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 چكيده
 

ن جمعـي از ايرانيـان و       دكتر عبدالكريم سروش در تابستان گذشـته در دانشـگاه سـوربن در ميـا              
 نظراتي را دربـاره     " تشيع و چالش مردم ساالري     "دانشجويان اين دانشگاه، در سخناني با عنوان        

ايشان در نظرات اخير خود، تفكر و انديشه ي         . ي بحث خاتميت، امامت و مهدويت مطرح نمودند       
نظرات ايشان در محافل    از آنجا كه    . امامي و مهدوي را عامل رقيق كننده مساله خاتميت ناميدند         

علمي، بخصوص مراكز ديني، بحث هاي فراواني را به دنبال داشته، صاحب نظران مختلفـي بـه                 
بيان ديدگاه هاي خود و نقد نظر ايشان پرداخته اند كه به تبع آن دكتر سروش نيز در مقام تبيين                    

تاب حاضر مجموعه اي از ك. ديدگاه جديد خود، پاسخ برخي از اين مقاالت را نيز ارائه نموده است      
 .مقاالت نوشته شده، پيرامون مساله اخير مي باشد
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 تشيع و چالش مردم ساالري  ●
 
 3/5/1384 

 
كـه آغـاز    ) دانشـگاه سـوربن   (سخنراني عبدالكريم سروش در جمع دانشجويان ايراني در پاريس          

 كري بوددر فضاي ف» خاتميت، امامت و مهدويت«كننده سرفصل جديد 
 

عبدالكريم سروش، روز دوشنبه بيست و پنج ژوئيه به دعوت انجمن اسالمي دانشجويان پـاريس               
در اين جلسه كه جمعي از ايرانيان و        . در محل آمفي تئاتر دانشگاه سوربن به ايراد سخن پرداخت         

دانشجويان حضور داشتند دكتر سروش در ادامه سخنراني چند ماه پيش خود در خصوص رابطـه                
 . اسالم و دموكراسي به بيان نسبت ميان تشيع و مردم ساالري پرداخت

 
اكنون در ايران حكومتي برپا اسـت كـه مبتنـي بـر تعليمـات شـيعي                 : دكتر سروش در ابتدا گفت    

حكومت مي كند و فقيهان و شخص ولي فقيه و حاكم بالفعل تكيه بر نيابت امام زمان زده است                   
قداسـتي  . ي كند و از جانب او دستي از آستين قدرت بدر مي آورد            و از جانب او حكومت را اداره م       

سـخن در   . براي حكومت وقدرت قائل است كه براي ساير حكومتهاي غير دينـي قائـل نيسـتند               
تشيع شاخه اي در مقابل اسالم نيست بلكـه         . سطح تئوريك رابطه ميان تشيع و دموكراسي است       

ن آنكه بخواهيم يكي را بر ديگـري تـرجيح بـدهيم     بدو. تشيع و تسنن دو تفسير از اسالم هستند       
تعدادي از صحابي پيامبر برداشتي از ايشان داشتند كه اقليتي بـه نـام تشـيع را پايـه گذاشـتند و                      

هشتاد و پنج تـا نـود       . بخش ديگري از صحابي برداشت ديگري داشتند كه اهل سنت نام گرفت           
 .نددرصد مسلمانان سني مذهب هستند و شيعيان اقليت هست
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دو : دكتر سروش آنگاه با اشاره به مباحث طرح شده در سـخنراني قبلـي خـود در پـاريس افـزود                    
دوران را پشت سرگذاشتيم، يك دوران آنكه سخن از اسالم انقالبي مـي گفتنـد و متفكـران مـا                    
وشايد روشنفكران ما و در صدر آنها مرحوم شريعتي بدنبال آشتي دادن اسالم و انقالب بودند كه                 

ما اكنون اين دوران را پشت سر گذاشتيم و دوره مبـازات چـپ و               . حق توفيق عملي پيدا كردند    ال



ضد كاپيتاليستي انقالبها ظاهرا بسر آمده است و ارزش آكادميك و مطالعاتي پيدا كـرده و نقـش                  
 .پيشين خودش را در عرصه اجتماع ندارد

 
در كشورهاي عموما اسالمي عربي     يك دوره ديگري را نيز پشت سر گذاشتيم كه در آن عده اي              

و كمتر در كشور ما بدنبال استخراج دموكراسي از اسالم بودند يعني مي خواستند بگوينـد همـان                  
چيزي كه در مكاتب ليبرال دموكراسي هست مي توان از تعاليم اسالمي بيرون آورد و اسـتخراج                 

ما بدنبال چنين مفهومي بودنـد      تعاليم ابوالعلي موجودي و همچنين مرحوم بازرگان در ميان          . كرد
بطور مثال آنگاه كه قرآن از شورا سخن گفته ايشان از آن مجلس شورا و پارلمان برداشـت مـي                    

مـي  . كردند و آنگاه كه سخن از بيعت به ميان مي آمد حمـل بـر مفهـوم انتخابـات مـي كردنـد                      
ايـن همـان نگـاه      . خواستند بگويند ما با داشتن مكتب اسالم بـه مكاتـب ديگـر نيـازي نـداريم                

امـروز ايـن دوران را   . ماكسيماليتسي به دين است كه در صدر اسالم مي گفتند حسبنا كتـاب اهللا         
نيز پشت سر گذاشته ايم و من به جرئـت مـي تـوانم بگـويم اقليتـي از روشـنفكران مسـلمان و                        

بنيـادين  متفكران جهان اسالم ايران و عرب و تركيه و غيره اكنون در اين فكر هستند كه مباني                  
كم و بيش ما به اجماعي رسيده ايم كـه اجمـاع ميمـوني              . دموكراسي را از اسالم استخراج بكنند     

است كه به ما مي گويد آن كار ناشدني است و محكوم به شكست اسـت اقـال در ايـران چنـين                       
. كوششها به جانـب ديگـري معطـوف شـده اسـت           . است و راه باطلي را كه مي رفتيم فرونهاديم        

ن اسالم و مردم ساالري در سطوح باالتري دنبال مي شود، كار پيچيده تر شده است و                 نسبت ميا 
اكنون بايد به جاده اصلي برگرديم، جاده اصلي چيست؟ جاده اصـلي            . بهتر مي توانيم راه را ببنيم     

تشخيص منفي است يعني پاره از انديشه ها را نبايد دنبال كرد و اينكه برخي راهها بدنبال سراب                  
 .است

 
تمدن اسـالمي   : سروش در ادامه سخنراني خود به تشريح ماهيت تمدن اسالمي پرداخت و افزود            

اين فقيه پروري يك ذهنيت قانونگرا و قـانون         . را بايد تمدن فقه و حقوق بدانيم نه تمدن فلسفي         
انديش به تمام مسلمانان داده است كه در واقع يك ذهن تكليف انديش بـه مسـلمان داده شـده                    

مســلمانان در تمــام زمينــه هــا بايــد بــه مقــررات شــريعت توجــه نماينــد، هنگــام كــار،  . اســت
 . استراحت،استحمام،خوردن و آشاميدن و ساير امور
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فقه يك دانـش تكليـف      : دكتر سروش در تبيين وجه فقه پروري تمدن اسالمي و اثرات آن گفت            
غ، سن تكليف هم گفته مي      سن بلو . انديش است اما سخني از حقوق در آن به ميان نيامده است           

نمي گويم مفهوم حق از فقه غائب است امـا          . شود اما هيچ سخن از سن حقوق به ميان نمي آيد          
در حاليكه جهان جديد آدمي را موجـودي محـق تعريـف            . كفه تكليف بر حقوق در فقه مي چربد       

ات بـه معنـي     در واقع مقررات فقهي ما مقررات به معني تكليف بوده و هست و نه مقرر              . مي كند 
ما بايد ايـن تـوازن را برقـرار         . حقوق پس بايد اينجا يك موازنه اي بين حق و تكليف ايجاد شود            

 .كنيم
 

: اين روشنفكر مسلمان در ادامه سخنراني خود به ذكر وجوه متمايز شيعه و سني پرداخت و گفـت        
دو .  توجـه نمـود    تشيع مشتركات زيادي با اهل تسنن دارم اما در اينجا بايـد بـه اختصاصـات آن                

مفهوم كليدي خصوصيتي به تيشع مي دهد كه با آن درجـه از غلضـت در جهـان تسـنن وجـود                      
اول خصلت واليت است يعني آن خصوصيتي كه در پيامبر بود ادامـه پيـدا مـي كنـد و بـا                      . ندارد

ليـاء  در ميـان شـيعيان ايـن او       . مرگ پيامبر پايان نمي پذيرد آنهم در افراد معين نه در همه افراد            
الهي نام برده شده اند همانها كه امامان شيعه ناميده مي شوند و نيز شخصيتي به اين افـراد داده                    
شده تقريبا برابر با شخصيت پيامبر كه مي توانيم بگوئيم مفهوم خاتميت پيـامبر را دچـار تزلـزل                   

مـان را بـا آن      اين نكته بسيار مهمي است كه ما چه شيعه باشيم يا نباشيم بايد تكليف             . كرده است 
قرآن به وضوح مي گويد كه پيامبر اسالم خاتم النبيين است اما شيعيان مقـام و                . مشخص بكنيم 

منزلتي كه به ائمه خودشان بخشيده اند تقريبا مقام و منزلتي است كه پيامبر دارد و اين نكته اي                   
رقيق شـده و    است كه نمي توان به سهولت از آن گذشت، يعني مفهوم خاتميت در تشيع مفهوم                

 . زيرا امامان شيعه حق تشريع دارند حال آنكه اين حق انحصارا حق پيامبر است. سستي است
 

ابوحنيفيه اعتقاد داشت كه كل     : سروش آنگاه به بيان منابع فقه نزد شيعه و سني پرداخت و گفت            
 احاديث صحيح از پيامبر به بيست حديث نمي رسد و يك دانش فقه به اين عظمـت بـر اسـاس                    

هفده حديث از پيامبر و آيات قرآن كه آنهم در زمينه هاي فقهي بسيار محدود هستند بنا نهادنـد                   
بـه همـين دليـل فقـه        . در واقع منبع ديگري وجود نداشت قرآن به عالوه روايات موثق از پيامبر            

 .اهميت زيادي پيدا كرد
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 و بي پايان بود يعني وقتـي از         اما وضع در شيعيان متفاوت بود و منابع  نزد ايشان بسيار نامحدود            
از نظـر   . امام حسين، امام جعفر صادق و امام باقر روايتي را مي شنيدند يعني خود پيامبر گفته بود                

شيعيان اما م صادق و ساير ائمه فقها نيستند و رأي فقهي نمي دهند كلماتي مي گويند كه عـين                    
 پيامبر و قرآن مي كنند، هيچ فرقي از         حكم الهي است و همان رفتار با آن مي كنند كه با كلمات            

البته شيعيان نمي گفتند كه امامان شيعه مـورد و محـل وحـي قـرار مـي                  . اين جهت وجود ندارد   
گيرند ولي تعبيري ديگر بكار مي برند و مي گويند اينها محدث و مفهم هستند يعني يك جوري                  

م وحي هـم نمـي آوردنـد بـراي          حقايق را به ايشان مي فهمانند آن شكلش را نمي گفتند اما اس            
اينكه متمايز بشوند از پيامبر اما شأن و مرتبتي كه براي امامان شيعه قائل بودند دقيقا همان شأن       
پيامبر بود يعني مقام عصمت قائل هستند درست مثل پيـامبر و سـخن ايشـان همرديـف كـالم                    

اهل سنت هر حرمتـي     .  دانند بدليل آنكه ايشانرا حامالن واليت الهي مي      . پيامبر و قرآن مي باشد    
هم براي ابوحنيف قائل باشند وي را معصوم نمي دانند و ويرا حامل واليـت الهـي نمـي داننـد و             

غزالي منتقـد ابوحنيفـه بـود و سـخن مانـدگاري      . هرگز اورا مصون از انتقاد و اعتراض نمي دانند      
جائي كه سخن قرآن و پيـامبر       تا آن : غزالي گفت . گفت كه ما بايد هميشه آنرا به ياد داشته باشيم         

 آنهـا   "هم رجال و نحـن رجـال      "است هرچه گفتند روي چشم بنده اما از پيامبر كه پائين آمديد             
براي خودشان كسي بودند و ما هم براي خودمان كسي هستيم آنها براي خودشان حرفي دارند و                 

 ابو حنيفه چنين گفته شما     رأيي دارند و ما هم حرف و رأيي داريم آنها را به رخ ما نكشيد كه مثال                
دهانت را ببند، چرا؟ او صاحب اجتهاد بود و ما هم به قـدر خودمـان فكـر مـي كنـيم و صـاحب                         

 . اجتهاديم وعقال و منطقا از نظراتمان دفاع مي كنيم
 

اين يك تفاوت اساسي بين شيعان و اهل سنت است در مسئله واليت و تعـارض آن بـا مفهـوم                     
يعيان خصوصا االن در اين شيعه غلو آميزي كه در ايـران هسـت ايـن                اين دركي كه ش   . خاتميت

در ايران ما يك شيعه غالي يعنـي اهـل          . دركي كه از واليت دارند واقعا نفي كننده خاتميت است         
غلو داريم همان كه مرحوم شريعتي مي گفت شيعه صفوي و يك تفكر اخباري كه اسـم اجتهـاد                   

 .حوزهاي علميه به چشم نمي خوردبرده مي شود اما چيزي جز تقليد در 
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شـيعيان اعتقـاد دارنـد      . تفاوت ديگر مفهوم مهدويت است كه دنباله همان امامت و واليت است           
عـوام اعتقـاد دارنـد      . يكي از امامانشان همچنان زنده است و بـه نحـوي در كارهـا حضـور دارد                



 از خطا نگه داري مـي       مجتهدين زير عنايت آن امام غائب هستند و توسط او هدايت مي شوند و             
. شوند حتي اگر كسي به مسند مرجعيت رسيد حتما نظر امام غائب بـا مرجعيـت وي بـوده اسـت                    

االن در نزديكي شهر قم روستايي است به نام جمكران كه بر اساس يك خوابي كه كسي ديـده                   
ها ايـن مسـجد سـال   . و امام زمان گفته كه من در آنجا گاهي حضور دارم مسجدي بنا شده اسـت              

است كه محل زيارت شيعيان است پس از انقالب توجه بي سابقه اي به آن مسجد شد تا حـدي                    
چاهي در اين مسجد هست كه مردم نامـه         . كه خود قم تحت الشعاع اين مسجد قرار گرفته است         

ها و عريضه هاي خودشان را براي آنكه بدست امام زمان برسـد در آن چـاه مـي اندازنـد، اخيـرا          
البته وقتي مي گويم عوام شيعه، علمـاي        . اه پر شده است، اين كار عوام شيعه است        شنيدم اين چ  

زيرا اينها هم پيروي عوام مـي كننـد و هـم عـوام ايـن      . شيعه را هم جزو همين عوام مي شمارم     
شما فكر نكنيد هركسي معمم است و روحاني است جزء خـواص   . كارها را از ايشان ياد مي گيرند      

اينها جزو عوام هستند منتها عوامي كه گاهي امر بر خودش مشـتبه مـي               . تهست نه اينطور نيس   
مرحوم مطهري مي گفت روحانيت مـا       . شود و گمان مي كند عوام نيست و در جهل مركب است           

عـوامزده يـك   . عوامزده است، بنده معتقدم اينطور نيست، روحانيت ما عوامزده نيست عوام اسـت  
 عوام نيست ولي گرفتار عوام اسـت در حاليكـه عـوام             لغت محترمي است يعني كسي كه خودش      

 .گرفتار اينها هستند
 

در هرحال نزد شيعه دوران طالئي تمدن اسالمي وقتي خواهد بود كه آن امام غائب ظهور بكنـد                  
البته همانطور كه به ياد داريـد يكـي از شـعارهاي جمهـوري              . و يك حكومت جهاني ايجاد بكند     

ه اين نظام برپا شده است تا مقدمات ظهور آن امام غائب را برپا بكند و                اسالمي از ابتدا اين بود ك     
فقهاي شيعه هر حكومتي فارغ از آنكه عادالنه باشـد يـا            . اين پرچم را به صاحب اصلي او بسپارد       

 .نباشد را غاصب مي دانند
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شاره دكتر سروش سپس براي تبيين بحث خود به يكي از آثار اقبال الهوري انديشمند مسلمان ا               
 فصـل پـنجم ايـن       " احياي فكر ديني در اسـالم      "اقبال الهوري كتابي دارد به نام     : نمود و گفت  

كتاب در مورد نبوت است كه پيامبر چه مي كند و خالصه حرفش اين است كه خـتم نبـوت بـه                      
. تا قبل از ظهور عقل استقرائي پيامبران ظهورشان الزم بود         . دليل ظهور عقل استقرائي بشر است     

ختم نبوت يعني اينكه ديگر     . همينكه مردم عاقل و بالغ شدند از حضور پيامبران بي نياز شدند           اما  



اقبـال در شـعر     . كسي حامل وحي از سوي خدا نيست و ديگر كسي اتوريته كالم پيامبر را نـدارد               
 :معروفش مي گويد

 
 چراغ خويش برافروختم كه دست كليم
 در اين زمانه نهان اندر آستين كردند

 
ال مي گويد كه در زمانه ما چراغ كليم در آستين مانده است و ديگر بيرون نمـي آيـد و مـا از                        اقب

اقبال در آن كتاب خـودش  . چراغ كليم اهللا نور نمي گيريم بلكه چراغ خودمان را بايد روشن كنيم           
و ختم نبوت يعني آنكه ما رها هستيم از الهام آسمان، يعني ديگر كسي نيست كه بيايد     : مي گويد 

بگويد من از جانب خداوند با شما سخن مي گويم فلذا روي حرف من حرف نزنيـد عقـل نقـاد و                      
در ادامه اين بحث اقبال به مهدويت اشاره مـي كنـد            . عقل استقرائي وقتي آمد در وحي بسته شد       

در همـين بخـش پايـاني فصـل         . كه البته اين بخش از كتاب اقبال به فارسي ترجمه نشده است           
اقبال در اين بخش از كتاب خودش از ابن خلدون تقـدير            . به مهدويت اشاره مي كند    پنجم اقبال   

مي كند كه وي تمامي روايات مربوط به امام غائب را نقل و سپس رد كرده اسـت و مـي گويـد                       
اگر قرار باشد يك مهدي     : اقبال، ابن خلدون را تحسين مي كند و مي افزايد         . چنين چيزي نداريم  
زيـرا فلسـفه    . ريته پيامبر را داشته باشد ما از فوائد خاتميت بي بهره مي مـانيم             بيايد كه همان اتو   

خاتميت اين است كه با خاتميت آدميان به رهائي مي رسند اما اگر شما بگوئيد كـه يـك پيـامبر                     
صفت ديگري در آخرالزمان خواهد آمد كه همان اتوريته پيامبر را خواهد داشت آنگـاه آن رهـائي               

فلذا اين سئوال و پرابلم از شيعيان باقي اسـت كـه مهـدويت را چگونـه بـا                   . افتتحقق نخواهد ي  
 انديشه رهائي و دموكراسي مي توان جمع كرد؟
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نزد شيعيان هر حكومتي حتي همين جمهوري اسالمي كه خودش را حق مـي دانـد آب و جـارو                    
ت دارد و بيش    كننده آن حكومت جهاني است، مقدمه اي است براي آن ظهور نهائي و جنبه موق              

خيلي شبيه آن چيزي كـه      . از آنكه رعايت مصلحت عامه را بكند زمينه ساز آن وعده نهائي است            
اسرائيلي ها در واقع بنايشـان را بـر         . در اسرائيل مي گذرد و از اين جهت مشابهتهاي زيادي دارد          

 آمـاده شـده     همين گذاشته اند كه در آخرالزمان مسيح مي آيد و در آن موقع بيت المقـدس بايـد                 
حكومتها . و يهودي ها دارند زمينه سازي مي كنند بازگشت مجدد مسيح را           . باشد براي آن دوران   



دو نوع بيشتر نمي توانند باشد، يا حكومتي هستند كه مال مردم هستند و مصالح كنوني مـردم را                   
مي كنند و   تأمين مي كنند يا حكومتهايي كه نهايتا براي تحقق يك موعودي در آخرالزمان عمل               

 .رسالت اصلي شان را آن مي دانند
 

چنين است كه بين انديشه دموكراتيك با انديشه مهدويت و رقيق كردن خاتميت يـك تعارضـي                 
بازرگـان كـه    . من سرنوشت آقاي بازرگان را مصداق اين تعارض باطني مي دانم          . آشكار مي شود  

 سكوالر بـه حكومـت و قـدرت مـي           اولين نخست وزير ج ا ا بود كامال كسي بود كه در غالبهاي            
انديشيد، يعني قدرت غير مقدس و حكومتي كه آمده تا كار مـردم را راه بيانـدازد راه بسـازد، پـل       

ايشان در كانتكسي نخست وزيـر شـد كـه آنهـا كارشـان و               ... بسازد، سد بسازد، كارخانه بسازد و     
ائي آخرالزمان مي دانسـتند  خودشان را مقدس مي دانستند و خودشان را زمينه ساز يك موعود نه           

يك ديدي كه به مصـلحت عامـه        . " تا انقالب مهدي خميني را نگه دار       "و شعارش اين بود كه      
مي انديشيد و يك ديدي كه به زمينه سازي براي يك موعود تاريخي مي انديشد خيلي بـا هـم                    

 .تفاوت داشتند و جمع آندو ناممكن است
 

جه گرفت كه تكيه بر عنصر قـانون سـاالري در تمـدن             دكتر سروش در پايان سخنراني خود نتي      
اسالمي راه ما را به دموكراسي بسيار نزديك خواهد كرد و آنچه كه كم داريم مفهوم حـق اسـت                    

 .كه آنرا هم از طريق جهاد فرهنگي بايد وارد اين بدنه عظيم تمدني بكنيم
 

 .سروش در ادامه به سئواالت حضار پاسخ گفت
 
 ك دوستتاسفي بر سخنان ي ●
 
− 25/5/1384 
 

 »عبدالكريم سروش « نقد محمد سعيد بهمن پور به سخنراني 
 !دوست ديرينه، جناب آقاي دكتر سروش
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 : بعد از ياد خدا كالم را با بيتي از استادتان موالنا آغاز ميكنم كه فرمود



 خواجه پندارد كه خدمت مي كند
 بي خبر از معصيت جان مي كند

 
 كه در آن كوشيده ايد اين دو را با هم           "رابطه مردم ساالري و تشيع    "امون  سخنراني جنابعالي پير  

غير قابل جمع جلوه دهيد موجب تاثر و درعين حال شگفتي گرديد، چرا كه نه خدمتي بـه مـردم                    
 . ساالري بود، نه حقيقتي در باره تشيع را بازگو نمود، و نه گره اي از كار سياست در ايران گشود

 
صب شما نسبت به دموكراسي در اين سخنراني قابل تقدير است؛ اما هدف شما              الحق غيرت و تع   

باالخره و  . از حمله به عقايد ريشه اي تشيع در اين رهگذر اصال و ابدا مفهوم و قابل درك نيست                 
در آخر كالم بر شنونده سخنان شما معلوم نمي شود كـه جنابعـالي ميخواهيـد بـه مـردم ايـران                      

مي خواهيد دموكراسي در ايران مستقر شود يا نشود؟ و مي خواهيد از كار              خدمت كنيد يا خيانت؟     
 اين مملكت گره اي بگشاييد يا در آن گره اي بيفكنيد؟

 
بي ترديد حضرتعالي كه به خوبي به روند و قانون و قضاياي تحوالت فكري و ديني و اجتمـاعي                   

ـ             راي اسـتقرار دموكراسـي و يـا هـر          واقفيد انتظار نداريد كه ملت ايران به خاطر سخنان شما يا ب
چيزي نظير آن دست از تشيع بردارد؛ الجرم مي خواهيد با اين سخنان به آنان بگوييد كـه چـون     
شيعه هستيد بايد فكر مردم ساالري را از سر بيرون كنيد كه آن آرمان با اين اعتقاد سامان نمـي                    

، براي شيعيان دست نمي دهد؛ و       گيرد و آن متاع مغبوط اگر هم براي ديگر مسلمانان ميسر شود           
اگر هم در جايي نوعي از مردم سـاالري بـراي مسـلمين دسـت داده اسـت بـه يمـن پيـروي از                 

پس دست فرو كشيد و بيهوده نكوشيد كه اين ! ابوحنيفه و ابن خلدون و اقبال الهوري بوده است      
 .متاع از آن ديگران است و نه براي شما

 
ما بخنديم يـا گريـه كنـيم؟ وعجـب اسـت كـه گـاه تعصـبات و             نمي دانم بايد بر اين سخنان ش      

تمايالت سياسي تا كجا مي تواند بر ذهن يك انديشمند، هر چند هم كه بزرگ، سايه افكند كـه                   
 .از لوازم كالم خويش غافل بماند و نداند كه رشته سخن به كجا مي راند
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سخناني گفته ايد كـه ايـن مقـال         در باب خاتميت پيامبر و واليت ائمه و تعارض آنان با يكديگر             
مختصر را گنجايش بحث از آن نيست و در كتب كالمي و حديثي به تفصـيل مـورد سـنجش و                     

از نظر اين منابع واليت ائمه هيچ تعارضي با خاتميت پيـامبر نـدارد و امامـان                 . مداقه گرفته است  
ه جنابعالي كه معتقـد     اما عجيب آن است ك    . شيعه تشريع نمي كنند بلكه تفسير و تبيين مي كنند         

 هستيد چگونه اينقدر سنگ خاتميت را به سينه مي زنيد و واليتي را كـه                "بسط تجربه نبوي  "به  
البـد آيـات سـوره      . حتي براي امثال موالي رومي قائليد اينك در پيامبر اكرم منحصر فرموده ايد            

منوا الذين يقيمون الصالة    انما وليكم اهللا ورسوله والذين آ     "مائده هم از ذكر مبارك رفته است كه         
 ".و يؤتون الزكاة و هم راكعون، و من يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فانّ حزب اهللا هم الغالبون

 
آيا براي كوبيدن انديشه واليت فقيه اينقدر معونه الزم است كـه آن             ! دوست عزيز، آقاي سروش   

كرد، و به راستي اگر واليت فقيـه        را جز با نفي واليت و معصوميت امامان شيعه نميتوان محكوم            
تا اين حد در عمق اعتقادات تشيع ريشه و دامنه دارد آيا مي توان در ايران شيعه مذهب حكومتي                   

 ديني وراي آن را ترسيم نمود؟ 
 

اما از همه حيرت آورترسخنان جنابعالي در باب اعتقاد به مهدويت و تعارض آن با مصلحت عامه                 
ه حضرتعالي مستحضريد كه اعتقاد به مهـدويت منحصـر بـه شـيعيان              البت. و مردم ساالري است   

نيست و اكثريت اهل سنت نيز به آن معتقدند و اشخاصي چون ابـن خلـدون كـه احاديـث آن را                      
مخدوش ميدانند در اقليت اند، هر چند در ميان اهل سنت نيز كسي به قضـاوتهاي حـديثي ابـن                    

دادن عمق بيـزاري تـان از نظـام موجـود در ايـران              به گمانم براي نشان     . خلدون اعتنا نمي كند   
تشبيه آن به حكومت اسرائيل به خوبي كفايت مي كرد و ديگر الزم نبود براي اين منظور ريشـه                   
اي ترين اعتقاد شيعيان را غيرقابل جمع با مردم ساالري بينگاريد، و اعتقاد به وجود مهدي عليـه              

. شي كه مطلوبيت دموكراسي است منـافي بدانيـد        السالم را كه يك واقعيت است با يك حكم ارز         
 را نوشته ايد در عجبم كه چگونه چنين حكمي مي كنيد؛ شايد             "دانش و ارزش  "از شما كه كتاب     

 . آن هم باز به دليل گرايشات سياسي است
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الجرم بعد از چندين سال زندگي در آمريكا مستحضريد كه اياالت متحده كه مهد مردم ساالري                
 هاي آن را نيز بي وقفه در جهان پخش مي كند يكي از مذهبي تـرين كشـورهاي                   است و تحفه  



غربي است و اكثريت قريب به اتفاق مسيحيان آن كشور خود را زمينـه سـاز بازگشـت مسـيح و                     
و از قضا البد مي دانيـد كـه علـي رغـم فلسـفه انتظـار                 . استقرار ملكوت الهي در زمين مي دانند      

ده ايد اسرائيل تنها كشوري اسـت كـه در غـرب بـه عنـوان نمونـه                  يهودي كه به آن اشاره فرمو     
گذشته از اين فرموده ايد كه حكومت ايران به جـاي           . دموكراسي در خاور ميانه از آن نام مي برند        

مـايلم  .  مـي دانـد    "زمينه ساز براي يك موجود تاريخي     "آنكه به مصلحت عامه بينديشد خود را        
نام ببريد كه براي زمينه سازي حكومت مهدي عليه السـالم           يكي از سياستهاي حكومت ايران را       

 . وضع و طرح شده باشد و نه براي مصلحت ديني يا دنيايي عامه
 

البته نه آن سخنراني جنابعالي و نه اين مقال حقيرجاي بحث و نظر و جدال و اسـتدالل در بـاب                     
 مي خواهم اشاره كنم كـه     تنها. انديشه هايي هزار و چند صد ساله نظير واليت و مهدويت نيست           

اگر اين مفاهيم حقيقت و واقعيت داشته باشند، مي بايست مردم ساالري را كه حتـي بـه اذعـان                    
خود شما تنها يك روش است و نه يك ارزش، با آن منطبق نمود و نه بر عكس؛ مگر آنكه ايـن                      

عـوام هسـتند   ها را هم از همان دروغ هايي بپنداريم كه علماي شيعه كـه همگـي از نظـر شـما                 
ساخته و پرداخته اند و ما نيز بعضي از باب عوامزدگي و بعضي از باب عوامفريبي نام آنهـا را مـي          

 . بريم
 .خداوند به همه ما حسن عاقبت عطا بفرمايد

 .والسالم
 
 ديگر مزنيد سنگ بر جام ●
 
− 1/6/1384 
 

 »محمد سعيد بهمن پور« پاسخ سروش به نقد 
 

 تـيد ها بگـف بر من همه عيـب
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 يا قـوم الي متي و حتـّام



 ايم جام بر سنگ ما خود زده
 ديگر مزنيد سنگ بر جام

 
 پور  االسالم بهمن جناب آقاي حجة 

 
هاي زير را بر سبيل توضـيح بـراي           نهم و نكته    تان را ارج مي     ورزي ديندارانه   نقد مشفقانه و غيرت   

، از بازتاب دادن به آن سرباز       "بازتاب"ايگاه  افزايم و اميدوارم كه پ      تان مي   شما و آيندگان برنوشته   
 . نتابد

 
 . خوانديد انگيز مي بهتر بود آن را تأمل. آور باشد آور يا گريه كردم سخنان من خنده گمان نمي. يكم

 
يي من در سوربون ـ پـاريس    آيا بهتر نبود كه براي نقد آن سخنان به شنيدن سخنراني نود دقيقه

كرديـد، تـا    انـد بسـنده نمـي       آورده  خالصه ناقص كـه دانشـجويان فـراهم       و به آن    . پرداختيد  ـ مي 
 تر شود و از خطاهاي محتمل پيراسته گردد؟  سودبخشي و نيرومندي نقدتان افزون

 
خـوبي    كه گزيـده نارسـاي دانشـجويان آن را بـه          (لُب كالم من در باب دموكراسي و اسالم         . دوم

محـور اسـت و از فقـه سـاالري تـا              مـدني فقـه   اين بود كه تمـدن اسـالمي ت       ) كند  منعكس نمي 
مسـلمانان بـه    . است، فاصـله چنـداني نيسـت      ) نوموكراسي(دموكراسي كه قلبش قانون ساالري      

ساالري ناآشنا    اند و لذا با قانون      رعايت قانون و مقررات در حيات فردي و جمعي خود خوي گرفته           
و لـذا داروي  . انديش  نديش است نه حق   ا  نارسايي نظام فقهي البته در اين است كه تكليف        . نيستند

انديش، تزريق كـرد تـا تندرسـتي و چـاالكي             شفا بخش حق را بايد به اين اندام نيم مردة تكليف          
بر قـامتش راسـت     ) گردد  كه بر مدار حقوق بشر مي     (دموكراتيك پيدا كند و جامة عدالت امروزين        

 و اين بسي فاصـله دارد بـا آرمـان           .آيد و توازني مطبوع و مطلوب ميان حق و تكليف برقرار كند           
 . اند انديشانه كساني كه خواهان استخراج دموكراسي از متن تعليمات اسالمي  خيال
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خواهيد با اين اسـتدالل بگوييـد كـه ملـت ايـران بـراي اسـتقرار                   الجرم مي "ايد كه     نوشته. سوم
م گفـت كـه مـن چـه          قريبـاً خـواه    ".دموكراسي يا هرچيزي نظير آن بايد دست از تشيع بـردارد          



اي از آتش غيرت ديني خود را درخرقـة مـتكلم رسـمي               خواهم بگويم اما اي كاش شما شعله        مي
زديد كه پانزده سال است به صد زبـان و صـدبرهان              حكومت ايران، محمدتقي مصباح يزدي، مي     

گوئيـد    شـما مـي    "گفتيد كه     ند و به او مي      كوشد تا اثبات كند كه دموكراسي و اسالم در تضاد           مي
زديد كـه     و آنگاه بر او بانگ مي     . "ملت ايران براي استقرار دموكراسي بايد دست از اسالم بردارند         

خواهيد به مردم ايـران خـدمت كنيـد يـا             دانم بر سخنان شما بخنديم يا بگرييم و شما مي            نمي "
اد صـريح  داند، مگر مف آقاي مصباح كه تشيع را عين اسالم حقيقي و حقيقت اسالم مي   . "خيانت؟

تـرين اعتقـاد    اي ريشـه "سخنانش اين نيست كه تشيع و دموكراسي ناسازگارند و بـه قـول شـما            
 است؟ و مگر تشيع چيزي غير از تئوري نبوت و امامـت             "شيعيان غير قابل جمع با مردم ساالري      
با دموكراسي، منطقاً مدلولش اين نيست كه       ) بخوانيد تشيع (و مهدويت است؟ و مگر تضاد اسالم        

ــي و مهــدي مخــالف     ــامبر و عل ــازگارند و پي ــا دموكراســي ناس ــدويت ب ــوت و امامــت و مه نب
 .اند؟ دموكراسي

 
. باري من و مصباح يزدي ظاهراً هم داستانيم كه اسالم و تشيع موجود با دموكراسي ناسـازگارند                

 گويد براي دموكراتيك شدن دست از اسالم برداريد يا مسـلمان بمانيـد و بـا دموكراسـي                   وي مي 
 ايد؟ گويم الزمة اخذ دموكراسي ترك مسلماني نيست، شما در كدام جبهه وداع كنيد، اما من مي
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 و در   "بسـط تجربـه نبـوي     "من در باب امامت و واليت چيزي بـيش از آنچـه قـبالً در                . چهارم
خاتميت، چنانكـه مـن در      . شايسته است آن را دوباره بخوانيد     . ام  ام، نگفته    آورده "مسأله خاتميت "
نشـيند و   يابم، مقتضايش اين است كه پس از پيامبر سخن هيچ كس در رتبه سخن وي نمـي                يم

حال سخن در اين است كه امامت را شرط كمال دين شمردن و امامـان    . حجيت گفتار او را ندارد    
چگونه ) دانند  چنان كه شيعيان مي   (الطاعه دانستن     را برخوردار از وحي باطني و معصوم و مفترض        

شان در رتبه سخن پيامبر ننشيند و حجيت          ميده شود كه با خاتميت ناسازگار نيفتد و سخن        بايد فه 
گفتار او را پيدا نكند؟ آنان را شارح و مبين معصوم قرآن و كالم پيامبر دانستن نيز گرهـي از كـار          

آيا امامان، براي پاسخ به هـر سـؤالي، بـه كلمـات پيـامبر رجـوع                 . گشايد  فروبسته اين سؤال نمي   
هـا    گفتنـد يـا جـواب       انديشيدند و آنگاه جواب مـي       و مي ) در كجا؟ (خواندند    كردند و آنها را مي        مي

نزدشان حاضر بود و نيازي به اجتهاد و إعمـال رويــّت و پـژوهش و                ) گويند  چنانكه شيعيان مي  (
هـي،  چون و چرا وبي احتمال خطا و بر اثـر الهـام ال              گفتند بي   و لذا سخني كه مي    . تحليل نداشتند 



عين كالم پيامبر بود و جاي اعتراض نداشت؟ اگر اين دومي باشد، فرق پيامبر و امام در چيست؟                  
و آيا در اين صورت، جز مفهومي ناقص و رقيق از خاتميت چيزي بـر جـاي خواهـد مانـد؟ شـما                       

اند امـا مگـر   "مجتهد معصوم"گوئيد كه گويي    طوري از نقش شارح بودن امامان شيعه سخن مي        
آلود نيست؟ باري جواب اين سؤاالت هر چه باشد، آيا امامان             معصوم خود مفهومي تناقص   مجتهد  

به  ("سنگ خاتميت را بر سينه زدن"را در رتبه پيامبر ندانستن و بنيان خاتميت را استوار كردن و       
 .جفا بر اسالم و كاستن از منزلت واليت است؟) قول شما

 
دريغا كه ايـن    . كنم  ي رومي قائلم از امامان شيعه دريغ مي       ايد كه من واليتي را كه براي مالّ         گفته
گويم كه من شيعه غالي نيستم و نه          مقام طرح عقايد شخصي نيست، اما ناچار مي       ) و هيچ جا  (جا  

قائل به نبوت و شـؤون و لـوازم آن          )) ص(پس از پيامبر  (در مورد مالّي روم و نه هيچ كس ديگر          
اي از درجات قرب الهـي را بـراي آدميـان ممكـن و ميسـور                  از اين كه بگذريم، هر درجه     . نيستم
 .  جز اين مراد ندارم" بسط تجربه نبوي"دانم و از دوام واليت معنوي و  مي
 

خواهيـد بگوئيـد، فقـط مـا را بـه             در مورد ما هر چه مي     ": روايتي از امامان شيعه رسيده است كه      
الحديث هستيد و     شما عالم علم  ). لوا فينا ما شئتم   نزّلوانا عن الرّبوبية و قو     ("مرتبه الوهيت نرسانيد  

بينيد فقط اجتنـاب از ربوبيـت خواسـته           در اين روايت چنانكه مي    . از اصالت اين روايت با خبرتريد     
اگر غلط نكنم اين روايت با آنكه ظاهري ضـد غلّـو دارد،          . شده است و از نبوت سخن نرفته است       

تر آن است كه آنان را نه به مرتبه خدايي بايد رساند نـه بـه                 دقيق.  غاليان شيعه باشد    بايد پرداخته 
ما كان عطاء ربك    "و  . هر منزلت ديگري براي آنان و ديگر سالكان متصور است         . مرتبه پيامبري 

دانم كه اين سخنان سليم در ايران امروز كه تشيع غالي و تفّقه اخبـاري بـر آن                    مي]. 1["محظوراً
 عشق اسـت و داو اول بـر         "رود اما     منيت و حيات گوينده را نشانه مي      سايه افكنده است، آبرو و ا     

  . راهي جز اين ندارد اصالح ديني و سيالّ كردن كالم اسالمي و شيعي. "نقدجان توان زد
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غيـر  "آيد كه  از كجاي گفتار من برمي    . "يك واقعيت است  "ايد كه وجود امام مهدي        آورده. پنجم
جا و در همه جا عمداً از داوري در باب عقايـد خـاص شـيعيان و                  است؟ قلم من در اين       "واقعيت

  مـن نيـك مـي   . دوزد زند و تنها به ربط منطقي و نتايج تاريخي آنها ديده مي غير شيعيان، تن مي   
دانم كه اكثريت شيعيان و غير شيعيان مقلدند نه محقق، و عقايدي دارند معلّل و غير مـدلّل، كـه    



عـالوه نگـاه    بـه . آشوبم و من ايمان تقليدي آنان را برنمي. ربيت استزاده جبر محيط و تلقين و ت     
دهـد كـه براحتـي در بـاب نـاجي و هالـك بـودن                  درجه دوم و شيوه پلوراليستي من، اجازه نمـي        

. گون اسالمي حكميت كنم و گروهي را به بهشت و گروهي را بـه دوزخ بفرسـتم                  هاي گونه   فرقه
كند البته منظور نظـر و        كه اين انديشه در سياست ايفا مي      اما قصه مهدويت سياسي، يعني نقشي       

 : بگذاريد نسبت اين دو را در سياست معاصر بكاويم. مطلوب خاطر من است
 

انجمن مهدويه حجتيه، نامبردارترين گروه قبل از انقالب بود كه با انديشه مهـدويت نـرد عشـق                  
اينـان بـه گفتـه      . استوار كرده بودند  باخت و اعضاي آن سلوك فردي و سياسي خود را بر آن               مي
اهللا خميني، معتقد بودند كه تباهي و ستم بايد چندان فزوني گيرد كـه ظهـور امـام غائـب را                       آيت

پيداست كه از اين انديشه، چه رويكـردي بـه قـدرت و سياسـت برخواهـد                 . ايجاب و تسريع كند   
ناگفتـه نگـذاريم كـه      . اهد بـود  خاست و باري هر چه از آن برآيد، قطعاًً سياستي دموكراتيك نخو           
جويند و آن را دروغـي برسـاخته    اعضاي انجمن حجتيه، به شدت و نفرت، از آن اتهام بيزاري مي        

گرايان حجتيه را در امر سياست، مردمي         تر آن باشد كه مهدويت      شايد صحيح . شمارند  دشمنان مي 
پردازند تـا پايـان        معاش خود مي   سازندو به   ها مي   گير بشماريم كه با همه حكومت       عمل و كناره    بي

عملي   نيك روشن است كه در شكم اين بي       . زمان در رسد و مهدي موعود نقاب از چهره براندازد         
 . سياسي هم طفل دموكراسي پرورده نخواهد شد

 
دانست كـه     اهللا خميني بود كه حكومت را حق فقيهي مي          در سوي مقابل، تئوري واليت فقيه آيت      

ائب و با برخورداري از امتيـازات و اختيـارات او، سـقف سياسـت را بـر سـتون                    به نيابت از امام غ    
شريعت بزند و دست قدرت از آستين مهدويت درآورد و با تصرف در نفـوس و اعـراض و امـوال                     

ايـن آشـكارترين و     . مسلمين، ناخداوار سفينه جامعه را با نسيم واليت به ساحل هـدايت برسـاند             
دانيم نه آقاي خميني نظرية خـود         بر مهدويت بود و چنانكه همه مي      ترين شيوه بناي سياست       ناب

ديدنـد و نـه بسـط و تـداوم      دانست و نه ديگران چنان صفتي را درخور آن مـي     را دموكراتيك مي  
و چنانكـه گذشـت متكلمـان رسـمي ايـن           . عملي آن تئوري، ساماني دموكراتيك بـه كشـور داد         

ند از اينكه ناسازگاري نظري و عملي دموكراسـي را          حكومت هم به هيچ رو شرمنده نبوده و نيست        
 .با واليت فقيه به صد زبان و برهان، مدلّل و مسلّم سازند
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اما در جانب روشنفكران ديني، دكتر علي شريعتي دلير، در استخدام نظرّيه مهدويت براي اهـداف      
 سالحي  "انتظارفرج" آنكه به مباني كالمي مهدويت بپردازد از        وي بي . سياسي از همه دليرتر بود    

دست پيكار جويان مسلمان داد تا با حكومت وقت درآويزنـد و آن را                 ساخت و به   "اعتراض"براي  
سازي ايدئولوژيك، گرچه خاصيتي انقالبـي داشـت و بـه كـار               اين شيوة ماهرانة اسلحه   . براندازند

مهربان نبود و جـز ناراضـي   ساالري و استقرار نظم دموكراتيك  آمد، اما دريغا كه با مردم پيكار مي 
يـي     بود كـه نظريـه     "امت و امامت  "داد و البتّه خادم خالص نظريه         يي نمي   يي و ميوه    تراشي بهره 

 . سخت ضددموكراتيك از كاردرآمد
 

، "مهـدي "از ميان اين بزرگان، شايد مهدي بازرگان يـك اسـتثنا بـود كـه در عـين اعتقـاد، بـا                       
ي نجست و همين، انفصال او را از يك نظام مهدويت مدار رقم             بازرگاني نكرد و از آن بهره سياس      

 . زد
 

از هم روزگاران خود كه بگذريم و به پشت سر نگاهي بيفكنيم و پيشگامان مهـدويت سياسـي را                   
در تاريخ گذشته جستجو كنيم البتّه با صفويان مالقات خواهيم كرد كه از مالقات شاه اسـماعيل                 

ها ساخته بودند و آوازه درانداخته بودند كه وي تاج و شمشـير و                ن داستا "صاحب االمر مهدي  "با  
و حتـي شـاهان صـفوي را منصـوبان          .  را از مهدي گرفته است     "خروج"خنجر و كمر و رخصت      

 بـاز   "مخلّدو بـه ظهـور قـائم آل محمـد متّصـل           "شان را     انگاشتند و دولت    امامان به سلطنت مي   
يـي يكسـان    اي آشنايي است، براي آن است كه سرچشـمه    اگر اين آواها امروزه آواه    . 2نمودند  مي

خيزند و باري فصل مشتركشان اين اسـت كـه بـر سياسـت ورزي                 دارند و از حلقومي واحد برمي     
 . يي استوارند كه با نظم انسان نواز مردم ساالر نسبتي و قرابتي ندارد مهدي گرايانه
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يان را مقبول و مصوب امام زمان در         و كارنامه مجلس   "كشيد بدوش   امام شهر كه سجاده مي    "آن  
نـژاد را     دانست و روحاني ديگري كه با توسل بـه رؤيـايي، پيـروزي دولـت احمـدي                  شب قدر مي  

همچنانكه شاه اسماعيل و شاه تهماسب صفوي در رؤيـا          (شمرد    مي] 3[محصول دعاي امام غائب   
ز كاسبكاري سياسي و ارزان     ج) ديدند  هاي خود امام علي و امام مهدي را ياور و پشتيبان خود مي            

و اگـر  . كردنـد   كـاري نمـي  "تشـيع صـفوي  "فروشي متاع مهدويت به سياست حـاكم و تـرويج           
پور از تضعيف اعتقادات شيعيان و نسبت عواميگري و عوامزدگي به روحانيـان              االسالم بهمن   حجة



وت و رضـاي     و مهدويت فروشي و گفتار و رفتار و سـك          "تعصبات سياسي "اند، نگاهي به      رنجيده
اكنـون    هم. كسوتان خود بيفكنند و آتش خشم و خروش خود را بر آنان ببارند              كسوتان و پيش    هم

اند يكي براي زنان و ديگري براي مردان، تا عريضه حاجات خود به امام   در جمكران، دوچاه نهاده   
اينها همه در زيـر     و  . غائب را، جداگانه در آنها بيندازند و براي هر عريضه دويست تومان بپردازند            

انـد    پذيرد كه در قم نشسته       صورت مي  "عمل  ملوالن از علم بي   "گوش و چشم نواب امام زمان و        
اينها را ببينيد و بگوئيد كه حال جاي خنديدن اسـت يـا   . اند  بسته"شرك تقوا نام "و چشم بر اين     

 . گرييدن
 

ي عملي سياسي يـا سـفاكي و        باري نظريه مهدويت، حق باشد يا باطل، در عرصه سياست يا به ب            
انجامد كـه     سازي ايدئولوژيك مي    مردم فريبي صفوي صفتانه يا به واليت مطلقه فقيه و يا اسلحه           

 : گفت"...وقت آن شيرين قلندر خوش كه".اند اي حال با دادگري دموكراتيك پاك بيگانه علي
 

 من آن نگين سليمان به هيچ نستانم
 دگاه بر او دست اهرمن باش كه گاه

 
ها بود، از اين پس اختيار و گزينش باشماسـت كـه     ها و پيشه    ها همه بيان ربط منطقي انديشه       اين

 ...عملي سياسي را يا فقيه را يا بي دموكراسي را بخواهيد يا واليت مطلقه
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پور چنگ تمسك     كه حجةاالسالم بهمن  (كاران آمريكا     دولت اسرائيل و سياست نومحافظه    . ششم
مگـر صـهيونيزم سياسـي تئـودور هرتـزل          . نيز شاهد صادقي در آستين ماست     ) تبه آنها زده اس   

دانسـت و مگـر        نمـي  "اسـرائيل   آغاز فديه موعـود و اسـتخالص بنـي        "تشكيل دولت اسرائيل را     
 را مستمسك بازگشت خود و اشغال فلسطين قـرار ندادنـد و   "وعدة توراتي ـ الهي "يهوديان اين 

اند، برهمين پايه از دولت اسـرائيل         منتظر بازگشت ملكوت مسيح   كاران آمريكا كه      مگر نو محافظه  
 شيعيان و يهوديان    "موعودهاي منتظر " و   "هاي الهي   وعده"كنند؟ پس قياس اين       پشتيباني نمي 

و مسيحيان چه جاي شگفتي دارد؟ و اگر اسرائيل در چشم آمريكانشينان، حكـومتي دموكراتيـك                
گيـرد و     آن است كه ديگر آن موعودگرايي را جدي نمـي         ، درست به سبب     )به قول شما  (نمايد    مي

. آيـد  بيند و از حفظ و حمايت يك حكومت سكوالر قدمي كوتاه نمـي  براي آن تهيه و تدارك نمي   



مـا همـه سـكوالر      "يعني به اعتراف آقـاي جـوادي آملـي،          . در ايران هم كم و بيش چنين است       
اهللا  اگر كار به دست حـزب . هاي روشنفكرانو اين نيست مگر به يمن روشنگري. "كنيم زندگي مي 

ديديد كه چـه مصـالحي فـداي      است، آنگاه مي  "جامعه مهدوي "افتاد كه به دنبال برپا كردن         مي
 . شد چه مواعيدي مي

 
ايد كه اگر هم در جايي دموكراسي براي مسـلمانان بـه ارمغـان                از سر طنز و طنازي نوشته     . هفتم

چنين سخن !. "ابوحنيفه و ابن خلدون و اقبال الهوري بوده است        به يمن پيروي از     "آمده، الجرم   
حسـاب اقبـال الهـوري      . گفتن نه شايسته شما است و نه بيان وفادار مـراد و مفـاد سـخن مـن                 

جداست ولي البته نسبت فقه حنفي و فقه جعفري با دموكراسـي يكـي اسـت و هيچكـدام بـراي              
: سخن من همان است كه در ابتـدا آوردم   . انيطفل دموكراسي نه مادر خوبي هستند نه دايه مهرب        

خــويي مســلمانان، زمينــة مطلــوبي اســت بــراي اســتقرار   اســالمي و فقــه فقــه ســاالري تمــدن
آنچه اين شرط الزم را به شرط كـافي         . ولي اين فقط شرط الزم است     . ساالري دموكراتيك   قانون

و ايـن اسـت   . سالمي اسـت انديش ا    به فقه تكليف   "حق"بخش    كند تزريق داروي شفاي     بدل مي 
 . معنا و نمونه تكيه بر سنت و فراتر رفتن از آن، با هم

 
 : اما آراء اقبال الهوري درباب خاتميت شايسته توضيح بيشتر است
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 روح اسـالم را ضّـد    ،"بازسازي فكـر دينـي در اسـالم      "وي در فصل پنجم و ششم كتاب پرمايه         
انان يوناني مĤب شـدند و عقـل اسـتقرايي را فـرو             خورد كه مسلم    شمارد و افسوس مي     يوناني مي 

