حادثه ا کل حادث مسبوق بماده و مدهمهم که  یلیقاعده خ

 یعلم به لحاظ روش نیدهد. بنابرا نمی در زمان مناسب خودش باشد رخ نکهیو بدون ا یماد طیبدون آن شرا

 یها علت دنبال علم یعنی. هست هم یاله لسوفانیف قبول مورد شناسانه روش زمیالیماتر نیا و. است ستیالیماتر

 اش هیبق م،یافتی را نجایا تا دیبگو دینبا. ندیبنش پا از دینبا نکند دایپ را یدما یها علت نیا تا و. گردد می یماد

 ای یاست. متدولوژ یغلط و بد یمتدولوژ یلیخ نیا .دهد می انجام خدا را اش هیبق نیبنابرا ست،ین یشدن افتی

کند. و معناش  یم یعیو طب یجست و جو در علل ماد یعنیاست،  کیستیالیاش ماتر یعلم، روش شناس یروش شناس

 دیو بگو ندیبنش ییتواند در جا نمی را کشف کند. و یبرود و علل ماد شیپ دیبُرد با می غشیاست که تا هر جا که ت نیا

کامل بشود.  دهیپد نییتا تب میاوریب انیخدا است، که او را در م ایاست  یعیطب ریتمام شد حاال نوبت علت غ یعیعلل طب

، نوزدهم جلسه ، «مدرن جهان در ندارانهیسلوک د») سروش، « است که عرض کردم. یابهمان روش ناصو یزیچ نیچن

 (. 40:06 تا 38:10 قهی،  دق2017 می 5

کم  دست اینادرست  دده یمسلمان نسبت م لسوفانیرا به ف« عالم ماده ییِخودکفا»که  نجایاست سخن سروش در ا یگفتن

. درست است که آنها کنند ینم یخود کفا تلق یمسلمان، جهان ماده را به لحاظ وجود لسوفانیاز ف کی چیاست. ه قینادق

 یحادث تلق ئیش یِماد علتماده سابق را صرفا  یرا قبول دارند، ول« کل حادث مسبوق بماده و مده»معموال قاعده 

 .انگارند  یم یعیمجرد و فراطب یتیهو آن را یِاما علت فاعل کنند، یم

 ی)برا است شده رادیا آن به یمهم انتقادات و ندارد، یاستوار لیدل زین« کل حادث مسبوق بماده و مده»خود قاعده  البته

و ص  284-283ص ه.ق،  1405، مطبعه سلمان فارسی، قم، الحکمه هینها یعل قهیتعل ،یزدیمصباح : به دینمونه بنگر

 .است ناسازگار( Big Bang) مهبانگ هینظر با ادشدهی قاعده ن،یا از گذشته (.139-145

https://www.youtube.com/watch?v=T9pVT0GreaE
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 : دیبنگربه موارد زیر مثال  یبرا - 

خدایی نیست که مستقیماً در هیچ امری دخالت ببینید خداوندی اگر هست که به اعتقاد خداپرستان هست، » -الف

خداوند حیات این جهان است، ن خدای عامیان است. کنم. آ این نکته را من اینجا خیلی به صراحت عرض میکند. 

جهان نه کره زمین. کل هستی، کل مخلوقات. حیات این مجموعه است. و این حیات نهانی همه کاره است، یعنی 

دارد. سرپا هم یعنی قائم به وجود اوست. یعنی اگر او نباشد و این مجموعه متکی به  این مجموعه را سرپا نگه می

گوید، ما نه حاجت به تصادف داریم، نه حاجت به خدایی که  داوکینز[ درست میایشان ] ریزد].....[ می او نباشد فرو

کند. خدایی که  نمی ها را از روی میز حذف . ولی این همه گزینهگوید مستقیماً دخیل در عالم باشد. ایشان درست می

شود و غیر  نمی دهد اما دیده مه کارها را صورت میمثل جان در عالم حضور دارد ، مثل شعور در آدمی حضور دارد، ه

، 1400آبان  9، جلسه دوم، «پندار پندار خدا»)سروش، « مستقیم بر همه امور نظارت دارد. و البته خالق عالم هم هست.

 (.33:39تا  29:46دقیقه 

شود که خدا بی طرف باشد. تماشاچی باشد، و بی نظر باشد نسبت به آن. فقط هم  نمی ین عالمهیچ کاری در ا»  -ب

همه امر به دست او و به دستور او و به نظر و طرف بودن و نبودن نیست، اصالً فاعلیت تام دارد در آن کار. یعنی 

سوزنی هم تخلف ندارد. اما این خُب البته . سر شود نیروی او و به خواست او و به اراده او و به تقدیر او انجام می

 آگوست 5، « 49 جلسه ،یشرح دفتر نخست مثنو »سروش،  ) .«را در این میان طکند بودن اسباب و وسائ نمی نفی

 (.7:08تا  6:31 قهی، دق 2018

کالم محمد، رویای سروش، « ) سوفان، در طول علل طبیعی ببینیم، نه در عرض آنهاو دست خدا را به قول فیل»... -پ

 (.266، ص محمد

 
 . 72:4925:08تا  24:25،  دقیقه  1400اسفند  15، « بعثت و میزان»سروش،  -201

202
 یر بنگرید:برای نمونه به موارد ز - 

 . 70در پینوشت « ح»و « ث»بندهای  -الف

 است: انهیگرا عتیطب یامبریپ دهیبه پد کردیرو نیاکند که  سروش در قطعه زیر اذعان می -ب

