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 ا متشابهیحجاب، محکم 
 ياصغر غرو يعل

  ۱۳۹۲ماه  ارديبهشت ۱۰،  شنبه روز سه  سايت جرس،: منبع
  

 .را کذب آن افزون بر صدق آن استيص زند؛ زيتواند متن مقدس را تخص يچگاه نميت هيروا
 

 .از آن او است يهست مةبه نام او که ه

سرکار خانم را و هم سروش دباغ جا شروع کنم؟ جناب دکتر ن دو بزرگوار محقق را از کيام که پاسخ ا حقاً مانده
مانقدر کاش ه. شناسم يشان ميها را به نوشته يام و دوم داشته يها مباحثه حضور ساعت يکه با اول .را يد توسليناه

د نامفهوم يز و شايم، در چند سطر دست و پا شکسته محقر و ناچيان دقت و امعان نظر داشتيغرب يها که در نوشته
 .ميداشت يحداقل در حد توجه به عنوان مقاله م يز دقتيان اهل وطن و همزبان خود نيشرق

دگاه يت دين عنوان کليا! ؟»ا اجبارياب انکار حج«ر بنهادند ين عنوان را از کجا بر نوشته حقيدانم جناب دباغ ا يمن نم
به  يليگر تمايد يگرچه من هم همانند سرکار خانم توسل. ل درش افکنده استير سؤال برده و به چاه وينجانب را زيا

ق نمود ياند، مرا تشو شان که باز هم از همان عنوان غلط استفاده کردهيمقاله خود ا ين مبحث نداشتم وليورود به ا
توانم قلم  ين دو بزرگوار نميا يدگيچيمت خوانندگان گردم، هر چند به غموض و پيق يمصدع اوقات ذ يخطچند 

  :ن قرار استيمن بر هر دو مقاله از ا يها پاسخ. مينما يزن
که عرض کردم با توجه » اريا اختيحجاب، اجبار «ن عنوان بوده است يکردم تحت ا ين باب قلميآنچه را من در اـ ۱

رد، و زنان مسلمان هم يا نپذيرد ياز آن را بپذ يا بخشيکتاب خدا  ةمختار و آزاد است هم يات متن هر کسيود آبه خ
ن و روشن يرا که از نظر لغت و عرف مب ياتيم آيتوان مفاه ينم يد آزاد باشند، وليبا يحجاب يا بيار حجاب يدر اخت

جاد تفرقه و يت بشر آمده نه ايهدا يکه برا يابت و خصوصاً الهدر قرائت متنِ ث يل برد، اساساً روشمنديهستند به تأو
 .ت مخاطب هم بکار گرفته شودينگونه باشد تا فهم و عقالنيد ايجنگ، با ييبر پا

نجانب را متهم يه کرده و البته ايگر تکيا متون ديل و ضرورت آن در فهم قرآن يهر دو بزرگوار به علم تأوـ ۲ 
ست و ين نيکه البته چن. ام گانه بودهيب و بيبا آن غر ييا آشنايا درک يا از شناخت ينداشته  يتياند که بدان عنا  کرده

از مفسران بر  يات قرآن گذشته است و انبوهيد نهم که پس از چهارده قرن که از حيم و بر آن تأکينجا بگويد در ايبا
رامون آنها مطرح يپ ياورده و بحثيان نيبه بمات متشايمستقالً از آ يک تا کنون، سخنيچ ياند، ه ر نگاشتهيآن تفس
ن يا ايات متشابه قرآن است يه از آين آيگفته باشد مثالً ا يم که مفسريابي ير هم نميک تفسي يما حت يعني. اند نساخته

ه به خدا نسبت داده شده است و در همه يدر هشت آ» دي«من باب مثال لفظ . متشابه بکار رفته است يکلمه در معنا
قدرت و  نةشود و نشا ياست که از دست ساخته م ييه کارهايشب يعني. متشابه بکار رفته است يات در معناين آيا
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از اعضاء جسم ندارد، چون  يعضو يپس خدا دست به معنا. باشد ينها ميتسلط و مهارت و اشراف و نظارت و امثال ا
ه معقول به يتشب] ۱.[متشابه است ين معنايشود و ا ير به دست ميقدرت فائقه و کامله دارد که تعب يجسم ندارد، ول

اند  عمران در باب متشابهات سخن به اطناب و اجمال گفته آل ۀه هفتم سوريل آيمفسران در ذ مةهر چند ه. محسوس
 .اند از آن همه نبسته يطرف يول

ء، يک شيردن که دو جزء از جدا ک يي دن و به گونهيبر ياست به معنا» قطع«گر کلمات متشابه در قرآن ياز دـ  ۳
ن معنا يآن هم به هم يناً وارد شده و ترجمه فارسيع ين واژه در زبان فارسيا .با هم نداشته باشند يگر ارتباطيد

ا يدن که چاقو يبا ابزار بر يچ ارتباطيگر هيرا در دل خود جا داده است که د يم متعدديبکاررفته است، اما مفاه
و  يشاونديخو يوندهايدن، قطع پيبر يرا از کار يرد، مانند قطع رابطه، دست کسر و امثال آن است ندايشمش

شده است تحت عنوان  ين باب قلميدر ا يي ام و رساله ان کردهيل بيخود به تفص ين که در جايش از ايب ياصطالحات
مورد نظر خداوند کدام  ينکه اساساً دزدين اييالبته با تع(دن دست دزد يبر: توان گفت يپس م. »ديسرِقَت و قطع «

الء يشوند، و به سبب آن است يم يمستول يو مل يعموم ياز زنان و مردان، که به ثروتها يقطع دست کسان يعني) است
د مفسران و فقهاء، صد در يهم که از د ياتيپس همان آ .ابندي يرا م يو دزد يکه دارند، امکان رشوه خوار يو کار

نها شاهد از لغت و يا ةهماما . آن يظاهر ياست، نه معنا يرفتنيابهش معقول و پذصد محکم بوده است، مفهوم متش
  .عرف تکلم اهل زبان دارد

  
و  يار غنياند و مطالب بس ن مدخل وارد قرآن شدهيان حکماء و عرفاء و مسلمانان از اين در ميش از ايگر چه پ -۴

ند به صراحت که ياند،که بگو ات نداشتهين دسته از آيبه ا يتباز هم اشار ياند ول ن متشابه کتاب گفتهييگشا در تب راه
را  يمولو يمعنو يها مثنو که در حوزه ي، وقتيد محمد جواد غرويت اهللا سيمرحوم پدر، آ. ات متشابهندينها آيا

و  قيدق عةقرآن دوم است، و مطال يگفت مثنو يش کرد، ميد با انبر جابه جايگفتند با يدانستند و م يم ينجس ذات
ن است که رسماً و به يحکماء مفسر رةن مفسر از زمياول يمرحوم غرو. دهد ياز قرآن ارائه م يق آن فهم موسعيعم