را ) وحـي ( تجربي، تكيـه انحصـاري بـر غريـزه           _به اعتقاد وي، در آمدن عقل استقرايي        . نهادند
متوقف كرد و خاك تاريخ از پروردن پيامبران عقيم شد و لذا ختم نبوت ايجاب و اعالم گرديـد و                    

يي بـراي دانـش باشـد و اتوريتـة            كه منبع تازه  از اين پس به انتظار ولي آسماني ديگري نشستن          
اعالم ختميت، آغاز رها سازي عقل انساني بـود تـا آدمـي بـا انديشـه                 . نويني را بنا نهد خطاست    

درين زمانه نهان انـدر آسـتين       "گام بردارد و چراغ عقل خود را برافروزد چراكه دست كليم را               خود
تفسيري معنوي از جهـان، رهـايي معنـوي خـرد و     ": بشريت، اينك به سه چيز نياز دارد      . "كردند

نبـودن و نيامـدن     . "اصول بنيادين عاّم براي جهت دادن به تكامـل جامعـه بـر اساسـي معنـوي                
پيامبران، به معني آزادي خرد است كه ديگر سقفي براي تفكر ندارد و بخود وانهاده است و ديـن                   



 "وكراسي معنـوي را هـدف غـايي اسـالم         دم"وي در انتها    . منبعي از منابع الهام اوست و ال غير       
شمارد و مهدويتي را كه رتبه نبوت يا باالتر از آن داشته باشد مـانع ايـن دموكراسـي معنـوي                       مي
 . يابد مي
 

سخنان اقبال را به گوش هوش بايد شنيد و قدر دان نعمت خاتميت بايد بـود كـه آدميـان را بـر                       
انتظـاري كـه بـه اعتقـاد        . ابواب آسمان رهايي بخشيد    مائدة زمين نشاند و از انتظار فرسايندة فتح       

انقراض خـرد و    : شود   بدل مي  "مذهب انقراض " بود در نگاه اقبال به       "مذهب اعتراض "شريعتي  
 ديگـر گـوش     "نـداي آسـماني   "مسلمانان به حكم خاتميت، بـه هـيچ         . زوال دموكراسي معنوي  

سـخن هـيچ كـس ديگـر        . ند كـرد  نخواهند سپرد و بر سر راستين يا دروغين بودنش نزاع نخواه          
ريزد كه ازين پس، افالكيـان كـار زمـين را بـه               حجيت سخن پيامبر را ندارد و از آسمان فرو نمي         

 . و البته اينها هيچكدام نافي واليت باطني نيست كه حديثي ديگرست. اند خاكيان وانهاده
 

 :حافظ گفت. هشتم
 

 نـمي بينـم نشـاط عـيش در كـس
 د دينينه درمان دلي نه در

 ها تيره شد باشد كه از غيب درون
 چراغي بركند خلوت نشيني
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نويسم از سر درد دين و براي درمان دلها           ام و مي    من آن خلوت نشين غيب نيستم اما آنچه نوشته        
و دراين راه پر خطر، نه چشم به        . اند  است، خاصه در اين زمانه كه نشاط عيش را از همگان گرفته           

عشق بـه حقيقـت جـايي بـراي معشـوق         . ام   مكسبي، بل همه آنها را درباخته      ام نه   منصبي دوخته 
انگيز قرآن و خداي سبحان، اين يكي را بهتـر از همـه بـه        و از كالم خشيت   . ديگري ننهاده است  

والعاقبـة  . االرض و الفسـاداً     تلك الدار اآلخـرة نجعلهـا للّـذين اليريـدون علـواً فـي             : ياد دارم كه  
باريد و عقاب جور بال       تر بود و از منجنيق فلك سنگ فتنه نمي          ال سخن فراخ   و اگر مج   4للمتقّين

در همه شهر نگشوده بود و رهزنان گره بر زبان نبسته بودند، و اگر نبود عوامي عواميان و حرامي                   
 . "غير اين منطق لبي بگشادمي"حراميان، 



 ليك از چشمِ بدِ زهر آب دم
 ام فرسا خورده هاي روح زخم

 
 پور اي بهمنجناب آق

 
پذيرم  ام و نقدتان را گرچه منطقاً نمي من همواره شما را به نيكخواهي و پارسايي شناخته و ستوده          

بيـنم همانـا همكـاري شـما بـا            كنم و اگر خال عيبي بر جمال تقواي شما مي           اخالقاً ستايش مي  
تش زخمهاي حكومتي است كه ستمگريهايش دل عدالت را به درد آورده است و بر پيكر مشروعي            

؟ 5"والتر كنوا الي الذّين ظلموا فتمسكم النّار      "مگر از ذكر مبارك رفته است كه        . عميق زده است  
دانيـد، و لـذا       دانم كه شما اين حكومت را تنها حكومـت شـيعه جهـان مـي                ام و مي    از شما شنيده  
و .  اسـالميت  كنيد، اما به گمان من، تنها معيار مشروعيت، عدالت است نه شيعيت و              حمايتش مي 

هاي عدالت آزار اين حكومـت بـه          بهمين سبب اميدوارم در نقد دليرانه و پااليش طبيبانة سياست         
 "تعصـبات سياسـي   "مقتضاي ورع و اخالق عمل فرمائيد و حال كه صاحب اين قلم را به داشتن              

 .كنيد، خود از داشتن تعصبات سياسي عدالت ورزانه پرهيز مكنيد مذموم منسوب مي
 

 ّالتّوفيق  وليواهللا
 :پي نوشت

 
 .در بذل عطاياي الهي، منع و بخلي نيست:  قرآن-1
  رستم التواريخ و ديگر منابع تاريخ عصر صفوي -2
امام، بر حسب تعريف، همان است كـه رياسـت          .  البته تعبيري تناقض آلود است     "امام غائب " -3

 .نمايد تر مي لذا ولي غائب صحيح. ظاهره داشته باشد
. رونـد  ايم كه در اين جهان بدنبال جاه و فساد نمي          سعادت اخروي را براي كساني نهاده     : ن قرآ -4

 . و عاقبت نيك از آن پارسايان است
 . به سوي ستمگران نرويد تا آتش دامنتان را نگيرد:  قرآن-5
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 جمع خاتميت با امامت و مهدويت ●
 
− 22/6/1384 
 

 » سروش عبدالكريم« نقد حسين سوزنچي به سخنراني 
 

» تشيع و چالش مردم ساالري    «آقاي دكتر سروش در سخنراني اخيرشان در پاريس تحت عنوان           
اشكالي در خصـوص انطبـاق انديشـه امامـت و مهـدويت بـا خـتم نبـوت مطـرح كـرده اندكـه                         

اين اشكال كه مبتني بر آراء اقبال در تفسير مساله خاتميت اسـت،             . هايي برانگيخته است    واكنش
ختم نبوت به معناي پايان دوره عصمت و وحـي و در واقـع پايـان                : صه اين است كه   به طور خال  

علت خاتميت، بلوغ عقل بشر است و از اين دوره . دوره واليت و مرجعيت شخص در تشريع است  
آيد و تنها اسـتدالل اسـت كـه           به بعد زمان مرجعيت اشخاص و حق تشريع براي افراد به سر مي            

اما شيعه با پذيريش نظريه امامت و تداوم آن در مهدويت، عمـال             .  شود تواند مرجع عمل واقع     مي
ختم نبوت را بي معني كرده است زيرا معتقد است كه امام، هم عصـمت دارد كـه تـداوم بخـش                      
واليت و مرجعيت شخص است، و هم علم غيب دارد و محدث و مفهم است كه اين هم ماهيتـا                    

ت در واقع مستلزم نفي ختم نبوت است و گويي فقط اسم تفاوتي با وحي ندارد؛ پس پذيرفتن امام   
با «ايشان به تبع اقبال الهوري معتقدند كه        . مطلب عوض شده ولي ماهيتا نبوت ختم نشده است        

آيد كـه همـان       خاتميت، قرار است آدميان به رهايي برسند ولي اگر گفته شود كه يك مهدي مي              
. مانيم، زيرا آن رهايي تحقق نخواهد يافـت         ت بي بهره مي   اتوريته پيامبر را دارد، ما از فوايد خاتمي       

توان   فلذا اين سوال از شيعيان باقي است كه مهدويت را چگونه با انديشه رهايي و دموكراسي مي                
 ».جمع كرد

 
چنانكه در جمع بندي نهايي سخن ايشان واضح است، ايشان بيشتر دغدغه دموكراسي و رهـايي                

مع خاتميت با امامت و مهدويت؛ كه خود اين اولويت في حـد نفسـه               از وحي را دارند تا دغدغه ج      
اما دراينجا قصـد داريـم نشـان دهـيم آيـا ايـن اشـكال در خصـوص                   . قابل تامل و بررسي است    

 .ناسازگاري امامت با خاتميت وارد است يا خير
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 و  رسد حل اين تعارض در گرو دقت بيشتر در فلسفه خود نبوت و نسـبت ميـان عقـل                    به نظر مي  
يك نگـرش، كـه مبنـاي       . دو نوع نگرش در خصوص نسبت عقل و وحي وجود دارد          . وحي است 

بينند، دو امـري      طرح اشكال فوق است، نسبت عقل و وحي را نسبت دو امر جانشين همديگر مي              
كه في حد نفسه با هم متعارضند؛ لذا يك دوره، دوره حكومت وحي است نه عقل؛ امـا كـم كـم                      

بـر ايـن مبنـا،      . دهـد   رسد كه به دوره حكومت وحي پايـان مـي            حدي مي  كند و به    عقل رشد مي  
توانـد مـورد      خاتميت اعالم پايان وحي است و امامت چون نوعي تداوم حكومت وحي است، نمي             

بيند، كـه     اما نگرش دوم، نسبت عقل و وحي را نسبت دو امر الزم و ملزوم مي              . پذيرش واقع شود  
 كه عمده نصـوص     -در اين نگاه  . كه مويد و مكمل همديگرند    نه تنها معارض همديگر نيستند، بل     

 عقل حجت دروني است و وحي حجـت بيرونـي؛ و اساسـا دينـداري كـار                  -ديني با آن سازگارند   
و فقط كساني كـه اهـل تقليـد و          ) 1(انسان عاقل و متفكر است؛ مخاطب اصلي وحي، عقل است         

هستند، زير بـار پـذيرش      ) 4( سنتهاي جاهالنه  يا) 3(يا بزرگان ) 2(تبعيت كوركورانه از آباء و اجداد     
 . روند كند، نمي عرضه مي) 5(حقايقي كه وحي بر گوشِ عقل آنان

 
فهمند نيازمند يك قيم و آقاباالسـر         در نگاه اول در دوره حكومت پيش از عقل، چون انسانها نمي           

 بفهمنـد ديگـر     به نام پيامبر هستند؛ اما چون عقلشان كامل شد و توانسـتند خودشـان مطالـب را                
اما در نگاه دوم، در تمامي      ) 6.(نيازي به قيم ندارند و ختم نبوت، دوره پايان واليت اشخاص است           

شـنيدند و پيـامبران       اعصار حتي در زمان پيامبران گذشته، عاقالن بودند كه سخن پيامبران را مي            
 طلـب برهـان و      و هـم در مقابـل مخالفينشـان       ) 7(كردند  هم خودشان برهان واستدالل ارائه مي     

 .و البته بر اساس اين نگاه بايد تبييني از ختم نبوت ارايه داد) 8(كردند استدالل مي
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در واقع، اشكالي كه آقاي دكتر سروش در خصوص ناهماهنگي ختم نبوت با امامـت و مهـدويت                  
وارد اسـت و بـه نظـر         –كه نگرش خود ايشـان اسـت         –مطرح كرده اند، بر مبناي نگرش اول        

 آن نگرش مبناي عمده نظرات ايشان در حوزه دين شناسي باشد؛ نظراتـي هماننـد ديـن                رسد  مي
حداقلي، سكوالريسم، پلوراليسم، بسط تجربه نبوي و مانند آن؛ تنها مساله مهمي كه به نظر مـن             

هاي ايشان باقي مانده كه تبيين نشده رها شده است، مساله چرايي دينـداري                در خصوص انديشه  
آنچه من از مجموع نظرات ايشان تا كنون استنباط كـرده ام، ايـن اسـت                .  است در عصر خاتميت  

دانند، و البته نه لزوما ضد عقالني، بهتر است بگوييم            كه ايشان دينداري را امري غير عقالني مي       



دانند و لذا دينـداري       مي) سليقه كامال شخصي و دروني و غير آبژكتيو       (اي    دينداري را امري سليقه   
دارد هر چند احتماال ضرري هم ندارد و باز براي همين است كه در همين سخنراني                ن» ضرورت«

دهند كه مشكل اصلي ايشان جمع امامت با ختم نبوت نيست بلكه              نيز در نهايت بحث، نشان مي     
بـا  ) هـاي ايـن دينـداري سـليقه اي          به عنـوان يكـي از مولفـه       (مشكل اصلي ايشان جمع امامت      

 .دموكراسي است
 

. تواند تعارض مطـرح شـده را حـل كنـد            اينكه آن نگرش غير از اين نگرش است، نمي        اما صرف   
يابد كه نشان دهيم نگرش دوم نگرشي قابل دفاع است            زماني تعارض مذكور پاسخي منطقي مي     

يابد و اين مطلبي است كه قصد داريـم           كه بر اساس آن، تعارض مذكور پاسخ منطقي مناسبي مي         
 .در اينجا بدان بپردازيم

 
در منطقي كه از متون ديني به سادگي قابل استخراج است، نبوت و دينداري ضرورت دارد و اين                  
ضرورت ناشي از نوع خداشناسي ماست و تنها كساني كه درك خداشناسي سـطحي و نادرسـتي                 

طبق اين منطق، اگر ما خداوند را به حكمت و رحمت بشناسـيم، در              ) 9.(دارند، منكر نبوت هستند   
دهد و اينكه انسـان را بيافرينـد و بعـد از چنـد صـباحي                  كه خداوند كار عبث انجام نمي     يابيم    مي

كنـد؛ بلكـه انسـان زنـدگي          بميراند و كار تمام شود، عبث است و خداوند قطعا چنين كاري نمـي             
. اسـت ) 10)(رسيدن به همه كماالت،كمال مطلـق     (جاودانه اي خواهد داشت و مقصد انسان خدا         

پس طبيعي است كه مقصد بي نهايت است و باز واضح است كه عقل انسان      خدا بي نهايت است     
تنها حالت . تواند راه نامحدود را طي كند  ، با عمر محدود نمي      داند كه براساس محاسبات عادي      مي

ممكن براي طي اين مسير، استفاده از راهكاري غير متعارف است تا بتوان مسـير نامحـدود را در                   
فرستد و اين راهكار غير متعارف از راهي          براي همين خداوند وحي را مي     زمان محدود طي كرد و      

بـدين  . دهـد   در اختيـار بشـر قـرار مـي        ) يعني راهي غير از تجربه و استدالل عادي       (غير متعارف   
 ) 11.(يابد معناست كه نبوت ضرورت مي
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بر، معلـم اسـت نـه    در تعبير فوق انسان بايد راهكار را بياموزد تا بتواند طي مسير كند؛ پـس پيـام      
شود و اگر پيامبر حـق تشـريع دارد اصـال بـدين معنـا                 تحكم كننده؛ و اگر اثبات عصمت نبي مي       

نيست كه دوره نبوت، دوره تحكم كردن است بلكـه بـاز عقـل اسـت كـه اصـل عصـمت را در                        



وكاسـت در اختيـار       كند؛ چرا كه اين راهكار بايد به صورت دقيق و بي كم             خصوص نبي اثبات مي   
از آنجا كه نه فقط فرد بلكه جامعه انساني نيز مراتـب درك را بـه تـدريج طـي                    . سان قرار گيرد  ان

بـه تعبيـر اسـتاد مطهـري ماننـد          (شوند    ها نيز به تدريج عوض مي       ها و بناچار معلم     كند، درس   مي
كـم بلـوغ    كـم ). رود كند و سال به سال باال مي  دانش آموزي كه از كالس اول دبستان شروع مي        

جا تحويـل بگيـرد؛ و ايـن          تواند كل برنامه هدايتي خود را يك        رسد كه مي    به مرحله اي مي   عقل  
دوره، دوره ختم نبوت است؛ اما همين سخن ساده كه اجماال مورد قبول دكتـر سـروش و اقبـال                    

رسد   اي مي   بار تعبير ما از بلوغ عقل بشر اين است كه به مرحله             يك. است نياز به تعبير دقيق دارد     
. دهـد   راي طي مسير كمال ديگر نيازمند هدايت نيست و همه چيز را خودش تشـخيص مـي                كه ب 

اين همان معنايي است كه دكتر سروش در باب ختم نبـوت در آثـار مختلـف خـود ارايـه داده و                       
). 12(همان نظريه اقبال است كه به تعبير شهيد مطهري، نه ختم نبوت، بلكه ختم ديانـت اسـت                 

راهي براي رسيدن   (ن سخن مردود است؛ زيرا هنوز مساله و معضل اول           طبق استدالالت فوق، اي   
تواند   بر جاي خود باقي است و عقل عادي خود هيچگاه نمي          ) به مقصد نامحدود در زمان محدود     

بر اساس اين دليـل وحـي و برنامـه خـاص الهـي تـا ابـد مـورد نيـاز                      . كند  اين مساله را حل مي    
تواند برنامه هـدايت را يكجـا تحويـل بگيـرد و           كه بشر مي  و بلوغ عقل بشر اين است       ) 13.(است

رسد   ديگر نيازمند وحي جديد نيست نه اينكه اصال نيازمند محتواهايي كه از طريق وحي به او مي                
 .عدم نياز به تجديد وحي غير از عدم نياز به اصل وحي است. نيست

 
. نكه مستلزم ختم ديانت باشـد     تا اينجا بحث تعارض ختم نبوت يا تجديد نبوت حل شده، بدون اي            

حل نشـده اسـت؛ امـا       ) كه محل اصلي بحث است    ( اما هنوز بحث تعارض ظاهري آن با امامت         
بـراي  . تواند نشان دهد كه اين تعارض هم برقرار نيست          دقت در همين معناي بلوغ عقل بشر مي       

آن اينكـه آيـا     اينكه اين قسمت از بحث بهتر فهميده شود بگذاريد اشكال ديگري مطرح كـنم و                
تر بود يـا مـثال مـردم در زمـان فالسـفه               واقعا اعراب جاهليت زمان پيامبر، عقلشان كاملتر و بالغ        

آيا اين يك سخن    . يونان باستان در چند قرن قبل و اصال چه معياري براي بلوغ عقل بشر هست              
اين »  است دوره خاتميت، دوره عقل استقرايي بشر     «نيست؟ واقعا همان سخن اقبال كه         تحكمي  

 )14(دوره در آن زمان رخ داد يا مربوط به قرن هفدهم ميالدي است؟
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اگر خوب دقت كنيم معياري براي بلوغ عقل بشر هست كه اگر آن معيـار درسـت فهميـده شـود        
بـراي  . شود كه امامت نه تنها مخالف بلوغ عقل بشر نيست بلكه اساسا الزمه آن اسـت                 معلوم مي 

در تـاريخ دو گونـه پيـامبر        . شود بار ديگر به عصر تجديد نبـوت برگـرديم         اينكه اين معيار معلوم     
آوردند و عمده كارشان      گروه اول شريعت جديد مي    . پيامبران تشريعي و پيامبران تبليغي    . ايم  داشته

ناشي از تحول در مقتضيات زمان از طرفي، و عدم بلوغ بشر براي گرفتن برنامه كامـل از طـرف                    
م آن برنامه را تا زماني كه تاريخ مصرفش نگذشته بود بـا كمـك وحـي بـر                   ديگر بود؛ و گروه دو    

) متـون مقـدس   (دادند و همچنين غلط بودن تحريفاتي كه در اصل برنامه             مسايل روز تطبيق مي   
 . كردند داد نشان داده و نسخه اصل را ارايه مي رخ مي

 
 است و زماني كه هر دو مورد        بينيم عدم بلوغ عقلي بشر در دو مورد بوده          اگر خوب دقت كنيم مي    

مـورد اول   . شود  منتفي شود منطقا امكان ارايه برنامه كامل و قطع شدن وحي جديد معني دار مي              
و بلكـه انحصـار     (تحريف در كتب آسماني است كه علت اصلي آن انحصار سواد متـون مقـدس                

خودشـان در متـون     است كه آنها به مصالح      ) احبار و رهبان  (در دست عده خاصي از جامعه       ) سواد
در دوره خاتميت سواد آمـوزي و آمـوختن و          . ماندند  بردند و عموم مردم هم بي خبر مي         دست مي 

يابد كه ديگر امكان هرگونـه تحريـف عمـال منتفـي              حفظ كردن متن مقدس چنان گسترش مي      
 .گردد مي
 

بـه بلـوغ    مورد دوم توان انطباق كامال صحيح برنامه كلي بر حوادث زماني است كه چـون بشـر                  
لذا نيازمنـد  . كردند توانسته به طور دقيق خودش انطباق دهد و اختالف مي         عقلي نرسيده بود، نمي   

اين بوده كه خدا از طريق وحي به عده خاص انطباق درست را بفهماند كه اينهـا همـان انبيـاي                     
س شـريعت   توانستند مضامين كتاب مقد     در واقع انبياي تبليغي با كمك وحي جديد مي        . اند  تبليغي

 .زمان خود را بر مسايل روز منطبق كنند
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اما وقتي علمـا    . در دوره ختم نبوت وظيفه انطباق برنامه كلي بر حوادث زمانه بر دوش علما افتاد              
از طريـق وحـي     ) ولو بـه اسـم امـام      (كنند چه بايد كرد؟ اگر قرار باشد باز كس ديگر             اختالف مي 

نكته مهم كه اساس معناي بلوغ عقـل        . ي تبليغي است  هاي صحيح را بياموزد كه همان نب        انطباق
هـايي پيـدا شـدند كـه          بشر است دقيقا در همين جا است كه در دوره ختم نبوت انسان يا انسـان               



با عقل خود دريافـت كننـد و        ) نه هر بار از طريق فرشتگان     (بتوانند كل محتواي وحي را از پيامبر        
نيازمند وحـي جديـد نباشـند و اينهـا همـان امامـان              براي انطباق هر حادثه جديد بر برنامه كلي         

ها به قرآن، مقدم اسـت بـر         العاده مهم در خصوص امامان اين است كه علم آن           نكته فوق . هستند
به علم ) علم غيب جديد(ها، و نه بالعكس؛ در حالي كه انبياي تبليغي از طريق وحي         علم غيب آن  

اند كه عقل و دركشان بقـدري تكامـل پيـدا             يرسيدند، امامان كسان    درست كتاب مقدس خود مي    
كه بتوانند تمام معارف وحي را از پيامبر زمان خود بگيرند و با علمي كه بـه ايـن                   ) 15(كرده است 

كند   پيامبر تبليغي سخن خود را به فرشته وحي مستند مي         . اند به علم غيب برسند      كتاب پيدا كرده  
 .كند و البته در اين استنادش معصوم است د مياما امام سخن خود را به پيامبر و قرآن مستن

 
در جواب، يـك  . در اينجا شايد اشكال شود سخن از بلوغ عقل بشر بود، نه بلوغ عقل يكي دو نفر         

پاسخ جدلي اين است كه هرجا يكي دو نفـر از         . توان داد و يك پاسخ دقيق عقلي        پاسخ جدلي مي  
امروز بشريت به   «گوييم    مثال وقتي مي  . هيمد  بشر هم كاري كنند مطلب را به كل بشر نسبت مي          

، مگر چند نفر از انسـانها پـا روي كـره مـاه     »گذاشته است جايي رسيده است كه پا روي كره ماه         
 اند؟ گذاشته
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تر عقلي اينست كه چون دوره، دوره بلوغ عقل بشر براي فهم معارف اسـت، فهـم                   اما پاسخ دقيق  
از آن جهت كه امامند     ) ع(واقع يكي از كارهاي اصلي ائمه     در  . شود  منحصر نمي ) ع(معارف به ائمه  

چنانكـه  . كمك به مردم براي رسيدن به اين بلوغ فكري و عقلي است، يعني پرورش مجتهـدين               
طور كه در امتهاي گذشـته        همان(اي شروع به فهم معارف دين كنند          گفتيم طبيعي است كه عده    

در دوره پـس از نبـوت       ) ع(و كار اصلي ائمه   ) اند  ز بوده هم غير از انبياي تبليغي، احبار و رهبانان ني        
شـان    تك احكام دين را از دل متون مقدس استخراج كنند، بلكـه كـار اصـلي                 اين نيست كه تك   

اي   يعنـي بايـد دوره    ) 16.(اينست كه روشهاي فهم متون مقدس را آموزش دهند يا تصحيح كنند           
 فهم كنند و بقيه مردم همچون زمان انبياي         پيش آيد كه مجتهدين فراواني پيدا شوند و شروع به         

شوند و البته بايد سراغ معصومي روند و معصوم روشـهاي درسـت               گذشته با تعدد اقوال مواجه مي     
 استحسان غلـط     را از غلط تفكيك كند كه مثال حسن و قبح شرعي غلط است، قياس غلط است،               

س مـرز فهـم درسـت از نادرسـت          است ولي مثال تفسير قرآن با قرآن درست است و بر اين اسـا             
 .رانشان دهد



» االمـام كالكعبـه يـوتي واليـاتي       «براي همين احاديث متعددي به اين مضمون روايت شده كه           
علماي دين وظيفه تبليغ و حتي رفتن       . يعني امام از آن جهت كه امام است غير از عالم دين است            

بلكه علمـا وظيفـه دارنـد    .  وظيفه را نداردبه سراغ مردم را دارند، اما امام از حيث امام بودنش اين   
 ) 17.(براي فهم درست دين مرتب به سراغ امام بروند و روشهاي خود را تصحيح كنند

 
تواند يـك     شود دوره حضور امام در جامعه براي حل مشكالت فهم دين مي             با اين بيان معلوم مي    

 داده شـود و اجمـاال       دوره محدود باشد، يعني در حدي كه روشهاي صحيح فهـم ديـن آمـوزش              
هم بر همين موضـع اصـرار داشـتند         ) ع(خود ائمه . واقع گردد ) ع(روشهاي نادرست مورد نقد ائمه    

دادند كه در مسـجد بنشـينند و          ها دستور مي    دادند و به آن     براي همين آنها شاگرداني پرورش مي     
ي تربيـت كردنـد و   اين سخن فقط در فقه نيست بلكه در عقايد و كالم نيـز شـاگردان             . فتوا بدهند 

 ).عقايد، اخالق و احكام: يعني در هر سه محور ابعاد اسالم(همين طور در بعد اخالق و عرفان 
 

 :كه بلوغ عقلي بشر كه عامل ختم نبوت بود، در گروي سه امر است خالصه كالم اين
 
نـه از طريـق     (هايي كه بتوانند كل معارف برنامه وحي را يكجا از پيامبر               وجود انسان يا انسان    -1

 .دريافت كنند و اين فهم را به ديگران آموزش دهند) وحي به خودشان
 
كم توان تفسير و انطبـاق        هايي كه با آموزش تحت نظر اين معلمان كم           وجود انسان يا انسان    -2

 .وحي بر مسايل جزيي را پيدا كند
 
 . بقاي اصل كتاب آسماني بدون تحريف-3
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وجود امام نه تنها منافي ختم نبوت نيست بلكه الزمه آن است و از              شود كه     با اين بيان معلوم مي    
: در حديث معروف ثقلين كه    ) ص(كنم كه شايد علت اصرار پيامبر اكرم          باب حسن ختام اشاره مي    

قرآن و امامت دو ثقل جدايي ناپذيرند، اين باشد كه فهم اين برنامه نيازمند معلماني است كه اين                  
فهم كرده و بـه مـا آمـوزش دهنـد و البتـه بعـد از                 ) با عصمت (=  صحيح   برنامه را به نحو كامال    

 )18. (كنيم آموزش آنها، ما هم توان فهم برنامه را پيدا مي



 :پي نوشت
 
انـا انزلنـاه قرآنـا عربيـا        : 12/2كذلك يبين اهللا لكم االيات لعلكم تعقلون ؛ يوسف        : 4/242بقره. 1

؛ 29/35؛ عنكبـوت  57/17؛ حديـد  24/63؛ نـور  3/118آل عمـران  : ك.همچنـين ر  . لعلكم تعقلـون  
 .43/3زخرف ؛30/28روم

و اذا قيل لهم اتبعوا ماانزل اهللا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبائنا اَولَو كان آبائهم ال                  . 2/242بقره. 2
 .قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا: 10/78يعقلون شيئا و ال يهتدون ؛ يونس

 . انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيال.33/67احزاب. 3
و اذا قيـل لهـم   : 5/104انا وجدنا آبائنا علي امة و انا علي آثارهم مقتدون ؛ مائده       . 43/23زخرف. 4

تعالوا الي ما انزل اهللا و الي الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا اولو كان آبائهم اليعلمون شيئا                   
 .و ال يهتدون

 افانت تسمع الصم    10/42لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ؛ يونس           . 67/10ملك. 5
 .ولو كانوا اليعقلون

جالب اينجاست كه اين نوع نگاه به نبـوت نگـاهي بـوده كـه در ميـان امتهـاي پيشـين هـم                        . 6
 انبيـا   به طرفـداران   –) المال من قومه  (به اصطالح روشنفكران و سرشناسان آنها        –مخالفان انبيا   

و لئن اطعتم بشرا مـثلكم انكـم        : كند  داده اند و قرآن كريم سخن آنان را چنين نقل مي            نسبت مي 
 .23/34مومنون. اذا لخاسرون

 .فذانك برهانان من ربك الي فرعون و مالئه. 28/32قصص. 7
 ؛  21/24 ؛ انبيـا   27/64نمـل : ك.قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ؛ همچنين ر        : 2/111بقره. 8

 .28/75قصص
 ما قدروا اهللا حق قدره اذ قالوا ما انزل اهللا علي بشر من شيء: 6/91انعام. 9

فتعالي اهللا الملك   . افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا ال ترجعون        : 115-23/116مومنون. 10
 الحق

تبيـين فـوق    . البته بحث واليت معنوي و هدايت باطني غير از بحث هدايت ظـاهري اسـت              . 11
 .براي ضرورت هدايت ظاهري است
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براي بحث عميق و دقيقي درخصوص مقايسه آراء اقبال الهوري، اسـتاد مطهـري، و دكتـر                 . 12
 .نيا مراجعه نماييد سروش به كتاب وحي و افعال گفتاري نوشته عليرضا قائمي



و اصـل   توجه شود كه ما همواره بايد تعبيري از بلوغ عقل ارايه دهيم كه نافي وحـي نباشـد                   . 13
كنيم تا ديندار شويم      خواند، و تعقل مي     خود وحي انسان را به تعقل فرا مي       . بحث در همين جاست   

نه اينكه بي دين شويم؛ و اين مساله مهمي است كه مورد غفلت جدي دكتر سروش قرار گرفتـه                   
 .است

ـ                  . 14 د در منطق سروش اين سخن تحكمي است و لذا ايشان در برخي آثار خود تصريح كـرده ان
چـون خـتم نبـوت رخ       . كه بحث ما يك بحث پسيني است يعني معما چو حل گشت آسان شـود              

هرچند اين سخن   . داده مي گوييم كه عقل به بلوغ رسيده است وگرنه هيچ معياري در كار نيست              
تا حدودي درست است كه ما بعد از وقوع ختم نبوت به تبيين آن پرداخته ايم اما آيا ايـن سـخن                      

آيا تحليل پـس از عمـل هميشـه بـه           . تحكمي و بي معيار بودن اين مطلب نيست       منطقا مستلزم   
هايي كه از تاريخ به عمل مي آيد همگـي            آيا تحليل . معناي تحكمي بودن و بي معيار بودن است       

لئون در فالن اقدامش فالن اشتباه را كرد كه         ÷آيا امروزه نميتوان مثال گفت كه نا      . تحكمي است 
البته قبول دارم كه معما چـو حـل         . اشتباه را نمي كرد شكست نمي خورد      شكست خورد و اگر آن      

 .گشت آسان شود اما نه به اين معنا كه تبيين معماي حل شده و يا يك سخن تحكمي مي باشد
، )ع(حضرت علـي    . توجه شود عقل در اينجا به معناي استدالل نيست بلكه مطلق فهم است            . 15

م رسيده بود كه پيامبر بتواند در گوش او ظرف چند دقيقه هزار             از باب نمونه، به حدي از توان فه       
مخصوصا به تعبير باز شدن باب علـم در         . باب علم باز كند كه از هر يك هزار باب ديگر باز شود            

بـه مـن داد، بلكـه       ) داده(نگفت پيامبر يك سلسله اطالعـات       . اين حديث معروف بايد توجه كرد     
حديث بسـيار   » انا مدينه العلم و علي بابها     «ن است كه حديث     گفت باب علم باز كرد و براي همي       

 .عميقي در باب چگونگي جمع بين خاتميت و امامت است
شان (البته توجه شود كه مقام بحث ما در خصوص فهم دين است وگرنه ائمه دو شان ديگر                  . 16

دو شان را دارند ها اين  هم دارند كه اينكه چرا آن) واليت معنوي و باطني، و شان حكومت كردن     
 .طلبد و رابطه اين دو شان با شان فوق در چيست مجال ديگري را مي

اند سخن گزافي نبوده است زيرا عمـده          با اين بيان اين مذهب شيعه را مذهب جعفري ناميده         . 17
 .تثبيت شد) ع(روشهاي فهم در زمان امام صادق 
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ايشان در آنجا پس از مطرح      . ام  ستفاده كرده اين استدالل را از بيان عالمه در تفسير الميزان ا         . 18
اند كه آيـا ايـن كـار بـه معنـي نفـي        كردن روش تفسير قرآن با قرآن، اين اشكال را مطرح كرده    

مراجعه به پيامبر نيست؟ آيا مگر براي فهم قرآن نبايد به پيامبر مراجعه كرد؟ و پاسخي كه ايشان              



ما خود روش تفسير قرآن با قرآن را از ائمـه         «  كه   داده كه مبناي راه حل ما قرار گرفته اين است         
 ».ايم ياد گرفته

 
 تشكيك در مباني واليت و مهدويت ●
 
− 6/6/1384 
 

 به سخنان عبدالكريم سروش» رسانيوز« نقد مدير پايگاه 
 

پيامبران نيـز بـه ايـن دو امـر          . ترين مباني كالمي تشيع است      موضوع خاتميت و مهدويت از مهم     
اي كه قرآن كـريم       واپسين پيامبر است، به گونه    ) ص(ند؛ يعني اين كه حضرت محمد     ا  بشارت داده 

الَّذِينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوبا عِنْدهم فِي التَّـوراةِ والْإِنجِيـلِ؛              «: فرمايد  مي
 او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته           ] نام [ نده كه   همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوا       

و ديگر اينكه در آخرالزمان سرنوشتي نيك براي بشر به دست يكـي             . »مى يابند پيروى مى كنند    
همان كسي كه مسيح نيز در فرود خود از آسمان به او            . از فرزندان همين پيامبر رقم خورده است      

وإِنْ مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيؤْمِنَنَّ بِـهِ قَبـلَ موتِـهِ؛ اهـل كتـاب،                «: فرمايد  كند كه قرآن مي     اقتدا مي 
 . »كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان مى آورد

 
عبد الكريم سروش طي سخناني در پاريس به تجربه جمهوري اسالمي در تأسـيس يـك دولـت                  

پرداخته و با اشاره به     ) ع(نشيني مرجع تقليد براي امام معصوم     شيعي بر پايه فقه شيعه و باور به جا        
گـرا و سـكوالر بـه         ، اين دو باور را مانع نگاه عمـل        »مهدويت«و  » واليت«دو عقيده مهم شيعه     

 .دولت و دو مانع مهم در راه تحقق دموكراسي در جامعه ايران دانسته است
 

بـازد، پـس از يـك دوره انفعـال و             مـي هاي پلوراليسـتي نـرد عشـق          سروش كه اكنون با انديشه    
هاي وي، قصد به چالش كشـاندن         گرد طيف دانشگاهي از ديدگاه      گرداني عمومي حتي عقب     روي

 .هاي شيعي را دارد مجدد بنيان
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: تعارضي آشكار دارد، مدعي شد   ) ص(وي با ذكر اين ادعا كه ديدگاه شيعه، با خاتميت پيامبر اكرم           
كند و با     بود ادامه پيدا مي   ) ص( كه در پيامبر اسالم     آن ويژگي . نخستين ويژگي شيعه واليت است    

. پذيرد، آن هم در افرادي معين نه همه افـراد در ميـان شـيعيان    پايان نمي ) ص(مرگ پيامبر اكرم  
شوند و نيز شخصيتي كه به ايـن افـراد داده             ها كه امامان شيعه ناميده مي       اين اولياي الهي، همان   

توانيم بگوييم مفهـوم خاتميـت پيـامبر را دچـار             ا شخصيت پيامبر است كه مي     شده، تقريباً برابر ب   
از اين رو اين نكته بسيار مهم است كه ما چه شـيعه باشـيم يـا نباشـيم، بايـد                     ! تزلزل كرده است  

زيرا در مذهب شيعه براي امامان حق تشريع قائلند در صـورتي            . تكليفمان را با آن مشخص كنيم     
 .است) ص(ر اكرمكه اين حق ويژه پيامب

 
سروش پس از پيامبر اكرم ـ ص ـ سخن هيچ كس را در رتبـه سـخن ايشـان و داراي حجيـت       

و مفسـر وحـي    ) ص(غافل از آن كه شيعه، امامان را شارح كالم رسول خدا          . داند  گفتار ايشان نمي  
 .دانند يشد، منقطع م وحي را از نوعي كه بر پيامبران نازل مي) ص(دانند و پس از پيامبر اكرم مي
 

به باور شـيعه مهـدويت ادامـه        . ويژگي دوم شيعيان باور به مهدويت است      : سروش در ادامه گفت   
يكي از امامانشان همچنان زنده اسـت و بـه نحـوي در             . شيعيان باور دارند  . واليت و امامت است   

را به  به ادعاي سروش، اين نگاه شيعه مبني بر باور داشت مهدويت، همه چيز              . كارها حضور دارد  
ايـن ادعـاي    . گيرد  دهد و از پرداختن به مصالح عامه در شرايط كنوني فاصله مي             آينده حوالت مي  

سـازي حكومـت جهـاني     شود كه به باور شيعه پويايي، تحرك و زمينه سروش در حالي مطرح مي   
چيزي جز پرداختن به مصالح عامه نيست و حتي تأسيس جمهوري اسـالمي             ) عج(حضرت مهدي 

باشد و اگـر حوالـت بـه          مي) عج(اي براي ظهور حضرت حجت      همين مصالح و مقدمه   در راستاي   
 .ورزيدند هاي پوياي آن تأكيد مي دادند و بر ارزش بايد حكومت تشكيل مي آينده بود، شيعيان نمي
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بـه عبـارتي ايفـاي نقـش ايـن بـاور را در              . داند تا اعتقـادي     وي مهدويت را يك باور سياسي مي      
وي در يك اظهار نظر نه چنـدان غيـر          . داند  هاي زندگي شيعيان مي     ر ساحت سياست بيش از ديگ   

بينانه بـه سياسـت و مصـلحت، ضـمن      منتظره مدعي ناسازگاري باور داشت مهدويت و نگاه واقع   
هـاي مـاهوي آنهـا،     تشبيه عاميانه جمهوري اسالمي ايران به اسـرائيل بـدون توجـه بـه تفـاوت          

و انتظار شـيعه    ) عج(اروب كننده حكومت جهاني امام زمان     جمهوري اسالمي را موقتي و آب و ج       



كاران امريكا را براي بازگشـت ملكـوت حضـرت            و انتظار نو محافظه   ) عج(براي ظهور امام غايب   
رفت وي كمي بيشتر به آيات قرآني و تـاريخ مراجعـه              انتظار مي . شبيه هم دانسته است   ) ع(مسيح
. گرفـت   ديان را براي تخريب جوامع منتظر، پند مي       سازي و بدل سازي يهو      كرد و ويژگي شبيه     مي

سامري تراشيدند و به جاي خـدا نشـاندند، امـروزه در            ) ع(ها كه در غيبت چهل روزه موسي        همان
هـا تراشـيده و تحـت لـواي دولـت اسـراييل                از آرمان آخرالزماني بشـر، سـامري        غيبت ولي خدا،  

  باشـد،   ته از آرمان ظهور مجدد مسيح مـي       طرح نقشه خاورميانه بزرگ بوش كه برگرف      . پرستند  مي
 .در همين راستا است

 
 ايد، نه ختم نبوت جشن ختم دين را گرفته ●
  
− 12/6/1384 
 

 »عبدالكريم سروش « پاسخ دوم محمد سعيد بهمن پور به پاسخ اول 
 

 دوست ارجمند جناب آقاي دكتر سروش
 

 بـه عنـوان تبيـين و تكميـل عـرايض            در زير نكـاتي را    . از توضيحات كريمانه جنابعالي متشكرم    
 .دارم اي پيرامون فرمايشات حضرتعالي تقديم مي گذشته و حاشيه

 
رسـيد كـه مظلومـان هميشـه        ) ص(وگو سخن به آل محمد      ـ چه خوش كه در مجال اين گفت       1

ام . انـد و دشـمنان بـه كينـه و حسـد      تاريخند، ودوستان به جهل و غلو بر آنـان سـتم روا داشـته       
و البته عجيب نيست، چرا كه اصحاب نار و اصحاب          . س علي ما اتيهم اهللا من فضله      يحسدون النا 

يعرفـون كـال    «انـد و     جنت چگونه توانند منزلت كساني را بشناسند كه بر بلنداي اعـراف نشسـته             
 ). 46/اعراف(» بسيماهم
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نحرافـي كـه    است بر سـينه همـه مـا و ا           ايد زخمي     آنچه درباره غلو در جامعه امروز ايران فرموده       
اخيرا چنانكه ديديم و شنيديم برخـي از        . شك علماي خاموش ما از آن باز خواست خواهند شد           بي



بزرگان بر آن خروشيدند و بياناتي فرمودند كه اميدواريم تداوم يابد و فراگير شود و كار به اصالح                  
 و ما را بـه جفـا        العملي فزون از حد گردد      اما واضح است كه اين نقيصه نبايد موجب عكس        . گرايد

 .در حق و منزلت راستين اهل بيت پيامبر وا دارد
 

نـه بـه مرتبـه    «ايد بي كم و كاست معتقدم كه امامان آل محمد عليهم السـالم را       بدانچه فرموده 
البته اينكه  . متصور است » هر منزلت ديگري براي آنان    . خدايي بايد رساند و نه به مرتبه پيامبري       

انديشـه شـيعه و شـبيه بـه شـريك       ر منزلت آنان شريك گردانيديد به دوراز  ديگر سالكان را نيز د    
امـا از قضـا آنچـه در      . كردن ائمه در پيامبري است كه بعد از اين در مورد آن سخن خواهم گفت              

منزلت ائمه از قلم مبارك جاري شده است عينا مضمون حديثي است از امام صادق عليه السـالم                  
اجعلونا عبيـدا   «اند كه     طب الدين راوندي آن را در كتب خود آورده        كه هم شيخ حر عاملي و هم ق       

ما را بندگاني بدانيد مربوب پروردگار و پـس از آن هـر             «،  »مربوبين و قولوا فينا ما شئتم اال النبوه       
و البته اوهام كوته مرام ما كجا تواند كـه منزلـت   . »خواهيد در فضيلت ما بگوييد جز نبوت  چه مي 

ا دريابد وزبان الكن دنياييان كجا رسد كه فضلي را كه پروردگار از رحمت خويش               واقعي مقربان ر  
به قدسيان عطا كرده است توصيف نمايد؟ به هر حال اگر در احاديثي نظير آنچـه جنابعـالي نقـل         

از قلم افتاده است چه بسا به جهت بداهت امـر و وضـوح مطلـب                » اال النبوه «فرموده ايد عبارت    
 . بوده است

 
مان آل محمد عليهم السالم كراراً و با بيانهاي مختلف توهم نسبت نبـوت را از خـويش دفـع                    اما

اند اما علـم عظـيم        اند كه پيامبر نبوده     اند و خود را معموال به كساني در قرآن تشبيه فرموده            نموده
علمناه آتيناه رحمة من عندنا و     « همانند صاحب موسي كه قرآن در شان او فرمود          . اند  الهي داشته 

از جانب خود او را رحمتي عطا كرده بوديم و از نزد خويش به او علمي آموختـه                  «،  »من لدنا علما  
و » عنـده علـم مـن الكتـاب       «، يا صاحب سليمان كه علمي از كتاب داشـت،           )65/كهف(» بوديم

 ).40/نمل(اي عظيم پديد آورد  بواسطه آن معجزه
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امبر باشند و يا مجتهد، به شهادت موارد بـاال حصـري نـا              ايد امامان شيعه يا بايد پي       كه فرموده   اين
دانيد قرآن حكيم مؤمنان را به دو دسته مقربين و اصحاب يمين تقسيم               چنانكه مي . سنجيده است 

از مقربان  . كند كه در علم و ايمان و مراتب معنوي و فهم امور ديني با هم تفاوت بسيار دارند                   مي



كـه  ) 69آيـه   (اند     شهدا و صالحين در سوره نساء نام برده شده         نيز چهار گروه نبيين و صديقين و      
خداوند بر آنان نعمتي عظيم ارزاني داشته و آنان را علم و صفاتي ويژه عطا كرده است و مـا هـر                      

. »صراط الذين انعمت علـيهم    «خواهيم كه ما را به راه آنان هدايت كند،            روز و شب از خداوند مي     
شوند، اما تواند بود كه صديق پيامبر نباشد و همچنان            ين برگزيده مي  نبيين همواره از ميان صديق    

در قرآن از مريم به عنوان صديقه نام برده شده است و بـا              . امتيازات خاص خويش را داشته باشد     
هـر  . گفت و با آسمان مرتبط بـود  دانيم ايشان پيامبر نبود، اما با مالئك سخن مي  كه مي   وجود آن 

  اسرائيل قائليد ما براي صديقه اسالم، فاطمه اطهر، قائليم و هر نـامي       ه بني شأني شما براي صديق   
، علـي بـن ابـي طالـب و          )ص(گذاريد ما برارتباط صديق امت محمد         برارتباط او با عالم غيب مي     

صد البته همانگونه كه نبيـين در ميـان         . نهيم  امامان صديق از فرزندان ايشان با جهان ماوراء مي        
، صـديقين   )253/بقـره (» تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض     «رجاتي دارند، كه    خود مراتب و د   

اند، اما هيهات كه اصحاب يمين را بر شناخت و فهم اين مراتب راهي باشـد يـا آنكـه             نيزاينچنين
بتوانند نبيي را از صديقي، يا صديقي را از شهيدي، يا شهيدي را از صالحي، باز شناسند، كه ايـن                    

تصريح الهي از هيچ راه ديگري معلوم كس نشود وآن سيمرغان الهـوتي هرگـز               جزاز راه نص و     
 . شكار صيادان خام ناسوتي نگردند
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دهـد، آن     انديشه شيعه كه بدون آن تشيع معنا و مفهوم خـود را از دسـت مـي                  اساس! جناب دكتر 
ز علم پيامبر   است كه بعد از پيامبر اكرم اماماني منصوص از جانب پروردگار براي حفظ و صيانت ا               

آن صـديقان حافظـان علـم پيـامبر و      . در ميان امت يكي پس از ديگري به حجيت قيـام كردنـد            
مستحفظان شريعت بوده وهستند و بنا بر اين عالم به تمام آنچه كه بـر پيـامبر نـازل شـده بـود                       

سـت،  نه علمي مكتسب از اجتهاد، كه به قول جنابعالي اجتهاد معصوم از خطا تنـاقض ا               . باشند  مي
فرمودنـد كـه    ) ع(بلكه علمي به فضل و الهام خداوند و به وراثت از پيامبر، چنانكه امـام صـادق                  

مانـد كـه علـم او را          رود مگر آنكه كسي بعد از او مي         از دنيا نمي    علم به ميراث ميرسد و عالمي       «
هـاي    و نشانه ، مبادا كه دالئل الهي      »لئال تبطل حجج اهللا و بيناته     «). 1ج  /اصول كافي (» داند  مي

و صد البته كسي كه پاسداري از علم پيامبر به اوسپرده شده است بايـد بـه                 . روشن او باطل گردد   
از سـر   تواند آن را حفظ نمايد؟ آن هم نـه علمـي        تمام آن علم وارد و واقف باشد و اال چگونه مي          

توانند حافظ    كه مي و تنها از اين طريق است       . اجتهاد و تفسير بلكه نشأت گرفته ازحقيقت و يقين        
هايي را كه به دست مفسـران بـه           و حيي باشند كه از قواعد عرش بر قلب محمد فرود آمد وكژي            



هم موضع سره و لجأ امره و عيبة علمـه          «. آيد راست كنند    رأي و عالم نمايان بوالفضول پديد مي      
آنـان  «،  »د فرائصه و موئل حكمه و كهوف كتبه و جبال دينه، بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعا               

انـد و     جايگاه سر خدايند وملجأ امر او، ظرف علم پروردگارند و مرجع حكـم او، پنـاه كتـب الهـي                   
هاي اركان آن     به واسطه آنان خميدگي پشت دين را راست نمود و لرزش          . كوههاي استوار دين او   

 ). 2خطبه /نهج البالغه(» را آرام كرد
 

 منافاتي ندارد، زيرا هر چه هست بواسطه پيامبر اكرم اسـت، و             اين امر صد البته با خاتميت پيامبر      
آنچه از علوم الهي نـزد ائمـه هـدي          . ايشان حافظانند نه دريافت كنندگان و شارحانند نه شارعان        

موجود است همه از طريق پيامبر و آنچيزي است كه بر حضرت ايشان نازل شـده اسـت و علـم                     
از اين روي وقتي كه آن عالم يهودي علم علي          . هد شد بيشتري پس از ايشان بر كسي نازل نخوا       

، »ويلك انا عبد مـن عبيـد محمـد        «: را بزرگ شمرد و سؤال كرد كه آيا شما پيامبريد، فرمود          ) ع(
 ).1ج /كافي(» محمدم] علم[واي بر تو، من بنده اي از بندگان «
 

يسور است، اما چنانكـه     كنم كه نيل به درجات قرب الهي براي همگان ممكن و م             و اما انكار نمي   
ال يقاس بĤل محمد من هذه االمـة احـد و ال يسـوي بهـم مـن جـرت                    «: اميرالمؤمنين فرمودند 

نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين و عماد اليقين، اليهم يفيء الغالي وبهم يلحـق التـالي، و لهـم                    
د قيـاس نشـود و      كسي از اين امت به آل محم      «،  »خصايص حق الواليه و فيهم الوصية و الوراثه       

آنـان اسـاس ديننـد و سـتون يقـين،      . آنان كه ريزه خوار نعمت ايشانند هرگز با آنان برابر نگردند         
و آنان را ويژگـي     . زياده روان بايد به سوي آنان باز گردند و عقب افتادگان به ايشان ملحق شوند              

ن يهدي الي الحـق    افم«). 2خطبه  /نهج البالغه (حق واليت است و وصيت و وراثت از آن ايشان           
 ). 35/يونس(» احق ان يتبع ام من ال يهدي اال ان يهدي فما لكم كيف تحكمون
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تعريف امامت در شيعه چيزي جز آنچه در باال عرض شد نيست، و اگر جنابعالي تعريـف ديگـري                   
هيهات كه اين مقال مختصررا مجـال       . براي امامت يا تشيع سراغ داريد خوب است بيان بفرماييد         