توانست جلوتر از  نمی آمد، شیکه مثالً در هزار، در دو هزار سال پ یغمبری. آن پادیب یغمبریپ کیبگذرد تا  دیها با قرن»

 ریتعب به. بشود ظاهر درخت بر وقتش سر وهیم نیا تا دهد می پرورش ،خداوند عت،یطب چرخ، نیا دهر، نیا. ادیاو ب

 کدام چیه. تر عقب نه و جلوتر نه کند، می ظهور آنها انیم در که است یقوم خور در یا یول هر ای یامبریپ هر گر،ید

https://www.youtube.com/watch?v=7rur0uJOwOo
https://www.youtube.com/watch?v=9gX5Xt0qcR8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qL-Jj-kTg0g
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 یلیخ امبران،یپ مورد در ان،یاد مورد در مسئله نیا چون. کند می دایپ یا ژهیو تناسب آنها با و. بکند ظهور تواند نمی

 شدند، می پرورده و پخته خودشان اتیح دوران و چرخ در و شدند می پخته جیتدر به امبرانیپ که نیا. است بحث

 را نهایا زمان نه،. بشوند وارد باال از چترباز کی مثل کمرتبهی که نبود نیچن نیا. است یمهم یلیخ نکته نیا

 حرف اما ،آید یم انهیگرا عتیطب نظر به هم یقدر. بشوند ظاهر نهایا خودشان وقت در تا پخت می و روراندپ می

 فالن در اسالم امبریپ که دینیب می اگر نیا بنابر. است درخت مثال مثال،. گفتم که همان یعنی. است یمهم اریبس

 درخت بر بشود ظاهر موقع آن تا. جیتدر به است کرده می آماده را یزیچ خداوند، دست ای عتیطب آمده، زمان

نداد.  یا وهیم گریاسالم هم د امبری. بعد از پدرخت نیا داد یگرید یها وهیم او از قبل. عتیطب شاخسار بر. عتیطب

تا  40:54، دقیقه  2020اکتبر  25،  103، جلسه «ثنویشرح دفتر نخست م»)سروش، « شد. میعق گریدرخت د نیا یعنی

42:50.) 

 .  89پینوشت  -پ

برای طبیعی کردن « کل حادث مسبوق بماده ومده»سروش در پاسخ به اعتراض جعفر سبحانی در استفاده از قاعده  -ت

 نویسد:  وحی چنین می

(، چنان نیست که این قاعده 55ر اربعه ص به تصریح صدرالدین شیرازی)مرحله هفتم، فصل شانزدهم، ج سوم اسفا»

فقط در صور جسمیه و حادثات مادی جاری باشد)چنان که شما پنداشته اید(، بلکه هم در صور جسمیه و هم در نفوس 

کنم که استاد  انسانیه جاری و صادق است و فقط مفارقات محضه اند که از شمول آن خارج اند. همچنین یادآوری می

آورند که این قاعده حتی بنابر قول مشائیین که نفوس  ه طباطبایی در حاشیه برین موضع از اسفار، میشما، مرحوم عالم

دانند، در نفوس هم جاری است. وگرنه بنا بر نظر صدرالمتالهین که نفوس را جسمانیه، الحدوث و  را از آغاز مجرد می

تر هر چه تعلق به ماده یابد )صورت باشد یا روح یا وحی(، داند، این امر واضح تر است. به زبان ساده  روحانیه، البقا می

محکوم آن قاعده است و زمینه مادی شرط حصول و حضور آن است. و البته ماده، هیچ گاه علیت فاعلی ندارد، چنان که 

 (.75، ص کالم محمد، رویای محمد)سروش، « در فلسفه اولی مبرهن شده است.

203
ن ما، فیلسوفان فیلسوفان مسلمان، من چندتاشون را برای شما اسم ببرم؟  از ابن واقع اش این است که فیلسوفا» - 

در واقع سینا آغاز کنید، مالصدرا،  شیخ شهاب الدین سهروردی، مال هادی سبزواری، عبدالرزاق الهیجی، اینها همه شان 

. هر حادثه لت مادی دارددهد ع حرفشان این است که جهان ماده خود کفاست و هر حادثه ای که در جهان رخ می

گویندها، یک  دهد علت طبیعی دارد. این را فیلسوفان الهی دارند می دهد.  هر چه در عالم طبیعت رخ می ای که رخ می

دهد. و  : هر حادثه ای در زمانی و در شرایط مادی خاصی رخ می کل حادث مسبوق بماده و مدهقاعده خیلی مهم که 

https://www.youtube.com/watch?v=wIrg6-PqjCc
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علم به لحاظ روشی دهد. بنابراین  نمی اینکه در زمان مناسب خودش باشد رخبدون آن شرایط مادی و بدون 

ماتریالیست است. و این ماتریالیزم روش شناسانه مورد قبول فیلسوفان الهی هم هست. یعنی علم دنبال علت های 

جا را یافتیم، بقیه اش نباید بگوید تا این. گردد. و تا این علت های مادی را پیدا نکند نباید از پا بنشیند مادی می

این خیلی متدولوژی غلط و بدی است. متدولوژی یا  دهد. یافت شدنی نیست، بنابراین بقیه اش را خدا انجام می

کند. و معناش  روش شناسی علم، روش شناسی اش ماتریالیستیک است، یعنی جست و جو در علل مادی و طبیعی می

تواند در جایی بنشیند و بگوید  نمی د پیش برود و علل مادی را کشف کند. وبُرد بای این است که تا هر جا که تیغش می

علل طبیعی تمام شد حاال نوبت علت غیر طبیعی است یا خدا است، که او را در میان بیاوریم تا تبیین پدیده کامل بشود. 

