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» نَّ قومى و قال الرّسول یا ربا  

  »اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً  

  

  و پیامبر گفت: پروردگارا همانا قوم من، این قرآن را 

  دربرگرفتند.] اش از معانى[دور شده ] به صورتى[

  )30ى  (فرقان، آیه

  

  الکتاب حملتُه  و إنّه سیأتی علیکم من بعدى زمانٌ...نبذ: «..السالم علیهو قال وصى الرّسول االمام علی امیرالمؤمنین 

  الیعرفون من الکتابِ االّ خَطَّه ]و النّاس[و تناساه حفظَتُه..

  ...فالکتاب و اهل الکتاب فی ذلک الزمان طریدان منفیان 

  »و صاحبان مصطحبان فی طریقٍ واحد ال یؤویهما مؤوٍ

  

افکنند، و  مى ]دور به[قرآن را  ]یاتمعانى آ[آید که... عالمان دین  زودى پس از من زمانى بر شما مى تردید به و بى«..

شناسند... پس  جز خطّش نمى] چیزى[از قرآن  ]نیز[سپارند و مردم  آن را به فراموشى مى ]معنا و عمل به[حافظانش 

در یـک راه   ]بـا هـم  [همراهـانى همگـام    ]از جامعه، اما[شده  قرآن و اهل قرآن در آن زمان، رانده شدگانِ حذف

  دهد. اى، آن دو را پناه نمى ناه دهندههیچ پ ]ولى[هستند.

  ).147) و (نهج البالغۀ، خطبه 365، ص 74(بحار االنوار، ج 

  

  

  

  

  »:ره«مرحوم امام خمینى 

  گویم: ... اینجانب از روى جد، نه تعارف معمولى مى

هـا و   حـوزه  از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسـف دارم. و شـما اى فرزنـدانِ برومنـد اسـالم،     

اى از آن را  ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته دانشگاه

محطّ نظر و مقصد اعالى خود قرار دهید. مبادا خداى ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیرى بر شما هجوم کرد ـ  

  ورید، همچون نویسنده.ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانى بخ از کرده

  »26، س 20، ص 20صحیفه نور،ج «
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  »:ره«مرحوم عالمه طباطبایى 

اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، بـه طـورى کـه شـخص مـتعلّم       اى تنظیم شده گونه علوم حوزوى به«

اگرفته به آخر برسد و تواند تمام این علوم را از صرف، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول فر مى

ها اجتهاد کند ولى اساسا قرآن نخواند و جلدش را هـم دسـت    ها بشود و ماهر شده در آن گاه متخصص در آن آن

نزند! در حقیقت براى قرآن چیزى جز تالوت کردنش براى کسب ثواب و یا بازوبندى فرزنـدان کـه از حـوادث    

  »!عبرت بگیر روزگار حفظشان کند چیزى نمانده، اگر اهل عبرتى،

  .117، ص 10جلدى، ج40. تفسیرالمیزان فارسى،1

  .450، ص 5جلدى، ج 20. تفسیر المیزان فارسى، 2

  

ها و  ساز، نقشى جز در گورستان گر و دوستان جاهل، قرآن این کتاب سرنوشت االسف به دست دشمنان توطئه مع

  مجالس مردگان نداشت و ندارد!!

  2 صفحه» ره«وصیت نامه امام خمینى 
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  فهرست مطالب 

  عنوانصفحه

  9··· پیشگفتار

  14··· ها ـ تخلیه ذهن از مفروضات و تنقیح آن1

  18··· ـ تأثیر مقدمات تفسیرى بر متون تاریخى2

  21··· ها و انتظارات ـ طرح سؤاالت از روى عالقه3

  26··· یابى به مؤلف متن ـ لزوم دست4

  30· ··ـ تأثیر علوم بشرى و تحوالت تاریخى در ترجمه5

  36··· الدالله بودن قرآن! ـ ظنّى6

  49··· ـ محکمات و متشابهات!7

  58··· ـ مجاز در قرآن8

  60··· ـ تنوع و تکثر تفاسیر9

  73··· ـ تأثیر تکامل علوم در تفسیر10

  83··· ـ قبض و بسط تئوریک شریعت11

  92··· ـ استنطاق از قرآن12

  94··· ـ اجتماع حق و باطل!13

  97··· و فهم صحیح از شریعتـ تمایز شریعت 14

  98··· ـ تعارض دو فهم از دین15

  99··· ـ زبان شریعت متعلق به کیست؟16

  100··· شناس ـ حد معرفت17

  102··· هاى مستقیم ـ صراط18

  111··· ـ تفسیر به رأى19

  130··· ها ها و برداشت ـ پلورالیسم یا اختالف اندیشه20

  146··· ـ تئورى عقالنیت21

  156··· ا لهى ـ هدایت22

  164··· ـ تحریف قرآن!23

  173··· ـ تحریف سنّت قطعیه و روایات24

  177··· ـ بطون قرآن25

  182··· تر در گرو دقت بیشتر ـ فهم عمیق26
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  183··· ـ مراتب وحى27

  195··· ـ مکانیزم ارسال وحى28

  203··· ـ تجربه نبوى29

  209··· ـ معیار صدق و کذب مدعیات30

  210··· دانست..! یستم خدا مىـ من معتقد ن31

  211··· نویسى قرآن ـ پیش32

  212··· ـ نزول دفعى و تدریجى قرآن33

  219··· ـ تکرار ذوق رسوالنه34

  223··· ـ خاتمیت35

  231··· ـ ابدیت احکام اسالمى36

  241··· ـ تطبیق احکام ابدى با موضوعات37

  248··· ـ شارعیت پیامبر38

  249·· ·ـ اول توحید یا اول نبوت39

  251··· ـ ذاتى و عرضى40

  268··· ـ تطابق با محیط41

  270··· خواسته! ـ خدا مى42

  272··· ـ اقلى و اکثرى43

  277··· ـ اکمال دین44

  280··· ـ تقسیم فقه به عبادیات و اجتماعیات45

  292··· ـ حاکمیت دینى46

  305··· گرایى ـ جازمیت در احکام یا ارزش47

  314··· ها ـ تقدس فهم48

  319··· ـ رابطه وحى و عقل آزاداندیش49

  326··· ـ اصالح اندیشه دینى50

  332··· خاتمه
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  »خیرٌ لکم إن کنتم مؤمنین  بقیۀ اللّه«

  

  تقدیم به پیشگاه مقدس

  االعظم، صاحب العصر و الزمان  حضرت بقیۀ اللّه

  »تعالى فرجه الشریف  عجل اللّه«موالنا حجۀ ابن الحسن المهدى 

  

»ا و حافظا و  اللهماعۀ ولیاعۀ و فى کلّ السۀ ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فى هذه السک الحجکن لولی

  »قاعدا و ناصرا و دلیالً و عینا حتّى تسکنه عرضک طوعا و تمتعه فیها طویالً برحمتک یا أرحم الراحمین

  آشنایى با جامعۀ علوم القرآن

  

ارتباط نیست، تفکّر سنتّى  دگراندیش و قرآنى است که هریک با تفکّر سنتّى هم بىاین کتاب مقابله دو تفکّر دینى 

جا گذاشته است که این دو نوع اندیشه براى تبیین معضالت  در گذر تاریخى هم اثرات سودمند و هم نابسامان به

گاه برونى بـه مسـایل،   کنند. نواندیشان با ن حال و گذشته و هم براى پاسخ به سؤاالت جدید مطالبى را عنوان مى

کـه   هاى خود توضیح دهند؛ چنـان  کنند که قرآن را با داده کنند و پس از آن سعى مى ابتدا یک تئورى را طرح مى

به هر حال اگر طرح ما طرح صادق و جـامعى باشـد، بایـد    «..گوید:  ، مى15دکتر سروش در مجله آفتاب شماره 

توان گفت که پیامبر فالن آیه را بیـان   معتنابه نخواهد بود... یعنى نمىهاى قرآنى را توضیح بدهد و االّ  همین داده

شود که ما از  کرده است یا فالن آیه دیگر و اینها با آن نظریه منافات دارد. همه آن آیات مشمول همان تئورى مى

هر تئورى «گویند:  صادقى مى  اما حضرت آیۀ اللّه». ایم، به شرط اینکه آن تئورى ما درست باشد بیرون طرح کرده

چه از درون و چه از برون طرح شود، قبل از هرچیز، بایستى موافق قرآن باشد و قرآن است که صحت همه اقوال 

کنند ـ تا چه رسد به سایر اقوال   نقل مى السالم علیهمکند، حتى روایاتى را که از رسول اسالم و ائمه  و آراء را تأیید مى

تفاوت این دو دیدگاه این است ». ید و اگر موافق قرآن بود، قابل پذیرفتن خواهد بودو افکار ـ باید با قرآن سنج 

که اگر ما ابتداءا بدون توجه به قرآن بخواهیم تفکّر کنیم و سپس به قرآن مراجعه کنیم، ایـن تفکـرات مـا خـود     

ئبه قرآن را بررسى شا حجابى براى درك درست قرآنى خواهد شد و اجازه نخواهد داد که با نگرشى درست و بى

سازد. اما اگر پـیش از گشـودن    نماییم و نیز راه را براى یافتن حقیقت و مراد اصلى پروردگار صعب و دشوار مى

قرآن خود را آماده کنیم که مطیع مطلق باشیم و بدون هر اندیشه مزاحم قرآن را محور قرار دهیم، مسلما حقیقـت  

هـاى برونـى    م شریعت طبق نظر قرآنى، دخالـت نـدادن اندیشـه   پیش روى ماست. رمز رسیدن به وحدت در فه

  غیرمطلق و استفاده از ابزارهاى مطلق درونى قرآن است. 

خوانندگان محترم، هنگام مطالعه این کتاب، باید به مبانى هر دو طرف آشنایى داشته باشند؛ چراکه مبانى تفکرات 

اند، اما مبناى تفکرات فقـه گویـاى    و اکثرا با آن آشنا شدهشناسى دینى در جامعه رواج یافته  جدید به نام معرفت
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ه خـوبى نمایـان    » الفرقان«قرآنى، براساس فهم درونى قرآن بنا شده که در تفسیر شریف  و سایر کتب معظم له ـب

  است.

طور  شنوند، باید به کند، اما کسانى که آراء و نظرات را مى نظرى خود را مخالف دین معرفى نمى البته هیچ صاحب

ها فکر کنند و از بهترین نظراتى که موافق قرآن است تبعیت کنند و کورکورانه هیچ سخنى را نپذیرند.  دقیق در آن

هرشخصى ـ حتى اگر من ـ مخـالف قـرآن     «اند:  ایم و حتى ایشان بارها فرموده ما در محضر استاد، چنین آموخته

بتواند ثابت کند که سخنى خالف قرآن است، از آن دورى بنابرین اگر کسى با دالیل متقن ». سخن گفت، نپذیرید

  کنیم و اگر ثابت کند که سخنى موافق قرآن است، به حکم ایمان باید پذیرفت. مى

ها و مقاالتى از  در تدوین این مجموعه، ابتدا عبارات و مطالبى از کتاب هرمنوتیک دکتر مجتهد شبسترى و کتاب

ها، نگاشته و سپس  صادقى پرسیده شد، سپس پرسش و پاسخ  رت آیۀ اللّهدکتر سروش در پنج نوار صوتى از حض

شـان، بـه آن اضـافه گردیـد و در نهایـت تنظـیم و        با نظارت ایشان مطالب دیگرى نیز از سایر کتـب و سـخنان  

ویراستارى گردید. البته نوارهاى ضبط شده، پیش از آن که به صورت کتاب در آید، براى آقایـان دکتـر مجتهـد    

  سترى و دکتر سروش ارسال و سپس تقریر و تنظیم شد.شب

کردند، شاید سؤاالت  صادقى گفتگو مى  اگر خود آقایان دکتر سروش و دکتر شبسترى، مستقیما با حضرت آیۀ اللّه

صادقى به طبع رسیده است و   شد.  با این که بیش از صد جلد کتاب و جزوه از حضرت آیۀ اللّه دیگرى مطرح مى

به وضوح نمایان است و تقریظ » الفرقان«جلد تفسیر شریف  30رى ایشان در کل آیات به طور دقیق در شیوه تفسی

تفسیر شریف فرقان که زیـارت شـد، کتـابى اسـت کـه      «.. عالمه طباطبایى هم درباره این تفسیر چنین است که: 

، بنابرین مجموع این کتب، نمایانگر روش و مبنـاى ایشـان بـوده و    1»موجب روشنى چشم و مایه افتخار ماست..

هاى قرآنى مکتوب شود و شاید آغاز  بار به شیوه دیگرى پاسخ هست، و سؤاالت و مطالب مهم عنوان گردید تا این

آماده شد، ولى اگر هر نقص و اشتباهى در چگونگى طرح و  هرحال این کتاب هاى بعدى باشد. به راهى براى بحث

ترتیب سؤاالت و تنظیم مطالب باشد، حاصل بضاعت اندکى است که در طرح سؤاالت به کار رفته اسـت. ایـن   

که علم و آگاهى بشر چه کم یا زیاد، ناقص و غیرمطلق است، ولى خـداى متعـال کـه     مطلب تأییدى است بر این

  داند، نقصى در کتابش ندارد. ها و نیازهاى تکلیفى مکلفان را مى و همه پرسش صاحب علم مطلق است

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
١

 مالحظھ نمایید. ٩صفحھ » الفرقان«لد اول تفسیر شریف ـ متن نامھ عالمھ طباطبایى را در ج
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  الرّحمن الرّحیم  بسم اللّه

  

  »الحمدهللا رب العالمین و السالم على رسوله محمد صلّى اللّه و آله الطّاهرین«

  پیشگفتار

هاى زندگى  اند تا آنان را در تمامى عرصه شرایع الهى با اراده پروردگار یکتا، به همراه آفرینش مکلفان، تحقق یافته

ه بیـان مسـایل ذیـل        یارى داده و در ایصال به مطلوب راهنمایى کنند. بدین منظور دین الهى از طریـق وحـى ـب

  پردازد: مى

  خواهد. چه خداى متعال از تمامى مکلفان مى ـ کل  آن1

که بـدان نیازمنـد    به کار بستن آن ندارد، درحالىاى براى دانستن و  داند و هیچ راه شایسته چه را بشر نمى ـ  آن2

  بوده و برایش ممکن نیز هست.

تواند بداند، لکن در شکل، شیوه، بیان، فهم و... آن دچار اختالف و تناقض یا تضـاد   داند یا مى چه مى ـ  هر آن3

بعثَ اللّه النَّبیینَ مبشّرینَ و منذ«شود:  مى رینَ و أنْزَلَ معهم الْکتاب بِالْحقِّ لیحکُم بینَ النّاسِ کانَ النّاس أُمۀً واحدةً فَ

...یهفُوا فتُل   )213(بقره/»فیما اخْ

  چه در آینده محقق الوقوع است. ـ  بعض آن4

ـ بخشى از مبانى علوم بشرى و قوانین طبیعى جهان هستى که ولى ربانى، راهنماى اصلى و تکامل آن است. در 5

چه فرموده  ـ درباره علوم بشرى یا مطلبى صریح نفرموده، یا آن ـ مخصوصاً وحى قرآنى خیر باید گفت: وحىمورد ا

اش را به مکلفان وانهاده اسـت تـا خـود     است مبانى و اصول کلى و احیاناً جزیى آن را آورده و پیشرفت و ادامه

فنون نه تنها تعارضى ندارند، بلکه رهنمونى جویى و کاوش کنند و سستى ننمایند، لذا وحى و دین با علوم و  پى

خواهند که به آن بپردازد و در آن پیشروى کند و نصـوص و ظـواهرى قرآنـى     کلى براى آنان بوده و از انسان مى

  ها حالت رهبرى دارد. نسبت به همه آن

ت، لکن در مـوارد  ها نیس شناسى، نجوم و مانند این گرچه قرآن کتاب فیزیک، شیمى، پزشکى، روانشناسى، جامعه

ها بعید یـا حتـى    ضرورى، قوانین و قواعدى مهم از علوم مختلف را بیان نموده است که دسترسى به برخى از آن

  هایش خواهد آمد.  که مثال رسد؛ چنان محال به نظر مى

ه آخرین کتاب وحى الهى در بیان مرادات و منظورات خود چنان با کفایت، اعجاز، ایجاز و قطعـى سـخن رانـد   

الوصف، در برخى نظرات ارایه شده در بعضى کتـب   ماند؛ مع است که در وحیانى بودنش هرگز وهم و شکى نمى
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معاصر داللت صریح آیات، ابدیت و کفایت قرآن، ختم رسالت،... و اصالت متداوم آیات قرآنى در فهم و عمل به 

ر گرفته که گویى شـریعت قـرآن در انحصـار    ها، به نحوى مورد نقد قرا ها و غیر آن ها از طرف بعضى مسلمان آن

هـاى آینـده داللـت     گذشته است یا مقاصد اصلى آن قابل فهم صحیح براى مکلفان نیست و لغت قرآنى در زمان

نگرد که با دیگران متفـاوت بـوده و    مطلوب بر مرادات ربانى ندارد، زیرا هر کسى با دیدگاهى خاص، به قرآن مى

  ناپذیر است. اجتناب» لیسمپلورا«ها و  لذا تکثر فهم

هاى قرآنى به وقوع پیوسته است، اما  ها و تفسیرهاى گوناگونى در برداشت قابل انکار نیست که در عالم واقع فهم

بحثى است که ما را بر آن داشت » اش وجود دارد یا خیر؟ آیا راهى براى رسیدن به وحدت معانى«این پرسش که: 

   تا این مجموعه را فراهم آوریم.

هاى فهم و تفسیر، مباحثى مفصل و گاه پیچیده هستند، ولى نکات محورى  گرچه پلورالیسم، قبض و بسط، و شیوه

هایى داده شده، تا به یـارى خـداى متعـال، و توجـه      و اصلى آن مباحث، نسبت به فهم متن قرآن مطرح و پاسخ

  ها و مناظرات بعدى باشد. صاحبان فکر و اندیشه راهى براى بحث

علم الهى در وحـى آخـرین بـا    ». راه علم همواره باز است؛ چه علم بشرى و چه علم الهى«الف نظر گروهى برخ

گویى نیازهاى هدایتى همه مکلفان از نظر کلى و جزیى در موضوعات قدیم و جدید،  احکام ثابت خود براى پاسخ

کند، چرا که نیاز ما به احکام  نى مىچنان نورافشا هاى خردمندان و صاحبدالن هم چون خورشید بر عقول و دل هم

اى موضوعات کـه   در موضوعاتى که ثابت هستند، اختصاص به فرد، گروه و یا زمان خاصى ندارد و تنها در پاره

کنند، نیازمند به کاوش بیشتر براى به دست آوردن حکم و تطبیق  نسبت به زمان و مکان و شرایط خاص، تغییر مى

اهیم بود؛ یعنى بعضى موضوعات و حکمشـان ثابـت و همیشـگى هسـتند و برخـى      بر آن موضوع مورد نیاز خو

  موضوعات موقتى یا اتفاقى، لکن احکام همیشه براى تعیین حکم موضوعات ثابت و متغیر قابل دسترسى است.

در نیازهاى بشر در رفع حوایج روزمره زندگى و پیشرفت در علوم و فنون به خود بشر واگذار شده و نیازهاى بشر 

انجام امور شرعى و هدایت الهى به طور کامل توسط وحى براى مکلفان بیان شده است و فقط نسبت به اوضاع و 

آید که وظیفه شرعمداران این است که این مسایل جدید را بر قـرآن عرضـه    احوال روز مسایل جدیدى پیش مى

حلّـى   د با مسایل و موضـوعات جدیـد، راه  نموده و موضوع را بر حکم آن تطبیق نمایند، ولى متأسفانه در برخور

  شود. صحیح و بدون خطا، از سوى فقیهان ارایه نمى

ها و... در برخورد با مشکالت و نیازهاى جدید فردى و اجتماعى هر کـدام رأى و نظـرى    ها، جناح احزاب، گروه

غیر مسلمین، بازار، تجارت،  دهند، در باب توسعه اقتصاد داخلى و خارجى، برقرارى یا عدم برقرارى ارتباط با مى

کنند، که هرگز وحدتى هم ندارند، و گویى اسالم است که از پاسخ به مسایل روز  ها مى گویى فرهنگ و... پراکنده

نگرى ـ ناتوان است؟! در حالى که ناتوان کسانى هستند که قرآن را مهجور ساخته و یـا آن را در    ـ به ویژه آینده

گو باشند. البتـه بـه    خواهند پاسخ با عقل منهاى وحى و به وسیله اجماع و مانندش مىدانند و  انحصار گذشته مى

مانـد و   دانند که اگر بدون محوریت قرآن، توانا بودند راهى براى تکثر آراء در اندیشه دینى بـاقى نمـى   خوبى مى
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  توانستند تکلیف خود و مردم را روشن کنند. راحتى مى به

هایى به سؤاالت و شبهات مطـرح   نگر با نصوصى از قرآن و سنّت قطعیه پاسخ قل وحىما در این نوشتار از نظر ع

ایم که در نتیجه داللت قطعى و مداوم آیات قرآن را در رفع تمامى  شده در عصر حاضر درباره تکثر فهم قرآن داده

  کند. ن مىگرانه مکلفان در طول تاریخ و عرض جغرافى تا پایان زمان تکلیف نمایا نیازهاى هدایت

ها از درون و  دینى است، لکن سعى شده در جواب هایى برون گویند پلورالیسم و قبض و بسط و... بحث گرچه مى

تا چه رسد بـه دیگـران،    آله و علیه اهللا صلىبرون دین پاسخ داده شود، زیرا اوالً هر سخن مربوط به دین، حتى سخن پیامبر 

، و االّ هیچ ارزشى از نظر شریعت ندارد. ثانیا در 1توسط قرآن تأیید شودچه از درون دین و چه از برون، بایستى 

که درباره فهم وحى ـاعم از   دینى ارتباط مستقیم با درون شریعت دارد؛ مثالً هنگامى هاى برون موارد بسیارى بحث

آید، باید سراغ متن و جمالت هر یک رفت و بحـث درونـى نمـود تـا      ـ سخن به میان مى قرآن، انجیل و تورات

  روشن شود فهم این متون چگونه است.

هاى هرمنوتیک و پلورالیسم دینى، ابتدا درباره فهم متون کتب عهد عتیق مطرح شده اسـت. کـه همـان     البته بحث

ن تورات و انجیل توسط بشر نگارش یافته است، مثالً شاگردان حضرت عیسـى  نویسندگان نیز، اعتراف دارند متو

ها بعد از آن حضرت به شرح بیانات و احوال ایشان پرداختند و لذا این متون جنبه بشرى یافته و  ، سالالسالم علیهمسیح 

رتیبات آن ـ بـدون   مباحث مذکور درباره این دو کتاب صادق است، اما درباره قرآن که کل جمالت، عبارات و ت

کم و زیاد ـ از جانب حضرت حق سبحانه و تعالى بیان شده است، چنان مباحثى شایسته نبوده و بسى ناسزاست،  

چراکه با توجه به علم و قدرت الیزال الهى در استفاده از کلمات و عبارات و قراین قطعى و ابدى، قـرآن چنـین   

انّ هـذا  «باشـد:   گر مى تر و ارزشمندتر است، هدایت استوارتر، محکم تابد، زیرا قرآن براى آن چه مباحثى را برنمى

) لکن با کمال تأسف، اندیشمندانى مسلمان مباحث فوق را به حـوزه کتـاب   9(اسرى/»القرآن یهدى للّتى هى أقوم

  اند. مقدس قرآن نیز تسرّى داده

شد. اما محتمل است صاحبان اندیشه و هاى مطلق قرآنى با اى بر فضاى بیکران پاسخ امید است این مختصر دریچه

گونـه   نظر، انتقاداتى بر آن داشته باشند که با توجه به تداوم نقد و نظر در طول تاریخ اسالم و سایر شرایع، از این

االسالم، تفسـیر سـى جلـدى     هایى مانند، المقارنات، عقائدنا، رسول که کتاب کنیم. چنان تبادل نظرات استقبال مى

هاى فارسى و عربى را در پاسخ به  مه و تفسیر مختصر فارسى قرآن و حدود صد کتاب دیگر به زبانالفرقان، ترج

ایم. اما آقـاى دکتـر سـروش     گرى حقایق قرآن بر مبناى بحث آزاد و تبادل نظر نگاشته نقدهایى علیه اسالم و بیان

شود، طرف مقابل باید چیـزى   ه هوایى نمىبنده مشکلى با مناظره ندارم، اما حرفم این است که مناظر«.. اند:  گفته

ام و دیدگاهها و مواضع من مسـتند و   جلد کتاب نوشته 20نوشته باشد که بر اساس آن دو طرف مناظره کنند. من 

                                                        
ھاى قرآنى را توضیح بدھد و االّ معتنابھ نخواھد بود... یعنى  ـ بھ ھر حال اگر طرح ما طرح صادق و جامعى باشد، باید ھمین داده١

ھمان تئورى  توان گفت كھ پیامبر فالن آیھ را بیان كرده است یا فالن آیھ دیگر و اینھا با آن نظریھ منافات دارد. ھمھ آن آیات مشمول نمى
 ٧١، ص١٥ایم، بھ شرط اینكھ آن تئورى ما درست باشد. سروش، آفتاب شود كھ ما از بیرون طرح كرده مى
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اى اسـت   که در واقع مناظرهنماییم  اکنون نیز این نوشته را تقدیم عالقمندان به مباحث قرآنى مى 1»مکتوب است..

مکتوب و غیر مستقیم با برخى از نظرات اصلى آقایان دکتر مجتهد شبسترى و دکتر سروش که در کتب و مقاالت 

و سخنان ایشان آمده و نتیجه سخنانى است که در نوارهاى صوتى از اینجانب ضبط شـده و توسـط آقـاى سـید     

، تنظیم و مورد بازنگرى اینجانب قرار گرفته است و ویرایش آن را محمد ساداتى تقریر و با اضافاتى از سایر کتب

نیز آقاى محسن حسینى نورانى انجام دادند و سپس با همت و تالش مدیریت و کارکنان محترم انتشـارات امیـد   

ى را پـى   فردا چاپ و منتشر مى گیـرى و مطالعـه    گردد، از این عزیزان و تمامى کسانى که مباحث اسالمى و قرآـن

  نمایم.  نمایند تشکر و قدردانى مى ىم

امید است که خداى متعال همگان ـ خصوصاً مسلمانان ـ را در سایه لطف و رحمت خویش به هدایت مطلـوب     

  شاءاللّه. راهنمایى فرماید. انْ

تعالى فرجـه الشـریف، روحـى و      عجل اللّه«در پایان این کتاب را به حضرت ولى امر حجۀ بن الحسن المهدى 

نواز وحـدت را   ها را نابود و معناى روح نماییم که ایشان با ظهور خود، کثرت تقدیم مى» واح العالمین له الفداءار

  به جهانیان ارزانى خواهند نمود.

  »اللهم عجل لولیک الفرج، و العافیۀ و النصر«

  حوزه علمیه قم ـ محمد صادقى تهرانى

  2934425جامعۀُ علومِ القرآن ـ تلفن 

  

  

  

  

  

  ز وحدت در شریعترم

  

  2پاسخ مستدلّ قرآنى به دانش هرمنوتیک و نظریه پلورالیسم دینى و قبض و بسط و...

  

  ها ـ تخلیه ذهن از مفروضات و تنقیح آن1

فهـم و   ترى: در محافل علمى دینى ما هنوز این فکر رواج دارد که باید با ذهنى خالى از هرگونـه پـیش  دکتر شبس

                                                        
١

 .١٤١٠، شماره ٢٩/٩/١٣٧٨روزنامھ ایران،  - 
 
٢

 العظمى صادقى تھرانى است.  ّهللا  ةنوشتھ حاضر، تقابل نظریات آقایان دكتر مجتھد شبسترى و دكتر سروش با نظرات حضرت آی -
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دانند، بلکه آن  عالقه و انتظار به تفسیر کتاب و سنّت پرداخت. طرفداران این فکر چنان کارى را نه تنها ممکن مى

ها  فهم نند. این فکر موجب شده از پیشدا شمرند و شرط حفظ خلوص معنا و مفاد کتاب و سنت مى را واجب مى

دهد، به کلى غفلت شود... با طرح این مباحث با  اى که فهم و افتاء هر مفسر و فقیه را جهت مى و.. انتظارات ویژه

خواهیم نشان دهیم که تفسیر و اجتهاد عالمان دین اسالم نیـز مشـمول اصـلى کلـى از دانـش       روش تحلیلى، مى

ها، عالیق و انتظارات مفسر بوده است و استثنایى در کـار   فرض تفسیر و فهم متون بر پیش ابتناء«هرمنوتیک یعنى 

هـا،   فهم خواهیم توجه عالمان دین را به این مسأله بسیار مهم جلب کنیم که تنقیح تمام عیار پیش نیست. سپس مى

ر و افتاء قابل قبـول اسـت و   عالیق و انتظارات مفسران و فقیهان در هر عصر، شرط اساسى و اصلى هرگونه تفسی

تکامل دانش دین بدون این بازنگرى و تنقیح میسر نیست؛ برون شدن جهان اسالم از مشکالت نظرى و عملى که 

  ]گفتار هرمنوتیک/پیش[شود.  تمدن پیچیده امروز براى آن به وجود آورده، تنها با این بازنگرى و تنقیح ممکن مى

اى نامیمون شده بود که ذهن پر، حجاب حقیقـت اسـت اینـک     دل به موعظهدکتر سروش: آن نغمه ناموزون که ب

کند و براى شکار حقیقـت،   مدفون شده و بر خاکش این روش مبارك روییده است که ذهن خالى، هیچ کار نمى

  ]1621قبض و بسط/ص[دارتر باید ساخت.  تر و مسأله ذهن را هرچه تواناتر و غنى

کردند که حق درك معارف دینـى را   .. محدثان و متشرعان، با ذهنى تهى از اقاویل حکیمان و متکلمان، گمان مى

با ذهـن خـالى بـه سـراغ     «آورند..  هاى عرفى و عامیانه را در میان مى دانستند که خود دانسته کنند.. و نمى ادا مى

   ]207قبض و بسط/ص[». عرفى و عامیانه استهاى  کردن درك شریعت رفتن، حاکم

  

صادقى: انسان موجودى است صاحب اندیشه، تفکر و تعقل، و ذهن او مانند ظرف نیست تا بتوان محتواى   اللّه آیه

ها و معلومات و ذهنیات هر کس قهراً همیشه همراه اوست ولى  فرض آن رادقیقاًپر یا به کلى تخلیه نمود.بلکه پیش

که در هنگام تفسیر کتاب و سنّت به هیچ وجه نباید محتواى ذهنى مبناى تفسیر کتـاب و سـنّت    جاست سخن این

ى فتواها و نظریات شـرعیه نبایـد داشـته     قرار گیرند، به این معنا که مفروضات و عالیق فقیه هیچ نقشى در ارایه

  فسرّ خواهد شد نه تفسیر قرآن و دین.ها تفسیر به رأى یا تفسیر رأى ِ خود ِ م باشند، در غیر این صورت تفسیر آن

ى سـلبى و دو   تـوانیم تصـور کنـیم: یـک فرضـیه      اصوالً ما براى بررسى کتاب و سنّت سه فرضیه و جهت را مى

  ى ایجابى. فرضیه

اى لحاظ نکنیم و یـا   فرض و مقدمه گونه پیش است که ما در مقام تفسیر قرآن و سنّت و دین هیچ فرضیه سلبى این

یم و با ذهنى عارى یا کامالً خالى و بدون هیچ پیش فهمى نه درونى و نه برونى به تفسیر بپردازیم. این نداشته باش

جهت سلب کلى و محال است و در صورت امکان هم جنبه علمى نخواهد داشت. فهم مطالـب علمـى بـه ویـژه     

گـردد. مـا وجـود مقـدمات و      علوم قرآنى، مقدماتى شایسته و بایسته الزم دارد تا مقصود الهى، درست دریافت

                                                        
١

 باشد. مى ١٣٧٥، سال ـ شماره صفحات مربوط بھ چاپ دوم
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باید، تا تفسیر انجام شده عارى از هر گونه خطا و  مفروضات را هنگام تفسیر منکر نیستیم، لکن مقدماتى صحیح مى

  لغزش و اشتباه باشد.

  دو جهت ایجابى:

د هاى بشرى و مفروضاتى غیر مطلق یا غلط را ـ چه به هنگام اجتهـا    یک جهت این است که ما علوم و پیش فهم

هـا   ى فهـم تفسـیرى خـود قـرار دهـیم، ایـن       فقهى یا تفسیر شریعت. از ناحیه خود و یا نَقل از دیگران ـ مقدمه 

مفروضات برونى بشرى هستند. یعنى برون از علم و کالم مطلق الهیند که بالضروره مطلق نیستند. به همین دلیـل  

متکلمان، فقیهـان، فیلسـوفان و حتـى روایـات،     باشند. اقاویل حکیمان،  است که باعث خطا و لغزش و اشتباه مى

هاى ستبرى است که مـانع فهـم صـحیح     هاى خالف قرآن، خود جزء مفروضات و حجاب ها و... ضرورت شهرت

  گردد. گونه عالمان، حق کتاب و سنت بیشتر ضایع مى شود و با توسل به آراء این کتاب و سنّت قطعیه شده و مى

ى مفـاد مطالـب آن    علمى یا غیر علمى، وجود مقدماتى که نمایاننده و شناساننده جهت دوم: براى فهم هر کتاب ِ

کتاب باشد البدمنه و ضرورى آن است؛ روى این اصل است که مابراى فهم قرآن به ادبیات عرب نیازمندیم زیرا 

ایـن  ». فرض پیش«وان ى ما هستند، نه به عن مورد استفاده» نیازى ضرورى پیش«زبان و ادبیات عرب قهراً به عنوان 

باشد و اختصاص به قرآن ندارد  مثالً براى فهم و ترجمه یـک کتـاب    براى فهم هر کتابى مورد نیاز مى» نیاز پیش«

علمى که به زبان انگلیسى نگارش یافته بایستى ابتداً با زبان و قواعد انگلیسى آشنا شویم سپس با استفاده از سبک 

اعد و ادبیات انگلیسى در همان کتاب، به معنى و مراد نویسنده دست یـابیم، نـه   ى به کار بردن قو نگارش و نحوه

فرض بر سبک آن کتاب تحمیـل کنـیم،    این که زبان و ادبیات عمومى یا عامیانه واحیاناً جاهالنه را به عنوان پیش

هم کتب همان زبان اى براى ورود به ف که علم به قواعد و لغات و ادبیات عمومى در خصوص هر زبان، مقدمه چون

اى مطلق و مستقل از فهم قرآن استفاده شوند،  عنوان ابزارهاى برونى به گونه است. زبان و ادبیات عرب نیز نباید به

بلکه خود قرآن، سبک، مفاهیم و ادبیات مخصوص به خود را دارد که از خود آن باید به دست آید، در نتیجه تنها 

ى مفروضات برونـى بـه    آیند و همه یر قرآن هستند که از خود قرآن به دست مىى تفس مقدماتى، شایسته و بایسته

هنگام تفسیر مطرود و کنار گذاشته شوند، مگر ضروریات غیر قابل انکار حسى، عقلى، علمـى و بـاالخره فطـرى    

ان طور کـه  چنان مقدماتى که مورد تصدیق کتاب وحى باشند، نه مورد تصدیق مفسر هم متّحدالمآل و باالخره آن

ى مفروضات برونى محال است، لکن کنارگذاردن و توجه نکردن به پیش نیازهـاى   ى ذهن از همه ذکر شد تخلیه

کنید فقیهان و مفسران، عالیق و انتظارات خـود را   ها امرى میسر و آسان است، چنان که پیشنهاد مى غیرِ مطلقِ آن

پذیر است، لکن ما بـا   پذیرید که تنقیح مفروضات امکان س مىبر مبناى علوم هر عصر تنقیح و پاکسازى نمایند، پ

ر مبنـاى قـرآن و سـنّت      استفاده از محور و محک مطلق قرآنى، مى گوییم تنقیح و پاکسازى مفروضات، بایستى ـب

و به معنى آشکار کردن است و مانند قرآن تا چه رسد به آشـکارتر  » فسر«از ماده » تفسیر«قطعیه صورت پذیرد و 



 15

شود که دو نوعند: وسایل  در تفسیر عالوه بر ابزارهاى اولیه، از وسایلى نیز استفاد مى 1قرآن، هرگز وجود ندارد.از 

برونـى مثـل علـم، کـه بـراى تفسـیر صـحیح بایسـتى کـل          درونى انسان همچون فطرت، عقل و فکر و وسایل 

ها، وسـایلى شایسـته و    هاى نادرست و تحمیلى از این ابزارها و وسایل تفهم قرآنى، زدوده شود تا آن فرض پیش

هاى  بایسته براى استفسار از معانى قرآن گردد که با نگرشى قویم و مستقیم به آیات قرآنى بنگریم و پاسخ پرسش

خود قرآن بجوییم. پس اگر ذهن خالى، ناممکن باشد، لکن زدودن سقیم و یافتن صحیح برمبناى تأیید خود را از 

  پذیر است. قرآنى، امکان

آرى، راه شایسته و دور از خطا این است که افکار درست را جداسازى و تنقیح کنیم، نه با توجه بـه علـوم هـر    

هاست. بنـابر ایـن    ى زمان ها در همه ها و نادرستى الك درستىعصر، بلکه با توجه به خود قرآن، زیرا فقط قرآن م

ها بر محور قرآن است و فهم قرآن نیز به وسیله  تنها شرط مؤثر در تفسیر صحیح، تنقیح و پاکسازى افکار و اندیشه

یـد  ى کامل ذهن هرگز مورد نظر نیست، بلکه دخالت نـدادن افکـار و عقا   این ترتیب تخلیه باشد. به خود قرآن مى

ها را به کمک قرآن تنقیح و پاکسـازى   توجه شد و آن ها بى توان نسبت به آن برونى از قرآن است که به سادگى مى

نمود. با این روش، هم عامیان و هم عالمان هر کدام به اندازه ظرفیت وجـودى و سـعه صـدر خـویش خواهنـد      

و هر شخصـى  » هذا بیان ٌ للناى«نازل شده است توانست قرآن را به قدر فهم خود بفهمند، زیرا قرآن براى همگان 

تواند از قرآن کریم فیض ببرد، مگر مردم عادى حق ندارند قرآن را بخوانند و در آن تفکر  به شرط عدم تحمیل مى

ارزش باشد؟ صرف اطالعات بیشتر براى فهم، کافى نیست و حتـى گـاهى    هاى عرفى و عامیانه بى کنند که دانسته

تـر باشـد،    هراندازه کوشش و کاوش فطرى، عقلى، علمـى از درون و بـرون بیشـتر و فزاینـده     مضرّ نیز هست و

هاى خود تحمیالتى علمى بر  هاى زیادتر و نه مختلف در پى خواهد داشت. اگر دانشمندانى برمبناى دانش برداشت

اى مستقیم به شریعت نظر  نهچه بدون هیچ تحمیلى اگر به گو دانشانى چنان قرآن کنند هرگز پذیرفته نیست، ولى بى

هاى برونى از قرآن،  فرض تر از آن دانشمندان خواهند بود. اما اگر دانشمندانى بدون تحمیل پیش کنند بسى راه یافته

اى اثبات کننده خواهند بود، ولى درك عامیانـه هـم    تر و داراى ادلّه مطلبى را از قرآن استنباط کنند، مسلما علمى

هاى برونى هرگز بـراى دریافـت شـریعت     ى خود ارزشمند است. بر این مبنا دانش و بینش زهبدون تحمیل به اندا

                                                        
١

ى بھ این است كھ قرآن كریم خودش ذاتاً منبع نور و بیان للناس و تبیان لِكُل شٍى است بنابر این تفسیر نور ھرگز ممكن  این جملھ اشاره - 
دستھ با منقوالت  یك - اند  در تفاسیر موجود ھر كدام از آقایان مفسرین از دیدگاه خودشان در مورد قرآن مطالبى گفتھ یا نوشتھ -نیست 
ھاى برون دینى و... اما تعداد بسیار اندك ھم از دیدگاه تفسیر  دستھ با پیش فرض دستھ با فلسفھ و عرفان و حكمت بشرى یك یك - روایى 

د و یا اگر زیرا سنت قطعیّھ آن است كھ صددرصد با قرآن كریم موافق باش - و نھ روایات منقولھ  - قرآن كریم با خود قرآن و سنت قطعیّھ 
مانند تعداد ركعات نماز،  - اى كھ بتوان آن سنّت را بھ آن عرضھ كرد در قرآن كریم نباشد  از قرآن كریم مؤیّدى نداشتھ باشد یعنى آیھ

م ھا را سنت قطعیھ بدانی توانیم آن ى طواف خانھ كعبھ، سعى بین صفا و مروه و امثال آن در صورتى مى ى خواندن نماز آیات، نحوه نحوه
توان از باب سنت قبول كرد و باید ھم قبول  گونھ اختالفى در بین مسلمین در رابطھ با آن نباشد. بنابر این، فروض گذشتھ را مى كھ ھیچ

دور است یا نماز آیات  ٨ركعت است یا طواف خانھ  ٣ھیچ قائلى تا بھ حال نگفتھ نماز صبح  - كرد چون جزء ضروریات اسالمى است 
ركعت است و امثال آن بنابراین در ھر جاى این كتاب كھ سخن از سنت قطعیھ بھ میان  ٤یا در صورت وجوب مثالً  مثالً واجب نیست

» نھ روایات منقولھ«آمده ھمین معنا منظور است و از میان كل تفاسیر موجود تفسیرى مورد اعتبار و اعتناست كھ اوالً تفسیر قطعیھ 
ھاى مغزى عقول بشرى و اقوال این و آن را در  ھاى برون دینى و بافتھ وجھ منقوالت و پیش فرضباشد و ثانیاً در تفسیر آیات بھ ھیچ 
 »خادم قرآن«تفسیر كالم الھى دخالت نداده باشد 
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  کافى نیست، گرچه هرقدر اطالعات قطعى بیشتر باشد، دریافت حقایق شریعت نیز بیشتر است. 

  

  ـ تأثیر مقدمات تفسیرى بر متون تاریخى2

م آشنایى با زبان متن و قواعد دستورى آن، لزوم دقت ها عبارت بودند از لزو دکتر شبسترى: تا قرن نوزدهم.. قاعده

ها و ترکیبات به وسیله مؤلف متن، لزوم تأمل در سبک و اسلوب استفاده شده از آن  در چگونگى به کار بردن واژه

در هر بخش از متن و احتماالً لزوم توجه به موقعیتى که مؤلف متن را در آن موقعیت پدید آورده است.. امـا در  

زمینیان گشوده شد، متون فلسفى، دینى و هنرى قـرون   جدید پس از آن که افق تاریخى جدیدى براى مغرب قرون

هاى متعلق به این افق تاریخى جدید، پرابهام جلوه کردند و تفاوت افـق تـاریخى    وسطى و قبل از آن براى انسان

ن است که باید به وسـیله تفسـیر بـه    عصر جدید با عصر گذشته آشکار گردید؛.. معناى هر متن یک واقعیت پنها

ى تفسیر  هاى دقیق خود درباره چه در درون خود دارد، بیرون ریزد.. دانشمندان هرمنوتیک با بررسى سخن آید و آن

اند، این  دهند، توجه کرده و فهم متون، به پنج مسأله اصلى که مقدمات و مقومات تفسیر و فهم متون را تشکیل مى

ــ  3ى مفسـر.   کننـده  ـ عالیق و انتظـارات هـدایت  2ى مفسر  ها یا پیش دانسته فهم ـ پیش1از: پنج مسأله عبارتند 

هرمنوتیک/گفتـار  [ـ ترجمه متن در افق تاریخى مفسر. 5ـ تشخیص مرکز معناى متن، 4هاى وى از تاریخ،  پرسش

1[  

  

که اشاره کردید، فهـم متـون    چنانپذیریم،  صادقى: وجود ابهام و رفع مبهمات را در مورد متون بشرى مى  اللّه آیه

هاى قرون بعد پرابهام جلوه کردند و آنان نیز مباحث  بشرى همچون فلسفى، دینى و هنرى قرون وسطى براى انسان

هاى گذشته، مطالبى در افق جدید برایشان پدیدار شد که  مربوط به فهم متون قدیمى را بنا نهادند و عالوه بر قاعده

همان ابهام در متون بشرى است، اما در قرآن کریم ابهام و گنگـى هرگـز وجـود نداشـته و     ها به علت  ى این همه

کنـد.   اى که قرآن به تنهایى، خود را تفسیر و تبیین مى ى علم مطلق الهى صادر شده، به گونه ندارد، زیرا از ناحیه

آورد. در قرآن  ابهام بیرون مى بنابراین قرآن مفسر الزم ندارد، چون مفسر کسى است که مطلب مبهمى را از حالت

ى معانى الفاظ و عبارات قرآن  گنگى و ابهام وجود ندارد. ما مستفسریم ـ و نه مفسر ـ یعنى ما باید همواره یابنده  

ها مثلى را براى  آن» این پیغمبر ما« »و ال یأتونَک بِمثَلٍ االّ جِئناك بالحقّ و احسنَ تفسیرا«: 1بر مبناى خود قرآن باشیم

). بنـابراین  33ایـم (فرقـان /    یت آوردهکه ما حق را با بهترین و نیکوترین تفسیر و (بیان) برا آورند مگر آن تو نمى

اى خارج از متن قـرآن ـ    براى فهم معانى الفاظ و مطالب قرآن مقدمات برونى و اجنبى را الزم نداریم. هر مقدمه

چه این پنج مقدمه و چه مقدمات دیگر را ـ باید کنار بگذاریم، زیرا همان طور که خـداى متعـال در الوهیـت و     

                                                        
تواند مفسر قرآن قرار  یر قرآن ھرگز نمىیعنى چون قرآن كتاب بیان است، تبیان لُِكّل شى است. نوٌر بِذاتھ َو ُمنَّو لِغیره است بنابراین غ - ١

 ». القرآن خادم«آفتاب آمد دلیل آفتاب  - كھ  - گیرد 
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ى  اش نیازمند به هیچ مقدمه به احدى نیست، کالم او ـ به ویژه قرآنش ـ نیز در تفهم معانىربوبیت خویش نیازمند 

الزم باشد، مثل لغت و ادبیات، در قرآن معنا و قواعد خاصى وجود دارد » نیازى پیش«غیر ربانى نیست. حتى اگر 

  گردد. روشن مىکه با توجه به خود قرآن، لغات و ادبیات غیر مطلقِ قرآنى براى ما واضح و 

اصوالً در قرآن مطلبى نداریم که چیزى یا عاملى خارجى به او بدهید تا معنایش معلوم شود. قـرآن فقـط دهنـده    

است نه گیرنده،افاده کننده است و نه استفاده کننده، معین است و نه مستعین روشنگر و روشنى دهنده اسـت نـه   

ى الهى است که اگر کسى بخواهد آن را بفهمـد بایسـتى    حجت بالغهبه زبان و  »بلسانٍ عربىٍ مبین«روشنى گیرنده! 

خود را از مفروضات برونى و تحمیلى تجرید کند تا در معانى صحیح قرآنى بالغ گردد، در نتیجه فهم صحیح قرآن 

  برایش میسر و آسان است.

ور دیگرى داللت نـدارد. مـا   کند، اما بر منظ آیاتى در قرآن هست که با الفاظ موجودش معنایى خاص را افاده مى

آمـده  »السـماوات «باید دقت و جستجو کنیم تا منظور بیان نشده را از آیات دیگر بیابیم؛ مثالً در آیات زیادى لفظ 

ها را بـاال بـرد، بـدون     ) خدا کسى است که آسمان2(رعد/ »اَللّه الّذى رفَع السموات بِغَیرِ عمد تَرَونَها«است. مانند 

  که آن را ببینند. ستونى

هـا و   هاى مغناطیسى اطراف کرات و منظومه هاى نادیدنى، همان میدان ها و استوانه اند که این ستون امروزه فهمیده

هـا   شود این اسـت کـه آسـمان    داللت آیه نیز بر آن واضح است. مطلب دیگرى که فهمیده مى 1ها است، کهکشان

هاست. این تعداد را با مراجعه  فهمیم تعداد آسمان جمع است. مطلبى را که اینجا نمى »السماوات«متعدد است، زیرا 

دد یا هفت طبقه بیان کرده، مفسر آیات ها را هفت ع فهمیم. یعنى آیاتى که تعداد آسمان مى »سبع سماوات«به آیات 

  ها را ذکر نکرده است: دیگرى است که تعداد آسمان

ء  هو الّذى خَلَقَ لَکُم ما فى األرضِ جمیعاً ثُم استَوى الَـى السـماء فَسـواهنَّ سـبع سـماوات و هـو بِکُـلِّ شَـیى        «

لیم29(بقره/»ع(  

ها را هفـت   زمین است براى شما آفرید، سپس به خلقت آسمان پرداخت پس آن چه در او کسى است که همه  آن

  آسمان بر فراز هم ساخت و او به همه چیز بسیار داناست.

اى به هفت آسمان  را ندارد. اگر خداى متعال در قرآن شریف اشاره »السماوات«غیر قرآن هرگز توانایى تفسیر کلمه 

توانستیم حدس بزنیم؛ بشر کـه   فهمیدیم و بیشترش را هم نمى دو آسمان را مىحداقل »السماوات«نکرده بود، ما از 

ها را بداند؟  تواند تعداد آسمان زند و از آن هم درست خبر ندارد، چگونه مى هنوز در آستانه آسمان اول درجا مى

مقدمه بیرونى دیگر بـه   گانه یا هر بنابراین مفسر خداست و ما جز استفسار از قرآن راهى نداریم. این مقدمات پنج

هر عنوانى باید طرد گردند و تنها مقدمات درونى قرآنى مورد استفاده قرار گیرند و اگر تأثیر مقدمات برونى غیـر  

ناپذیر باشد قرآن نیازمند خواهد بود، ولى این مطلب در خود قرآن نفى شده است و طـرد   مطلق و یا غلط اجتناب

                                                        
١

 . ـ توضیح این مطلب كھ چرا گذشتگان بھ این مطلب نرسیدند یا اشتباه رسیدند و آیا تكامل علوم باعث این فھم شده است، خواھد آمد
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  ید بررسى گردد.یا اصالح هر یک از پنج مقدمه با

  

  ها و انتظارات ـ طرح سؤاالت از روى عالقه3

کند و این عالقـه و انتظـار حتمـا بـا      دکتر شبسترى: انسان هر سؤالى را از روى عالقه و انتظار خاصى مطرح مى

هاى وى که مقومات سؤال وى هستند، متناسب است. سؤال همیشه مسبوق و عالقه و انتظـار اسـت...    دانسته پیش

ها براى تفسیر  ها و عالیق و انتظارات براى تفسیر درست متون دینى، بیش از اهمیت آن یت تنقیح پیش دانستهاهم

متون دیگر است. زیرا تنقیح و پاکسازى عالیق و انتظارات مربوط به این اسرار پیچیده و تو در تو کارى صعب و 

  اى الزم دارد. فرساست و استعداد ویژه طاقت

اى باید باشند ـ   هاى بسیار زبده اتفاق مخاطبان دینى جز به وساطت مفسران آن متون ـ که انسان اکثریت قریب به 

هاى انتقال پیام معنویت (و نه حاکمان  ترین کار این مفسران، این واسطه توانند پیام این متون را بگیرند. سخت نمى

عالیـق و انتظـارات در رونـد تفسـیر     نقـش   ]حال که[روى زمین) تنقیح مقدمات و مقومات عمل تفسیر است.. 

توان اطمینان یافت عالقه و انتظار مفسر با عالقه و انتظارى که پدید آورنده مـتن در   انکارناپذیر است، چگونه مى

  ]همان[پدید آوردن آن داشته، مطابق است؟ 

اى که فهم مقلّدانه  است، به گونه صادقى: در اینجا سخن از دو نوع دیندارى محقّقانه و مقلّدانه به میان آمده  اللّه آیه

ها و انتظارات قبلى است که انگیزه طـرح سـؤاالت تحقیقـى     مبتنى بر فهم محقّقانه و فهم محقّقانه مبتنى بر عالقه

  باشد. مى

  تواند باشد: انگیزه طرح سؤاالت دو نوع مى

هـا و زمـین    نیم خلقـت آسـمان  ـ سؤال براى آگاهى و رسیدن به مطلبى علمى یا حکمى؛ مثالً اگر بخواهیم بـدا 1

چگونه و به چه مدت و توسط چه کسى صورت گرفته و یا هدف از این خالقیت چه بوده است؟ یا مثالً حقـوق  

والدین، همسر، فرزندان و خویشاوندان، شرایط مدیر یا حاکم، حد و حدود متخلفـین و مجـازات از نظـر خـدا     

  چیست؟

طلبى و خداجویى انسان است کـه   یست، بلکه برخاسته از حس حقیقتها ن گونه سؤاالت از روى پیش دانسته این

ها عمل کند. کسى که این قبیل سؤاالت را از روى عالقه به کشف  بفهمد حکم خدا در هر مورد چیست تا به آن

گونه سؤاالت با هدف کشف حقیقت، الزمه  یابد. این پرسد، حقیقت را بدون تحمیل مفروضات خود مى حقیقت مى

  یابى به مرادات الهى و کامالً پسندیده است. و تالش در جهت دست حرکت

اى  گونه هاى قبلى، به فرض ـ سؤال از روى عالقه و انتظارات شخصى یا اجتماعى یا هر نوع دیگر، مبتنى بر پیش2

ارایـه  کوشد تا بـا   که در این مسایل عالقه دارد حکم خدا با فکر خودش یا تفکر روز اجتماعى مطابق باشد. مى

فکرانش را به کرسى نشاند. انتظار دارد سخن استادش یا رجالى از تـاریخ مـورد    آیاتى، فکر یا حرف خود یا هم

اى از فقهاء  ـ تفسیر کند! مثالً عده ـ حتى وارونه اى کند تعبیرات قرآن را به گونه تأیید قرآن باشد، در نتیجه سعى مى
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اند مرد مؤمنِ پاك، جایز است با زنِ ناپـاك ازدواج   ات تصور کردهبر مبناى بعضى از روایات و جمعى از اجماع

نْکح االّ زانیـۀً أَو مشْـرِکَۀً   «داند:  کند و برعکس. در حالى که قرآن در آیه سوم سوره نور آن را حرام مى اَلزّانى ال ی

نْکحها االّ زانٍ اَومشْرك و حرِّم ذلک علَى ۀُ ال ییان   .»الْمؤْمنینَ والزّ

مرد زناکار هرگز همسرى نگیردـ و نباید بگیردـ غیر از زن زناکار یا مشرك و زن زناکار ازدواج نکندــ و نبایـد   

  گونه ازدواج بر مؤمنان حرام است. بکندـ غیر از مرد زناکار یا مشرك، و این

گونـه زناشـویى    ى کسانى که عالقه دارند اینطور مسلم و قطعا داللت بر حرمت دارد. ول در این آیه به »حرِّم«لفظ 

گویند: حرّم به معناى محرومیت است و محرومیت هم دو بعد دارد: یکى صد  مى»حرِّم«جایز باشد، احیاناً در توجیه 

نْکح«چنین لفظ  درصد که حرمت است و دیگرى محرومیت کمتر که کراهت است. هم در این آیه خبر است و »ال ی

  رّم نیز اخبار است!به تبع آن ح

اى پیش نیاید؟ همه  پرسیم: اگر مراد خدا حرمت کمتر بود، چرا لفظ مناسب مراد خود را نیاورده است تا شبهه مى

در معناى حتمیت سلبى و حرمت صد درصد و قطعى به کار رفته و محرومیت کمتر با لفـظ   »حرّم«جاى قرآن لفظ 

نْکحال «مناسبش بیان شده است. و نیز اگر  خبار باشد به کلى دروغ است، زیرا این خود امرى طبیعى است کـه   »یا

طـور زن   مرد زناکار هرگز حاضر به ازدواج با زن زناکار نیست تا یک عمر با موجودى ناپاك زندگى کند. همـین 

رچـه خـود   زناکار هم حاضر به ازدواج با مرد زناکار نیست تا بقیه عمرش را با موجودى ناپاك سـپرى سـازد. گ  

ناپاکند، لکن از زشتى کار خود آگاهند و حاضر به تحمل زشتى دیگـر نیسـتند. اگـر گفتـه شـود گـاهى چنـین        

گاه چنـین   خواهند خبر دهند که هیچ گوییم که این آیات هم نمى شود در پاسخ مى هاى نابسامانى دیده مى ازدواج

اخبار باشد »الینکح«واج نباید صورت پذیرد، یعنى اگر گونه ازد کند که این دهد، بلکه نهى مى هایى رخ نمى ازدواج

و در موارد نادر دو زناکار با هم ازدواج کنند، حصر آیه دروغ خواهد بود. اما چون در قرآن دروغى وجود ندارد، 

انشاء است و بیانگر حصر استغراقى است که حتى یک نفر از این گناهکاران هم، چنـان   »الینکح اال زانیۀ«بنابرین 

حرِّم ذلک «تر است و  انشاء است نه اخبار و انشائیت آن از اخبار قوى»ال ینْکح«اى نکند، پس در این آیه  نکاح آلوده

د  »ال ینْکح«و  »حرِّم«تأکید صریح بر این حرمت دارد و »علَى الْمؤْمنینَ هر دو فرموده خداست و هر دو مکمل و مؤکـِّ

طور قطع شخص عفیف، هیچ سنخیتى  دارد که به ه نوعى سنخیت در ازدواج را نیز بیان مىیکدیگرند. به عالوه، آی

باشد. از باب نهـى از   که مذکّر است، مرجعش نکاح است و نه زنا که مؤنّث مى»حرِّم«با زناکار ندارند، و باالخره 

مورد تأکیـد آیـات دیگـر نیـز      منکرِ عملى نیز، چنان ازدواجى ناهمسان و نابسامان است. شرط پاکى در ازدواج

الْمحصنات منَ النِّساء االّ ماملَکَت اَیمانُکُم... («سوره نساء:  25و  24باشد. مانند آیه  مى 24و نْکُمم عتَطسی نْ لَمم و (

) ...ناتموالْم ناتصحالْم حنْکالً اَنْ یدامنى زن و مرد  یگر، احصان و پاك) و آیه پنجم سوره مائده و آیاتى د25طَو

دامنى بر مبناى ظاهر است که تا ناپاکى هـر یـک از    داند. البته احصان و پاك را شرط اصلى حلّیت در ازدواج مى

  شوند. دامن محسوب مى ها ثابت نشده است، هر دو پاك آن

و ال تَنْکحـوا  «نسـخ شـده اسـت:    بقره  221در آیه سوم سوره نور، فقط ازدواج زن مسلمان با مشرك به دلیل آیه 
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بتُکُم و ال تُنْکحوا الْمشْرِک جاَع لَو شْرِکَۀٍ ونْ مرٌ منَۀٌ خَیومۀٌ ملَأَم نَّ وؤْمتّى یح شْرِکاتنٌ الْمومم دبلَع نوا وؤمتّى یینَ ح

یرٌ منْ مشرك   »خَ

ورند، و قطعا کنیزى مؤمن از زنى مشرك بهتر است گرچه او شما را با زنان مشرك ازدواج نکنید تا این که ایمان آ

اى  به شگفتى آورد و به مردان مشرك زن مؤمن را به زناشویى ندهید تا هنگامى که ایمان آورنـد و همـواره بنـده   

  زرخرید مؤمن از مردى مشرك بهتر است.

الم نسخ کرده است ولى حرمت حکم ازوداج این آیه مدنى آیه قبلى را که مکّى است، در بعد اختالف شرك و اس

چنان باقى است. در آیه پنجم سوره مائده، ازدواج زناکاران را با یکدیگر نیـز تحـریم نمـوده     عفیف با ناپاك، هم

  است. 

نماید؛ یعنى تنها مقـامى   اى شایسته خود را تفسیر، تأکید و تصدیق یا حتى نسخ مى بینیم که قرآن به گونه پس مى

اند حکمى قرآنى را تأکید یا نسخ نماید، خود قرآن است و مفسران فقط یابنده معانى و احکام و مرادات تو که مى

  اند، سپس مستفسر از قرآن. الهى هستند؛ یعنى مفسر افکار خویش

هاى تحمیل کننده خارجى و با توجه به مقدمات قرآنى ـ که   تواند منهاى مفروضات و عالقه بنابراین اگر مفسر مى

آیدـ سؤال خود را از قرآن استفسار کند راه تفسیرى او صحیح خواهد بود؛ یعنى عالقه  خود قرآن به دست مى از

و انتظار و در حقیقت پاسخ سؤال مفسر با عالقه و انتظار و مراد پدید آوردنده متن یکسان خواهد بود، زیرا مفسر 

مطلق خارجى را کنار گذاشته است، اما اگر براى تفسیر  هاى غیر براى استفسار، از خود قرآن استفاده کرده و عالقه

قرآن، از مفروضات و مقدمات خارج از آن استفاده شود، ناگزیر تحمیالتى به قرآن خواهد بـود. بنـابراین تفسـیر    

بخش است و کار صـعب و مشـکلى هـم     تنها راه اطمینان 1هاى درونى و برون دینى درست و مطلق، قرآن با یافته

گذاشت » داورى تفسیر بدون پیش«نیست، منتهى بایستى از قیود و زنجیرهاى فکرى آزاد شد و قدم در راه شایسته 

  تا به نتیجه رسید.

اى درونى و برونىِ غیر مطلق، فهمیدن قرآن محال است. بایـد گفـت:   ه ها و عالقه فرض اگر گفته شود: بدون پیش

ء نخواهد بود، ثانیاً  این حرف خود، حرفى محال است، زیرا در این صورت اوالً قرآن حجت بالغه و تبیاناً لکلِّ شى

به تبع او طور که ذکر شد خدا و  معنایش این است که قرآن نیازمند به افکار و مفروضات برونى است! ولى همان

گونه که خدا غنى مطلق است و نیازى به غیر خود ندارد،  به احدى نیازى ندارند و باالخره همان» قرآن«کالم خدا 

کنیم که صد  شویم و رقمى پیدا مى قرآنش نیز چنان است. ما در برابر خدا و کالمش صفر مطلقیم. هنگامى عدد مى

  نه آزمند، گیرنده باشیم و نه دهنده.درصد در برابر خدا و کالمش نیازمند باشیم و 

فهم مقلدانه هم به این معنا نیست که مقلّدین نباید فهم خود را به کار گیرند و چشم و گوش بسته آراء مفسران و 

                                                        
ھ و قوانین تكوینى و علمى مطلق و و غیر قابل انكار ھستند، مانند قانون ھاى برون دینى درست و مطلق، سنّت قطعیّ  ـ مفروضات و یافتھ١

ھا  جاذه زمین و سیستم گردش جھان ھستى و قواعد ریاضى اعداد كھ انكارناپذیرند. این مفروضات برونى زاییده ذھن مفسرین یا انسان
 نماید. كند و ھم قوانین تكوینى را تأیید مى تفسیر مىنیست، بلكھ ساختھ ھمان خداى خالق قرآن و كل ھستى است كھ قرآن ھم خود را 
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) خواهند بود. یعنى 171(بقره/ »صم بکْم عمى فَهم ال یعقلُون«فقیهان را بپذیرند؛ چراکه در این صورت مصداق آیه 

هـا را   باید تعقل و تفکر نمایند تا منبع و دلیل تمامى آراء و احکام را از فقیه یا مفسر جویا شوند، تمـامى حـرف  

  گاه آن را که داللت بهتر و بیشترى بر محور قرآن و سنّت قطعیه دارد تبعیت کنند: بشنوند، آن

»بِع لْبـاب فَبشِّرْ عباد. اَلَّذینَ یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّ ) 18. (زمـر/ »ونَ اَحسنَه اُولئک الَّذینَ هداهم اللّه و اُولئک هم اُولُو االَ

کننـد،   شنوند و در نتیجه نیکوترینش را پیـروى مـى   بشارت ده بندگان مرا، کسانى که همه اقوال (شایسته) را مى

  ندیشه ناب.ها کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده، و هم اینانند صاحبان ا این

توان به قرآن به شکل دیگرى هم نگریست. بدین صورت که قرآن برگ امتحـان الهـى اسـت و مکلفـان اگـر       مى

خواهند در آزمون الهى شرکت کنند، باید قرآن را یاد بگیرند و طبق مفاد آن در امتحان شرکت نماینـد. عمـل    مى

هـایى کـه    بلند و پیـروز خواهنـد شـد. پاسـخ    هاى آنان است که در صورت عمل شایسته سر مکلفان همان پاسخ

هـاى   کـه بـا سـالیق و عالقـه     اند نه این دهند، باید همان مطالبى باشد که از قرآن فراگرفته شاگردان به امتحان مى

شخصى خود به امتحان پاسخ گویند. همانند شاگردان کالس که در پاسخ سؤاالت، بایستى براساس همان کتـابى  

داده شده، جواب دهند. البته در آزمون شریعت الهى، نویسنده کتاب خداى متعال اسـت و   ها آموزش را که به آن

مبلغ و معلم کتاب نیز رسول است که خدا، کتاب و رسول هر سه معصوم و عارى از خطا و نقصان هستند و کار 

زند یا در امتحان شـرکت  اند و اگر شاگردان این مکتب، به تعلم اهتمام نور خود را بدون هیچ اشتباهى انجام داده

انگارى، فراموشى جهل و نـادانى گردنـد،    ننمایند یا در صورت حضور در امتحان، در پاسخ به آزمون دچار سهل

  کوتاهى از خدا و رسول خدا نیست.

  

  یابى به مؤلف متن ـ لزوم دست4

رهاى دیگران از متن، مفسر را به ها و... احیانا آگاهى از تفسی ها، عالیق، انتظارات و سؤال فهم دکتر شبسترى: پیش

؟.. کدامین عالیق و انتظارات، مؤلف را به پدیدآوردن متن سوق داده »گوید متن چه مى«کشاند که  این جستجو مى

است؟ او در کدامین وضعیت و شرایط تاریخى سخن گفته است؟.. متکلم یا نویسنده چه مقصودى از ایجاد مـتن  

کند، ولى این افـاده معنـا    ، متن معنایى را افاده مى]تفاده از ابزارهاى تکنیکىبا اس[داشته است؟ درست است که 

توانسـته قصـد کنـد و     هنگامى است که مفسر قبالً معلوم کرده باشد پدید آورنده متن رساندن چه معنایى را مـى 

هـایى نیـاز    داورى ها و ها به محک توانسته قصد کند. تشخیص این توانستن و نتوانستن رساندن چه معنایى را نمى

تـوان چنـان    اند! آیا مى بخشى روشن نشده طور رضایت ها هنوز به مباحث مربوط به این محک و داورى] که[دارد 

چنان به سخن آید که عیناً همان را که پدید آورنده متن منظور داشته برسـاند؟   گوش را به تاریخ سپرد که متن آن

  ]همان[

  

ک تنها در مورد متون بشرى صحت دارد، زیرا در متون تاریخى بشرى کالً به تـاریخ  صادقى: علم هرمنوتی  اللّه آیه
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دور دسترسى نداریم تا مراد نویسنده را از به کار بردن بعضى لغات از او بپرسیم و این در حالى است که از خود 

در نتیجه به نقاط تاریک طور مطلق رعایت نشده است.  رسیم، چون قراین و شواهد الزم، به متن وى نیز به آن نمى

ـ در تاریخ گذشته و دورـ علم به آینده نداشته است تا قرائنى در متن بـه   خوریم؛ چرا که نویسنده و مبهمى برمى

کار گیرد که منظور خود را برساند. با این همه درصد بسیار باالیى از آن قابل فهم است. بنـابراین، دسترسـى بـه    

که مطالب متن به علت عدم رعایت ابزارهاى فهم درونى مبهم باشد و راهکـار  مؤلف تنها در صورتى الزم است 

  یابى به مراد نویسنده نیز با استفاده از متن میسر نباشد. دست

یابى به مرادات الهى در آن به کار گرفته شده است، نیـازى   اما در مورد قرآن که تمامى ابزارهاى الزم براى دست

خدا که داراى علم مطلق بـه زمـان و مکـان اسـت، همـه ابزارهـا و راهکارهـاى        به حضور عینى مؤلف نداریم. 

نظیر قرآن به کار برده است. منتهى بایـد دقـت نمـود کـه قـرآن       یابى به مفهوم درست را در متن زیبا و بى دست

ب، به مفهـوم  روزنامه نیست تا با نگاهى گذرا و به سرعت از آن عبور کنیم، بایستى با علم به مفاهیم و ادبیات عر

اى قابـل   و ادب خاص قرآنى رسید و این کارِ چندان مشکلى هم نیست، زیرا همه نکات، قراین و شواهد به گونه

فهم و دسترسى در متن قرآن آمده است و هیچ نقطه تاریکى در قرآن وجود ندارد، بلکه قـرآن روشـنگر تمـامى    

  هاست:  تاریکى

) هیچ تَر و هیچ خشکى (در امر هدایت) نیست، مگر این کـه در  59(انعام/ »مبین ال رطبٍ و ال یابسٍ االّ فى کتابٍ«

  کتابى روشنگر: (قرآن) ـ موجود ـ است.

تمامى نیازهاى هدایتى بشر از نظر خدا در قرآن آمده و تمامى ابزارهاى رسیدن به مرادات الهى در آن به کار رفته 

  فهمیم. است. ما هدف از نزول قرآن را از خود قرآن مى

مقصود خدا از نزول قرآن، رهبرى کل مکلفان و صاحبان مغز و اندیشه در طول زمان و عرض زمین است، نسبت 

  توانند به آن برسند یا در آن اختالف دارند. چه خودشان نمى به آن

بیان فرموده است،  ها را تصریح نفرموده یا اگر ها دست پیدا کند، خدا کالّ آن اگر مطالبى باشد که بشر بتواند به آن

ها را خود به دست  مبانى کلى و اصولى آن علم یا مطلب را بیان نموده است و بقیه را به عهده مکلفان نهاده تا آن

  آورند.

  ناپذیر است:  قرآن کتاب هدایت کل مکلفان به راهى محکم و استوار و خدشه

تر و  چه که استوارتر، محکم کند براى آن )  همانا این قرآن هدایت مى9(اسراء/ »انَّ هذَا الْقُرآنَ یهدى للَّتى هى أَقْوم«

  ارزشمندتر است. 

نظیر در قرآن بیان شده اسـت کـه    شائبه، با فصاحت و بالغتى بى اى صریح و بى راه پابرجا و استوار الهى به گونه

ر است کـه اگـر بـر فـرض     گوید؛ یعنى متن قرآن چنان واضح و آشکا گویى خدا، خود با ما رو در رو سخن مى

محال، خدا را دیده بودیم و با گوش خود مستقیماً از خدا شنیده بودیم هیچ فرقى نداشت با این که خدا را کسى 

) بگوـ اى پیامبرـ خدا 19(انعام/ »قُلِ اللّه شَهید بینى و بینَکُم«شنود: بیند و هیچ کس جز رسول، وحى او را نمى نمى
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  بین شما. گواه است بین من و

توانـد   اما کسانى که تشکیک و تردیدى در قرآن دارند، خدا چطور شاهد و گواه است؟ این خود سه حالـت مـى  

  داشته باشد:

ـ خدا به عنوان شاهد و گواه خود را نشان داده باشد که این محال ذاتى است. ذات خدا که غیر قابل تصور، و 1

  دیده شود تا بر او احاطه گردد.محال است با دیده ظاهر و حتى دیده باطن، 

ـ خدا بر همگان وحى کرده باشد که این قرآن وحى است. این هم محال حکمتى است. زیرا مشرکان و کـافران  2

  ها وحى شود. و حتى مؤمنان، رسول نیستند تا به آن

ى مـردم فرسـتاده   ـ خدا نه خود را نشان داده و نه بر همگان وحى کرده، بلکه با معجزاتى، رسوالنش را به سو3

  است تا با دیدن اعجازشان به رسالتشان پى ببرند.

اى فرمایشات خود را نازل فرموده که خود را،  گونه خدا در قرآن نیز با فصاحت و بالغت فوق اعجاز سایر انبیا، به

  شنویم. بینیم یا صدایش را مى توحید، نبوت، معاد و احکامش را ثابت نموده است. گویى خدا را مى

شنویم.  یابیم یا سخنانش را مى عنى با تفکّر و تعمق در قرآن، همانند این است که ما مؤلف متن قرآن را حاضر مىی

طبق آیه مذکور و آیاتى دیگر، قرآن خودش گواه صد درصد بر مطالب و مرادات الهیه است. تشـخیص مـرادات   

ته در مورد متون بشرى مباحث مربـوط بـه ایـن    خدا تنها به یک محک و داور نیاز دارد و آن خود قرآن است. الب

بخشى روشن نشده است، لکن مباحث مربوط به قرآن و داللت و تفسیر و  طور رضایت ها هنوز به ها و داورى محک

توان به منظور و مراد خدا رسید، به شرطى که تنها  تشخیص هدف و مراد پدیدآورنده آن آشکار است و کامالً مى

طور قطع افاده معناى مـتن بـا منظـور پدیـد      استفاده گردد و به این ترتیب، به 1و برونى مطلقاز ابزارهاى درونى 

  آورنده متن تطابق دارد.

  

  ـ تأثیر علوم بشرى و تحوالت تاریخى در ترجمه5

هاست و به عبارت دیگر  ها به تجربه یک زبان به زبان دیگر نیست، ترجمه تجربهدکتر شبسترى: ترجمه، ترجمه از 

هاى حاضرین است... تفسـیر درسـت    هایى است که ناشى از تجربه هاى گذشتگان از طریق پرسش فهمیدن تجربه

یـن  شـوند و ا » درگیـر «آید که مفسر و مخاطبان وى با مـتن   پذیرد و فهم موقعى به دست مى هنگامى صورت مى

  ]همان[واقعیت خود را نشان دهد که یک معناى پنهان در حال آشکار شدن است.  

کند. از یـک واژه در عصـرهاى مختلـف، معناهـاى گونـاگون فهمیـده        ها در طول زمان تغییر پیدا مى معناى واژه

عارف وى است شود. این تفاوت معناها مربوط به خود واژه نیست، تطورات زندگى انسان و تغییرات علوم و م مى

شود که انسان متن  کند. داللت سخن هم زمانى آشکار مى که در هر عصرى، معناهاى خاصى را بر واژگان بار مى

                                                        
١

 ـ توضیح مفروضات برونى مطلق و متقن گذشت و منظور مفروضات برونى مصطلح نیست.
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هاى قرآنى از این قانون کلى مستثنى نیسـت.   آورد. متن نامد به دست مى چه را که معنا مى کند و آن را استنطاق مى

  ]35/ص2هرمنوتیک/[

  

بینیم. اصوالً متون بشرى شالوده و چکیده علـوم بشـرى    م مقایسه متون بشرى را با قرآن مىصادقى: باز ه  اللّه آیه

آور نجات و سعادت و هدایت بشر و منشعب از علم بیکـران الهـى اسـت. آیـا      است. ولى قرآن، متن الهى و پیام

  با هم مقایسه کنیم؟! تناسبى بین علم مطلق الهى و علم محدود بشرى وجود دارد که بخواهیم اثرات این دو را

در متون قدیمى بشرى ـ همان طور که ذکر شدـ مؤلف علم مطلق به آینده و حتى زمان خود نداشته است تـا در   

راى همـه     متن خود قراین و شواهدى قطعى یا لغات جاودانه و ابدى به کار ببرد، به گونه اى که مراد نویسـنده ـب

. با تمام این وجود، مقدار بسیار باالیى از متون بشرى اعـم از قـدیم و   ها قابل دسترسى باشد ها و همه زمینه زمان

یک از مطالب کتب قدیمى یـا   توان گفت هیچ جدید به وضوح قابل فهمیدن است و حتى در متون بشرى هم نمى

م فهمیم، اما در جمالتى از متن که مؤلف به علت نداشتن علم مطلق، لغات و عبارات و قراین محک جدید را نمى

بدون » فتأمل«باشد، تنها همان قسمت قابل فهم نخواهد بود، مثالً در بعضى کتب عربى قدیمى، عبارت  به کار نبرده

اى به کار رفته و اصالً معلوم نیست مؤلف از این عبارت چه منظورى داشته است یا این که چند مقصود  هیچ قرینه

  توان براى آن در نظر گرفت! متفاوت مى

ـ یا از لغات خالد و ابدى اسـتفاده   ـ گذشته، حال و آینده رآن، خدا به دلیل علم مطلق به مثلث زماناما در متن ق

پذیر باشد.  کرده، یا قراین و شواهدى در متن به کار برده تا فهم مراد الهى از استعمال عبارت یا کلمه مزبور امکان

اند:  در این میان هیچ مشکلى نداریم. زیرا لغات دو گونه کند، لذا ما بنابراین، چون لغات قرآن را خود قرآن معنا مى

اند، مثل لغت: آب (ماء)، زمـین (ارض)، خورشـید    یکسرى لغات در سیر تاریخى، هیچ تحول معنایى پیدا نکرده

(شمس)، ماه (قمر) و امثالهم، ولى اگر هم براى استعاره یا تشبیه در غیر معناى اصلى منظور شده باشند، تنهـا در  

ن صورت نیازمند قرینه هستیم، اما براى فهم و رساندن معناى واقعى، نیازمند به قرینه نیستیم. ولى لغـاتى هـم   ای

دانسـته   اند که خداى متعال با علم خود به آینده که مى هستند که در طول تاریخ، تحول یا تکثر معنایى پیدا کرده

وحى قرآن، قراین و شواهدى براى اثبات معناى مورد چه معانى جدیدى براى لغت پیدا خواهد شد، در متن اصیل 

تر از حرام و به معناى ناپسـند اسـتعمال    نظر و مقصود خود به کار برده است. مثالً در علم فقه لفظ مکروه، پایین

! شود. حال این که قرآن لفظ مکروه را تکویناً و تشریعاً و شرعاً در امر مستحیل یا حرام مؤکد به کار برده است مى

  پذیر باشد.  امکان» مکروه«و خدا شواهدى به کار برده است تا رسیدن به معناى کلمه 

در سوره اسراء بعد از ذکر تعدادى از گناهان و محرّمات درجه اول، مانند قتلِ نفس، زنـا و خـوردن مـال یتـیم،     

نْد ربک مکْ«فرماید:  مى 38بالفاصله در آیه  ع ئُه یکانَ س کها بدش، نـزد پروردگـارت مکـروه     همه این»رُوهاًکُلُّ ذل

  بوده است.

هایى کـه پـیش از ذکـر     فهیم؟ آیا حرام در اینجا مکروه یعنى چه؟ با استفاده از قراین قطعى در آیات قبل چه مى
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هـاى غلـیظ و خیلـى     ها حرام تر از حرام و مکروه مصطلح است؟ یا این کلمه مکروه فرموده، حرام است؟ یا پایین

  باشند؟ عى مىقط

تر از حرام باشد، پـس   هاى شدید یا گناهان کبیره، با لفظ مکروه نام برده است! اگر مکروه پایین خدا از این حرام

چرا خدا آن را به معناى حرام شدید به کار برده است؟ مگر خدا به لغات و معانى، علم نداشته تـا لفـظ مناسـب    

باشد، ولى  ماً کلمه مکروه به معناى گناهان کبیره و محرمات بزرگ مىبراى حرام شدید را بکار برد؟ در نتیجه حت

کنند. این تحمیل لغوى و  تر از حرام معنا مى رسند آن را ناپسند و پایین با این حال هرگاه فقهاء به لفظ مکروه مى

  نام برد.  1ندشو مان» مرجوح«معنوى بر قرآن است. در حالى که باید از ناپسندهایى که حرام نیستند، با لفظ 

 و مـا «فرمایـد:   یعنى مرجوح! لکن قرآن مى» ما ینْبغى«به معناى مستحب است، و » ینْبغى«گویند لفظ  چنین مى هم

لَداً ذَ وتَّخ منِ اَنْ یلرَّحغى لب   ).92(مریم/»ینْ

  گر بر آفریدگان سزاوار نیست که فرزندى اتّخاذ کند. هرگز براى رحمت

آیا امکان دارد که خدا فرزندى اتخاذ کند؟ هرگز! اتخاذ فرزند چه توالدى و چه انتصابى براى خـدا ذاتـا محـال    

  آن براى امرى محال و یا حرمت شدید استعمال شده است.نیز در قر »ماینبغى«است. بنابراین، 

ها نیز این معنا به کار  که در لغت عامیانه عرب به معنى گناه است و در اغلب ترجمه» ذنب«باز هم براى مثال لفظ 

  :کند. در آیه دوم و سوم سوره فتح گرفته شده، ولى در قرآن با استفاده از قراینى، مفهومى دو وجهى افاده مى

یغْفرَ لَک اللّه ما تَقَدم منْ ذَنْبِک و ما تَأَخَّر ...« بیناً. لفَتْحاً م نا لَکنّا فَتَحا«.  