و استشهادات عقلي و نقلـي نيسـت ونميـدانم پشـتوانه تـوهم جنابعـالي                  هاي دقيق كالمي    حثب
درتعارض واليت و مهدويت با خاتميت چيست؛ اما پشتوانه عرايض اين حقير صدها حديث معتبر               



و حديثي و تفسيري و فقهي است كه از قرن دوم هجـري تـا ايـن زمـان                     و هزاران كتاب كالمي   
 . گاشته شده استتوسط علماي شيعه ن

 
كنم كه از آن كتب بي اطالع بوده يا نظيراين سخنان را قبال نشنيده باشـيد، ويـا ايـن        گمان نمي 

دانم بر سر سروش مـا چـه آمـده            اما نمي . دالئل واضح در انبان ذهن وقاد شما ذخيره نشده باشد         
 متقـين مـا در      نميدانم مفسر خطبـه   . است كه همه اين معارف را به دست فراموشي سپرده است          

كتب كالم جديد مسيحيان و فلسفه غربيان چه خوانده است كه اينك در پي قطع كـردن رابطـه                   
انّ امرنا صـعب مستصـعب، ال   «دانم اوكه براي اولين بار حديث  نمي. زمين و آسمان برآمده است   

» م رزينـه يحمله اال عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لاليمان و ال يعي حديثنا اال صـدور امينـه واحـال                 
انديشه اش به كدام جهت گشوده شده است كه          را در گوش ما خواند،اينك پر و بال       ) نهج البالغه (

نميـدانم، جـز   . به نام اصالح ديني عزم بر شكستن پر و بال دين و مذهب و ايمانيان كرده اسـت           
ا قطـرات   نويسم ب   آنكه بغض در گلو بشكنم و حسرتي بر آنچه از دست رفته بخورم و آنچه را مي                

 .و دعايي از عمق جان براي دوستي عزيز و قديمي... اشك بدرقه نمايم
 
ـ مطالب باال وقتي در زمان حاضرموضوع پيدا ميكند كه معتقـد بـه وجـود امـام و مسـتحفظي                     2

. باشد، و اصل اصيل تشيع، يعني امامـت را تـداوم بخشـد            » مهدي من عنداهللا  «معاصر باشيم كه    
باقي در نسل ابراهيم قـرار داده   و آن را كالمي«، » في عقبه لعلهم يرجعونو جعلها كلمة  باقية    «

 ).28/زخرف(» باز گردند] مردمان به سوي خدا[باشد كه 
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انـد كـه      ايد راويان بزرگوار اهل سنت در صحاح خود از پيامبر اكرم روايت فرمـوده               چنانكه خوانده 
الم تا دوازده خليفه در آن است، پيوسته عزيز         اس«،  »ال يزال االسالم عزيزاً الي اثني عشر خليفه       «

ال يزال الدين قائماً حتي تقوم الساعه و يكون عليهم اثني عشـر خليفـة كلهـم مـن                   « ، يا   »است
دين پيوسته تا قيامت بر پاخواهد بود و بـر آنـان دوازده خليفـه اسـت كـه جملگـي از                      «،  »قريش
چند در تفسير اين روايات بر طبـق مـذهب          هر  . وعبارات فراوان ديگري از اين دست     . »اند  قريش

را يكي از اين    » مهدي مبشر «اهل سنت مشكالت فراوان وجود دارد، اما ابن كثير در تفسير خود             
اعتقاد به مهدي عليه السالم اعتقادي است شايع و راسخ دربين اكثر قريـب              . دوازده خليفه ميداند  

اند نه بـه علـت ضـعف روايـات و      را انكار كردهبه اتفاق مسلمين و اتفاقا كساني هم كه احيانا آن      



تـوان كـرد، بلكـه        كمبود دالئل و مدارك بوده است، چرا كه از اين حيث خللي بـر آن وارد نمـي                 
معموال علل سياسي و اجتماعي داشته است، و اين دقيقا همان رويكردي است كـه جنابعـالي در                  

 . ايد اين مسئله در پيش گرفته
 

انديشـمندان    طول تاريخ مورد سوء استفاده يا حسن استفاده سياستمداران و         كه اين حقيقت در       اين
ايـد   اي است تاريخي ـ اجتماعي و همانگونه كه فرمـوده   و نظريه پردازان قرار گرفته است، مسئله

كنـد، اولـين      تا آنجا كه معلومات تاريخي ايـن حقيـر يـاري مـي            . شايسته هر گونه تأمل و تحليل     
ه سياسي از اين اعتقاد پرداخت، جريان كيسانيه در قرن اول هجـري بـود، و   جرياني كه به استفاد   

پس از آن بني عباس و زيديون و فاطميون، تا برسد به كساني كه درقرون نـوزدهم و بيسـتم در                     
آفريقا و آسيا و حتي اروپا به استفاده از اين نام پرداختنـد، و در اواخـر قـرن بيسـتم نيـز كسـاني                         

و البته جنابعالي نيز تحليلي .  اين نام اشغال كردند و امام آن را به قتل رساندند        مسجد الحرام را به   
امـا آيـا    . را از زمان صفويه تا به امروز، در محدوده جامعه ايران در اين خصوص ارائه فرموده ايـد                 

استفاده وسيع جريانات سياسي و اجتماعي از اين مفهوم، از صدر اسالم تا به امـروز، خـود شـاهد                    
قي بر ريشه دار بودن و اصيل بودن آن نيست؟ و آيا اينكه هر كس داعيه اي در اسالم داشته                    صد

است سعي كرده آن را به نام مهدي به مردم بباوراند خود دليل بر آن نيست كه اين مفهوم يكي                     
 از اعتقادات اساسي و غير قابل انكار در بين مسلمين بوده و هست؟ 

 
هـاي سياسـي و اجتمـاعي آن     توان تنها بر اساس بازتاب    ديني را مي   از سوي ديگر آيا يك اعتقاد     

هايي كه بنا به عالئق و سالئق مختلف الـي مـا شـاءاهللا قابـل      ارزش گذاري كرد؟ آن هم بازتاب   
اند اصل ديـن را   دانيد، كساني پيش از اين سعي كرده   دانيم و مي    تفسير و تأويل است؟ چنانكه مي     

ايـد،    بـه كـار بـرده     ) ع(را به همين شيوه كه جنابعالي در مورد مهـدي           و حتي اصل اعتقاد به خدا       
تـرين حقيقـت      حق» ها  ها و پيشه    انديشه  بيان ربط منطقي بين   «محكوم و منكوب كنند و ازطريق       

مگر ماركس همين روش را به كار نبرد و مگـر جملـه             . عالم يعني پروردگار متعال را انكار نمايند      
مهدي افيـون   «از همين قاعده بيرون نيامد؟ بخوانيد       » هاست   توده دين افيون «معروف و مشهور    

كفـي بنفسـك اليـوم عليـك        «و نام گوينده را عوض كنيد و خود قضاوت بفرماييد،           » هاست  توده
 . »حسيبا
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تـوان از دل      عالوه بر اين اگر يك اعتقاد تا اين حد ساكت و خاموش و بيطرف است كه هم مـي                  
از آن  » مذهب اعتراض «توان    ، هم مي  »واليت مطلقه فقيه  «، هم   درآورد» بي عملي سياسي  «آن  

بيـرون آورد؟ آيـا     » دادگـري دموكراتيـك   «تـوان از آن       آيا نمـي  » مذهب انقراض «ساخت و هم    
» بايدها«و  » ها  هست«ايد كه بين      حضرتعالي ننوشته ايد و تبليغ نكرده ايد و به همگان نياموخته          

هـا نتيجـه ارزشـي و         قت و واقعيت عيني ممكـن اسـت ده        ربط منطقي وجود ندارد، و از يك حقي       
ايد؟ اگر پاسخ منفي اسـت آيـا          اخالقي و اجتماعي گرفت؟ آيا در اين فكر خود تجديد نظر فرموده           

نظريه مهدويت، حق باشد يا باطل، در عرصه سياست يا به بـي عملـي        «سزوار است بفرماييد كه     
سـازي     به واليـت مطلقـه فقيـه و يـا اسـلحه            سياسي يا سفاكي و مردم فريبي صفوي صفتانه يا        

بـر او دسـت   «گاه بلكه هميشـه   را كه نه گاه» آن نگين سليمان  «؟ و بعد    »انجامد  ايدئولوژيك مي 
 به هيچ نستانيد؟» اهرمن باشد

 
گوييـد كـه گـويي        سـخن مـي   » نعمت خاتميت «ـ حضرتعالي چنان از تحليل اقبال الهوري از         3

آغـاز رهـا سـازي      «را چنان بـه     » اعالم ختميت «ختم نبوت را، و     ايد نه     جشن ختم دين را گرفته    
ايد كه خواننده فرمايشات خود را بي اختيار          آن تفسير فرموده  » به خود وانهادگي  «و  » عقل انساني 
راه طـي   «هيهـات كـه     . اندازيـد   هاي روشنفكري قرن هيجدهم و نوزدهم اروپا مـي          به ياد جريان  

 . د، آن هم در موضوعي مع الفارقآزمايي رويد و آزموده مي مي» شده
 

اند كه خـتم نبـوت مسـاوي اسـت بـا آزاد سـازي عقـل؟ آيـا                     از كي تاكنون انبيا، ضد عقل شده      
هايي را كه در قرآن و تورات و انجيل و ديگر كتب آسماني به تعقل و تـدبر و تفكـر شـده              توصيه

انديشـيدن و عقـل       واست در هيچ كتاب اخالقي ديگري سـراغ داريـد؟ و آيـا ديـن بـراي خـرد                    
مربـوط بـه   » در آمدن عقل استقرايي ـ تجربـي  «استقرايي يا قياسي سقفي معين كرده است؟ آيا 

را متوقف كردند و خاك     ) وحي(تكيه انحصاري برغريزه    «دوران بعد از اسالم است كه از آن پس          
نگيـز را بنـا     ؟ پس آيا مصريان باستان كه آن تمدن شگفت ا         »تاريخ از پروردن پيامبران عقيم شد     

شـان مبنـاي علـم سـتاره شناسـي گرديـد از عقـل                 نهادند يا بابليان قديم كه رصدهاي نجـومي       
 . استقرايي بي خبر بودند
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از سـر درد ديـن و بـراي         «گوييـد     با شناختي كه از شما دارم باور دارم كه آنچه مي          ! عزيز محترم 
هاي مـؤمنين را بـه شـدت آزرده            دل گوييد  ، اما شما نيز باور كنيد كه آنچه مي        »درمان دلها است  

كند كه نه درد دين دارند و نه درد آخرت و تنها همشان هم               كند و گروهي را مجذوب شما مي        مي
در اصـالح دينـي همـواره       . دنياست و تنها فكرشان يافتن دستاويزي است بـراي كوبيـدن ديـن            

 از بـين بـردن خرافـات و         اند كه با پاي فشاري براصول بنيادين دين سـعي در            كساني موفق بوده  
انـد   انـد، و سـعي كـرده        شود داشـته    هايي كه معموال با تمسك به دين توجيه مي          ها و زشتي    پيرايه

توان به امام محمد غزالي       به نمونه اين افراد در جهان تسنن مي       . روحي جديد در كالبد دين بدمند     
البتـه بـه   . خميني اشـاره كـرد  و شاه ولي اهللا دهلوي و در مذهب اهل بيت به عالمه حلي و امام               

خوبي واقفم كه به جهت مسائل سياسي هنوز زود است در اين باب در باره خميني قضاوت نمود،                  
اما از عمق جان معتقدم كه هم در فضاي سياسي زده روشنفكري جامعه ما وهم درمحافل تحجر                 

 .رود كه مپرس گراي ديني ما جفايي به اين مصلح پيرعارف پيشه مي
 

اگــر قصــد اصــالح دينــي داريــد، بــه عنــوان بــرادري كوچــك دســتتان را بــه ! ســروشجنــاب 
اما اگر غرض   . فشارم و در حد غالم و خدمت گزاري ناچيز در اين مسير با شما همراهم                مي  گرمي

فهمم، ترويج معنويت منهـاي       چيز ديگري است و منظور شما، آنچنانكه از محتواي سخنانتان مي          
كنم كه به دنبال اين شعار خـوب صـورت وخـراب               ايماني توصيه مي   دين است، به همه دوستان    

سيرت نروند، چرا كه معنويت منهاي دين خوابي واهي و خيالي باطل بيش نيست و آنان كـه در                   
و انّ شيئا هذا آخـره لحقيـق   . غرب آن را تجربه كردند، هم دين را ويران كردند و هم معنويت را         

 .ان يزهد في اوله
 
نيسـتم،  » استخراج دموكراسي از متن تعليمات اسـالمي      «ساالري بنده معتقد به       ردمـ در باب م   4

 وافق افتد و لذا در اين ماجرا         توان دموكراسي اي ساخت كه با تعليمات اسالمي         اما معتقدم كه مي   
دانـم كـه آيـا در         اما نمـي  . »الزمه اخذ دموكراسي ترك مسلماني نيست     «با شما هم داستانم كه      

 هستم يا نه، چرا كه واژه دموكراسي نظير واژه آزادي تا حد زيادي كش دار و سيال                  شما» جبهه«
 . گوييد دانم شما از كدام نوع آن سخن مي است و از اين رو نمي
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سـاالري را     بنده معتقد به دموكراسي روشي هستم نه دموكراسـي ارزشـي، و معتقـدم كـه مـردم                 
هـاي اسـالم بـه كـار          مور كشور در چارچوب آموزه    توان به عنوان يك روش برتر براي اداره ا          مي

سـاالري دينـي      ساالري ليبرالي بر آن نام مردم       واين همان چيزي است كه در مقابل مردم       . گرفت
 .اند نهاده

 
شود كه عميقا از سنت تفكـر         ساالري ارزشي به مجموعه اي از اصول و ارزشها تكيه مي            در مردم 

امـروزه  . با تحوالت تاريخي ليبراليسـم صـيقل يافتـه اسـت          ليبرالي تأثير پذيرفته است و همگام       
ــذهب در     ــت دادن م ــدم دخال ــكوالريزم و ع ــذهبي، س ــي و م ــم اخالق ــر پلوراليس ــوري نظي ام
سياست،احترام به آزاديهاي فردي حتي در امور غير متعارف، و در نظر گـرفتن آزادي و اسـتقالل                  

. دهـد   ي دموكراتيـك را تشـكيل مـي       فردي به عنوان برترين فضيلت اجتماعي، مجموعه ارزشها       
مدافعين رويكرد ارزشي به دموكراسي فقط و فقط در صورتي كه اين ارزشـها در جامعـه محقـق                   

 . دانند ساالر مي باشد، آن را مردم
 

در مقابل، دموكراسي روشي به علت فقدان بار فلسفي و ارزشـي خـاص تـوان آن را دارد كـه در                      
. هاي سياسـي گونـاگون سـازگار افتـد          ها و فرهنگ    ايدئولوژيهاي متنوعي ظا هر شود و با          قالب
ساالري ديني بر اين اساس استوار است كه دموكراسي بـه مثابـه يـك روش قابليـت آن را                      مردم

به تعبير ديگر همچنان كـه      .  مهار و كنترل شود     هاي اسالمي   دارد كه در چارچوب اصول و ارزش      
اند، جامعـه     هاي خاص آن مهار كرده      براليسم و ارزش  ها دموكراسي را در چارچوب مكتب لي        ليبرال

 . نيز حق دارد كه از اين روش براي سامان امور سياسي و اجتماعي خويش سود جويد اسالمي
 

كنـد    هاي اسالم نه تنها مانعي بر سر راه استفاده از ايـن روش ايجـاد نمـي                  بنده معتقدم كه آموزه   
 و بازخواني شود، مشتمل بر عناصري اسـت كـه       بلكه اگر فرهنگ سياسي اسالم به درستي درك       

كند و بر مشاركت مردم در حيات اجتمـاعي و سياسـي و               استفاده از اين روش را تأييد و تأكيد مي        
 . گذارد دخالت و نظارت آنان در امور كالن جامعه صحه مي
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وشـي از   هـاي اسـالم و نيـز انتخـاب ر           اما كار دشوار و طاقت فرسا در اينجا تعريف دقيق آمـوزه           
و اين البته پروسه اي است طوالني قرين با آزمون و . دموكراسي است كه با آن جفت و جور شود   



خطاهاي دشوار و فرساينده كه نيازمند صبر و حوصله و حلم و بردباري است، و با قهر و غضب و                    
 . رسد عتاب و خطاب اين كار به سرانجام و اين بار به منزل نمي

 
  تمـدن اسـالمي   «جنابعالي در باب دموكراسي و اسالم آن است كـه           » كالملب  «فرماييد كه     مي

تمدني فقه محور است و از فقه ساالري تا دموكراسي كه قلبش قـانون سـاالري اسـت، فاصـله                    
. انديش  انديش است نه حق     نا رسايي نظام فقهي البته در اين است كه تكليف         «، و   »چنداني نيست 

انديش تزريق كرد تـا تندرسـتي و         اندام نيم مرده تكليف     د به اين  و لذا داروي شفا بخش حق را باي       
اندام نيم مرده به تعبيـر جنابعـالي، بـا     مگر اين ! اما جناب سروش    . »چاالكي دموكراتيك پيدا كند   

شود؟ گيرم كه سخنان شـما بـي كـم و كاسـت درسـت باشـد، در                   مشت و لگد و تحقير زنده مي      
درمان كنند و كدام گروه بايد به داروهاي شفابخش آنـان را            نهايت چه كساني بايد اين مريض را        

مدد رسانند؟ آيا غير از آن است كه فقها بايد قانع شوند تـا بتواننـد اصـول فقـه جديـد بنويسـند                        
هاي نو ياري دهند؟ مطمئن باشيد با تندي به فقهـا عتـاب               انديشه  ها و   انديشمندان آنان را با ايده      و

 . رساند ر باب فقه سخن راندن اين كار را به سامان نميكردن و با تحقير و تحكم د
 
 .ـ و اما حديث عدالت و حكومت و ركون به ظالمين5
 

 .قلم اينجا رسيد، سر بشكست
 

دانم چه بايـد بگـويم و از كجـا            وگو به مسائل سياسي آميخته شود، نمي        دوست نداشتم اين گفت   
نگلستان مشغول تربيت طـالب علـوم دينـي         هاست كه درا    دانيد بنده سال    چنانكه مي . شروع كنم 

هستم واگر اين امر اعانت بـه ظـالمين اسـت،             انگليسي زبان و تدريس در دانشكده علوم اسالمي       
شـايد اگـر    . پس البد همه اساتيد دانشگاه در ايران و همه مدرسين حوزه علميه اعانت گر ظلمند              

گرفتم، كارم    وق از دولت فخيمه مي    كردم و حق    هاي دولتي انگليس تدريس مي      در يكي از دانشگاه   
 . شد نه تنها اعانت به ظلم نبود بلكه خدمت به علم وعدالت هم محسوب مي
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ها و سوء رفتارهاي      بنده از اموري كه در ايران بر شما گذشته است، بي اطالع نيستم و ازخشونت              
كـنم، و      مـي  هاي افراطي با شما آگاهم و آن را بـه شـدت محكـوم كـرده و                  جاهالنه برخي گروه  



دوستان و دشمنان شما شاهدند كه علي رغم مخالفت با برخي نظـرات شـما، در هـر مجلـس و                     
. ام  محفلي ازجنابعالي و حسن نظرتان دفاع كرده ام و انزجار خود را از آن اعمال زشت ابراز نموده                 

 گونـه خـود،     هاي حاد و جراحي     آيا تا اين حد هم انتظار نداريد براي اصالح طلبي         ! اما جناب دكتر  
خواهيد بدون بي هوشي و با دردآور ترين شيوه انجام دهيـد، هزينـه بپردازيـد و                   كه آن را هم مي    

نو پا و در گير هزار مشكل عملي و نظري بيندازيد كـه از                خواهيد همه چيز را به گردن نظامي        مي
ها  از اينهر طرف توسط دشمنان غدار و قسم خورده احاطه شده است؟ ديگر اصالح طلبان بيش          

 .ها برد باري كردند و مهر ورزيدند بي مهري ديدند و بيش از اين
 

ما مردم ايران عادت كرده ايم و به حكم عرق شـيعي خـود آموختـه ايـم كـه نزاهـت و تقـوا را                          
ايـن نظـام    ! امـا جنـاب دكتـر     . دردوري جستن از حكومت ببينيم و آن را براي خود افتخار بدانيم           

رماني بزرگ و ديرينه براي اكثريت مردم ايران است، تا آنجا كـه تـاريخ بـه     عالوه بر آنكه تبلور آ    
ترين نظام ايران نيز هست، و اگر عيب و ايـرادي هـم دارد و بيمـاري و مرضـي                      ياد دارد، مردمي  

پس بياييـد   . برآن عارض است، بايد در مداواي آن كوشيد، نه آنكه مداوا را در كشتن مريض ديد               
را ويـران      اي را به آتش نكشيم و براي چند فضـله مـوش، انبـار گنـدمي                براي دستمالي قيصريه  

از ايـن طفـل نوپـا    . نكنيم، و به خاطر اينكه رنگ اين بنا را دوست نداريم، بنيان آن را در نياوريم       
نخواهيم كه هنوز راه رفتن نياموخته بدود، و هنوز پشتش قوي نشده بار گران بر دارد، آنگونه كه                  

 و به محض آنكه حكومتي مستقل و معارض با منافعشان شكل گرفت، هنـوز در                كنند  غربيان مي 
جاي خود مستقر نشده و بر پاي خود نايستاده، باالترين معيارهاي حقـوق بشـر و سـخت تـرين                    
استانداردهاي دموكراسي وشديدترين هنجارهاي سياسي وقضايي واقتصادي و اجتماعي را به نام            

 ياد نبريم كه غربيان هر نعمت و فضيلتي هم كه دارند براي خـود               از. كنند  عدالت از آن طلب مي    
 . هاي خونين چيز ديگري ندارند هاي تيز و چنگال دارند، و براي ما جز دندان
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لـذا بـه نـام      . با شما موافقم كه عدالت باالترين معيار است و همه چيز را بايد با عدالت محك زد                
حكومت كه خود در پديد آمدن آن همكاري مؤثر داشـته        خواهم كه در باره اين        عدالت از شما مي   

. هاي فرهنگي بزرگ بر عهده گرفته ايد، عادالنه تر قضاوت نماييد            ايد و در استمرار آن مسئوليت     
بيند و نـه      شود، نه عدالت سود مي      از ويران كردن اين حكومت نه بهره اي نصيب مردم ايران مي           



برند نه شما را قبـول دارنـد و نـه ايـران را و نـه                   آن سود مي  و آنان كه از     . يابد  معنويت ارتقاء مي  
 .كني بنگر كه را به قتل كه دلشاد مي. اسالم و عدالت را

 
 .وما اُبرّء نفسي انّ النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي

 پور محمد سعيد بهمن
 
 كجاي اين شب آويزم قباي ژنده ام را ●
 
− 4/7/1384 
 

 »محمد سعيد بهمن پور«  دوم پاسخ دوم سروش به پاسخ
 

 بنام خدا
 ام را  ه بـه كجـاي اين شب آويزم قبـاي ژنـد

 پرسد نشانم؟ آفتـابي، اختـري، ماهي نمي
 اي شيرين وزين پس از نگاه شور ديوان تلخم

 نشانم هايت مي جان خود را در پناه چشم
 

 پور  برادر مشفق جناب آقاي بهمن
 

هـاي    گري و پرسشـگري نكتـه       نهم و باز از سردرمانگري و روشن        بيانات ناصحانه شما را ارج مي     
 :افزايم ذيل را بر سخنان پيشين خود مي
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سخنان شما در خصوص پيشوايان مكّرم شيعه، و مراتـب قـرب معنـوي و درجـات واليـت             . يكم
  كه البته نظائرآنهـا در همـه اديـان و در بـاب همـة              (باطني آنان و اخبار و مأثورات مربوط به آن          

نامـه    تر و شديدتر در زيارت جامعه كبيره كه مـرام           شود و از همه غليظ      پيشوايان به وفور يافت مي    
عالوه بر آنكه تكرار مدعا بود، پيوندي با پرسش بنيـادين ايـن مباحثـه قلمـي                 ) تشيع غالي است  



د و به   شود كه پس از پيامبر خاتم كساني درآين         چگونه مي : آن پرسش بنيادين اين بود كه     . نداشت
اتكاء وحي و شهود سخناني بگويند كه نشاني از آنها در قرآن و سنّت نبوي نباشد و در عين حال                    
تعليم و تشريع و ايجاب و تحريمشان در رتبه وحي نبوي بنشـيند و عصـمت و حجيـت سـخنان                     

كند   پيامبر را پيدا كند و باز هم در خاتميت خللي نيفتد؟ پس خاتميت چه چيزي را نفي و منع مي                   
شود؟ و چنان خاتميت رقيقـي كـه همـه            و به حكم خاتميت، وجود و وقوع چه امري ناممكن مي          

 سازد، بود و نبودش چه تفاوتي دارد؟  شؤون نبوت را براي ديگران ميسور و ممكن مي
 

گشايد چرا كه كثيري از  شارح و مبين خواندن پيشوايان شيعه هم گرهي از اين كار فرو بسته نمي       
سابقه است و در آنها ارجاعي به قـرآن يـا سـنّت نبـوي                 آن پيشوايان احكامي جديد و بي     سخنان  

نرفته و نرفتني است و نشاني از تعليق و تبيين در آنها ديده نشـده و ديـده ناشـدني اسـت، مگـر                  
 چنان توسعه و تصرّفي بعمل آوريم كـه عاقبـت سـر از وحـي و                 "شرح و تبيين  "اينكه در معناي    

اين همان راهـي اسـت كـه    .  كار پيشوايان، نه شرح شريعت، بل تداوم نبوت گردد    نبوت درآورد و  
 .اند اند و امامتي ناسازگار با خاتميت بنا كرده شيعيان غالي رفته

 
آورند يا بـه واسـطة        به بيان ديگر، آدميان دانش خود را يا بي واسطة اكتساب و اجتهاد بدست مي              

و اين دانش، يا مقرون به عصمت است يـا نيسـت و             . تو دانش پيامبران از قسم نخست اس      . آن
دانش پيامبران از قسم نخست است و اين دانش بي واسطة مقرون به عصمت، يا براي ديگـران                  

ايـن مراتـب      حال شيعيان غالي همة   . حجت است يا نيست و دانش پيامبران از قسم نخست است          
. سازد  اينكه چنين اعتقادي گويي با خاتميت نمي      اند از     اند و غافل    گانه را براي امامان خود قائل       سه

 وراثت نهادن، و عمل پيشوايان را تبيـين ناميـدن و             واسطة اجتهاد و اكتساب، نام      بر آن دانش بي   
كنـد و از خاتميـت جـز          خودشان را شارحان نه شارعان خواندن، مطلقاً ماهيت امر را عوض نمـي            

امامان هرچه دارند از پيـامبر      "ته نيست كه بگوييد     اين هم پذيرف  . گذارد  اسمي بي مسما باقي نمي    
تواند منصبي را به ديگران اعطا و تفويض كنـد كـه ختميـت او را                  ، چون پيامبر خاتم، نمي    "دارند

يي از درجات قرب الهـي بـراي    كه بگذريم، هر درجه از اين. نقض نمايد و نبوت او را تداوم بخشد       
 . قدر مراتبهم، ميسور است سالكان، علي
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دهد، پرسشي امروزين نيسـت       پرسش بنياديني كه درانداختيم، چنانكه تاريخ كالم شيعه نشان مي         
اند كه راز آن را تنها با توسل به الفاظي مـبهم چـون وراثـت و                   دانسته  و متكلمان شيعي نيك مي    

توان،گشـود و عـادات فكـري و ظنـون            نمـي ...  و شارح بودن امامان و     "پاسداري از علم پيامبر   "
 . توان گماشت تراكم و تعلّقات ايمانيِ غير مدلّل ومأثورات فربه و نا منقّح را به حل آن نميم
 

 قمري و برادر جمال خوانساري و هر دو، فرزندان حسين           1113متوفّي به سال    (رضي خوانساري   
تاب در ك ) ، و هر سه از فقيهان و متكلّمان نامدار عصر صفوي          "استاد الكّل في الكّل   "خوانساري،  

چـون حكـم خـوردن تربـت        ( كه كتابي فقهي است، پس از ذكر احكـامي چنـد             "مائده سماويه "
كه نشاني از آنها در زمان پيامبر نبوده و بر زبان رسول خاتم جاري نشـده، بـه طـرح                    )) ع(حسين  

تا اين جهان به نور وجود حضرت خيرالبشر منور بود، اين احكام ظاهر             "پردازد كه     اين پرسش مي  
 و از آن سرور به مردم نرسيده بود و بعد از رحلت نبي و انقطاع وحـي الهـي، حكـم شـرعي                        نبود

تواند شد و علم به آنها از چه  تواند شد، پس قرار اين نوع احكام شرعيه به چه نحو مي    متجدد نمي 
كند چون وراثـت و تأويـل     وجوهي را ذكر مي"اشكال" و آنگاه درجواب اين "شود  راه حاصل مي  

 با ايشان كه با پيامبر هم بـود         "روحي" و علم به جامعه و جفرو مصحف فاطمه و نيز بودن             قرآن
و نهايتاً ... كرد و نزول مالئكه در شب قدر و اوقات ديگر بر ايشان، و        و همه چيز را به او تعليم مي       

 و وضـع    رسد كه همان اختياري را كه خداوند به پيامبر داده بود تا احكامي را جعـل                 به اين جا مي   
و مكرّر حديث وارد شده كـه تفويضـي كـه           ": كند به امامان هم داده است تا آنها هم چنين كنند          

خداي عز وجل به رسول فرموده بود و اختياري كه به او داده بود، بعد از او به ائمه فرمود و اختيار               
معلوم نشده باشـد،    اهللا    به ايشان داد و بنابراين ممكن است كه بعضي از احكام كه در زمان رسول              

و البتـه  ]. 1[" اعلـم باحكامـه   واهللا.  آن بفرمايد ائمه خود قرار آنها را بدهند و خداي عز وجل اجازة        
 . كند  و غيره مي"محاسن" و "كافي"همه اين وجوه را مستند به رواياتي از كتب 

 
امبر را نهايـةً بـراي   پيداست كه رضي خوانساري نيك دريافته بود تا همان اختيارات و امتيازات پي      

و حاال چنين اعتقادي با خاتميت پيامبر       . امامان اثبات نكند، از بند آن اشكال رهايي نخواهد يافت         
چگونه قابل جمع است، پرسشي است كه پيگيرانه از تشيع غالي بايد پرسيد و نوميدانه به انتظـار                  

 . پاسخ بايد نشست
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خيـزد، نـه      مـي    و اعتقاد به ختميت مرتبت نبوي بر       در اين پرسش پيگير كه از صميم ايمان ديني        
شـود جشـن اعـالء     و اگر جشني برپـا مـي  . رود نه حسادتي بر فضايل آنان    ظلمي برآل محمد مي   

صدا شدن و مجلس سور و سرور بر پا كردن             هم "مفوضّه"خاتميت و برائت از غلّو است وگرنه با         
كام دين را به پيشوايان شـيعه دادن، و رشـته           و اختيار ارزاق و آجال ساكنان كره زمين و وضع اح          

انـد و در آن فخـري         خاتميت را به مقراض امامت بريدن راهي است كه غاليان شيعه قرنها رفتـه             
يـي    يي كه علي را مي گيرد تا محمد را نبازد و شـيعه              و چه فرق عظيمي است ميان شيعه      . نيست

 . كه از علي، محمد ديگري مي سازد
 

داد تا اختيارات و امتيازات پيامبر و ائمه را بـراي         اهللا خميني جرأت مي     كه به آيت  همين اعتقاد بود    
فقيهان هم ثابت و جاري بداند و دست نيابت از آستين امامت بدر آورد و نظريـه واليـت مطلقـه                     
فقيـه را بـا قــدرت سياسـي درآميــزد و تكيـه برجـاي امامــان بزنـد و حكــومتي اتـو كراتيــك و        

ا كند و از جايگاهي قدسي و الهي، به تشريع و تقنين بپردازد و مردم را ملزم به                  غيردموكراتيك بن 
 . اطاعت از خود و گماشتگان خود بداند

 
ايـد نـه خـتم        جشن ختم دين را گرفتـه     "ايد كه     آلود، بر من بانگ برداشته      در تعبيري هيجان  . دوم

 به شـهادت خطابـة شـما،        رسد، خطايي است كه     اين نسبت كه نسبش به مطهري مي      . "نبوت را 
 "بسـط تجربـه نبـوي     "مـن در كتـاب      . هنوز سايه سنگينش را از اذهان و عقول برنگرفته است         

افـزايم كـه        ام و اينـك بـر آن مـي          خطاي مطهري در فهم سخنان اقبال را به تفصيل باز نمـوده           
ان آثـاري كـه   شيعيان با طرح نظريه غيبت، خاتميت را دو قرن و نيم به تأخير انداختند وگرنه هم         

بر غيبت مترتّب است بر خاتميت هم متفّرع است، با اين تفاوت كه براي خاتميت ذاتـي رسـول،                   
 .توان عرضه كرد تا براي غيبت عرضي و ناگهاني و نا منتظر امام منتظر تبيين خردپسندتري مي
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رده بـودم،    آدميان را كه از بركات خاتميت برشـم        "به خود وانهادگي  " و   "رهاسازي عقل انساني  "
كه عقل در اسارت ديانت است و انبياء دشمنان خرد          ) ايد  چنانكه شما پنداشته  (مدلولش آن نيست    

بلكه معنـايش ايـن اسـت       . رسد  اند و با پايان گرفتن دوره نبوت، ايام طربناك آزادي فرا مي             ورزي
 بـه خـود     در فهم دين  ) و باالخّص (كه پس از درگذشت خاتم رسوالن، آدميان در همه چيز حتي            

و هـيچ  . برد تـا شـيوه راه رفـتن بياموزنـد     پا نمي  اند و ديگر هيچ دست آسماني آنان را پابه          ه  وانهاد



خوانـد تـا از بـدفهمي مصـون            و نهايي دين را در گوش آنان نمي        "درست"نداي آسماني تفسير    
كامل خود را نه    گذرد و ت    راه دينداري از آن پس، چون راه زندگي، از ميان زد و خوردها مي             . بمانند

گيـرد كـه در       هاي گاه و بيگاه ماورائي، بل از تنازع و تعاون خردهاي وارسته زميني مـي                از دخالت 
اين رهايي از دخالت مستقيم آسمان را شيعيان از         . اند  پروا و از تقليد رسته      نقد و فهم و تحليل، بي     

). ص( از هنگام رحلـت محمـد  كنند و ديگر مسلمانان، به گفته اقبال،     دوران غيبت مهدي آغاز مي    
هاي روشنفكري قرون هجـدهم و         اختيار به ياد جريان     بي"پيداست كه چنين سخني نه آدمي را        

دهد و نـه      مي  يي براي خلط ختم نبوت و ختم ديانت بدست             و نه بهانه   "اندازد  نوزدهم اروپايي مي  
 . شود  موهومي به ميمنت ختم دين مي"جشن"سبب بر پاكردن 

 
دانم كه ختم نبوت، مفهوم فاخر و فربهي است كـه كـالم شـيعي بـه دليـل موانـع                       ميمن نيك   

دروني، تاكنون به درستي و انصاف با آن روبرو نشده است و حق آن را چنانكه بايد نگزارده است                   
) ناكـام (و بر حسنات و بركات آن آگاهي نيافته و گواهي نداده است و آن قدر در تحليل و توجيه                    

 و تفلسف ورزيده است كه از تبيين كامياب و كميـاب خاتميـت فرومانـده اسـت، و                   غيبت، تكلّف 
 . داند كه بايد از آن استغفار كرد يي مي  را گويي سيئه"سنگ خاتميت به سينه زدن"
 

كه از توحيـد      وي نيك دريافته بود كه كثيري از مسلمانان تنها چيزي         . خدا شريعتي را رحمت كند    
هاي ابرو و هزار      بينند و اشارت    مو و ابرو را مي    . دا يكي است و دو نيست     فهمند اين است كه خ      مي

گويد كـه     حاال حكايت خاتميت است، كه گويي بيش ازين نمي        . بينند  نكته باريك تر از مو را نمي      
 . همين و بس. رفت و دين ديگري پس از اسالم نخواهد آمد) ص(محمد 
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كه كانوني و ذاتي      آن. ات و ذاتيات دين تمام نيست     يي در باب عرضي     اين بحث بدون تكمله   . سوم
دين است شخص پيامبر و تعليمات گوهري اوست، و باقي هر چه صبغه تاريخي و غير گـوهري                  

گونـة    توانسـت بـه      كـه مـي    "ممكـن "ست    يي  دارد، قشري و عرَضي است، يعني حكمي يا واقعه        
در شرايط  ) به اعتقاد شيعيان  (ر غيبتي كه    نزاع بر س  . گنجد  ديگري باشد لذا در دائرة ايمانيات نمي      

توانست غيبـت نكنـد و بمانـد و بـه اجـل               توانست رخ ندهد و پيشوايي كه مي        تاريخي ديگر، مي  
طبيعي درگذرد، و امام ديگري پس از او درآيد، حاصل چنداني براي دينداري ندارد و بر ضـعف و                   

بسـط  "و چنانكه در    . زند   را رقم نمي   افزايد و مسلمان بودن يا نبودن كسي        قوت ايمان كسي نمي   



اسالم عقيدتي عين   . توان رسيد    از هيچ امر عرضي به هيچ امر ذاتي نمي         "ام     آورده "تجربه نبوي 
شناسي   ذاتيات و اسالم تاريخي عين عرضيات، و مسلماني درگرو اعتقاد و التزام به ذاتيات، و دين               

جتهاد فقهي مستلزم ترجمه فرهنگي عرضيات       و ا   نظري به معني باز شناختن ذاتيات از عرضيات،       
 ). 82ص. ("است

 
آفتي كه موجب مخافت است، پيشي گرفتن عرضيات از ذاتيات يا نشستن پوسـته بجـاي هسـته                  

و از همه باالتر قرباني شدن عـدالت در پـاي           . هاي قشري است    ورزي  است كه حكايت همة دين    
 .هاي افراطي است عرض پرستي

 
كشاند و آن سِمت و صـفت   به تعبير موالنا ـ قلم را به طرح پرسشي ديگر مي  ـ  "جرّ جرّار كالم"
ايد و امامت را       است كه شما به پيشوايان شيعه داده       "پاسداران علم پيامبر و مستحفظان شريعت     "

ايد و همـين را حجـت          خوانده "مستحفظ معاصر "ايد و امام غائب را نيز         بدين سبب واجب شمرده   
 شـأن آن بزرگـواران سـخني و نزاعـي نيسـت، امـاّ نگـاه                   در جاللت . ايد  دانستهحضور غائبانه او    

 چـه  "حافظان"خواهد ببيند كه جد و جهد اين  ـ پسيني صادقانه مي جستجوگر تاريخي ـ تجربي 
 اند؟ ه  ماند چيز را براي شيعيان محفوظ نگه داشته است كه غير شيعيان از آن محروم

 
اند،   اند، از ميان غير شيعيان برخاسته       رفان و متكلّمان و مدافعان ديانت     اگر بزرگترين مفسران و عا    
اهللا خمينـي و خضـوع او در مقابـل            بـه آيـت   (انـد     ها وامدار آنان بـوده      و حتي شيعيان دراين حوزه    

الغيب فخرالدين رازي بر الميـزان        الدين عربي بينديشيد، يا به حق عظيمي كه تفسير مفاتيح           محي
به هيچ وجه چنان نيست     ) كه دارند (و اگر هم اختالفي دارند      ) ها نمونه ديگر    و صد طباطبائي دارد   

اند، نه فقهـي كـه غيـر          و اگر فقيهان  . چون و چرا بر ديگران يافته باشد        كه آراء شيعيان برتري بي    
اند فروتر از فقه شيعيان است و نه تفاوت آراء فقهي شـيعيان و غيـر شـيعيان، از                     شيعيان بنا كرده  

هـاي    و نه چنـين تفـاوت     . تر است   ، بيشتر و عميق   )اصوليان و اخباريان  (وت آراء فقيهان شيعي     تفا
 پا را بجاي مسـح كـردن، بشـويند، يـا در             "در وضو "المثل    كه في (خرد يا درشت فقهي وقشري      
عمده، عـزم بـر     . مدخليتي در گوهر ايمان كه پارسايي است، دارد       ...) رضاع، چند جلسه شير بدهند    

 . عبوديت است، كه با هر نظام فقهي قابل جمع استطاعت و
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 . "كار، خدمت دارد و خلق حسن"
 

 اسـت، كـه تحريـر مجـدد         "المحجه البيضاء في احياء االحيـاء     "ترين گواه اين مدعا، كتاب        عيني
العلوم ابوحامد غزالي است بدست يك متكلم محدت فقيه شيعي عصـر صـفوي، بنـام                  كتاب احياء 

 . يي كه حقّاً در تمام تاريخ اسالم، نظير و نمونه دوم ندارد حادثه. شانيمحسن فيض كا
 

كاشاني، شيعه خالصي است كه با انديشه غيرشـيعي سرآشـتي و مـدارا نـدارد و در                    محسن فيض 
كند، بـا ايـن همـه بـه           ويرايش كتاب ابوحامد، و افزايش و پيرايش آن، ابداً مجامله و تعارف نمي            

نخـورده برجـاي      شود و دسـت     كاشاني تطهير شيعي مي     بوحامد بدست فيض  ربع كتاب ا    تقريب سه 
شود و جاي خود را به        ميماند و تنها در بخش فقهيات و كالميات است كه آراء ابوحامد سترده مي             

آن بخش فربه كه فيض و ابوحامـد را         . دهد  اجتهادات فقهي و اعتقادات كالمي فيض كاشاني مي       
كند، همان اخالقيات و عرفانيات است كه به           درانه تغذيه و ترضيع مي     رساند و ما    برادرانه بهم مي  

چنين است هم وزنـي جـواهر و        . المرسلين است   حقيقت گوهر دين، و مقصد واپسين حضرت سيد       
كم وزني اعراض و هم طرزي و هم ترازي شيعيان و غير شيعيان در امور گـوهري ديـن، و ايـن                      

 :است سر آن معنا كه موالنا فرمود
 

 اختالف خلق از نام اوفتاد
 چون به معنا رفت آرام اوفتاد

 
يعنـي همـان قشـرّيات و       (هم از اين روست رأي صاحب اين قلـم كـه در شـرعيات و فقهيـات                  

پيروي از هر يك از فقيهـان، خـواه شـيعي و خـواه غيـر               ) اند  عرضيات، كه مطلوب بالعرض شارع    
 . شيعي، مجاز و مجزي است
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امامان اگر به ظاهر شريعت راجع شود، در ميـزان  "ين و حفاظت و صيانت   شرح و تبي  "باري مقام   
يابد و اگر به واليت باطني راجع شود، آن حديث ديگري است كه               گراني نمي   تاريخ و تجربه، وزن   

و سالكان طريق قرب را، بـه تفـاريق و تفـاوت، از آن              . جز بسط تجربه نبوي مفاد و معنايي ندارد       
 . نّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدررزقي و نصيبي هست، وا



گوئيـد حسـاب انديشـه را از          شما مـي  . ها هم شنيدني است     حديث سوء استفاده از انديشه    . چهارم
را بـه سـوء اسـتخدام       ... اگر تردامنـان انديشـه خـدا، آزادي، مهـدويت و          . تاريخ انديشه جدا كنيد   

 ناسپاس لعنت بفرسـتيد كـه كفـران          ودةگيرند، سپاسگزار خود انديشه باشيد و بر آن دستان آل           مي
 . گذارند خواهند و نيازمندان را تشنه كام مي آلود مي كنند و آب زاللي را گل نعمت مي

 
ترين   لكن آسان . ترين راه براي رهايي جستن از عواقب نامطلوب يك تئوري است            اين البته آسان  

 .ترين نيست راه همواره درست
 

ام كه تـاريخ      ام و باز نموده      اين شيوة تخلّص از تنگنا، خرده گرفته       بر] 2["عقيده و آزمون  "من در   
يـي را فراتـر از    توان انديشه يي از آن انديشه و ميدان آزمون آن است، و آسان نمي هر انديشه پاره 

اگر تمدني، تمدن اسـالمي     .  نهاد و بيرون از امتحان، به آن نمرة قبولي داد           تاريخ و برتر از آزمون    
توان   نمي. گاه همة اين تمدن، نمايشگاه آن اسالمي است كه به آن جان و نام داده است               است، آن 

طور   همين. هاي بد را محصول توطئه دشمنان اسالم دانست         هاي خوب را از آن اسالم و پاره         پاره
هـاي اجتمـاعي و       طورند تئـوري    طورست مكتب ليبراليسم و همين      همين. است مكتب ماركسيسم  

ص درباب دين آورده بودم كه امـروزه اديـان تنهـا بـا دفـاع كالمـي بـر سـر پـا                        وباالخ. فلسفي
آخر غنچة اديان قرنهاست كه در گلستان تاريخ باز شده          . دفاع تاريخي هم الزم دارند    . ايستند  نمي

توان بر اين بسط تاريخي چشـم بسـت و بـه              ديگر نمي . است و عطر و بوي خود را پراكنده است        
كرد و فارغ از آزمون پسيني ـ تاريخي ـ تجربي، همچنان دل خـوش داشـت     ادله پيشيني بسنده 

هم خدا مشمول اين    . اند  ايم، گريبان كساني را بگيريد كه آن را كژ فهميده           كه ما حرف راست زده    
شود، هم نبوت، هم خاتميت، هم مهدويت، هم واليت فقيه و هـم هـر انديشـة دوران                    داوري مي 

كانت، متافيزيك را ايـن چنـين       . ن را صورت و سيرت بخشيده است      ساز ديگري كه زندگي آدميا    
 .نقد كرد و پس از وي نوبت نقد تاريخي اديان در رسيد
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شود و اينكـه شـيعه و سـنّي پديـد               كه كفر و ايمان زاده مي       شوند، اين   كه اديان فرقه فرقه مي      اين
ه آنهاسـت و گريـزي از آن    بسط تاريخي اديان و عـين فعليـت يـافتن قـو             همه الزمة ... آيد و   مي

و نام سوء استفاده نهادن بر آنها، محض قلب حقيقت و مسخ طبيعت و آميختن دانش بـه                  . نيست
يـي انحرافـي بـر تنـة      شيعيان تسنّن را شـاخه . ارزش در تبيين يك پديده طبيعي ـ تاريخي است 



يز تشيع را به چنين     دانند و اهل سنّت ن      استفاده از آن مي     درخت اسالم و محصول سوء فهم و سوء       
يعني هر يك از رقيبان ديگري را به كژ فهمـي و بـدخواني و بـدخواهي                 . دارند  طعني مطعون مي  

هاي سـوء اسـتفاده يـا حسـن      كند، واژه كه از منظر تاريخي ـ پسيني نظر مي  آن كند ولي متهم مي
طرفي بيـرون   و از دامان بيبرد مبادا در دام ارزشداوري بيفتد  استفاده را با احتياط بسيار به كار مي    

باشند،   هاي غلط از مهدويت       گرفتم كه به گمان شما صفويت و بابيت و بهائيت، همه قرائت           . غلتد
دانيد؟ و اگر كسي       از مهدويت مي   "سوء استفاده "آيا شما واليت مطلقة فقيه را هم قرائت غلط و           

 "اسـتفاده   سوء" آن نيست كه با تيغ       بينيد كه مفرّ و مخلص        انديشيد؟ مي   دانست، دربارة او چه مي    
پسنديم بتراشيم بلكه شرط صداقت آن است كه تـابع داوري تـاريخ باشـيم و اگـر                    هر چه را نمي   

بسط تاريخي ماركسيسم را يا بسط تاريخي ليبراليزم را بهترين آيينـه بـراي نظركـردن در آن دو                   
ديگـر نگـه   ) زشت يا زيباي (هاي    چهرةيابيم، اين آئينه آئين نما را نشكنيم و براي ديدن             آئين مي 

مهدويت و تشيع و تسنن را هم در همين آينه بنگـريم و جمـال و كمالشـان را از همـين                      . داريم
توان آنرا به پشتوانة چند حـديث         و باالخّص تئوري واليت فقيه را، كه ديگر نمي        . منظر نظر كنيم  

ي آن و خيـل خادمـان نـادم و          بايـد تاريخچـة سياسـي آن و بسـط تـاريخ           . و روايت برپا داشـت    
 .خواستاران خروج از حاكميت را هم به عين عبرت نظر كنيم و درس بگيريم

 
هاي پر مخافت نگاه متافيزيكي ـ ديني اسـت    پيشيني نگريستن، و نگاه پسيني را وانهادن از آفت

 .كه جز با جهادي و اجتهادي اپيستمولوژيك نميتوان بر آن چيرگي جست
 

الجرم پاسخ اين پرسش    . ايد  ايد و دموكراسي ارزشي را فرونهاده       روشي را برگزيده  شما دموكراسي   
ايد كه واليت فقيه و دموكراسي روشي مقبول شما، چـه نسـبتي دارنـد و چـه                    را هم فراهم كرده   

گمان ندارم چنين جمع و تلفيقـي آسـان باشـد و بهرحـال مسـلمانان و                 . آيند   باهم جمع مي    گونه
 . الخص حاكمان، سنتز بديع شما را خوش آمد خواهند گفتبخصوص شيعيان و با
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عملي و هم عملگرايي، هم اعتـراض        اول اينكه چگونه از مهدويت، هم بي      . ماند دو نكته ديگر     مي
نخسـتين گـواه    . ايـد   بر نكته مهمي انگشت پرسش و كـاوش نهـاده         . آيد  و هم انقراض برون مي    

چنين شده است و چـرا بايـد بـه دنبـال گـواه ديگـر                بينيد كه     مي. امكان اين امر، وقوع آن است     
دستور فقيهان خويش، و در انفعال كامل، خمس غنائم و معادن را در               گشت؟ روزگاري شيعيان، به   



اميد آنكه امام غايب سالهاو بل قرنها بعد، درآيد و خود به علم امامت آنهـا        كردند به   زمين دفن مي  
را بودجه   خميني نه تنها دفن خمس را حرام ميداند بلكه آن    اهللا  و امروز آيت  . را كشف كند و بردارد    
. يي براي ظهـور مهـدي باشـد         خواهد مقدمه   شمارد، حكومتي كه فعاالنه مي      حكومت اسالمي مي  

يي بـديع     هيچ رو حادثه    تاريخ شيعه شاهد و واجد اين انفعال و آن فعل است، ولذا حجتيه امروز به              
 .اند هان پيشگامان آن بودهاكا بر فقي. سابقه نيست و بي

 
چون وقـوع   (يي درآينده     كند هر جا وقوع حادثه      اما گواه دوم تاريخ ماركسيسم است كه آشكار مي        

مؤمنـان  : شود  بطور حتمي پيشگويي مي   ...) انقالب پرولتري يا استقرار جامعه بي طبقه كمونيستي       
كنند، يا دل     عود همه كاري مي   يا براي تحقق آن مو    : شوند  به آن پيشگويي در عمل دو شاخه مي       

كننـد، بـل از    كـاري نمـي    و نه تنها هـيچ . كنند كاري نمي  آسوده از تحقّق قطعي و نهائي آن، هيچ       
يـي الزم بـراي    شوند و آنـرا مقدمـه   ويراني و فروپاشي و فساد و تباهي احوال اجتماع، خشنود مي      

