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 به نام خدا 

 

 مقدمه

با عنوان »دین و قدرت« که طی دو    دکتر عبدالکریم سروش سخنرانی  

شناساای مصاصاار  انجام گرفت از نظر تاااریا اس م   99جلسه و در دی ماه  

واجد اهمیت است. نوشته حاضاار ابتاادا بااه شاارم نظریااه م اارم در آن  

پردازد و سپس برخی م حظااات را در  سخنرانی )نظریه پیامبر مقتدر( می 

 نهد. میان می 

 

 . شرح نظریه  1

شود کااه آن ااه در ضاامن  ی سخنرانی خود یادآور می سروش در ابتدا 

یک و نیم سال گذشته تحت عنوان »دین و قدرت« م اارم کاارده اساات  

پس از   سروش های پیشین اوست. پاک در مسیر دیگر و متفاوت از بحث 

کند تا سیر فکری و نحوه تولد و تکون ایاان بحااث جدیااد و  آن سصی می 

  جنئولااوجی   دل نااوعی کلاای متفاااوت را توضاایو دهااد و از    بااه مساایر  

 (Genealogy )    و تبارشناسی مخاطبان را از چگونگی سر برآوردن نظریااه
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 جدیدش آگاه سازد. 

آموخاات کااه  گزارش او مقالت »قاابو و بساای شااریصت« می   بنا بر 

شااود   مصرفت دینی در کنار مصارف دیگر و در داد و ستد با آنها متولد می 

پا به پای مصارف بشری و بیرون دینی و البتااه براساااا مکااانیزم خاصاای  

رو نباید مصرفت مستقلی بااه حسااا   کنند و از این تحول یافته و رشد می 

سروش  او در آن هنگام از این نکته غافل بوده اساات کااه    اما از نظر آیند.  

رشد مصرفت دینی و نیز خود دین  نه صرفًا در کنار مصارف بشااری بلکااه  

 پذیرد. در کنار قدرت )و خصوصًا قدرت سیاسی( هم صورت می 

 

 . خدای خوفناک 1-1

بنا بر گزارش سروش نق ه آغاز توجه او به راب ه میان مصرفت دیناای  

ای در  بوده است که ضمن قرائاات مقالااه   2007دین با قدرت سال  و بلکه  

الصااول کتااا   شااودق قاارآن علی شناسی ترکیه یااادآور می سمینار مولوی 

خوف و خشیت بوده و اس م اولیه چیزی و ُبصدی به نام عشق و محّباات  

ای بااود کااه بااا  را کم داشت. درواقع تا قبل از تصّوف عشقی اس م پرنده 

پریااد و ایاان موجاا  سااقو  و افااول او  خشاایت( می   یک بال )خوف و 

شد. اما تصوف با پشت سر گذاشتن دوره زهدی ا خوفی خااود )کااه  می 

ای کااه از ابوسااصید  پااا گذاشااتن در دوره  بااا  رسد( و در غزالی به اوج می 

الدین محّمد بلخی به تصالی خااا) )یصناای  ابوالخیر آغاز شده و در ج ل 
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 سازد. برای اس م مهیا می رسد  بال دیگری  تصوف عشقی( می 

از نظر سروش قرآن قویًا از بال خوف و خشیت برخوردار بااود و تااا  

عشق و محبت کمبود داشت و این صوفیه و مخصوصااًا    جنبه  حدودی از 

تصوف خراسانی ما بود که با قوت به طرم مفهوم عشق و راب ه عشااقی  

و تماادن  با خدا پرداخت و جریان مبارکی را در بستر دیاناات و فرهناا  

نامه بااود و مونااوی و دیااوان شاامس  اس می جاری کاارد. قاارآن خشاایت 

که در قرآن خداوند بیشتر یک اربا  نساابتًا عبااوا و  در حالی  ؛ نامه عشق 

خشنی است که در برابر او باید به سجده افتاد  تقدیسش کاارد و همااواره  

خاادایی کااه در قیاماات    )همااان  اش ترسااید از عذا  و خشم و شااکنجه 

  صااوفیان کاشاافان ُحساان  ( افکند اهکار را سخت به عذا  می بندگان گن 

 توانستند بکنند. اند؛ ُحسنی که در برابر آن جز عاشقی نمی خداوند بوده 

خدا بااه مفهااوم    ی رحیم المول آن چهره رحمانی و  برای پیامبر گویا فی 

اند رحمت او همه چیز  »عشق« تصالی و صصود پیدا نکرده بود. گرچه گفته 

او زیر سایه و زیر مجموعه رحمت اوست ولاای باار    غض  و    را فراگرفته 

 که باید تأکید نرفته است. »عشق« چنان 

پیامبر از خدا گویی بیشتر تجربۀ خوفی دارد. خداوند چنان وجااود او  

شد  او خداونااد را رازی مهیاا  )جاا ل  کرده که پر از هیبت می را پر می 

داد که اگاار  پیام می  دانست و حس  آن تصویر از خدا دید و می الهی( می 

اعتنایی کند و اگر فرمان پیااامبرش  آدمی پایش را کج بگذارد و به خدا بی 
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را نبرد سروکارش با م ئکه عذا  خواهد بااود و بااه روزگااار سااخت و  

 گردد. مهِلکی دچار می 

اما تصوف عشقی بر تجربه پیامبرانه افزود و صوفیان گفتند به مااا هاام  

دانستند. مولنااا  ا کمتر از وحی پیامبر نمی ای که آن ر شود؛ وحی وحی می 

آورد.  تمام اوصافی که برای قرآن قائلنااد را باارای مونااوی خااود هاام ماای 

 عنوان رازی جّذا  )جمال الهی( بودند. عارفان کاشف خداوند به 

 

 . پیامبر مقتدر 1-2

که صااوفیان و  ]   آورد که پس از طرم این م ل  هرحال سروش می به 

عارفان تجربه نبوی را بسی دادند و آن ه در اساا م و در تجربااه خااوفی  

و پس از تأکیااد باار    [ را بدان افزودند   ( یصنی عشق و محبت ) پیامبر کم بود  

اینکه قرآن تألیف روان و وجود محّمد))( است )اگرچه مؤلف محّمااد  

شد که ماان    دانم چرا این وری خداوند است و...( آری در این هنگام »نمی 

نگاهم به این مسأله افتاد که فارغ از آنکااه تجربااه پیااامبر چیساات و چااه  

همه باار   فرقی با تجربه صوفیان دارد باید جستجو کنیم که چرا پیامبر این 

 خوف الهی و بر ترساندن مردم تأکید دارد؟« 

ین تجربه پیامبر است  د به عبارت دیگر درست است که از یک طرف 

هی  و موجودی ترسناک است اما در عین حااال و  که گویی خدا رازی م 

افکن و  بساایار ترساااننده و رعاا    پیااامی   از سویی دیگر همین خدا به مااا 
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فرسااتد. چنااین پیااامی و ایاان درجااه از  پیامی پر از تهدید و تخویااف می 

نیست. اما در قرآن ماااجرای    گری تی زرتش ترسناکی در تورات و انجیل و  

تهدیااد کااردن خیلاای شاادید اساات.  تصذی   شکنجه کردن  ترساااندن و  

 سوره حاقه آمده است کهق    33تا   30  آیه المول در  فی 
عْوُو َ   ثُمَّ  وهُالْجَحِيمَ صَلُّ  ثُمَّ  وهُخُذُوهُ فَغُلُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا  ساَ

 ...هُ كَ  َ لَ  يُؤْمِنُ بِ للََّهِ الْوَظِيمِِإنَّ ذِرَاعً  فَ سْلُكُوهُ

در زنجیر کنید آنگاااه میااان آتشااش گویند بگیرید او را و  

اندازید پس در زنجیری که درازی آن هفتاد گز است وی 

گرویااد... را در بند کشید چرا که او به خدای باازرن نمی

سوزاند اما خداوند دوباره آنهااا ها را می]آتشی که گوشت 

 رویاند.[ را می

 ای که دائمی هم هست و خروجی از آتش ندارند. شکنجه 

گوید پرسش من این بود که چرا پیام پیااامبر مااا  روش می هرحال س به 

ای رساایدم کااه  آور اساات؟ و در پاسااا بااه نکتااه چنین ترسناک و رعاا  

شناسانه بود. یصنی پااایم را از کفااش الهیااات درآوردم و در کفااش  جامصه 

آن الهی است یااا نااه    منشأ نظر از آنکه  ین صرف د شناسان گذاشتمق  جامصه 

شااود و ایاان  به منزلۀ یک قدرت متولااد می   یک قدرت است و در جامصه 

های دیگاار وارد تصاماال  تبااادل   قدرت مول هر قدرت دیگری بااا قاادرت 

های دیگاار و ماان جملااه قاادرت  شود. بااا قاادرت تخالف  توافق و... می 

این قاادرت باارای توبیاات خااود بااه یکاای از    کند. سیاسی بده و بستان می 
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ساندن است. به عبااارت  چیزهایی که قویًا محتاج است همین ارعا  و تر 

دیگر قدرت و خصوصًا قدرت دینی و در اینجا اساا می باار دو پایااه بنااا  

ورزیااد و باادون  شودق پایه ایمانی و عشقی )که شما به پیامبر عشق می می 

کااه حتاای    آمیز چون و چرا تابع و خاضع او هستید( و پایه خوفی و ترا 

هتی ایمان را محافظت  ین ترا از ج ا مؤمنین هم به آن پایه احتیاج دارند. 