  این آیه خطاب به پیامبر است که: 

گر. تا خدا آن چه از پیامد خطرناك رسالتت گذشـت و آن   همانا ما ـ مکه را ـ براى تو فتح کردیم، فتحى روشن  

  یت بپوشاند.آید، برا چه مى

اگر ذنب به معنى گناه باشد اشکاالتى چند خواهد داشت، از جمله: همین یـک گنـاه پیـامبر را از عصـمت دور     

سـال   23به معنى یک ذنب و گناه است، و در مرحله بعد هم به معنى ذنب مستمر در طـول   »ذَنْبِک«سازد، زیرا  مى

سال فقط یک گناه آن هم به طـور   23مکان دارد که در طول باشد. آیا براى انسان غیر معصوم یا حتى شیطان ا مى

  مستمر انجام دهد؟!

شوند، ولى انجام یـک   سال بیش از یک گناه کوچک یا بزرگ را مرتکب مى 23مسلم است که غیر معصومین در 

  سال براى هر شخصى، خصوصا رسول خدا، محال است. 23گناه مستمر در طى 

اگر پیامبر گناه کرده باشـد، خـدا ـ بـه     » معاذَ اللّه«عذاب و عقاب است؛ نه این که نکته دیگر این که نتیجه گناه، 

را به خاطر  السـالم  علیهپاس گناه او و براى تشویقش ـ مکه را براى او فتح کند! با آن که خداى تعالى حضرت یونس   

                                                        
ت�ر از ح�رام اس�ت؛ از مك�روه مس�تعمل، بای��د  ـ� از ای�ن ب�ھ بع�د ھ�ر ج�ا لف�ظ مرج�وح آم�ده باش�د ب�ھ معن��ى مك�روه مص�طلح ی�ا ناپس�ند پ�ایین١
 یاد كرد.» مرجوح«
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را پاداشـى   وسـلم  آلـه  و علیـه  اهللا صلى  دارد، آیا جزاى گناه حضرت محمد غفلتى کوچک، مدتى در شکم ماهى بزرگى نگه مى

  دهد؟!  بزرگ و فتحى مبین قرار مى

اگر فتح مبین پاداش گناه پیامبر باشد، پس خدا توان گناه او را افزایش داده است! آیا اگر کسى به امانتى خیانـت  

مبین و سه پاداش دیگر، دهند تا پوششى بر خیانت او باشد؟! و باالخره این فتح  کرده باشد، مال بیشترى به او مى

  تشویقى است براى گناه و تکرار گناه؟!

   »و یتم نعمتَه علَیک و یهدیک صراطاً مستَقیماً و ینصرَك اللّه نصراً عزیزا«

 العـاده کنـد.   و براى این که نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راستت رهنمون شود و تو را نصرت و یارى فـوق 

  )2(فتح/

این چه گناهى است که خدا براى پوشش بر گذشته و آینده آن، مکه را براى این گنهکار! فتح کند و بعد از ایـن  

گرداند! آیا معقول است که  همه لطف در فتح و بخشش، نعمت و هدایت و نصرت ربانى خود را نیز شامل او مى

تر این که اگر گناه از کسى چون  به گنهکار نماید؟! مهمخدا در مقابل گناه، آن هم بدون توبه! چنین لطف عظیمى 

  تر است.  پیامبر سرزده باشد، نابخشودنى

توان گرفت، چون از خارج قرآن و معانى تغییر یافته در بستر زمان، بـه   بینید که چقدر اشکال بر این معانى مى مى

  ترجمه وارد شده است.

م علَـى   «کند، مثالً  اگر به معنى گناه باشد اشکاالتى ایجاد مىدر آیات دیگرى نیز تکرار شده که » ذنب«کلمه  لَهـ و

  )14(شعراء/ »ذَنْب فَأَخاف اَن یقْتُلُون

  و براى آنان علیه من ذنبى: پیامدى وخیم است که ترسم مرا بکشند. 

ود دفاع از او هم مراد از ذنب، خطر قتل قبطى مشرك و مهاجم بود علیه اسرائیلى موحد و چون آن یهودى مؤمن ب

را السـالم  علیـه واجب ایمانى بود. خصوصا که پیامد وخیم و خطرناك این عمل، تعقیب فرعونیان براى انتقام از موسى  

  در برداشت.

ها تکرار شده معنى ذنـب، پیامـد وخـیم و     با توجه به این قراین درونى آیه و آیات دیگرى که کلمه ذنب در آن

  نوع دنیوى و اخروى است. خطرناك است که مشتمل بر دو

ذنب اخروى یعنى عملى که عاقبت اخروى آن وخیم و خطرناك باشد و این حالت به معنى گناه و عصیانى بزرگ 

  است، زیرا انجام این گناه پیامدى خطرناك در آخرت دارد.

ین ثـواب اسـت.   ذنب دنیوى یعنى عملى که پیامد دنیوى آن وخیم و خطرناك باشد، که طبعاً از نظر اخروى بهتر

  ها را به دنبال دارد. هاى الهى، مخالفت شدید دنیا پرستان و خطرات ناشى از آن زیرا ثواب

ذنب حضرتش همان رسالت قرآنى است که خطراتى از ناحیه هواپرستان داشت، و فتح مکه خطرات پیش از فتح 

نْبِک«را به فراموشى سپرد:  پوششى محکم که »و ما تَأَخَّر«ح هم جلوگیرى کرد: و از خطرات پس از فت»ما تَقَدم منْ ذَ

در دو جهت گذشته و آینده براى ذنب پیامبر ایجاد شد تا خدا با این فتح مبین، خطرات رسالت از ناحیه مخالفان 
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وهـاى او را  تمام گردانیـده و آرز  وسلم آله و علیه اهللا صلىبا فتح مکه را رفع و دفع کند و نعمت و نصرت الهى را براى پیامبر 

  تحقق بخشد. 

جا به معنـى پوشـش و    همه» غفر«کنند، ولى در قرآن  معنا مى» بخشد مى«را » پوشاند مى«به معناى » یغفر«چنین  هم

  به معنى آمرزش، بخشش، گذشت و زیادى به کار رفته است.» عفو«

ر قراین قطعى و درونـى آیـات آن   ترین راه در ترجمه و تفسیر، مراجعه به قرآن و دقت د بنابراین، بهترین و دقیق

  است که هیچ انحراف و اختالفى براى محققان برجاى نخواهد گذاشت.

راه دیگرـ براى کسانى که فرصت کمترى دارندـ این است که به فرهنگ لغات جامع و درستى مراجعه کننـد. در  

است، زیرا اوالً حدود هزار سال  هاى لغات، مفردات راغب اصفهانى، در حد بسیار باالیى قابل قبول میان فرهنگ

قبل نوشته شده که نزدیک به زمان نزول قرآن است. ثانیا لغات را بر مبناى مفهوم از خود قرآن معنا و تفسیر کرده 

یعنى: لفظ ذنب، در » الذنب: ... و یستَعملُ فى کُلِّ فعلٍ یستَوخَم عقْباه«گوید:  است، مثالً درباره همین لغت ذنب مى

  کند. شود که پیامدش وخیم است؛ این معنا را قرآن نیز تأیید مى مورد هر کارى استعمال مى

تنها معناى فعل الزم دارد، درحالى که » جاء«گویند  اى از ادیبان مى در مورد ادبیات قرآن نیز چنین است. مثالً عده

) چـون گروهـى از   13(یـس/ »هـا المرسـلون  اذ جاء«بینیم به معنى متعدى هم به کار رفته است. مانند:  در قرآن مى

  پیامبران ـ براى هدایت آنان ـ آمدند.

متعدى است. پس قرآن با انحصار معناى الزم در » جاءها«بود، از نظر لفظى به معنى الزم بود، لکن » جاء الیها«اگر 

  کند. مخالفت مى» جاء«

گرفت باید مؤنث باشـد، و اگـر ایـن مؤنـث      گویند: اگر فعلى قبل از مؤنث حقیقى قرار اى در ادب عربى مى عده

شـود: از جهـت تأنیـث حقیقـى،      حقیقى جمع مکسر و با تاء تأنیث باشد مؤنث آوردن فعل از سه جهت الزم مى

جمـع  »نسـوة «مذکر است و  »قال«) 30(یوسف/ »و قالَ نسوةٌ فى الْمدینَۀ«فرماید:  تکسیر و تاء؛ در حالى که قرآن مى

براى این است که: زنان شـهر، بیـان و   »قال«قیقى و داراى تاى تأنیث است. این مردانگى ضمیر مکسر از مؤنث ح

  عملى مردانه انجام دادند. 

اى یا صفت مفعولى به عاقل برگردد، باید  چنین در ادبیات عرب، قاعده این است که اگر فعلى یا صفت مشبهه هم

براى عاقل اسـت، یعنـى:    »یسبحون«ضمیر  »لٌ فى فَلَک یسبحونو کُ«فرماید:  ضمیر عاقل داشته باشد، ولى قرآن مى

  کنند. اى دوار ـ عاقالنه ـ شنا مى ها در محدوده همه این

شـود. بنـابراین لغـت و ادب     هایى دارد که با اندك دقتى مشخص مى گونه نکات در قرآن، حکمت و حساب این

مورد توجه و تفسیر قرار گیرد. معانى واقعى لغات و عبارات قرآنى، باید با توجه به نکات و ظرایف درونى آیات 

آوریم و اطمینان  ترین دالیل که همان ابزارهاى درونى قرآنى است به دست مى و داللت ادبى را با استقاده از قاطع

  ایم.  کافى داریم که معناى زمان نزول را فهمیده

هاى آلوده است. ما آب  امل بیرونى، جستجو در گرداباما به دست آوردن معناى زمان نزول با کمک تاریخ و عو
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هاى آلـوده بـا    کند که اگر کسى به سراغ آب را باید از سرچشمه زالل و صافش برداریم. عقل نیز چنین حکم مى

ها در بستر زمان و مکان برود مقصر خود اوست، تقصیر از چشمه نیست. برداشت آب پاك تنهـا از   انواع میکرب

  ترى خواهیم داشت. سر است و بعد از آن هر چه دورتر شویم برداشت ناپاكسرچشمه پاك می

اش بـه   کنیم، همان طور که خدا در الوهیت به احدى نیاز ندارد، کتاب او نیز درداللت و تفهـیم معـانى   تکرار مى

و غبارهـاى   احدى نیازمند نیست و ما مفسران قرآن تنها مستفسر از آن هستیم که نخست باید خود را تفسیر کنیم

تحمیلى را از فکر، عقل، فطرت و دانش خویش بزداییم، سپس با نگرشى مستقیم به آیات قرآنى نظر افکنیم، کـه  

  اى براى استفسار از قرآن است. این تفسیر خود مقدمه

  

  الدالله بودن قرآن! ـ ظنّى6

وجود ندارد، نباید وحشت  دکتر شبسترى: از این حقیقت که یک محک صددرصد متقن براى اثبات فهم یک متن

الصدور  الداللۀ است و سنّت، ظنى الصدور و ظنى گویند که قرآن مجید قطعى گفتند و مى کرد. علماى اسالم نیز مى

  و ظنّى الداللۀ است. 

اى است مربوط به پس از تفسیر و فهم کتاب و سنّت، این مسئله به  البته مسأله حجیت ظواهر کتاب و سنّت مسأله

ها و عالیق و انتظارات مفسران و فقیهان در فهـم کتـاب و سـنّت     دانسته ه مدعاى ما را درباره نقش پیشهیچ وج

سازد. مدعا این است که فهم ظواهر کتاب و سنّت مانند هر متن دیگرى بر آن مقـدمات و مقومـات    مخدوش نمى

قیح کامل مقدمات و مقومات ایـن  مبتنى است. ما هم قبول داریم که احکام مفهوم از کتاب و سنّت در صورت تن

  ]همان[فهم حجت است. 

  

طور که گذشت، این احتمال وجود دارد که در مورد متون قدیمى و حتـى معاصـر بشـرى،     صادقى: همان  اللّه آیه

اى مطلـق برسـاند. ثانیـاً، علـم      محک مطلق نداشته باشیم، زیرا اوالً، علم بشر مطلق نیست تا مرادش را به گونـه 

  ى امروز به تاریخ، مطلق نیست، لکن درصد بسیار باالیى از مفاد متن قابل فهم است.ها انسان

اى مطلـق در همـه جهـات، بـا      ـ به گونه ـ که از ناحیه علم و رحمت مطلقه ربانى صادر شده است در مورد قرآن

شایسته براى رسیدن فصاحت و بالغت فوق حد اعجاز سایر انبیاء، دال و مدلول قطعى، با رعایت تمامى ابزارهاى 

به فهم درست در دست ماست و هرگونه شک و تردیدى در قرآن یا داللت آن، شک و تردید در علـم و رحمـت   

  ربوبى است.

کند که صـد   انسان عاقل اگر بخواهد مقصود باطنى خود یا مطلبى را به دیگران بفهماند، آیا الفاظى را انتخاب مى

  کند؟ لفاظ مبهم و مشکوك استفاده مىدرصد مقصودش را ایفاء کند؟ یا از ا

اصوالً آیا خدا علم به لغات و معانى دارد یا خیر؟ اگر علم به الفاظ ندارد، جاهل است. اما اگـر علـم دارد لکـن    

خائن است یا » نعوذُ باللّه«کند، عمل وى داراى سه وجه است: یا  عمداً الفاظ منحرف و غیر یقینى را استعمال مى
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خواهد مطلب خویش را درست بفهماند... و یا علم به لغات نداشته و جاهـل اسـت. اگـر     که نمىظالم یا هر دو، 

استادى براى گروهى از دانشجویان یا دیگران، کتابى بنویسد و در آن، لغاتى مشکوك و گنگ و مبهم به کار ببرد 

ـ  که به گونه رده، هـم بـه دانشـجویان.    اى واضح، بر مطلب و مقصودش داللت ندارد، هم به خود ظلم و خیانت ک

تـر اسـت. در مرحلـه بعـد اگـر       تر و عاقالنه بنابراین، هر قدر عقل و علم وى زیادتر باشد، متن کتابش نیز منطقى

تر خواهد بود. چـون   تر و منطقى بخواهد این متن عاقالنه را به دیگران تعلیم دهد، لغت و ادب و منطقش، عاقالنه

  مدلول. هم دال عاقالنه و علمى است و هم

توانـد الفـاظى    هاى عاقل و عالم، عقل و علم ندارد؟! آیـا نمـى   آیا خالق عقل، عقال، علم و علما، به مقدار انسان

صریح را براى مرادش استعمال کند؟ و در نتیجه عاجز و ناتوان است؟! خدا کتـابى فرسـتاده کـه مـبهم اسـت؟      

حقیقت؟! یا این که علم به لغات، معانى و ادبیات عرب  بنابراین هم به خود ظلم و خیانت کرده، هم به جویندگان

دانسته چه لغات و ادبیاتى را انتخاب کند تا صد درصد بر مرادش داللت داشته باشد یعنـى جاهـل    نداشته و نمى

 است؟!! و باالخره آیا خداى سبحان، نخواسته قرآنى قطعى الداللۀ براى مکلفان نازل کند و آن را ظنّى الداللۀ نازل

ها به دور است؛ زیرا خود فرمـوده:   (     ) خداى متعال از همه این نسبت »هیهات ما ذلک الظّنُّ بِه«کرده است؟!!! 

تـر و   کند براى آن چه اسـتوارتر، محکـم   ) همانا این قرآن هدایت مى9(اسراء/»انَّ هذا القرآنَ یهدى للَّتى هى أَقْوم«

  ارزشمندتر است. 

زننـد، در مواقـع ضـرورت درسـت صـحبت       هاى نامربوط مى که در حالت دیوانگى حرفحتى اشخاص مجنون 

از شخص دیوانه ظنّى و نامفهوم است؟ » سر«آیا کلمه » آى سرم!«اى که بیمار شده، فریاد بزند:  کنند. اگر دیوانه مى

یا پاى اوست؟! اگر یعنى ممکن است کسى بگوید چون او دیوانه است مراد از سر، شاید سر نباشد و مراد، دست 

  کسى چنین بگوید به این شخص به ظاهر عاقل چه باید گفت؟

به معنى سر است، به معنى دست یا پا نیست. » سر«سر یعنى چه؟ به هر حال کلمه » آخ سرم«گوید:  دیوانه که مى

اقل اعضاى خود را دهد؟ اگر مطالب عقالنى و علمى را نفهمد، ال آیا دیوانه حداقل سر را از پا و دست، تمیز نمى

انـد و در   دهد! حتى دانشمندانى را سراغ داریم، از علماء، دکترها، مهندسین و... که دیوانه شـده  که تشخیص مى

  اند. اند، از آنان سؤال شده که با زیبایى جواب داده ها آگاه بوده حالت دیوانگى درباره مطالب علمى که در آن

ها دور ما جمع شـدند،   یک بار ما را به بیمارستان دیوانگان بردند. دیوانهیادم هست هنگامى که در بیروت بودیم، 

ها هم از مذاهب مختلف بودند. دیوانه یهودى، مسیحى،  البته چون در بیروت مذاهب مختلف موجود است، دیوانه

هـاى   البته حـرف گفتند که ما دیوانه و چنین و چنان نیستیم.  ها جمع شدند و مى زردشتى، شیعه، سنّى و... دیوانه

فهمند.  ها هم مى ها نیز صد درصد دیوانه نیستند، چون مطالبى هست که دیوانه زدند، ولى همین دیوانه دیوانگى مى

ها، اگر شما به همین حالت بمانید و بعد از سالیانى بمیرید، چون مکلف نیستید  اى دیوانه«ها گفتم:  از جمله به آن

برد، هر چه باشید، لکن اگر عاقل شوید، مکلف خواهید شد و شما را  ت مىرسى به بهش خدا شما را بدون حساب

کنم آیا عالقه داریـد در   کنند و آن گاه به بهشت یا جهنم وارد خواهید شد، حال از شما سؤال مى بازخواست مى
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  »یم!!میل داریم به همین حالت بمان«ها باالتفاق گفتند:  همه دیوانه» همین حالت بمانید یا عاقل شوید؟

توان نسبت داد! دیوانه که در حالت ضرورت، خطر یـا   دهند، به دیوانه هم نمى پس چنین نسبتى را که به خدا مى

گوید: سر، یعنى سر، پا یعنى پا، دست یعنى دست، در مطالب ضرورى و آشکار، دیگر دیوانه نیسـت.   بیمارى مى

رورى نیست؟ اگر پزشک فـوق تخصصـى بخواهـد    آیا فرستادن قرآن براى آگاهى مکلفان در جهت هدایتشان، ض

هاى خطرناك مثل سرطان بنویسد که بسیار ضرورى است، آیا لغات و اصطالحات نامفهوم  کتابى در مورد بیمارى

  برد؟! و منحرف کننده به کار مى

صـطالحات  چنین اگـر لغـات و ا   فرستاد، مکلفان هیچ تکلیفى نداشتند. هم اگر خدا قرآن را براى ما به ودیعه نمى

الداللۀ و داللت آن در حد ظن و  اند قرآن ظنّى قرآنى، قابل فهم نباشد، باز هم تکلیفى ندارند، پس گروهى که گفته

  اند؟! اند؟! یا خدا را خائن، ناتوان و نادان دانسته اند رفع تکلیف الهى کنند که چنین گفته گمان است، آیا خواسته

پرست ولو ملحد باشد، از او بپرسـید: آیـا    د، حتى اگر یهودى، مسیحى، بتشما هر انسان عرب زبانى را پیدا کنی

کنند یا نه، بحـث   فهمیم. حال عمل مى گوید: آرى! مى داند قابل فهم است یا نه؟ مى قرآن براى کسى که عربى مى

  دیگرى است.

  اما این مطلب در میان مسلمانان از کجا منتشر شده است؟ پاسخش داراى ابعادى است:

الوجـوه حتـى در الفـاظ قـرآن خدشـه وارد کننـد،        ى این که کفار و دشمنان قرآن نتوانستند به هیچ وجه منیک

هاى  الداللۀ است، حتى رئیس کشیش نتوانستند به عنوان یهودى، مسیحى یا هر دین دیگر، بگویند قرآن مبهم یا ظنّى

در  1تاب ـ به خیال خود ـ بر رد قرآن نوشته است؛  که چهارده جلد ک» مطران حداد بیروتى«لبنان در جونیه به نام 

تـر از تـورات و انجیـل و سـایر کتـب       هاى خود اعتراف دارد که قرآن از نظر لغت و ادب، فصیح یکى از کتاب

از گوستاو لوبون فرانسـوى اسـت. گـروه    » تاریخ تمدن اسالم و عرب«ن جریان، در کتاب آسمانى است. نظیر ای

کنند این کتاب به نفع اسالم است ولى او در این کتاب قطور، یک جملـه   ها، فکر مى زیادى حتى در بین مسلمان

چرا آیات قرآن با هـم   کنیم گوید: ما فکر مى گفته که به خیال خود وحیانى بودن قرآن را از نقض کرده است. مى

رود، به اخالق، به احکام، به نبوت و... بنابراین درباره پیـامبر   چندان ارتباطى ندارند؟ از بحث معاد به توحید مى

گفتند: دیوانه است صحت دارد! البته پاسخش مفصل است، لکن به اختصار  توان گفت سخن آنان که مى اسالم مى

که سخنى بگوید یا کتابى بیاورد و همه عقال و علمـاى عـالم، در سـالیان دراز     باید گفت: اوالً کدام دیوانه است

نتوانند حتى یک آیه مثل آن را بیاورند تا چه رسد بهتر از آن را؟! ثانیاً قرآن در تناسب آیات نیز اعجاز دارد، یعنى 

بقیه سور؛ کیست که بتوانـد  المثل در سوره حمد، هم توحید، نبوت و هم معاد را بیان نموده است، همین طور  فى

چنین سخن بگوید؟ سوم این که اگر بر فرض محال، پیغمبر دیوانه بود، پس مصدر آیات قرآن از افکـار شـخص   

دیوانه بود و این محال است، چون اصالً قرآن مصدر انسانى ندارد و تنها از ناحیه حضرت رب العـالمین شَـرَف   

                                                        
١

 ایم. طور كلى و جزیى پاسخ داده ـ در كتاب المقارنات و عقائدنا و رسول االسالم، نوشتھ ایشان را بھ
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  ترین خردمندان جهان است. صدور یافته است. گیرنده وحى نیز عاقل

اى اعجازآمیز  خواهد حتى در یک صفحه از قرآن، نمایشى از کل حقایق ارایه دهد، به گونه خدا به این ترتیب مى

  که هیچ کس دیگر قادر به آن نیست.

ـ  ها با همه تالش خود، نتوانستند نسبت نارواى ظنّى این ه قـرآن  الداللۀ بودن، مبهم یا صامت بودن و غیر آن را علی

  اى دیگر، وارد شدند. اثبات کنند؛ به گونه

ها نزدیک شدند چه مردم عادى و چه علما. به مردم عادى یاد دادنـد کـه قـرآن بـراى بدرقـه و روى       به مسلمان

ها و تبرّك و بازوبندى فرزندان و یا فقط تالوت کردن و غیره ثواب دارد. اگر ثواب همین مقدار بـه شـما    طاقچه

  ها. رتتان کافى است و از این حرفبرسد براى آخ

به علما نیز نزدیک شدند و حتى تعدادى از آنان با گفتن لفظ شهادتین و به ظاهر مسلمان جلوه دادن خـود، وارد  

به علما و طالب تلقین کردند که اگـر سـراغ قـرآن     1علوم اسالمى شدند و حتى مدارج علمى را هم طى نمودند.

ه است، عذاب دارد، کالم خدا بسیار باالتر از فهـم ماسـت و بـاالخره مـا آن را     شود، گنا بروید تفسیر به رأى مى

ها جلب کردند. احادیث هم کـه معلـوم    فهمیم و ... توجه همه را به احادیث و روایات و اجماعات و شهرت نمى

ا آخر دروس هاى بسیار دارد، تا چه رسد به مبانى دیگر. طورى شد که طلّاب از اول ت است، جعل و وضع و تقیه

حوزوى، نیازى به خواندن قرآن نداشته باشند، تا چه رسد به بررسى و تفکر در آن. چنان کـه عالمـه طباطبـایى    

اند که به هیچ وجه به قـرآن   اى تنظیم شده علوم حوزوى به گونه«اند:  فرموده 2در تفسیرالمیزان» رضوان اللّه علیه«

تواند همه این علوم را از صرف و نحو، معانى، بیان، لغت، حدیث  طورى که شخص متعلم مى احتیاجى ندارند، به

ها اجتهـاد   شود، ماهر شده در آنها ب رجال، درایه، فقه و اصول فرا گرفته به آخر برساند و آن گاه متخصص در آن

کند ولى اساساً قرآن نخواند و جلدش را هم دست نزند! در حقیقت براى قرآن چیزى جز تالوت کـردنش بـراى   

کسب ثواب و یا بازوبندى فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزى نمانده، اگر اهـل عبرتـى، عبـرت    

  ».بگیر!

بینیم که بدین گونه از داللـت و   تر از قرآن نمى و زمینى، ما هرگز کتابى مظلوم هاى آسمانى با بررسى تمامى کتاب

  ترین داللت است! ـ ساقط شود، با آن که تنها رمز هدایت با روشن ـ آن هم به دست گروهى از مسلمانان هدایت

ب انَّ قَـومى اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآنَ     یـا ر «از همان ابتداى رسالت بلند بـود کـه:    آلـه  و علیه اهللا صلىفریاد و ناله رسول اکرم 

  ) پروردگارا! همانا قوم من، این قرآن را بسى مهجور ـ و دور از خودـ کردند.30(فرقان/»مهجوراً

                                                        
ب االحبار و نظایر وى حتى در باالترین مناصب ھایى از این قبیل را از صدر اسالم تاكنون، با ورود اشخاصى چون كع ـ نمونھ١

ھاى وھابیت، بابیت و ...  اى از مسلمانان و بروز فرقھ حكومتى و در قرون اخیر با ورود بیگانگان در برخى مجامع دینى و فریب عّده
 كنیم. مشاھده مى

 
لى ى استاد محمد ع ، ترجمھ١١٧، ص ٥جلدى المیزان بھ زبان فارسى، ج  ٤٠؛ تفسیر ٢٧٦، ص ٥ـ تفسیر المیزان بھ زبان عربى، ج ٢

 گرامى. 
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ین عده زیادى از علماى اسالم، مشهور است که قـرآن  و به تبع آن در ب 1»معالم االصول«عجیب این که در کتاب 

اند: حدیث ظنّى الداللۀ  الدالله و ظنّى السند است. شما فرمودید که گفته السند و حدیث قطعى ظنّى الداللۀ و قطعى

ه گفتید: الداللۀ است، این ک گویند این است که قرآن ظنّى الداللۀ و حدیث قطعى اند و مى چه نوشته است.  ولى آن

، سخن صحیحى »اى است مربوط به پس از تفسیر و فهم کتاب و سنّت مسأله حجیت ظواهر کتاب و سنّت مسأله«

شود و این  هایى است که از ابتدا به خورد طالب داده مى نیست، زیرا مسأله ظنّى بودن داللت الفاظ قرآن، از بحث

تواند مورد استناد  قرآن داللتى در حد ظن و گمان دارد و نمى کنند ها جا گرفته است، واقعاً فکر مى مسأله در ذهن

شود قرآن  گردد، و باعث مى یقینى قرار گیرد. این فرضیه قبل از رسیدن به مرحله تفسیر کتاب و سنّت تدریس مى

  اى رانده شود. طور کلى به گوشه به

ت. مفروضات نادرسـت زیـاد داریـم،    هاى غلط اس فرض ترین پیش خود این ظنى بودن قرآن، از بدترین و معیوب

  کند. سپارد و از داللت ساقط مى لکن این مفروض، کل قرآن را به نابودى مى

  چندین اشکال بر این فرضیه نادرست وارد است:

دانیم و شما نیز اعتـراف داریـد قـرآن     السند، اما داللت آن ظنى است. ما که مى گویند قرآن قطعى اول این که مى

السند، آیاتى با الفـاظ   اى قطعى نازل شده است. در همین قرآنِ قطعى زیاد از جانب خدا، به گونه بدون هیچ کم و

هاى عامى خطاب دارد، تا چه رسـد بـه علمـا، عقـال،      نازل شده که به انسان»یا ایها الّذینَ آمنوا«و  »یا ایها النّاس«

خوانیـد چـه    هـا بپرسـید: شـما کـه قـرآن مـى       ربها و حتى کسانى که عرب نیستند؛ مثالً از غیر ع تحصیل کرده

کند و  خوانیم خیلى در ما تأثیر مى ها را که مى فهمیم، ولى ترجمه گویند: ما از عربى چیزى نمى فهمید؟ اکثرا مى مى

بریم. حال چگونه است که  هاى شایانى مى از تذکرات قرآن درباره قبر و قیامت و توحید و نبوت و غیره، استفاده

  فهمیم و ظنّى است؟!! اند ما قرآن را نمى علماى اسالم گفته برخى از

اى  پس طبق همان دالیل مذکور، خدا با علم و عدالت و رحمت مطلقه، بیان هدایتى خویش را بایستى بـه گونـه  

بفرستد تا هیچ عذرى براى مکلفان در اعتقادات و عمل به احکام نماند، در حالى که سخن نارواى ظنّـى الداللـۀ   

  دن قرآن، سبب رفع تکلیف آگاهانه از مکلفان و تهمت ظلم، جهل و خیانت به ساحت قدس الهى است.بو

اند، چه داخلى و چه خارجى، باید پرسید: آیا لفظ  دوم: از کسانى که نسبت ظنّى الداللۀ بودن یا ابهام به قرآن داده

ـ         فَلَمـا قَضـى زِیـد منهـا وطَـرَاً      «ه: زید خارج از قرآن قطعـى و صـد درصـد داللـت بـر زیـد دارد، امـا در آی

توان گفت معلوم نیست این کلمه زید، داللـت بـر    ) لفظ زید در این آیه ظنى است؟ آیا مى37(احزاب/»زوجناکَها

هاى همه اعراب، به معنى حرمت است، ولى در  در میان گویش»حرِّم«زید دارد یا غیر او، چون قرآن ظنّى است؟ آیا 

) به معناى حرمت نیست، چون ظنى است؟ آیا ممکن است مرجوح باشد؟! 3(نور/»رِّم ذلک علَى الْمؤْمنینَو ح«قرآن 

  داللت بر حرمت دارد یا نه؟! »حرِّم«یعنى شک کنیم که آیا 

                                                        
١

 .هللا رحمھـ اثر شیخ حسن، صاحب كتاب معالم االصول، فرزند شھید ثانى 
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یعنـى  ها بسیار آسان و در پایان بدون ابهام است.  خدا از به کار بردن لغات، مراداتى داشته است که رسیدن به آن

نظیـر و خـود بـاالترین     چون معانى واالیش بـى  الداللۀ و قابل فهم است، بلکه قطعى بودن داللتش هم قرآن قطعى

  شود؟ اعجاز است و آیا در اعجاز لفظى عجزى از داللت عادى یافت مى

ـ  اند با این که سندیت آن الدالله گویید احادیث قطعى سوم: این که مى د اسـت، اینجـا   ها ظنّى و مورد شک و تردی

اشکال دو برابر است، چون اوالً قرآن و سنّت قطعیه، هر دو با هم وحى الهى هستند، اما با این تفاوت که الفاظ و 

اسـت و  السـالم  علیهمعبارات قرآن، بیان و دستور مستقیم خداست، ولى الفاظ و عبارات سنّت قطعیه، فرموده معصومین 

باشد؛ امتیاز قرآن دو بعدى و امتیـاز   قدر مسلّم قرآن باالتر از سنّت قطعیه مىتنها مفاد آن وحى الهى است، یعنى 

الداللۀ و قـرآن   بعدى است. بعد مشترك این که هر دو وحى الهى هستند؛ پس چه شده که حدیث قطعى سنّت تک

خداست که ایشان قطعـى   باالتر از علمالسـالم  علیهمظنّى الداللۀ است؟ مفهوم چنین فرضى این است که علم معصومین 

  اند و خدا نتوانسته یا ندانسته یا نخواسته به طور قطع سخن بگوید؟!! سخن گفته

آیا قرآن که حتماً خالص است و سندیت قطعى دارد مورد ظن و ابهام و تردید است، ولى احادیثى که سند و متن 

  ها، هر دو مورد تردید است، داللت قطعى و صد درصد دارند؟! آن

اید، در حالى که طبق قواعد  اید و یقین خود را به شک انداخته با این کار، شک خود را به یقین تبدیل کردهشما 

دور و احادیـث    عقلى و فقهى، انسان همیشه باید به یقین خود عمل کند. مگر نه این است که قـرآن قطعـى   الصـ

کدام را بایـد مـالك و معیـار قـرار داد تـا      الصدور هستند، طبق قاعده به کدامیک باید توجه و عمل نمود؟  ظنى

  حقیقت آشکار گردد؟ 

ترین بیانات الهى کـه هـیچ    بریم. چون محکم اگر قرآن ظنّى باشد، در نتیجه ما همگى در ظنّیت و تردید به سر مى

ظنى است! توانند بیاورند  اند و نمى اى مثل آن را نتوانسته اى یا آیه مسلمانى در اعجاز آن شک ندارد و حتى سوره

حال این که مقتضاى فصاحت و بالغت و اعجاز، قطعى بودن اعجاز است آن هم اعجازى ابدى. آیا عصاى موسى 

که اژدها شد قطعى بود یا ظنّى؟ اگر ظنّى بود که دیگر اعجاز نبود، البته فرعون و فرعونیان کـه حاضـر بـه     السالم علیه

سحر است؛ یعنى در ماهیت معجزه ایجاد شک و ظن نمودنـد، بـا   گفتند: این معجزه نیست، بلکه  قبول نبودند، مى

به ساحران مصرى دسـتور دادنـد هـر     السالم علیهطور قطعى آن را حس کردند و در مقابله با حضرت موسى  این که به

ها ظنى بود، چون واقعیـت نداشـت؛ ولـى     هایى را انداختند، اما این توانید انجام دهند. ایشان هم طناب کارى مى

اى کامالً قطعى بود، زیـرا موجـودى واقعـى گردیـد و تمـامى       ها را بلعید، معجزه که همه آن السالم علیهعصاى موسى 

هاى ساحران را بلعید، ساحران نیز که بیشتر از هر کسى به دروغ بودن سحر و ساحرى علم داشتند، به یقین  طناب

است، لذا به او ایمـان آوردنـد. در هـر صـورت،     اى قطعى  فهمیدند که کار موسى سحر و جادو نیست و معجزه

  شد. موقتى و فقط به دست خود آن حضرت انجام مى السالم علیهمعجزه حضرت موسى 

تـر و   اى ابدى است و باالترین معجزات رسول اسالم است و باید از معجزات سایر انبیـاء قطعـى   اما قرآن معجزه

طورى  اش اعجاز لفظى است. به ى کامل که بعد قشرى و ظاهرىتر باشد تا اعجاز ابدى داشته باشد؛ اعجاز محکم
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ترین داللت الفاظ را داراست  که در روشنىِ داللت بسى برتر و فراتر از بیانات دیگران است. قرآن بهترین و روشن

  نهایت، اجمال و گنگى در داللتش راه ندارد. که یک هزارم، یک در بى

هاى خودشان هم ظنّى است یا قطعى؟ سه جـواب   ها و نوشته لۀ است آیا گفتهگویند قرآن ظنّى الدال کسانى که مى

  توانند بدهند: مى

  هاى ما ظنّى است، و قرآن هم ظنّى است. ـ بگویند گفته1

هاست، همه به  ترین گفته هاى شما که پایین پرسیم: بنابراین اگر از قرآن که ارزشمندترین بیانات است تا حرف مى

گوییـد   گویید قطعى است؟! به عالوه اگـر مـى   اند، مى باشد، چطور مابین این دو را که احادیثگونه یکسان ظنّى 

قرآن ظنّى و به تبع آن سخن شما هم ظنّى است؛ پس باید گفت: ما شک داریم مراد شما از ظنّى بودن، ظنّى بودن 

باید به گفته شما مطمئن بود که آور نیست و در نهایت ن آور و علم هاى شما یقین است یا قطعى بودن؟ یعنى حرف

  قرآن ظنّى است یا قطعى.

هاى ما همگى، قطعى است، ولى قرآن تا حدودى قطعى و بیشتر آن ظنى اسـت. چنـین سـخنى     ـ بگویند حرف2

هاى شما کالً قطعى است پس قرآن هم بـه طریـق اولـى کـالً      پیامد تناقض و تبعیض را به دنبال دارد. اگر حرف

گویید قسـمتى از آن   ه داراى آورنده واحد و سبک و سیاق منسجم و واحد است، چگونه مىقطعى است. قرآن ک

  قطعى و قسمتى ظنى است؟ 

اصوالً سخنى ظنى است که از روى علم و ادلّه نباشد، اما قرآن که از ناحیه علم مطلق الهى صادر شده است، بـه  

  ها قابل انکار نیست.  یت کالم قرآن بر سایر گفتهتر است و اولو مراتب بسیار باالتر از هر کالم قطعى، قطعى

  کالً ظنّى الداللۀ است.» قرآن«ـ بگویند سخن ما کالً قطعى است ولى بیان خدا 3

الداللۀ است، با این که شما بشرید، مطلق نیستید، اما کتاب خدا  چگونه است که سخنان و نوشتارهاى شما قطعى

  مت مطلقه نازل شده ظنّى الداللۀ است؟!!که از ناحیه علم و عقل و عدالت و رح

کشاند.  الضّاللۀ است و انسان را به گمراهى مى اگر کسى چنین بگوید خود را از خدا باالتر دانسته و راه او قطعى

ها منظور  ها و نوشتن کتاب ترین پیامدش تصریح تلویحى به این مطلب است که بشر توانسته با گفتن حرف کوچک

  نتوانسته است!!» معاذاللّه«ان بفهماند، ولى خدا خود را به دیگر

آورند، اما خدا که خالق  بندگان خدا اگر منظور و مقصودى داشته باشند لغت واضح و دال بر مقصود خود را مى

لغت و اهل لغت است، علم و قدرت و کماالتش مطلق است، خدایى که ظلـم و خیانـت و جهـل در او مفهـوم     

انّ هذَا «فرماید:  کند که داللت درست و قطعى بر مرداش نداشته باشد؟ خدا که مى نتخاب مىندارد، آیا لغاتى را ا

تـر و ارزشـمندتر اسـت     چه که پابرجـاتر، محکـم   ): همانا این قرآن به هر آن9(اسراء/»القُرآنَ یهدى للَّتى هى أَقْوم

  کند. هدایت مى

ناپـذیر اسـت، دال و    ، نیازمند به کالم محکم و قطعى و خدشهمگر نه این است که هدایت به راه پابرجا و استوار

  مدلول باید قطعى باشد تا هدایت قطعى شود.
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داند نه با شک  خدا در دهها آیه، مناط هدایت به شریعت الهى را علم و قطع دانسته و رسیدن به علم را با یقین مى

  و تردید:

تَّبِع اَکْثَرُهم االّ ظَنّاً انَّ « ما ی ئاًوی   ) 36(یونس/ »الظَّنَّ ال یغنى منَ الْحقِّ شَ

  کند. نیاز از حق نمى کنند، در صورتى که خیال و گمان کسى را بى و اکثر مردم جز از خیال و گمان پیروى نمى

تُم االّ تَخرُصون« خیال و جز بـه گزافـه سـخن     کنید مگر از ) شما پیروى نمى48(انعام/ »انْ تَتَّبِعونَ االَّ الظَّنَّ و انْ اَنْ

  گویید. نمى

) این گمان کسانى است که کافر شـدند پـس واى از   27(ص/ »ذلک ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا فَویلٌ الَّذینَ کَفَرُوا منَ النّار«

  آتش بر آنان که کافر شدند.

انـد،   بندند بر خدا چه گمان کرده ) آنان که دروغ مى6ونس/(ی »و ما ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا علَى اللّه الْکَذب یوم الْقیامه«

  واى بر آنان از روز قیامت.

»لْمع بِه لَک سا لَیم ال تَقْف چه به آن علم ندارید.  ) هرگز پیروى نکنید از  آن36(اسراء/ »و  

پیروى از غیر علم و یقـین را  همه آیات فوق و همانندشان، پیروى از ظن و گمان را مردود دانسته، و در آیه اخیر 

آور نبـوده و نبایـد از آن    نماید. پس اگر قرآن ظنّى الداللۀ و داللت آن در حد گمان باشـد، علـم   ممنوع اعالم مى

راى هـدایت انسـان     هـا   پیروى کرد؟ چون خود قرآن پیروى از غیر علم را حرام دانسته است، پس خدا کتـابى ـب

  1باشد!» ظنّ«هم در قرآن به معنى » علم«!! مگر این که ماده فرستاده که پیروى از آن حرام است

دم در حالى که بسى دور از شأن مقام ربوبیت و محال است که چنین کارى انجام دهد و کتابى بفرسـتد کـه مـر   

عادى یا حتى علما آن را نفهمند. بلکه برعکس، مقتضاى رحمت رحیمیه خداى سبحان است که بـا نـزول کـالم    

گهربار خود، همگان را از این سرچشمه نور و روشنى سیراب کند و به وسیله همین کالم قطعى، همـه را بـه راه   

اى شـک و تردیـد در آن روا    اى، بتـوان ذره  راست هدایت فرماید. کالم الهى: قرآن، کتابى نیست که با هر شـبهه 

  داشت.

  ) کوچکترین عوج و انحرافى در قرآن نیست.1(کهف/ »و لَم یجعل لَه عوجاً«

  ) و بگو حجت الهى براى خداـ به سوى ماـ بالغ و تمام و گویاست.149(انعام/ »قُلْ فَللّه الْحجۀُ الْبالغَۀ«

  هم در قرآن به معنى نابالغ است؟ »بالغۀ«ت، و آیا این سخن ظنى و گمانى هرگز بالغ نیس

  )161(انعام/ »قُلْ انَّنى هدانى ربى الى صراط مستَقیمِ دیِناً قَیماً«

  بگو اى پیامبر، به درستى که خداى من مرا هدایت کرد به راهى مستقیم و دینى محکم و استوار و ارزشمند. 

ستقامت و هدایت و استوارى و بلوغ است، دور از اعجـاز ـ بلکـه خـود عاجزــ      اگر قرآن ظنى باشد، خارج از ا

که به دالیل عقلـى و نقلـى، قـرآن     ها برخالف ظنّى بودن قرآن است. چنان است. همه آیات ذکر شده و نظایر این

                                                        
١

 ایم. درباره این آیات و بحث ظن و قطع بھ طور مفصل بحث نموده» ةاصول االستنباط بین الكتاب و السنّ «ـ در كتاب 
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  اللۀ باشد کتاب گمراهى و ضاللت خواهد بود! در حالى که اقـوم، قـیم، بالغـۀ،  کتاب هدایت است، اگر ظنّى الد

محکم، استوار و قطعى از صفات قرآن است و اعتقاد و فرض مبهم، ظنّى، و صامت بودن، درباره ساحت مقـدس  

  قرآن، باید از افکار ما دور شود.

این تهمت ظنّى الداللۀ بودن قرآن، خود اهانتى قطعى به واالترین وحى گویاى الهى اسـت کـه بـه هـیچ کتـاب      

شود فهمید و بـا سـختى    اند که نمى ها را نگفته ترین کتاب اى داده نشده است، مغلق هدیگرى، چنان نسبت وقیحان

گویند این کتاب قابل فهم  رسند مى هاى ثقیل بشرى را موشکافى کنند، اما به قرآن که مى کنند متن فراوان سعى مى

  (قمر/ )»قرآنَ للذّکر فَهل من مدکرلقد یسرنا ال«ما نیست. با آن که بسیار آسان و قابل فهم همگان نازل شده است: 

هـاى وحیـانى اسـت، زیـرا قـرآن برحسـب        اش سقوط کند، خود سقوط تمامى کتـاب  اگر قرآن از داللت قطعى

ها مهیمن و نگهبان است. روى این اصل، چنان نسبتى به قرآن که میان دشمنان اسالم  تصریحاتى نسبت به همه آن

  کند، و فراتر از هر ستمى است. ل شرایع ربانى را واژگون مىو دوستانى ناآگاه شهرت یافته، ک

  

  ـ محکمات و متشابهات!7

شوند: محکمات و متشابهات.  سوره آل عمران آیات قرآن به دو دسته بزرگ تقسیم مى 5دکتر سروش: مطابق آیه 

الت مـبهم و نامسـلم   این اصطالحات تقریباً ناظر به آیاتى هستند که به ترتیب مدلوالت روشن و مسلم، و مـدلو 

و همه مفسران به وجود متشابهات [اى مانند این آیه مورد مناقشه و اختالف قرار گرفته است  دارند. کمتر آیه ]ظنى[

که معناى دقیق اصطالحات چیسـت؟ دوم آن کـه    عمده مناقشه، حول دو نکته اصلى است: اول آن] اعتراف دارند

  اند، چیست؟ ر نازل شدهکه بر پیامب» مبهم«هدف و سرّ این آیات 

درباره این دو، استدالالتى شده است... که هیچ یک از دیدگاهها.. واقعاً به لوازم تفسیر متن عنایت ندارند. و لـذا  

نهند که حضور متشابهات، مقتضاى طبیعى فهم است.. یعنى متن تفسیر نشـده،   بالجمله این نکته مهم را مغفول مى

شوند.. از همین روست که وجود متشابهات مطلقاً  تر تفسیر است که آن دو متولد مىمحکم و متشابه ندارد و در بس

اند هـم متضـمن متشـابهات.     الخصوص متون وحیانى هم واجد محکمات منحصر به قرآن نیست. تمام متون، على

د وجود متشابهات هم علت و هم معلول قبض و بسط معرفت دینى است.. بسیار جالب توجه است که قـرآن خـو  

توان متشابهات را معلوم کرد.. کل تاریخ اسالم نشـان   دهد که دریابیم چگونه مى اى به دست ما نمى هیچ سررشته

اى است مؤید این مـدعا   اند و همین امر قرینه دهد که در واقع همه آیات قرآن در مظانّ متشابه بودن واقع شده مى

شمرده اسـت.   روضاتى است که شخص از پیش مقبول مىکه وجود متشابهات ناشى از ماهیت تفسیر و نیز نوع مف

  ]7/ص38کیان/[

  

صادقى: نخست این که این آیه هفتمین آیه از سوره آل عمران است. درثانى در قرآن هـم محکمـات دال     اللّه آیه

ـ  است هم متشابهات. محکمات آیاتى هستند که براى تفسیر آن ر ها به آیات دیگر نیازى نداریم و مقصود مورد نظ
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ثْله شَى«طور واضح و محکم بیان شده است. مانند  به کَم سلَی 11(شورى/ »ء .(» قُ کُلِّ شَـىخال قُلِ اَللّه رعـد/ »ء)16 (

»دأَح اللّه و1(توحید/»قل ه(  

نى در ها با تدبر در آیاتى دیگر و یا با تفکر درو اند، منتهى مدلول حقیقى آن متشابهات نیز در داللت ظاهرى واضح

طور کلى، خدا در آیات متشابه، الفاظ مشترکى را بین خالق و مخلوق اسـتعمال کـرده    آید. به خود آیه بدست مى

است؛ یعنى در بیان صفات، افعال و اسماء الهى لغاتى مستعمل براى مخلوقات را به کار برده است، زیـرا الفـاظ   

ن ذات، صفات و افعال الهى ـ در حد تـوان مکلفـان ـ     خاص ربانى براى دیگران مفهوم نیست و ناگزیر براى تبیی

اى که مفهومى براى آنان داشته باشد، سپس بـا   بایستى الفاظى مشترك بین خالق و مخلوق استعمال شود تا اندازه

یکى از دو روش مذکور، لفظ محکم گشته و تشابهش از نظر معنوى سلب گـردد. لـذا متشـابهات، مشـتبهات و     

  ه تشابه لفظى دارند که قابل تشخیص اند. چون الفاظ از این جهت سه نوعند: ظنیات نیستند. بلک

اند. مانند: خالق، حى الیموت، ابدى، ازلى، صـمد،   ها از محکمات ـ الفاظ و لغاتى که در انحصار خداست. این1

  احد.

  وم، مرزوق، تولد، مرگ.اند. مثل: مخلوق، معد ها نیز از محکمات ـ الفاظ و لغاتى که در انحصار خلق است. این2

یداللّـه فَـوقَ   «ـ الفاظى که مشترك بین خدا و خلـق اسـت، ماننـد: سـمیع، بصـیر، قـدیر، یـد و... مـثالً آیـه          3

یدیهِم   هاى) آنان است. ) دست خدا باالى دستان (قدرت10(فتح/»اَ

اى متشابه براى  ند، به گونهخدا این کلمات و اصطالحات را که در معانى جسمانىِ خلق، به راحتى قابل درك هست

که  السالم علیهاند. بر حسب روایتى از امام صادق  ها متشابه و مشترك صفات و اسماء خود نیز استعمال کرده است. این

  که نادان نسبت به آن اشتباه دارد. متشابه آن است 1»اَلمتَشابِه ما اشْتَبه على جاهله«فرماید:  مى

چنین غیر معصومین نیز اگر به طور دقیق و بـا   حتى یک آیه متشابه هم نداریم، هم السالم علیهملذا از دیدگاه معصومین 

  ماند، و اصوالً براى رفع تشابه سه روش داریم: فکرى عمیق، تدبر کنند، هیچ تشابهى باقى نمى

ى گرفتن معناى یکسان براى ذات و صفات خدایى و غیر خدایى، توسط کسـى کـه   ـ راهى که بیراهه است. یعن1

رسد؛ وى نباید متشابه را معنى  فکر و عقلش به تجرید و مجردکردنِ معانىِ الفاظ مشترك االستعمال از یکدیگر نمى

تى بـه قـراین الفـاظ    چون علمِ خدا و خالقیت الهى را چون خالقیت بندگان بداند یا بایس کند، تا علمِ خلق را هم

  توجه کند تا معناى خالقى و خلقى را بتواند از هم جدا کند.

ـ متشابه را به محکم ارجاع دهیم، همان گونه که ذکر شد آیات قرآن مفسر یکدیگرند، آیه هفتم سوره آل عمران 2

نْه آیات«کند:  هم بر این مدعا تأکید مى م تابالْک کلَیالَّذى اَنْزَلَ ع وه    تَشـابِهاتاُخَـرُ م تابِ والْک نَّ اُمه کَماتحم

تغاء الْفتْنَۀِ و ابتغاء تَأْویله و ما اب نْهم هونَ ما تَشَابتَّبِع غٌ فَییا الَّذینَ فى قُلُوبِهِم زـى  فَاَمخُونَ فالْرّاسو الّ اللّها تَأْویلَه لَمعی

  »آمنّابِه کُلٌّ منْ عنْد ربنا و ما یذَّکَّرُ االّ اُولُواالْاَلْبابِ الْعلْمِ یقُولُونَ

                                                        
١

 ، باب متشابھات القرآن. ٣٨٢، ص ٨٩ـ بحاراالنوار، ج 
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ـ کتاب را بر تو نازل کرد، برخى از آیاتش محکم و بعضى از آنها متشابهند ولى کسانى که  ـ این اوست کسى که

ز خدا و پابرجایـان در علـم   کنند و تأویل آن را به ج هاشان کژى و انحرافى است از متشابهاتش پیروى مى در دل

  دانند. نمى

کنیم و تنها کسانى کـه   ها، معنى و تفسیر مى اند، و متشابهات را با کمک آن محکمات محور و مرجع و مادر کتاب

هاى نادرست و یا غیر مطلـق اسـت، متشـابهات را بـدون      فرض : انحراف، عالقه، انتظار و پیش»زیغ«در دلهایشان 

  کنند.  د معنا و تفسیر مىمحکمات و طبق عالقه خو

ان اللّه سمیع «، »یداللّه فوق ایدیهم«گردند. امثال آیات  در این روش معانى آیات متشابه با آیات محکم مشخص مى

فهمیم. خدا در هیچ جهتى مثل و مانند ندارد، پس ید و  ) مى11(شورى/»ء لَیس کَمثْله شَى«و... را با مانند آیه »بصیر

خدا، مثل و مانند ندارد. دست خدا، شنوایى و بینایى خدا، حکومت خدا و همه چیز خـدا خـدایى    فعل و صفت

  گردند. بینیم که همه متشابهات به این طریق تبدیل به محکمات مى است، انسانى و خلقى نیست. پس مى

کم کـه آن متشـابه را   هم که از محکمات است، ظنى و مبهم و نامسلم است؟ این آیه مح »ء لیس کمثله شى«و آیا 

کند، آیا باز هم متشابه، مبهم و نامسلم و ظنى است؟ خیر! هر آن چه مورد تشابه است، به وسیله محکـم   معنى مى

  شود. براى شخص ضعیف، روشن و محکم مى

ه کـار رفتـه در      ـ راهى که استوارتر و نزدیک3 تر است، تفکر درونى در خود آیه متشابه و دقت در ابزارهـاى ـب

ات آن است. به این ترتیب که صفت، موصوف را، و فاعل، فعل را، و مضاف، مضـاف الیـه را، و بـه همـین     کلم

مثالً اگر بگوییم: فکر ». القرآن یفسر بعضه بعضا«دهند:  هاى دیگر را توضیح مى هایى از قرآن قسمت ترتیب، قسمت

دارد؟ یعنى دو حالـت متصـور اسـت، یـک      من به تهران رفت، با این که بگوییم: من به تهران رفتم، چقدر فرق

ـ پوشیدن لباس، سوار شدن ماشین و رسیدن فیزیکى به مقصدـ و یک حالـت هـم،    حالت، حرکت فیزیکى است

کنـیم   مالحظه مى» فکر من به تهران رفت«حرکت فکرى و ذهنى و غیر فیزیکى است. بنابراین با دقت در عبارت: 

نماید؛ یا مثالً اگر بگوییم: فالن  کند و ازحرکت فیزیکى تجرید و جدا مى ىخود کلمه فکر، چگونه رفتن را معنى م

شخص در همه کشور دست دارد. آیا این دست، همان دست بدنى اسـت یـا دسـت توانـایى دانـش و بیـنش و       

کارگزارى او است؟ یا فالن استاد بر کرسى دانشگاه نشست. آیا در دانشگاه کرسى هسـت یـا کرسـى بـه معنـى      

  و از کلمات متشابه است؟» استادى جایگاه«

گونـه   ها بر همگان آشکار است و هیچ رود که معنى آن در زندگى روزمره چنین جمالت متشابهى بسیار به کار مى

شود. رمز آن این است که کسى با مفروضات و عالیق شخصى  ابهامى براى فهم واقعى این جمالت، احساس نمى

فهمد. پس چرا  آالیش، مراد گوینده یا نویسنده را مى ا دلى صاف و عقلى پاك و بىپردازد، و ب ها نمى به تفسیر این

  افکنیم؟ در مورد قرآن با دل و فکرى صاف و پاك نظر نمى

هاى غیر علمى  براى درك جمالت و آیات محکم و متشابه قرآن نیز باید زنگارهاى فکرى را زدود و بحث و جدل

  و غیر عقلى را کنار گذاشت.
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که با دالیل عقلى و علمى و نص کتاب و سنّت، دست و پا و جسـم و زمـان و مکـان     »اللّه«، »للّه فَوقَ أَیدیهمیدا«

کنـد.   را معنـى مـى   »یـد «، »اللّه«کند، یعنى  چه محدود به زمان و مکان است تجرید و تخلیه مى را از آن »ید«ندارد، 

کند. بنابراین، ید و دست و فعل خدا  را نیز توجیه و معنى مى »ر و...سمیع، بصیر، قدی«، صفات »اللّه«که کلمه  چنان

  و همه چیز خدا، خدایى است.

وار و ساده بخوانیم، براى همه قابل فهم است، مطالبى هم  ها را روزنامه البته یکسرى مطالب است که حتى اگر  آن

ها دقت و تأمل شود مبهم است؟ اگر چنـین   نها دقت نمود. آیا مطالبى که باید در آ هست که باید کمابیش در آن

هاى علم فیزیک، شیمى، ریاضى، پزشکى  باشد کل کتب علمى، چه بشرى و چه غیر بشرى مبهم است؛ مثالً کتاب

که تفکّر در قرآن و درك متشابهات  و غیره را باید بسیار با دقت و موشکافى کرد تا مورد فهم قرار گیرد، درحالى

هـا   رساند، زیرا کتب بشرى که در آن ه نیست، بلکه انسان را صد درصد به نتیجه مطلوب مىآن، چندان هم پیچید

شود، بیشتر باید دقت نمود تا تشابه بین دو  تشابهات بین دو یا چند مخلوق و اصطالحات مشترکشان استعمال مى

اى  ىِ تشابه در قرآن کار سادهمخلوق از بین برود و به مقصود اصلى دست پیدا کنیم، ولى پى بردن به نکته اختالف

دانیم هرگز شباهتى بین خدا و خلق وجود ندارد؛ حتى تفکر و تعقل در قوانین و علوم قرآن بسـیار   است، زیرا مى

اى  تر از تفکر در قوانین علمى دیگر است، چون در مورد قوانین بشرى، اثبات هر فرضیه، کار چندان سـاده  روشن

دانیم  ت گردد ممکن است سالیانى بعد نقض یا متکامل گردد، لکن در مورد قرآن مىاى ثاب نیست؛ حتى اگر فرضیه

  مطالب و قوانینى را که بیان فرموده، ثابت است و نیازى به اثبات ندارد.

روند، چون مطلق نیستند؛ اما اگر انسان فکـر خـود را در    بعضى از ادلّه عقلى و علمى و حسى، احیاناً به خطا مى

ه کار اندازد، یعنى از مقدمات مطلقِ وحیانى و عقالنى (تکوینى) استفاده نماید، ابهام و ظنیت هـم  مسیر صحیح ب

رود. یعنى مطلبى که براى فکر  هم فراتر مى 1شود و حتى در این صورت، افکار او از قطعیات غیرمطلق برطرف مى

کند و این مطالب قانونى،  انسان به صورت نظریه یا فرضیه است، تفکر بیشتر، آن را به حد قانون علمى نزدیک مى

  ترند.  احیانا از بعضى بدیهیات، قطعى

الزمه هر سخن علمى است که باید با علم و بررسى، تشابه معنـوى یـا لفظـى را    استعمال متشابه در هر صورت، 

اند نه در اشتباه و شبهه. تشابه همانندى دو لفظ است که در وهله اول نیز ممکن  یافت. باالخره متشابهات در تشابه

لیه، به دوگانگى معنـوى  است معناهاى همانند پیدا کنند، لکن با تجرید و دقت در قراین، این همانندىِ معنوىِ او

سازىِ تشابهات در  رسد. درست است که حضور متشابهات مقتضاى طبیعى فهم است، ولى اوالً برطرف ثانویه مى

هـاى بیـان شـده     تر از سایر متون است، ثانیاً با دقت و تفکر، تشابه از میان رفته و معناى مقصود با راه قرآن ساده

قرآن هرگز متشابه و معانى عمیق شایسته تفکر وجود نداشت، اوالً حجـم   گردد. دیگر این که اگر در مشخص مى

                                                        
 ةنى الداللنمایند كھ قطعى است ولى در حقیقت قطعى نیست، مثل تفكر ظ ـ قطعیّات غیر مطلق یعنى تفكراتى كھ اشخاص تصور مى١

 بودن قرآن، متشابھ بودن كّل قرآن و...
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داشت. استاد خوب کسـى اسـت کـه     شد، و در ثانى مکلفان را به بطالت و عدم تفکر وامى قرآن چندین برابر مى

را بـه   ـ براى زمینه بررسى و تفکر بیشتر ـ داشته باشد تا شاگردان  دروسش اضافه بر مطالب بدیهى، مطالبى عمیق

وسیله بدیهیات با تفکر به مطالب عمیق رهبرى کند. امر به تعقل، تفکر، شعور و... به همین منظور است که بایستى 

هـاى مطالـب عمیـق و     در متشابهات ـ و حتى در محکمات ـ حرکت شایسته فکرى کرد. اینجا یکـى از تفـاوت    

ـ حتمـاً   ـ که صراط مستقیم فهم قرآنى است ر قرآنىشایسته تفکر در قرآن و غیر قرآن این است که در قرآن با فک

رسیم یا خود مقصود هم تحریف و غلط شده  هاى غیر وحیانى یا به مقصود نمى رسیم، ولى در کتاب به مقصود مى

است و یا راه رسیدن به مقصود صحیح، طوالنى و خسته کننده است، ولـى در تفکـرات صـحیح قرآنـى هرگـز      

گردد. معناى دقیـق عبـارات و اصـطالحات آن، بـا      موجب شوق و رغبت بیشترى مى خستگى وجود ندارد، بلکه

  آیند و مترجم یا مفسر برونى الزم نیست. توجه به خود قرآن به دست مى

در مورد این سؤال که هدف و سرّ آیات متشابه که بر پیامبر نازل شده چیست؟ چنین بیان شد که در قـرآن هـیچ   

هـا و   اش باید انجام داد. همه سرنخ ، منتهى دقت و تفکّر را با توجه به ابزارهاى درونىابهام و گنگى وجود ندارد

دهد، هیچ یک از آیات  هاى متشابهات، ظواهر، نصوص، اشارات و سایر مسایل را خود قرآن به دست مى سررشته

و مؤیـد و توضـیح دهنـده     اى روشن، مفسر قرآن نه تنها در مظان تشابه و ابهام نیست، بلکه تمامى آیات به گونه

دهد: یکـى خـود محکمـات کـه      یکدیگرند. قرآن دو سرنخ درونى براى شناخت معانى متشابهات به ما نشان مى

منـه  «کـه   اند. چنـان  طور که مادر، مرجع فرزند است، محکمات نیز مادر و مرجع متشابهات الکتاب هستند؛ همان ام

کَماتحم متشابهات و آیاتى دیگر خوانده است که سبب روشنىِ معانىِ کل آیـات  گر  : آیات محکم را بیان»آیات

بینان خواهد بود. اگر محکمات قرآن معلوم نبود، آیه مذکور نیز درست نبود و تنها در ایـن صـورت    براى روشن

ان گر گرفت، چون محکم آن معلوم نبود؛ لکن ـ چنان که گذشت ـ براى پژوهش   همه قرآن در مظانّ تشابه قرار مى

نگران، هرگز تشابهى در قرآن وجود ندارد تا چه رسد که محکم آن معلوم نباشد! اگر هم تشـابهى بـاقى    و درست

شـود؛ زیـرا برحسـب     بماند، با نگرشى مستقیم در خود آیه و یا با کمک آیاتى محکم، تشابه مختصر برطرف مـى 

  داند. خود مىخود را بهترین مفسر و مبین » قرآن«شود،  آیاتى که ذکر شد و مى

بینیم که همه آیات قرآن در مظانّ تشابه واقـع شـده باشـند، زیـرا همـه       با بررسى کل تاریخ اسالم نیز چنین نمى

مفسران و علماى تاریخ اسالم، به محکمات غیر متشابه اذعان دارند. پس اوالً همه قرآن در مظان تشابه نیست، ثانیا 

  دهند نه محکمات قرآن را!! شان قرار مى آویز انحراف را دست »تَشابه منْهما «حتى کوردالن و بیماردالن نیز تنها 

یغٌ«درجمع، برحسب همین آیه و آیات دیگر، همگان و حتى منحرفان و بیماردالن  نیز آیات قـرآن را   »فى قُلُوبِهِم ز

  نند!!جا، آن را متشابه و یا کالً در مظانّ تشابه بدا که یک دانند و نه این دو دسته مى

راه دوم شناخت متشابهات این است که ذات، صفات و افعال الهى با خصوصیات انسانى متفاوتند. فعل الهـى را  

هاى غیر مطلق و  فرض ها، درون خود قرآن هست، لکن باید پیش کنند. پس همه سرنخ افعال و اسماء الهى معنا مى

ش خویش قرار داد. بنابراین کامالً واضح است کـه  تحمیلى را کنار گذاشت و فهم درونى را با وسایل مطلق، رو
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فَأَما «روند که در دلهایشان زیغ و بیمارى است:  کنند و به دنبال محکمات نمى تنها کسانى از متشابهات پیروى مى

یغٌ فیتّبِعون ما تَشَابه منه الّذینَ فى قُلُوبهم ز« .  

گونـه انحرافـى    دینى نیست و چنان که گذشـت، هـیچ  وجود متشابهات هرگز علت و معلول قبض و بسط معرفت 

اندیشان و  ایمانى فراگرفته است، ولى راست کند، مگر براى منحرفان که دلهایشان را تنگى و تاریکى بى ایجاد نمى

ها در دیدگاهشان و  شوند، مگر تکامل در معارف الهى و تبلور آن گونه قبض و بسط معرفتى نمى مؤمنان دچار هیچ

  1تردید و شبهه که راه بیماردالن است.نه شک و 

ى یـا     سرى محکمات و متشابهات وجود دارند که آن البته در سنّت نیز یک ها را نیز باید با روش ذکر شـده دروـن

منْ رد متَشابِه الْقُرْآنُ «اید: فرم در عیون اخبارالرضا آمده است که مى السالم علیهبرونى فهمید. حدیثى معتبر از امام رضا 

 الْقُرآنِ و تَشابِهتَشابِهاً کَمنَّ فى اَخْبارِنا مقالَ: ا یمٍ. ثُمتَقسم راطلى صا ىده فَقَد هکَمحلى مکَمِ القُرآنِ، احکَماً کَمحم

تَّبِعوا متَ هر کس متشابهات قرآن را به محکمات آن »: شابِهها دونَ محکَمها فَتُضلُّوافَرُدوا متَشَابِهها الى محکمها و ال تَ

ارجاع دهد محققا هدایت شده به سوى راه مستقیم است، سـپس فرمـود: همانـا در سـخنان و خبرهـاى مـا نیـز        

د متشابه آن هایى مانند محکمات قرآن، پس ارجاع دهید و برگردانی متشابهاتى است مانند متشابهات قرآن و محکم

  را به محکم آن و تبعیت نکنید متشابهات را جداى از محکمات که در این صورت گمراه خواهید شد.

باشد، در متشابهاتش نیـز   و باالخره قرآن، چنان که در محکماتش، نور، برهان، بیان، تبیان، اقوم و حجت بالغۀ مى

  هست، گرچه اینجا دقت بیشترى نیاز دارد.

  

  آنـ مجاز در قر8

دکتر سروش: کافى است کسى در علم کالم، مجاز و کنایه گفتن را در کالم بارى، مجاز نداند تا آخرت را پـر از  

فوجدوا فیها جـدارا  «) و دنیا را پر از دیوارهاى صاحب اراده ببیند 17(مزمل/»یوما یجعل الولدان شیبا«کودکان پیر 

ها را (که منطقا از جنس دروغ است) نـه باطـل    مارد، بودن آنش . و آن که مجاز را روا مى»یرید أن ینقض الکهف

ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه، و إنه لقول فصـل و مـا هـو    «چنان به  داند و نه هزل و نه لغو؛ و هم مى

  ]112قبض و بسط/ ص[ایمان دارد. »بالهزل

ـ         « رى النـاس سـکارى و مـا هـم     یوم ترونها تـذهل کـل مرضـعۀ عمـا أرضـعت و تضـع کـل ذات حملهـا و ت

اى  رسد که در روز قیامـت، زن حاملـه   ها عطر و طعم مجاز دارد. بسیار بعید به نظر مى ) همه این2(حج/»بسکارى

دهـد فـرو    که زن شیردهى باشد که طفلى را که شیر مى باشد که از ترس اهل قیامت بچه خود را بیافکند و یا این

  ]12/ص1فراراه/[بنهد.. 

  

                                                        
١

 ـ بحث تكامل در معرفت خواھد آمد. 
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صادقى: مجاز تنها در صورتى صحیح است که برمبناى حقیقت باشد و اگر آن مطلـب درسـت و صـحیح      اللّه آیه

که اصلش نادرست و مجـازش هـم نیـز برمبنـاى اصـل،      »  ابن اللّه«نباشد، تعبیر مجازى آن هم باطل است، مثل 

ه برمبنـاى کـذب   نادرست است. قرآن کتاب خیالى نیست. چون خالف واقع دو نوع است: کذب و نوعى مجاز ک

استوار است و نه برمبناى حقیقت. یعنى تفکر و خیالى که هیچ وجود خارجى ندارد، با تشبیه بـه حقیقـت بـه آن    

رنگ حقیقت بزنید. این دو نوع خالف واقع، یعنى کذب محض و مجاز برمبناى کذب در قرآن اصالً وجود ندارد. 

شود و برمبناى حقیقت است، در قرآن به کار رفته  دن کالم مىاما معنایى از مجاز که در علم بالغت باعث بلیغ بو

اى براى ورود به قرآن نداشته و نـدارد. مجـاز درسـت از     است، لکن مجاز به معناى واهى و خیالى، هرگز روزنه

باشـد. ماننـد    حقیقت برتر است، زیرا اصوالً مجاز تشبیه چیزى است به حقیقت که داراى بخشى از حقیقـت مـى  

ایـم.   جا نقش شجاعت شیر را در او که انسان است، پیاده کرده بگوییم فالن شخص همچون شیر است. اینکه  این

رساند. این مجـاز یـا تشـبیه براسـاس      زیرا اگر بگوییم او دلیر است یا بسیار دلیر است، آن معناى مجازى را نمى

درست است. اما اگر آن شخص دلیـر   حقیقت است. یعنى اگر آن شخص واقعا دلیر باشد، تشبیه یا مجاز شما هم

نباشد و ترسو باشد، مجاز و تشبیه شما هم دروغ و کذب خواهد شد. مجاز اساسا از جنس دروغ نیسـت، بلکـه   

ممکن است مبناى حقیقى داشته باشد و ممکن است مبناى کذب داشته باشد. اگر براساس حقیقت باشد، نوعى از 

اگر مبناى کذب داشته باشد، از جنس دروغ بـوده و باطـل اسـت. امـا     شود و  بالغت و زیبایى کالم محسوب مى

در الحق نشانه همه حق بودن قرآن است، که » ال. «»انا انزلنا الیک الکتاب بالحق«مبناى قرآن بیان تمام حق است: 

باشـند.   اى در آن احتمال خالف واقع و حقیقت وجود ندارد. بنابرین کل مجازهاى قرآنى هم برمبناى حق مى ذره

اى نـدارد، لکـن بینـه آمـاده      که دیوار اراده مثالً بیان اراده براى دیوار در قرآن تعبیرى است مجازى، یعنى با این

کـه   ویرانگرى دیوار، خود گویاى ویرانى اوست. پس این اراده مجازى تشبیه به اراده حقیقى شده است. یـا ایـن  

شوند. اما درباره آیات اول  شدت ترس، گویا کودکان پیر مىواقعیت قیامت چنان وحشتناك و هولناك است که از 

درباره قیامـت نیسـت، بلکـه    »ء عظیم. یوم ترونها.. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۀ الساعۀ شى«و دوم سوره حج 

ا مربوط به قبل از قیامت و هنگام زلزله پایان جهان است که در آن هنگامه واقعا زنانى هسـتند کـه طفـل خـود ر    

شوند که گویى مسـت   کنند و مردم چنان سرگردان و حیران مى هاى خود را رها مى نهند و زنان شیرده، بچه فرومى

و ما هم «اند. تنها قسمت آخر آیه مجاز است که از سرگردانى مردم به مست شدگى تعبیر شده و دلیل آن هم  شده

  کنند، حقیقت محض است. ها مىهاى قبلى که زنان فرزندان خود را ر است. اما قسمت»بسکارى

کنـیم کـه    ها نیست و تکـرار مـى   هایش، هرگز کذب یا شائبه کذب در آن اصوالً کل مجازهاى قرآن مانند حقیقت

  مجاز بیانگر حالتى از حقیقت با تعبیرى زیبا و بلیغ است.

  ـ تنوع و تکثر تفاسیر9

اى بر  ها به گونه لمانان پدید آمد که هر کدام از آندکتر شبسترى: درباره تفسیر قرآن از آغاز، دو روش در میان مس

بود و دیگرى » مأثور«یک سلسله مقبوالت و مفروضات پیشین استوار است. یکى از این دو روش، تفسیر قرآن با 
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» سـخن «فرض مبتنى بود که قرآن گرچـه یـک    بر این پیش» مأثور«روش تفسیر با ». رأى و اجتهاد«تفسیر قرآن با 

هاى متداول براى تفسیر سخن انسان در تفسـیر آن کارآمـدى نـدارد.     ون سخن انسان نیست، روشاست، ولى چ

داند که محتـواى قـرآن چیسـت و     منظور خدا به صورت دانشى موهوب به پیامبر اسالم داده شده و تنها وى مى

رأى و اجتهاد نیز همـین طـور   بنابرین براى فهم آن فقط باید به آثار منقول از پیامبر مراجعه کرد.. روش تفسیر با 

ها در همـه   است.. این روش قبل از هرچیز بر این فرض استوار است که قرآن خطابى است متعلق به جمیع انسان

هاى تفسیر سخن انسان، آن را نیز تفسـیر   توان با روش اعصار، این کتاب گرچه یک پدیده انسانى نیست، ولى مى

فرض دیگر نیز استوار است و آن این است که قرآن یک  روش بر یک پیشکرد و به محتواى آن نزدیک شد.. این 

مجموعه واحد و منسجم است و اجزاى متفاوت آن تفسیرکننده یکدیگرند.. شاخه دوم تفسـیر وحـى در اسـالم    

اجتهاد فقهى معمول یعنى بدست آوردن حکم شرعى اعمـال انسـان از کتـاب و    ». اجتهاد فقهى«عبارت است از 

فرضها و اصول موضوعه متعارفه خاصى مبتنى است کـه همـه    کوشش علمى مجتهدان نیز بر یک پیش سنّت. این

  ]2هرمنوتیک/[هاى بشرى است.  ها برگرفته از دانش آن

دکتر سروش: اسالم یعنى تاریخ تفاسیرى که از اسالم شده است و مسیحیت یعنى تاریخ تفاسیرى که از مسیحیت 

اند و هرکس تفسیرى را نپسندیده، روى به تفسیر دیگرى آورده  همیشه متعدد بودهشده است و هکذا. این تفاسیر 

است؛ نه این که خود دین ناب را در چنگ بگیرد و معرفت دینى چیزى نیست، جـز همـین تفسـیرهاى سـقیم و     

اند و  بیعىها و توابع و اجزایشان همه ط صحیح... اسالم سنى فهمى است از اسالم و اسالم شیعى فهمى دیگر و این

رسمیت دارند. هیچ دینى در طول تاریخ بدون چنین کثرتى نبوده و نزیسته است. تاریخ کالم ادیان و مذاهب گواه 

  ]36کیان/[این امر است. 

  

ها و تفسیرهاى گوناگونى براى قرآن پدید آمده است، امـا   صادقى: درست است که در طول تاریخ، روش  اللّه آیه

هایى که براى  فرض فرضهاى بشرى هم استوار نیست، پیش آن بهترین روش بوده و بر پیشروش تفسیر قرآن به قر

هـا و همـه    تفسیر قرآن به قرآن ذکر کردید، هیچ یک جزء مفروضات بشرى نیست، زیرا متعلق بودن به همه انسان

ناشى شـده باشـد،    آید، نه آن که از حدس و علم بشرى اعصار، و تفسیر آیات به آیات از خود قرآن به دست مى

)، 15(مائـده/ »نـور «)، 89(نحـل/  »ء تبیانـاً لکُـلِّ شَـى   «)، 138(آل عمـران/  »بیـانٌ للنّـاس  «قرآن اسـت کـه خـود را    

  نماید. ) معرفى مى33(فرقان/»أَحسنَ تَفْسیرا«) و 1(نمل/ »مبین«)، 149(انعام/»الحجۀُ الْبالغَۀُ«)، 174(نساء/»برهان«

چه مجهول و ناپیداست و در قرآن مجهول و نـامفهوم وجـود نـدارد، مفسـرین و      برداشتن از آن تفسیر یعنى پرده

محققین تنها باید به دنبال توضیح آیات با آیاتى دیگر باشند و چون همه مردم فرصت و یا توانایى چنین تحقیقى 

نیز براسـاس تکلیفشـان بایـد همـه     ها  دهند، آن را ندارند، مفسرین تحقیقات انجام شده خود را به مردم ارایه مى

ها را که تنها بر مبناى تفسیر قرآن به قرآن انجام شده است تبعیت کنند کـه:   تحقیقات را بررسى کنند و بهترین آن

»نَهسونَ اَحتَّبِعلَ فَیونَ الْقَوعتَمس18(زمر/»ی.(  
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  فسران.گران در فهم معانى قرآن مستفسران هستند و نه م باالخره همه کاوش

ترین معلومات است. پس مفسر مصطلح،  پرسند، زیرا قرآن معلوم این مستفسران، مجهوالت را از معلومات قرآن مى

سـازى خـود از    نخست باید خود را تفسیر کند تا مستفسر شود. سپس بر مبنـاى ایـن تفسـیر درونـى کـه پـاك      

ر شده، از خود قرآن مجهوالتى را استفسـار  هاى غلط و یا غیر مطلق است، با نگرشى معصومانه و تفسی فرض پیش

  کند.

نَ    «نمایـد.   سؤال اینجاست که احسن القول کدام است؟ خود قرآن در آیاتى احسن را معرفى مى سـنَـزِّلَ اَح اَللّـه

و  ) خدا بهترین سخن نو را نازل فرمـود، کتـابى کـه آیـاتش متشـابه بـوده      23(زمر/ »الْحدیث کتاباً متَشابِهاً مثانى

  دهند. دوبعدى یکدیگر را توضیح مى

مؤیـد روش تفسـیرى   » دو به دو و همراه«به معناى  »مثانى«دارد. کلمه  حتى روش تفسیر را نیز خود قرآن بیان مى

اند. مستفسر تنها بایـد جوینـده    که در آیه هفتم آل عمران نیز محکمات مفسر متشابهات قرآن به قرآن است، چنان

بنابراین هر مقـدمه و روشى که مورد تأیید قـرآن باشـد همـان روش صـحیح اسـت. گرچـه       مثانى آیات باشد. 

اند، لکن هر روشى که نظرات و مفروضات خود را بر قرآن تحمیل  هاى مختلف در طول تاریخ وجود داشته روش

اشد، نه افکار غیر پذیریم که مأخوذ از قـرآن ب طور کلى ما فقط مفروضات و مقدماتى را مى نکند، پذیرفته است. به

ئْنـاك بِـالْحقَّ و     «نامد:  مطلق و یا غلط بشرى؛ زیرا قرآن خود را بهترین تفسیر حقایق مى وال یأْتُونَـک بِمثَـلٍ االّ جِ

  ).33(فرقان/  »اَحسنَ تَفْسیراً

ل حق و بهترین تفسـیر را  آورند، مگر این که ما مث گونه مثَلى نمى براى توـ پیامبرـ براى اثبات ادعاهایشان ـ هیچ 

  براى تو آوردیم.

بنابراین قرآن هم مثَل است و هم ممثَّل، هم مفسر است و هم مفسر، هم حقیقت است و هم بیان کننـده حقیقـت.   

