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 :جلسه هشتمخالصه 

 خوف از خدا منهای حمبت او در قرآن هرگز توصیه نشده است.  

اینکه در قرآن استعمال خوف و تقوی چشمگری است اداعی حیق است. اما خوف از خدا فضیلیت سازنده 

 است که با حمبت و امید به رمحت او همراه است. 

اشنت جامعه ای اعری از خوف از معصیت و قیامت همان ترس از جمازات قانون اعدالنه است که برای د

 گذاران است. جرائم امروز هم دقیقا مورد توجه قانون

 عرفان رویکردی نیکو برای اقلییت بسیار حمدود است، نه نسخه ای برای هماگن. 

 نیست. « اقتدارگرا»نتیجه نیم شود. خدای اسالم قادر متعال است، اما « اقتدارگرایی الیه»از خوف از خدا 

خدایی است که همانند یک زمامدار خوداکمه به هیچ قانوین مقید نیست، ( authoritarian) خدای اقتدارگرا

اهل عدالت نیست، موجودی ترسناک، خموف، و رعب آور است، که حقیقتا باید از او ترسید. تریس از جنس 

 چننی خدایی با خدای اسالم و قرآنترس از حیواین درنده که برای رهایی از شکنجه باید از او اطاعت کرد. این

 بیاگنه است. 

 عذاب اخروی دردناک، بزرگ، شدید و خوارکننده است. 

https://kadivar.com/18717/
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است، در حایل که مجع بسامد ثواب، رمحت و مغفرت، و  ۶۹۶مجع بسامد عقاب، عذاب و جهنم در قرآن 

بالغ یم شود. در هر صفحه قرآن تقریبا یک بار عذاب و جهنم و حدود دوبار ثواب، رمحت، مغفرت  ۱۱۲۷بهشت به 

 به چشم یم خورد. و بهشت 

جهنم انصافا ترسناک و رعب آور است، در حایل که جزئیات رمحت و بهشت هم حقیقتا و جزئیات عذاب 

 جذاب است. 

جو یلربایل »جزئیات عذاب و جهنم اداعی اقتدارگرایی خدا را تایید یم کند به رشیط که این جزئیات را در 

هم مرتکب شده  -به هر بزریگ  -این جو انسان هر جریم  معارص در نظر بگرییم. چرا که در« و حقوق برشی

 باشد، جمازات بدین وی خالف کرامت انساین حمسوب یم شود. 

 اما در چننی داوری خطاهای فراواین نهفته است: 

 رخ یم دهد. « زمان پرییش»منت قرن اول هجری برای خماطب ثانویه اعرضه « ترمجه فرهنیگ»بدون  اوال

پیشامدرن جمازاتهایی که در رشق و غرب جاری بوده چزیی شبیه جزئیات تهدید به عذاب در دوران  ثانیا

 اخروی است. 

 نباشد؟! « نمادین»باشد، چرا عذابهای مادی جهنم « نمادین»اگر ثوابهای مادی بهشت  ثاثلا

ین است که معنای جهنم و عذاب این نیست که جمرم در گودال آتش بریوین افکنده شود. این آتش درو رابعا

با ارتکاب گناه و حق ستزیی در درون جمرم روشن یم شود، اما در آخرت حقیقت همه چزی بروز یم کند و آتش 

 درون بروز یم کند و احساس یم شود. چننی آتش دروین حقیقت و جزئیات آن تمثییل و جماز است. 
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 وانه و یب دیلل حمسوب یم شود. بنا هر یک از این وجوه چهاراگنه اداعی اقتدارگرایی خداوند فاقد پشت

*** 

در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان برای برگزارکننداگن این جلسه معرفت و ذکر، شنونداگن، بیننداگن 

و خواننداگن حمرتم این مباحث، خطیب حمرتیم که اداعهای وی مورد حبث و نقد قرار یم گرید، و نزی خودم از 

مسئلت یم کنم. امیدوارم این مباحث اگیم در راه ارتقای معارف اسالیم دراگه خداوند متعال رمحت و مغفرت 

های چون گذشته از آراء انتقادی صاحب نظران استقبال یم کنم. در این جلسه به پرسشحمسوب شود. هم

باقیمانده از جلسه قبل یط سه مبحث به رشح زیر پاسخ داده یم شود: شکنجه به مثابه عذاب، خداوند سلطان 

 (۱، خشن و اقتدارگرا؟! و گفتمان سلطاین خوف نامه! )عبوس

 مبحث اول. شکنجه به مثابه عذاب 

معنای جدیدی برای عذاب در قرآن است: شکنجه. در این « پیامرب اقتدارگرا»یکی از ابدااعت اداعی 

 صورت خدا شکنجه گر اعظم است! این مبحث شامل دو حبث است.

 است؟« کنجهش»حبث اول. آیا معنای عذاب قرآین 
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اینجا لکمه شکنجه را خمصوصا به اکر بردم، زیرا ما در فاریس بعیض از لکمات را داریم که بار معنایی »اداع: 

آوریم مفهومش را به خویب درک بریم یا از زبان دیگر یمکنیم، اما وقیت به زبان دیگر یمآن را خوب حس یم

ریم که در روز قیامت خداوند بنداگن را عذاب کنیم. یکی از اینها لکمه عذاب است. ما در قرآن زیاد دانیم

دهد. ما اگر از همان روز اول عذاب را کند، اما توجه نداریم که لکمه عذاب در فاریس معنای شکنجه یمیم

امروزه یک واژه تلطیف « عذاب»شد. کردیم، اصال تصویر و تصور دیگری برای ما پیدا یمشکنجه ترمجه یم

بریم. یعین تصور کنید یک تنبیه دردناک. واقعا تنبیه دردناک خییل لطیف است، ویل ر یماست که ما به اک ایشده

 « داخلش ماالمال از خشم و خشونت است و این تعبریات رستارس قرآن را فرا گرفته است.« شکنجه»

به حلاظ  «.به چزیی گفته یم شود که بر انسان مشقت داشته باشد و او را از مرادش بازدارد»عذاب در عریب 

لغوی معنای عذاب در زبان عریب شکنجه نیست، و قدییم ترین ترمجه های قرآن نزی این واژه را چننی ترمجه 

ترمجه یم شود نکرده اند! معاجم لغت عریب هم عذاب یا عقوبت را هر آچنه باعث درد و مشقت بدین یا رویح 

در زبان فاریس در دوران گذشته )پیشامدرن(  به معین شکنجه متفاوت است. شکنجه« تعذیب»کرده اند، که با 

آزار، ایذاء، رنج، عقوبت، »ذکر کرده است: « شکنجه»تفاویت با عذاب نداشته است. دهخدا این معادهلا را برای 

را هم اینگونه معین کرده « عذاب»در مقابل « ، رجز، رجس، عقاب، عقوبت، و نقمت.عذابتعذیب، سیاست، 

اما در دوران پیشامدرن معنای «. شکنجهبر انسان و او را از قصدش باز دارد، نکال، و آچنه دشوار باشد  »است:

 شکنجه در زبان فاریس معنای مورد نظر مدیع نیست! 

 منع کنوانسیون بر اساس ماده یکم torture در دوران مدرن ابلته شکنجه تعریف دقییق دارد. شکنجه

هر عمیل که به واسطٔه آن و تعمداً درد و رنیج »یف شده است: گونه تعراین (۱۹۸۴) متحد ملل سازمان شکنجه

گریی از او  شدید، خواه جسیم یا رویح، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدایف چون کسب اطالاعت یا اعرتاف
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یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دیلل اجنام عمیل که او یا شخص ثالیث مرتکب شده، یا مظنون به 

آمزی از رتکاب آن است، یا با هدف اراعب و واداشنت او یا شخص ثالث به اجنام اکری، و بنابر دالیل تبعیضا

شود[، به ویژه هناگیم که چننی درد و رنیج از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار هر نوع ]شکنجه حمسوب یم

د. شکنجه شامل درد و رنیج که رصفاً منبعث از سمیت رسیم یا به حتریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باش

 ( ۲« )ها باشد، نیم شود.از احاکم قانوین یا ذایت این احاکم یا خبیش از آن

اگر قرار است بر اساس معیارها و موازین قرون بیستم و بیست و یکم عذاب الیه در قیامت سنجیده شود، 

چهار   anachronicه چننی تبینی زمان پریشانه ایابلته عذاب قرآین شکنجه است، و حق با مدیع است! اما ب

آن اینجا وجه پنجیم هم برای بطالن این امر یم توان  بر اشاکل وارد کردم که دیگر تکرار نیم کنم. اما عالوه

« شکنجه»اقامه کرد. ترمجه عذاب در سه آیه زیر یقینا به معین شکنجه نادرست است، ذلا تعمیم مطلق عذاب به 

 در قرآن بر همنی منوال نادرست است:

بَیِّنٍَة  ِت ِمنُکنَّ بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ِ  ََعَ  َذَٰلَِك  َوََكنَ  یَُضاَعْف لََها الَْعَذاُب ِضْعَفنْیِ الف. یَا نَِساَء انلَِِّبِّ َمن یَأ  یَِسرًیا اّللَّ

اکِر زشِت آشاکری اجنام دهد، عذاِب او دوچندان خواهد شد، و این  شما از هرکس پیامرب، زنان ای»( ۳۰ احزاب)

 جه شوند! واضح است که همرسان پیامرب قرار نبوده به دیلل اکر ناشایست شکن« بر خدا آسان است.

ةٍ  نُْهَما ِمائََة َجِْلَ وا ُُكَّ َواِحٍد مِّ اِِن فَاْجِِلُ اِنیَُة َوالزَّ ِ إِن ُکنتُْم تُْؤِمنُوَن  َواَل  ب. الزَّ فٌَة ِِف ِدیِن اّللَّ
ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
تَأ

ِ َوایْلَْوِم اْْلِخرِ  َن الُْمْؤِمِننیَ  بِاّللَّ زن زنااکر و مرد زنااکر را به هرکدام صد تازیانه ( »۲)نور  َولْیَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة مِّ

 قرار تأثری حتت را شما دو آن ۀای درباربزنید، و اگر به خدا و روز واپسنی ایمان دارید، نباید در دین خدا دلسوزی
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جمازات مرتکبان عمل جنیس نامرشوع شکنجه  «.باشند دو آن جمازات شاهد مؤمنان از گرویه باید و دهد،

 نیست، جمازات است، مگر اینکه هر جمازایت با تازیانه شکنجه حمسوب شود! 

یُّوَب إِْذ نَاَدىَٰ َربَُّه 
َ
یَْطاُن بِنُْصٍب وََعَذاٍب ج. َواْذُکْر َعبَْدنَا أ ِِنَ الشَّ ِنِّ َمسَّ

َ
 كن، یاد را ایّوب ما ۀو بند( »۴۱)ص  أ

شیطان ایوب را آزار یم داد اما  «.است رسانده[ سخت] عذایب و رنج مرا شیطان: داد ندا را پرورداگرش که آناگه

 این آزار لزوما شکنجه نبوده است! 

 «پیامرب اقتدارگرا»نقشه راه اداعی « اهلیات شکنجه»حبث دوم. 

 

 

بعد  ۱۳۸۸در شهریور  نسبیت دارد؟درباره خداوند چه « پیامرب اقتدارگرا»با اداعی « اهلیات شکنجه»رویکرد 

از عیان شدن شکنجه معرتضان به تقلب در انتخابات ریاست مجهوری در زندانهای مجهوری اسالیم، حممدرضا 

( حبث را از زمنی به آسمان ۳« )اهلیات شکنجه»( روشنفکر خداناباور مقیم آملان در مقاهل ۱۳۳۵نیکفر )م. 

صورت خود یم  انسانها خدایان را به»به نظر وی  «!کنجه گر استخدای شکنجه گران قطعا ش»رسایت داد: 

سازند، و آن خدایان چون ساخته شدند، آن اگه که در مرحله چرییگ دینهای منسجم نوبت به آنان رسد، انسانهایی 

 و در این حال عبدالکریم رسوش مشغول یافنت ذات نیک دین»وی آناگه یم نویسد: «. را یم سازند به صورت خود
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چه »یم پرسد: « روش پدیدارشنایس»نیکفر با پیش گرفنت « مسلط و جدا کردن آن از اعراض تارییخ اش بود.

خدای اسالم از یک طرف بسیار مقتدر است، از طرف دیگر »و خود پاسخ یم دهد: « کیس مسئول این خداست؟

باشید و بر دیگران سخت بگریید.  به سادیگ آلت دست قرار یم گرید. از احاکم ثابت این خداست: با خود همبسته

آسیب شنایس این خدا و دین او طبعا آسیب شنایس فرهنگ و جامعه است. خدا در اسالم اگیه در نقش یک 

 « بازراگن حسابگر یب گذشت یا یک سلطان کینه جو و یا ترکییب از این دو ظاهر یم شود.

های همتای خداناباور خود را پذیرفت و توصیه « دین و قدرت»دوازده سال بعد روشنفکر دیین در حبث 

رویکرد پیشنی خود را به کناری نهاد و با اختاذ روش پدیدارشناسانه تارییخ به همان رایه رفت که نویسنده 

نقشه راهش را ترسیم کرده بود و به همان نتاییج رسید که او رسیده بود: خدا به مثابه سلطان « اهلیات شکنجه»

اکیف است هر دو مطلب در کناره هم مطالعه شوند تا به شباهتهای روش شناخیت و  اقتدارگرا و شکنجه گر.