، ، جلسه نوزدهم« سلوک دیندارانه در جهان مدرن») سروش، « چنین چیزی همان روش ناصوابی است که عرض کردم.

 (. 40:06تا  38:10،  دقیقه 2017 می 5

204
 . 70پینوشت « ح»و « ث»و بندهای  32پینوشت « ب»به عنوان مثال بنگرید به: بند  - 

205
 قابل یمختلف یها وهیش به ،یکیزیف ریغ علت هم و باشد داشته یکاف یکیزیف علت هم یکیزیف دادیرو کی نکهیا - 

( overdetermination) مضاعف نیتع شکل به یکیزیف ریغ و یکیزیف علت اجتماع است ممکن مثال،. است ریتصو

 شیدایپ یبرا زین ییعلت به تنها کیهر دو علت در عرض هم در تحقق معلول نقش داشته باشند، هرچند  یعنیباشد، 

خود  ،یکیزیالمثل علت ف یصورت که ف نیباشد، به ا یطول تواند یاجتماع دو علت م ن،یناست. همچ یمعلول کاف

 باشد.   یکیزیف زیمعلول علت غ

206
  به شواهد زیر بنگرید:  نمونه یبرا - 

 . 199پینوشت  -الف

لت خداوندی اگر هست که به اعتقاد خداپرستان هست، خدایی نیست که مستقیماً در هیچ امری دخاببینید »-ب

کنم. آن خدای عامیان است. خداوند حیات این جهان است،  . این نکته را من اینجا خیلی به صراحت عرض میکند

جهان نه کره زمین. کل هستی، کل مخلوقات. حیات این مجموعه است. و این حیات نهانی همه کاره است، یعنی این 

وست. یعنی اگر او نباشد و این مجموعه متکی به او نباشد دارد. سرپا هم یعنی قائم به وجود ا مجموعه را سرپا نگه می

ریزد. اما به این معنا که در عرض عوامل طبیعی باشد، یعنی این عوامل باشند و او هم یکی از آنها باشد، البته این  فرو می

جت به رد کردن چنین نیست، هیچ کس هم چنین نیندیشیده، اگر هم چنین اندیشیده باشد اندیشه عامیانه ای است و حا

ندارد. پس ما در مقابل آن سه گانه، که داوکینز گفت یا خداوند مستقیماً دخالت کننده یا تصادف یا انتخاب طبیعی، 

و انتخاب  کند نمی خدایی که مستقیم دخالتکنیم، یا  توانیم بگوئیم که نه این طوری نیست. یا تصادف که ردش می می

https://www.youtube.com/watch?v=T9pVT0GreaE
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توانیم راه درستی  شود و ما می کامالً آن سه گانه شکسته می یکی از تدبیرات اوست.دهد و  طبیعی را هم او سامان می

کنم، نوبت قبل هم گفتم، خدایی که این بزرگوار در نظر  را در این مجموعه در پیش بگیریم و ضمناً  باز هم تکرار می

ولی حکیمان نه  -عضی از روحانیون دارد یک خدای عامیانه ای است متأسفانه، گر چه که گاهی بعضی از کلمات شاید ب

ها با توسل به جهل علمی و با توسل  در جهان جدید خیلیتوان کرد او را .  نمی دیده بشوند. مالمت هم -فیلسوفان نه

. خواهند دست خدا را در طبیعت نشان بدهند که ناشدنی است به پدیده هایی که تبیین شان هنوز آشکار نشده می

ها را با  روم، ایشان برای این که بگویند انتخاب طبیعی نقش عظیمی دارد و ما بسیاری از پدیده نمی نخُب من فراتر از ای

توانیم تبیین بکنیم، خُب متخصص است و سخنانش در این زمینه سخنان شنیدنی است، اصالً بنا بر رد آنها نداریم،  آن می

آنها فکر بکنند، ما در باب استنباط فلسفی از اینهاست که داریم  اگر هم مردود باشد باید ساینتیست ها، دانشمندان درباره

کند. خُب این نکته را پشت سر بگذاریم که تقریباً  گوئیم. نه خود پدیدارها یا قوانینی که علم آنها را بیان می سخن می

است که چون انتخاب  اندیشد و معتقد توانم بگویم قوام فصل چهارم کتاب به همین سه گانه ای بود که ایشان می می

ها را توضیح بدهد، لذا ما نه حاجت به خدا داریم، نه حاجت به تصادف داریم.  تواند پدید آمدن پیچیدگی طبیعی می

گوید، ما نه حاجت به تصادف داریم، نه حاجت به خدایی که مستقیماً دخیل در عالم باشد.  داوکینز درست می

کند. خدایی که مثل جان در عالم حضور دارد ،  نمی ها را از روی میز حذف ه. ولی این همه گزینگوید ایشان درست می

شود و غیر مستقیم بر همه امور نظارت دارد.  نمی دهد اما دیده مثل شعور در آدمی حضور دارد، همه کارها را صورت می

 (.33:39تا  29:46، دقیقه 1400آبان  9، جلسه دوم، «پندار پندار خدا»)سروش، « و البته خالق عالم هم هست.