ترسد )که اگر خ ا کند و ایمانش را از دساات  کند و مؤمن همیشه می می 

بدهد گرفتار عذا  خواهد شد( تا چه رسااد بااه آنااان کااه هنااوز ایمااان  

کنااد کااه ایمااان بیاوریااد  اند )که ترا آنان را تهدید و ترغی  می نیاورده 

م ترساننده پیامبر نااه  خواه قیامتی باشد یا نباشد به نفع شماست(. پیا   چون 

هنوز وارد عرصه ایمااان نشااده   و نیز آن کسی که  تنها در قل  یک مؤمن 

سااازد   است چنین تأثیری دارد و او را بدون چون و چرا م یع پیااامبر می 

 کند و چنین تأثیری دارد. بلکه در جامصه و با جامصه نیز چنین می 

 

 . دالیل مقتدر بودن پیامبر 1-2-1

قدرتی که به نام دین تولید کرده و به صحنه آورده پاسااداری  پیامبر از 

داشاات. و در ایاان  مین را از ساار راه برمی ح ا ز ماا   مهاااجمین و   کاارد و می 

نحو آگاهانه از مفهااوم خااوف  پاسداری و حفاظت از قدرت دینی خود به 

ناادا    مااادر   گرفت. او چون عیسی نبود که از همان آغوش و رع  بهره می 

ام. )و  و زکااات شااده   صاا   ام توصاایه بااه  کااه زنااده می داد کهق من مادا می 
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دانیم ترسایان و راهبان پیرو عیسی هم از ترا خلااق و خاادا  که می چنان 

دانساات کااه  بردند.( بلکه او خود را پیااامبری می ها و غارها پناه می به کوه 

بوده و برای مسلی شدن و قدرت یافتن آمده اساات   اهل سل ه و قدرت 

جنگید و در براباار متجاااوزان ساااکت  ل ه خود می برای حفظ قدرت و س 

نشست  بسیار چالک و آماده و در صحنه با مخالفااان شاادت عماال  نمی 

 دادق پیامبر شخصیتی مقتدر داشت. نشان می 

اش نشااان  اما این شدت عمل که پیامبر بااا مخالفااان قاادرت و ساال ه 

تااوان  ی در چااه مااواردی م داد و درواقع این مقتدر بودن او را کجاها و  می 

 یافت؟ 

اینجاست که سروش در ایاان قساامت بحااث و در پاسااا بااه چنااین  

 پردازدق  سؤالی به ذکر موارد متصددی می 

یک مورد در کشتن مرتدین بود. در روایتی متواتر که تا بااه  مورد اولق 

انااد آمااده  از شیصه و سنی همه نقاال کرده  و  امروز به آن عمل شده است  

  کسی که دینش را عوض کرد  َمْن َبدََّل ِديُنُه َف ْقُتُلوُهاست که پیامبر فرمودق  

 بدون چون و چرا بکشدیش. 

این روایت حاکی از آن است که این قدرت تولدیافته بایااد محافظاات  

 شود و چنین نیست که افراد بیایند و هرچه دلشان خواست بگویند. 

ایی است که بر کشااتن آنکااه پیااامبر را  ه مورد دیگر روایت مورد دومق 

هجو کرده )و موً  علیه او شصر گفته( و یا سّ  نبی کاارده تأکیااد دارد )و  
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شااود کااهق ماان  چنین عملی صورت گرفته است(. البته سروش متذکر می 

گویم یصناای بااه حااق و  این م ل  را فنومنولوژیکال و پدیدارشناسانه می 

دانم از نظاار برخاای محققااان چنااان  ها کاری ندارم و می باطل این روایت 

هایی نادرست است. حرفم این است که فرهن  اساا می بااا ایاان  روایت 

مفهوم ُخو داشته که مخالف )و موً  آنکه مرتد شده یا هجو و سااّ  نباای  

دانسته اساات  کرده یا...( را باید کشت و آن را چیز مصیو  و مذمومی نمی 

چنااان کنااد و آن را جاازم لااوازم  توانااد  بلکه پذیرفته است کااه پیااامبر می 

  بودن  ِللصالمین  رحمة دانستند و چنان عملی از پیامبر را ناقو دینداری می 

 آوردند. او به حسا  نمی 

کنااد  خلدون نقل می سروش مورد و روایت دیگر را از ابن  مورد سومق 

َيْشَهُدوا أْ  ال ِاَلااه ِالَّاا  اَ  َو أ َّ  ُاِمْرُت َاْ  ُاق ِتَل النَّ َس َحتَّي  » که پیامبر فرمودق  

ُموا  َفِ َذا  وا الزَّك َ    وُل اَ  َو ُيِقيُموا الصَّ َ   َو ُيْؤُتُسُمحَمَّدًا َر َفَوُلااوا ذلااَ  َعصااَ

 . « َعلَي اَ تو لي   ِمنَّي ِدم َءُهْم َو َاْمواَلُهْم ِالَّ  ِبَحِقَّ اْلإْس م َو ِحَس ُبُهْم

یصنی من مأمورم با مردم بجنگم تا بگویند ل اله اّلااا او و وقتاای آن را  

 گفتند خونشان مصون خواهد بود. 

کنااد کااه در میااان پیااامبران تنهااا پیااامبر  خلدون نقل می سروش از ابن 

با شمشاایر    یف بود و خدا به او اجازه داده بود که ّسال اس م بود که مأمور ب 

نبی بالّسیف بود یصنی با تکیه بر قدرت و ساایف  را تحکیم کند.    دین خود 

خواست دین خود را با سیف برقرار سازد و مردمااان بایااد  آمده بود و می 
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رو پیااامبر بااا مشاارکین  به زبان خوش یا ناخوش بدان گردن نهند. از ایاان 

برخ ف یهود و نصاری  هیچ بر سر صلو نبود و از اول تا آخاار و حتاای  

خود در بستر مرن اصرار داشت کااه مشاارکین بایااد مساالمان    در وصّیت 

 الصر  بیرون بروند و یا خونشان مبام گردد.   جزير  شوند وگرنه از  

کند که پیااامبر در مکااه  هشام نقل می سروش از سیره ابن   ق مورد چهارم 

)و نه در مدینه که دوران بسی قدرت و بسی ید او بود( و در وقتاای کااه  

نحو خااا) رو بااه  کرد و بااه پر بود  روزی طواف می ها  کصبه هنوز از بت 

خواند. در ایاان حااال مشاارکین مکااه او را مسااخره  المقدا نماز می بیت 

پیامبر نزدیکشان شااد و بااه    . زدند انداختند و گوشه می کردند و تکه می می 

ابوجهل غضبناک نگریست و با اشاره به گردنش نشان داد که اگر پیدایت  

َامَّ   شان گفااتق  پس از آن خ ا  به جمع   . گذارم ی کنم سر به تنت باقی نم 

. یصنی به خدایی کااه جااانم در دسااتان  َوالَِّذی َنْفسِي ِبَيِدِه َلَقْد ِجْئَتُكْم ِب لذَّْبِح

 ام. اوست به تحقیق من با ذبو به سوی شما آمده 

نظر از  کنااد کااه بااا صاارف سروش در شرم این روایت هم تکاارار می 

توان نتیجااه گرفاات کااه وقتاای پیااامبر  درستی یا نادرستی آن می 

گوید خدا به من پیغام داده که سر ِبُباار  ایاان یصناای مساالمین  می 

قبول کردند که پیامبر با سیف و با ذبو و با قدرت نظاار خااود را  

برقاارار کنااد  مزاحمااان خااود را از پاایش پااا بااردارد  در مشاای  

رد  بن مریم نباشد که بگیرندش و ببرند و... بلکااه اعاا م دا عیسی 
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که در تحکیم قدرت خود و پیروز گرداندن اس م بر همه ادیااان  

([ )که عزم و تصمیم خداساات(   33)توبه/  ِهِلَُّك يِني الدَِّلَع ُهَرِهْظُيِل] 

 با کسی شوخی ندارد و این کاری است که باید بشود. 

آورد که محّمد کااه قتاال و  سروش از »فیه مافیه« مولنا هم گواهی می 

تاخاات.  در عین حال ظالم نبود  باید هم باار دیگااران می کرد و غارت می 

یصنی حّق او و لزمه پیشرفت در کارش بود. هم نین از کتااا  »اساا م«  

آورد که درست است که اس م با شمشیر گسترش  الرحمن تأیید می فضل 

یافت اما لزم بود که برای گسترش عدالت در عالم چنان کند و آنجا کااه  

 دانست که تسخیرش کند. ق خودش می دید ح عدالتی می بی 

افزاید کااه مساالمین کااه پااس از پیااامبر بااه کشورگشااایی  سروش می 

نظر از درستی یااا نادرسااتی کارشااان در مااواردی ایاان  پرداختند با صرف 

  قلمروشااان را   درا و ایاان روحیااه را از پیااامبر گرفتااه بودنااد کااه بایااد 

که پیامبر در   نان هم   ؛ فتو کنند  های دیگر را نیز سرزمین  گسترش بدهند و 

مدینه قدرت گرفت و سپس به فتو مکااه پرداخاات و در یکاای دو سااال  

هااای بیاازانس و قلماارو حکوماات مساایحی هاام  آخر عمرش تااا نزدیکی 

 لشکرکشی کرد. 

پیامبر )و قرآن( میان اس م و ایمان فاار   گوید  سروش می   ق مورد پنجم 

شااوند و    خواست که تسلیم حکومت و قاادرت او نهاد و از آدمیان می می 

   نَّاا آَم راُبْعَ ِت اْلاا  َلَق» د.  شته باشن اظهار اس م کنند ولو در دلشان ایمان ندا 
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  « ْمُكوِبُلاا ي ُقِفاا   يماا ُ ِ اْل  ِلُخْد  َياا مَّاا َل  َو   َنْمَلسااْ ا أ و وُلاا ُق  ْنِكاا َلوا َوُناا ِمْوُت  ْمَلاا   ْلُق

کردند زیاد از  می مسلمین هم وقتی به جاهای دیگر حمله    (. 14)حجرات/ 

خواستند که مؤمن شوند و نسبت به اندیشه اس می قلبًا خاضع  مردم نمی 

حکوماات  شاادن بااه شوند. تسلیم قلبی موردنظرشان نبود ولی بر تساالیم 

هر دینی که هسااتید باااقی  خواهید به گفتند می مسلمانان تأکید داشتند. می 

ید تسلیم ما شوید  زیر سل ه و قدرت و حکومت ما باشید   بمانید ولی با 

اش را بروید با خدا حسا  کنیااد  سرکشی نکنید و به ما جزیه بدهید. بقیه 

که ایمان داشتید یا نداشتید  پا روی حق گذاشتید یا نگذاشتید  ایاان یااک  

عنوان  حسا  اخروی است. پس اس م چون از وقتی کااه متولااد شااد بااه 

گرا و اقتاادارگرا  شد و چون پیامبر یک شخصیت قدرت یک قدرت متولد  

فهمیااد و باارای قاادرت خااود همااه  بااود  مصناای قاادرت را خااو  می 

  آری به همااین  کرد )و از قضا آدم موفقی هم بود( های لزم را می احتیا  

 کرد. میان اس م و ایمان تفکیک می  دلیل 

مخااالف  سوره توبه هم نوع برخورد پیااامبر بااا    29مورد ششمق در آیه  

بااا یهااودی و    اساات عارف  این فرد در عین حال که یک ذکر شده است. 