معرفت شناخیت آنها اذاعن شود، پدیدارشنایس تارییخ، تالزم جنایات بریخ مسلمانان با تعایلم خدایشان، گفتمان 

دای اقتدارگراست، بدون تردید الگوی اداعی خ« اهلیات شکنجه»بازراگین، و گفتمان سلطاین به عنوان نمونه. 

با این تفاوت که در نظریه مورد حبث پیامرب همه اکره، خدا صامت و قرآن هم تایلف پیامرب است و این روحیه 

اقتدارگرایی اوست که چننی خدای شکنجه گری را معریف کرده است. این حبث را یم توان مستدل رشح و بسط 

 کفایة. داد. به همنی مقدار اکتفا یم کنم، و یف االشاره 

تنها در جو یلربایل و حقوق برشی معارص یم توان از تعبری عذاب به شکنجه دفاع کرد.  نتیجه مبحث اول:

ی روشنفکر خداناباور «اهلیات شکنجه»مبتالست. anachronic این تعبری به اشاکل غریقابل رفع زمان پرییش 

درباره خداوند یعین خدای اقتدارگرا « ارگراپیامرب اقتد»بدون تردید الگوی اداعی روشنفکر دیین حتت عنوان 

    بوده است.    
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 مبحث دوم. خداوند سلطان عبوس، خشن و اقتدارگرا؟!

داد سخن یم داد. صفات سلطان عبوس، خشن و اقتدارگرا بیشک « خدای یب صورت»مدیع از  ۱۳۸۰در سال 

حبث « اداعی پیامرب اقتدارگرا». اما در صوریت برای خداوند است که نیم تواند با خدای یب صورت سازاگر باشد

( که حممد بن عبداهلل )ص( مؤلف قرآن ۱۳۷۸« )بسط جتربه نبوی»از این تناقضات فراتر رفته است. بعد از 

معریف شد، خدای قرآن تلیق پیامرب از خداوند است، و نه لزوما خدای واقیع. ابلته یم توانند به من اشاکل کنند 

، هرچه است تلیق افراد است والغری! به هر حال روحیه پیامرب اقتدارگرا در کتاب تأیلف که واقیع در اکر نیست

شده و خدای معریف شده اش دمیده شده و خدای چننی پیامربی هم متصف به همان صفات است: سلطان 

ه تبعیت عبوس، خشن و اقتدارگرا. در مباحث گذشته شواهد پیامرب اقتدارگرا یک به یک ابطال شد. قبال هم ک

( بنابراین جایی برای خدای اقتدارگرا بایق نیم ماند. اما فارغ از دو مبنای ۴ویح از پیامرب را ابطال کرده بودم، )

لرزاِن چننی خدایی بنا دارم در این جلسه شواهد آن را مستقال نقد کنم و نشان دهم از چه اعتباری برخوردار 

 است. این مبحث شامل چهار حبث است.   

 برای خداوند داللیت بر اقتدارگرایی دارد؟« من»به جای « ما»اول. آیا استعمال ضمری حبث 
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گوییم، ما قرآن را گوید با ضمری ما، ما چننی یمتمام مواردی که قرآن وقیت که خداوند دارد سخن یم»اداع: 

ییل هم مشخص است درقرآن (. یکی یا دوجا که خ۷:۱۴۵( و )۹۷:۱نازل کردیم، ما روزه را برشما واجب کردیم، )

ضمری متلکم وحده آمده درمورد خداوند، یکی دوجاست، خییل استثناء است این، یکی در مسئله داع کردن 

« کنید؟ دوجا شاید بیشرت نباشد، همه جا إِنَّا، این گفتمان سلطاین است.( خییل نادر است، توجه یم۲:۱۸۶است )

ن است که خدا از خود با ضمری متلکم مع الغری استفاده یم کند، مگر پس اداع این است: أوال قاعده در قرآن ای

که با ضمری متلکم وحده خود را خطاب کرده است. ثانیا استعمال ضمری متلکم مع الغری رویه « استثنائا در دو جا»

 سالطنی است و این نشانه اقتدارگرایی است.  

اگیه به عنوان اسم َعلَم اهلل، زماین با صفات و  خداوند در قرآن به طرق خمتلف از خود سخن گفته است.

اسمای حسین، و اگیه در قالب ضمری خود را معریف کرده است. ضمائر اگیه سوم شخص مفرد، دوم شخص مفرد 

)خماطب مفرد(، اگیه اول شخص مفرد )متلکم وحده( و اگیه اول شخص مجع )متلکم مع الغری( است. این ضمائر 

صل استعمال شده اند. در مورد تفاوت این قابلهای بیاین در کتب بالغت و تفسری به اگیه متصل و اگیه منف

 تفصیل حبث شده است. در اداعی مذکور سه اشاکل به نظر یم رسد.

 نیست!« استثنا و منحرص به دو مورد»اشاکل اول. استعمال ضمری متلکم وحده برای خدا در قرآن 
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امجاال به نظر یم رسد در قرآن ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند بیش از ضمری متلکم وحده استعمال 

« استثنا»شده است، اما اینکه موارد استعمال ضمری متلکم مع الغری قاعده، و استعمال ضمری متلکم وحده به شلک 

و با توجه به قوه حافظه مدیع چننی اداعیی  و منحرص به دو مورد است بدون مطالعه و با تعجیل ابراز شده است

نشان از قلت مؤانست وی با قرآن دارد. مطابق یک حتقیق رسانگشیت )و نه استقصای اکمل( مواردی که خداوند 

خود را در قالب ضمری متلکم وحده اعم از منفصل و متصل معریف کرده حداقل بیست و پنج برابر حماسبه مدیع 

 شاهد به عنوان نمونه توجه کنید. هفتآیه. به  است! یعین حداقل پنجاه

ئَِك  شاهد اول. ٰـَ ولَ
ُ
ْصلَُحوا َوَبیَّنُوا فَأ

َ
یَن تَابُوا َوأ ِ تُوُب َعلَیِْهمْ إاِلَّ اذلَّ

َ
نَا أ

َ
اُب  َوأ گمان، یب») ﴾١٦٠﴿ابلقرة:  الرَِّحیمُ  اتلَّوَّ

ایم آنکه آنها را در کتاب برای مردم روشن ساختهرا که فرو فرستاده ایم، پس از  که دالئل آشاکر و هدایتکساین

که توبه کنند، و کنند( مگر کساینکند و لعنت کننداگن ]نزی[ لعنتشان یمکنند، خدا آنان را لعنت یمکتمان یم

 پذیرِ پذیرم، و من بسیار توبهشان را یماند[ اصالح نمایند، و ]حقایق را[ بیان کنند، که توبه]آچنه را فاسد کرده

تاکید  در قالب ضمری متلکم وحده در این آیه با دو ضمری متصل و منفصل توبه پذیری و رمحت خداوند« مهربانم.

 شده است. 

نَا إِنَِِّن  شاهد دوم.
َ
ُ  أ هَ  اَل  اّللَّ ٰـَ نَا إاِلَّ  إِلَ

َ
قِمِ  فَاْعبُْدِِن  أ

َ
اَلةَ  َوأ ْکِري الصَّ گمان، من خوِد خدایم، هیچ یب» ﴾١٤﴿طه:  ذِلِ

در قالب ضمری  در این آیه خدا پنج بار« خدایی جز من نیست، پس مرا پرستش كن و به یاد من نماز بر پا دار.

را منفصل( با صمیمیت تمام با بنداگنش سخن گفته و آنها  به شلکمتصل و دو بار به شلک )سه بار  متلکم وحده

 به پرستش خود دعوت کرده است.   
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ِنِّ  َنبِّْئ ِعبَاِدي شاهد سوم.
َ
نَا أ

َ
نَّ  الرَِّحیمُ  الَْغُفورُ  أ

َ
یِلُم )حجر  َعَذاِب  َوأ

َ
به بنداگنم خرب ده ( »۵۰-۴۹ُهَو الَْعَذاُب اْْل

در این آیه خداوند « . و اینکه عذابم ]نزی[ همان عذاب دردناك است.مهربانم ۀگمان، من خود همان آمرزندکه یب

فران و رمحت غمنفصل( هم از  به شلکمتصل و یک بار  شلک به)سه بار  در قالب ضمری متلکم وحدهچهار بار 

 عذاب دردناکش انذار داده است.   ازخود با مهرباین سخن گفته هم 

نَا إِِنِّ  شاهد چهارم.
َ
ای مویس( من خود، پرورداگر ») ﴾١٢﴿طه:  ِس ُطًوىالُْمَقدَّ  بِالَْوادِ  إِنََّك  َنْعلَیَْك  فَاْخلَعْ  َربَُّك  أ

صیغه مفرد  به رخدا با پیامربش سه با« هایت را بکن، زیرا تو در وادی مقّدِس ُطوی هسیت.درنگ کفشیبتوام، 

خماطب. این سخن دوست به صیغه متصل و منفصل و یک بار  ضمری متلکم وحدهسخن گفته دوبار در قالب 

 عبوس! صمییم است نه سلطانِ 

ارٌ  َوإِِنِّ  شاهد پنجم. َِّمن لََغفَّ  ۀگمان، من بسیار آمرزندو یب» ﴾٨٢﴿طه:  اْهتََدىَٰ  ُثمَّ  َصاحِلًا وََعِمَل  آَمنَ وَ  تَاَب  ل

این هم پیام آمرزش  «.بماند راست راه در سپس دهد اجنام شایسته اکری و بیاورد ایمان و کند توبه که هستم کیس

 بسیار برای مؤمنان درستاکر: صیغه متلکم وحده متصل. 

نُفِسِهمْ قُْل یَا  شاهد ششم.
َ
َٰ أ فُوا ََعَ رْسَ

َ
یَن أ ِ ِ  ِعبَاِدَي اذلَّ َ  إِنَّ  اَل َتْقنَُطوا ِمن رَّمْحَِة اّللَّ نُوَب  َيْغِفرُ  اّللَّ یًعا اذلُّ  ُهوَ  إِنَّهُ  مَجِ

اید، از رمحت خدا روی کردهبگو: ای بنداگن من، که به زیان خویش ]در گناه[ زیاده( »۵۳ زمر) الرَِّحیمُ  الَْغُفورُ 

اطالق بنداگن من )ضمری « .است مهربان ۀاو خود آمرزند همانا. آمرزدیم را گناهان ۀید نشوید، زیرا خدا همناام

 متصل( نهایت صمیمیت است، آیه هم در مقام مژده خبشش همه گناهان است.  متلکم وحده

تَُها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَّةُ  شاهد هفتم. يَّ
َ
رِْضیَّةً  َراِضیَةً  َربِِّك  إِیَلَٰ  ارِْجِع  یَا أ ۲۷-)فجر َجنَِّت  َواْدُخِِل  فَاْدُخِِل ِِف ِعبَاِدي مَّ

ای جاِن آرمیده، خشنود و مورد رضایت ]خدا[ به سوی پرورداگرت بازگرد، و در میان بنداگن من درآی. و ( »۳۰
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 ضمری متلکم وحدهفارغ اعالم رضایت خداوند از بنداگن خوبش، دو بار استعمال « در بهشت من داخل شو.

 بنداگن من، بهشت من نهایت صمیمیت را یم رساند.  )در عبادی و جنیت(: متصل به معنای من

  واضح شد که استعمال ضمری متلکم وحده در مورد خداوند نه استثناست و نه منحرص به دو مورد. 

 

 

  با تعظیم و تفخیم مقام الیه نداردضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند در قرآن تالزیم  اشاکل دوم.

در تعظیم و تفخیم مقام الیه « منحرص»این اشاکل دو قسمت دارد: ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند 

 ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند با تعظیم و تفخیم مقام الیه. « عدم تالزم»نیست، و 

 قسمت اول اشاکل: ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند منحرص در تعظیم و تفخیم مقام الیه نیست 

معریف کرده حداقل سه وجه دارد، نه یک وجه. این « ما»مواردی که خداوند خود را با ضمری متلکم مع الغری یا 

  :وجوه یم توانند منفردا یا جمتمعا اعمل استعمال باشند
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 فرشتاگن یا عوامل طبییعاک اعملیت خداوند با : اشرتوجه اول

، فعل اجنام شده از طریق اسباب حتت امر الیه از قبیل فرشتاگن یا عوامل طبییع صورت گرفته است اگیه 

 . به این سه شاهد توجه کنید:نه اینکه خداوند به تنهایی و بدون اسباب آن را اجنام داده باشد

نَزنْلَا وَ  شاهد اول.
َ
ْسَکنَّاُه  َماِء َماًء بَِقَدرٍ ِمَن السَّ أ

َ
رِْض فَأ

َ
َٰ َذَهاٍب بِِه لََقاِدُرونَ  إِنَّاوَ  ِِف اْْل و از » ﴾١٨﴿املؤمنون:  ََعَ

متلکم سه بار ضمری « آسمان، آیب به اندازه نازل کردیم، و آن را در زمنی جای دادیم، و قطعاً ما بر بردن آن تواناییم.

سنن الیه در طبیعت  به عنوانمتصل، واضح است که باران از طریق عوامل طبییع یم بارد. عوامیل که  مع الغری

 جاری هستند.  