براى تفسیر آن نیاز به هیچ عامل دیگرى نداریم تا گوناگونىِ تفاسیر پدید آید. حدیث، فقه، اصول، اجماع و همه 

هاى تفسیرى گوناگون  نى شایستگى تفسیر و توضیح قرآن را ندارند، البته درست است که اکنون روشوسایل برو

هایى که با ابزارهاى غیر قرآنى و غیرمطلق بر تفسیر قرآن، تحمیل شده اسـت، مـورد    وجود دارد، ولى همه روش

ثَلٍ«مذمت این آیه و آیاتى دیگر است که  بِم أتُونَکقِّ«ى بیاورند مطلق نیست اگر هر مثل »و ال یبِالْح ئْناكالّ جمگـر  »ا

و بهترین تفسیر را نیز خـود مـا در دسـترس همگـان      »و أَحسنَ تَفْسیرا«آوریم  آن که ما براى تو همه حقایق را مى

  نهیم. مى

که حقـایقى غیـر    گونه که حقایق قرآن، بهترین حقایق است، مثَل آن هم بهترین مفسر مورد مثَل است. همان چنان

ى را بگیرنـد،    قرآنى ـ مانند ملموسات و معقوالت مطلقِ مورد قبول همگان ـ هرگز نمى    توانند جاى حقایق قرآـن

  توانند به جاى تفسیرهاى قرآنى قرار گیرند. ها و تفسیرهاى غیر قرآنى هم نمى مثل

آوریم. وحى پیـامبرى دو بعـد    ر از آن را مىاین آیه خطاب به پیامبر است که اگر هر مثلى براى تو بیاورند ما بهت

دارد: یک بعد رسولى یا اختصاصى به عنوان فهم ویژه پیامبر: در این حالت تنها فهم حروف مقطعـه و تـأویالت   
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  وحیانى مختص پیامبر است.

بر دوم بعد رسالتى یا عمومى؛ کل قرآن به جز حروف مقطعه و تأویالت، مورد فهم همگـان اسـت. رسـالت پیـام    

) وحیى 54(نور/ »و ما علَى الرَّسولِ االّ البالغُ المبینُ«دریافت وحى و ابالغ آن به کل مکلفین الى یوم الدین است، 

البالغ «براى این »أحسن تفسیرا«که براى کل مردم است اختصاص به شخص پیامبر ندارد، بلکه براى همه است، و 

ء است یا اَسوء یا حسن، لکن تفسیر أحسن تنها از جانب خدا  یگر یا سیىتنها از خداست؛ زیرا تفسیرهاى د»المبین

گیرند، در حقیقت مستفسر قرآنند، نه مفسر  و انشاء کننده قرآن است. کسانى هم که براى تفسیر از قرآن کمک مى

  ها بهترین توضیح خواهد بود. آن و توضیح آن

یه است، در نتیجه احسن تفسیر، ویـژه کتـاب و سـنّت قطعیـه     وحى کتاب و سنّت قطع »جئناك بالحق«البته چون 

تر، وحى کتاب است و  خواهد بود. وحى سنّت قطعیه نیز وحیى در حاشیه کتاب است، منتهى وحى نخستین و مهم

د سنّت القاعده اعتبار سنّت تنها به تأیید قرآن است، نه این که اعتبار قرآن به تأیی مقام باالترى را داراست. لذا على

باشد. در مرحله بعد چون اطمینان داریم وحى سنّت مخالف وحى قرآن نیست، قسمتى از احادیث و روایـات را  

پذیریم. بنابراین سنّت، نیازمند به قرآن است و برعکسِ آن، مورد تأیید قرآن  که موافق و مورد تأیید قرآن است مى

ها کافى نبود  ) آیا براى آن51(عنکبوت/»ا اَنْزَلْنا علَیک الْکتاب یتْلى علَیهِماَولَم یکْفهِم اَنّ«نیست. برحسب آیاتى مثل: 

گـر و   ها خوانده شود (که هم نشانه ربانى بودن خود است هم بیـان  ـ را فرو فرستادیم تا بر آن ـ قرآن که ما کتاب

  مفسر خود).

نیازى به عوامل برونى ندارد، زیرا خدا در هیچ جهتى  اش خودکفا است و قرآن در بعد بیان و تفسیر حقایق درونى

  نیاز مطلق است. خدا بى»اللّه الصمد«به هیچ عاملى نیاز ندارد: 

البته در این نکته باید دقت شود که ما به سنّت قطعیه نیاز داریم، لکن قرآن بـه سـنّت احتیـاجى نـدارد. اگرچـه      

اى بیان شده است که مثالً قرآن بدون احادیـث پیـامبر    توسط عده هاى مفصل درباره نقش پیامبر در شریعت بحث

  قابل فهم نیست یا محور اسالم پیامبر است و...!

و وظایف ایشان را بشناسیم تا بتوانیم مرز میان قرآن و سنّت را  آله و علیه اهللا صلىقبل از طرح این مسایل باید جایگاه پیامبر 

  دریابیم.

غ وحى رسالتى و احکامى است و این وظیفه، محور تمامى وظایف ایشان است، که (و ما اولین وظیفه پیامبر، ابال

  .»على الرسول اال البالغ المبین

دومین وظیفه پیامبر در راستاى ابالغ وحى قرآنى، ابالغ وحى غیر قرآنى است؛ یعنى ابالغ بعضى از احکام، مانند: 

طى در بجا آوردن نماز که احیانا در قرآن نیامده است. بدین نحو تعداد رکعات نمازهاى یومیه و غیر یومیه و شرای

ها از حروف مقطعه و رمزى قرآنى با وحى جانبى تنها براى پیامبر مفهوم است یعنى پیامبر بـا وحـى    که این سنّت

اسـت،   چیست. مثالً معناى وجوب نماز در آیات مربوطه نمایان»الم، الر، کهیعص«شد که منظور از  جانبى آگاه مى

بایست نحوه بجا آوردن و چگونگى آن نیز از طریق  ولى از جهت بیان حجت الهى و روشن بودن تکالیف الهى مى
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وحى به مکلفین برسد. لذا خداى متعال از طریق وحى غیر قرآنى ـ در حاشیه قرآن ـ وحـى سـنّت نبـوى را بـا       

به مردم ابالغ نمودند تا حجت بر همگان آشکار باشد. عمـل   نیزآله و علیه اهللا صلىرموزى در حروف مقطعه فرستاد و پیامبر 

این احکام را از جانب خود  آلـه  و علیه اهللا صلىالشأن  به این وحى همانند عمل به وحى قرآن واجب است، زیرا پیامبر عظیم

ت ـ که در  گویند: پیامبر از خداى متعال درخواست نمود تعداد رکعا بر اسالم نیفزود و چنان نیست که بعضى مى

آیین یهود بیشتر بود ـ در اسالم کمتر باشد و خدا نیز پذیرفت! چنین مسایلى دور از شأن الوهیت و رسالت است. 

کاهش یا افزایش چگونگى و نحوه بجا آوردن احکام دست پیامبر نبوده، و ایشان تنها مبلغ رساالت و احکام الهیه 

و الیشْـرِك فـى   «و سنّت قطعیه عمل به خواسته و وحى الهى است که  بودند. بنابراین، امتثال اوامر و نواهى قرآن

  گرداند. ): خدا احدى را در حکمش شریک نمى26(کهف/»حکْمه أَحدا

وانگهى! رسول تنها فرستاده ربانى براى پیام رسانى به مکلفان است و بس. تصور این درخواست که: خدایا! تعداد 

کند کـه از پیـامبر    ردان. نوعى حالت اعتراض به ساحت مقدس الوهیت را تداعى مىرکعات نماز را کم یا زیاد گ

  بسى بعید است و با آیات قرآن نیز سازگارى ندارد. آله و علیه اهللا صلى

لَیـک الْکتـا   «، اداره حکومت و اجراى احکام و قوانین الهى است. آله و علیه اهللا صلىوظیفه سوم پیامبر  نّا اَنْزَلْنـا اقِّ  ابِـالْح ب

اللّه نَ النّاسِ بما اَراكیب کُمتَح اللّه«) این 105(نساء/ »ل و نه »بِما أَراك»جـا از   ارایه و نشانگرى الهـى را در ایـن  » بِه

به ویژه در را نیز در بر دارد. و این (ارائه)  وسلم آله و علیه اهللا صلىاللّه  رؤیت قرآنى اعم دانسته که افزون بر قرآن، سنّت رسول

هاى اسالمى،  چون بعضى از احکام سیاسى، جنگ، صلح و سایر سیاست هم»لتَحکُم بینَ النّاس«جریانات حاکمیت 

اسوه حسنه براى همه حاکمان و آله و علیه اهللا صلىکالً سنّت وحیانى است. این حاکمیت و نحوه اجراى احکام توسط پیامبر 

  باشد. مکلفان در طول تاریخ مى

در هر سه بعدش برآورده شده است، یعنى آن حضرت به نحو احسن به نیاز مـا   آلـه  و علیه اهللا صلىبراین نیاز ما به پیامبر بنا

  اند.  پاسخ داده و به ابالغ قرآن، تبیین سنّت و اجراى احکام پرداخته

آمـده و آشـکارا بـه آن    گونه که بیان شد، وظیفه پیامبر، ابالغ و اجراى کل احکامى است که در قرآن  پس همان 

اى نشده باشد، وظیفـه حضـرتش ابـالغ، تبیـین و اجـراى       اى اشاره تصریح شده است. اما اگر در قرآن به مسأله

اى که در قرآن بیان شـده اسـت،    از خود چیزى به شریعت اضافه کند، زیرا مسأله» معاذ اللّه«هاست، نه آن که  آن

چه در قرآن نیست محتـاج ابـالغ و    الله و قابل فهم همگان است و آنالد نیازمند تبیین دیگرى نیست؛ چون قطعى

زنـد، پیـامبر و معصـومین     چه با قصورها و تقصیرها از کسانى سر مـى  باشد. همچنین در مورد آن تبیین پیامبر مى

  کنند. هاى قرآنى آنان را به مدلول صحیح و صراط مستقیم رهبرى مى برمبناى داللتالسالم علیهم

توان تفسیر کرد و فهمید، از ایشان باید پرسید  گویند قرآن را تنها با کالم و حدیث پیامبر مى کسانى که مى بنابراین

  فهم؟ آیا خداى متعال با لغت خدافهم سخن گفته است، یا با لغت پیغمبرفهم، یا لغت مردم

پیغمبرفهم صـحبت کنـد    اگر خدا با لغت خدافهم صحبت کند قرآن فقط براى خودش مفهوم است و اگر با لغت

نَ     «اسـت:   ها نازل شده تنها براى پیغمبر مفهوم است، ولى قرآن براى هدایت کل انسان مـ نـاتیب لْنـاسِ ول ـدىه
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هایى از هدایت و جدا کننـده حـق از باطـل     ) هدایتى است براى کل مردم، روشنى185(بقره/»والْفُرْقانfeِ_'الْهدى

  است.

مینه فهم مطالب و مخاطب قرار دادن مکلف میسور است و اگر فهم مخاطب ممکن نباشد، گرى وحى، در ز هدایت

  اى نخواهد داشت. تکلیف و هدایت هم زمینه

  البته مورد خطاب کالم وحى تنها در سه بعد محتمل است: 

  ـ خدایان دیگرى طرف سخن خدا باشند که محال است.1

رسى به آن رمز را نداشته باشند و روى سخن تنها با پیامبر باشد. این ـ رمز ویژه فهم پیامبر که دیگران یاراى دست2

  حالت اختصاص به حروف مقطعه و تأویالت وحیانى دارد که فهم آن در انحصار آن حضرت است. 

طور قطـع و یقـین،    ـ هر کس که لغت عربى را بداند و در قرآن، توجه و دقت الزم و شایسته را مبذول دارد، به3

  ظاهرى قرآن را خواهد فهمید. نص و سطح

اند. خداى عزَّوجل با علم و  واسطه مورد تکلیف بیانات ربانى کل مکلفان مخاطبان وحى قرآنند که با واسطه یا بى

اند  باشد. و آیا ناس همه مردم »هدى للناس«قدرت و عدالت مطلقه خویش، وحى هدایتگر قرآنى را نازل فرمود تا 

  یا خصوص پیامبر؟!

توانـد و نبایـد مـس کنـد ـ مگـر        کنـد ـ نمـى    : قرآن را مس نمـى »ال یمسه االّ المطَّهرُون«اى با استناد به آیه  عده

ها  فرض تواند خود را از پیش کس نمى توان فهمید، چون هیچ گویند که قرآن را نمى )، مى79شدگان. (واقعه/ پاکیزه

  تهى کند!! 

اش، به دو نکته حایز اهمیت  یسر و مشروط دانسته است و ما با تدبر در معناى ظاهرىاما آیه شریفه، فهم قرآن را م

تواند و نباید با قرآن تماس بگیرد مگر کسى که خود را پاکیزه نموده تا خدا  بریم، بدین معنى که: نمى دیگر پى مى

شامل هـر  »المطهرون«بر سر » ال«م. تر کند. پاکى و پلیدى هم دو بعد دارد: پاکیزگى روح و پاکى جس او را پاکیزه

کنـد و   دو نوع پاکى است. بنابراین، آیه شریفه، مس قرآن را توسط افراد ناپاك جسمى و روحى، سلب و نهى مى

کند که پاك شوند و خود را پاکیزه کنند تا به مفاهیم قرآن برسند، نه این که هـیچ گـاه نشـود معـارف و      امر مى

در آیـه،   »االّ«کنـد. کلمـه    کرد، بلکه شرط درك معنوى و لمس جسمى را بیان مـى مفاهیم و جسم قرآن را لمس 

، باز هـم  »االّ«و »ال«باشد، محذوف است و با حذف  مى» احد«منه که کلمه fe_'باشد، زیرا مستثنى استثناى مفَرَّغ مى

، مفـاهیم و جسـم قـرآن را لمـس     شدگان، معانى یعنى: تنها پاکیزه»یمسه المطَهرون«معناى صحیح باقى است که: 

هاى غلـط، ناصـواب،    فرض کنند؛ حتى خود آیه داللت دارد بر این که براى درك و لمس قرآن، باید کلّ پیش مى

چنین داللت دارد بر این که انسان توان فهم معارف قرآنى را در صورت پاك بودن  ناپاك و غیر مطلق را زدود. هم

مانند؛ ولى اگر مثل ابوطالب پاکیزه  ورند در هالکت و ضاللت مى ن در کفر غوطهها چو ها و ابولهب دارد؛ ابوجهل

تواننـد بـا روح و    هاى فکرى، روحى و جسمى، مى شوند، رستگار خواهند شد. آرى، تنها پاك شدگان از پلیدى

انسـان از  شـدن جسـم    اش، پاك جسم قرآن آشنا شوند نه پلیدان. در این ارتباط دوگانه: ارتباط ظاهرى و جسمى
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شدن از زنگارهاى روحى است که نخست  اش، پاك هاست و ارتباط اصلى و باطنى ها و پلیدى ها و حدث نجاست

  خود را تفسیر کنند و سپس به پرسش و استفسار از قرآن بپردازند.

ختصاص ـ بعد عمومى که تمامى مکلفان را در بر دارد و در ا1مس و تماس معنوى با قرآن داراى سه بعد است: 

ـ بعد خصوصى که اضافه بر بعد اول، مشتمل بـر اشـارات و لطـایف قـرآن اسـت و      2ظواهر و نصوص آنست. 

اش معرفت تأویلى حقایقِ پنهان قرآنى است، مانند حـروف رمـزى آن و    ـ بعد ویژه3برند.  خواص از آن بهره مى

ت و اینان تنهـا چهـارده معصـومند کـه درود و     در آیه تطهیر اس »المطَهرُون«حقایقى در پشت پرده الفاظش ویژه 

  صلوات خاص الهى بر آنان باد.

هاى تفسیرى دیگر، چه تفسیر با رأى و اجتهاد عمومى و چه اجتهاد فقهى و حتى در روش تفسیر قـرآن   در روش

و  به قرآن نیز مفروضات صحیح و سقیم وجود دارند. راه درست، تنها مأخوذات درونـى قرآنـى و سـنّت قطعیـه    

ها، کل معلوماتى است که پشتوانه درونى قرآنـى ندارنـد و از    هاى عقلى و علمى مطلق است. نادرست فرض پیش

هـا و   ها و فرضیه ها، ضرورت اند؛ اعم از اجماعات، اطباقات، شهرت علوم و عقول غیر مطلق بشرى منشعب گشته

ى مطابقت دارند، اما مطلق نیسـتند. مطلـق،   هاى غیر مطلق علمى. گرچه درصدى از علوم بشرى با وحى اله نظریه

و معارف مطلق الهى است که باید منبع و مرجـع همـه    آلـه  و علیه اهللا صلىاللّه  اش سنّت قطعیه رسول کتاب اللّه و در حاشیه

آینـد، مطلـق    علوم و معارف ربانى قرار گیرند؛ مسلّما معلوماتى که از طریق اجماعات و مبانى بشرى به دست مى

  وده و بسیار احتمال خطا و اشتباه دارد.نب

کنند که روح انسانى، مجرد: (غیر مادى) اسـت و بـراى ایـن     مثالً فالسفه با ذکر مقدماتى به خیال خود اثبات مى

  اند. ذهنیت خودشان، دالیلى نیز درست کرده

سوره مؤمنـون   16تا  12یات ها، آ ترین آن کند که از جامع قرآن، حدود پنجاه آیه، درباره خلقت انسان صحبت مى

لَقَۀً فَخَلَقْنَا الْعلَقَـۀَ  و لَقَد خَلَقْنا االنْسانَ منْ ساللَۀٍ من طین. ثُم جعلْناه نُطْفَۀً فى قَرارٍ مکینٍ. ثُم خَلَقْنا النُّطْفَۀَ ع«است: 

قْنَا المضْغَۀَ عظاماً فَکَسوناً الْعظام لَحماً   . »ثُم أَنْشَأْناه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللّه اَحسنُ الْخالقینَ مضْغَۀً فَخَلَ

اى در جایگاهى مکین نهادیم. سپس نطفه را  اى از گلى ویژه آفریدیم. سپس او را نطفه ما محققاً انسان را از خالصه

ها آفریدیم. آن گـاه بـه    انـ پس آن مضغه را استخو چون گوشت جویده شده ـ هم علقه، پس از آن علقه را مضغه

  ».اى دیگر ساختیم، پس مبارك است خدا بهترین آفرینندگان ها پوششى گوشتى دادیم، سپس او را آفریده استخوان

گانه خلقت انسان از ابتدا تا پایان بیان گشته است. مرحله اول که خلقت از گلـى ویـژه    در این آیات مراحل شش

اى از گلى ویژه  برآمده و خالصه »ساللۀٍ من طین«از لجن آفریده شده است. اما  اند: انسان است. گرچه بعضى گفته

سـپس  »ثُم أَنْشَأناه خَلقاً آخر«است. سپس نطفه و علقه و مضغه و استخوان و گوشت اولیه و در مرحله آخر جنینى: 

باشد؛ یعنى روح خالصه  جنین مى دار شدن اى دیگر نمودیم. ایجاد دوم بدن به خلق آخر، مرحله روح او را آفریده
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به بدن مادى ـ که در قبل آیه اشـاره     »ه«، ضمیر »انشأناه«بدن مادى است. چون فرمود:  1جاى اى از جاى و برگزیده

و نـه  » انشـأنا لَـه: بـراى او   «فرمـود:   گردد، اگر روح از بدن مادى نبود و از جاى دیگرى آمده بود مى شد ـ برمى 

»او را مخلوقى دیگر نمودیم. پس »أنشاناه :»اى دیگر نمودیم. پس  یعنى همان بدن مادى را آفریده»خلقاً آخَر انشأناه

  باشد. روح از دگرگونى بدن پدید آمده است و در نتیجه، روح نیز مادى مى

رسند،  گویند: روح از مجردات است، هنگامى که به آیاتى از قرآن درباره روح مى فرض که مى فالسفه، با این پیش

و قُلِ الرُّوح «کنند. مانند:  ینه خود و برخالف مصطلح و لغت قرآنى، ترجمه و تفسیر مىها را بر اساس مقبول پیش آن

گویند: دو عالَم داریم: عـالَم خلـق و    ). در این آیات مى54(اعراف/ »اَال لَه الْخَلقُ واال�مرُ«). 85(اسراء/»منْ اَمرِ ربى

جاد مجردات است، لذا روح، مجرد از ماده بوده و از عـالَم امـر   عالَم امر. عالم خلق، ایجاد مادیات و عالم امر، ای

  است.

در پاسخ باید گفت: این ذهنیت، هم برخالف لغت و مصطلح قرآنى است و هم برخالف مفهوم تجـرد، چـون در   

ـ    »أمر«هیچ جاى قرآن  ى به معناى ایجاد مجرد به کار نرفته است، بلکه امر گاهى به معنى (فرمـان) و در مقابـل نه

ء و  که در آیات امر به معروف و نهى از منکر آمده است ـ و یا به معنى کار است و یا به معناى شى  است ـ چنان 

به معناى کـارى ویـژه خـود    »أمر«) 38(شورى/»و أَمرُهم شُورى بینَهم«چیز، به کار رفته است. از باب مثال در آیه: 

امر در مقابل خلق، به معنى تدبیر امور خلق است، یعنى عالوه بر خلقـت  »راال لَه الخلقُ واالَم«انسانهاست و در آیه 

باشد، تدبیر عالم وجود هم با خداست. این آیـه   عالَم وجود که با خداست، در مرحله بعد نیز که دنباله خلقت مى

است و خالق غیر کنند خدا تنها خالق است و مدبر غیر او است، یا مدبر خد در مقابله با کسانى است که خیال مى

  اوست.

) خـدا  2(فرقان/ »ء فَقَدره تَقْدیراً و خَلَقَ کُلَّ شَى«کند، مانند:  البته این مفهوم را آیات دیگرى نیز تأیید و تحکیم مى

ماوات و    «هر چیزى را آفرید و قدر و اندازه او را هم تقدیر و معین نمود، همین طور آیـه   الَّـذى خَلَـقَ السـ اَللّـه 

بِّرُ الْأمرَ درْشِ یلَى الْعتَوى عاس امٍ ثُمتَۀِ اَی فى س ضفرماید، و آیا کل  ) که تدبیر خلقت عالم را بیان مى3(یونس/»اال�ر

ء  ء و مجرد است، جایگاه آن هـم بایـد ال شـى    شود یا خیر؟ اگر روح الشى ء در آیه قبلى شامل روح هم مى شى

گنجد. اگر هم گفته شود روح درون جسم است و مانند  ت است و در ظرف جسم نمىباشد؛ چون مجرد غنى بالذّا

گوییم: اوالً هوا خود ماده گازى شکل است که دیدنى نیست.  ظرفى که درون آن پر از هواست و دیدنى نیست. مى

است، مانند ماهیت توان گفت این است که ماهیت مادى روح نامعلوم  ثانیا، تنها مطلبى که درباره مادیت روح مى

شناسیم،  ها را نمى اند که ماهیت وجودى آن اند ولى ملموس نیستند، لکن نوعى ماده جن و مالئکه که از جنس ماده

مثل نیروى جاذه عمومى که ماهیت آن روشن نیست. سوم، این که تجرد روح با معناى تجرد منافات دارد، زیرا در 

                                                        
اش، و  ـ فطرت انسان ـ كھ زیر بناى روح اوست ـ از مغز مخ وى نشأت گرفتھ است و سینھ و قلب روحانى او از سینھ و قلب جسمانى١

 جسم مادى انسان است.  اى از كل ھاى حساس بدنش و باالخره روح، تبلور و خالصھ و چكیده روح حیوانى وى از كل اندام
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که امیـر   است که زمان و مکان و طول و عرض و ارتفاع ندارد. چنان گوییم مجرد چیزى تعریف موجود مجرد مى

خداى متعـال بـا هـر     1»ء ال بِمزایلَۀٍ ء ال بِمقارنَۀٍ و غَیرُ کُلِّ شى مع کُلِّ شَى«فرماید:  مؤمنان درباره حضرت حق مى

  ها. چیز است نه جداى از آنها و غیر از همه  چیزى هست نه پیوسته به آن

ها نکرده است ماننـد آب کـه در    خدا داخل اشیاء نیست (حلول در آن 2»لَیس فى الْاَشْیاء بِوالجٍ و ال عنْها بِخارِجٍ«

  اشیاء فرو رفته باشد) و بیرون از اشیاء هم نیست.

قائل شد. زیرا روح، پیوسته و همدوش با جسم و در عین حال جداى از توان  اما درباره روح چنین مطالبى را نمى

شود. روح هم زمان دارد و هم مکان و هم  باشد که درون جسم نفوذ کرده است ولى از آن خارج هم مى جسم مى

رود، پس مکـان نـدارد! درسـت     گویید: روح در عالم خواب به هر جایى مى ابعاد فیزیکى و هندسى. این که مى

یابـد، پـس    ت. زیرا باالخره جابجایى روح مورد بحث است، یعنى روح از یک مکان به مکان دیگر انتقال مىنیس

  میرند. مکان دارد؛ مانند فرشتگان که موجوداتى در انحصار زمان و مکانند، روزى به وجود آمده و روزى هم مى

تعالى صـادق اسـت    ا در مورد ذات بارىدر نهایت لفظ مجرد مطلق از ماده و مادى، جسم و نیروى جسمانى، تنه

والغیر؛ زیرا خدا خالق است و غیر خدا مخلوق و زمانى و مکانى است، حتى خود زمـان و مکـان هـم مخلـوق     

  باشند. مى

  بنابراین خلقت کل اشیاء، شامل روح نیز هست، بلکه روح اصل است و جسم فرع اوست.

معناست و معناى امـر از ایجاد مجردات تهى اسـت. برخـى    چون مجرد، تنـها خداست، عالم خلـق و امر نیز بى

) و از روح خـودم در او  29(حجر/ »و نَـفَخْت فـیه منْ روحى«کنند:  براى اثبات تجرد روح به این آیـه استناد مى

  (انسان) دمیدم.

: هیچ چیزى مانند او (خـدا) نیسـت.   کند معنا مى »ء لَیس کَمثْله شَى«گوییم: این آیه از متشابهات است و آن را  مى

پس روح انسانى نیز مانند خدا نیست. این آیه و آیاتى دیگر، ارزش و مقام روح انسانى را در میـان سـایر ارواح   

کند که بهترین نوع ارواح را در کالبد انسان دمیدم. راه بهتر این است که از خود آیـه، معنـاى روح را    عنوان مى

به اصطالح اضافه تشریفى است، مانند این که وقتى کسى را خیلى دوست دارید و به  »روحى«بفهمیم: اینجا اضافه 

  گویید: فرزندم، ...  شما نزدیک است به احترام و ارادت، به او مى

الیه  دهد این آیه داللت بر تجرد روح ندارد، این است که: مضاف، گاهى از جنس مضاف دلیل دیگرى که نشان مى

چون (روح) که به (ى) اضـافه شـده    الیه نیست، هم چنین نیست و اکثراً مضاف از جنس مضاف است؛ اما همیشه

روشن است که خانـه از جـنس   ». خانه من«است، اما تولد یافته و جدا شده از خدا نیست، مانند این که بگویید: 

  است.» من«نیست، بلکه متعلق به » من«

                                                        
١

 ، خطبھ اول.ةـ نھج البالغ
 
٢

 .٢٢٨، خطبھ ةـ نھج البالغ
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شود که خدا داراى حد و حدود و مکـان و   ده باشد، معنایش این مىبه عالوه، اگر خدا از خود در بدن انسان دمی

هایى از خود را جدا کرده و به مکان دیگرى انتقال داده اسـت و چـون محـدود و قابـل      اجزایى است که قسمت

هایى از خودش شده و تمام شدنى است، و یا خداى واحد  انتقال است، پس این خداى جسمانى تولیدکننده جسم

نیز، مکانى بودن روح را ثابت و آن  »فیه«، تبدیل به خدایانى محدود شده و نقصان یافته است. خود کلمه نامحدود

داللت خاص و روشن بر مکان دارد و آیا خدا خود جسـمانى  »فیه: در آن«کند، زیرا معناى  را جسمانى معرفى مى

  است که بخشى از ذاتش را در بدن انسان بدمد!

ثبات هر نظریه و حکمى باید آراء و اقوال و نظرات مختلف را کنار گذاشت و با دید بـاز و  به این ترتیب؛ براى ا

عارى از هر گونه تیرگى و نیرنگى و نابسامانى، حقایق و معارف قرآنى را جویا شد. پـس بهتـرین روش، تفسـیر    

  قرآن با قرآن به وسیله قراین و شواهد درونى قرآنى است.

نه رایج و گاه متغایر با کتاب و سنّت، تنها با مفروضات و معقوالت غیر مطلق یا باطل تفسیر کتاب و سنّت، به گو

پذیرد، اما با وسیله و ابزار واحد، تفسیرهاى مختلف زایل خواهند شد و اگر معانى متعدد،  بشرى تعدد و تکثر مى

  متضاد پذیرفتنى نیست. وجود داشته باشد، از نوع تکاملِ فهمِ غیرِ متضاد خواهد بود و تکامل از نوع 

بنا للْناسِ فـى هـذَا   «هایى آورده است:  قرآن هم کلید حقایق را بیان فرموده و هم براى تبیین حقایق مثَل و لَقَد ضَرَ

ثَل نْ کُلِّ مایم. گمان براى مردمان در این قرآن هر مثلى ـ بهترینش را ـ آورده ): و ما بى27(زمر/ »الْقُرآنِ م  

ثَل و روشن کننده نمـى اصوالً مخواهـد؛   ثَل اصالتى ندارد، بلکه تنها بیانگر حقیقت است. بعضى حقایق روشن، م

مثالً بگوییم خورشید روشن است، بعضى حقایق هم نیازمند به تفکر و تعقل در دو بعد است: تفکـر درونـى در   

ثَل و مثال فقط بهتر توان حقیقت را فهمید. در هر سه مورد،  مى خود حقیقت، و تفکر برونى در مثَل و مثال آن.با م

  هاى قرآن، تنها براى تبیین حقایقى قرآنى است.  تفسیر درونى خواهد بود. بنابراین، کل مثَل

ناپذیر است، چه از نظر داللـت الفـاظ، چـه از نظـر      اعجاز قرآن در این است که از جمیع جهات مطلق و خدشه

ر فصاحت و بالغت؛ ما از مطلق بودن قرآن، ربانى بودن آن را بـه روشـنى   آوردن مثال در موارد الزم و چه از نظ

قرآن اسـت. بنـابراین، پـذیرش و بـه     » اطالق و عصمت«فهمیم. وجه تمایز قرآن و سخن آفریدگان در همین  مى

قع، رخ ها و تفسیرها، گرچه در عالَم وا رسمیت شناختن تفاسیر مختلف، مورد تأیید قرآن نیست و تنوع و تکثر فهم

ناپـذیر هـم    داده است، لکن این واقعیت مطابق با حقیقت نیست و این تکثر و پلورالیسم تفسیرى و دینى، اجتناب

نیست. با روش تفسیر قرآن به قرآن، به شرط عدم دخالت مفروضات برونى، پلورالیسم تفسیرى و دینـى برطـرف   

  اهیم ماند. چنان در دام این پلورالیسم و تکثر خو خواهد شد و االّ هم

  

  ـ تأثیر تکامل علوم در تفسیر10

  »اهللا الذى خلق السموات و االرض... و سخّر لکم الفلک لتجرى فى البحر بأمره«دکتر شبسترى: 

ها تسخیر آسمان و زمین  نه تنها آقاى صدر، بلکه عده زیادى از مسلمانان در قرن اخیر این قبیل آیات را که در آن
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کنند که در انسان این استعداد و توانایى هست که قواى طبیعـت را بـه    گونه معنا مى اینبراى انسان مطرح است، 

مردمى  ]اما[ها را جابجا کند، قانونى را بر قانونى حاکم گرداند و بر طبیعت پیروز شود...  تسخیر خود در آورد، آن

هـا   خواندند در نظر آن ین آیات را مىتوانستند داشته باشند، وقتى ا که اصالً تصورى از تسخیر آسمان و دریا نمى

کننـد تـا    مثالً معناى تسخیر آسمان این بود که خداوند ستارگان و ماه و آفتاب را چنان قرار داده که حرکت مـى 

  ها فراهم شود. وسیله حیات و معاش انسان

  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارندتا تو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى

  ]11یک. گفتار هرمنوت[

  

طور کلى در مـورد تسـخیر و ماننـدش سـه برداشـت       صادقى: هر دو تفسیر مذکور، توضیح الزم دارد؛ به  اللّه آیه

  توان داشت:  مى

بردارى انسان باشد؛ یعنى انسان تنها توانایى استفاده معمولى از مخلوقات الهى را  ـ تسخیر فقط در انحصار بهره1

  دارد.دارد و هیچ تسلط دیگرى ن

ها تحت اراده الهى است. ما  ـ نوع دیگر تسخیر در انحصار خداست؛ مثالً نظام منظم هستى و خلق و نابودى آن2

تـوانیم زمـین را بـا اراده خـویش      توانیم خورشید را خاموش کنیم یا تسلطى بر روز یا شب پیدا کنیم و نمى نمى

تواند قوانین اصلى هستى را بر قـانونى دیگـر    بشر نمى تسخیر کنیم تا مثالً گرد خود و خورشید گردش نکند و...

تواند الیه ازن را دوباره تعمیر نماید؟ مگر آن که مواد آلوده  حاکم گرداند و بر طبیعت پیروز شود، مثالً آیا بشر مى

است  کننده طبیعت را که خودش ساخته، از بین ببرد تا به تدریج جو زمین به حالت اول بازگردد وگرنه این بشر

  تواند هر کارى که دلش بخواهد در طبیعت انجام دهد.  که از طبیعت شکست خواهد خورد! بنابرین انسان نمى

بردارى کنیم و  ـ میانگین این دو: یعنى خدا جهان را مسخر و خلق نمود تا ما از آن به مقدار الزم و شایسته بهره3

  تا حد امکان و توانایى تسخیر کنیم.ها و زمین را  هم باالتر از استفاده، بخشى از آسمان

  فرماید: که آیاتى در قرآن شریف در تأیید این برداشت، مى چنان

  ها و زمین است. چه در آسمان ) بگو: بنگرید در آن101(یونس/ »قُلِ انْظُرُوا ماذا فى السموات و االَرضِ«

یت ما نگرش کلى است. بنابراین هر چه علـم  این نگرش در گذشته به گونه فعلى ممکن نبود. طبق این آیه مأمور

هـا و زمـین اسـت     چـه در آسـمان   فرمایـد: آن  هاى انسان است، زیرا مـى  پیشرفت کند امر آیه شامل کل توانایى

ها  ها به هنگام نزول این آیه و آیات مشابهش، نگریستن با چشم عادى در آسمان ها و زمینى بنگرید.نگرش آسمانى

ها و سپس نگرشى نزدیک با فضـاپیماها.   هاى مسلح و دوربین قرون اخیر نگرشى با چشم و زمین بوده و سپس در

اى توانسته است از دروازه بیکران آسمان پرده بردارد، لکن هنوز راهى طوالنى براى افـزایش   گرچه بشر تا اندازه

و کَأَینٍ منْ آیۀً فى «نین در آیه: چ باشد. هم ها مى ها وجود دارد که آیه شامل همه آن علم و آگاهى او در این زمینه

کننـد و   ها مرور مـى  ها و زمین که بر آن ) آسمان105(یوسف/»السموات واالَرضِ یمرونَ علَیها و هم عنْها معرِضُون
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  گردانند.  ها روى حال آن که از همین نشانه

انى ذکرشده که مشتمل بر مرورهایى از دور و نزدیک با هاى آسم جا بشارت به آینده مرور بر آیات و نشانه در این

هـا و زمـین دارنـد.     هـا در آسـمان   ها و فضاپیماهاست. این قبیل آیات داللت بر حرکت و مرور انسـان  تلسکوپ

توانستند چگونگى سفرهاى آسمانى را درك کنند، نبایستى این آیات را به اشتباه، معنى و تفسیر  گذشتگان که نمى

هـا و   هـاى آسـمان   هاى غیر مسلح در آیات و نشـانه  را تنها نظاره کردن با چشم »یمرّون علیها«چون که  کردند؛ مى

هاست. یک نوع مـرور بـا    : مرور کردن بر آن»یمرّون علیها«اند، در حالى که نص و معناى مشخص  زمین معنا کرده

رور فیزیکى بیشتر اسـت، زیـرا فرمـوده    چشم مسلح و نوع دیگر، مرور فیزیکى از نزدیک است و داللت آیه بر م

ها. مرور بر یک چیز یعنى حرکت روى آن با سیطره بر آن و نظاره آیات آسمانى  کنند بر آن : مرور مى»یمرون علیها«

اى تکاملى از نظاره با چشم غیر مسلح تا  گونه به »علیها«هاست؛ یعنى  با چشم غیر مسلح کمترین مرحله مرور بر آن

  1شود. پیماها و وسایل اختراعى آینده را شامل مىنظاره با فضا

شامل »سخَّرَ لَکُم، یمرّون علیها، انظُرُوا و...«بنابراین هر قدر عقل و علم پیشرفت کند و سفرهاى فضایى بیشتر شود، 

  ها خواهد بود. آن

گرفتند،  انسان براى تسخیرهاى ممکن را نداشتند و آن را به معناى عامیانه مىپس اگر گذشتگان اطالع بر توانایى 

دلیل بر این نیست که داللت قرآن واضح نبوده و کوتاهى از آیه هم نیست، بلکه باید در آیات سفرهاى فضایى که 

ترقّى علـم و عقـل،    دادند. کسانى هم که بر اثر کردند و خالف معنا و تأویل انجام نمى واضح بیان شده، دقت مى

باشد، این هم دلیل بر ابهام در آیه نیست تا بـا پیشـرفت علـم چنـین      توانستند بفهمند سفرهاى کیهانى ممکن مى

هـا را   ها پى نبرده است، آیا باید آن برداشتى میسر گردد. آیاتى نیز هست که علم با همه پیشرفت خود هنوز به آن

  پذیرفت یا کنار گذاشت؟

امت را که از انفجار خورشید و زمین و ماه، تیره شدن آسمان و سایر خصوصیات آن هنگامـه خبـر   مثالً آیات قی

اى که از عمق ریزترین  گیرى یافته است؛ به گونه داده است، بپذیریم یا نه؟ همچنین علم فیزیک که پیشرفت چشم

اى از قرآن  اى مهم در آیه ت، اما نکتهها، مطالب علمى بسیارى را بیان داشته اس ذرات اتمىِ اجسام تا اوج کهکشان

) و هـر چیـزى را جفـت (:زوج)    49(ذاریـات/ »ء خَلَقْنا زوجینِ لَعلَّکُم تَذَکَّرُون و منْ کُلِّ شَى«بیان شده است که: 

  آفریدیم، شاید شما هوشیار شوید.

زوج پروتون و باالخره نخسـتین گـام   اند بفهمند زوج ذرات ریز اتمى، زوج الکترون،  دانان نتوانسته هنوز فیزیک

توانند قلعه این زوجیت آخرین را کشف کنند؛ زیرا رسیدن به حقیقت این  زوجیت ماده چیست؟ در آینده هم نمى

علم، مساوى با علم به خالقیت است، پس شناخت حقیقت زوجیت و دوگـانگى کـل مـواد جهـان، در انحصـار      

ى برسد، جنبه ظاهرى داشته و تنها به کشف حاالتى از قـوانین مـادى   آفریدگار جهان است و اگر هم بشر به جای

                                                        
١

 ـ توضیحات بیشتر در تفسیر الفرقان آمده است. 
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تواند مواد یا قوانین جدیدى جدا و بدون کمک گرفتن از تکوین خلق و ایجاد  خواهد انجامید و بس. آیا بشر مى

  1کند؟ هرگز!

تر براى همگان است. علم بشر هـیچ   هر قدر بشر ترقى کند، قرآن از او فراتر و داراى مقام امامت و پیشوایى کلى

رتر از علم محیط گاه توان نقض، نفى و تکامل دادن آیات قرآن را ندارد، زیرا محدوده علم بشر بسیار اندك و حقی

اى را نشان دهید که تاکنون خالف آن به اثبات رسیده یا همانندش، تا چه رسد بهتـر   و مطلق الهى است. شما آیه

  از آن امکان داشته باشد.

تنها کار تکامل علم این است که به انسان کمک کند تا بهتر بتواند مقاصد عالى قرآنى را بفهمد، نه این که مفاهیم 

کند، تا بگوییم آیه معنایى داشت و اکنون که علم ترقّى کرده، مفهوم آن عوض شده و معناى دیگرى  آن را عوض

کند، نظرات اشتباه، سقیم و غیر مطلق گذشتگان درباره آیات اسـت،   چه در اثر پیشرفت علوم تغییر مى دهد. آن مى

  زیرا قرآن با علم منافات ندارد.

طبیعى جهان است که خالق جهان همان خداى متعال است که فرستنده نیز اصوالً علوم بشرى، فقط کشف قوانین 

چه خلق کرده آگاه نیست تا در بیان آن به خطا نرود؟ خدا آگاه به تکوین است و در وحى  هست، مگر خدا به آن

فسیر گوید، لکن بشر در هر زمانى داراى علم محدود به تکوین است و در ت تشریعى نیز مطابق با تکوین سخن مى

سخَّرَ «دهد. گذشتگان که عقل و علم و حس زمانشان با آیاتى مناسبت نداشت،  شریعت نادانى خود را دخالت مى

که به لغت قرآنى و استعدادهاى تکوینى نهفته در نهاد آدمى  گرفتند، در حالى را در انحصار انتفاع عمومى مى»لَکُم

  تنها سخن ناقص ایشان تغییر کرده، نه مفاهیم آیات قرآنى.هاى علمى قرآن توجه نداشتند، و لذا  گویى و پیش

باشد، خداى خالق هستى در قرآن اشارات  همین طور در مورد حرکات زمین که از قوانین تکوینى جهان هستى مى

اطالعى به کیفیت تکوینى زمین،  و تصریحاتى به آن فرموده است. لکن مفسرى عالیقدر مانند فخر رازى از روى بى

هو الَّذى جعلَ لَکُم االَرض ذَلُوالً فَأمشُوا فى «اش را برخالف نص آن تفسیر نموده است؛ مثالً در آیه:  مربوطه آیات

هایش (که محـل عبـور و    ) اوست کسى که زمین را براى شما بسى راهوار قرار داد پس بر گرده15(ملک/»مناکبِها

  مرور هموار برّى و بحرى است)، راه بروید.

گوید: این برخالف حس  دهد و مى رسد یک مطلب را اساس نظر خویش قرار مى او به امثال این قبیل آیات که مى

                                                        
خلق این است كھ بدون ھیچ چیزى و بدون  كنند كھ علم ژنتیك توانستھ است موجودى را خلق نماید! در حالى كھ معناى اى فكر مى ـ عده١

توان�د ب�دون  توان�د ملك�ول خل�ق كن�د؟ آی�ا بش�ر م�ى نسخھ بردارى از طبیعت، چیزى را ایجاد كنند كھ ھرگز نخواھند توانس�ت! آی�ا بش�ر م�ى
س�ازى  د؟ ھرگز! ش�بیھھاى كروموزومى سایر موجودات، كروموزوم و در نھایت سلول ایجاد كن استفاده از ملكول و بدون استفاده از مدل

گرچھ كار جدیدى است، اما خلق نیست، زیرا خلق آن است كھ بدون مدل و ابزارھاى الھى، چیزى بسازید كھ ھرگز نبوده است، نھ آن كھ 
ر خدا ھا بھ یكدیگر، خلق و دخالت در كا كارى یا پیوند درختان یا پیوند اعضاء انسان سازى مثل درخت بردارى كنید. بنابرین شبیھ نسخھ

ك�ھ ب�راى طبیع�ت و آن ش�بیھ تولی�د ش�ده مض�رات و عواق�ب خطرن�اكى وج�ود داش�تھ باش�د ك�ھ در ای�ن  نیست و اشكالى ھم ن�دارد، مگ�ر آن
ھا، اگر میوه یا محصولى درست شود كھ براى طبیع�ت مض�ر  طور كھ در پیوند درختان و تغییرات ژنتیكى آن صورت حرام است. ھمان

اصوالً بشر توانایى انجام كار خدایى را ندارد كھ بخواھد انجام دھد. حداكثر تالش بش�ر ای�ن اس�ت ك�ھ ھم�ان  است، تولید آن جایز نیست.
دھند، نھ این كھ ب�دن و روح  اى را كھ خدا با سیستم موجود، طراحى و خلق نموده و بھ آن حیات بخشیده، تداوم حیات مى ھاى زنده سلول

 ن حیات دھند و ھرگز ھم نخواھند توانست بدن و روح زنده، خلق نمایند.انسانى را بدون سلول، خلق كرده و بھ آ
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باشد که زمین حرکت کند، چون اگر زمین در حرکت بود هنگامى که من خود را از جایى به سمت باال پرتاب  مى

گیرم، همان جا قرار گرفتن من دلیل است بـر   کنم، باید جاى دیگرى فرود آیم، حال این که در همان جا قرار مى

  گونه آیات را باید تأویل و برخالف ظاهرشان تفسیر کرد. این که زمین حرکت ندارد. پس این

توانستند آن معناى حقیقى را  فهمیدند که این قبیل آیات چه معنایى دارد، لکن نمى بینیم که حتى گذشتگان مى مى

  گفتند که باید برخالف ظاهر تفسیر کرد. ند و مىبا حس و علم روز خود تطبیق ده

شان این است که: اوالً هرگز در قرآن خطا و اشتباهى نسبت به گذشته و آینده وجود  فکران سخن ما با ایشان و هم

ندارد. شما باید آیات را همان طور که هست معنا و تفسیر کنید، نه این که از خودتان چیزى به آیات اضافه کرده 

توانستید حس غیر مطلق خود را چنین توجیـه کنیـد کـه     ها را تغییر دهید. در ثانى شما مى ول و منطوق آنو مدل

کنند. طبق مثـال آیـه،    کند و سرنشینان فضاى اطراف روى آن نیز همه به موازات هم حرکت مى زمین حرکت مى

هم بـا خـود حیـوان آرام حرکـت      کند، سوارکار و سایر وسایل روى آن طور که حیوانى راهوار حرکت مى همان

فـرض غلـط و غیـر     کنند. در سخن سوم باید گفت: این تحمیل مذکور، بر اساس علم هیئت بطلمیوس و پیش مى

کند، در نتیجه حس و فکر خود را مطلق انگاشته و بـدین   دانسته زمین حرکت مى مطلق حس بشرى است که نمى

هاى بشرى مقـدم   است، در حالى که اوالً باید بیان الهى را بر تئورىترتیب، آیه را برخالف لغت و علم معنا کرده 

اند،  کرد، ثانیا تعدادى از دانشمندان قدیم نیز قایل به حرکت زمین بوده داشت و در علم خدا شک و تردید نمى مى

  1توانستند به آن نظریات مراجعه کنند. که فخر رازى و کسانى چون او مى

یعنى بسى راهوار، که خود نص آشکارى بر حرکت زمین است، گرچه بر خالف علـم و حـس    »ذَلُول«به هر حال 

کردنـد و معنـاى لغـت را بـازگو      غیر مطلق گذشتگان است، لکن اگر مفسران با دید تحمیلى به قرآن نگـاه نمـى  

بینیم که با پیشرفت علم، سخن فخر رازى  جا مى راه بهتر آنان براى رسیدن به حقیقت بود. پس در این نمودند، مى

طور که علم هیئت قدیم مبنى بر مرکزى بودن زمین تغییر کرد و نه واقعیت جهـان   عوض شد، نه کالم الهى. همان

تـوانیم ادعـا    است، پس اکنون مـى  توان گفت: چون گذشتگان نفهمیدند که گردش سیارات چگونه هستى. آیا مى

  اند؟!  کنیم که قوانین جهان هستى تغییر یافته

اى  ). آیـا مـا زمـین را پرنـده    25ـ26(مرسالت/ »أَلـَم نَجعلِ الْاَرض کفاتَاً. اَحیاء و أَمواتاً«همین گونـه هم در آیه: 

  هاست؟  السیر قرار ندادیم، که نگهبان زندگان و مرده سریع

السیر مثال  اى سریع گر دو قانون علمى است: اول این که زمین داراى حرکات سریعى است و به پرنده آیه بیاناین 

اى است که سرنشینان خـود را پرتـاب    است، دوم این که حرکت آن، به گونه» کفات«زده شده که در لغت عربى 

تا پرتاب نشوند. خداى متعال با توبیخ و سؤال  اى جاذب، آنان را به سوى خود بکشاند کند، پس باید با وسیله نمى

                                                        
قب�ل از م��یالد ك�ھ قائ��ل ب�ھ حرك��ت وض�عى زم��ین ب�ود. پ��یش از بطلمی��وس،  ١٦١ت��ا  ١٢٦زاده ب�ین  )Hipparqueاب�رخس (ھیپ��ارك:  -١

دانشمندانى نظیر ارسطرخس ساموسى و فیثاغورث حكیم و در اسالم دانشمندانى چون ابوسلیمان سجستانى، ابوسعید سجزى نیز قائل بھ 
 اند. حقق طوسى در تذكره نیز حركت وضعى زمین را نقل كردهحركت وضعى زمین بودند. ابوعلى سینا در طبیعیات شفا و م
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  دهد. امتنانى، مکذّبین آیات الهى را به این نکات علمى توجه مى

اند. بعضى کفات را به معنـى کَفـاف گرفتـه و     آقایانِ مترجمان و مفسران قرآن، لغت کفات را نادرست معنا کرده

  اند: چنین معنا کرده

یت (براى مسکن و هر امر بشرى) قرار ندادیم، تا زندگان روى زمین تعیش کنند، آیا ما زمین را جامع حوائج و کفا

  1و مردگان درونش پنهان شوند.

ینَ نَظَرَ اَمیرُالْمؤمن«نمایند که:  و امثال آن استناد مى السالم علیهقائلین به این معنا، به روایتى جعلى به نقل از امیرالمؤمنین 

نهِم، ثُم نَظَرَ الى بیوت الْکُوفۀِ فَقـالَ: هـذه   السـالم  علیه ساک؛ اى ماالَموات فاتک هلى المقابِرِ فَقالَ: هذفّینٍ ان صم  فـاتک

لَم نَجعلَ...«االَحیاء. ثُم تَال:  ها و قبور نظر افکند.  یعنى: امیرالمؤمنین هنگام بازگشت از جنگ صفین به گورستان 2».»اَ

هـا.   ها کفایت است براى زنـده  ها ـ یعنى مسکن ایشان است ـ و ساختمان   پس فرمود: این کفایت است براى مرده

  سپس این آیه را تالوت فرمودند: ألم نجعل....

آیا ما قرار ندادیم..؟ اگر کفات به معنـى کفایـت    »ألم نجعل...«فرماید:  که آیه مىقرینه درونى خود آیه این است 

هـا، هـر دو بـه     ها و ساختمان ها باشد، باید این گورستان ها براى زنده ها و کفایت ساختمان ها براى مرده گورستان

ها ساخته  ها و گورستان ختماندرست آید، در حالى که سا »ألم نجعل«وسیله خدا ساخته شده باشند و نه انسان تا 

  ها است! دست خود انسان

در حدیث مذکور نیز که کفات به کار رفته، ». کفاف«است و نه  »کفات«اشکال دیگر این است که در این آیه لفظ 

السیر است و کفاف به معنى کافى و کفایت است.  برخالف لغت معنى شده است، زیرا کفات به معنى پرنده سریع

الکفات: قیل هو الطَّیرانُ السریع و حقیقته قـبض الجنـاح   «گوید:  اغب اصفهانى در مفردات غریب القرآن مىمثالً ر

  ». حقیقتش بستن بالهایش هنگام پرواز است] زیرا[للطّیران: کفات به آن پرنده سریع گفته شده است، 

ده شده است و آیا حضرت امیرالمؤمنین هاى جهلِ جعل و به معصوم نسبت دا معنى، از گورستان پس این معناى بى

  دانستند که آن را به معناى کفاف به کار برده باشند؟ معناى صحیح کفات را نمىالسالم علیه

کردند و احیاناً دچار انحرافـات و   در گذشته معناى ذلول و کفات را به وسیله عقل و حس و علم خود درك نمى

قل در عصر حاضر که علوم و قوانین بسیارى کشف گردیده، اشتباهات گشتند. الا توجیهات در تفسیر و ترجمه مى

اند و ما از آن افکار و اقوال دورى کنیم؛ طبق حدیث ابن  گذشتگان را تکرار نکنیم و بپذیریم که آنان به خطا رفته

همانـا بـراى قـرآن آیـات     »! رُها الزَّمنانَّ للْقُرآنِ آیات متَشَابِهات یفس«فرماید:  که مى السـالم  علیهعباس از امیرالمومنین 

  کند. ها را تفسیر مى ها آن متشابهى هست که زمان

آیات و مطالب قرآن دو گونه است: یکى مورد پذیرش عقل و علم؛ و دیگرى مورد پـذیرش ایمـان و عمـل. در    

                                                        
١

 اى.  ـ ترجمھ مرحوم الھى قمشھ
 
٢

 الّذكر. ـ تفسیر كنز الدقائق بھ نقل از تفسیر قمى و المعانى، ذیل آیھ فوق
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دانیم حتمـاً   کنیم، چون مىها را تکذیب  توانیم  آن ها ندارند، نمى آیاتى که عقل و علم، درك مثبت و منفى از آن

  پذیریم. ها را بیان فرموده است، بنابراین چنین آیاتى را از جنبه ایمان مى چنین مطالبى وجود دارد که قرآن آن

مثالً از موارد عدم درك حقیقى حسى و عقلى، آیات اثبات وجود خدا و بیان صفات باریتعالى است. هرگز کسى 

گنجـد. آیـا    لى بر وجود خدا داشته باشد و تصور صفاتش نیز در عقل ما نمـى تواند درك حسى یا احاطه عق نمى

هـا را بـا دلیـل بپـذیریم؟!      اى به حقیقت آن اسماء و صفات نداریم، دروغ انگاریم یا باید آن چون درك و احاطه

  1ها نرسیده است. طور آیات قیامت و سایر آیاتى که حس و عقل بشر هنوز به آن همین

ه هـیچ وجهـى وجـود      پس درك آیات یا یک بعدى است یا دو بعدى؛ و مطلب غیر قابل فهم و معنا در قرآن، ـب

پرده به قرآن، بـه فهـم    حجاب و بى ندارد. بنابراین، با کنار گذاشتن آراء و اقوال و نظرات مختلف و نگریستن بى

هیم رسید. ما بایستى در فهم خود نسبت به قرآن بازنگرى کنیم و بررسى کنیم که تصور اى خوا صحیح و شایسته

گاه با عرضه افکار خود بر قرآن، کل تصورات نادرسـت را زایـل کـرده و در نهایـت بـه       ما از قرآن چیست؟ آن

هاى  بافى با فلسفهتصدیق حقیقت برسیم. اگر تصور ما از قرآن، کتابى مساوى با سایر کتب بشرى است، در نهایت 

ها  اند برداشت ها مختلف مختلف و تحکیم پلورالیسم موجود، به این تصور، رنگ تصدیق خواهیم زد که چون فهم

هاى متفاوت از دین و تکثّر متضاد و متناقض را باید به رسمیت شناخت!  نیز مختلف خواهند بود، پس این قرائت

ها و محتواى آن با  یل باشد و آن را کتابى بدانیم که فوق تمامى کتاباگر تصور ما از قرآن چیزى ماوراء این مسا

ناپذیرىِ ابدى، داراى برترى بر تمامى مسایل دیگر است، آن گاه قرآن نیز ایـن تصـور را    عصمت مطلق و خدشه

نْزَلَ معهم و اَ«تأیید نموده و به این تصدیق خواهیم رسید که تنها قرآن، محور حلّ کلّ تناقضات و اختالفات است: 

          ـدعنْ ب مـ الَّ الَّـذینَ اُوتُـوهفیـه ا ـا اخْتَلَـفم ا اخْتَلَفُـوا فیـه ونَ النّاسِ فیمیب کُمحیقِّ لبِالح تابالک   متْه مـا جـاء

 پژوهى و تکیه کـردن و بررسـى   ) و با کنار گذاشتن سایر افکار و اقوال در عرصه دینى و دین213(بقره/»البینات.

  چه مراد الهى است خواهیم رسید. مستقیم آیات ربانى به آن

اى مستقیم و بدون تحمیل تحقق یابد، حقیقت معارف بیکران قرآنى هم بـه   آرى، قرائت واحد قرآنى، اگر به گونه

  هاى متناقض به وحدت خواهد گرایید. گردد و قرائت ها روشن مى ها و کاوش اندازه کوشش

  

  شریعت ـ قبض و بسط تئوریک11

دکتر سروش: فهم ما از متون دینى بالضروره متنوع و متکثر است.. بلکه سیال است. دلیلش هم این است که متن 

ها، خواه فقه باشد، خواه حدیث، خواه تفسـیر قـرآن، از    صامت است و ما همواره در فهم متون دینى و تفسیر آن

ها از بیرون  فرض ها و پیش چون این انتظارات و پرسشگیریم.. و  هایى کمک مى فرض ها و پیش انتظارات و پرسش

آوردهاى آدمى مرتباً در حال تزایـد و   آیند و چون بیرون دین متغیر و سیال است و علم و فلسفه و دست دین مى

                                                        
١

 كھ در ص  آمده است. (در سؤال آخر)     ـ مثل آیھ   
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شـوند،   ها انجـام مـى   فرض ها و انتظارات و پیش تراکم و تغییر و تحولند، ناچار تفسیرهایى که در پرتو آن پرسش

  ]36کیان/[اى است که در قبض و بسط آمده است.  تحول خواهند پذیرفت. این مجمل نظریه تنوع و

  توان بیان کرد: مدعاى قبض و بسط را در سه اصل مى

. فهم (صحیح یا سقیم) شریعت سراپا مستفید و مستمد از معارف بشرى و متالئم با آن اسـت. و میـان معرفـت    1

  دیالوگ مستمر برقرار است. (اصل تغذیه و تالئم).دینى و معارف غیر دینى داد و ستد و 

  . اگر معارف بشرى دچار قبض و بسط شوند، فهم ما هم از شریعت دچار قبض و بسط خواهد شد.2

  شوند. (اصل تحول). . معارف بشرى (فهم بشر از طبیعت و هستى: علم و فلسفه) دچار قبض و بسط مى3

اى به دو اصل اول و دوم نخواهد خورد.. اصل دوم  رد، باز هم لطمهگیریم کسى اصل سوم را صادق نداند و نپذی

هم مبتنى بر اصل اول و یا دنباله آن است: اگر فهم دینى متأثر از فهم غیر دینى باشد، الجرم هر تحولى در معارف 

بـداهت  غیر دینى رخ دهد، معرفت دینى را هم متحول خواهد کرد. و اصل او هم (اصل تغذیه و تالئم) از فـرط  

هاى خـود را نکاویـده    فرض نیاز به استدالل ندارد و تنها مورد انکار یا سؤال کسانى قرار خواهد گرفت که پیش

  ]278قبض و بسط/ص[باشند.. 

گوید،  چه پیامبر مى دکتر شبسترى:  دیندارى ما مسلمانان داراى سه مرحله است: شناخت خدا و پیامبر، دریافتن آن

ناپذیر علوم و معارف بشـرى یعنـى    هاى پیامبر. ما برآنیم.. تا کارکرد اجتناب پایه آموزشجهت دادن به زندگى بر 

گانه دیندارى به وضوح نشان دهیم.. اگر تصویرهایى را که از خدا و صفات او، از  اندیشه انسان را در مراحل سه

هـا را   کنـار هـم بچینـیم و آن    پیامبر و نقش او در چهارده قرن گذشته در اندیشه دینى مسلمانان آشکار شده در

ها را بسیار متفاوت خواهیم یافت. مسأله الوهیت، توحید، نبوت و معاد را هرکس و هر گروه بـه   مقایسه کنیم، آن

هـا،   ها معلول آن بوده که ابزار افراد و گروه اى متفاوت با دیگران دریافته و بیان کرده است.. این چندگونگى گونه

ها متفاوت بوده  اند، در نظر آن هاى انسانى که وسایل و مقدمات فهخم و بیان حقایق تجربهیعنى علوم و معارف و 

کنـد، بلکـه بـا تحـول و      است. واقعیت این است که عقیده و ایمان آدمى نه تنها از علوم و معارف وى تغذیه مى

  ]2هرمنوتیک/[یابد.  تکامل این علوم و معارف، تحول و تکامل مى

  

رود،  ى: ضرورت تنوع و تکثر فهم متون در مورد قرآن با استفاده از ابزارهاى درونى متن از بین مـى صادق  اللّه آیه

چنان پابرجاست، اما قرآن با بیان، تبیان، نور، برهان، و بـاالخره   طور نسبى در متون بشرى هم البته این ضرورت به

ا به کلى به روى همگان بسته اسـت. چنـان   اش، راه هرگونه توجیهى برخالف نص و ظاهرش ر حجت بالغه ربانى

که گفتید اصل اول نظریه قبض و بسط اصل تغذیه است، یعنى متن صامت بوده و براى تفسـیر مـتن بـه عوامـل     

  برونى نیازمندیم.

گردد از دو حیث قابل بررسى است: از حیث خود کتاب یـا   باره باید بگوییم: اصوالً هر کتابى که تألیف مى دراین

از حیث مخاطب. کتاب قرآن صامت یا ساکت نیست و پیام خود را رسانده است و اصوالً هر کتابى اگر مؤلف و 
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شـریعت گرچـه   «نتواند پیام خود را برساند، نقصى دارد که باید آن را یافت و برطرف نمود، البته اگـر بپـذیریم:   

، پـس  1»د نـه سـخن دیگـران را   گوی گوید، سخن خود را مى ساکت است، اما زبان بسته نیست و وقتى سخن مى

ایم که شریعت پیام خود را رسانده است منتهى بحث بر سر مخاطب است که آیا بدون پرسـشِ مخاطـب،    پذیرفته

  2گوید؟ ها پاسخ مى باز هم پاسخى ممکن است و آیا تا چه میزان به پرسش

خواهد، حتما باید به  چه را خداى متعال از مکلفان مى باید گفت: شریعت قرآن ساکت و صامت نیست و تمامى آن

آن به وضوح بیان شود که شده تا حجت بر همگان تمام ها برسد تا بدانند به چه عمل کنند، بنابرین باید در قر آن

(    ) کل سؤالهاى مکلفان در امر هـدایت و غیرهـدایت    »آتاکم من کلّ ما سألتموه«فرماید:  باشد، قرآن شریف مى

دهد، اما در امور غیر هدایتى یعنى امورى کـه   هیچ کم و کاست پاسخ مى هاى هدایتى را بى است، قرآن کل سؤال

دهد که بـا ایـن آیـه هـم      بشر مربوط است مثل پزشکى، صنعت، ساختمان سازى و... بعضى را پاسخ مىبه خود 

دهد، بـدین   ها را پاسخ مى در آیه تبعیضیه است، یعنى قرآن بعضى از مجموع کل سؤال» من«منافاتى ندارد، زیرا 

مکلفان اگر براى کشـف احکـام   گوست. اما  هاى بشرى را پاسخ ترتیب که کل سؤالهاى هدایتى و بعض از سؤال

هـاى   هاست و اگر به قرآن مراجعه نمایند، ولى با اندوخته الهى به قرآن رجوع نکنند، قصور و کوتاهى از خود آن

بارهـاى   بسیارى از مفروضات نادرست فقهى، اصولى، فلسفى و هر مفروض دیگر، تقصیر دارند و بایسـتى کولـه  

  صحیح از سقیم جدا شود و راه حقیقت برایتان هموار گردد.ها را عرض بر قرآن نمود تا  فرض پیش

پرسش یا عدم پرسش مخاطبان دلیل بر صامت بودن یک کتاب نیست، بلکه بایـد دیـد آیـا آن کتـاب، توانـایى      

توانند منظور کتاب را  رساندن معانى و مرادات مؤلف را دارد؟ آیا مخاطبان با استفاده از قرائن خود آن کتاب، مى

  لبش بفهمند یا خیر؟از مطا

کالم الهى در اوج فصاحت و بالغت، مرادات الهى را براى مکلفان بیان داشته و مکلفان نیز با داشتن علم به لغات 

و معانى، توان دریافت مفاهیم هر کتاب و اثرى را دارند، زیـرا لغـات در علـم ارتباطـات ابزارهـاى ارتبـاطى و       

صـدا در نوشـتار،    ین وسیله تبادل مفاهیم چه با صدا در گفتار باشد یا بىاطالعاتى و وسیله تفاهم هستند، حال ا

  3برابر است.

گردد، البته نه به  ها به وسیله قوه مدرکه میسر مى مهم مبادله مفاهیم است و مفاهیم هم صامت نیستند، بلکه درك آن

وسیله حس شنوایى، زیرا کلمه شنیده شده یا خوانده شده هر دو توسط اعصاب به قسمت ادراکى مغز منتقل و در 

شوند، در حقیقت چشم و گوش دو عضو واسطه انتقال هستند و نقشى در تجسم و تفهم ندارنـد،   ر مىجا تفسی آن

                                                        
١

 .٢٧٥قبض و بسط تئوریك شریعت، چاپ دوم، ص  
 
٢

قبض و بسط، چاپ دوم، » شناسیم... شنویم، او را مى ما از او بپرسیم و بھ قدر پاسخھایى كھ از او مىشریعت صامت نشستھ است تا «ـ 
 .١٧٢ص 

 
ص�دا در  ـ در علم منطق كلمات داراى داللت وضعى ھستند: اگر كلمھ با صدا از دھان خارج شود داللت وض�عى لفظ�ى اس�ت و اگ�ر ب�ى٣

 ى و داراى قدرت مبادلھ مفاھیم ھستند.نوشتار باشد داللت وضعى غیر لفظى است، و بھ ھر حال ھر دو داللت وضع
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شود، پس کلمات ابزارهـاى   مثالً با شنیدن یا خواندن کلمه درخت تجسمى از آن در ذهن نقش بسته و فهمیده مى

و دانشـمندان بـا مطالعـه کتـب     اند، حتى کتاب بیشتر از سخنرانى مورد توجه است و همه محققین  انتقال مفاهیم

پردازند، در مورد کتب بشرى به علت عدم اطالق، نقاطى از متن که مبهم باشد  یکدیگر به تحقیق و کسب علم مى

باشد، اگر همـه مـتن صـامت     صامت است، ولى بقیه متن، به نسبت علم مؤلف گویاى مطالب موجود در خود مى

ه براى تبیین آن، باید همه جا به دنبال متن خود روان باشد، مثالً آیا باشد، کوچکترین پیامدش این است که نویسند

همین کتاب قبض و بسط توان تفهیم موجود در خود را دارد، یا نویسنده محترم آن، مطالب آن را حضوراً بـراى  

قاصـد  خوانندگان تفهیم کرده است؟ مسلماً چنین نیست و متون بشرى در حد بسیار بـاالیى رسـاننده معـانى و م   

طور کامل صامت نیستند تا چه رسد به متون وحیانى. اگر هم بگویید به علت  مؤلف هستند، پس متون بشرى نیز به

کند، پس تفسیرها بـه نسـبت    پرسد و تفسیر مى صامت بودن متن، چون هرکس نسبت به علم و اطالعات خود مى

کمک قراین قطعى و درونـى بـه مـراد قطعـى      که ذکر شد در تفسیر به گوییم چنان پذیرند، مى ها رنگ مى پرسش

رسیم، مگر آن که علم مؤلف ناقص باشد و از قراین الزم بهره نبرده باشد. کتب وحیـانى کـه از ناحیـه علـم      مى

الیزال الهى صادر گردیده، از درجه گویایى مطلق برخوردار است، به شرطى که با افکار بشرى و قراین غیر مطلق 

ناپـذیر داشـته    در شناخت خدا، پیامبر و دریافت کالم الهى، علوم بشرى کارکرد اجتناب مخلوط نشده باشد، اگر

باشد، کالم شما صحیح است، و تحول، تکامل و تغییر حتى به شکل تضاد و تناقض در طول اعصار، مطلوب خدا 

نها کتاب خالص وحى که نیاز از هر نوع عوامل برونى، و ت اى هم نخواهد بود، لکن مطلق یعنى بى بوده و راه چاره

طـور   نظیر از نظر دال و مدلول ـ باالتر از حد معمـولى و بـه    اى مطلق با فصاحت و بالغت بى قرآن است به گونه

اى بر آن، خدشه بر ساحت قدس ربوبیـت اسـت،    اعجاز ـ داللت بر مفاهیم و مرادات الهى دارد و هرگونه خدشه 

ت است، یا داللت آن در حد ظنّ و گمان بوده و ظنّى الداللۀ است، اگر کسى بگوید متن قرآن داللت ندارد، صام

عاجز، جاهل یا خائن معرفى کرده است. خداى سبحان که داراى قدرت و علم و عدالت مطلقه »  معاذاللّه«خدا را 

غات نداشته و است، آیا نتوانسته لغاتى را انتخاب کند که همواره بر مرادش داللت داشته باشد؟ یا این که علم به ل

آور و یا غیر ابدى را استعمال کـرده   جاهل بوده است؟! و یا این که قدرت و علم داشته لکن عمداً لغات انحراف

ه آن  که در طول زمان تغییر نموده و مراد اصلى خدا را نمى هـا   رساند و در نتیجه باعث گمراهى مکلفین شده و ـب

  خیانت کرده است؟!

از این نسبتهاست و متن قرآن را با کمال قدرت و علم چنان فرستاده که هـیچ عـذرى   مقام مقدس الوهیت، اجلّ 

یابى به تفسیر واحد وجود  براى مکلفان در هیچ زمینه و زمانى نباشد، تا نگویند نفهمیدیم، رسا نبود، امکان دست

نْد، پس هدایتگر قاطع به شمار رسا طور قطع و یقین به مراد نمى نداشت، دائم در تغییر و تحول بود، و لذا ما را به

شد و چون قرآنش  رفت چون ظنى یا صامت بود! و در نهایت نگویند کثرت در آراء موجب سردرگمى ما مى نمى

ایم، باید مأجور باشیم و حتمـا رضـایت خـدا     مولّد کثرت بود، پس اگر بدون عذر موجه به باطل هم عمل کرده

راستى این قـرآن هـدایت    ) به9(اسراء/ »نَّ هذا القرآنَ یهدى للَّتى هى أقوما«فرماید:  چنین بوده است، لکن خدا مى
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قل فللّه الحجۀُ «کند،  چه استوارتر، محکمتر و ارزشمندتر است. اقوم، اختالف و تناقض ایجاد نمى کند به هر آن مى

  »ء و... البالغۀُ، بیانٌ للناس، تبیاناً لکُلِّ شیى

تبیان و... با ظنى و صامت بودن منافات دارد. گویایى قرآن ادعاى ما نیست، بلکه قرآن است کـه  أقوم، بالغ، بیان، 

داند، اگر حجت الهى، رسا و بالغ نباشد ناتوان بوده و فرستادن  خود را حجت کامل، بالغ و گویا براى کل مردم مى

هـا، قـرآن ظنّـى یـا صـامت       افزون بر آن او نیز کارى عبث و بیهوده است. با توجه به ادله مذکور و دالیلى دیگر

فَورب السماء و األرض انّه «که خود فرماید:  باشد، چنان گر مطلق معارف و مفاهیم خود مى نیست، بلکه گویا و بیان

  » تنظیم شود 63توضیح در آخر ص (   ) «»لحقّ مثل ما انکم تنطقون

) این کتاب ما ناطق و گویاست براى شما به تمامى حق (این آیه درباره 29اثیه/(ج »هذَا کتابنا ینْطقُ علَیکُم بِالْحقِّ«

چه خداى متعال در قرآن فرموده، قابل فهم مکلفان است،  قیامت است یا دنیا؟) گویایى قرآن بدین معناست که آن

بـدون مفروضـات    هاست و اگر درست و چه به آن مراجعه کنند یا نکنند. اگر مراجعه نکنند، کوتاهى از خود آن

هـاى   فـرض  یابند، اما اگر نادرسـت و بـا پـیش    تحمیلى برونى در قرآن تفکر کنند، حتما در راه هدایت نجات مى

  نامطلوب برونى به قرآن مراجعه کنند، گمراه خواهند گردید.

هدى «آن که اش همیشه پاینده است و قر گونه که خدا همیشه زنده است، قرآنش نیز همیشه زنده و نورافشانى همان

توان پذیرفت که امکان دریافت  است، و بر مبناى دهها آیه این هدایت تا پایان جهان تکلیف دوام دارد، نمى»للناس

بینیم که کفّار از روى عناد و انکار به حضرت  هاى گوناگون میسور نیست. مثالً مى ها و زمینه واحد از آن در زمان

  فهمیم! گویى، نمى چه را مى (   ) ما بسیارى از آن »ه کثیرا مما تقولما نَفْقَ«گفتند:  مىالسالم علیهشعیب 

نیـز  آلـه  و علیه اهللا صلىکه به پیامبر اسالم  دلیل نافهمىِ بیان رسالت، خود کفرى است افزون بر عناد! چنان پس این ادعاى بى

  بر رد سخنان حضرت نداشتند.فهمیدند، ولى دلیل عقالنى  هاى بسیار همچون جنون وارد کردند، چون مى تهمت

  اى ابهام ندارد. گویایى و نطق اعجازآمیز قرآن، نص خود قرآن است که اگر در آن دقت شود ذره

در مرحله بعدى که مرحله تفسیر است؛ براى تفسیر کتاب مطلق، نیازى به عوامل برونى غیر مطلق نداریم. مطلق را 

رضى برون از قرائن و شواهد قرآنى الزم نیست، تفسیر قرآن بـا خـود   ف گونه پیش باید با مطلق تفسیر نمود و هیچ

هاست و درست است که معلومات برونى همـواره در حـال تغییـر،     قرآن تنها راه زایل نمودن اختالفات و کثرت

تحول و تکامل است، لکن در فهم قرآن تنها بایستى از ابزارهاى درونى خود متن استفاده شود و خداى متعال بـا  

علم مطلق خویش، تمامى این ابزارها را براى فهم صحیح بشر، در قرآن به کار برده است، گرچه در متون بشـرى  

یابى  قرائن مطلق براى امکان فهم صحیح به کار نرفته، لکن در قرآن با استفاده از قرائن کامل و مطلق، امکان دست

اید با قرآن سنجیده شود نه این که قرآن به وسیله افکار به فهم درست و یقینى وجود دارد، لذا همه اقوال و آراء ب

ها  و اقوال شناخته شود، و استفاده از این آراء و نظریات علماء تاریخ است که باعث تغییر فهم و اختالف برداشت

  شده است. 

هـم از  نظرات گوناگون، مختلف و متضاد هرگز درست نیست و تفسیر به رأى است و اختالف روایات، اختالف ف
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روایات، قواعد مختلف فقهى و سایر عوامل نباید در تفسیر قرآن دخالت کنند یا موجب تحمیل بر نص یـا ظـاهر   

  مستقر آن گردند.

اختالف نظرات علمى هرگز نقشى در برداشت صحیح از حجت بالغه ندارند که نه علم امروز و نـه علـم دیـروز،    

  دهد. ل نمىهرگز احکام خدا را قبض و بسط و تغییر و تحو

در مطلق علم است، نه در علم مطلق. مطلقِ علم، علمى است که کامل نیست و رو  1اصوالً تغییر و تحول و تکامل

پیشرفت و در حرکت است و با جهل و نقص همراه است، اما علمِ مطلق، علم و آگاهى صـد درصـد و کامـل    به 

است که هیچ خطا و نقصانى هرگز در او راه ندارد، بنابراین تغییر و نقص و تکامل مربوط به علوم بشرى است نه 

مانع از درك صحیح و باعث خطـا و   علم مطلق الهى. اگر علم ناقص بشر در فهم و تفسیر علم مطلق دخالت یابد

  گمراهى خواهد شد.

قبول داریم: اگر در فهـم متـون دینـى و    » اگر«بنابرین ما اصل دوم و سوم تئورى قبض و بسط شریعت را با یک 

آیند، ناچار تفسیرهاى انجام شده تحول و تنوع خواهند  ها از مفروضاتى کمک بگیریم که از برون دین مى تفسیر آن

  یرا بیرون دین مطلق نیست و همواره در تغییر، تحول، تزاید و تراکم است.داشت، ز

کنیم که تحول، تنوع، قبض و بسط را به همراه  راهى در تفسیر و فهم ارایه مى» باید«و جایگزین » اگر«ما با حذف 

  به قضیه حملیه:کند و بالضروره به مرادات الهى خواهیم رسید. یعنى با تبدیل این قضیه شرطیه  خود حذف مى

آیند. در این صورت  ها از ابزارها و عواملى استفاده کنیم که از بیرون دین نمى باید در فهم متون دینى و تفسیر آن

ناچار تفسیرهاى انجام شده تحول و تنوع نخواهند داشت زیرا درون دین همانند کل شریعت مطلق است و مطلق، 

الزمه عمقِ معنا و تدبر و تفهم دقیق در آیات قرآن است، البته تکاملى که  پذیر نیست. مگر تکاملى که تکثر و تنوع

  گونه تنافى و تضادى بین تدبرهاى تکاملى وجود ندارد. هرگز هیچ

  پردازى کند.  بنابراین عقل و علم بشر و هر عامل برونى دیگر، هرگز حق ندارد در تفسیر مرادات الهى ایده

ها و تجارب دینى و ضرورت تنوع و تکثر، تنها در فضـاى تفسـیر بـا عوامـل      ول فهماجتناب ناپذیرى تغیر و تح

هـاى   هـا و تعریـف   شود. در طول اعصار و قرون به علت همین تفسیر با عوامل برونـى، برداشـت   برونى دیده مى

نیـادى و  متفاوتى به وجود آمده و واقعیت انکارناپذیرى را پیش روى ما قرار داده است. اگر مـا یـک حرکـت ب   

ـ قرآن ـ انجام دهـیم و تمـامى اقـوال      المتون دینى دگراندیش در عالم تفکر دینى بر مبناى بازگشت مجدد به متن

ها و سایر عوامل برونى ـ را بـه کنـارى     ها، ضرورت مختلف و متضاد بشرى ـ اعم از اجماعات، اطباقات، شهرت 

بریم،  و در شهرى دور از ایشان به سر مى  وسـلم  آله و علیه اهللا صلىکرم نهیم و پیش خود چنین تصور کنیم که در زمان پیامبر ا

فهمیم؟ پیامبر همه جا به دنبـال قـرآن روان    فهمیم یا نمى رسد، آیا آن را مى اى از آیات وحى الهى به ما مى و آیه

                                                        
ـ تكامل در معناى جمع شدن نظرات متضاّد و فربھ شدن مجموعھ اقوال پذیرفتنى نیست، اما تكامل بھ معناى رشد عمقى و در یك صراط ١

 مستقیم قابل قبول است.
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گان بود و جذب عمیق شد قابل فهم هم نبود تا آن را بر همه مردم روشن سازد، بلکه آیات قرآن هر کجا شنیده مى

روحى و فطرى و عقالنى باعث کشش و گرایش مردم و در نتیجه گسترش اسالم بود. رمز آن نیز همـین نداشـتن   

توانیم و باید کـل نظـرات فقهـى، فلسـفى، کالمـى،       شائبه به کالم وحى بود. ما نیز مى ها و نگرش بى فرض پیش

ها و نظرات اجنبى، حجابى  ان قرآن را پایان دهیم. دخالت دیدگاهتفسیرى، حدیثى و... را رها سازیم تا بتوانیم هجر

است در فهم کالم وحى و باعث دورى از آن و در نتیجه مهجور واقع شـدن قـرآن. بـراى فهـم قـرآن دو روش      

توان در نظر گرفت، یکى این که گام به گام به عقب برگردیم و اقوال و نظرات قرآنى و غیـر قرآنـى را کـامالً     مى

سى کنیم تا به صدر اسالم برسیم. در این صورت باید از درون تاریخ عبور کنیم. تاریخى که مملو از افکار و برر

  طلبد. اى مى عقاید و اخبار گوناگون است و بعالوه، صحت تاریخ نیز بحث جداگانه

آیات قرآن نازل روش دیگر و بهتر این است که فرض کنیم همین اآلن، زمان صدر اسالم است. گویى همین حاال 

  رسد. اکنون تکلیف ما چیست؟ شود و به گوش ما مى مى

هم، این رجال و آراء و نظرات مختلف، مطرح بودند یا خیر؟ سؤال دیگر ایـن   آلـه  و علیه اهللا صلىآیا در زمان حیات پیامبر 

ـ  نشین و یا در سال که: اعراب بادیه شـنیدند،   اش آن را مـى  ههاى بعد مردم ایران و دیگران که آیات قرآن یا ترجم

قرن قبل نازل شده و بایستى تاریخ را بررسى کنیم تـا   14کردند؟ بنابراین نگوییم: قرآن در ظرف زمانىِ  چکار مى

اى نخواهیم رسید. بلکه تنها راه صحیح این است که بگـوییم قـرآن بـراى     ببینیم االن چه باید کرد، زیرا به نتیجه

  مکلّفان در هر زمانى مستقالً قابلیت رسیدن به مرادات و تکالیف الهى را دارند.  هاست و ها و زمینه تمامى زمان

ه قـرآن و   30(فرقان/»یا رب انَّ قومى اتّخذوا هذا القرآن مهجورا«براى پاسخ به نداى پیامبر که فرمود:  ) باید تنها ـب

م خود برداشت. در ایـن صـورت   ها را از پیش چش سنّت قطعیه که موافق قرآن است، رجوع کرد و سایر حجاب

  هیچ اختالفى نخواهیم داشت و تنها مطلب متصور در این حالت مسأله تکامل فهم افراد است.