 جنگد که با خفت و خواری به او جزیه بدهندق مسیحی تا آنجا می 

َِِب  وَ ُنِمْو ُيَل  يَنِذوا الَُّل ِتَق»  َُ َو  َو     َل  ِب ْلَيْوِم الْآِخِر َو َلاا ُيَحِرَُّموَ  َماا  َحاارََّم ا

َعااْن    َةَياا ِجْزُطوا اْلُيْو  َل َيِديُنوَ  ِديَن اْلَحِقَّ ِمَن الَِّذيَن ُاوُتوا اْلِكَت َب َحتَّي َرُسوُلُه َو  

])ای اهل ایمان( با هاار کااه از اهاال کتااا  )یهااود و   «: َيٍد َو ُهْم َص ِغُروَ 
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نصاری( که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آن ه را خدا و رسولش  

قتال و     گرود و به دین حق )و آیین اس م( نمی داند حرام کرده حرام نمی 

 با ذّلت و وتواضع جزیه دهد.[   و  کارزار کنید تا آنگاه که با دست خود 

عمااران کااه  سااوره آل   200مورد هفتمق ع مه طباطبااائی در ذیاال آیااه  

ََ َلَولَُّكااْم  َو    وا ُطاا اِبَر  وا َوُر ِبَص  وا َوُرِعوا اْصُنآَم  يَنِذالَّ   َهيُّ  َاَي»   ق فرماید می  اتَُّقااوا ا

آینااد  کااه بااه مسااجد نمی   ی گویاادق پیااامبر گفاات منااافقین می   « ُتْفِلُحااوَ 

گفاات ایاان فلساافه سیاساای  هایشان را آتش بزنید. حمید عنایاات می خانه 

گویااد بلااه مساالمین بایااد حکوماات  اس م است. ع مه در »المیاازان« می 

و بااه مسااجد  تشکیل بدهند و اگر کسی در آن حکومت زیر بااار نرفاات 

نظر ع مه لشکرکشی و زور گفتن و    اش را آتش بزنند. به خانه   باید   نیامد 

کنااد و  ها خو  است برای اینکه یک نسل را مسلمان می آتش زدن خانه 

 های بصدی دیگر به تبع و به تقلید مسلمان خواهند شد. نسل 

سروش در ادامه موارد و درواقع شواهد دیگری هاام در تأییااد نظریااه  

 دهدق ارائه می خود  

کنااد. و  قرآن مخالفان خااود را بااه چهارپایااان تشاابیه می   مورد هشتمق 

در کنار زبان ترساندن و ارعااا   از زبااان تحقیاار هاام سااود    ترتی  بدین 

 جوید.  می 

خواهااد خضاار را  پیامبر با ذکر داستان خضاار و موساای می  مورد نهمق 

جملااه    تأیید کنااد و بگویااد ممکاان اساات برخاای از بناادگان خاادا )و از 
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خودش( این اختیار  اجازه و اذن را از خدا داشااته باشااند کااه کسااانی را   

آنکه مرتک  جرمی شده باشااند  بکشااند. درواقااع پیااامبر خااودش را  بی 

قول عرفا نبّوت او به اعتبار ولیااتش نبااّوت    دانست و به واجد ولیت می 

ی دنبااال  بود  و عرفا برای پیامبر این شأن را قائل بودنااد کااه بااه اماار الهاا 

 قدرت برود و هر کاری بکند. 

کاارد کااه دساات دزد را  پیامبر شارع بود و قانون وضااع می   مورد دهمق 

د و ف ن ح ل اساات و بهمااان حاارام. چنااین  ی ببرید و جان مرتد را بگیر 

آوری( مول نبّوت فرع بر اولویت داشتن مالکیت پیامبر باار  کاری )شریصت 

صنی ختمّیت همین ولیت پیااامبر  جان و مال دیگران است. و »خاتمّیت« ی 

و اینکه اختیااارات او و اذن و رخصااتی کااه خاادا بااه او داده بااود تکاارار  

 نخواهد شد. این ولیت و نبّوت از »اوصاف اختصاصی« اوست. 

طور کلی برای مساالمین  کرد و به پیامبر جهاد ابتدایی می  مورد یازدهمق 

به جن  نروند مسلمان  این م ل  جا افتاده بود که اگر سالی   اس م  صدر 

 نیستند. 

های قاارآن گفتمااان ساال انی و اقتاادار  یکی از گفتمان   مورد دوازدهمق 

شااوید کااه بااا  با یک ساال ان مواجااه می کنید  است. وقتی قرآن را باز می 

گوید )مااا باار شااما روزه را واجاا   ضمیر »ما« با مخاط  خود سخن می 

گویااد و بااا  ها سخن می رعیت کردیم و...( یصنی خدا از موضع مرتفصی با 

 کند.  د و اربا  و برده را برقرار می ب انسان نسبت مول و ع 
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گویااد اگاار  خواهد. خدا می قرآن از مؤمنان خشّیت می   مورد سیزدهمق 

شدند و در وصااف مؤمنااان  کردیم  مت شی می ها نازل می قرآن را بر کوه 

د و نیااز  لاارز شاانوند وجودشااان می آمده است که وقتی اساام خاادا را می 

اند قرآن را باید با آوای حزین بخوانید که خشّیت و نرم شدن دل باار  گفته 

 شما عارض گردد.  

گفاات و پااس از آن  پیامبر ابتاادا بیشااتر از عیساای می   مورد چهاردهمق 

کااو   بیشتر از موسی. موسایی که با قدرت روزگااارش درافتاااد و فرعون 

 آمد. بود و او را در دریا غر  کرد و خ صه پیامبر از موسی خوشش می 

داد و  پیامبر به خدایان دشمنان عر  خااود دشاانام ماای   مورد پانزدهمق 

حتی با راهزنان و محاربااان باایش از حااّد    . ی شد البته بصد از سوی خدا نه 

در حااّد   باید  خشونت  به او خاطرنشان ساختند کرد که آیاتی می خشونت 

 خاصی باشد و نه بیشتر. 

 و... 

طور خ صه سخن سروش آن است کهق اگر بپرسیم چاارا پیااام  پس به 

تااوان از منظاار  آور اساات  می پیااامبر مااا بااه شاادت ترسااناک و رعاا  

و عاازم و    خواست بر عالم چیره شود اسا داد که پیامبر می شناسی پ جامصه 

  م اع بودن و م یااع کااردن دیگااران داشاات.  یابی اراده مص وف به سل ه 

 چنان خواستی و عزمی مستلزم این است کهق  

 آور مردمان را از عذا  اخروی بترساند  ا با سخن رع  
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   ا تسلیم شدن و اس م آوردن را مقدم بر ایمان و خضااوع مخاطاا 

 قرار دهد  

بااا شمشاایر  را  و ل ِاله ِاّلااا او نگویااد    هر آن کس که اس م نیاورد ا  

 پاسا دهد و ریختن خونشان را مبام شمارد  

 پیامبر تیغ نهد   گیرندگان که بر گردن به سخره   بدارد ا خود را مجاز  

ا با یهودیان و مسیحیان چندان بجنگد که با خفاات و خااواری ساار  

 فرود آورند  

 نده و هجوکننده به نبی و نیز مرتد را بکشد  کن ا س  

 روند آتش بیفروزد  ا بر خانه منافقینی که به مسجد نمی 

ا داستان خضر و موسی را واگو کنااد تااا همگااان بداننااد کااه او از  

 گناهان را بگیرد  طرف خدا مجاز و مختار است که حتی جان بی 

فاای کنااد و  ا خود را ولّی و مالک و اولی به جان و مااال مااردم مصر 

شارع قوانین و اخ قیاتی برای حفظ جامصه نو پا و دیاان و قاادرتی  

 که پدید آورده باشد  

بر خدایانشااان  و  ا مخالفان را حیوان وحشی تلقی کند  تحقیر کند   

 توهین روا دارد  

 ا جهاد ابتدایی به راه اندازد  

 ا گفتمان سل انی داشته باشد  

 آور سخن بگوید  ا با زبانی خشیت 
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   بر زبان آورد بیش از عیسی    را   موسی   ام ن ا  

 ا از خشونت با راهزنان و محاربان نهراسد و... 