 .شمارند وقوع حادثه موعود مي
 

يي از قائالن     نمايد كه پاره    ، فصل نوزدهم، به نيكي باز مي      "دشمنانشجامعه باز و    "كارل پوپر در    
كه از نظر آنان  (عمل نشستند و حتّي به فاشيزم         و مؤمنان به انقالب پرولتري، چگونه منفعل و بي        

خوشامد گفتند و با آن مبارزه نكردند چراكه آنرا آخرين پلّه نردبان صعود             ) قلّه فساد بورژوازي بود   
اعتقاد بر اين بود كه فاشيسم ماهيته آخـرين سـنگر بـورژوازي اسـت          ": ديديد    نيزم مي بر بام كمو  

هـا    كمونيسـت ... هـا نجنگيدنـد     گرفتند كمونيست   ها قدرت را به دست مي       بنابراين وقتي فاشيست  
مطمئن بودند كه انقالب پرولتاريا دير كرده است و اين ميان پرده فاشيستي بيش از چند مـاه بـه     

مطمـئن بودنـد كـه نبايـد        . واهد كشيد و براي سرعت بخشيدن به انقالب ضروري است         درازا نخ 
هـا    تسخير قـدرت بدسـت فاشيسـت      . دست بهيچ اقدامي بزنند و كاري به كار كسي داشته باشند          

از : چنانكه آينشتاين يكبار بـه تأكيـد گفـت        .  مواجه نشد  "خطر كمونيسم "هرگز با چيزي به اسم      
ـ مقاومـت    در جامعه، تنها كليسا ـ يا به عبارت بهتر بخشي از كليسا ميان همه گروههاي متشكل

 ]3["جدي نشان داد

 53

 



انديشند تا در ظهور ولي عصـر      اين را مقايسه كنيد با منطق شيعياني كه به ازدياد گناه و فساد مي             
 تـورات بـه     "وعـده حتمـي   "و نيز مقايسه كنيد با فعـال بـودن يهوديـان در قبـال               . تعجيل شود 

 .شان به سرزمين موعود گشتباز
 

اين دوگانگي در عمل چنان منطق آشـكاري دارد كـه ترديـد و تعجبـي در قـوع آن پـارادوكس                      
 . گذارد تاريخي باقي نمي

 
بر خبيران پوشيده نيست كه آنكـه محـال اسـت           . "است" از   "بايد"و اما نكته دوم يعني استنتاج       

و ايـن   . هـاي غيـر هنجـاري     "بايد"نه  . هاست"است"هاي هنجاري و اعتباري از        "بايد"استناج  
عملـي      و استخراج بي  .  هم بر آن تنبيه و تصريح رفته است        "دانش و ارزش  "يي است كه در       نكته

 . دارد  فراست مخاطب مرا از اطاله مخاطبت معاف مي. از جبرگرايي، از نوع دوم است نه اول
 

) "غربيـان و مسـيحيان    "از  ( پريشـان    ايد كه سـخنان     سامان من خنديده    گاهي بر حال بي   . پنجم
بنام اصالح دين عزم بر شكستن پر و بال         "ايد كه       گويم و گاهي بر درد بي درمان من گرييده          مي
ي گمراهي نظاره و بـا اشـك و آه            چاله  ايد و مرا در سياه       رفيع هدايت نشسته    بر قلة . ام   كرده "دين

ام، اما آن گونه سـخن گفـتن را     حقيقت ندانستهگاه خود را واصل به    من البته هيچ  . كنيد  بدرقه مي 
آيـا بهتـر    . دانـم     شايسته شما و زيبندة اين بحث قلمـي نمـي         ) كه الجرم از سر شفقت است     (هم  

نيست چمن نورستة گفتگو را از جويبار حجت و محبت سبوسبو آبياري كنيم تا از آن سـبد سـبد                    
 گل حقيقت ببريم؟

 
 ايد كه  ايد و رقّت آورده  دريغ خورده"متقينمفسر خطبه "باري بر احول اين 

 
 كه اين كند كه تو كردي به ضعف همت و راي

 زگنـج خـانه شـده خيـمه بر خـراب زده؟
 :پاسخ من همان است كه خواجه شيراز گفت

  از انـديـشـة تــو بــاز آمــد؟ كه گفت حـافظ
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 ام آن كس كه گفت بهتان گفت من اين نگفته



البالغـه را     بريد كه اين آشناي نهـج       ام اما شما نيز رنج بيهوده مي        ن گنج باز نيامده   من از انديشة آ   
 پرسم چرا  مي. كنيد  مي"با قطرات اشك بدرقه"
 

 زند اندر جگر تو را اين خون كه موج مي
 كني؟ در كار رنگ و بوي نگاري نمي

 
بـاري؟    البالغه فرو نمي    نهججان    جوشد چرا بر پيكر نيم       زالل جان مي    و اين اشك را كه از چشمة      

در سـاغر     افشانيد و مي      رسد گل مي    دانم چرا وقتي نوبت به مفسران و متكلمان حكومتي مي           نمي
خواهيد، اما بر مظلومان و مستضعفان، كـه مـا             آنان را آزرده گزند نمي     "وجود نازك "اندازيد و     مي

 . كنيد تازيانه هم از همرهان ياد نميتازيد و به سر  زنيد و توسن تند مي باشيم، بانگ درشت مي
 

 كشي توست زانجا كه رسم و شيوة عاشق
 كش و با ما عتاب كن با دشمنان قدح

 
 آن  "بـاب سياسـت   "البالغـه جفـا كـرده اسـت يـا آنـان كـه                 آيا براستي صاحب اين قلم با نهج      

 اند؟ اند و خوار بر تاق نسيان نهاده نامه را پاك به آب انكار شسته حكمت
 
از گفتن مقوله حقّي و دادن مشورت عدلي دريغ نورزيـد           "گفت    م علي مگر با رعاياي خود نمي      اما

البالغه حكومتي در ايران برپاسـت كـه          ؟ اما اينك به نام ناميراي نهج      "كه من برتر از خطا نيستم     
جـز  انـد و از رعايـا         ، برتر از سؤال و انتقاد نشسته      )ع(حكامش در بي اعتنايي مطلق به شيوة علي         

هـا و از دسـتگاه قضـا و از            هـا و از نشسـت خبـره         امروز از نماز جمعـه    . طلبند  انقياد و اطاعت نمي   
و در مطبوعـات رسـمي،   . خيزد مگر در تجليل پيشـوا   مجلس شورا و از صدا و سيما، بانگي برنمي        

و دريـغ از مقولـه      . هاي رهبـري    رسد مگر در مريدپروري و تأييد آموزه        سطري و ستوني بهم نمي    
 .پسندد اينجا جاني تاوان انتقادي است، كه نظام جز مريد مطيع نمي. حقي يا مشورت عدلي
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، لجـام بردهـان زده بودنـد و         )ع(يي كه پيامبر در آن برخاست، عالمانش را، به گفتـه علـي              جامعه
و رسـالت   ). بارضٍ عالِمها ملجـم و جاهلهـا مكّـرم        (نشستند    جاهالنش قدر ميديدند و بر صدر مي      



مـن  .  آن بود كه اين نظم ناميمون را واژگون كند و حرمت را به علم و عالمـان بازگردانـد                   رسول
 عالمان در جمهـوري اسـالمي ايـران، و اسـب رهـوار               هرگاه نردبان شكسته علم و گلوي فشردة      

بيـنم،    گستري و جوالن جاهالن و سر در گليم كشيدن عاقالن را مـي              مداحي و رياكاري و خرافه    
فكران در بازگردانـدن      خورم و هم به رسالت پيامبرانه روشن        ي پيامبر رحمت اندوه مي    هم بر ناكام  

 . شوم تر مي حرمت علم و عالمان، مؤمن
 

پاكي جامعه در گرو آن است كه ناتوانـان         "نگفت كه بارها از پيامبر شنيده است كه         ) ع(مگر علي 
 هنر حكاّم ما اين است كه مردم را به          ؟ اما امروز  "لكنت زبان بگيرند    حق خود را از قدرتمندان، بي     

روز در    تراشي و تابوسازي شبانه     هاي مقدس   كارخانه. زبان دچار كنند مبادا مدعي حقّي شوند        لكنت
يي در جانها بيفكنند و بنگاه بانـگ و رنـگ و              ها بزنند و ترس تازه      تري بر زبان    كارند تا قفل قوي   

اند تا آبروي آبرومندان اين ديار را بـه           يا و مجهز شده   هاي درنده و دريده با تطاول تمام مه         جريده
 كنند و ناموس عشق و رونق عشـاق را ببرنـد و اينهـا    "هويت بي"آب فضيحت بشويند و آنان را       

 .فروشد همه در سايه حكومتي است كه از عدل علوي دم ميزند اما آن را ارزان به فقه صفوي مي
 

كنم و با ايـن جـواهر حكمـت گـوهر جانهـا را فربهـي                  ميالبالغه تدريس     بلي من هنوز هم نهج    
رسـمي و ناراسـتي را كـه عـين            كه اين همـه بـي     ) و كثيري از علما   (بخشم اما عجب از شما        مي

و . بينيد و آنها را عرضي و عارضي ايـن نظـام ميدانيـد              بينيد يا مي    البالغه است نمي    اِعراض ازنهج 
بر خالف شما، مـن از روزي كـه         . كنيد  ناهي را متهم مي   گ  نهيد و باژگونه بي     گنهكاران را فرو مي   

كه درها به روي من گشاده بود، از خانه           اين عيوب و آفات را ذاتي و نهادي اين نظام ديدم، با آن            
قدرت بدرآمدم و پاي در دامن عزلت كشيدم و چشم از مكسب و منصب دوختم و دل از وسوسة                   

 زدم و تن به رنج غربت  اختم و چارتكبير بر مصلحترياست بپرداختم، و وضو از چشمة حقيقت س   
دادم و گوش به نداي وجدان سپردم و دست به نشر معرفت بـردم و زبـان بـه انـذار و نصـيحت                        

 گشودم و نقد سنت و سياست را پيشه گرفتم و 
 

 راندم شنيدم فحش و خر مي مي
 خواندم رب يسر زير لب مي
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 گفتم از سوز درون هر زمان مي



 ي انّهـم اليـعـلـمـوناهد قوم
 
اسـتخوان خـوكي و     "مروت و مردمـي را بفروشـم بـه          . "من و هم صحبتي اهل ريا؟ دورم باد       "

 ]4[عطسة بزي؟
 

ايـد و رفـت و آمـد اربـاب خشـونت و انصـار                 شما خود سالها در كانون قدرت مالزم خدمت بوده        
گيرند و بـازهم تجاهـل         انعام مي  بينند و   ايد كه چگونه اكرام مي      ايد و شنيده    شرارت را بدانجا ديده   

هـاي بـاقي را عـرَض      و آن مـرض "پوشيد  نهان مي يي بر سر صد عيب  خرقه"كنيد و     العارف مي 
 . خوانيد هاي فاني مي

 
همكـاران  «ايـد و مـرا از         فراخ ناباندامي است كه بر قامت نازك من پوشانده          تر، جامه   شگفت  ازين  

كبرت . ننگي ندارد اما مبالغت و مطايبت هم حدي دارد        . ايد  خوانده"مؤثر در پديد آمدن اين نظام       
ام بـا    من يك سرباز پياده فرهنگي "چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا؟     ". كلمة تخرج من افواههم   

شناسنامه كوچك مقاومت و سابقه كوتاه مشاورت و آن افسر افتخار براي اين سر سودايي سخت                
 .سنگين است
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 را براي داوري دربارة اين نظـام بـه          "ترين استانداردهاي دموكراسي    ختس"باور كنيد كه نه من      
كـه از هرطـرف توسـط دشـمنان غـدار و قسـم              ... نظامي نوپا "ام و نه شما با اشاره به          كار گرفته 

 دفـاعي ظفرمنـد بـراي نظـام و دوايـي شـفابخش بـراي آالم عرضـه                   "خورده احاطه شده است   
گونه مـدافعات     آن. از آنند كه به آن مرهم كاذب فروكش كنند        تر    ها و زهرها كشنده     زخم. كنيد  مي

هاي خشك و خميازه خيز نمازهاي جمعه بگذاريد و دست كـم شـاقول شـريعت را             را براي خطبه  
اگر نهي از منكر و امر بـه معـروف تكليـف قطعـي همـه مسـلمانان اسـت و اگـر                       . بدست گيريد 

 امر بمعروف و نهي از منكـر كننـد، مسـؤول            دارند كه حاكمان را   ) و بلكه تكليف  (شهروندان حق   
انـد و نهـي و نقـدي را           اند و تند نشسته      نهاده  كج  تعطيل اين فرائض كيست؟ و چرا سروران، كاله       

بنـدد و     هـا را بـه روي تـنفّس مـي            اين بنا، پنجره   "ناسازوبي اندام "كنند؟ اگر هندسة      تحمل نمي 
شـويد و بـه هـواي تـازه           قد، زنگارها را نمـي    كند و به آب صافي ن       سقف را براي زندگي كوتاه مي     

گذارد و اگر مارها و       نهد و زباله را در كانون مي        نوازد و اثاثه را در بيرون مي        ها را نمي    فرهنگ، ريه 



. ريزنـد  افتند و مي ها از در و بام مي ها و چكه گزند، و لكه   خزند و مي      ها، از هر سو آزادانه مي       عقرب
رهگذران يا مهندسان؟ و عيب را در كجا بايد ديد، در اَعراض يا در جوهر؟               گله از كه بايد كرد؟ از       

در كانون يا در پيرامون؟ در برون يا در درون؟ باور كنيد كـه بـراي ايـن ملـك و ملّـت دشـمني                         
و حـديث   . پـرور نيسـت     غدارتر و عقربي جرارتر از شجرة خبيثه استبداد و اين ساختار جبار جبون              

 . ورم اين توهم، خود پرده ديگري است از نمايشنامه استبدادغدر بيگانگان و ت
 

 يي تو با دشمن نفس هم خانه
 يي؟ چه دربند پيكار بيگانه

 
ميدانم و ميدانيد كه درين گفتگو، چه نسبت نامتقارني است ميان زبان بستة من ودسـت گشـادة                  

نويسـم كيفـر بيشـتر         مـي  من هرچه به اشارت و احتياط تمام در نقد ديانت و سياست رايـج             . شما
بينم و شما ناقدان من هر چه به صراحت و سخاوت تمام در دفاع از سـنت و سياسـت حـاكم                        مي
آن يكـي  ! و چه نسبت است ميان كيسة پاداش و كـورة كيفـر        . گيريد  نويسيد پاداش بيشتر مي     مي

 آرزو  دميدن صـبح دولـت شـما را نيـز         . رئيس فرهنگستان شد و آن ديگري فقيه شوراي نگهبان        
 اما آيا اين خود گواه ديگري بر كژ نهادي اين بنا و بنّا نيست؟ . كنم مي
 

 و در مشـايخ شـهر       "بايـد فروخـت     قحط جود است آبروي خود نمي     "دانم كه     پور مي   آقاي بهمن 
  اما "چون نيك بنگري همه تزوير كنند"نشاني از كاسبي هست و از عاشقي نيست، و 

 
  رندي چه باكيي گر چاك شد درعالم جامه

 بـايد دريـد  نيــز مي دامنـي در نـيـكنـا مي
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يـي يـا    خوانـدن در ثنـاي خواجـه        ورزي، جامه دريدن در عزاي بزرگي يا مديحه         اگر غرض از دين   
 و شخصيت تاريخي ممكنـي يـا چانـه           وسواس ورزيدن بر سر حكمي يا نزاع كردن بر سر حادثه          

اما كجاسـت غزاليـي كـه احيـاء         . اني ظاهرپرستان باد  زدن بر سر رياستي و خالفتي است، آن ارز        
علوم دين كند و اخالق را برتر از فقه بنشاند و كجاست حافظ دليري كه مجاملت و معاملت را به                    
كناري نهد و بر مسند نقد جامعه ديني بنشيند و عزم ويراني كند و رخنه در مسلماني كند و كفـر                     



فكند و پردة تزوير را بدرد و مدرسه مدارا و مروت بنا كند و              نهان در زير ظاهرپرستي را بر آفتاب ا       
ها شكايت كند و معنـي واحـد در           كجاست موالنايي كه درس عشق و آزادگي بياموزد و از جدائي          

 زير اختالف صور را آشكار نمايد و ملت عشق را برتراز هفتاد دو ملّت بنشاند؟
 

ر؟ ناسپاسـي اسـت اگـر فريادهـاي عافيـت سـوز       بلي، قيصريه را نبايد آتش زد، قيصريت را چطو      
 بشـماريم و سـكوت عافيـت جويانـه و           "دشمنان غـدار    "استبداد ستيزان اين ديار را همنوايي با        

انديشانه را شرط ديانـت و        نشيني ستم پذيرانه و تماشاگري مصلحت       پرهيزكاري خموشانه و كناره   
 چنـدان درشـت كنـيم كـه از اعظـم             خرد چون حجاب و شـراب را       "گناهاني"پارسايي بدانيم و    

نعمـت وجـود    ! امان ازين زمانـه فرهـادكُش و فريـادكُش        . معاصي يعني خودكامگي غافل بمانيم    
هاي   آنان چون رعد و برق بهاري، باران      . دهنان را قدر بدانيد     فريادگران را يعني خسروان و شيرين     

وز زمسـتان و از خفگـي و        از عبوسي خزان، از سردي استخوان س      . گر فرو خواهند ريخت     شستشو
. هراسيد؟ به استقبال لطافت بهار و باران رحمت پروردگار برويـد            كوتاهي سقف اين شبستان نمي    

 ...فانطر الي آثار رحمه اله كيف يحيي االرض بعد موتها
 

 عبدالكريم سروش
 84 مهر 3

 :پي نوشت
 
 207 ـ 202 صفحات  مائدة سماويه،. 1
 لوژي تر از ايدئو در كتاب فربه. 2
 . اهللا فوالدوند ترجمه عزت. 976ص . فصل نوزدهم. كارل پوپر، جامعه باز و دشمنان آن. 3
، هر دو از تعبيرات تحقيرآميز امام علـي        )عطسة بز (و عفطة عنز    ) استخوان خوك (عراق خنزير   . 4

 . هستند درباب رياست دنيوي
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 جمع امامت و غيبت ●
  

13/7/1384 
 

 »عبدالكريم سروش«  به سخنراني نقد دوم حسين سوزنچي
 

اي با عنوان جمع خاتميت با امامت و نبوت پاسخي به اشكال مطـرح شـده                  چندي پيش در مقاله   
كـه در سـايت خـود ايشـان نيـز           ) 1(توسط دكتر سروش دادم كه در برخي از سايتها منتشر شـد           

العـه آن نشـده يـا       رسد خود ايشـان موفـق بـه مط          به آن داده شد اما به نظر مي       ) لينك(ارجاعي  
اند، نه تنها آن اشـكال        پور داده   اند و دوباره در پاسخ دومي كه به آقاي بهمن           تجاهل العارف نموده  

رسـد بـا اسـتفاده از     اند كه به نظر مي  را دوباره مطرح كرده، بلكه اشكال جديدي نيز بر آن افزوده          
 ناسازگاري امامت با غيبت     توان به اين اشكال كه در خصوص        مجموعه مطالبي كه قبال گفتم مي     

خالصه ايـن اشـكال آن      . نيز پاسخ گفت  ) 2(امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه الشريف مطرح شده        
شود زيرا اگـر امامـت بـراي جلـوگيري از             خاصيت مي   با پذيرش غيبت عمال امامت بي     : است كه 

ـ                  س از رحلـت    خطاي انسانها در فهم دين پس از پيامبر است، همه مشكالتي را كه اهل سـنت پ
شود؛ پس اگر امامت براي فهـم         شوند، شيعه پس از غيبت آخرين امام مواجه مي          پيامبر مواجه مي  

تواند غيبتي پيش آيد و و اگر غيبـت پـيش آمـده     معصومانه دين پس از پيامبر ضرورت دارد، نمي      
 )3.(معلوم است كه اصال امامت الزم نبوده است

 

 60

گوييم كه وظيفه اصلي امام از حيـث فهـم ديـن،              اسخ مي  با توجه به مباحثي كه گذشت چنين پ       
معلمي كردن و آموزش روشهاي فهم دين است، نه ضرورتا آمـوزش تمـامي محتـواي ديـن تـا                    

يـافتني امـام در جامعـه بـراي حـل             ، و اگر چنين باشد، آنگاه دوره حضور ملموس و دسـت           )4(ابد
ي در حدي كه روشهاي صحيح فهـم  يعن) 5(تواند يك دوره محدود باشد،      مشكالت فهم دين، مي   

و ديگر غيبت بـه     . واقع گردد ) ع(دين آموزش داده شود و اجماال روشهاي نادرست مورد نقد ائمه          
تواند رخ دهد كه كليات روشهاي        معناي رها كردن آدميان نيست، چرا كه اوال غيبت از زماني مي           

ه و بر اساس آموزشهاي آنها بـه        كه امامان را پذيرفت   (شناسي     در جريان اصيل اسالم     صحيح فهم، 
تثبيت شده باشد، ثانيا يكي ديگر از شئون امـام كـه در ايـن مجـال فرصـت                   ) فهم دين پرداخته  



پرداختن تفصيلي بدان نيست شان واليت معنوي است كـه مهمتـرين فلسـفه وجـودي امـام در                   
خورشيد شود مردم در عصر غيبت همچون         است و موجب مي   ) حتي درعصر غيبت  (تمامي اعصار   

رسـاني    مند شوند و البته اين واليت معنوي تنها نـاظر بـه بهـره               پشت ابر از فوايد وجود امام بهره      
شود، بلكه از ابعاد اجتماعي نيز امام مراقبت كلي از جريان اصيل ديـن و دينـداري در                    فردي نمي 

و از اين   ) 6(ه دارد برعهد» انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون       «جامعه را براي تحقق آيه شريفه       
شود كه شيعيان به خود وانهاده شده نيستند و اين همان مطلبي است كه امام                 حيث نيز معلوم مي   

انا غيـر مهملـين     : اند كه   عصر عجل اهللا تعالي فرجه الشريف در توقيعي صريحا بر آن تاكيد كرده            
 ).7(المركم و ال ناسين لذكركم

 
بحث ما فقط ناظر به ضـرورتِ حضـورِ ملمـوسِ امـام بـراي       كنم كه     در پايان دوباره يادآوري مي    

بود، نه تبيين تمامي امـوري كـه         –صلي اهللا عليه و آله و سلم         –تبيين دين پس از پيامبر خاتم       
يكي : كند، چرا كه وجود امام الاقل از دو جنبه ديگر نيز ضرورت دارد              ضرورت امامت را اثبات مي    

ار مختصري به برخـي از فوايـد آن كـرديم؛ و، دوم از جنبـه                از جنبه واليت معنوي،كه اشاره بسي     
هـاي مقبوليـت      حكومت و هدايتِ ظاهريِ جمعيِ انسانها، كه البته مشروط به آماده شـدن زمينـه              

مردمي است وظاهرا مهمترين فلسفه ظهورِ پس از غيبتِ آن امام شريف است و تفصيل ايـن دو                  
 .طلبد شان مجال ديگري مي

 
 اتبع الهديوالسالم علي من 

 1384 مهر 12
 :پي نوشت

 
 :توانيد به آدرس ذيل مراجعه كنيد براي مطالعه آن مي. 1
 

http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=13190 
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افزايم كه شـيعيان بـا طـرح            و اينك بر آن مي    «: عين عبارات ايشان در اين زمينه چنين است       . 2
ميت را دو قرن و نيم به تأخير انداختند وگرنه همان آثاري كه بر غيبت مترتّـب                 نظريه غيبت، خات  

است بر خاتميت هـم متفـرع اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه بـراي خاتميـت ذاتـي رسـول، تبيـين                           



. توان عرضه كرد تا براي غيبـت عرضـي و ناگهـاني و نـا منتظـر امـام منتظـر                      خردپسندتري مي 
...  آدميان را كه از بركات خاتميت برشمرده بـودم    " وانهادگي به خود " و   "رهاسازي عقل انساني  "

در ) و بـاالخص  (معنايش اين است كه پس از درگذشت خاتم رسوالن، آدميان در همه چيز حتي               
برد تـا شـيوه راه رفـتن          پا نمي   اند و ديگر هيچ دست آسماني آنان را پابه          ه  فهم دين به خود وانهاد    

خوانـد تـا از        و نهايي دين را در گوش آنـان نمـي          "درست"فسير  و هيچ نداي آسماني ت    . بياموزند
گـذرد و   راه دينداري از آن پس، چون راه زندگي، از ميان زد و خوردها مي            . بدفهمي مصون بمانند  

هاي گاه و بيگاه ماورائي، بل از تنازع و تعاون خردهاي وارسته زمينـي                تكامل خود را نه از دخالت     
ايـن رهـايي از دخالـت مسـتقيم         . انـد   پروا و از تقليد رسته      و تحليل، بي  گيرد كه در نقد و فهم         مي

كنند و ديگر مسلمانان، به گفته اقبال، از هنگـام          آسمان را شيعيان از دوران غيبت مهدي آغاز مي        
 )1384پور، چهارم مهر  پاسخ دوم به آقاي بهمن(» ).ص(رحلت محمد

 
 تاكنون شيعه از عهده حل آن برنيامده اسـت و           از نظر ايشان اين اشكال بقدري مهم است كه        . 3

ختم نبوت، مفهوم فاخر و فربهي است كه كـالم شـيعي بـه              «: اند  با متهم كردن تفكر شيعه،گفته    
دليل موانع دروني، تاكنون به درستي و انصاف با آن روبرو نشده است و حق آن را چنانكـه بايـد                     

ه و گواهي نداده است و آن قدر در تحليـل و            نگزارده است و بر حسنات و بركات آن آگاهي نيافت         
غيبت، تكلّف و تفلسف ورزيـده اسـت كـه از تبيـين كاميـاب و كميـاب خاتميـت                    ) ناكام(توجيه  

داند كه بايد از آن اسـتغفار         يي مي    را گويي سيئه   "سنگ خاتميت به سينه زدن    "فرومانده است، و    
 » .كرد

 
السالم در شاگرد پروراندن و ارجاع مـردم          ائمه عليهم مهمترين شاهد ما بر اين مدعا رفتار خود         . 4

 .به اين شاگردان است، كه توضيحش در همان مقاله گذشت
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هـاي   رسـاني  البته توجه شود كه بحث بر سر ضرورت و عدم ضرورت است نـه بـر سـر فايـده        . 5
ترديـدي نيسـت كـه بـا غيبـت امـام            . متعددي كه بر حضور ملموس امام در جامعه مترتب است         

توانسـتيم در   ستمان از بسياري از معارف اسالمي كوتاه شده و راهي را كه بـا حضـور امـام مـي                   د
تر طي كنيم، امـا       مدت كوتاهي طي كنيم اكنون بايد افتان و خيزان و در طي مدتي بس طوالني              

گذارد، و اگـر آن وظيفـه در          اي را بر دوش امام مي       سخن ما بر سر ضرورت حضور بود كه وظيفه        



شود و از آن پس حضور امام از باب لطفي است كه به               ود انجام شود ضرورت منتفي مي     حداقل خ 
اي كه ضرورتا بر عهده امام بوده،         شود و ديگر، غيبتش به معناي بر زمين ماندن وظيفه           جامعه مي 

 .نيست
 
در اين آيه تعبير جمع به كار برده شده است و اگر در نظـاير ايـن گونـه تعبيـرات دقـت شـود               . 6
هـايي نظيـر      شـود كـه فعـل او از طريـق واسـطه             اقعي فعل خدا با تعبير جمع به كار برده مـي          مو

قطعـا فعـل مسـتقيم خـدا        ) قـرآن (= ءاهللا انجام شود؛ پس اين محافظت از ذكر           فرشتگان يا اوليا  
نيست بلكه با توجه به جايكاه هدايتي ائمه عليهم السالم، كاري است كه خداوند تعالي از طريـق                  

 .دهد نجام ميائمه ا
 
اعتنا باشيم و شما را از ياد برده باشيم كه اگـر چنـين شـود                چنين نيست كه ما به امور شما بي       . 7

 .ماند اثري از شما و دين حق باقي نمي
 

 :تماس با نويسنده
hsouzanchi@yahoo.com 

 
 كدام تشيع و مردم ساالري؟ ●
 
- 13/7/84 
 

 »عبدالكريم سروش«خنان نقد عبدالعلي بازرگان به بخش هايي از س
www.drsoroush.com 
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سخنان انديشمند عاليقدر آقاي دكترعبدالكريم سروش در جمع دانشجويان ايراني در پاريس، نقد             
دوستانه حجة االسالم بهمن پور از حوزه علميه قم، و مكاتبـات متعاقـب آن، مـوجي از نظريـات            



بوط به رابطه دين و سياست پديد آورد كه ميتوانـد در            موافق و مخالف و بستري براي مباحث مر       
 .بالنده و بارور كردن نهضت نوگرائي ديني بس مبارك و ميمون باشد

 
سخنراني سئوال آفرين و تأمل برانگيز دكتر سروش كه همچون بسـياري از مـوارد بـا فرضـيات                   

تعـارض ميـان    . بـود  " نسبت ميان تشيع و مردم سـاالري       "سنتي فاصله داشت، اين بار در تبيين      
ي مردم، يا بطور كلي ناسازگاري دين و دموكراسي را بارهـا از تئوريسـين هـاي نظـام                   أتشيع و ر  

واليت مطلقه فقيه شنيده بوديم و به قول ايشان متكلمان رسمي حكومت آنرا به صد زبان و صد                  
 واز زاويه ديگري، برهان در سالهاي گذشته گفته بودند، اما اين بار همان سخن را، هرچند با زبان      

اما بستر بحث و ميدان نقد و نظر ايشان در زمينه قرائـت فقهـي از ديـن و              . از ايشان مي شنيديم   
ديدگاه سنتي تشيع تاريخي بود، اما گويا محدوديت زمـان و مختصـربودن خالصـه منتشرشـده،                 

 .اجازه نداده بود به ديدگاههاي ديگر نيز بپردازند
 

اسالم محمدي با اسـالم     " كه مرحوم دكتر شريعتي با تفكيك ميان          را " كدام اسالم؟    "موضوع  
 مطرح كرده بود، دكتر سروش بـا        "تشيع علوي و تشيع صفوي    "، و به تعبير خصوصي تر،       "اموي

 به زبـان هـاي مختلـف در نوشـته هـاي        " اسالم تاريخي و اسالم ذاتي     "تمايز قائل شدن ميان     
 اخير بدليل مبهم بودن اين مرزبندي ها، هـر كسـي از   سابق خود نشان داده بود، اما در سخنراني    

ظن خود يار يا اغيار ايشان گشته و موافقان و مخالفـان اسـالم در طيـف گسـترده اي از دينـدار                       
سنتي تا مخالف اصل و اساس اسالم، برداشت هائي به زعم خويش كرده اند كـه چنـين تفرقـي                    

 .ضرورت تبيين بيشتر سخن را ايجاب ميكند
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ئي فقه سنتي و جهان بيني حقوقي تكليف انديش فقيهـان بـراي پـذيرش و بالنـده كـردن                  ناكارآ
مسائلي از قبيل دموكراسي و مردم ساالري، در نطـق هـا و نوشـته هـاي دكتـر سـروش بارهـا                       

 ناشـدني و محكـوم بـه        "منعكس شده بود، اما آنچه در نوشته اخير تازگي داشت، اعالم مطلـق              
، "شنفكران ديني براي استخراج مباني بنيادين دموكراسي از دين        شكست و باطل بودن تالش رو     

و اشـاره   !  بـود  "تعليمـات اسـالمي   " آنان براي استخراج اين مبـاني از         "آرمان خيال انديشانه  "و  
 كه ميان اقليتي از روشنفكران و متفكران جهان اسالم در ناشـدني             "اجماع ميموني "مبهم به آن    



 ديگر و جاده اصلي تري كه كوشش ها به سوي آن معطـوف              جانب"بودن اين كار حاصل شده و     
 ! است "گرديده

 
دموكراسي، آزادي سياسي، حقـوق     : شك نيست استخراج قالب و شكل اجرائي مفاهيمي همچون        

بشر و امثالهم از متون اصلي دين ناممكن است، همچنانكه تالش براي دستيابي به شـكل ايـده                  
اتب اداري و مـدت مسـئوليت آنهـا و يـا شـكل اقتصـاد                آل حكومت اسالمي با تعيين سلسله مر      

اسالمي، انتظاري نامتناسب با ادعا و عملكرد دين اسـت و اسـالم همـانطور كـه بـراي آمـوزش                     
فيريك و شيمي نيامده، براي ارائه راهكارهاي عملي تحقـق حاكميـت ملـي و اسـتقرار آزادي و                   

 را به اسالم عرضه كـرد و چارچوبهـاي   اما ميتوان چنين مفاهيمي. مردم ساالري هم نيامده است 
ارزشي آنرا با محك معيارهاي اساسي دين، يعني كتاب الهي ارزيابي كرد و تقارن يـا تبـاين آنـرا           

در اينصورت تالش روشنفكران مسلمان در ايران و ساير كشـورهاي اسـالمي بـراي             . اعالم نمود 
ننـده مـردم سـاالري و حاكميـت ملـي      تبيين آيات و احاديثي كه نه تنها تأييد گر، بلكه تقويت ك 

است، با توجه به اصل آزادي و اختيار و كرامـت و منزلتـي كـه آفريـدگار حكـيم عنايـت كـرده،                        
اگر روشنفكر مسلماني در تدبر كتاب، آيات آشكار و         .  باشد "باطل و محكوم به شكست    "نميتواند  

 حاكميت ملـي ومـردم سـاالري        ادله تعيين كننده اي را، به وضوح يا اشاره، به آزاديهاي سياسي،           
  نهاده است؟"گامي در سراب"دريافت و آنرا در مبارزه با جهل و استبداد بكار گرفت، چرا 
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ديدگاه فقهي، همانطور كه در نظريات دكتر سروش آشكار است، ناظر به جنبه هاي حقوقي دين                
با اينكه  . به دين هستند  يعني احكام وبايد نبايدهاي فردي و اجتماعي انسانهائي است كه باورمند            

در ضرورت قانون و تدابير حقوقي ترديدي نيست، اما دين در نظامات و مقررات رفتـاري پيـروان                  
همـه  . خود خالصه نميشود و پيك و پيامي دارد كه جوهر و جان، مايه اصلي آن محسوب ميشود 

د آن درباره مبـاحثي      كمتر از يكدهم قرآن را اشغال كرده و نود درص          "آيات االحكام "ميدانيم كه   
همچون توحيد، آخرت، تاريخ انبياء وامت ها و آيات خدا در طبيعت است، كـه اساسـاً در آمـوزش      

اين بديهي است كه در چارچوب نظامـات فقهـي كـه بـراي              . حوزه هاي علميه فراموش شده اند     
وم اجراي احكام تنظيم شده اند، و در جهان بيني يـك فقيـه محصـور در مرزهـاي حـوزه، مفهـ                     

 و اختيار كه مهمترين امتياز انسان بر فرشتگان محسوب ميشـود، غريبـه جلـوه كنـد و                   "آزادي"
آنكه خود را دل نگران معصيت مردم و مراقب اجراي احكام شرع مي شناسد، تصور نمايـد آزادي         



 موقعيت او را در كنترل كفـر و بـي دينـي             " مردم ساالري  "به بي بندو باري و گناه مي انجامد و        
نـه تنهـا    !! لزل مي سازد و دمكراسي، قانون اكثريت مردم را جايگزين قانون الهي مي نمايـد              متز

خليفـه  ) در خدمت رشد و كمال آمدن     (انسان ها، فرشتگان نيز آنگاه كه خداوند آنان را به سجده            
فرمـان داد، چنـين ايـراد و اسـتفهامي را آشـكار             ) يعني آدم (اي كه خون مي ريزد و فساد ميكند         

د و خداوند كه ميدانست راه كمال در گرو تجربه آزمون و خطاسـت، پـس از آنكـه آدم را از                      كردن
آيا به شما نگفتم كه مـن       ":مسير آزادي به آگاهي و آموزش اسماء ارتقاء داد پاسخشان فرمود كه           

 "چيزي ميدانم كه شما نميدانيد؟
 

رضه ميدارد كه تنگناهـاي     سناريوي آفرينش آدم در قرآن، جهان بيني و انسان شناسي عميقي ع           
فقه سنتي را براي فهم حقوق بشر، دموكراسي، آزاديهاي سياسي و جامعه مدني جبران ميكنـد و                 

به نظر اين قلم، نه تنها مباني اساسي مردم ساالري و حق        . آنچه را خدا ميدانست به ما مي آموزد       
 متـون مـورد اعتمـاد دينـي         اكثريت در اداره جامعه و تمشيت امور زندگي مادي قابل استخراج از           

 را در افقـي بـه مراتـب بـاالتر از            "عقالنيت" و ميدان اختيار و      "آزادي"است، بلكه قرآن مسئله     
 :مطالبه مناديان مدرنيته مطرح كرده است

 
 : وقتي قرآن در فرازي بخشنامه وار، در مقام ابالغ يكي از اصول آزادي بيان تصريح مي نمايد

 
شنيديد آيات خدا مـورد     ) در مجلسي ( بر شما نازل شده است كه هرگاه          در كتاب خدا اين حكم     "

در مـي   ) 1("...قرار مي گيرد، با آنها منشينيد تا به سخني ديگر بپردازند          ) گروهي(انكار و استهزاء    
يابيم كه براي سنگين ترين انحراف عقيدتي، يعني كفر و الحاد، سبك ترين عكـس العمـل، كـه      

، بـه عنـوان     )تا هنگاميكه موضوع بحث عوض شـود      (است،  )  و جدائي  نه قهر (ترك موقت جلسه    
 .عملي دفاعي، نه تعرضي و تنبيهي توصيه شده است
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مرگ است و در قوانين اساسـي و        ... هرچند در اسالم سنتي فقهي، كيفر دشنام به پيامبر و امام و           
عقيب جزائي است، امـا     مقررات مدني ايران توهين به مقامات و مسئوالن عاليرتبه مملكتي قابل ت           

انكار و استهزاي آيات خدا در نظام قرآني كيفر دنيائي ندارد و به كسي جـواز جريمـه كـردن داده      
 .نشده است



 و  "....به كساني كه معبوداني غير خـدا را مـي خواننـد دشـنام ندهيـد               ": وقتي قرآن تأكيد ميكند   
، مي آموزيم كه نه تنها به دگـر         "مما عمل هر گروهي را در نظرشان آراسته اي        "اضافه مي نمايد    

انديشان، كه حتي به بت پرستان نيز از آنجائيكه عقايـد و اعمـال هـر گروهـي بـراي خودشـان                      
هرچند در اسـالم فقـاهتي و براسـاس احاديـث و       ) 2! (محترم و مقبول است، نميتوان ناسزا گفت      

خالفين براي پراكندن مـردم     رواياتي مجعول، نه تنها دشنام، بلكه تهمت و بهتان وارد كردن به م            
 !از پيرامونشان، توصيه و ترغيب ميشود

 
وقتي قرآن آزادي مخالفين پيامبر را، حتّي در بحبوحه جنگ و نبرد سرنوشت ساز، براي تشـكيل                 
جلسه مخفيانه و منافقانه شبانه عليه نظريات رهبر الهي جامعه به رسميت شـناخته و بـه پيـامبر                    

به افقي از آزادي مخـالفين نظـاره مـي          ) 3(رنشود و به خدا توكل كند،       توصيه ميكند با آنان درگي    
 .كنيم كه در كمتر نظامي از دنياي امروز قابل توجه است

 
مگر غير از اين است كه حتي در پيشرفته ترين كشورهاي غربي، از نظر آزادي و دموكراسي، بـه                   

ري از آزادي هـاي اساسـي       هنگام جنگ، يا احساس خطر از توطئـه و تجـاوز و تروريسـم، بسـيا               
 فردي، توسط دولت يا رئيس جمهور، محدود يا ممنوع و منتفي مي گردد؟

 
وقتي قرآن در تبيين اصل آزادي در جريان اعزام رسوالن و انزال كتابهاي ديني، آشـكارا اعـالم                  

دشـمنان شـيطان    ) امكان پيـدايش  (براي هر پيامبري    ) در نظام خود  (ما به اين گونه     ": مي نمايد 
صفت آشكار و نهان را قرارداديم كه با گفتار به ظـاهر آراسـته، بـه منظـور فريـب، در نهـان بـه                        

جبراً مـانع مـي     (و اگر پروردگار تو مي خواست چنين نمي كردند          . يكديگر افكاري را القاء ميكنند    
ـ    ) افكاري كه (پس آنان را با آنچه      ). شد ولي انسانها را مختار آفريده است       ه حـال   مي بافند، آزاد ب

تا دلهاي كسانيكه بـه آخـرت بـاور ندارنـد، آنهـا             ) اين آزادي و ابتال براي اين است      . (خود واگذار 
 )4 ! ("گرايش يابد و از آن راضي شوند و هرچه مي خواهند بكنند 

 
آيا در اثبات آزادي دگر انديشان غير ديندار، در انتخاب عقيده و آرمان، تبليـغ و توسـعه تمـايالت     

 فرازي آشكارتر از آيات فوق ميتوان تصور كرد؟) 5( عمل به آنچه مي انديشند، غير مذهبي و
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اگر در ذهن و زبان و زياده طلبي هاي مدعيان امروزي اسالم كمتـر نشـانه اي از ايـن عالئـم و       
آيات مي بينيد، از جهل عمومي نسبت بـه كتـاب هـدايت الهـي و مهجـور و متـروك بـودن آن          

 .ي است كه در اين مختصر نمي گنجدحكايت ميكند كه خود حديث
 

اشارات فوق، نمونه هائي از صدها آيه قرآن است كـه مفهـوم و محتـواى آزادي را بـه زبانهـاي                      
كـدام  " نيـز همچـون   "ي مـردم أ تعـارض ميـان تشـيع و ر   "اما در) 6(مختلف بيان كرده است،    

واليـت، معصـوميت و   : و در طرح عناويني همچـون    .  را مطرح كرد   "كدام تشيع؟   " بايد   "اسالم؟
گرچه براي اهل نظـر ايـن   . مهدويت، ضروري است زاويه نگاه و زمينه بحث را قبأل تعريف كنيم        

 .امر بديهي و تفاوت آن از زمين تا آسمان است، با اينحال مقايسه آنها بي حاصل نيست
 
  واليت-1
 

رفته است، حضرت   در انديشه سياسي تشيع كه از ديدگاه فقه سنتي و احكام حقوقي دين شكل گ              
منصوب مستقيم خداوند و جانشين بالفصل رسول او محسـوب ميشـود و چنـين حقـي                 ) ع(علي  

، "واليت"در چنين تعريفي از     . براي حكومت بر مسلمين به يازده فرزند آنحضرت داده شده است          
، آنچنان كه متوليان هـم      " اكثريت آراء  " از مردم سلب ميگردد و       "حق انتخاب "واضح است كه    

بارها اعالم كرده اند، كاربردي جز تأييد سياست هاي حاكم، آنهم در تشريفات و راه پيمـائي هـا،       
به عنوان نخستين امام شيعه، حكومت را حقّ طبيعي تـوده هـاي   ) ع(اما خود حضرت علي     . ندارد

ـ    . مردم ميداند كه با رضايت و اختيار كامل هر كه را خواستند بر مي گزينند               ه كافي است نگاهي ب
نهج البالغه، به عنوان مستندترين مدرك مربوط به زندگي سياسي آنحضـرت بكنيـد تـا تفـاوت                  

 .عظيم ميان تشيع علوي را با ديدگاه فقهي ميراث برده از تشيع صفوى دريابيد
 

آيا اين تفاوت شگفت ميان ديدگاه تاريخي تشيع، كه مسير خالفـت پـس از رسـول را ترسـيم و                     
همينكـه در شـوراي     ... "انند، با ديدگاه حضرت علي كه تأكيد ميكنـد          تعيين شده توسط خدا ميد    

) شـيوه ( برگزيده شد، رضايت خدا در همين        " امام   "صاحبنظران پيشگام جامعه فردي به عنوان       
 وجود ندارد؟) 7 ("است 
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در ابعـاد مختلـف   ) ع( بـودن علـي   " امـام  " به معناي اسوه و الگوي محبوب، يعني         "واليت"در  
 كسـي را بـه      "واليـت سياسـي   "ه ترديدي نيست، اما چگونه ممكن است خدا و رسول           انساني ك 

عنوان حكمي شرعي امضاء و ابالغ كرده باشـند و آن شـخص بـا تعـارف و مماشـات در پاسـخ                       
اگر ....  مرا رها كنيد و ديگرى را بر گزينيد        ": كسانيكه او را به پذيرش حكومت مي خوانند، بگويد        

همانند خودتان خواهم بود و چه بسا شـنواترين و          ) عادي(د همچون فردي    مرا به حال خود گذاري    
رهبـري  (نسبت به كسي خـواهم بـود كـه او را بـراي اداره امورتـان      ) شهروندان(مطيعترين شما  
شما باشم بهتر از اين است كه اميرتـان         ) مشاور و همكار  (برمي گزينيد و من وزير    ) سياسي جامعه 

 )8("باشم
 

را بدون توجه به خواست و رضـايت مـردم   ) ع(علي ) ص(ادعا ميشود كه پيامبر در تشيع تاريخي    
اما كسي كه اين چنين منصوب محسوب ميشود، صريحاً         .  كرده است  "نصب"واصل قرآني شورا    

 :اظهار ميدارد
 
پـس اگـر تـو را در        . اي فرزند ابي طالب، واليت امت من شايسته توسـت         : پيامبر به من فرمود   "

برگزيدند و با رضايت بر تو وحدت نظر پيدا كردند، در اداره امورشان برخيـز،               ) تالفنه اخ (عافيت  
 )9 ("....رها كن) از رقابت در قدرت(ولي اگر درباره تو اختالف كردند، آنها را و آنچه درآنند 

 
و چنين است كه آن پيشواي پرهيزكار بـا رد تقاضـاي كسـانيكه او را بـه قيـام عليـه خلفـا مـي                 

 :، با تأكيد بر تصديق سخن رسول مي فرمايدخواندند
 
بر بيعت ام پيشـي     ) از توصيه رسول  (من در كار خويش نظر كردم، پس ديدم كه اطاعت كردنم            "

. ديگري بـه گـردن مـن اسـت        ) بيعت كردن با  (گرفته است و در اين شرايط، عهد و ميثاق براي           
")10( 
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ه خدا قسم مرا نه رغبتـي در خالفـت و           ب": در پاسخ مخالفين تصريح ميكند كه     ) ع(حضرت علي   
) حكومـت كـردن را  ( بود، وليكن شما مرا بر اينكار فراخوانديـد و بـر مـن       "واليت"نه تمايلي به    
 )11. )تحميل كرديد



 
كه همچون بسياري از بزرگان تاريخ بشري، فاصـله اي بـس عظـيم بـا قافلـه پيـروان                    ) ع(علي  

ي حكومت را با استقبال توده هاي مردم مي پذيرد،          غلوكننده و متعصب خود داشت، سرانجام وقت      
 اگـر حضـور ايـن       "بدون آنكه كوچكترين اشاره اي به ادعاي اهل غلو نمايد، تاكيد ميكنـد كـه                

با پيدايش ياوران بر من تمام نشده بود و اگـر           ) قبول حكومت   ( اجتماع مردمي نبود و اگر حجت       
فاوت و ساكت نبودن در برابر شكمبارگي ظالمان و         پيماني كه خداوند از آگاهان جامعه براي بي ت        

 )12( "...درد گرسنگي مظلومان نبود، مي ديديد كه چگونه ريسمان شتر خالفت را رها ميكردم
 

 اينك آيا جا ندارد سؤال كنيم، كدام تشيع با مردم ساالري در تضاد و تعارض است؟
 

ه پوشيده خواهد شد، در مـورد تشـيع         ميگفت اسالم در آينده همچون پوستين وارون      ) ع(اگر علي   
 .نيز صادق است

 
 :به قول موالي رومي

 
 بند رقيت ز پايت بركند.  ؟ آنكه آزادت كند"موال"كيست 

  نبوت هادي است مؤمنان را ز انبيا آزادي است" آزادي "چون به 
 اي گروه مؤمنان شادي كنيد همچو سرو و سوسن آزادي كنيد

 
 معصوميت – 2
 

معصـوميت در تلقـي تـوده هـاي         . ريخي، پيامبران و امامان معصوم محسوب ميشـوند       در تشيع تا  
مردم،كه تحت تاثير تبليغات فقيهان قرار دارند، يك نوع حفاظت و حمايت الهي است كه از بـدو                  
تولد همراه آنها بوده و مانع از ارتكاب خالف ميشود، گـويي گـل وجـود آنهـا از خميـر ديگـري                       

 .د گناه نميگردندسرشته شده است كه گِر
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هرچند معصوميت نسبي و اكتسابي، كه در اثر خدا شناسي عميق و پرهيزكاري خالص به تـدريج                 
معصـوميت  "و تمرين حاصل ميشود، قابل درك و فهم مردم و آموزش پيروان است، امـا وقتـي                  

ـ                       "ذاتي ن  مطرح ميشود، يك جوان حق دارد در پاسخ پدر و مادرش كـه آنهـا را بـه پيـروي از اي
 ."اگر من هم معصوم بودم گناه نميكردم! او امام بود ": الگوها فرا ميخوانند، بگويد

 
زبان قرآن نسـبت بـه      . اما سيمائي كه قرآن از پيامبران ارائه ميدهد، به كلي تصوير ديگري است            

اين الگوهاي انسانيت، بيش از آنكه لحن تمجيد و تكريم داشته باشد، لحن تربيـت و تـذكر و در                    
ردي لحن تنبيه و تهديد دارد، به گونه اي كه تالوت كننده قرآن تعجب ميكند و مفسرين نيز                  موا

عمدتاً به دليل ارادت قلبي به آن شخصيت هاي عظيم الشان، در تفسير اين گونه آيات انتقـادي،                  
ء قرآن حداقل در سيزده آيـه بـر اينكـه انبيـا           . ناگزير به توجيه و گريز از بيان ظاهر آيات ميشوند         

بشري مثل و مانند شما بوده اند تأكيد كرده و امتياز و تفاوت آنها را در شايستگي دريافـت وحـي             
 .شمرده است

 
سهل است بيش از همه مدعيان اسـتغفار  . عالوه بر قرآن، آن بزرگواران نيز چنين ادعائي نداشتند 

: اً اعالم ميكنـد همينكه حضرت علي پس از قبول خالفت خطاب به مردم صريح   . و انابه ميكردند  
ي زدن به عدل خود را كنار بكشيد، زيرا من در نظر خـود              أيا ر ) انتقاد به من  ( مبادا ازگفتن حق     "

باالتر از آن نيستم كه مرتكب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ايمن نيسـتم، مگـر آنكـه خـدا                       
و . اشتباه مي ديـد   نشان ميدهد خود را همچون بقيه مردم در معرض خطا و            ) 13 ("...كفايت كند 

نمونه اي از اين موارد را صريحاً و باشهامتي كه ويژه آنحضرت بود، در گزينش نابجـاي يكـي از                    
كارگزاران حكومتي در دوران خالفت خود شمرده، آنگاه كه در نامه اي خطاب بـه آن خيانتكـار،                  