  

  ـ استنطاق از قرآن 12

برد، مسلمین را فرمان داد که این قرآن  شناسى در عالم اسالم از همه سبق مى دکتر سروش: امام على، که در قرآن

ذلک القرآن فاسـتنطقوه و  «گفت:  از او بپرسید و عالج درد خود را از او بخواهید. مى صامت را به نطق درآورید.

(از این » لن ینطق. ولکن أخبرکم عنه اال ان فیه علم ما یأتى و الحدیث عن الماضى و دواء دائکم و نظم ما بینکم

دهم که در آن علم آینده و  بر مىقرآن بخواهید تا براى شما سخن بگوید. اما او نخواهد گفت و من از او به شما خ

... استنطاق و استثاره، یعنى به نطق درآوردن و شورانیدن، 1حدیث گذشته و دواى دردها و بیان نظم امور شماست)

 178قبض و بسط/ص[شود، مگر با داشتن درکها و دردهاى پیشین.  کار همه مؤمنان راستین است و این میسر نمى

  [   

                                                        
١

 .١٥٧، خطبھ ةـ نھج البالغ
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صادقى: ناطق بودن قرآن دو بعدى است: نخست این که الفاظ و عبارات قرآن براى بیان مفاهیم و مرادات   اللّه آیه

مورد نظر خود نسبت به کل تکالیف مکلفان، باالترین مراحل اعجاز و داللت را داراست، دوم این که پس از نطق 

ا از قرآن طلب فهم و نطق کرد. (استفهام، استنطاق و استفسـار)  ه دست آوردن همان داللت داللتى، بایستى براى به

کنـد. اسـتنطاق و    اگر کسى از قرآن طلب فهم و نطق نکند، قرآن به اجبار مفاهیم خود را به کسـى ارزانـى نمـى   

استفسار به معنى طلب نطق و آشکارى است، یعنى با سعى و کوشش در تفکر و تعمق، طلب فهم و معنا کردن در 

که قبالً توضیح دادیم، قرآن خود مفسر و نـاطق خـود اسـت. اگـر استفسـار و اسـتنطاق بـا         است و چنان مطلبى

کند. ما تنها بایـد   هاى پیشین همراه گردد، در فهم نطق و تفسیر مطلق قرآن، حجاب منحرف کننده ایجاد مى درك

معانى مقصود الفاظ را یافتیم، قرآن بـراى  جوینده و یابنده معانى الفاظ قرآن و تفسیر آیات به آیات باشیم که اگر 

تر بـه قـرآن بنگـرد، فهـم      ما نطق کرده است؛ بنابرین هرکسى که مفروضات خود را بیشتر تنقیح کند و معصومانه

هاى عصمت و بدون  که در باالترین مقامالسـالم  علیهترى از قرآن خواهد داشت و موالى متقیان على  تر و صحیح شایسته

یافتند و قرآن براى حضـرتش نـاطق و گویـاى     کردند، معانى عمیق قرآنى را مى تفکر و تعمق مى تحمیل در قرآن

مطلق بود. اما براى معاویه و یارانش که حتى در نص و ظاهر مستقر قرآن منحرف و دچار تحمیلشده بودند، قرآن 

ـ «ناطق نبود. لذا امیرمؤمنان به ایشان فرمود:  یعنـى شـما حتـى اگـر از قـرآن      » قذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینط

ولى من » ولکن أخبرکم عنه...«گر بر آیات ربانى هستید،  کند، زیرا شما تحمیل استنطاق کنید، براى شما نطق نمى

ام و شما  ام و معانى ظاهر و باطنش را فهمیده دهم، زیرا من معصومانه در قرآن نظر کرده براى شما از قرآن خبر مى

دهد کـه   گوید. و این کالم موالى متقیان خود نشان مى گوید و براى شما نمى راى من سخن مىاید، قرآن ب نفهمیده

هر کسى که بر قرآن تحیمل کند و الفاظ و عبارات قرآن را وارونه جلوه دهد، در گمراهى است و هر کسـى کـه   

  .عمل کند، نجات یافته است و نطق قرآنى را فهمیده است السالم علیههمانند حضرت على 

  

  ـ اجتماع حق و باطل!13

» المیـزان «کیست کـه میـان تفاسـیر    »: پذیر از آراء حق و باطل اى است تکامل هرمعرفتى مجموعه«دکتر سروش: 

فخر رازى و... فرقى نبیند و نگـذارد؟ کیسـت کـه آراى    » مفاتیح الغیب«طالقانى و » پرتوى از قرآن«طباطبایى و 

چون شیخ طوسى و سید مرتضى و محقق حلّى و... را با هم قیاس کند  کالمى و فقهى و اصولى و اخالقى کسانى

اند...،  یى از آرا و فتاواى پیشینیان را آشکار کرده ها را درنیابد؟... نگویید امروز بطالن پاره و ناهماهنگى عظیم آن

مراحلى از نمو و بلوغ اند و  هایى از معرفت دینى سخن این است که همین آراى برافتاده و اعتقادات منسوخه، پاره

  ]118قبض و بسط/ ص[اند.  فهم شریعت

  

صادقى: تکامل اقوال حتى در تضاد و تناقض اصوالً تکامل نیست، بلکه همان اصطالح فربهى اقوال براى   اللّه آیه
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ـ  فرض تر است؛ اما در فضاى تفسیر قرآن با عوامل درونى، بدون پیش این مجموعه متناقض و متضاد، برازنده اى ه

ها قابل بررسى است و هیچ گونه تضارب و تناقضى در آراء، نظریات، قواعد  برونى، تنها تکامل کمى و کیفى فهم

و اصول، پیرامون احکام الهى نخواهد بود. همه براى یک هدف حقّ و در یک راه به سوى قله معارف قرآنـى در  

ى کمتر، ولى این بیشترها و کمترها هرگز تضادى تر، یکى بیشتر و یک حرکت هستیم. منتهى یکى جلوتر، یکى عقب

هـاى   ندارند. نور یک نور است؛ نور کمتر یا نور بیشتر. مثل این که بگوییم خورشید نورانى اسـت. درك انسـان  

فهمند عامل روشنایى روز است و گرمایى هم دارد، اما دانشـمندان هـر    عادى از خورشید همان قدر است که مى

هاى خورشیدى، درجه گرماى آن، استفاده بهینه  لم خویش درباره خورشیدند. نحوه واکنشروز در حال تکامل ع

ها از یک مبدأ و در یک راستا هستند. هیچ کس نگفته خورشید تاریک است، گرما  از گرما و نورش و... این تکامل

دهد  علوم بشرى اختالفى روى مىندارد. این نحو از تکامل غیرمتضاد قابل قبول و عقالنى است. اما اگر احیاناً در 

به دلیل مطلق نبودن بشر است. مثالً درباره دماى سطح و درون خورشید اخـتالف نظراتـى هسـت. حتـى خـود      

چرخد. این اختالفات، حاصـل علـم    گفتند خورشید به دور زمین مى خورشید رو به زوال است. یا گذشتگان مى

یت و حقیقت جهان هستى. پس تکامل در علوم بشـرى نیـز در   غیرمطلق و ناقص بشرى است و نه مربوط به واقع

جایى پذیرفتنى است که موافق و مطابق با واقعیت خارجى تکوین باشد و آراء باطل پس از اثبات بطالنشـان از  

تواند با استناد به آراء هیئت بطلمیوس، بگوید خورشـید بـه دور    مجموعه علم بیرون است. آیا هنوز هم کسى مى

چرخد؟ البته قواعدى در هیئت بطلمیوس هست که قابل قبولند، اما اساس کارشـان در مرکزیـت زمـین     زمین مى

چه موافق و مطابق با واقعیت تکوین  نقض و باطل شده است. باالخره چه در علوم بشرى و چه در علوم دینى، آن

ق تکوین و تشریع نباشـد، اوالً  چه مواف و تشریع باشد، پذیرفتنى و جزء علم و معرفت دینى و تکوینى است و آن

  باطل است و ثانیا اگر هم بخواهیم جزء معرفت حساب کینم، جزء معرفت ضد دینى و ضد تکوینى خواهند بود.

پذیر از آراء حق و باطل است، صحیح نیست، زیرا از نظر عقلى پیامد  اى تکامل گویید معرفت، مجموعه که مى این

اى است از  ضادین را به دنبال دارد که از ریشه باطل است، بلکه معرفت مجموعهاجتماع نقیضین و حتى اجتماع مت

اى از آراء که بطالنشان ثابت نشده است و اگر بطالن رأیى به اثبات رسید، بایستى فورا از  آراء حق و یا مجموعه

ى و... از علماى سلف، ها نشود. با قیاس آراء کالمى فقهى، اصول گردونه معرفت خارج شود و هیچ استنادى به آن

کنیم که وجود این اختالفات، انکارناپذیر است، اما چه کسى  ناهماهنگى و اختالف عظیم در نظرات را مشاهده مى

ها قابل قبول است؟ شما خود اعتراف دارید که تعدادى از این آراء برافتاده و منسوخ گشته که نظر  گفته همه این

اند، صحیح نیسـت،   هایى از معرفت ید همه این آراء منسوخ و غیر منسوخ پارهدرستى است، اما این که اصرار دار

زیرا مجموعه متضاد و متناقض، تنها در مقام گردآورى قابل تصور است، امـا در مقـام داورى بـه ایـن تصـدیق      

  خواهیم رسید که این اقوال قابل جمع شدن نیستند.

ال تلبسـوا الحـق بالباطـل و تکتمـوا الحـق و انـتم        و«از نظر قـرآن نیـز اجتمـاع حـق و باطـل مـردود اسـت:        

  )58(آل عمران/»یا اهل الکتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل و تکتمون الحقّ و أنتم تعلمون«) 42(بقره/»تعلمون
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هـاى حـق و    اى از نشانه هاى حق دانسته و نه مجموعه و در آیاتى دیگر، انزال قرآن و خلقت تکوین را تنها نشانه

تَلَفُوا فى الکتاب لفى شـقاقٍ بعیـد    لک بأنّ اللّهذ«باطل:  مـا خلقنـا   «) 176(بقـره/  »نزّل الکتاب بالحقّ و انّ الذین اخْ

  ) 3(احقاف/»السماوات و االرض و ما بینهما اال بالحقّ

ـ  نشانه تمامى حق است که هیچ باطلى در آن راه ندارد. اگر کسى بخواهد حق را به »الحق«بر سر » ال« ل وسیله باط

وسیله باطل نپوشانید و حق را کتمان نکنیـد،   حق را به»و ال تلبسوا الحق بالباطل«فرماید:  بپوشاند، خداى متعال مى

دانید که در این صورت باید جویاى حق شوید و خدا از  دانید. شما و دیگران یا حق را نمى که حق را مى در حالى

کنید که  هاى بسیار مى آمیزید و مغالطه ل حق و باطل را به هم مىدانید و با این حا گذرد. یا حق را مى قاصران مى

. آیا حق و باطل قابل شناسایى نیستند و قرآن »و ال تلبسوا الحق بالباطل«در این صورت مورد این آیات هستید که 

نه قرآن اند وگر کند؟ پس آراء باطل به سادگى با محک قرآنى قابل تشخیص از آمیختن حق و باطل به هم نهى مى

کرد و پس از اثبات و شناسایى باطل، بایستى از گردونه علم خارج شوند و  به جداسازى حق و باطل سفارش نمى

کنند، کوتاهى از قرآن نیست. مثالً در بـاب   اگر کسانى هنوز هم به آراء کالمى، فلسفى و.. از آراء باطل استناد مى

یها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للّه و لَو على أنفُسکُم یا ا«فرماید:  شهادت حتى علیه والدین، قرآن مى

  ) 135(نساء/ »أو الوالدینِ و االقربین

در  اهللا رحمـه طبق این آیه شهادت حتى علیه پدر و مادر اگر جرمى مرتکب شده باشند، واجب است، اما عالمه حلـى  

اگر فرزند علیه پدرش شهادت دهد، شهادتش پذیرفته » لد على والدهالتقبل  شهادة الو«گوید:  تبصرة المتعلمین مى

نیست! باید گفت: اوالً چرا شهادت علیه پدر پذیرفته نیست، ولى علیه مادر پذیرفته است؟ ثانیا نص آیه شریفه را 

  1کنید؟ ثالثا روایاتى معارض آیه هم نداریم. چگونه توجیه مى

آیا اگر این اقوال که مخالف نص صریح قرآن و روایات هستند را باز هم باید جزء معارف دین تلقى کنیم؟ هرگز! 

دو منقول از هرکه باشـد، مخـالف و    است و مخالف اینچه موافق قرآن و سنّت قطعیه  معارف دینى عبارتند از آن

  ضد دین است.

  

  ـ تمایز شریعت و فهم صحیح از شریعت14

نقص باشد، باز هم غیر از خود شریعت است. وقتى  دکتر سروش: درك ما از شریعت حتى اگر سراپا درست و بى

؟ پس واقعیتى هست و درکى و این گوییم درك درست، مگر معنایش این نیست که درکى است مطابق با واقع مى

گاه الزمه جدا کردن شریعت و فهم از شریعت، این نیست که هر فهمى  درك با آن واقعیت منطبق است. پس هیچ

درست باشد و یا فهم صحیح از شریعت، ممکن نباشد، چراکه فهم صحیح از شریعت هم غیـر از خـود شـریعت    

                                                        
تند و ك�ل دیگ�ر روای�ات، مواف�ق آی�ھ  بابویھ در الفقیھ نقل كرده و الخالف و ابن ةیتنھا خبرى كھ شیخ طوسى در نھا -١ اند، مخالف آی�ھ ھس�

 ھستند.
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د کسانى که فهم صحیح از شریعت دارند، شریعت نازل کرده باشد نـه  آید که خداوند به تعدا است و االّ الزم مى

  ]273قبض و بسط/ص[یک دین اسالم که میلیونها دین اسالم فرستاده باشد!... 

صادقى:  شما موضع خود را روشن کنید! باالخره طالب حق هستید یا باطل؟ یـا طالـب آمیخـتن حـق و       اللّه آیه

از شریعت هم حق و حق چندگانگى ندارد. اگر خداى متعال امر فرمـوده  باطل؟ شریعت حق است و فهم صحیح 

، آیا تفاوتى دارد. خدا حق را اراده فرموده و شما نیز » ال اله اال اللّه«و شما هم بگویید: »  ال اله اال اللّه«که بگویید: 

شریعت هـیچ تفـاوتى در   اید که خدا فرموده است. شریعت و فهم صحیح از  حق را اطاعت کرده و همان را گفته

حقانیت با هم ندارند. یعنى گرچه فهم صحیح از شریعت، عین شریعت نیست، لکن بیانگر و نمایانگر صددرصـد  

شریعت است. آیا اگر کسى خود را در آینه ببیند، خودش را دیده است یا دیوار را؟ عکس در آینه کامالً مطابق با 

طابق با چیزى دیگر. اگر معناى درك درست، مطـابق بـودن بـا    خود آن شخص و نمایانگر صددرصد اوست نه م

ها که مطابق با واقع نیستند، نه  واقع است، پس همان درك مطابق با واقع شریعت، حق و ممکن است، و سایر فهم

ترین درجه از روشن بیانى بـه   اند، نه امکان راه یافتن در حقانیت دارند. خداى متعال شریعت حق را در عالى حق

اى نازل فرموده که مکلفان بتوانند مطابق با آن بفهمند و مرادات اصلى ربانى را دریافت دارند. بنـابرین اگـر    ونهگ

هاى غلط و با مقدمات درونى متن، به قرآن تمسک کنند،  فرض شرعمداران و دیگران با نگرشى مستقیم بدون پیش

میل و نگرش باطل به قرآن مراجعه کنند، نه تنها شریعت را اند. اما اگر با تح شریعت را یافته و حق آن را ادا کرده

  اند. یابند، بلکه حق آن را ضایع کرده نمى

  

  ـ تعارض دو فهم از دین15

دکتر سروش: آن که ضامن دینى بودن معرفت است، رجوع مستمر عالمان به کتاب و سـنّت، و غـور در بحـار و    

هاى غیر  یشین جهالت و رشد فزاینده بصیرت است، اندیشههاى پ بطون شریعت است و آن که موجب دریدن پرده

رسند و عالمان دینى را در تعمیر و ترمیم و تکمیل بناى پیشین معرفت خویش، یارى  دینى است که نو به نو در مى

ده اند. هیچ شریعتى نیام دهند. این دو نیمه بیرونى و درونى معرفت دینى، همواره با یکدیگر در داد و ستد بوده مى

است تا مردم آن را نفهمند و یا نخوانند.. اما همین که آن را بخوانند و بدانند، به فهمى فراخور فرهنگ خود از آن 

آویزند. و چون در متن شـریعت بـه اعتقـاد همـه      آمیزند و در مى رسند و این فهمهاست که با یکدیگر در مى مى

الفها آمده است، باید دید این همه نزاع و تعـارض و  مؤمنان، تعارض و تناقض نیست و چون دین براى رفع اخت

اختالف صادقانه میان عالمان دین از چیست؟ آیا دین با دین به نزاع برخاسته است یا فهمى از دین با فهمى دیگر 

  ]156قبض و بسط/ ص] ».یابند، نه فهمى از دین با خود دین همیشه دو فهم از دین با هم تعارض مى«از آن؟ 

  

طور که ذکر شد، فهم صحیح از شریعت و شریعت در حقانیت تفاوتى ندارند و فهم غلـط و   صادقى: همان  هاللّ آیه

نادرست از شریعت نه تنها مشارکتى با حقّ ندارد، بلکه با حق تباین و تضاد کلى دارد، بنابرین هـم بـا دیـن در    
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شود، اما دین بـا   نادرست متعارض مىتعارض است و هم با فهم درست از دین. گرچه فهم درست از دین با فهم 

فهم نادرست تعارض و تناقض و با فهم درست اشتراك مطلق دارد. یعنى رابطه خود شریعت با فهـم صـحیح از   

هاى صحیح، همیشه کمتر از خـود   شریعت، عموم و خصوص مطلق است که عامش خود شریعت است، زیرا فهم

رابطه دین با فهم نادرست، تباین است. در فهم شریعت ربانى اگر از شریعتند، نه آن که متعارض با آن باشند. اما 

  شود. عوامل و تجارب برون دینى بشرى استفاده شود، باعث گمراهى و تناقض با دین و فهم صحیح از دین مى

  

  ـ زبان شریعت متعلق به کیست؟16

شناسد، آن تجلى را بهتر  بهتر مى کند، اما آن کس که متکلم را دکتر سروش: گرچه متکلم در کالم خود تجلى مى

که شریعت صامت است و تا جهان صاحب شریعت به درستى معلوم نشود کدام  یابد و همین است معناى آن درمى

شود... و این از ارجمندترین کاوشهاى عالمان دین است کـه معلـوم کننـد     است، قفل از لب شریعت گشوده نمى

  ]193قبض و بسط/ص[. زبان شریعت متعلق به کدام جهان است؟.

گویند  اگر مى »هذا بیانٌ للنّاس«صادقى: تعلق زبان شریعت به کدام جهان را نیز از خود شریعت باید پرسید:   اللّه آیه

زبان دین به دنیاى عامیان تعلق دارد یا به دنیاى عالمان و حکیمان، هر دو صحیح است، چرا که عامیان و عالمـان  

هستند و قرآن براى همه است و مگر نه این است که همگان دربرابر خداى متعال مکلّف هردو از مردم و از ناس 

اى سخن گفته باشد که همگان تکلیف خود را بفهمند،که اگر چنین نباشد،  هستیم؟ پس خداى متعال باید به گونه

  مردمان هیچ تکلیفى ندارند و در برابر خداى متعال مسئول نیستند.

  

  شناس ـ حد معرفت17

دکتر سروش: بحث بر سر فهم شریعت است، نه فقط فهم فقهى؛ و نیز بحث بر سر فهم موجود از شریعت اسـت،  

نه فهم صحیح یا غلط. سخن بر سر این نیست که فهم شریعت چگونه باید باشد، بلکه بر سر آن است که چگونه 

دانـد ولـذا وارد    صحیح و سقیم مـى کند فقه را مجموع همه آراء  شناس که از بیرون نظر مى هست... یک معرفت

قبض و [شناسان.  شود که چرا چنین و چنان گفتى.. این کار خود فقیهان است نه معرفت احتجاج با فالن فقیه نمى

  ]227بسط/ص

شناس بـدین   بیند. اما معرفت رو مى کند، خود را با یک فهم غلط از قرآن روبه مفسرى که مفسر دیگر را تخطئه مى

بیند. و باز به بیان دیگر، براى معرفت شناس هـم   رو مى رد، خود را با دو فهم متفاوت از قرآن روبهنگ نزاع که مى

انـد. او از فهـم    فهم صحیح از شریعت و هم فهم غلط از شریعت، هر دو مسبوق به معلومات بیـرون از شـریعت  

  ]228همان/[ان داورى کند. گوید نه فهم صحیح از شریعت و اساسا حد او نیست که در این می شریعت سخن مى

  

صادقى: درست است که راه و روش فقیهان و مفسران گوناگون و گاه متضاد است و یکـدیگر را همـواره     اللّه آیه
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کنیم، اما این خود نوعى داورى است که بگویید راه وحدتى وجود ندارد و  اند و ما این را انکار نمى تخطئه کرده

هـا پذیرفتـه نیسـت و     سید یا این که احکام دین اقلى و تغییرپذیرند. این قضاوتتوان به یک تئورى واحد ر نمى

شناس و حتى فقهاى سنتى حق ندارند و حرام است درباره قرآن اظهار نظر نمایند، چراکـه دانـش قرآنـى     معرفت

اعم از روایات، اند،  هایى است که بر قرآن مقدم داشته فرض ندارند و اگر هم اطالعاتى کسب کرده باشند، با پیش

گوینـد:   که مـى  گیریهاى تحمیلى بر قرآن شریف شده است، از جمله این رجال، مبانى عقالنى و... که باعث نتیجه

هاى برونى، تهمت ظنـى   فرض شود فهمید مگر با پیش شود فهمید مگر با کمک احادیث، قرآن را نمى قرآن را نمى

ها درباره دین، به  ها و قضاوت دین در اقلیات و.. تمام این داورىالداللۀ، صامت، تغییر عرضیات، اضافه کردن به 

هاى برونى است. اینان بایستى کل اقوال و افکار خود  فرض علت عدم آشنایى ایشان با وحى ربانى و تحمیل پیش

ـ  «به یکى از اصحاب خود فرمودند: السـالم  علیهکه امام صادق  را بر کتاب خدا عرضه کنند؛ چنان ک علـى  إعـرِض نفس

، هیچ تقدمى هم براى افکار خود قایل نباشند و قرآن را تنها  و پس از عرضه مطلق خود به کتاب اللّه 1» کتابِ اللّه

توان به وحدت نظر و فتوا رسید و قرآن نیز چنین وحدتى را  گاه حتما مى با ابزارهاى درونى خود قرآن بفهمند، آن

  »جمیعا و ال تفرقوا  واعتصموا بحبل اللّه«فرماید:  خواستار است. چنان که مى

ها و تضادهاى آشکارى هست، دلیل بر مسـاوى بـودن    اگر در تاریخ هر علمى اعم از علوم بشرى و دینى، تناقض

که وقتى گالیله و قبل از او ابوریحان، نظریه هیئت بطلمیوسـى را نفـى کردنـد، اعتبـار و      همه اقوال نیست، چنان

هم زائل شد که از اول هم اعتبارى در عالم واقع نداشت. در علوم دینى هم هرگاه با ادلّهاصلى، قولى  حجیت آن

و سخنى نقض شود، دیگر اعتبارى ندارد که بخواهیم در مقام گردآورى یا داورى درباره آن اقـوال باطـل بحـث    

ها اعـم   چه اصرارى هست که همه فهمشود؟  بهاى انسان ارزش ندارد که در اباطیل تلف مى کنیم، مگر وقت گران

از صحیح و سقیم در معرفت دینى بگنجد. اصوالً اگر بخواهید براى فهم صحیح شریعت، ابتدا بـه سـراغ اقـوال    

گـاه بـه    شوید و هیچ منحرف و باطل بروید، جداى از تلف نمودن عمر باارزش خود، بیشتر سردرگم و حیران مى

تعال نعمت عقل را به انسان عطا فرمود تا راه صحیح زنـدگى را بشناسـد،   نتیجه مطلوب نخواهید رسید. خداى م

لکن عقل آدمى به تالزم اختیار، توانایى توجیه و تحمیل بر حقیقت را نیز دارد و اگر کسـى فرمـان پروردگـار و    

معرفـت  موالیش را توجیه غلط یا تحمیل کند و برخالف مراد الهى نظر دهد، نام آن، معرفت دینى نیسـت، بلکـه   

گنجد، یعنى گردآورى آن اتالف وقت بـوده و حـرام    ضد دینى است، بنابرین در معرفت دینى به هیچ عنوان نمى

است و داورى درباره آن نیز مشخص است. معرفتى دینى است که از دین تأیید داشته باشد و اگـر کسـى رأیـى    

طور کلـى   مطرود است و در مقام گردآورى باید به صادر کند و نتواند از قرآن تأیید آن را بگیرد، در مقام داورى،

چنان حفظ نمود تا حجم اقوال افزایش یابد. گستردگى حجم اقوال چنان زیاد  باید حذف شود نه این که آن را هم

نماید که پسندیده هیچ عقل سلیمى نیسـت تـا چـه     فرسا مى است که براى طالبان تعلّم دین، بسى صعب و طاقت

                                                        
١

 ـ آدرس حدیث:
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  رسد به شرع.

  

  هاى مستقیم صراط ـ18

دکتر سروش: این نکته را باید به گوش جان شنید و تصویر و منظر را باید عوض کرد و به جاى آن که جهـان را  

ها  اى از خطوط راست دید که تقاطع واجد یک خط راست و صدها خط کج و شکسته ببینیم، باید آن را مجموعه

قیقت در حقیقت غرقه شد. و آیا ایـن کـه قـرآن پیـامبران را بـر      کنند: بل ح و توازیها و تطابقهایى با هم پیدا مى

دانـد، بـه    مى»الصراط المستقیم«یعنى یکى از راههاى راست نه تنها صراط مستقیم »صراط مستقیم«صراطى مستقیم 

  همین معنا نیست؟.. 

اش حـق   هم دانسـته  داند که آن را وام کرده است داند دوستش یک میلیون تومان پول دارد، اما نمى کسى که مى

است، هم تصویرش از ثروت آن دوست، غیرعینى و غیرواقعى است. براى آن که هندسه معرفت وفادار به واقعیت 

هاى مربوطه را واجد باشد در غیراین صورت، خائن به واقعیـت خواهـد بـود. بـه      ها حقیقت باشد، باید همه این

گاه هدایت و ضاللت و حق  ان هستى، پر رمز و راز نبود.. آنعبارت دیگر اگر ساختار واقعیت ساده بود و اگر جه

  ]10/ص36کیان/[نمود..  گون معقول و مقبول نمى هاى گونه یافتند و تولد فرقه و باطل، به آسانى از هم تمایز مى

و ها و فضایل و آداب، به اعتقاد جمعى از معاصران، به هیچ ر ها چنین خویشاوند و سازگارند، ارزش اگر حقیقت

ها تعارضى نازدودنى حاکم است.. این معنا از پلورالیسم را باید به جد مورد مداقه قرار  چنین نیستند و در بین آن

داد که گرچه از حیث تکیه بر فقدان دلیل، سلبى است اما از حیث تکیـه بـر تبـاین و تعـارض و تسـاوى ذاتـى       

توان  در اصل، چند گونه زندگى و الگو براى آن مىها، پلورالیسمى مثبت است و مفاد آن جز این نیست که  ارزش

ها را به نوع واحد تحویل کرد، درست  توان آن داشت (پس از طرد انواع ناپسند و مذموم) که با هم برابرند و نمى

کنند و  هاى روحى و طبیعى داریم که همواره چند تئورى با هم رقابت مى همچون پلورالیسمى که در تفسیر تجربه

چنین بنابر نظر حکیمان هر  هاى باطل) به یک تئورى (واحد) فرو کاست. هم ها را (پس از طرد تئورى ن آنتوا نمى

طـور تـام، الگـوى     انسان نوعى است منحصر به فرد و کمال هیچ انسانى کمال دیگرى نیست و لذا هیچ انسانى به

ها خواست که همه مثل هـم   ن از انسانتوا دیگرى نیست و لذا بیش از یک انسان کامل داریم. به همین سبب نمى

  ]14/ص36کیان/[شوند و از فضایل یکسان برخوردار باشند و صراط واحد داشته باشند. 

پذیرد، براى این است که دیرى است در سـنّت خـردورزى    جامعه امروز ما که امروز اندیشه پلورالیسم را دیر مى

هـاى کالمـى را موجـب     است. از این رو رواج بحـث فلسفى و به خصوص کالمى به احتضار و خموشى افتاده 

هـا   انـد تـا بـدان    ها نگرفتـه  اندیشد که عامه مردم، عقاید خود را از این بحث شمارد و نمى ضعف عقیده عامه مى

هـاى مسـتقیم در    دربازند. در اینجا مسؤولیت تام با عالمان و رهبران است نه عامیان و مقلّدان که به وجود صراط

ست اذعان و تمکین کنند.. عزم بر الگوى واحد دادن به زندگى و دین و زبان و فرهنگ و اخـالق و  دیانت و سیا

عادات و آداب آدمیان، عزم محال کردن است و وزر و وبال بردن. زدودن آن کثرت نه ممکن است و نه مطلـوب.  
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  ]16/ص36کیان/[

  »رسلینَ على صراط مستقیمٍیس، والقرآنِ الحکیمِ، إنَّک لَمنَ الم«صادقى:  اللّه آیه

تنوین وحدت است و نه تنوین تنکیر. زیرا آیات دیگرى از قرآن این تنـوین را تفسـیر    »صراط مستقیمٍ«تنوین در 

کند که صراط مستقیم وحدت دارد و از نقطه عبودیت تا نقطه ربوبیت، تنها یک راه و خط مستقیم بیشتر وجود  مى

بر اول صراط، نشانه مشخص و معین بودن » ال« »اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم«خوانیم:  حمد مى که در سوره ندارد، چنان

مفرد است و معرفه، پس همه باید در این راه واحد شناخته شده قدم برداریم. »الصراط«و نشانه وحدت است چون 

تنوین وحدت است و بگویید این »ط مستقیمٍصرا«پس صراط در قرآن، راه واحد است و اگر نپذیرید که تنوین در 

شود و هم شـامل   تنوین تنکیر است باید از آیات قرآن دلیل بیاورید، زیرا این تنوین هم شامل تنوین وحدت مى

  تنوین تنکیر و ادعاى بر هریک از سایر آیات دلیل و تأیید الزم دارد. 

) یعنى پروردگار 126(انعام/»و هذا صراطُ ربک مستقیما«. ما در عالم تکوین و تشریع یک راه مستقیم بیشتر نداریم

متعال در تکوین و تشریع یک صراط مستقیم واحد دارد. چنین نیست که حقایق مختلف و متوازى از جانب خداى 

متعال پدید آمده و سپس تودرتو و غرقه در هم شده باشد، بلکه حقیقت یکى بیشتر نیست، حقیقت فعل الهـى در  

اى که مکلفان به آن فیض دسترسى داشته باشند، نه آن که با پیچیده  قیقت فیض الهى در تشریع به گونهتکوین و ح

شدن حقیقت در چیزى دیگر، ابهام و حیرانى پدید آید و در این صورت فیضى درکار نخواهد بود و اصوالً فیضى 

وانند به حقیقت شریعت الهى که سرشار از ت که قابل دسترسى نباشد، به چه کار آید؟ اگر کسانى نتوانستند یا نمى

هاى ظلمـت را   فضل و فیض و کمال است، برسند، کوتاهى از خودشان است که افکار و عقاید منحرف و حجاب

اى که  گونه زنند تا به نور مطلق برسند. اگر خداى متعال ثروتى هنگفت را به آسانى شما ارزانى داشته، به کنار نمى

دارید، اگر جویاى آن نعمت نشوید و بگویید پر رمز و راز اسـت و در عقـل و درك مـا    هرگز توان شکرش را ن

اید و هم تصویرتان از آن ثروت هنگفت الهى با غبارهایى آلوده اسـت، کـافى اسـت     گنجد، هم حق را نیافته نمى

یم واحد بنگرید. تان را پاك کنید تا سیماى شفاف و زالل نور هدایت را در صراط مستق غبارهاى مفروضات ذهنى

هـاى   طور تام الگـوى انسـان   ها به هستند و اینالسالم علیهمهاى کامل و مطلق بسیارى داریم که انبیاء و معصومین  انسان

دیگرند و همگان از معصومین و دیگران مأموریم که در همین یک صراط واحد قدم برداریم. زیرا پیامبر اسالم و 

الطُّرُقُ الى اللّه بِعدد «ما را به راه مستقیم هدایت فرما. »اهدنا«خوانیم:  در قرآن و نماز مىو همه مسلمین  السالم علیهمائمه 

شود که کل انفاس خالئق در یک راه باید قدم بردارند تـا هـدایت    پاسخ داده مى»اهدنا«به وسیله » أنفاسِ الخَالئق

  رد که هر کس خود باید این راه را بپیماید.گونه توجیه ک توان این شوند و معنى عدد انفاس خالئق را مى

طور کلى  به». الصراط: الطّریق المستقیم«ها)، و در مفردات نیز آمده است که:  خداى تعالى نفرمود: (صرُط: صراط

بلعد. صراط نیز راهـى   است، یعنى گلویى که بى هیچ انحرافى غذا را مى» صرَط الطعام«معناى صراط در لغت از 

رساند،  پیماید و آن راه نیز پوینده را بى هیچ انحراف و اعوجاج و گمراهى به مقصد مى ینده، آن را مىاست که پو

آید. پس باید در خود صراط مستقیم یـا در   به قدرى روشن و واضح است که هرگز در آن تردیدى به وجود نمى
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اللّه و ائمه  د مخصوص شخص رسولطور صد درص انجامد، قدم گذاریم. خود صراط مستقیم به راهى که به آن مى

کنیم کـه از سـبل الـى اللّـه بـه وسـیله دورشـدن از سـبل و          است. ما هم کوشش و کاوش مىالسالم علیهممعصومین 

تر کنیم تا این سبل از جمعیت و کثرت به وحـدت   هاى شیطانى، خود را به صراط واحد نزدیک و نزدیک حجاب

هاى مستقیم نداریم، بلکه لغت (سبل) به کار رفته و امر  گیریم. در قرآن صراط گرایند، و ما در آن راه مستقیم قرار

تَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَقَ بکم عن سبیله«شده از سبل به صراط گراییم:  بِعوه و ال تَ ) 153(انعام/»انَّ هذا صراطى مستقیماً فاتَّ

من  ]مستقیم[هاى دیگر پیروى نکنید که شما را از راه  راه این صراط مستقیم من است، پس آن را پیروى کنید و از

  سازد. جدا مى

پذیرد و امورى که محال باشند امـر و نهـى بـه     امر از طرف حضرت حق سبحانه و تعالى به امور ممکن تعلق مى

صـراط واحـد    امر شده است کـه از  »فاتبعوه و ال تتبعوا السبل«مورد است. لذا طبق امر و نهى آیه شریفه  ها بى آن

مستقیم تبعیت کنید و از انواع مختلف سبل پیروى نکنید. پس هم سبل شیطانى را باید کنار گذاشت و هم سـبل  

  رحمانى پیش از صراط مستقیم را. 

  به هر حال ما سه راه داریم: 

ى ضاللت هاى گوناگون شیطانى به سوى گمراهى است، حتى صراط واحد شیطانى به سو ـ سبل شیطانى که راه1

هـاى شـیطانى بیراهـه     ها دورى کرد، زیرا گرچه همه راه و گمراهى نداریم، بلکه سبل شیطانى است که باید از آن

دادن مردم است. مثالً خود شیطان نیـز وحـدت    است، ولى اندکى با حق مخلوط شده است که آن نیز براى فریب

) قطعا 16(اعراف/»ا أغویتنى ألقعدنَّ صراطَک المستقیمقال فبم«صراط هدایت را قبول دارد و اقرار کرده است که: 

شود،  که در آیاتى دیگر از قرآن نیز سخنان درستى از شیطان دیده مى نشینم بر سر صراط واحد مستقیم تو. چنان مى

تُکُم فَأخْلَفْتُکُم و ما کانَ و قالَ الشَّیطانُ لَما قُضى االَمرُ انَّ اللّه وعدکُم وع«: 22مثالً سوره ابراهیم آیه  دعو قَّ والْح د

رِخصما اَنَا بِم کُمنْفُس نْتُم بِمصرِخى لى علَیکُم من سلْطانٍ االّ أَنْ دعوتُکُم فاستَجبتُم لى فَال تَلُومونى و لُوموا اَ کُم و ما اَ

نْ قَبونِ مبِما اَشْرَکْتُم نّى کَفَرْتاَلیم.ا ذابع ممینَ لَهنَّ الظّاللُ ا«  

و (هنگامى که کار عالم تکلیف به پایان رسید)، شیطان گفت: همواره خدا به شما وعده حق داد و من هم به شما 

اى بر شما نبود به جز آن که شما را دعوت کردم پـس مـرا    وعده دادم پس مخالفت کردم. و براى من هرگز سلطه

مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید، و من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من  اجابت کردید. پس

  چه شما به من شرك ورزیدید کافر شدم محققاً ستمکاران برایشان عذابى دردناك است. نیستید، من همواره به آن

طالب حقى است کـه بیـان   این سخنان شیطان، یعنى اقرارش به صراط واحد مستقیم و اقرار به وسوسه مکلفان، م

خواهد کرد و دلیل است که صراط واحد شیطانى نداریم، چون صراط واحد، راهى است یکدست و یکسان و در 

ها خود شیطان، اندکى با حق آمیخته است.  کل جهان باطل مطلق و یکدست نداریم، بلکه اباطیل و باالترین باطل

رفته است و پروردگار متعال نیز طبق آیاتى به صـراط مسـتقیم   چنان که شیطان، صراط واحد مستقیم الهى را پذی

ربانى تصریح دارد، حال اگر کسى برخالف خدا و شیطان، بگوید راه هدایت، یک راه واحـد مسـتقیم نیسـت و    
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  هاى مختلف و متوازى است، چه حکمى دارد؟! راه

راه خداست کـه منتهـى بـه صـراط      اى براى راهیان هاى گوناگون به سوى خداست و مقدمه ـ سبل رحمانى راه2

منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السالمِ و یخرِجهم منَ الظُّلُمات الى النُّورِ و یهدیهم الى صراط    یهدى بِه اللّه«شود:  مستقیم مى

هاى سالمتى  راهکسانى را که از خشنودیش پیروى کردند، به  ]قرآن و محمد[). خدا به وسیله او 16(مائده/»مستقیم

  کند. به راه مستقیم رهبریشان مى] در نهایت[شود و  رهنمون مى

اى در هدایت به صراط مستقیم است،  سبل رحمانى یا سبل السالم، غایت هدایت نیست، بلکه تنها به عنوان مقدمه

ى سالم متکامل به ها اى براى هدایت به سوى ضاللت و گمراهى هستند و سبل السالم همان راه سبل شیطانى مقدمه

  »یهدیهم الى صراط مستقیم«سوى صراط مستقیم است: 

سبل «است که از کل سبل شیطانى باید دور شده، و پس از پیمودن  »صراط الذین انعمت علیهم«ـ صراط مستقیم: 3

سـبل  «همـان نقطـه مسـتقیم میـان بنـده و خداسـت، و       »صـراط مسـتقیم  «در صراط مستقیم قرار بگیریم.  »السالم

هاى تکاملى غیرمتضاد اعم از مستقیم و منحنى، دور یا نزدیک است که با طى مراحلى مقدماتى،  تمامى راه»لسالما

گردد، مثالً اگر کسى سالها در ادبیات زبان عربى تحقیـق کـرده، در    از دورى و انحناء به صراط مستقیم الهى برمى

توانـد بـه صـراط     ت و با دقت و تدبر در خود قرآن مـى سبل السالم یا مقدمات اولیه درك قرآنى گام برداشته اس

ادبیات قرآنى دست یابد، ولى اگر بخواهد اقوال ادبى را بر قرآن تحمیل کند، گامى باطل و سبل شیطانى است که 

است و یا مضاد با راه خداست کـه  »المغضوب علیهم«کند که  سبل شیطانى یا انسان را از راه مستقیم خدا دور مى

کند، در سـبل السـالم    را بررسى مى السالم علیهمباشند. یا مثالً کسى که کل احادیث منقول از پیامبر و ائمه  مى»ینالضّال«

قدم برداشته است. چنین شخصى اگر صحیح و سقیم احادیث را برمبناى قرآن پیدا کند، از سبل السالم به صراط 

بر قرآن تحمیل کند، از سبل السالم به سبل الشیطان  مستقیم رسیده است، اما اگر بخواهد حدیثى مخالف قرآن را

  سقوط کرده است.

آیه یا صفت حمیـد و   3وصف گردیده است و در  »مستقیم«آیه با صفت  33آیه از قرآن آمده و در  45صراط در 

) که یکسـره  23ت/(صافا »منْ دونِ اللّه فَاهدوهم الى صراط الْجحیم«در یک آیه هم براى دوزخیان با صفت جحیم 

شـود. در سـایر    شوند و هر راهى به جز راه خدا به سوى شقاوت و عذاب رهنمون مـى  به سوى جحیم روانه مى

گر توانایى رسیدن و قدم نهادن در راه واحد است و  آیات صراط با جمالتى توضیح داده شده است که همگى بیان

صراطا مستَقیماً و من یطعِ اللّه والرَّسولَ فاولئک مع الّذینَ أنْعم اللّه و لَهدیناهم «لذا به آن امر و سفارش شده است: 

بِیینَ والصدیقینَ والْشُّهداء والصالحینَ و حسنَ اُولئک رفیقاً   )69(نساء/»علَیهِم منَ النَّ

اسـت و ایـن    »صـراط الـذین انعمـت علـیهم    «ان در این آیه مبارکه، راه نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین هم

توانند باید خود را  بزرگواران نیز بنا به مراتب خویش الگوهاى معرفى شده ربانى هستند و دیگران تا جایى که مى

تواند اسوه و الگوى تام براى دیگرى باشد؟! اسوه و  شود هیچ انسانى نمى با ایشان تطبیق نمایند. پس چرا گفته مى

( ) معنـاى اسـوه و الگـو عینیـت      »اسوةٌ حسنۀٌ  و لکم فى رسول اللّه«است که: آله و علیه اهللا صلى، خود پیامبر الگوى خاص
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کنیم خواسته خود را به پیروى از  گیرد و ما سعى مى طرفین نیست، بلکه الگو طرح و نمونه است که مدل قرار مى

ین و شهدا و صالحین بدین معنا نیست که ما صد درصـد  آن اصالح کنیم. بنابرین الگو قرار گرفتن انبیاء و صدیق

هایى تام براى ما هستند که ما به قدر توان و استعداد در راه رفته ایشان، قـدم   مانند ایشان شویم، بلکه آنان نمونه

ن رسیدند رویم تا به جایى برسیم که آنا اند و ما نیز به دنبال ایشان مى طور قطع در صراط مستقیم برداریم. اینان به

  ان شاءاللّه.

بنابراین حقایق نداریم، بلکه یک صراط و راه مستقیم و یک حقیقت بیشتر وجود ندارد ولـى درون ایـن حقیقـت    

ها وجود دارد کـه   هاى مختلف حقّ مثالً از حیث اخالق، عرفان، علم و عمل به احکام و سایر زمینه صراط، زمینه

یى از حق واحداند، لکن چون حقیقت واحد یعنى صراط مستقیم ربانى مسلما حقایق مختلف نیستند، بلکه قسمتها

در طول تاریخ با ناحق و جهل مخلوط شده، به ظاهر به کثرت راه تبدیل شده اسـت. خویشـاوندى و سـازگارى    

ها سازگار نیستند تا حق مخلوط شده به باطل، با حق مخلوط شده بـه باطـل    حقایق قابل تصور نیست، زیرا باطل

هاى التقاط یافته سر همسازى ندارند و حقّ آمیخته با هر یک نیز کارایى  سازگارى داشته باشد.  چون باطل دیگرى

هـاى مشـوب، بـه نـابرابرى و      رسند و به دلیل عدم تساوى ذاتى باطل ها هستند که به ناسازى مى ندارد، لذا باطل

  شوند. عدالتى کشیده مى بى

پذیرد. حق مطلق یکى اسـت و   اى چندگانه متضاد و در عین حال برابر نمىحقِّ مطلق، چندگانگى ندارد و الگوه

و این مهم بر عهده عالمان و رهبران دینى است  1شمار؛ که بایستى پاکسازى و تنقیح گردند حقّ مخلوط با باطل بى

ها در دیانت و سیاست موجود، اذعان کنند تا بر محور و محک اصیل قرآنى بـدون   که به وجود انحرافات و کژى

مفروضات باطلِ واهى و خرافى، به تفسیر واحد عالى و متعالى دست یابند و حتماً پس از رد و طـرد مفروضـات   

رنگ خواهـد   توانند به امر واحد برسند. اگر هم احتمال خطایى وجود داشته باشد، بسیار کم مىباطلِ غیر قرآنى، 

بود که براى رفع این خطاهاى ناچیز، وظیفه دوم عالمان و رهبران دینىِ کلّ عالم و باالخص علماى اسالم اسـت  

ر تبلور یافته، احتمال خطا و اشتباه که بر مبناى محک و معیار قرآن، شوراى شایسته قرآنى تشکیل دهند تا با افکا

و أمـرهم شـورى   «تـر خواهنـد شـد:     را به صفر رسانند، و هر چه خطا کمتر شـود بـه صـراط مسـتقیم نزدیـک     

  )38(شورى/»بینهم

دو امر در آیه شریفه مورد سفارش است: یک امر فردى و یک امر اجتماعى. امر فردى خطاب به مـردم اسـت در   

اجتماعى خطاب به والیان مردم است در اداره امـور مـذهبى، سیاسـى، اجتمـاعى،      امور شخصى خودشان و امر

کنند، اگر مردم و اداره کنندگان مردم،  اقتصادى، نظامى و... بر مبناى قرآن و تخصص در موضوعى که مشورت مى

ها خواست  نسانها به وحدت خواهد گرایید، به همین سبب باید از ا بر یک اساس امور خود را اداره کنند، کثرت

و در نهایت در صراط مستقیم قرآن قدم بگذارند و از انواع سبل دیگر به خط مستقیم الى اللّـه  »سبل السالم«تا در 

                                                        
١

 إنّما...«فرماید:  داند، آن حضرت مى التقاط حّق و باطل را علّت و منشأ ھر نوع فتنھ در جوامع مى السالم علیھكھ امیرمؤمنان على  ـ چنان
 



 75

برگردند. از عالمان هم باید خواست تا از تفسیر به رأى دورى گزینند و تنها با ابزارهاى درونى به معارف قرآنـى  

ه تبلور و تکامل بیشترى برسند. کثرت در تکامل غیرمتضاد صحیح است، اما دسترسى یابند و در این راه همواره ب

باشد. کثرت اول ناگزیر و ممدوح است؛ اما کثرت دوم  هاى مختلف نادرست مى کثرت در اختالف و تناقض و راه

ت و طـور کثـر   که وحدت در راه باطل، محـال اسـت، همـین    مذموم است و باید از آن گریز و پرهیز نمود. چنان

اختالف در حق نیز محال است، چون حقّ، مطلق است و اگر کثرتى متضاد پیرامون آن پدید آمد، حتماً با بـاطلى  

هاى سالم و سـالمت و   عجین گشته است، وگرنه کثرت تکاملى برحسب درجات مکلفان، همان سبل السالم یا راه

  مراتب هدایت است.

»اُم لَ النّاسعلَج کبر لَوشاءموخَلَقَه کذلل و کبر محن رالّ مفینَ اختَلزالُونَ مالی ةً ود118ـ119(هود/»ۀً واح(  

که باالجبار وحـدت داشـته   [داد  خواست، حتما مردم را امت واحد قرار مى پروردگارت مى ]برفرض محال[واگر 

که وحدت در راه حق داشـته  [رحمشان کرد همیشه در حال اختالفند، مگر کسانى که پروردگارت  ]لى[، و]باشند

  آنان (مردم) را آفرید. ]رحمت وحدت[و براى آن  ]باشند

 آلـه  و علیه اهللا صلىکه از پیامبر اکرم  همان کثرت در وحدت یا بعد تکاملى پوییدن صراط مستقیم است، چنان »لذلک خَلَقَهم«

اى بر توان بشر بـراى رسـیدن بـه     دت شریکند که خود نشانهتا امام زمان (عج) و همه انبیاء و اولیاء در این وح

کثرت دوم یا اختالف در حق است و مذموم، و ما باید با اختیار و مناعت طبع »و ال یزالُونَ مختَلفین«مطلوب است. 

خواست همه را امـت واحـد قـرار     خویش از اختالف دورى کنیم تا به وحدت برسیم واالّ اگر خداى سبحان مى

  داد. لکن بشر موجودى صاحب اراده و میل است و باید خودش راه صحیح را دربر گیرد تا نجات یابد.  مى

  

  ـ تفسیر به رأى19

هیچ گاه به سرانجامى نرسیده اسـت. همـه   » تفسیر به رأى«دکتر سروش: مناقشات مفسران درباره معنا و مصداق 

اند کـه قـرآن را    یکدیگر را به ارتکاب این گناه متهم کرده اند و در عین حال اند که از این کار پرهیز کرده مدعى

دهد. ایـن   شویى نشان نمى اند. حقاً هم همین طور است. اما هیچ کس هم واقعا راه برون تابع رأى خویشتن آورده

کند. در روزگار ما آقاى طباطبایى صاحب تفسیر المیزان خود در معـرض ایـن    امر حکایت از دشوارى مسأله مى

تحـذیر کـرده    "تفسیر"و  "تطبیق"که او خود را در مقدمه تفسیرش از خلط میان  رغم آن م قرار گرفت،.. علىاتها

هاى علمى و یا فلسفى بیرون دینى را به تکلّف بر معانى آیات  کوشند اندیشه همه مى«گوید :  بود،.. او در ادامه مى

روش او به تعبیر خود وى، » بعید و غیر مستقیم حمل کنند.گرانه آیات را بر معانى  اى تأویل تحمیل کنند و به گونه

عبارت است از مقابله یک بخش از متن با بخش دیگر تا به این ترتیب معنا از طریق دور هرمنوتیکى ساخته شود 

 کند که زبان قرآن را نباید بیش از اى را تصریح مى . اما او در مقدمه نکته]فرضى در کار او نیست گویى هیچ پیش[

حد بر معانى مادى الفاظ حمل کرد.. الفاظ بیش از آن که بر مصادیق مادى و کنونى داللت کننـد بـر خـدمات و    

را در نظر بگیرید.. مهم نیست که آن ترازو از چه ساخته شده و به  "ترازو"کنند.. براى مثال،  ها داللت مى فواید آن
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. مطابق رأى طباطبایى، توجه بـه  ]هد تا ترازو خوانده شودکافى است کار توزین را انجام د[کند.  چه نحو کار مى

، لوح، عرش و غیره را در قرآن دریابیم و خطاى "المیزان"کند تا بتوانیم الفاظى نظیر  اى را فراهم مى این معنا زمینه

اند تا  یدهگیریم: مفسران در طول تاریخ صادقانه کوش نگر را تکرار نکنیم.. پس نتیجه مى متکلمان و محدثان سطحى

 ]که این کار ناممکن است[ها به این نتیجه مهم انجامید:  هاى بیرونى بپیرایند، اما این تالش تفسیر قرآن را از اندیشه

ناپـذیر اسـت..    ها در فرآیند تفسیر، هم عمـالً و هـم بـه لحـاظ معرفـت شـناختى اجتنـاب        و حضور این اندیشه

  ]6ـ4/ص38کیان/[

  

  ه رأى دو نوع و راه صحیح تفسیر یک نوع است.صادقى: تفسیر ب  اللّه آیه

1مستقرّ قرآن که بدترین تفسیر بـه رأى اسـت. در ایـن نـوع      2یا ظاهر 1ـ تفسیر به رأى، یا تحمیل بر خالف نص

ا در ذهن خویش آماده ساخته و هنگام اسـتدالل بـراى   اى ر گر، افکار و مقاصد از پیش تعیین شده تفسیر، تحمیل

  دهد. اى مطابق میل خویش انتخاب و مورد مدعاى خویش قرار مى گونه تحکیم پندارهاى خود آیات را به

کانت و الپالس و بوفون آلمانى فرض کرده بودند زمین از خورشید جدا شده است که بعـدها نقـض علمـى آن    

سال پیش از آن نازل شده، در آیاتى آورده است که تولّد زمین از خورشـید نبـوده    1420ثابت شد، قرآن نیز که 

تَقْناهمـا    «ام سوره انبیاء:  است. مثالً در آیه سى آیـا و ـ   »أَولَم یرَ الّذین کَفَرُوا اَنَّ السـموات واالرضِ کانَتـا رتْقـاً فَفَ

اند، پس ما آن دو را از هم جـدا   ین به هم پیوسته بودهها و زم همچنین ـ ندیدند کسانى که کافر شدند، که آسمان 

  کردیم؟

همین سـه نفـر    »الذین کفروا«طنطاوى بر اساس فرضیه کانت و الپالس و بوفون آلمانى، به خیال این که مصداق 

شید بینند کسانى که کافر شدند خور آیا نمى«کند:  گوید: السموات یعنى خورشید، و آیه را چنین معنا مى هستند مى

و این بر خالف لغت واضح قرآنى و غیـر  » و زمین به هم پیوسته بودند، پس ما زمین را از خورشید جدا کردیم؟!

ها نیز  هاست و نه تنها خورشید! آسمان در زبان قرآن و غیر آن، به معناى آسمان »السموات«قرآنى است، چون لفظ 

یلیاردها کهکشان و ترلیاردها ستاره و سیاره، که یکى از ها به ما مشتمل است بر م هفت عددند، نزدیکترین آسمان

  ها خورشید است، مثل این است که بگوییم دریا و مراد ما قطره باشد! یا بگویند سماوات و مراد خورشید باشد! آن

أَنَّ «فرمایـد:   ها مطرح است نه زمین و خورشـید، آیـه آشـکارا مـى     در این آیه پیوستن و گسستن زمین و آسمان

  ها و زمین به هم پیوسته بودند، پس ما آن دو را از هم جدا کردیم. آسمان»السموات واالَرضِ کَانَتا رتْقاَ فَفَتَقْناهما

اى، تحمیل و تفسیر به رأى را در مقابل نص قرآن انجـام   بینیم که وى با چند تحمیل لغوى و فرضیه جا مى در این

را که مشـتمل بـر    »الذین کفروا«ـ 2یعنى ماضى را مضارع معنا کرده است. » اَوال یرى«را  »اَولَم یرَ«ـ 1داده است: 

                                                        
١

 ـ داللت قطعى، حكم صریح و واضح.
 
٢

 ـ مطلب آشكاِر پابرجاى قرآن.
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هاست ـ در انحصار کانت و الپالس و بوفـون آلمـانى     میلیاردها کفار در مثلث زمان است ـ و آیه شامل همه آن 

ى جدایى زمین از خورشـید گرفتـه   را به معن»فَفَتَقْناهما«ـ 4را به معنى خورشید دانسته و  »السماوات«ـ 3قرار داده. 

تَقْناهما«است در حالى که  که آیاتى از  جدایى دوگانه است و نه یگانه که زمین از خورشید جدا شده باشد، چنان»فَفَ

  داند! سوره فصلت نیز آفرینش زمین را با مراحلى برشمرده، پیش از خورشید مى

کند نه ایجاب، و در هیچ بعدى  ها را سلب مى رآن، نه آنـ نوع دوم تفسیر به رأى، تحمیل مفروضاتى است که ق2

  اى بر آن تحمیل شود.  از ابعاد، بر آن مطالب داللتى ندارد، لکن مطلب مورد نظر به گونه

  اند:  کند، چندگونه البته مطالبى را که قرآن نفى یا اثبات نمى

رآن پیرامون آن، نفى یا اثبات ننموده، لکـن  الف) مسائلى مانند تعداد رکعات نمازهاى واجب روزانه که اگرچه ق

مراجعـه   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى مبناى وجوب نماز و مانند آن را بیان فرموده و ما باید براى چگونگى انجام آن به سنّت پیامبر 

  اند. که ذکر شد، پیامبر این مطالب را هم از خود قرآن اتخاذ کرده کنیم و چنان

و مسائلى از این قبیل  السـالم  علیهمهم در قرآن نیست، مثل تاریخ والدت یا شهادت ائمه ب) مسائلى که حتى مبناى آن 

جات وارد شده یا در باب چگونگى روابـط زناشـویى و یـا     همچون روایات و احادیثى که در باب خواص میوه

مانند تـاریخ شـهادت    شوند، ها و... که در صورت تواتر یا تظافرِ صحیح پذیرفته مى درباره معالجه بعضى بیمارى

که به تواتر قطعى در روز دهم محرم الحرام یعنى عاشوراء واقع شد. اما اگـر تـواترى    السـالم  علیهحضرت امام حسین 

اى، با علم مورد بحث آن حـدیث، موافـق بـود،     آور نداشتیم، اگر این احادیث مربوط به پزشکى یا هر زمینه علم

کنیم تا  ها توقف مى ها وجود ندارد، در قبول یا رد آن فى و اثباتى پیرامون آنپذیریم و اگر نبود چون در قرآن ن مى

زمانى که با علوم تجربى قطعى، به اثبات برسد و یا با ظهور حضرت مهدى (عج) مورد تقریر آن حضـرت قـرار   

  گیرد.

است، که در طول تاریخ ـ راه صحیح تفسیر قرآن، بدون مفروضات برونى و تنها با استفاده از قراین درونى متن 3

هـاى فکـرى    این مبنا و روش، چندان مورد نظر علما و مفسرین قرآن نبوده اسـت، بلکـه آنـان در قالـب مکتـب     

هـاى علمیـه، مـورد توجـه دقیـق       دارترین بحثى کـه بایـد در حـوزه    اند. ریشه کرده مشخصى اقدام به تفسیر مى

ى در ارتباط با دین است. مکاتب در اصل سه مبنا دارند: پژوهشگران قرار گیرد، بحث تعداد و تفکیک مکاتب فکر

  ـ مبناى افکار بشرى و غیر وحیانى.3ـ مبناى وحى التقاطى. 2ـ مبناى وحى خالص. 1

ــ  2العقـل   ــ اصـاله  1هاى عقال بر یکى از این چهار پایه استوار است:  بنابر تقسیم دیگر، اصوالً مکاتب و روش

خواهند به شـریعت   پذیرند، زیرا مى الوحى را مى الوحى، مؤمنین مکتب اصاله اصاله ـ4الحس  ـ اصاله3العلم  اصاله

دانیم و بنابر تدین  خداى متعال که به او ایمان دارند عمل کنند، نه به پندارهاى بشرى، ما وحى ربانى را مطلق مى

قصور یا تقصیر، خـالى از خطـا   به شریعت ربانى، براى سه مکتب دیگر اصالتى مطلق قایل نیستیم، چون به علّت 

نیستند. البته سه مکتب اصالۀ العقل و العلم و الحس در علوم بشرى قابل قبولند، زیرا خداى متعال علوم و فنـون  

بشرى همانند پزشکى و... را به خودشان وانهاده است تا در آن تحقیق و پیشرفت نمایند، لکـن در عرصـه دیـن،    
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  د. مجالى براى غیر وحى وجود ندار

که زمان حجیت آن گذشته و منسوخ گشته و » اولین«) مکتب وحى 1شود:  مکتب وحى نیز به دو بخش تقسیم مى

، که یا اصالً در دسـترس نیسـت مثـل وحـى نـوح و      السـالم  علیهمعبارت است از وحى نوح، ابراهیم، موسى و عیسى 

  ت و انجیل.ها نمایان است مثل وحى تورا ابراهیم، یا تحریفات آشکارى در آن

طـور   خواهیم به یا وحى خاتم که اصل آن قرآن و الى یوم الدین پابرجاست که مى» آخرین«) مکتب وحى فعلى 2

  مفصل درباره این مکتب بحث کنیم.

ها عبارتنـد از   متأسفانه در مکتب وحى قرآنى هم مکاتب مختلف وجود دارد که قطعاً یک مکتب حقّ است و این

  حمیل، تفکیک و اعتصام.چهار مکتب: انفصال، ت

شود و طرفداران آن به قرآن فقـط بـا    ـ مکتب انفصال: در این مکتب اصوالً به قرآن توجه علمى و تحقیقى نمى1

نگرند نه به عنوان کتابى که باید سرچشمه انحصارى علوم الهى مورد دقت و بررسى علمى  دیده تقدیس ربانى مى

  قرار گیرد.

کلى است و یا جزیى، در مورد صدور بعضى احکام و مسایل فقهى یا کالً منفصل از  در مکتب انفصال، یا انفصال

اى مخـالف نظـر    نمایند، و اگر آیه دهند یا احیاناً اگر قرآن، موافق رأى ایشان باشد به آن رجوع مى قرآن فتوى مى

مسافر یک انفصال کلى دیده  کنند. مثالً در بحث نماز ایشان باشد به آن توجهى نکرده یا آن را توجیه نادرست مى

کنند و براى استدالل و استنباط، تنها از مبانى حدیث، اجمـاع، اطبـاق، شـهرت و     شود که به قرآن رجوع نمى مى

هاى بسیار دارد، اجماعات نیـز احتمـال خطـاى     کنند، احادیث که معلوم است جعل و وضع ضرورت استفاده مى

و تنها کاشف از قول معصـوم   السالم علیهناشى از عدم دسترسى به قول معصوم  بسیار دارند، البته پیروان اجماع، آن را

باید حجت الهى چه در قرآن و چه در سنّت قطعیه پیامبر »قُل فَللّه الْحجۀُ الْبالغَۀ«دانند، در حالى که برمبناى  مىالسالم علیه

ل و یـا    چنین نی به طور قطعى در دسترس باشد و این آلـه  و علیه اهللا صلى اجماع چه به اصـطالح محصـ رفز هست، پس ص

  که با قرآن موافق باشد. وجه حجت شرعى نیست، مگر آن منقول، به هیچ

شود که اوالً این احادیث بـا هـم تعـارض و     در این مکتب در باب صالة مسافر به تعدادى از احادیث استناد مى

  باشند. تناقض دارند و طبق قاعده فقهى، مبتالى به تساقط مى

قال فضـل بـن   «گونه ذکر شده است:  ، بدین1ج  490ص  5الشیعه ج  ثانیاً مشهورترین حدیث این باب در وسائل

انَّما وجب التَّقَصیرُ فى ثَمانیۀِ فَراسخ ال اَقَلَّ من ذلک و ال اَکْثَـرَ لـأَنَّ   «انّه سمعه یقول:  السـالم  علیهشاذان عن االمام رضا 

ةِ یـومٍ لَمـا   فَراسخَ مسیرَةُ یومٍ للْعامۀِ و الْقَوافلِ واالثقال فَوجب التَّقَصیرُ فى مسیرَةِ یومٍ ولَو لَم یجِب فى مسیرَثَمانیۀَ 

یومِ فَلَو لَم یجِب فـى هـذا   وجب فى مسیرَةِ اَلْف سنَۀٍ و ذلک لأَنَّ کُلُّ یومٍ یکُونُ بعد هذَا الْیوم فانَّما هو نَظیرُ هذَ ا الْ

  »الیومِ فَما وجب فى نَظیرِه إذا کانَ نَظیرُه مثْلَه ال فَرْقَ بینَهما

فرمود: همانا کوتاه کردن نماز در هشت فرسنگ واجـب   شنیدم که مى السالم علیهگوید: از امام رضا  فضل بن شاذان مى

هاسـت. از ایـن رو    انا هشت فرسنگ یک روز راه براى عموم مردم و قافلهشده نه کمتر و نه بیشتر از آن. زیرا هم
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شد، در هزار سال راه نیـز   کردن نماز) در یک روز راه واجب است و اگر در یک روز راه واجب نمى قصر (کوتاه

گشت و این به علت این است که هر روزى مانند روز بعد از این روز اسـت پـس اگـر در ایـن روز      واجب نمى

  » ها نیست. جب نشود در همانند آن نیز واجب نیست. چون نظیر هر چیز مثل اوست و فرقى بین آنوا

در مکتب انفصال از قرآن حداقل باید به این حدیث و مانندش رجوع کنند که صریح است در قصر صالة در یک 

قصـر و افطـار نیسـت و    روز راه. در خبر فضل بن شاذان به روشنى دیدیم که اصوالً هشت فرسنگ، مبناى سفر 

مبناى اصلى کوتاهى نماز، طبق حدیث یک روز راه ذکر شده که اگر در یک روز قصر نشود در هـزار سـال هـم    

شود زیرا روزها با هم یکسانند. بنابرین در صورت مراجعه نکردن به قرآن، مبناى قصر نماز در حدیث، یـک   نمى

  روز راه و فرع متغیر آن هشت فرسنگ است.

شـوند و چـون    کنند بدون استناد به قرآن، با چنین احادیثى مواجه مـى  هایى که در مکتب انفصال سیر مىولى فق

رسند که کدام حدیث صحیح و کدام حـدیث   بست علمى مى محک متقنى در دسترس ندارند در نهایت به این بن

ها هم مملو از تناقضـات   آن شوند که ها و علم رجال مى جعلى است و لذا باالجبار متوسل به اجماعات و شهرت

است، و حتى با دیدن احادیث متعارض و اقوال متناقض، از روش سنّتى خود دست برنداشته و هنگامى کـه بـه   

کنند و یا اگر برخالف نظر اجماعى، فقهى، فلسفى، کالمى و... ایشان باشد، آن را بـه   رسند، یا توجه نمى قرآن مى

فهمیم و تنها بـا کمـک احادیـث آیـات را متوجـه       گویند: ما قرآن را نمى مى اى ناشایست به کنارى رانده و گونه

بینیم که حتى در استناد به احادیث نیز دچار سردرگمى  چه احادیث بگویند، اصل کار ماست. مى شویم، پس آن مى

سـنّت قطعیـه ـ     را کنارى نهاده، و سرانجام بدون مراجعه بـه قـرآن و  » یومٍ مسیره«المثل  شوند، و فى و حیرانى مى

به معناى کوتاهى استفاده » قصر«دهند. حتى در بیشتر احادیث باب صالة مسافر از واژه  برخالف هر دو ـ فتوا مى 

  شده است، نه این که دو رکعت از نمازهاى چهار رکعتى به طور کامل از بین برود!

ا بر قـرآن مقـدم داشـته و نـه تنهـا هـیچ       اند، آراء و نظریات دریافتى خود ر اینان بر اساس معلوماتى که آموخته

هـاى مشخصـى را    فرض اند، بلکه وجود پیش هاى بیرونى از ذهن خود، انجام نداده کوششى براى پیراستن اندیشه

اند. مثالً سـید هاشـم بحرانـى     اند و در نتیجه گاهى بیش از حد معمول دچار تناقض شده براى تفسیر الزم دانسته

» الدر ُالمنثور فى التّفسیر بالمأثور«الدین سیوطى در تفسیر  به دنبال جالل» صباح النّادىالهادى و م«صاحب تفسیر 

اقدام کرد و در مقدمه آن چنین » الهادى«که آیات را فقط با روایات مأثور از پیامبر تفسیر نموده؛ به نوشتن تفسیر 

  باشد.السالم علیهماز پیامبر و اهل بیت پیامبر ذکر نمود که به نص اخبار و حکم عقل، تفسیر قرآن بایستى تنها 

هایشـان بایـد بـه     سـلک  این روش هم برخالف اخبار است و هم برخالف قرآن و هم برخالف عقل. ایشان و هم

لَقَـد  «فرماید:  که مى  وسـلم  آله و علیه اهللا صلىاللّه  احادیث عرض بر قرآن توجه بفرمایند. از جمله حدیث شریف منى از رسول

کُماءنَ النّارِ فَما جم هدء مقعوتَبداً فَلْیمتَعم لَىع بنْ کَذتَکْتُر فَمۀ و سالکَذّاب لَىع ـقُ    کَثُرَتوافی ـدیثـنْ حنّى مع 

  »کتاب اللّه و سنّتى فَأَنَا قُلْتُه و ما جاءکُم منْ حدیث یخالف کتاب اللّه فَلَم اَقُلْه.

شوند. پس هر که بر من دروغى جعل کند، جایگاهى پر  اند و زیادتر هم مى سازان علیه من بسیار شده محققاً دروغ«
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از آتش خواهد داشت. پس اگر حدیثى از من نقل شود که موافق کتاب اللّه و سنّت قطعیه من اسـت، مـن آن را   

  »ام. را نگفته ام و اگر حدیثى نقل شود برخالف کتاب اللّه، هرگز آن گفته

را » عـرض «در واقع، سخن بحرانى چیزى اضافه بر معلومات اولیه اوست، زیـرا حتمـاً او و سـایرین، احادیـث     

باشد  اند و جزء معلومات اولیه همگان ـ از شیعه و سنّى ـ است. پس روش ایشان برخالف اخبار عرض مى   شنیده

  و برخالف آیاتى مثل:

ئْناك بِالْحقِّ و أَحسنَ تفسیراً و ال یأتونک بِمثَلٍ االّ«   )33(فرقان/ »جِ

که ـ ما برایت کلّ حـق و نیکـوترین تفسـیر  ـآن را پـیش از ایـن ـ          آورند، مگر ـ این  و براى تو هیچ مثلى نمى

  آوردیم.

  )51(عنکبوت/ »أَولَم یکفهم اَنّا انزلنا علیک الکتاب یتلى علَیهِم«

  1شود؟ کافى نبود که همانا ما بر تو کتاب را نازل کردیم که بر ایشان خوانده مىشان  چنین ـ براى آیا و ـ هم

و...؟ السالم علیهمروش سنّتى اصالت حدیث، مخالف عقل نیز هست، زیرا آیا علم خدا بیشتر است یا علم رسول و ائمه 

یک بیشتر است؟ آیا خدا بر پیامبر احاطه دارد یا  اند، لکن احاطه کدام ن نیز مطلقدرست است که پیامبر و معصومی

تواند کالم  پیامبر بر خدا؟ آیا خدا نتوانسته کالم خود را به مکلّفان بفهماند و احکامش را بیان کند، ولى پیامبر مى

  خود و خدا را به دیگران بفهماند؟!

صومین به ما برسد، آن را به عنوان پشتوانه فهم صحیح و نور علـى نـور،   البته اگر حدیثى موافق کتاب خدا از مع

اى نادرست است و هرگز ما  توان فهمید مگر با بیان حدیث، گفته که: آیه را نمى دهیم، ولى این مورد دقت قرار مى

مـتقن، جداسـازى   رساند، زیرا اوالً به علت نبودن محـک   را به علم و اطمینان براى پیروى از احکام شریعت نمى

دهد که با  احادیث درست از نادرست امکان نخواهد داشت. ثانیا نیازمندى خدا و کالم خدا را به غیر او نشان مى

که عرض شد ـ احکـام و مسـایلى کـه در      صمدیت خدا و فصاحت و روشنگرى قرآن منافات دارد. البته ـ چنان 

  ما به قرآن و سنّت قطعیه است. قرآن نیامده و در سنّت قطعیه آمده، مرز میان نیاز

ـ مکتب تحمیل: همان مکتب توجیه نادرست و تفسیر به رأى است، پیروان مکتب تحمیل اگر به قـرآن مراجعـه   2

کنند، و اگر قرآن با رأى  اى با نظرشان موافق باشد، آن را به عنوان تأیید و تحکیم رأى خویش اتخاذ مى کنند و آیه

گیرنـد، عمـدتاً از    کنند، کسانى که جزو این مکتب قرار مـى  ود را بر قرآن تحمیل مىایشان مخالف باشد، نظر خ

هایى هستند که با قرآن هماهنگ نیست، و هنگام مراجعه به قـرآن، بِالمـآل    انفصالیون بوده و داراى علوم و دانسته

  شوند. دچار تفسیر به رأى و تحمیل مى

گران بر قرآن در  چند آیه ضمنى پیرامون آن احکامى دارد که تحمیل در باب نماز و روزه مسافر، یک آیه اصلى و

گویند: این آیات مربوط به صالة خوف  کنند و از جمله مى مراجعه به این آیات تحمیالتى را بر کالم الهى وارد مى

                                                        
١

 ـ البتھ توضیحات این آیات در جاى خود آمده است. 
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ترس از جنـگ؟   افتد یا خوف و پرسیم: آیا براى مردم سفر بیشتر اتفاق مى است و بر نماز مسافر داللتى ندارد. مى

  کنند یا جنگ؟  مردم نوعاً سفر مى

فرماید و آن را که کمترمطرح باشد یـا در ضـمن    قرآن در بیان مسائل، حکم آن را که بیشتر مطرح است، بیان مى

کند، چون مبناى قرآن بیان اهم است و بعد از آن مهم را در  که هر دو را بیان مى نماید یا این حکم دیگرى بیان مى

اى هم در قرآن به  کند. چطور شده که اگر کوتاه کردن نماز در سفر واجب است، حتى اشاره زوم بیان مىصورت ل

آن نشده، اما راجع به نماز خوف در جنگ، که بسیار کمتر مورد ابتالى مردم است دو آیه نساء و بقره نازل شـده  

  است؟

اى در قرآن باشد  کند، باید آیه ات اکثر را بیان مىپس چون مبناى قرآن بیان اهم و در ثانى مهم است و حکم ابتالئ

  کند.  که حکم نماز مسافر و خوف را معلوم کند که همان آیه حکم هر دو را بیان مى

یکُم جناح اَنْ تَقْصرُوا منَ الصالةِ انْ خفْتُم اَن یفْتنَکُم الَّذینَ« تُم فى األرضِ فَلَیس علَ ذا ضَرَبا ـ و رُوا انَّ الْکـافرینَ   کَفَ

  ) 101(نساء/ »کانُوا لَکُم عدواً مبیناً

پس گناهى  ]در سفر یا وطن، حرکت و سیرى دشوار داشتید[و هنگامى که در زمین زدید: به سختى گام نهادید، «

کننـد،  ] پـا جنگـى بر [شما آشوبى  ]بر ضد[بر شما نیست که از نماز بکاهید، اگر بترسید کسانى که کفر ورزیدند، 

  »اند. برایتان بوده] شان دشمنى[ى  همانا کافران دشمنانى آشکارکننده

شامل هرگونه حرکتى در زمین اسـت کـه بـا    » ضَربِ فى االرض«اوالً با دقت در آیه، این مطلب صریح است که 

تـرس از فتنـه و حملـه    یعنى:  »انْ خفتم«سختى انجام گیرد، ثانیا این آیه تنها شرط کوتاه کردن از کیفیت نماز را 

نیز، ظرفیه شرطیه است نه شرطیه محضه،  »اذا«است، و  »ان خفتُم«، »أن تَقصرُوا«دشمنان دانسته است که شرط اصلى 

آمده که میزان اطمینان براى نماز را تنها برطرف شدن و زوال خوف  »ان خفتم«پس از »فإذا إطمأنَنْتُم...«و در آیه بعد 

  انسته است، چه در سفر و چه در حضر.و ترس از دشمنان د

در برابر گمان مسلمانانى است که حتى در حالت خوف جانى از دشمن، کم کردن از کیفیت  »فلیس علیکم جناح«

پنداشتند. بنابرین قصر از کیفیت نماز، ویژه حالتى است که اتمام کیفیت نماز، ترس و خطر جانى  نماز را گناه مى

  ب حرج باشد.داشته و یا کمتر که موج

حـافظُوا علَـى الصـلَوات    «آرى، قصر و کوتاه نمودن از نماز نیز تنها در کیفیت آن است و نه کمیـت. زیـرا اوالً:   

تُم فَرِجاالً أو رکْباناً فَإذا أَمنْتُم فَاذْکُرُوا اللّه کَم م ما لَـم تَکُونُـوا   ا علَّمکُوالصالةِ الوسطى و قُوموا للّه قانتینَ. فَإِن خفْ

  ) بر نمازها نگهبانى کنید، ـ خصوصا ـ ترجمه از نماز مسافر238ـ239(بقره/»تَعلَمونُ.