و البته اگر مخاطبانش اهل مذاکره  مصالحه  مصاهااده و پااذیرای زبااان  

جساات  اهاال شاافقت و  نرم بودند  او هم از زبان موافق و مدارا سود می 

گاااه از زبااان ناااخوش و ساا حی کااه مخصااو)  شد و هیچ رحمت می 

گرفت. ولی مهم آن است که مخاط  به زبااان  کشان است بهره نمی گردن 

س م آورد و خود را تسلیم اوامر و نااواهی پیااامبر  خوش یا ناخوش باید ا 

قرار دهد. محمد))( پیااامبری   ( که درواقع اوامر و نواهی خداوند است ) 

گفت »بر رسولن  وار نمی مقتدر بود و این سخن بدین مصناست که عیسی 

بلکه در اندیشه چیرگی  فتو و لشکرکشی باار عااالم و      1پیام باشد و بس« 

خواست دین خود را جااا  بود  می   جزير الورب تسّری قدرتش بر خارج از  

ترعی      یا مذاکره و مصالحه    ا بیندازد  حاکم کند و در این راه مخالف را ب 

داشاات.  تحقیر  دشنام  خشونت  کشتن و شمشاایر کشاایدن از میااان برمی 

گفت با شمشیر  یصنی شمشیر به دست گرفته بود و می  »پیامبر مقتدر بود«  

 کنم. از قدرت و از دین خود دفاع می 

 
 به قول سصدیق . 1

 مااا نصاایحت بجااای خااود کااردیم

 گر نیایااد بااه گااوش رغباات کااس
 

 بااردیمروزگاااری در ایاان بساار  

 باار رسااولن پیااام باشااد و بااس
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شود که هاادفش از طاارم  اش یادآور می سروش در انتهای سخنرانی 

هااا  نظریه پیامبر مقتدر )یا عارف مسّلو( آن است که به انتقاااد از حرکت 

  های سیاسی ا اجتماعی مصاصاار )نظیاار جناابش حمرمکاای مصاار و جنبش 

گااذرد(  مبتنی بر آرام سید ق    خیاازش داعااش و آن ااه در ایااران می 

های مااذکور اوصاااف اختصاصاای  ها و جنبش بپردازد. از نظر او حرکت 

آوری و اختیاراتی که خدا باارای تأساایس  پیامبر )ولیت  نبّوت  شریصت 

دهنااد و از  خااود هاام نساابت می   ه تمّدن اس می به او داده اساات( را باا 

رسالت و اختیار را بر خود نیز قائلند که اندیشه فااتو    رو این شأن و این 

مالااک  پنداشااته و خود را ولّی خاادا    . و تسخیر عالم را در سر بپرورانند 

جان و مال مردم بدانند و نظیر نبی و شارع قوانین و اخ قیاتی کااامً  و  

دست دزدان را ببرنااد و...      از بیا و بن نو وضع کنند  مرتدین را بکشند 

آن اساات کااه اوصاااف    سااروش  م پیامبری کنند. جان کاا م  در یک ک 

طور  اختصاصی پیامبر )نظیر وجو  نماز ش  یا نماز جمصه یااا...( و بااه 

تااوان بااه دوران  کلی مقتضاایات دوران تأساایس تمااّدن اساا می را نمی 

 استقرار آن هم تسّری و تصمیم داد. 

اکنون نوبت آن رسیده است تا پس از شرم مختصاار نظریااه سااروش  

 برخی م حظات را در میان آورم. 
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   مالحظات . 2

 . در جستجوی روش 2-1

کنااد کااه از منظااری  مااورد بحااث تأکیااد می   سااروش در سااخنرانی 

خدایی خوفناک آمده بود  نظاار    شناسانه به کار پیامبری که از طرِفجامصه 

کرده و این منظر به او آموخته است که عزم چیرگی بر عالم و ساال ه باار  

    دیگری و دیگران مسااتلزم درگیااری  مقاوماات  جهاااد  ترعیاا   تحقیاار 

    توهین و حتی کشتن مخالفان و... است مگر آنکه از همان ابتدا مخاطبااان 

ساار  یماات شاامارند و مذاکره و گفتگااو بااه زبااان خااوش را غن     مصالحه 

فروآورند. افزون بر آن سروش مصتقد است که نگریستن از ایاان منظاار و  

بینانااه از  شااناختی در کااار و بااار پیااامبر بااه تحلیلاای واقع دیاادگاه جامصه 

شخصیت آن بزرن منجر شده  مفردات گوناگونی از آیات و روایااات را  

دار و بااه  و اقتاا  وحدت بخشیده و آشکار ساخته است که پیامبر با قدرت 

  و خصوصااًا بااا تکیااه باار شمشاایر و جهاااد و  زبااان خااوش و ناااخوش 

کشااان  زورگویااان  متجاااوزان  راهزنااان  مشاارکان و  زدن گردن گااردن 

قدرت و سل ه خویش را برقرار ساخته است؛ کاری که امااروزه     مخالفان 

 قابل الگوبرداری و تقلید باشد. نباید  و در دوران استقرار 

د به طرم این پرسااش پرداخاات کااهق صااّحت آن  توان و بای اکنون می 

( و این گزارش تاریخی )به موابه  مفهوم شناختی )به موابه یک  منظر جامصه 

از آن مفهوم به ایاان مصاادا  چگونااه و بااا چااه    ر مصدا ( و نیز گذا یک  
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 رسد؟ روشی به انجام می 

کند و البتااه  سروش در سرتاسر سخنرانی به آیات و روایات استناد می 

گیرد. اما مصلااوم اساات کااه  بر شمردن آنها از منابع متصدد مدد می برای مصت 

(  صاااّحت و ساااقم آن منظااار )مفهاااوم و اصااال   داوری درخصاااو) 

توانااد بااا اتکااام بااه  شناختی و یا این گزارش و گزاره تاریخی نمی جامصه 

 آیات و روایات )ولو مصتبر( صورت پذیرد. 

 سروش خود در جایی نوشته استق 
ریا کااام ً تحاات مقااولت و در فرهناا  گذشااته مااا تااا

های ک می شکل گرفته بود. به بیان دیگر مورخانِ اندیشه

گذشته ما در مقام نقد تاریخی  کاا م را باار تاااریا مقاادّم 

نگاااری هاام عماادتاً احادیااث و داشااتند. منااابع تاریامی

روایات بودند که با نگاه ک می مااورد ارزیااابی و تاادوین 

 شدند.واقع می

از  ا  ا بااه مصنااای دقیااق آنبااا  دیاان بیاانش تاااریخی در

هنگامی آغاز شد که مورخان  در مقام نقااد تاااریا دیناای  

تاریا را بر ک م مقدم داشتند و بلکه میان کاا م و تاااریا 

بااا  نااوعی تفاااهم و دیااالون را گشااودند. از آن پااس 

های ک ماای را بایااد بااه مورخان دانستند که گاااه اندیشااه

ایااات تاااریخی را بایااد بااا محک نقد تاریخی زد و گاه رو

محک نقد ک می ارزیابی نمود. و انفصال ایاان دو مقولااه 

بار خواهد بود. شریف  برای ک م و تاریا ا هر دو ا زیان
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 (206  ) 1372)سروش   

نکته مهم آن است که سااروش در ارائااه نظریااه خااود و در داوری و  

و اندیشااه ک ماای را بااه   آورد نمی ارزیابی آن  هنوز پای تاریا را به میان 

  زند. محک نقد تاریخی نمی 

افاازون باار آن سااروش در سااخنرانی خااود یکاای ا دو بااار از روش  

دهد که من به صّحت و  برد و ادامه می نام می   ( پدیدارشناسی ) فنومنولوژی  

سااقم فاا ن روایاات و بهمااان حادثااه کاااری ناادارم. گفااتن ناادارد کااه  

ور است و گفتگو دربارۀ وجااود و عاادم  پدیدارشناسی بحث از ماهیت ام 

گذارد. اما کاربرد این روش در جااایی  ماهیات را به اص  م در پرانتز می 

سخن گفت و شرم دقیق رخدادهای  که از قضا باید از وجود و عدم امور  

 نماید. نظر سنجیده و دقیق نمی   انضمامی تاریخی موردنیاز است  به 

 

 . آیا خدای قرآن خوفناک است؟2-2

جنئولوژی و تبارشناسی نظریه »پیامبر مقتدر« آن را مسبو   سروش در  

داند که در  شناسی می خود در سمینار مولوی  2007و مستفید از سخنرانی 

الصول »کتا  خوف و خشیت« خوانااده و در مقاباال آن  آن قرآن را علی 

 نامه« نام نهاده است. مونوی و دیوان شمس را »عشق 

با  همین تقابل ماادخل خااوبی باارای ادامااه    رسد تأمل در به نظر می 

بحث باشد. پرسش این است که منظااور سااروش از واژگااان »خااوف« و  
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داند( دقیقااًا چیساات؟ سااروش  »خشیت« )که او آن را »شرم عاشقانه« می 

 مصتقد است کهق  

یابیم که در  در قرآن خدا را بیشتر یک اربا  نسبتًا عبوا و خشن می 

اد  تقدیسااش کاارد و همااواره از عااذا  )تنبیااه  برابر او باید به سجده افت 

اش ترسید. بنا بر  بیااان قاارآن خداونااد در روز  دردناک(  خشم و شکنجه 

کنااد و چنااین تصبیاارات  قیامت بندگان گناهکااار را عااذا  و شااکنجه می 

مالمال از خشم و خشونت سرتاپای قرآن را فراگرفته است. پیامبر گویی  

د و خداونااد چنااان وجااود او را پاار  از خداوند بیشتر تجربااه خااوفی دار 

شده اساات. او خداونااد را رازی مهیاا  یافتااه  کرده که پر از هیبت می می 

رازی جذا . از قضا پیامبر از همان ابتدا و در ش  قدر  قاادرت  است نه 

الهی را مشاهده کرد و نیروی عظیمی بر او تجلّی نمااود کااه باعااث شااد  

دًا به خود آمااد و عاشااق آن  خود را ببازد و دچار دهشت شود  اگرچه بص 

 جلوه شد و دوست داشت دوباره آن را ببیند. 

کنیااد بااا یااک ساال ان مواجااه  گوید وقتی قرآن را باااز می سروش می 

هااا سااخن  شوید. یصنی با کسی که از بال و از موضع مرتفصی با رعیت می 

زند. مولیی است که عبدی دارد  با برده حرف می   ی ارباب   مانند گوید و  می 

 ؛ برده تو هستیم. ِايَّ َک َنوُعُدگویدق ین عبد مدام به او می و ا 

افزاید که در قرآن خشّیت مؤمنان م رم است. آنها کسانی  سروش می 

لرزد. قاارآن را بایااد بااا  هستند که وقتی اسم خدا ُبرده شود وجودشان می 



 الهیات آشوب  22

دل باار قاریااان عااارض شااود...    آوای حزین بخوانند تا خشااّیت و نرمااِیّ

الب غه« هم تقوانامه است و در آن از ترا و شرم علاای)ع( و اینکااه  »نهج 

کرد سخن رفته است. دعای روز عرفه امااام  ها در دعاهایش غش می ش  

افتد و البته در ذیاال آن دعااا  حسین)ع( را هم هر کس بخواند به گریه می 

گفاات ماان م ماائن  می   ای آمده است که شیا عباااا قماای لحن عاشقانه 

گفت این ذیاال  امام حسین)ع( باشد و راست هم می   نیستم این ذیل از آِن

ع ام مصری است. صحیفه سجادیه هم همه دعاهایش توبه و انابااه  از ابن 

 . است... 

