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 خداوند فاقد آدرس مخلوقات
 
 
 "فهم سيال اسالمی" و هفت آسمان بطلميوس-1
 

 90 همچنين به موضوعات علمی بودن آيه های قرآن،عبدالکريم سروش
می پردازد و چون در می يابد که آن چه در مورد نجوم و سيارات 

 يا هفت آسمان، و از آن جمله، موضوع آسمانی در قرآن آمده است
  با واقعيات علمی امروزیهفت سيارۀ منظومۀ شمسی سورۀ البقره،

اش به  نديشد که دخالت و استدالل وارونهخواند، باز بدون آن که بي ینم
شود،  چه سؤاالتی در مورد صحت و الهی بودن قرآن منجر میايجاد 
به " موضوعات غيرعلمی" توجيه و راست و ريس کردن اين یبرا

  :زند توجيه وارونۀ ديگری سر می
 ممکن استاست، پاره ای از آراء به ظاهر علمی که در قرآن آمده  "-

ها نگاه   که در علمی بودن شان ترديد باشد، اما چه باک؟ به غايت(!)
اين است آن . گيری ها مهم است ، نتيجهمقدمات مهم نيست. دکني

حاال آسمان .  ... انديشی که طالقانی در قرآن هم وارد کرده است غايت
لق خا. خالق آن ها خداستکه  يا نيست، مهم اين است 91هفت تا هست

کردند هفت آسمان  کائنات را عرب ها فکر می. کائنات خداوند است
تا  بعدها گفتند به جای هفت تا سياره نه تا سياره است، بگيريد نه. است
 .  92"سياره

سروش، در جای ديگر با مطرح کردن اين موضوع، سؤالی مطرح 
شما وقتی در : "می کند که از نظر خودش جوابش روشن و بديهی است

 می خوانيد که خداوند هفت آسمان را آفريده است و می بينيد که تا قرآن
هفت آسمان؛ يعنی همان گفتند  همين يک قرن قبل همۀ مفسرين می

و شما . ، و يک استثنا در اين مورد وجود نداشتهفت فلک بطلميوس
) که در قرآن آمده(در عصر حاضر وقتی که می فهميد چنين افالکی 

اند، شما چه  ند و مخلوق خيال آن منجمان بودهوجود خارجی نداشته ا
تان را از آيۀ قرآن عوض می کنيد يا  فکر می کنيد؟ می آئيد و فهم

گوئيد آن آيه هم مثل شعر حافظ مطلب باطلی را گفته است؟ کدام  می
 .93"گوئيد؟ يک را می

 ! شما چه می گوئيد آقای سروش؟

                                                 
در جلد »» شرع ملقب به اسالمی «و» کفايت علمی قرآن«تحريفات آيات برای اثبات «به . ک.  ر90

 .سوم اين کتاب
او است که هر چه در زمين هست يکسره برای شما ":  سورۀ البقره به شرح 28به آيۀ . ک.  ر91

ترجمۀ تفسير  ("آفريد سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان به پا ساخت و به همه چيز داناست
 )الميزان

 .212-213داری، ص الکريم سروش، آئين شهرياری و دين  عبد92
 .508-509، ص  شريعت عبدالکريم سروش، قبض و بسط تئوريک93
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» بندۀ حقير الهی«ما کنيد؟ در مورد يک نفر به قول ش شما چه فکر می
هاست در فالن کوچه و خيابان  کند که سال که از سوئی ادعا می

کند و اصًال سنگ بنای آن جا را خودش گذاشته و ساخته و  زندگی می
تواند آدرس و  پرداخته است، ولی از سوی ديگر، در مقام سؤال نمی

سالۀ خود را توضيح بدهد؟  محل قرار گرفتن محل سکونت چندين ده
 قضاوت شما چيست؟ 

گويد و  حتما قضاوت شما اين خواهد بود که يا اين آدم حقيقت را نمی
اش  در آن جا ساکن نبوده و نيست، يا اختالل حواس دارد و آدرس خانه

" بندۀ"آورد، مگر نه؟ حاال اگر اين گوينده، به جای  را به ياد نمی
خلوقات باشد و آدرس م» خدای خالق جهان«خطاکار و فراموشکار، 