اینجا اقامه نماز، باز هم به شرط خوف و ترس به کیفیت پیاده یا سواره تجویز شده است. نه این که دو رکعت از 

ا پیاده، در حال جنـگ یـا فـرار، اذکـار نمـاز را      چهار رکعت رابه طور کامل حذف کنید، بلکه در حال سواره ی

گونه کـه پـس از    بخوانید. به دنبال این دو آیه، اقامه و تکمیل نماز به شکل همیشگى تذکر داده شده است، بدین

نْتُم فَـأقیموا   فَأذا قَضَیتُم فَأذکُرُوا اللّه قیاماً و قُعوداً و على جنُوبِکُم فَـأ «فرماید:  پایان یافتن خوف چنین مى أنَ طْمـذا ا
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برخالف حالت [) ...چون به حالت اطمینان رسیدید 103(نساء/»الصلوةَ انَّ الصالةَ کانَت علَى الْمؤمنینَ کتاباً موقُوتاً

نماز را به درستى و قیام بجا آورید که همانا نماز بر مؤمنین در وقت معـین نوشـته   ] پیشین که از نماز کم کردید

  » ده استش

یعنى شما حق ندارید به علت ترس از دشمن نماز را ترك کرده و پس از وقتش به هنگام اطمینان بخوانید، بلکـه  

بینیم که قصر و کوتاهى نماز تنهـا در   باید آن را در وقت معین خودش ولى با کمبودى کیفى بجا آورید. پس مى

چند کیلومتر از وطن و قرارگاه خود دور شدى،  حال خوف و ضرورت جایز است و بس؛ نه صرف این که وقتى

  گونه ضرر و خطرى از نماز بکاهى. بدون هیچ

بیانگر حالتى از حاالت روحى انسان است که ربطى به عدد رکعات نماز ندارد، بنابرین خوف فقط »ان خفتم«ثانیا 

  شود. مىگذارد در کیفیت است و جایى براى کمیت در ترس یافت ن در کیفیت نماز تأثیر مى

باالخره در صورتى که الزمه نگهداشتن یکى از نوامیس پنجگانه: دین، جان، عقل، آبرو و یا مال، کاستن از کیفیت 

نماز باشد، واجب است از کیفیت آن کاسته شود، و در غیر این صورت به هنگام عـدم تـرس یـا عـدم مشـقت      

هاى هموار و امـن و وسـایل آسـان، در     وجود راهجانفرسا، هرگونه کاستى از نماز حرام است، روى این اصل با 

شود، تا چه رسد به کمیتش، زیرا خوف و خطرى بر هیچ یک از  تمامى کره زمین، هرگز از کیفیت نماز کاسته نمى

نوامیس انسانى در سفرهاى امروزى متصور نیست، تنها در هنگام جنگ و خطر در هر زمانى کیفیت نماز به مقدار 

کند، یعنى قاعده این است که: کیفیت نماز ـ کـه اهمیـتش کمتـر از رکعـات آن اسـت ـ در          مى الزم تغییر پیدا

  شود که ضرورتى وجود داشته باشد.  صورتى کم مى

اش ـ تا چه رسد بـه رکعـاتش ـ نیسـت،       نماز به عنوان بزرگترین واجبات هرگز قابل ترك یا کمبود از چگونگى

در برخـورد دو واجـب و یـا دو    » تقدیم اهم بر مهم«. زیرا طبق قاعده مگر آن که با واجب مهمترى برخورد کند

تر  تر مقدم و آن که حرمتش کمتر است جایگزین حرام تر است، واجب تر و یا حرام حرامِ ناهماهنگ که یکى واجب

ز به تر از تکمیل صورى و کیفى نماز است، تنها از کیفیت نما شود، که در نماز خوف براى حفظ جان که مهم مى

گردد، اما در سفرهاى عـادى چـه امـرى     شود، مثالً از شرایطى مانند ایستادن و... کاسته مى مقدار الزم کاسته مى

ترند یا یک  آید که به علت آن، از نماز بکاهیم و روزه را افطار کنیم؟ آیا نماز و روزه مهم تر از نماز پیش مى مهم

گونه ترسى که موجب کمبودى از کیفیت نماز  سفرهاى عادى هیچنواز؟ در  سفر تفریحى و بسیار فرحبخش و روح

تر از نماز در کار نیست، و هیچ واجبى هم در کامـل خوانـدن نمـاز،     گردد وجود ندارد، زیرا اساسا امرى واجب

شود، پس چرا باید آن را قصر خواند؟ ما در تمامى احکام اسالم، هرگز مـوردى را سـراغ نـداریم کـه      ترك نمى

گونـه مزاحمـى شکسـته     تر براى مراعات کارى واجب، ترك شود تا چه رسد به نماز که بدون هیچ جبکارى وا

دانیم حکمت آن چیست! زیرا وقتى نص  شود! و البته در حکم قصر صالة، حکمتى نهفته نداریم که بگویند: ما نمى

  ماند. آیات قرآن بر مطلبى داللت صریح دارند، جایى براى احادیث مخالف نمى

طبق فرمایش قرآن، تنها شرط کوتاهى نماز ـ آن هم از کیفیتش ـ خوف و تـرس از خطـر تهدیدکننـده نـوامیس       
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بین »ضربتم فى االرض«خمسه است، ولى مکتب تحمیل با تحمیالت ادبى و معنوى داللت صریح آیه را در اطالقِ 

بیشتر است و طبق قاعده تقدیم اهم بـر   دهد، با این که ابتالى مردم به سفر برد و آن را به جنگ اختصاص مى مى

و   مهم نماز در سفر، یا شکسته نیست، یا اگر قرار است نیمى از نماز قطع شود، حتماً باید در قـرآن اشـاره   اى وـل

بینیم که این تحمیل بر مهمترین احکام عملى اسـالم، واقـع    کوچک به این امر بسیار مهم شده باشد! متأسفانه مى

  1د به احکامى دیگر و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!شده است، تا چه رس

اند که خالف شرع، عقل و علم اسـت،   با تأسف، برخى از علماى اسالم، ناخواسته نظراتى درباره آیات قرآن داده

هاى آن گذشت. باید گفت ایشان مغـرض   مانند نظرات فخر رازى و طنطاوى یا آراء فالسفه و فقهاء و... که نمونه

چـه از فقـه و اصـول و     اند تا بر اسـاس آن  شان چنین بوده که سعى کرده اند، لکن مبناى فهم ودهیا معاند اسالم نب

هاى دیگر را بزدایند و تنها با این مفروضات و محسوسات قبلـى کـه عمـدتاً     اند، همه اندیشه ادبیات و... آموخته

شان چیزى اضافه  به مفروضات قبلى اند بشرى است به تفسیر کتاب و سنّت بپردازند، یعنى این دسته تالش نموده

سازى کنند و  نشود، یا چیزى از آن کم نگردد، نه این که سعى کرده باشند مفروضات خود را بر اساس قرآن پاك

  اند.  به علت استفاده از همین افکار و علوم و احساسات بشرى در تفسیر، دچار تهافت و تناقض شده

شود بلکه قرآن را در جاى خود قبول دارند، و نـص   قرآن تحمیل نمىـ مکتب تفکیک: در این مکتب چیزى بر 3

فرماید ولى فلسفه و اصول و فقه سـنّتى   گویند درست است که مثالً قرآن چنین مى دانند، ولى مى قرآن را نص مى

  گویند. مىفرماید و علوم دیگر هم منهاى قرآن چیزى دیگر  گویند، به عبارت دیگر قرآن چیزى مى چنین مى و... هم

مکتب تفکیک دو نوع است: یک قسم تفکیک براى قبول صحیح و نفى سقیم است، یعنى قبولِ مکتبِ قرآن و نفى 

مکاتب دیگر، اگر چنین باشد قابل قبول و پسندیده است، زیرا عبارةٌ اُخراى مکتب اعتصام است که درباره آن به 

وید: ما دو اصل داریم، یک اصل قرآنى و یک اصل گ تفصیل سخن خواهیم گفت. قسم دیگر از مکتب تفکیک مى

غیر قرآنى اعم از فقه، فلسفه، عرفان، منطق و... که اصل قرآنى را قبول داریـم، لکـن اصـل غیـر قرآنـى را هـم       

پذیریم و گاه اصول فلسفى و غیره را، ولو این کـه اصـل    کنیم؛ گاه اصل قرآنى را مى پذیریم. یعنى التقاط مى مى

کنیم. مثالً در کتاب آیات االحکام کاظمى آمـده   قرآن باشد، ولى به هر حال بر قرآن تحمیل هم نمىدوم، مخالف 

کُتب علیکم إذا حضَرَ أحدکم الموت إن تَرَك خیرا الوصیۀُ للوالدین و االقربین بـالمعروف حقـا   «است که در آیه 

هم دلیل بر وجوب اسـت، ولـى اجمـاع     »لى المتقینحقا ع«دلیل بر وجوب است،  »کُتب«) 180(بقره/ »على المتقین

پذیریم!! این حالـت و روش از   توان عمل کرد و نمى فقهاء معتقد به استحباب وصیت هستند! پس این آیه را نمى

  مکتب تفکیک قابل قبول نیست.

  ـ مکتب اعتصام که خود دو بخش است:4

                                                        
اى مكت�وب پیرام�ون نم�از  تر آمده است، و در پایان آن، من�اظره توضیحات مفصل» نگرشى جدید بر نماز و روزه مسافران«ـ در كتاب ١

 سیارى را براى محققان روشن خواھد كرد.ایم كھ مراجعھ بھ آن، نكات ب مسافر با یكى از فقھاى سنّتى در حوزه علمیھ قم، انجام داده
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گرایان صورت گرفته است، و نقطه شـروع   رف افراطیکى تمسک ظاهرى و احتسابِ قرآن، بدون سنّت قطعیه از ط

ها توسط خـوارج   از زبان شوراى سقیفه آغاز گردید و در همان سال آله و علیه اهللا صلىآن هم از هنگام رحلت پیامبر اسالم 

  ) به اوج خود رسید.40(یوسف/ »إنِ الحکم االّ للّه«نهروان با گفتن: 

وى انْ هـو االّ وحـى       «نفرموده اسـت:   آله و علیه اهللا صلىرباره پیامبر از این افراد باید پرسید آیا قرآن د نِ الْهـ ـقُ عـنْطمـا ی

) و آیا او که تمامى رفتار و کردار و گفتارش چیزى جز وحى نیست، در همه حاالت قابل تبعیـت  4(نجم/»یوحى

آن را  »اطیعوا اللّه«مان قرآنى نیست که شما تنها کالم ه »اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى االمرمنکم«نیست؟ آیا 

  کنید؟ پذیرید و ادامه آن را رها مى مى

  شود. این بعد جنبه افراطى و خیالىِ استناد به قرآن است، که در واقع منجر به تَرك هر دو ثقلِ اکبر و اصغر مى

ت که مکتب پیـامبر و اهـل بیـت    اى سنّ اما بخش دوم، مکتب اعتصام حقیقى به وحى اصلى قرآن و وحى حاشیه

شود، و براى تفسیر و فهـم صـحیح    است، اسالم اصیل تنها از همین دو منبع شناخته مى السالم علیهمعصمت و طهارت 

شوند، این تنها مکتبى اسـت   ها و علوم و مفروضات غیر وحیانى به کنارى رانده مى فرض مرادات الهى، همه پیش

ــ و در حاشـیه آن، سـنّت قطعیـه ـ مسـتند        هایى است که بعد از قرآن و گمراهى ها که منجى مکلّفان از ضاللت

  مسلمانان است.

کوشند تا همه مفروضـات قبلـى خـود را از اذهانشـان دور      بخش واقعاً مى علما و مفسرینى در این مکتب نجات

اند که همـه علـوم    ، زیرا دریافتهاند بر اساس قرآن و سنّت قطعیه منزه و منقح گردانند سازند، و هر چیز را آموخته

ها و احادیث مختلف و مشکوك، براى تفسیر کارآمدى  ها، حتى ضرورت منقوله اعم از اجماعات، اطباقات، شهرت

کند، و ایـن روش را   ندارند، مانند عالمه طباطبایى که روش خود را تفسیر آیات با استفاده از آیات دیگر ذکر مى

اند این نکته را رعایت کنند، مثالً در همین مثال  سیر المیزان نیز با همه تالش کوشیدهداند، در تف بهترین روش مى

اى که این  اى براى توزین است و هر وسیله ترازو که ذکر شد، رأى عالمه صحیح است، زیرا میزان و ترازو وسیله

ه داللت بر آن نداشته باشد. امـا  اى باشد ک کار را انجام دهد، مصداق میزان خواهد بود، مگر آن که در متن قرینه

دهیم و فکـر   اگر جاهایى دیگر نتوانستند عمل کنند، به هر حال انسان مطلق نیست، گاه ناخودآگاه نظرى ارایه مى

دهند، این کوتاهى از قرآن نیست، چون  کنیم درست است، اما بعداً خود او یا دیگران نظر و فهم او را تبلور مى مى

اند و بشر غیر معصوم و غیر مطلق  تاهى ندارد، خدا و نیز معصومین در ارتباط با وحى مطلققرآن مطلق است و کو

  است.

هاى بیرونى بایـد در   بشر غیر معصوم و غیر مطلق براى گریز از اجتناب ناپذیرى و ناممکن بودن دورى از اندیشه

از درصد خطاها در مرحله بعد باید مکتب اعتصام وحیانى، به فهم آیات و روایات درست بپردازد و براى کاستن 

  تر شوند. علماى فن با مفروضات قرآنى با مشورت، یکدیگر به حقیقت نزدیک

ها کامالً واضح است، ما یا تفسیر قرآن با قرآن داریم یا تفسیر قرآن با رأى، همه تفاسیرى  مناقشات درباره مصداق

، تفسیر قرآن با قراین درونى قرآن همان صراط مسـتقیم  که بدون استعانت از قرآن ارایه شده، خطاى بسیار دارند
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که قبالً گفته شد قرآن خود مفسر خویشتن و بهترین تفسیر است، قرآن معصوم و مطلق است، ما بایـد   است. چنان

قـل فللـه   «نماید:  هاى غیر مطلق بشرى خالى کنیم، قرآن خود را حجت بالغه معرفى مى خود را از موانع و حجاب

) بگو براى خدا حجت بالغ و کامل است. پس اگر خداـ بر فرض 149(انعام/»لبالغه فلوشاء لهداکم اجمعینالحجۀ ا

  کرد. ـ مى ـ اجبارى خواست همه شما را هدایت محال مى

هـاى   اگر قرآن بلوغ و توانایى توضیح دادن خودش را نداشته باشد بالغ و کامل نیست، این کـه حضـور اندیشـه   

اى در  ناپذیر است درست نیست، زیرا اگـر عـده   فسیر به لحاظ معرفت شناختى و عملى اجتناببرونى در فرآیند ت

طول تاریخ با استفاده از معلومات برونى از هر یک از مکاتب اقدام به تفسیر کردند و باعث تناقض شدند، دلیل بر 

رونى نیاز ندارد، همـان طـور کـه    این نیست که نشود قرآن را با قرآن فهمید، قرآن به حضور هیچ اندیشه و فکر ب

خدا نیازمند به کسى نیست. تعداد مفسرین مکتب اعتصام کم بوده و هست، لکن باید جزء به جزء با اسـتفاده از  

  دالیل قرآنى صحت و سقم تفاسیر را تشخیص داد و الغیر.

دت اندیشه قرآنى خود را بشریت غیر مطلق بایستى در وهله اول با اعتصام به قرآن، دوم با شوراى شایسته و وح

  از خطاها دور کند.

) همگى 103(آل عمران/»واعتَصموا بِحبلِ اللّه جمیعاً و ال تَفَرَّقُوا.«این نداى قرآن علیه پلورالیسم و کثرت است که: 

  ـ عصمت بگیرید و متفرق نشوید. ـ قرآن به حبل الهى

است که همان وحى ربانى قرآن است، اگر ما در فهم معارف قرآنى  مفرد  نفرمود، بلکه حبل اللّه» حبال«در این جا 

به حبل واحد الهى مراجعه کنیم به عصمتى خواهیم رسـید کـه حـداقلش عصـمت علمـى اسـت، و ایـن امـر         

پذیر است، آیـا اگـر    خود دلیل است بر این که عصمت علمى و بدون خطا از قرآن براى مکلفان امکان»واعتصموا«

کند؟ اگر حداقل رسیدن به وحدت علمى محـال باشـد    محال و ناممکن باشد خدا به آن امر مىرسیدن به چیزى 

رسیدن به وحدت و عصمت را نیز تنها به وسیله یک حبل مفرد، ممکـن  »واعتصموا بحبل اللّه«پس چرا امر فرمود: 

  دانسته که قرآن است.

کل ابعاد و اضالع، نخست مربـوط بـه   عصمت مطلق سه ضلع دارد: عصمت علمى، عقیدتى و عملى. عصمت در 

، یعنى معصومین از اشتباه در کل ابعاد حتـى از اشـتباهات عملـى    السـالم  علیهماست، و دوم به ائمه  آله و علیه اهللا صلى  اللّه رسول

گونه قصور و تقصیرى، حتى در عمل به موضـوعات   مصون و محفوظند، این از امتیازات معصومان است که هیچ

  که در علم و عقیده به احکام نیز خطایى ندارند. د، چنانشرعى ندارن

دانند شراب است بخورند و این ربطى به عقیده ندارد، اما احتمال  مثالً غیر معصومین ممکن است مایعى را که نمى

طور کلى، عدم احتمال خطا در معصومان، در بعد احکام، تکالیف  انجام چنین خطایى از معصومین محال است، به

قُل إنّما «موضوعات مربوط به شریعت است واالّ در بعد زندگى روزمره، خوراك و پوشاك و... همانند دیگرانند:  و

...وحى إلَىثْلُکُم یبگو ـ اى پیامبر ـ همانا من بشـرى ماننـد شـما (مـردم) هسـتم کـه بسـویم وحـى           « »أنا بشرٌ م

گم شد، عمارة بن حزم گفت: او ادعاى  آله و علیه اهللا صلىر ممتاز پیامبر که نقل شده در راه غزوه تبوك، شت چنان». شود... مى
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رسـید. ایشـان نیـز     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى داند. خبر به پیامبر  کند، ولى جاى شتر خود را نمى پیامبرى و خبر از عالم غیب مى

ـ  دانم، مگر آن من نمى«فرمود:  ه در فـالن دره و افسـارش بـه    چه را خدا به من یاد دهد، االن به من خبر رسید ک

  1».درختى گرفته شده است

پس قاعده عصمت در معصومان، تنها در باب عمل به شریعت بدون هیچ خطایى است و موضـوعاتى کـه هـیچ    

عد عمل بـه احکـام و تکـالیف    ربطى به شریعت ندارد، ربطى هم به عصمت ندارد، یعنى عصمت معصومین در ب

که مثالً امام زمـان (عـج)،    زند، چنان اى نمى الهى است و ندانستن موضوعى خارج از شریعت به مقام ایشان لطمه

دانند، چون ربطى بـه   زمان قیامت را نمى السالم علیهمیک از انبیاء و معصومین  داند، و یا هیچ زمان ظهور خویش را نمى

  ارد.شریعت و احکام آن ند

اقم «المثل از  توانند در بعد علمى به حد عصمت برسند. فى غیر معصومان، در مثلث علم و عقیده و عمل، تنها مى

کنند که نماز واجب است. با این حال حتى یک شخص عالم ممکـن اسـت    همگان عصمت علمى پیدا مى»الصلوة

نظر عملى هم ممکن است نماز نخواند یا فراموش اى به آن نداشته باشد و از  نماز را سبک شمارد و چندان عقیده

ها قصور و تقصیرات عقیدتى و عملـى اسـت.    ها ربطى به علم ندارد، این کند یا مرتکب خطاى دیگرى شود. این

گونه است، مثالً یک پزشک متخصص قلب و عروق و یا دستگاه تنفّس بـا علـم    طور که در سایر علوم همین همان

  مکن است سیگار بکشد که به علم یقینى او ربطى ندارد.به مضرّات دخانیات، م

  عصمت علمى، طبق نص قرآن دو شرط دارد:

اول: اعتصام به حبل الهى: (قرآن). دوم: بعد از این اعتصام متفرق نشدن و حفظ اتحاد علمى تا رسیدن به وحدت 

خواهد بود، تنها در این صورت  بخش یابى به این وحدت نجات همگانى. نتیجه پیمودن صراط مستقیم الهى دست

ها، فقط بـا اسـتناد    ها تبدیل به وحدت خواهد شد، زیرا نقطه خشوع و تسلیم آدمى در برابر گفته است که کثرت

کننـدگان   صحیح و متقن به آیات قرآنى است. هر مطلبى برگرفته از درون متن قرآن باشد مورد قبول همه اعتصـام 

  عدم تفرقه و اختالف، مورد عمل نیز خواهد بود.است که با رعایت شرط دوم یعنى 

براى رسیدن به عصمت علمى و وحدت اجتماعى دو کار باید انجام داد: اول همان که ذکر شد، رجوع به قرآن و 

تفسیر با ابزارهاى درونى و ایجاد اتحاد و شوراهاى شایسته قرآنى. دوم رعایت کامل تقوى و پرهیزگارى، چـون  

االمکان عملى در  دو گونه است: یا با تقوى یا با طغوى. رعایت تقواى علمى و عقیدتى و حتى» اللّهحبلُ «برخورد با 

  مراجعه به قرآن نور على نور، هدى و رحمۀٌ للمتقین است.

ـ تقواى علمى، یعنى عدم دخالت علوم در یکدیگر و دخالت ندادن کل مفروضـات برونـى،   1ما دو تقوى داریم: 

توانند معانى  مى در فهم و تفسیر قرآن. با رعایت این تقوا و پرهیزگارى علمى حتى کفار نیز مىاسالمى و غیراسال

                                                        
ب�ن ح�زم ق�ال  ةلما توج�ھ إل�ى تب�وك ض�لت ناقت�ھ القص�وى و عن�ده عم�ار آل�ھ و علیھ هللا صلىتبوك: أنھ  ة، باب غزو٢٣٤، ص٢١ـ بحاراألنوار، ج١

ي ال أعلم إال ما علمني هللا و قد أخبرني اآلن أنھا بشعب كذا إن«بخبر السماء و ال یدري أین ناقتھ فقال:  آلھ و علیھ هللا صلىكالمستھزئ یخبرنا محمد 
 فكان كما قال.» ةو كذا و زمامھا ملتف بشجر
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طور صحیح بفهمند. مثالً کافر نیز بدون تفکرات الحادى، اگر قرآن را بخوانـد،   ساده الفاظ را از قرآن و غیر آن به

ها عقیده و عمل  شده است. لکن مطلقا به آن کند که در قرآن به چه مسایلى امر و از چه مسایلى نهى علم پیدا مى

شود، تقواى اول کلید  ندارد. دوم، هر قدر تقواى عملى انسان بیشتر باشد رمز فهمیدن بیشتر قرآنى بر او نمایان مى

اى است،  اى و لطیفه اللفظى و تقواى عملىِ بیشتر، باعث قدرت درك باالتر از معانى بطنى، اشاره فهم معانى تحت

و نُنَزِّلُ منَ القرآنِ ما هـو شـفاء و رحمـۀٌ للمـؤمنینَ و ال یزیـد      «غیر این صورت به تعبیر قرآن ظالم است. که در 

ها و رحمـت اسـت بـراى مؤمنـان و      چه شفاى بیمارى فرستیم آن ) از قرآن فرو مى82(اسراء/»الظّالمینَ االّ خَسارا.

کنند، علوم غیر قرآنى و غیر مطلق  ه رعایت تقواى علمى و عملى نمىافزاید مگر زیان. کسانى ک ستمکاران را نمى

افزایند، ظالمند و ظلم و ستم بـه   هاى منحرف دیگر مى دهند و راهى را بر راه را در تفسیر و فهم قرآن دخالت مى

  هاست. حداقل طهارت علمى باید باشد تا تحمیل بر قرآن نشود. این کتاب معصوم باالترینظلم

  

  

  ها  ها و برداشت ورالیسم یا اختالف اندیشهـ پل20

دکتر سروش: بحث پلورالیزم، تبیین کثرتى است که در عالم است، خواه این کثرت در حقایق باشد، خواه کثرتى 

باشد که در آن مخلوطى از حق و باطل باشد. در عالم کثرتى پدید آمده است. این کثرت را باید تبیین کرد و این 

شود که در این سخنى  هایى هم پیدا مى ها، باطل علت است و یا با دلیل. اما این که در میان این کثرتها یا با  تبیین

  نیست. قطعا اباطیلى هم در این وسط هست، قطعا مکاتب ناحقى در عالم وجود دارد، بدون تردید. به قول موالنا: 

  استاند احمقى استآن که گوید جمله باطل او شقى  آن که گوید جمله حق

ها  ..ما چه قایل به توطئه باشیم در تاریخ ادیان، چه قایل به کژفهمى مردم باشیم، چه قایل به عناد مردم باشیم، این

کنیم که چرا اکثریت مردم معاند با حقند؟ چرا اکثریت  کند. چون بالفاصله ما سؤال مى هیچکدام مسأله را حل نمى

بینیم که کار  اند؟ باز هم مى اند و حق را تشخیص نداده ها را خورده مردم کژفهمند؟ چرا اکثریت مردم، گول توطئه

  تبیین پایان نیافته است.. 

کارگیرى معیارها و دالیل  کند، چون عقالى قوم معتقدند با به بحث از معیار حق و باطل هم هیچ چیز را حل نمى

آورده است و لذا با آوردن اسم معیار، کثرت اند؛ یعنى همین ادلّه و معیارها کثرت پدید  به طریقه خود ملتزم شده

شود.. به هر حال خودتان بگویید معیار چیست تا من نشان دهم که خود آن معیار، مولّد کثـرت اسـت..    محو نمى

کدام دیگرى  اند و هیچ رغم این که معیارى به نام دلیل وجود داشته، ادلّه متفاوت شده سؤال این است که چرا على

اند؟ و اختالفـات دوام ابـدى کـرده     اى گوش بدلیل فرقه رقیب نداده ه در نکرده و عقالى هیچ فرقهرا از میدان ب

اند... الى آخر.. یا باید گفت همین هست که هست و در عرصه ادیان بیش از این  است. باز باید گفت یا عناد داشته

خواسته  ه خداى عالم است شاید همین را مىرسد، بلکه آن ک ها به بیش از این نمى نباید انتظار داشت و زور دلیل

ها  است.. قصه پلورالیسم، قصه معیار حق و باطل نیست. قصه نفى حق و باطل هم نیست، قصه مساوى بودن حق
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گیرى ما در باب این یا آن فرقه خاص نیست که کدام حق است، آن هـم از موضـع    ها نیست. قصه موضع با باطل

ها پدیـد   خواهیم تبیین کنیم که چرا این کثرت در باب نفس کثرت است. و مى گیرى درونى خودمان، قصه موضع

  ]بخشى از مناظره دکتر سروش و دکتر محسن کدیور[آمده است.. 

هر حال، استنباط احکام شرعى یک عمل فنى است که از انتخـاب آیـات و روایـات، دقـت در      دکتر شبسترى: به

هـا، بررسـى موافقـت یـا      ها و تـراجیح  ، بررسى تعارض ادلّه، تعادلها، بررسى اسناد و رجال روایات مضمون آن

گیرد. در روند این تالش علمى پیچیده، میزان دقت فقیه  ها صورت مى مخالفت روایات باکتاب خدا... و مانند این

گـر  در هر کدام از امور یادشده غالبا تابع میزان حساسیت او نسبت به مفروضات و انتظارات پیشین وى اسـت. ا 

فهمد که حاکم  فقیهى معتقد است نظام حاکم فقر و غنا بر جوامع یک نظام طبیعى است، حکم شرعى را چنین مى

مسلمان حق ندارد براى براندازى نظام فقر و غنا اقدامى کند و حداکثر وظیفه او رسیدگى به فقراست. اما اگـر او  

ست و یک نظام طبیعى نیست، حکم شرعى را در این مورد معتقد باشد نظام فقر و غنا نتیجه استثمار اقویا از ضعفا

داند و سخن از جنگ فقر و  کند و مثالً حاکم را موظف به براندازى نظام فقر و غنا مى اى دیگر استنباط مى گونه به

  ]2هرمنوتیک/[داند عاقبت این جنگ به نفع فقرا پایان یابد.  آورد و الزم مى غنا به میان مى

  

کنیم. اول این کـه   قى: براى ورود به جواب مسایل مطرح شده ابتدا یک سرى بدیهیات را بررسى مىصاد  اللّه آیه

چه مربوط به سالک الى اللّه است، مسلم حقیقتى  اصوالً حقیقتى هست یا نه؟ حقیقت اللّه، توحید، وحى و... و آن

  وجود دارد و مورد قبول همه نیز هست.

بیین است یا خیر؟ خدا قدرت دارد حقیقت وجود خود و دینش را، توحیـد و  مرحله دوم، آیا این حقیقت قابل ت

اسماء و صفات و راهش را تبیین کند یا خیر؟ اگر قدرت ندارد خدا نیست و عجز در بیان و تبیین، قدرت مطلق 

   »ء قدیر. ان اللّه على کل شى«نماید که از خداى قادر دور است.  را ناقص مى

ه قدرت مطلق دارد حقیقت دینش را تبیین کند، تبیین کرده است یا خیر؟ اگر نکرده هـیچ  مرحله سوم، آیا خدا ک

تکلیفى در دنیا وجود ندارد، مقام مقدس الوهیت که رحمت کلى و بدون حد و مرز بر سراسر گیتـى دارد محـال   

  است مکلفان را بالتکلیف گذاشته باشد تا هر کس هر چه بخواهد انجام دهد. 

هاى خود را براى مکلفین، و راه هدایت را براى ایشان بیان و تبیین کرده، بـه چـه    خدا که خواسته مرحله چهارم،

وسیله رسانده است؟ خدا که مبداء حکمت است مقاصد و حقایق گفتنى را بـه وسـیله وحـى شـرایع بـر انبیـاء       

ى منزل در صحف نوح، ابراهیم، اولوالعزم نازل فرموده تا ایشان نیز بى کم و کاست به مردم برسانند، اول در وح

  و در پایان با وحى قرآن مقدس.السالم علیهمموسى و عیسى 

هاى قبلى بود. با نزول قرآن و بعد از آن تکلیف به وحى آخرین دست نخـورده و   تا قبل از قرآن تکلیف به وحى

  مخلوط نشده با افکار بشر است.
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  چون بحث بر سر حالت پنجم است. 1گیریم را قبول مىتا اینجاى مطلب را به اختصار عبور کردیم و مناط 

هاى قبلى و فعلى بیان فرموده است آیا مکلفـان توانـایى فهـم قـرآن ـ       ىمرحله پنجم: خدا که حقیقت را در وح

آخرین وحى خالص ـ را دارند یا نه؟ اگر ندارند، پس دو حالت داریم: یا خدا انسان را بدون عقل و شعور و فهم 

خلق کرده است که این مطلب حتى با بررسى تجربى منفى است تا چـه رسـد بـه بررسـى علمـى. زیـرا انسـان        

شعورترین مخلوق است و قدرت تفکّر و تعقل او فوق همه موجودات است. حالت دوم ایـن کـه فرضـا قـرآن     با

باالتر از حد فکر انسان نازل شده است. طورى که فقط خدا و پیامبرش توانایى فهم آن را داشته باشند! جواب این 

جاهل، عاجز یا ظالم است که نتوانسته یـا  »  معاذ اللّه«حالت نیز گذشت که اگر قرآن قابل فهم نباشد، خداى قرآن 

  نخواسته تکلیف مردم را روشن کند...

ها همگى در صورت تالش، قدرت و توان فهم شـریعت   باشد، این است که انسان چه مورد قبول ما و شما مى آن 

ناپذیر اسـت و   جتنابها ا فهمد که تنوع فهم گویید هرکسى با ادلّه و عقل خود، به نوعى مى را دارند، لکن شما مى

هاى مختلف بر اساس موازین و مبادىِ درونى قرآن، قابل یکسان شدن  گوییم قرآن نور و برهان است و فهم ما مى

و رسیدن به وحدت است، انسان توانایى فهم قرآن را به طور کامل دارد و کسانى که بگویند قـرآن را صـحیح و   

ر کسى چشم عقل و فکر و فهم را بر هم گذارد، دقت نکند، منفصل از اند، اگ شود فهمید به خطا رفته شایسته نمى

ها  قرآن دچار کژ فهمى شود، تحمیل کند، عناد بورزد، توطئه کند، هرچه کند مقصر خود اوست، منتهى این کجى

شـوند، ایـن    ها مابین قصور و تقصیر است که موجـب اختالفـات تضـادى و تناقضـى مـى      کم و زیاد دارد، این

اند.  ات، تقصیر اختالف کنندگان است که منبع اصلى را رها کرده و به منابع مخلوط با فهم بشرى پناه آوردهتناقض

  شود. چون فکر بشر مطلق نیست و مبنا قرار دادن غیر مطلق و یا غلط موجب دورى از مطلق مى

ه قـرآن      تهقرن، علما و فهمندگان شریعت به طور صد در صد به خطا نرف 14با این حال در طول  اند. زیـرا گـاه ـب

آید که موافق آن پذیرفته و غیـر   اند گاه به غیر قرآن، و در زمینه غیر قرآن هم گاه موافق قرآن درمى استدالل کرده

  آن پذیرفتنى نیست.

چه شده است که در طول هزار و چهار صد سال این همه عالم دینى و فقها و فالسفه و اصـولیون و... کمتـر بـه    

گاه نیز که به قرآن رجوع کردند برداشت صحیحى نداشتند؟ آیا کالم قرآن بازدهى ندارد؟  اند، و آن رفته سراغ قرآن

آموزان مکتبش بـه خطـا    آیا طراح آزمون بشریت توانایى طرح سؤاالت و امتحانات مناسب نداشته که اکثر دانش

  زمون ساده و آسان الهى بوده است؟اند؟ یا تنبلى، کاهلى، آمال و آرزوهاى بشر مانع و حجاب فهم آ رفته

کنند و به این حقایق آگاهى و  فرماید اکثر مردم از راه هدایت قرآن و حقیقت پیروى نمى آیات بسیارى از قرآن مى

  علم ندارند:

                                                        
حوار بین الھیین و «ھاى  پذیرند، در كتاب ـ در شریعت اسالم، این مقّدمات اثبات شده ھستند و براى كسانى كھ این چھار مرحلھ را نمى١

 ایم. و كتابھاى دیگر بحث كرده» عقائدنا«، »الماّدیین
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  )21(یوسف/ »واللّه غالب على اَمرِه ولکنَّ اَکثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«

  دانند. بیشتر مردم نمى و خدا بر کارش غالب است، لیکن

  )40(یوسف/ »ذلک الدینَ الْقَیم و لکنَّ اَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمون.«

  دانند. این دین پا برجا و پربهاست، لیکن بیشتر مردم نمى

  )103(مائده/ »یفْتَرُونَ علَى اللّه الکَذب و اَکْثَرُهم ال یعقلُونَ.«

  کنند. ند و بیشترشان تعقل نمىبند بر خدا افترا مى

  )60(یونس/ »انَّ اللّه لَذُوفَضْلٍ علَى النّاسِ و لکن اَکَثُرهم ال یشْکُرون.«

  کنند. به راستى خدا کانون فضل است بر مردم لیکن بیشترشان شکر نمى

کند، البته نـه   اثبات مىفکرى مردم را  این قبیل آیات که به تعداد زیادى در قرآن تکرار شده است، ناسپاسى و بى

ه کـار        عقلى مى فکرى و بى این که مردم اصالً فکر و  عقل ندارند، بلکه بى کنند؛ یعنـى عقـل و فکـر خـود را ـب

  اندازند.  نمى

طبق آیات بسیارى از قرآن، اصوالً قرار نیست که همه هدایت شوند و یا زور دلیل باعث شود که رقیب از میدان 

مبارزه و اجبار در کار نیست، بحث فهم به همراه اختیار است، حتى خداى متعال با بعثـت  به در رود! اصالً بحث 

اند همگان به راه راست بیایند، و اصوالً معیار این که مطلبى حق اسـت، ایـن    انبیاء و خود رسوالن انتظار نداشته

ها را قانع کند، پس  ها و ابولهب نتوانست ابوجهللهآ و علیه اهللا صلىنیست که دیگران را قانع کند. آیا اگر پیامبر گرامى اسالم 

بفرمایند: معانـدان، منافقـان، ابلهـان و منحرفـان      آلـه  و علیه اهللا صلىباید گمراهان را به رسمیت شناخت؟ اگر قرآن و پیامبر 

اید و اکثر  هتوان گفت: چه شده است که شما فهمید کنند، آیا مى زیادند و اکثر مردم تعقل، تفکر، تشکر و تعلم نمى

انـد؟ مگـر    انـد یـا گمـراه شـده     ایم که بگوییم اکثر مردم هدایت یافتـه  کاره اند؟ اصالً ما و شما چه مردم نفهمیده

خواهید پاداش زشت و زیباى مردم را بدهید که تکلیف هدایت و نجات مردم را معین کرده کنید؟ تبیین کثرت  مى

خداست و بس. چه بسا ما بگوییم فالن شخص یا فرقه اهـل جهـنم   و قضاوت در حقانیت این یا آن فرقه تنها با 

است و در قیامت معلوم شود که در بهترین جاى بهشت است. چه بسا بگوییم فالن شخص یا فرقه اهـل بهشـت   

توانیم با قطع و اطمینان کافى بگوییم ایـن   است، ولى معلوم شود که در قعر جهنم هستند. لکن تنها چیزى که مى

ر شخص و گروهى که موافق رضایت خداى متعال و انبیاء بر حقّ او عمل کند، درست عمـل کـرده و   است که ه

در صراط مستقیم الهى قدم برداشته است. حتى اگر کل عالم وى را تأیید نکنند و کثرت موجـود او را در خـود   

علماى فرق مختلف در برابر آن ذوب و پنهان کند. معیار حقانیت دلیل آن نیست که اکثر مردم آن را بپذیرند و یا 

مانند، و حتى بسیارى از علما نیـز جـزء    تسلیم شوند، درست است که اکثر عوام به صورت تقلیدى در آیینى مى

خواهند  گذارند یا از قبل مى کنند، آیا واقعا مفروضات قبلى خود را کنار مى ها که واقعا تحقیق مى مقلدانند، اما آن

طرفانه تحقیـق و در   ثبات کنند؟ فرض هم بگیریم که با وضعیت موجود کسى بخواهد بىافکار و عقاید خود را ا

نهایت قضاوت نماید، آیا با سیر در تاریخ ادیان و بررسى این همه آثار علماى مذاهب، چگونه به حقیقت برسد؟ 
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ـ   هاى علماى یک شریعت یا مذهبى را بخواند، مـى  کنند که هرکسى کتاب همه فکر مى اره حقانیـت آن  توانـد درب

ها در آثار مسیحیان، یهودیان و مسلمانان به وفور  قضاوت کند! در حالى که چنین نیست، آنقدر انحرافات و کژى

  نماید.  انتها مى شود که عبور از این کثرت متشتت، بسى هولناك و بى یافت مى

که با عقل و فکر و فطرت روشن و  کنند، کم نیستند و بسیارند افرادى اما کسانى که چشم بصیرت خود را باز مى

آورنـد،   آیند و مطالب را با تسلسل فکرى و مشورت شایسته به دسـت مـى   حجاب، در صدد فهم حقایق برمى بى

کنند،  شناسند. شیطان را دور مى شناسند، دیگرى بهتر، دیگرى بیشتر، ولى خدا را مى ها تکامل دارند. خدا را مى این

ایم. هرچه ظلمت را بیشتر کنار بزنیم  را بهتر انجام داده» ال اله«ا از خود دورتر کنیم دیگرى دورتر، هرچه شیطان ر

ایم. این بهترها و بیشترها تضاد و تناقض نیست. همه نورها یکى است  را مساعدتر کرده» اال اللّه«و در نتیجه زمینه 

یک چیز و یک مطلب متکامـل اسـت، در   تنها دریافت این نور واحد تکاملى است. میزان علم و فهم ما نسبت به 

فهمد یکى مرجوحیت که دومى بر خالف لغـت و بـر    یکى حرمت مى »حرّم ذلک على المؤمنین«کثرت تضادى از 

  خالف مراد الهى است.

فهمند. لکن یکى با تفکر بیشتر در عوارض عمل مـذموم تـا حـدودى     حرمت مى »حرّم«در کثرت تکاملى همه از 

است که ما را از انجام کـارى بـر    »حرّم«رمت نیز پى ببرد. گرچه اگر هم پى نبریم مهم لفظ ممکن است به علت ح

  دارد. حذر مى

گونه شایسـته تکامـل متصـور     تکامل در خود شریعت یا شرایع مورد پذیرش نیست. بلکه تنها در فهم شریعت به

  است.

  بیم:یا و نظائر آن مى 48درهرحال، جواب درونى را در سوره مائده آیه 

اَنزلنا الَیک الکتاب بِالحقِّ مصدقاً لما بینَ یدیه منَ الکتابِ و مهیمناً علَیه فأَحکُم بینَهم بِما« و     ال تَتَّبِـع و اَنْـزَلَ اللّـه

یبلُـوکُم   اَهوائَهم عما جاءك منَ الحقِّ لکُلٍّ جعلنا منکُم شرْعۀً و منْهاجاً و لَو شاء  لکـن ل دةً وۀً واحاُم لَکُمعلَج اللّه

ئُکُم بِما کُنْتُم فیه تَختَلفُون. نَبی بِقُوا الْخَیرات الى اللّه مرجِعکُم جمیعاً فَ   »فیما ءاتکُم فَاستَ

هم مصاحب با حـق  یعنى هم نزول قرآن حق است، » و ما فرستادیم به سوى تو ـ محمد ـ قرآن را به تمامى حق  

» الحـق «بـر سـر   » ال«است، هم هدف، تفهم و همه چیزش حق است، و هرگز با باطلى مشوب و مخلوط نیست. 

  نمایانگر تمامى حق است.

  »مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه«

گرداند  دیگر رو مى مثل عالمى نیست که از علماى» کند کند بلکه تصدیق مى قرآن کتابهاى دیگر را تکذیب نمى«

هاى آسمانى از یک خداست، هر کتابى که نازل میشـود   زند، چون همه کتاب ها حرف مى و بر خالف یا موافق آن

روى تورات است.  روى انجیل است، انجیل با آغوش باز روبه رویش به کتب دیگر است. قرآن با آغوش باز روبه

از نظر زمان و مکان و رسول کتاب. دوم از نظر برخى احکـام   هاى آسمانى هست. یکى تنها دو تفاوت میان کتاب

هاى آسمانى یکسانند و محرمـات اصـلى در هـیچ کتـابى حـالل       قشرى و ظاهرى. یعنى از نظر عمقى همه کتاب



 92

نیست، واجبات اصلى در هیچ کتابى غیر واجب نیست. لذا احکام ابدى و متناسب در شریعت آخـرین بـه طـور    

ان شده است و داراى دو بعد است: یک بعد بیان حقیقت آخرین تا آخر زمان تکلیـف بـراى   کامل و با هیمنت بی

هاى آسمانى قبل بـا افکـار و    خواهند به وحى خالص دسترسى یابند. دوم، حقایقى را که در کتاب کسانى که مى

کند. ثانیا نسبت به  چه را صحیح است، تصدیق مى هاى بشرى، با قصورها و تقصیرها مخلوط شده، اوالً آن خواسته

گوید این آیه از تورات درسـت   ها هیمنت و تبلور و برترى دارد، چون خالص صد در صد است. با هیمنت مى آن

نَهما فى «فرماید:  مى 38است و آن آیه درست نیست. مثالً در سوره قاف آیه  یو ما ب واالرض مواتقْنَا الس و لَقَد خَلَ

ما م تَّۀِ ایامٍ و ن لُغوبسنا مچه را مابین ایندوست در شـش روز آفریـدیم و    ها و زمین و آن به تحقیق ما آسمان »س

  خسته هم نشدیم.

ها و زمین را در شش روز آفریـد و روز   گوید: خدا آسمان اى از تورات دارد که مى این قسمت آخر اشاره به آیه

  هفتم که شنبه بود خسته شد و استراحت کرد.

کند، نه این که علیه تـورات   نت و برترى، این آیه از تورات و سایر آیات کتب قبل را درست بیان مىقرآن با هیم

گیـرى و   هاى قبل از خودش را غلـط  در حقیقت قرآن کتاب»مصدقاً و مهیمناً علیه«آن را به کل مردود نماید، بلکه 

  کند. یابى مى صحیح

  »فَاَحکُم بینَهم بما انزل اللّه«

»مپرست، مشرك، ملحد، مسلمان، حکم خدا براى همه است و هر چه  در آیه کل مکلفانند. یهودى، مسیحى، بت »ه

االجرا بودن اجبارى نیست؛ اختیارى است. همان طور  االجراست تا رستگار شوند. البته الزم فرمود براى همه الزم

  دهند. اى انجام نمى که احکامى مثل نماز و روزه واجب است عده

تَّبِع اَهواءهم عما جاءك من الحق و«   :»ال تَ

اى  هـا واهمـه   چون این وحى آخرین باید تا آخر زنده بماند و گروهى مایل به آن نیستند؛ اما تو اى پیـامبر از آن 

نداشته باش و حکم خدا را برسان. گرچه اصول واجبات و محرمات در همه شرایع یکى است، لکن تابعین شرایع 

  است شکل ظاهرى شریعت اسالم را نپذیرند.دیگر ممکن 

  اگر وحى خالص تورات و انجیل و صحف در دسترس بود با قرآن در عمق مسایل اصلى تفاوتى نداشت.

  هاى جزیى را قرار داد؟ دو دلیل و جواب دارد: پس چرا خدا این تفاوت

نجام تکـالیف جنبـه امتحـان دارد، خـدا     اند که انجام یا عدم ا اول این که کل شرایع براى بیان تکالیف بشر آمده

تکلیف به تورات دارد، حـاال کـه    السـالم  علیهایم؟ اگر یهودى تا زمان حضرت مسیح  خواهد به ما ثابت کند چکاره مى

حضرت مسیح آمده باید مسیحى شود و اگر نشود مردود است. اگر مسیحى تا قبل از اسالم تابع انجیل بود حـاال  

جا دارد. البته مشروط بر این که حقیقت بـر او عرضـه شـود تـا      رپیچى کردن او تعصب بىباید تابع قرآن شود س

تکلیف است. از جانب مرکز روحانى حبشه، یک هیئت تحقیقـى   بپذیرد. اگر حقیقت به او نرسد یا تبیین نشود بى

تى نمودنـد. پیـامبر   در حدود بیست نفر وارد مکه گردید و با پیامبر اسالم در مسجد مالقات و از حضرتش سؤاال
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ها را به آیین اسالم دعوت نمود. روحیه هیئت اعزامى دگرگون شد و  آیاتى از قرآن را برایشان تالوت فرمود و آن

اشک از دیدگانشان جارى گشت. ابوجهل از این جریان سخت عصبانى شد و با تندى به آنان گفت: مردم حبشـه  

کنم  اند دیگر قرار نبود از آیین نیاکان خود برگردید، گمان نمى تادهشما را به عنوان یک هیئت تحقیقى به مکه فرس

تر از شما در روى زمین باشد. آنان براى جلوگیرى از اغتشاش با مسالمت گفتند: ما به آیین خود و  مردمى احمق

تیب به قائله گذریم. بدین تر شما نیز به آیین خود باشید، ولى اگر چیزى را به نفع خود تشخیص دادیم از آن نمى

  1خاتمه دادند.

قصص در این مورد نازل شده باشد، که به هرحال، اطالق این آیه شامل موارد دیگر نیـز   52ـ55هاى  احتماالً آیه

نّا بِه ءانَّه الْحقُّ من ربنا انّا کُنّا من اَلَّذینَ ءاتَیناهم الکتاب من قَبله هم بِه یؤْمنُونَ. و اذا یتْلى ع«شود:  مى هِم قالُوا ءاملَی

  »قَبله مسلمین.

آوردند، و هنگامى که بر آنـان خوانـده    ها کتاب (وحى) دادیم همانان به آن ایمان مى کسانى که پیش از او به  آن

گمان مـا پـیش از آن ـ بـه او ـ       دگار ماست، بىشود گویند به آن ایمان آوردیم، به راستى او تمامى حق از پرور

  تسلیم بودیم.

تواند بگوید چگونه نماز بخوانیم، روزه  دلیل دوم؛ خدا والیت تکوینى و تشریعى دارد. یعنى تنها خداست که مى

بگیریم. چه چیز واجب و چه چیز حرام است. این معناى شارعیت خداست. همان طور کـه در خلـق و تکـوین    

و ال یشْرِك فـى حکْمـه   «دا نبوده و نیست؛ در تشریع و آوردن شرع نیز احدى شریک خدا نیست. کسى شریک خ

  گرداند.  ) و هرگز خدا در حکمش (اعم از تکوین و تشریع)، احدى را شریک نمى26(کهف/»اَحداً

ما ینطـقُ  «خداست.  تواند چیزى بگوید و هر چه بگوید تنها از جانب حتى پیامبر شارع نیست و از پیش خود نمى

اگر پیامبر غیر از وحى چیزى بگوید، تهدید الهى حیاتش را قطع خواهد کـرد:   »عنِ الهوى انْ هو االّ وحى یوحى

  )44ـ45ـ46(حاقه/»ولَو تَقَولَ علَینا بعض األَقاوِیلِ لَاَخَذْنا منْه بِالْیمینِ ثُم لَقَطَعنا منه الْوتینِ«

  بریم. کنیم و رگ حیات ـ رسالتش ـ را مى ى را به ما نسبت دهد با دست قدرت او را گرفتار مىو اگر گزاف

شرع و حکم تنها و تنها مخصوص خداست و احدى حق جعل حکمى جدید را ندارد. تنها کار پیـامبر رسـاندن   

  »فاحکم بینهم بِما انزل اللّه«احکام نازل شده از طرف خدا بین مردم است 

هاى قشرى از  گونه باشد، در اسالم به این صورت. منتهى این فرق والیت دارد بگوید در یهود نماز اینو لذا خدا 

  روى حکمت و از براى امتحان بوده و حکم نهایى و ابدى را هم در کتاب آخرین براى اتمام حجت فرموده است. 

  :»لکلٍ جعلنا شرْعۀً ومنهاجاً«

انـد.  »کُـم «زول قرآن تا پایان زمان تکلیف، هر چند هزاران سال هـم باشـد مشـمول    همه مکلفانند. از زمان ن »کُم«

: براى تمـامى مکلفـان یـک    »لکلٍ«ها همه مورد این خطابند، چون  هاى روى زمین و آسمان ها، جنیان، انسان انسان

                                                        
١

 ٣٨٢ـ٣٩٢، صص ١ـ سیره ابن ھشام، ج 
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واحد اسـت، دیـن    ایم. شرعۀ همان شریعت یا دین در قرآن شریف شریعت واحد و راه دریافت حقّ را قرار داده

  حق یعنى طاعت اللّه آن گونه که خود اللّه فرموده است.

خود شریعت است و کل شرایع در اصل از جانب خدا هستند. شریعت نهایى که چیزى به آن کم و زیـاد   »شرعۀ«

و چگونگى دریافـت   »منهاجاً«شود شریعت اسالم است. خدا، هم شریعت و راه هدایت را مقرر فرموده و هم  نمى

  طور واضح بیان فرموده است. فهم و تبیین حقایق را به

بـراى اسـتحاله    »لو«گردانید.  خواست همانا شما را امت واحد مى : و اگر خدا مى»ولو شاء اللّه لجعلکم امۀً واحدةً«

در  کرد براى همه مکلفین جهان از ابتدا تا انتها، یک شرع است. یعنى اگر بر فرض محال، حکمت خدا اقتضاء مى

ها را نیز  برند، انسان داد و کما این که حیوانات در بیشتر کارهایشان در عالم جبر به سر مى اطاعت و دین قرار مى

سان عمل کنند. لکن بحث اختیار است و باید در حالت اختیار مطیع خدا باشند.  کرد تا همان مجبور به تکالیفى مى

شرایع، براى امتحان است تا چهره درونى و مجهول مـا بـراى    هاى قشرى و ظاهرى اصل دین و به تبع آن تفاوت

توان داشت و خداى عالم اختالفات و  خود ما معلوم شود. در عرصه شرایع انتظار بیشترى جز ابتال و امتحان نمى

ا خواسته است. بلکه خد ها را نمى ها، جنگ و خونریزى ها، سرکشى هاى بشرى، عنادها، توطئه تناقضات و نابسامانى

شناسـاند. در مرحلـه بعـد از     هاى ظاهرى شرایع، باطنشان را به خودشان مى تا قبل از اسالم با عوض کردن چهره

اسالم تا هر زمان، احکام و تکالیف مؤمنین را رسانده است. در این مرحله خدا با نزول وحى آخرین هر دو منظور 

ر شرایع قبل که آیا حکم آخر را نیز مطیعند یا خیـر؟ و  را اراده فرموده است. هم امتحان مؤمنان و مطیعان الهى د

  هم بیان احکام الى االبد.

العقل و غیر مطلـق اسـت کـه بـا      خواهد. این بشر ناقص خواسته و نمى خدا اختالف و کثرت و پلورالیسم را نمى

زحمت تردید و عذاب و  ها، خود و دیگران را به ها و فخرفروشى فروشى ها، علم کارى ها، طمع توزى ها، کینه نفهمى

اندازد. هیچ عذرى براى آگاهان در قیامت نخواهد بود. ناآگاهان نیز بـه انـدازه قصورشـان     هالکت و ضاللت مى

مسؤولند. چون خدا به همگان عقل و فطرت داده تا بروند و تحقیق کنند و حق را بیابند. یافتن حق براى کسـانى  

ک تحقیق مختصر بر مبناى قرآن و بررسى ادله کامل چند مسأله فقهى، که فرصت کافى دارند، بسیار ساده است. ی

کند. چطور براى پول درآوردن و ازدواج و زندگى  ها را بسیار به نتیجه نزدیک مى فلسفى، اعتقادى، اخالقى و... آن

ن که آسان گویند آنجایى از دی کنند؟ حتى بعضى مى رسند سستى مى اند، به دین که مى روزمره، پرتالش و زرنگ

اى دارد؟ دین آمده است که جلو  پذیریم. اگر همه چنین بگویند، بود و نبود دین چه فایده است یا موافق منافع، مى

طلبى و امیال خـود مبـارزه کـرد و     ها را بگیرد. باید براى برقرارى مساوات با راحت خورى ها و مفت طلبى راحت

  :»م فیما آتاکملیبلُوکُ«مشکالت را به جان خرید. و لکن 

چـه وظیفـه داریـد،     خداى متعال عقل، فطرت و شرایع مختلف درونى و برونى به شما داده و اگر شما هم به  آن

هاى خود اصرار بورزید و بگویید من عـادت   اید. لکن اگر بر عادت عمل کنید، از امتحان خدا سربلند بیرون آمده

شوم؛ این خود دلیل  ادت دارم گناهکار باشم، مسلمان مؤمن نمىدارم یهودى باشم، مسیحى، مشرك، ملحد باشم، ع
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است بر این که در مقابل خدا مطیع نیستید. این عادات سیئه برخالف همه ادلّه است و باید کنار گذاشت، مـؤمن  

  :»فاستبقوا الخیرات«چه خدا فرموده است. آنگاه: باهللا شد به آن

ها از هم سبقت بگیرید. اصوالً عالم شریعت و تبعیت از آن، عالم  خوبىپس از ایمان به شریعت اللّه در خیرات و 

اند؛ پیشى  استباق و تکامل در اطاعت است. یعنى باید با همه نیرو و فهم و عقل از کسانى که سالک فى سبیل اللّه

آن حـرام  یافتن در عقل، دین، توان جسمى، مالى و شخصیتى بر همه واجب و تضعیف  گرفت. طبق قاعده؛ تکامل

  است.

بئُکم بما کنتم فیه تختلفون«   :»الَى اللّه مرْجِعکم جمیعاً فَینَ

  اید.  کرده چه در آن اختالف مى کند به  آن بازگشت همه شما به سوى خداست، پس شما را آگاه مى

شند. معلوم خواهـد  توانستند در حقّ اختالف نداشته با ها، نزد خدا معلوم خواهد شد که مى گاه انسان در بازگشت

گرفتند،  شد که مبناهاى فکرى ایشان، عامل خطاها و تناقضات بوده است. اگر راه خدا را بر مبناى صحیح پى مى

  چه شده است. شد آن نمى

گوید: نظام فقر و غنا طبیعى اسـت دیگـرى    المثل با همان مثال مطرح شده که یکى طبق فکر قبلى خودش مى فى

گوید: غیر طبیعى است. حکم خدا در همه مـوارد مشـخص اسـت و     اصول دیگرى مىبراساس یکسرى مبانى و 

  نیازى به مقبوالت جداگانه ندارد تا حکم خدا معلوم گردد.

فقر و غنا یا به اراده الهى است یا به اراده بشرى. اگر به اراده بشر باشد یا بر مبناى تخلف بشر است یا بر مبنـاى  

فرضى براى تعیین حکم الزم نیست. فقر و غنا تنها به اراده الهـى   ر سه حالت پیشکارکرد صحیح و عادالنه. در ه

ها را خلق نمود تا بشر خودش دنبال کسب مال حالل و روزى شایسته بـرود.   ها و زمین نیست. چون خدا آسمان

  )29(بقره/»هو الَّذى خَلَقَ لَکُم ما فى االَرضِ جمیعاً«

  زمین است را براى شما خلق کرد. چه در او کسى است که همه  آن

  هاى درست یا نادرست بشرى است. پس فقر و غنا نتیجه اراده

بازى و احتکـار   اول فقر و غنا بر مبناى تخلف بشر: اگر فقیر از روى تنبلى فقیر است و غنى با کالهبردارى و حقه

) و نیست براى 39(نجم/ »نسانِ االّ ما سعىو أنْ لَیس للْا«و... ثروتمند شده؛ حکم شرع براى هر دو مشخص است: 

  انسان مگر آن مقدارى که سعى و تالش کرده است.

پرور و گداپرور نیست. مظلوم اگر ظلم را بپذیرد مقصـر   اسالم دین کار و تالش و زحمت آبرومندانه است. مظلوم

  طور. خود اوست. اگر تنبلى کند و کار نکند و به تکدى افتد همین

خورى و ظلم و اکل مال به باطل غنى شده باشد، حقوق ضایع شده دیگران یـا اجتمـاع    ر با مال مردمثروتمند اگ

  1خوارى و حرام است. خواهى، مفت باید از او گرفته شود. هر کس باید به اندازه تالش خود استفاده ببرد و زیاده

                                                        
١

دارس�ى عش�ایر منطق�ھ را ب�ا حق�وق و مزای�اى ن�اچیز ب�ھ ك�ار  ھا اولین بار در مسجد سلیمان چاه نفت زدن�د، ش�ركت ـ زمانى كھ انگلیسى
گرفت. پس از مدتى عشایر ساكن آن حومھ شدند و بھ اتفاق ھم گفتند نیاز ب�ھ ی�ك س�رویس رف�ت و برگش�ت داری�م، لك�ن ش�ركت انگلیس�ى 
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در مواردى هم که هر دو طرف معامله خطاکارند، مقصر دانستن یکى از طـرفین خـالى از انصـاف اسـت. بایـد      

  سى شود. خطاهاى هر طرف جداگانه برر

ه هـر    دوم فقر و غنا بر مبناى کارکرد صحیح و عادالنه: بالفرض گروهى کار مى کنند ولى درآمد کافى ندارند و ـب

برند. هر دو نیز بر موازین شرعى کار و تالش و  کنند و سود بیشتر مى دلیلى که باشد فقیرند. گروهى کمتر کار مى

متفاوت است. در اینجا نیز حکم شرع براى رفع اختالفات طبقاتى  نمایند. منتهى خواه ناخواه درآمدها تجارت مى

روشن است. باب خمس و زکات بسته نیست. خمس و زکات را که مالیات مستقیم اسالمى است چه کسانى باید 

اى معمولى بـه همـراه وسـایل عـادى      هایى اضافه بر نیاز معمولى خود دارند. خانه بدهند؟ همه کسانى که دارایى

وا أَنَّمـا   «خمس ندارد، بلکه از مازاد بر نیاز، مقدار مشخصى را باید در محل خود مصـرف کننـد:    زندگى، لَمـاعو

الْمساکینِ وابنِ السبیلِ غَنمتُم منْ شَیى تامى وی   )41(انفال/»ء فَأَنَّ للّه خُمسه و للرَّسولِ و لذى القربى والْ

تـران   براى خداست و براى رسول و نزدیـک ] بهره اضافه[پنجم آن  ره بردید، پس یکچه به و بدانید به راستى  آن

  دستان و راهیان. رسالتش و تمامى یتیمان و تهى

در باب خمس و زکات بحث مفصل است. به اختصار اگر وجوهات شرعیه از مقدار تعیین شده شرع گرفته و در 

بینیم فقر در جوامـع   ماند خیلى کم است. این که مىمجارى مشخص شرعى مصرف شود احتمال این که فقیرى ب

هاى فردى و اجتمـاعى دارد کـه بایـد     عدالتى ماند ریشه در بى ها براى فقرزدائى نافرجام مى کند و تالش بیداد مى

طور مفصل بررسى شود. اگر همگان به وظایف خود در سعى و کوشش و تحصیل معاش در حـد تـوان عمـل     به

شود. اگر بر فرض فقرى هم بماند، باب انفاقات  سهم اللّه را بپردازند فقر ضرورى هم نابود مىکنند و از اضافات، 

هاى اسالمى براى فقرزدایى نیست و بعد از آن نیز خود متن  باز است. یعنى خمس و زکات، تنها و حداکثر مالیات

  نماید: به ما راه مى

که خمسـش را  [شان را  پرسند چه انفاق کنند بگو زائد بر زندگى ) مى219/ (بقره »یسئَلُونَک ماذا ینفقون قُلِ العفْو«

  ببخشند.] داده اند

اند، اگر باز هم فقیرى بود، از  اش را نیز پرداخته یعنى اگر مال اضافه بر نیازى دارند که خمس و سایر وجوه شرعى

مندند  به اندازه کافى درآمد ندارند، عائله آن مقدار اضافى به فقرا ببخشند. به فقرایى که با سعى و تالش خود باز

و هر چه هستند نیاز به کمک خارجى دارند. اغنیاء براى زدودن آخرین مراحل فقر انفاق کنند که این خود مالیات 

  غیر مستقیم اسالمى است.

                                                                                                                                                                    
طاقت نیاوردند، تك تك بھ سر  نپذیرفت. عشایر تصمیم گرفتند كارشان را ترك كنند. شركت ھم حقوقشان را نپرداخت. بیست روز بیشتر

ّهللا كاشانى و مرحوم دكتر مصدق ب�ا ھمك�ارى ھ�م ص�نعت نف�ت را ملّ�ى  كار برگشتند. ھمچنان نان اجنبى خوردند تا زمانى كھ مرحوم آیھ
ن ھ�م از ب�ین پ�رورى ایش�ا ش�دند، ای�ن ظل�م كردند، باز ھم بھ كار خود مشغول م�ى طور كھ سالیان دراز زندگى مى كردند. اگر عشایر ھمان

 رفت، مسلمان حق ندارد كارى كند كھ بھ او ظلم شود. مى
البتھ حكم شرع براى حكومت نیز در این موارد مشخص است. ھر كشور و اّمتى مالك ذخایر و معادن خود است. لكن استخراج این 

بھ آن شركت پرداخت شود، نھ  ةالزحم حق ذخایر بھ ھر شركتى كھ واگذار شود، چھ داخلى و چھ خارجى، تنھا بایستى ھزینھ استخراج و
 این كھ ذخایر را بھ قیمت بخس بفروشند. بھ ھر حال قراردادھاى ناعادالنھ و ناعاقالنھ ھرگز پذیرفتھ نیست.
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از فامیـل،  در پرداخت وجوهات وظیفه همگانى است که ابتدا خود انسان بررسى و مستحق آن را پیدا کند. ابتدا 

وطن و... تا فقیر مستحق را پیدا کند. اگر فرصت نداشت یا گشـت و پیـدا نکـرد،     ها، همشهرى، هم سپس همسایه

وکالت پرداخت وجوهات شرعیه را به شخصى مطمئن و معتبر که بایستى مراجع قرآنى باشند، واگذار نماید و اگر 

سى واگذار نماید، در انجام تکلیف الهى کوتاهى نموده بدون تحقیق در یافتن مستحق، وجوهاتش را مستقیما به ک

  1است.

در حالت کارکرد عمومى صحیح و عادالنه، این دو مالیات مستقیم و غیر مستقیمِ شرع براى فقرزدایى در جامعـه  

فرضى براى صدور احکام الهى در کار است؟ کدام  ز احکام مشخصند. دیگر چه پیشاست. در کارکرد ظالمانه نی

فرضى بر خالف نصوص کتاب و سنّت فتوى دهد؟ اگر فتـوى دهـد خـودش بـا      فقیه است که بتواند با یک پیش

  اند. فتوایش در حکم سقوط

باب معامالت بـا بیگانگـان و    حکم الهى در همه ابعاد اقتصادى خُرد و کالن فردى و اجتماعى، تجارت خارجى،

طور کامل و دقیق درکتاب و سنّت مشخّص و معلوم است. شـرط کلـى معاملـه، مـذهب و      ملحدان و مشرکان به

عقیده نیست، عقل و عدالت و حرام نبودن خود معامله مانند ربوى نبودن آن شروط کلى معاملـه اسـت کـه وارد    

  شویم. جزییات نمى

بینى شـده اسـت.    یابى به حق پیش لتى در تبادل نیز راهکارهاى مناسب براى دستعدا در صورت وقوع ظلم و بى

مورد، بلکه دین عدالت است. اگر اغنیا و فقرا هر  اصوالً اسالم نه دین سکوت در برابر ظلم است نه دین جنگ بى

. اگر کسى بگوید باید اى بسیار دوستانه و صمیمانه برقرار خواهد شد ها رابطه دو به احکام شرع عمل کنند بین آن

در برابر فقر و غنا سکوت کرد یا جنگ میان این دو را به میان آورد در هـر دو حالـت خصـومت و کینـه بیشـتر      

شود. اگر سکوت باشد چپاولگران و کالهبرداران و محتکران روز به روز فعالیت بیشترى خواهند داشت. فقراى  مى

ناپذیر است یعنى بین فقر و غنا ـ  گ میان فقر و غنا در حالت کلى اجتنابشود. اما جن ها بیشتر مى جامعه و کینه آن

نه به صورت فردى، بلکه به صورت کلى و عمومى ـ جنگ مرئى و نامرئىِ سرد و گرم وجود دارد که این هم باید 

ز نیسـت.  در قالب شرعى دفاع در برابر ظلم و ستاندن حق عمومى باشد. اما جنگ بین فقیر و غنى در اسالم جـای 

شـود،   جانبه عدالت رعایت مـى  رسد و نه حدود همه زیرا اگر بین فقیر و غنى جنگ باشد، نه فقیر به حق خود مى

اسالم دین صلح و برادرى است و تنها در برابر تجاوزات عمومى قیام و جنگ را تجویز کرده است، و براى ظلـم  

  بر اساس موازین شرعى، اجراى حکم کنند. صالح، باید فردى در حکومت اسالمى محاکم قضایى عادل ذى

پذیرى نیز حرام است. یعنى اگر مظلوم بتواند از حق خود دفاع کند و نکند دو  اصوالً چنانکه ظلم حرام است ظلم

                                                        
١

توان مستحق را پیداكرد و ھم قرآن و دین مھجور مانده است، ھر كسى بھ  ـ در زمان حاضر كھ ھم تعداد فقرا زیاد است و بھ سادگى مى
ـ� در راه تبلی�غ دی�ن ١بخش است:  تواند خود، وجوھات واجبش را در راه صحیح آن مصرف كند. مصارف خمس و زكات دو راحتى مى

مان�دگان، اع�م از س�ادات و غی�ر  ـ براى رفع حوائج فقی�ران و یتیم�ان و درراه٢. السالم علیھمخدا و نبّوت رسول هللا و والیت اھل بیت رسالت 
كلف بدون عذر سادات. ھمان طور كھ نماز بر خود مكلف واجب است، رساندن وجوھات بھ مستحق نیز تكلیف خود شخص است و اگر م

 شود. وجوھات واجبش را بھ شخصى بسپارد و یا بھ كسى اطمینان كند و او ھم آن را بھ نیازمند نرساند، تكلیف از او برداشتھ نمى
 



 98

چنان بر سـر مظلومـان دراز کـرده اسـت. آخـرین       ظلم است: ظلم به خود و ظلم به دیگران که دست ظالم را هم

  است و یا باالخره ابراز حالت ناخشنودى و نارضایتى.» فشاگرى و فریاد علیه ظالما«مرحله مقابله با ظلم 

  

  ـ تئورى عقالنیت21

جا بیان کنیم.. چون سخن بر سر عقالى قوم اسـت.   دکتر سروش: ما باید تئورى خود را راجع به عقالنیت در این

جا ما دو  اند و.. در این بقیه ادیان و فرق دادهاند و حکم به بطالن  عقالى قوم چنانند که گروهى یهودیت را پذیرفته

هـا   اند و ایـده  تراشى ها همه دلیل شود. یعنى دلیل که بگوییم که این ادله هم تحویل به علل مى راه داریم: یکى این

ان ایم و ثانیا تکلیف خودم همه ایدئولوژیاند.. اگر چنین حرفى بزنیم اوالً تئورى خودمان را در باب عقالنیت داده

ایم و تفاوتى با دیگران نداریم. وقتى دلیل تحویل به علت شد، معنـایش   ایم که ما هم مثل بقیه را هم روشن کرده

هاى آدمى مدخلیت دارد، عللى هستند از جنس  کند و در داورى چه عمل مى اى نیست و آن این است که عقل کاره

م و ادله را تبدیل به علل نکنیم، در این صورت باید بیان منفعت.. اما اگر چنین رأیى در باب عقالنیت نداشته باشی

کنند و هیچ دلیلى، دلیل دیگر را از میدان بیرون نکرده است.  کنیم که چرا عقالى قوم.. بر عقیده خود پافشارى مى

این  رسیده است..» تکافؤ ادله«اند که کار عقالى عالم در قصه دین به  جاست که بعضى به این رأى رسیده در این

همان رأیى است که کانت در متافیزیک به آن رسیده است.. یعنى دالیل طرفین قوت مساوى دارند، به طورى که 

شوند  تواند دیگرى را مغلوب کند.. حاال اگر ما معتقد باشیم که واقعا عالمان و عقالى بزرگى پیدا مى هیچ یک نمى

ایم، حق  رسند که دینى که خودمان داریم و از اول داشته نجا مىشویند و... و نهایتاً به ای که دست از همه منافع مى

گویند، تسنن حق است و... ایـن تئـورى مـا در بـاب      گویند، تشیع حق است و سنیان مى است، یعنى شیعیان مى

گـذارد، پنچـر    اى است که وقتى عقل پایش را در آنجا مـى  رساند که گویا دین منطقه عقالنیت، ما را به اینجا مى

  شود. یعنى همان نظر کانت در متافیزیک... شود. دچار تکافؤ ادله مى مى

به هر حال براى تفسیر کثرت موجود دو راه بیشتر نداریم: یا راه تفسیر علتى یا راه تفسیر دلیلى. علت اصالً چیزى 

قلشان در تسـخیر  کنند و ع گذارد. همه تابع یک رشته اغراض و عواطفند و کورکورانه دین را اختیار مى باقى نمى

رسد.. حـال کسـى کـه     بخشد، ولى نهایتاً به تکافؤ ادله مى منافعشان است. راه دلیل عقل را حظى از استقالل مى

گوید فقط ما حقیم و بقیه به میزانى که به ما نزدیکند حقند و به میزانى که از ما دورند باطلند.. باید روشن کند  مى

رسد که  ریت مردم در این عالم به مطالب باطل پایبندند و به عقلشان هم نمىکند که اکث عقل مردم چگونه کار مى

ه پیـدا شـده    این مطلب باطل است؟ و نیز باید روشن کند که آن باطل انـد و در عقـول جـاى     هاى پایدار چگوـن

ز کجـا  اند؟ ..این تئورى عقالنیت دامن خود ما را هم خواهد گرفت و کم کم خواهند گفت شما چگونه و ا گرفته

دارید و بقیه مردم این  اید و دست برنمى اید که حقایق را به راحتى فهمیده اى پیدا کرده چنین مقام و مرتبه برگزیده

  ]33مناظره/ص [ورند.  طور در گمراهى غوطه
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  اند: ایم از اول حق بوده است چند گونه گویند دینى که ما داشته صادقى: کسانى که مى  اللّه آیه

کنند و  اندوزى خود تنها در یک شریعت یا یک فرقه تحقیق مى ز مدعیان از ابتدا تا انتهاى مسیر دانشاى ا ـ عده1

  نامند.  بدون تحقیق در سایر شرایع یا فرق مذهبى با اطمینان کامل، خود را بر حق مى

لحرام و وزیـر  اى از عدم تحقیق: هنگامى که در مکه معظمه بودیم، رئیس نظارت بـر امـور دینـىِ مسـجدا     نمونه

اى از من پرسـید:   دادگسترى: شیخ عبداللّه بن حمید در زمان ملک فیصل با جمعى از قضات عالى رتبه در جلسه

ه پیـامبر نـازل      ابى بن ها اعتقاد دارید که جبرئیل امین به على شما شیعه طالب خیانت کرد و به جاى او وحـى را ـب

یعنى جبرئیل امین خیانت کرد، بـه او  » خانَ األمین«گویید:  مرتبه مى فرمود، به همین خاطر هم بعد از نمازتان سه

  گوییم. مى» اللّه اکبر«گوید: ما بعد از اتمام نماز  گفتم از هر بچه شیعه هم بپرسید، مى

هاى علوم دینى در جهان، تنها معارف یک فرقـه آموختـه    هاى علمى، در اکثر حوزه متأسفانه بر خالف سایر زمینه

و شخص تا آخر عمر، اگر خودش تالش نکند از ناحیه اساتید و دروس رایج، به معارف سایر شـرایع و   شود مى

  1فرَق نخواهد رسید و این ضعفى است که باید جبران شود.

ترى در بعض و یا کلّ شرایع کسب کرده و به حقانیت یکى  ـ دسته دیگرى هم که تحقیقات و اطالعات گسترده2

اند، امـا از   کنند. گرچه با درك باالترى به اینجا رسیده اند، لکن متأسفانه از منبع مطلق استفاده نمى ها رسیده از آن

اند و به طور قطع در رویارویى با ادله دیگر چندان  ا التقاطى از وحى و فکر بشرى یارى جستهعقل و فهم بشرى ی

جویند  پیشبردى نخواهند داشت. بسیارى از اندیشمندان و علماى جهان امروز در عرصه دینى از این روش بهره مى

شود. باید پرسـید آیـا    دیده مى هاى دینى، مذهبىِ تاریخ گذشته و معاصر هاى شخصیت و در کالمشان نام و گفته

خواهیـد   هاى افرادى مثل خودتان، دلیل بر حقانیت است؟ اصالً شما چه چیز را مـى  استناد به فکر و عقل و گفته

ثابت کنید؟ آیا این که فالن دانشمند و عالم، فهم و عقل زیادى داشته، پس برحقّ است؟ گرچه تفحص و تجسس 

مندان، ممکن است ما را در بعضى جهات کمک کند، لکن از طرف دیگـر فرصـت   در آثار سایر متفکرین و دانش

سازد. ما باید سراغ سرچشمه برویم و از منبع مطلق فیض بگیریم. حتى  بسیار گرانبهاى ما را نیز به سرعت تلف مى

فکر ما  منبع مطلق هم اگر در خاشاك عقل و علوم بشرى گرفتار شود، کارآیى کمترى خواهد داشت. چون عقل و

توان به مطلق رسید. در این مرحله تکافؤ ادلّه متصور اسـت. زیـرا گرچـه وحـى      مطلق نیست و با غیر مطلق نمى

اند، ولکن اگر قرآن را هم با مفروضات دیگر از علوم و آراء بیرونـى   تورات و انجیل با افکار بشرى تحریف شده

ا اگر وحى و علم الهى، در ظاهر یا باطن، با قـول و علـم   ها نخواهد داشت، زیر بررسى کنیم، چندان تفاوتى با آن

  کاهد. ناخواه بر نحوه استدالل تأثیر گذاشته و برترى آن را مى بشرى آمیخته شود، خواه

البته قرآن در زیر پرده تحریفات، امتیاز مهمش، حفظ اصل متن آن است که اضافه بر درخشش داللى و مدلولى، با 

                                                        
حیط و آموزانند كھ م آموزند و مى ـ روحانیان ھر مذھب على العموم، خادمان ھمان مذھب و برخورداران از آنند و ھمان را بھ درس مى١

نامد. اینان بھ حقیقت مقلدانند. نادرند محققانى كھ از تحسین و تقبیح و تقلید و تمتع از راه دین آزاد  پسندد و علم دین مى مولدشان آن را مى
رود اى سر ف التفاتى كنند و از سر حریت راستین و بھ حكم حكمت بھ اندیشھ باشند و بھ آداب و عادات فكرى و عملى شھر و دھر خود بى

 ١٥، ص٣٦آورند.. سروش، كیان، 
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  کند. ارفش را از دستبرد تحریفات معنوى حفظ مىنگرش درست درونى، مع

هاى غیرمطلق رهانیـده و در وحـى خـالص     ـ گروه کمترى از اندیشمندان فرهیخته خود را از قید و بند اندیشه3

اند. استفاده از معیار مطلق در این صورت مولّـد کثـرت نیسـت، چـون مطلـق       ربانى، تفکر و بدان استدالل کرده

اى که به این شکل ارایه شود، حتماً بر ادلّه طرف  ) و ادله3(زمر/ »أال للّه الدینُ الخالص«ست خالص همیشه ثابت ا

گوید از خداست نه از خود و او تنها مستفسر و جوینده معارف  چه مى دیگر تفوق و برترى داشته و دارد. چون آن

  ها. الهى بوده است و نه مفسر آن

پرسیم که بـه چـه علـت، دالیـل      کنیم. یعنى مى از راه علت و دلیل بحث مىدر تفسیر کثرت موجود تفسیر قرآن 

انـد و از   طرفین قانع کننده نبوده است؟ علت آن است که اکثرا به ادله عقلى خود و دیگران اعتقاد و اکتفـا کـرده  

ات دیگـران و  اند تا به جاى دیگرى برسند. قصور در اعتماد به نظر روى قصور یا تقصیر، از فهم یکدیگر نگذشته

  1تقصیر در تحمیل و تحریف معنوى نسبت به وحى مطلق.

  اما از راه دلیل:

مبانى  عقل در برابر وحى از یک جهت استقالل دارد. آن هم تنها در مطالب و علومى است که خدا بیان نفرموده یا

تواند و باید در این  اصلى آن را ذکر فرموده است، مثل علم پزشکى، صنعت و تکنولوژى و... که عقل مستقالً مى

علوم، اعمال نظر کند، زیرا پیشرفت در این علوم و فنون به خود بشر واگذار شده و ارتباط چندانى به شرع ندارد. 

رموده، عقل نقش گیرنده این معارف را دارد. عقل باید با ابزارهاى اما در احکام و مسائلى که وحى بالعیان بیان ف

اى و  ها، براى دریافت مرادات الهى تالش کند. وگرنه هر عقلـى بـه گونـه    درونىِ مطلق و بدون دخالت غیر مطلق

انسته و سوار اى د آورد. اکثر مردم و عقالى عالَم، عقل را وسیله رود و چندگانگى پدید مى نوعى، راه را بیراهه مى

فهـم  «اند. در حـالى کـه روش و ابـزار پیمـودن راه      داده است حرکت کرده بر مرکب عقل، در راهى که نشان مى

در متن وحى خالص موجود است و ما نه بر مرکب عقل بلکـه بـر مرکـب وحـى، راه هـدایت الهـى را       » صحیح

  یم، نه براى ایجاد راهى مستقل.کن پیماییم و از عقل تنها براى دیدن و یافتن راه استفاده مى مى

رسیدن به این مقام، مرتبه واالیى نیست که باعث مباهات باشد. اگر کسى خود را در برابر حضرت حق، حقیـر و  

انتها در  اش را فروتر از بیانات او بداند، تازه اول راه است و براى طى طریق مسیرى بى ناچیز شمارد و فهم عقالنى

ها پس از مدتى به راحتى میسر است در روش فهم درونى  فهم علم و دین در سایر روش پیش دارد. همان طور که

رسیم. بـه کسـانى کـه بـرخالف      نیز پس از اندکى تالش، آن هم کمتر از راههاى دیگر، بلکه زودتر به نتیجه مى

باید گفت: عجـب مقـام   گوییم!  اى دیگر چنین مى گویند: خدا چنین فرموده، ولى ما با ادلّه سخنان آشکار الهى مى

  اید! اید و برخالف نصوص صریح الهى سخن گفته واالیى دارید که خود را برتر از خدا دانسته

                                                        
توانن�د زاین�ده و زاده ح�ق باش�ند. پ�س س�خنان  توان اقامھ دلیل كرد. فقط سخنان حق م�ى ـ بر ھیچ سخن كاذبى و با ھیچ سخن كاذبى، نمى١

ھ�اى باط�ل،  ل�ت دارن�د. پ�س ب�راى بران�داختن اندیش�ھكھ سخنان راست ھم دلیل و ھ�م ع اند و فقط علت دارند. درحالى دلیل كاذب، مطلقا بى
 )١تر از ایدئولوژى/ضمیمھ ھا حاجت داریم نھ بھ برانداختن دالیلشان. (فربھ نھایتا بھ برانداختن علل آن
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تئورى عقالنیت در روش فهم درونى، فقط گیرنده و نگهدارنده مطالب در حافظه عقل است و تنوع گیرنـدگى در  

  این حالت در بعد تکاملى است نه در اختالف و کثرت.