الب غااه  صااحیفه  در منااابع اساا می )قاارآن  نهج پس از نظر سروش  

خوفناک  دهشتناک  عبوا   سجادیه و دعاهای دیگر(  خداوند موجودی 

افتد  دچار خااوف و  سل ان و اربابی است که پیامبرش وقتی به یاد او می 

  . گیاارد شااود و در مقااام عبااد و باارده قاارار می خشّیت و خودباختگی می 

شااود.  شان می یاد خدا مایه ترا  گریه  توبه و انابه پیشوایان دیگرش هم  

اند   آور یافته ان ترسناک و رع  و از آنجا که پیامبر و پیشوایان  خدا را چن 

دهنااد  از او پیامی سخت ترساننده و پر از تهدید و تخویف به مردمان می 

لااک و  رسانند )اینکه اگر فرمان او را نبریااد روزگاااری سااخت و ُمْهو می 

 ای دردناک را منتظر باشید(. عذابی و شکنجه 

دهنااده بااه نظاار  شکی نیست که چنین تصویری از خاادا بساایار تکان 

آید. اما نکته واجد اهمیت آن است که در این تصویر منشااأ خوفناااک  می 
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بودن خدا نامصلوم است. یصنی مشخص نیست کااه چاارا خداونااد چنااان  

دریافت شده است؟ ادعای من آن است که در پس این تصااویر  فرضاای  

کنااد. بااه عبااارت دیگاار تفساایر و  نهفته است که آن را چنین ترسناک می 

ذکر صفت خاصی باارای او مسااّب  ترسااناکی او    تحلیل خاصی از خدا و 

 شده است. 

از قضا سروش در آثار مکتو  خود به این م ل  پرداختااه و تفساایر  

اشصری خدا را که در صوفیان خوفی نیز منصکس است  مسئول خوفناکی  

کنااد. شااکی نیساات کااه در براباار  آور شمردن خداوند مصرفی می و رع  

توان قاارار  گری قرار داده شده و می تفسیر اشصری خدا تفسیر و تحلیل دی 

داد. و من در این نوشته به آن خواهم پرداخت. اما سااروش در سااخنرانی  

دی ماه اولً تفسیر اشصری و صوفیان خوفی را به قرآن هم نساابت داده و  

آن دو )یصناای  آن دو را مترادف و اینهمان شاامرده اساات. ثانیااًا در مقاباال  

ک طرف و تحلیل قرآناای از خاادا از  تفسیر اشصری و صوفیان خوفی از ی 

بیفزایم کااه سااروش    1دهد. طرف دیگر( تفسیر صوفیان عشقی را قرار می 

مکتو  خود مستقیمًا مفهوم خدا ناازد اشااصریان و صااوفیان دوره    در آثار 

نحو  نخست را با تلقی قرآن از آن مترادف نشمرده است اما این اتفااا  بااه 

 
مسلّم است که فص ً از اصاا  حات خااود سااروش )نظیاار صااوفیان خااوفی و .  1

 کنم.صوفیان عشقی( استفاده می
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ًا سااخنرانی دی ماااه او رد داده  ای مکتوبات و خصوص غیرمستقیم در پاره 

آنجا که تصوف عشقی را در نق ااه مقاباال تصااوف خااوفی و   موً است. 

جای آنکااه بگویااد تصااوف عشااقی )فرضااًا(  نهااد و بااه الهیات قرآنی می 

کننااده تصااوف خااوفی اساات  آن را مصااّحو و  کننده یااا تکمیل اصاا م 

 کند! قلمداد می کننده قرآن و ع اکنندۀ بالی دیگر به آن برای پرواز تکمیل 

 

 . تفسیر خوفناکی خدا نزد اشاعره و صوفیان خوفی 2-3

که گفتم سروش در آثار خود به این تفسیر پرداخته است. بنا باار  چنان 

شاامارند  نظر او اشاعره و صوفیان نخستین خاادا را از آن رو خوفناااک می 

قاعااده اساات. سااروش  که او موجودی م لقًا قدرتمند و در عین حال بی 

وجااه  هیچ خواند؛ یصنی خدایی که به شاعره را خدای حداکوری می خدای ا 

آزادی م لااق  به موازین اخ قی  من قی  عقلی و فلساافی ملاازم نبااوده و 

شود چه رسد به  داشته باشد. خدایی که مرتک  محال عقلی و من قی می 

اما نکته مهاام آن اساات   1( 110  ) 1378های اخ قی. )سروش  خ ف 

بااه  که  خدا )خدای حداکوری( در منابع عرفان خوفی )  که همین مفهوم از 

شااودق  قول سروش اوج آن در آثار امام محّمد غزالی است( هم دیااده می 

 
. از نظر سروش همین مفهوم خدای حداکوری بااود کااه راه را باارای نفاای خاادا 1

 گشود.
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سااب  بااه آدماای نصمتاای  استحقا  و بی خدای غزالی  خدایی است که بی 

بسااا مؤمنااان کااه   سب  آن را بسااتاند. دهد و کامً  ممکن است که بی می 

( خاادای  119  ) 1373اند و بسا م یصان که فاسق. )سروش  مرتد شده 

 غزالی خودکامۀ مخوفی است که به داود نبی وحی کرده استق  
ترساای ]...[ و چنان از ماان بتاارا کااه از درناادۀ هااار می

ترساای نااه ای میحاصل آن این است که اگر تو از درنااده

ای بلکه به جنایتی کردهتر گناهی و  برای آن است که پیش

ر اوساات. بلکااه بْاا سب  هیبت و خشونت و ساا وت و ِک

کنااد. خواهااد میپروا هرچااه میبرای آن است که وی بی

برد و نه دلش بر تااو اگر تو را بکشد نه از قتل تو رنج می

روست که بقای تااو سوزد و اگر تو را رها کند نه از آنمی

که باارای آن اساات کند  بلخواهد و بر تو شفقت میرا می

تر از آن اساات کااه باادان که زنده و مرده تو نزد او پساات 

اعتنا و التفات کند. بلکه کشتن هزار کس مول تو با کشتن 

  ) 1373یک مورچه نزد او برابر است ]...[. )سااروش   

120)1 

   ق هرروی به 
من قی است که هیچ خدای اشصریان خدای خودکامه و بی

 
 . کروشه از ناشر است.1
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رفتااارش نیساات و لااذا مجااوز عقلاای و اخ قاای باارای 

توانااد فریاا  تااوان کاارد. میگونه اعتمادی بر او نمیهیچ

دهد  خلف وعده کند  نیکان را به آتش بسوزاند  باادان را 

جنایتی به سااوم خاتمااه مباات  به فردوا ببرد  کسی را بی

طاعتی  از قر  برخااوردار گردانااد. سازد و دیگری را بی

ن هرچااه همه رواست و چه جای چون و چراساات؟ چااو 

کند در ملک اوست نه در ملااک غیاار و لااذا ظلماای و می

 (193  ) 1373سل  حقّی نیست. )سروش   

که اشااصریان و عرفااای نخسااتین خاادا را موجااودی  شود  مشاهده می 

کردند و الهیات آنان »الهیات آشو « بااودق  گزافکار مصرفی می  و  الهوا و ب 

سااویی قاادرتی  شااود کااه از  الهیاتی که در آن خدا موجودی خوانااده می 

کنااد وفااق قاعااده و  نامتناهی و م لق دارد و از سوی دیگر هاار آن ااه می 

( نیساات و  ز نوا عقاال ای عادلنااه و  ای )و خصوصًا قاعده و ضاب ه ضاب ه 

  نخواهد بود. 

به  و دهد که غزالی خود را در برابر چنین خدایی ) سروش توضیو می 

 هراسیدق دید و از او سخت می تصبیر من آشوبگری( می 

»غزالی در برابر چنین خدایی از خوف و از دغدغۀ سااوم عاقباات باار  

لرزد و از آینده تاریک خود سخت مشااوّش و بیمناااک اساات. و  خود می 

لابالی بودن حضاارت حااق  در او قاارار و سااکون باااقی ننهاااده اساات«.  

گوید »اینان ]یصناای  ( خدای لابالی است که می 194  ) 1373)سروش  
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باارم  برم و باکی ندارم و آنان ]نیکان[ را به آتااش می بدان[ را به بهشت می 

 ( 195  )  1373و باکی ندارم«. )سروش   

نکته واجد اهمیت آن است که سروش در سخنرانی »دین و قاادرت«  

دهااد و در مقاباال از  چنین تصویری از خدا را بااه قاارآن هاام نساابت می 

گوید کااه بااه گفتااه او در مولنااا بااه اوج خااود  تصوف عشقی سخن می 

اندیشااید و  رسد. باید به یاد آورد کااه در گذشااته سااروش چنااین نمی می 

داد کااه  الدین محّمد بلخاای را در همااان »مقولااه« قاارار ماای الهیات ج ل 

 صنی در مقوله الهیات و تصوف خوفی. الهیات امام محّمد غزالی راق ی 

نویسدق »اشااصریت ]و  سروش در همان کتا  »قصه اربا  مصرفت« می 

قاعده[ از محورهای مشترک  ی دن به خدای گزافکار و خالق ب موً  قائل بو 

 ( 192  )  1373فکری غزالی و مولوی است«. )سروش  

این مولوی اساات کااه در ابیاااتی »مااأخوذ از همااان حاادیث و تصلاایم  

 سرایدق غزالی« می 

 ای رفیقان راههااا را بساات یااار 

 ای جز که تسلیم و رضا کو چاااره 
        

 شااکار آهوی لنگاایم و او شاایر   

 ای؟ در کف شیر نر خونخااواره 
 

 (  196  )  1373)سروش     

 نویسدق سروش می 

شود کرد کنایااه  ای که در دست او هیچ کار نمی این شیر نر خونخواره 

است از محبو  لُابالی لیزالی کااه هاار کااه را خواهااد بااه قاار  خااود  
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دارد. ایاان مضاامون  رساند و هر که را خواهد از قر  خود محروم می می 