خود را به درستی ندهد، آن وقت چه قضاوتی می کنيد؟ حتما 
 : توانيد بگوئيد که مثًال نمی

  خدا فراموش کرده، -
  اين نوشته از خدا نيست،-
 :  اشتباهی در نوشتار و گفتار ايشان پيش آمده، يا-
 !  حقيقت را نگفته، يا نتوانسته بگويد و بنويسد-

 مگر نه؟ 
آنچه در "... که يک چنين خطائی از خدائی در اين صورت، آيا 

سورۀ مجادله،  (94..."داند  می} را{ها و آنچه در زمين است  آسمان
 شود، کند و نه دچار فراموشی می خدائی که نه خطا می، )7آيۀ 

  ؟!" مقدمات است!مهم نيست" سزاوار است؟ يا به قول شما
 را که در کاری به آن تازه به فتوای شما بايد منطقًا و عقًال، آن خدائی
شود، به عنوان خالق آن  کوچکی خطائی به اين بزرگی مرتکب می

، پذيرفت و پرستيد؟ و شناسدش که نمیای  العاده جهان عظيم و خارق
 : به قول شما اعتراف کرد به اين که

و مهم آن است که !" ها مقدمات است و مقدمات مهم نيست اين "-
 ؟ "!خداوند استخالق کائنات "
  چه منطقی آقای عبدالکريم سروش؟ با
 

از توان و » نااميدانه«پوشی  تازه با اين قرض دادن به خدا و چشم
 و شک تمام در مورد صحت کتاب منسوب حکمت خدای خالق جهان

: شود؟ ، تکليف آيات خلقت زمين و آسمان و عرش چه میبه ايشان
يوسف، آيۀ  سورۀ 3 سورۀ قاف، آيۀ 38 سورۀ فصلت، آيۀ 9-10آيات 

 .ين سورۀ فرقان و ساير59 سورۀ الحديد، آيۀ 4 سورۀ هود، آيۀ 7
البقره به شرح  سورۀ 29 از آيۀ آيا اين آيات نيز بر اساس تعبير شما

به  مبتنی بر تفکر اعراب از چگونگی خلقت آسمان و زمين يا فوق،

                                                 
 . ترجمۀ بهاالدين خرمشاهیقرآن، 94
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، تا  در آن صورت بطلميوس و ديگران اند؟نظرياتقول شما، ناشی از 
 اند؟  بشریی اين آيات، الهی ياکجا

*** 
 
ها  بينيم که راه حلی که سروش و طالقانی و سروش ها و طالقانی می

برای علمی جلوه دادن برخی از موضوعات علمی قرآن مطرح 
 : برد که کنند، جز به اين راه نمی می

 .  يا بايد در صحت خدا شک کرد، يا در صحت کتاب منسوب به خدا-
 

ر است که خود اين متکلم اسالمی نيز در پايان اين آش به قدری شو
، راهی نمی يابد جز »عقلی و علمی«همه شعار دادن های به اصطالح 

آن که عجالتًا از شعار های روشنفکرانه دوری جويد و برای راست و 
اين جاست که . ريس کردن تعارضات موجود، نقاب از چهره برگيرد

ماتيکی که خود گاهی به نقدش سروش به همان گودال تقدس جوئی دگ
چشماتو ببند و بيعت «شدۀ  کند و به راه حل اسالمی سقوط می کشيده
 : زند سر می» کن

چون شما اعتقاد داريد که اين قرآن و معارف دينی حق اند، الجرم  "-
البد مراد اين نبوده است که تا : گوئيد می. کنيد می!! فهم تان را سيال

 .  95" شود که خدا باطل بگويدکنون گفته اند، چون نمی
های آيات  او در همان حال، برای رفع و رجوع عدم تطبيق تعداد سياره

علمی را به گردن  قرآن با علم امروزی، گناه اين شمارش غير
 : اندازد که  میها عرب

کردند هفت آسمان است، يعنی همان   فکر میها عربکائنات را  "-
 . 96"هفت آسمان بطلميوس

 ها عربکند که قرآن را  ای فراموش می  برای لحظهوی البته
 هم ننوشته، ها پيامبر عرباند و حتی به ادعای خود اينان،  ننوشته