پرداخته  يمتماد يها ر از خرافات قرنيرفته و به پالودن تفسيات متشابه آورده و وجود آنها را پذيسخن از آ يروشن
در قرآن  يکه در فقه هست ول ياحکام يعني. ز شده استيئد نفقه از احکام زا ةيبه تصف يجه منتهياست، که در نت

پس . شان در هر دو باب قرآن و فقه را مستقالً خواهم آوردياز آراء ا يي خالصه. ست، مانند حکم ارتداد و رجمين
ت، ل اسيآشنا شدم که فهم مخاطب در آن دخ يدر محضر استاد، با قرآن ين نوجوانيشوم که از سن يد بتوانم مدعيشا

شتر يهر چه قرآن ب. گردد يافتن هردو طرف مي يوسته موجب تعالين قرآن و مخاطبِ او، پير و تأثر متقابل بيو تأث
رامونش يپ يها ييهوده گويز از منجالب خرافات و بيت و خرد مخاطب خود کمک کند، خود نيبتواند به رشد عقالن

 ياست، و برا يرآن هنوز در دوران مراهقه و نوجوانق. ز در متشابهات استيگردد، و اصالت ن يو مصفا م يمزک
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آزاد و آزاده بسازد راه  يصاحب خرد و امت يروانيکه بتواند پ يل شدن به کتابي، و تبديدن به کمال در عمل انسانيرس
  .رفتن دارد يبرا يطوالن

ست، ين نيان قرآن و ديه زن مباحث نه تنها بين بوده است که طرح ايگر آنکه از قضاء نظر من هم بر ايسخن دـ  ۵
امبر برده شود و در آن يات، به عصر پيام که لغات آ د نهادهين امر تأکيوسته بر ايز پيگردد و ن يبلکه موجب رشد آن م

  .افته بوديامبر دست يم که پيابياز قرآن دست  يرد تا به فهميقرار گ يفضا و وقت و محل مورد بازشناس
 
نجانب تمام آثار مکتوب و ين است که ايمش، ايا هر چه که بناميا نقد ي ين داورير اتفاوت من با جناب دباغ د  -۶

گمان  يام، ول گران را بارها خوانده و استماع کردهيشان و ديز مکتوبات خود ايشان و نيپدر بزرگوار و دانشور ا يصوت
 يک به شش هزار ساعت سخنرانيدنز يت اهللا غرويآ. اند در آثار طرف مقابل نداشته ين کند وکاويشان چنيکنم ا

از  يکيمن، به عنوان  ينرو براياز ا. ست شروع شده و تا اوائل دهه هشتاد ادامه داشته استيدارد که از اوائل دهه ب
ن است که متهم شوم به عدم فهم استعارات يار سنگير معجزات قرآن، بسيشتازان در عرصه فهم متشابهات و تفسيپ

ست که ين نيا ين به معنايالبته ا. دييت ارباب حکمت مراجعه فرمايرفع سوءبرداشت به سا يهستم برا يمستدع. قرآن
در  ين رخداديچون چن .ديدر باب قرآن را قبول کن يها و نظرات مرحوم غرو شهيشما از پس مطالعه، آراء و اند

د دست بردارد، اما فقط به منظور از اعتقادات خو يا دانشمندي يخ فکر بشر به ندرت اتفاق افتاده است که دانشوريتار
 يهم به عقل خود، هر چند کوچک، تفکر يگرانيست، ديان نينزد غرب يت و خردورزينکه همه عقالني، و ايآگاه
  .اند گفته ياند و سخن کرده

 
گونه شود، اما در کجا و چ يبازخوان يو خردفرد يد با خرد جمعين مسأله هستم که قرآن بايز از باورمندان ايمن ن ـ۷

 !رسند؟ ي، به فهم مشترک ميگريز دين کرده است و نيکه چن يکس

نکه رسول يا ايآ! گردد؟ يچگونه محقق م)۱۰۳عمران  آل(»واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرّقُوا«ن دستور خدا که يا
است که انسان را  يسمانيست، و حبل، رن کتاب اين، همه همي، حبل اهللا المتي، عروة الوثقيخدا گفته است حبل اله

ق و يا تحقي! م؟ين کلمه از متشابهات است، باورش دارين قرآن است، و ايسمان همين ريسازد، و ا يبه خدا متصل م
م، در يکن يرا فهم م يگريز ديم، و اگر چيفهم يم يگريز ديده و از حبل چيرس يگريد يما در قرآن به جا يبررس

امبر گفته و يجز آنچه پ يات کتاب، مفهومياگر حبل و عروة در آ! م؟يرس يد ميبه آن مفهوم جدبه اعتصام  يچه زمان
داشته باشد، به هر حال فرمان  يگريد يکتاب خدا، معنا يعنياند،  رفتهيباً همه مفسران و حکماء و عرفاء هم پذيتقر
ز لفظ يرد؟ و نيپذ يتحقق م يط چه کسانو توس ين فرمان در چه زمان و مکانيا. دائر بر اعتصام به آن است ياله

به  يتعال يخدا. ل شده استير و تأويتعب يت الهيعمران آمده به هدا آل ۱۰۳ه يهمان آ ۀکه در دنبال» نعمت«
و  يرا توانسته است آنها را از دشمنياد داشته باشند، زين نعمت را بيوسته ايدهد پ ين کتاب دستور ميدگان به ايگرو
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ن زمان و مکان از يافته متناسب با ايد و رشد يحال فهم جد]. ۲[ن دلهاشان را الفت بخشديهد و بنجات د ييارويرو
   !تواند باشد؟ يه چه مين آيا

 
دان يژه در مي، به وياز اظهارات دوست مکرم جناب دکتر دباغ عرض کنم حتماً کس يي و اما در پاسخ به پاره ـ۸

نها همه نشست يو ا. ستين» ن قرائت روشمند و موجه و سازوار از متنبدست داد»، مخالف با ينيد يان روشنفکريجر
نه چندان  يد است روزيام .رديگ  ين ساحت صورت ميل و قال، قول و مقال در هميو برخاست و گفت و شنود و ق

ز احرا«، که همان »ريناپذ يشرط الزم و تخط«دار گردد، و بتوان به همان يب وجهات نظر در افق پديدور، تقر
  .ديازيدست » موجه و معرفت بخش است يها گزاره

 
که اشارت  ياتين آياز قضاء به هم «موجه و معرفت بخش يها گزاره«تفحص از  ين چهارچوب، و در پيو اما در هم

و  يدر مثنو يز هست مثل مولوين نيشيام که برگرفته از نظرات حکماء پ از آن ساخته يي زهيام و وج اند پرداخته فرموده
از  ييها ز گزارهيدر انسان کامل و ن ين نسفيز الدير و فتوحات و عزيدر تفس يز ابن عربير و نيصدرا در تفسمال