تصاب تو دچار خطـا      درستكاري پدرت مرا در ان     ": كه بيت المال راحيف وميل كرده بود، ميفرمايد       
 )14. ("كرد و پنداشتم تو از روش او پيروي مي كني و به راه او ميروي
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 داشتن آن بزرگوار نيز ادعاي ديگري است كه از همان زمان بـه ذهـن كسـانيكه از       "علم غيب "
گستردگي علم و دانش ايشان حيرت ميكردند خطور كرده بود تاجائيكه مجبورشد براي جلوگيري              

 ":  و شخصيت پرستي، رسماً به كسي كه چنين تصور و پرسشي كرده بود اعالم كنـد                از اين غلو  



علم غيـب را جـز خـدا نمـي دانـد،            ... اينها علم غيب نيست، فقط يادگرفتني است از صاحب علم         
 ) 15 ("....سواي آن معلوماتي است كه خداوند به پيامبر و او به من آموخته است

 
  مهدويت-3
 

 "مهدويت را چگونه با انديشه رهائي و دموكراسـي مـي تـوان جمـع كـرد؟                "در پاسخ به پرسش     
 . نظريه جناب دكتر سروش را در خالل سخنراني ايشان ميتوان چنين دريافت

 
 نظريه مهدويت، حق باشد يا باطل، در عرصه سياست يا به بـي عملـي سياسـي يـا سـفاكي و                       "

يك مي انجامد كـه     ژاسلحه سازي ايدئولو  مردم فريبي صفوي صفتانه يا به واليت مطلقه فقيه يا           
البته دست روي دست گذاشـتن و منتظـر         . "علي اي حال با دادگري دموكراتيك پاك بيگانه اند        

ظهور يك نجات بخش بودن، بدون تدارك و تربيت و تغيير نفوس مـردم تحـولي در سرنوشـت                   
 مردم گذاشـته اسـت نـه        قرآن قيام براي برقراري عدالت را به دوش       ) 16. (جامعه ايجاد نمي كند   
اما رهبر يك جنبش مي تواند منبعث از مردم، مولـود زمـان، منـادي               ) 17. (فردي مستقل از آنها   

اين وعـده اي اسـت كـه خداونـد بـه مظلومـان مـأيوس و        . حاكميت ملت و از سالله پيامبرباشد     
 خـود   محكوم داده است تا چشم انتظار طلوع فجر و حاكم شدن بر سرنوشـت و ميراثهـاي ملـي                  

 ) 18. (باشند
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 مهدويتي را كه رتبه نبوت يا بـاالتر از آن  ": گرچه در همان سخنراني ايشان استثناء كرده اند كه      
، ميدانند، بااينحال از آنجائيكه محتـواي سـخنراني و          "داشته باشد مانع تحقق دموكراسي معنوي     

و انديشـه را مـي كنـد،        مقاله جوابيه ايشان ناخواسته القاي تعارض مطلـق و همـه جانبـه ايـن د               
. ضروري است در اين مورد نيز سئوال كدام تشيع و كـدام مهـدويت را بـار ديگـر مطـرح كنـيم                      

ترديدي نيست جايگاهي براي مردم ساالري در مثالهاي ارائه شده ايشان، ازجمله ديدگاه انجمن              
اعتقاد شيعيان به   حجتيه و واليت مطلقه فقيه موجود نيست، اما نقش دكتر شريعتي در استفاده از               

 عليه اسـتبداد سـلطنتي، تعارضـي بـا          "اعتراض" براي ساختن اسلحه ايدئولوژيك      "انتظار فرج "
دموكراسي و مردم ساالري ندارد، قرآن نيز از شاعراني كه از شعر خود اسـلحه اي بـراي انتصـار                    

بهـا دادن   اگر روشنفكري بـا     ) 19. (وياري مظلومان عليه ستمگران مي سازند ستايش كرده است        



به نقش مردم در تغيير سرنوشت سياسي خويش، از زمينه هاي سـنتي و فرهنگـي ايشـان بـراي                 
 .بسيج عمومي بهره برداري كرده باشد، بنظر نميرسد كاري خالف دموكراسي كرده باشد

 
درهرحال، اگر انقالب پس از مرحله پيروزي اوليـه، بـه دليـل تماميـت طلبـي متوليـان و زمينـه                      

نگ استبدادي، از اهداف اوليه خود به انحراف كشيده شد و خشم و خون و خرابـي و                  تاريخي فره 
و در آن دوران نيز مردم انقالبي       ! خيانت و خسران ببار آورد، شريعتي قبل از انقالب ازدنيارفته بود          

و بـه شـهادت جهانيـان، آن انقـالب     ! جز گل به گلوله هاي گارد شاهنشاهي هديه نمـي كردنـد         
 . ترين و مسالمت جويانه ترين انقالبات تاريخ بودمظلوم، آرام

 
اگر فصل گفتمان انقالبي در روزگار ما به سرآمده و ملت ها شيوه هاي كم هزينه تـري را طلـب         
مي كنند، و اگر واژه هاي مقدس ديروز در روند رو به رشد بشري مطـرود و منـزوى گشـته انـد،         

 .فانه زمان خود شايسته تر است ارزيابي كنيمتحوالت هر دوره اي را در ترازوي مقتضيات منص
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بندي مسائل از حيث اهميت و اولويت و تشخيص مسائل اصلي و زيربنايي و تفكيك آنها از      درجه
ي نخسـت جـاي       مسائل فرعي و روبنايي و اولويت بخشيدن به حل و فصل مسائلي كه در دسته              

خواهـد كـه در مقـام     يعني عقالنيت از مـا مـي  . يض عقالني ما آدميان است    گيرند يكي از فرا     مي
بندي كنيم و پيش از طـرح يـك    تحقيق و بررسي مسائل آنها را به حسب اهميت و اولويت دسته   

مسئله يا پرداختن به آن اولويت و اهميت آن را احـراز كنـيم و انتخـاب آن مسـئله را از رهگـذر                        



. تر از آن وجـود نـدارد توجيـه كنـيم            اي مهمتر و زيربنايي     ر مسئله نشان دادن اينكه در حال حاض     
مقصودم از مسائل اصلي و زيربنايي مسائلي است كه با حل و فصل آنها مسائل فرعي و روبنايي                  

شوند و لذا پرداختن به اين مسائل هم به لحاظ منطقـي و هـم بـه لحـاظ                     به خودي خود حل مي    
 .    عقالني رجحان دارد

 
من اين نكته در باب طرح سؤال از نسبت مهدويت و دمكراسـي مراعـات نشـده و لـذا                    به گمان   

تالش اصلي من در اين نوشتار مصروف اين خواهد شد كه نشان دهم سؤال از نسبت مهدويت و                 
ي آن متوقف بـر يـافتن جـواب بـراي             دمكراسي سؤالي فرعي و روبنايي است و لذا حل شايسته         

درحقيقت من بيش از آنكه بخواهم      . ال يكي از فروعات آن است     اي است كه اين سؤ      سؤال اصلي 
موضع خاصي در خصوص اين مسئله اتخاذ كنم خواهم كوشيد نشان دهم كه اگر نزاعي در ايـن                  

 .گيرد و براي حل آن از كجا بايد آغاز كرد مورد وجود دارد آن نزاع دقيقاً از كجا نشأت مي
 

اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه            اولين نكته . زمپردا  با ذكر اين مقدمه به بحث اصلي مي       
و اگـر ميـان     . تر است   ندارد، بلكه مصداقي از يك مفهوم كلي      » موضوعيت«در اينجا   » مهدويت«
ناسـازگاري وجـود داشـته باشـد، ايـن ناسـازگاري در حقيقـت بـين                 » دمكراسي«و  » مهدويت«
سي و لذا اگر كسي بر اين باور است كـه  است، نه بين مهدويت و دمكرا  » دمكراسي«و  » امامت«

مهدويت با دمكراسي ناسازگار است، در حقيقت مدعايش ايـن اسـت كـه امامـت بـا دمكراسـي                    
ي  ناسازگار است و كساني هم كه بر اين باورند كه مهدويت با دمكراسي سازگار اسـت، در درجـه     

نسبت امامت و   «قعي نزاع   پس محل وا  . اول بايد نشان دهند كه امامت با دمكراسي سازگار است         
 .»نسبت مهدويت و دمكراسي«است، نه » دمكراسي
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اي وجـود داشـته باشـد، ايـن      ي دوم اين است كه اگر ميان امامت و دمكراسـي ناسـازگاري            نكته
يعني نه علم غيب امام و عصمت او        . ناسازگاري بين مقام علمي و معنوي امام و دمكراسي نيست         

اگـر  . ط خاصي كه با خداوند دارد هيچيك با دمكراسي تنـافي ندارنـد            و نه مقامات معنوي و ارتبا     
است كه برخي   » سياسي«و  » حقوقي«منافاتي وجود داشته باشد، آن منافات ميان پيامدها و آثار           

ي امامت و     يعني اگر تعارضي بين انديشه    . كنند  از شيعيان بر مقام و منزلت معنوي امام مترتب مي         
امام و دمكراسي اسـت، نـه بـين       » واليت سياسي «د، اين تعارض بين     دمكراسي وجود داشته باش   



به بيان ديگر اگر كسي باالترين مقام علمي و معنوي ممكـن            . امام و دمكراسي  » واليت معنوي «
را براي امامان قائل باشد و در عين حال بر ايـن بـاور باشـد كـه حقـوق و اختيـارات سياسـي و                          

 است و امامـان بخـاطر برخـوردار بـودن از مقامـات علمـي و                 اجتماعي امامان با ساير مردم برابر     
ي سياسي نيستند و نسبت به آراء ديگران حق وتو ندارند، در        معنوي داراي حقوق و اختيارات ويژه     

 .اين صورت بين امامت و دمكراسي هيچ منافاتي وجود نخواهد داشت
 

ت كـه اعتقـاد بـه تفـاوت مقـام           ي اول اين اس     نتيجه. آيد  از توضيحات باال چند نتيجه بدست مي      
كند، چون اگـر      ي آن تغييري ايجاد نمي      در سرنوشت بحث ما و نتيجه     » امام«و  » پيامبر«معنوي  

ي امـام و      در اين زمينه مشكلي وجود داشته باشد، آن مشكل از حقوق و اختيارات سياسـي ويـژه                
ظر فرقي بـين پيـامبر و امـام    خيزد و به اعتقاد بسياري از شيعيان از اين ن    واليت سياسي او بر مي    

يعني امامان شيعه بدون كم و كاست وارث حقوق و اختيـارات سياسـي او هسـتند، خـواه                   . نيست
مقامات معنوي او را هم به تمام و كمال به ارث برده باشند يا تنها بخشي از اين مقامات معنـوي                     

 امام مشترك اسـت و پيـامبر        به بيان ديگر، امامت سياسي بين پيامبر و       . به آنان منتقل شده باشد    
 .در عين پيامبري واجد امامت سياسي هم هست

 
و دمكراسي منافاتي وجود داشته باشد، آن       » امامت«توانيم نتيجه بگيريم كه اگر بين         بنابراين، مي 
و دمكراسـي هـم وجـود خواهـد داشـت و لـذا امامـت هـم در ايـن ميـان                       » نبوت«منافات بين   

(= ي اوليـاء الهـي         بر سر اين است كه آيا حقوق و اختيارات ويژه          نزاع اصلي . ندارد» موضوعيت«
در قلمرو سياست با دمكراسي سازگار است يا نه، و اين سؤال كه آيا به امامان                ) پيامبران و امامان  

بگذريم از اينكـه بعضـي از   . ي بحث ايجاد نخواهد كرد شده يا نه تفاوتي در نتيجه شيعه وحي مي  
اند كه از اين نظر هم فرقي بين پيامبر و             جمله آيت اهللا خميني، معتقد بوده      علماي بزرگ شيعه، از   

انـد، ولـي      شده است، و اگرچه آنـان پيـامبر نبـوده           امام وجود ندارد و به امامان شيعه نيز وحي مي         
 . شده است جبرئيل بر آنان نيز نازل مي
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رايج، حق تشـريع نيـز بـه دو         توان گفت؟ بر طبق ديدگاه سنتي و          اما در مورد حق تشريع چه مي      
به يك معني حق تشريع مختص خداوند است و پيامبر هم حق تشريع نـدارد و تنهـا             . معني است 

. پس از اين نظر هم بين پيامبر و امام فرقي نيسـت           . كند  مي» ابالغ«تشريعات خداوند را به مردم      



 معني هم پيامبر و هـم امـام         اي از شيعيان تشريع معناي ديگري هم دارد و به اين            اما از نظر پاره   
كساني كه به واليت فقيه معتقدند به اين معني دوم براي ولي فقيه نيز قائل به                . حق تشريع دارند  

: حـق تشـريع بـه معنـاي دوم نيـز دو مرتبـه دارد              . حق تشريع هستند تا چه رسد به امام معصوم        
كه از طرف خداونـد تشـريع       اي است     ي آن حق تعطيل كردن احكام اوليه و ثانويه          كمترين مرتبه 

و چون در اين ديدگاه احكام حكومتي       . ي آن حق صدور حكم حكومتي است        شده و دومين مرتبه   
شـود    اي كه بر آنها مترتب مي       اند، از نظر آثار و خواص حقوقي        پيشاپيش به امضاي خداوند رسيده    

حال حق تشريع به معناي     به هر . هيچ فرقي با احكام اوليه و ثانويه كه تشريع خداوند است ندارند           
ي پيامبر و امام است و از اين نظر هـم بـين               دوم آن نيز بخشي از حقوق و اختيارات سياسي ويژه         

 .   پيامبر و امام فرقي نيست
 

توان گرفت اين است كه اين مشكل به مهدويت، تشـيع             ي دومي كه از توضيحات باال مي        نتيجه
ز اهل سنت نيز با مشكل مشابهي مواجـه هسـتند و     و اعتقادات شيعي اختصاص ندارد و گروهي ا       

زيرا آنان نيز بر اين باورند كـه حقـوق و اختيـارات سياسـي               . انديشي كنند   ناگزيرند براي آن چاره   
شود و از اين نظر فرقي بين پيامبر و جانشـينان             پيامبر پس از او به خلفا و جانشينان او منتقل مي          

 با دمكراسي نظير ناسازگاري خالفت با دمكراسي اسـت و           بنابراين ناسازگاري مهدويت  . او نيست 
 .   از اين نظر بين شيعه و سني فرقي نيست
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ربطي به  » سازگاري يا ناسازگاري مهدويت با خاتميت     «ي سوم اين است كه نزاع بر سر           و نتيجه 
ا اعتقاد  اگر اعتقاد به مهدويت ب    . ندارد» سازگاري يا ناسازگاري مهدويت با دمكراسي     «نزاع بر سر    

به خاتميت ناسازگار باشد، اين ناسازگاري يك ناسازگاري درون ديني است كه ميان دو باور ديني      
اما ناسازگاري با دمكراسي در     . ي باورهاي ديني هستند برقرار است       كه هر دو عضوي از مجموعه     

اي   شـه هـاي دينـي و اندي       اي از انديشـه     حقيقت يك ناسازگاري بيرون ديني است كه ميـان پـاره          
اي كه ظاهراً با دمكراسي ناسـازگار اسـت،           ي ديني   و چنانكه ديديم، انديشه   . فراديني برقرار است  

خصوص مهدويت نيست، بلكه همان ناسازگاري كه ظـاهراً بـين مهـدويت و دمكراسـي موجـود       
بنـابراين، سـازگار كـردن      . است، بين امامت و دمكراسي و بين نبوت و دمكراسي هم وجـود دارد             

د به مهدويت با اعتقاد به خاتميت هيچ كمكي به حل تعارض مهدويت و دمكراسي نخواهـد                 اعتقا
كرد، مگر اينكه آن سازگاري از طريق انكار مهدويت صورت بگيرد كه در اين صورت نزاع بر سر                  



در عين حال كساني كـه بـه   . ي به انتفاء موضوع خواهد شد سازگاري مهدويت و دمكراسي سالبه 
ي پيـامبر و      دارند نيز ناگزيرند براي حل تعارض حقوق و اختيـارات سياسـي ويـژه             مهدويت باور ن  

 .  انديشي كنند خلفاي او با دمكراسي چاره
 
نگارنده به هيچ وجه منكر ارزش و اهميت پرسش از نسبت مهدويت و خاتميـت نيسـت و ايـن                    (

اعي آن در خـور     موضوع را هم از نظر كالمي و هم از نظـر آثـار و پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـ                    
نسـبت نبـوت بـا      «توانيم ادعا كنيم كه نـزاع اصـلي بـر سـر               و بدين ترتيب مي   .  داند  بررسي مي 
البته نبوت نيز همچون امامت داراي دو بعد معنوي و سياسي اسـت و اگـر در                 . (است» دمكراسي

حقـوق و  اي وجود داشته باشد، آن ناسازگاري ميان بعد سياسي نبوت، يعنـي      اين ميان ناسازگاري  
 .)  ي پيامبر و دمكراسي است اختيارات ويژه

 
ممكن است كسي بگويد اين نزاع يك نزاع تئوريك محض است و ربطـي بـه مشـكالت فعلـي                    
جوامع اسالمي يا شيعي ندارد، چون ما در حال حاضر از يك طـرف بـه خـتم نبـوت قـائليم و از                        

نين نيست، زيرا كساني كه پـس       اما روشن است كه چ    . بريم  طرف ديگر در عصر غيبت به سر مي       
از پيامبر قائل به تئوري خالفت هستند و نيز كساني كه در عصر غيبت مدعي جانشيني فقيهان و         

ي سياسي كه براي      نيابت آنان از سوي امام زمان هستند بر اين باورند كه حقوق و اختيارات ويژه              
 است و بعضي از اين گروه نيز بر ايـن           ثابت) يا خلفا (پيامبر ثابت است، پس از پيامبر براي امامان         

بنابراين اگر بين نبوت    . باورند كه در عصر غيبت همان حقوق و اختيارات براي فقيهان ثابت است            
و امامت و دمكراسي ناسازگاري وجود داشته باشد، اين ناسازگاري مستقيماً در سرنوشـت كنـوني                

 عملـي نيـز بـراي مـا از اهميـت شـاياني              و لذا حل اين ناسازگاري از نظر      . ما تأثير خواهد داشت   
 . برخوردار است

 
 : تا اينجا ما به نتايج زير رسيديم

 
اگر بين مهدويت و دمكراسي منافاتي وجود داشته باشد، اين منافات بين امامت و دمكراسي               )  1(

 . است
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مكراسـي  اگر بين امامت و دمكراسي منافاتي وجود داشته باشد، اين منافات بين خالفت و د              )  2(
 .هم وجود دارد

 
اگر بين امامت و دمكراسي منافاتي وجود داشته باشد، اين منافات بين نبوت و دمكراسي هم      )  3(

 و . وجود خواهد داشت
 
ناسازگاري مورد بحث بين مقام و واليت معنوي شـخص و دمكراسـي نيسـت، بلكـه بـين                   )  4(

) شود  بر آن مقامات معنوي مترتب مي     اي كه     ي سياسي   حقوق و اختيارات ويژه   (= واليت سياسي   
 و. و دمكراسي است

 
 .ناسازگاري مهدويت با دمكراسي هيچ ربطي به ناسازگاري مهدويت با خاتميت ندارد)  5(

 
ي بعدي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه اگر حقوق و اختيـارات سياسـي پيـامبر بـا                         نكته

تـر و   مري روبنايي است و از يك ناسازگاري عميـق دمكراسي ناسازگار باشد، اين ناسازگاري هم ا     
خداونـد و   » حـق اطاعـت   «گيرد و آن عبارت اسـت از ناسـازگاري بـين              تر سرچشمه مي    اي  ريشه

دليل روشن اين ادعا اين است كه كساني كه براي پيامبر، و به تبع او براي امـام و                   . »دمكراسي«
اي قائل هستند، ايـن        حقوق و اختيارات ويژه    خليفه، و به تبع آنان براي ولي فقيه در عصر غيبت،          

اينـان  . كننـد   حقوق و اختيارات را با استناد به حق اطاعت خداونـد و اراده و حكـم او توجيـه مـي                    
گويند منشـاء ايـن حقـوق و     گويند پيامبر اين حقوق و اختيارات را از پيش خود دارد، بلكه مي   نمي

پيامبر اطاعت كنيم چون خدا بـه چنـين كـاري دسـتور     ي خداوند است و ما بايد از      اختيارات اراده 
كـرده  » نصـب «داده و چنين حقوق و اختياراتي را به او تفويض كرده و او را به چنـين منصـبي                    

اطاعت از دستور خداوند نيز به اين دليل واجب است كه خداونـد نسـبت بـه آدميـان حـق                     . است
 . اطاعت دارد و آدميان در برابر او مكلفند
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 روحانياني كه مدعي ناسازگاري اسالم و دمكراسي هستند، چنين ادعايي را با تمسك به               برخي از 
اسالم يعني حكم خدا و دمكراسـي       : گويند  اينان مي . كنند  تعريفي از اسالم و دمكراسي توجيه مي      



پـس  . و در تعارض حكم خدا و رأي مردم، دومي به هيچ وجه مشروعيت نـدارد              . يعني رأي مردم  
 .سالم ناسازگار استدمكراسي با ا

 
اگر حق اطاعت   . ي حق اطاعت خداوند است      ي اصلي مشكل، قلمرو و محدوده       بنابراين سرچشمه 

خداوند مطلق باشد، چنين حقي با دمكراسي منافات خواهد داشت و كساني كـه مـدعي سـازگار                  
گار بودن مهدويت با دمكراسي هستند بايد نشان دهند كه حق اطاعت خداوند با دمكراسـي سـاز                

 .است
 

هـاي    يكي از شـيوه   . ي ضمني و در عين حال مهم اشاره كنم          در اينجا مناسب است به يك نكته      
رايج براي سازگار كردن دمكراسي با حق اطاعت خداوند، مقيد كردن دمكراسي به قلمرو مباحات               

شـود، امـا در عـين حـال ادعـا             در اين ديدگاه، حق اطاعت خداوند مطلق فرض مي        . شرعي است 
شود كه در مواردي كه خداوند حكم الزامي ندارد و چيزي را بر مردم واجب يـا حـرام نكـرده،                      مي

ي فردي و جمعي      يابد و مردم آزادند كه در اين محدوده بر اساس اراده            حق اطاعت او فعليت نمي    
چنين تفسيري از حق اطاعت خداوند تنها با دمكراسي مقيد و مشروط به احكـام               . خود عمل كنند  

اما مهم اين است كه در اثر انكار يا پـذيرش حقـوق             . سازگار است ) ي مشروعه   مشروطه= (شرع  
قلمرو مباحات شرعي توسـعه و تضـييق        ) و ولي فقيه يا حاكم شرع     (ي پيامبر و امام       سياسي ويژه 

اگر كسي حق وتوي پيامبر نسبت به آراء مردم را بپـذيرد و مـدعي شـود كـه حكـم           . كند  پيدا مي 
ي مباحات شرعي و به تبـع آن قلمـرو            ي مردم مقدم است، در اين صورت محدوده         دهپيامبر بر ارا  

بـه  . شود كه خدا و پيامبر هيچيك حكم الزامي ندارند          مشروعيت دمكراسي به مواردي محدود مي     
ي پيامبر را به امام و ولي فقيه توسعه دهد، از نظر            همين ترتيب، اگر كسي حقوق و اختيارات ويژه       

تر خواهـد     مباحات شرعي و به تبع آن قلمرو مشروعيت دمكراسي از اين هم مضيق            ي    او محدوده 
 . قرائت رايج از دمكراسي ديني در ديار ما هم همين است. شد
 

طبق اين ديدگاه دمكراسي ديني يعني دمكراسي مقيد به احكام فقهي و رأي و تصويب و تنفيـذ                  
 دمكراسـي در چـارچوب احكـام شـرع، بـه            به بيان ديگر، دمكراسي ديني عبارتست از      . ولي فقيه 

 . شرطي كه احكام شرع را اعم از حكم اولي و ثانوي و حكومتي بدانيم
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ي فقيه را قبول ندارند نيز تعريف مشابهي از دمكراسي دينـي           بسياري از كساني كه واليت مطلقه     
و قلمـرو   ي مباحـات شـرعي        تفاوت اين دو گروه تنها در گستردگي محـدوده        . در ذهن خود دارند   

گروه اخير صرفاً تقدم حكم حكـومتي ولـي فقيـه بـر آراء             . مشروعيت دمكراسي از نظر دين است     
از نظر اينان حكومت، خواه از باب واليت باشد و خواه از باب وكالـت، مقيـد                 . پذيرند  مردم را نمي  

ت دارند و   به احكام اوليه و ثانويه الهي است و دولتمردان تنها در چارچوب احكام الهي حق حكوم               
حق نقض يا تغيير اين چارچوب را ندارند و حكم حكومتي هم اگر اصل مشروعيت آن را بپذيريم                  

 .        تنها در صورتي الزم االتباع است كه با احكام اوليه و ثانويه الهي سازگار باشد
 

 ما تالش كرديم نشان بدهيم كـه مهـدويت،        . بود» مهدويت«تاكنون بحث ما معطوف به مفهوم       
امامت و نبوت در اين بحث موضوعيت ندارند و نزاعي اگر هسـت بـر سـر قلمـرو حـق اطاعـت                       

» دمكراسـي «و  » حق خدا «اي اگر وجود داشته باشد اوالً و بالذات بين            خداوند است و ناسازگاري   
ي اصلي بپردازيم و درد را        و لذا اگر بخواهيم به مسئله     . است و ساير نزاعها فرعي و روبنايي است       

اي درمان كنيم، به جاي پرداختن به نسـبت مهـدويت و دمكراسـي، بايـد بكوشـيم                    نحو ريشه به  
، را برطـرف    »دمكراسـي «با  » تئوكراسي«تعارض حق خدا با دمكراسي، يا به بيان ديگر، تعارض           

 . اي وجود ندارد كنيم يا نشان دهيم كه اصوالً بين اين دو مقوله هيچ ناسازگاري
 

به نظر من در اينجا طرف ديگـر نـزاع نيـز خـودِ              . پردازيم  هوم دمكراسي مي  از اينجا به بعد به مف     
دمكراسي از حق مـردم     . است» حقوق بشر «دمكراسي يعني   » مبناي«نيست، بلكه   » دمكراسي«

اي اگر وجـود      بنابراين، ناسازگاري . گيرد  تصويب قوانين سرچشمه مي   ) 2(تعيين حاكمان و    ) 1(در  
وق بشر است و اگر ما موضع روشن و صريحي در باب نسبت حق              داشته باشد بين حق خدا و حق      

 . خداوند و حقوق بشر اتخاذ كنيم، ساير نزاعهاي فرعي هم خود به خود حل خواهند شد
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ترين   كننده  يعني قويترين و قانع   . رسيم  اگر ما مباني فلسفي دمكراسي را بكاويم به حقوق بشر مي          
 است كه دمكراسي از لوازم و پيامـدهاي حقـوق بشـر    توجيهي كه براي دمكراسي وجود دارد اين    

آيد و از حق تعيين سرنوشت،        دمكراسي از تطبيق حقوق بشر بر قلمرو سياست به دست مي          . است
 كـردن، حـق قانونگـذاري و آزادي و برابـري و               شدن و انتخـاب     گيري، حق انتخاب    حق تصميم 

فرض   گيرد و مبتني بر اين پيش        مي استقالل شهروندان و توزيع عادالنه قدرت سياسي سرچشمه       



ي عمومي ملك مشاع شهروندان است و بايد بر اساس رأي و تصويب و رضايت                 است كه عرصه  
از اين نظر كساني كه براي سازگار كردن دين و دمكراسي، دمكراسي را از حقوق               . آنان اداره شود  

در واقع چيزي از حقـوق بشـر و         كنند،    كنند، يا حقوق بشر را به احكام ديني مقيد مي           بشر جدا مي  
 .گذارند دمكراسي باقي نمي

 
قانونگذاري در باب چگـونگي     ) 1(ي    بنابراين نزاع اصلي بر سر اين است كه حق خداوند در زمينه           

تعيين يا نصب حاكمان، چگونـه بـا حـق مـردم در ايـن دو                ) 2(ي جامعه و روش حكومت و         اداره
 :ي سياست عبارت است از اينكه دو سؤال اصلي فلسفهدانيم،  چنانكه مي. زمينه قابل جمع است

 
 چگونه بايد حكومت كرد؟ و ) 1(
 چه كسي بايد حكومت كند؟) 2( 

 
گويي به اين دو سؤال حق مردم است، يعني با مراجعـه بـه                پاسخ: گويند  معتقدان به دمكراسي مي   

مت متوقف بر اين ي حكومت و شخص حاكم را تعيين كرد و مشروعيت حكو   آراء مردم بايد شيوه   
از سـوي   . گويي به دو سؤال باال باشد       مبناي پاسخ ) حدوثاً و بقائاً و نفياً و اثباتاً      (است كه آراء مردم     

گويي به    پاسخ: گويند  ديگر كساني كه به وجود خداوند و مطلق بودن حق اطاعت او باور دارند مي              
اسـخ او بايـد بـه متـون دينـي      و براي كشف پ) تئوكراسي(= دو سؤال ياد شده حق خداوند است    

مراجعه كنيم نه به آراء مردم، و مشروعيت حكومت نيز متوقف بر نصب خداوند و اجراي احكام او                  
و رضايت مردم، اگر اهميتي داشته باشد، تا آنجاست كـه بـا رضـايت               . توسط حاكم منصوب است   

و حـاكم   (خـدا   سـازگار باشـد، و در صـورت تعـارضِ حـق             ) و حاكم منصوب از سوي او     (خداوند  
 .   با حقوق بشر، يا اولي بر دومي مقدم است، يا دومي اصوالً وجود ندارد) منصوب از طرف او
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است و اگر ما بتوانيم راه حل       » حقوق بشر «و  » حق خدا «بنابراين، تعارض اصلي و زيربنايي بين       
بنايي هم به خودي اي براي اين تعارض پيدا كنيم ساير نزاعها و تعارضهاي رو    كننده  درست و قانع  

آيا مهدويت با دمكراسـي     «و لذا به جاي اينكه بپرسيم       . خود و به نحوي مطلوب حل خواهند شد       
به تعبير ديگـر سـؤال      » آيا حقوق بشر با حق خداوند سازگار است؟       «: بايد بپرسيم » سازگار است؟ 

 »آيا خدا حق دارد حقوق بشر را نقض كند؟«اصلي ما اين است كه 



ي براي خدا ثابت باشد، معنايش اين است كه در آن مورد خاص حقوق بشر وجود                اگر چنين حق  ( 
 .)كند ندارد، نه اينكه وجود دارد ولي خدا آن را نقض مي

 
تواند چنين حقي را به پيامبر و امام معصوم و به             اگر خدا حق نقض حقوق بشر را داشته باشد، مي         

ق نقض حقوق بشر را نداشته باشـد، بـه طريـق            اما اگر خدا ح   . تبع آنها به ولي فقيه تفويض كند      
آيـا  «به بيان ديگر سؤال اين است كه . اولي حق تفويض چنين حقي را به ديگران نخواهد داشت    

توانـد    آيا خـدا مـي    «و  » خدا حق دارد احكامي را جعل و تشريع كند كه با حقوق بشر ناسازگارند؟             
ض بگذارد و كساني را از طريق نصـب بـر           بين بندگان خود از نظر حقوق و اختيارات سياسي تبعي         

» سرنوشت ديگران مسلط كند و جان و مال و ناموس آنان را در اختيار آن افراد خاص قرار دهد؟                  
از پارامترهـاي اخالقـاً   ) يـا فقاهـت و عـدالت فقيهـان      (آيا علم غيب و عصمت پيامبر و امـام          «و  

آيـا خداونـد در     «و  »  را توجيـه كننـد؟     توانند چنين تبعيضي    مربوطند و از نظر اخالق اجتماعي مي      
ترين آنها يعنـي      تواند ضوابط اخالق اجتماعي و مهم       نصب يك فرد به عنوان امام يا ولي فقيه مي         

 » اصل عدالت را ناديده بگيرد؟
 

ي جالب توجه اين است كه اين نزاع تاريخ بسيار بلندي دارد، اگرچـه در دورانهـاي گذشـته                     نكته
در حقيقت نزاع بر سر نسبت حقوق بشر با حق          . شده است   بندي مي   تتحت عناوين ديگري صور   

اخـتالف  . بـودنِ حسـن و قـبح اسـت        » شـرعي «يا  » عقلي«اي از نزاع بر سر        خداوند شكل تازه  
و . اشاعره و معتزله بر سر اين بود كه حسن و قـبح فرادينـي و عقلـي اسـت يـا دينـي و شـرعي        

و » طبيعـي «كنيم بر سر اين است كه حقـوق بشـر             ي آن گفتگو مي     اختالفي كه ما اينك درباره    
باشد نوع و حـدود و ثغـور آن را          » شرعي«اگر حقوق بشر    . »نقلي«و  » شرعي«است يا   » عقلي«

باشـد، راه   ) فطـري (= » طبيعـي «امـا اگـر     . يعني متون ديني كشف كرد    » نَقل«بايد با رجوع به     
 . كشف آن عقل است
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ودن حق خداوند ناسازگار است و براي رفع اين ناسـازگاري       بنابراين، حقوق طبيعي بشر با مطلق ب      
. اولي انكار حقوق طبيعي و فطري و دومي انكار مطلق بودن حق خداونـد             : تنها دو راه وجود دارد    

روند و نام آن را دمكراسـي دينـي يـا مردمسـاالري دينـي                 هواداران استبداد ديني به راه اول مي      
 .روند اه دوم ميگذارند و هواداران دمكراسي به ر مي



گـرا و     يكـي جريـان نَقـل     : در تعيين نسبت حقوق بشر با حق خداوند دو جريان فكري وجود دارد            
گرايـي در     يعنـي نقـل   . گرايان درواقع همان بنيادگرايان ديني هستند       نقل. گرا  ديگري جريان عقل  

بـه خـاطر وجـود      اينـان   . انجامد  شناسي منطقاً به بنيادگرايي در سياست مي        اخالق، فقه و معرفت   
كند، بـر     اي كه ظاهر آنها بر نقض يا تخصيص حقوق بشر از طرف خداوند داللت مي                داليل نقلي 

اينـان  . ي خداوند هيچ حقي نـدارد       نظر از حكم و اراده      اين باورند كه بشر اوالً و بالذات و با صرف         
 تا آنجا قبول داريم     گويند حقوق بشرِ غربي با حقوق بشرِ اسالمي فرق دارد و ما حقوق بشر را                مي

به نظر اينان بشر در وضعيت طبيعي و فطري، يعنـي بـه صـرف        . كه با احكام اسالم سازگار باشد     
و ما وقتي بـه     . ي حقوق وضعي و قراردادي است       آفرينش و پيش از شرع، هيچ حقي ندارد و همه         

امبر و مـردم    بينيم كه خداوند با احكامي كه جعـل كـرده، بـين پيـ               كنيم مي   متون ديني رجوع مي   
عادي، بين امام و مردم عادي، بين فقيه و غير فقيه، بين مسلمان و كافر، بـين شـيعه و سـني، و              

ي   ي يك و درجـه      بين زن و مرد از نظر حقوقي تفاوت قائل شده و آدميان را به شهروندان درجه               
يم كه ايـن    دو و سه و چهار تقسيم كرده است، ولي چون خدا عادل است، الجرم بايد نتيجه بگير                

 . تبعيضهاي حقوقي هم با عدالت سازگار است
 

گويند خدا بشر را براي عبادت و اطاعت خود آفريـده اسـت و                هواداران معاصر اين ديدگاه نيز مي     
اطاعت از حكومت ديني عين اطاعت از خداست و همانگونه كه ما در برابـر خداونـد هـيچ حقـي                     

. ت اسالمي هم هيچ حقي نداريم و فقط تكليف داريـم          نداريم و فقط تكليف داريم، در برابر حكوم       
ترين مستند انكار حقوق بشر از طرف اين گروه ناسازگاري اين حقوق با داليل        خالصه اينكه مهم  

 .اند اي است كه بيانگر احكام شريعت نَقلي
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گويند انسان به صرف انسان بودن از حقـوقي برخـوردار اسـت و ايـن حقـوق                    گرايان مي   اما عقل 
و آفرينش انسان  » شرعي«و  » قراردادي«است نه   » فراديني«و  » عقلي«و  ) فطري(= » بيعيط«

از سوي خداوند عين به رسميت شناختن اين حقوق است و لـذا حتـي خـدا هـم حـق نقـض يـا                         
تخصيص اين حقوق را ندارد، چون نقض اين حقوق ظلم است و وصف عـدالت خداونـد مـانع از                    

بنابراين، ما اگـر بخـواهيم بـين حـق خداونـد و      . ان خود ظلم كند  شود كه او در حق بندگ       اين مي 
حقوق بشر جمع كنيم بايد بين حق خدا و عدالت خود او سازگاري ايجاد كنيم و حـق خداونـد را                     

انكار حقوق فطـري و طبيعـي   . اي بفهميم و تفسير كنيم كه با عدالت او سازگار باشد        بايد به گونه  



يعني اگر حقوق فطري و طبيعي بشر       . از محتوا تهي خواهد كرد    بشر وصف عدالت خداوند را پاك       
را منكر شويم، هيچ فرقي بين عدل و ظلم باقي نخواهد مانـد و ظلـم و عـدل در مـورد خداونـد                        

 . ي به انتفاء موضوع خواهد شد سالبه
 

ت او را از او     توانـد انسـاني را بيافرينـد و انسـاني           اما نمي . تواند هيچ انساني را نيافريند      البته خدا مي  
حقوق بشر نيز جزء لوازم هويت انساني و شرط ضروري انسان ماندن و انساني زيستن               . سلب كند 

محروم كردن آدمي از حقوق فطري و طبيعـي تجـاوز بـه حـريم انسـانيت و ناديـده                . آدمي است 
 و انسـان فاقـد حقـوق بشـر        . گرفتن كرامت انساني او و برداشتن مرز ميان انسان و حيوان است           

همچون شير بي يال و دم و اشكم است و فرقي با ساير اشياء و ساير حيوانات نخواهـد داشـت و                      
 . دينداري انسان فاقد حقوق فطري و طبيعي نيز از منظر اخالقي فاقد ارزش است

 
بدون شـك ايـن     . توان پرسيد كه حق خداوند بر بندگان خود چگونه حقي است            عالوه براين، مي  

تواند از راه تشريع چنـين    وضعي و قراردادي و شرعي باشد، چون خدا نميتواند يك حق  حق نمي 
توانست چنين حقي را از خـود سـلب كنـد و              حقي را براي خود وضع كند، در غير اين صورت مي          

ي حقـوق و تكـاليف شـرعي          شرعي بودن اين حق موجب تسلسل در مقام امتثـال و نفـي همـه              
ي از متكلمان شيعي، شرعي بودن حسن و قبح موجب نفـي            ا  شود، همانگونه كه به اعتقاد پاره       مي

 . شود كامل حسن و قبح مي
 

. قابل درك است  » عقل«ي    باشد كه بوسيله  » طبيعي«بنابراين، حق اطاعت خداوند بايد يك حق        
شوند و  توان ادعا كرد كه حقوق طبيعي در حق اطاعت خداوند منحصر نمي            اما اگر چنين است مي    
كند صالحيت درك حقوق طبيعي بشـر را          بيعي اطاعت از خدا را درك مي      همان عقلي كه حق ط    

گويد كـه   گويد خدا چنين حقي بر بندگان خود دارد همان عقل مي و همان عقلي كه مي    . هم دارد 
 .انسان از آن رو كه انسان است از چنين حقوقي برخوردار است
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گويند انسان هـيچ       هستند و مي   به بيان ديگر، كساني كه منكر وجود حقوق فطري و طبيعي بشر           
حق فطري و طبيعي ندارد، بلكه فقط تكليف دارد و حقوق او تماماً غير طبيعي است و منحصراً از                   

ي تكاليف وضعي و قـراردادي اسـت،          توانند ادعا كنند كه همه      شود، نمي   تكاليف شرعي انتزاع مي   



وجـود دارد و آن     » عـي طبي«و  » فطـري «كـم يـك تكليـف         بلكه ناگزيرند ادعا كنند كـه دسـت       
كننـده و     اين تكليف فطري و طبيعي دليل توجيه      . »وجوب اطاعت از فرامين خداوند    «عبارتست از   

اين تكليف فطـري و     . كند  را فراهم مي  » شرعي«ي الزم براي عمل به تكاليف         دليل برانگيزاننده 
كـه ايـن حـق و       اما سؤال ايـن اسـت       . طبيعي متناظر با حق طبيعي خداوند و مبتني بر آن است          

اين حق و   . شوند  مي» درك«است و چگونه و از چه راهي        » استوار«تكليف طبيعي بر چه مبنايي      
ي تشريعي خداوند و حكم او سرچشـمه بگيرنـد و درك              توانند از اراده    اند نمي   تكليف چون طبيعي  

 . آنها از طريق نَقل هم مبتلي به محذور است
 

و » فرادينـي «و  » اخالقـي «،  »طبيعـي «و تكليـف هـر دو       بنابراين، بايد بپذيريم كـه ايـن حـق          
اين حق و تكليف    «اما سؤال اين است كه      . شوند  درك مي » عقل«هستند و از طريق     » فرافقهي«

و اگر ما پيش از رجوع به شريعت        » طبيعي چه فرقِ فارقي با ساير حقوق و تكاليف طبيعي دارند؟          
 حقوق و تكاليف شـرعي نـاگزيريم و مـوظفيم          و بررسي داليل نقلي و پيش از پرداختن به كشفِ         

عقل مستقل از شرع خود را به كار اندازيم تا بتوانيم حق طبيعي خداوند بر بندگان خود و تكليـف                    
طبيعي آنان در برابر او را بشناسيم، چرا نتوانيم و چرا نبايد از همين طريق براي كشف و شـناخت      

يج حاصل از تأمالت و پژوهشهاي عقالني و فلسفي         حقوق طبيعي بشر اقدام كنيم؟ و چرا بايد نتا        
 تر مقيد كنيم و تخصيص بزنيم؟  در باب حقوق بشر را به داليل نقلي ضعيف

 

 86

اي كه ما به لحاظ عقالني موظف به پذيرش آن هستيم اين است كه حقوق و تكاليفِ                   اصل كلي 
تبـار و مشـروعيت و      كننـد و اع     شرعي و قراردادي بر حقوق و تكاليف طبيعي و عقلي تكيـه مـي             

توانند مبنا و چارچوب خـود        توجيه خود را وامدار حقوق و تكاليف طبيعي و عقلي هستند و لذا نمي             
فرضـها و     يكـي از پـيش    » طبيعي«و  » فطري«ي حقوق و تكاليف       بنابراين، نظريه . را نقض كنند  

يعـي هـم يـك      و نفي يا انكار حقوق فطـري و طب        . مباني فلسفي فقه است، نه يكي از مسائل آن        
اي كه ظـاهراً و بـه         ي فقهي و لذا با تمسك به داليل نقلي          ي فلسفي است، نه يك نظريه       نظريه

اي   توان چنين نظريـه     كنند نمي   داللت التزامي بر نقض يا تخصيص يا انكار حقوق بشر داللت مي           
 بـه حقـوق     اي كه اعتقـاد     بلكه بر عكس بايد به استناد داليل عقلي       . را از نظر فلسفي توجيه كرد     

توان ادعا كرد  درواقع مي. كنند از آن ظواهر نقلي دست برداشت فطري و طبيعي بشر را توجيه مي     
اي كه به سود حقوق فطري و طبيعي بشر در دست است، داليـل                كه به خاطر وجود داليل عقلي     



 بـه   دهند و فتاواي فقهي مسـتند       شناختي خود را از دست مي       نَقلي مخالف حجيت و اعتبار معرفت     
 . اند اند، زيرا مبتني بر فحص و تحقيق ناقص اين داليل نيز فاقد اعتبار الزم

 
اين نكته را هم بيفزايم كه منكران حقوق فطري بشر درواقع منكر حقوق بشر نيستند بلكه منكر                 

حقوق بشر، يا به بيان     » ي  عادالنه«اند، يعني با توزيع       افراد در برخورداري از اين حقوق     » تساوي«
كننـد، امـا      ، مشكل دارند و براي خود سهمي بيش از ديگران طلب مـي            »عدالت توزيعي «گر با   دي

نماينـد    ها و احكام ديني توجيه مي       خواهي خود را با تمسك به آموزه        عمداً يا سهواً تبعيض و زياده     
مشـكلي كـه    . كنند كه خدا چنين تبعيضي را ميان بندگان خود روا داشته است             و چنين وانمود مي   

ا در بسياري از جوامع ديني با آن روبرو هستيم اين است كه در اين جوامع نقض حقوق بشر بـا                     م
و اين به گمان من بزرگترين ظلم در حق خداوند است كـه             . شود  استناد به حق خداوند توجيه مي     

 .كساني ظلم خود در حق ساير انسانها را با استناد به حق خداوند توجيه كنند
 

مـا  .  به برخي از نكاتي كه ممكن است موجب سوء تفاهم شود اشـاره كنـيم               در اينجا خوب است   
خواهيم بـراي خداونـد تعيـين تكليـف           گوييم، نمي   وقتي از حقوق فطري و طبيعي بشر سخن مي        

مدعا اين است كه خود خداوند با آفرينش بشر قلمرو قـدرت و اختيـار و حـق قانونگـذاري                    . كنيم
كنـد كـه      ز آفرينش انسان از سوي خداوند، عدالت او اقتضا مي         كند، يعني پس ا     خود را محدود مي   

تواند موجودي را بيافريند و مقتضيات فطري         خدا نمي . حقوق فطري و طبيعي بشر را مراعات كند       
تواند بين آفرينش انساني كه واجد حقـوق فطـري و طبيعـي               خدا مي . و طبيعي او را ناديده بگيرد     

تواند بين آفـرينش انسـان واجـد حقـوق            تخاب كند، اما نمي   است و عدم آفرينش چنين انساني ان      
فطري و طبيعي و آفرينش انسان فاقد اين حقوق انتخاب كند، زيرا انسـان فاقـد ايـن حقـوق در                     

به تعبير ديني، كرامت انسان ذاتي اوست و حقوق فطري و طبيعي بشر نيز              . حقيقت انسان نيست  
 .گيرد ي است از كرامت او نشأت ميي اخالقي آدم كه بيانگر مقام و منزلت ويژه
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گـرفتن    عالوه بر اين، تأكيد بر حقوق فطري و طبيعي بشر به معناي نفي تكاليف ديني يا ناديـده                 
تكـاليف  » شـناختِ «شـريعت و    » فهمِ«ي سخن ما بر سر روش درستِ          همه. اهميت آنها نيست  

حق خداوند و نسـبت آن بـا        و فهم و شناخت تكاليفِ ديني صد در صد به تلقي ما از              . ديني است 
يعني ديدگاه فلسـفي مـا در بـاب قلمـرو حـق طبيعـي               . حقوق فطري و طبيعي بشر مرتبط است      



خداوند و نسبت آن با حقوق فطري و طبيعي بشر كامالً در فهم و برداشت ما از احكام شـرعي و                     
سـاز و در       سرنوشت كننده و   در تفسير متون بيانگر اين احكام تأثير خواهد داشت و اين تأثير تعيين            

 . واقع نوعي انقالب كوپرنيكي در فقه است
 

اي از روشنفكران ديني در دوران ما طرح كرده باشـند             اي نيست كه پاره     و اتفاقاً اين مسئله مسئله    
اين سؤال در ميان متكلمان     . تا بتوان با زدن اتهام غرب زدگي به آنان صورت مسئله را پاك كرد             

انـد كـه خداونـد كـار           بسياري از متكلمان قديم ما بر اين عقيده بوده         .سنتي هم مطرح بوده است    
اند كه جعل تكليفِ فـوق طاقـت قبـيح اسـت              بسياري از آنان قبول داشته    . كند  زشت و قبيح نمي   

معناي اين سخن اين است كه اگرچه خداونـد بـه لحـاظ تكـويني تـوان و       . حتي از طرف خداوند   
د، امـا فضـايل اخالقـي او مـانع صـدور چنـين اعمـالي از او                  قدرت انجام كار زشت و قبيح را دار       

قـبح  . كننـد   يعني اوصاف اخالقي خداوند قدرت او و حق قانونگذاري او را محـدود مـي              . شوند  مي
تكليف فوق طاقت به اين معني است كه احكام شرعي داراي چارچوب اخالقي هستند و خداونـد                 

كنـد و حـق نقـض آن را هـم بـه كسـي                 ميدر مقام جعل احكام شرعي اين چارچوب را نقض ن         
ي سخن بر سر اين اسـت كـه اخـالق تشـريع و قانونگـذاري در قـبح                     اما همه . كند  تفويض نمي 

ي ارزشهاي اخالقي، از جمله حقوق فطري و طبيعي،           شود و همه    تكليف فوق طاقت خالصه نمي    
 . اند مقدم بر تشريع و قانونگذاري
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. بندگان است و ظلم هم چيزي نيست مگر تضـييع حقـوق           يكي از كارهاي زشت و قبيح ظلم به         
كننـده ثابـت شـود كـه آدميـان از حقـوقي فطـري و طبيعـي                    بنابراين، اگر با داليل موجه و قانع      

برخوردارند، نقض اين حقوق از سوي خداوند زشت و قبيح خواهد بـود و وصـف عـدالت خداونـد                    
ا كسي را به منصبي نصـب كنـد كـه در    مانع خواهد شد كه او كاري بكند يا حكمي تشريع كند ي    

ادعا اين است كه شريعت داراي چـارچوبي        . اي از بندگان او نقض شود       اثر آن حقي از حقوق بنده     
ي اخـالق     اسـت كـه مبنـا و پايـه        » حقوق بشـر  «اخالقي است و چارچوب احكام اجتماعي دين        

 بايـد فهـم خـود از ايـن          بنابراين، ما اگر بخواهيم احكام ديني را درست بفهمـيم         . اجتماعي است 
تر از حـق اطاعـت        حق تشريع خداوند فراتر و گسترده     . احكام را با موازين حقوق بشر توزين كنيم       

و حق اطاعت او مشروط به سازگاري احكام و دستورات خداوند بـا ارزشـهاي اخالقـي                 . او نيست 
ت خداونـد را بـا      و چون چنين است ما نيز موظفيم فهم و برداشت خود از احكام و دسـتورا               . است



توان نقض حقوق بشـر را        با استناد به حق خداوند نمي     . ارزشهاي اخالقي بسنجيم و موزون كنيم     
ي ابـزاري از ديـن و سـوء اسـتفاده از مقدسـات                ي استفاده   چنين كاري بدترين نمونه   . توجيه كرد 
 .ديني است

 
ضر در قلمرو حكمت عملي اي كه ما مسلمانان در حال حا        ترين مسئله   به هر حال به نظر من مهم      

ي آشـتي دادن حـق خداونـد و           با آن مواجهيم و بايد در مورد آن بينديشيم و تحقيق كنيم مسئله            
ما در اين زمينه به يك تئوري روشن و منقح نياز مبرم داريم و              . حقوق فطري و طبيعي بشر است     

 روش فلسفي قابل كشـف      اين تئوري تنها از رهگذر تحقيق آزاد و مستقل عقالني و با استفاده از             
البته تحقيق آزاد و مستقل عقالني و تكيه كردن بر روش فلسفي هيچ منافاتي بـا                . و توجيه است  

رجوع به سنت ديني و غير ديني و بهره گـرفتن از نكـات مثبـت و قابـل دفـاع موجـود در آثـار                          
 آن و غيـر از      ي  پيشينيان ندارد، اما بازسازي عقالني سنت غيـر از پـذيرش تعبـدي و كوركورانـه               