انااد کااه خداونااد را بااه  از روایاااتی گرفته عارفانی چون مولنا و غزالی  را  

کنااد. غزالاای در »احیااام الصلااوم« حاادیوی قدساای  همین صفت وصف می 

في الجنة و الُاباا لي و هااوالء فااي النَّاا ر و    هوالء ق » فرمود آورده که خداوند  

 ( 29  )  1367سروش  «. ) الُاب لي 

هاام باار آن اساات کااه  هرحال م ااابق بااا ایاان توضاایحات مولااوی  به 

پروایی »مهمترین« خصوصیت خداونااد اساات و از ایاان  گری و بی لابالی 

( آنان خدا را  27  )  1367سروش   اندیشد. ) اشصری می   نظر مول غزالِی

شمردند یصنی کسی که پروایاای و باااکی ناادارد  پروا و بیباک می لُابالی  بی 

باارد«. )سااروش     »نیکان را به آتش بسااوزاند و بماادان را بااه فااردوا کهق 

1373  (  193 ) 

غزالی و مولوی در فصل خدا ضاااب ه  قااانون  مصیااار و  به دیگر سخن 

شااناختند کااه جااز هاارج و  دیدند. او را کسی می میزان و نظم و نظام نمی 

شود. اما این درک واحد از خاادا در آن دو  مرج و آشو  از او صادر نمی 

از آن دو در براباار    انجامید. هریااک شخصیت به نتیجه عملی واحدی نمی 

ترسید و دیگری عشااق  این خدای لُابالی موضع متفاوتی داشتق یکی می 

 گویدق ورزید! سروش می می 
... مولوی اگر نگوئیم اشصری است ا و نباید ]هم[ به تمام 

مصنی الکلمه بگوئیم  برای اینکه او از بزرگانی اساات کااه 
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گنجد ا ولی باید بدانیم و قبااول کناایم ها نمیدر این قال  

بهره از تصلیمات اشاعره هم نبااوده اساات. اشااصریان که بی

نها باایش درباره خداوند یک اندیشه افراطی دارند  تأکید آ

ها در از رحمانیت خداوند بر جباریت اوست؛ اینکه انسان

امری را ندارند  هیچ   برابر خداوند هی ند و گستاخی هیچ

حقّی بر گردن او ندارند و هر کاااری خداونااد بااا آدمیااان 

حق اوساات و »ل یساائل عمااا یفصاال« اساات و ایاان   دبکن

  در کلمااات خصوصیت  خصوصاایت جباریاات خداونااد

زند و به همین دلیل هم هساات کااه شااما می  اشاعره موج

بینید یک کسی مول غزالاای تمااام عماار خااودش را در می

برد و در برابر خداوند باار وپاگیری به سر میخوف دست 

لرزد که مبادا با آن همه طاعاااتی کااه او داشااته خودش می

است و خوف و ترسی که او داشته اساات  خداونااد ]باااز 

ه جهاانم بباارد. او ]غزالاای[ هم[ تصمیم بگیرد کااه او را باا 

دانست که خداوند این کار را بکند. این وجه بد نمیهیچبه

دانست و مصلوم هم نبود را اص ً عین الوهیت خداوند می

ای هاام ترسید. باارای اینکااه آن تاارا فایاادهبرای چه می

نداشت؛ در برابر یک چنین خدایی حتی ترا هم کارساز 

 (27   )1367)سروش     نیست.

 گرفتق مولوی در برابر خدای لابالی برعکس غزالی موضع می اما  

اش بر این بود که این مسأله را در یااک پیونااد عاشااقانه  »مولوی سصی 
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ها را از ترا فارغ کنااد و آنهااا را وارد مقااام  عبد و مول حل کند و انسان 

  ( 27  )  1367ح ّ و عشق کند«. )سروش  

داد و شااان ماایمولوی به او ]غزالی[ راه عاشااق شاادن را ن

گفت که تو مُحّ  این خداوند باش و چنان کن کااه او می

ها ها و دغدغهها و خوفمحبو  تو باشد  همه این ترا

فرو خواهااد ریخاات و زناادگی را در کمااال شااادکامی و 

سکینه به سر خواهی بُرد. و عاقبت هم همین است  چون 

  1367آخرت انسان دنباله همین دنیای اوست. )سااروش  

 (28) 

  گسااتاخی و ُپررویاای  رویی سخت سروش مشی مولوی در زندگی را  

ازجااادرنرفتن  مقاوماات کااردن و صااابربودن مصااادل    خواند و آن را با می 

 ( 30  )  1367)سروش   . گیرد می 

جاست و آن اینکه مبنااای ایاان  اما جای طرم یک پرسش جّدی همین 

عارفانی چون او  الدین کدام است؟ و چگونه شد که  تصّوف عشقی ج ل 

من ااق   کاشفان ُحسن خداوندی شدند کااه او را موجااودی خودکامااه  بی 

الهااوا و  و اعتماد  درندۀ هااار  ظااالم  ب لُابالی  شیر نر خونخواره  غیرقابل 

کسی بااا انسااانی چنااان    آور است که تصج    راستی به خوانند؟ گزافکار می 

باز هاام خااود   انسان آن کند( و مصامله کند )که خدای غزالی و مولوی می 

 خسته چنان موجودی سازد! را عاشق و دل 

 نویسدق سروش خود از ظهور و بروز چنین پرسشی آگاه است. او می 
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ک می  اشصری است یصنی نه به   از نظر  ؛رومیالدین  ج ل

علیت قائل است و نه به حسن و قاابو ذاتاای افصااال. و از 

ازین همه بالتر  خداونااد را عقاا ً ملاازم بااه رعایاات مااو 

داند. عدل  از نظر وی  برای آن خو  اساات اخ قی نمی

که خداوند بدان فرمان داده است و لااذا اگاار خاادا نبااود  

خاادمت و خیاناات و داد و بیااداد دارای ارزش یکسااان 

زنااد  چااون بودند. از خداوند هیچ کار ناااروایی ساار نمی

انااد و بیاارون از آنهااا مااوازین افصال او خود میاازان ارزش

جود ندارد تا افصال خدا را بتوان با آنها ساانجید. مستقلی و

چون«انااد  یصناای نااه کارهای خداوند  به قول مولااوی »بی

دارند و نه چونی عقلاای. فااو  عقاال و چون اخ قی برمی

 اند  و هرچه آن خسرو کند شیرین کند.اخ   بشری

بر این اساا  عدالت خداوندی در مکت  صوفیانی چون 

تااوان نمایااد. چگونااه میشودنی مییی ناگ مولوی  مصضله

خدایی را دوست داشت که بر اقوال و افصااالش اعتمااادی 

هااای انسااانی »لابااالی« اساات؟ نیست و نسبت بااه ارزش

ستون فقرات عرفان مولوی عشق اساات  امااا بااه مصشااو  

توان عشق ورزید؟ و اگر دستان عدالت  ناعادل چگونه می

ند ننهااد چگونااه قدرت این خداوند مقتدر را از درون درب

توان از بیداد و ستم وی ایمن بود؟ مؤمنان و پارسااایان می

برنااد  اگاار که به امید ع ا و ثوابی فرمااان خداونااد را می

بدانند که وی »اخ  « دیگری دارد  و بااه وفااای عهااد و 
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راستگویی ملتزم نیست  چااه حااالی پیاادا خواهنااد کاارد؟ 

 (285  ) 1372)سروش   

چگونااه بااه حاال مصضاال    کااه مولااوی   دهد سروش سپس توضیو می 

پردازد. بنا به گفتۀ او از نظر مولوی عشق ورزیاادن بااه خاادا و  مذکور می 

عبادت خالص کردن او  بندگی »کریمانه« است. و آن بهتاارین بناادگی در  

برابر خداوند کریمی است کااه جهااان را نااه از ساار عاادالت )و مراعااات  

«  رشااوت بی عّلاات و  »بی   های پیشین عالم و آدم( بلکااه استحقا  و قابلیت 

آفریده است. مهرورزی  عشق کریمانه  »عشقی فارغ از م حظات عقلاای  

  )  1372و اخ قی و مادی  عشق به خاطر عشااق و بااس« )سااروش   

کنااد. )سااروش   نحو لُابالی جااود و کاارم می در برابر خدایی که به     ( 288

1372  (  289 ) 

یل عشق به خاادای لُابااالی  نماید و سرّ و دل حّل مصقول نمی اما این راه 

شود که چرا خدایی  آشکار نمی  اواًلهرحال  شود چرا کهق به محسو  نمی 

توانااد در مقااام خ قّیاات کااریم نباشااد«. )سااروش   که لُابالی است »نمی 

وضع چنین محدودیتی بر چنان خاادایی    ( به دیگر سخن 289  ) 1372

همااین عاشااقانی   ثانیًاو در چارچو  چنان الهیاتی چگونه ممکن است؟ 

انااد   از حااق گرفته   رشوت بی عّلت و  بی که قماربازان پاکبازند و هرچه را  

دهند  آری همین عاشااقانی کااه  رشوت به او باز می عّلت و بی هم نان بی 

( در  289  )  1372طلبان تاجرمسلک تاریخند  )سروش   برتر از عدالت 
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ضاااب ه  و بی   باااک پااروا و بی مقام عالی ساالوک  خااود هاام  لُابااالی و بی 