نهند  هاى دیگر، نقش عقل، محور و اساس جعل و صدور احکام است، حتى آن قدر عقل را باال مى وهولى در شی

که ما  که بتواند حکمى از احکام خدا را تعطیل یا حکم جدید دیگرى بر خالف یا جداى وحى اتخاذ کند، درحالى

باشد، استقالل از وحـى را بـراى   شرطى که وحى قرآن بیانى در آن نداشته  تنها در حوزه علوم بشرى و طبیعى به

  پذیریم. عقل مى

فرض کنید کسى پس از تحقیق، کل دالیل به نظرش مساوى رسید، در این صورت تکلیفى ندارد، مگر این که به 

ها محرز نشد و برابر به نظر  هر کدام خواست عمل کند. مانند تحقیق پیرامون چند مرجع تقلید که اگر اعلمیت آن

) اما محال است با ارایه ادله وحى 286(بقره/»الیکَلِّف اللّه نَفْسا الّا وسعها«اشکال است.  ز هر یک بىرسیدند، تقلید ا

مطلق، دالیل شرایع و فرَق دیگر باالتر یا مساوى آن باشد، زیرا اوالً ماهیت کتب آسمانى قبل و حتى اعتراف خود 

هـا   المعارف انگلیسى بـه تحریـف آن   که در دائره دهد. چنان ها را نشان مى علماى مسیح و یهود، نقص و جعل آن

  1کنند. تصریح دارند و تعداد خطاها و تناقضات و تحریفاتشان را یکصد هزار تا یک میلیون اشتباه ذکر مى

ثانیاً با همه انحرافات موجود در کتب عهد عتیق و جدید: (تورات و انجیل) باز هم بشاراتى بر ظهور پیامبر آخر و 

   2دین ابدى و جاودانى او داده شده است.

تواننـد. بـه یکـى از رهبـران      سوم اگر ما از ایشان بخواهیم وحى اصلى تورات و انجیل را به ما ثابت کنند، نمى

طـور تـورات حضـرت     کجاست؟ گفت: معلوم نیست. همینالسالم علیهارتدوکس مسیحیت گفتم: انجیل حضرت مسیح 

کامالً آشکار اسـت و ایـن قـرآن مـالك و      وسلم آله و علیه اهللا صلىلکن قرآن حضرت محمد نیز مشخص نیست.  السالم علیهموسى 

چه مخـالف آن   معیار دقیقى براى کشف حقایق کتب پیشین نیز هست. یعنى هرچه با او موافق باشد صحیح و آن

  باشد، نادرست است.

رو نیست  که قرآن با هیچ مانعى روبه درحالىرو هستند،  ترین علماى یهود و مسیح حداقل با این سه مانع روبه دقیق

  سازد. و حتى موانع پیشین را هم برطرف مى

هـایى از   دهیم و آیه در مورد مانع دوم براى برترى قرآن بر تورات و انجیل یا حتى برابریشان بحث را گسترش مى

یم. اما بهترین سخن پیرامـون  کن بشارتهاى کتب عهدین را درباره دین خاتم و ابدى و ظهور پیامبر آخرین ذکر مى

اى کـه هـیچ    داند به گونـه  گزینیم که خود را تمام و وحى را بعد از خود منقطع مى وحى خالص را از قرآن برمى

                                                        
كھ توسط پانصد نفر از علماى مس�یحى ت�ألیف ش�ده؟؟؟  ENCYCLOPEDIA-BERITANICAالمعارف انگلیسى بھ نام  ةـ در دائر١

رس�د، البت�ھ یك�ى از  ین آمده است كھ: مطالب التقاطى و اختالفات و تناقضات در تورات و اناجیل فعلى، بھ حدود یك میلیون مورد م�ىچن
گوی�د: تع�داد مطال�بِ متض�اّد ت�ورات و انجی�ل، قاب�ل محاس�بھ نیس�ت! تفص�یل ای�ن اعتراف�ات را در كت�اب  محقّقین مسیحى بھ ن�ام ش�ولز م�ى

 ایم. نگاشتھ ٤٩ص » ةات بین الكتب السماویالبشارات و المقارن«
 
٢

 یح بر خاتمیت وحى قرآنى دارد.ـ در حالى كھ در قرآن ھیچ بشارتى بر پیامبر بعد وجود ندارد، بلكھ نصوصى تصر
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 و تَمت کَلمۀُ ربک صدقاً و عدالً الّ مبـدلَ لکَلماتـه و هـو السـمیع    «اى براى وحى آخر نخواهد بود:  تبدیل کننده

لیم115(انعام/»الع(  

اى بـراى ایـن    کلمه پروردگارت که کالً صدق و عدل است ـ به وسیله این قرآن ـ تمام شد. هرگز تبدیل کننـده   

  کلمات نیست و هم اوست بس شنواى دانا

بشارات کتب عهدین به اسالم و پیامبرش مورد تأیید قرآن نیز هست، لکن فرض بگیریم که مورد تأیید نباشد بـه  

  حال این آیات در آن کتب آسمانى آمده و خود از دالیل برترى اسالم است.هر 

حکُّو ممتَقّیم وِکُولُـو محمـدیم زِه دودى وِ زِه رِعـى بِنُـت     «فرماید:  مى 16در کتاب سرود سلیمان باب پنجم آیه 

و این یـار مـن اسـت اى     دهانش شیرین است و تمامش محمد (پسندیده) است، این محبوب من است»: یِرُشاالم

  دختران اورشلیم.

در عبادتگـاه   السـالم  علیـه و فرزندان او خبر داده است: هنگامى که حضرت ادریس  آلـه  و علیه اهللا صلىدر کتاب ادریس از پیامبر 

  بابل مشغول عبادت بود این حکایت به وحى الهى بر ایشان نازل شد: 

گان او در تعیین افضل مخلوقات اختالف شد. بعضى گفتند پدر ما روزى میان فرزندان پدر شما آدم و فرزندزاد«

افضل است و بعضى گفتند مالئکه برترند، چون آدم و همسرش از دستور خدا سـرپیچى کردنـد. بعضـى گفتنـد     

جبرئیل افضل است. تا این که داورى به حضرت آدم بردند. آن حضرت فرمود: چون خدا مـرا آفریـد و از روح   

بح نورانى را در عرش هویدا دیـدم. عـرض    خود در کالبدم دمید من درست نشستم و در عرش نگریستم. پنج شَ

انّى لهویوه أنا لبرین وارخ «اند.  ها اشرف مخلوقات کردم پروردگارا، این انوار با عظمت کیانند؟ خطاب رسید این

یهِن و ال ال   (نقل از اصل سریانى)» شِّمشِ و ال السعرال الشماى و ال أل أرعا و ال الپرِدس و ال الکَ

آفریدم. نه آسمان و نه زمین و نه بهشت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه را! عـرض   ها نبودند من تو را نمى اگر این

پارقْلیطا «ها چیست؟ خطاب رسید به ساق عرش بنگر. چون نگریستم این پنج نام مبارك نوشته بود:  کردم نام این

هلیلُوه لت اَلَه شَوقْ منی (محمد) «و نیز نوشته بود: » ) ایلیا (على) طیطه (فاطمه) شپر (حسن) شُپیر (حسین)(محمد

.ألَه ى دود فرستاده من است.» إناى مخلوقات من تسبیح کنید مرا که نیست خدایى غیر از من و محم«  

  گونه آمده است: ایندر جاى دیگر در جزو وصایاى مسیح به شمعون پطرس 

یا اَلَه منى لى اَه مرى ألَه «اى عیسى، بنى اسرائیل را بگو که او را تصدیق نموده به وى ایمان آورند. عرض کردم: 

جـا اشْـتُمه و   یا یشوع محمد نوى دألَه لکُلِّه عالَم، طووا عالُّه من نَبى وِ طووا لشَمعیان دقَلو بخْتَتو را با و بِرُونو حتْ

  »اسرا شنّى بار دیوخْ بِت شادرِنّى.

پروردگارا کیست آن بزرگوار؟ فرمود: اى عیسى! او محمد فرستاده خداست براى همه جهانیان. خوشا به حال آن 

  »اش گوش فرا دادند. ششصد و ده سال پس از تو او را به رسالت مبعوث خواهم کرد. پیامبر و آنان که به گفته

رساند به عالوه نام مبارك  براى همه جهانیان، جهانى و ابدى بودن آئین محمدى را به اثبات مى» لکُلّه عالم«له جم

  در این آیه و آیه قبل است.» منى«محمد پاسخ سؤال از 



 103

بِرَخْتى ولیشَمعیل شمعتیخا هینِّه «بدان تصریح فرموده است:  20آیه  17همین طور با بشارتى بسیار مهم در تکوین 

تَتیو لغُوى غادل اى ابراهیم! دعاى تو را در حق ». اُوتُو و هیفْرْتى اُوتُو و هیرْبتى اُتُو بِمئُد مئُد شنیم عاسار نسیئیم وِنْ

اسماعیل شنیدم. اینک او را برکت داده، بارور گردانیده، به مقام ارجمند خواهیم رساند. به وسیله محمد و دوازده 

  »ز نسل وى او را امت برگزیده خواهم نمود.امام ا

راجع به  38در آیه ». اى خلیل من محمد«به نام حضرت تصریح کرده فرماید:  20، آیه 55و در انجیل برنابا فصل 

هـاى   و پس از آن که چنین سخن گوید، خدا عطا کند رسول خود را کتابى که در آن نامه«جامعیت قرآن فرماید: 

  »داى نوشته باشد.همه برگزیدگان خ

و أنَا بِت طالْبِن من ببِى و خـینَ پارقَلیطـا بِـت یبِـلْ     «یوحنا راجع به ابدیت فارقلیطا فرماید:  14فصل  16در آیه 

دل اَبموخون هئُس عپو من از پدر خواهم خواست و او فارقلیط دیگرى به شما (مردم جهان) خواهـد  »: لُوخُون د

  ».ما خواهد ماندداد که تا ابد با ش

بخـش   اند و بعضى دیگـر بـه معنـاى تسـلى     گرچه بعضى مفسرین یهود فارقلیط را به پیامبر خودشان تفسیر کرده

انـد کـه بعـد از     اند که معناى عام دارد، لکن مفسرین بزرگ دیگرى آن را خاتم االنبیاء و المرسلین دانسـته  گرفته

ها در کتب وحیانى، ابدیت و جامعیـت   و آیات بسیار دیگرى نظیر این آمده است. این آیاتالسالم علیهمموسى و عیسى 

  1شریعت آخرین و رسول حامل این وحى عظیم را مورد بشارت دارند.

وإذْ اَخَذَ اللّه میثاقَ النّبِیینَ لَما آتَیتُکُم من کتابٍ وحکْمۀٍ ثُـم جـاءکُم   «فرماید:  مى 81در قرآن سوره آل عمران آیه 

نَّه قالَ ءأَقْرَرتُ تَنصرُ م وأَخَذْتُم على ذلکم إِصرى قالُوا أَقْرَرنا قالَ فَاشْهدوا و أَنَا رسولٌ مصدقٌ لما معکُم لَتُؤْمنُنَّ بِه ولَ

  »معکُم منَ الشّاهدینَ

اى بـه   آن هنگام که خدا پیمان پیامبران بزرگ را برگرفت، که چون به شما کتاب و حکمتـى دادم، پـس فرسـتاده   

گمـان او را یـارى    به او باید ایمان بیاورید و بىچه با شماست تصدیق کننده است، به راستى  سویتان آمد که آن

کنید، فرمود: آیا ـ به این حقیقت ـ اقرار کردید. و ـ این ـ بار گرانم را برگرفتید، گفتند: اقرار کردیم. فرمود پس     

  گواه باشید و من با شما از گواهانم.

ائمى و ابدى بوده است و اگر پیش از دهد که خواست الهى از قبل، فرستادن شریعتى د این آیه به وضوح نشان مى

آن، شرایع دیگرى فرستاده، بنا بر حکمت و مصالحى، مثل امتحان بوده و رضایت الهى در هر زمان، عمل به همان 

یعنى  »لَتُؤْمنُنَّ بِه ولَتَنصرُنَّه«دین و بعد از اسالم عمل به آخرین وحى است و این آیه در مورد پیامبر آخرین است: 

آوردند تا رسالتشان از طرف خداى متعال مورد تأییـد   الشأن پیشین، به خود پیامبر خاتم باید ایمان مى اء عظیمانبی

                                                        
١

اند و این تفسیرھاى شما معلوم نیست صحیح  ـ اگر گفتھ شود كھ روحانیان مسیحى، تفسیرھاى مختلفى در این آیات كتب عھدین انجام داده
كند و ثانیا محور بحث ما قرآن است كھ بھ  گفت: اوالً برخى تفسیرھاى مسیحیان، خاتمیت اسالم را در كتب عھدین تأیید مىباشد، خواھیم 

بخشد و این انكارپذیر نیست و ھمیشھ آخرین قانون از قانونگذار معتبر است. در كتاب  عنوان وحى آخرین، مراحل قبلى وحى را پایان مى
 ایم. این آیات و آیاتى دیگر را آورده بھ تفصیل» بشارات عھدین«
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هـا   اند ولـى از دیـده   باشد تا چه رسد به ایمان به شریعت ایشان؛ طبق همین آیه و آیات دیگر، رسوالنى که زنده

ها، پیروانشان نیـز   به عمل به آخرین شریعتند و به تبع آن ، مکلفالسـالم  علیهمغایبند، مانند حضرت مسیح و خضر و... 

پذیرفتند. لکن نپذیرفتن ایشان دلیل بر مساوى بودن یا باطل بودن یکى یـا   اند باید آن را مى طبق بشاراتى که داده

ق طرفى تحقی همه نیست. تئورى عقالنیت در جایى قابل بحث است که مکلّف، با علم و آگاهى دقیق و رعایت بى

نماید، اما اکثر مردم مخصوصا عامه مردم، آگاهى دقیق و شایسته از حقیقت خالص را ندارند و لذا تکلیف الهـى  

ها بـه نحـو    ها و عمل به همان اعتقادات خودشان است، البته به شرطى که حقیقت به آن منوط به نتیجه عقالنى آن

که در اول بحث گفتیم ـ فقـط در یـک شـریعت یـا       انشایسته نرسیده باشد، اکثر محقّقین و پژوهشگران نیز ـ چن 

جانبه ندارند، اگر هم کل شـرایع را بررسـى کننـد، در     کنند و فرصتى براى بررسى همه مذهب و فرقه تحقیق مى

هاى ذهنى، معاند نیستند و ناخواسته برداشتى مطابق مفروضات خود دارند و تنها  فرض نهایت به علت وجود پیش

  اند. ند که حقّ را کامالً یافته و خالف آن رأى دادهمعاندان اهل دوزخ

  

  ـ هدایت ا لهى22

دینان به کنار) که به میلیاردهـا نفـر    توان پرسید اگر واقعا امروزه از میان همه طوایف دیندار (بى دکتر سروش: مى

اد شیعیان) و یا اگر تنهـا  اند و بقیه همه ضال و کافرند (به اعتق رسند، تنهااقلیت شیعیان اثناعشرى هدایت یافته مى

اند، و دیگران همه مطرود و مردودند (به اعتقاد یهودیان)، در آن صورت هدایتگرى خداوند  اقلیت یهودیان مهتدى

کجا تحقق یافته است و نعمت عام او بر سر چه کسانى سایه افکنده است..؟ اسم هادى حق در کجا متجلى شـده  

ر اسالم همین که سر بر بالین مرگ نهاد، عاصیان و غاصبانى چند موفق شدند توان باور کرد پیامب است؟ چگونه مى

سـتیزى کردنـد،    که دین او را بربایند و.. همه زحمات پیامبر را بر باد دهند؟ به فرض هم که کسانى معدود، حـق 

پـاداش   اتشـان بـى  ها میلیون مسلمان را (تا پایان تاریخ) چه افتاده است که طاعاتشان مقبول نیفتـد و زحم  میلیون

روح خدا السالم علیههاى الهى و ناکامى پیامبر خدا نیست؟ آیا آمدن عیسى  بماند؟ آیا این عین اعتراف به شکست برنامه

و کلمه خدا (به تعبیر قرآن) فقط براى این بود که جمعى عظیم مشرك شوند و آئین تثلیـث برگیرنـد و از جـاده    

یامش بالفاصله تحریف شود؟ او هادى بود یا مضلّ؟ فرستنده شیطان بود یا هدایت دور افتند؟ و کتاب و کالم و پ

  ]36کیان/[خداى رحیم و رحمان؟ 

  

داها      «صادقى: خدا هادى، رحیم و رحمان است، لکن نه به گونـه اجبـار     اللّه آیه نـا کُـلَّ نفـسٍ هـی  »ولَـو شـئْنا لَأتَ

، حتما ـ براى ـ هر کسى هـدایتش را ـ در ذاتـش ـ       بخواهیم ]بر فرض محال از نظر حکمت[) و اگر 13(سجده/

  دهیم. قرار مى

که بـدون سـعى و    آیا از نظر عقلى اگر شخص مکلف، مقام و منزلتى را با اختیار به دست آورد، بهتر است یا این

  کوشش و نشان دادن لیاقت، مقامى را باالجبار به او بدهند؟ بالطبع اولى بهتر است.
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نظران قاعده ایـن بـود کـه خـدا      اه بهتر را براى مکلّفان برگزیده است. منتهى از نگاه کوتهخدا در عالم تکلیف ر

ها را خلق نکند. همان گونه که خاك را خاك و درخت را درخت آفریـد، ولـى بـدون تکامـل      شیطان و شیطنت

ند. رنگـى را کـه خـود    ها، اجنّه، مالئکه و کل مکلّفان را صاحب اختیار و مکلّف خلق نک معنوى؛ بهتر بود انسان

ها بزند. البته اگر چنین بود دنیایى یکرنگ و بدون تغییر و تحول داشتیم، ماننـد عـالم جمـادات،     خواهد به آن مى

  گیاهان و حیوانات.

اما دنیاى مکلّفان، اختیارى است و ابزارهاى دریافت و انجـام تکـالیف از درون و بـرون بـراى آنـان مهیاسـت.       

سنُریهِم آیاتنا فى الْآفـاقِ وفـى   «فطرت و فکر. ابزارهاى برونى هم تمامى آیات الهى است:  ابزارهاى درونى عقل،

دهیم تا بـه   هایمان را در برون و درونشان، نشانشان مى بزودى نشانه) «53(فصلت/»اَنْفُسهِم حتّى یتَبینَ لَهم أنَّه الحقُّ

  ».خوبى برایشان روشن شود که او تمامى حقّ است

»ینِ کُلِّهلَى الدع ظْهِرَهیقِّ لدینِ الْح دى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذى أر و33(توبه/ »ه(  

اوست کسى که فرستاده ـ ویژه ـ اش را به تمامى هدایت و دین تمام حق فرستاد تا او را بر تمامى دیـن غالـب     

  گرداند.

نى مطلق شامل کل آیات تکوینى و تشـریعى اسـت کـه در هـر دو     ها، ابزارهاى برو طبق دو آیه فوق و نظایر این

نمایانگر تمامى حقّ و در تشریع سازنده کلّ دین و فرامین الهى است. هدف خدا از آفرینش و تکوین هستى، بـه  

فهمیم. وجود آیات آفـاقى و انفسـى    طور کامل بر ما معلوم نیست، تنها مقدارى را که خود در قرآنش فرموده مى

گر حقیقت وجود خالق براى جهان هستى است. ارسال رسوالن نیز تنها  انسان در صورت تفکّر و تعقّل، بیانبراى 

لیظهره علـى الـدین   «براى بیان شریعت و دین و آشکار نمودن تکالیف الهى است تا همگان خدا را اطاعت کنند. 

تنها ابالغ و رساندن ایـن مجموعـه فـرامین     دین همان اطاعت ظاهر و نمایان از خداست. وظیفه پیامبران نیز »کلّه

  ربانى است:

  )54(نور/ »و ما على الرسول االّ البالغ المبین«

آمدند اوالً مـردم   اى نیز هدایت شدند. اگر ایشان نمى کل انبیاء و رسل، وحى الهى را بر مردم ابالغ کردند و عده

ایم تا اکثریت مردم  اند که ما آمده انبیاء، ادعا نکرده شد. خداى متعال و حجتى نداشتند، ثانیاً هیچ کس هدایت نمى

را هدایت کنیم و قرار هم نیست همگان حق را بپذیرند، ادعاى خداى متعال و انبیاء، تنها ابالغ و بیان حق بر مردم 

یـا   ها به سوى هدایت بوده است، اجبارى در تحمیل حق بر مردم نیست که اگر مردم به انحراف رفتند و ارشاد آن

) در پذیرش و عمل بـه دیـن کـه    256(بقره/»ال اکراه فى الدین«به حق عمل نکردند انبیاء شکست خورده باشند. 

هاى اسالمى و کل طوائف مؤمن بشـرى   کسى نیست. حتى جنگ همان اطاعت است، اجبار و اکراهى از طرف هیچ

ده، نه به قصد دیگـر؛ یعنـى اگـر هـر یـک از      بر مبناى وحى، دفاع از دین و عقیده، عقل، جان، مال و حیثیت بو

نوامیس پنجگانه به خطر افتاد، از نظر شارع مقدس دفاع واجب است. اما اگر دین و سایر نوامیس در خطر نباشند، 

  حمله براى تحمیل عقاید و اصول وحیانى، بسیار مذموم و از نظر شرع حرام است.
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و کل انبیاء و رسل دیگـر، همگـى وحـى    وسلم آله و علیه اهللا صلىو پیامبر اسالم  مالسال علیهمحضرت نوح، ابراهیم، موسى و عیسى 

  اند؟ توان گفت این بزرگواران به وظیفه خود عمل نکرده الهى را رساندند، حال آیا مى

که پس از  السالم علیهاگر عمل نکرده باشند، پس عصمتشان مخدوش و رسالتشان معیوب خواهد بود. آیا حضرت نوح 

که فرعـون را   السالم علیهنفر به او ایمان آوردند، شکست خورد؟ آیا حضرت موسى  70سال رسالت، فقط حدود  950

اسرائیلى هدایت نمود، شکست خورد؟ آیا حضرت عیسى  اسرائیل را با آن همه ایرادات بنى شکست داد و قوم بنى

ورد؟ خیر، اینان همه پیروزنـد و شـبهه شکسـت    پرست روم قیام کرد شکست خ که در برابر امپراطورى بت السالم علیه

انبیاء تنها زمانى امکان مطرح شدن دارد که آنان وحى ربانى را ابالغ و ارسال نکرده باشند، که آن هم خود بخود 

اند و هیچ عذرى براى مکلّفـان   منتفى است، زیرا همه انبیاء پیام وحى را با عصمت در بیان و عمل به آن، رسانده

ماند. بعد از رسالت پیامبر اسالم نیز اگر اهل کتاب به همان شرایع پیشین، از روى قصور ایمـان داشـته    باقى نمى

  باشند و عمل صالح انجام دهند، اهل نجاتند.

الْیومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً « و نَ بِاللّهنْ آمابئینَ مالص ارى ووا والنصنُوا والَّذینَ هادنَّ الَّذینَ آما    نـدم عـم أجـرُهفَلَه

  )69(مائده/ »ربهِم و ال خُوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ

ه خـدا و روز       به راستى کسانى که ایمان آوردند و کسانى که یهودى شدند و نصرانیان و التقاطیـان و هـر کـه ـب

  شوند. است و نه اینان غمگین مىـ کند به راستى هرگز نه هیچ ترس  ـ ایمان واپسین ایمان آورده و عمل شایسته

پس مناط نجات و رستگارى، ایمان به خدا و روز جزا و اعمال صالح و شایسته است. اهل کتاب در صورتى که 

از حقیقت وحى قرآن اطالعى نداشته باشند یا حتى اگر اطالع مختصرى داشته، ولى حقیقت قرآن بر ایشان تبیـین  

  شان ایمان و عمل صالح دارند، همگى اهل نجاتند.نشده است و طبق شریعت یا مذهب خود

لکن اگر کسى تحقیق کند و به حقّانیت آخرین وحى الهى پى ببرد و به آن عمل کند در صراط مسـتقیم اسـت و   

اگر اهل کتاب باشد و از روى قصور در آگاهى یا عدم تبیین در شناخت اسالم، به شریعت خود مؤمن و پرهیزگار 

ى قدم برداشته است. اگر در کوه یا بیابانى زندگى کرده و اصالً با شرایع الهى آشنا نیست، لکن باشد، در سبیل اله

    بر مبناى عقل و فطرت درونى و بر اساس قراین و شواهدى فهمید خدایى هست و به یاد او بـود او نیـز در حـد

صراط. پس طریق اعم از سـبیل و   خود، اهل نجات است، او در طریق الى اللّه قدم برداشته است، نه در سبیل یا

سبیل اعم از صراط است که همگى با شرایط و درجاتشان اهل نجاتند. اکثریت عامه مردم از سنیان و حتى شیعیان 

نیز اگر در تفکر و عمل به قرآن دچار قصور باشند، اهل نجاتند، زیرا تکلیف در زمینه علم و آگاهى کامل به حکم 

م یا احکام الهى آگاهى نیافته باشد، اهل نجات است. البته به شـرطى کـه جسـتجو    الهى است و اگر کسى به حک

انـد.   کرده باشد و نرسیده باشد یا این که ظرفیت فکرى و علمى براى تحقیق نداشته باشد که اکثریت عامه چنـین 

ار انحرافات اصوالً در عصر حاضر مسیحى، یهودى، شیعه یا سنّى مطرح نیست، چرا که همه مذاهب و شرایع دچ

اند، بلکه اگر کسى بخواهد ایمان به خدا باشد، بایستى از سرچشمه وحـى و   و اقوال متشتت سرگردان کننده شده

آخرین دستورات الهى استفاده کند که در انحصار شیعه هم نیست، بلکه در انحصار قرآن و روایات موافق قرآن از 
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ه آراء فقهـاى     فرموده السالم علیهممتعال یا رسول گرامى اسالم  است و دیگر هیچ. آیا خداىالسالم علیهممعصومین  اند اگـر ـب

فرماید هرکسى فقط از خدا و رسـول او   شیعه یا سنى عمل کنید، اهل نجات هستید؟ هرگز! بلکه خداى متعال مى

نیست،  اطاعت کند، اهل نجات و هدایت است و دیگر هیچ. فرامین خدا و رسول هم در کالم فقهاى شیعه یا سنى

ها عمل کند، بایـد سـراغ سرچشـمه رود و نـه سـیل       بلکه در قرآن و سنّت قطعیه است و هر کسى بخواهد به آن

  اى از آراء متضاد که در تاریخ به راه افتاده است. آلوده

الطریـق از بـرون و خلقـت     طور کلى هدایت خدا، دو بعد عام و خاص دارد. هدایت عـام الهـى همـان ارائـه     به

ها از درون است و هدایت خاص، ایصال الى المطلوب است که شامل بندگان ویژه و مؤمنـان   ها و فطرتاستعداد

ر همگـان     است. رحمانیت و هدایت عام خدا بر همگان شامل است، حتى بر شیطان؛ زیرا خداى متعـال راه را ـب

رگرفتند یـا بعـد از پیـامبر اسـالم     آیین تثلیث ب السالم علیهنمایان ساخته است. اگر جمع کثیرى بعد از حضرت عیسى 

براى کسب مسند رهبرى و جانشینى، از مسیر حقّ منحرف شدند، آیا حقیقت و راه برایشان ارایه شده بود  آله و علیه اهللا صلى

یا نه؟ آیا پیامبر دستورهاى وحیانى را ابالغ کرده بود یا خیر؟ اگر ابالغ نکرده بود، شکست خورده و اصالً پیامبر 

دانیم پیامبران به وظیفه ارسال و ابالغ وحى عمل کرده بودند، پس باید در عرصه درون دینى  است. چون مى نبوده

یک از تکالیف الهى عمل شده و به کدام عمـل نشـده    بحث کنیم که چه مسایلى باعث شد چنین شود و به کدام

  است.

بـه   السـالم  علـیهم و سنّت قطعیه روشن است و اگر ائمه معصـومین  تکلیف همگان در قرآن  آله و علیه اهللا صلىبعد از پیامبر اسالم 

کنارى رانده شدند، لکن حجت رساى ربانى در بیان تکالیف و احکام شریعت، بالغ و توانمند است و هیچ عذرى 

مد که هاى تاریخى، تنها موانعى ظاهرى بر سر راه مستقیم الهى پدید آ براى مکلّفان وجود ندارد، گرچه با این ظلم

  شدنى است. با تالش در فهم صحیح متن اصلى شریعت، این موانع هم برطرف

هاى دین بیابند و سـپس   حجاب و نقاب را در گفته جا وظیفه علماى ربانى این است که اوالً حقّ اصیل بى در این

ها همین بود. حال که ایشان  ه آنهم بودند وظیف السالم علیهمآن را بر جهانیان عرضه کنند. چنانکه اگر خود پیامبر و ائمه 

نیستند، لکن کتاب محکم قانون الهى هست و براى بیان حقّ، همه مسؤولند. یکى از دالیل یهودى و مسیحى ماندن 

  1اند. کارى کرده هاست که حقاً علماى اسالم درباره قرآن کم اهل کتاب، مجهول بودن اصل قرآن و اسالم براى آن

                                                        
طور كامل قرآن را كنار بگذارد و فقھ كامل خودش را ھم داشتھ باشد، براى آن كھ روایات تمام حاجات او  ند بھتوا ـ یك فقیھ امروزه مى١

دل�ى از ق�رآن ھ�م ش�د. ای�ن ك�ھ در عرص�ھ م�ا  خواھم ادعا كنم كھ این تفكر فقھى حتى موج�ب ب�ى را برآورده خواھند كرد. بنابراین من مى
ود كھ قرآن را در میان بیاوریم، این كھ در میان اھل سنت مرحوم محمد عبده ح�رفش ای�ن ب�ود كسانى مثل مرحوم طالقانى حرفشان این ب

ایست ك�ھ ق�رآن چق�در از زن�دگى م�ردم دور افت�اده. م�ردم ب�ا فق�ھ آش�نایى داش�تند، ب�ھ احك�ام  ھا ھمھ نشانھ كھ قرآن را در میان بیاورى، این
كرد. حافظان قرآن در می�ان مس�لمین بس�یار زی�اد  آگاھى نسبت بھ قرآن فراھم نمىھا  كردند، اما این بھ ھیچ وجھ براى آن شرعى عمل مى

بودند، قرائت قرآن در میان مسلمین در ماه رمضان بسیار بارز و شایع بوده و ھمچنان ھست، اما این بھ ھیچ وجھ با خودش روح قرآن 
كھ ق�رآن اگرچ�ھ مح�ور تم�دن اس�المى ب�ود و ب�ھ ای�ن معن�ا ق�رآن كنم  آورد.. این را عرض مى كرد و آن را در میان مردم نمى را حمل نمى

كھ اقبال الھورى آمد و گفت قرآن تا كنون  محور دین بود و محور اسالم بود، اما روح قرآن در میان ما مسلمانان چندان جارى نبوده. این
توان�د  شناسى كھ چگونھ یك آفتى مى . یعنى بیمارىھا نوعى پاتولوژى بود شده است و در پرده حجاب قرار داشتھ، ھمھ این فھم یونانى مى

یك تمدنى را از پا در بیاورد. حاال ھم كھ توجھ مجدد بھ قرآن شروع شده باید این توجھ مجدد با تفتن و تنبھ نسبت بھ روح قرآن صورت 
خواھد آمد و ما دوباره از روح این كتاب،  بگیرد. اگر دوباره یكى از تعلیمات قرآنى غلبھ بر تقیھ بكند، ھمان خشكى و انجماد پیشین پدید

 مھجور خواھیم بود. دكتر سروش، فراراه، شماره اّول
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اى نیست و ابالغ و تبیین نیز صددرصد صورت گرفته اسـت، مهجوریـت قـرآن هـم      در هدایت الهى هیچ خدشه

صام ناشایست به اختالفات توسط مردم عادى نبوده، بلکه گروهى از علماى دین با انفصال، تحمیل، تفکیک یا اعت

اند و اجبارى هم در هدایت الهى نبوده است تا از انحرافات جلوگیرى کند. نعمت و هدایت خاص الهى  دامن زده

شـود و آنـان را در پیمـودن راه الهـى      در این معرکه آراء، تنها شامل متمسکین حقیقى به قرآن و سنّت قطعیه مى

 قالُوا ربنا اللّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَیهِم المالئکۀُ اَلّا تَخافُوا وال تَحزنُوا وأبشرُوا بالْجنَـۀِ انَّ الذینَ «فرماید:  هدایت مى

گمان کسانى که گفتند پروردگار ما خداست، سپس ـ بر این گفته ـ پاى بر جا    ) بى30(فصلت/»الَّتى کُنْتُم تُوعدون

  مداوم بر آنان فرود آیند که مترسید و نگران نشوید و به بهشت موعودتان نوید دهید. طور ماندند، فرشتگان به

فرود آمدن مداوم فرشتگان، براى کسانى است که در راه حقّ و حقیقت استقامت ورزنـد و   »تتنزل علیهم المالئکه«

  دهند. آنان را در مسیر صراط مستقیم حق یارى مى

ه با وجود همه انحرافات از همان ابتداى نزول وحى تا آخر زمان تکلیـف،  نعمت و هدایت عام الهى این است ک

  قرآن و راه هدایت نمایان است.

  متاع کفر و دین بى مشترى نیستگروهى این گروهى آن پسندند

گیرد و لذا هر کسى به هـر نحـو کـه فهمیـد      اگر بگوییم دین در عرصه فهم بشرى، رنگ متغیر بشرى به خود مى

ایم. بهتر است بگوییم صراط مستقیم الهى در وحى خالص او نمایان است  است، توجیه مناسبى نکرده هدایت یافته

اند، هدایت یافتگان کاملند و دیگران با توجه به توان فهم خود از ایـن   و کسانى که مطابق مراد الهى حرکت کرده

یقینا به مرادات الهى، مخصوصاً در آیـات   اند که اگر با همه تالش و تحقیق قدم بردارند اى برگرفته حقیقت توشه

رسند و اگر به اندازه توان و قدرت نهفته درونیشان که خداى متعال در فطرت و عقل بشر بـه ودیعـه    االحکام مى

نهاده است، همت نکرده باشند، قاصر یا مقصر خواهند بود و تعداد این دسته گرچه کمتر یا بیشتر باشد، دلیل بـر  

نیست. زیرا اگر طبق نظریه قبلى همه را هدایت یافته بدانیم، پس گمراهان با چه معیارى شناخته  عدم هدایت الهى

خواهند شد؟ آیا اگر کسى مخالف فهم بشرى قدم برداشت گمراه است یا مخالف وحى و مراد الهـى؟ آیـا مـراد    

رت هیچ کسى گمراه نیست الهى همان کثرت و تبعیت از آراء بشرى است تا مخالف آن گمراه باشد؟ در این صو

اند! حقیقت این است که مضلّین باید با معیار حقیقت وحى سنجیده شوند و مخالفان وحى نیز  و همه هدایت یافته

هـا چـه بسـا     اند، بیشترند و این کج فهمـى  بسیار اندکند، ولى کسانى که وحى خالص را به طور صحیح نفهمیده

تشخیص جرم، قضاوت نیست. خداى متعال خود در تمام موارد قضاوت آور نیست، وظیفه ما مگر در موارد  عذاب

خواهد فرمود، گرچه هدایت شدگان نیز کم باشند، لکن مراحل هدایت متفاوت است که درجات آن، بستگى بـه  

  چگونگى فهم و تدبر صحیح در کالم خدا دارد.

  

  ـ تحریف قرآن!23
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ود. خداى جهان هم بر این نکته انگشت تأیید نهاده است ش دکتر سروش: هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمى

ریزد، ناچار با گل  ) آبى که از آسمان فرو مى17(رعد/»أنزَلَ منَ السماء ماء فَسالَت أَودیۀٌ بِقَدرِها«گوید: جا که مى آن

نیز فرمود  السـالم  علیهمام على اند. ا نشیند. حق و باطل چنین به هم آمیخته شود و کف بلندى بر آن مى و الى آمیخته مى

کرد. اما همیشه  کس در گزیدن حق و ترك باطل تردید نمى که حق خالص و باطل خالص اگر وجود داشتند، هیچ

کننـد و عرضـه    مخلوطى از هـردو درسـت مـى   » یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان«چنین است که 

  کنند... مى

االسالم کلینى و محدث نورى) قائل به تحریف قرآن  لى بن ابراهیم قمى، ثقهاى عالمان شیعه (مثل ع همین که پاره

دهد (از منظرى معرفت شناسانه و درجه دوم) که  اند، آیا نشان نمى اند و در آن ورود تغییر و نقص روا داشته بوده

و خوانـدن   کم به زعم آن محدثان) و داشـتن  تر است (دست دامنه تصرف دست بشر در عرصه دین بسى گسترده

شود.. چه  دهد دین وقتى وارد تاریخ مى ها همه نشان مى قرآنى محرَّف با دیندارى و مسلمانى ناسازگار است؟.. این

ماند حداقل الزم  چه مى شود! و آن ها از آن بریده یا بر آن افزوده مى نشیند و چه قطعه ها بر آن مى غبارها و حجاب

شود و همین است معنى دقیق تنزیل که در قرآن بـه آن   عرضه و اعطا مى معنویت و هدایت است که براى آدمیان

  ]36کیان/[اشارت رفته است. 

  

هاى خود شما نیز ناخالص است؟ طبق سخن خود شما کـه هـیچ چیـز     صادقى: اوالً باید پرسید: آیا گفته  اللّه آیه

بود! ثانیا ما در جهان هم خـالص   ها خواهد شود، همین سخن شما نیز شامل ناخالصى خالص در جهان یافت نمى

داریم و هم ناخالص. خالص دو گونه است: چیزى که خالص است و هرگز مخلـوط و مشـوب بـا چیـز دیگـر      

شود. پس حداقل یـک   پذیر هم نیست و هرگز ناخالص هم نمى نخواهد شد. ذات خدا، حقِّ خالص است و بطالن

سـازان بـا    خدا نیز خالص است. یعنى اگر شـکاکان و شـک  چیز خالص داریم و حتى بیشتر از آن، دالیل اثبات 

اى در وجود خدا تشکیک کنند، با حجت رساى ربانى و براهین محکم وحیانى و عقالنى از تکوین و تشـریع   ادلّه

   1گویى است. قابل پاسخ

شوند که این نوع هم دو گونه است: یک نوع که قابل تخلـیص   هایى که مخلوط با چیزهایى مى نوع دیگر خالص

  شود. نیست و نوعى که تخلیص مى

کم با چهارده دلیـل   دستحال ببینیم قرآن خالص محض است یا اگر مخلوط شده قابل تخلیص هست یا خیر؟ ما 

  اى بر والیت تشریعى و دستگاه عظیم ربوبى وارد نشود: معتقدیم قرآن باید خالص باشد تا خدشه

اى حفظ کند. یا با ارسال رسوالن یا با نگهدارى دقیق و  ـ عصمت ربانى الهى مقتضى است وحى را به هر وسیله1

                                                        
ط�ور مفص�ل پیرام�ون اثب�ات  ب�ھ» فری�دهآفری�دگار و آ«ماتریالیس�م و متافیزی�ك و كت�اب »: الھیین والمادیین حوار بین«كھ در كتاب  ـ چنان١

 ایم. وجود خدا بحث نموده
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نهایت است، لذا بـا علـم    متعال، معصوم و مطلق و بىاستوار از آخرین وحى. چون ذات، صفات و افعال خداى 

مطلقِ خویش، کالمى مطلق براى همه زمانها فرستاده است. و اگر کالم خدا، خلود و ابدیت نداشته باشد، علم او 

به گذشته، حال و آینده مطلق نیست. پس بنابر محال بودن تالى، مقدم آن نیز منتفى است و قطعا بـه دلیـل علـم    

نهایت الهى، قرآن ابدیت دارد. خداى تعالى در مرحله بعد یا باید با قدرت مطلـق و الیـزال خـویش     ىمطلق و ب

آخرین وحى را مصون و محفوظ بدارد، یا رسوالنى را تا آخر زمان تکلیف براى بیان وحى جدیـد یـا تصـحیح    

آیند و وحى و فرمـانى هـم    نمىوحى ناخالص بفرستد، و چون رسوالنى بعد از خاتم االنبیاء والمرسلین نیامده و 

براى تصحیح، نسخ یا انقضاء وحى و فرمان قبلى نیامده، لذا قدرت خدا بر قضیه اول از منفصله فوق تحقّق یافته 

  و قرآن که وحى خالص و ابدى است، با قدرت مطلق الهى محافظت شده است.

یان زمان تکلیف حجت رساى ربانى است: چنین علم خداى متعال حکم کرد که این تعداد آیات و کلمات تا پا هم

هاى دیگرى  کرد پیامبر را تا سال اگر نقص و کمبودى در قرآن بود، قدرت خدا ایجاب مى »قل فللّه الحجۀُ البالغۀ«

دارد و علم خدا وحى مقتدرانه ابدى را جبران کند تا نقص و کمبودى نداشته باشد. بنابراین با نزول  هم زنده نگه

سال را ضرورى ندانست، زیرا  23و کامل، علم و قدرت الهى، ابالغ رسالت را توسط پیامبر بیشتر از قرآن محکم 

اى از معارف الزم باشد که نفرستاده است خدشه بـر ذات و   وحى پایان یافته بود و اگر حکمى از احکام یا گوشه

مکلّفان، در وحى قرآن و سنّت  صفات مطلق خداست و محال است کسى بتواند ثابت کند حکم مورد نیازى براى

خواسته که عمر پیامبر و حجم قرآن به همین  قطعیه موجود نیست. بنابراین خداى متعال با علم و قدرت خویش مى

  اندازه کافى باشد و هست:

»هِملَیتْلى عی تابلَیک اَلْکلْنا ع ن کافى نیست که این کتـاب را  ) آیا براى کلّ مکلّفا51(عنکبوت/ »أَولَم یکْفهِم أنّا أنْزَ

  شود! ـ خوانده مى چنان ـ هم برایشان نازل کردیم که بر آنان

ـ عصمت رسولى و رسالى وحى در ابالغ، حفظ و نظارت بر کتابت، اطمینان بخشِ مصونیت قرآن است. وجود 2

باشد. پس چـون   ىکوچکترین تحریف در قرآن نمایانگر خطاى رسول در بیان و حفظ و نظارت بر کتابت وحى م

  عصمت رسولى و رسالى در انجام وظائف وحیانى متیقّن است، صیانت قرآن نیز مسلّم است.

به دلیل آیه فاطر و تطهیر و آیاتى دیگر در بیان و حفظ و عمـل   السـالم  علیهمـ عصمت معصومین از اهل بیت رسالت 3

محرومیتى قابـل توجـه    السالم علیهمشدن ائمه هدى  دار آن است. شاید محصور به وحى قرآن، نمایانگر مصونیت دنباله

براى مسلمانان باشد، لکن فیض و رحمت و هدایت عظیم ربـانى در قـرآن همـواره راهگشـاى حـل مسـایل و       

ها از قـرآن یـارى    گویى به تمامى پرسش که خود ائمه طاهرین نیز در هنگام پاسخ باشد. چنان مشکالت بوده و مى

  ؟؟؟(متن روایت)» گوییم بپرسید از کجاى قرآن است؟ هرچه ما مى«فرمودند:  گران مى ههجستند و در مقابل شب مى

یابد. زیرا اگر مشخص نباشد که وحى سالم و ناسالم کدام  ـ در تحریف قرآن، حجت ربانى در تکالیف پایان مى4

ـ در به دست آوردن حکم  است، عمل به تکالیف هم معین نخواهد بود و توانایى مردم نیز ـ به دلیل انقطاع وحى

خدا کسـى را مکلـف    »ال یکَلِّف اللّه نَفسا الّا وسعها«نتیجه خواهد ماند پس تکلیفى ندارند. چون:  اصلى الهى، بى
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خواهد آن را مشخص و سـپس   اش. بنابرین بر خداست که اگر تکلیفى از کسى مى کند، مگر به اندازه توانایى نمى

آموزى آن را انجام ندهد،  طور مبهم یا مشکوك بر شاگردان تکلیفى مقرّر کند و دانش به محافظت کند. اگر استادى

اى نگفتیـد کـه مـن     گونه آیا استاد حقّ دارد وى را مؤاخذه کند؟ و در صورت مؤاخذه اگر شاگرد بگوید: شما به

  متوجه شوم، استاد چه پاسخى خواهد داشت؟

بالغت و مطلق بودن، داللت بـر عـدم تحریـف دارد. زیـرا افکـار،       ـ ماهیت کل آیات قرآن، از نظر فصاحت و5

پذیر بودن آن  ها، احکام و جمالت بشرى مطلق نیست، و اگر بشر در قرآن دخالتى کرده باشد، خطا و اشتباه اندیشه

قسمت نیز در هر صورت قابل اثبات خواهد بود. شما ثابت کنید چه چیزى در قرآن خطا و اشتباه است تـا سـیه   

روى شود آن که در او غش باشد. قرآن فى نفسه بیانگر اعجاز و ربانى بودن خود است و اگرچه از نظر تواتر میان 

  العاده است، لکن باالتر از مسئله تواتر، ماهیت عباراتش، نمایانگر وحیانى بودن قرآن است.  مسلمین نیز فوق

  ـ دهها آیه از خود قرآن داللت بر عدم تحریف آن دارد:6

  )9(حجر/ »إِنّا نحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وِ إِنّا لَه لحافظون«

  را و همانا ما براى او حتماً حافظ و نگهبانیم. ]قرآن[همانا ما همین ما، نازل کردیم آن ذکر 

  به دلیل آیات قبل ـ از جمله آیات اول و پنجم ـ قرآن است و نام قرآن در آیه اول هم آمده است. »ذکر«

در این آیه براى حفاظت و صیانت قرآن از تحریف، توسط حضرت حقّ به کار رفته است. ضمائر جمع، ده تأکید 

  داللت بر جمعیت صفات ربانى دارد، یعنى خدا با همه صفات و ذات یگانه خود، ضامن حفظ قرآن شده است.

ینا جمعه و قُرْآنَ«   )17،16(قیامت/ »هالتُحرِّك به لسانک لتَعجلَ بِه، إِنَّ علَ

اى پیامبر زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده، همانا گردآورى قرآن و شیوه خواندنش بر عهـده ماسـت. پـس    

  هنگامى که آن را خواندیم از آن تبعیت کن سپس بیان و تبیین قرآن نیز بر عهده ماست.

نزول و جمع قرآن و خواندن واحد قرآن را بر »ناعلَی«در اینجا نیز با چندین تأکید، خدا با مجموع صفات ربانى در 

  داند. حال آیا این واجب تحقّق نیافته است؟! خود واجب مى

نمایند، همگى دالئلى محکم بر عدم تحریـف   ناپذیر معرفى مى و اما آیاتى دیگر که قرآن را کامل و تمام و تبدیل

  آن است.

ایت فوق حد تواتر آن در طول تاریخ توسط کل مسلمانان ـ اتفاق مسلمین در اعتقاد به عدم تحریف قرآن و رو7

خود دلیلى محکم است که اگر تعدادى اندك ولو هزاران نفر در مقابل میلیاردها مسلمان در طول تاریخ، خـالف  

آن سخنى گفته باشند، ارزشى ندارد، تا چه رسد که چند نفر انگشت شمار بیشتر نیستند و استناد به ایـن معـدود   

دلیلى محض در برابر دیگران است. چرا به قرآن، روایات عدم تحریف و قول ایـن همـه از    اچیز خود بىقلیل و ن

کنیـد و چنـد قیـل را     علماى اسالم که در طول تاریخ معتقد به عدم تحریف قرآن هستند، اسـتناد و توجـه نمـى   

  سازید؟ آویز مى دست

ترادف از سـوى پیـامبر تأکیـد بـر مانـدگارى دو امانـت       ـ روایات ثقْلَین که فوق حد تواتر است، با تعبیرات م8
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، پـس  »کتاب اللّه و سنّتى«یا » کتاب اللّه و عترتى«گرانبهاى تحریف نشده حضرتش در بین مسلمین دارد، یعنى: 

  چه به نام پیامبر جعل شده باشد خارج از این دو یادگار نبى و قابل شناسایى است. آن

ائت است مگر آن که بر تهمت وارد شده، دلیلى علمى اقامه شود و بر تحریـف  ـ اصل در هر چیزى، پاکى و بر9

  قرآن تا کنون هیچ دلیل جامع و مانعى ارائه نشده است.

 19آورى حـدود   ما در طول تاریخ هیچ کتابى درباره تحریف قرآن نداریم. لکن متأسفانه محدث نورى بـا جمـع  

حـدیث   19ه سیاهى در تاریخ علماى شیعه به جاى گذاشت کـه اوالً هـر   ، لکّالسـالم  علیهمحدیث از قول پیامبر و ائمه 

فصل الخطاب فى تحریف «اشکاالت بسیار واضح و حتى مضحک دارد، و ثانیاً خود حاجى نورى بعد از نوشتن 

ترین شاگردانش یعنى حاج آقا  کتاب دیگرى بر عدم تحریف قرآن نوشت و به یکى از معروف» االرباب کتاب رب

الخطاب را بخواند پیش از آن که این کتـاب را   راضى نیستم کسى فصل«گفت: » صاحب الذریعۀ«تهرانى،  بزرگ

اللّه مرعشى  لوحانه است که مرحوم آیه انگیز و ساده نیز بسیار حیرت» فصل الخطاب«گرچه داستان نوشتن » بخواند.

ام. لکن در اینجا به دو  را براى عموم گفته نجفى براى اینجانب و سایرین نقل فرمودند و من نیز در جاى خود آن

  1کنیم تا بدانید این کتاب چگونه حتى از درجه علمى ساقط است. حدیث اشاره مى 19حدیث از 

را اضافه بر آیه » آلَ محمد حقَّهم«آورد که کلمه  سوره اعراف، حاجى نورى حدیثى مى 162ه و آیه بقر 59در آیه 

  دارد و در قرآن نیست:

نْزَلنا علَى الَّذینَ ظَلَموا  ]آلَ محمد حقَّهم] فَبدلَ الذینَ ظَلَموا« رِجزاً منَ  ]آلَ محمد حقَّهم[قَوالً غَیرَ الَّذى قیلَ لَهم فَأَ

  »السماء.

آمـده اسـت و داسـتان آیـه     » ال محمد حقهم«این آیه در دو سوره بقره و اعراف به همین صورت بدون کلمات 

المقدس بوده، به قوم  است که آن حضرت هنگام ورود به شهرى که احتماالً بیتالسالم علیهدرباره زمان حضرت موسى 

و حضرت »!! حنطَۀ«اسرائیل به جاى آن گفتند:  ولى قوم بنى». حطَّۀ«بگویید  اسرائیل که همراهش بودند، فرمود: بنى

گفته آنان غیر از آن چیزى بود که به ایشان گفته »قَوالً غَیرَ الّذى قیلَ لَهم«فرماید:  موسى را مسخره کردند که آیه مى

  سى شگفتى است!!شده بود. و این اصالً ربطى به آل محمد و ظلم به اهل بیت ندارد و جاى ب

فـى  [بِئْسما اشْتَرَوا بِه اَنْفُسهم أن یکْفُرُوا بِما اَنْـزَلَ اللّـه   «را اضافه کرده است: » علی«سوره بقره کلمه  90یا در آیه 

  »بغْیاً...] علىٍ

ـ   باز هم این آیه در مورد کفر ورزیدن بنى ود اسرائیل به کتاب تورات در زمان حضرت موسى است و دربـاره وج

  هم نیست. وسلم آله و علیه اهللا صلىو حتى پیامبر  السالم علیهنازنین على 

ما آیات بسیار محکم و متینى درباره امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه الصلوة والسالم) در قرآن داریـم کـه در   

                                                        
ح�دیث و داس�تان فص�ل الخط�اب بح�ث ش�ده  ١٩طور مفصل درب�اره ای�ن  در پاورقى بھ ٤٤ـ٤٦ص » الفرقان«ـ در پاورقى مقدمھ تفسیر ١

 است.
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دیگر نیازى به ایـن   1ایم. کرده طور مفصل از مقام والیت ایشان با استدالل به آیات مورد نظر دفاع تفسیرالفرقان به

بینید که  اساس و احادیث مجهول و جعلى نداریم تا آبروى قرآن و اسالم را به خطر اندازیم. پس مى هاى بى گفته

به این اند.  اند با این شیوه منحرف، نام على را در قرآن جا بزنند، ولى حیثیت خود و اسالم را زیر سؤال برده آمده

هاى حاجى نورى و دیگران اسـتناد کنـد،    ترتیب تکلیف کسى که بخواهد به صورت دست دوم یا چندم به گفته

  معلوم و روشن است.

انـد. آیـا    شان بـه قـرآن ارجـاع داده    بارها و بارها مسلمین را در شناخت احادیث السالم علیهمـ رسول و ائمه هدى 10

  کند که کم و زیاد داشته باشد؟ مىمعصوم کسى را به سوى کتابى هدایت 

ما وافَقَ کتاب اللّه فَخُذُوه و ما خالَف «اند:  این احادیث چنان در حد فوق تواتر هستند که به صورت قاعده درآمده

وهعفَد اللّه تابنى که ذکر شد. اوالً در کل این احادیث مـى » کفرماینـد کتـاب نـه     و همین طور حدیث شریف م

، ثانیاً اگر تحریفى در قرآن باشد این احادیث را به کدام قرآن ارجاع دهیم؟ بنابراین چیزى بیش از یک قرآن کُتُب

  و یک کتاب نیست.

یه منَ «ـ صیانت و حفاظت قرآن از تحریف، صیانت براى کل کتب سماوى پیشین است. زیرا 11 دنَ ییما بقاً لدصم

هاست و چون بعد از قرآن، وحى و رسولى دیگر نخواهد  و برطرف کننده نادرست تصدیق کننده درستها »الکتابِ

آمد، لذا باید محک و معیارى اصیل براى کشف صحیح از سقیم در کل شرایع وجود داشته باشد. کتب آسـمانى  

ب گذشـته،  گردند. پشتوانه قرآن، قدرت خدا و پشتوانه کت اند که در مقایسه با قرآن خالص مى قبل، حقِّ ناخالص

قرآن است. رمز این که خداى سبحان جلوى تحریف کتب قبل را مسدود نکرد، دو چیز بود: یکى وجود وحى و 

گر وحى خالص بودند و یکى هم نزول قرآن. یعنى اگر تورات تحریف  انبیاء و رسل مستمرى بود که همواره بیان

ود، سلیمان و... بازگوکننده شـریعت و احکـام دقیـق الهـى     اسرائیل مثل دا انبیاء بنىالسالم علیهشد، لکن بعد از موسى 

بودند. لکن بعد از قرآن، وحى پایان یافت و رسالت ختم گردید و هیچ پشتوانه وحیانى براى قـرآن نیسـت. لـذا    

هاى قبل و حقیقت محض را تا پایـان زمـان    قدرت الیزال الهى پشتوانه عدم تحریف وحى آخرین است تا وحى

  ید.تکلیف بیان نما

را در بـر دارد. قـرآن   » صلوات اللّه علـیهم «ـ صیانت قرآن، صیانت همه احادیث محمدى و اهل بیت محمدى 12

  دهد. زدایى از کلّ مطالب مختلط و التقاطى را انجام مى نمایى و غلط طور کلى صحیح به

حمات انبیاء در تاریخ ها و ز گردد و همه تالش ـ در تحریف قرآن، وحى و حجت الهى در کل تاریخ ضایع مى13

  شود. محو و نابود مى

الم     «ـ خلود قرآن و رسالت محمدى که 14 سـالْأ لَکُـم ضـیتتـى و رمعن کُملَیع تمدینَکُم واَتْم لَکُم لْتوم اَکْملْی اَ

  )3(مائده/»دیناً

                                                        
١

 ـ شماره آیات والیت: 
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رایتان ـ از جهت دین: (طاعـت) ـ بـه     امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رسانیدم و ب

  همین اسالم راضى شدم.

اساسا چرا خداى متعال راضى به اسالم است؟ چون با اسالم، دین کامل و نعمت در کلّ ابعاد تشریعى بر مکلّفان 

تمام است. موضوع بحث آیه، فقط والیت نیست، بلکـه جمیـع جهـات شـریعت در میـان احکـام و تکـالیف و        

ى بر مردم در بیان معارف و حقایق و از جمله والیت، بیان و کامل شد و بدین سـبب اسـالم تـا    هاى اله خواسته

پایان زمان تکلیف مرضى حقّ واقع گردید. اگر اسالم کامل و کافى نباشد، وحى و رسالت جدیدى الزم است نه 

هاى  ها و روش ست و اگر شیوههاى جدید بشرى، زیرا خدا ناتوان از فرستادن رسوالن دیگرى نی حل پندارها و راه

  جدیدى لزوم داشته باشد، خداى علیمِ حکیم باید بفرماید نه غیر او.

  اى دیگر هرگونه تحریفى در قرآن مطرود و مردود است. تحریف از حرف  بنابرین دالیل و ادلّه

راى پـنج مرحلـه   اش انداختن کـه دا  است و حرف جانب کالم است. یعنى قرآن را به جانبى غیر از جانب قرآنى

است: الف) تحریف معنوى که قرآن را برخالف نص و یا ظاهرش معناکردن و بر قرآن تحمیل نمودن که هم کفار 

که ذکر شد، با ابزارها و قـراین   اند. لکن قرآن چنان گونه تحریف بر قرآن را بسیار مرتکب شده و هم مسلمانان این

  سازد.  تحمیلى بر خود را آشکار مى درونى خود، مفسر و مبین خود است و هرگونه

  ب) تحریف لفظى که چهار نوع است:

ـ تحریف به زیادشدن در قرآن که هیچ کسى در جهان در بین مسلمین، کفار یا اهل کتاب قایـل بـه زیادشـدن    1

  لفظ، کلمه یا عبارتى بر قرآن نیست.

  جا شدن برخى آیات برخالف وحى. ـ تحریف به جابه2

  و افتادن بعضى آیات.ـ تحریف به نقص 3

  ـ تحریف به عوض شدن برخى لغات یا عبارات با چیزى دیگر.4

سه مورد اخیر در میان مسلمین، کفار یا اهل کتاب قائلینى دارد که طبق ادلّهمذکور، بیان و حفـظ و نگهـدارى و   

صیانت قرآن است. ترتیب آیات قرآن به عهده خداى متعال است و هرگونه تحریف در قرآن دلیل بر عجز خدا در 

وجه دلیـل   ها به هیچ شمارى هستند که استناد به اقوال علیل و ذلیل آن البته قائلین به تحریف، تعداد کم و انگشت

که به اقوال  نیست و کسانى که بخواهند تحریف قرآن را اثبات کنند، بایستى دالیل محکم و متقنى بیاورند، نه این

  نند و نظر خدا و پیامبر و جمیع مسلمین را در عدم تحریف کنار بگذارند!شمار تمسک ک مضمحل چند نفر انگشت

  

  ـ تحریف سنّت قطعیه و روایات24

هاست که در خود دین و به نـام پیـامبر و پیشـوایان دیـن هـم، جعـل و        دکتر سروش: نه تنها در فهم دین خلل

چه  سقیم دچار صعوبت کرده است.  آن هاى بسیار صورت گرفته و کار را بر عالمان دین در تمیز صحیح از وضع

توانست باشد و نه خـالى   از کتاب و سنّت به دست ما رسیده (از مجموعه کتاب و سنّت) نه همه آن است که مى
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بایست باشد (یعنى خالص نیست). بسا روایات که از میان رفته و بـه دسـت مـا نرسـیده و بسـا       آن است که مى

گر راه باشد، یا با پیشـوایان در میـان    توانست روشن ها که مى ه، بسا پرسشاحادیث که مجعول است و باقى ماند

  ]36کیان/[اند..  نهاده نشده و یا آنان از سر تقیه و اسباب دیگر جواب نگفته

صادقى: در جواب کل این بساها باید گفت آیا خداى متعال توانسته است آخرین وحى را در دو بعد کتاب   اللّه آیه

اى تبیین و حفظ کند که تا پایان زمان تکلیف بماند یا نتوانسته است؟ اگر نتوانسته باشد که  گونه ه، بهو سنّت قطعی

خدایى ناتوان و بدون حجت بالغۀ است! در حفظ و صیانت قرآن بحث نمودیم، اما توانایى خداى قادر متعال، در 

، یک نوع این که قدرت خدا اجـازه ندهـد تحریـف و    دو گونه است السـالم  علیهمحفظ بیانات و روایات پیامبر و ائمه 

چه از مسلمات اسالمى است و حتى پیامبر  که در قرآن چنین است. آن جعل و نقصانى در روایات رخ دهد، چنان

طور قطع جعلیات و خرافاتى به نام پیامبر و ائمـه در میـان    و ائمه هدى به آن اعتراف دارند غیر از این است و به

طور تام و تمام در مورد حفظ قرآن دخالت کرده است. یعنى  حضرات وارد شده است. قدرت خدا بهروایات این 

کند که قرآن به عنوان محک و متن اصلى تحریف نشود که نشده و اصول کلى احکام اصلى و بخـش   ایجاب مى

اى است که از قـول   نهگو زیادى از مسایل فرعى را هم بیان کند که کرده است. یعنى قدرت خدا در حفظ قرآن به

اى ساخته نشود و فصاحت، بالغت و مطلق بودن کالم، نمایانگر وحیانى بودن آن است  خدا و به اسم وحى جمله

  و بشر تاکنون نتوانسته مثل آن را بیاورد. یعنى حفظ قرآن هم از جهت سلبى است و هم از جهت ایجابى.

اش سنّت قطعیه است. آیا این بخش تکالیف از سنّت  کنندهماند که بیان  شمار فروع احکام مى یک قسمت انگشت

  قطعیه، مانده است یا خیر؟

نوع دوم قدرت خدا این است که این قسم مختصر تکالیف خواسته شده براى مکلّفین نیز حفظ شود و الى یـوم  

  شود. ىالدین به دست کل مکلفین تاریخ برسد که رسیده است و گرنه در حجت و قدرت خدا خلل وارد م

لکن قدرت خدا در حفظ سنّت قطعیه تنها در جهت ایجابى است نه در جهت سلبى. یعنى قدرتش از ساخته شدن 

جمالتى به اسم پیامبر و ائمه جلوگیرى نکرده است و تنها در جهات ماندن سنّت قطعیه تا ابد کار ساز است. بـه  

قرآن نداریم، اما با وجـود حفـظ و صـیانت سـنّت     عبارت دیگر؛ با صیانت قرآن از تحریف چیز دیگرى به اسم 

سازد، زیرا اوالً  قطعیه، بازهم عباراتى به اسم معصومین ساخته شده است که خللى به حجت بالغه الهى وارد نمى

  قرآن پشتوانه سنّت قطعیه است و ثانیا خود سنّت قطعیه به جهت عدم نقص در حجت رساى ربانى رسیده است. 

الهى در ابقاء وحى آخرین دوبعدى است: یک بعد در حفظ قـرآن و سـد ورود باطـل در آن کـه     بنابراین قدرت 

کتاب محور و محک است. بعد دوم در حفظ و نگهدارى سنّت قطعیه در حاشیه قرآن که این دو با هم صددرصد 

  دارند. بیانات و احکام الهى را بیان مى

ه نیز بسیار آسان است، چون بهاما شناخت صدق و کذب روایات و تمیز سنّت قطعیطورکلى روایات  ه از غیر قطعی

  اند: سه دسته

کنیم. زیرا به هر حال موافقِ قرآن، حقّ است،  ـ روایات موافق قرآن را گرچه سند ضعیف داشته باشند، قبول مى1
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نى اگـر مـتن روایتـى    دهیم که راوى آن عادل باشد. یع نسبت مىالسـالم  علیهلکن در صورتى موافق قرآن را به معصوم 

پذیریم. اما اگر راوى آن شخص ظالمى مثل شمر یا معاویه باشد، روایت را  موافق قرآن باشد، به هر حال آن را مى

پذیریم. اما اگر راوى آن، کسى  دهیم، بلکه تنها از باب موافق قرآن مى پذیریم، ولى آن را به معصوم نسبت نمى مى

  پذیریم. باشد، نسبت آن روایت به معصوم را هم مى اهللا رحمهمچون زراره یا سلمان 

کنیم. زیرا همان طـور کـه مـتن بـر      ـ روایات مخالف قرآن را گرچه سند قوى داشته یا متواتر باشند، قبول نمى2

  کند.  خالف قرآن جعل شده، جاعل براى تثبیت آن، سند معتبرى را نیز جعل مى

گونه روایات را اگر مبدأ قرآنى داشته یا در زمینه احکام  ف آن. اینـ احادیثى که نه موافق قرآن است و نه مخال3

گانه نماز کـه   کنیم. مثل رکعات هفده قبول مى»اطیعوا الرسول«شرعى باشند، اگر متواتر باشند، همانند قرآن از باب 

اى که همـه   به گونه آور است، چنین در حد بسیار باالیى متواتر و علم در قرآن است و هم»اقیموا الصلوة«مبداء آن 

  مسلمین عالم در آن اتفاق دارند. 

که متواتر نیستند، لکن معارض ندارند که بـه دلیـل عـدم     اما بعضى از این روایات (نه موافق و نه مخالف) با این

تعارض و ایجاد علم، از باب حجت بالغه قابل پذیرش هستند. زیرا اگر حکم الهى نبودند، خداى متعال بایسـتى  

  ها را از معصوم برساند تا در آن ایجاد تعارض و شک نماید.  ثى مخالف آناحادی

اما اگر روایاتى که نه موافقند و نه مخالف، مبدأ قرآنى هم ندارند، مثالً در زمینه علوم بشرى یا تاریخ یا.. هستند، 

آور  شرى، قابل اثبـات و علـم  اگر از طرق دیگرى همانند تواتر یا اثبات به وسیله قوانین تکوینى یا قوانین علمى ب

. 1کنیم ها براى اثبات این قسم نباشد، دربرابر این دسته سکوت مى یک از این راه پذیریم و اگر هیچ باشند، بازهم مى

، تخصیص قرآن با احادیث، ظنى الداللۀ بـودن  هایى چون حجیت خبر واحد، بحث تعادل و تراجیح بنابرین بحث

شوند، با محوریت قـرآن، بـه کلـى منتفـى و      هایى که در علم اصول مرسوم حوزوى بحث مى قرآن و سایر بحث

  اضافه هستند.

مگر براى کسـانى کـه    2کشف روایات صحیح بسیار ساده است و صعوبتى در تمیز صحیح و سقیم وجود ندارد.

گاه به یقین  هیچ بخواهند بدون معیار و محک قرآنى با علومى چون علم رجال، درایه و.. مطلبى را اثبات کنند که

رسیم. بنابرین اگـر کـار تشـخیص     رسند. این قرآن است که با تأیید هر مطلبى، در صحت آن به یقین مى هم نمى

انـد بـدون    نماید، تقصیر و کوتاهى از دین نیست، تقصیر از کسانى است که خواسـته  صحیح از سقیم، دشوار مى

  اند. شانند و دین را چنین مشکل و سخت نمایاندههایى را به کرسى ن یارى و استعانت از قرآن، حرف

بـالغ و   حجت الهى را در عرض زمین و طول زمان براى کـل مکلفـان   »قُل فَللّه الحجۀُ البالغَۀ«مختصرا آیاتى مانند 

                                                        
١

 ـ البتھ بحث تقسیم و بررسى صحت و سقم روایات در صفحات قبل نیز گذشت.
 
كتاب حدیث شیعھ و سنّى مثل بحاراالنوار، وسائل الشیعھ از منابع شیعى  ١٨٠آوِر  یات علمروا» غوص فى البحار«كھ در كتاب  ـ چنان٢

 ایم.  و صحاح ستّھ از منابع اھل تسنّن را برمبناى قرآن جداسازى نموده
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د! رسا دانسته است که اگر حجتى از تکالیف الهى در کتاب یا سنّت قطعیه، نابود یا مبهم باشد نابالغ خواهـد بـو  

دست ما نرسیده، حتماً جایگزین اصلى آن در قرآن وجود دارد و اگر هم چنین  روایاتى که احیانا از میان رفته و به

آید. زیرا روایاتى که از بین رفتنشان موجب اختالل در حجت رسا  روایاتى از بین برود، هیچ مشکلى به پیش نمى

است و اگر نرسیده باشد، تکلیفى براى مکلّفان نخواهـد   و کامل ربانى است قطعا حفظ شده و به دست ما رسیده

کند، حتى اگر کسى حکم صریح الهى را  ها آگاهى ندارد، مؤاخذه نمى بود و خداى متعال به مسایلى که بشر به آن

  با عذر موجه نداند و اجرا نکند، تکلیفى ندارد تا چه رسد که بیان نشده باشد.

یچ یک از ابعاد احکام و تکالیف شریعت اسالم وجود ندارد و سؤاالت مطـرح  جوابى در ه هیچ ابهام و سؤال بى

نشده در طول تاریخ، هیچ کدام پرسشِ از احکام نیست، بلکه موضوعاتى است که باید با احکام منطبـق گردنـد.   

ه بگردند ها باید دو کوشش و کاوش کنند. اول این ک تر است. چون آن کار ما از ملّت یهود و نصارى بسیار ساده

کتاب صحیح و درست پیدا کنند، چراکه کتابشان دچار جعل و نقص و زیاده است و دوم این که بر محور کتاب 

شان، روایات صحیح خود را پیدا کنند. در هر دو بعد ناتوانند. زیرا هیچ مالك و محـک متقنـى در دسـت     اصیل

مردم و علماى اهل کتاب با تحقیق در وحـى   ندارند. پس باید در پى وحى و محک تحریف نشده دیگرى باشند.

کران قرآنند و  ها که در این اقیانوس بى توانند در صراط مستقیم قرار گیرند تا چه رسد به مسلمان آخرین الهى مى

  برند! اى از آن نمى احیاناً استفاده

دهـد و   م مطلق نظر مىتنها کتاب خالص ربانى ابدى است، و تنها ناخالص اقوال بشرى است که بدون عل» قرآن«

سازد، لکن با گذشت چهارده قرن هنوز اشتباهى در قـرآن اثبـات نشـده     گذشت زمان اشتباهات بشر را معلوم مى

  است.

  ـ بطون قرآن25

داریـد،   طورى که وقتى پوسته اول معنى را برمى دکتر سروش: کالم الهى ذوبطون و سخن حق چند الیه است، به

بودن است که طراوت و جاودانگى کـالم را حفـظ و    شود.. همین ذوبطون نمودار مى سطح دیگرى از معنا بر شما

کند. سرمایه ادیان همین بیانات نافذ و ابدى است که همیشه و براى همه کس چیزى براى گفتن دارند و  تأمین مى

  اشت.هاى متنوع و متکثر خواهند د شدند.. بطون کثیر فهم کشیدند و فانى مى گرنه به سرعت ته مى

و تلـک  «ها متفـاوت بـوده اسـت:     اند با امت خویش در میان نهاده است و این بهره هریک از انبیاء حظّى که یافته

اى تجلى کرده اسـت و   توانم بگویم که خدا بر هر کسى به گونه ).. مى253(بقره/ »الرُّسلُ فَضَّلنا بعضَهم على بعضٍ

است.. اولین کسى که بذر پلورالیسم را کاشت خود خداوند بـود کـه   اى تفسیر کرده  هر کسى هم حق را به گونه

  ]36کیان/[اى مبعوث نمود و بر ذهن و زبان هر کدام تفسیرى نهاد.  پیامبران مختلف فرستاد. هر یک را در جامعه

ـ   اى است که همگان مى گونه صادقى: وحى پایانى به  اللّه آیه ت و تقـواى  توانند آن را بفهمند. در مرحله بعد بـا دق

طورِ سطحى به آن بنگریم، فقط نور و  شود. مثل خورشید که اگر به تر مى بیشتر، بطون عمقىِ بیشترى براى ما روشن

  بریم. هاى بیشترى از خورشید مى یابیم. لکن با پیشرفت علم، استفاده گرماى آن را مى
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که بطنى ندارد. البته در عمل بهتر و »و آتُوا الزَّکاة أقیموا الصلوةَ«در آیات االحکام قرآنى هیچ بطنى نداریم. مانند: 

یابد، لکن الفاظ آیات االحکام داراى بطـونى پیچیـده نیسـتند و بـا      با توجه بیشتر، عمق ایمانى مؤمن افزایش مى

 اند براى اى خواسته طلبند. عده کنند و از مکلّف، اطاعت و تبیعیت مى صراحت معناى وجوب یا حرمت را افاده مى

رود و ما اگر هم  ها از توجیهات تحمیلى فراتر نمى تراشى کنند که مثالً نماز ورزش است و.. لکن این احکام فلسفه

اَقمِ الصلوةَ «فرماید:  که مى بخواهیم درباره علت یا خاصیت احکام نظر دهیم، باید از خود قرآن پیروى کنیم، چنان

گمان نماز  ) بى45(عنکبوت/»إنَّ الصلوةَ تنهى عن الْفَحشاء والمنکَر«دار. یا ) نماز را براى یاد من بپا 14(طه/»لذکْرى

  دارد. از فحشاء و منکر بازمى

اى برسیم مطلق نخواهد بود و تنها خداست کـه علـت مطلـقِ     رسیم، و اگر هم به نکته باالتر از این به جایى نمى

  داند و بس. وجوب و تحریم مسایل را مى

درباره آیات معرفتى، توحیدى و معادى و از این قبیل است. ذوبطون بـودن، دلیـل بـر ابهـام و      بطون قرآن بیشتر

پایان است و درك و یقین نسـبت بـه او نیـز     گنگى نیست. دلیل بر عظمت و عمق مطلب است. مثالً ذات خدا بى

بر قله معرفت و یقین خواهد بود چنان  پرستد و هم که پیامبر در دنیا و آخرت تا ابد خدا را مى پایان است. چنان بى

یقین«رود:  اش پیش مى و افزون بر گذشته بد ربک حتّى یأتیک الْ 99(حجر/»واع(  

  ـ به درجاتش پیاپى یکدیگر ـ برایت بیاید. ]پایان بى[پروردگارت را عبادت کن تا آن یقین 

قرآن هر بطن، قشر و لفظ براى بطن بعدى است. پذیر نیست. در  و چون ذات خدا پایان ندارد یقین به او هم پایان

توانند  تا جایى که لفظ داشته باشیم بطون نیز قابل کشفند. کل بطون لفظى قرآن را بال استثناء غیر معصومین هم مى

  درك کنند، به غیر از تأویالت که هیچ لفظ و بطنى براى داللت آن نیست.

  :مالسال علیهبر حسب روایتى از امیر مؤمنان على 

شـارةُ للْخَـواص   إنَّ کتاب اللّه على اَربعۀِ اَشیاء: علَى الْعبارةِ واإلِشارةِ واللَّطائف والحقـائق. فَالعبـارةُ للْعـوامِ واإلِ   «

لْأَنْبیاءقُ لقائوالح لْأَولیاءل فاللَّطائ1»و  

  گمان ـ معانى ـ کتاب خدا بر چهار مرحله پیاپى استوار است: عبارت و اشاره و لطائف و حقائق.  بى

العبارةُ للعوام: عبارت براى عوام است. ما یک عبارت داریم و یک لفظ. لفظ ممکن است معنایى نداشته یا مـبهم  

گر معنا باشد. پس هر لفظى عبارت نیست، اما هر عبارتى  نفهمیم. اما عبارت لفظى است که بیان باشد یا معنایش را

هاست. پس کسانى که بگوینـد ایـن    تواند لفظ باشد. بنابرین معانىِ ساده تحت اللفظىِ قرآن براى عوام مسلمان مى

  ترند.  فهمیم از عوام مسلمانان عوام معانى ساده را نمى

  )17ـ22ـ32ـ40(قمر/ »نَا الْقُرْآنَ للذِّکْرِ فَهلْ من مدکرٍلَقَد یسرْ«

فهمـى قـرآن از    فهم نمودیم پس آیا کسى براى درك آن هست؟ آسـان  همانا ما این قرآن را براى تذکر بسى آسان

                                                        
١

 نیز در بحاراالنوار، ج ، آمده است. السالم لیھعو امام صادق  السالم علیھاین حدیث، از امام حسین  -
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  مسلّمات قرآن و سنّت قطعیه است.

ت که با تفکّر و تعقّل بـه همـراه تعهـد، اشـارات     واألشارةُ للْخواص: اشارات و بطون اولیه، مربوط به خواص اس

خود دلیلى دیگر بر معناى عبارت است، که اگر عبارت به معنى » عبارت«پس از » اشاره«فهمند و این  قرآنى را مى

  به معناى لفظ نیست، بلکه عبارت، لفظ داراى معناست.» عبارت«آمد و نه اشاره، پس  لفظ بود، پس از آن معنى مى

ئف لالولیاء: لطائف یا ظرائف، کلّ بطون قرآن است که بر مبناى تسلسلِ لفظ اول و دوم و سـوم... فهمیـده   واللّطا

گـاه   شود، آن شود که از این لفظ دوم معناى دوم فهمیده مى شود. یعنى معناى اول، خود لفظ دوم محسوب مى مى

شود تا آخر. فهم بعضـى   اى سوم فهمیده مىشود که از این لفظ سوم، معن معناى دوم، خود لفظ سوم محسوب مى

بطون، براى خواص و عوام است و فهم کلّ بطون با تسلسل الفاظ ظاهر و معانى باطن براى اولیاء است، پس غیر 

توانند کلّ بطون را بفهمند، ولى چون معصوم نیستند، ممکن است خطاهایى داشته باشند، لکن از نظر  معصومین مى

  د و اگر خطایى دارند در عمل خواهد بود نه در علم.ان علمى در حد عصمت

ه عنـوان مثـال      والْحقائقُ للْاَنْبیاء: حقایق یعنى چه؟ یعنى مطالبى که در قرآن هیچ لفظى در مورد آن ها نـداریم. ـب

حکمى مانند نماز به چه حکمت و علّتى در قرآن تشریع شده است؟ مبداء و منتهایش چیست؟ مبداء: علت صدور 

دانـیم. امـا    و منتهى: نتیجه صدور حکم است. علت وجوب نماز و نتیجه انجام آن چه خواهد شد؟ ما نمـى  حکم

هـا   دانند. ما چون به حقیقت آن مى السـالم  علیهمها را بعضاً پیامبران و امامان معصوم  ها و نتیجه حقایق این امور در علت

ر احکام عبادى، سیاسى، اجتماعى، اقتصـادى، نظـامى و...   ها را تعبدى بپذیریم. این تعبدات د رسیم باید آن نمى

رسد و فقط خـدا صـاحب علـم و قـدرت مطلـق       جارى است. چون بشر هر قدر پیشرفت کند به علم مطلق نمى

  باشد بنابراین همه احکامش مطلق و بدون چون و چراست. مى

جز حروف مقطعه قابل فهم همگانى  فاظ بهدر قرآن هیچ لفظى یا عبارتى، نامفهوم و گنگ نداریم. همه عبارات و ال

قابل درك است و بطـون سـایر آیـات     السالم علیهمهستند. فهم این حروف مقطعه نیز با رموز معین، براى پیامبر و ائمه 

قرآن نیز با دقت و تقواى شایسته قابل درك همگانى است. خداى متعال با لفظى عظیم و رحمتى وسیع، راه آخـر  

گاه  اند. هیچ نده است. در هر زمانى پیامبرى و شریعتى بوده که همه به همان یک شریعت مکلّف بودهرا بر ما نمایا

در یک زمان واحد دو شریعت از طرف خدا نازل نشده تا کثرت به وجود آید. و به هیچ وجه دو حکم متناقض یا 

ن واحد براى کلّ مکلّفان در طول زمان متکامل در یک زمان نفرستاده است تا بنیانگذار پلورالیسم باشد. او یک دی

از آدم تا خاتم الى یوم الدین تشریع فرموده است که این دین واحد، داراى اصولى ثابت و تغییرناپـذیر اسـت و   

تنها شریعت و چهره ظاهرى دین واحد، به پنج شکل درآمده و در این شرایع، تنهـا صـور ظـاهرى آن احکـام و     

پسندد و این تهمت عظـیم بـر دسـتگاه     کرده است. بنابرین خداى متعال کثرت را نمىاصول ثابت، مقدارى تغییر 

ربوبى جاى بسى تأسف و تأمل است. حتى در شریعت اسالم نیز ابتدا احکامى نازل شد و پس از مـدتى تعـداد   

طیعـان  گاه در یک زمان واحد، ناسخ و منسوخ نازل نشـد تـا م   شمارى از احکام قبلى نسخ گردید و هیچ انگشت

پروردگار متحیر بین دو یا چند حکم متضاد باشند، بنابرین مکلّفان موظف به اجراى آخرین حکـم الهـى بـوده و    
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هستند. تمامى احکام و معارف در کلّ شرایع و در اسالم دستورهاى الهى است و اطاعت از آخرین اوامر و نواهى 

ى متعال امر فرمود تا امروز چنین کنید و پس از این باشد. اگر خدا صاحب کل شرایع، پسندیده عقل و منطق مى

کنید یا آخرین فرمان و دستور الهى را؟! پاسخ روشن است. حتى در حوزه  چنان کنید آیا حکم قبلى را اطاعت مى

قوانین بشرى نیز همیشه قانون آخر، معتبر و الزم االجراست. به عبارت دیگر؛ آخرین حکم، ناسخ حکم قبلى است 

گر بر ضد آن هم باشد ـ تا چه رسد به این که تغییرى جزیى یافته یا تکامل دهنده آن باشد. خداى قادر  ـ حتى ا

هایى، احکام ثابـت را بـه    متعال، صاحب شریعت و خالق انسان و مخلوقات دیگر است، و طبق مصالح و حکمت

وده است. ایـن اعتراضـات بـر    هاى مختلف تشریع فرموده است. حجت آخرین او نیز در هر زمانى روشن ب شکل

ینَکُم اَالّ «گویى است:  ساحت مقدس الوهیت به سادگى قابل پاسخ نَنا و بیب ا الى کلمۀٍ سواءتابِ تَعالَولَ الْکقُلُ یا اَه

ن دونِ اللّهعضا اَرباباً مضُنا بعَذَ بتَّخ ئاً و ال یی بد االَّ اللّه و ال نُشْرِك بِه شَ ون نَعملسوا بِأنّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوآل  »فَإنْ تَو)

  )64عمران/

یکسان است بایستیم که جز خـدا را  ] در تمامى شرایع[اى که بین ما و شما  بگو اى اهل کتاب، بیایید بر سرکلمه«

به خدایى نگیرد و اگر  نپرستیم و براى او هیچ گونه شریکى اتخاذ نکنیم و هیچ یک از ما، دیگرى را در برابر خدا،

  ».رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما تسلیم هستیم

دارند کـه   این آیه و آیاتى دیگر به وضوح یکسانى اصول اعتقادات توحیدى و علمى را در تمامى شرایع بیان مى

هـایى نظیـر    حلیل و غیر آن، از انسانرا پیشه خود سازیم، و در زمینه تحریم و ت»االّ نَعبد االّ اللّه«اگر همین اعتقاد، 

خود اطاعت نکنیم، راه واحد ـ و نه متناقض ـ بر ما نمایان است، لکن انسان موجودى است صاحب اختیـار کـه     

تواند در اطاعت حکم صریح الهى نیز از حقّ اختیار خود استفاده نماید و سخنان و ادلّه مختلف را بشنود و در  مى

یى را پذیرا باشد. پس از پذیرش نیز با تفکر و تعمق بیشتر، به معانى و بطون بیشتر خواهد تر نها نهایت دلیل محکم

  رسید.