 . 32پینوشت « ب»بند  -پ

 . 70پینوشت « ح»و « ث»بندهای  -ت

 .  89پینوشت  -ث

 فراق کیزیمتاف خالف بر وصال کیزیمتاف نکهیا بر یمبن سروش یادعا رسد یم نظر به گذشت، نیا از شیپ که همانگونه

 کهی سروش در متن زیر ادعا این نیز و (27پینوشت « ب»)بند  دهد حیتوض یخوب به را عالم و خدا رابطه تواند یم

 .ردیگ یم فرض شیپ را یقو یعل بستار اصل ،"ندارد تعارضی علمبا " وجودی وحدت خداشناسی

 یتعارض نیالبته چن منقح یخداشناس کیافتد. گفتم اما  هست که با علم در تعارض می یجور خداشناس کی» -ج

که خدا هم هست در  ی. درکدیبگذار وجود وحدت دیتوان که شما نامش را می میاز خدا دار یدرک کیندارد. ما 

ما  یذهن یاست، از مفهوم ساز غائباست. از چشمان ما  غائبگفتم: هم حاضر است و هم  همانکه. ستیعالم  و هم ن

 اگر خداوند یعنی. اوستظهور  اوست، یجهان تجل نیر است. و احال همه جا حاض نیاست. اما در ع غائب

https://www.youtube.com/watch?v=7rur0uJOwOo
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 هر به د،یکن نگاه دیخواه می خدا به نیبنابرا. است شده ظاهر اکنون که شد می ظاهر یجور نیهم بشود ظاهر خواست می

 در د،ینیب می مه طانیش در د،ینیب می نور نیا در د،ینیب می گل نیا در. دینیب می جا همان در را خدا دیکن نگاه یزیچ

 نیشتریب نجایا در عرفا. هستند کسانی هستند خداوند مظهر نهایا که ثیح آن از یعنی. شان همه. دینیب می هم امبرانیپ

، دقیقه  2018دسامبر  23، وم، جلسه د«علم و دین»)سروش، .« کردند یمعرف را خدا نیا که کردند ما به را خدمت

 (. 71:09تا  70:05

207
 .70پینوشت « ح»و « ث»و بندهای  32پینوشت « ب»بند برای نمونه بنگرید به  - 

208
 206پینوشت « ج»و بند  27پینوشت « ب»بند  در سروش رسد یم نظر به گذشت، 3-6-2 بخش در که همانگونه - 

 راستا است.  نیدر هم شیهم کماب 34پینوشت « پ»بند استدالل کند.  1یگرای طبیعت نفع به وهیش نیهم به است صدد در

209
 قوی بستار اصل به نخست شیوه به، 206پینوشت « ج»بند  و 27پینوشت « ب»بند  در سروش گفت توان می - 

 جهت در گویا 70پینوشت « ث»بند  در ولی است؛ گرفته کار به 1گرایی طبیعت تایید برای را آن و است، جسته تمسک

 .است کرده استخدام( 2ییگرا )طبیعت طبیعت در خدا تاثیر نفی برای را بستار اصل عکس،

210
 به:  دیبستار، از جمله بنگر یاصل انتقاد یابیارز یبرا - 

Polkinghorne, John C. (2006) ‘Christianity and Science’, in Philip Clayton and Zachary Simpson 

(eds), The Oxford Handbook of Religion and Science (Oxford: Oxford University Press), pp. 57-70 

Gocke, Benedikt Paul (2015) ‘TheManyProblems of SpecialDivineAction’,European Journal for 

Philosophy of Religion 7/4, pp. 23-36. 

Buhler,Keith(2020)‘NoGoodArgumentsforCausalClosure’,Metaphysica 21(2): 223–236. 

 

Koperski, Jeffrey (2020) Divine Action, Determinism, and the Laws of Nature, New York: Routledge. 

Ch. 6.5. 
211

 .شود طرف بر زین یافراط یهیتنز یکردهایرو یعنی عت،یطب در خدا دخالت یاتیاله موانع دیبا منظور نیا یبرا البته - 

212
 دادی: واقعا رویرخنه معرفت کیاست و نه  یکیزیرخنه متاف کی شود، یفرض م دگاهید نیکه مطابق ا یا رخنه - 

وجود دارد  یبخش نیتع یروابط عل نکهیاست، نه ا افتهین یعل نیتع گرید یکیزیف یدادهایمورد نظر به واسطه رو یکیزیف

دچار مشکالت  کند یدخالت م یکیزیمتاف یها رخنه نیدا در حوزه افرض که خ نیا ن،ی. بنابرامیهست خبر یو ما از آن ب

به خالف تصور  ن،ی. بنابرامیا پوشاندن جهل خود به خدا متوسل نشده یبرا نجای. در استیپوش ن رخنه یخدا دهیا یسنت

 دهیالزوما معادل با  عتیفرض دخالت خاص خدا در طب،  70پینوشت « ث»بند  و  32پینوشت « ب»بند  سروش در

 .  ستیرخنه پوش ن یخدا یسنت

https://www.youtube.com/watch?v=q6vjd7LKfnQ
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 نیشکل گرفته است. در ا عتیدر دفاع از امکان فعل خاص خدا در طب ریاخ یها در دهه یا گسترده اریبس اتیادب - 