( »آخر مگر نه ]اینکه[ بنااده تشااّبه بااه  29  )  1367شوند. )سروش   می 

شااود؟«  تر می یابااد  خداگونااه کند و هرچه تقرّ ِ بیشتر بااه او می حّق می 

( و اساسًا به همین دلیل است که صوفیانی چون  29  ) 1367)سروش  

بااه    داننااد و باایش از آنکااه حااق می   " مظهر شاااهی " مولوی »پادشاهان را 

  )  1372عدالتشان بیندیشند  به جود ]و کرمشان[ نظر دارند« )سروش   

روست که در آثااار کساای چااون مولااوی عاادالت نقااش  ( و از همین 290

 ( 290  )  1372کند. )سروش  ای پیدا نمی برجسته 

همااین بناادگان خااالص    »سخن شود کهق  سروش خود یادآور می   ثالثًا

اعتنا به عدالت« و متوجه و مص وف به کرم  خدا و عاشقان و قماربازان بی 

 آزاری« هم داردق تصالی  »مدلولت سیاسی ویرانگر و انسان   باری 

»... مدلولت سیاسی آن در صورتی که بر عالم انسااانی ت بیااق شااود   

وده خود بماند و  آزار است. و به همین سب  باید در محد و انسان   ویرانگر 

 ( وق 290  )  1372های دیگر تصمیم و توسصه نیابد«. )سروش   به عرصه 
... در عرصه روابی انسانی  عدل برتاار از جااود ]و کاارم[ 

اعتنایی به عدل  مجال کمرمم را هم تن  خواهااد است و بی

کرد. درست است که به قول مولااوی »بااا کریمااان کارهااا 

زیستن بسی دشوارتر اساات دشوار نیست«  اما با ناعادلن  

نیاز تا با ناکریمان زیستن. ما به همان دلیل که از علیّت بی

نیستیم و بدون توسّل باادان از تبیااین رواباای میااان اشاایام 



 الهیات آشوب  34

تااوانیم شااد و مانیم  از عدالت هم باای نیاااز نمیعاجز می

بدون آن در تنظیم روابی انسانی مشکل خااواهیم داشاات. 

 1(291  ) 1372)سروش   

 

 قرآن و مسأله خوفناکی خدا .  2-4

های  تاکنون آشکار شااده باشااد کااه م ااابق بااا نوشااته  رسد نظر می  به 

و    ( نظیاار غزالاای ) سروش منشأ خوفناکی خدا نزد اشاعره  صوفیان خوفی  

قاعااده   ضاااب ه  بی یااک چیااز اسااتق بی   ( مولنا صوفیان عشقی )نظیر  نیز  

 نظم و به تصبیری آشوبناک بودن عمل خدا. بی 

بت آن رسیده است که این پرسش را با قرآن در میااان نهاایم و  حال نو 

 مند؟ کند یا منظم و قانون ضاب ه عمل می ببینیم که آیا بنا بر قرآن خدا بی 

شکی نیست که قرآن بر قدرت م لق و نامتناهی خداونااد تأکیااد دارد  

امااا از   . ([ 8تحااریم/   20  بقااره/ 4)مااوً  هااود/   « َو ُهَو َعلَي ُكِلَّ شَْيٍء َقِديٍر» ] 

ای است کااه همااواره  آموزد که خداوند آفریننده می  این کتا  سوی دیگر 

   آفریندق »به اندازه« و »به اندازه مصّین« می 

ق همانا ما هر چیز را بااه اناادازۀ  ( 49)قمر/   « ِانَّ  ُكلَّ شَْيٍء َخَلْقَن ُه ِبَقَدٍر» ا  

 
غزالی و مولنا قابل تقلیل به تصلاایم مااورد گفتن ندارد که تصالیم عارفانی چون  .  1

 توان از دیگر تصالیم آن بزرگان بهره برد.بحث در این نوشته نیست و همواره می



 35 الهیات آشوب 

    ایم مصینی آفریده 

َِ َق» ا   ق و فرمااان خاادا همااواره  ( 38)احاازا /   « َدرًا َمْقُدورًاَو َك َ  َاْمُر ا

   گیری شده است  سنجیده و اندازه 

ق هاار چیاازی را آفریااد و  ( 2)فرقااان/   « َخَلَق ُكلَّ شَْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا» ا  

    گیری کرد گونه که باید اندازه آن 

    د ای نها ق و آنکه )هر چیز را( اندازه ( 3)اعلی/   « َو الَِّذی َقدََّر» ا  

 هر چیز نزد او »اندازه« دارد   (ق  13« )رعد/ ُكلُّ شَْيٍء ِعْنَدُه بِِمْقَداٍرا » 

 و همه چیز را به عدد شمرد   (ق  28« )جن/ َو َاْحصَي ُكلَّ شَْيٍء َعَددًاا » 

هاار  حسااا  حسابشااان ] (ق 94« )مااریم/ َلَقْد َاْحَص ُهم َو َعدَُّهْم َعدًَّاا » 

 را داشت. آنکس که در آسمان و زمین است[  

و امااور جااز ایاان    « خالِق به اندازۀ مصین بودِن اشاایام » مسلّمًا مصنای  اما 

و از آنها هر گونااه رفتاااری    مخلوقات هر گونه خاصیتی ندارند که  نیست 

به مصنای نفی هر    1امور   داری داری  میزان بندی  حسا ندازه زند. ا سر نمی 

ایاان    خورشید و ماااه بندی اندازه گونه هرج و مرج رفتاری در امور استق 

  خورشااید بااه ساامت جایگاااهی  2کننااد در مااداری حرکاات می   است که 

 
 (7. )رحمن/ ا َ  وَ وَضَعَ الْمِيزَهَرَفَوَ  ءَوَ السَّمَ. 1

   (33/ انبیام) .فَلٍََ يَسْعَحُو َوَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فِي . 2
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و ماه هم پس از طی مراحل و منازلی مصین به شکل اولیااۀ خااود    1خا) 

  آن اساات کااه   شاا  و روز بندی  اندازه    3و هر دو به حسابند   2گردد. برمی 

ساات کااه  بناادی« باااد آن ا طور که »اندازه همان   4باشند شونده هم  جایگزین 

و یا وسیله آبستنی و   6و از خ ل آن باران بیرون جهد   5ابرها را برانگیزاند 

 و....   7لقام گیاهان باشد 

خدا آسمان و زمین و آن ه بین آنهاست را بااه بازی ااه ]و  » هرحالق  به 

خواست که آفرینش را  برای بازی[ نیافریده است که اگر بازیگر بود و می 

 8. « کرد می به بازی بگیرد چنان  

آشکار است که قرآن وقتی برای اشاایام رفتااار و خاصاایت و وی گاای  

 
 (38یس/ . )وَزِيزِ الْوَلِيمِوَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍَّ لَهَ  ذَلََ تَقْدِيرُ الْ. 1

 (39/ . )یسوَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَ هُ مَنَ زِلَ حَتَّي عَ دَ كَ لْوُرْجُو ِ الْقَدِيمِ. 2

 (5)رحمن/  .بِحُسْعَ  ٍاَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ . 3

 (62)فرقان/ . ةًفَلْخِ  رَهَالنَّ وَ لَيْاللَّ لَوَی جَذِالَّ وَهُ وَ. 4

5 .َُ  (48. )روم/  ب ًحَسَ يرُثِتُفَ  حَيَالرَِّ لُسِرْی يُذِالَّ  ا

 (48. )روم/ هِ لِلَخِ نْمِ جُرُخْيَ قَدْوَی الْرَتَفَ. 6

 (22)حجر/ . حَاقِوَلَ  حَيَ  الرَِّنَلْسَرْاَ وَ. 7

لَوْ أرَدْنَ  أ ْ نَتََّخِذَ لَهْوًا لَ تََّخَذْنَ هُ مِانْ   مَ  بَيْنَهُمَ  لَ عِعِينَ  الْأرْضَ وَ  مَ  خَلَقْنَ  السََّمَ ءَ وَ  وَ.  8

   (17و   16)انبیام/  .لَدُنََّ  ِإ ْ كُنََّ  فَ عِلِينَ
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پااذیرد )بادهااا  عنوان واس ه و عّلت میااانی می »مصّین« قائل است آنها را به 

و همااین م لاا  بااه    . انگیزند و وساایله لقااام گیاهاننااد و...( ابرها را برمی 

ر جهااان  مناادی د صراحت حاکی از برقراری نظم عّلت و مصلولی و قانون 

 است )موً  شر  برانگیخته شدن ابرها وزیدن بادهاست...(. 

مندی و راب ه شر  و مشروطی البته صرفًا در امور تکااوینی  این قانون 

دهااد.  نیست و قرآن آن را به امور اجتماااعی و تاااریخی هاام ساارایت می 

در    کااه مفهوم اساسی قرآن در این خصو) مفهوم »سااّنت الهاای« اساات  

َنََّة الَلَّااِه الَّ» دهاادق  های کوتاه و عمیق آموزش می ها و عبارت آیه  ِتااي َقااْد  سااُ

َنَِّت الَلَّااِه  » ( 23. )فتو/ « ِة الَلَِّه َتْعِديً  ِلُسنََّو َلْن َتِجَدَخَلْت ِمْن َقْعُل  َفَلْن َتِجَد ِلسااُ

َنٌنَقْد َخَلْت ِمْن  »   ( 43)فاطر/   «. َو َلْن َتِجَد ِلُسَنَِّت الَلَِّه َتْحِويً   َتْعِديً  .  « َقْعِلُكْم سااُ

   1( 137عمران/ )آل 

المواال اینکااه »خداونااد  پس سّنت الهی »تبدیل« و »تحویل« ندارد. فی 

دهد مگاار آنکااه آنهااا خودشااان را از درون  سرنوشت قومی را تغییر نمی 

 
هاب ساانّت سنّت خداوند است که از پیش جااارب بااوده اساات و هرگااز بااراب .  1

براب سنّت و قانون الهى هرگااز (  23. )فتو/ خداوند  تغییر و تبدیلى نخواهى یافت 

. جایگزینى نخواهى یافت  و هرگااز بااراب ساانّت الهااى تغییاارب نخااواهى یافاات 

. هایى بااوده )و سااپرب شااده( اساات بااه یقااین پاایش از شااما ساانّت ( 43)فاااطر/ 

 (137عمران/ )آل
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عوض کنند«  قاعده و سنتی است که خداوند در تغییاار سرنوشاات اقااوام  

خداوند بر اساااا چنااین سااّنتی   برقرار کرده است. و بنا بر گزارش قرآن 

 اسرائیل برخورد کرده استق  موً  با بنی 
اسرائیل اع م کردیم که شااما دو و در کتا  تورات به بنی

جااویی بااار حتماااً در زمااین فساااد و خااونریزی و برتری

کنید و ما نیز هر دو بار از شما انتقام خواهیم گرفاات... می

ما نیز به آن کیفر تا هر وقت که شما به آن وضع برگردید  

 (8و   4)اسرام/   1برخواهیم گشت.