  تر در گرو دقت بیشتر ـ فهم عمیق26

گویند هر که دقـت بیشـترى کنـد، فهـم      نهند و مى دکتر سروش: برخى به راحتى فهم عمیقتر را در گرو دقت مى

نفى یا اثبات این سخن نیستیم، فقط باید گفت که این سخن حتى اگر اکنون درصدد  عمیقترى خواهد داشت. ما هم

گشاید، چون اوالً دقت بیشتر ـ به فرض صحت ـ علـت فهـم عمیقتـر       سخن الیقى هم باشد، گرهى از کارها نمى

ایم یا  ما از کجا بفهمیم که دقت ورزیده 1است نه خود فهم عمیقتر... ثانیا مفهوم دقت خود مفهوم غیر دقیقى است.

  ]47قبض و بسط/ص[نه؟.. 

آن بر همگان واجب دانسته، نظـر سـطحى بـه    ها را نسبت به قر برمبناى آیاتى که تفکر و تدبر و تعقل و مانند این

                                                        
» دقیق دقیق است«رسد،  حمل اولى ذاتى و حمل شایع صناعى اختالف است و بھ نظر تناقض مىـ این خود از مواردى است كھ بین دو ١

 بھ حمل شایع صناعى.» دقیق، دقیق نیست«بھ حمل اولى 
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هاى عادى نیست. بلکه بایستى بـا دیـد فطـرى و عقالنـى      قرآن، پسندیده نیست. چون قرآن مانند روزنامه یا نامه

هاى روشن آیات قرآنى بدون مفروضات و انتظارات غیرالزم یا ناشایست بـه وسـیله خـود     روشن برمبناى داللت

امر به هم فکرى و بازنگرى شرعمداران و »امرهم شورى بینهم«م باز ابهامى به جا بماند قرآن، آن را فهمید و اگر ه

گوییم هر تفکر و تعقلى در قرآن ثمـره مطلـوبى دارد. امـا اگـر بـدون تحمیـل        غیر آنان کرده است. پس ما نمى

دقیـق مـا دقیـق    ایم و مطمئن خواهیم شد که  مفروضات برونى در قرآن تفکر و تعمق شود، دقت صحیح ورزیده

ایـم و   حقیقى است. اما اگر از مفروضات برونى غیرمطلق در فهم قرآن استفاده شود، دقت شایسته را به کار نبرده

مطمئن هستیم که دقیق ما دقیق حقیقى نیست و کاذب اسـت. پـس مقـدمات شایسـته، وسـیله و دلیـل و علـت        

اش  گونه دقت، حمـل اولـى و ثـانى    لطایفش. و این برخوردارى از معانى قرآنى است، اعم از عبارات، اشارات و

  یکسان است، چون دقیقى به صراط مستقیم و بدون تحمیل است.

  

  ـ استمرار کلّ مراتب وحى؟27

دکتر شبسترى: ظاهرا ابن عربى اولین کسى بود که نظر دیگرى درباره معناى سخن وحیانى خداوند اظهار کـرد و  

وحى سخن گفت.. نظریه ابن عربى این است کـه وحیـانى بـودن سـخن بـا      بر اساس آن صریحا درباره استمرار 

براى یک شخص معین وحى باشد و » سخن واحد«شود و ممکن است  چگونگى اثرگذارى آن در انسان مربوط مى

براى شخص دیگر نباشد. براى پى بردن به وحیانى بودن سخن نباید این سؤال را مطرح کرد کهآن سخن نـاقض  

کند کـه سـخنان دیگـر     هست یا نیست؟ باید این سؤال را مطرح کرد که آن سخن با انسان چه مى قوانین طبیعى

اى قرآن مجید براى پیامبر اسالم سخن وحیانى بود. ولى براى دیگران در صـورتى   کند؟ براساس چنین نظریه نمى

دلیل که چنان اثرى در پیامبر  شود.. کلمات و جمالت قرآن به این» به کلى دیگر«ها نیز  شود که براى آن وحى مى

داشت، براى او سخن وحیانى بود. اگر این کلمات و جمالت در شخص دیگرى نیـز چنـان اثـرى    آله و علیه اهللا صلىاسالم 

رسد نظریه ابن عربـى دربـاره سـخن     شود.. به نظر مى بگذارد، در این صورت براى او نیز سخن وحیانى خدا مى

امتیاز اول این است که مشکالت نظریات متکلمان و فالسـفه چـون نقـض قـوانین      وحیانى دو امتیاز عمده دارد:

طبیعى و پاره شدن آن با مداخله مستقیم خداوند یا نسبت دادن سخن وحیانى حقیقتا به نبى و مجازا به خداوند را 

ى، زمینه تعارض میـان  به همراه ندارد. امتیاز دوم این است که به علت تبیین وحى با اثر آن و قول به استمرار وح

دارد. این نظریـه   شود، از میان برمى وحى و عقل را که به صورت تعارض وحى و فلسفه و وحى و علوم ظاهر مى

است. این نظریه با نظریات » به کلى دیگر«کند که آن ساحت  وحى را در افقى غیر از افق علم و فلسفه مطرح مى

  ]10هرمنوتیک/[ل تیلیخ کامالً قابل مقایسه است.. متأخرین از پروتستان چون کارل بارت و پاو

کند و صرف دیدن ملَـک   دکتر سروش: تأکید بر این نکته ضرورى است که نفس تجربه دینى، کسى را پیامبر نمى

را به او هدیت کـرد،   السـالم  علیهآورد، فرشته الهى بر مریم هم ظاهر شد و عیسى  یا پس پرده عالم شهادت، نبوت نمى

  ]5نبوى/ ص تجربه[مریم پیامبر نشد..  اما
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  کنیم: صادقى: ابتدا در معنا و انواع و مراتب وحى بحث مى  اللّه آیه

اصوالً تبیین » أصلُ الوحى االشارة السریعۀ و...«گوید:  وحى در لغت عبارتست از اشاره رمزى. مفردات راغب مى

یا با اشاره، یا با عمل و گاه بدون لفظ و اشاره و عمل، باشد. یا با لفظ است  مطلب براى دیگران به چند شکل مى

  بلکه از درون به درون انتقال دادن است.

فهمد.  اند. یعنى دیگرى که مورد اشاره و رمز نیست، آن را نمى طور کلى مشترك بین مخاطب و مخاطَب ها به وحى

وحى در الفاظ که پیامبر تنها رسـاننده آن از   فهمند و بالعکس، اما مثالً وحى بر مکلّفین را جمادات و گیاهان نمى

  طرف خدا به مکلفین انس و جن و... است، قابل فهم همگانىِ مکلّفان است.

اما وحى در حروف مقطعه رمزى است بین خدا و پیامبر که اگر گفتم الف، مراد این است اگر الم، آن است الـى  

معنا، مهمل است و  معناست. زیرا لفظ بى د بگویند این حروف بىتوانن آخر. دیگران که از رمز آن آگاه نیستند، نمى

هـاى قـرآن    ها کلیدهاى گنج ها را پذیرفت. این توان، رمزى و کلیدى بودن آن در قرآن مهمل وجود ندارد. تنها مى

براى و فهم الفاظ و کلمات قرآن، قابل درك  السـالم  علیهمهستند. فهم رموز و اشارات این حروف مخصوص معصومین 

  همگان است.

لغت وحى مانند لغات دیگرى مثل سیاست، بین زیبا و نازیبا مشترك است. سیاست یا رحمانى است یا شـیطانى.  

شود. یعنـى دیـن خـدا و اسـالم از      توان گفت لفظ سیاست دلیل بر شیطنت است. لکن در عمل مشخص مى نمى

و سیاسـت شـیطانى هـم از یکـدیگر جـدا      سیاست رحمانى جدا نیست، بلکه از سیاست شیطان جداست. روش 

  شود: نیستند، بلکه از سیاست رحمانى جداست. در قرآن نیز وحى به دو نوع رحمانى و شیطانى تقسیم مى

هاى انس و جن برخى بـه   ) شیطان112(انعام/»شَیاطینَ الْأنْسِ والْجِنِّ یوحى بعضُهم الى بعضٍ زخْرُف الْقَولِ غُرُوراً«

  دهند. بعضى سخن مزخرف را از روى غرور و فریب، رمز مىسوى 

  هاى رحمانى نیز به دو نوع است: وحى مطلق و غیر مطلق. ها و وحى اشاره

وحى غیر مطلق: نوعى اشاره و رمز است که با آن یک شخص مؤمن شایسته به یک مؤمن دیگر شایسته، حقیقتى 

القاء مطلب حقیقى و زیبا، اشتباه کند. اما وحى ربانى، اشتباه  کند و چون مطلق نیستند، ممکن است در را بیان مى

و نقصانى ندارد، چون هم فرستنده وحى مطلق است و هم موضوع وحى و هم گیرنده وحى، مطلـق اسـت. ایـن    

  وحى مطلق داراى درجاتى است:

ن و مفهـوم وحـى را   اى که مخاطَب یا گیرنده وحى، مضمو اولین درجه، وحى تکوینى به جمادات است. به گونه

نْ شَـیى  «فهمد، اما قابلیت دریافـت و انجـام وحـى را دارد:     نمى نْ مـا ـونَ      ونْ ال تَفقُه لکـ و همـدبِح حـبسالّ یا ء

کنـد و لـیکن    ) و هیچ چیزى نیست جز آن که با حمد و ستایش خدا او را تسبیح و تنزیه مى44(اسراء/»تسبیحهم

  فهمید. مىشما تسبیح آسمان را ن

بح«امثال این آیه اشاره دارد که همه موجودات، به اندازه سعه وجودى خود شعور دارند. چون ضمیر در  سبراى »ی

زند که به حد خود، شعور ذکـر و سـتایش خـدا را دارد. لکـن      عاقل است و فعل حمد و تسبیح از کسى سر مى
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ى، مالئکى و انسانى که براى دریافت رمز و وحى به هر شعورها مراتب دارد. شعور جمادى، گیاهى، حیوانى، جنّ

  یک در قرآن آیاتى موجود است. مثالً سوره زلزال متکفّل بیان وحى نخستین به جمادات است: 

  »الرّحمن الرّحیم. إذا زلزِلَت االرض زِلزالَها. و أخَرجت االرض أثقالَها. و قالَ االنسانُ ما لَها  بسم اللّه«

هاى ـ درونى ـ خود را برون ریخـت، در ایـن وقـت      که زلزله عمومى زمین را فرا گرفت و زمین سنگینهنگامى 

  گوید چه اتفاقى افتاده است؟ انسان سرگردان و حیران مى

  دارد. در این روز زمین گزارشات خود را بیان مى »یومئذ تُحدثُ اخبارها«

زمین رخ داده است. زمین چگونه و بـه چـه وسـیله گـزارش      گزارشاتى مربوط به کل وقایع اتفاقیه که در روى

  چه خداى تو براى زمین وحى و رمز کرده است. به وسیله آن »بِأَنَّ ربک اَوحى لَها«دهد؟  مى

دهـى   نفسه چنین قابلیتى را ندارد، بلکه باید سـازمان  زمین به خودى خود، دستگاه گیرنده و فرستنده نیست و فى

زات و مواد گوناگون، استعداد گیرندگى و فرستندگى پیدا کنند. مانند فلزات و اشـیایى کـه بـراى    شود تا این فل

اند و بـا ایـن کـه مضـمون      هاى گیرنده و فرستنده صدا و سیما جزء مواد اصلى ها و اختراع دستگاه ساخت دکل

  1فرستند. گیرند و مى ها را مى فهمند، اما آن مطالب را نمى

این مواد که شعور و فهم ندارند با سازمان یافتن علمى که وحى و رمز بشرى است در پرتو دانش پیشرفته بشرى، 

در تکوین مقـرر  فهمند. زیرا خدا رمزى را  دهند با این که بسامد امواج را نمى اندکى از خاصیت خود را بروز مى

) پروردگار مـا کسـى اسـت کـه در     50(طه/»ربنَا الَّذى اَعطى کُلَّ شیىء خَلْقَه ثُم هدى«شود:  فرموده که چنین مى

  تکوین ابتدا همه چیز را خلق کرد و سپس به سوى مقصدى هدایت فرمود.

ستعداد زمین و اطرافش را طورى قرار داده هایى را که به زمین اعطا فرموده، این است که بنیه و ا از جمله هدایت

  است تا هر عمل و اتفاقى در آن روى دهد، ضبط کند و در زمان معین به اراده الهى فرستنده باشد.

»الَّذى اَنْطَقَ کُلَّ شىء ینا قالُوا اَنْطَقَنَا اللّه تُم علَ شَهِد مم لهلُودج21(فصلت/»و قالُوا ل (  

بردارى اصـلى   ها را نسخه شود که خداى قادر متعال تمامى آن ن در روز جزا دیده و شنیده مىتمامى اعمال مکلفا

گردند. باالخره تمامى اعمال مکلفان بـر گردنشـان تثبیـت     کرده است. گویى خود کارهاى زیبا و زشت حاضر مى

ها گواهنـد. خـدا    بر همه کردهها  هاى بدن ها، پاها و پوست ها، دست شود. حتى زبان شده و به روز جزا آشکار مى

أنْطَقَ کُـلَّ  «آورد:  دارد و به سخن در مى همه چیز را که دستگاه گیرنده صدا و سیماست به کارِ گواهى عینى وا مى

                                                        
١

أَم لَھُْم ُسلٌَّم یَستَِمُعوَن فیھِ «بینیم:  طور مى ٣٨ھاى گیرنده و فرستنده صدا و سیما و مانند آن را در آیھ  و پر مغز بھ َدَكل اى بس نغز ـ اشاره
 ھا [كھ وحى الھى را از مالء اعلى منكرند] نردبانى است كھ در آن بشنوند؟... آیا براى آن»فَلْیَأتِ ُمْستَِمُعھُم بُسلطاٍن ُمبینٍ 

روند تا بھ جایى باال برسند و از  ، كھ دومى مربوط بھ نردبانى است كھ بر روى آن مى»علیھ«نازل شده است و نھ  »فیھ«نجا لفظ در ای
ھاى  ھاى گیرنده و فرستنده صدا و سیما و دكل اى بھ جز دكل یعنى شنیدن در نردبان است كھ فعالً نمونھ »فیھ«جا بشنوند، ولى اّولى  آن

خابرات و ماھواره ندارد و اگر در آینده وسایل دیگرى ھم اختراع شود كھ ھمین كار را انجام دھد، آیھ شامل آن ھم گیرنده امواج م
 شود. مى

ھاست، بلكھ باید  كردند كھ ھر دو بر خالف نّص و ظاھر آشكار آن گونھ آیات را تأویل بھ پاداش اعمال و یا تجسم اعمال مى در گذشتھ این
 »نقل از كتاب فقھ گویا«كردند.  در سوره زلزال، دقت بیشترى مى »ھاأوحى لَ «و  »فیھ«بھ 
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  »ء شَى

هاى گیرنده بشرى سه تفاوت دارد: اوالً تا قیامت و روز موعود، هرگـز خـراب شـدنى     ها با دستگاه این گیرندگى

هاى بشرى، مطلق نبوده و  که دستگاه جانبه گیرنده است، درحالى طور همه که زمین، مطلق بوده و به نیست. دوم این

اش به وحـى الهـى    که زمین تا روز قیامت، دستگاه فرستنده نیست و آغاز فرستندگى احتمال خطا دارند. سوم این

ده، هیچ ارتباطى به گزارش اعمـال  خواهد بود. اما آن مقدار جزیى که غیر مطلق است و به دست بشر فرستنده ش

  تکلیفى مکلفان که تنها با وحى و اراده الهى است، ندارد.

و اَوحى ربک الَـى  «مرحله دوم وحى، اولین مرحله وحى شعورى است. مثالً وحى به حیواناتى مانند زنبور عسل: 

رِ و منَ الشَّجوتاً وِ مینَ الجبالِ بذى ملِ اَنِ اتَّخرُشُونالنَّحعا ی68(نحل/ »م(  

  کنند. چه بنا مى هایى برگیر و نیز از آن ها و درختان خانه و وحى کرد پروردگارت به زنبور عسل که از کوه

  »بِأنَّ ربک اوحى لَها«بود:  »لَها«آمده است که در مرحله قبل  »الى«در اینجا وحى با 

بیان فهم اولیـه در زنبـور عسـل اسـت.     » به سوى او: «»الى«ا متضمن فهم مخاطب وحى نیست. ام» براى او: «»لَها«

فهمند. نه این که تمامى وحـى را از نظـر    اش را مى حیوانات به اندازه شعور حیوانى خود، مضمون وحى و اشاره

 کنند که میان علم علمى و عقلى بفهمند، و نه آن گونه که کامالً برایشان مجهول باشد. بلکه نوعى رمز دریافت مى

خـدا بـه فهـم و دریافـت کـل       »و أوحى ربک الـى النَّحـل  «شود:  و جهل مطلق به وحى است و غریزه نامیده مى

سازى عسل را به صورت رمز و اشاره، وحى فرمود تا بفهمند از چه راهى و چگونه آن  زنبورهاى عسل شیوه آماده

  را به دست آورند. 

  مرحله سوم، وحى عام و خاص ایمانى است:

یهِم المالئکَۀُ أالّ تَخافُوا و ال تَحزَنُـوا و «وحى عام بر کل مؤمنین:  ابتدا تَنَزَّلُ علَ تَقاموا تَ اس ثُم نَا اللّهب نَّ الَّذینَ قالُوا را 

نَّۀِ الَّتى کُنْتُم تُوعدون رُوا بِالْجشر ایـن  ــ د  گمان کسانى که گفتند پروردگار ما خداسـت سـپس   ) بى30(فصلت/»أب

آیند که مترسید و غمگین نشوید و به بهشـت موعودتـان نویـد     ـ پایدارى کردند فرشتگان بر آنان فرود مى سخن

  دهید.

باشد که  مى»ثم استقاموا«اش  کافى نیست، زیرا لفظ به حساب معنا اهمیت دارد. طبق آیه دنباله »ربنا اللّه«تنها گفتن 

از برون با عمل است. اگر انسان به لفظى پایبند نباشد، هباء منثورا و ریـائى  استقامت از درون با فطرت و عقل، و 

و اگر  1نیز تنها مخصوص خداست» لبیک«، گفتنِ »لبیک ال شَریک لک لبیک«بیش نیست. باید در مقابل خدا گفت: 

ایـم.   ها براى خدا قرار ندادیم، استقامت بعد از لفظ را محقق سـاخته  مقام و شخصیتهیچ شریکى از عالقه، مال، 

                                                        
١

در مرتبھ دوم در بعد اطاعت  چھ را فرمودى اجابت كردم، مرتبھ اول در بعد ربوبیت و یعنى بھ طور مطلق دو مرتبھ آن» لبیك«ـ 
مطلق، كھ تنھا از آن خداست و گفتن آن بھ عنوان اطاعت در امور شرعى بھ طور مطلق، در برابر معصوم نیز جایز است. بعد اولش بھ 

 مانند حالت احرام، براى غیر خدا ھرگز جایز نیست» لبیك«عنوان عصمت و در بعد دوم اطاعت مطلق بر مبناى عصمت. ولى شعار 
كھ مثالً در راه زیارت معصوم، یا بھ گرد قبرش، لبیك بگویید، زیرا این شعار در انحصار خداست والغیر. مانند طواف و سایر مناسك 

 چھ موافق قرآن است. حّج. بنابرین براى غیرمعصوم، بھ عنوان اطاعت مطلق حرام است، حتى بھ عنوان اطاعت از آن
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تَتَنَـزَّلُ علَـیهِم   «پایدارى و ایستادگى در همه ابعاد عقلى، فطرى و عملى شرط اسـت کـه بعـد از ایـن ایسـتایى      

  دهند. ها را یارى مى شوند و آن نازل مىگونه مؤمنانِ مستقیم،  فرشتگان کارگزارِ الهى، به دستور خدا براین»الْمالئکَۀ

کنند که ارتباطى  البته پروردگار عالم در سازماندهى کائنات هم مالئکه و عمالى دارد که امور مربوطه را دنبال مى

گیرى مالئکه در امور زندگىِ دنیـوىِ مؤمنـانِ    ندارد، زیرا این امور تکوینى هستند. اما معیت و پى »ثم استقاموا«به 

یستاده در راه حق، هدایتى اضافه بر عقل و فطرت است. هر قدر عقل و علم و تقواى ما بیشتر باشد بـاز مطلـق   ا

هـا را از انحـراف    رسـانند و تـا حـدودى آن    قامتان که شایسـتگى دارنـد، یـارى مـى     نیستیم و مالئکه بر راست

اند، لیاقت چنین کمک و معیت واالیى  پرستگردانند. اما کسانى که در راه حق نیستند و شهوت و مقام و دنیا برمى

را ندارند. فقط مؤمنان و پایمردان، الیق این وحىِ عمومىِ هدایتگر هستند تا هیچ خـوف و ترسـى بـر گذشـته و     

نگرانى بر آینده نداشته باشند و نوید بهشتى موعود برایشان بشارت داده شده است. قرآن لفظ وحى را در مـوارد  

توان به این موارد الهام نیز اطالق کرد، به هر حال این موارد هیچ کدام وحى رسالتى  ست که مىفوق به کار برده ا

  نیست.

کند. مانند وحى به مـادر   اما وحى خاص: گاهى خدا به مؤمنین در مواقع ضرورى وحى خاص موضوعى نازل مى

لْقیه فى الْیم و ال تَخافى و ال تَحزَنى انّا رادوه الیک و و أوحینا الى اُم موسى اَنْ أرضعیه فَإذا خفْت علیه فَاَ«موسى: 

  )7(قصص/»جاعلُوه من المرسلین

  و به مادر موسى وحى کردیم.......

هـا راهنمـایى کلّـى     کنند. گرچه آن مالئکه چنین راهنمایى خاصى را بر هر مؤمنى که در ایمان مستقیم است، نمى

 السـالم  علیهند. اینجا راهنمایى در موضوعى خاص است و در احکام نیست. یعنى مادر موسى نسبت به همه مؤمنین دار

ترسید بچـه را   دانست، لکن مى بود، حکم شیر دادن فرزند در شریعت ابراهیم را مى السالم علیهکه تابع شریعت ابراهیم 

ن موضوع است براى مادر موسـى  دانست چه کند تا جان فرزندش را نجات دهد. پس این وحى بیا بکشند و نمى

  که او را شیر بده و در امواج نیل بیافکن.

فرشته نازل شد، اما نه براى تشریع و رسالت، بلکـه بـراى    علیهاالسالمو بر حضرت مریم  السالم علیهبر مادر حضرت موسى 

  تى را داشتند.خاطر ایمانشان، لیاقت چنین موهب ها را راهنمایى کنند، چراکه به موضوعات خاصى که آن

ها مطلق نیسـتند. یعنـى    تا این بخش از مراحل وحى، اوالً بحث از وحى رسالتى و حکمى نیست، ثانیاً این وحى

جانبه و معصـوم کننـده نیسـت. وحـى      کند. وحى به زنبور عسل هم، مطلقِ همه وحى به زمین، او را فهمنده نمى

نان کنى، لکن زنبورها با شعور حیوانى نیز ممکن است تخلف اى است به او که باید در تهیه عسل چنین و چ اولیه

کنند. مثالً شهد گُلى سمى را خورده باشند یا بخواهند وارد کنـدوى زنبورهـاى دیگـر شـوند. در ایـن حـاالت       

جانبه  دهند. وحى عام و خاص به مؤمنین نیز همه کشند یا راه نمى ها را مى نگهبانانى از خود زنبورها هستند که آن

شود. فقط در یک موضوع خاص او  آور نیست. وحى به ام موسى باعث عصمت او در همه جوانب نمى و عصمت

  جانبه و مطلق و حکمى نیست. ها، موضعى و موضوعى است. همه کند. کل این وحى را معصوم مى
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ام، مرحله چهارم: وحى رسالتى یا حکمى شامل بیان احکام عمومى و خصوصى است. چه چیـزى واجـب، حـر   

مستحب، مرجوح و مباح یا حالل است. این پنج نوع حکم و مخصوصاً دو حکم سلبى و ایجابى در بیان واجبات 

باشـد کـه خـود     و محرمات و بیان سایر حقایق وحیانى و ربانى، وحى رسالتى و حکمى در انحصار پیامبران مى

  داراى مراتبى است:

فظ پیامبر در مورد او صادق نیست، لکن خدا احکامى را بـه او  کسى است که ل» ء نبى«است و » نبوئت«اول مقام 

بود و طبق ادله قرآن » ء نبى«اى براى رساندن این احکام به دیگران نیست. مثلِ لقمان که  دهد و او فرستاده خبر مى

کرد که مخصوص خودش بود و اگر هم پسـرش را نصـیحت    و سنّت، رسول نبود. یعنى خدا به قلب او وحى مى

کرد که واجد اذواقى اسـت و   گفت، طبق شریعت تورات بود. البته او احساس نمى کرد و احکامى را به او مى مى

رسید و در آن زمان وحى رسـالتى   کرد، بلکه از جانب خداى متعال وحى احکام به او مى طبق احساس عمل نمى

  نیز خاتمه نیافته بود.

ه دیگران است. البته رسوالن هم داراى درجـات و مراتبـى   دوم رسول است که مأمور رساندن احکام و معارف ب

غیرمتضاد با یکدیگر هستند؛ یعنى بعضى از ایشان بر بعضى دیگـر فضـیلت دارنـد، آن هـم فضـل و برتـرى در       

  »تلْک الرُّسلُ فَضَّلنا بعضَهم على بعضٍ«عبودیت براى خداى تعالى: 

  درجه رفیع است.مرتبه سوم مقام نبوت است و نبى، رسولِ صاحب 

مرتبه چهارم مقام ولى  عزم است که در میان انبیاء باالترین مرتبه است. مثل مرجع تقلید که در میان مجتهدین علو

  و برترى دارد.

  ها بر او نازل شده است. ترین وحى و مرتبه پنجم مقام ولى اولیاء عزم یا خاتم النّبیین است که باالترین و کامل

دهیم: حضـرت   نبیاء هم انواع و مراحلى دارد که نخست انواع وحى رسالتى بر انبیاء را توضیح مىوحى الهى بر ا

حق سبحانه و تعالى، وحى یا آن اشاره مرموز و خفى را که رسول باید به مردم برساند به دو نوع کلّى القاء نموده 

  حجاب. است: وحى باحجاب و وحى بى

که در خواب است مثل وحى به ابراهیم خلیل در خواب، که فرزندش را  وحى باحجاب نیز گوناگون است. وحیى

اى تسلیم حق بود که حتّى علت ذبح در ذهن مبارکش خطور نکرد و اصالً نپرسـید   اندازه ذبح کند. آن حضرت به

نیـز  سـالم ال علیـه چرا؟ با این که ذبح فرزند با هیچ عقل و منطقى جور نیست. لکن چون امرِ خدا بود، حضرت ابـراهیم  

علْ ما فَلَما بلَغَ معه السعى قالَ یا بنَى انّى اَرى فى الْمنامِ أنّى اَذْبحک فَانْظُرْ ماذا ترى قالَ یا أَبت افْ«مطیع محض بود: 

ناهبینِ و نادیلْجل لَما و تَلَّها أسنَ الصابرینَ فَلَمم اللّهنْ شاءنى اتَجِد رُ ستُؤْم  کالرُّؤْیا انّا کَذل قْتدقد ص أنْ یا ابراهیم

  )102ـ106(صافات/»نَجزِى المحسنینَ

بینم که تو را بى چون ذبـح   پس چون با او آن سعى و کوشش را به خوبى انجام داد گفت: فرزندم! در خواب مى

به خواسته خدا از صابران خـواهى   چه مأموریت دارى انجام ده مرا بینى. گفت: پدرم  آن کنم، پس بنگر چه مى مى

اش بر زمین افکند و او را ندا در دادیم: ابراهیم!  یافت پس چون هر دو در برابر خدا تسلیم شدند و او را به چهره
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  دهیم. چنان نیکوکاران را پاداش مى گمان راست آوردى. ما هم خوابت را بى

  در درخت.السالم علیهه حضرت موسى و نوع دیگر از وحى باحجاب، وحى در درخت است مثل وحى ب

هایى هستند کـه   ها حجاب که وحى به وسیله جبرئیل یا با لفظ و ایجاد صوت یا با ایجاد نوشته است. این و یا این

  ها وحى رسالتى فرستاده شده است. در قالب این حجاب

هـا و   القلـلِ عقـل   قلبش، قُلـه  حجاب، بر پیامبرى که اما خداى متعال باالترین درجه و قلّه وحى را به صورت بى

است که وحى متنـى و کلّـى قـرآن،     وسلم آله و علیه اهللا صلىهاست، نازل فرموده است و آن قلب رسول اللّه پیامبر اسالم  قلب

اى بر قلب آن حضرت وارد شده است، مگر حجاب ذات حقّ که هرگز برطـرف   بدون هیچ حجاب و لفظ و اشاره

ال با اراده پروردگار در قلب آن پیامبر شایسته القاء شده است. مانند وحـى در شـب   شدنى نیست. و آن معناى وا

  )8ـ10(نجم/»ثُم دنى فَتَدلّى فَکانَ قاب قوسینِ أو اَدنى فَأَوحى الى عبده ما اَوحى.«معراج که: 

  ...تر از آن گردید چون سرِ دو کمان شد یا نزدیک سپس نزدیک پس به حق آویخت، پس هم

وحى رسالتى ـ به علت محکم و متقن و ابدى بودن قرآن ـ قطـع شـد، و     وسـلم  آله و علیه اهللا صلىبعد از حضرت رسول اکرم 

ها و درجات وحى  بندى الدین ابن عربى که دسته استمرار وحى رسالتىِ پایانى هم منفى است. اشخاصى مانند محى

بینند، مراتب  دیدند و مى بودن مى» به کلى دیگر«ى را با یک چشمِ اند و ندارند و همه اقسام وح را در نظر نداشته

که بعد از پیامبر، فقط وحى عام و خـاص موضـوعى ـ نـه      اند، درحالى وحى را نادیده گرفته و خلط مبحث کرده

بـه   دهد، اما نسبت حکمى ـ احیاناً استمرار دارد. البته وحى الهامى در موضوعات براى مؤمنین نیز گاهى روى مى 

طور دائم و مطلق استمرار دارد. چنین نیست که شـیعیان اعتقـاد داشـته باشـند بـه ائمـه        بهالسـالم  علیهمائمه معصومین 

شد، لکن به جهت رتبه ایمان و عظمت تقوایشان، همواره در موضوعات به  نیز وحى رسالتى مى السـالم  علیهممعصومین 

شود، مؤمنین  امى است. در بقیه موارد و موضوعات که الهامى نمىگردید. این موارد، وحى متصل اله آنان الهام مى

  توانند به صورت منفصل از قرآن کمک بگیرند. مى

کند، اما خداى متعال در غالب موارد، وحى  درست است که واسطه در وحى مثل دیدن ملک، کسى را پیامبر نمى

اى حامل پیام رسالت و تشـریع از جانـب    فرشته رسالتى و غیر رسالتى را با فرشتگان ارسال کرده است، پس اگر

خدا باشد، شخص گیرنده، حتما باید پیامبر باشد تا آن پیام را به مکلّفان ابالغ نماید. اما اگر حامل پیام تشـریعى  

هـا مربـوط بـه تشـریع      نباشد و براى کمک و راهنمایى مؤمنى آمده باشد، آن شخص پیامبر نیست. این راهنمایى

قرآن نیست تا اگر حالت کسى دگرگون شد، بگوییم به او وحى شده و اگر دگرگـون نشـد، وحـى     احکام و فهم

تـوان گفـت او پیغمبـر و     بخـش برسـد، نمـى    هاى الهام نشده است. به طورکلى در موضوعات اگر به کسى کمک

سـالت را  شـود و بـاب ر   ها الهامات و الطاف الهى است که شامل مؤمنین مـى  صاحب وحى شده است، بلکه این

  گشاید. نمى

  

  ـ مکانیزم ارسال وحى28
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دکتر شبسترى: معتزله گروهى از متکلمان اسالم هستند که مبانى عقلى خود را مبنا و معیار تفسیر قرآن و حـدیث  

عبارت است از حروف و اصوات منظـوم کـه بـه    » سخن«ها این بود که حقیقت  نبوى قرار داده بودند.. نظریه آن

).. در 12(طـه/ » من پروردگار تو هسـتم «ند.. مثالً در قرآن آمده که موسى از درختى شنید که ک معنایى داللت مى

نظر این متکلمان چگونگى پیدایش سخن، یعنى برخالف قوانین طبیعى بودن آن است که سخن خدا را از سـخن  

یک صـفت ذات  » اوندسخن خد«کند. محتوا یا اثر سخن مورد توجه نیست. اشاعره.. معتقد بودند  انسان جدا مى

هاى وحیانى که بر انبیاءنازل شده، وجود لفظـى آن صـفت ذات    است که از قدیم با خداوند همراه است و کتاب

است. بنابر عقیده اشاعره سخن خداوند اصوات و حروف نیست، معنا و حقیقتى است که ازالً و ابدا بـا خداونـد   

گوید، آن معنا و حقیقت رااز طریق خلق الفـاظ   انسان سخن مى نام دارد. خدا وقتى با» کالم نفسى«همراه است و 

چه به صورت قرآن در دست  کند.. بنابرین سخن خداوند نه مخلوق است و نه حادث، آن به مخاطب خود ابراز مى

مسلمانان است، حکایت لفظى آن معنا و حقیقت قدیمى است و فهمیدن این کتاب فهمیـدن آن حقیقـت قـدیمى    

سوم مربوط به متکلم معروفى است به نام ابن کالب.. که معتقد بود رسم و تعبیر عربى یا عبرى کالم است.. نظریه 

خداوند، غیر از عین کالم خداوند است و قرآن مجید رسم و تعبیر کالم خداوند است و نه عین آن.. نظریه چهارم 

خدا قابل استناد است، سخن نیسـت، بلکـه    چه حقیقتا به اى از فالسفه مسلمان است. به نظر فالسفه آن نظریه عده

ها نبى انسانى است که در قوه نظرى و عملى بـه   واسطه آن است. در نظر آن 1اى از تفهیم است که عقل فعال گونه

شـود..   ل قوه نظرى وى بـا عقـل فعـال، ذوات مجـرده و حقـایق بـر او آشـکار مـى        کمال رسیده و بر اثر اتصا

  ]10هرمنوتیک/[

کند؛  گوید نه آن که خود پیغمبر فکر مى دکتر سروش: فرض کنیم که کالم الهى آن باشد که جبرئیل به پیغمبر مى

شنود؟ آیا آن کالم را  ا از که مىدر این صورت باز هم ما باید این سؤال را از خودمان بکنیم که جبرئیل آن کالم ر

فهمد و کلماتى را در ذهن خـود حاضـر    گوید یا خود جبرئیل چیزهایى را مى ملک دیگرى در گوش جبرئیل مى

دهد؟... ما ناچار باید در این سیستم بـه جـایى    ها را به پیغمبر انتقال مى کند و آن گرى مى یابد و سپس واسطه مى

ها  هایى شده و این اندیشه فهمد که واجد اندیشه خواهد باشد) مى سمش هر چه مىبرسیم که بگوییم، موجودى (ا

جاست که باواسطه بودن به تنهایى معیار الهى بودن نیست. منکر این نیستم که وحیى ممکن  الهى است... سخن این

نفسـه   ممکن است فـى  اى باشد، ولى نباید باواسطه بودن را معیار الهى بودن گرفت. خود پیامبر هم است باواسطه

براى خود، به فکرى، به رأیى، یا به کشفى (بیشتر مایلم کلمه کشف را به کار ببرم) نائل شود و این کشف الهـى  

  ]75/ص 15آفتاب /[باشد و اسم آن هم وحى باشد... 

  

ایـن روح القـدس و   ، کـه  »قل نزّله روح القدسِ من ربک بالحق«، »نزل به روح االمین على قلبک«صادقى:   اللّه آیه

                                                        
١

 كند. گانھ كھ نزد فالسفھ مشاء چون وسائطى میان خدا و عالم طبیعت عمل مى ـ دھمین عقل از عقول ده
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اند، چنان که رسول گرامى، واسطه وحى ربانى براى مکلفان است، جبرئیل نیز واسـطه   روح االمین هر دو جبرئیل

این وحى بر رسول گرامى است. طبق این آیات، حضرت جبرئیل واسطه ارسـال وحـى قرآنـى بـر قلـب پیـامبر       

را  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ر نبود، چه بسا، بعضى از عامیان حضرت رسول گرامـى  بود و اگر این واسطه در کاآله و علیه اهللا صلىبزرگوار 

توانست وحى مفصل را نیز بدون حضور و ارسال ملکى، مستقیما بر  خواندند و با این که خداى متعال مى خدا مى

اى چـون حضـرت    قلب پیامبر القاء نماید، لکن براى جلوگیرى از این تصور که پیامبر را خدا ندانند، بـا واسـطه  

جا هـم ملـک مـأمور ارسـال وحـى قـرآن، یعنـى حضـرت جبرئیـل           وحى قرآن نازل شد، در این السالم علیهجبرئیل 

، معصوم است، بنابرین اگر هریک در گرفتن وحى آله و علیه اهللا صلىمعصوم است و هم گیرنده وحى قرآن یعنى پیامبر السالم علیه

  اند و از عصمت خارج خواهند شد. ه شوند، خیانت در وحى ربانى کردهو القاء و ابالغ آن دچار خطا و اشتبا

سخن وحیانى خدا دو بعدى است: نخست معناى علمى آن در نزد خداست که بعد ازلى و قدیم آن اسـت. زیـرا   

خدا به همه چیز از جمله به قرآن علم مطلق داشته است. دوم مرحله حدوث وحى است. حدوث وحى عبارت از 

آن معناى ازلى و قدیمى است که این خلق صورى به شکل خلق الفاظ، رسم، تعبیر، اصوات یا کالم خلق صورى 

است. بنابرین الفاظ و تعابیر وحى، عین کالم مخلوق خداست، گرچه عین معناى ازلى آن نیست. زیرا علم ازلـى  

عناى ازلـى در علـم   همان علم ذاتى الهى است که ظهور آن محال است. پس حدوث وحى، خلق صورى همان م

ذاتى الهى است. بنابرین خداى متعال براى شنیدن جبرئیل یا هر ملک دیگرى، الفاظ را به شکل اصوات و کالم یا 

هر چیز دیگر خلق کرد و ملک مقرب الهى، آن را براى رسول بازگو نمود. در این میان هیچ واسطه دیگرى چـون  

هاست با این تفاوت که با  الن و انبیاء از جنس عقل سایر انسانعقل فعال یا چیزى دیگر وجود نداشت. عقل رسو

نور ایمان، مزین است و از هرگونه غبار جهل و ظلمت و از هرگونه شهوت عقالنى، نفسانى، شورایى، شـیطانى و  

هاى زمان خود براى دریافت وحى است  روحانى مبراست، و از نظر درك مطالب نیز باالترین و قدرتمندترین عقل

عقل رسول و نبى خاتم، واالترین عقل کل جهانیان در طول تاریخ است. لذا اینان بدون هر شـائبه و تحمیلـى    و

  اند. وحى را دریافت کرده و آن را به مکلفان ابالغ نموده

افزون بر این، خود قرآن دلیلى است قاطع بر وحیانى بودنش که در آن هرگز اختالف و تکاملى در لفظ یا معنایش 

گـردد، در مرحلـه دیگـر نـزول جبرئیـل       تر مى ندارد و با ترقى عقل و علم مکلفان وحیانى بودنش، قطعى وجود

  معصوم، دلیل است بر عصمت ربانى وحى قرآنى.

وحى قرآن، ابدى و مطلق است و راه نجات ما در آن است. ما وحیانى و ابدى بودن سـخن را از مطلـق بـودنش    

  فهمیم: قرن مى 14نظیرش و از ادعاى بى پاسخ قرآن در  ش، از فصاحت و بالغت بىا جانبه فهمیم، از اعجاز همه مى

».ثلهن مرةٍ منا فَأْتُوا بسودبلى علْنا ع نْتُم فى ریبٍ مما نَزَّ ) اگر هر گونه شـک مسـتندى داشـتید در    23(بقره/ »و انْ کُ

  رید.اى مثل قرآن بیاو چه بر بنده خویش نازل کردیم، پس سوره آن

پایه و اساس، همان  تر است، شک بى باشد که از شک غیر مستند، قوى در کل قرآن به معناى شک مستند مى »ریب«

وهم و گمان است، ولى ریب، آن است که با استناد به فرضیاتى نسبت بـه قـرآن ایـرادى بگیرنـد، ماننـد همـین       
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گوییـد قـرآن از جهـات     اد به شک مستند خود مـى اند، حال اگر با استن هاى ادعایى که به قرآن منتسب کرده ریب

یکسـان  » کالم بشر«با » کالم خدا«اى مثل آن بیاورید تا ما مطمئن شویم  مختلف ابدى، یا مطلق نیست، پس سوره

  است، و در بیان قوانین علمى و اجتماعى و سایر جهات، تفاوتى با آن ندارد.

نُه فیه «کند:  را نیز فقط قرآن معنا مى »ةسور«کند  از آنجا که قرآن را تنها قرآن معنا مى باط باب ورٍ لَهم بِسنَهیب فَضُرِب

ها را از دیگر  هایى کشیده شده است و آن ) سور به معناى دیوارى است که دور تا دور ساختمان13(حدید/»الرَّحمۀِ

  دیوارك است.»سورة«سازد، و  ها جدا مى ساختمان

مجموعه آیاتى است که از نظر ادبى و معنوى نسبت به قبل و بعدش مسـتقل باشـد، کـه    سوره در قرآن، آیه و یا 

  مرحله به مرحله، از کلّ قرآن تا آیاتى چند را شامل است.

پذیر  حال، منظور از آوردن مثل قرآن از هر منظرى، این است که مطالبى و آیاتى بیاورید که نقض و تکامل اى على

ها، جن و انس، زن و مرد و... مفیـد باشـد، و سـایر     ها و زمین ه باشد، براى کل زماننباشد، خلود و ابدیت داشت

  طور کلى جامع و مانع مطلق باشد.  خصوصیاتى را که قرآن دارد، داشته باشد و به

شـود،   گاه نقض نمـى  البته شاید بگویید علوم مطلقِ غیر قرآنى هم داریم، مثل حساب اعداد که مطلق بوده و هیچ

نمایند، اما اگر  ییم: اوالً علوم مطلق غیر قرآنى جزء تکوین هستند و ثانیا تشریع و تکوین یکدیگر را تأیید مىگو مى

تردید و قطعا مطلق باشند، پذیرفتـه   منظور شما این است که بعضى از علوم بشرى جداى از تکوین و تشریع، بى

ها بیاناتى دارد، علـم و   وم تجربى که قرآن در آننیست، چراکه عقل بشرى احتمال خطاى بسیار دارد. حتى در عل

کـه از خـاك آفریـده شـد، تئوریهـایى مثـل        السـالم  علیـه عقل بشرى باید مطیع باشد، مثل آیات خلقت حضرت آدم 

گاه نقض و ابطال نخواهد شد، نباید نگـران باشـیم کـه     داروینیسم پذیرفته نیست و ما اعتقاد داریم که قرآن هیچ

چـه   دار خواهد شد. ما معتقدیم کـه آن  هاى اثبات نشده، روزى اثبات و قرآن خدشه ونه تئورىگ ممکن است این

توانـد   گاه با فرضیات نمـى  ها تصریح دارد، مجاز یا سمبولیک نبوده و حقیقت محض است و بشر هیچ قرآن به آن

  قوانین ثابت الهى را به ابطال کشاند.

اى علمى، اجتماعى، سیاسى،... بیاورند که  ند قانونى، حکمى، مسألهاگر کل دانشمندان جهان جمع گردند و بخواه

قُل لَئنِ اجتَمعت االنْس والْجِنُّ على اَنْ یـأْتُوا  «رسند.  چه در قرآن است، باالتر یا برابر آن باشد، به جایى نمى از آن

  )88(اسراء/»هم لبعضٍ ظَهیراًبِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ ال یأتُونَ بِمثْله و لَو کانَ بعضُ

  بگو اگر جن و انس گرد هم آیند تا مانند این قرآن را بیاورند نتوانند، گرچه بعضى پشتیبان بعضى دیگر باشند.

بـدیل بـودن قـرآن، وحیـانى، ابـدى و       نظیر، بى چنین قراین و شواهدى دیگر مثل مطلق، بى طبق این آیات، و هم

  فهمیم، معیار ما در وحیانى بودن، تنها خود قرآن و سنّت قطعیه است. تغییرناپذیر بودن آن را مى

معیار تشخیص وحیانى بودن سخن، تنها غیر عادى بودن آن یا میزان نفوذ آن در جانها نیست! بلکه قرآن در همـه  

وذ ایمانى جهات معجزه است و در همه وجوه خود واالترین آیه و نشانه ربانى است. غیرعادى بودن کالم خدا، نف

ها، حتى فصاحت و بالغت قرآن، مطلق بوده و تاکنون و تا ابد کالمى مانند او نیامده و نخواهد آمد.  قرآن در قلب
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اى و مطلبى به  زیرا قرآن در کل ابعاد مطلق است و بشر غیر مطلق، توان رسیدن به علم مطلق را ندارد. شما جمله

  طور مطلق عارى از هرگونه خطا و نقص و اشتباهى باشد. دنش بهما نشان دهید که عالوه بر فصیح و بلیغ بو

اى در آینـده خبـر    هاى قرآن نیز مطلق و نشانه الهى بودن آن است. یعنى اگر به وقوع چیزى یا حادثـه  گویى پیش

ره روم افتد. مثالً قرآن در اوایل رسالت پیامبر در اول سو شک وجود دارد و آن حادثه اتفاق مى دهد حتماً و بى مى

الم. غُلبت الرُّوم. فى اَدنَى الْاَرضِ و هم منْ بعد غَلَبِهِم سیغْلبون. فى بِضْعِ سنینَ «دهد:  خبر از غلبه روم بر ایران مى

  »للّه األَمرُ منْ قَبلُ و منْ بعد و یومئذ یفْرَح المؤمنُونَ

مکه ـ مغلوب شدند و هم ایشان پس از آن غلبه خواهند کرد در خالل سالیانى  ترین زمین ـ به   رومیان در نزدیک

  شوند. اندك، کار براى خداست از پیش و پس و در چنان هنگامى مؤمنان خوشحال مى

  گویى شده وحى مطلق قرآن به وقوع پیوست. غلبه روم مسیحى بر ایران مشرك آن هنگام، در زمان پیش

کند. یعنى قرآن همیشه امام اسـت و   و زمینى نیز همواره پیشاپیش بشر حرکت مى حتى قرآن در خبرهاى آسمانى

  توان در نظر گرفت: بشر همیشه مأموم. چون سه حالت مى

  ـ علم بشر بیشتر از خدا و قرآن باشد که محال است. چون بشر و علم او محدود است.1

  نهایت بودن خدا محال است. بىـ علم بشر برابر با قرآن باشد. باز به دلیل محدودیت بشر و 2

ـ قرآن در کل ابعاد اخالقى، فقهى، فلسفى، فکرى، سیاسى و... جلوتر و رهبر است. زیرا مطلق است. اگـر کـل   3

دهد. حتى بشر هنوز  نیروهاى بشر با هم جمع شوند و فعاالنه شب و روز تالش کنند باز قرآن امام است و خط مى

کنیم قرآن کتاب فیزیک و شیمى  وم بشرى بیان فرموده نرسیده است. ما ادعا نمىبه مبانى و اصولى که در مورد عل

و پزشکى است، اما قوانینى بسیار دقیق و علمى در هر زمینه دارد که کشف آن قوانین هنوز میسـر نشـده اسـت.    

تى هست اى روبروست: آیا در کرات دیگر موجودات، آب و حیا حتى در خبرهاى آسمانى بشر با سؤاالت عدیده

  یا خیر؟ اگر هستند عاقلند یا نه؟ غذا و هوایى هست یا نه؟ و...

  سوره شورى به پنج خصوصیت و خبر آسمانى توجه داده است: 29قرآن در آیاتى از جمله آیه 

» شاءذا یا هِمعملى جع ونْ دابۀً و همابثَّ فیهِما م والْاَرضِ و مواتخَلْقُ الس هنْ آیاتم قَدیرو«  

قرن قبل در زمان و  14همین یک آیه کافى است ملحدترین و معاندترین افراد را نسبت به قرآن آرام کند. آیه در 

زمینى نازل شده که جهل و ظلمت فراگیر بود. مخصوصاً در حجاز پر از جاهلیت، و بر کسى نازل شد که اُمـى و  

  سواد بود. سواد و در میان افرادى بى بى

چـه پراکنـد در آن دو یعنـى در     و آن »و ما بثَّ فیهما من دابۀ«گردد.  برمى »السموات و االرض«به  »یهماف«ضمیر در 

  ها و زمین از جنبندگان. آسمان

ها همانند زمین جنبندگانى هستند. حاال این جنبندگان مانند  بر مالئکه شامل نیست، پس در آسمان »دابۀ«چون لفظ 

  یواناتند؟ ها عاقلند یا مثل ح انسان

جانداران عاقل را شامل است که خـدا هرگـاه بخواهـد    »جمعهِم«در  »هم«ضمیر  »و هو على جمعهِم اذا یشاء قدیر«
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  ها را با هم در یک جا جمع کند. تواند این مى

مـع و  ها و عقالى زمینى بـا عقـالى آسـمانى ج    اى نامعلوم انسان و این جمع شدن دلیل بر این است که در آینده

  برخورد خواهند داشت.

و ما بثَّ «ـ جمع شدن قبل از قیامت به قرینه درونى همین آیه: 1شامل دو جمع شدن و جمع کردن است:  »جمعهم«

  پراکندگى و جمع کردن این موجودات در دنیا مورد بیان آیه است که جمع غیر مطلق دنیوى است. »فیهما من دابۀ

بر جمع دنیوى داللت خاص دارد و بـر  »و ما بث فیهما من دابۀ«بیشتر به دلیل  »مجمعه«ـ جمع مطلق اخروى. که 2

  ها جلوتر است. مرحله از انسان 5جمع اخروى داللت عام. این آیه در 

ها موجـوداتى هسـتند؟    ـ آیا در آن2کند که آیا در کرات دیگر آب، هوا و غذا هست یا نه؟  ـ بشر هنوز فکر مى1

  ـ آیا برخورد و مالقاتى خواهد بود؟5ـ آیا توانایى و ابزارهایى در اختیارشان هست؟ 4ل؟ ـ آیا عاقلند یا جاه3

هاى بعدى! در حالى که همین یک آیه بـر پـنج مـورد     بشر هنوز در پله اول و دوم مانده است تا چه رسد به قدم

  بشارت داده است. 

گونه موارد در قرآن و سنّت توجه خـاص   بر اینانسان حتى در علوم تجربى مأموم است، و در مراکز تحقیقى دنیا 

ظلمات بعضُـها فـوق   «دارند. هیچ علمى جز علم مطلق خدا امکان نداشت در ظرف و موقعیتى که جهل و نادانى 

هایى دقیق و علمى داشته باشد. آیا بیان این مسایل و مطالب علمى مطلـق و معجـزه    نگرى بود، چنین آینده»بعض

نشانه وحیانى بودن سخن، تنها غیر عادى بودن آن است، حافظ نیز غیر عادى سخن گفته  نیست؟ کسى که بگوید

است؟ آیا وحى است؟ تا کنون کسى نتوانسته سبک عمیق و دقیقى مثل حافظ بیاورد! حتى مولوى با ایـن کـه او   

وجه دلیـل بـر   رسد. غیر عادى بودن سخن به هیچ  نظیر است لکن به پاى موجز و مختصرگویى حافظ نمى هم بى

طور کلى مطلق بودن و معصوم از خطا و نقصان بودن کـالم نشـان دهنـده مصـدر      وحیانى بودنش نیست بلکه به

  عصمت ربانى است.

فرماید وحى را  درست است که باواسطه بودن به تنهایى معیار الهى بودن نیست، اما مکانیزمى که خداى متعال مى

اسطه ارسال حضرت جبرئیل بوده است و این نیز خود از معیارهاى وحیانى به رسول گرامى القاء کرده است، با و

باشد، زیرا اگر کالمى با واسطه فرشته و ملک بیاید، قطعا آن سخن قدسى و الهـى اسـت، چراکـه     بودن سخن مى

نا عارى آورى مالئکه یقی فرشتگان نیز معصوم از خطا و حتى عارى از انواع شهوات عقالنى و نفسانى هستند و پیام

توانید از خود تصوراتى در نظر بگیرید و بگویید شاید  باشد. شما نمى از خطا و اشتباه و از جانب حضرت حق مى

ـ نظـرات عقالنـى،   1دو گونه است: آله و علیه اهللا صلىخود رسول هم داراى رأیى و کشفى بوده است، رأى و کشف پیامبر 

ـ نظرات وحیانى که تنها از سـوى خداسـت و   2مطلق نیست.  که»بشر مثلکم«علمى و حسى آن حضرت به عنوان 

عنوان رسالت هرگز نظرات نخستین را نه براى خود و نه براى دیگـران هرگـز بـه میـان      باشد و پیامبر به مطلق مى

آورده است. اگر سخنى از ایشان درباره رسالت و شریعت شنیده شود، چیزى نیست جز آن که خداى متعـال   نمى

جنس »الهوى«)  ال در 3(نجم/»ما ینْطقُ عنِ الْهوى إنْ هو االّ وحى یوحى«حضرتش ارسال فرموده است:  آن را براى
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از جنس هواهاى عقالنى، نفسانى، شورایى و.. دورند و حتى  آلـه  و علیه اهللا صلىهواهاى غیروحیانى است، یعنى پیامبر اکرم 

نطق رسالتى »إنْ هو االّ وحى یوحى«با نفس و شورا، چنان که  بر مبناى عقل خود نطق و سخنى ندارد، تا چه رسد

» هو مستتر«فعل مجهول است که ضمیر »یوحى«جا  حضرتش را در انحصار وحى برونى ربانى دانسته است. در این

الیه، رسول گرامى است. fe_'گردد که وحى و موحى، قرآن است، موحى خدا و موحى برمى»وحى«نایب فاعل و به 

شنود، به این  رآن، نتیجه مثلث وحیانى است. اما در این سیستم جبرئیل این کالم را مستقیما از خداى متعال مىو ق

صورت که خدا با خلق اصوات وحیانى قرآن براى جبرئیل، او را آگاه به الفاظ و عبارات قرآن کرده و جبرئیل نیز 

. خداى متعـال  »نزل به روح االمین على قلبک«کرد:  القاء مىآله و یهعل اهللا صلىهمان الفاظ و عبارات را بر قلب رسول اسالم 

توانست  خواست بدون جبرئیل هم مى بنابر حکمت و مصلحت ربانى جبرئیل را واسطه در وحى قرار داد و اگر مى

ح کلـى  الفاظ و عبارات قرآن را مستقیما بر قلب پیامبر القاء کند، چنان که برتر از آن را که وحى شب قـدر و رو 

  قرآن بوده است بر حضرتش بدون واسطه نازل کرد.

  

  ـ تجربه نبوى29

هاى غیبى، یک تجربه است،  تر شدن به عوالم معنا و شنیدن پیام سروش دکتر سروش: اگر پیامبرى به معناى نزدیک

توانـد   گرى مـى  طور که هر تجربه تر کرد. یعنى همان تر، و قوى تر، غنى توان این تجربه را افزون در آن صورت مى

تر و مدیر، مدیرتر شود. اگر این سخن بر گوش شما  تر شود، هنرمند، هنرمندتر و عارف، عارف تر و مجرب آزموده

دهد که از من  آید، به تعبیرهایى که قرآن درباره وحى و پیامبر دارد نظر کنید، خداوند به پیامبر دستور مى گران مى

) و این علم کشفى مندرج در ماهیت وحـى و پیـامبرى   113(طه/»زدنى علماو قل رب «افزونى دانش را طلب کن: 

بار وحى بر پیامبر آمده باشد یا فقـط   که فقط یک شد، نه این است... چنین بود که تجربه پیامبرانه مرتب تکرار مى

مـت وحـى   یک نوبت به معراج رفته باشد و باقى عمر بر سر آن گنج بنشیند و از آن خرج کند، بلکـه بـاران رح  

شـد، هـم    تـر مـى   بخشید. لذا پیامبر تدریجا هم عالم بارید، و او را طراوت و شکوفایى بیشتر مى مستمرا بر او مى

گوید پیامبر (ص) به تدریج تحمل بیشترى نسبت  خلدون در باب وحى.. مى تر... و در یک کالم پیامبرتر. ابن متیقن

رسید. به همین سبب  شد، به سرعت تحملش به پایان مى او نازل مىکرد. ابتدا وقتى آیات قرآن بر  به وحى پیدا مى

  ]10ـ12نبوى/ص تجربه[هاى مدنى بلندترند..  ها و سوره اند، اما آیه هاى مکى کوتاه ها و آیه سوره

رود، سخن از تکامل تجربه هم درست است. هرجا سخن از مجرب شدن است، سخن از  هرجا سخن از تجربه مى

المثل در عابد و عبـادت، هرچـه عبـادت     اى جارى است.. فى رواست.. و این امر در هر تجربه تر شدن هم مجرب

شـود. پیـامبر    تر مى تر و روحانى شود و هرچه عابد شکوفاتر شود، عبادتش ژرف تر شود، عابد شکوفاتر مى افزون

و قابل و فاعل تجارب دینى و وحیى  اش شخصیتش بود، این شخصیت، محل و موجد نیز که همه سرمایه آله و علیه اهللا صلى

شد و لذا وحى تابع او بود، نه او  افتاد، به بسط تجربه و (بالعکس) منتهى مى بود. و بسطى که در شخصیت او مى

) کالمش حق بود، او نه تابع جبرئیل، کـه  17(انفال/ »رمى  و ما رمیت اذْ رمیت و لکنَّ اللّه«تابع وحى.. و به حکم: 
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گذشت.. به  توانست از او در مى خواست و مى کرد و در جایى هم که مى تابع او بود و ملک را او نازل مى جبرئیل

] اشاره بگویم که کالم پیامبر را عین کالم بارى دانستن، بهترین راه براى حلّ مشکالت کالمى تکلّم بارى اسـت.. 

  ]13تجربه نبوى/ص

در بسط رسالت او و در بسط تجربه پیامبرانه او تأثیر داشت. یعنى ایـن  .. داد و ستد پیغمبر با بیرون از خود قطعا 

بار و براى همیشه بر پیامبر نازل نشد، بلکه به تدریج تکون پیـدا کـرد و    شناسیم، یک دینى که ما به نام اسالم مى

  ]16تجربه نبوى/ ص[دینى که تکون تدریجى دارد، حرکت و حیات تدریجى بعدى هم خواهد داشت.. 

  

صادقى: قراین دعوى رسالت گاه برونى است مانند معجزات تمامى پیامبران جز رسول گرامى اسالم و گاه   اللّه آیه

کـه آیـاتى ماننـد     هاست چنان عمدتا درونى است که سخنان وحیانى قرآنى حضرتش خود دلیل بر ربانى بودن آن

ه و شایسته بر وحیانى بودن قرآن و رسالت آورنده آن شاهدى بایست»أولم یکفهم أنا انزلنا علیک الکتاب یتلى علیهم«

که آیاتى کل مکلفـان را   باشد. وانگهى خود آیات قرآنى داللت لفظى و معنوى بر وحیانى بودن آن دارد، چنان مى

نسبت به آوردن مانند قرآن یا ده سوره و حتى یک سوره از آن مورد تحدى و تعجیز قرار داده اسـت و مقتضـاى   

اى ربـانى   هاى تکلیفى از آغاز نزول قرآن تا انقراض جهان معجـزه  رین نیز چنان است که در کل زمانرسالت آخ

اى واالتر  گونه باشد، بلکه هر اندازه عقل و علم، ترقى و تعالى و تکامل بیشترى داشته باشد، وحیانى بودن قرآن به

سبت به اعجاز برونى نداریم، قضیه معراج هـم  اى درباره حضرتش ن نمایان است، از این رو ما در قرآن هرگز آیه

چندان براى دیگران محسوس و دیدنى نبوده مانند شق القمر که براى کل تاریخ و همگان و حتى همه کسانى که 

اند، معلوم نبود، با این که معجزه رسالت باید براى کل مکلفان آشکار باشد، تا  در آن دوران یا در افق حجاز بوده

ى ابدى، بر این مبنا دعوى رسالت حضرتش صددرصد برمبناى معجزه ابدى قرآنى ثابـت اسـت و   چه رسد رسالت

گردد، گروهى از کافران از حضرتش مطالبه معجزاتى دیدنى و محسوس مانند  چنان که در آیاتى چند مشاهده مى

صار علم و قـدرت  کردند و پاسخ حضرتش این بود که نخست آیات و معجزات رسالتى در انح سایر پیامبران مى

 23خود معجزه ابدى است که در طـول   فرستد، وانگهى قرآن خودبه ها را فرومى خداست و هرگونه که بخواهد آن

هـا و   ها، در راحتـى  ها و چه در صلح هاى سخت مکى و چه در مدینه، چه در جنگ سال نزولش چه در گرفتارى

بینیم که بزرگترین  هیچ تضاد یا تناقضى وارد شده و ما مى ها از نظر لفظى و معنوى همسان و همانند بدون ناراحتى

وقفه وجود دارد، و ایـن ویژگـى    هایى بى ها و یا تکامل دانشمندان جهان در سخنان و نظراتشان تضادها و تناقض

تواند از غیر حضرت اقدس الهى صادر شود، براین مبنا آفتاب آمد دلیل  قرآن از جمله ادلّه محکمى است که نمى

اش در حد اعالى رسالت است و باالخره یا بایـد   فتاب، قرآن خود دلیل بر وحیانى بودن خود و رسالت آورندهآ

رسالت حضرتش را برمبناى نداشتن معجزات برونى انکار کرد و یا برمبناى آیات قرآنى آن را پذیرفت که پذیرش 

  ران قطعى است. گ قرآن در بعد وحیانى بودن قرآن براى عاقالن و خردمندان و کاوش

اى ربانى است که پیـامبر   وحى تجربه نیست، زیرا تجربه آزمودن درونى یا برونى غیرربانى است. ولى وحى اشاره
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و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تَخُطُّـه  «دانسته و سپس با نزول وحى به آن آگاه شده است:  آن را هرگز نمى

یمینک اذا الرتاب المبطلون هرگز قبل از وحى، آگاهى  آله و علیه اهللا صلىکند که پیامبر  ) این معنا را تأکید مى48بوت/(عنک»بِ

به آن نداشته و پس به وسیله وحى به آن آگاه گشته است نه این که از خود تفکراتى داشته و آن تفکرات وحـى  

و «اش را به علم وحیانى افزایش دهد: ید که آگاهىنما از خدا درخواست مى آله و علیه اهللا صلىکه پیامبر  نام گرفته باشد. چنان

همین آیه دلیل است که پیامبر از خود چیزى نداشته و هر چه بوده از سوى خداى متعال به او  »قل رب زدنى علما

از خـدا   افزونى علم را نیـز  آله و علیه اهللا صلىکرده، بلکه پیامبر  رسیده و حتى افزون بر آن نیز از خود چیزى اضافه نمى مى

داشـت،   کند. اگر پیامبر واجد شخصیت و علم موید بوده، دیگر نیازى به طلب افزایش از سوى خدا نمى طلب مى

داشت. او فقط واسـطه در انتقـال    بارید و او نیز این نعمت الهى را بر مردم ارزانى مى باران وحى مستمرا به او مى

شدنى نیست، زیرا تنها  ى داشت و نه در خود پیام، پیام الهى تجربها پیام رب بود و تنها در این واسطه بودن، تجربه

کند که خدا نیازى به تجربه و آزمایش  شود. مگر این که بگویید خدا هم تجربه مى و تنها از جانب خدا صادر مى

   اذا اراد اللّه«کند:  ندارد. او علم مطلق ابدى و ازلى است و تجربه در ساحت قدس الهى راه ندارد. او تنها اراده مى

  . »شیئا أن یقول له کن فیکون

شود، و پیامبر از  تر مى تر و روحانى ، عابد و هر شخص دیگرى، در عبادتش، ژرفآلـه  و علیه اهللا صلىدرست است که پیامبر 

شود و تر  همه واالتر و باالتر است، اما ارسال وحى فعل رسول نیست تا در انجام آن، فاعلیت پیامبر، بهتر و دقیق

اش حاصل شود. اگر پیامبر فاعل ارسال وحى بود، سخن شما درست بود، اما فاعل ارسال وحى  بسطى در تجربه

خداست و خداى متعال با خلق وحى و القاء آن به جبرئیل که واسطه اول است، او را مأمور رسـاندن وحـى بـه    

عنـوان واسـطه دوم آن را بـه مـردم ابـالغ       ز بهپیامبر کرد و پس از تسلیم وحى توسط جبرئیل به پیامبر، ایشان نی

کردند. براى خداى متعال مشکلى در خلق کالم نیست تا بخواهیم براى حـل مشـکالت تکلـم بـارى، چنـین       مى

حرفهایى درست کنیم. پیامبر تنها فاعل تبلیغ و رساندن وحى به مردم است نه این که وحى هم از خودش باشـد.  

هر دو تابع وحى ربانى بودند که علم پیامبر از کل مکلفان و از جبرئیل باالتر بـود، لـذا    آلـه  و لیهع اهللا صلىجبرئیل و پیامبر 

  دید، لکن هر دو تابع فرمان الهى در وحى قرآنى بودند.  گرچه جبرئیل از پیامبر آموزش مى

ونه است. ولى وحـى  گ که علوم بشرى این اصوالً تجربه به معناى آزمودن است که مربوط به غیر وحى است؛ چنان

اى و آزمودنى نیست و چنان که گفتیم مراتـب   که با فاعلیت پروردگار برمبناى علم مطلق الهى است، هرگز تجربه

وحى به رسوالن مختلف نیز بر حسب درجاتشان، وحیانى و الهى است و آزمودنى نیست. چنین نیست که پیامبر یا 

و حاصل تفکراتشان را به عنوان وحى تأییدشده به مـردم بگوینـد.   سایر رسوالن دیگر، نشسته و فکر کرده باشند 

اصوالً مگر خداى متعال خود قادر نیست که وحى بفرستد تا دیگرى را تأیید کند و افکار او را به عنـوان وحـى   

ص کند و اگر در تشـخی  بپذیرد؟ مثالً اگر پزشکى که خود قادر است بیمارانى را معالجه کند، خود این کار را مى

کند. اما خدا که ناتوان از انجام کارى نیست و  ترى معرفى مى نوعى بیمارى ناتوان شود، بیمار را به پزشک حاذق

حتى واگذارى انجام وحى نیز به دیگرى خالف حکمت ربانى است. زیرا خداى متعال بـا وجـود علـم مطلـق و     
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اى او سخن بگوید. وحى ربانى است و رسول محیط به زمان و مکان، شایسته نیست که به انسانى اجازه دهد به ج

اى در ایجاد آن ندارد. اصوالً لفظ پیامبرتر معنا ندارد، مثل این که بگوییم آهنگـر، آهنگرتـر    هیچ دخالت و تجربه

توان گفت، زیرا پیامبران از  شود. اما در پیامبر همین را هم نمى شود! بلکه باید گفت: آهنگر در کار خود بهتر مى مى

اند و هیچ نقصانى در کارشان نبوده است تا کارشان بهتر  ابتدا وظیفه خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده همان

اند، امـا هـر    شود. اصوالً تکامل در زمینه نقص معنا دارد. گرچه پیامبران بعضى بر بعضى فضیلت و برترى داشته

خود نداشته است، لذا قرآن با واژه پیامبرتر مخالف  پیامبرى در انجام وظیفه رسالت خود، نقص و برترى نسبت به

توان تصور کرد که بعضى از رسوالن بر بعضى دیگر در  یعنى تنها مى»تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض«است: 

نفسه چنین نبوده که اول نقایصى داشته باشد و بعدا کار خـود   اند، اما هر رسولى فى مراتب وحیانى فضیلت داشته

انجام دهد. پیامبران به آن درجه و مقام رسیده بودند که از همان ابتداى ارسال وحى، نه تنهـا خطـایى در   را بهتر 

دانستند. تحمل رسالت هرگز  آور مى دریافت و ابالغ وحى نداشته باشند، بلکه رسالت را براى خود افتخار و شعف

الن پیش از وحى آماده دریافت هرگونه وحى آور نبود، بلکه شرح صدر و قلب منور رسو براى آنان گران و مشقت

که اشخاصى از مصاحبت  بردند، چنان شدند، بلکه لذت هم مى بوده است. آنان از شنیدن وحى، نه تنها رنجور نمى

پذیر و وصال آنـان آسـمانى و جـاودانى.     با معشوقشان که اصالً قابل قیاس هم نیست. وصال اینان زمینى و زوال

ه جهـت       آلـه  و علیه اهللا صلىو حضرت محمد  السالم علیهحضرت موسى  گرچه رسوالن همانند در نخسـتین مرحلـه از وحـى، ـب

کردنـد و اگـر    گشتند، لکن پس از آن از وحى تا آخرین آیاتش، استقبال مى سابقه مدهوش مى جریانى نوین و بى

که در آیات  شدند، چنان گران مىشد، ایشان ن احیانا از نظر آزمایش مؤمنان یا جهاتى دیگر، مدتى وحى منقطع مى

پروردگارت تو را وداع نگفته و ترك نکرده است. که خود دلیل  »ما ودعک ربک و ما قلى«فرماید:  سوره ضحى مى

بر این حقیقت است که حضرتش همیشه در انتظار وحى ربانى بود، نه آن که مدتى فکر جدیدى به ذهن مبارکش 

خلدون گفته، نگرانى و سنگینى بر حضـرتش در هنگـام انقطـاع وحـى و      ابن چه خطور نکرده باشد. به عکس آن

نظیر بود و کوتاهى آیـات مکـى    راحتى و آرامش او در هنگام ارسال و شنیدن کالم رب، انسش به کالم ربانى بى

ل که جمالت آیـات مـدنى بـه دنبـال هـم نـاز       تجربگى پیامبر نبود، زیرا چنان هرگز دلیل بر سنگینى وحى یا کم

بندى آیات به وحى دیگـرى،   شد و تنها از نظر تقسیم شدند، جمالت آیات مکى هم به پیوند یکدیگر نازل مى مى

  شد نه آن که ارسال وحى هم کوتاه باشد تا حضرتش تجربه کسب کند! بندى و تقسیم مى آیات شماره

ه باالتر است و حتى معلومات جبرئیل را هـم دربـر   از هم آله و علیه اهللا صلىلذا او پیوسته تابع وحى بود، گرچه علم پیامبر 

گیرد، چراکه وساطت جبرئیل بیشتر وساطت انتقال الفاظ بود، ولى آگاهى پیامبر از نظر معنا بیشتر بود، لکن علم  مى

 پیامبر، خود وحى باالتر نبود و پیامبر و جبرئیل و کل مؤمنان باید پیرو و تابع وحى باشند. اگر وحى تابع پیـامبر 

(  ) شامل کـل   »و لو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماء و االرض«باشد، بدین معناست که خدا تابع پیامبر است! 

کند، نه از هواهاى حق و نـه باطـل. چـون حتـى      هواهاى حق و باطل است؛ یعنى حق از هیچ هوایى تبعیت نمى

کل تنطقات و حتى کل افعال مربوط به  »حىما ینطق عن الهوى إن هو االّ وحى یو«هواهاى حق هم مطلق نیستند. 
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شرع رسول، از کل هواهاى عقالنى، نفسانى خودش و دیگران منزه است و تنها با وحى الهى است. وحیى که خدا 

کند. حتى معجزات انبیاء فعل خودشان نیست، بلکـه فعـل    کند و نه آن که رسول طبق عقل خود فکر مى نازل مى

کـه از گـل    السـالم  علیـه ل تنها فاعل صورت بشرى معجزه است؛ مثالً حضـرت عیسـى   خداى متعال است و تنها رسو

زمان با ساخته شـدن پرنـده    ساخت، ایشان تنها فاعل ساختن پرنده از گل بودند، اما خداى متعال هم اى مى پرنده

ن تنها فاعل اولیه و خداى کرد. بنابرین رسوال آن پرنده گلى را به پرنده زنده تبدیل مى السالم علیهتوسط حضرت عیسى 

به همین معناست کـه پیـامبر بـه صـورت      »رمى   و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ اللّه«متعال فاعل اصلى معجزه است. 

زمان بـا   معمولى مشتى خاك را به طرف دشمنان پاشید و پیامبر فاعل این رمى انسانى و اولیه بود، سپس خدا هم

پس این قبیل آیات دلیل بر تابعیت وحى از رسول نیست، و ایـن قبیـل امـور    آن، کل لشکر دشمن را نابینا کرد. 

اش بر اراده عادى رسول، چنان  وحى نیست تا تابع پیامبر باشد یا نباشد، بلکه اراده الهى است که با احاطه ربانى

  آسایى داشت. معجزه

  

  ـ معیار صدق و کذب مدعیات30

ایم. هیچ وقت صدق سخنان کسـى را از   ین مدعیات را همه ما شنیدهدکتر سروش: پیامبر اسالم مدعیاتى داشت. ا

توان اثبات کرد. اگر بنابر تصدیق یا تکذیب باشد، باید به قراین بیرونى نظر کرد. پیامبر  روى ادعاهاى خودش نمى

در شـد کـه    گفت که من پیامبرم و به رسالت خودش هم اطمینان کامل داشت و این اطمینان باعث مـى  اسالم مى

  ]69/ص15آفتاب[عمل بسیار شجاع باشد.. 

  

دانید؟ آیـا بـدون مراجعـه بـه قـرآن و سـنت        صادقى: اوالً اطمینان کامل و شجاعت رسول را از کجا مى  اللّه آیه

اند؟ ثانیا قرآن در آیات متعددى براى تشخیص  چه حاالت و رفتارهایى داشته آلـه  و علیه اهللا صلىتوانید ثابت کنید پیامبر  مى

أفال یتدبرون القرآن و لو من عنـد  «صدق و کذب خود، مردم را به تفکر و تعمق در خود قرآن دعوت کرده است: 

  ) 82(نساء/»لوجدوا فیه اختالفا کثیرا  غیراللّه

  

  دانست..! ـ من معتقد نیستم خدا مى31

طور خصوصـى یـا عمـومى     چه در حیات پیامبر به بینیم، با آن چه ما در محصول وحى پیامبر مى دکتر سروش: آن

گذشته است، بسیار نزدیک، بلکه عجین است.. این چنین نبود که از قبل چیزهایى آماده باشد.. و این مطالب از  مى

ها را با مردم در میـان گـذارد.. مـن     پیش ساخته در ذهن و قلب پیامبر ریخته شود و ایشان هم مأمور باشد که آن

اى را حاضر کرده  کس، فالن سؤال را از پیغمبر خواهد کرد و پیشاپیش آیه الندانست که ف معتقد نیستم خداوند مى

توان این مسأله را به این صورت دید که  جا به پیامبر وحى کند. مى بود که تا او آن سؤال را کرد، آن آیه را همان

شـد، تولیـد    کننده داده مـى چه را که به منزله جواب به سؤال  شد؛ نفس این سؤال، آن رو مى پیامبر با سؤالى روبه
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  ]15آفتاب/[کرد. مى

  

صادقى: این مطالب با هرتوجیهى و با هر عنوانى که بیان شده باشد، یکسره جهل و نادانى را بـه سـاحت     اللّه آیه

ناپذیر است. خداى متعال از قبل همه  که خداى متعال صاحب علم مطلق و خدشه قدس الهى نسبت داده، در حالى

د و علم او به کوچکترین حرکت و فعل بندگان و اتفاقات و همه چیز، شامل و محیط است و نادیده دان چیز را مى

گرفتن علم خدا، نادیده گرفتن یکى از سه صفت ذات الهى است که خداى متعال داراى علم، قـدرت و حیـات   

نـى اسـت و هـم بـرخالف     نقصان است. بر این مبنا، انکار علم کلى خدا، هم غیر عقال مطلق و ابدى و ازلى و بى

خواهید رابطه علم مطلق الهى را با اختیار بندگان توجیه کنید، بازهم بایستى برمبناى قرآن و خود  قرآن. اگر هم مى

که از خود چیزى بسازید که شریعت با آن موافقتى ندارد! توجیه شما در تولید جواب  شریعت سخن بگویید، نه آن

الً صادق نیست، و بعضا درمورد خداى متعال صادق است. یعنى گاهى سؤاالتى به نفس سؤال در مورد پیامبر اص

شد و خـداى   فرمود، اما در بسیارى موارد هم سؤالى نمى شد و خدا نیز پاسخ آن را با وحى به پیامبر القاء مى مى

  فرمود. متعال بدون بروز نفس سؤال، مطلبى را بیان مى

  نویسى قرآن ـ پیش32

اش کامالً ممکن بـود و بـه    نویسى شده بود و آیا نزول دفعى ان پرسید که آیا قرآن تماما پیشتو دکتر سروش: مى

نویسى مطلقا وجود نداشت و حوادث زمانه و رشد شخصـیت   که چنان پیش مصالحى نزول تدریجى یافت یا این

الً بر دل پیـامبر نـازل   جا و تفصی داد؟ کسانى که معتقدند در شب قدر همه قرآن یک نبى به آن تکون تدریجى مى

اند و اختالف درباره حقیقت مسأله ادامه دارد. شاید حقیقت نه این  شده، بحقیقت منکر ماهیت سیال و متدرج آن

توان مانند ورود یک  باشد و نه آن و هم این باشد و هم آن. با این توضیح که ورود پیامبر به صحنه اجتماع را مى

داند چه نکـاتى و مطـالبى را    گذارد، اجماالً مى ست.. استادى که پا به کالس مىاستاد یا معلم به صحنه درس دان

چیز از جنس امکان است، نه ضرورت. اسـتاد دقیقـا    خواهد به شاگردان القا کند. اما از این مرحله به بعد همه مى

ابطـه معلـم و   داند در کالس درس چه پیش خواهد آمد؛ شاگردان چه سؤاالتى را مطرح خواهنـد کـرد... ر   نمى

شاگردان در کالس درس یک رابطه القایى یک سویه محض نیست؛ چنین نیست که فقـط او بگویـد و شـاگردان    

گوییم دین امرى بشرى است، منظورمان نفى روح قدسى آن نیست. منظور این است که پیامبر  بشنوند،.. وقتى مى

هاى تدریجى و تـاریخى پیـامبر اسـت و چـون      ىگیر آید.. و دین مجموعه برخوردها و موضع به میان آدمیان مى

گوید نیز مقبول و مؤید است... چنان نبود کـه   کند و مى شخصیت پیامبر مؤید است و عین وحى است، هرچه مى

پیغمبر یک کتاب از پیش تألیف شده را در اختیار مردم بگذارد و بگوید هرچه از آن فهمیدید، همان را عمل کنید. 