 الهی لوح محفوظشده و از " نازل "خدای خالق جهانبلکه از سوی 
 . آمده است

 
سوئی برای از . کند  را هم با رأی بطلميوس میهمين برخوردسروش 

کند  مراجعه مینجوم  اين دانشمند بقره، به نظريۀتوجيه اين آيۀ سورۀ 
  تا بودنو از سوی ديگر نمی تواند مدعی آن شود که موضوع هفت

او خود متوجه اين .  استنقل شده از نظر بطلميوس ،آسمان در قرآن
قرآن يا رسد که انگار  جا می خطر است که ادامۀ اين بحث به آن

ناشی ان و مکان دورۀ نزول زم علوم وقت از ،حداقل اين آيات قرآن
سروش خود بهتر از همه . اند نظر صحت الهی، زير سؤالشده و از 

 است و به هر بهاداند که وظيفۀ متکلم ايجاد باور دينی و شرعی  می
                                                 

 .509 عبدالکريم سروش، قبض و بسط تئوريک شريعت، ص 95
 . عبدالکريم سروش، پيشين96
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هم از . گيرد بحث علمی يا کشف حقيقت، در حوزۀ کار وی جای نمی
 ادامه و اين رو، از نظر وی ادامۀ اين بحث نه صالح است و نه قابل

 . گيری نتيجه
شود که اساسًا چرا سروش وارد  با اين وجود، اين سؤال مطرح می

اش  عاقبتی شده و چرا به موضوعی پرداخته که ادامه چنين بحث بی
ظاهرًا اين . گيرد های متکلمانۀ وی قرار می در تعارض با هدف

ری اند که وی نيز همانند بسيا  جاری شده از آن رو بر قلم اوها حرف
بازی کالمی، مشکلی   شعبدهکند با هر سعی میاز متکلمان اسالمی، 

 ،زماندر همان کند، ولی ت موجود در قرآن را حل و فصل از مشکال
مشکالت اساسی تر و نخواسته و ندانسته، با استدالل وارونۀ خود، 

 و اساس دين و صحت قرآن را آورد تری به وجود می الينحلسؤاالت 
 . برد زير سؤال می

 
 
 آيند سياراتی که به چشم خدا می -2
 

تحليل و تفسير سيد محمود طالقانی از اين آيه و موضوع هفت آسمان، 
 سورۀ البقره را به اين شرح 29وی آيۀ .  در نوع خود خواندنی است

همان خداوند است که همه آن چه در زمين است ": کند میترجمه 
 و بر آن احاطه و استيال برای شما آفريد، آن گاه به آسمان پرداخت

 بر آورد و همان آن را هفت آسمان پرداخته و يکسان 97يافت، پس
 اين آيه، نظر وی نيز در تفسير. 98"خداوند به هر چيزی بس دانا است

مقصود از هفت آسمان : "کند که غالب مفسرين اسالمی را تکرار می
وی اما در همان . 99"همان اختران منظومۀ شمسی جهان ما می باشد

حال متوجه کم بودن تعداد اختران در آيۀ قرآن است و برای رفع و 
 : شود که رجوع اين خطا مدعی می

به چشم اين آيه تنها اشاره به و بيان نمونۀ نظم و اندازه ای است که  "-
 .  100"آيد می

 
کند و چرا بايد خداوند و قرآن،  معلوم نيست چرا طالقانی چنين فکر می

 از ستارگانی که در زمان نزول با چشم غير مسلح مردم آن زمان فقط
 :کند که آيا طالقانی فکر می. قابل رؤيت بوده حرف بزند

 خداوند فقط از آن سياره ها که به چشم بشر ديده می شود آگاه است؟ -
 يا،
 آمده خلق کرده؟ يا، ها را که به چشم می  شايد فقط آن-

                                                 
 .در جلد دوم اين کتاب» باور دينی و خداشناسی در اسالم«به فصل . ک.  ر97
 .ۀ محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پيشين قرآن، ترجم98
 .110،  ص 1 سيد محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، ج99

 . سيد محمود طالقانی، پيشين100
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شان ابزاری  غير مسلح ده که جز چشم قرآن را برای کسانی فرستا-
 :برای شناخت اقمار آسمانی نداشتند؟ يا حتی