موجه و معرفت بخش دست  يها توان به آن گزاره ينم يين است که، به تنهاينها، که گمانم بر ايو مانند ا يسهرورد
ن ينش آسمانها و زمي، در آفريجه به خلقت ذات انسانافت که با تويل ير و تأويخ تفسيدر تار يانيد جريافت، باي

ت رشد يما هم با عقالن. ات کون هماهنگ کرده باشند و از راسخان در علم باشنديات متن را با آيده باشند و آيشياند
د م، قرآن ضد خويبه فهم مشترک برس يي ن باشد که در نقطهيو اگر جز ا. مين به جمع آنها ملحق شويتر امروز افتهي

و تقابل و عناد، و در  يجاد وحدت، موجب تفرقه و سردرگميا ي، و به جايت موجب گمراهيهدا يشده، و به جا
 ين موضعيا در برابر چنيآ. ميها در جهان اسالم هست ن صحنهيهمانگونه که امروز شاهد ا .جه جنگ گشته استينت
. اند در پاسخ دادن فرموده يانصاف يت بينها يز جناب دکتر دباغ، بيمتأسفانه دوست عز! ست؟ين يتيچ مسؤوليه

ات يک آيخ اسالم که به تفکين مفسر است در تارياول يعرض کردم، مرحوم غرو ينيشيهمانطور که در سطور پ
قرآن را تا چه » نيزبان نماد« ياز آثار او را مطالعه کنند تا بدانند چه کس يبهتر است چند خط .متشابه اقدام کرد

است که قرآن نه   دهين امر اصرار ورزيد بر اياست که به تأک ياز زمره کسان يز مرحوم غرويو ن. برده است ياعماق
 .يعلم يها از گزاره يي کتاب علم است و نه مجموعه

 
ه متشابه را از ظاهر به باطن نبرد و از يک آي ين بودن زبان قرآن توجه داشته است، اما او حتيبه نماد يعتياگر شرـ  ۹

را در » آدم از نظر قرآن«ست، مجلد اول يدر اواخر دهه ب يکه مرحوم غرو ينگفت، در حال يآن سخنوجوه شبه 
  .ف کرديقرآن تأل» نيزبان نماد«مقوله 
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و با استمداد از نظرات حکماء و عرفاء و » مثل در قرآن«، تحت عنوان ييها ش، در سلسله درسيش از ده سال پيب- ۱۰
ات پرداختم اما از لغت يل بردم و به بواطن آيقرآن را به تأو يها باً همه مثلي، تقرين عرصه مثل مولويترکتازان ا

الزم به . ح استيع و تفسيرا در خود دارد و قابل توس يم متشابه و معنوين لغت است که مفاهيرا هميخارج نشدم ز
ات محسوس را يد خصوصيعقول باو البته م. ه معقول به محسوسيتشب يعنيمتشابه،  يد که معنايست، چون واقفيذکر ن

حتماً ). ۲۴روم (وينَزِّلُ من السّماِء ماًء فَيحيي بِه الْأَرضَ بعد موتها : ديگو يم يتعال يخدا يدر برداشته باشد، پس وقت
 يآسمان ربوب هم از يگريکند، آب د ين مرده را زنده ميد، و زميآ يا فراز به فرود ميکه از آسمان  ين آبيعالوه بر ا

و  يکند مردگان را، و آن آب وح ياءگر است و زنده مين آب، احيبارد که آن هم مثل ا ين وجود انسان فرو ميبه زم
 يمحکمند و برخ يات کتاب هم محکمند و هم متشابه و هم بعضيو البته زبان قرآن و همه آ. است يت الهيهدا

 :ح کتابيات صريمتشابه طبق آ

كأُح تَابيمٍ خَبِيرٍ الر ككح نلَد نلَتْ مّفُص ّثُم تْ آياتُه۱هود (م( 

 .م آگاهيات آن سپس از هم گشوده شده است از نزد حکياست که محکم شده است آ يکتاب

 )۲۳زمر ... (اللَّه نَزَّلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشَابِها مثَانِي 

 ...که متشابه دوگانه است ين گفتار را کتابيترجاً فروفرستاد بهيخداوند است که تدر

 )۷آل عمران ... (هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آياتٌ محكَماتٌ هنّ أُمّ الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ 

کتاب ) ا اصلي(اب نها ام الکتيات آن محکمات است هم اياز آ يهمو است که فروفرستاد بر تو کتاب را که برخ
  ...گر متشابهات استيد ياست و بخش

  
ک يت بشر به يهدا يپروردگار است و برا ين کتاب از سويت ايم که کليمان مطلق داريا ما ايقت آيبه حق ـ ۱۱
 !قرار گرفته است؟ يدر دسترس و يو عدالت و سلم و آشت يو سراسر آزاد يات معقول و انسانيح

آنکه  يو شناخت، ب يق و واکاويتواند از منظر تحق ين کتاب فقط ميات ايد و کاو ما بر آست، کنين يمانين اياگر چن
تواند  يده است که ميپسند ين کاريرد و البته ايها داشته باشد صورت پذ ات مسلمانيو ح يبر جوامع اسالم ياثر وضع

 )جابجا شود. (چند باشد يد فوائديمف
  

ن يکه خود چن يتعال يم، از جمله خداينسبت نده يا نوشته نشده به کسيفته ن است که آنچه گيانصاف در نقد ا ـ ۱۲
در  يوقت). ۲۱أنعام (» ومن أَظْلَم ممّنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا«ده؛ يات عديها دانسته است در آ نيرا از ستمکارتر يکس

ر يا غيه که شتر باشد يقائل نشده و از د يهير و تنبيچ تعزيمرتد ه يز برايامده و نيه حکم رجم نيو زان يزان يقرآن برا
را به خدا منسوب  ين احکاميم و چنيده يها جا م نيامده، چرا ما خود را جزء ستمکارتريان نيبم يآن اصالً سخن

ه يک آين کلمه دوبار اما در يبرسانم که ا يد به عرض سرکار خانم توسليبا «ةيد«و اما در خصوص لفظ ! م؟يساز يم
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ه از شتر ين آيدر ا. ر مسلمانان استيا غينساء که درباره قتل خطاء از مسلمانان  ۀسور ۹۲ه يآ. قرآن تکرار شده است از
ر در زمان و ييال و قابل تغيه به صورت سيدر آ يتعال يه را خدايست اما بر عکس پرداخت دين يچ اسمير آن هيا غي

د عموم است، هر يمف يعنيبه صورت نکره آمده  «ةيد» «سلَّمةٌ إِلَى أَهلهوديةٌ م«: مکان قرار داده است و فرموده است 
بزرگ است که  ين ظلميپس ا. رديگ ير است دربر مييقاتل که قابل تغ يو متناسب با وضع مال يرا در هر زمان يزيچ