ای است کهق »خداونااد هاایچ شااهر و  عنوان موال دیگر این هم قاعده به 

گردانااد مگاار آنکااه اهلااش ظااالم و سااتمگر باشااند«  دیاری را نابود نمی 

   2(. 59)قصص/ 

سرکشان هیچ روزگاری را درهم نشکساات مگاار پااس از  » و این همق 

مهلت دادن و آسایش و شکستگی هیچ اّمتی را جبران ننمود مگر بصااد از  

 
.. َو  . ًااِئيَل ِفي اْلِكَت ِب َلُتْفِسدُ َّ ِفي اْلأْرِض َمرََّتْيِن َو َلَتْوُلنَّ ُعُلوًَّا َكِعيار َبِني ِإْسَر َقَضْيَن  ِإَلى  َو . 1

 َن . ُعْد  ُتْماِْ   ُعْد

ََ اْلُقَرى  َو . 2 ََ مُْهِل َما  ُكَنَّا     َيْتُلاو َعَلايِْهْم آَي ِتَنا  َو َيْعَوَث ِفي ُأِمََّه  َرُسواًل َحَتَّى  َم  َك َ  َرُبَّ

 . ْهلَُه  َظ ِلُموَ أ   ِإَلَّ  َو  ُقَرى مُْهِلِكي اْل
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 1( 88الب غه  خ به  نهج . ) « تنگنایی و سختی و رنج 

های خود  ق صًا به راه  را  و اینکهق »خداوند آنان که در راه او جهاد کنند 

   2( 69کند« )عنکبوت/ هدایتشان می 

وق »اگر تقوا پیشه کنند  خداوند فرقان و وسیله تشخیص حق از باطل  

 و....   3( 29بخشد« )انفال/ به آنان می 

مند بودن رفتار خداوند با اقوام و  توان تصلیم قانون در سرتاسر قرآن می 

لیم اساات کااه مقدمااه انااذاری بااه  افراد را مشاهده کرد و از قضا همین تص 

آدمی است تا مواظ  رفتار خود باشد و بداند که رفتار او هم خاصیتی و  

وَى َا  َوای دارد. بنا بر قرآنق » مندی درواقع قانون  «  ْ  َلْيَس ِلْلِإْنَس ِ  ِإَلَّاا  َماا  سااَ

جز آن ااه نتیجااه سااصی و تاا ش آدماای اساات نصاای     ق یصنی (  39)نجم/ 

کساای بااار گناااه    : ( 38)نجاام/   «   َتااِزُر َواِزَرٌ  ِوْزَر أُْخااَرى لََّابرد و اینکه » نمی 

ق  ( 164)انصام/   « َنْفٍس ِإَلَّ  َعَلْيَه    َل  َتْكِسُب ُكلُّ  َو»   گیرد. دیگری را به دوش نمی 

ََ  »   کند. و نیاازق هیچ کس )کار بدی( جز به زیان خویش نمی  َمَّااٌة َقااْد  ُاِتْلاا

 
َم َأَحاٍد  َأمَّ  َبْوُد  َفإِ َّ اللََّه َلْم َيْقِصْم َجعَّ ِری َدْهٍر َقطُّ ِإلَّ  َبْوَد َتمِْهيٍل َو َرَخ ٍء  َو َلْم َيْجُعْر َعْظا.  1

َتْدَبْرُتْم ِماْن َخْطاٍب  ِمَن اْلُأَمِم   ِإلَّ  َبْوَد َأْزٍل َو َبَل ٍء  َو ِفي ُدوِ  َم  اْسَتْقَعْلُتْم ِمْن َعْتاٍب َو َما  اساْ

 .ُمْوَتَعٌر  َو َم  ُكلُّ ِذی َقْلٍب ِبَلِعيٍب َو َل  ُكلُّ ِذی َسمٍْع ِبَسِميٍع َو َل  ُكلُّ ]ِذی[ َن ِظٍر ِبَعِصيٍر

 . َج َهُدوا ِفيَن  َلنَْهِدَيَنَُّهْم ُسُعَلَن  ِذيَن  الَّ  َو. 2

 .ُقوا الَلََّه َيْجَوْل َلُكْم ُفْرَق ًن  إِْ  َتتَّ .3
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َعْت َوَخَلْت   ْعُتْم    َلَه  َم  َكسااَ َأُلوَ  عَمَّاا َلُكااْم َماا  َكسااَ   «   َكاا ُنوا َيوَْمُلااوَ َوَلاا  ُتسااْ

ق آنها گروهی بودند که درگذشااتند )هاار کااار نیااک و بااد کااه  ( 134)بقره/ 

کردند برای خود کردند( و شما هم هرچه کنیااد باارای خااویش خواهیااد  

اْلَعْحااِر    َعِرَّ َوَظَهَر اْلَفَس ُد فِي اْل»   کرد. شما مسئول کار آنها نخواهید بود. و نیزق 

ق فساد و پریشانی به کرده خود مردم در  ( 41)روم/   « ْيِدی الَنَّ ِسبَِم  َكَسَعْت أ 

 همه بّر و بحر زمین پدید آمد و... 

قانون حاکم بر انسان این است که خود او سرنوشت خود را      بنابراین 

و براساااا همااین قااانون اساات کااه وضااصیت اخااروی او    زنااد می رقم  

َوَمااْن َيوَْمااْل ِمْثَقاا َل َذَرٍَّ      َيَرُه  فََمْن َيوَْمْل ِمْثَق َل َذَرٍَّ  َخْيرًا»   ق شود مشخص می 

ای کار خیر کااه انجااام دهااد  ق هرکس هم وزن ذره ( 8و    7)زلزال/   « َيَرُه  ًاَشرَّ

ای کار زشت مرتک  شده باشد هم به  بیند و هرکس به قدر ذره آن را می 

 کیفرش خواهد رسید. 

و آن هاام قااانون    در قیامت با آدمی براساااا قااانون رو خداوند  از این 

(ق مااا  101هود/ )   « َم  َظلَْمَن ُهْم َوَلِكْن َظلَُموا أْنُفَسُهْم  َو»   کندق رفتار می   عادلنه  

 به آنان ستم نکردیم ولی آنان به خودشان ستم کردند. 

توان نتیجااه گرفاات کااه  هرحال با مروری اجمالی بر آیات قرآن می به 

منااد اساات و  کند موجااودی نظام این کتا  آسمانی مصرفی می خدایی که 

توان ضاب ه و قانون انتزاع کرد.  خالقی است که از فصل او و خلقت او می 

  قرآن با الهیااات   ای عمیق و پرناشدنی میان الهیات از این نظر مرز و فاصله 
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 اشاعره  صوفیان خوفی و نیز صوفیان عشقی برقرار است. 

بسیار ضروری است کااهق آری   هم  ذکر این نکته و در پایان این بحث  

 بنا بر قرآن هم خداوند موجودی خوفناک استق 

(ق از آنهااا  175عمااران/ )آل   « َخ ُفوِ  ِإْ  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن  َفَل  َتَخ ُفوُهْم َو»   ا 

 )دشمنان( نترسید ]بلکه[ از من بترسید اگر مؤمن هستید. 

ْوُهْم َوِذيَن َكَفااُرو ْلَيْوَم َيااِئَس الَّاا َا»  ا  ْوِ   ا ِمااْن ِديااِنُكْم َفَلاا  َتْخشااَ   « اْخشااَ

تااان آساای  زننااد[ طمااع  (ق امروز کافران ]از اینکه بااه دین 3)مائده/ 

بریدند و مأیوا شدند. پس شما از آنهااا بیمناااک نباشااید و از ماان  

 بترسید. 

شود که آیاتی از این قبیل حاکی از آنند که مؤمنان بایااد از  مشاهده می 

ا منشأ خوف از خدا در این موارد چنان نیست که در ک م  خدا بترسند. ام 

یصناای مواجااه    ق شااود اشصری یا تصوف خوفی و عشااقی توضاایو داده می 

کند  بلکه  ای در کارش مراعات نمی شدن با قدرت م لقی که هیچ ضاب ه 

برعکس  منشأ خوف دقیقًا این است که با خدایی که وفااق قاعااده بااا مااا  

 تیمق رو هس کند روبه رفتار می 
طور م لااق  ذات خداونااد یااک موجااود  دانیم کااه بااه ماای 

طور کااه انسااان مااوً  از یااک  وحشتناک و ترسناک نیست آن 

جهت کسی را چااه در دنیااا  ترسد. خدا بی درنده یا گزنده می 

کند. از خدا ترسیدن یصنی از قانون  چه در آخرت مصّذ  نمی 

.  خدا ترسیدن  از عدل خدا ترسیدن  از سّنت خاادا ترساایدن 
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ای کساای کااه    :   َعْدُلاُه ُف ِالَّاَخا ُي  َمْن َلَيخوانیمق  در دعاها می 

ترا از او به مصنی تاارا از عاادالت اوساات. در یااک نظااام  

اجتماعی عادلنه هم که واقصًا هاایچ ظلاام و اجحااافی نباشااد   

ترسااد.  ترسد؟ از عاادِل قااانون می انسان اگر بترسد از چه می 

عدالت هم که یک موجود وحشتناک و ترسناک نیست. پس   

ش بایااد  از عدالت ترسیدن یصنی چه؟ یصناای انسااان از خااود 

بترسد  تخّلف و گناه نکند ]و از چااارچو  عاادالت خااارج  

گویند ترا از خدا در نهایت اماار بااه  نشود[ این است که می 

ترا از خود  یصناای بااه تاارا از تخّلفااات و جاارائم خااود  

 ( 56  )  1378گردد. )م هری   برمی 

 *** 

  پایان قسمت اول 
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