نَسانُ  شاهد دوم.  َواَل یَْذُکُر اْْلِ
َ
نَّا أ

َ
کند که پیش آیا انسان یاد نیم» ﴾٦٧﴿مریم:  ِمن َقبُْل َولَْم یَُك َشیْئًا َخلَْقنَاهُ  أ

 :خلقت انسان از طریق عوامل طبییع به اراده الیه صورت یم گرید« چزیی نبود، او را آفریدیم؟!که از این در حایل

 .متصل متلکم مع الغریبار ضمری دو 

َها انلَّاُس  شاهد سوم. يُّ
َ
نیَثَٰ وَ  َخلَْقنَاُكم إِنَّا یَا أ

ُ
ن َذَکٍر َوأ ْكَرَمُکْم ِعنَد ُشُعوًبا َوَقبَائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ َجَعلْنَاُكْم مِّ

َ
أ

َ َعِلیٌم َخبرِیٌ  ْتَقاُكْم إِنَّ اّللَّ
َ
ِ أ ای مردم، ما شما را از مرد و زین آفریدیم و شما را شعبه شعبه » ﴾١٣﴿احلجرات:  اّللَّ

ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. همانا گمان، گرایمو قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. یب

خمتلف اجتمایع برنامه  نسان از مرد و زن و تقسیم آنها به شعبه ها و گروههایاخلقت « خدا دانای آاگه است.

خداوند است که توسط عوامل طبییع و اجتمایع صورت یم گرید. ذیل آیه نزی ارائه مالک ارزیایب انسانهاست: 

  (متصل متلکم مع الغریبار ضمری )سه تقوا با خدا را در هر اکری داور و ناظر دانسنت. 

 



 
 !را از سر گشادش زدن پوریش 15

 : اهمیت موضوعوجه دوم

  اهمیت موضوع است. به دیلل متلکم مع الغریضمری اگیه استعمال 

نْلَا  شاهد: ْکَر وَ إِنَّا ََنُْن نَزَّ ایم، و قطعاً خود همانا ما خود، این ] قرآن[ را نازل کرده( »۹هَلُ حَلَافُِظوَن )حجر إِنَّا اذلِّ

ری بار با ضم چهارحفظ آن خداوند در این آیه اهمیت با توجه به اهمیت نزول قرآن و « نگهبان آن خواهیم بود.

 بار متصل و یک بار منفصل( سهسخن گفته ) متلکم مع الغری

  : تعظیم و تفخیموجه سوم 

. این وجه با اقتدار الیه استعظمت و مقام کربیایی خداوند  برای ابراز متلکم مع الغریضمری اگیه استعمال 

 ذلا شواهد بیشرتی )پنج شاهد( برایش یم آورم:  ،)ونه اقتدارگرایی! به وجیه که خواهد آمد( مرتبط است

مریانیم، و خبشیم و یمگمان، ماییم که حیات یمیب» ﴾٤٣﴿ق:  الَْمِصریُ  َوإیَِلْنَا َونُِمیُت  َُنِْي  ََنْنُ  إِنَّا شاهد اول.

اماته و بازگشت از آیه های عظمت و قدرت خداوند است، ذلا  ،احیاء« بازگشت ]هماگن[ تنها به سوی ماست.

 بار متصل و یک بار منفصل( به اکر رفته است.  چهار)متلکم مع الغری بار با ضمری  پنج

ن ََيِْملْنََها  َعَرْضنَا إِنَّا شاهد دوم.
َ
بنَْیَ أ

َ
بَاِل فَأ رِْض َواْْلِ

َ
َماَواِت َواْْل َمانََة ََعَ السَّ

َ
نَساُن اْْل ْشَفْقَن ِمنَْها ومََحَلََها اْْلِ

َ
َوأ

ها عرضه ها و زمنی و کوههمانا ما بار امانت )تکلیف( را بر آسمان» ﴾٧٢﴿اْلحزاب:  إِنَُّه اَکَن َظلُوًما َجُهواًل 

سیار گمان، او بکردیم ویل آنها از برداشنت آن خودداری کردند و از آن بیمناك شدند، و انسان آن را برداشت. یب

اقتدار خداوند، اختیار انسان و در عنی حال  آیاتاین آیه نمادین از بزرگرتین « پیشه است.ستماکر و جهالت

 متصل آن هم با تاکید شاهد مثال ماست. متلکم مع الغری است. دو ضمری  صالح مقام واالی امانتداری انسان
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ِبیَل  َهَدْينَاهُ  إِنَّا شاهد سوم. ا السَّ ا َشاِکًرا إِمَّ ایم، خواه به راسیت ما راه را به او نمایانده» ﴾٣﴿االنسان:  َکُفوًرا َوإِمَّ

خدا در دنیا راهنمایی یم کند و اختیار گزینش حق و باطل یا شاکر و « پیشه.سپاسگزار باشد و خواه كفران

متصل دال بر عظمت چننی موضیع دارد. واضح است متلکم مع الغری كفران پیشیگ با انسان است. دو ضمری 

 که چننی اختیاری با اقتدارگرایی خداوند نازسازاگر است. 

احِلَاِت  شاهد چهارم. یَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ ْجرَ  نُِضیعُ  اَل  إِنَّا إِنَّ اذلَّ
َ
ْحَسنَ  َمنْ  أ

َ
گمان، یب» ﴾٣٠﴿الکهف:  َعَماًل  أ

اند ]پاداششان حمفوظ است، زیرا[ ما پاداش کساین را که اکر نیکو که ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهکساین

 متلکم مع الغرینگهبان عدالت است. دو ضمری )نه اقتدارگرایی!( خداوند از موضع اقتدار « کنیم.کنند تباه نیم

 ایمان و عمل صالح تباه نیم شود.  شته اند: اعالم دامتصل آن هم با تاکید 

نَزنْلَا إِنَّا شاهد پنجم.
َ
نَت  أ

َ
َما یَِضلُّ َعلَیَْها َوَما أ  فَإِنَّ

َعلَیَْك الِْکتَاَب لِلنَّاِس بِاحْلَقِّ َفَمِن اْهتََدىَٰ فَِلنَْفِسِه َوَمن َضلَّ

مردم به حّق بر تو نازل کردیم؛ پس هرکه هدایت یابد به همانا ما این کتاب را برای » ﴾٤١﴿الزمر:  َعلَیِْهم بَِوِکیٍل 

ای ]تا هدایت شود، و تو هرگز بر آنان گمارده نشدهسود خود اوست، و هرکه گمراه شود فقط به زیان خود گمراه یم

ثانیا  انزال قرآن را بر حق بر قلب پیامرب خاطرنشان کرده، متصل دو ضمری متلکم مع الغری« را بر آنها حتمیل کین[.

پذیرش پیام حق توسط مردم را هدایت پذیری و گمرایه آنها دانسته، کنایه از اختیار اکمل دنیوی آدیم، و ثاثلا به 

من گردانیدن آنان برحذر داشته است. ؤاجبار و زور در مسلمان کردن و م ،رصاحت پیامرب را از هرگونه اکراه

 . نه اقتدارگرایی نه ای موضع عظمت و تفخیم استچننی موضع مقتدرانه و در عنی حال حکیمانه و اعدال
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در جمموع هر ضمری متلکم مع الغریی که در مورد خداوند در قرآن استعمال شده است مبتین بر وجه اخری 

که فعل اجنام شده از طریق اسباب یعین موضع تعظیم و اقتدار نیست، وجوه دیگری هم مطرح است یعین این

 فرشتاگن یا عوامل طبییع صورت گرفته است و یا نشان از اهمیت مورد باشد.حتت امر الیه از قبیل 

 قسمت دوم اشاکل: عدم تالزم ضمری متلکم مع الغری در مورد با تعظیم و تفخیم مقام الیه 

 

این مقام با ابراز اما میان بیان عظمت مقام خداوند و ضمری متلکم مع الغری تالزیم نیست، یعین در مواردی 

متلکم وحده بیان شده، در موارد دیگری که خداوند در مقام بیان رمحت و مغفرت است از ضمری متلکم صیغه 

 ع الغری استفاده کرده است! به شواهدی از هر دو مورد به اختصار اشاره یم کنم.م

   !با ضمری متلکم مع الغری خداوند با بنداگنش ابراز قرب و صمیمیت الف.
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نَساَن  َخلَْقنَاَولََقْد  شاهد اول. قَْرُب إیَِلِْه ِمْن َحبِْل الَْوِریدِ  َما تُوَْسوُِس بِِه َنْفُسهُ  َوَنْعلَمُ اْْلِ
َ
و همانا ( »۱۶)ق  َوََنُْن أ

در این آیه  «تریم.کند، آاگهیم و ما از رگ گردن به او نزدیكما انسان را آفریدیم و به آچنه نفسش او را وسوسه یم

الغری بکار رفته است )دو بار متصل و یک بار منفصل( اما آیه از صمییم ترین آیات  سه بار ضمری متلکم مع

 تر. ارتباط نزدیک خداوند با انسان است: از رگ گردن به آدیم نزدیک

َولَْم یَْکِفِهمْ  شاهد دوم.
َ
نَّا أ

َ
نَزنْلَا أ

َ
لَرمَْحًَة وَِذْکَرىَٰ لَِقْوٍم َعلَیَْك الِْکتَاَب ُيتیَْلَٰ َعلَیِْهْم إِنَّ ِِف َذَٰلَِك  أ

بینند[ و برای آنان اکیف نبوده است که ما این کتاب را که آیا ]در قرآن کمبودی یم» ﴾٥١﴿العنکبوت:  یُْؤِمنُونَ 

آورند، رمحت ایم؟ به راسیت در این ]کتاب[ برای مردیم که ایمان یمشود بر تو نازل کردهپیوسته بر آنان خوانده یم

در این آیه دو بار ضمری متلکم مع الغری متصل استعمال شده است، آیه در مقام بیان وجه « پندی است.و یاد و 

 . ، نه اظهار عظمت و اقتدارنزول قرآن در رمحت و پند مومنان است

یم توان به سادیگ نتیجه گرفت که هر ضمری متلکم مع الغریی در مورد خداوند در مقام بیان اقتدار و عظمت 

 ویب نیست.  ذات رب

 !ابراز مقام عظمت و تفخیم با ضمری متلکم وحده ب.

ْغِلَبَّ َکتََب  شاهد اول.
َ
ُ َْل نَا اّللَّ

َ
َ  إِنَّ  َورُُسِِل  أ خدا مقّرر کرده است که حتماً من » ﴾٢١﴿املجادلة:  َعِزیزٌ  قَوِي   اّللَّ

آیه از یکی از سنن الیتغری الیه پرده بریم دارد « و پیامربانم پریوز خواهیم شد، همانا خدا توانمنِد پریوزمند است.

خداوند با صفات قوی و عزیز  آنن پریوزی خداوند و پیامربانش در نربد حق علیه باطل است. عالوه بر آو 

نمنِد پریوزمند( توصیف شده است. چننی بیان عظمت و تفخییم با دو ضمری متلکم وحده متصل و منفصل )توا
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صنعت اتلفات وحده صورت گرفته است نه ضمری متلکم مع الغری! استعمال اسم َعلَم اهلل و بعد از آن ضمری متلکم 

 در زبان عریب است که به زیبایی و شفافیت موضع تفخیم یم افزاید.  

ُ  اهد دوم.ش لَُها إِِنِّ  قَاَل اّللَّ بُهُ  فَإِِنِّ  َعلَیُْکْم َفَمن یَْکُفْر َبْعُد ِمنُکمْ  ُمََنِّ َعذِّ
ُ
بُهُ  الَّ  َعَذابًا أ َعذِّ

ُ
َحًدا أ

َ
نَ  أ  مِّ

خدا گفت: من آن را حتماً بر شما نازل خواهم کرد، ویل هرکه از شما پس از آن اکفر » ﴾١١٥﴿املائدة:  الَْعالَِمنیَ 

آیات از این « گونه عذاب نکرده باشم.کس از جهانیان را آنگمان، وی را چنان عذاب کنم که هیچشود، یب

عد از نزول کتاب حق و علم به آن تهدیدآمزیترین آیات نسبت به حق ستزیان بعد از اتمام حجت است. آن که ب

حق را انکار کند به شدیدترین شلک ممکن عذاب یم شود. چننی مقام تهدیدآمزیی با چهار ضمری متلکم وحده 

 بکار رفته است نه متلکم مع الغری!

بدون در نظر به تنهایی و ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند در قرآن  ،نتیجه: برخالف اداعی مدیع

که ضمری متلکم وحده با زمینه بر چننی ، همچنانگرفنت زمینه هیچ داللیت بر موضع تعظیم، تفخیم و اقتدار ندارد

    موضیع داللت دارد! 

 ضمری متلکم مع الغری یا وحده در مقام تعظیم هیچ داللیت بر اقتدارگرایی ندارد . اشاکل سوم

تعظیم و تفخیم  ر،خداوند در قرآن که در مقام ابراز اقتدا در موردیا وحده هیچیک از ضمائر متلکم مع الغری 

د. اقتدار خداوند که با صفایت از قبیل قدیر، قادر، ذو نخداوند است کمرتین داللیت بر اقتدارگرایی خداوند ندار

 powerful, authority, authoritativeقوة، قوی و عزیز یا واژه های هم معین آنها افاده یم شود و معادل 

است داللیت بر اقتدارگرایی و اقتدارطلیب )معادل خوداکمیگ و استبداد و دیکتاتورمایب( یا 

authoritarianism  خبش دوم حبث به این فرق بسیار مهم به شلک مستند خواهم پرداخت.  ابتدای. در ندارند
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 مدار، قانون، اعدل، منصفقانون ستزی است، در حایل که زمامدار مقتدر حکیم و فوق قانون ااقتدارگرزمامدار 

مردم سازاگر نیست. در حایل که  هو قابل پیش بیین است. به عالوه اقتدارگرایی با رمحت و مغفرت و حمبت ب

 )به این مهم بازخواهم گشت(اقتدار با صفات حسنه یادشده سازاگر است. 