 .ميوارد در فقه را به کتاب خدا و خدا نسبت ده يخطاءها
  

د يتر است در پد تواند و موفق ياز قرآن بهتر م يدو جنس يهم موافقم که بازخوان يوسلن نظر سرکار خانم تيبا ا ـ ۱۳
 : ده مثليات عدياست در آ يتعال يح خداين دستور صريبرگرفته از قرآن، و ا يو اخالق يتيآوردن نقش ترب

«شُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسفُوا يا أَيهارتَعلَ لائقَبا ولَ ...« ايو ) ۱۳حجرات (» ...وبمع يعأَنِّي لَا أُض
إِنّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنَات «) ۱۹۵عمران  آل(»...عاملٍ منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضُكُم من بعضٍ

 ينالْقَانِتوّتَصَدالْمو اتعالْخَاشو ينعالْخَاشو اتالصَّابِرو الصَّابِرِينو قَاتالصَّادو ينقالصَّادو الْقَانِتَاتو قَاتّتَصَدالْمو ينق
كَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو اتمالصَّائو ينمالصَّائا ورأَجةً ورغْفم ملَه اللَّه ّدأَع اترالذَّاكا وير

 )۳۵أحزاب (»عظيما

د در يستند، اما باين دست، کم نياز ا ياتين عرصه و آياست در ا يتيا و قابل عنايار گويگزاره بس» بعضُكُم من بعضٍ«
و راهنما بودن قرآن را حتماً تحت  يدر فهم، هادتفرقه و تفرق . ديل آنها به فهم مشترک رسير و تأويخصوص تفس
 «... قُلْ للْمؤمنِين يغُضُّوا من أَبصَارِهم« : اند مثل مورد استناد قرار داده يرا که خانم توسل ياتيآ. دهد يالشعاع قرار م

ه و يت به واژگان بکارگرفته شده در آيب با عنانجاني، ا(۳۴نساء (» ...الرِّجالُ قَوّامون علَى النِّساِء«ا يو ) ۳۱و  ۳۰ور ن(
و . ستيبه تکرار آن ن يازينجا نيام که البته در ا ح دادهيز کاربرد لغت در عصر حاضر توضيها و ن انطباق آن با لغت نامه

  .ميان نمايام زنانه ـ مردانه آنها را ب دهيبلکه کوش. ستميآن هم ن يافتگيکمال  يالبته مدع
 
   

ن به يد، ايگو يچند از عدم اجبار سخن م ياتيدر آ يم فرموده اما وقتيبشر تعل يبهروز ين را برايد يلتعا يخدا -۱۴
تواند داشته  يم ين آزاد بگزارد، چه مفهوميا رد ديخواهد مردم را در قبول  يامبرش مياز پ يچه معنا است؟ و وقت

شوند، در نظام مدرسه مقرر  يار حاضر ميه اختآن ب يدر کالسها يشود، دانش آموزان يساخته م يي باشد؟ مدرسه
را  يرد، اما دانش آموزيگ يده است اجرش را ميکه زحمت کش يزانيدرس خوانده، به م يگردد هر شاگرد يم

وجود ] ۳[يکاليها نکته پارادوکس ن گزارهيگمان نکنم در ا. ندينما يق ميکنند، بلکه او را تشو يمجبور به خواندن نم
 :مير توجه کنيات زيبه آ. و در اثر خطاء او بروز کرده است يتعال يخدا ير هست از سوداشته باشد، اگ

 )۱۲حاقه (لنَجعلَها لَكُم تَذْكرةً وتَعيها أُذُن واعيةٌ 

...  نُونممٍ يؤقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلف ّ۵۱عنکبوت (إِن( 
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دبكُلِّ عى لكْرذةً ورصنِيبٍ  تَب۸ق (م( 

 شَهِيد وهو عمّأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان نمى لكْرلَذ كي ذَلف ّ۳۷ق (إِن( 

 )۹أعلي (فَذَكّر إِن نَفَعت الذّكْرى 

  )۴۴نحل (ن وأَنْزَلْنَا إِلَيك الذّكْر لتُبين للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرو
 ونبيلْع مهو وهعتَمإِلَّا اس ثدحم بِّهِمر نكْرٍ مذ نم يهِما يأْت۲أنبياء (م( 

هلْ أَكْثَري بلقَب نم كْرذي وعم نم كْرذَا ذه انَكُمهراتُوا بةً قُلْ ههآل ونِهد ناأَمِ اتَّخَذُوا م ونلَملَا يع م رِضُونعم مفَه ّقلْح
 )۲۴أنبياء (

ادآور آنان است که با منند و ي) کتاب(ن يد برهانتان را، اياوريامبر بيپ يا را اتخاذ کردند، بگو ينکه جز او معبودانيا اي
 .نرو اعراض کنندگاننديدانند حق را از ا يشترشان نمياند بلکه ب ش از من بودهياد آن کسان است که پي

 )۵۰أنبياء (ذكْر مبارك أَنْزَلْنَاه أَفَأَنْتُم لَه منْكرون وهذَا 

 !د؟يا شما از انکارورزانيمبارک است آ ين قرآن ذکريو ا

 رِضُونعم نْهع أَنْتُم ،يمظأٌ عنَب و۶۸و  ۶۷ص (قُلْ ه( 

 .ديکنندگانشما از آن اعراض ) که يدر حال(م است يعظ يکه آن خبر) امبريپ يا(بگو 

ب به ذهن يشتر قريات قبل و بعد بيآ يقرآن را به معان ياند و هم قرآن، ول امت دانستهيمفسران خبر بزرگ را هم ق
 .اند دانسته

 )۸۸و  ۸۷ص (إِن هو إِلَّا ذكْر للْعالَمين، ولَتَعلَمنّ نَبأَه بعد حين 

 .يد دانست بعد از مدتيان، و حتماً خبر آن را خواهيجهان يبرا يادآوريست جز ين يزين قرآن چيا

 )۴۰و  ۳۲و  ۲۲و  ۱۷قمر (ولَقَد يسّرنَا الْقُرآن للذّكْرِ فَهلْ من مدّكرٍ 

 يمتَقيس أَن نْكُمشَاَء م نمل ،ينالَملْعل كْرإِلَّا ذ وه ۲۷تکوير (إِن( 

 .هرکس از شما که خواسته باشد به راه راست رود يبرا. انيجهان يبرا يادآوريست جز ين يزيچ) قرآن(ن يا

 )۹۹يونس (ولَو شَاَء ربّك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعا 

 .با هم ين است، همگيزم يآورد هر کس که در رو يمان مينه ايخواست هر آ ياگر پروردگار تو م

 )۸ يشور(ـ ) ۱۱۸هود (لنَّاس أُمّةً واحدةً ولَا يزَالُون مخْتَلفين ولَو شَاَء ربّك لَجعلَ ا