 .ترجيح نقليات بر عقليات و غير از تعطيل عقل در برابر نقل است
 

ورزيـده و     سنت ديني ما تاكنون بر مطلق بودن حق خداوند و تكليف آدميان در برابر او تأكيد مي                
تعريـف  » حيـوان مكَلَّـف   «در اين سنت انسان بـه عنـوان         . در اين مورد سنگ تمام گذارده است      

شـود   خدايي كه در اين سنت به ما معرفي مـي . ع علم فقه نيز فعل مكَلَّفين استشود و موضو   مي
است كه حق مالكيت او مطلـق اسـت و حـق دارد هـر               » انديش  مصلحت«يا  » خودكامه«خدايي  

در محاسـبات او  » حقـوق فطـري و طبيعـي بشـر    «تصرفي را كه بخواهد در بندگان خود بكند و       
و حاكماني هـم كـه      . افي است و يا تماماً تابع مصلحت نظام است        ي او يا گز     نقشي ندارند و اراده   

منصوبان و جانشينان چنين خدايي در سماوات و ارضين هستند و به نماينـدگي از طـرف چنـين                   
كنند از چنين خصوصـيتي برخوردارنـد، يعنـي اراده و حكـم               خدايي در سرنوشت مردم تصرف مي     

گيريهاي   و حقوق فطري و طبيعي بشر در تصميم       . امآنان نيز يا گزافي است و يا تابع مصلحت نظ         
و روشـن اسـت كـه از دل چنـين     . آنان هيچ محلي از اعراب نخواهد داشت و نبايد داشـته باشـد       

تصوري از خداوند نظام سياسي دمكراتيك بيرون نخواهد آمد و اين خداشناسي بـه هيچوجـه بـا                  
تنها با استبداد ديني سازگار و قابـل        دمكراسي سر آشتي نخواهد داشت و قابل جمع نيست، بلكه           

 . جمع است
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گيـرد و     اما اگر بپذيريم كه حقوق فطري و طبيعي بشر از ارزشهاي بنيادين اخالقي سرچشمه مي              
ي خداوند تابع ارزشهاي اخالقي است، الجرم بايد بپذيريم كه تكاليفي كـه خداونـد                 قدرت و اراده  

 خواهد بود و عدالت خداوند مانع نقض حقوق فطري          نهد با اين حقوق سازگار      بر دوش آدميان مي   
شويم   و طبيعي بشر از سوي او خواهد شد و ما نيز در صورتي به فهم درست آن تكاليف نائل مي                   

كه فهم و برداشت خود از متون بيانگر احكام شرعي را با موازين حقـوق فطـري و طبيعـي بشـر                  
ا كشف آنها متوقف بر رجوع بـه متـون          اين حقوق وضعي و قراردادي و شرعي نيست ت        . بسنجيم

ديني و حجيت و مشروعيت آنها متوقف بر امضا و تصويب آنها از طـرف شـارع يـا حـاكم شـرع                       
 . باشد

 
گيرد و اگر حقوق بشر حقوقي فطري و طبيعي           بنابراين، اگر دمكراسي از حقوق بشر سرچشمه مي       

تـوان بـراي سـازگار        اند، نمـي    است و اگر حقوق فطري و طبيعي بر حقوق و تكاليف شرعي مقدم            
كردن اسالم و دمكراسي، دمكراسي را از ارزشهاي دمكراتيك جـدا كـرد و مشـروعيت آن را بـه                    

ذبـح  «اين همـان شـگردي اسـت كـه از آن تحـت عنـوان       . سازگاري با احكام فقهي مقيد نمود     
راسـي ابتـدا    بعضي از روحانيان براي سازگار كردن اسالم و دمك        . شود  ياد مي » اسالمي دمكراسي 

شوند   كنند و بعد مدعي مي      دمكراسي را به دو نوع دمكراسي روشي و دمكراسي ارزشي تقسيم مي           
منظـور  . كه دمكراسي روشي با اسالم سازگار است، اما دمكراسي ارزشي با اسالم ناسازگار اسـت              

اد شـود و بـا اسـتبد        اينان از دمكراسي روشي يك ظرف تو خالي است كه از احكام فقهي پر مـي               
بخوانيـد  (، »اسـالمي «فرض اين گروه اين اسـت كـه ارزشـهاي     پيش. ديني هم قابل جمع است  

گيرند كه اسالم با ليبـرال        ناسازگار است و لذا نتيجه مي     » ليبراليستي«، با ارزشهاي    )احكام فقهي 
امـا اگـر بتـوان دمكراسـي را از          . دمكراسي يا به قول آنان دمكراسي ارزشي قابـل جمـع نيسـت            

 . توان آن را به اسالم پيوند زد يزم جدا كرد، در اين صورت ميليبرال
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توان از ارزشـهاي دمكراتيـك، يعنـي حقـوق            اينان به اين نكته توجه ندارند كه دمكراسي را نمي         
بشر، جدا كرد و دمكراسي منهاي حقوق بشر با استبداد و ديكتاتوري و فاشـيزم هـم قابـل جمـع           

كـم فاقـد      به دمكراسي يا مسمي به دمكراسي است، يا دست        است و لذا دمكراسي نيست، بلكه ش      
هرگونه ارزش اخالقي است و به هرحال يك كاالي بدلي و تقلبـي بـراي فريـب دادن مـردم و                     

دمكراسي با دين قابل جمـع اسـت، امـا بـا            . محروم كردن آنان از دمكراسي اصيل و واقعي است        



يست و لذا با افزودن پسوند ديني يا اسـالمي          استبداد ديني و قرائت استبدادي از دين قابل جمع ن         
اينان بيشتر از اينكه به     . توان به استبداد ديني مشروعيت بخشيد       ساالري نمي   به دمكراسي و مردم   

فكر مهار قدرت باشند و دمكراسي را به عنوان ابزاري براي مهار قدرت و جلوگيري از فساد آن و                   
اي بيگانـه و مهـاجم    درت ببيند، آن را به عنوان انديشهي ق اي براي توزيع عادالنه به عنوان شيوه  

بـه نظـر ايـن افـراد نقـض      . بينند كه بايد توسط ديـن و احكـام دينـي مهـار و كنتـرل شـود                  مي
سيستماتيك حقوق بشر همچون دستمالي است كه به خاطر آن نبايد قيصريه را به آتش كشيد يا             

 . انبار گندم را ناديده گرفتي موشي است كه به خاطر آن نبايد ارزش  چون فضله
 

عالوه براين، اگر بتوان دمكراسي را به دو نوع ارزشي و روشي يا ديني و غير ديني تقسـيم كـرد،               
تـوان ادعـا كـرد كـه          در اين صورت آيا مـي     . توان به همين دو نوع تقسيم كرد        استبداد را هم مي   

اسالم سازگار اسـت؟ آيـا بـه نظـر          استبداد ارزشي غير از استبداد روشي است و استبداد روشي با            
مدعيان، حكم استبداد ديني غير از حكم استبداد غير ديني است؟ و آيا اينان اصوالً تئوري روشن                 
و منقحي درباب استبداد ديني و راههاي جلوگيري از آن دارند، يا مفهـوم اسـتبداد دينـي از نظـر                

اند كه حساسيت و مخـالفتي كـه در         اينان مفهومي بالمصداق است؟ و آيا هيچگاه از خود پرسيده         
دارند، بيش از آنكه از غيرت و حميت ديني           برابر دمكراسي ارزشي و ارزشهاي دمكراتيك ابراز مي       

گيـرد و     سرچشمه بگيرد، از مفروض گرفتن مشروعيت و حقانيت اسـتبداد دينـي سرچشـمه مـي               
حقوق فطري و طبيعي بشر     مبتني بر فهم و برداشت نادرستي از قلمرو حق خداوند و نسبت آن با               

 است؟
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دمكراسي يك روش است، اما اين روش مبتني بر مفروضات ارزشي و اخالقي خاصي اسـت كـه                  
و لـذا جـدا كـردن دمكراسـي از مقومـات و             . كنـد   ي جامعه جدا مـي      آن را از ساير روشهاي اداره     

ي در گرو دسـت     آشتي دادن دين و دمكراس    . هاي ارزشي آن هيچ دردي را دوا نخواهد كرد          مؤلفه
انديشانه و بنيادگرايانه و پذيرفتن اعتبار و حجيت ظنـون            گرايي جزم   برداشتن از اخباريگري و نقل    

كند كه از فريب دادن خود و ديگـران           در غير اين صورت صداقت اقتضا مي      . عقلي و تجربي است   
امـا در   . سـت دست برداريم و به صراحت بگوييم كه اسالم با حقوق بشر و دمكراسـي ناسـازگار ا                

واقع اين خود اسالم نيست كه با حقوق بشر و دمكراسي ناسازگار است، بلكه تفسير و قرائتـي از                   



اسالم كه مبتني بر حجيت انحصاري ظنون نقلي و تقدم آنها بر ظنون قوي ترِ عقلـي و تجربـي                    
 . است با حقوق بشر و دمكراسي ناسازگار است

 
       دعلَّل است نه ميعني هواداران اين قرائت ابتدا به علل سياسي و اقتصادي          . لَّلاين قرائت از دين م

كوشند فهم خود از متون ديني        گزينند و سپس مي     ي حقوق برمي    ي خاصي را درباب فلسفه      نظريه
اي تفسير كنند كـه تـوجيهي دينـي بـراي آن      را با اين نظريه سازگار كنند و اين متون را به گونه   

يگر، اينان به جاي اينكه بحث و تحقيق خود را از بررسي قلمرو حق              به بيان د  . نظريه فراهم شود  
خداوند و نسبت آن با حقوق فطري و طبيعي بشر آغاز كنند و سپس متون ديني را در پرتو نتـايج        

روند و    نوازند، و ابتدا به سراغ متون ديني مي         اين بررسي تفسير كنند، شيپور را از سر گشاد آن مي          
ي حقـوق اسـتنباط كننـد كـه بتوانـد ظـواهر               اي درباب فلسفه     متون نظريه  كوشند از دل اين     مي

توان ادعا كرد كـه فهـم و تفسـير متـون              اما به وضوح مي   . ناسازگار با حقوق بشر را پوشش دهد      
ي خاصي دربـاب حـق خداونـد و نسـبت آن بـا حقـوق بشـر                    ديني بدون مفروض گرفتن نظريه    

امدللي كه در ذهن اين افراد در اين باب وجـود دارد ايـن              ي نامنقح و ن     و نظريه . پذير نيست   امكان
است كه حق خدا مطلق است و بشر فاقد حقوق فطري و طبيعي است و حقوق او تماماً قراردادي                   

شود، يعني حقوق او را بايد از روي          است و در همان چيزهايي كه در متون ديني آمده خالصه مي           
پذيرش اين نظريه معلل است نه مـدلل، و انتخـاب           و چنانكه گفتم    . تكاليف شرعي تشخيص داد   

هاي رقيب و بررسي داليل موجـود بـه          ي نظريه   آن مبتني بر نقد و تحقيق آزاد عقالني و مقايسه         
 .ها نيست سود و زيان آن نظريه

 
 خاتميت و واليت  ●
 
- 9/8/1384 
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ومين پاسخ محمد سعيد بهمن پور به عبدالكريم سروش مـي باشـد كـه در آن بـه                   متن حاضر س  
توجه شما را به اين پاسخ جلب       . انتقادات سروش پاسخ داده و اشكاالت وي را وارد ندانسته است          

 .مي كنيم



 دوست ارجمند جناب آ قاي دكتر سروش
 

داوند را شاكرم كه در اين      از توضيحات مبسوط جنابعالي پيرامون مسائل مطروحه سپاسگزارم و خ         
. گفتگوي دوستانه مجالي براي بحث و گفتگو پيرامون برخي مسائل ديني و كالمي فـراهم آورد               

البته در فرمايشاتتان سخن به مسائل گوناگون سياسي و نيات و انگيـزه هـاي ايـن كمتـرين در                    
ث كالمـي مـا داشـته       ايجاد اين گفتگو كشانده ايد كه اوال گمان نمي كنم ارتباط چنداني به بحـ              

باشد و ثانيا معتقدم كه آميختن كالم و سياست به يكديگر و خلـط مسـائل روزمـره سياسـي بـا                      
لذا عرايض خود را بـه بحـث        . اصول دير پاي اعتقادي مانع فهم درست در هر دو زمينه مي شود            

خاتميت و واليت منحصر مي كنم و قضاوت در اخالص عمـل و نيـات شخصـي، و خوشـايند و                     
 . خوشايند كسان را به پرودگار ناقد بصير مي سپارم، انّه عليم بذات الصدورنا
 
 در اينكه پيامبر اسالم خاتم النبيين است، بدين معنا كه با خاتم وجود شريف ايشان بر سلسله                  -1

معناي اين امر آن است كه ديگر از آسمان علم جديـدي            . جليله انبياء مهر نهادند، ترديدي نيست     
 فرود نمي آيد و ملك وحي بر كسي آشكار نمي شود؛ همانگونه كـه اميرالمـؤمنين بـه                   بر آدميان 

همانا كه با مرگ تو چيزي از ما بريـده شـد   ": هنگام غسل پيامبر اكرم به حسرت و تاسف فرمود     
نهـج البالغـه، خطبـه       (".كه با مرگ غير تو بريده نمي شد و آن نبوت و انباء و اخبار آسمان بود                

 اين امر آن است كه ديگردين جديد و كتـاب جديـد و شـريعت جديـدي در ميـان                     معناي). 235
نخواهد بود و پيامبر اكرم خاتم انبياء و دين اسالم سرآمد اديان اسـت، و از نظـر مسـلمانان هـر                      

 . كس كه منكر چنين امري باشد از دايره مسلماني خارج است
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پس از آنان گروهي ازآدميان بدون آنكه پيامبر        انكار نمي فرماييد كه چه در دوران انبياء و چه            -2
اين علوم  . باشند حائز علومي هستند كه معموال از طرق عادي براي ديگران قابل تحصيل نيست             

از بارزترين و عام ترين     . همگي از يك منشأ سرچشمه نمي گيرد و بر يك ممشي روان نمي شود             
معموال پس از تحمـل مشـقات و پـذيرفتن          نوع اين علوم مي توان از تجارب عرفاني نام برد كه            

رياضات و اعراض دل از امور فاني و اقبال قلب به عالم بـاقي، و بـه عبـارت ديگـرو در بهتـرين                        
صورت، با جدي گرفتن پيام انبياء و الهام از كالم آنان، حاصل مـي گـردد؛ و جنابعـالي در بسـط                      

 . تجربه نبوي به تفصيل از آن سخن گفته ايد



) الذين اوتـوا العلـم    (و علم عطا شدگان     ) اولوا العلم ( از كساني به عنوان علم داران        در قرآن كريم  
ويرَى الَّذِينَ أُوتُـوا الْعِلْـم   . نام برده شده است كه در دنيا و آخرت از ساير مؤمنين ممتاز و مجزايند              

و آنـان كـه علـم       ") 6/34( الْعزِيزِ الْحمِيدِ    الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحقَّ ويهدِي إِلَى صِرَاطِ         
عطا شده اند آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق و راهنما به راه توانمند ستوده مـي                     

بلكه آن اياتي اسـت روشـن در        ") 49/29(بلْ هو آيات بينَات فِي صدورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم          . "بينند
 ."لم عطا شدگانسينه هاي ع

 
اين علم هر چند به غايت خطير و منتهاي رحمت پروردگار بر بندگان خاص خويش است، اما بـا                   

نفس تجربه ديني، كسي را     "به فرموده خود جنابعالي     . مقام نبوت فاصله دارد و از آن متمايز است        
شته الهـي بـر     فر. پيامبر نمي كند و صرف ديدن ملك يا پس پرده عالم شهادت، نبوت نمي آورد              

 )1.("مريم ظاهر شد و عيسي را به او هديت كرد، اما مريم پيامبر نشد
 
 گاه اين علوم به حدي در يك شخص متراكم مي شود كه بيننده غافل توهم مي كند كـه او                     -3

را با سلسله انبياء نسبتي است و همانگونه كه بر انبياء وحي نازل مي شد بر او نيز وحي فرو مـي                      
. البته توهمي است نادرست و ناشي از جهل به موارد وحـي و مصـادر علـوم آدميـان                  آيد كه صد    

مرحوم شريف رضي در نهج البالغه داستاني را نقل مي كندبه اين مضمون كه در مجلسـي اميـر       
المؤمنين از بعضي حوادث آينده خبر دادند و يكي از حاضران به استنكار يا استفسـار پرسـيد كـه                    

 عطا شده است، و امير المؤمنين با خنده پاسخ دادند كه اين آن علم غيبـي  مگر به شما علم غيب    
اين علمي است كه خداوند به پيامبرش آموخت        "نيست كه كسي جز خدا از آن آگاه نيست، بلكه           

و ايشان به من تعليم فرمودند و از خـدا خواسـتند كـه سـينه ام آن را بپـذيرد و قلـبم آن را فـرا                            
ه مفهومي است كه صدها حـديث معتبـر از پيـامبر و اهـل بيـت ايشـان بـه               و اين البت  ) 2(".گيرد

 . تصريح و تلويح از آن سخن مي گويد
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 از ماجراي فوق چنين دانسته ميشود كه همانگونه كه علوم ظاهري انبياء قابل تعلـيم و تعلـم                   -4
 قابل تعليم بـوده  بوده است، علوم باطني ايشان نيز به آنان كه قابليت و طهارت الزم را داشته اند              

و صد البته كه نحوه اين تعليم و تعلم با تعليم و تعلمي كه عادتـا در بـين مردمـان جريـان          . است
 يـا  "وصـايت "دارد متفاوت است و اين همان چيزي است كه در كامل ترين صورت بـر آن نـام          



علمنـي  "د  محدثين شيعه و سني از امير المومنين روايت كرده اند كـه فرمـو             .  مي نهند  "وراثت"
پيامبر خدا به من هزار باب علم آموخت كه هر          "،  )3("رسول اهللا ألف باب كل باب يفتح ألف باب        

 ".باب هزار باب ديگر را مي گشود
 

انتقال كامل اين علوم كه بنا بر احاديث معتبر اهل اسالم فقـط در مـورد علـي بـن ابـي طالـب                        
 ساخته است، قول و فعل دريافت كننده آن         "باب علم نبي  "صورت گرفته وايشان را بعد از پيامبر        

و هم از اين روست كه پيامبر اكرم        . را، همچون قول و فعل پيامبرو آيات قرآن حجيت مي بخشد          
انـي تـارك فـيكم      "صاحبان اين علم را در كنار قرآن هدايتگران امت خويش دانسـت و فرمـود                

 ".الثقلين، كتاب اهللا و عترتي
 
من هيچ حديثي را از اين مسلك و هيچ ادعايي را از سـوي امامـان                 ممكن است بفرماييد كه      -5

اين امر البته به خود جنابعالي مربوط است و باز گشت بـه تلقـي               . شيعه در اين مطلب قبول ندارم     
اما اين ادعا كه چنـين      . ما از حجيت قول پيامبر و روش هاي بر رسي اقوال منقول از ايشان دارد              

يامبر مناقض است بنا بر هيچ منطق عقلي و نقلـي پذيرفتـه نيسـت و                علم و واليتي با خاتميت پ     
حضـرتعالي در اثبـات ايـن تنـاقض         . مبتني بر تعريفي خود ساخته و بر ساخته از خاتميـت اسـت            

آورند يا به واسطة      آدميان دانش خود را يا بي واسطة اكتساب و اجتهاد بدست مي           "فرموده ايد كه    
و اين دانش، يا مقرون به عصمت است يـا نيسـت و             . ست است و دانش پيامبران از قسم نخ     . آن

دانش پيامبران از قسم نخست است و اين دانش بي واسطة مقرون به عصمت، يا براي ديگـران                  
 بر اين حقير واقعا پوشيده است كه        ".حجت است يا نيست و دانش پيامبران از قسم نخست است          

        البته بـر   . ه فرموده ايد يا از باب خطابه و نثر اديبانه         جنابعالي اين جمالت را از باب برهان و محاج
براي مثال انسان ها دانش خود را يا در         . اين فهرست مي توانيد موارد فراوان ديگري هم بيفزاييد        

و ايـن دانـش يـا       . ودانش پيامبران از قسـم نخسـت اسـت        . راه خير صرف مي كنند يا در راه شر        
 .و هلم جرا. ش پيامبران از قسم نخست استو دان. هدايت خيزاست و يا ضاللت خيز
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آري در اين كه دانش پيامبران در هر سه گزاره اي كه جنابعالي ذكر فرمـوده ايـد و در دو گـزاره                       
مثالي بنده از قسم نخست است حرفي نيست، اما چگونه از آن گزاره ها نتيجه مي شود كه دانش        

د؟ مگر خداوند كريم در قـرآن از چهـار گـروه            غير پيامبران در هيچ شرايطي نمي تواند چنين باش        



نبيين و صديقين و شهدا و صالحين كه به آنان علم و حكمت انعام كرده است نام نمـي بـرد؟ و                      
مگر ما هر روز حداقل ده باردر نمازاز خدا نمي خواهيم كه ما را به راه آن انعـام شـدگان هـدايت                       

اوتي قائل شـويم؟ جنابعـالي علـوم كسـاني          كند بدون آنكه بين نبي و صديق و شهيد و صالح تف           
نظير ذو القرنين و آصف بن برخيا و مريم صديقه را كه در قرآن ذكر آنان رفته اسـت امـا پيـامبر                       
نبودند چگونه تفسير مي كنيد جز آنكه بگوييد محدث و مفهم بـوده انـد؟ و اصـوال چـه اشـكال                      

تقد باشيم كه گروهي از بندگان خاص       عقلي و نقلي و درون ديني و برون ديني وجود دارد اگر مع            
خداوند به فضل وانعام اومستقيما يا از طريق پيامبر صاحب علومي ميشوند كه عادتـا و از طريـق                   
اكتساب و اجتهاد قابل تحصيل نيست؟ بريد بن معاوية از امام باقر و امام صادق عليهمـا السـالم                   

صاحب موسى وذو القـرنين، كانـا       : ما منزلتكم ؟ ومن تشبهون ممن مضى ؟ قال        "سؤال كرد كه    
منزلت شما چيست وبه كداميك از گذشـتگان شـبيه ايـد؟ فرمودنـد              "،  ".عالمين ولم يكونا نبيين   

 ) 4(".شبيه به همراه موسي و به ذي القرنين كه عالم بودند اما پيامبر نبودند
 

ام و منبعـث    حجيتي كه از علم ت    . سنگ بناي تشيع مسئله امامت و حجيت قول و فعل امام است           
علمي كه از راه اجتهاد كسب نمـي شـود و بـه شـك و                . از يقين به محتواي دين ناشي مي شود       

حدس و گمان آلوده نيست و لذا صاحب آن مرجع نهايي در هر چيزي است كه به نـام آن ديـن                      
بر كسي پوشيده نيست كه امامان شيعه چنـين         . گفته مي شود، يا به عبارتي حجت آن دين است         

اينك مستمعين شما مخيرند كه جعفـر بـن محمـد صـادق را              .  را براي خود قائل بوده اند      منزلتي
تكذيب كنند كه بي ترديد چنين مقامي را از سر علم براي خود ادعا كرده است، يـا عبـد الكـريم                   
سروش را كه به ظن و گمان اينكه چنين منزلتي ناقض خاتميت اسـت، و حجيـت را مسـاوي و                     

َما لَهم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يتَّبِعونَ إِلَّا الظَّـنَّ وإِنَّ           ". كند، آن را انكار مي نمايد     مساوق نبوت فرض مي     
 بر آن علمي ندارند و جز از گمان پيروي نمي كنند، و حال آنكـه             "،"الظَّنَّ لَا يغْنِي مِنَ الْحقِّ شَيئًا     

 ). 28/53 (".ظن و گمان در فهم حقيقت سودي نمي بخشد
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نمي دانم اين تأكيد جنابعالي واقعا بـراي        . اما بر حجيت قول پيامبر تأكيد فراوان فرموده ايد         و   -6
اثبات حجيت قول پيامبر است يا براي نفي حجيت قول امامان شيعه؟ شايد كنكاشي مختصـر در                 

ين ، كه بنده را به باز خواني آن توصيه فرموده ايد، در ا            "بسط تجربه نبوي  "آراء جنابعالي دركتاب    
 . زمينه ما را به پاسخ اين سؤال نزديك كند



بدين معنا كه در هـر زمينـه كـه          . اوال از نظر جنابعالي دين همواره داراي رويكردي حداقلي است         
واين نـه فقـط در      .  را "حد اكثر ممكن  " را بيان نموده است و نه        "حداقل الزم "سخن گفته تنها    

علم، اخـالق و ارزشـهاي فـردي و اجتمـاعي، و     حوزه فقه صادق است، بلكه دين اساسا در حوزه   
خداشناسي، معاد، قيامت، رستاخيز، و سعادت و شقاوت اخروي هم به نحو            "حتي اعتقادات شامل    
بنا بر اين حجيت قول پيامبر همواره محدود به همان حـوزه حـداقل              ) 5(".اقلي سخن گفته است   

 . است و براي بيش از آن بايد به مراجع ديگر مراجعه كرد
 

ذات و جـوهر    . ثانيا به فرموده جنابعالي همان حوزه حداقل هم ذات و جـوهري دارد و عرضـياتي               
دست بردن به كشف    "لذا  . دين چيزي نيست كه به آساني بتوان تعريف كرد و به كنه آن پي برد              

اصالت محلي و دوره اي     " اما عرضي ها تنها      ".عرضي ها پر حاصل تر از جستجوي ذاتي هاست        
لذا آنچه پيامبر در باب عرضيات فرموده است تنهـا بـراي         ) 6(".ه اصالت جهاني و تاريخي    دارند، ن 

زمان و مكان خود ايشان حجت است و نه بـراي كسـاني كـه در زمـان و مكـاني دور از ايشـان                         
از فرهنگي به فرهنگ ديگر ببريم، كاري ترجمه        "ذاتي را نيز وقتي مي خواهيم       . زندگي مي كنند  

 دهيم، يعني بايد جامه فرهنگ نوين را بر اندام آن ذات بپوشانيم وگرنه بـه نقـض                  آسا بايد انجام  
 )7(".غرض و تضييع ذات خواهد انجاميد

 
ثالثا از نظر شما دين يك رشته معارف ثابت و قوانين راكد نيست كه يكجا بر پيـامبر نـازل شـده                

مبرانـه طـوالني    يـك ديـالوگ تـدريجي زمـين و آسـمان و عـين يـك تجربـه پيا                  "باشد، بلكه   
مولـوي و محيـي الـدين و        . غزالي كشـف هـاي دينـي تـازه داشـته اسـت            ". است) 8("تاريخي

آنان كاشـف هـم بودنـد و        ... سهروردي و صدر الدين شيرازي و فخر رازي و ديگران همين طور           
 درسـت   "حسبنا كتاب اهللا  "اگر  "به قول شما    ) 9(".فقط شارح نبودند، و سرّ عظمتشان همين بود       

 كامل تر شدن دين الزمه      "). 10(" هم درست نيست   "حسبنا معراج النبي و تجربة النبي     " نيست،
است كه دين خالصـه و عصـاره تجربـه هـاي فـردي و               ) ص(اش كامل تر شدن شخص پيامبر     

هم بايد تجربه هاي دروني و بروني پيامبرانه بسط يابند      ) ص(اينك در غيبت پيامبر   . جمعي اوست 
 ) 11(".بيفزايندو بر غنا و فربهي دين 
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صرفنظراز اينكه معناي دقيق تر اين عبارات نفي خاتميت است، بنا بر نظريات جنابعالي كه شـمه                 
اي از آن را در باال نقل كردم از آنجا كه قول پيامبر همواره نـاظر بـه حـداقل الزم در هـر چيـز                          

 و عرضـيات نيـز      است، ودر آن حداقل نيز ذات و جوهر پيام هرگز جداي از عرضيات نمي شـود،               
هرگز اصالت جهاني و تاريخي ندارند، و دين نيز با تجربه هاي تازه عارفان و دينداران همواره در                  
حال نو شدن و فربه شدن است، جاي سؤاال است كه در زمان ما كدام قول پيامبر در كدام زمينه                    

عرفـاي زمـان و     اگر قول پيامبر در زمينه خداشناسي بـا قـول عـارفي از              . براي شما حجت است   
فرهنگ و تاريخ ما در تعارض افتاد شما كدام را مقدم مي داريد؟ اگر با قول متكلمين جديد غربي                  
در زمينه قانون و اخالق و سياست و حقوق بشر معارض شد چطور؟ درست است كه فرموده ايـد                   

ربـه و   پس از پيامبر، قطع و يقين و تجربه و فهم ديني هيچكس، هم رتبه قطـع و يقـين و تج                    "
 اما پس از جدا كردن عرضـيات از         "فهم ديني او شناخته نخواهد شد و آثار آن را نخواهد داشت،           

قطع و يقين و تجربه و فهم ديني پيامبر، و با توجه به مقدمات بـاال، ايـن عبـارت بـيش ازيـك                        
تعارفي خشك و خالي و احترامي صوري به ساحت پيامبر و جز دفـع دخـل مقـدر چيـز ديگـري                      

لذا آنچه را كه به نام انحصار حجيت در قول پيامبر بر سر واليت و امامت ميكوبيـد خـود                    . نيست
 . قبال شكسته ايد و هزار تكه كرده ايد
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 اين است كه پس از درگذشت خاتم رسـوالن، آدميـان در   " فرموده ايد كه از بركات خاتميت      -7
 ديگر هـيچ دسـت آسـماني آنـان را           اند و   ه  در فهم دين به خود وانهاد     ) و باالخّص (همه چيز حتي    

 و نهايي دين را در      "درست"و هيچ نداي آسماني تفسير      . برد تا شيوه راه رفتن بياموزند       پا نمي   پابه
 چه بركتـي اسـت      "بد فهمي " نمي دانم اين     ".خواند تا از بدفهمي مصون بمانند       گوش آنان نمي  

تميت مي دانيـد، و فهـم درسـت چـه           كه شما چنين بر آن تأكيد أكيد مي ورزيد و آن را هديه خا             
آفتي است كه تا اين حد از آن استيحاش داريد و آن را از نـواقص زمـان نبـوت و گـواه بطـالن                         

تنها توجيهي كه در اين خاطر فاتر خلجان مي كند آن است كـه جنابعـالي در   . امامت مي شماريد 
وميزان صحيح و نـا     پي شكستن اقتدار گروهي خاص هستيد كه ممكن است خود را متولي دين              

صحيح آن بدانند، و اينك آمده ايد تا آب را از سرچشمه ببنديد و به يكباره بر مسأله فهم صحيح                    
از دين بعد از پيامبر مهر بطالن بزنيد، غافل از آنكه براي درمان ابرو چشم را كور مي كنيد و آب                     

كلمـان نوظهـور مسـيحي مـي        يا شايد به تبعيت از بعضي مت      . را از سر چشمه گل آلود مي نماييد       



خواهيد همانگونه كه معرفت ديني را بشري كرديد خود دين را هم بشري كنيد، امري كـه البتـه                   
 . خودتان در بسط تجربه نبوي به آن تصريح كرده ايد

 
براي اثبات مدعاي خود چنان تاريخ بشر را به دوران نبوت و خاتميت تقسيم كرده ايد كه گـويي                   

ار ساله نبوت در هر كوي و برزن و بر سر هر عالم و عامي پيامبري ايسـتاده                  در دوران چندين هز   
بود و مواظب بود كه اگر در ايران يا توران، يا در چين و ماچين، يا در فرنگ و زنگبار، كسي دين                      

 و تفسـير    "پا به پا ببرد   " بر سر او نهيب زند و دستش بگيرد و           " نداي آسماني  "را كج فهميد، به     
پيـامبري هـر از چنـد       . خود بهتر مي دانيد كه چنين خبرهايي نبوده است        . ه او بياموزد  درست را ب  

گاهي در گوشه اي پيامي در مي انداخته و مردم پس از او به فرقه ها و شعبه هايي تقسـيم مـي                       
از . درست همانگونه كه بعد از خاتم النبيـين شـد     . شده اند و حق و باطل را به هم مي آميخته اند           

ه كدام پيامبر توانسته است اختالفات و كژي هاي پيروان پيامبران پيش از خود را حـل                 آن گذشت 
و فصل كند و دست آنان را بگيرد و پا به پا ببرد؟ مگر مسيحا توانست فهم صـحيح ديـن را بـه                        

) ص(يهوديان بياموزد و دستشان را بگيرد و پا به پا ببـرد؟ مگـر نهيـب هـاي پيامبرانـه محمـد                       
وديان را سود بخشيد و آنان را به فهم صحيح ديـن هـدايت كـرد؟ تقسـيمي كـه                    مسيحيان و يه  

جنابعالي و اقبال از تاريخ بشر به دست داده ايد و آن را به دوران نبوت و دوران خاتميـت تقسـيم              
فرموده ايد و براي هردوره خواصي قائل شده ايد، به قطعه شعري خيالي بيشـتر نمـي مانـد كـه                      

 .  در غرب چيز ديگري نبوده است"عصر روشنگري" تحوالت الهام بخش آن نيز جز
 

آنچه اصل قويم امامت در شيعه مي گويد و بر آن از تاريخ و قرآن و حـديث شـاهد مـي آورد آن      
است كه همواره، چه در دوران نبوت و چه پس از آن، كساني از صديقين و شهداء بـوده انـد كـه                  

 فرموده و ايشان را حجـت ديـن و ميـزان و شـاقول پيـام                 خداوند فهم دين انبياء را به آنان انعام       
تا حجتها و آيـات روشـن خـدا باطـل           "،  " لئال تبطل حجج اهللا و بيناته      ".پيامبران قرار داده است   

 و تا جويندگان دين صحيح و فهم درست بتوانند بـه آنـان تكيـه كننـد و از آنـان الهـام                       ".نگردد
 . بگيرند
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 با طرح نظريه غيبت، خاتميت را دو قرن و نيم به تأخير انداختنـد               شيعيان" باز فرموده ايد كه      -8
 اوال آثـاري كـه      ".وگرنه همان آثاري كه بر غيبت مترتّب است بـر خاتميـت هـم متفّـرع اسـت                 



جنابعالي و اقبال الهوري بر خاتميت متفرع كرده ايد هرگز در علت و فلسفه غيبت ملحوظ نشده                 
 كـه بـه يمـن آن      "بركتـي " بايد شكرگزار آن بود ونـه         است كه  "نعمتي"غيبت حجت نه    . است

 رخ مي دهـد     " فترت "اينكه چرا در دوران انبياء    !  در دين داشته باشند    "بد فهمي "مؤمنان بتوانند   
 واقع مي شود، امري است كه سرّ آن بر ما پوشيده است، هر چند مي                "غيبت"يا در دوران حجج     

آنچه مي دانيم آن است كه خاتم انبيـاء پـس از            . كردتوان به حدس و نظر در باره آن گمانه زني           
، و خاتم حجج نيز پس از دوراني از غيبـت           )19/5 (" علَى فَتْرَةٍ منَ الرُّسلِ      "دوراني از فترت آمد،     

خواهد آمد، و اين شايد به دليل رسالتي است كه خاتم حجج در مقايسه بـا سـاير صـديقين ايـن                      
 . امت دارد
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و نيمي كه بدان اشـارت فرمـوده ايـد، دورانـي الزم و ضـروري بـراي بسـط و                     و اما آن دو قرن      
پيامبر اكرم اقيانوسي از معرفت بود كه بدون ترديد در مهلت كوتاه نبوت خود              . نشرعلوم نبوي بود  

توضيح وتفسير و تبيـين درسـت آن معـارف بـر            . جز به صورت اجمال از آن معارف سخن نگفت        
ن او بود كه به انعام الهي بر لطائف و ظرائف آن آگاه بودنـد و در                 عهده مستحفظان وپاسداران دي   

مدت دو قرن و نيم، هر چند با زبان بسته و دست شكسته اما با عزم و جهادي خسـتگي ناپـذير،                      
 جـد و جهـد ايـن        "فرمـوده ايـد كـه       . اجمال آن را به سر انگشت تفصيل علم خويش گشـودند          

  وظ نگه داشـته اسـت كـه غيـر شـيعيان از آن محـروم                چه چيز را براي شيعيان محف      "حافظان"
.  اوال نقش ائمه در حفاظت و صيانت از دين چيزي نيست كه بر شيعيان پوشيده باشـد                 "اند؟  ه  ماند

تاثير آموزشهاي ائمه در اصول عقايد و در بحثهاي ظريف و حساس توحيـدي و اسـما و صـفات                    
 عليهم السالم و نيز در آموزش و پاسـداري          حضرت حق و نيز در بحث نبوت و دفاع از حريم انبيا           

كـافي  . از شريعت اصيل چيزي نيست كه قابل انكار باشد، و دوست و دشمن بـدان معتـرف انـد                  
است نگاهي بيندازيد به آنچه كه ائمه اطهار در باب توحيد و صفات خدا گفته اند و آن را مقايسه                    

به عالوه سخن اينجا بر سر شـيعه        . ي ببريد كنيد با آنجه كه ديگران دارند تا به صدق اين گفته پ           
و سني نيست، سخن بر سر تأثير ماندگار و خلل ناپذيري است كـه در كـل جهـان اسـالم از آن                       
بزرگوارن بر جاي ماند و رنگ و بويي از آنان كه معرفت ديني را به طراوت و رايحه خود منـور و                      

اني از ديـن بـود كـه حقيقـت جويـان            بارز ترين نمونه آن درك عمقي و معرفت عرف        . معطر نمود 
بي جهت نيست كه عطار نيشـابوري       . شيعه و سني را به يكسان از باران رحمت خود سيراب كرد           

تذكرة االولياء خود را از باب تبرك و تيمن با ذكر امام جعفر صادق آغاز مي كند و بـا نـام و يـاد                         
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ست كه سلسله هاي صوفيه همگـي، اال  و بي مورد ني. امام باقر عليهما السالم به پايان مي رساند 
نقشبنديه كه آن هم داستاني جدا دارد، شجره نامه معنوي خود را از طريق امير المؤمنين علي بن                  

سلسله جنبانـان عرفـان اسـالمي جملگـي از دانـش            . مي رسانند ) ص(ابي طالب به پيامبر اكرم      
 هجري قمـري كـه      162هم متوفاي   ابراهيم اد . آموزان و معرفت جويان اهل بيت پيامبر بوده اند        

فضـيل  . جنيد بغدادي او را مفتاح علوم عرفاني مي خواند معرفـت از جعفـر صـادق جسـته اسـت              
 هجري قمري كه از نادر عجايبي است كه هم كليني و هم بخاري هر دو از                 187عياض متوفاي   

 بلخـي متوفـاي     شـقيق . او حديث روايت مي كنند از طالبان و راويان علوم امام صادق بوده است             
 هجري قمري مرسالت فراوان از اهل بيت عليهم السالم دارد كه به جهت نامردمي روزگار                174

داسـتان او بـا امـام كـاظم عليـه السـالم             . و ضيق ايام نام راويان خود را پوشيده مي داشته است          
ريقه مي گويند جلّ مشايخ صوفيه نسب به معروف كرخي رسانده اند و ط            . معروف و مشهور است   

معروفيه را مادر همه طرق خوانده اند، و معروف خود از اصحاب و مالزمان امام رضا عليه السالم                  
از طريق اين معرفت جويان و ره پويان بود كه عرفان در عالم تسنن رواج يافت و دل                  . بوده است 

ر بـه طـو   "به قول آنماري شـيمل      . هاي مشتاق و حقيقت جويان به نور واليت باطني روشن شد          
قطع آموزه هاي جعفر صادق و ديگر عارفان مسلك او به صورت غير محسوس در زواياي حيات                 
عرفاني مسلمين گسترده شد تا اين كه در نظريه هـاي عرفـاني عارفـاني چنـد نظيـر ذو النـون                      

الزم ) 12(".بروز نمـود  ) 239. م(و حارث محاسبي    ) 256. م(و با يزيد بسطامي     ) 233. م(مصري  
. ت كه حارث محاسبي عارفي است كه بيشترين تأثير را بر محمد غزالي داشته است              به گفتن نيس  

شـايد  . شيمل نتيجه مي گيرد كه عرفان و تشيع در جهان اسالم از ابتداء به هم وابسته بوده انـد                  
سرّ نزديكي نظريه هاي عرفاني با آموزه ها و احاديـث شـيعه مخصوصـا در مفـاهيمي همچـون                    

باز هم به گفتـه شـيمل   . ، واليت باطني، عشق و ارشاد معنوي همين باشداسماء و صفات خداوند  
. امام صادق عليه السالم اولين كسي بود كه در اسالم قبل از رابعه عدويه از عشق سـخن گفـت                   

حب اهللا نار ال يمر     ": سخن معروف امام را در اين رابطه به نقل از امير المؤمنين به خاطر بياوريد              
 و آن را بـا      "عشق خدا آتشي است كه بر هر چه بگذرد مي سوزاند          ")13 (".هعلي شيء اال احترق   

البته شـيمل در ايـن قضـاوت        .  كه مولوي از آن سخن مي گويد مقايسه بفرماييد         "آتش عشقي "
خود بر ادبياتي ناقص تكيه كرده است و چه بسا مناجات هاي عارفانه امام زين العابدين را نديـده            

اللهم اجعلنا ممن دأبهم االرتياح اليـك و الحنـين و   "به فرازهايي از قبيل     باشد و بر نخورده باشد      



پروردگارا ما را از كساني قرار ده كه عادتشان آسايش در تو و شوق و               "،  "دهرهم الزفرة و الحنين   
 ".مهر به توست و حياتشان سراسر ناله و سوز عاشقانه به سوي تو

 
 كتاب اهللا عز و جـل       "آن را نقل مي كند كه فرمود        در فهم قر  ) ع(شيمل حتي آموزه امام صادق      

فالعبـارة للعـوام واالشـارة للخـواص و         . علي العبارة واالشارة و اللطائف والحقائق     : علي أربعة اشياء  
كتاب خدا بر چهار وجه حمل ميشود؛ بر عبارت و اشـارت و             "،  "اللطائف لالولياء والحقائق لالنبياء   

ام است و اشارت براي خواص؛ و لطائف براي اولياست و حقايق            عبارت از آن عو   . لطائف و حقائق  
 و معتقد است كه اين تعليمات الهام بخش عارفان در تنظيم مراتب و منازل اولياء و                 "براي انبياء، 

به هر حال سخن در اين باب و ابواب ديگـر علـوم در ايـن                ) 14.(مقامات و احوال آنان بوده است     
تو خود حديث مفصل بخـوان از ايـن         . را تنها از باب نمونه آوردم     رابطه بسيار است و اين مختصر     

 .مجمل
 
اگـر  " باز بر شيعيان بانگ عتاب برآورده ايد كه نامداران شما كيانند و عالمانتان چه كسـانند؟                  -9

انـد، و     اند، از ميان غير شيعيان برخاسـته        بزرگترين مفسران و عارفان و متكلّمان و مدافعان ديانت        
.  چيسـت  "بزرگتـرين " نمي دانم تعريف شما از       ".اند  ها وامدار آنان بوده     ن دراين حوزه  حتي شيعيا 

اگر مالك شما در اين زمينه مقبوليت و شهرت است كه البتـه علمـاي اهـل سـنت از آن بهـره                       
مندي بيشتري دارند چرا كه براي بيش از هشتاد در صد مسلمين مي نويسند ؟ و اگر مالك متن                   

 دو متن را كه مباني و منابع متفاوت دارند از چه راه با هم مقايسه مي كنيد؟                  مؤلفات است، اصوال  
براي مثال چگونه تبيان شيخ طوسي را با جامع البيـان طبـري يـا مجمـع البيـان طبرسـي را بـا                        
تفسيرالقرآن ابن كثير مي سنجيد و يكي را بر ديگري رجحان مي نهيد؟ پاسخ هر چـه باشـد دو                    

 . ر دور بداريدنكته را نبايد از نظ
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اول آنكه تا پيش از صفويه، شيعيان اقليتي بوده اند كه به جز دوراني محدود در زمان آل بويه هر                    
چه را گفته اند و نوشته اند تحت شديد ترين فشارها و سخت ترين مضايقات و تحريم هـا بـوده                     

ي كـرد و بـا      بسيار فرق است بين كسي كه در حلقه هاي درس و بحث و تدريس افاده مـ                . است
خاطر آسوده مي گفت و مي نوشت و بين كسي كه مجبور بود نوشته هاي خود را در سرداب هـا                     

با تمام ايـن    . و آب انبارها مخفي كند و در نهايت هم نظاره گر شسته شدن آن به آب باران باشد                 



تنهـا  احوال شيعيان به احصاء شيخ حر آملي در دو قرن اول حيـات خـود و در دوران ائمـه اطهار                    
آن هم در دوراني كه در نيمي از آن نوشـتن           ) 15.(شش هزار وششصد كتاب حديثي تأليف كردند      

كافي است به نام آوران علوم كـالم و تفسـير و قرائـت و فقـه و                  . حديث پيامبر مطلقا ممنوع بود    
يد؛ و  حديث وفلسفه و تاريخ نگاهي بيندازيد تا جايگاه اقليت شيعه را در ميان آنان ببينيد و بسـنج                 

كافي است كه متذكر شويد كه قرآني كه امروز همه مسلمانان تالوت مـي كننـد و مـتقن تـرين                
قرائت قرآن تلقي مي شود، قرائت حفص بن سليمان بزاز است از عاصم بن ابـي النجـود از ابـي                     
عبد الرحمن السلمي، كه همگي از بزرگان شيعه بوده اند، از مواليمان امير المؤمنين علـي عليـه                  

جالب آن است كه محدثين اهل سنت به دليل مذهب حفص از او حـديث روايـت نمـي                   . لسالما
كنند و او را منكرالحديث و متروك الروايه مي نامند، با اين حال قرآن او را مـي خواننـد و وي را                       

اعـراب  . و البته خدمت شيعيان به قرآن به همين حد محدود نمي شود           . متقن ترين قراء مي دانند    
و نقطه گذاري قرآن نيزتوسط نامداران شيعه نظير ابواالسـود دوئلـي و خليـل بـن احمـد                   گذاري  

 . فراهيدي، واضع علم عروض و استاد بال منازع علم نحو، صورت گرفته است
 

دوم آنكه شما در مورد قومي قضاوت مي كنيد كه ميراث علمي و ادبيشان در طول تاريخ بارها و                   
تنها پس از سقوط دولت آل بويه در بغداد سه كتابخانه معظـم  .  است بارها سوخته و به تاراج رفته     

شيعه به آتش كشيده شد و ميراثي علمي رابه كام حريق فرستاد كه هرگـز جـايگريني بـراي آن                    
دوم .  شهرت داشـت   "دار العلم "يكي كتابخانه شاپور بن اردشير وزير بهاءالدوله كه به          . يافت نشد 

لموسوي، والـد ماجـد شـريف رضـي، مؤلـف نهـج البالغـه، و شـريف                كتابخانه ابو احمد النقيب ا    
مرتضي، كه حاوي بيش از هشتاد هزار جلد كتاب نفيس بود و تحت اشراف شريف مرتضي قـرار                  

در آتش ايـن    . داشت، و سوم كتابخانه بي نظير شيخ طوسي كه منبع تأليف كتاب فهرست او بود              
ز اصول چهارصدگانه شيعه براي هميشـه نـابود         فتنه بود كه نسخه هاي منحصر به فرد بسياري ا         

 .شد و از ميان رفت
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جنابعـالي  .  شما مرامنامه غلو اسـت "زيارت جامعه" ديگر بار بر شيعيان نهيب بلند كرده ايد كه       -
علـم واليـت    "عرفـان را    ) 1377فـروردين    ("واليت بـاطني و واليـت سياسـي       "خود در بحث    

ولـي اعظـم    ) ع(عارفان مسلمان معتقد بودنـد كـه پيـامبر          " ناميده ايد و فرموده ايد كه        "شناسي
شيعيان معتقدند كه اين نوع از واليت از طريق پيامبر عليـه السـالم              . خداوند و انسان كامل است    



عرفـاي اهـل سـنت، گرچـه اعتقـادات          . و فرزندان ايشان انتقال پيدا كرده است      ) ع(به امام علي    
مشايخ صوفيه از واليت الهي بهره مندند و حملـه واليـت            شيعي ندارند، اما معتقدند كه اقطاب و        

 ) 16(".الهي در اين جهان اند
 

به همين دليـل    . انسان كامل بنا بر تئوري عارفان مظهر همه اسماء الهي است          "و فرموده ايد كه     
 مي نامند و براي او رفيع ترين منزلت را          "كون جامع " مي دانند يا     "مظهر اسم جامع الهي   "او را   

و همـان   .  آينه بزرگي است كه باز تاباننده همه انوار الهي اسـت           "انسان كامل ". هستي قائلند در  
و او بزرگترين نماياننده و نماينـده       ... كسي است كه عارفان معتقدند قوام تمام اين عالم به اوست          

 كنند  عارفان بدون آنكه لزوما در اين باب تعيين مصداقي        ... و خليفه بحق الهي در اين عالم است       
و نام كسي را در ميان آورند به لحاظ تئوريك وجود چنين موجودي را مسلم و محقق مي گرفتـه       

 ) 17(".ولي خدا يا ولي اعظم خداوند چنين كسي است. اند
 

در يكي مـا دسـت خـدا مـي          ":  فرموده ايد  " قرب فرائضي  " و "قرب نوافلي "سپس در فرق بين     
 يكي ما چشم خدا مي شويم و در ديگري خدا چشم در. شويم و در ديگري خدا دست ما مي شود     

-بلـي در ادبيـات دينـي      . گويي در يكي خدا انسان مي شود و در ديگري انسان خدا           . ما مي شود  
عرفاني ما چنين مفاهيم بلندي در باب نسبت بين خداوند و بنده وجود دارد كه از نهايت قـرب و                    

 آن در نهايـت صـعوبت و لطافـت          يگانگي بنـده و خداونـد حكايـت مـي كننـد و درك حقيقـت               
 در نظر عارفان ولي خداوند چنين كسي است و به اعتقاد ايشان جهان هيچوقـت                ")...18(".است

ما برح هللا عزت آالؤه في ": و به قول امام علي در نهج البالغه    . از چنين اوليائي خالي نخواهد بود     
، "هم و كلمهـم فـي ذات عقـولهم        البرهة بعد البرهة و في ازمان الفترات عباد ناجـاهم فـي فكـر             

بندگاني دارد كه در فكرشـان و       ] و در دوران فترت انبياء    [ همواره خداوند در زمان هاي مختلف       "
اللهـم بلـي ال     ":  و در سخني با كميل چنـين گفتنـد         ".در عمق عقولشان با آنان سخن مي گويد       

زمين از حجت آشكار يـا      "،  "موراتخلو االرض من قائم هللا بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغ            
 : به قول موالنا".نهاني خالي نمي ماند

 
 پس به هر دوري وليي قائم است
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 تا قيامت آزمايش دائم است



 مهدي و هادي وي است اي راه جو
 )19("هم نهان و هم نشسته پيش رو

 
 اوليـاء   .حضـور خداونـد حضـور اوليـاء اوسـت         . خداوند در مكان و زمان نيست     "و فرموده ايد كه     

دل آنها را به دست بياوريد تا دل        . عين حضور خداوند دراين عالم اند     . خداوند همه كاره خداوندند   
اگر . دل آنها را به درد بياوريد تا دل خداوند را به درد آورده باشيد             . خداوند را به دست آورده باشيد     

آن روايـت را    . د، مردود خداونديد  اگر مردود اولياء خداوندي   . مقبول اولياء خداونديد،مقبول خداونديد   
بنده من چندان به من نزديك مي شود كه من چشم او و گوش او و دسـت او                   ": به ياد آوريد كه   