فعل  یبرا یمتنوع یها و مدل شنهادهایو البته پ کدانان،یزیاز ف یاند و هم گروه مشارکت داشته نید لسوفانیبحث هم ف

 نگا،ی)همچون پالنت سندگانینو نیاز ا ی. برخدهم یارجاع م ریصرفا به چند اثر ز نجایاند. در ا کردهمطرح  یخاص اله

در  ینشان دهند فعل خاص اله یکوانتم نیاند از جمله با استناد به عدم تع و راسل( در صدد بوده ،یمورف ،یسیتر

که باورند  نیو...( بر ا ،ی)مانند آلستون، کوپرسکگونه که در متن اشاره شد، گروهی دیگر  همانممکن است. اما  عتیطب

 .پذیر است امکان یاله خاص فعلهم  باز ،دنباش بخش نیتع یهمگ عتیطب نیاگر قوان یحت

Alston,WilliamP.1994.“DivineAction:ShadoworSubstance?”InThe God Who Acts: Philosophical 

and Theological Explorations, edited by Thomas F. Tracy, 41–62. University Park: Pennsylvania State 

University Press. 

Ellis, George F. R. 1995. “Ordinary and Extraordinary Divine Action.” In Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, edited by Robert J. Russell, 359–95. Berkeley, CA: Center for 

Theology and the Natural Sciences. 

Gocke, Benedikt Paul (2015) ‘TheManyProblems of SpecialDivineAction’,European Journal for 

Philosophy of Religion 7/4, pp. 23-36. 

Koperski, Jeffrey (2020) Divine Action, Determinism, and the Laws of Nature, New York: Routledge 

Larmer,Robert.2008.“Miracles,Physicalism,andtheLawsofNature.”Religious Studies 44 (2): 149–

59. 

———. 2014. The Legitimacy of Miracle. Lanham: Lexington Books. 

Murphy,Nancey.1995.“DivineActionintheNaturalOrder:Buridan’sAssandSchrödinger’sCat.”In

Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Divine Action, edited by Robert J. Russell, Nancey 

Murphy, and Arthur R. Peacocke,325–57. Berkeley, CA: Center for Theology and the Natural Sciences. 

Plantinga,Alvin.2008.“WhatIs‘Intervention’?”Theology and Science 6 (4): 369– 401.  

———. 2011. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism. Oxford: Oxford 

University Press. 

Russell,RobertJ.2009.“DivineActionandQuantumMechanics:AFreshAssessment.”InPhilosophy, 

Science and Divine Action, edited by F. LeRon Shults, Nancey C. Murphy, and Robert J. Russell, 351–

403. Leiden: Brill. 

Tracy,ThomasF.1995.“ParticularProvidenceand theGodof theGaps.” InChaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, edited by R. J. Russell, N. Murphy, and A. R. Peacocke, 291–

324. Berkeley, CA: Center for Theology andthe Natural Sciences. 
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————. 2009. “Creation, Providence and Quantum Chance.” In Philosophy, Science and Divine 

Action, edited by F. LeRon Shults, Nancey C. Murphy, and Robert J. Russell, 227–61. Philosophical 

Studies in Science and Religion. Leiden: Brill. 
214

 . کند یاشاره م 199پینوشت مسلمان در  لسوفانیف دگاهیبه د زیسروش ن - 

215
و کل دین، آرش نراقی و ابوالقاسم فنایی در دو منبع زیر از  گرایی در خداشناسی در باب گذار سروش به طبیعت - 

 اند.  سخن گفته -متفاوت از رویکرد مقاله حاضر -منظر دیگری

، «االهیات طبیعی شده، متافیزیک سبک و فیزیک سنگین: بررسی و نقد دین شناسی عبدالکریم سروش»ابوالقاسم فنایی، 

 .56 -7، صص 14، شماره 1400ستان ، بهار و تابدوفصلنامه دین و دنیای معاصر

 . 1400تیر  5، «معجزه: پنجره ای به جهان ماورا»آرش نراقی، 

دفاع از گذر کرده است. او همچنین ضمن « طبیعت گرایی متافیزیکی»گوید که سروش به  آرش نراقی به صراحت می

ای از آرای فیلسوفان معاصر در تبیین امکان دخالت مستقیم خداوند در طبیعت را گزارش  ارهمفهوم سنتی معجزه، پ

 کند.  می

216
 خوانش دهیا به فراق کیزیمتاف ینف و 1ییگرا عتیطب از 34پینوشت « پ»بند  در سروش رسد یم نظر به مثال، یبرا - 

 .است مجهول خوانش به کردیرو نیهم مشابه یجهات از زین 32پینوشت « ب»بند  .رسد یم مجهول

217
 یریمس نیبر اساس چن 40پینوشت« پ»و  بند  64پینوشت « ب»بند بتوان گفت سروش در  دیمثال، شا یبرا - 

راستا هستند، هر  نیدر هم یتا حدود زین 70پینوشت « ث»و بند  32پینوشت « ب»بند . کند یخوانش مجهول را مطرح م

 به شدت مضطرب است.  اخیردو قطعه  نیچند سخنان سروش در ا

218
 را برداشت کرد.  2ییگرا عتیطب یو نف 3ییگرا عتیطب بیترک توان یم 206پینوشت « ب»بند مثال، از  یبرا - 