 .ساخت يواحد م يخواست همه مردم را امت يچنانچه خدا م

 شَاَء فَلْيكْفُر نمو نمشَاَء فَلْيؤ نفَم بِّكُمر نم ّققُلِ الْح۲۹کهف (و( 

مان آورد و هر کس که بخواهد کافر ياز پروردگار شما است پس هر کس که بخواهد ا يدرست) امبريپ يا(و بگو 
 .شود
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 ين باشد، پس رفتار قوايمان دارد، و اگر نه چنيبشر در قبول ا يت از آزاديز حکاين نيش از ايات مذکور و بيهمه آ
صاً زنان، در اجبار آنها به ز هست، با مردان و خصويو خشونت ن ي، که متضمن بدرفتارياسالم يحاکم بر جمهور

با اهل  يعياساساً تفاوت تفکر ش. د درست باشديژه آنها از احکام است، باياز رفتار،که برداشت و يرفتن نوع خاصيپذ
 .ار است و محکوم کردن جبريسنت در اعتقاد به اخت

 :امر صحه گذاشته و گفته استن يدش بر ايخود در کتاب مج يتعال يوخدا. امبرانيدر پ يمان مراتب دارد حتيالبته ا

بقره (ز؛ تلْك الرّسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ يو ن) ۵۵إسراء (ولَقَد فَضَّلْنَا بعضَ النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داوود زَبورا 
اهدين بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً ده است؛ فَضَّلَ اللَّه الْمجيلت بخشيز مجاهدان را بر قاعدان فضيو ن) ۲۵۳

 )۹۵نساء (وكُلًّا وعد اللَّه الْحسنَى وفَضَّلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما

ن يبه هم ين اشاراتيشيبته در مقاالت پال. رديگ يار و انتخاب آزاد صورت ميه اختيها فقط در سا لتين مراتب و فضيو ا
 .ام مسأله داشته

  
ت ياز آن مباحث بر سا يبرخ. ده سال گزشته يشتر در طيام، و ب ار بدان پرداختهيدر خصوص زنان در قرآن، بس ـ۱۵

ار است و يبحث بس يالبته هنوز جا يول. گر به صورت لوح فشرده استيد يارباب حکمت نقش بسته و بعض
رد موجب يقرار گ ياگر آنها خوانده شود و مورد نقد جد. طلبد يم يتر افزون يخيو تار ييو روا يقرآن يها پژوهش

که  ين پرسش سرکار خانم توسليضه در پاسخ به اينبودن عر يخال ياما برا. مطالب خواهد شد يو تعال يافتگيکمال 
 يآورم که خدا ياحزاب را م ۀسور ۲۹و  ۲۸ات ياقدام، آ يداده است برا يقرآن به زنان آزاد يکجا: نديگو يم

دن يا جدا شدن از تو را به زنان اعطاء کن و به آنها بگو در گزيار ماندن با تو يدهد اخت يبه رسولش دستور م يتعال
آنان  يو معنو يگرفتند حقوق ماد ييم به جدايکه تصم يامبر موظف است در صورتين دو راه آزادند و پياز ا يکي

که  يحقوق معنو» سراحا جميلًا«شود، و در  يلحاظ م يمنافع و مصالح ماد» أُمتّعكُنّ«که در . دياء نمارا به وفاء اد
ده به اسالم ين قاعده بر تمام زنان گرويو ا. او يخواه يو آزاد ياز آزادگ يم رسول است و حاکيبرآمده از خُلق عظ

 .نا رد آيمان يبه قبول ا يز حتيم است و نيقابل تعم

سرِّحكُنّ سراحا جميلًا، وإِن كُنْتُنّ تُرِدن ا أَيها النَّبِي قُلْ لأَزْواجِك إِن كُنْتُنّ تُرِدن الْحياةَ الدّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتّعكُنّ وأُي
ل ّدأَع اللَّه ّةَ فَإِنرالْآخ ارّالدو ولَهسرو االلَّهيمظا عرأَج ّنْكُنم نَاتسح۲۹و  ۲۸أحزاب (لْم( 

و ) ايدن ياز کاال(د تا بهره دهم شما را ييايد بيا نت آن بودهيا و زيدن يامبر بگو به همسرانت اگر طالب زندگيپ يا
رده است د پس همانا خدا فراهم آويا آخرت بوده يو اگر طالب خدا و رسول او و سرا. بايز ييتان سازم رهايرها
 .شما پاداش بزرگ يکويزنان ن يبرا
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م را به نبوت ينام برده است و مر يو بزرگوار يمان و بزرگيو طهارت و کرامت و ا يکيرا به ن ياريان زنان بسيو از م
واصْطَفَاك علَى نِساِء  ز فرزند او را؛ وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنّ اللَّه اصْطَفَاك وطَهّركياصطفاء نموده و ن

ينالَم۴۲آل عمران (الْع(  
 

 يشتر موارد قصه انگور و عنب در مثنويدر ب ينکه قصه من و سرکار خانم توسليد اظهار تأسف کنم از ايبا ـ۱۶
ات کتاب، در فهم و يزان دانش مخاطب آيت و ميم که عقالنين امر نظر مشترک داريما هر دو در ا. است يمعنو

و  يخرد فرد يريات و بکارگيانسان را به کسب دانش و تعقل در آ يتعال ينرو خداياز ا. ر فراوان دارديک او تأثدر
عبور نکرد  يام الهيقت و کنه پيافت حقيدر ير براين مسيو اگر از ا. دينما يجهت فهم درست آنها دعوت م يجمع
ار ين موجب بروز اختالف بسيا بکار نبسته است و هما عقلش ريا بر دلش، که مرکز فهم او است، قفل زده شده يگو

 .گردد يم

 )۸۲نساء (أَفَلَا يتَدبّرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلَافًا كَثيرا 

 )۲۴محمد (أَفَلَا يتَدبّرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

 )۲۹ص (ب أَنْزَلْنَاه إِلَيك مبارك ليدّبّروا آياته وليتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ كتَا

 لُونقأَفَلَا تَع كُمكْرذ يها فتَابك أَنْزَلْنَا إِلَيكُم ۱۰أنبياء (لَقَد( 

 لُونقتَع لَّكُمبِيا لَعرآنًا عقُر ۲يوسف (إِنَّا أَنْزَلْنَاه( 

 يي هين آيياز جمله تب يگريد يها تر آنها، روش فهم بهتر و درست يات کتاب برايعالوه بر تدبر و تعقل در مجموع آ
گر يات ديکه آ» فسر بعضه بعضاًيالقرآن «: اند نرو گفتهيافت بوده است، ازيفهم و در يشگيگر از وصول هميه ديبه آ

ات يش از ما بر آيخصوصاً آنها که پ يز توجه به عقول مستقله بشري، و نرنديگر قرار گيد يي هيد مفسر آيتوانند و با يم
 .اند کتاب تفکر کرده

ست و ي، مرادش چ)۹إسراء (إِنّ هذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقْوم  :ديگو يقرآن م ين است که وقتياما سخن من در ا
ا متناسب با يابند، يد بدان دست يکسان بايانسانها به طور  ةاست و هم يکيا اقوم يآ! م؟يرس ين اقوم مياز کجا به ا