اند که جز قوۀ بينائی خود و  های قرآن را کسانی نوشته  شايد اين آيه-
 يک؟ علم زمان نگارش قرآن، هيچ دانشی در اختيار نداشتند؟ کدام
ست که دان طالقانی حتمًا در زمان نگارش اين تفسير، بهتر از همه می

ها را برگزيند، اصل و اساس دينی اسالم و الهی  هرکدام از اين پاسخ
 .برد بودن قرآن را زير سؤال می

 
 : شود که حال، اين سؤال تکراری در اين جا نيز مطرح می

ستارگانی که به «داند که خداوند در مورد خلقت  می از کجا  طالقانی-
 ودداری کرده است؟ حرف زده و از ذکر بقيه خ» چشم ديده می شود

 توان به صرف حدس و گمان، ست که نمیدان طالقانی بهتر از همه می
طالقانی آکاه .  تغيير داد،معنی و مفهوم کالمی را که منسوب به خداست

نی اساسی  و مبا"وحی خداست"اين کار، تحريف قرآن و تغيير بود که 
 . برد  زير سؤال میدينی و الهی اسالم را

عانی جديد را  اين م حتمًاکه ویتوان فکر کرد  میگاهی، اين آوجود با 
اما از .  دريافت کرده استاز خود نساخته، و بلکه از طريقی و مرجعی

 کجا و کدام منبع؟ 
ی که به موضوعاتبه طور معمول، درک و فهم معنی و مفهوم 

اش امکان  ، جز با مراجعه به نويسندهاند صراحت  نگارش نيافته
در ضمن، کسی که مدعی ايمان . مل کتاب قرآن هم هستاين شا. ندارد

. ای جز خدا ندارد به اين کتاب دينی است، ظاهرًا مرجع مورد مراجعه
اين است که اگر او معنی جديدی را از طريق حدس و گمان شخصی 

کنندۀ  "نازل"نساخته و از کسی نيز نقل نکرده، پس لزومًا آن را از 
 اما چگونه؟ . ده استکتاب، يعنی از خدا دريافت کر

تماس با خداوند، بحث و يادآوری های  در مورد راهدر صفحات پيشين 
 مورد مراجعۀ خود اين های اسالمی سنتکتاب و بر اساس کرديم که 
نزول  ،جز به طرق اعزام رسول خود را ۀارادسازان، خداوند  شريعت
بشری هيچ ... " و 101کند مالئکۀ مقربين خود بيان نمیو ارسال  کتاب

پشت ی، يا از راه وحرا نرسد که خداوند با او سخن گويد مگر از 
خواهد به اذن خويش   بفرستد و آن چه میای فرشتهی، يا ا پرده

 ).  51سورۀ شورا، آيۀ  (102 ..."وحی کند
در اين صورت، طالقانی بايد برای اثبات صحت اين معانی جديدی که 

ساخت که از چه طريقی به  ی قرآن داده، روشن مبه نام تفسير به آيات
 :اين معانی جديد و اسرار الهی پی برده

  آيا به او وحی شده، -
 ای با خدا تماس گرفته،   از پشت پرده-

                                                 
 .728به بحث پيشين و همچنين به جان بی ناس، تاريخ جامع اديان، ص . ک.  ر101
 . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی102
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 شده،" نازل" کتابی برايش -
 ؟  ...برده، و يا ای به اين معانی پی  از طريق فرشته-
 

جلب می بينيم که متکلمان و متشرعين اسالمی، برای اثبات دينی و 
کنند که جز از پيامبر و گاهی حتی جز از  تبعيت مردم، ادعاهائی می
اين است که اينان همه به سبب اين گونه . خدا ساخته نبوده و نيست

ادعاها، در برابر رشته سؤاالتی در مورد مبدأ و منشأ اطالعات مورد 
گيرند و چون پاسخی به اين سؤاالتی که حرف و  خود قرار می ادعای
ن ايجاد کرده، ندارند، برای راست و ريس کردن سؤاالتی که شا عمل

اند، مجبور به تفسيرات و تحريفات بيشتر  خود به وجود آورده
 .شوند می

 
شوند که  ظاهرًا اين همه ادعاهای غير قابل دفاع، از آن رو مطرح می

 : نگارند که ها را برای کسانی می اينان اين حرف
 اند،  صب دينی يا اسير گرداب جهل سياه تع-
 يا شمشيرکافرکشی رمقی برای انديشيدن و جانی برای چون و چرا -