  : دیبنگر به شواهد زیر مثال یبرا -219

  .32پینوشت « ب»بند  -الف

 .64پینوشت « ب»بند  -ب

 . 66پینوشت  -پ

 . 70پینوشت « ح»و « ث»بندهای  -ت

220
  .است برداشت قابل 32پینوشت « ب»و بند  90پینوشت « ت»بند  از ژهیو به لیدل نیا - 

http://arashnaraghi.org/wp/?p=1543
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 یبرا صرفا مجهول خوانش که است نیاسادگی قابل فهم نیست  به و کند یم مطرح سروش گاه که یگرید مطلب - 

 ینسبت با کند یم رقرارب امبریپ با مقدس متن که ینسبت سروش، گفته به. است نشده باز آنها یدیتوح دید که است یکسان

 حیصر ریتعب به. دید یم خدا با متحد و خدا از پر را عالم همه امبریپ. است متفاوت کند یم دایپ یمعمول یها انسان ما با که

 جمله از عالم یدادهایرو همه( قرآن مولف مثابه)به  او که بود رو نیا از. «دید یم زیچ کی را ایدن اصال» امبریپ سروش،

 اند دهیچش را وحدت تجربه و اند دهیکش خود چشمان بر دیتوح سرمه که یعارفان. داد یم نسبت خدا به را انبار بارش

 زیچ همه دنید یکی تجربه از که ما یول. کنند یم برقرار مقدس متن با را نسبت نیهم و نند،یب یم را عالم گونه نیهم زین

به  دیبنگر). میبفهم مجهول غهیص به را یاتیآ نیچن است الزم و ،میدار مقدس متن با گرید ینسبت م،یهست محروم خدا با

 مقام در را آنها ریغ و وحدت تجربه صاحبان انیم کیتفک زین 90پینوشت « پ»بند  در سروش. 32پینوشت « ب»بند 

 (.  90 نوشتیپ« ت». همچنین بنگرید به بند کند یم مطرح مربوطه اتیآ فهم

 پرسش کی. است یمبتن ییها فرض شیپ چه بر ستین معلوم و است، ابهام دچار یمتفاوت جهات از سروش سخن نیا

 غهیص به خوانش: یعنی) است کرده ادی سروش که مقدس متن خوانش ای ریتفس نحوه دو نیا ایآ که است نیا هیاول

 ایآ ه؟یتوص ممقا در ای است، فیتوص مقام در( گرانید یبرا مجهول غهیص به خوانش و عرفا، و امبریپ یبرا معلوم

 باشند؟ داشته یخوانش نیچن دیبا دیبگو خواهد یم ای دارند، را خوانش دو نیا عمال شده، ادی گروه دو دیگو یم سروش

 را ادشدهی اتیآ یمعمول یها انسان از یاریبس. است یواقع خالف فیتوص وضوحا که باشد فیتوص سروش منظور اگر

 به یعنی است؛ هیتوص مقام در یسخن سروش یادعا رسد یم نظر به رو نیا از. کنند ینم ریتفس مجهول غهیص حسب بر

 یها انسان یبرا و است، معلوم غهیص حسب بر فهم ،یدیتوح تجربه صاحبان یبرا حیصح ای مناسب ریتفس او، زعم

 سروش است. یبودن ادعا یا هیتوص دیمو زیبارات او نع. مجهول غهیص حسب بر فهم یمعمول

 میموضوع، نخست الزم است دوباره مالحظه کن نیا یبررس یبرا ست؟یچ ادشدهیدو گروه  انیم کیتفک نیا لیدل اما

 یاز سخنان سروش دو مبنا م،یدیگونه که د مجهول چه بوده است. همان غهیخوانش به ص شنهادیپ یسروش برا زهیانگ

مبنا همان  کیدارند.  یمتفاوتکامال  جیکه نتا شود، یمجهول استفاده م غهیخوانش به ص یمتفاوت برا ییِادعا

مجهول  غهیاست. روشن است چنانچه خوانش به ص یعیطب یتی( است، که مطابق آن خدا هو1وحدت ای) 1ییگرا عتیطب

خدا باران را فرو »)مثال:  هیآ یکه از معنا ظاهر ستیخوانش مستلزم آن ن نیشده باشد، ا شنهادیپ یفرض نیچن هیپا بر

باران را فرو فرستاد؛ چرا که طبق  عتیطب نکهیخواهد بود و هم ا حیصح یظاهر یلکه هم معناب م،یدست بردار«( فرستاد

 یکردهایرو ای) 2ییگرا عتیمجهول طب غهیخوانش به ص یسروش برا گرید یاست. مبنا عتیطب نیخدا ع 1ییگرا عتیطب

درست باشند، و لذا  توانند ینم عتی، ظواهر دال بر دخالت و فعل خدا در طب2ییگرا عتی( است. مطابق طبیهیتنز

. کند یم شنهادیاست، پ دهید امبریکه پ ییاهایرو ریتعب ای ات،یآ نیا لیمجهول را به مثابه تاو غهیسروش خوانش به ص
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 ریصاحبان تجربه وحدت و غ انیم کیدو مبنا، تفک نیکه بر اساس ا میپرداز یموضوع م نیا یاکنون در ادامه، به بررس