ار ينه در آن اختالف بسير از خدا بود هر آيغ ياگر از نزد کس: ديگو يم ينکه وقتيا ايشود؟ و  يدرک آنها متفاوت م
د يا بايبماند و  ديا بايو آ! د؟يآ يد ميو چگونه پد! ار در کجا است؟ين اختالف بسيا! چه؟ يعني، (۸۲نساء (افتند ي يم

! گردد؟ يد کدام است و چگونه متحقق ميگو يکه قرآن از آن سخن م) ۵۲مؤمنون ( يي امت واحده! برطرف شود؟
د که بر ين امت هستيشما بهتر: ديگو ينکه ميا! از امت درست است؟ يان چه کسيب !است؟ ياصالً امت چه گروه

م، از عقول خودمان؟ از تدبر در قرآن؟ ياوريرا از کجا ب» نيبهتر«ن يف اي، تعر)۱۱۰عمران  آل(د يا مردم خروج کرده
م يگو ين مسائل است که ميدر هم» !!نم، من همانم که قرآن گفته استيمن بهتر«: ديگو يم يات؟ هر کسيان آياز ب

 امت« فيخود تعر! کدام است؟» رياختالف کث« ديرا بدهد، و خود بگو» نيبهتر«ف يم قرآن خود تعرياجازه ده
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دان يوارد م ياکنون که سرکار خانم توسل. ميق هستيازمند مباحثات مطول و دقينه البته نين زميو در ا. را بدهد» واحده
 .نديمردان ساکت شوند تا زنان سخن بگو يسعادت که قدر ياند، زه شده

  
جه يت خود، و در نتيالناند، با عق عصر حاضر که مخاطب قرآن بوده ينياز دانشوران و متفکران د يگروه يوقت  ـ۱۷

قرآن است،  يرياء در قرآن بخش اساطيند قصص انبياند که بگو دهينجا رسياند، به ا که کرده ييها يقات و بررسيتحق
نَحن نَقُصُّ «.داند ياست و آن را باطل م ين رأيکه قرآن خود ناقض ا يرند در حاليد بپذين گزاره را همه بايا ايآ

ست که قرآن خود ين يينجا از جمله جاهايا ايآ! د حق داد؟يبا ينجا به چه کسيدر ا)۳يوسف (»صَصِعلَيك أَحسن الْقَ
ه يآ ۹ده است، محکوم و مردود سازد و در ياء رسين برداشت از قصص انبيرا که به ا يد و فهم مخاطبيد سخن بگويبا

 :ن پندار از مردمان باطل استيد که ايح نمايتصر يتعال ياز قول خدا

يمٍ، إِوأَث تَدعإِلَّا كُلُّ م بِه بّا يكَذمينِ، وّمِ الدبِيو ونبّيكَذ ينالَّذ ،بِينّكَذلْمل ذئميلٌ يو يراطآياتُنَا قَالَ أَس لَيهذَا تُتْلَى ع
ونبا كَانُوا يكْسم لَى قُلُوبِهِمع انلْ ركَلَّا ب ،ينلّ۱۴ا ت ۱۰مطففين (الْأَو( 

انگارند آن را جز هر تجاوزگر  ين را، و دروغ نميانگارند روز د يدر آن روز بر دروغ انگاران، آنان که دروغ م يوا
 )ر استياساط(ان است ينيشيپ يها نها افسانهيات، بگفت که اي، هرگاه تالوت شود بر او آيگناهکار

بِنَميمٍ، منَّاعٍ للْخَيرِ معتَد أَثيمٍ، عتُلٍّ بعد ذَلك زَنِيمٍ، أَن كَان ذَا مالٍ وبنِين، إِذَا تُتْلَى ولَا تُطع كُلَّ حلَّاف مهِينٍ، همّازٍ مشَّاٍء 
ينلّالْأَو يراطآياتُنَا قَالَ أَس لَيه۱۵تا  ۱۰قلم (ع( 

 ي، متجاوزيکي، بازدارنده از نينيچ رونده به سخن يگو هودهي، هر بيمقدار يب ۀمکن از هر سوگند خورند يرويپس پ
هرگاه تالوت شود بر . نها همه نابکار، فقط بدان سبب که صاحب مال و فرزندان استياز پس ا ييبزهکار، درشتخو

 .ان استينيشيپ يها نها افسانهيات ما بگفت که اياو آ

أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا وإِن يروا كُلَّ آية لَا يؤمنُوا بِها حتَّى إِذَا  ومنْهم من يستَمع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً
 ينلّالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسه وا إِنكَفَر ينيقُولُ الَّذ لُونَكاديج اُءوك۲۵أنعام (ج( 

ز در يم تا فهمش نکنند و نيلهاشان سرپوش نهاداست که تو را گوش فرا دهد، و بر د يشان کسيو از جمله ا
آنان که کافر . که بنگرند بدان، بدان نگروند تا آنکه نزد تو آمده با تو جدل کنند يي هي، و هر آينيگوشهاشان سنگ

 .انينيشيپ يها ن جز افسانهيست ايند نيگو يشدند م

 )۳۱أنفال (و نَشَاُء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِن هذَا إِلَّا أَساطير الْأَوّلين وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُوا قَد سمعنَا لَ

ن جز يست ايم نيگفت ين را ميم حتماً بمانند ايخواست يم، اگرميدينه شنيشان، گفتند هر آيو هرگاه تالوت شود بر ا
 .انينيشيپ يها افسانه

ّباذَا أَنْزَلَ رم ميلَ لَهإِذَا قو ينلّالْأَو يراطقَالُوا أَس ۲۴نحل (كُم( 

 .انينيشيپ يها فرو فرستاد پروردگارتان گفتند افسانه يزيشان را که چه چيهرگاه گفته شود ا
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در بستر زمان و مکان امروز،  يول. افسانه بودن قرآن را نادرست دانسته است يتعال يکه خدا يگريات ديو آ
م ياز کتاب حک ياند که بخش دهيجه رسين نتيات به ايخود و تفحص در آ يو خردورزما، به تعقل  ينيروشنفکران د

ا يآ! رفت؟يکدام قول را پذ! د کرد؟يحال چه با. اند قاً کالم خدا را در افسانه نبودن انکار کردهيدق يعني .افسانه است
ستم و هر يد من افسانه نيد و بگود به خود قرآن اجازه داد از خودش دفاع کنيست که باين يين جا از همان جاهايا

د ييد و بگويکن ييشما مرا راهنما. ن استيچ ام دروغ زن، دروغ پرداز، کافر، متجاوز، سخن د من افسانهيکس که بگو
  .رميکدام قول را بپذ

  
ازل از قرآن در بستر زمان و مکان ن ياند که بخش افتهيد به خرد خود درياز قرآن پژوهان عصر جد يز برخيو ن ـ ۱۸