ضمنا اینکه سالطنی دنیوی برای ابراز اقتدارشان از ضمری متلکم مع الغری استفاده یم کنند، آنها پایشان را 

در کفش ربویب کرده اند، نه برعکس! سالطیین که به شلک موقت صاحب قدرت جمازی دنیوی هستند را باید 

حقییق دائیم است. مدیع شیپور را در چننی استعمال متکربانه ای شماتت کرد نه خداوند را که صاحب قدرت 

 از رس گشادش یم زند! 

مقام بیان عظمت و قرآن در صیغه متلکم مع الغری در مورد خداوند اگرچه به شلک موجبه جزئیه در  نتیجه:

اقتدار الیه به اکر رفته اما اوال افاده چننی معنایی تنها با زمینه قابل دستیایب است و خود صیغه به چننی معنایی 

ه تنهایی داللت ندارد. ثانیا در مواردی که صیغه مذکور به کمک زمینه در مقام بیان عظمت و اقتدار الیه است، ب

ثاثلا این مقام تعظیم اگیه با متلکم وحده ابراز شده است، آن  کمرتین داللیت به اقتدارگرایی ذات ربویب ندارد.

         قرب خداوند به اکر رفته است. چنانکه ضمری متلکم مع الغری اگیه برای ابراز صمیمت و

باید از عذاب و »ست که «سلطاین عبوس، خشن و اقتدارگرا»حبث دوم. آیا خداوند معریف شده در قرآن 

 ؟«غضب او ترسید، در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتال نشد

برای پاسخ یع است پرسش تاسف انگزیی است. این پرسش که عبارات داخل گیومه آن عینا متعلق به مد

دوم: آزمون اسما و صفات خداوند در قرآن، اول: به چننی پرسیش حداقل سه روش یم توان در پیش گرفت: 

تعمیم هرگونه  سوم: حتلیل مباحث عذاب، غضب، خشونت، اقتدار و واژه های مشابه در قرآن، و باالخره
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در قرآن ولو به حق در مقابل حق ستزیان بعد از اتمام حجت در  خشونت، عذاب و غضب جزیئ استعمال شده

آخرت و انتساب چننی صفایت به شلک مطلق به خداوند. من هر سه راه را به اجیاز و اختصار آزمون یم کنم تا 

 ریف رسیده است. گیک از این سه راه به چننی نتیجه شمشخص شود مدیع از کدام

 خداوندراه اول: آزمون اسمای حسنای 

 

حداقل هفتاد و نُه اسم یا صفت برای خداوند بکار رفته است که خود قرآن آنها را اسمای حسین  الف.

خوانده است. مشهورترین آیه ای که حاوی بیشرتین این اسماء به عالوه اصطالح اسمای حسین است این آیه 

ِي اَل إهَِلَ إاِلَّ ُهَو  ُ اذلَّ َهاَدةِ اَعلُِم الْغَ است: ُهَو اّللَّ ُ  ُهوَ  الرَّمْحَُن الرَِّحیمُ ُهَو  یِْب َوالشَّ ِي اّللَّ وُس  ُهوَ  إاِلَّ  إهَِلَ  اَل  اذلَّ الَْمِلُك الُْقدُّ

 ُ اَلُم الُْمْؤِمُن الُْمَهیِْمُن الَْعِزیُز اْْلَبَّاُر الُْمتََکربِّ ُکونَ  السَّ ا یرُْشِ ِ َعمَّ ُ  ُهوَ  ُسبَْحاَن اّللَّ رُ اْْلَاِلُق  اّللَّ ْسَماُء هَلُ  ابْلَاِرُئ الُْمَصوِّ
َ
اْْل

رِْض َوُهَو  احْلُْسیَن 
َ
َماَواِت َواْْل اوست خدایی که هیچ خدایی جز او »( ۲۲-۲۴)حرش  الَْعِزیُز احْلَِکیمُ یَُسبُِّح هَلُ َما ِِف السَّ

نیست، دانای نهان و آشاکر است؛ اوست که مهرگسرت مهربان است. اوست خدایی که جز او خدایی نیست؛ 

خبِش مراقِب پریوزمنِد مسلِّط درخور کربیاست. خدا مَّنه است از آچنه ]به او[ فرمانروای بسیار پاِك سالِم ایمین

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fquranbysubject.com%2Ftafsir2.php%3Findex%3D5150%26tafsir%3D2
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ها و زمنی ها از آِن اوست؛ آچنه در آسمانخبش که بهرتین ناماوست خدای آفریداگِر نوآفریِن صورترشك ورزند. 

 «کنند، و اوست که پریوزمنِد حکیم است.است او را تسبیح یم

قدوس مبالغه در  است. لک مالک تدبری امر مردم و حکم کردن درباره ایشانمِ  َتوضیح بریخ واژه های آیه:

 :منؤم .آچنه از سالمت و اعفیت بدون رش و رضر ما را مالقات یم کند :سالم ؛زاهت و طهارتقدس یعین ن

اغلیب که کیس بر او غلبه پیدا نیم کند، یا کیس که آچنه  :عزیز ؛مسیطر بر یشءو ن فائق مِ یْ هَ مُ  ؛معطی امنیت

)یا در شکسته بندی شکسته مبالغه  :ارجبّ  عزت از همنی ریشه است:بدون عکس،  نزد اوست نزد غری اونیست،

 یم تواند یا کیس که اراده اش نافذ است و آچنه خبواهدجابر العظم الکسری: ای ترمیم کننده استخوان شکسته(، 

جربوت هم از این ریشه است. جبار در قرآن در مورد انسان مطلقا منیف استعمال شده است در الزام یم کند، 

آن شناخته به و  است آنکه متلبس به کربیاء :متکرباکر رفته است.  مورد خداوند یک بار و آن هم مثبت به

متکرب یعین صاحب کربیاء برای خداوند صفیت برازنده است، و برای انسان که فاقد کربیاء است صفیت  است.

 اسم حسنای خداوند در این سه آیه آمده است.  یازده اکمال منیف است.

بار(،  ۹۶۹بار(، رّب ) ۲۷۰۲در قرآن به رشح زیر است: اهلل ) استعمالشانبه ترتیب تعدا اسم همراه  ۷۹این 

بار(،  ۵۳بار(، بصری ) ۹۱بار(، غفور ) ۹۵(، عزیز )۹۷بار(، حکیم ) ۱۶۱بار(، علیم ) ۱۶۹بار(، )رمحان ) ۲۲۷رحیم )

بار(، غین  ۱۹بار(؛ شهید ) ۲۱بار(، واحد ) ۲۴بار(، نصری ) ۳۳بار(، ویّل ) ۴۵بار(، خبری ) ۴۷بار(، سمیع ) ۵۰قدیر )

 ۱۰بار(، عظیم ) ۱۰بار(، رئوف ) ۱۱بار(، تواب ) ۱۲بار(، وکیل ) ۱۲بار(، حلیم ) ۱۲بار(، قادر ) ۱۷بار(، محید ) ۱۸)

 ۶بار(، قهار ) ۶بار(، ذو الفضل العظیم ) ۷بار(، لطیف ) ۸بار(، کبری ) ۹بار(، واسع )  ۹بار(، قوی ) ۹بار(، َّع )

بار(: حسیب، حفیظ، ذو  ۳بار(: حّق، ذو انتقام، شکور، مقتدر؛ ) ۴(: یّح، رقیب، عُفّو، غفار، َمِلک؛ )بار ۵بار(؛ )

بار(: بدیع، ذو اْلالل واالکرام، قاهر، جمیب، حمیی، قّدوس،  ۲الرمحة، قیوم، کریم، مالک، منتقمون، وارث، وهاب؛ )
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جبار، حَکم، ذو القوة، رزاق، سالم، صمد، ظاهر، فتاح، مؤمن، بار(: آخر، اول، بَّر، باطن،  ۱ودود، فعال ملا یُرید؛ )

 متعال، متکرب، متنی، جمید، ُمقیت، مهیمن، نور، هادی، ال یُسأل عما یَفعل.

در ارتباط با حبث ما به دو دسته بزرگ تقسیم یم شوند: دسته ای که ارتبایط با حبث و صفات این اسماء  ب.

 و دسته ای که مرتبط هستند. دسته اخری به سه گروه تقسیم یم شوند: حکیم( از قبیل اهلل، علیم و ما ندارند 

: صفات عزیز، قدیر، قادر، بدون هرگونه توهم اقتدارگرایی گروه اول: اسمایی که دال بر قدرت الیه هستند

 بار( ۱۷۷اسم،  ۹قوی، ملک، مقتدر، مالک، ذوالقوة، مهیمن. )

(، ال یُسأل عما یَفعل ۲ا حبث اقتدارگرایی دارند: صفات فعال ملا یرید )گروه دوم: اسمایی که احتمال ارتباط ب

 بار( ۲۰اسم،  ۷(. )۱(، متکرب )۱(، جبار )۲(، قاهر )۳(، )منتقمون: ۴(، ذو انتقام )۶(، قهار )۱)

گروه سوم: اسمایی که دال بر رمحت الیه هستند: صفات رمحان، رحیم، غفور، حلیم، تواب، رئوف، ذو الفضل 

 بار( ۵۴۱اسم و  ۱۸عظیم، عفو، غفار، ذو الرمحة، کریم، وهاب، جمیب، ودود، بّر، رزاق، سالم، مؤمن، )جممواع ال

اسم  ۱۸به  ۱۶بار استعمال هستند. نسبت گروه اول و دوم به گره سوم  ۱۹۷اسم با  ۱۶جمموع گروه اول و دوم 

دم( است یعین اسماء مجال گروه سوم حدود سه برابر )دو هفتاد و پنجاه ص ۷۵/۲به  ۱بار استعمال یا  ۵۴۱به  ۱۹۷و 

 این به حلاظ بسامدی. ،اسمای جالل گروه اول و دوم است

اما به حلاظ حمتوی آیات گروه اول رصفا بیانگر قدرت الیه هستند و هیچ بار منیف ندارند. اما گروه دوم  ج.

      رفع ابهام یم کنم. شاهدی یم آورم و  نیاز به برریس دارند. به ترتیب کرثت استعمال

نَا ُمنِذرٌ  شاهد اول. 
َ
َما أ ُ  قُْل إِنَّ ٍ إاِلَّ اّللَّ

َٰ
ارُ َوَما ِمْن إهَِل ام، و جز بگو: من فقط اخطارکننده»( ۶۵ص) الَْواِحُد الَْقهَّ

خداوند قاهر بر هر چزیی  قهار صیغه مبالغه از قهر به معنای غلبه است.« خدای یاگنه قّهار هیچ خدایی نیست.
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است و همه چزی در آچنه او اراده یم کند مطیع او هستند، و در آچنه یم خواهد در مقابلش خضوع تکویین یم 

 اما به حلاظ ترشییع پیامرب خدا فقط بیم دهنده است و حق اجبار مردم ندارد. به صدر آیه دقت کنید. کنند. 

ِّلنَّ  شاهد دوم.   نَزَل الُْفْرقَانَ ِمن َقبُْل ُهًدى ل
َ
ینَ  إِنَّ  اِس َوأ ِ ِ  بِآیَاِت  َكَفُروا اذلَّ ُ َعِزیٌز ُذو  َعَذاٌب َشِدیدٌ  لَُهمْ  اّللَّ َواّللَّ

که گمان، کساینپیش از آن، تا رهنموین برای مردم باشند، و فرقان را ]هم[ فرو فرستاد. یب( »۴)آل عمران  انِتَقامٍ 

انتقام جمازات « اند، عذایب سخت خواهند داشت؛ و خدا پریوزمنِد صاحب انتقام است.به آیات خدا كفر ورزیده

این الزمه در میان انسانهاست، اما خداوند  تشیف قلیب جمازات کننده نیست، ه آنو الزم است، جمرم بر جرمش

 ناقص نیست تا به چننی تشیف حمتاج باشد. که 

ْعَرَض َعنَْها شاهد سوم.
َ
َر بِآیَاِت َربِِّه ُثمَّ أ ن ُذکِّ ْظلَُم ِممَّ

َ
کیست »( ۲۲ سجده) إِنَّا ِمَن الُْمْجِرِمنَی ُمنتَِقُمونَ  َوَمْن أ

گمان، ما از داگرش به وی تذّکر داده شود، سپس از آنها روی بگرداند؟ یبستماکرتر از آن که به وسیله آیات پرور

 انتقام از جمرمنی با عذاب قیامت که عذاب اکرب است صورت یم گرید. « جمرمان انتقام خواهیم گرفت.

بر بنداگن خود اغلب است،  و اوست که»( ۱۸ انعام) اْْلَِبریُ  احْلَِکیمُ  َوُهوَ  فَْوَق ِعبَاِدهِ  الَْقاِهرُ َوُهَو  شاهد چهارم.