 داشته باشد. تواند یم یقرآن چه وجه اتیآآنها در مقام فهم 

 نیمجهول است. اما اگر ا غهیخوانش به ص ی( مبنا1وحدت ای) 1ییگرا عتیکه تز طب میکن یفرض آغاز م نیبا ا نخست

همگان صادق است، و هر که باور موجه به آن داشته باشد، چه واجد تجربه وحدت باشد و چه  یتز صادق باشد برا

 ریواجدان تجربه وحدت و غ انیسروش م کیرو تفک نی. از اردیبه کار گ قرآن اتیآن را در مقام فهم آ تواند ینباشد، م

 :است ریز مطلب مشابه یزیچ سروش منظور دیشاندارد.  یآن وجه

 نه و باشند داشته 1وحدت از یفهم تصور، مقام در توانند یم نه اند، نکرده تجربه خود را عالم وحدت که یکسان

 در را 1وحدت دینبا و توانند ینم یاشخاص نیچن رو از. کنند کسب آن به موجه باور ق،یتصد مقام در دتوانن یم

 و موجه دهیعق ندارند، 1وحدت به یمعرفت یدسترس چیه اشخاص نیا یوقت حال،. رندیگ کار به اتیآ فهم

 یقو بستار اصل مطابق گر،ید یسو از. کنند یتلق یعیفراطب یموجود را خدا که است نیا آنها یبرا معقول

 دید)از  نظر مورد اتیآ ظاهر پس. باشند داشته توانند ینم عتیطب عالم در یعل ریتاث چیه یعیفراطب اتیهو

 که است نیا زین مناسب لیتاو. بود خواهند آنها لیتاو به ناچار و باشد، درست تواند ینم( ییها انسان نیچن

 واجدان اما. باشند وحدت تجربه فاقد که است یکسان مورد رد نیا. بفهمند مجهول غهیص حسب بر را اتیآ

 اتیآ ظاهر ،یقو بستار اصل فرض با یحت رو، نیا از. است عتیطب نیع خدا که اند افتهیدر یدیتوح تجربه

 .کنند ریتفس معلوم غهیص حسب بر را ادشدهی اتیآ دیبا نانیا لذا. ندارد یمشکل

و فاقدان  وحدتصاحبان تجربه  انیم کیتفک یبرا توان یمکه از کالم سروش است  یهیتوج تینها نیا رسد ینظر م به

 یبه دو مشکل اساس زین هیتوج نی( فراهم آورد. اما ا1ییگرا عتیو طب 1متن )با مفروض گرفتن وحدت ریآن در مقام تفس

 دچار است. 

ادعا شده است  نیحال چن نیع مفروض انگاشته شده است، و در 1ییگرا عتیو طب 1باال، صدق وحدت انیدر ب :نخست

ادعا  نیدو تز داشته باشند و نه باور موجه به آنها را کسب کنند. اما ا نیاز ا یفهم توانند یکه فاقدان تجربه وحدت نه م

ارائه دهد  1از وحدت یریدارد تصو یمتفاوت سع ریکرات و با تعاب بهخود سروش در تناقض است. سروش  کردیبا رو

آوری این است که مخاطب قابلیت فهم و  فرض استدالل یی به نفع آن مطرح کرده است. اصوال پیشها استدالل یو حت

حجم از سخنان  نیداشته باشند، ا توانند ینم 1از وحدت یفهم چیفاقدان تجربه وحدت ه اگرتصدیق مدعا را دارا است. 

ای  آن حقیقت در تجربه "دیدن"با دارد؟ البته کسب باور موجه به یک حقیقت  یچه وجه 1وحدت حیسروش در توض

توان آن را در مقام تفسیر متن به  تفاوت، با داشتن باور موجه به یک فرضیه می نیا رغمیعرفانی کامال تفاوت دارد. اما عل

 ای عرفانی مشاهده کند. کار گرفت، هر چند شخص محتوای آن فرضیه را نتواند در تجربه
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محل مناقشه است. با کنار نهادن  اریاصل بس نیا م،یدیروض گرفته است. چنان که درا مف یباال اصل بستار قو انیب :دوم

 توانند یآنان نم میریاگر بپذ یحت ستند،یفاقدان تجربه وحدت ملزم به خوانش مجهول از متن مقدس ن گریاصل د نیا

 داشته باشند. 1ییگرا عتیو طب 1باور موجه به وحدت

 هم 2ییگرا عتیطب شد، گفته)چنانکه  باشد 2ییگرا عتیطب مجهول غهیص به نشخوا یبرا سروش یمبنا میکن فرض حال

 تجربه واجدان انیم کیتفک صورت نیا در(. یهیتنز یکردهایرو یبرخ از هم و شود یم جهینت یقو بستار اصل از

 مورد تایآ ظاهر، 2ییگرا عتیطب صحت فرض بر دارد؟ یوجه چه نظر مورد اتیآ فهم مقام در آن فاقدان و وحدت

 را اتیآ آن است الزم باشد داشته 2ییگرا عتیطب به موجه باور یکس هر رو، نیا از و باشد، حیصح تواند ینم بحث

 کیتفک انیم یلیدل هم باز رو نیا از. نباشد چه و باشد وحدت تجربه یدارا نکهیا از اعم کند، ظاهر خالف بر حمل

 .ماند ینم یباق سروش ییادعا

، در اساس تجربه وحدت چه 2ییگرا عتیاست که که با فرض طب نیبحث حاضر ارتباط دارد اکه با  یگرید نکته