  .ستشان باقی نگذاشته ا برای کردن
در اين شرايط تحريف و تحميل، البته که ادعاهای ولو ضد دينی اين 

توجيه مبانی دينی با فهم و دانش «ای جز  متکلم اسالمی، که وظيفه
روند، و  دنيوی به فروش می -زار دينی، به آسانی در با»زمانه ندارد

اش، همچون کالم خدا، بدون هر چون و چرائی  نظريات وارونه
 .کنند پذيرفته شده و تبعيت و تسليم دينی ايجاد می

*** 
  

گويد  سيد محمود طالقانی اما، خود نيز واقف است که آن چه اين جا می
وی اين و می نويسد، پاسخ سؤاالت نيست و مشکل عدم تطبيق محت

کند و حتی سؤاالت  آيات با دست آوردهای علوم امروزی را حل نمی
از اين رو، وی در . آورد غيرقابل جواب ديگری را هم در پی می

همان صفحۀ کتاب تفسير خود، مجددًا به تئوری خود ساخته و پرداختۀ 
با يک حساب سرانگشتی، با حذف زمين و  آورد و ديگری رو می

از جمع تعداد ستارگان منظومۀ شمسی، شادمانه به ستارۀ متالشی شده 
حرف قرآن در مورد تعداد ستارگان با «: رسد که گويا اين جا می

 » .های علمی زمان ما هيچ مغايرتی ندارد داده
بود و می ديد که اخيرًا  گفت اگر زنده می معلوم نيست طالقانی چه می

 محاسبۀ اين حرف از وجود ستارۀ ديگری در اين منظومه است و با
انگشتی نيز زير سؤال  ستارۀ جديد، حتی اعتبار اين حساب سر

 . رود می
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 سروش که گناه منطقی های غير کشف طالقانی، همانند تئوری! نه
نويسد،   می103نی ديهای معرفت"مسايل و مشکالت کتاب را به حساب 

 .خورد ها هم نمی به درد گول زدن بچه
*** 

 
سازان مشترک است، آن   همۀ اين شريعتبينيم آن چه در بين باز می

زنند و همه  است که همه به دخالت در معنی و مفهوم قرآن دست می
های حمايتی خود، مشکلی از مشکالت موجود در  نيز با اين دخالت

اينان اما، با ابداعات و . دهند می ای را حل شده نشان آيه
ل مشکلی های کالمی خود، نه تنها موفق به حل و فص فريبی عوام
شوند، بلکه مشکالت مهم تر ديگری را بر مشکالت موجود  نمی
افزايند و اغلب اصول دينی مورد معرفی خود را زير سؤال  می
طالقانی از خدائی حرف می زند که فقط در مورد آن سياره . برند می

فرستد و سروش خطاهای علمی  آيند، آيه می هائی که به چشم می
خود، غير قابل رؤيت » بسط و قبض «موجود را با فوت جادوئی

کند و با نااميدی تمام از دانائی و توانائی خدای زمين و آسمان،  می
 .کند قابل فرض می نا" مقدمات"معنی و مفهوم آيات وی را 

 
 : اينان اما، هر دو به خوبی اطالع دارند که

 اگر در صحت معنی يک آيه، آری فقط يک آيه، ترديد شود، در آن -
 و بر اساس برهان و دليل الهی بودن قرآن،صورت 

 بايد در صحت معانی ولو صريح و آشکار ساير آيات قرآن هم ترديد -
 . کرد

، خود ای اين است که برای رفع و رجوع ظاهری مشکل هر يک آيه
بينند که  تمام کتاب و اصل الهی بودن آن را به مخاطره  را مجبور می

 .نداختن آن نيستندبيندازند، يا نگران به مخاطره ا
 
انگار گردش زمان و توسعۀ علوم به نفع اهل کالم اسالمی پيش ! نه

 که کشانند ای می های چاره راهنمی روند و آنان را هر چه بيشتر به 
 .برند  خود راه نمی انکار مبانی دينی و اسالمیجز به 
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