قاهر چریه و اغلب است، ابلته خداوند در غری اراده انسان از اقتدار تکویین خود استفاده  «و اوست آن حکیم آاگه

کرده است، اما در مورد انسان در ضمن ابراز اراده ترشییع خود )نشان دادن حق از باطل( انسان را در اختیار حق 

 ته است، و در اخرت دادگرانه به داوری یم نشیند.   و باطل در دنیا آزاد گذاش

 ، تکرار نیم کنم. سوره حرش گذشت ۲۴-۲۲ در ضمن حبث آیات ار و متکرّب جبّ معنای دقیق 

َِّما یُِریُد  الَْمِجیدُ  الَْعْرِش  ُذو الْوَُدودُ  الَْغُفورُ  َوُهوَ  َوُیِعیدُ  ُيبِْدئُ  ُهوَ  إِنَّهُ  إِنَّ َبْطَش َربَِّك لََشِدیدٌ  شاهد پنجم. اٌل ل َفعَّ

 آاغز[ را آفرینش] که اوست تنها گمان،یب. است سخت بسیار پرورداگرت قهرآمزی ۀقطعاً مؤاخذ( »۱۶-۱۲)بروج 
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 اراده هرچه ۀدهندورد. و اوست آمرزنده و دوستدار ]مؤمنان[. صاحب عرِش ارمجند، اجنامآبازیم[ دوباره] و کندیم

در آچنه خدا اراده یم کند هیچ مانع و رادیع نیست، اما  .است آمده هم هود سوره ۱۰۷ آیه در عبارت این «.کند

خدا حکیم اعدل، رئوف، رمحان و رحیم هم هست. برای خود سنین همانند رمحت را تعریف کرده است ذلا قابل 

پیش بیین است و در آچنه به انسان وعده داده است همانند ضایع نکردن اجر صاحلان یا عدالت صادق است و 

جاج بر این وعده ها داده است، پس این فعال ملا یرید خوداکمه و مقام غریمسئول و اقتدارگرا خود اجازه احت

  نیست.   

 

 

لُونَ  .شاهد ششم
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم یُْسأ ُل َعمَّ

َ
شود ویل آنان کند بازخواست نیمخدا[ از آچنه یم( »]۲۳)انبیاء  اَل یُْسأ

به سیاق آیات قبل و بعد مراد از کساین که مورد سوال واقع یم شوند آهله یا رشَكی توهیم  «شوند.بازخواست یم

خداوند است. اینکه چرا خداوند بازخواست نیم شود سه دیلل دارد: اول. بازخواست متعلق به کیس است که 

رتبه او نیست تا توان باالتر از بازخواست شونده یا حداقل هم رتبه او باشد. کیس باالتر از خداوند یا هم 

بازخواست از او را داشته باشد. دوم. حکمت بالغه. صاحب حکمت بالغه امور را به مزیاین از صحت و اتقان 

اجنام یم دهد و ختلیف نکرده تا لزویم به بازخواست او باشد. سوم. مالک َع االطالق جهان. همه ما سوی اهلل 
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را بازخواست کند. اما سوال در آیه مرادف سوال برشی از  در ید قدرت اوست. مملوک را نرسد که مالک

زمامدرانشان نیست! خدا چه در دنیا چه در آخرت به انسان اجازه داده تا از او درباره وعده هایی که داده برپسند 

 و چه کیس از خدا راستگوتر است. آیه را باید در زمینه و سیاقش معین کرد.  

چزیی بیش از اقتدار مرشوع و مثبت به قهار، قاهر، جبار و متکرب به راحیت  از میان هفت اسم گروه دوم د.

داللیت ندارند. مراد از دو اسم ذو انتقام و منتقمون جمازات مرشوع اعدالنه جمرمان در قیامت بعد از اتمام حجت 

ما یَفعل اگر حتت دنیوی است که الزمه یک نظام اعدالنه است. اما دو صفت مرکب فعال ملا یرید و ال یُسأل ع

عدالت و سنن الیه در نظر گرفته شوند نزدیکرتین صفات به اداعی  ،اللفظی و بدون ارتباط با آیات حکمت

اقتدارگرایی هستند. این همان رویکرد اشعری به قدرت الیه است که مقید به عدالت ماقبل دیین نیست. اگر 

انند عدالت ندانیم دفاع از چننی خداوندی اکر آساین خداوند را مقید به هیچ سنت عقیل قابل ادراک برشی هم

مرادم خدایی است که قدرتش حیت به حماالت عقیل هم تعلق یم گرید و دامنه اقتدارش مقید به اخالق نیست. 

و عدالت )هر دو ماقبل دیین( نیست. با تلیق از چننی خدایی نه جایی برای اختیار انسان یم ماند و نه جایی برای 

که الزم بنّی توجیهات )سقوط کرده باشد  یت اشعرااز نومعزتیل بودن به اهلی ااگر مدیع اخریندی افعال او. مقانون

در این صورت چننی خدایی یم تواند تناسیب  هر چند به زبان انکار یم کند( و استدالهلایش دقیقا همنی است،

 با اقتدارگرایی داشته باشد.

خدا ناگه اهلیات معزتیل و شییع یعین در زمینه عدالت و سنت مندی از اما اگر این دو آیه و آیات مشابه را 

 او عدالت و انصاف ،در زمینه حکمت را، این دو آیه اقتدار مطلق خدا (که به نظر من حق همنی است)بفهمیم 

 ارائه یم کنند و هیچ تناسیب با اداعی اقتدارگرایی ندارند. 
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 .نه سلطان اقتدارگراو اگنه نه عبوس است، نه خشن است،  نُهخدای قرآن به شهادت اسمای حسنای هفتاد و 

نگران مطلقا حق ستزیان و تبهاکران ابلته باید از عذاب و غضب او برتسند، اما مومنان صالح از این بابت 

و عمل صالح  )خدا و آخرت( یمان به حقنیستند و به رمحت و مغفرت او امیدوارند. برای رهایی از عذاب الیه ا

سجده که عبارت اخرای فعل اخالیق است باید تدارک دید، نه اینکه تملق او را گفت و از رس استیصال بر خاک 

، است. چون حق مطلق است با سجده بر آستان او در جو یلربایل معارص بیفتیم. این تعبریات بازی با لکماتاو 

بهشیت یم  وکیس که شایسته پرستش است به کمال یم رسیم  شپرستبا   آوریم، وحق برحق بودن او را جبا یم

   بنابراین حتلیل اسمای حسنای خداوند به اداعی اقتدارگرایی خداوند مطلقا راه نیم دهد. شویم. 

 حتلیل مباحث عذاب، غضب، خشونت، اقتدار و واژه های مشابه در قرآن: راه دوم

این  جلسه هفتمنتیجه حتقیق  و اخواتش با رمحت و اخواتش سنجیده یم شود.در این راه واژه های غضب 

شد که رمحت رمحانیه لکیه خملوقات از مجله لکیه انسانها )فارغ از باور درست یا نادرستشان و عمل صالح یا 

ناصاحلشان( را شامل یم شود. در حایل که غضب تنها انسانهایی که اعملانه و اعمدانه حق را زیر پا گذاشته اند 

بالفعل است، در حایل که غضب الیه خاص، مقید به عدم دربریم گرید. رمحت رمحانیه اعم، مطلق، واسعه، نقد و 

توبه، نسیه و بالقوه است و در آخرت نقد و بالفعل یم شود. آثار غضب الیه در آخرت بروز یم کند واال در این 

دنیا َع االغلب حیت همنی گروه از بنداگن ناسپاس و تبهاکر هم همانند مومنان از لکیه مواهب الیه بهره مند 

و مشمول رمحت رمحانیه الیه قرار دارند. غضب الیه نتیجه منطیق حق ستزیی و تبهاکری این افراد  هستند

است. این غضب برآیند اخالیق عدالت، قسط و انصاف در نظام الیه است. نسبت غضب و اخواتش به رمحت 

 است.« یک به هفت»و اخواتش 

https://kadivar.com/18689/
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خوف از خدا منهای حمبت او در قرآن هرگز توصیه نشده است. خوف از خدا گذشت که  هشتمجلسه در 

فضیلیت سازنده است که با حمبت و امید به رمحت او همراه است. خوف از معصیت و قیامت همان ترس از 

گذاران قانونجمازات قانون اعدالنه است که برای داشنت جامعه ای اعری از جرائم امروز هم دقیقا مورد توجه 

است. عذاب اخروی دردناک، بزرگ، شدید و خوارکننده است. در هر صفحه قرآن تقریبا یک بار عذاب و جهنم 

و حدود دوبار ثواب، رمحت، مغفرت و بهشت به چشم یم خورد. جزئیات عذاب جهنم انصافا ترسناک و رعب 

جزئیات عذاب و جهنم اداعی  جزئیات رمحت و بهشت هم حقیقتا جذاب است. کهچنانهمآور است، 

معارص در نظر « جو یلربایل و حقوق برشی»اقتدارگرایی خدا را تایید یم کند به رشیط که این جزئیات را در 

هم مرتکب شده باشد، جمازات بدین وی خالف  -به هر بزریگ  -بگرییم. چرا که در این جو انسان هر جریم 

منت « ترمجه فرهنیگ»داوری خطاهای فراواین نهفته است: اوال بدون  کرامت انساین حمسوب یم شود. اما در چننی

رخ یم دهد. ثانیا در دوران پیشامدرن جمازاتهایی که « زمان پرییش»قرن اول هجری برای خماطب ثانویه اعرضه 

در رشق و غرب جاری بوده چزیی شبیه جزئیات تهدید به عذاب اخروی است. ثاثلا اگر ثوابهای مادی بهشت 

نباشد؟! رابعا معنای جهنم و عذاب این نیست که جمرم در « نمادین»باشد، چرا عذابهای مادی جهنم « مادینن»

گودال آتش بریوین افکنده شود. این آتش دروین است که با ارتکاب گناه و حق ستزیی در درون جمرم روشن یم 

ند و احساس یم شود. چننی آتش دروین شود، اما در آخرت حقیقت همه چزی بروز یم کند و آتش درون بروز یم ک

 حقیقت و جزئیات آن تمثییل و جماز است. 

ست که «سلطاین عبوس، خشن و اقتدارگرا»معریف شده در قرآن  این اداع که  خداوندِ  بنابراین از راه دوم هم

نه « تال نشدباید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مب»

 تنها اثبات نیم شود بلکه اکمال نیف یم شود. یم ماند راه سوم. 

https://kadivar.com/18717/
https://kadivar.com/18717/
https://kadivar.com/18717/
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تعمیم هرگونه خشونت، عذاب و غضب جزیئ استعمال شده در قرآن ولو به حق در مقابل حق  راه سوم:

 ستزیان بعد از اتمام حجت در آخرت و انتساب چننی صفایت به شلک مطلق به خداوند 

ه اگرچه اسمای حسنای خداوند و حتلیل مباحث غضب، عذاب، خوف، عقاب، و معین این راه این است ک

خداوند  جهنم در قرآن در مقابل مباحث رمحت، مغفرت، رجا، ثواب و بهشت در قران نه تنها اداعی اقتدارگرایی

غضب  از طریق تعمیم بریخ آیات عذاب و جهنم و« میان بُر»را اثبات نیم کنند بلکه ابطال یم کنند، با یک 

باید از عذاب و غضب او ترسید، در »و سلطاین اقتدارگرا از خداوند ترسیم یم شود که  چهره ای عبوس، خشن

 «. مقابلش به سجده افتاد و او را تقدیس کرد تا به عذابش مبتال نشد

مطلق عذاب اخروی و جمازات حق ستزیان و تباکران ولو بعد از اتمام حجت در با این راه در در حقیقت 

عمال قدرت خداوند إالک جهنم و جمازات اخروی و و ، خمالفت و از اساس از چننی مبنایی انتقاد یم شودآخرت 

عمال إونه در اجرای عدالت را برنیم تابد. این تفکر یلربال مآب خدا را زمامدار برش زمیین فرض کرده و هرگ

واره اصل انسان انسان ِب آربال میل معین یم کند. در این تفکرِ  وی را اقتدارگراییاعدالنه، مرشوع و اخالیق قدرت 

بر اساس آن سنجیده شود. انتخاب هرکیس ولو خالف حق و متضاد با  چزییاست. حق مطلیق وجود ندارد تا 

تنها در دنیا بلکه در آخرت. خدا جماز نیست کیس را به  قابل احرتام است، نه (که حق مطلق است)اراده الیه 

ق مردم وو ارتکاب افعال ضداخالیق یا نقض حق از حق و اتمام حجت( علریغم اطالع اکمل) دیلل عقیده باطل

 به حقوق خداوند جمازات کند. هر نوع جمازات رویح و بدین در آخرت شکنجه حمسوب یم شود.  وزو جتا

خدا چه فریق با اطاعت از یک دیکتاتور خوخنوار دارد؟! از هر دو باید اطاعت کرد  اطاعت ازدر راه سوم 

بوسید تا از متملقانه گزند جمازات و عذابشان در امان ماند. از هر دو باید تعریف کرد و آستان هر دو را از تا 
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د و تعایلم اوست. اگر حق نیف حقانییت بنام خداون امتیازات تقرب به قدرت بهره مند شد. پیش فرض این تبینیْ 

 !مطلق و واقیع هم وجود داشته باشد چه کیس یم تواند اداع کند این حق و واقع را فراچنگ آورده است؟ هیچکس

، و از اعرتاف به آن ابایی رسیده است معرفت شناخیت و اخالیق به عبارت دیگر این رویکرد به نسیب گرایی

 . ندارد

ن آیات خارج از زمینه آنها، مطلق و اعم پنداشنت آیات مقید و خاص، تعمیم خواند به عالوه با روش نادرسِت 

مرشوع به بهانه انکار مطلق جمازات به اسم  بداکر به تهدید تمام انسانها، نیف جمازات اخروِی  تهدید حق ستزیانِ 

سیمایی اکمال منیف، زشت و دافعه برانگزی از اسالم و چهره ای اکمال عبوس، خشن و سلطاین اقتدارگرا  ،خشونت

هم مبادی روش شناخیت معیوب   واز خداوند ارائه یم کند. این تبینی هم به حلاظ مباین معرفت شناخیت و اخالیق

د تعمیم افاکر یلربالیسیت برشی به آخرت و اعی پیامرب اقتدارگرا در مورد خداونادو باطل است. به بیان دیگر 

خداوند است. ابلته بنا بر اهلیات شکنجه که الگوی پیامرب اقتدارگراست این اداع درست است: خداوند معریف 

باید از عذاب و غضب او ترسید، در مقابلش به »ست که «سلطاین عبوس، خشن و اقتدارگرا»شده در قرآن 

این دقیقا رایه است که مدیع در پیش گرفته است.  «. د تا به عذابش مبتال نشدسجده افتاد و او را تقدیس کر

    در این زمینه در خبش دوم حبث به تفصیل سخن خواهم گفت. 