وجود دارد  یعیفراطب یتیخدا به مثابه هو نکهی)ا 2ییگرا عتیکه طب میدید نیاز ا شیداشته باشد؟ پ تواند یم یگاهیجا

 عتیطب نیع و اءیاش همه نیع خدا کهنی)ا 1وحدت با( کند ینم فایا عتیو بقاء عالم طب شیدایدر پ ینقش عل چیه یول

 ثیح هر از که باشد یا تجربه تواند ینم 1وحدت تجربه، 2ییگرا عتیطب صحت فرض با ن،یبنابرا. است ناسازگار( است

 اءیهمه اش نیکه خدا ع ندیب یم نیخود چن یدر تجربه عرفان یکس دیمثال، فرض کن ی( است. براveridical) نما واقع

 نیگفت ا دیباشد، با حیصح 2ییگرا عتیو .... اگر طب اند،یرو یرا م اهانیو گ فرستد یباران را فرو م است و خدا است که

مطلب  نیهم یدر راستا توان یاز مواضع سروش را م ی( نامطابق با واقع است. اتفاقا برخیتجربه )دست کم از جهت

 امبریپ کهاست  ایاست: در رو ییایروتجربه  کیتجربه وحدت  شود یسخنان سروش چه بسا برداشت م ی. از برخدیفهم

اما (. 90پینوشت « پ»بند  به دی)بنگرو...  کند، یرا رها م ریت اند،یرو یرا م اهانیگ فرستد، یخدا باران را فرو م ندیب یم

 نامطابق ییاهایرو نیچن هیاست که گفته شود ظاهر اول نی( ا2ییگرا عتیسروش )با مفروض گرفتن طب کردیرو یمقتضا

 آن ریمس نیا جهیمجهول است. نت غهیخوانش به ص زیآنها ن حیصح ریکرد، و تعب ریتعب دیرا با اهایرو نیبا واقع است؛ ا

 نیبهتر در و کننده گمراه یشناس معرفت لحاظ به کند، یم ادی آناز  لیسروش با تجل شهیاست که تجربه وحدت که هم

 یروهاین ای بارد، یم باران نکهیاست )ا افتاده پا شیپ یآن امر ریتعبخالف واقع است، و  آن ظاهر: است تیاهم یب حالت

 !ستین یعرفان تجربه به یازین آن تنسدان یبرا که ،(فرستند یفروم را باران یعیطب

222
 مجهول غهیص به خوانش یبرا  او شنهادیپ که کند یم اذعان سروش ،(90پینوشت « پ») بند  ریاخ یسخنران کیدر  - 

از  یمعقول و قابل دفاع یمعنا کند یحال، او تالش م نیع در. ت، و در بادی نظر نیز رماننده استاس قرآن از ییخدازدا

 فرستد، یم را بادها خداکه  دید یواقعا م امبرانهیپ دیبا د امبریاست که پ نیاو ا سخنبه دست دهد. خالصه  شنهادیپ نیا
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وَهُوَ »کرده است:  انیما در قالب قرآن ب یاست برا دهید یکه م اراموری  نی...، و همو کند یم ینگار صورت را ها نیجن

شویم، الزم است به  اما حال که ما با این آیات مواجه می«. هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاء»، «الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاح

ویل کن نی ذکر را(؛ یعنی باید تالش کنیم آن چشم پیامبرانه را قول مولوی خود را تاویل کنیم و نه قرآن را )خویش را تا

ای که  رسد. اما مسئله دید ببینیم. توضیحات سروش در همین نقطه به پایان می پیدا کنیم، و در نتیجه همان را که پیامبر می

یابد. حال، همین  ست نمیبین د ها، کسی به آن دیده وحدت سروش از آن طفره رفته این است که به جز نوادری از انسان

گوید، ولی مطابق دیگر  های عادی چگونه باید قرآن را بفهمند؟ سروش در این سخنرانی چیزی در این باره نمی انسان

سخنان او، آنها باز باید به صیغه مجهول آیات قرآن را بفهمند. بر این اساس، کماکان سروش پایبند به خدازدایی از قرآن 

ها است، و همچنان پیشنهاد او نه تنها رماننده است، بلکه به اشکاالتی که به  ب به اتفاق انساننسبت به اکثریت قری

 تفصیل بیان شد دچار است.

223
 دیبا یامبریرا از پ دمانیهم د م،یعوض کن دیرا از خدا با دمانی، هم د میداشته باش یدرست دگاهیکه د نیا یبرا» - 

 کالیراد رییتغ دیبا البته را نهایا همه عت،یبا طب عتیاز نسبت ماوراء طب و هم از نسبت خدا با عالم، م،یعوض کن

  (.24:59تا  24:48، دقیقه 2016نوامبر  4، «رویاهای رسوالنه در جغرافیای روشنفکری دینی» سروش،.« )میبده

224
 عنوان با یدستجرد دیوح دیحم مقاله: به بنگرید منظر، همین از دینی فکری وشنر جریان شناسی آسیب برای - 

 . «و سروش( یعتی) اقبال، شر رانیدر ا ینیفکر د یها انیدرباره جر یروش شناخت یمالحظات»

https://www.youtube.com/watch?v=jPbWXxlIADc
https://3danet.ir/iqbal-shariati-soroush-dastjerdi/#:~:text=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%C2%AB%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%B1%D9%