 )20(". تا اين معنا هضمش براي شما آسان شود".مي شوم
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اين نقل قول طوالني را از آن جهت آوردم كه ياد آور توصيفاتي است كه در زيارت جامعه كبيره                   
به راستي نمي دانم در زيارت جامعه كبيـره چـه نسـبتي بـيش از                . د ائمه اطهار رفته است    در مور 

 "مرامنامه تشيع غالي  "آنچه جنابعالي در باال براي عارفان بر شمرده ايد آمده است كه شما آن را                
اوت و  تنها تفـ  . خوانده ايد وبر شيعيان نهيب زده ايد واعتقاد به آن را در حد گناه كبيره دانسته ايد                

يگانه گناه شيعيان آن است كه از پيامبر اكرم براي آنان روايت شده است كه گروهي از اهل بيت                
او حائز اين مقاماتند و خداوند شريعت او را در آنان حفظ مي كند؛ و علم آنان به اين شـريعت نـه     

نكـت در   " و   " تكلـم در عقـول     " و   "نجـواي در افكـار    "از راه اكتساب و اجتهاد، بلكه از طريق         
تنها تقصير آنان اين است كه سخنان علي عليه السالم به كميل، كه قسمتي از آن                .  است "قلوب

باور كرده اند آنچـه     . را در باال از قول شما نقل كردم، در عمق جان و خلوت دلشان نشسته است               
 خائفا مغمورا،   ال تخلو االرض من قائم هللا بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما           ! اللهم بلي ": را كه فرمود  

و كم ذا و اين اولئك؟ اولئك واهللا االقلون عددا و االعظمـون عنـد            . لئال تبطل حجج اهللا و بيناته     
. يحفظ اهللا بهم حججه و بيناته، حتي يودعها نظرائهم و يزرعوها فـي قلـوب اشـباههم                . اهللا قدرا 

دنيا بابـدان ارواحهـا معلقـة       و صحبوا ال  ... هجم بهم العلم علي حقيقة البصيره و باشروا روح اليقين         
آري، زمين هرگز از كسي كه بـه        "،  "اولئك خلفاء اهللا في ارضه والدعاة الي دينه       . بالمحل االعلي 

تـا  . حجت الهي قيام كند خالي نخواهد ماند، خواه ظاهر باشد و آشكار، ويا خائف باشـد و پنهـان                  
تعدادند و كجايند؟ به خـدا سـوگند        آنان چه   . مبادا دالئل الهي و نشانه هاي روشن او باطل گردد         

خداوند به واسطه ايشان حجتها     . كه تعداد آنان اندك، اما قدر و منزلتشان نزد پروردگاربسيار است          



و براهينش را پاس مي دارد تا آن را در نظائر خود به وديعت گذارند وبذر آن را در قلوب همتايان                     
نان هجوم برده و روح يقين را لمـس كـرده   علم و دانش به حقيقت بصيرت بر آ      . خويش بيفشانند 

آنان خلفاي خـدا    . و اين دنيا را با بدن هايي زيسته اند كه ارواحش به عالم باال متصل است               ... اند
 ) 21(".در زمين انند و داعيان به سوي دين ا ند

 
شـان  آري، تنها جرم شيعيان آن است كه معتقدند خداوند در قرآن وليشـان را بعـد از پيـامبر براي                   

إِنَّما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِينَ     "مشخص كرده است و خطاب به همه مسلمانان فرموده است كه            
همانا ولي شما خداسـت و  "). 55/6-56 ("آمنُواْ الَّذِينَ يقِيمونَ الصالَةَ ويؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم راكِعون    

 و براي آنان روايت شده      ".ه ميكنند و در حال ركوع زكاة مي دهند        پيامبر او و آنان كه نماز را اقام       
بزرگترين غلوشان اين است كـه قـول پيـامبر را كـه             . كه اين شخص كسي جز علي نبوده است       

 را جدي گرفته اند و آن را بر خود حجت بالغـه دانسـته             "من كنت مواله فهذا علي مواله     "فرمود  
 .اند
 

ه يادآور داستان آن عالمي است كه بر امام صادق عليه السالم ايـراد              ايراد جنابعالي بر زيارت جامع    
ان اهللا يغضـب لغضـب      "گرفت كه از شما احاديثي منكر روايت مي كنند بـه ايـن مضـمون كـه                  

خداوند به غضب فاطمه غضب مي كند و بـه رضـاي او راضـي مـي                 "،  "فاطمه و يرضي لرضاها   
ا خود در رواياتتان از پيامبر نقل نمـي كنيـد كـه             در پاسخ فرمودند مگر شم    ) ع( امام صادق    "شود

؟ آيا فاطمـه را در      "خداوند به غضب بنده مؤمنش غضب مي كند و به رضاي او راضي مي شود              "
 )22(حد يك بانوي مؤمنه هم انكار مي كنيد؟
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 كلمه آخر آنكه باور نداشتن اصل امامت آنچنان كه مورد قبول شيعيان است پديـده اي نـو                   -11
 عالم اسالم نيست، و شما نيز به فرض چنين باوري به خيل كثير برادران اهل سنت مي                 ظهور در 

همچنـين اسـت انكـار      . پيونديد كه بيش از هزار وچهارصد سال است اين اصل را انكار كرده اند             
اصل مهدويت، با اين تفاوت كه در اين فرض شما به اقليت بسيار شـاذ و محـدودي از مسـلمين                   

دون دليلي روشن و با فلسفه بافي هاي بسيار ظني و با انكار حجيت قول پيامبر                مي پيونديد كه ب   
نه آن حرفي جديـد اسـت و نـه ايـن            . اكرم، اجماع علماي اسالم را در اين مورد ناديده گرفته اند          

تشـيع  "آنچه بديع است انكار اين اصول با تمسك به مفهومي جا به جا شده به نام                 . سخني بديع 



مامان شيعه خود پرچمدار مخالفت با آن بوده اند و نظريه پردازان آن را به شدت        است كه ا   "غالي
شايد بهتر بود اگربراي روشن شدن اذهان و بر طرف كردن غبار ابهام توضـيح               . محكوم كرده اند  

علمـا و پـرچم داران آن   . مي فرموديد كه تشيع صحيح و غير غالي از منظر شما كدام تشيع است     
 آن چيست، و كتب و منابع آن كجاست؟ امامان آن چه كساني اند و چه شـأن و                   كيانند، معتقدات 

 منزلتي دارند؟ و همه اينها مستند به كدام مدرك و دليل است؟
 

 . بيش از اين مصدع نمي شوم، والبته هر آنچه كه عرض شد تنها از باب بردن زيره به كرمان بود
 

 والسالم
 محمد سعيد بهمن پور

  و سيصد و هشتاد و چهارششم آبان يكهزار
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 خاتميت و مرجعيت علمى امامان معصوم ●
 
-  22/8/1384 
 

 »عبدالكريم سروش«نقد جعفر سبحاني بر سخنان 
 

ه دوستى با اينجانب دارد، در كشور فرانسه پيرامـون          اخيراً جناب دكتر عبدالكريم سروش كه سابق      
در ايـن ميـان     . مسائل مربوط به تشيع سخنرانى نموده و نسبتاً بازتاب گسترده اى داشـته اسـت              

دانشمند محترم حجة اإلسالم آقاى بهمن پور نقدى بـر آن سـخنرانى نگاشـته و ارسـال نمـوده                    
اده و پاسخى مفصل در سـايت شخصـى اش        است، ولى گويا پاسخ وى در نظر ايشان مقبول نيفت         

 ) 1.(به راه انداختند و آنچه فعالً در اختيار اينجانب است پاسخ ايشان است
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و » خاتميـت و انقطـاع وحـى   «ما فارغ از همه ايـن گفتوگوهـا، ديـدگاه هـاى تشـيع را در بـاب                   
و خـاطر   . بازگو مى كنـيم   » سرچشمه علوم و دانش آنان    «و  » مرجعيت علمى پيشوايان معصوم   «

» اضواء على عقائد شيعة اإلمامية وتاريخهم     «ايشان را مستحضر مى سازيم كه اينجانب در كتاب          
ق منتشر گرديده است اكثر اشكاالتى را كه ايشان مطرح نموده، پاسخ گفته ام،              1421كه در سال    



لكه ريشـه در    زيرا اين ديدگاه ها جديد و نو نيست و ايشان نيز طراح و پايه گذار آنها نمى باشد، ب                  
االعتصـام  «همچنين در كتاب ديگرى به نام       . كالم پيشينيان دارد كه فعالً جاى بحث آن نيست        

ق منتشر گرديده است، ديدگاه هاى شيعه را در مورد مرجعيت           1414كه در سال    » بالكتاب والسنة 
 علمى پيشوايان معصوم و سرچشمه دانش هاى آنها، به گونه اى كه بـا خاتميـت كوچـك تـرين               

 . تعارضى ندارد، مطرح نموده ام
 

ممكن است عذر ايشان اين باشد كه اين گونه كتاب ها را در اختيار ندارد ولى مـى توانسـت بـه                      
كه به زبانهاى مختلف اعم از فارسى، عربى و انگليسى و غيره چاپ             » منشور عقايد اماميه  «كتاب  

كرده اند به نـوعى، مطـرح و مـورد          شده است مراجعه فرمايند زيرا كليه مطالبى كه ايشان مطرح           
 . بررسى قرار گرفته است

 
اصوالً مشكل اين نوع نويسندگان اين است كه پيونـد خـود را بـا حـوزه هـاى علميـه و اسـالم                        

بنده از شخص ايشان و ديگر      . شناسان واقعى قطع نموده، آن گاه به نقد و گفت و گو مى پردازند             
 درخواست مى كنم اين نوع مسائل را قبالً در محافـل            دوستانى كه گاهى ديدگاه هاى نوى دارند      

 . علمى حوزوى مطرح كنند و آنگاه چكيده گفت و گوها را منتشر نمايند
 

بـه  . اين دوستان عزيز هر چه هم متفكر و سخنور باشند در معارف و احكام الهى تخصص ندارند                
يه قم انتقاد نموده و هـر       خاطر دارم كه جناب سروش در يكى از سخنرانى هاى خود از حوزه علم             

بـر آن شـدم كـه       ) 1370سال  (من در همان زمان     . نوع تحقيق و نوآورى را در آن نفى كرده بود         
خاطر شريف ايشان را از مراكز تحقيقى در قم آگاه سازم، زيرا احساس نمـودم كـه ايشـان از دور                     

كردم تا وى از مؤسسـه      دستى بر آتش دارد، از اين رو به واسطه يكى از دوستان از ايشان دعوت                
تعليماتى و تحقيقاتى امام صادقعليه السالم ديدن فرماينـد، او پـس از آگـاهى از وجـود محققـان             

 :عاليمقام و آثار ارزشمند آن در دفتر يادبود مؤسسه چنين نگاشت
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ديدار از مؤسسه تعليمى و تحقيقى استاد محترم جناب آقـاى سـبحانى، بـراى بنـده                 / به نام خدا    
چه مى توانم بنويسم جز اظهار مسرّت و جز آرزوى مزيد توفيق همكاران محقق ايـن        . ق بود توفي



مؤسسه و رويش امثال اين مؤسسات در قم و ساير نقاط اين ديار، تـا در معرفـت دينـى فربهـى                      
  3/11/1370/ عبدالكريم سروش/ واللّه ولى التوفيق./ مطلوب حاصل شود

 
از اين انديشمندان كه ساليان دراز به عنـوان مـدافعان اسـالم و              بارى نگارنده شكوه هاى خود را       

 :روشنفكران دينى انجام وظيفه مى كردند، به مجال ديگر واگذار مى كند
 

 شرح اين هجران و اين خون جگر
 ايـن زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر

 
 خاتميت يا انقطاع وحى تشريعى

 
اميصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم را از ضـروريات           همه مسلمانان يكدست و يكدل خاتميت پيامبر گر       

اسالم شمرده و آن را يك اصل استوار و خلل ناپذير تلقى نموده اند و هر نوع تأويل و تحريف را                     
مـا كـانَ    : (قرآن در اين باره مـى فرمايـد       . در آيه خاتميت مردود شمرده و به آن ارجى ننهاده اند          

سـوره  ) (م ولكِنْ رسولَ اللّهِ وخاتَم النَّبِيينَ وكانَ اللّـه بِكُـلِّ شَـىء عليمـاً              محمد أَبا أَحد مِنْ رِجالِكُ    
محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيسـت ولـى رسـول خـدا و خـتم كننـده و                       «) 40/ص

 . »آخرين پيامبران است و خداوند به همه چيز آگاه است
 

رد خاتميت از رسول گرامى و امامـان معصـوم وارد شـده             عالوه بر اين آيه، روايات فراوانى در مو       
است كه بهانه را از دست مدعيان نبوت و قائالن به ادامه وحى تشريعى و تجربه نبوى برگرفتـه                    
است، و عالمان اسالم از سنى و شيعه كتاب ها و رساله هايى در اين مورد نگاشته اند بخصـوص                    

يده اند داد سخن داده انـد، فقـط گروهـك سياسـى             مفسران اسالمى هرگاه به تفسير اين آيه رس       
بهايى و فرقه قاديانى در هند مخالف خاتميت بوده و با اين اصل مسلم مخالفت كـرده و مطـرود                    

 . جامعه اسالمى مى باشند
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 معناى خاتميت
 

مقصود از خاتميت اين است كه پس از رسول گرامى، ديگر پيامبرى نخواهـد آمـد و بـاب وحـى                     
روى بشر بسته شده است و همچنين بر هيچ انسانى، وحيى كه حامل تشريع حكمـى                تشريعى به   

هر فردى كه مدعى آن . و تعيين تكليفى و تحليل حرامى يا تحريم حاللى باشد فرود نخواهد آمد           
باشد كه از جانب خدا در مورد احكام الهى به او وحى شده است و احكام جديد و بى سابقه اى را                      

مبر اسالم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم نبوده است، بـر او نـازل گرديـده، چنـين                    كه در شريعت پيا   
از طـرف ديگـر     . فردى مشتبه يا مغرض است و از نظر مسلمانان منكر اصل ضرورى مـى باشـد               

اليوم أَكْملْت لَكُـم ديـنكُم   : (قرآن مجيد از اكمال دين در قرآن خبر داده است آنجا كه مى فرمايد        
امروز دين شما را كامـل كـردم و         «). 3/مائده). (ممت علَيكُم نِعمتى ورضيت لَكُم اإلِسالم دِيناً      وأَتْ

 . »نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آيين جاودان پذيرا شدم
 

گراميصـلَّى  كمال دين در اين است كه كليه مسائل مربوط به دين اعم از اصول و فروع بر پيامبر                  
 . اللّه عليه و آله و سلَّم نازل شده و او نيز به گونه اى در اختيار امت قرار داده است

 
اين دو اصل از اصولى هستند كه هيچ فرد مسلمانى نمى تواند از آنها شـانه خـالى كنـد ولـى در                       

پيـامبر  كنار اين اصول واقعيتى است كه نمى توان در آن ترديد كرد و آن اين كه مـدت رسـالت                     
سيزده سال آن در مكه و ده سـال آن          . سال تجاوز ننمود  23گرامي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم از          

در مرحله نخست محيط زندگى و دعوت، آن چنان مساعد نبود كـه رسـول               . در مدينه سپرى شد   
 وظايف اسالمى   گراميصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم به تبيين تمام مسائل مربوط به عقايد و احكام و                

آن چنان خفقان بر محيط او حاكم بود كه سرانجام به فرمان الهـى زادگـاه خـود را رهـا                     . بپردازد
زندگى ده ساله پيامبر در مدينه با حوادث گوناگون         . را براى زندگى و تبليغ برگزيد     » يثرب«نمود و 

را ) 2(غـزوه 26دهى  از يك طرف خود پيامبر فرمان     . روبرو بود كه همگى وقت گير ومشكل زا بود        
برعهده داشت كه برخى از آن غزوه ها، مدتى به طول مى انجاميد مانند فتح مكه و حنـين و يـا                      

 گردان را آماده جهاد كرده و تعليمات الزم را به آنها مى داد و به                36غزوه تبوك و از طرف ديگر       
 . مى گويند» سريه«ميدان رزم اعزام مى كرد كه در اصطالح سيره نويسان به اين گردان ها 
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محيط مدينه و اطراف آن مركز تجمع يهوديان بود و باب مناظرات و مجادالت با پيامبر باز شد و                
سرانجام پس از خيانت هاى بارز آنان، پيامبر اسالم ناگزير، با قدرت نظامى به لجاج و عنـاد آنهـا      

راغ بنـى قريظـه و      سـپس سـ   . پاسخ گفت و قبايل بنى قينقاع و بنى نضـير را جـالى وطـن داد               
 . خيبريان رفت كه سرگذشت آن براى همگان معلوم است

 
او در مدت اقامت خود با سران قبايل و رؤساى منطقه ها، قراردادهاى سياسى و نظامى مى بست                

ــ اثـر    »مكاتيب الرسول «كه متون آنها در كتاب هاى سيره و تاريخ و حديث آمده است و كتاب                
ـ، جامع ترين كتابى است كه در     » احمدى ميانجى «مرحوم آية اللّه    ارزشمند دوست از دست رفته      

 . اين مورد نوشته شده است
 

نبى اسالم با اين همه گرفتارى ها تا آنجا كه توانست اصول و كليات احكام الهى را براى مـردم                    
تبيين كرد و او در سخنان خود به حكم وحى الهى يادآور مى شد كه در سـفره تشـريع دو حكـم                       

حكم الهى و حكم جاهلى و هر نوع حكمى كه ريشه در اسالم نداشته باشـد حكـم                  : شتر نيست بي
در ميان آنـان،    ). 49/مائده)(ان احكم بينهم بما أنزل اللّه     : (جاهلى خواهد بود چنان كه مى فرمايد      

 . »با آنچه خدا نازل كرده داورى كن
 

أفَحكْـم الجاهليـة    : (م جـاهلى اسـت    و هر نوع داورى كه ريشه در قوانين الهى نداشته باشد حكـ            
آيـا حكـم جاهليـت را از نـو مـى            «) 50/مائـده ). (يبغون ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يؤمنون       

 . »خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل ايمان و يقين هستند حكم مى كند
 

 و با رحلت او وحى تشريعى قطع        با توجه به اين بيان بايد گفت، پيامبر اسالم خاتم پيامبران است           
 . شده است و او آيين الهى را تكميل كرد و هر چه بشر به آن نياز دارد در آيين او وجود داشت
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از طرف ديگر گرفتارى ها و كشمكش ها مانع از آن شد كه پيامبر به تبيـين برخـى از اصـول و                       
ر الهى مأموريت يافتنـد كـه       احكام عملى موفق گردد، ولى براى جبران اين بخش، گروهى به ام           

ايـن گـروه همـان عتـرت رسـول          . به تبيين آنچه پيامبر به توضيح آن نائل نيامده است، بپردازند          
گراميصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم است كه در حديث متواتر، عِدل قرآن و يكى از دو ثقـل معرفـى     



مـن در ميـان     «. »ب اللّه وعترتـى   انّى تارك فيكم الثقلين كتا    «: آنجا كه فرموده است   . شده است 
 . »شما دو گوهر گرانبها به عنوان امانت مى گذارم كه عبارتند از كتاب خدا و عترت من

 
اكنون سؤال مى شود سرچشمه علوم آنان و به اصطالح مصادر دانش آنان چيست چگونه احكام                

 نيسـت؟ و ايـن همـان        و تكاليفى را بيان مى كنند كه در قرآن و سنت هاى باقيمانـده از پيـامبر                
شبهه اى است كه آقاى سروش بر آن تكيه مى كند و ما مجموع ديدگاه هاى او را در اين مـورد                      

 :در چند محور مطرح كرده و به تحليل آنها مى پردازيم
 

 ناسازگارى مرجعيت علمى با خاتميت:  محور نخست
 

 . ست مطرح مى نمايداين همان سؤالى است كه جناب آقاى سروش آن را به عنوان محور نخ
 
چگونه مى شود كه پس از پيامبر خاتم كسانى در آيند و به اتكاء وحى و شهود سخنانى بگويند                   «

كه نشانى از آنها در قـرآن و سـنت نبـوى نباشـد و در عـين حـال تعلـيم و تشـريع و ايجـاب و                            
 و باز هم در تحريمشان در رتبه وحى نبوى بنشينند و عصمت و حجيت سخنان پيامبر را پيدا كند        

خاتميت خللى نيفتد؟ پس خاتميت چه چيزى را نفى و منع مى كند و به حكم خاتميـت وجـود و                     
وقوع چه امرى ناممكن مى شود؟ و چنان خاتميت رقيقى كه همه شئون نبوت را بـراى ديگـران                   

ا شيعيان با طرح نظريه غيبت، خاتميـت ر . ميسور و ممكن مى سازد، بود ونبودش چه تفاوتى دارد 
 . »دو قرن و نيم به تأخير انداخته اند
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حاصل سخن ايشان اين است كه اعتقاد به پيشـوايى امامـان معصـومعليهم السـالم و مرجعيـت                   
علمى آنها با اصل خاتميت پيامبر اكرمصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم سازگار نمى باشـد زيـرا معنـى                     

مصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم كامالً مسـدود          خاتميت اين است كه باب وحى با در گذشت نبى خات          
از طرف ديگر معنى مرجعيت امامان معصوم       . گشت و ديگر به هيچ فردى وحى فرود نخواهد آمد         

و الزم  . اين است كه احكامى از آنان دريافت مى كنيم كه ريشه در قرآن و سخنان پيـامبر نـدارد                  
 مورد خطـاب وحـى واقـع شـده انـد و در نتيجـه                آنها، اين است كه آنان بسان پيامبر نبى بوده و         



در حقيقت اين امامان نيز بسان پيامبر خـاتم بـه لبـاس             . احكامى را از عالم باال دريافت كرده اند       
 . نبوت آراسته شده اند

 
 سرچشمه علوم امامان معصوم

 
 تعارضى كه نويسنده ميان ختم نبوت و مرجعيت علمى امامان معصوم تصور كـرده حـاكى از آن                 
است كه وى مصادر علوم آنان را در نظر نگرفته و يا از آنها آگاه نبوده است، اينك در ايـن مـورد      

وبا بيان ايـن قسـمت خواهيـد ديـد كـه كوچـك تـرين،                . به منابع علوم ايشان اشاره مى نماييم      
 .و مرجعيت علمى امامان معصوم وجود ندارد» خاتميت«تعارضى ميان 

 
 الف ـ نقل از رسول خدا

 
از رسـول   ) بدون واسطه، يا از طريق پدران بزرگوارشان      (شوايان معصومعليهم السالم احاديث را      پي

... اين نوع روايات، كه هر امامى آن را از امام پيشين          . خدا اخذ كرده و براى ديگران نقل مى كنند        
ونـه  تا برسد به رسول خدا نقل كرده است در احاديث شيعه اماميـه فـراوان اسـت، و اگـر ايـن گ                      

احاديث اهل بيت عليهم السالم كه سنداً، متصل و منتهى به رسول خدا صلَّى اللّه عليـه و آلـه و                     
سلَّم مى باشد يكجا جمع شود مسند بزرگى را تشكيل مـى دهـد كـه خـود مـى توانـد گنجينـه                        
 عظيمى براى محدثان و فقيهان مسلمان باشد زيرا رواياتى با چنين سند استوار، در جهان حـديث              

به يك نمونه از اين نوع احاديث ـ كه گفته مـى شـود نسـخه اى از آن، بـه عنـوان       . نظير ندارد
ــه سلســله ادب دوســت و فرهنــگ    ــيمن، در خزان ــاب تبــرك و ت ــذهب، از ب حــديث سلســلة ال

 :نگهدارى مى شده است ـ اشاره مى كنيم» سامانيان«پرور
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 دونفر از ابو الصلت هروى نقل مـى         در كتاب توحيد به واسطه    ) هـ306ـ381(شيخ بزرگوار صدوق  
من با على بن موسى الرضا عليمها السالم همراه بودم كه از نيشابور عبور مـى                : كند كه مى گويد   

در اين هنگام جمعى از محدثان نيشابور مانند محمد بن رافع، احمد بـن حـرب، يحيـى بـن             . كرد
تـو را   : ركب ايشان را گرفته و گفتند     يحيى، اسحاق بن راهويه و جمعى از دوستداران علم، زمام م          



به حق پدران پاك ومطهرت سوگند مى دهيم كه براى ما حديثى نقل كنى كه از پـدرت شـنيده                    
 :حضرت در اين حال سر خود را از كجاوه بيرون آورد و چنين گفت. اى
 
 حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفرعليمها السـالم قـال حـدثني أبـي الصـادق جعفـر بـن                    «

محمدعليمها السالم قال حدثني أبي أبو جعفر محمد بن علي باقر علم األنبياء عليمها السالم قال                
حدثني أبي علي بن الحسين سيد العابدين عليمها السالم قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنّـة                 

النبي صلَّى اللّه   الحسين عليمها السالم قال حدثني أبي على بن أبي طالب عليمها السالم سمعت              
ال إله إِالّ اللّـه حِصـني   : عليه و آله و سلَّم يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت اللّه جلّ جالله يقول     

بشروطها و أنـا  : سپس زمانى كه به راه افتاد، فرياد برآورد كه. »فَمنْ دخَلَ حِصني أَمِنَ مِنْ عذابي     
 )3. (من شروطها

 
اى آنان، سينه به سينه از پيامبر خاتم در اختيار آنان قـرار گرفتـه               بنابراين بخشى از علوم و دانشه     

 . است
 

نكته قابل توجه اين است كه همين ايراد جناب آقاى سروش، به نوعى در عصر امامان معصوم از                 
طرف مخالفان مطرح بود و گاهى به عنوان پرسش و احياناً به عنوان اعتراض، از مدرك احاديث                 

 .  و آنها به اين پرسش به اين نحو پاسخ مى دادندآنان سؤال مى كردند
 
حديثى، حديث أبى وحديث أبى، حديث جدى وحديث جدى، حديث على بن أبى طالب وحديث               «

حديث من، حديث پدرم اسـت      ) 4. (»على حديث رسول اللّه وحديث رسول اللّه قول اللّه عزّ وجلّ          
 بن ابى طالب و حديث او، حـديث رسـول           و حديث پدرم، حديث جدم و حديث جدم، حديث على         

 . خدا و حديث رسول خدا، كالم خداى عزّوجلّ است
 
 نقل از كتاب على عليه السالم . ب
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امير مؤمنان عليه السالم در تمام دوران بعثت پيامبر اكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سـلَّم بـا ايشـان                      
در (سيارى از رسول خدا را در كتابى گـرد آورد         همراه بود، و بدين جهت توفيق يافت كه احاديث ب         



). حقيقت، پيامبر صلَّى اللّه عليه و آله و سـلَّم امـال مـى كـرد وعلـى عليـه السـالم مـى نوشـت                         
خصوصيات اين كتاب، كه پس از شهادت امام در خانواده او باقى ماند، در احاديث ائمه اهل بيـت   

طول اين كتاب هفتاد ذراع بوده، وبه امـالى         : رمايدامام صادق عليه السالم مى ف     . بيان شده است  
رسول خدا و خط على بن ابى طالب نگارش يافته است و آنچه مردم به آن نيازمندند در آن بيان                    

 )5. (شده است
 

گفتنى است كه اين كتاب پيوسته در خاندان على عليه السالم دست به دست مى گشـت و امـام                    
     الم كراراً از آن حديث نقل كرده و خود كتاب را نيز به ياران خويش               باقر و امام صادق عليمها الس

و هم اكنـون نيـز بخشـى از احاديـث آن كتـاب در مجـامع حـديثى شـيعه                     ) 6(ارائه مى فرمودند  
 . در ابواب مختلف موجود است» وسائل الشيعه«باألخص در 

 
 استنباط از كتاب و سنت. ج
 

 كه بر پيامبر گرامى نازل شده از كتاب خدا و سنت هـاى              امامان معصوم قسمتى از احكام الهى را      
ما، در اينجا نمونه اى را . استنباطى كه ديگران را ياراى آن نبوده است   . موجود استنباط مى كردند   

 :يادآور مى شويم تا روشن شود قسمتى از مصادر علوم آنان چنين استنباط هايى بوده است
 

 با زن مسلمانى مرتكب عمل خالفى شد، از آنجـا كـه   در دوران متوكل عباسى يك مرد مسيحى     
آنگـاه كـه    . اين شخص بر خالف موازين ذمه عمل كرده بود خونش هـدر و قـتلش واجـب بـود                  

جان به سـالمت    » اإلسالم يجب ما قبله   «خواستند حكم را جارى كنند او اسالم آورد تا به حكم            
او بـه حكـم     : گروهى گفتنـد  : تقسيم شدند در اين شرايط فقيهان دربار عباسى به چند گروه          . ببرد

: اين كه اسالم آورد، پيوند او از گذشته قطع گرديد، و حد از او ساقط شد و گروهى ديگـر گفتنـد                     
 . سه بار حد بايد در مورد او جارى شود و گروه سوم فتواى ديگرى دادند
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ايـن  : عليه السالم فرمـود متوكل عباسى ناگزير، پاسخ اين مسأله را از امام هادى پرسيد، امام هادي       
فرد محكوم به مرگ است و علت آن اين است كه چنين ايمانى در هنگام تنگنا و خوف و تـرس                     

فلَما رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده وكفرنا بما كنّا به مشـركين             : (فاقد ارزش است به گواه اين آيه      



ي قـد خلـت فـي عبـاده وخسـر هنالـك       فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سـنت اللّـه التـ    *
هنگامى كه عذاب شديد ما را ديدند گفتند هـم اكنـون بـه           «) 7). (84ـ85/سوره غافر ). (الكافرون

خداوند يگانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه همتاى او مى شمرديم كافر شديم، امـا هنگـامى                  
شـت ايـن سـنت خداونـد اسـت كـه            كه عذاب ما را مشاهده كردند ايمان آنها براى آنها سود ندا           

 . »همواره در ميان بندگانش اجرا شده و آنجا كه كافران زيان كار شدند
 

در اين آيه خداوند منان بى ثمر بودن ايمان حاصل از خوف عذاب را، از سنت هاى الهى شـمرده                    
 . است، سنت هايى كه در آن تبدل و تغييرى رخ نمى دهد

 
را خوانده و تفسير كرده اند ولى موفق بـه چنـين فهمـى از آيـه                 همه فقيهان و مفسران، اين آيه       

نبوده اند اين برداشت هاى عميقانه و واقع گرايانه يكى از مواهب الهى است كـه بـه ائمـه اهـل                      
از اين رو، امـام باقرعليـه السـالم مـى           . بيت داده شده و بخشى از علوم آنان را تشكيل مى دهد           

 ترك نكرده كه امت اسالمى به آن نيازمندند مگر ايـن كـه آن را      خداوند منان چيزى را   «: فرمايد
 )8. (»در كتاب خود فرو فرستاده و براى رسول خود بيان كرده است

 
هيچ رخدادى نيست   «) 9. (»ما من شىء إالّ وفيه كتاب وسنة      «: امام صادقعليه السالم مى فرمايد    

 . »استمگر آن كه قانون آن در كتاب و سنت پيامبر بيان شده 
 

آيا همه چيز در كتـاب      : سماعه، فقيه عصر امام موسى بن جعفرعليه السالم از امام سؤال مى كند            
بـل كـلّ    «: خدا و سنت پيامبر او است يا چيزى را از پيش خود مى گوييد؟ او در پاسخ مى گويـد                   

 )10. (»شىء فى كتاب اللّه و سنة نبيه
 

غلب به آيات قرآن مجيد استناد نموده از كالم خـدا شـاهد    امام باقرعليه السالم در سخنان خود، ا      
هر مطلبى گفتم از من بپرسيد كه در كجاى قرآن است تا آيه مربـوط بـه                 : مى آورد و مى فرمود    

 )11. (آن موضوع را معرفى كنم
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بنابراين امامان معصوم در حوزه معارف و احكام، نوآورانى نبوده اند كه ريشـه در كتـاب و سـنت                    
 باشد، بلكه استخراج كنندگان احكام الهى از كتاب و سنت بوده اند كه ديگـران را يـاراى                   نداشته

 . چنين فهم و دقتى نيست
 
 الهامات الهى. د
 

ياد » الهام«علوم ائمه اهل بيت عليهم السالم سرچشمه ديگرى دارد كه مى توان از آن با عنوان                 
 تاريخ گروهى از شخصـيتهاى واالى الهـى از          الهام اختصاص به پيامبران نداشته و در طول       . كرد

قرآن از افرادى خبر مى دهد كه با اينكـه پيـامبر نبودند،اسـرارى از جهـان           . آن بهره مند بوده اند    
چنانكـه دربـاره مصـاحب موسـى        . غيب بر آنها الهام مى شد و قرآن به برخى از آنها اشـاره دارد              

آتَيناه رحمةً مِنْ عِنْـدِنا وعلَّمنـاه مِـنْ         :(فرمايدكه چند صباحى او را آموزش داد، چنين مى          ) خضر(
او مورد رحمت خاص ما قرار داشته و از خزانه علم خويش به وى دانشى               «): 65/كهف) (لَدنّا عِلماً 

 . »ويژه عطا كرده بوديم
 

ه عِلْـم مِـنَ   قالَ الّذي عِنْد: (يادآور مى شود) آصف بن برخيا(نيز درباره يكى از كارگزاران سليمان   
 .... آن كس كه دانشى از كتاب نزد او بود چنين گفت): 40نمل) (الْكِتابِ

 
: بـوده انـد  » علم لـدنّى «اين افراد علم خود را از طريق عادى نياموخته بلكه به تعبير قرآن داراى    

 از انسـانهاى واال مـورد       بنابر اين، نبى نبودن، مانع از آن نيست كه برخـى          ). علّمناه مِنْ لَدنّا عِلْماً   (
در احاديث اسالمى كه فريقين نقل كـرده انـد ايـن گونـه افـراد را                 . خطاب الهام الهى قرار گيرند    

مى گويند، يعنى كسانى كه بدون اينكه پيامبر باشـند فرشـتگان بـا آنهـا سـخن مـى                    » محدث«
 . گويند

 
نَ فـيمن كـانَ قَـبلَكُم مِـنْ بنـي           لَقَد كا «:بخارى در صحيح خود از پيامبر نقل مى كند كه فرمود          

      كَلَّمونَ مِنْ غير أَنْ يكونُوا أنبياءقبل از شما در بنى اسرائيل كسانى بودند كـه          ): 12(»... إسرائيلَ ي
 . با آنها سخن مى گفتند، بدون اينكه پيامبر باشند) فرشتگان(
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يـين معـارف الهـى و احكـام         بر اين اساس، ائمه اهل بيت عليهم السالم نيز كه مرجع امت در تب             
دينى مى باشند، برخى از سؤاالت را كه پاسخ آن در احاديث مروى از پيامبر صلَّى اللّه عليه و آله                    
. و سلَّم يا كتاب على عليه السالم وجود نداشت از طريق الهام و آموزش غيبى پاسـخ مـى دادنـد                    

)13( 
 

 اشكالى را مطرح مى نماينـد بـين وحـى           از اين بيان مى توان نتيجه گرفت كه كسانى كه چنين          
تشريعى و الهامات الهى فرقى نگذاشته و تصور مى كنند كه به هر فردى كه به او الهـام شـد او                      

يكى از مقامات انسان هـاى واالسـت كـه در عـين             » محدث بودن «حال آن كه    . نبى خواهد بود  
 كه يـادآور شـديم مصـاحب        چنان. حال كه فرشتگان با او سخن مى گويند ولى نبى نخواهد بود           

 . داشت ولى نبى نبود) وعلّمناه من لدنّا عِلماً(موسى به تعبير قرآن علم لدنى 
 

 تضمين حجيت اقوال امامان در سنت پيامبر صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم
 

رآن اگر واقعاً كتاب خدا و سنت پيامبر مرجع است، ما در سنت متواتر پيامبر، عترت را در كنـار قـ                    
و پيامبر گرامى عترت خود را بـه سـفينه          . »انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتى      «مى بينيم   

مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلـف            «: نوح تشبيه مى كند و مى فرمايد      
 )14. (»عنها غرق

 
بر بسان يـك فـرد      اكنون سؤال مى شود كه اگر محدوده دانش و بينش هر يك از اهل بيت پيام               

گاهى آنها را عِدل قـرآن     . صحابى بود پس چرا پيامبر خاتم براى آنان چنين مزيتى قائل مى شود            
اين نوع امتيازها حاكى از آن اسـت        . و همتاى او مى شمرد و گاهى آنها را كشتى نجات مى داند            

 آگاهى ها، بسـيارى از  كه آنان داراى علومى بودند كه ديگران از آن بى بهره بودند و در پرتو اين       
احكام اسالم را كه قبالً تشريع شده بازگو مى كردند، نه ايـن كـه حكـم جديـدى را انشـاء مـى                        

 . نمودند
 

 : نتيجه اينكه
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پيشوايان معصوم از كتاب على احكام فراوانى را در اختيار مردم مى نهادند و آنچه مـى گفتنـد                   . 1
 .  جديدتبيين احكام تشريع شده بود نه تشريع احكام

 
اگر از جانب خدا يك رشته احكامى به آنها الهام مى شد، مقصود، تبيين احكامى بـود كـه بـر                     . 2

 . قلب پيامبر نازل شده ولى شرايط امكان بيان آنها را پيدا نكرده بود
 

آنچه ما از نويسنده گرامى و كسانى كه دچار اين سؤال هستند خـواهش مـى كنـيم بـين انشـاء                      
انشـاء احكـام جديـد نـاقض        . ز احكامى كه بر رسول خدا نازل شده فرق بگذارنـد          احكام و إخبار ا   

خاتميت است ولى اخبار از احكامى كه بر قلب پيامبر فرود آمده است تأييد خاتميـت و نشـانه آن                    
شگفت اين جاست كه افرادى الهام به مادر موسى را يا سخن گفتن فرشتگان با مريم و يا                  . است

 همگى در قرآن آمده است مى پذيرند، اما سخن گفتن فرشتگان بـا امامـان                همسر ابراهيم را كه   
معصوم و در جريان گذاشتن آنها نسبت به احكامى كه قـبالً تشـريع شـده اسـت دچـار ترديـد و               

 . اعتراض مى شوند
 
آل ). ( نِسـاءِ الْعـالَمينَ    وإِذْ قالَتِ الْمالئِكَةُ يا مرْيم إِنَّ اللّه اصـطَفيكِ وطَهـرَكِ واصـطَفيكِ علـى              (

 ). 42/عمران
 
 ). 7/قصص... ). (و أَوحينا إِلى أُم موسى أَن أَرضِعيه(

 
تا اينجا سخن ما با فردى است كه معتقد به ختم نبوت است و بـراى نجـات بشـر جـز اسـالم ـ       

ت بـا  از اين جهت روشن ساختيم كـه خـتم نبـو   . منتها با قرائت خاص ـ راه ديگرى نمى انديشد 
مرجعيت علمى اهل بيت كوچك ترين تعارضى ندارد و ائمه اهل بيت بـازگو كننـدگان احكـامى                  

 . هستند كه قبالً بر پيامبر اسالم وحى و تشريع گشته است
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 تناقض در گفتارها
 

آرى در اينجا ما گله خاصى از شخص آقاى سروش داريم و آن اين كه اگر ديگران اين پرسـش                    
حدى معذور هستند ولى جناب ايشان به يك رشته اصولى معتقدند كه هرگز بـا               را مطرح كنند تا     

 :ختم نبوت و انقطاع وحى سازگار نيست، اين اصول عبارتند از
 

 تداوم وحى نبوى) الف
 
 اعتقاد به پلوراليسم دينى و صراط هاى مستقيم) ب
 

 :ايشان درباره موضوع نخست چنين مى نويسد
 
. »ه به تجربه پيامبران، كامالً قطع نمـى شـود و هميشـه وجـود دارد               تجربه نبوى يا تجربه شبي    «
)15( 

 
و درباره موضوع دوم ايشان به جاى يك صراط به صراط هاى متعددى معتقد است و پلوراليسـم                  

 . را به معناى وسيعى پذيرفته و همه قرائت هاى از اسالم را حق و مايه نجات مى داند
 

نه قرائت شيعه را درباب امامان تخطئـه مـى كنـد و بـه قرائـت                 در اين صورت با اين اعتقاد چگو      
و به اصطالح خار را در چشم ديگران مى بيند اما تير را در چشم خـود                 . مقابل آن معتقد مى شود    

 :ايشان در تعابيرى مى گويد. نمى بيند
 
 كـه   اين نكته را بايد به گوش جان شنيد و تصوير و منظر بايد عوض كـرد، و بـه جـاى آن                     « . 1

جهان را واجد يك خط راست و صدها خـط كـج و شكسـته ببينـيم، بايـد آن را مجموعـه اى از                
خطوط راست ديد كه تقاطع ها و توازى ها و تطابق هايى با هم پيدا مى كننـد، بـل حقيقـت در                       

 )16(». حقيقت غرقه شد
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در باب مرجعيـت    ، چگونه اعتقاد شيعه را      »همه اعتقادات صحيح است   «اگر ايشان اعتقاد دارد كه      
 اين سخنان متعارض نشانه چيست؟. علمى ائمه، خط كج و شكسته مى بيند

 
و اينهـا و توابـع و اجزايشـان،         . اسالم سنى فهمى است از اسالم و اسالم شيعى فهمى ديگر          «. 2

 )17. (»همه طبيعى اند و رسميت دارند
 

 و رسمى است، چگونه ايشـان       اگر بنا به گفته ايشان اسالم شيعى فهمى است از اسالم و طبيعى            
 !اعتقاد شيعه به مرجعيت علمى ائمه را غير طبيعى مى داند و به رسميت نمى شناسد؟

 
 نظريه قبض و بسط و لوازم غير صحيح آن

 
هنگامى كه ايشان در مجله كيهان فرهنگى، نظريه قبض و بسط را مطرح نمود و ايـن كـه هـر                     

اى بشرى تغييـر و دگرگـونى در كليـه انديشـه هـا و               نوع تبديل و دگرگونى در يكى از انديشه ه        
فرضيه ها از جمله انديشه هاى دينى را در پى دارد، اينجانـب در مقالـه اى در نقـد ايـن نظريـه                        

 :يادآور شدم
 
و شـكاكيت اسـت كـه در        » سوفيسـم «قبض و بسط در فهم شريعت، تعبيير محترمانه اى از           . 1

. نانى مانند ارسطو و غيـره از صـحنه خـارج گرديـد            يونان ظهور كرد سپس به وسيله حكيمان يو       
 )توضيح اين مطلب را در آن مقاله بخوانيد(

 
زيـرا  . انتحار خود را به وسيله خود فراهم ساخته اسـت         » قبض و بسط در فهم شريعت     «گزاره  . 2

اين نظريه خود را نيز در برمى گيرد، چه بسا ممكن است همين نظريه در پرتو يك رشته فرضيه                   
 . ر علوم و دانش ها به گزاره عميق تر و احياناً متناقض تبديل گرددها د
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اين نظريه با خاتميت سازگار نيست و خاتميت يكى از اصول مسلم اسالم است، هرگاه فـرض     . 3
كنيم كه انديشه ها و گزاره ها در حال تبديل و دگرگونى است مسأله خاتميت نيز يكى از گـزاره                    

 . دگرگونى در گزاره ها همين اصل نيز دگرگون گرددها است كه بايد در پرتو 



 
اين نقد به قدرى روشن و شكننده بود كه حتى يكى از طرفداران وى در كتابى كه به عنوان نقد                    

اكنون كه چه   . بر برخى از معترضان اين نظريه نوشته بود، نقد اينجانب را بسيار موجه دانسته بود              
ستمرار وحى و اعتقاد به صراط هـاى مسـتقيم و پلوراليسـم             شده كه با آن مبانى تجربه نبوى و ا        

دينى و تأييد قرائت هاى مختلف از دين به فكر انتقاد از فكر شـيعى افتـاده و آن را مطـرح مـى                        
 .من در اين مورد متحيرم بايد خود ايشان پاسخگو باشد! كند؟

 
 ) 18(ويژگى هاى انبيا : محور دوم

 
 :ايشان مى گويد

 
 :ژگى هاى سه گانه هستندانبيا داراى وي

 . دانش آنان بدون واسطه از جانب خداست. الف
 . آنان در گفتار و رفتار معصوم از گناه و خطا مى باشند. ب
 . سخنان آنان براى ديگران حجت مى باشد. ج
 

آنگاه نتيجه مى گيرد هرگاه ما دانش امامان شيعه را بدون واسـطه و اكتسـابى نـدانيم و از ايـن                      
 را در گفتار و روش معصوم بشناسيم و سخنانشان براى ديگران حجـت باشـد در ايـن     طرف آنان 

 . صورت با انبياء تفاوتى نداشته و مسأله خاتميت كامالً مخدوش مى شود
 

درست است كه پيامبران اين سـه ويژگـى را دارنـد            : در تحليل گفتار ايشان يادآور مى شويم اوالً       
 ويژگى چهارمى نيز دارنـد كـه در امامـان نيسـت، آنهـا داراى                ولى آنان عالوه بر آن سه ويژگى،      

منصب نبوت و صاحب شريعت اند و وحى الهى بدان جهت بر آنان نـازل شـده اسـت كـه آنـان                       
ولى امامان فاقد اين ويژگى چهارم اند يعنى نه منصـب           . آورنده شريعت و پايه گذار آن مى باشند       

 .  عنايات الهى بازگو كنندگان شريعت مى باشندآنها بر اثر. نبوت دارند و نه صاحب شريعت
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درست است كه پيامبران از اين سه ويژگى برخوردارند ولى آن چنان نيست كه هـر كـس                  : وثانياً
هر گردويى گرد است ولـى هـر        « و به قول معروف     . كه داراى اين سه ويژگى است، پيامبر است       

ژگـى هـاى سـه گانـه و نبـوت، عمـوم و              و به تعبير منطقيان ميان ايـن وي       . »گردى گردو نيست  
خصوص مطلق است يعنى هر نبى داراى اين سه خصوصـيت اسـت ولـى آن گونـه نيسـت كـه                      

 . دارندگان اين سه ويژگى، نبى باشند
 

چه بسا بر قلب نـورانى انسـان هـاى وارسـته،            : درباره ويژگى اول يعنى علم لدنى مى توان گفت        
دريافت خود را اكتسابى نمى دانند ولـى هرگـز پيـامبر نمـى     حقايقى از عالم باال الهام مى شود و   

 . و نمونه هاى آن گذشت. باشد
 

درباره ويژگى دوم كه عصمت است يادآور مى شويم كـه عصـمت از ويژگـى انحصـارى نبـوت                     
 . پيراسته از گناه بود ولى هرگز نبيه نبوده است) 19(مريم عذرا به حكم آيه قرآن. نيست

 
مى توان گفت كه حجيت سخن، مالزم با نبوت نيست به گواه آن كـه حكـم                 درباره ويژگى سوم    

خرد بر همگان حجت است ولى خرد نبى نيست و نيز فتواى فقيهان بر ديگران حجت مى باشـد                   
 . ولى هيچ فقيهى نبى نيست

 
هـر  . خالصه آن كه اين ويژگى ها چه تك تك و چه جمعى از عالئم انحصارى پيامبران نيسـت                 

يامبران داراى اين ويژگى ها هستند ولى آنچه كه مايـه امتيـاز پيـامبران از ديگــران                  چند همه پ  
اما هرگز ايـن    . است، اين اسـت كه صاحب شريعت بوده و به عنوان پايه گذار شريعت مى باشند              

 . ويژگى اخير، در امامان نيست و كسى ادعاى آن را ندارد
 

ارد كه خدا گروهى را آموزش دهد تـا آنچـه را بـر    ما از نويسنده سؤال مى كنيم كه چه اشكالى د    
صاحب شريعت فرو فرستاده ولى زمان مهلت تبيين آن را نداده است، به مردم ابالغ كنند و آنهـا                   
را در زندگى پيراسته از گناه سازد و به مردم بگويد گزارش آنان از صاحب شريعت بر شما حجـت          

 ! است، آيا يك چنين موهبت الهى محال است؟
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 به بهانه حفظ خاتميت ديگر آموزه ها را انكار نكنيم
 

پيامبر خاتمصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، آورنده آيين اسالم كه دين خود را دين خاتم و احكام خود       
را ثابت و جاودانه معرفى كرده است، خود در تعابيرى بسيار روشن از وجـود ايـن ويژگـى دربـاره                     

 :امامان شيعه خبر داده است
 
» كتـاب اللّـه وعترتـى       «: از جهتى آنان را عِدل و همتاى قرآن معرفى مى كند و مى فرمايـد              . 1

ناگفته پيداست لنگه كتاب معصوم كه همان عترت باشد بايد مانند خود كتاب بر مردم حجت و از            
 . عصمت برخوردار باشد

 
سرپيچى از گفته هاى آنـان      پيامبر به مردم دستور مى دهد كه پيروى از عترت مايه هدايت و              . 2

 . »ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً«: مايه گمراهى است چنان چه مى فرمايد
 

 . »أنا مدينة العلم وعلى بابها«: باز درباره اميرمؤمنان مى فرمايد
 

آيا آگاهى امامان به مسايل عقيدتى و عملى، يك آگـاهى عـادى بـوده، ماننـد شـاگردى كـه در                      
زگار و استاد خود تعليم مى بيند يا اين آموزه ها به صورت غير عادى بوده همچنـان  كالس از آمو 

 ). وعلّمناه مِنْ لَدنا عِلماً. (كه مصاحب موسى را چنين مقامى بود
 

اگر واقعاً امامان معصوم مانند انسان هاى عادى بودند اين همه تأكيد بر پيروى از آنان چـه معنـا                    
 . ها به بهانه حفظ خاتميت ديگر آموزه ها را ناديده بگيريمداشت بنابراين نبايد تن

 
گذشته از اين معارف و آموزه هايى كه از امامان به دست ما رسيده است محال است كـه زاييـده                     
آموزش هاى عادى باشد بلكه كثرت و عظمت و عمق آنان حاكى از آن است كه گفته هاى آنان                   

 . ميوه باغ دگر است
 

 125

  



  امامان در حفظ و پاسدارى از شريعتنقش: محور سوم
 

وى معتقد است امامان معصوم در حفظ و پاسدارى شريعت نقشـى ندارنـد زيـرا شـيعيان چيـزى                    
افزون بر آنچه دگران دارند، ندارند، بلكه پى افكن هاى علوم و عرفان در ميان ديگران، بـيش از                   

 : او در اين باره مى نويسد. آن است كه در شيعه وجود دارد
 
سمت و صفت پاسداران علم پيامبر و مستحفظان شريعت است كه شما به پيشوايان شيعه داده                «

 ايد و امامت را بدين سبب واجب شمرده ايد و امام غائب را نيز مستحفظ معاصر 
 

جد و جهد ايـن حافظـان چـه چيـز را            ... خوانده ايد و همين را حجت حضور غائبانه او دانسته اند          
 . »ظ نگه داشته است كه غير شيعيان از آن محروم مانده اندبراى شيعيان محفو

 
 :ادعاى نويسنده را به طور خالصه در دو بخش مطرح مى نماييم

 
 . پاسدارى ائمه يازده گانه از شريعت. 1
 . پاسدارى حضرت مهدى در دوران غيبت. 2
 

رصد ميليون نفـر    مسلمانان جهان يعنى يك ميليارد و چها      : درباره بخش نخست يادآور مى شويم     
 :مسلمان در روى زمين دو مدال افتخارى دارند كه پاسدارى از آنها به عهده امامان بوده است