ندارد و منسوخ است، و حال  يامبر اتفاق افتاده و امروز کاربرديات پيکه در دوران ح يعيشده و مربوط است به وقا
ان در هر يهمه جهان يو جاودانه برا يشگيات خود را حق، هميد و داللت آيگو يم يگريز ديآنکه قرآن خود چ

 .داند يم يعصر

ر يات زيبه آ! ر دهد؟ييام قرآن را تغين پيتواند ا يت مخاطب ميعقالنا يآ! فوق درست است؟ ۀک از دوگزاريکدام 
 :مينگاه کن

 )۱فرقان (تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرقَان علَى عبده ليكُون للْعالَمين نَذيرا 

 .را انذاردهنده باشد انياش تا جهان حق از باطل را بر بنده ييکه فروفرستاد ابزار جدا ياست خداوند يه افزونيما

ن هم يعربستان، ا ۀريا فقط اهل شبه جزياند،  نهيمراد فقط اهل مکه و مد» نيعالم«ا يو آ! ا فرقان همان قرآن است؟يآ
د ذكْر للْعالَمين يگو يم و مين آورديش از ايکه پ ياتيز در آيو ن! د؟يگو يخرد مخاطب چه م! فقط در عصر رسول؟

خرد ما اگر نخواهد در چارچوب لغت ! ان دارد؟يجز جهان يين معنايا عالميآ) ۹۰أنعام (رى للْعالَمين ، ذكْ)۲۷تکوير (
ن، يرب العالم: ديگو يه ميآ ۶۰ش از يدر ب يکند، مخصوصاً وقت ين مييرا چگونه تع» نيعالم«ن يا ۀبماند، محدود يباق

! ند؟يآ يا آنانکه پس از او مير عصر رسول بودند و رفتند و آنان که د! ان مراد است؟يکدام جهان. انيپروردگار جهان
 !امت؟يا هر دو تا قي

 .ن سؤال را مطرح ساختيد هميتوان و با يدر خصوص کتاب هم م

 يهف يبلَا ر تَابالْك كات ناسخ است و منسوخ يا آيقرآن است  ۀا هميآ! قرآن است؟» کتاب«ا مراد از ي،آ)۲بقره (ذَل
دانم که  يم مير خالق حکير با علم فراگيستم و آن را مغاير معتقد به ناسخ و منسوخ نين حقيالبته ا(شود؟  يرا شامل نم

اهل کتاب  (۱۰۱بقره (»نَبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتُوا الْكتَاب كتَاب اللَّه وراَء ظُهورِهم«) خود به آن پرداخته شده يدر جا
أَفَتُؤمنُون بِبعضِ «. د باشديات چگونه باين آيبرخورد ما با ا! را بر پشت سرهاشان انداختند؟ کدام بخش از کتاب خدا

مان ياز کتاب ا يي ا به پارهياز همه مخاطبان است که آ يتعال ي، حتماً پرسش خدا)۸۵بقره (»الْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ
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م و در پاسخ يصه نشوين نقيم که دچار ايمان آوريد به کتاب خدا ايباچگونه  !د؟يشو يکافر م يي د و به پارهيآور يم
  !ست؟يمان اقرار به لسان و عمل به ارکان نيا ايآ. ميا مان آورده يما به همه کتاب ا! نه: مييبگو يتعال يپرسش بار

  
 يول. کنم يول مگر موکيد يرا به زمان يو حداکثر يز قرائت حداقلير منصوص، و نيرامون منصوص و غيبحث پ ـ۱۹

  .نميب يات متن ميبا آ ريرا آن را مغايز. مخالفم يم بندين تقسياساساً با ا
  

ن بخش از کالم ين نام خوانده شود، با ايخواهم به ا يات دارد اما نمين مناقشات که البته صورت دفاعيو از پس ا ـ ۲۰
جه و ياو سازگار نباشد، نت يعرف يخالقا يل ارزشمند متن مقدس با مشهورهاياگر تأو :ز موافقم کهيدوست عز

را که به نحو روشمند از  ييرد، چرا که خدا باور است و معنايگ يل و فهم ارزشمند از متن مقدس را برميمحصول تأو
ک ي يج فهم روشمند از متن مقدس، برايده گرفتن نتايناد... «ز يو البته ن!... انگارد يمتن مقدس احراز شده موجه م

  .»اخالقاً ناموجه استخدا باور، 
  

نجانب از متن مقدس را يا ياند و تلق بدان استناد نموده يريجه گيان مقال خود به عنوان نتيو اما آنچه که در پا ـ۲۱
... ها و  ستيلسوفان، هرمنوتيف يمعرفت يبا دستاوردها ييو بر اثر اُنس با متن مقدس و آشنا يو تعامل يکيالکتيد«

در مقام اثبات و فهم متن مقدس بکار  يد و به مثابه مفروضاتيآ يبدست م) قين طريآنچه از ا(اند اند و افزوده دانسته
ات قرآن درباره مقوله حجاب و حدود و ثقور يآ ياز متن مقدس و معنا يسازوار و موجه يتواند تلق يگرفته شده، نم

گر دوست يکه خود به تتبعات د ياستنادر و مخالف است با يکالً مغا» ...بدست دهد يپوشش زنان در روزگار کنون
و . اند ات کردهيرا جناب ترکاشوند نود درصد از استدالالت خود را مستند به روايز. اند ز جناب ترکاشوند کردهيعز
افتن به يدست  يما برا. را کذب آن افزون بر صدق آن استيز. ص زنديتواند متن مقدس را تخص يچگاه نميت هيروا

 يات مجعولند و متضمن صدق و کذب و ظنيم، غالب رواييگو يک جا ميزوار از متن، در ک فهم موجه و ساي
ن قابل ياند، بناءبرا دهيکشان يو تباه يرانيس؛ اسالم را به ويهستند که بناء به قول ابن ادر يالصدور، و اخبار آحاد

کنار نهاده و به همان اخبار استناد  را يالصدور اله يخود متن قطع ياثبات مدعا يک جا، برايستند، و در ياستناد ن
 .دينما يت نميک فهم موجه و سازوار هدايقه حتماً ما را به ساحت ين طريا. ميکن يم
  

ام و البته نه ضرورةً به  خودم را منقح ساخته يش تلقين و اخالق سالها پيان دين و رابطه ميدر خصوص زبان د ـ ۲۲
ن است که يست، مرادم ايهم ن ين انتظاريرد و حتماً چنيقرار گ يدن وايپژوهندگان ا ۀکه مورد قبول هم ينحو

ز قابل ين سروران عزيرفت که ا ين است که در اول مقال بدان اشارتياما تفاوت در ا. مسکوت عنه نبوده است
. نديماافتن به فهم موجه و سازوار از متن مقدس مطالعه نيدست  ين آثار را در همان راستاياز ا يسطر يندانستند حت
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گر را به دقت مطالعه يهمد يفکر يآوردها د حتماً رهيکنند با ين عرصه مجاهدت ميکه در ا ير، کسانيبه نظر حق
 .کنند و سپس به نقد بپردازند