 است؟« ارباب/سلطان و برده/رعیت»حبث سوم. آیا رابطه خدا با بنداگنش همان رابطه 
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ژه در مورد خداوند و انسان باشد. در مورد ونه واگبه نظر یم رسد از عوامل طرح چننی پرسیش استعمال دو 

بار(؛ و در مورد انسان واژه های عبد و  ۳مالک ) بار(، ۵) َمِلک بار(، ۳۳(، ویّل )بار ۹۶۹ها رّب )خداوند این واژه

بلا با بار( است. عبد در قرآن دو معین دارد: بنده که اغ ۲۷۲بار، جممواع  ۱۲۱بار و فعل  ۱۵۱عبید )از این ریشه اسم

بار( و در مورد  ۱۴بار(، ملک یمنی ) ۲اضافه به خداوند است و برده. قرآن در مورد کنزی واژه امة و اماء )جممواع 

در  بار( به اکر برده است. واژه عبد ۱بار( ملک یمنی ) ۱بار( و مملوک ) ۹های رقبة )مجع رقاب جممواع برده واژه

، و در دیگر موارد از واژه های رقبة، مملوک، رده استعمال شده استبه صورت اسم تنها سه بار به معین ب قرآن

  ملک یمنی و امة استفاده شده است.  

با اطاعت است، این معین یم تواند تکویین، اختیاری یا همراه به معین اغیت تذلل در قبال مویل  دَ ریشه عبَ 

 . که با هم تفاوت ماهوی دارند صورت بگرید )وضع و قرارداد( با جعل

نیست و خملوقات بدون اختیار به تسبیح و  تعقل و تفکر مقتیضبندیگ تکویین  یک. عبودیت تکویین:

 پرستش ذات حق مشغونلد.  

رِْض إاِلَّ آِت إِنْ  شاهد:
َ
َماَواِت َواْْل ِن   ُُكُّ َمن ِِف السَّ ٰـَ ها و زمنی کس در آسمانهیچ» ﴾٩٣﴿مریم:  َعبًْدا الرَّمْحَ

 «وار به پیشاگه ]خدای[ مهرگسرت خواهد آمد.بندهنیست، مگر اینکه 

. در این تعبد خملوق با آاگیه و اختیار تعقل و تفکر مبتین برتعبد و اطاعت  :بندیگ اختیاریدو. عبودیت یا 

 و بدون تقلید بندیگ خدا را یم پذیرد. 

 «خواهیم.پرستیم و تنها از تو یاری یم]خدایا[ تنها تو را یم»﴾ ٥﴿الفاحتة:  نَْستَِعنیُ  َوإِیَّاكَ  َنْعبُدُ  إِیَّاكَ  شاهد اول.
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َها انلَّاُس  شاهد دوم. يُّ
َ
یَن ِمن َقبِْلُکْم لََعلَُّکْم َتتَُّقونَ  َربَُّکمُ  اْعبُُدوا یَا أ ِ ي َخلََقُکْم َواذلَّ ِ ای » ﴾٢١﴿ابلقرة:  اذلَّ

 «اند آفریده است، باشد که پروا پیشه کنید.از شما بودهکه پیش مردم، پرورداگرتان را برپستید که شما و کساین را 

 این امر ترشییع به پرستش است  که انسان یم تواند بپذیرد یا نپذیرد. 

ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم  شاهد سوم.
َ
َُذوا أ ِ َوالَْمِسیَح اْبَن َمْرَیمَ اختَّ ن ُدوِن اّللَّ ْرَبابًا مِّ

َ
ِمُروا إاِلَّ  أ

ُ
ًها یِلَْعبُُدوا َوَما أ ٰـَ  َواِحًدا إِلَ

ُکونَ  ا یرُْشِ َه إاِلَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمَّ ٰـَ  إِلَ
آنان دانشمندان و راهبان )ترسایاِن تارکِ دنیا( خود و مسیح » ﴾٣١﴿اتلوبة:  الَّ

دایی جز که مأمور بودند فقط خدای یاگنه را که هیچ خاند در حایلپرس مریم را خدایاگین به جای اهلل برگزیده

بریخ اهل کتاب اعملان دیین یا پیامربشان را پرستش  «ورزند.او نیست بندیگ کنند. مَّنه است او از رشیك که یم

 کرده اند. خدا آنها را نیه کرده است، اما انها را تکوینا بازنداشته است. یعین در دنیا آزاد بوده اند. 

ن ِدیِِن  شاهد چهارم. َها انلَّاُس إِن ُکنتُْم ِِف َشكٍّ مِّ يُّ
َ
ْعبُدُ  فاََل قُْل یَا أ

َ
ینَ  أ ِ ِ  ُدونِ  ِمن َتْعبُُدونَ  اذلَّ  اّللَّ

ِکنْ  ٰـَ ْعبُدُ  َولَ
َ
َ  أ ِي اّللَّ ُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننیَ  َيتََوفَّاُكمْ  اذلَّ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
بگو: ای مردم، اگر از دین من » ﴾١٠٤﴿یونس:  َوأ

پرستم که ]جان[ شما را پرستم، بلکه خدایی را یمپرستید نیمشّك هستید، پس من کساین را که غری از خدا یم در

 پیامرب راه پرستش خدا را با شفافیت معریف یم کند.  «ام که از مؤمنان باشم.گرید، و فرمان یافتهیم

َها الاَْکفُِرونَ  شاهد پنجم. يُّ
َ
ْعبُُد َما  قُْل یَا أ

َ
نتُمْ  َواَل  َتْعبُُدونَ اَل أ

َ
ْعبُدُ  َما اَعبُِدونَ  أ

َ
نَا َواَل  أ

َ
ا اَعبِدٌ  أ نتُمْ  َواَل  َعبَدتُّمْ  مَّ

َ
 أ

ْعبُدُ  َما اَعبُِدونَ 
َ
پرستم. پرستید نیمبگو: ای اکفران، من آچنه را شما یم( »۱۰۹: ۱-۶الاکفرون) ِدیِن  َوِلَ  ِدینُُکمْ  لَُکمْ  أ

اید نیستم. و شما هم پرستشگر پرستم نیستید. و من پرستشگر آچنه شما پرستیدهیمو شما هم پرستشگر آچنه من 

تقابل پرستش خدا و پرستش « پرستم نیستید. دیِن شما از آِن خودتان، و دیِن من ]نزی[ از آِن خودم.آچنه من یم

ارگرایی پیامرب و خدا، گفته غریخدا در این آیه به زیبایی ترسیم شده است. در انتهای سوره بر خالف اداعی اقتد



 
 !را از سر گشادش زدن پوریش 33

 شده دین حق من برای خودم، دین باطل شما هم برای خودتان. کیس به زور و اجبار مسلمان و مومن نشده است!

 

لََك  شاهد ششم.
َ
ِجیُب  قَِریٌب  فَإِِنِّ  َعِنِّ  ِعبَاِدي َوإَِذا َسأ

ُ
اِع  َدْعَوةَ  أ  لََعلَُّهمْ  ِب  َویْلُْؤِمنُوا ِل  فَلْیَْستَِجیبُوا َداَعنِ  إَِذا ادلَّ

 من گمان،یب:[ بگو دور؟ یا نزدیکم که] برپسند من ۀو هراگه بنداگنم از تو دربار»﴾ ١٨٦﴿ابلقرة:  یَرُْشُدونَ 

 آورند، ایمان من به و کنند، اجابت مرا باید پس. کنمیم اجابت خبواند مرا که وقیت را داعکننده داعی نزدیکم،

 «.برسند خود رشد به که باشد

 یا بردیگ:  و قراردادی( وضیع) بندیگ جعیلسه. 

یَن آَمنُوا ُکِتَب َعلَیُْکُم الِْقَصاُص ِِف الَْقتیَْل  شاهد اول.   ِ َها اذلَّ يُّ
َ
نیَثَٰ  بِالَْعبْدِ  َوالَْعبْدُ  احْلُرُّ بِاحْلُرِّ یَا أ

ُ
نیَثَٰ  َواْْل

ُ
َفَمْن  بِاْْل

بُِّکْم وَ  ن رَّ َداٌء إیَِلِْه بِإِْحَساٍن َذَٰلَِك خَتِْفیٌف مِّ
َ
ٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأ ِخیِه ََشْ

َ
رمَْحٌَة َفَمِن اْعتََدىَٰ َبْعَد َذَٰلَِك ُعِِفَ هَلُ ِمْن أ

یِلمٌ 
َ
ن بر شما قصاص مقّرر شده است؛ اید، در مورد کشتاگکه ایمان آوردهای کساین» ﴾١٧٨﴿ابلقرة:  فَلَُه َعَذاٌب أ

آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس کیس که از طرف برادرش )ویلِّ مقتول( چزیی ]از 

رفتاری به او حّق قصاص[ به او خبشیده شود باید ]پرداخت دیه را[ به طور شایسته دنبال کند، و آن را با خوش

و رمحیت است از جانب پرورداگرتان. پس هرکه پس از این تعّدی کند برای او عذایب دردناك  برپدازد. این ختفیف

 مراد از عبد برده است به قرینه حّر قبل از آن نه بنده خدا.  «خواهد بود.

َٰ یُْؤِمنَّ  شاهد دوم. ََكِت َحیتَّ ن َواَل تَنِکُحوا الُْمرْشِ ْؤِمنٌَة َخرْیٌ مِّ َمٌة مُّ
َ
َکةٍ َوَْل رْشِ ْعَجبَتُْکْم َواَل تُنِکُحوا  مُّ

َ
َولَْو أ

َٰ یُْؤِمنُوا کِنَی َحیتَّ ْؤِمنٌ  َولََعبْدٌ  الُْمرْشِ ن َخرْیٌ  مُّ رْشِكٍ  مِّ ُ یَْدُعو إیَِل اْْلَنَِّة  مُّ ئَِك یَْدُعوَن إیَِل انلَّاِر َواّللَّ ٰـَ ولَ
ُ
ْعَجبَُکْم أ

َ
َولَْو أ

 ُ ُرونَ َوالَْمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه َویُبنَیِّ اند ازدواج و با زنان مرشك تا ایمان نیاورده» ﴾٢٢١﴿ابلقرة:   آیَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيتََذکَّ

نکنید. و قطعاً کنزیی مؤمن بهرت از زین مرشك است، هرچند شما را شیفته خود کند. و به مردان مرشك تا ایمان 
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از مردی مرشك است، هرچند شما را شیفته خود کند. آنان به  ای مؤمن بهرتاند زن ندهید. و قطعاً بردهنیاورده

کند، خواند، و آیاتش را برای مردم بیان یمخوانند، و خدا به فرمان خود به بهشت و آمرزش فرایمسوی آتش فرایم

 اّم و عبد به ترتیب به معین کنزی و برده مذکر است.  «باشد که آنان متذّکر شوند.

ُ َمثاًَل رَضََب  شاهد سوم. ْملُوَكً  َعبًْدا اّللَّ َٰ  َيْقِدرُ  الَّ  مَّ ءٍ  ََعَ ا  ََشْ َزْقنَاُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسنًا َفُهَو یُنِفُق ِمنُْه رِسًّ َوَمن رَّ

ْكرَثُُهْم اَل َيْعلَُمونَ 
َ
ِ بَْل أ  هیچ بر که زرخریدی ۀخدا َمثیَل زده است: بند» ﴾٧٥﴿انلحل:  وََجْهًرا َهْل یَْستَُووَن احْلَْمُد ّلِلَّ

کند. ایم، و او در نهان و آشاکر از آن انفاق یمیکو به او دادهن رزیق خود جانب از ما که کیس و نیست، توانا چزیی

کنید؟![ ستایش از آِن خداست، های ناتوان را با خدای توانا برابر یمآیا ]آنها[ با هم برابرند؟ ]هرگز! پس چرا بت

زرخرید که بر هیچ چزیی توانا این واضح ترین آیه قرآن در مورد بردیگ است: برده ای  «.دانندویل بیشرتشان نیم

، یعین انساین که مالک زمیین دارد و بدون اجازه او جماز به هیچ اکری نیست و اگر اکر کند هم مزدش به نیست

 صاحبش یم رسد. 

یَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحافُِظونَ  شاهد چهارم. ِ َٰ  إاِلَّ  َواذلَّ ْزَواِجِهمْ  ََعَ
َ
وْ  أ

َ
ْيَماُنُهمْ  أ

َ
ُهْم َغرْیُ َملُوِمنَی )مومنون  َما َملََکْت أ فَإِنَّ

کنند، مگر ]در اکجمویی[ از همرسان یا کنزیانشان که آنان مورد های خود را حفظ یمو آنان که رشماگه( »۵-۶

 ِملکِ یمنی یعین کنزی.  «مالمت نیستند.