 
قرآن مجيد كه مسلماً به قرائت واحدى از جانب خدا فرو فرستاده شده ولى بعدها بر اثر تشتت                  . 1

اً جـز يـك     صحابه و اختالف لهجه هاى عرب به صورت قرائت هاى هفتگانه درآمـد كـه مسـلم                
انّ القـرآنَ   «: چنانكه امام باقرعليه السالم مـى فرمايـد       . قرائت، بقيه، ارتباطى به وحى الهى ندارد      

و همين قرائـت رسـمى از       ) 20. (»واحِد نَزل مِنْ عِند واحد ولكنّ االختالف يجىء من قِبل الرواة          
 . م برگرفته شده استقرآن به روايت حفص از عاصم، از قرائت على بن ابى طالبعليه السال
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به وسيله كتاب على و احاديـث       ) گفتار و رفتار او     (سنت پيامبر اكرمصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم          . 2
وى و احاديث امامان كه متصل به پيامبر است محفوظ مانده است زيرا بعـد از درگذشـت پيـامبر                    

حـال  . ك قرن ممنوع اعالم شـد نگارش حديث و نقل و مذاكره آن ـ مگر در موارد خاصى ـ تا ي  
 . علت آن چه بوده فعالً مطرح نيست

 
از طرفى حديثى كه يك قرن نوشته نشود و آموزش ها تعطيل شود، تكليف آن روشن است و در                   
اين ميان برخى از يهوديان و مسيحيان مسلمان نماها مانند كعب االحبار و وهب بن منبه و تميم                  

مانند آنان، اسرائيليات و مسيحيات را وارد حـوزه هـاى حـديثى    دارى ـ داستان سراى مدينه ـ و   
 . مسلمانان كردند كه تاكنون دامنگير محدثان اسالمى مى باشد

 
و روايات حاكى از تجسيم و تشـبيه و         ) است» آيات شيطانى «كه ريشه كتاب    (اگر افسانه غرانيق    

رد و مـا در كتـاب       جبر، دامنگير صحاح گرديده است، همگـى از ايـن اصـل سرچشـمه مـى گيـ                 
بر قسمتى از اين احاديث انگشت نهاده ايم، و ايـن مقالـه             » الحديث النبوى بين الرواية والدراية    «

 . جاى بازگويى آنها نيست
 

ولى ائمه شيعه به پيروى از عليعليه السالم به اين نهى از مذاكره حديث و نگارش آن اعتنا نكرده                
ران غيبت به نشر احاديث و آموزه ها پرداختنـد كـه هـيچ              ، از همان زمان رحيل رسول خدا تا دو        

و پاسـدارى   . فردى نمى تواند ارزش آنان را كه جنبه پاسدارى از سـنت پيـامبر دارد، انكـار كنـد                  
امامان از حديث نبوى در صورتى روشن مى شود كه از بازار داغ جعـل حـديث در عصـر خلفـاى                   

 . اموى آگاه شويم
 

 فرمان جعل حديث
 

ا صدور دو فرمان، محدثان را براى جعل حديث درباره فضائل عثمان، سـپس دربـاره دو                 معاويه ب 
خليفه نخست ترغيب كرد و چيزى نگذشت كه با دادن جوايز، روايات فراوانى در مـورد فضـيلت                  

 . آنان در صحنه حديث ظاهر گشت
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 :او نخست بخشنامه اى به شرح زير نوشت و به تمام كارگزاران فرستاد
 
از دوستداران عثمان و عالقمندان وى و كليه كسانى كه رواياتى در فضـيلت وى نقـل                 هركس  «

مى كنند،و در سرزمين تحت فرمانرواى شما زندگى مى كنند، شناسايى كنيد و به خـود نزديـك                  
سازيد، و اكرامشان بنماييد و آنچه را كه ايشان در فضـيلت عثمـان نقـل مـى كننـد، بـراى مـن         

 . »ه و نام پدر و خاندانش را ثبت كنيدبنويسيد، و اسم گويند
 

بدين سبب هر كس روايتى از پيامبرصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم در فضائل عثمان نقل مـى كـرد،                     
آنچنان اين فرمـان    . به صورت يك سند دولتى درمى آمد و به دربار خالفت اموى ارسال مى شد              

 زيرا معاويه   ;ئل عثمان بود، فزونى يافت    اجرا گشت، كه فضائل عثمان و رواياتى كه متضمن فضا         
پول و خلعت و جايزه و امالك و زمين و آنچه در دست داشت، بى دريغ، و بـا سـخاوت تمـام در     

بنابراين جعل روايـت در     . اين راه به كار مى گرفت، و آن را ميان اعراب و موالى پخش مى نمود               
ن براى به دست آوردن آن بـه مسـابقه          هر شهر از شهرهاى كشور اسالم باال گرفت، و دنياپرستا         

 ! با يكديگر پرداختند
 

 :پس از اين بخشنامه بخشنامه ديگرى از خالفت مركزى صادر شد
 

. حديث در مورد عثمان زياد شده، و در تمام شـهرها و نـواحى بـالد اسـالم نشـر گرديـده اسـت                    
 صحابه وخلفاى اوليـه     هنگامى كه نامه من به دست شما رسيد، مردم را دعوت كنيد تا در فضائل              

نقل حديث نمايند، و هر روايتى را كه مردم در مورد ابوتراب نقل كرده انـد نگذاريـد نقـل شـود،                      
 زيرا اين كار بيشتر چشم مرا روشـن         ;مگر اين كه نقيض آن را در مورد صحابه براى من بياوريد           

بيشتر مى شـكند، و از      مى كند، و براى من محبوب تر مى باشد، و داليل ابوتراب و شيعيانش را                
 )21!(مناقب عثمان و فضائل وى براى آن ها سخت تر است

 
با توجه به اين نوع از تحريف حقايق، مى توان به عظمت پاسدارى امامان از اسالم ناب محمدى                  

 . پى برد
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تا اين جا به نوعى بس فشرده به تالش هاى فرهنگى امامـان شـيعه اشـاره شـد، امـا در ديگـر                        
 خالفت على، يادآور دوران رسالت پيامبر شد و جامعه اسالمى را تـا حـدى توانسـت از                   قلمروها ، 

افراط و تفريط باز دارد ولى اموى ها بعد از شهادت او چهره اسالم را دگرگون ساختند تـا جـايى                     
كه يزيد به عنوان جانشين پيامبر اكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وحى را منكـر شـد و شـعار او                        

سكوت مرگبارى بر جامعه آن روز حـاكم بـود، شـهادت            . »فال خبر جاء وال وحى نزل     «: ين بود   ا
حسين بن عليعليمها السالم، جامعـه را از سـكوت مرگبـار نجـات داد و روح جديـدى از جهـاد و                       
تالش در كالبد آنان دميد و پس از حسين بن علـى انتفاضـه هـا و جنـبش هـا و خيـزش هـاى                          

 .  تا شجره خبيثه از بيخ و بن كنده شدمتعددى صورت گرفت
 

هر يك از امامان معصوم، در عصر خود به افراط ها، انحراف ها و عدم برداشت صحيح از اسـالم                    
 . و سنت پيامبر معترض بوده و به خاطر همين به حبس و مرگ محكوم گرديدند

 
 در نشـر شـريعت و       تاريخ گواه است كه هر موقع براى امامان معصوم فرصتى دست مى داد آنان             

مـن در مسـجد     : حسن بن على وشاء مـى گويـد       . پاسدارى از دين حداكثر كوشش را مى نمودند       
ابوحنيفـه  ) 22. (»حدثنى جعفر بن محمـد «: كوفه نهصد استاد حديث ديدم كه هر يك مى گفتند    

: ويـد با آن گرايش هاى غير صحيح، به كمال و درايت امام صادقعليه السالم اذعان كرده و مى گ                 
 )23. ( لوال السنتان لهلك نعمان;من دو سال در محضر او بودم 

 
متأسفانه مقاله ما گنجايش خدمات ائمه را نسبت به دين و شريعت ندارد ولـى در ايـن مـورد بـه               

عالّمه سيد مرتضى عسكرى ـ دام ظله ـ مراجعه فرماييد تـا ميـزان خـدمات آنـان و       ) 24(نوشته
 .  شودپاسدارى از حريم شريعت روشن

 
عقايد شيعه سراسر تنزيه خدا از تجسيم و وصف او به عـدل و داد اسـت، ولـى در عقايـد طـرف                        

بـه عنـوان    . مخالف اعتقاد به تجسيم و جهت و عدم پيراستگى خدا از عدل فراوان ديده مى شود               
 :نمونه دو كتاب را كه در يك قرن درباره توحيد نگاشته شده در كنار هم بگذاريد و داورى كنيد
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كه احاديثى از پيامبر نقل مى كند كه در آن تجسيم و جهت             ) 311متوفاى  (توحيد ابن خزيمه    . 1
داشتن خدا و دورى از عدل كامالً پيداست و مسلماً او اسـرائيليات را بـه جـاى حـديث اسـالمى                      

 . پذيرفته است
 
و ديگـر   كه سراسر تنزيه و پيراسـتگى و وصـف خـدا بـه عـدل                ) 381متوفاى  (توحيد صدوق   . 2

 . صفات كمال و جالل است
 

نه تنها مسأله تجسيم و تشبيه است كه دامنگير كتاب اول شـده اسـت، بلكـه احاديـث فراوانـى                     
بخارى (نه تنها اين كتاب بلكه دو كتاب صحيح       . پيرامون مسأله جبر زينت بخش اين كتاب است       

 . ستهمان راهى را رفته است كه بعدها ابن خزيمه آن را رفته ا) و مسلم
 

انتظار از ولى غائب بسان ولى حاضـر دور از          . درباره حضرت مهدى مسأله به گونه اى ديگر است        
انصاف است ولى او در عصر غيبت مانند مصاحب موسى كارهايى صـورت مـى دهـد كـه افـراد                     

مصاحب موسى كشتى را سوراخ كرد ولى نه صاحب كشتى از آن آگاه             . عادى از آنان آگاه نيستند    
ديوار مشرف بر ويرانى را آباد كرد  . مسافران ولى سرانجام به مصلحت كشتيبان تمام شد       شد و نه    

بـه  ) عـج (در مورد فوائد وجـود امـام زمـان          . كه كسى از گنج هاى مدفون در زير آن آگاه نگردد          
و ما در مقاله اى گسترده نقـش اعتقـاد بـه            . كتاب هايى كه در اين باره نوشته شده مراجعه گردد         

 . ه را در حفظ اصالت ها و تشكل ها ثابت نموده ايمرهبر زند
 

 رهاسازى عقل انسانى پس از رحلت پيامبر صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم : محور چهارم
 

پس از ختم نبوت و با درگذشـت خـاتم          «از گفتار ايشان استفاده مى شود كه وى معتقد است كه            
 به خود وانهاده اند و ديگر هيچ دست آسمانى   رسوالن، آدميان در همه چيز باالخص در فهم دين        

آنان را پا به پا نمى برد تا شيوه راه رفتن بياموزند و هيچ نداى آسـمانى تفسـير درسـت و نهـايى                  
 . »دين را در گوش آنان نمى خواند تا از بدفهمى مصون بمانند
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از مى كننـد و ديگـر       اين رهايى از دخالت مستقيم آسمان را، شيعيان از دوران غيبت مهدى آغ            ... 
 . »... مسلمانان به گفته اقبال از هنگام رحلت محمدصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم

 
عقل يكى از ادله چهارگانه است كه فقه شيعه بر آن تأكيـد مـى كنـد     :در اين جا يادآور مى شويم     

 و همگان   عقل در مورد عقايد، حجت بالمنازع است      . ولى آنچه مهم است تبيين قلمرو عقل است       
اما در مورد احكام عملى و فرعى فقط در محدوده خاصى كه به             . به ديده احترام به آن مى نگرند      

نام حسن و قبح عقلى معروف است مى تواند حجت باشد و در غير اين دو مـورد ، عقـل بشـرى                       
دو مـورد از  بايد تا روز رستاخيز از وحى الهى بهره بگيرد و هر نوع انديشه و گزاره اى در غير اين       

 . حكم الهى سرچشمه نگيرد قرآن آن را حكم جاهلى مى نامد
 

اين كه نويسنده مى گويد جامعه بشرى بعد از رحلت پيامبر به امامان معصوم نيازى ندارد بلكه از                  
 :پرتو عقل بايد راه زندگى را بپيمايند، پيامد بدى دارد زيرا

 
آنارشيسـم  «قـل جمعـى نتيجـه اى جـز يـك      وانهادن زندگى فردى و اجتماعى انسان برعهده ع     

آيا بيان وظايف، برعهده كدام يك از عقـول جمعـى واگـذار شـده اسـت؟                 . چيزى ندارد » معرفتى
امــروز نحلــه هــاى مختلــف اعــم از مــادى و معنــوى سوسياليســم و كمونيســم و ليبراليســم و  

ولـى ايـن    . باشنداگزيستانسياليسم هر كدام مدعى رهبرى جامعه و ترسيم راه و رسم زندگى مى              
عقول جمعى تاكنون نتوانسته اند در الفباى اقتصاد به وحدت كلمه برسند تا چه رسـد در هـدايت                   

 . بشر
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آيا واقعاً واگذارى بشر به رهنمود انسان هاى واال كه تاريخ زندگى آنان بر تقوا و طهارت و علم و                    
« ر بسترى بيابيم كه با صدها       دانش آنان گواهى مى دهد، بهتر است يا اين كه حيات بشرى را د             

مدعى رهبرى مى باشند و انسان را در صحنه هاى گوناگون با چالش هاى جدى مواجـه                 » ايسم
همگان مى دانيم كه لنين و استالين با عرضه مكتب سوسياليسم منشأ چه خـونريزى               . مى سازند 

آيا نازيسم با طـرح     . ستها گرديدند و چه خفقانى به ارمغان آوردند كه تاريخ كمتر به خود ديده ا              
اين مكتب توانست ملت آلمان را سعادتمند سازد يا اينكـه تخـم عـداوت در ميـان جامعـه هـاى                  

 . و نژاد پرستى را بار ديگر زنده كرد. بشرى پاشيد



 هنرش نيز بگو... 
 
سوابق شما در نظر دوستان بسيار درخشـان اسـت، شـما از فـارغ التحصـيالن                 ! جناب سروش . 1

 تهران مى باشيد كه ايمان و اخالق، عجين وجود آنها مى باشـد و مسـئوليت اداره                  مدرسه علوى 
 . . نظام اسالمى در گذشته و حاال بر دوش آنان سنگينى مى كند

 
در اوايل دهه شصت در معيت حضرتعالى و دوست عزيزمان آقاى دكتر حداد عادل و چند نفـر                  . 2

، رهسـپار   »كليم صديقى «به دعوت مرحوم    » ىاسالم و ملى گراي   «ديگر براى شركت در سمينار      
 . لندن شديم من با چشم خود ديدم كه حضرتعالى پس از اداى فريضه صبح، مشغول ادعيه بوديد

 
،موقع اداى نماز ظهر وعصـر،      »بنياد دانشنامه جهان اسالم   «در گردهمايى ساالنه هيئت امناى      . 3

 . كرديد چون مقيد به خواندن تعقيبات بوديدحضرتعالى، ديرتر از ديگران جايگاه نماز را ترك مى 
 
در مناظره اى كه در معيت آية اللّه مصباح يزدى دامت بركاته با آقاى احسان طبرى داشـتيد،                  . 4

موجود ماده اسـت، شـما در پاسـخ         : خوب درخشيديد،موقعى كه آقاى طبرى در تعريف ماده گفت        
 . تعريف از مقوله چيستيهاست، نه هستيها: گفتيد

 
 در منزل جناب فاضل ميبدى پس از مذاكره طوالنى پيرامون قبض و بسط، يـادآور شـدم كـه                  .5

حضرتعالى خالئى را كه پس از شهادت مرحوم مطهـرى در دانشـگاه پديـد آمـده بـا تـدريس و                      
سخنرانى خود پر كنيد و در حوزه متدينان باقى بمانيد نه در جمع ديگران ، زيرا آنهـا فقـط چنـد                      

حاال اين سوابق كجا و اين نوع سخنرانى و تشكيك در مبـانى             ! و همراه نيستند  صباحى بيش با ت   
 !تشيع كجا؟
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نگارنده اين نامه را با يادآورى فرا رسيدن سال روز تولد جنابعالى در آبـان مـاه سـال جـارى كـه                    
و در  . از فصول عمر شما است، به پايـان مـى رسـانم           ) 1384ـ  1324(حاكى از مرور شصت بهار      

و بهتـر اسـت در راه و روش خـود تجديـد نظـر               ... . چون كه شصت آمد نشست آمـد      : همثل آمد 
 :فرماييد



 گفتگوى من و دلدار مرا پايان نيست
 آنچه آغاز ندارد، نپذيرد انجام

 :پي نوشت
 
وضوع اين مقاله، مرجعيت علمى امامان معصوم عليهم السـالم، اسـت و بـه معنـاى ناديـده                   ) 1(

 . ان مانند واليت و حكومت نيستگرفتن ساير مقامات ايش
 . 23، 22، 21، احاديث 1توحيد شيخ صدوق، باب ) 2(
 . 23، 22، 21، احاديث 1توحيد شيخ صدوق، باب ) 3(
 .  از ابواب صفات قاضى8، باب 26، ح58، ص 18وسائل، ج) 4(
 . 66ـ 26/18:بحاراألنوار) 5(
 . 1يث از ابواب لباس مصلى، حد12، باب 3وسائل الشيعه، ) 6(
 . 408 از أبواب حد الزنا، ص 26، باب 18وسائل الشيعه، ) 7(
 . ،، باب الرد إلى الكتاب والسنة59، ص 1اصول كافى، ج) 8(
 . ،، باب الرد إلى الكتاب والسنة59، ص 1اصول كافى، ج) 9(
 . همان) 10(
 . 176طبرسى، اإلحتجاج، ص ) 11(
 . 2/149:صحيح بخارى) 12(
 و غيـره    6/99: و حدود آن به كتاب ارشاد السارى فى شرح صـحيح البخـارى             درباره محدث ) 13(

 . مراجعه شود
 .  و غيره151، ص 2مستدرك حاكم، ج) 14(
 . 69، ص 15سروش، اسالم، وحى و نبوت، نشريه آفتاب، تهران، ش) 15(
 . 9هاى مستقم، ص 3، مقاله صراط36عبدالكريم سروش، مجله كيان، شماره ) 16(
 . 6، ص 1377هاى مستقيم، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 3كريم سروش، صراطعبدال) 17(
 . مقصود پيامبران صاحب شريعت و به اصطالح علما پيامبران اولى العزم است) 18(
 ). اصطَفَاكِ و طَهرَكِ: (42سوره آل عمران، آيه ) 19(
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 . 813 و 12، كتاب نقل القرآن، حديث 2كافى ، ج ) 20( 



، بـه شـرح نهـج       225به نقل از مدائنى متوفاى      . 15ـ16، ص   6 ائمه در احياء دين، ج     نقش) 21( 
 .  مراجعه فرماييد16ـ3/15:البالغه ابن ابى الحديد

 . 79رجال نجاشى، ش) 22( 
 . اين سخن از امام حنفيه به طور مستفيض نقل شده است) 23(
 . عالمه عسكرى، نقش امامان در احياى دين، در دوازده جلد) 24(

 
 امامت، تكميل كننده ي نبوت ●
 
- 23/8/1384 
 

 »عبدالكريم سروش«نقد حسن رضايي مهر بر سخنان اخير 
 

 :اشاره
 

مقاله حاضر كه نقدي است بر سخنان اخير عبدالكريم سروش دربـاره ي خـتم نبـوت و امامـت،                    
د را براي   سايت باشگاه آمادگي خو   . توسط آقاي رضايي مهر براي سايت باشگاه ارسال شده است         

 با تشكر از ايشان/ نشر نظرات ساير عزيزان اعالم مي دارد
 

عصر مدرن را عصر مدرنيته ناميده اند اما از مشخصه هاي غير قابـل انكـار آن، عـدم التـزام بـه                       
ارزشهاي ديني در قالب دفاع از آزادي انسان و نقد آنچه كه آزادي او را تحت الشعاع قـرار دهـد،                     

 .مي باشد
 

ز مشخصه هاي اصلي مدرنيت معاصر، تعارض با سـنت و ارزشـهاي سـنتي اسـت؛ امـا                   هر چند ا  
مدرنيته پا را از اين مرحله هم فرا گذاشته و هر آنچه را كه با مباني او ناهم آوا افتد، بـا كوبيـدن                        

 .مهر سنت بر آن، موجبات نقد و تضعيف آن را فراهم آورده و انكار آن را تجويز مي نمايد
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فاع بي حد و حصر از مدرنيته و تجددطلبي و گـذار مفـرط از هنجارهـايي كـه آدمـي                     متأسفانه د 
عمري را با آنها سپري كرده است و ترويج لجام گسيخته تفكر اومانيستي و رهايي انسان از هـر                   
آنچه موجب محدوديتي براي او گردد و نيز تجويز اعتبارزدايي و انكار هـر آنچـه در نظـر انسـان                     

ن تلقي گردد، انسان امروزين و مدرن را در موقعيتي قرار داده است كه نسبت به                معاصر، غير مدر  
هر چيزي كه ناخوشايند او باشد، با غمض عين از واقعيت امر، متهورانـه بـه تخطئـه و يـا رد آن                       

 .بنشيند
 

علي اي حال اين شالوده شكني ها نه تنها غرب را در نورديده است كه ظرف فكـري باصـطالح                    
 .هاي شرقي را نيز در برگرفته است  و نو ايدهروشنفكران

 
غرض از ذكر اين مقدمه، پرداختن به سخناني بود كه چندي پيش از آقاي دكتر سروش با عنوان                  

هر چند محتواي سـخنان منتشـر       ] 1.[منعكس گرديده بود  » روحانيت ما عوام است نه عوام زده      «
شد اما از آنجا كه مطالب گفته شده، خـالي از  شده از ايشان، چيزي نيست كه دور از انتظار بوده با        

وجوه مختلف نقد و نظر نيست، به منظور تنوير افكار عمومي و دفاع از اعتقادات ديني و مـذهبي                   
 .مردم مسلمان و متدين با ذكر برخي از موارد قابل تأمل، به نقد و بررسي آنها مي نشينيم

 
اما سخني از حقـوق در      . ليف انديش است  فقه يك دانش تك   «: نامبرده در خصوص فقه مي گويد     

شود اما هيچ سخن از سـخن حقـوق          آن به ميان نيامده است سن بلوغ، سن تكليف هم گفته مي           
به ميان نمي آيد نمي گويم مفهوم حق از فقه غائب است اما كفه تكليف بر حقـوق در فقـه مـي                    

 واقع مقررات فقهي مـا،  چربد در حالي كه جهان جديد آدمي را موجودي محق تعريف مي كند در   
مقررات به معني تكليف بوده و هست و نه مقررات به معني حقوق پس بايد اينها يك موازنـه اي      

 ».بين حق و تكليف ايجاد شود ما بايد اين توازن را برقرار كنيم
 

 نقد و بررسي
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ي آن ذكـر    از آنجا كه ادعاي مطرح شده بر دو واژه حق و تكليف مي چرخد، قبال ز ورود به بررس                  
 .اموري چند الزم است



» مشـقت «و تكليف را به     ] 3[»مقابل باطل «و  ] 2[»درست«،  »راست«در باب لغت، حق را به       . 1
در . معنا كرده اند اما آنچه در اين مجال مورد نظر است معناي اصطالحي آنهاسـت              ] 4[»تعب«و  

 گونـه اي كـه افـراد    فقه اسالمي، عبارت است از اموري كه در قانون شرع پيش بينـي شـده بـه           
مجازند كه با قصد خود آن را تغيير دهند و در حقوق مدني حق، قدرتي است كه از طرف قـانون                      

بنابراين ] 5.[شود كه در فقه معادل همين معنا، كلمه سلطه نيز بكار رفته است             به شخص داده مي   
ي عـام كـه در      مي توان گفت براي حق دو معنا و به اعتباري دو كاربرد متصور است يـك معنـا                 

مقابل باطل قرار مي گيرد كه حكم و تكليف را نيز شامل مي شود و يك معناي خـاص دارد كـه              
سلطه اي است كه براي شخصي و به جهتي، نسبت به عين يا منفعت يا انتفاع از آن اعتبار مـي                     

دا حق عبارت است از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي كه از سوي خ            «: شود و به ديگر عبارت    
انسان و جهان، براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي شـود تـا سـعادت                     

البته اين تعريف از حق مربوط به حقي است كه در مقابل باطـل قـرار مـي                  . جامعه را تأمين سازد   
گيرد اما هرگاه حق در مقابل تكليف و حكم قرار گيرد تعريف ديگري خواهد داشـت و آن اينكـه                    

البته روشـن اسـت     ] 6[»ري از اختيارات بشمار آيد و به انسان برگردد، حق ناميده مي شود            اگر ام 
كه آنچه از اختيارات انسان به شمار مي آيد، از لوازم و مشخصه هاي حق در مقابل تكليف اسـت    

 .نه تعريف حق
 

 :اما حكم و تكليف در فقه عبارت است از
 
د مردم است و اراده افراد بر خالف جهت آنهـا           آنچه از مقررات شرعي كه متضمن مصلحت اكي       «

] 7[»دراين صورت در مقابل اصطالح حق بكار مي رود و مـي گوينـد حـق و حكـم                  . نافذ نيست 
اگر امري صرفاً جنبه قانوني داشته يا در حـد وظيفـه باشـد و بـه اشـياء      «بنابراين مي توان گفت   

ست كه پـاك كننـده هسـت، احكـام و     برگردد حكم ناميده مي شود مثالً حكم آب و آفتاب اين ا    
 ]8[».وظايف فقهي به همين اعتبار حكم ناميده شده اند

 
اكنون با توجه به تكات گفته شده؛ ادعاي نامبرده معني بر تكليف گرا بودن فقـه و نـه حـق گـرا       

 : بودن آن واضح البطالن مي گردد زيرا
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قوق مربوط به همان تكاليف است كه در        هر آنچه از تكاليف در فقه آمده است برخاسته از ح          : اوالً
فقه، معين و به رسميت شناخته شده است زيرا هر تكليفي ناشي از حق موجودي است و انفكاك                  
اين دو، استحاله عقلي دارد بنابراين تكليف بدون حق، در فقـه و ديـن، تصـور عقلـي و منطقـي                      

هان مدرن و نـه تكليـف گـرا         نداشته و فاقد دليل اثبات است ضمن آنكه ادعاي حق گرا بودن ج            
بودن آن نيز به برهان تالزم عقلي بين حق و تكليف مردود است پس انسان هم مكلف اسـت و                    

 .هم محق
 

كه مملو از تكاليف باشد، مشحون از حقـوق اسـت،           “در مقام ثبوت هم متون فقهي قبل از ا        : ثانياً
 .لناس تحقيق گرديده استحقوق خدا و انسان و تمامي ابواب فقه بر اساس حق اهللا و حق ا
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به لحاظ مصـالح      روي بيان تكليف تكيه بيشتري دارد،       اينكه فقه در مقام بيان مسائل بشري،      : ثالثاً
اي است كه دين نسبت به انسان تعقيب مي كند و به عنوان هـدف متعـالي ديـن                    انسان شناسانه 

 شكي نيست كه انسـان  مطرح است از جمله رساندن انسان به كمال و سعادت ابدي توضيح آنكه   
ذاتاً حق طلب و تكليف گريز است، حق خود را مي شناسد و اگر هـم نشناسـد، چـون طالـب آن                       
است، فرا مي گيرد و چه بسا براي جلب مصالح خويش و اصطياد حقي كه گمان مي كند مربوط                   

دن به اوست و در واقع چنين نيست، راضي به ظلم به ديگران باشد و در عين حال از مكلـف شـ                     
اكراه دارد، درا ين ميان دين كه هدفش هدايت انسان به سوي خداست؛ وضع قـوانين و تكـاليف               
انسان ساز در كنار حقوق انساني اعم از فردي و اجتماعي، انسان را متنبه كرده و كنترل مي كند                   
. تا بدينوسيله از حق خود پا فراتر نگذارد و موجبات تعـدي بـه حقـوق ديگـران را فـراهم نيـاورد                      

بنابراين چون حق براي انسان معهود است و آدمي ذاتاً به دنبال تحصيل آن است، ضرورت بيان                 
آن، جهت تحصيل و لزوم وجود سبب خارجي جهت اصطياد آن، هرگز به اندازه تكليف نيست كه                 
از طرفي براي انسان ناشناخته است و تا بيان نشود،علم بـه ان حاصـل نمـي گـردد و از سـويي                       

مي شـود و لـذا      ) حق اهللا يا حق الناس    ( آدمي نسبت به عدم تعدي به حقوق ديگران          موجب تنبه 
و بديهي است اين رويه ديني هيچگاه به معني تكليف گرا بودن و نه محـق                . بايد تذكر داده شود   

بودن نيست بلكه از باب پرداختن به يك روي سكه است با توجه به اهداف متعالي ديـن، چنـين                    
م نفي روي ديگر سكه نيست و اين بر هر متفطني روشن است چنانكه اگـر در                 امري قطعاً مستلز  



دليل بر ان نيست كه تكاليف مربـوط بـه          ) بنابه مصالحي (مواردي به حقوق، بيشتر پرداخته شود       
 .آن حقوق لحاظ نشده و يا منتفي تلقي شده است

 
ابراين بـه حكـم عقـل الزم       چنانكه اشاره شد جعل تكاليف در راستاي احياي حقوق است بن          : رابعاً

است انسان به مقررات شريعت و تكاليف شرعيه در همه موارد، هنگام كار، اسـتراحت، اسـتحمام                 
خوردن و آشاميدن و ساير امور به منظور رعايت حقوق ديگـران و خـود، پـاي بنـد باشـد و ايـن                        

 كاشف از قوت ديانت و شدت عقالنيت شخص متدين است 
 

ز سخنان خود امامت و مهدويت را در تعارض با خاتميت دانسته و معتقد              ايشان در قسمتي ديگر ا    
است امامت و نيز مهدويت با تفسيري كه شيعه از اين رو مفهـوم دارد، خاتميـت را دچـار تزلـزل                 

 :كرده است گفته ايشان در خصوص تعارض امامت با خاتميت اين است
 
درجه از غلظت در جهان تسنن وجـود        دو مفهوم كليدي خصوصيتي به تشيع مي دهد كه با آن            «

ندارد اول خصلت واليت است يعني آن خصوصيتي كه در پيامبر بود، ادامـه پيـدا مـي كنـد و بـا                     
) افـراد (در ميان شيعيان اين     . مرگ پيامبر پايان نمي پذيرد آن هم در افراد معين نه در همه افراد             

ناميده مي شوند و نيز شخصـيتي بـه ايـن           اولياء الهي نام برده شده اند همان ها كه امامان شيعه            
افراد داده شده تقريباً برابر با شخصيت پيامبر كه مي توانيم بگوييم مفهوم خاتميت پيامبر را دچار                 

زيرا امامان شيعه حق تشريع دارند حال آنكه اين حـق، انحصـاراً حـق پيـامبر                 ...تزلزل كرده است  
 گفتند كه امامان شيعه مورد و محل وحـي قـرار            البته شيعيان نمي  «: و در ادامه مي گويد    » است  

مي گيرند ولي تعبيري ديگر بكار مي برند و مي گويند اينها محدث و مفهم هسـتند يعنـي يـك                     
آن شكلش را نمي گفتند اما اسم وحي هـم نمـي آوردنـد     . جوري حقايق را به ايشان مي فهمانند      

ه براي امامان شيعه قايل بودند دقيقـاً همـان          از پيامبر شأن و منزلتي ك     . براي اينكه متمايز بشوند   
 .»شأن پيامبر بود يعني مقام عصمت قائل هستند درست مثل پيامبر 
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ايشـان در كتـاب     : ايشان در تبيين بحث خود به كالم اقبال الهوري تمسك مي كند و مي گويد              
بـه دليـل   خـتم نبـوت     «احياي فكر ديني در باب نبوت مطالبي دارد كه خالصه آن اين است كه               

تا قبل از ظهور عقل استقرايي، پيامبران ظهورشان الزم بـود امـا     . ظهور عقل استقرايي بشر است    



همين كه مردم عاقل و بالغ شدند از حضور پيامبران بي نياز شدند ختم نبوت يعني اينكـه ديگـر                    
بـوت  خـتم ن ... كسي حامل وحي از سوي خدا نيست و ديگر كسي اتوريته كـالم پيـامبر را نـدارد              

يعني آنكه ما رها هستيم از الهام آسمان يعني ديگر كسي نيست كه بيايد و بگويد مـن از جانـب                     
خداوند با شما سخن مي گويم فلذا روي حرف من حرف نزنيد عقل نقاد و عقل اسـتقرايي وقتـي       

 ».آمد در وحي بسته شد
 

 : نقد و بررسي
 

 صلي اهللا عليـه و      - شخصيت پيغمبر    در خصوص اين ادعا كه از سوي شيعيان شخصيتي برابر با          
بخشيده شده است بايد گفت بر اساس مباني اسالمي، امامت و نيز شـرايط و               ) ع(به امامان   –آله  

شخصيتي كه امام بايد داشته باشد، در حوزه قدرت و اختيار نه تنها شـيعه بلكـه هـيچ شـخص و        
اال لـه  «اي آيـه شـريفه    چـرا كـه بـه مقتضـ       . ببخشـد ) ع(فرقه اي نيست تا بخواهد بـه امامـت          

حكم و فرمانروايي مخصوص خداسـت و نـه هـيچ كـس             » ]10[ان الحكم اال هللا   «و  ] 9[»الحكم
ديگر و اوست كه مي تواند حق خود را به هر كس و به هر ميزان اعطا كند پس منطـف امامـت                       

 كـه بـه   و ثانيـاً از انجـا  ) و اين بحث در جاي خود مبسوط بحث شده اسـت (منشأ الهي دارد اوالً     
حكم عقل سليم بر لزوم تناسب بين ظرف و مظروف، كسي كـه مـي خواهـد منصـب امامـت را                      
عهده دار شود، بايد واجد شرايط الزم باشد شـرايطي كـه شخصـيت او را بـراي پـذيرش چنـين                      
مظروفي محقق مي كند و بديهي است بر خودداري از چنين شرايطي جـز از طريـق تحصـيل از                    

در قـاموس   ) ع( محقق نمي گردد بنابراين هر شخصيتي كـه بـراي ائمـه              سوي خدا و به اذن او؛     
شخصيت اعطايي از سوي شـيعيان نبـوده و نيسـت           . فرهنگ ديني و مذهبي لحاظ گرديده است      

نـامبرده  . بلكه برگرفته از متون ديني اعم از قر و احاديث نوراني پيامبر صلي اهللا عليه و آله است                 
شـده اسـت و   ) the red herring( طريق القاي نكته انحرافي در اين خصوص گرفتار مغالطه از

اينكـه ادعـا   ) ع(خواسته است؛ ارايه يك امر كامالً متفاوت و غير مربوط در باب شخصـيت ائمـه       
نتيجه بگيرد كه امامت در تعارض بـا        ) شخصيت امامان را شيعيان به آنها بخشيده اند       (شده است   

 ]11. [خاتميت است
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 كه از نظر شيعه امامان حق تشريع دارند در حالي كه حق تشريع در انحصار                در خصوص اين ادعا   
پيغمبر است بايد گفت، چنين ادعايي در هيچ يك از متون معتبـر شـيعي نيامـده اسـت و معلـوم                      

بزرگـان شـيعه از صـدر       . نيست ايشان اين مطلب را از كدام منبع معتبر شيعي اخـذ كـرده اسـت               
ن و نه در سيره و رفتار عملي شان به چنين امري تفوه نكرده انـد                تاكنون نه در كتب و تصانيفشا     

 صـلي   -و بلكه بر اساس فرهنگ اسالمي و شيعي، حق تشريع در انحصار خداوند است و پيغمبر                 
تشريع و تقنين قوانيني را از خداي تبارك و تعالي جهت ابالغ به مردم اخذ مـي          –اهللا عليه و آله     

بـرخالف ادعـاي    (و مقدس حضرت پيغمبر، هم حـق تشـريع نـدارد            بنابراين نفس شريف    . نمايد
چه رسد به امامان و اوصـياي       ) ايشان كه حق تشريع انحصاري پيغمبر صلي اهللا عليه و آله است           

او بنابراين در تفكر شيعي رسالت پيغمبر  صلي اهللا عليه و آله  ابالغ شريعت و اجرايي كـردن آن                     
 . ن تفسير و حفظ آناست و وظيفه اوصياء طاهرينش تبيي

 
اما در خصوص اختصاص اعتقاد به محدث و ملهم بودن حضرات ائمه عليهم السالم بايـد گفـت                  
كه اعتقاد به محدث و ملهم بودن ائمه  عليهم السالم اوالً، برخالف مدعاي ايشان از مختصـات                  

افـت سـواي    شيعه نيست و با مراجعه به متون اهل سنت مي توان عدم اختصاص به شيعه را دري                
 .آنكه اختصاص اين عقيده به شيعه دليلي بر قدح آن و يا عدم امكان آن نيست

 
منافاتي با خاتميت نـدارد زيـرا خـتم نبـوت بـه             ) ع(ثانياً محدث بودن و ملهم بودن امامان شيعه         

ممكـن اسـت بشـري از لحـاظ صـفا و كمـال و       «. نيسـت ] 13[و يا الهام]12[معني ختم تحديث  
مقامي كه به قول عرفا يك سلسله مكاشفات بر اين دو رخ مي دهد و حقـايقي                 معنويت برسد به    

به دعوت مردم   ) مستقيم از ناحيه خدا   (از طريق علم الهامي به او ارايه داده مي شود ولي او مأمور              
در تفكر اسالمي پس از پيغمبر صلي اهللا عليه و آله هيچ كس نخواهـد آمـد كـه از                    ] 14[»نيست

شريعتي جديد باشد و چنين معنايي از خاتميت هيچ منافاتي با وجود كسي كه              طريق وحي آورنده    
محدث و ملهم باشد ندارد حتي غير از امامان شيعه عليهم السالم هم مـي تواننـد بـه ايـن نـوع                       

خاتميـت را   ) ع(ارتباطات مفتخر گردند چنانكه واقع شده است ثالثاً اگر بنا باشد بودن ملهم ائمـه                
 .ملهم بودن غير ائمه عليهم السالم نيز چنين خواهد بودبه چالش بكشاند 
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رابعاً بر ايشان بود كه با دقت بيشتري وارد بحث مي شدند و به جاي تخطئه و رد اين عقايد و به                      
دور از انتسابات غير وجه در راستاي تضعيف تشيع، روال منطقي و عقالني را در چنـين مبـاحثي                   

ه اين مطلب را شيعه گفته يـا نگفتـه امكـان عقلـي چنـين                طي مي كردند و بجاي بحث از اينك       
 .مسئله اي را بررسي مي كردند

 
در خصوص عصمت ائمه كه مورد ترديد و يا انكار قرار گرفته است بايد گفت از افتخارات شيعه و          
بلندي تفكر علوي حاكم بر عمق جان شيعيان، اين است كه به فيض اعتقـاد بـه عصـمت ائمـه                     

پيغمبر صلي اهللا عليه و آله شوون مختلفي دارنـد برخـي خـاص وجـود                . سيده اند عليهم السالم ر  
مقدس او هستند كه قابل تسري و تحقق در موجودات ديگر نيسـت از قبيـل نبـوت و رسـالت و                      
صاحب شريعت و مرتبط با وحي بودن و برخي ديگر اين خصوصيت را ندارند مثـل عصـمت كـه                    

 . نيز محقق گردد) ع (مي تواند در وجودات مقدس شيعه ائمه
 

آنچه در تعارض با پيغمبري ونبوت است و نيز خاتميت را به قول ايشان رقيق و سست مـي كنـد    
ادعاي برخورداري ديگران از شؤون خاصه نبويه هست نه اتصاف به شـؤون عامـه و صـد البتـه                    

بتني بـر بـراهين   اعتقاد شيعه به عصمت اهل بيت عليهم السالم  پيغمبر صلي اهللا عليه و آله  ؛ م         
متقن عقلي است كه جاي هيچ ترديدي در آن نيست و در جاي خود مفصل بحث شده است بـه                    

اگر امامت را به اين شكل تعريف كنيم كـه امـري اسـت مـتمم        «هر حال به قول استاد مطهري       
نبوت از نظر بيان دين يعني به آن دليل وجودش الزم است كه وظيفه پيـامبر را در بيـان احكـام          

نجام دهد، به همان دليل كه پيغمبر بايد معصوم از اشـتباه و گنـاه باشـد امـام نيـز بايـد چنـين                         ا
اگر اهل سنت ابوحنيفه را معصوم نمي دانند، بدان جهت اسـت كـه در او و امثـال او                ] 15[».باشد

 .شرايط عصمت را نديدند
 

ماحصـل آنچـه   . نمي مانـد با بررسي و نقد تفكر اقبال در اين خصوص، نيازي به نقد ايشان باقي      
 :عالمه اقبال الهوري در باب فلسفه خاتم نبوت آورده است به شرح زير است
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وحي نوعي غريزه است بنابراين هـدايت وحيـاني از انـواع هـدايت هـاي غريـزي اسـت و                     ) الف
خصوصيت قدرت غريزي آن است كه با شكوفا شدن نيروي حس و تخيل و احياناً تفكر و تعقـل                   



مراحل ابتدايي و بدوي، غريزه ضعيف شده و جاي خود را به آنها داده و آدمي به مرحله                  و عبور از    
 .تعقل رسيد، تعقل جاي غريزه را مي گيرد

 
از نظر ايشان چون هدايت وحياني از نوع هدايت غريزي است پس هدايت وحياني در مقابـل                 ) ب

ت داده و هـدايت عقالنـي       هدايت عقالني هرگاه براي بشر حاصل شود، كـارآيي خـود را از دسـ              
جانشين آن مي گردد در واقع براي انسان دو جهان توصـيف مـي كنـد جهـان قـديم و جديـد و             
حضرت پيغمبر را متعلق به دو جهان مي داند با اين بيان كه از جهت منبع وحي مربوط به جهان                    

 اين اسـاس    قديم و از جهت دعوت به مغالطه و تفكر در طبيعت متعلق به جهان جديد است و بر                 
كـه مربـوط بـه      ) در نظر ايشـان   (لزوم عقب نشيني هدايت هاي غريزي از جمله هدايت وحياني           

البتـه  ] 16[جهان قديم است با تحقق جهان جديد يعني جهان عقالنيت بشر، امري واضـح اسـت   
خود عالمه اقبال نياز بشري از خاتميت را به دين و هدايت هاي ديني ضروري مي داند ولي بـه                    

 .ال تفسيري كه در فلسفه خاتميت ارايه داده است در تعارض با آن استهر ح
 

اشكاالتي متعددي از سوي انديشمندان اسالمي به چنين تفكري به شـرح زيـر              : اما نقد و بررسي   
 .وارد است

 
اگر فلسفه خاتميت را جانشيني هدايت عقالني و عقـل اسـتقرايي و             : مخالفت با ضرورت دين   . 1

دايت هاي وحياني بدانيم بدين معنا كه در وحي و هدايت وحياني بسـته شـده          تجربي نسبت به ه   
است و بشرا مروز نيازمند آموزه هاي وحياني و تعليمـات آسـماني پيـامبر صـلي اهللا عليـه و آلـه                        
نيست، الزمه چنين امري، تعطيلي اصل دين و به تعبير زيبايي استاد مطهري ختم ديانـت اسـت                  

 ].17[نه نبوت
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ه وحي از نوع غريزه داشته شده است مردود است زيرا اين دو واژه از حيث محتـوا و معنـا                    اينك. 2
نسبت تباين دارند نه تساوي و نه مطلق و يا من وجه، زيرا غرايز و رفتارهاي غريزي با فرد متولد           
شده و غير اكتسابي هستند سواي انكه مبتني بر شعور و ادراك نيستند از حيـث منزلـت و مرتبـه     

ز از حس و عقل پايين تر است در حالي كه وحي مبتني بر شـعور و ادراك بـوده و اكتسـاب در            ني
آنها راه دارد سواي انكه از حيث مرتبه نيز از حس و عقل باالتر است بر اين اساس هر چند بشـر                      



به ارتقاي عقالني برسد نهايتش آن است كه به اعلي درجه عقالنيت رسيده است و وحي از تمام                  
ب عقل باالتر است پس نياز به وحي حتي پس از نبوغ عقالني انسان، امري ضروري و غيـر                   مرات

 .قابل انكار است
 
استخالف و جانشيني امري از امر ديگر، زماني متصور   : تفارق كاربردها و وظايف غريزه و عقل      . 3

است كه مستخلف و مستخلف عنه در موضـوع اسـتخالف متحـد باشـند در غيـر ايـن صـورت                      
 .شيني متصور نيستجان
 

بنابراين حتي در فرض كه وحي را غريزه بدانيم با توجه به اختالف وظايفي كه هر يك از غريزه                   
و عقل دارند ظهور عقل و انديشه، دليلي بر عدم كـارآيي غريـزه نسـبت بـه وظـايف خـودش و                       

زند كـه از    جانشيني عقل به جاي او نيست اموري از قبل زيبا دوستي، حب ذات، عشق مادر به فر                
امور غريزي بشمار مي آيند و با انسان متولد مي شوند، حتي با بلوغ عقالني و فكـري بشـر، نـه                      
تنها از بين نمي روند بلكه در اعماق وجود همه انسان ها و در مسير تكاملي انسان هر روز جلـوه                     

 .نمايي و كاركرد خاص خود را دارند
 
نيز از امور غريـزي     ) مكاشفات اولياء اهللا  (ربه دروني   الزمه ادعاي عالمه اقبال آن است كه تج       . 4

محسوب شده و با ظهور عقل تجربي، غريزه از كارآيي بيفتد و اين مخالف عقيده خود ايشـان در                   
 ]18.[باب تجربه باطني و مكاشفات و الهامات است
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ن اشكال ديگر آن است كه بر فرض جايگزيني عقل محض استقرايي به جاي وحي بدين بيـا                . 5
از خاتميت يا ظهور متفكر عقالني و نبوغ عقلي، از هدايت وحيـاني بـي نيـاز شـده                     كه بشر پس    

است و با توجه به اينكه همه افراد به چنين عقالنيتي كه بـدون راهنمـايي ديـن و آمـوزه هـاي                       
حتـي بـا فـرض      . (وحياني بتوانند همهنيازمندي هاي خود را برطرف سازند دست پيدا نمي كننـد            

، پروژه هدايت آنها به كجا مي انجامد آيا مي توان ادعا كرد             ) شخص، با چنين موقعيتي    وجود يك 
البتـه  ! كه همه انسان ها از خاتميت به بعد به اين نبوغ عقلي مورد نظر رسيده و يا خواهند رسيد؟                

اشكاالت ديگري بر اين تفسير از خاتميت وارد است كه به جهت اختصار، به همـين حـد بسـنده                    
 .دمي گرد



يا خير، بـا نگـاهي      ) چنانكه نامبرده قائل است   (اما آيا اعتقاد به امامت در تعارض با خاتميت است           
اجمالي به معناي خاتميت و شؤون امامت، روشن مي گردد كه هيچ تعارضي در اين رابطه متصور           

. آمدنيست زيرا اوالً خاتميت يعني ختم باب شرعيت يعني پس از شريعت اسالم شريعتي نخواهد                
و ختم باب نبوت است بدين معنا كه به كسي به عنوان نبي مبعوث از جانب خدا وحي نمي شـود                    

] 20[مهر زدن بـر چيـزي     ] 19[و ارباب لغت خاتم را معنا كرده اسالم به رسيدن به انتهاي چيزي            
عنـي  بنابراين خاتميت ي  . معنا كرده اند و بديهي است تا چيزي به انتها نرسد مهر تأييد نمي خورد              

حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله  شريعت را به اتمام رسانده و جميع مراتـب ديـن در شـريعت      
ختميه به آخر رسيده است و اين البته منافات با شأن امام ع كه تبيـين شـريعت و نيـز حفـظ آن                        

يـا نـزول   است و نيز با مقامات او از باب ارتباط با خدا از طريق الهام يا تحديث ندارد زيـرا الهـام         
و تمثـل لهـا بشـراً       «ملك بر آنها مالزم با نبـوت نيسـت چنانكـه در تنزيـل شـريف اسـت كـه                     

نبـوغ  . محدثه هست زيرا ملك با او سخن مي گفتنـد         ) س(و از اسماء حضرت فاطمه      ] 21[»سوياً
عقالني بشر هر چند از علل خاتميت بشمار مي آيد اما خود شريعت نيز به نهايـت رسـيده بـود و                      

ت بشر دوره خاتميت به مرتبه اي رسيد كه انسان توانست كار تبليـغ ديـن را انجـام دهـد              عقالني
اما آيا برخـورداري انسـان از عقـل اسـتقرايي مـي             ) همان كاري كه پيغمبران تبليغي مي كردند      (

توانست بدون راهنمايي كساني كه لب دين و روح وحي را از پيغمبر صلي اهللا عليـه و آلـه  اخـذ                       
 درك كنند بهر حال عقل در اعلي مرتبه اش نيز حكم مي كند كه در احكـام ديـن و                     كرده بودند 

بلكه در هر رشته اي رجوع به متخصصان الزم است حتي براي عقال و اين مطلب سواي اينكـه                   
لزوم وجود امامت معصوم را به اثبات مي رساند كه وجوب عقلي مراجعه انسان عقالنـي را بـه او                    

 .ز تأكيد مي كنددر فهم دين و وحي ني
 

حتي با ظهور رشد عقالني بشر به عنوان فلسفه خاتميت          ) ع(از ديگر حكمت هاي لزوم وجود امام      
آن است كه حتي عقالي انديشمند و نيز عالمان ديني در فهم خود از آموزه هاي وحياني و گزاره                   

 اهللا عليه و آلـه      هاي ديني اختالف پيدا مي كنند در آن صورت وجود امام متصل به پيغمبر  صلي               
كه دين را مشافهه از او اخذ كرده است الزم است تا ديـن را از اختالفـات نجـات دهـد و حفـظ                         

 .نمايد

 144

 



ديگر آنكه از آنجا كه حضرت پيغمبر  صلي اهللا عليه و آله  به سبب عدم آمادگي مردم از پذيرش                     
. آنها براي ايشان پيدا نشد    همه احكام و تعاليم آسماني كه به او وحي شده بود، فرصت بيان همه               

بنابراين او بايستي كسي را كه بتواند حامل آن تعاليم بشود، تعليم داده تا در زمان ايجاد فرصت و                   
پس از او صلّي اهللا عليه و آله، براي مردم بازگويد و كسي جز امام ع نتوانست چنين مسئوليتي را                    

 بود اما پيغمبر از وحي مـي گرفـت ولـي        پس امام مبين دين است چنانكه پيغمبر      . به دوش بگيرد  
 . از پيغمبر صلي اهللا عليه و آله مي گيرد) ع(امام

 
خالصه آن كه امامت نه تنها در تعارض با خاتميت نيست كه الزمـه آن و مـتمم نبـوت پيغمبـر                      
خاتم صلي اهللا عليه و آله است و اين مطلب براي هر مـتفطن و سـليم النفسـي روشـن اسـت از         

ده وهن سخنان نامبرده در خصوص تعارض اعتقـاد بـه مهـدويت يـا خاتميـت نيـز       آنچه گفته ش 
روشن مي گردد البته مطالب ديگري در كالم ايشان هست از جمله اهانـت بـه علمـاي دينـي و                     

 . كه ارزش نقد نداشت... نظام اسالمي ايران و
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