  
! نباشد؟ يدانند که در کالم او نقصان يم ميعل يخداباوران خدا را در حد ۀا هميکنم، آ يمن باب مثال عرض م  -۲۳

 يي هين معنا که آيبه ا. م بودن او استير با علم خدا و عليتقاد به ناسخ و منسوخ در متن مقدس مغان است، اعياگر چن
فرستد  يم را فرو يگريد ةيا زمانش گزشته است، آنگاه آيمورد بوده  يا بيشود خطاء  يکند سپس متوجه م يرا نازل م

يهدي للَّتي هي «ام خود را يو آنگاه نام پ. ء استاز اجهل جهال يين خدايقطعاً چن .سازد ين را منسوخ ميشيپ ةيو آ
م۹إسراء (»أَقْو (د يافزا يو م. گزارد يم»تَدهالْم وفَه اللَّه ديه نمو «) و ! تواند مقدس باشد؟ يم ين متنيا چنيآ). ۹۷إسراء

 !فکنده است؟ين ينکرده است و مردم را به گمراه ياز باهللا، دروغپردازيالع يين خدايا چنيآ

رسول او نتوانسته است به  يامش را فروفرستاده وليو کمال پ يم ـ خدا به درستيا م ـ چنانکه گفتهيينکه بگويا ايو 
د اصالحش ياست بکه با ييها تناقضات و تخالفات و نقصان ينرو متن مقدس دارايافت کند و از ايتمامه آن را در

 يو چرا خدا! ات رخ داده است؟يک از آيها در کدام ن تناقضات و نقصانيق داد که ايدق يتوان نشان يا ميآ .ميکن
أَم لَهم شُركَاُء شَرعوا لَهم من الدّينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه ولَولَا كَلمةُ » :کند که ين پرسش را مطرح ميا يي هيدر آ يتعال

مالظَّال ّإِنو مينَهي بالْفَصْلِ لَقُضيمأَل ذَابع ملَه ۲۱شوري (»ين( 

ن کنند آنچه را که خدا بدان اجازه نداده و چنانچه کلمه فصل يع ديشان تشر ياست که برا يشان را انبازانيا ايآ
ان يز به پايگر همه چين، ديزم يبشر در رو يان شده برايش در قرآن بيها يژگيکه و يز مهلتينبود و ن] ۴)[قرآن(
 .دردناک يماند و همانا ستمکاران راست عذاب ينم يسنگ يرو يد و سنگيرس يم
  

ن گونه مباحث و طرح نظرات، به شرط توسعه و ياند، ا که مسلمانان امروز گرفتار آمده ييت، در فضايو در نها  ـ۲۴
موده شود يپ که ييها اگر همه راه يول. ک راهگشا باشدينده البته نه چندان نزديتواند در آ يآن، م ۀگستر يافزون ساز

ا ين رودخانه و يکالم به ا يبارهاياز متن مقدس است، و همه جو» فهم موجه و سازوار«ک نقطه نرسد، که آن يبه 
که معتقد است قرآن در بستر زمان  يي شهيمثالً اند. ها باشد د به حال مسلمانيد دارم که مفينگردد، ترد يانوس منتهياق

اتش رخ ياز آ يي ، پارهيي ت از حادثهيد قرآن گر چه با عنايگو يکه م يتفکرو متأثر از حوادث آن نازل گشته، و 
» ادوار ةمان در هيجهان ةمه«ات يرا در قسمت اعظم آ» نيعالم«زمانها و مکانها است، و  ةمنموده است، اما ناظر به ه

 .ارائه دهند» متن از يفهم موجه و سازوار«رسند تا به اتفاق هم  يو کجا بهم م يهذا، کيداند، وقس عل يم
  
  

  
  



١۴ 
 

   :منابع و پانوشت ها
  
غُلَّتْ « يند و در معنايگو يهود سخن ميمنسوب به خدا توسط  يمائده از دست بستگ ۀسور ۶۴ه يل آيزان در ذيالم. ۱

يهِمنقَصَت«سند، ينو يم» أَيدو سلب قدرت بر انجام  يدست بستگ يعنياند؛  که به ساحت قدس خدا نسبت داده يم
: اند آن آورده يو در پ» ه است از داشتن قدرتيکنا«: نديگو يم» يداه مبسوطَتَان«ل عبارت يو در ذ» ست خودخوا

گر يد يمعان. »کمال قدرت«ه است از يکنا» دو دست«و » قدرت«ه است از يکنا» دست«ات عرب ياصوالً در ادب«
به طور استعاره بکار  ير معانيدارد و در سا يمعن کي» دي«: اند اند و گفته ن جا ذکر کردهيرا هم در هم» دست«
 .اند اوردهياز متشابهاتند ن ينين چنيات اينکه آياز ا ياما سخن. رود يم

قت است و يحق ين معانياز ا يند بعضيگو يان ميشود که اهل ب ياطالق م يدر لغت بر چند معن» دي«: سدينو يالمنار م
از . نهاير ايز نعمت و قدرت و ملک و تصرف و غيو ن. است» دست«قت يحقاز جمله آنها خود . هيمجاز و کنا يبرخ

 .ن استيدر لغت مفهوم و مب «دي« يل که معانين دليکند و به ا يه مخالفت ميل آينرو صاحب المنار با تأويا

 .اند ن حدود نوشتهيدر هم يزيگران هم چيو د يفخر راز

۲. يعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعوتُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم ينب اًء فَأَلَّفدأَع إِذْ كُنْتُم لَيكُمع تَ اللَّهموا نِعاذْكُرقُوا وّلَا تَفَرا و  هتمبِنِع
آيات لَكُم اللَّه ينيب كا كَذَلنْهم النَّارِ فَأَنْقَذَكُم نم ةفْرلَى شَفَا حع كُنْتُمانًا وإِخْو ونتَدتَه لَّكُملَع ۱۰۳عمران  آل(ه( 

است و  يغرب يها ن  مقصودم زبا( يها و سخنانم لغت خارج ن بوده است که در نوشتهيشه بر اينجانب هميا يسع .۳
روشن بودن پاسخ از آن  ياند، برا بکار برده ين که خانم توسلين کلمه را هم به جهت ايا. بکار نبرم) يالبته نه عرب

 )و بهتر است گفته شود متناقض. ه گرفتمبهر

 يبا عبارت ياله يام وحيگر، از پيه ديام که در دو آ اعم دانسته يرا بدان سبب قرآن به معنا» الفصل« ةکلم: حاًيتوض .۴
 ۱۳طارق (وما هو بِالْهزْلِ إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ) ۲۰/ص(وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصْلَ الْخطَابِ: ن مضمون نام برده شده است يبا هم

 )۱۴و 
 