ْن َوتِلَْك نِْعمَ  شاهد پنجم.
َ
َّ أ اِئیَل ٌة َتُمنَُّها لََعَ و ]آیا[ این نعمیت است که منّتش را ( »۲۲)شعراء  َعبَّدتَّ بَِِن إرِْسَ

این تنها جایی است که در قرآن عبودیت به معین بردیگ در  «ای؟ساخته خود ۀارسائیل را بردکه بیننیهبر من یم

قالب فعل استعمال شده است. این اعرتاض مویس به فرعون است. راسیت خدا فرعون صفت خملوقاتش را به 

 بردیگ کشانیده است؟!  
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 را تاسیس من در جای دیگر به تفصیل و با استدالل و مستندا نشان داده ام که اسالم و قرآن نه تنها بردیگ

نکرده، بلکه تعایلمش به سمت حذف برده داری بوده است و آیات قران در مقام عتق یا آزاد کردن برداگن یا 

 ( ۵لزوم برخورد انساین و اخالیق با ایشان بوده است. )

ترشیع  تاعبودیت حقییق تطابق تعبد اختیاری ترشییع با عبودیت تکویین است، درباره بندیگ خداوند: 

نَّ  َخلَْقُت  رض از خلقت حاصل شود: َوَماغ و با تکوین شود مالزم نَس  اْْلِ و » ﴾٥٦﴿اذلاریات:  یِلَْعبُُدونِ  إاِلَّ  َواْْلِ

َ « جّن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند. این تطابق در رصاط مستقیم صورت یم گرید: إِنَّ اّللَّ

اٌط  َهََٰذا َرِّبِّ َوَربُُّکْم فَاْعبُُدوهُ  ْستَِقیمٌ  رِصَ همانا خدا، پرورداگر من و پرورداگر شماست، پس او ( »۵۱ عمران آل) مُّ

 «را پرستش کنید. این رایه است راست.

در حایل که قوام بردیگ به سلب اختیار است. برده اختیارش ، رکن پرستش و عبودیت اختیار آاگهانه است

خودش است، اگر به خدا ایمان آورد از او اطاعت یم کند و  سان بااختیار صاحب اوست، در حایل که اختیار ان

اگر زیر بار حق نرفت اطاعت نیم کند. اینکه در آخرت توسط خدای حکیم اعدل به حساب او رسیدیگ یم شود 
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و اگر به حق رفته باشد پاداش یم گرید و اگر ختلف کرده باشد جمازات یم شود مقتضای حقانیت نظام آفرینش 

 لت جاری در آن است. و عدا

مشرتک است، اما اطاعت و تبعیت برده از  اربابشاز برده از خداوند و  بنده آری لزوم اطاعت و تبعیت

و شهروند  ،از خداوند، اعشق از معشوق بندهموالیش مسلوبیت اختیار اوست، در حایل که در اطاعت و تبعیت 

از  آاگیه است. در مورد اطاعت اعشق از معشوق، حمّب از دولت مدرن این تبعیت و اطاعت توأم با اختیار و 

این اطاعت و تبعیت توام با عشق، حمبت، و رضایت است. اطالق  آاگهانه بنده از خدا عالوه بر اختیارو حمبوب، 

به خداوند نه خدا را تبدیل به سلطان اقتدارگرا یم کند نه انسان را مبدل به برده یم نماید.  ک یا رّب لِ مالک یا مَ 

است. این بندیگ مطلقا با بردیگ تفاوت ماهوی دارد. همچنانکه  خداوند رشط بندیگسه اختیار و آاگیه و رضایت 

ت. پرستش آاگهانه از رس اختیار اس و بصریت خردمندی ،مبتین بر تعقل ،این عبودیت یا تعبد کورکورانه نیست

و رضایت از دینداری جدایی ناپذیر است. اگر کیس یم پندارد حذف پرستش خداوند از اسالم ممکن است 

با بردیگ جایی  معنایی )خالف واقع(مده با حذف پرستش خداوند به اتهام هکرخیال خایم بیش نیست. اگر توهم 

که خواهد آمد در عرفان اسالیم عشق بدون پرستش غریممکن است چنان، آنکندبرای عشق صوفیانه باز یم 

 و طریقت منهای رشیعت میرس نیست.   

رعیت  وو عبد به مویل و برده یا ارباب و رعیت یا سلطان  ارتباط رّب  هتشبیه بندیگ خداوند به بردیگ و تشبی

)با یلربالیسم  مآب یلربالاهلیات  فراموش نشودقابل درک است، اما اکمال ابلته در جو غلیظ یلربایل معارص 

الک با بندیگ خدا رس سازش ندارد. چرا تعارف یم کنیم؟! اگر قرار است به همه اصول و  سیایس اشتباه نشود(

پابند باشیم نه اوامر و نوایه دنیوی خداوند قابل قبول است نه ثواب و عقاب اخروی  مآبموازین تفکر یلربال 
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و عشق او در قرآن جایی و خصوصا عذاب جهنم وی. خالص! پرستش و بندیگ خداوند بدون رضایت، حمبت 

            (۶) ندارد.

خدای »ن حبل الوریِد قرآن با حبث چهارم. چرا خدای ارحم الرامحنی، رئوف رحیم، ودود و اقرب ایلکم مِ 

 در تناقض است؟« عبوس خشن اقتدارگرا

اداع شده مگر سلطان اقتدارگرا اگیه نظر لطیف به راعیا نیم کند و زماین جمریم را نیم خبشد و اهل رمحت 

و عطوفت نیست؟ قطعا چرا. پس گفته شده تمسک به آیات رمحت و مغفرت مبطل اداعی اقتدارگرایی نیست. 

رأفت خداوند به صورت قضیه حبث در پذیرش رمحت و مغفرت و در نقد این رویکرد خمترصا معروض یم دارد: 

موجبه جزئیه نیست. حیت حبث در این نیست که عذاب جمرم عنود مقتضای رمحت خداوند است، چرا که این 

عذاب به نفع و مصلحت همان جمرم و وفق نظام اعدالنه جهان است. مدیع منکر هیچکدام از این امور نیست. 

دارگرایی، خشونت، و عبوسیت به خداوند است. ثانیا حبث بلکه حبث اوال در اصل انتساب صفایت از قبیل اقت

 هدر این است که صفایت از قبیل ارحم الرامحنی، رئوف رحیم، ودود و اقرب ایلکم من حبل الوریِد به صورت موجب

 ه مانع صفات منیف اقتدارگرایی، خشونت، و عبوسیت به خداوند است.لکیّ 

غه و رمحت لم با حکمت باأاست قدرت مطلق خداوند ابلته تو اما توضیح نکته اول: مکررا گفته شده الف.

واسعه و عدالت و فضل الیه از رضوریات مسلماین است. اما این اقتدار ربویب به معنای اجبار مردم به ایمان، 

سلب اختیار از ایشان و حتکم و زورگویی نیست. اینها همان اقتدارگرایی است که واژه ای اکمال منیف است و 

گفته شد که این عذاب  ،از خشونت عذاب است، خصوصا عذاب اخروی رادور از ساحت ربویب است. اگر مبه د

در آخرت است که با زبان نمادین در آیات جهنم توصیف شده است.  جرم و معصیتتبلور و بروز واقعیت 
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ا وحشتناک و دردناک ز به حقوق مردم و زیرپاگذاشنت حقوق خداوند واقعوحقیقت و باطن گناه و جرم یعین جتا

آنرا  (که باید کراهت داشته باشیم)است. این زشیت ذایت معصیت و نقض اخالق است. اگر از آن کراهت داریم 

مرتکب نشویم. شماتت کردن ظهور و بروز آن سودی ندارد. اسم این ظهور و بروز هم خشونت نیست. اگر کیس 

ایی است راه درست آن اشاعه گناه زدایی و ترویج عمل به دنبال حذف مطلق عذاب اخروی به بهانه خشونت زد

صالح و موازین اخالیق است. در نتیجه خودخبود گناه و جرم ریشه كن یم شود و در آخرت هم باطن وحشتناک 

 آن بروز خنواهد کرد. 

 عذاب به معین بروز باطن جرم هم در آخرت حذف نشدین است. ،از دنیا زایل نشدین است که رشّ چنانهم

ور خلود در نار و جاودانیگ در جهنم است، ظاگر من ، رؤیای خطیبانه!ایی بیشرت نیستؤیحذف هر دو ختیل و ر

قابل حل است. ( ۵۳)زمر ان اهلل یغفر اذلنوب مجیعا آیایت از قبیل آن حبث دیگری است که با رمحت واسعه الیه و 

گذارش به جهنم خنواهد افتاد خیال خایم )بدون توبه( ز به حقوق خلق و خالق وجتاا اما اگر کیس فکر یم کند ب

بیشرت نیست. به هر حال انتساب خشونت به خداوند معریف شده در قرآن غریموجه است. و مثال آوردن آیات 

و یک طرفه به قایض رفنت است. این آیات را باید در زمینه آیات رمحت در جو یلربایل معارص جهنم معرکه گرفنت 

 ت کرد.و مغفرت تالو

و ارحم الرامحنی است  بالغهت مدیکرت است، و صاحب حکزاما خدایی که از رگ گردن به بنداگنش ن

این عنی عدالت و الزمه سالمت  ،اگر منظور غضب به حق ستزیان و تبهاکران است !کجایش عبوس است؟

انصاف و ظلم به  والت عد این نقِض  ،جامعه برشی است. اگر کیس توهم کرده به چننی افرادی باید بلخند زد

 انسانیت و نیکوَكری است. این بیانهای ذویق و بازی با لکمات بیش از این ارزش پاسخ ندارد.
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بعد از اینکه مشخص شد خدای معریف شده در قرآن اقتدارگرا، خشن و عبوس نیست واضح یم شود  ب.

ود، رئوف و غفار و اقرب ایلکم من نیف این صفات برخاسته از درک صحیح صفایت از قبیل ارحم الرامحنی، ود

حبل الورید به صورت قضایای موجبه لکیه بوده است. در نتیجه خدایی با صفات جامع مجال و جالل با اداعی 

 در تناقض است.    بودن اقتدارگرایی، خشونت و عبوس

 مبحث سوم. گفتمان سلطاین خوف نامه!

مطرح یم شود. این مبحث حاوی پنج حبث به اجیاز و اختصار در این مبحث حبثهای باقیمانده درباره قرآن 

 است.   کوتاه

 است؟« ترشدیدتر و مهیب»حبث اول آیا قرآن از تورات و اجنیل در اقتدارگرایی 

جزئیات حیات پس از مرگ در قرآن بسیار بیش از عهد جدید و عهد قدیم است. در عهد قدیم خصوصا 

مت، معاد، پاداش و جمازات اخروی ارائه نشده است. در عهد جدید نسبت تورات تصویر روشن و واضیح از قیا

به عهد قدیم آخر الزمان، رستاخزی، قیامت، روز جزا، بهشت و جهنم، ثواب و عذاب از وضوح و جزئیات بسیار 

اش بیشرتی برخوردار است و با تفصیل فراوان تری به این مباحث پرداخته شده است. اینکه تصویر قرآن از پاد

اما  ،تر است سخن درسیت استتر و ترسناکو جمازات اخروی نسبت به عهد جدید و عهد قدیم به ترتیب جذاب

است قابل مناقشه است، أوال ما به تورات و « ترشدیدتر و مهیب»اینکه قرآن از تورات و اجنیل در اقتدارگرایی 

ثانیا  .به عهد قدیم و عهد جدید موجود استاجنیل معریف شده در قرآن دسرتیس نداریم، اطالاعت ما حمدود 

اینکه گفتمان قرآن اقتدارگرایی است تا از شدیدتر و مهیب تر آن سخن به میان آید، به شدت قابل مناقشه است 

 که در سه جلسه اخری نشان داده شد این اداع فاقد دیلل معترب است.چنانو هم
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 است؟حبث دوم. آیا اقتدارگرایی قرآن امری بدییه 

در واژاگن مدرن علوم سیایس  authoritrianismپاسخ به این پرسش منیف است. أوال واژه اقتدارگرایی 

معنایی اکمال منیف دارد و با واژه های قدرت و اقتدار تفاوت ماهوی دارد. در هر صورت اگر چننی نسبیت برای 

، بلکه ادهل خمتلف بر خالف آن است که مدیع روشن است، برای دیگران از مجله اینجانب نه تنها چننی نیست

ی که مدیع بر دأقامه شد. اداعی بداهت نیاز به أقامه دیلل و شاهد دارد. شواه هادر این سه جلسه بریخ از آن

مداعی خود تا کنون ارائه کرده نهایتا مقتدر بودن خدا یا پیامرب اسالم را نشان یم دهد و مطلقا ربطی به 

ن و اسالم ندارد. یقینا اداعی بداهت اقتدارگرایی قرآن امری بدییه نیست، و از آ، قراقتدارگرایی خدا، پیامرب

 قامه نشده است. اجانب مدیع تا کنون بر چننی بداهیت دیلیل 

 است؟« گفتمان سلطاین»حبث سوم. آیا قرآن حاوی 

گفتار گفتمان سلطاین همان گفتمان قدرت است. همان »مدیع: مراد از گفتمان سلطاین چیست؟ 

 مدیع ادهل« .کنید با یک سلطان روبروهستید، هیچ شیک ندارداقتدارگرایانه است. شما اصال قرآن را که باز یم

 عبارتند از: 

دیلل استعمال ضمری متلکم مع الغری در مورد خداوند است که نقد آن در همنی جلسه گذشت.  .دیلل اول

این گفتمان سلطاین است. این گفتمان اقتدارگرایانه است، یک موجود مقتدری ازیک موضع مرتفیع با »: دوم

رابطه عبد و موالست که که در مبحث  انهم این« کند.گوید، ازباال این سخنان ریزش یمراعیای خود سخن یم
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جلسه گذشته به تفصیل  وی زبان خشیت قرآن است. حبث خشیت و خوف هم در دیلل سومقبل مفصل نقد شد. 

است. نقد آن هم در حبث  Night of Power شب قدر به معین شب قدرت دیلل چهارمگذشت و نقد شد. 

و مشخص شد که معین قدر تقدیر و مَنلت است نه لزوما قدرت. اگر هم قدرت باشد ( ۷)شب قدر اجنام شد 

 هیچ ربطی به اقتدارگرایی ندارد! 

ْستَنِفَرٌة »قری آمزی اکالنعام بل هم اضل یا استعمال الفاظ حت دیلل پنجم ُهْم مُحٌُر مُّ نَّ
َ
« فَرَّْت ِمن قَْسَوَرةٍ  -َکأ

برای خمالفان است. این هم در « اند.اند، که از شریی ژیان گرخیتهگویی آنان گورخراین رمیده( »۷۴:۵۰-۵۱)مدثر

ه در زبان عریب عرص نزول چننی توصیفایت اکمال رایج بوده و چننی برداشت حتقریآمزیی نقد شد ک جلسه ششم

از آنها نیم شده است. ابلته به شیوه زمان پریشانه و در جو یلربایل بله، اما مشلک در چننی مبنای تفسریی است. 

 گفتماین به قرآن قابل اگر این پنج دیلل ادهل مدیع بر گفتمان سلطاین باشد نقد تک تک آنها گذشت. چننی

 انتساب نیست.

م با وأاگر مراد مدیع گفتمان قدرت خداوند باشد، أوال چننی گفتماین در قرآن هست، هر چند قدرت الیه ت

وداد و صمیمیت با انسان است. این قدرت تهدیدی برای تبهاکران حق ستزی است نه برای نوع  ،مغفرت ،رمحت

که مکررا گفته شد قدرت هیچ تالزیم اهل ایمان و عمل صالح هستند. ثانیا چنان به َنوی از اَناء برش که اغبلا

با اقتدارگرایی ندارد. در هر حال گفتمانهای قرآن منحرص به تمثیلهای اکروان و جتارت و سلطاین نیست. 

( در اما گفتمان بدن و رخ معشوق )موجود در کتب صوفیان ،گفتمانهای متعدد دیگری در ان قابل کشف است

     قرآن یافت نیم شود! 

 

https://kadivar.com/18617/
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)مانیفست اقتدارگرایی( با قرآن )به معریف قرآن و پیامرب( « قرآن به مثابه خوف نامه»حبث چهارم. چرا 

 متعارض است؟

با ادهل ضعییف که نقد آنها معریف شده ابلته مانیفست اقتدارگرایی  ودر اداعی اقتدارگرایی قرآن خوف نامه 

 گذشت. این تبینی مبتین بر دو پایه است. 

درک نادرست از نسبت الفاظ لکیدی قرآن از قبیل خوف و رجا، ثواب و عقاب، غضب و رمحت،  پایه اول:

ده هایش بسیار سنگنی اعذاب و مغفرت، جهنم و بهشت. به تفصیل گذشت که کفه رمحت و مغفرت و هم خانو

تقوی و ایمان قرآین هرگز بدون  ،خشیت ،ایشان است. به عالوه خوف هایو عقاب و هم خانوادهتر ازعذاب 

ایش از حمبت و عشق الیه باعث هده احمبت و عشق به خداوند معین نیم دهد. متَنع کردن خوف و هم خانو

 سوء تفاهمهای سنگنی و کژفهیم های عمیق شده است. 

ربایل مطرح شده است هرچند مدیع منتقدانش را به متاثرشدن از چننی این تبینی در جو غلیظ یل پایه دوم:

جوی متهم کرده است. اما اصوال طرح این مباحث خارج از چننی جوی شنونده نداشت و تنها در چننی جوی 

 این نسبتها معین یم یابد. این جو را به مباحث اهلیایت کشاندن مشالکت جدی دارد که تذکر داده شد. 

به معریف قران رمحت نامه است نه خوف نامه. قرآن به معریف سنت عمیل پیامرب که از البالی اقوال اما قرآن 

و مدارک معترب بعد از نقد تارییخ به دست یم آید همان رمحت نامه است نه خوف نامه و مانیفست اقتدارگرایی. 

ف نامه و مانیفست اقتدارگرایی در تناقض به عبارت دیگر قرآن به معریف خود قرآن و به معریف پیامرب با تبینی خو

است. مرادم از تناقض این است که پذیرش و باور یکی به نیف دیگری یم اجنامد. چرا که اقتدارگرایی بار اکمال 
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پیامرب و قراین حمال است. به عالوه به تفصییل که گذشت آیات متعدد  ،منیف دارد و با قبول آن ایمان به چننی خدا

 ف قرآن و سنت معترب منایف اکمل اقتدارگرایی است.    و قواعد خمتل

 حبث پنجم. آیا پیام پیامرب رعب آور و آكنده از تهدید است؟

پیام معترب پیامرب پیام رمحت و ابلته توام با اقتدار بوده است که از راه قلوب معارصانش را جذب کرد و امروز 

یعین الکم اهلل جمید که  -د. قرآن نند و اسوه خود یم دانیک چهارم مجعیت کره زمنی او را اعشقانه دوست دار

نزی کتاب رمحت بود نه چزی دیگر. ابلته ادبیات تویلد  - پیامرب آن بود و نه پیامساز و مولفش حممد بن عبداهلل

یگ شده در زمان خلفای اموی و عبایس پیامربی متناسب با شیوه خود جعل کرده اند تا توجیه اقتدارطلیب و خوداکم

یلد شده در ادبیات اموی و عبایس ابلته خایل از رگه های اراعب و تهدید نیست. وآنها باشد. پیام پیامرب بازت

مدیع بدون نقد تارییخ و حتلیل انتقادی این مریاث آن را روح دمیده شده پیامرب در پریوانش معریف کرده و تبینی 

این جلسات مشخص شد که تبینی مذکور خمتلف ر مباحث خود را مبتین بر پدیدارشنایس تارییخ دانسته است. د

 از اساس یب پایه است.     

و ست ا »اقتدارگرایی پیامرب»ی اداع «نقد شواهد قرآین و روایی»این آخرین جلسه خبش اول این مباحث یعین 

اداعست آاغز یم شود. « نقد مستقیم»بعد از ارائه منضبط مجع بندی این نُه جلسه، خبش دوم این مباحث که 

که  «مثنوی و دیوان شمس به مثابه سنجه و شاقول قرآن؟! و به کجا چننی شتابان؟!»مباحث باقیمانده این جلسه 

ائه خواهد شد، انشاءاهلل. به امید خدا به کمک ها را نداد، در اوایل خبش دوم ارمتأسفانه وقت کفاف ارائه آن

تر پیش خواهد رفت. از صرب و حتمل دنبال کننداگن تر و رسیعخبش اول )نقد شواهد(، خبش دوم )نقد اداع( روان

 این مباحث تشکر یم کنم و در این اوقات متربک ماه رمضان از همه اتلماس داع دارم. 
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 رمحة اهلل وبرَكتهغفر اهلل نلا ولکم والسالم علیکم و

 مجع بندی

  بوده است.روشنفکر دیین  ی«پیامرب اقتدارگرا»روشنفکر خداناباور الگوی اداعی « اهلیات شکنجه»

، بیش از پنجاه مورد نیست« استثنا و منحرص به دو مورد»استعمال ضمری متلکم وحده برای خدا در قرآن 

 است!

 د همموارهمنی متلکم مع الغری در مورد خداوند به تنهایی به عظمت و اقتدار الیه داللت ندارد. در ضمری 

این مقام تعظیم هم اگیه با متلکم وحده ابراز شده، آن چنانکه  ذات ربویب ندارد. «اقتدارگرایی»کمرتین داللیت به 

   اکر رفته است!ضمری متلکم مع الغری اگیه برای ابراز صمیمت و قرب خداوند به 

کنند، آنها پایشان را در کفش اینکه سالطنی دنیوی برای ابراز اقتدارشان از ضمری متلکم مع الغری استفاده یم

ربویب کرده اند، نه برعکس! آنها را باید برای چننی استعمال متکربانه ای شماتت کرد نه خداوند صاحب قدرت 

 یم زند! حقییق دائیم. مدیع شیپور را از رس گشادش 

جهنم در مقایسه با غضب و ، حتلیل مباحث عذابو اگنه  نُهخدای قرآن به شهادت اسمای حسنای هفتاد و 

برای رهایی از عذاب الیه  .نه سلطان اقتدارگراو در قرآن نه عبوس است، نه خشن رمحت، مغفرت و بهشت 

فعل اخالیق باید تدارک دید، نه اینکه تملق او را گفت و از رس استیصال  یاو عمل صالح  خدا و آخرتایمان به 

 تا به عذابش مبتال نشویم.  بیفتیمسجده او بر خاک 

: تعمیم هرگونه خشونت، عذاب و غضب جزیئ استعمال شده در قرآن ولو به  برگزیده استراه سویممدیع 

  .نتساب چننی صفایت به شلک مطلق به خداوندحق در مقابل حق ستزیان بعد از اتمام حجت در آخرت و ا
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 است. معرفت شناخیت و اخالیق نسیب گراییو  ،نیف حقانییت بنام خداوند و تعایلم او پیش فرض این تبینیْ 

    . اعی پیامرب اقتدارگرا در مورد خداوند تعمیم افاکر یلربالیسیت به آخرت و خداوند استا

از رس اختیار  خدا پرستش آاگهانهبردیگ مسلوب االختیار بودن است.  است، اما رکن اختیاریبندیگ خداوند 

 و رضایت از دینداری جدایی ناپذیر است. 

الک با بندیگ خدا رس سازش ندارد. اگر قرار است به همه اصول و موازین تفکر یلربال  مآب یلربالاهلیات 

و عقاب اخروی و خصوصا عذاب  مأب پابند باشیم نه اوامر و نوایه دنیوی خداوند قابل قبول است نه ثواب

 جهنم وی. 

 عذاب به معین بروز باطن جرم هم در آخرت حذف نشدین است.  ،از دنیا زایل نشدین است که رشّ چنانهم

درک نادرست از نسبت الفاظ لکیدی قرآن از  :مبتین بر دو پایه است (خوف نامه)اداعی اقتدارگرایی قرآن 

 قبیل خوف و رجا، ثواب و عقاب، غضب و رمحت، عذاب و مغفرت، جهنم و بهشت. 

 این تبینی در جو غلیظ یلربایل مطرح شده است. این جو را به مباحث اهلیایت کشاندن مشالکت جدی دارد. 

آاغز « نقد خود اداع»خبش دوم  «تدارگرایی پیامرباق»ی اداع( نقد شواهد قرآین و رواییخبش اول ) با پایان

 خواهد شد. 

 ها:یادداشت
بیین شده بود، تنها فرصت ارائه پنج حبث فراهم شد )تا انتهای حبث سوم از . در اعالن این جلسه پاسخ به پانزده پرسش پیش۱

( که به علت اتمام وقت فرصت ارائه مبحث دوم(. شش حبث بعدی )از حبث چهارم مبحث دوم تا آخر حبث پنجم از مبحث سوم
مثنوی و دیوان شمس به مثابه سنجه و شاقول قرآن؟! و به کجا »جا آوردم. اما دو مبحث باقیمانده یعین آن در جلسه نشد در این

« ترجیح طرب صوفیانه بر خشیت قرآین!»به علت اهمیت به جلسه بعد موکول شد. عنوان اعالم شده جلسه « چننی شتابان؟!
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مطلب متناسب با حبث ذلا عنوان  ،رگرفته از مبحث چهارم بود که به علت کمبود وقت فرصت ارائه آن در این جلسه فراهم نشدب
 شد.  تغیری داده «شیپور را از رس گشادش زدن!»ارائه شده به 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or  2.

United Nations Human Rights, Office of High Commissioners  .Punishment 

 . ۱۳۸۸شهریور  ۱۱حممدرضا نیکفر، اهلیات شکنجه، رادیو زمانه،  .۳
 (.۱۳۹۶اردیبهشت  ۴) تامیل درباره ویح( و ۱۳۷۹اسفند  ۱۱) ویح و جتربه دیین. ۴
 . ۳۷۸-۳۴۱(، ص ۱۳۸۷( در کتاب حق انلاس )تهران: کویر، ۱۳۸۲)اردیبهشت  مسئله برده داری در اسالم معارص. ۵
 . تا اینجا فرصت ارائه در جلسه بودو از این به بعد رصفا در این مکتوب آمده است. ۶
 (.   ۱۴۰۰اردیبهشت  ۱۴) شب قدر در آینه قرآن و سنت معترب. ۷
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 سیدحممدحسنی طباطبایی.  املزیان یف تفسری القرآنتفسری آیات قرآن:  -
 .  ۱۳۹۹زمستان  ،وبسایت زیتون ،وی« دین و قدرت»گزارش جلسات  :عبدالکریم رسوشمنبع آراء  -
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