شد و در عین حفظ روح پیام، در پاسخ بـه حـوادث شـکل     ناسب با بازیگرى مردم نازل مىقرآن تدریجا و در ت

داد، چـه بسـا    گرفت. یعنى حوادث روزگار در تکوین دین اسالم سهم داشتند و اگر حوادث دیگرى رخ مـى  مى

  ]23ـ17نبوى/ ص تجربه[شد.. رو مى اسالم (در عین حفظ پیام اصلى خود) با تکون تدریجى دیگرى روبه
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اش این است که اسـتاد احیانـا خطـا     صادقى: میان هر استادى و پیامبر ربانى فرق هایى است که مهمترین  اللّه آیه

ها و نیازهاى علمى شاگردان پیش از سؤالشان اطالعى چندان ندارد، این  نگرى دارد، و یا به پرسش کند یا کوتاه مى

ى پیـامبر کـه      وضع بشرگونه استاد است که هر اندازه هم عالم  باشد، مجهوالتش بیشتر از معلومـات اوسـت، وـل

نگـرى یـا    ها خطـا، کوتـاه   هایى مطلق که هرگز در آن فرستاده خداست، براى رهبرى گمراهان است به سوى علم

داند و این خداست که که  ها را نمى تکامل نیست، اگر سؤالى بشود، پیامبر مسلما بدون وحى پاسخ بسیارى سؤال

بشود یا نشود، علم به ماکان و مایکون دارد. بنابرین اگر سؤالى بشود، خداى متعال بـه پیـامبر پاسـخ    چه سؤالى 

دهد تا او هم بازگو کند. مثالً شخصى از پیامبر درباره خدا پرسید. پیامبر منتظر وحى شد. سپس  اش را مى وحیانى

ست که پیامبر از خود پاسخ را نفرمود، بلکه کسى دلیل ا »قل«، لفظ »أحد  قل هو اللّه«آیات سوره توحید نازل شد: 

چـه در نظـر دارد، نـازل     و اگر هم سؤالى نشود، خداى متعال بدون سـؤال آن » بگو..«به او القاء کرده است که: 

ـ  آله و علیه اهللا صلىاش را بیان کند. طبق آیات قرآن، پیامبر  ماند تا خواسته کند و محتاج بروز حوادث نمى مى ت: فرموده اس

شود (و نه به شما). روى  که من جز بشرى مانند شما نیستم (ولى) به من وحى مى »إن انا اال بشر مثلکم یوحى الى«

که از خود حرفى صـادر   هاى وحیانى پیامبر هستند، نه آن این اصل گفتار، رفتار و سکوت حضرتش، هر سه سنّت

نى، چه مختصر و چه مفصلش علم مطلق بـه احکـام   کرده باشد. درست است که پیامبر بزرگوار پیش از وحى ربا

تر بوده است و این وحى است کـه غیـرمطلقش را مطلـق کـرده و از لحـاظ       ربانى نداشته، گرچه از دیگران آگاه

  گونه خطایى قصور یا تقصیرى در تبیین احکام ربانى نداشته است... اش هیچ عصمت شرعى

  

  ـ نزول دفعى و تدریجى قرآن33

ام، یکى از نتایج مثبـت   که گفته ام، اتفاقا چنان که گفته ما در باب نزول دفعى و تدریجى قرآن؛ چناندکتر سروش: ا

جـا   که قرآن یـک  کند، این تکلّف جمع مى تئورى بسط تجربه نبوى این است که این دو قول را با هم راحت و بى

اند: یکبار به  خیلى مشکل دارند. یعنى گفتهکه دیگران در این باب  که تدریجا نازل شده، در حالى نازل شده و این

المأمور نازل شده، یک بار در شـب قـدر نـازل شـده و بعـد تـدریجا از آن        آسمان دنیا نازل شده، یکبار به بیت

المأمور به قلب پیامبر نازل شده... آن شب در واقع شب قدر خودش بود، شب وصال خودش بود، شبى بـود   بیت

هاى او جواب داد... و آن شب را براى همیشه شـب   شد. شبى بود که ریاضتها و زحمتکه نتیجه گرفت و پیامبر 

دفعه پیغمبر شد  جا بر پیامبر نازل شد و یک قدر اعالم کرد... آن شب در واقع پیامبر قرآنى شد... لذا این قرآن یک

  ]76/ص15آفتاب/[و بعد به تدریج این سرمایه خودش را خرج کرد... 

  

  طور کلى مراحل وحى بر پیامبر اسالم به اجمال و اختصار سه مرحله بوده است: قى: بهصاد  اللّه آیه

القدر، یک شبه به صورت محکم و مختصر، بدون تفصیالت بر پیامبر  اول: مرحله انزال دفعى بود که قرآن در لیله
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  »القدر انّا انزلناه فى لیله«نازل شد. 

سال به صورت مفصل با الفاظ، امثال و عبارات گوناگون بود، کـه   23مرحله بعد، تنزیل آن معناى محکم در طى 

طور قطعى بر پیامبر نازل شد. این مرحله قبل از شب معراج پیامبر شروع شد، زیرا پیامبر در شب قدر، پیامبر و  به

تى حـدود  قرآنى نشد، بلکه در روز مبعث به قرآن و به پیامبرى رسید و وحى الهى را دریافت نمود و پس از مـد 

روز در شب قدر ماه رمضان همان سال به معراج شرفیاب شد که کلّ رموز و معارف قرآنى بدون جمله و یـا   50

  عبارتى به صورت معنى بر قلب پیامبر وارد شد.

کتـابى کـه    »بیرالر کتاب اُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حکیمٍ خَ«گر هر دو وحى است:  آیه اول سوره هود بیان

  آیاتش فشرده گشت سپس از هم باز شد،از جانب خداى کانون حکمت و بسیار آگاه.

در مکه و مدینه  وسلم آله و علیه اهللا صلىسال رسالت پیامبر اکرم  23مرحله اول تحکیم، بالفاصله تفصیل همان محکم در طول 

یکدیگرند. چنین نیست که مقدار قرآن در شب قدر و مساوى »اُحکمت و فُصلَت«در شرایط مختلف است. بنابرین 

تَقْرَأَه علَى النَّاسِ «در طى رسالت با هم تفاوتى داشته باشد. تنها نوع القاء و نزول وحى دو گونه است.  ل قُرآناً فَرَقْناه

  ) 106(اسراء/»على مکْث و نَزَّلْناه تَنْزیالً

تَقْرَأه علـى  «فهم شود:  در که پیغمبرفهم بود. باز و تفصیل نمودیم تا مردمقرآن را باز کردیم. قرآن بسته در شب ق ل

و این است معناى دقیق تنزیل که در قرآن به آن اشارت رفته است یعنى تنزیـل پیـامبرفهمى بـه مـردم و      »النّاس

  فهمى. همگان

کنند،  سال به تفصیل تعریف مى 23بنابرین مجموع دو دسته آیاتى که نزول قرآن را در یک شب به اختصار و در 

باشد و تنها وحى مجمل شب قدر، پیامبر فهم و  گونه تناقضى ندارند. تنها در نوع اول تجربه نبوى نمایان مى هیچ

است. ولى در دومى پیامبر با بقیـه  السـالم  علیهمویژه خود اوست. همان طور که فهم حروف مقطعه مختص پیامبر و ائمه 

گفت، با  شنید و مى رسید و جمالتى که مى یرا مأموریتش ابالغ همان وحیى است که به او مىامت یکسان است. ز

افتـاد   گشت بسیار اتفاق مى هایى، قرآن بر پیامبر نازل مى سال که بنا به شرایط و موقعیت 23هم یکسانند. در طى 

فرمود. به هـر حـال    بر امت قرائت مىشد و پیامبر  اى آیاتى در شب و یا روز نازل مى که بدون هیچ سؤال و زمینه

جاى انکار نیست که قرآن مفصل، در طول رسالت، انزال و اکمال گشت و بعد از اتمام وحى، دیگر جایى بـراى  

جز آیات قرآن است، پیامدى جـز نقـص    تکمیل آن نیست. اگر منظور از بسط تجربه نبوى، نزول آیات دیگرى به

ا اوالً آیاتى از قرآن، تبدیل و تغییر کلمات وحى را محال دانسته اسـت و ثانیـا   قرآن ندارد که پذیرفته نیست. زیر

خدا، آن قدرت و علم را داشته و دارد که بتواند پیامبرش را زنده نگه دارد و آیات دیگرى را بر او نازل کنـد. و  

اى  کسـى بـه انـدازه   اگر منظور از آن تکامل فهم است که عقالنى است و درجه فهم همه هم یکسان نیست و هر 

  که تحمیل نکند. اى متضاد با فهم دیگران بفهمد، به شرط آن گونه که به فهمد و نه این مى

دانسته مردم بعد از پیامبر چه تکلیفى و چه سؤاالتى دارند تا پیشـاپیش   قرآن، نازلِ من عنداللّه است و آیا او نمى

ماند. مگر موضوعات جدید که باید با اصول  پاسخ نمى ن بىها را بیان کند؟ اصوالً پرسش حکمى در قرآ پاسخ آن
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  تطبیق شوند و دیگر هیچ.

اى جاى آن هم با وحى دیگرى بیان  مرحله سوم: جمع و ترتیب دادن قرآن هم با خداست. با نزول هر آیه و سوره

آن نیز در سوره قیامت شد تا جابجایى آیات به هنگام نزول، صورت نابجا در ترتیب، به خود نگیرد. دلیل مهم  مى

  آمده است: 16ـ19آیات 

اى پیـامبر زبانـت را بـه    »علَینا بیانَهال تُحرِّك لسانَک لتَعجلَ بِه انَّ علَینا جمعه و قُرْآنَه فَأذا قَرَأْناه فَاتَّبِع قُرْآنَه ثُم انَّ «

خواندنش بر عهده ماست. پس هنگامى که آن را خواندیم خواندن قرآن حرکت مده، همانا گردآورى قرآن و شیوه 

  از آن تبعیت کن سپس بیان و تبیین قرآن نیز بر عهده ماست.

»هگر این است که جمع و گردآورى قرآن هم ـ مانند اصلش ـ با خداست که ضـمیر جمـع در      بیان »ان علینا جمع

هاى گونـاگون خـودش ایـن     عنى خدا با همه رحمتاشاره به جمیع صفات الهى است و نه صفات پیامبر. ی»علینا«

سال آن را  23اى به دست آورده و سپس در  قرآن را جمع کرده است، چنین نیست که پیامبر در شب قدر سرمایه

اى به دست  خرج نمود، بلکه همه چیز از خداست و پیامبر تنها رساننده بیانات الهى بود و بس. اگر پیامبر سرمایه

جمع »! على النبى«فرمود:  معنایى نداشت و مثالً مى»علینا«د به تدریج آن سرمایه را خرج کرده بود، آورده بود و بع

و قرائت و بیان قرآن، تنها به عهده خداست و تنها ابالغ و اجراى قرآن با پیامبر است. این همه خلـط مباحـث و   

  ست.دقتى در قرآن و یا تحمیل بر آیات آن ا مراتب نزول وحى ناشى از بى

نوشتند. البته به همان ترتیبى کـه   ها مى در زمان پیامبر، حافظان و کاتبانِ وحى، آیات را حفظ کرده و روى پوست

طور کامل با نظـارت ایشـان مـرور     فرمود، و در اواخر عمر حضرت، قرآن چندین بار به ایشان طبق وحى بیان مى

هاى نوشته شده را به شکل یک  آن بود. یعنى پوستگشت و تنها کارى که بعد از پیامبر صورت گرفت صحافى قر

کتاب بدون کم و زیاد یا جابجایى صحافى کردند. حتى همین صحافى نیز با نظارت کلّى حفاظ و کاتبین وحى از 

و مهاجرین و انصار انجام شد. در زمان سه خلیفه شوراى سـقیفه، هـر    السـالم  علیهجمله حضرت امام على بن ابیطالب 

هاى قرآنى و تعلیم و تعلّم قرآن اقداماتى داشتند، تا این که در زمان خلیفه سـوم   نوبه خود در تهیه نوشتهکدام به 

طالـب   گیرى شد، و در زمان حکومت امام على بن ابى هاى جدید پى ترى و با نوشتن نسخه طور گسترده این کار به

گویند در زمان خلیفه سوم،  که مى ایشان انجام پذیرفت. اینگذارى و تنظیم حرکات قرآن نیز، با نظارت  نقطهالسـالم  علیه

 السـالم  علیـه قرآنى را به نزد وى برد و گفت این قرآن اصیل است و او هم نپذیرفت و حضرت على السـالم  علیهحضرت على 

ـ  هـیچ  آن قرآن را به خانه برد و مخفى کرد، بنابرین قرآن اصلى نزد حضرت ماند و به دست مـا نرسـید، بـه    ه وج

پذیرفتنى نیست، زیرا خداى متعال حجت خود را در قرآن بر مکلّفان تمام کرده و خود ضـامن حفـظ و بقـاء آن    

  است و در صورت نرسیدن احکام الهى به مردم، تکلیفى وجود نخواهد داشت. 

بـا   هاى قـرآن  هاى اصحاب را در ترتیب سوره برخى اشخاص مانند حسن حنفى و دیگران، دخالت آراء و سلیقه

ها به دستور خدا و زیر  اند اعتقاد به ترتیب سوره اند و حتى گفته ذکر شواهدى از نظریات علماى سلف قائل شده

سازى دینى در تقدس به میراث دینى، نشأت  نظر خاص پیامبر، اعتقادى تقدس گراست و از نوعى غُلو و اسطوره
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  1گیرد. مى

دهیم. این مطالب تصریحات قرآن است  جایى به قرآن نسبت نمى گرایى نیست و ما نیز تقدس بى ها تقدس ولى این

توانید با قرآن مخالفت کنید. طبق این آیه، جامع و گردآورنده قـرآن تنهـا    شما که نمى»إنَّ علینا جمعه و قُرآنَه«که 

طور کامل، همگى طبق وحى صورت گرفته است و هـیچ   ت و نحوه قرائت آن، بهها و آیا خداست و ترتیب سوره

اند. زیرا خداى متعال بـه   یک از اصحاب حتى خود پیامبر در تنظیم و ترتیب و شیوه قرائت قرآن، دخالتى نداشته

ل از قرائت جبرئیل ـ حرکـت   زبانت را به خواندن قرآن ـ قب »ال تُحرِّك لسانَک لتَعجلَ بِه«کند که:  پیامبر خطاب مى

خواست زودتر از جبرئیل آیات را  مده. پیامبرى که در شب قدر با مفاهیم قرآن آشنایى یافت، هنگام نزول آن مى

ها آشنا بود. خدا امر فرمود که چنین نکند، پیامبر نیز در همه حاالت تابع وحى بود و هیچ فعل  بخواند، چون با آن

ما ینْطقُ عنِ الْهوى إنْ هو االّ وحـى  «د، مگر این که با وحى الهى مستقیما مرتبط بود. و حرکتى از ایشان دیده نش

  )3(نجم/ »یوحى

هاى چندگانه قائل به ابهام در قرائت قـرآن هسـتند.    اینان، باتمسک به بعضى از احادیث و سیر تاریخى در قرائت

ت حرف، فرود آمده. پس بخوانید آن را بـه هـر کـدام کـه     همانا این قرآن بر هف«گوید:  مثالً حدیثى از پیامبر مى

  ».برایتان آسان و میسر است

این حدیث حتى اگر تواتر زیادى هم داشته باشد، قابل قبول نیست، زیرا برخالف آیات متعددى از قرآن است. در 

و اگر خداى متعال پذیرفتن چنـد  کند نه به چند قرائت  فقط به یک قرائت اشاره مى»قَرَأْناه«در  »ه«آیه گذشته ضمیر 

  فرمود: دانست، باید چنین مى قرائت را جایز مى

بِع قراآته« پـس پیـروى کـن     »فَـاتَّبِع قُرآنَـه  «فرماید:  مى»قرأناه«در حالى که پس از » فَأذا قَرَأْناه بِقرائاته المختَلفَۀِ فَاتَّ

  هایش را. نه خواندنى». اش را خواندنى

دانـد. ایـن    گانه باشید، بدانید که قرآن تنها یک قرائت را جایز مى خواهید تابع قرائات هفت یا بیست شما اگر مى

قرائت قرآن به روایـت  «قرائت واحده، همان قرآنى است که خداى تعالى خود آن را محافظت فرموده و نامش نیز 

ور شده است، لکن خداى تبارك و تعالى است و اگر چه به نامى دیگر مشه» رسول اللّه از جبرئیل از خداى تعالى

ها قرآنش را حفـظ کنـد،    کثیر، حمزه، کسایى، حفص و عاصم و سایرین نیازمند نبوده تا به وسیله آن به نافع، ابن

  بلکه با قدرت الیزال خویش، خود محافظ قرآن و نحوه قرائت آن بوده و خواهد بود.

کنید، پاسـخ ایـن اسـت کـه اوالً      اید و سایر قرائات را رد مى اگر گفته شود شما قرائت حفص را محور قرار داده

قرائت منسوب به حفص، قرائت متواتر قرآنى از رسول گرامى است، ثانیا این قرائت تنها از حفص هـم نرسـیده،   

انـد، نیـز رسـیده اسـت،      بلکه از عموم مسلمانان و حافظانى که در حفظ قرآن و نقل سینه به سینه آن تالش کرده

ه نامى از سایر حافظان و قاریان متواتر در میان نیست، ولى در اصل، برحسب نقل متواتر این قرائت از رسول گرچ

                                                        
١

 ود فراستخواه.مجلھ فراراه، شماره اول، مقالھ آقاى مسع -
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او، وارد و تصدیق شده است. پس این قرائت متواتر قرآنى، چه به کسـى نسـبت داده   السـالم  علیهمو ائمه اهل بیت   اللّه

تصـور آن، همـان قرائـت اصـلى قرآنـى اسـت. ثالثـا        شود یا هرگز منسوب به کسى نباشد، به دلیل تواتر فـوق  

هاى دیگر نه تنها بین خود اختالف، تناقض و تضاد دارند، بلکه حتى آیات خود قرآن را نیز با آیات دیگـر   قرائت

دهند، با این که در قرآن هیچ تناقضى نیست. بنابرین در قرائات مختلف قرآن، افـزون بـر    داراى تناقض نشان مى

ى، تضاد معنوى نیز هست و این خود سر از تضاد وحیانى برون آورده و آن را از حجیت و قاطعیـت  اختالف لفظ

  اندازد که برخالف صیانت کلّى ربانى نسبت به قرآن از نظر آیاتى چند است که گذشت. مى

شود، سپس  و سایر روایات در قرائات مختلف، طبق روایات عرض، بایستى با قرآن سنجیده» سبعۀ احرف«حدیث 

گوییم: مقصود از آن، معانى باطنى قرآن برمبناى ظاهر مستقرِّ غیر متضاد با بطون در هفت مرحله  با این سنجش مى

تسلسلى است، و اگر قابل چنین توجیهى نباشد، چون با قرائت واحد قرآنى مخالف است، پذیرفته نیسـت. طبـق   

عرض «اشد و بر فرض محال چندین قرائت جایز باشد قاعده قاعده کلى، اگر قرائت واحد قرآن بر مردم مجهول ب

نیز مفهومى نخواهد داشت و کارى است عبث که هیچ گاه بـه نتیجـه نخواهـد رسـید. اقـوال و      » اقوال بر کتاب

هاى مختلف باید با یک قرائت قرآنى سنجیده شـوند کـه همـان قرائـت یگانـه در میـان        احادیث منقول و قرائت

در طول تاریخ اسالم تا رستاخیز جهان است، که با تواترى فوق تصور نسل به نسـل در سـینه    میلیاردها مسلمان

حافظان و کتب کاتبان به ما رسیده است. جزییات اختالف قرائات بحثى است غیر ضرورى که مجال پرداختن به 

است و اگر هـم فقـط در   آن نیست؛ زیرا اگر قرائتى، در لفظ و معنا مخالف قرآن متواتر باشد، اشکالش مضاعف 

لفظ مخالف قرآن باشد، مردود است، باالخره پذیرفتن یک قرائت طبق آیات قرآن قدم نخستین است که تفصـیل  

  1سپاریم. جزییات و مصادیق آن را به جاى خود مى

  

  ـ تکرار ذوق رسوالنه34

حاظ عقلى هم شود و همیشه وجود دارد. اگر به ل دکتر سروش: تجربه نبوى یا تجربه شبیه پیامبران کامالً قطع نمى

ها اگر چه  کم شیعیان این عقیده را در مورد ائمه معصومین دارند و معتقدند آن در این مورد استدالل نکنیم، دست

پیامبر نبودند و مأموریت پیامبرى نداشتند، اما تجربه پیامبرانه و تجربه کشف از عالم را داشتند... در مورد این که 

د اذعان داشت که کسى ممکن است براى خودش نبى شود و احوال خاصـى  تواند رسولى بشود، بای هر کسى مى

پیدا کند و واجد اذواق و مواجیدى شود، ولى جامعه دینى اسالمى با این افراد ـ اگر اظهار نبوت کنند ـ برخورد   

که این باب  به پیروانش دستور داد "آید پیامبرى بعد از من نمى"گفت:  اى خواهد کرد. پیامبر وقتى مى گیرانه سخت

ه آن   را ببندند و دیگر به حرف هیچ هـا   کس که ادعاى نبوت کرد، اعتنا نکنند و به کسانى هم که این احسـاس ـب

                                                        
در » مالك و َملِ�ك«یم، مانند قرائت ا ھایى انجام داده اند، بحث ھا منسوب كرده در ذیل آیاتى كھ چند قرائت را بھ آن» الفرقان«ـ در تفسیر ١

 مخالف آن است، براى توضیح بیشتر بھ تفسیر مراجعھ كنید.» َملِك«موافق قرائت متواتر قرآن و »مالِك«سوره حمد كھ 
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فرمود که شما این احساسات را با کسى در میان نگذارید. شخصى ممکن است بین خـودش و   دهد، مى دست مى

ناحیه خداوند و دیگر وظیفه ندارد بـه فـالن   خدا واجد احوالى شود و احساس کند که صاحب وظایفى است از 

دین یا بهمان دین دیگر عمل بکند. احساس من این است که بزرگانى ـ مثل شمس تبریزى ـ تقریبا چنین احوالى 

تواند پیرو شریعت اسالم باشد و وظیفه دیگـرى دارد، خـودش    کند که دیگر نمى داشتند... اگر کسى احساس مى

گـوى اعمـالش باشـد. امـا تجربـه       سى هم که چنین احساسى ندارد، بایسـتى پاسـخ  داند و خداى خودش. ک مى

توانیم بگوییم خدا بـر پیـامبر    که تجلیات خداوند تمامى ندارد. ما نمى پیامبرگونه ـ البته ـ جریان دارد، براى این  

ب با ظرفیتش، ادامه اسالم تجلى کرد و پس از آن باب تجلّى بسته شد. این تجلى دوام دارد و براى هرکسى متناس

  ]73/ ص15آفتاب/ [خواهد یافت. 

  

صادقى: اگر کسى احساسى پیدا کند، اگر این احساس در زمینه احکام باشد، پذیرفتـه نیسـت، مـثالً اگـر       اللّه آیه

احساس کند، نباید نماز بخواند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا کسى که مطیع پروردگار است، بایستى تمـامى  

شریعت را اجرا کند، مگر خود شریعت ترك واجبى را به او اجازه دهد، همانند دوران ماهانه براى زنان که احکام 

ام و بـه ایـن    با دستور شریعت نباید نماز بخوانند، اما اگر با دالیلى واهى و خیالى بگوید من واجد اذواقى شـده 

اى بـه کسـى    شود، زیرا شریعت چنـین اجـازه   کار محسوب مى خوانم، ترك واجب کرده و گناه واسطه، نماز نمى

دهد که به صرف احساسات، احکام واجب و حرام الهى را ترك کنند. اما در موضوعات، اگـر کسـى واجـد     نمى

احساسى شود، احیانا تنها براى خودش پذیرفتنى است و براى دیگران اصالً پذیرفته نیست و حتى براى خـودش  

اگر کسى در خواب ببیند که فالن شخص اموالش را دزدید، یا احساس کند که  هم چندان دلیل قطعى نیست، مثالً

تواند در این موضوعات، حکم قطعى نماید، حتى اگـر آن شـخص    فالن معامله براى او منافعى در پى دارد، نمى

بـه   گونـه موضـوعات کـه    تواند در ایـن  بسیار مؤمن و متقى باشد، تا چه رسد براى دیگران بازگو کند، لکن مى

احساسى رسیده است، تحقیقاتى به عمل آورد تا به اطمینان برسد. این سخن که پیامبر به کسانى که این احساس 

فرمود شما این احساسات را با کسى در میان نگذارید، در کجا آمده است؟ آیا پیامبر به  داد، مى ها دست مى به آن

گوییـد   ات را باکسى در میان نگذارید؟ هرگز! شما مىفرمود این احساس کردند، مى کسانى که احساس رسالت مى

پیامبر باب ادعاى پیامبرى را بست ولى باب احساس پیامبرى را بازگذاشت و به کسـانى کـه احسـاس پیـامبرى     

فرمود این احساس را با کسى در میان نگذارید! اگر کسى به پیامبر گفته باشد، من احساس پیـامبرى   اند مى داشته

شود که پیامبر باب ادعاى رسالت را بسته باشـد، ولـى    حتما ادعاى پیامبرى کرده است و چگونه مىام، پس  کرده

باب احساس رسالت را باز گذاشته باشد؟ اصوالً بستن باب رسالت و نبوت کار رسول نبوده است، زیـرا رسـول   

ال رسوالن تنها کار خداسـت و  خواهد رسول بعدى را بفرستد که باب آن را باز نگه دارد یا ببندد، بلکه ارس نمى

  فرستد.  اوست که براى مکلفان، رسول مى

فرمود این سخنان را بـا کسـى در میـان     در برخى موضوعات الهام شده به مؤمنان مى آلـه  و علیه اهللا صلىالبته رسول گرامى 
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و صورت باطنى مردم نگذارید. مثالً پیامبر در مسجد از جوانى پرسید: چه حالى دارى؟ گفت: گویا بهشت و جهنم 

بینم! پیامبر به این جوان فرمود: این احساس را با کسى در میان نگذار! این قبیل احادیث، الهامات موضوعى  را مى

ا اصـول     است و نه تشریع احکام جدید و یا استمرار رسالت. حتى این احادیث در صورتى پذیرفته است کـه ـب

استمرار رسالت شود، اوالً جاى بسى شگفتى است که ربطـى بـه   خلقت و شریعت مخالف نباشد و اگر تفسیر به 

رسالت ندارد، و ثانیا مخالف آیات انحصار رسالت بر رسوالن است. یعنى فقـط پیامبراننـد کـه صـاحب وحـى      

اند و ثانیـا ادعـاى آنـان     رسالتى هستند و نه دیگران. کسانى چون شمس تبریزى اوالً خود ادعاى رسالت نداشته

معنوى است که آن هم به صرف روایت تاریخى چندان اطمینان بخش نیست. ثالثا هر شخصى کـه   کشف مقاماتى

ادعاى رسالت و تعیین احکام جدید ربانى برخالف قرآن کند، در حکم مقابله و معارضه با قرآن بوده و چه بسا از 

  رود. حیطه ایمان به شریعت بیرون مى

گاه گشوده نبـوده تـا پـس از     جه استمرار ندارد و باب تجلى خدا هیچتجربه پیامبرگونه در بعد رسالت به هیچ و

ها، علم و قدرت خود را به نمایش گذارده است،  پیامبر بسته باشد! درست است که خداى متعال با آفرینش نعمت

ـ  ماند. چنان کند و دیگر جایى براى دوام تجلى نمى لکن خود خدا بر هیچ کس تجلى نکرده و نمى اره که قرآن درب

(   ) که این تجلّى خود خدا نیست، بلکـه تجلّـى قـدرت     »فَلَما تَجلّى ربه للْجبل«فرماید:  مىالسـالم  علیهحضرت موسى 

یعنى قدرت و اراده ربانى که فوق تحمل کوه بود، بر جبل مسـلط   »للجبل«نفرمود، بلکه » فى الجبل«خداست زیرا 

  در جبل نمایان شده باشد. که خدا شد و آن را منفجر کرد، نه این

ـ تجلى نتیجه فعل 2ـ تجلى ذات و صفات ذات و افعال الهى که محال است. 1اصوالً تجلّى خدا سه گونه است: 

ـ تجلى و نمایش نتیجـه فعـل   3الهى در وحى رسالتى که منحصر به رسل الهى و ملک مأمور ارسال وحى است. 

ا ظهور قدرت و علم الهى در آفرینش هستى که براى کل مکلفان و الهى در بعد غیررسالتى مانند تجلى بر جبل ی

از نـوع  » تجلـى لـه  «وجود ندارد، بلکه » تجلى فیه«عاقالن نمایان است. کالً چه در رسالت و چه در غیر رسالت 

کدام براى احدى مفهوم  مفعول الجله است. ذات و صفات و افعال حق هرگز براى احدى تجلى ندارد، چون هیچ

، فقط نتیجه صفات و افعال حق تا حدودى براى مکلفان برحسب درجاتشان مشهود است که تجلـى خـود   نیست

طور که با مسلط شدن قدرت الهى بر جبل، بیش از حد  خدا نیست، بلکه نمایش و قدرت و علم الهى است. همان

  توان کوه، آن را منفجر کرد.

شود،  ت و خصوصیات آن یک نوع تجربه محسوب مىدرست است که گرفتن و شنیدن وحى به همراه سایر حاال

اى نخواهند یافت، پیامبران با انتقال  وجه چنین تجربه هیچ اما این تجربه منحصر به خود پیامبران است و دیگران به

وریم پیام رب به مکلفان راه را براى تبعیت آنان از فرمان الهى باز کردند و به آنان گفتند که ما از طرفپروردگار مأم

که گفته باشند هرچه ما یافتیم، شما هم بیابید و  وحى را به شما برسانیم تا به آن عمل کنید و رستگار شوید، نه این

هاى نبوى گردید تا رستگار شوید. اساسا شـرط تبعیـت از پیـامبر، تبعیـت در      صاحب و شریک مواجید و تجربه

یام ربانى است، پیامى که به پیـامبر رسـید، تکرارشـدنى    تجارب او نیست، بلکه به معنى تبعیت از وحى الهى و پ
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نیست تا کسى شریک در اذواق و مواجید شود، زیرا ذوق پیامبر در درك وحى تشریعى، خـاص خـود او بـود و    

اش تکرار شدنى باشد، تنها تفکر و عملِ سایر مکلفان در آیات وحى قرآنى  شود تا تجربه چنین وحیى تکرار نمى

. بعد از او تنها الهامات و تنزل مالئکه براى مؤمنان راستین در موضـوعات ممکـن اسـت بـراى     پذیر است امکان

افرادى تکرار شود که حتى تعیین حکم آن موضوع براى اینان، خاص خودشان است و براى دیگران حجیتى ندارد 

پایان یافتن وحـى  هرحال صحبت از حکم و احکام تشریعى جدید به سبب تجارب و مواجید جدید به علت  و به

تـوان   در موضوعى خاص را مـى علیهاالسـالم تشریعى، پذیرفته نیست، اما تجارب و اذواق موضوعى مثل حضرت مریم 

  پذیرفت.

  

  ـ خاتمیت35

یک دعوى درون دینى است یا بیرون دینى.. آیا  آله و علیه اهللا صلىدکتر سروش: سؤال اول: خاتم بودن پیامبر بزرگوار اسالم 

آخرین پیـامبر آسـمانى    آله و علیه اهللا صلىایم که محمد  هاى ایشان دریافته ادعاى خود پیامبر و با تحلیل ویژگى ما براساس

  دهد؟.. هاى این شخصیت حتى بدون اطالع از دعوى ختمیت، خاتمیت وى را نشان مى است یا ویژگى

  »و خاتم النبیین  رجالکم ولکن رسول اللّهما کان محمد أبا أحد من «در قرآن و در قصه مربوط به زید آمده است: 

روایاتى هم که از خود پیامبر نقل شده است، از این مطلب حکایت دارد. روایت بسیار مشهورى از طریـق اهـل   

 انت منى بمنزلۀ هارون من موسـى اال «فرمودند: السالم علیهبه امیرالمؤمنین  آله و علیه اهللا صلىسنّت و شیعه رسیده است که پیامبر 

  ».أنّه ال نبى بعدى

مسلمانان را به این باور رسانید که ایشان آخرین  آله و علیه اهللا صلىاین قبیل توضیحات و تصریحات از ناحیه شخص پیامبر 

هاى دینى و وحیانى البته همچنان برقرار خواهد بود. مالصدرا روایت عجیبى را در مفاتیح  پیامبر هستند.. اما تجربه

  ]115تجربه نبوى/ص[». إنّ لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبوة«ت که مضمون عارفانه بلندى دارد: الغیب آورده اس

توانست بگوید آیا وحى  صادقى: اگر در کتاب و سنّت، به خاتمیت تصریح نشده بود، هیچ کسى دیگر نمى  اللّه آیه

تواند پایان بخشیدن به  ل است و تنها اوست که مىرسالتى پایان یافته است یا نه؟ زیرا فرستنده وحى، خداى متعا

وحى را اراده فرماید، اگر اراده فرموده بود که وحى پایان نیابد، مثل شرایع گذشته یا بشارت به رسـول و وحـى   

سازد. اما  داد، عدم تصریح خداى متعال به پایان کارى، انجام آن را محتمل مى داد یا اگر هم بشارت نمى آینده مى

مانـد.   ن که تصریحات روشن به خاتمیت وحى و خاتمیت رسول و نبى وحى دارد، دیگر جـاى بحـث نمـى   اکنو

دیگران فرستنده وحى نیستند که بدون استناد به کالم خدا، چیزى را که به خداى عالم مربـوط اسـت، از بیـرون    

  بخواهند ثابت کنند.

هاى  یعنى این مهر اختتام رسالت، هم شرایع و رسالت خاتَم نیز در آیه به معناى مهر و امضاى پایانى وحى است.

اى، اگـر   نماید. زیرا بعد از مهر و امضاى پایانى هر نامـه  کند و هم ادعاهاى بعد را تکذیب مى قبل را تصدیق مى

  شود.  مطلب دیگرى اضافه شود، مورد تأیید صاحب نامه و امضاءکننده نیست، بلکه تکذیب مى
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هاى دینى به معناى استمرار رسالت هرگز پذیرفتنى نیست و حدیث مذکور هـم قطعـا از    بنابرین رسالت و تجربه

جعلیات است. زیرا مقام عصمت علمى، عقیدتى و عملى انبیاء بر کلّ مکلفان از جن و انس در طول تاریخ مقـدم  

خوردن ایشان بـه   است و محال است کسانى در مقامات علمى یا معنوى بر ایشان سبقت گیرند و جایى براى غبطه

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى کـه پیـامبر اسـالم     هاى شدید دارند. چنان ماند. البته انبیاء براى سایر مکلفان دلسوزى دیگران باقى نمى

شوند، لذا آیاتى نازل شـد   گشت که چرا مردم هدایت نمى هاى مردم بسیار ناراحت و محزون مى خاطر گمراهى به

) این قبیل آیات دلیل است بر این که انبیاء بـه  41(مائده/»ک الذین یسارعون فى الکفریا ایها الرسول ال یحزن«که: 

شوند، اما نسبت به مؤمنین حالـت مهربـانى و مسـرت دارنـد:      خاطر مردم گناهکار و گمراه ناراحت و محزون مى

دیگرى متصور نیسـت.   ) غیر از این دو حالت براى انبیاء نسبت به مردم، حالت128(توبه/»بالمؤمنین رئوف رحیم«

خوردند، زیرا خود در باالترین مقامات علمى و معنوى قـرار دارنـد و غبطـه     آنان هرگز نسبت به کسى غبطه نمى

خورد که اى کاش من هم بـه   تر بوده و نسبت به باالتر از خود غبطه مى مربوط به کسى است که از دیگران پایین

گیرند که انبیاء با دارابودن عصـمت، بـه حـال     باالتر از عصمت قرار مىجاى او بودم! و آیا کسانى از نظر ایمانى 

عقلى است و انبیاء سـفاهت   تر از خود غبطه بخورند که نشان از بى آنان غبطه خورند؟ و اگر انبیاء به مقامى پایین

  کنند! نمى

  

دین. پیـامبر مـا آخـرین    گردد یا به پیامبر؟ ختمیت صفت پیامبرى است نه صفت  سؤال دوم: ختمیت به دین برمى

آموزد که دین آخرین، همان دین اولـین اسـت:    پیامبر بود، ولى دین از همان اول آخرین دین بود. قرآن به ما مى

  ]117ص[»شرع لکم من الدین...«

  

باشد و حتـى اگـر ادلّـه     خاتمیت وحى، نبى یا رسول وحى و کتاب وحى هر سه مورد تصریح کتاب و سنّت مى

به یکى از این سه بود، با خاتمیت دو بعد دیگر تالزم داشت. زیرا در صورت خاتمیت رسول و  خاتمیت منحصر

رسالت، اگر وحى رسالتى پایان نیافته باشد، این وحى رسالت بعدى، با چه کسى است؟ اگر بـا رسـول دیگـرى    

  دارد.باشد، که رسالت پایان یافته است و غیر رسول هم که توانایى دریافت وحى رسالتى را ن

اَلَّـدین یقـال للطّاعـۀ    «دین در کل قرآن به معناى مطلق اطاعت در برابر فرامین الهى است. در مفـردات راغـب:   

دین مطلق طاعت و جزاى طاعت و استعاره شده براى شریعت است. دین و طاعـت دو  » والجزاء واستُعیرَ للشَّریعۀ

وى و اخروى است. دین دنیوى انجام اعمال و اطاعـت  نوع رحمانى و شیطانى است و هر کدام داراى دو بعد دنی

از خدا یا شیطان است، و دین اخروى بروز حقیقت و ملکوت اعمال دنیوى است. دین یا طاعت رحمانى در جلوه 

پاداش و نعمت، و دین شیطانى در چهره عذاب و عقاب و نعمت ظهور خواهند داشت. لذا دین اول و دین آخـر  

شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما «کند:  تعال در هر زمان. اما اطاعت از خدا در قالب شرایع ظهور مىیعنى اطاعت از خداى م

ـ         راهیم و موسـى و عیسـى أنْ أقیمـوا الـدینَ و ال تَتَفَّرقُ وا وصى بِه نُوحاً والَّذى أَوحینا إِلیک و ما وصـینا بِـه اـب
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هایى مقرر کرده است که هریک مخصوص  ر این که خدا براى طاعتش، راهدلیل است ب »من الدین«) 13(شورى/»فیه

به زمانى است. یعنى اصل اطاعت کالً یکسان است ولى صورت و چهره خاص دین در هر زمان یکى بیشتر نیست 

بینیم که راجع بـه   و اگر صورت دیگرى تشریع شود، شکل قبلى از نظر خداى متعال منتفى است. در آیه فوق مى

آمده که مفرد و ماضى غایب و به معنى وصیت یا سفارش است. براى شرایع ابراهیم، موسى و »وصى«عت نوح شری

و بـه  »الذّى«، »ما«به جاى  »والذى أوحینا الیک«آمده که جمع و ماضى حاضر است. اما درباره اسالم  »وصینا«عیسى 

ه دیگـر شـرایع     آمده است که خود چهار امتیاز نسبت به شر»أوحینا«، »وصى«جاى  یعت نوح و دو امتیاز نسـبت ـب

یعنى اگر دو لفظ در مبناى اصلى خود شریکند، ولى یکى از » زیادة المبانى، تدل على زیادة المعانى«باشد. زیرا  مى

دو » مـا «جا هر دو یک معنا دارنـد، ولـى    در این» ما و الذى«این دو حروف زیادتر دارد، معنایش نیز برتر است. 

کـه اصـل    افزاید، چنـان  چهار حرفى است و این چهار حرفى مرحله وحیانى را بر دو حرفى مى» ذىال«حرفى و 

رساند. پس بر پنج پیامبر اولواالعزم داراى درجاتى سه  افزونى این وحى را بیشتر و برتر مى »أوحینا«وحى با جمع 

هاى خـدا را در انحصـار خـاتم     حىکه داللت بر جمع وحى ربانى دارد، تمامى و »أوحینا«گانه است و خود لفظ 

کـه قـوام و بقـاء و     »ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم«النبیین دانسته، که دیگر نه برترى دارد و نه مماثلى. مانند 

هاى آسمانى دانسته است و این برتـرى مطلـق تـا آخـر زمـان       اى مطلق برتر از سایر کتاب گونه ارزش قرآن را به

اگر برتر یا برابرى نسبت به قرآن بعد از آن باشد، این اقومیت مطلق قرآن، درست نخواهـد  باشد، زیرا  تکلیف مى

  بود.

اگر خداى متعال شریعتى را به عنوان آخرین صورت دین نازل کند، مکلفان وظیفه دارند به همان شکل پایانى آن 

به اعتبار ابدیت شارع، تا زمانى کـه   گذار دینى، ابدى و مطلق است و قوانینش را انجام دهند. زیرا شارع و قانون

ها را تغییر نداده است، اعتبار دارد. لذا خاتمیت صفت پیامبر، شریعت و کتاب شریعت اسـت. لـذا    خود شارع آن

لفظ ادیان کالً صحیح نیست بلکه باید از لغت شرایع استفاده شود که شریعت پایانى، ختم وحى و ختم نبـوت و  

  یست. زیرا دین یعنى اطاعت بندگان از فرامین آخرین شریعت از دین.رسالت است، ولى ختم دین ن

  

انگیـز بسـیارى    سؤال سوم: به چه سبب و به چه دلیل پیامبر اسالم آخرین پیامبر شد؟.. در این باره سخنان تأمـل 

  اند)..  هاى پس از وقوع واقعه کنم که این سخنان تحلیل اند (مجددا تأکید مى گفته

ایم: دورانى که بشـر تحـت سـیطره     گوید که ما دو دوران داشته این باب بسیار صریح است.. مىسخنان اقبال در 

غرائز بود و دوران امروزین که عقل بر غریزه غلبه کرده است.. به همین سـبب دوران غلبـه غرائـز کـه دورانـى      

  پیامبرپرور بود، درگذشته است. و عصرى دررسیده است که دیگر پیامبرپرور نیست..

اى از رشد و بلوغ فکـرى و اجتمـاعى    لیل مرحوم مطهرى این است که آدمیان در دوران پیامبر خاتم به درجهتح

تحریف، حفظ کردند. ب. برنامه کلى تکـاملى خـود را توانسـتند     شان را بى رسیده بودند که: الف. کتاب آسمانى

و نهى از منکر را توانستند خود بـر عهـده    جا تحویل بگیرند. ج. ترویج و تبلیغ و اقامه دین و امر به معروف یک
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  ها قدرت اجتهاد پیدا کردند و بر استخراج فروع از اصول توانا شدند...  بگیرند. د. عالوه بر همه این

جا، خصلت پس از وقوع واقعه بودن تبیین خاتمیت، خواه از سوى اقبال، خواه از سوى مطهـرى، کـامالً    تا همین

کـس   گویى ندارد، یعنى اگر آیات قرآن وبیانات پیـامبر نبـود، هـیچ    مطلقا قدرت پیشآشکار است.. چنین تبیینى 

توانست حکم قطعى صادر کند که چون بشریت و حیات بدان مرحله ویژه رسیده، نبوت بایـد خـتم شـود..!     نمى

  ]119ص[

فهم خاتم نداریم. وگرچه  خاتم النبیین آمده است اما خاتم الشارحین نیامده است.. لذا اگرچه دین خاتم داریم، اما

که اسالم کامل است، فرق دارد با تصدیق به ایـن   دین کامل داریم، اما معرفت دینى کامل نداریم. تصدیق به این

که کامل بودن طبیعت فرق بسیار دارد با کامـل بـودن علـوم     چنان اند. هم که علم فقه، تفسیر، اخالق و... هم کامل

  ]148ص[طبیعى. 

  

توانست با قاطعیت بگوید وحى و  د، اگر خود شریعت تصریحى به خاتمیت نداشت، کسى نمىچنان که عرض ش

رسالت پایان یافته است و نیازى هم نیست که از بیرون بخواهیم خاتمیت را اثبات کنیم. البته اگر قرائنى بیرونـى  

ها را  طالبى استناد کنید که قرآن آنذکر کنید که با درون دین هم منافاتى نداشته باشد، اشکالى ندارد. اما اگر به م

  کند، سخن خالف قرآن براى تأیید قرآن خالف عقل است. تأیید نمى

توجیهاتى که ذکر کردید، باید اصالح شود. سلطه غرائز و سلطه عقـل هـر دو بـا درجـاتى خطاپذیرنـد. سـلطه       

هاى وحیانى قبل از  حتى بر سلطه هاى دیگر تفوق و برترى دارد. و قرآن وحیانى، مطلق و معصوم است و بر سلطه

خود نیز تسلط و برترى دارد. توجیه توانایى رشد و بلوغ فکرى براى حفظ، تبلیغ، اجراى دین و قدرت اجتهاد نیز 

هـا و   در زمان فرعون که به اعتقاد تاریخ، انسانالسـالم  علیهاشکاالتى دارد. تاریخ غیر از این است، مثالً حضرت موسى 

ها گواه این امر اسـت. طـرز    نسبت به زمان خود داشتند مبعوث شد. اهرام مصر و آثار تاریخى آن اى علم پیشرفته

اى  انگیز و علمى است که ساخت نمونه آن در عصر حاضر هم چندان کـار سـاده   ساخت اهرام مصر چنان شگفت

بعثت پیـامبر اسـالم دوران    تر بودند یا اعراب جاهلیت در هنگام ظهور اسالم؟ عصر نیست. آیا آن مردمان پیشرفته

هایشان در قرآن و تـاریخ   شدند که داستان هاى متمدن مبعوث مى جاهلیت بود، اما اغلب پیامبران قبل در سرزمین

مشخص است. بنابراین علت تغییر شرایع، تکامل نیست. دین الهى هیچ گاه نقص نداشته و در هر زمان به شـکل  

ایع الهى بر اساس تکامل باشد، مرحله تکامل یافته چیزى از مرحله قبـل  کاملى نازل شده است و اگر اختالف شر

بینیم که قرآن نسـبت بـه کتـب     دهد و تنها اضافاتى بر آن دارد، یعنى عموم و خصوص مطلق. اما مى را تغییر نمى

نبـوت و   کنند دلیل ختم شان من وجه است. کسانى که ادعا مى آسمانى قبل اشتراکات و افتراقاتى دارد که نسبت

رسالت، از بین رفتن تسلط غرائز و تسلط عقل، یا بروز رشد و بلوغ عقالنیت در بشر عصر جاهلیـت بـود، چـرا    

بسـى   السـالم  علـیهم نگرند؟ قوم موسى و عیسـى و سـلیمان و داود و...    اعمال نابهنجار و نادانى دوران جاهلیت را نمى

دقت فیزیکى و هندسى اهـرام مصـر، تخـت عظـیم ملکـه سـباء،        تر از اینان بودند. تر و پیشرفته تر و عالم متمدن
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و همه این شواهد حکایت از دانایى بشر قبل از اسالم دارد، پس اگـر   السـالم  علیهامپراتورى عظیم روم در زمان عیسى 

ى توانایى فکرى بشر مناط ختم رسالت بود، چرا پیامبر در ایران یا روم زمان خود مبعوث نگردید که حداقل نشان

از تمدن به همراه داشتند. دلیل ختم رسالت، بیان آخرین فرامین الهى و اراده الهى در ختم وحى است، نه این که 

توانند گلیم  مردم تا آن روز لیاقت بالندگى و خودکفایى نداشتند و از این به بعد ـ به تنهایى ـ با نبود پیامبران مى  

  خود را از آب بکشند. 

ورى و عدم آن یا تکامل بشر براى حفظ دین توجیهات مناسبى نیست، زیرا در زمان شریعت بنابرین بحث پیامبرپر

آخرین یعنى اسالم، مردم دوران جاهلیت به وضوح تحت سلطه غرایز بودند و رشد و بلوغ فکرى قابـل تـوجهى   

  شد. ها دیده نمى هم در آن

خواهد داشت، بلکه باید از کتاب و سنّت و ماهیت  ما از خود و یا از بیرون دین هر توجیهى ارایه کنیم، اشکاالتى

  پذیر نیست: اسالم که آخرین شریعت است، بفهمیم که قرآن ابدیت دارد و تغییر و تبدیل

بدلَ لکَلماته و لَنْ تَجِد منْ دونه ملْتَحداً« ال م کبتابِ رنْ کم کلَیا ىحاتْلُ ما او26(کهف/»و(  

اى براى کلماتش نیست و  کننده را از کتاب پروردگارت ـ قرآن ـ به سویت نازل شده بخوان، هرگز تبدیلچه  و آن

  ـ به جز خدا معبودى و به جز قرآن کتابى نیست. به جز او هرگز پناهگاهى نخواهى یافت

»شود  استفاده مى» لن«ز براى نفى ابد در استقبال، تأکید محکمى در تغییر ناپذیرى کلمات وحى است که ا »لن تَجِد

هاى رسالتى وحیانى نسبت به حضرتش محال است و هنگامى که نسبت به آن  گونه پناهندگى اى محال همه گونه به

طریق اولى محال است. پس  حضرت که برترین کل عقال و انبیاست، چنان جریانى محال باشد، نسبت به دیگران به

   شود: از این آیه حقایق زیرین استفاده مى

ـ منْ کتابِ ربک یعنى قرآن که مورد تالوت رسول گرامى است، نوشته وحیانى تمام جهات ربانى خاص پیامبر 1

  گرامى است که این اختصاص وحى بر حضرتش را وحى اختصاصى به تمام معنا دانسته است.

بدلَ لکَلماته که ضمیر 2 نسخ یا تکاملى دیگر ندانسته که برحسب برگشت به کتاب ربک دارد هرگز قابل » ه«ـ ال م

بدلَ خدا هم هرگز تغییردهنده قرآن پس از نزول تمامى آن نیست تا چه رسد به دیگران. نفى جنس ال م  

ـ لَنْ تَجِد منْ دونه ملْتَحداً نیز هر پناهگاه وحیانى و رسالتى غیرقرآن را تا پایان جهان محال دانسته است. درجمع 3

تواند قرآن را نقض کنـد،   قرآن را در طول زمان تکلیف به روشنى ثابت کرده است. و نیز سنّت قطعیه نمىابدیت 

زیرا برمبناى وحى غیر قرآنى نیست، بلکه برمبناى نص یا ظاهر و یا رموزى قرآنى است. در رموز قرآن هم هرگـز  

مى را بیان کند که در نـص یـا ظـاهر قـرآن     اختالفى با نص یا ظاهر قرآن وجود ندارد. مثالً اگر سنّتى قطعى حک

اثبات یا نفى نشده، پذیرش آن درصورت عدم مخالفت با عقل و علم قطعى برمبناى استفاده شخصى رسول گرامى 

است از رموز قرآنى چه رمز محض مانند حروف مقطعه: الر، الم و.. یا رموزى دیگر کـه از کلمـات دال قرآنـى    

ینش براى همه مکلفان عمومى است و داللت دومینش در اختصاص رسول گرامى شود که داللت نخست مستفاد مى

گوى این سؤال است که مثالً کیفیت و رکعات نمازهاى یومیه که از آغاز وحى شروع شده،  است و این خود پاسخ
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وحى نبوده  شود، برچه مبنایى است؟ با آن که این حروف مقطعه در آغاز کهاز کلمات دال قرآن استفاده نمى با این

ها که قبل از حروف مقطعه بوده، مسـتفاد آن حضـرت بـه وحـى ربـانى از       است. پاسخ این است که این کیفیت

اثبـات   آله و علیه اهللا صلىحروف دال و معنادار. و در جمع این حقایق که از جمله وحدت وحى الهى را بر حضرت محمد 

  .کند، از این آیه مانند آیاتى مشابه مستفاد است مى

  

  ـ ابدیت احکام اسالمى36

ــ تطبیـق آن   2ـ استنباط احکام کلى از کتـاب و سـنّت.   1دکتر شبسترى: اجتهاد و افتاء داراى دو مرحله است: 

تواند تشخیص دهد که فالن حکم معین که  احکام به موارد خاص و تعیین حکم آن موارد... فقیه با چه معیارى مى

بت و ابدى است یا یک حکم موقت و محدود به زمان و مکان و جامعـه  در کتاب و سنت بیان شده، یک حکم ثا

آید، حلیت  مسلما دو حکم از این آیه به دست مى »البیع و حرّم الربوا  احل اللّه«معین؟.. در قرآن مجید آمده است 

ى غیر از این آیـه؟  آید... یا از منابع بیع و حرمت ربا. اما آیا ابدى بودن این دو حکم نیز از همین آیه به دست مى

کنند وجود دارد... از نظـر علمـاى اصـول..     این سؤال درباره همه احکامى که فقهاء از کتاب و سنّت استنباط مى

ها در احکام شـرعى   و سایر زمان آله و علیه اهللا صلىحکم و اشتراك مسلمانان زمان پیامبر » مطلق بودن«ابدى بودن حکم از 

رسـد   شود؟.. به نظر مـى  این سؤال مطرح است که ظهور یک سخن چگونه منعقد مىجا  شود.. در این فهمیده مى

درباره جواز یـا عـدم جـواز تغییـر سـنت آن       آله و علیه اهللا صلىبخشى از اختالف نظرهایى که پس از رحلت پیامبر اسالم 

اى فهـم سـنت آن   اى از مسلمانان بـر  حضرت در مواردى معین پیش آمده، مربوط به همین بود که مقبوالت عده

اى از  اى دیگر متفاوت بود. این تفاوت موجـب شـد کـه بعضـى از یـاران پیـامبر پـاره        حضرت با مقبوالت عده

هاى رسول خدا را نه بیان کننده یک حکم ابدى، بلکه شکل خاصى از اجراى یـک حکـم بداننـد و بـراى      سنت

اى دیگـر در   ییر دهند، در حالى کـه عـده  حاکمان مجاز شمرند که مناسب با مصالح زمان، آن شکل خاص را تغ

  ]3هرمنوتیک/[دانستند..  همان موارد، سنت پیامبر اسالم را غیر قابل تغییر مى

دکتر سروش: ... درست است که حالل محمد تا روز قیامت حالل است و حرامش تا روز قیامـت حـرام، منتهـا    

خواندند. بعضـى   ه دوازده قرن نماز جمعه نمىبحث بر سر این است که آن حالل و آن حرام چیست؟ فقهاى شیع

دانستند. این در حالى است که نماز جمعه در قرآن هست؛ با این که معتقد بودند که  اصالً نماز جمعه را حرام مى

حالل محمد تا قیامت حالل است.. مرحوم آقاى خوانسارى معتقد بودند احکامى مانند بریدن دست یا گردن زدن 

. حالل و حرام شمرده شدن امرى منوط به قیود و شرایطى است که ممکن است کسى معتقد باشد نباید اجرا شود.

جاست کـه   صحیح! اما تمام مسئله این » تلک حدود اللّه«االن دیگر آن قیود و شرایط وجود ندارد.. در قرآن داریم 

یشه بایسـتى روى آن اجتهـاد   حدود الهى چه موقعى و در چه شرایطى و با چه ضوابطى بایستى رعایت گردد. هم

  ]73/ص15آفتاب/[اى انجام بشود.  تازه
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، شریعت و آیین او، خاتمیت و ابدیت دارد کتـاب او  وسلم آله و علیه اهللا صلىصادقى: همان طور که رسالت رسول اللّه   اللّه آیه

منْ رِجالکُم ولکن رسولَ اللّـه و خـاتَم   ما کانَ محمد اَبا اَحد «طور کلى خلود و ابدیت دارد.  قرآن و دین او نیز به

  )40(احزاب/ »النَّبیین

قاعده کلى در احکام اسالمى، تا آخر زمان تکلیف و ابدى بودن است مگر آن که خود قرآن یا سنّت قطعیه، قیدى 

  بر موقت بودنش داشته باشد. 

گاه مطلق نیسـت، گرچـه ممکـن اسـت در      گاه بدون وحى ربانى توان سعادت کلى را ندارد، چون هیچ بشر هیچ

ه خـود و     هایى حاصل کند، لکن در همین زمینه هم بسیار خطاکار و آسیب صنعت و تکنولوژى پیشرفت رسـان ـب

طبیعت بوده است، ثانیا شریعت در موارد بشرى چندان ادعایى ندارد و تنها ادعاى شریعت، ابالغ فرامین الهى در 

وجه حق دخالت در شریعت و هدایت و تعیین تکلیف را ندارد. پس در  به هیچامر هدایت و تکلیف است و بشر 

اللّـه   تواند و حقّ ندارد بگوید فالن حکم موقت و محدود به زمان رسول زمان صدر اسالم و بعد از آن، کسى نمى

اى بـر   آن، دلیل یا قرینهکه از خود قر هاى خاص حکومتىِ شخصِ ایشان بوده است، مگر آن و یا از روش آله و علیه اهللا صلى

موقت بودن حکم داشته باشد، بنابرین فقط احکامى که در خود قرآن یا سنّت قطعیه به زمان معینى یا به شـخص  

اللّه مقید است، ابدى نیست. چون زمان آن طبق نص خود کتاب و سنّت موقت و مشخّص  معین، یا به خود رسول

فقط تصریح خود قرآن است و بس. مثالً حکم وجوب نماز شب  است. پس مالك تشخیص حکم ثابت یا موقت،

که مربوط به شخص رسول است، ابدیت و زمینه بعدى ندارد. تعداد منسوخات هم در آیـات قـرآن مشـخص و    

تواند حکمى را موقّت اعـالم نمایـد خـود قـرآن      معین است. چهارپنج تا بیشتر نیست، بنابراین تنها مقامى که مى

ایم که بخواهیم ابدیت را موقّت یا موقّت را ابدى معرفى کنیم؟ اگـر   کاره در برابر خدا و قرآن چه است، ما و شما

کسى بخواهد ابدیت قرآن را تخطئه کند، باید دلیل داشته باشد و نه قرآن که خود را ابدى و تغییرناپذیر معرفـى  

کامش را موقّت یا تغییریافتـه معرفـى   کرده است. قرآن دلیل قاطع بر خود است و کسى که بخواهد حکمى از اح

معتقد  اهللا رحمهالعظمى خوانسارى   اللّه تواند! مرحوم حضرت آیه تر از قرآن بیاورد که هرگز نمى کند، باید دلیلى محکم

شـود، احتیـاط    اش انجام نمـى  بودند حدود باید طبق موازین شرعى انجام شود، اما چون حدود با شرایط شرعى

د است. بنده در زمان حیات آن بزرگوار، به ایشان گفتم: اگر حدود با شـرایط شـرعیه انجـام    مطلق در ترك حدو

نشود، نه تنها احتیاط مطلق، بلکه اقوى و باالتر که واجب است حدود غیرشرعى ترك شود. ایشان گفتند: شما از 

است. یعنى اجراى حدود با شرایط خود با شرایط  » تلک حدود اللّه«فرماید:  اید. بنابرین اگر قرآن مى ما جلوتر رفته

کتاب و سنّت، واجب است انجام شود و در صورت عدم حصول شرایطى که خود دین معین کرده، واجب است 

که ترك شود. مثالً اقرار با شکنجه حتى اگر صدها بار باشد، قابل قبول نیست. حتى اقرار اختیارى هم در نهایـت  

گرداند. کسى هم که به صورت اختیـارى   و تنها امر به معروف را مجاز مىدلیل شرعى براى اجراى حدود نیست 

ه او را    اقرار مى کند، حتما نادم، پشیمان و مراحل اولیه توبه را گذرانده است و باید براى طى مراحل بعـدى توـب

حکـم  کمک و راهنمایى کرد. همه شرایط و ضوابط حدود در خود شرع آمده و هر یک از شرایط شرعى نباشد، 
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هم نباید اجرا شود. نماز جمعه و جماعت نیز طبق آیات قرآن واجب است. منتهى این هم شرایطى مثل وجود امام 

عادل و با تقوى دارد. دیگر نیازى به اجتهاد تازه براى جعل احکام جدید نداریم، بلکه اجتهاد تنها بـراى تطبیـق   

  موضوعات بر احکام است.

هایى را مقرر فرموده، در تشریع نیز مادامى کـه   طور که خدا در تکوین، ابدیت رمز ابدیت هم حساب دارد، همان

جهان منقرض نشده، احکامى را ابدى قرار داده است، مثالً خورشید رمز ابدیت تکوینى را در خود دارد، تا زمانى 

قرآن در تابش » رى کَجرْىِ الشَّمسِالقُرآنُ یج«روایت شده است که:  السالم علیهاند، از امام باقر  که زنده است همه زنده

ساز مکلفان همانند جریان خورشید است، البتـه کسـى    ها و فکرها و همه جهات زندگى و زندگى انوارش بر عقل

سال قبل اسـت بایـد    1400گویند کل یا بعض قرآن مربوط به  تواند ابدیت قرآن را انکار کند، کسانى که مى نمى

م و شریعت جدیدى فرستاده تا مردم تابع آن باشند؟ یا این که خداى متعال، مکلفّان بگویند آیا شارع مقدس، حک

اى به  هاى بعد را به حال خود رها کرده و تکلیفشان را معین نکرده است؟ یا این که اگر قرار شده است عده زمان

اى دالّ بر این مطالب در  یهفکر احکام بشر را از جانب خداى متعال وضع کنند؟ اگر چنین است چرا آ ظاهر روشن

قرآن نداریم؟ چرا قرآن نفرموده احکام عبادى من، دائم و احکام فقهى، سیاسـى، اجتمـاعى.. در قـرآن موقـت و     

هاى بعد، افرادى از خودتان بیایند و به جاى خدا حکم شرعى وضع کنند و  تغییرپذیر هستند و قرار است در زمان

  ها را قبول دارد؟!!  خدا هم آن

راى همـه    که قوانین بشرى و انسانى موقتى و تغییرپذیرند و قانون براى جامعه خاصى وضع مى لت آنع شود نه ـب

گذار دارد و تا قانون دیگرى وضع نشده، قانون قبلـى بـه    ها این است که دوام قانون بستگى به اعتبار قانون جامعه

اصالً قید موقت یا دائم وجود ندارد، لکن هیچ کسى اعتبار و قوت خود باقى است. با این که در قوانین بشرى هم 

ایم بشر و قوانینش مـوقتى و محـدود و    گوید قوانین مصوب در هر کشورى دائمى است، زیرا از قبل پذیرفته نمى

باید بپذیرید کـه بـه    1گذار بستگى دارد، ضعیف و از بین رفتنى هستند، اگر بپذیرید که دوام قانون به دوام قانون

گذار ابدى، قانون  که خود قانونگذار، قوانین الهى نیز ابدى و مطلق هستند مگر آن  علت ابدى و مطلق بودن قانون

گذاران بشرى، جمع گردند و قانونى را تصویب کننـد و   عنوان قانون خود را تغییر دهد. اگر در زمانى کل عقال به

گذار الهى  حتى قید کنند این قانون دائمى است، پذیرفته نیست، زیرا بشر غیرمطلق و غیرابدى است. اما اگر قانون

باشـد و   گذار، ابدى و مطلق مى قیدى نیاورد، آن قانون به حساب ابدى و مطلق بودن قانون قانونى را نازل کند و

اى بیاورد که این قانون موقت است، موقت بودن آن  گذار ابدى تصریح کند یا قرینه تنها در صورتى که خود قانون

  ست.مورد پذیرش است و در سایر احکام و قوانین که قیدى ندارند، ابدى بودن پابرجا

انـد:   دانند، مگر آن که دائمى بـودن آن ثابـت شـود، دو دسـته     کسانى که کل قوانین و احکام قرآنى را موقت مى

                                                        
گذار دارد و تا قانون  ھا و دوام قانون بستگى بھ استمرار اعتبار قانون شود نھ براى ھمھ جامعھ ضع مىقانون براى جامعھ معینى و - ١

 .٤٢/ ص٣دیگرى وضع نشده، قانون قبلى بھ قوت خود باقى است. ھرمنوتیك/ 
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گرایى دینـى و نفـى    هاست و شعار مقابله با ارتجاع و کهنه اى با اصل دین مخالفند و با شعار دین افیون توده عده

  دینى و آزادى حیوانى و... هستند. ىوحى و ماوراء طبیعت و خالق جهان و شرع و... خواهان ب

گویند. ایشان با دیدن عجز و ناتوانى فقه، کالم،  عده دیگرى از مسلمانان و حتى اندیشمندان نیز به نوعى چنین مى

اند که  اند که عیب و نقص از کجاست؟ و به این نتیجه رسیده فلسفه و عرفانِ به ظاهر اسالمى، در این فکر فرورفته

ایـم. پـس    یست، از دین او هم نیست و اگر بگوییم نقص از بشر و علماست، عقالنیت را نفى کردهعیب از خدا ن

انـد و دیـن هـم نقصـى نـدارد، لکـن حضـور مفروضـات برونـى           اند که همه فهمیده ناچار چنین تئورى داده به

بدى نیست، شاید قرآن توان قوانین دیگرى درست کرد، قرآن ا ناپذیر است، شاید وحى استمرار دارد و مى اجتناب

توان داشت  شده و انتظار دیگرى نمى طور کلى دین دچار نقص و زیاده و تحریف شده است، بهتر از این نمى و به

  و...!

انـد، لکـن مبـانى فهـم و      اند. علما و اندیشمندان هم به اندازه خـود تـالش کـرده    گوییم خدا و دینش مطلق مى

گویى به سؤاالت و موضوعات جدید است  ین علم فقه است که ناتوان از پاسخاستدالالتشان ایراد داشته و دارد، ا

  و نه قرآن و سنّت قطعیه رسالتى.

  اسالم به ذات خود ندارد عیبىهر عیب که هست از مسلمانى ماست

زند و یـا   فقه منفصل از قرآن، فقهى که قرآن را با احادیث مشکوك و اجماعات و اطباقات، تخصیص و تقیید مى

گرانه و منفک از قرآن، از ابتداى تحصیل تا اجتهاد پـیش   اندازد، فقهى که احیاناً تحمیل کند و از کار مى خ مىنس

تواند حالّل مشکالت عدیده جامعه دینى باشد؟ شما نیز کـه   زند، چگونه مى رود و جلد قرآن را هم دست نمى مى

مسایل به صدر اسالم و عقالنى کردن دین، مشکلى حـل   اى از احکام و کنید با قائل شدن به انحصار پاره فکر مى

خواهید جعل حکم کنید،  اید، زیرا هم گذشتگان و هم شما با معیار عقل مى خواهد شد سنگ روى سنگ انداخته

شود یا بشر؟ و حتى اگر بشر قوانینى  داند کدام قانون تا ابد باعث ثبات و اقتدار جامعه و افراد مى آیا خدا بهتر مى

کند، آیا خدا به بشر اجازه تشریع احکام فردى و اجتماعى را داده است؟ آیا مکلفـان در قیامـت در برابـر     وضع

خواهد پاداش و عذاب دهد یـا بشـر؟    گو خواهندبود یا دربرابر افرادى نظیر خود؟ آیا خدا مى خداى متعال پاسخ

قابـل خـدا مسـئولند و بایسـتى در قیامـت      خواهند متشرع و مؤمن باشند، باید توجه کنند که در م کسانى که مى

کننـد   اى کـه ادعـا مـى    گوى اعمال و رفتار خود بر طبق موازین قرآنى باشند و نه طبق موازین عقالنى عده پاسخ

خواهیم با وضع قوانین جدید، جهان را تغییر دهیم و مشکالت جامعه بشرى را حل  قوانین الهى کهنه شده و ما مى

نیست! مشکالت جوامع بشرى به علت کهنه شدن قوانین الهى نیست، بلکـه علـت وضـع     کنیم! این ادعایى بیش

داران و حاکمان بشرى و حتـى   نابسامان جهان امروز، چپاول و استثمار اقویا از ضعفاست، ظلم و تبعیض سرمایه

  ظلم مردم عادى نسبت به یکدیگر باعث شده است که چنین اوضاعى را رقم زند. 

داشـتند، امـوال    کردند، حاکمان بـه مـردم سـتم روا نمـى     اى شرع، حقوق یکدیگر را رعایت مىاگر همگان برمبن

کشاندند و اموال آنان  رفت، کشورهاى قدرتمند، جوامع دیگر بشرى را به ضعف نمى المال عمومى به یغما نمى بیت
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برد؟ حتى  ط دیگرى به سر نمىکردند، آیا جهان در شرای هاى شیطانى گوناگون، تاراج نمى را با ترفندها و سیاست

کند، بلکه  کند، در بسیارى موارد نه تنها مشکلى را حل نمى قوانینى که بشر براى اصالح وضع موجود، تصویب مى

ها نفر از عقالى جهان جمع  کند، اگر میلیون افزاید! بشر که مطلق نیست و خطا مى اى بر گذشته مى مشکالت عدیده

ها فقط، علمى محدود به گذشته و حال دارند آن  نمایند، باز هم مطلق نیست چون اینریزى  شوند و قانونى را پى

  هم نه مطلق و کامل، بلکه اجمالى و ناقص.

کیست که بتواند به کل علوم و حوادث تاریخى و تمامى حاالت و رموز بشر احاطه داشته باشد؟ حتى متخصصین 

اند ادعا کنند به همه جزییات یا کلّیـات علـم خـود،     . نتوانستهاى از علوم در فیزیک، شیمى، پزشکى و.. هر رشته

داند تشریع  تسلط کامل و مطلق دارند، تا چه رسد به عقالى عادى! تنها خداى علیم، خالق جهان و کل عقول مى

هاى آنان نیـز جلـوگیرى    شود و در عین حال از خطاها و سرکشى چه قوانینى باعث رشد و شکوفایى مکلّفان مى

کند، حتى فرض کنید حکمت تشریع احکام، رشد و شکوفایى بشر یا جلوگیرى از خطاهـاى او نباشـد، لکـن     مى

توانید انکار کنید و به هرحال حکمت اصلى  هاى الهى را نمى حکمت امتحان و ابتالء و سنجش مکلفان طبق سنت

هـاى الهـى    اند در امـور و سـنت  تو کل احکام و معیار سنجش مکلفان، تنها نزد خداست و بس. بنابرین بشر نمى

ایم، به این دلیل و علت است کـه از اصـل قرآنـى دور     دخالت نماید. اگر ما مسلمانان تاکنون به موفقیت نرسیده

ایم. راه حل این نیست که به دین رنگ زمان بزنیم، بلکه باید به اصل خود بازگردیم و به مسائل زمان رنـگ   مانده

سائل و موضوعات جدید را با قواعد و احکام دینى تطبیق کنیم و حکم آن موضـوع  دین بزنیم. بدین ترتیب که م

جدید را به دست آوریم، نه آن که حکم جدید وضع کنیم. با تطبیق موضوعات بر نصوص دینى، حکم شـریعت  

  آید.  به دست مى

داللـت   طور کلى، نصوص آیاتى هستند که صد درصد بر حکمى خاص، مشـخص و معـین بـراى کـل افـراد      به

اقیمـوا  «یـا   »اقـم الصـلوة  «نمایند؛ یعنى حکم، مخصوص عملى خاص و معین است، مثالً فهم وجوب نماز در  مى

نص در وجوب نماز براى کل افراد است، اما احکام دیگر اعم از فـردى و اجتمـاعى مثـل: نمـاز، از آن     »الصلوة

  شود. فهمیده نمى

ـ       واسـجدوا للّـه الَّـذى خَلَقَهـنَّ انْ کُنْـتُم ایـاه       «تند. مـثالً  اما ظـواهر، مطلقـات و عمومـات و قواعـد کلـى هس

) 56(ذاریـات/  »و ما خَلَقْت الْجِنَّ والْـانْس االّ لیعبـدونَ  «) 5(فاتحه/»ایاك نَعبد و ایاك نَستَعینُ«) 37(فصلت/»تَعبدونَ

شود. عبادت نیز  گونه آیات به طور عام و کلى فهمیده مى ب کل عبادات از این. وجو»اَطیعوا اللّه و اَطیعوا الرَّسولَ«

تنها رکوع و سجده و دعا نیست، کل حرکات انسان مؤمن اعم از نماز، روزه، کار و تالش، ازدواج و همسردارى 

تَعین«و... کالً عبادت است مشروط بر این که حق  نَس اكیا و دبنَع اكپرستیم و تنها  آورد: تنها تو را مىرا به جا »ای

خواهیم، مال و مقام و زندگى اگر جلوتر یا برابر خدا قرار گیرند حق عبادت و استعانت الهـى ادا   تو را کمک مى

  نگردیده است.

  اند: ظواهر، خود داراى دو مرحله
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حـرَّم  «د، ماننـد  ـ مرحله اول مانند نص است؛ یعنى در کـل قـرآن قیـد و تخصیصـى دربـاره آن وجـود نـدار       1

یمحقُ اللّه «نمایند؛ مانند  ) که نه تنها قید و تخصیصى ندارد، بلکه آیات دیگرى آن را تأکید نیز مى275(بقره/»الرّبوا

نَکُم بِالْباطلِ«)، 276(بقره/»الرّبوا یالَکُم بوال تَأکُلُوا اَم 188(بقره/ »و(  

اى کـه   باشند، به گونـه  ابطى هستند که داراى قیود و مخصصاتى مىمرحله دوم ظواهر، مطلقات و عمومات و ضو

اَحلَ اللّه «حتى اگر در قرآن، قیدى هم ذکر نشده باشد، از نظر عقلى واضح است که باید قیدى در کار باشد، مثل 

عیکلى است، دوم این  ) خدا خرید و فروش را حالل کرد. این آیه دو منظور دارد: اول این که قاعده275(بقره/»الْب

بـرداران یـا ابلهـان     که قیودى در کار است بگردید تا پیدا کنید، چون واضح است که اطفـال، دیوانگـان، کـاله   

  رسیم: توانند شرایط بیع را داشته باشند، پس اگر جستجو کنیم به قیود آن مى نمى

ینَکُم بِالْباطلِ االّ اَنْ تَ« ب والَکُمال تَاکُلُوا اَم نکمون تَراضٍ مةً عجار29(نساء/»کُونَ ت.(  

  ).5(نساء/ »و ال تُؤْتُوا السفْهاء اَموالَکُم الَّتى جعلَ اللّه لَکُم قیاماً«

این دو آیه و آیاتى دیگر توضیح و قیدى براى معامالت و بیع هستند که خود قرآن قیـود خـود را بیـان فرمـوده     

  دارند. امله کننده را براى صحت و حلّیت بیع بیان مىاست؛ یعنى شرایط معامله و مع

طلبى حرام است، یک در هـزار   خوارى و زیاده نص در اطالق است، یعنى ربا خود به حساب مفت »حرَّم الرِّبوا«اما 

در باشـد، امـا    چون نص مـى  دهیم رباى حاللى وجود داشته باشد. بنابراین، ظاهرِ مرحله اول، هم هم احتمال نمى

  1دانیم بعضى معامالت باطل است. بنابراین، ظاهر مرحله دوم است. مورد بیع مى

». ال رِبا بینَ الْوالد والْولَد و بینَ الزَّوجِ والزَّوجۀ و بینَ الْمسلمِ و الْکـافر «گویند:  در مورد ربا احادیثى داریم که مى

  توان گفت: هستند. در این باره سه مطلب مى »الرِّبوا حرَّم«کنند این روایات قیدى بر  اى فکر مى عده

پرسیده باشند: آیا بین پدر و فرزند یا بین زن و شوهر یا بـین مسـلمان و    السالم علیهاى از معصوم  ـ ممکن است عده1

و فرزند یـا  هیچ ربایى نیست، (حتى) بین پدر »: ال ربا«اند:  کافر، ربا اشکال دارد یا نه؟ و ایشان در پاسخ فرموده

  زن و شوهر یا مسلم و کافر.

هاى دیگرى بر خالف این گمان، حرمت ربا در این مـوارد   ـ میان خود این روایات تناقض وجود دارد و روایت2

 السـالم  علیـه از امیر المؤمنین  السالم علیه، در این باب روایتى از ابى عبداللّه 12الشیعه، ج  که در وسائل کنند، چنان را ذکر مى

بده رِبـا «فرماید:  است که حضرت مى ع و یِدنَ السیب سلَی رِبا و هلَدو لِ ونَ الرَّجیب سی مطلقـا ربـا بـین مـرد و     » لَ

  اش ربا نیست. فرزندش نیست، و نیز بین آقا و بنده

(هیچ ربایى نیست)، تفاوت دارد، »: ال ربا«ها ربا اشکال دارد که با لفظ  (ربا نیست)، یعنى بین این»: لَیس رِبا«لفظ 

را هم به یک معنا بگیریم، » لیس ربا«و » ال ربا«قابل قبول هستند؛ اما اگر » لیس ربا«هاى  که در این صورت روایت

                                                        
درباره آن » اصول االستنباط بین الكتاب و السنھ«ـ مباحث مربوط بھ نصوص و ظواھر، بسیار مفصل و تخصصى ھستند كھ در كتاب ١

گون�ھ ج�امع توض�یح  ب�ھ» الفقھ�اء ةالفرق�ان و تبص�ر«اى تفس�یر ھ� ھاى بیع و معامالت و ربا و... را در كت�اب چنین بحث ایم. ھم بحث نموده
 ایم.  داده
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  تفاوتى نخواهد بود و هر دو دسته روایت، مخالف قرآن خواهند بود.

هاـ در صورت داللت بـر استثناــ بـرخالف     وایتگوییم: چون این ر ـ اگر این دو حالت هم متصور نباشند، مى3

است قابل قبول نیست، مثالً شراب چون مست کننده است حرام است؛ ربا نیز چون زیـاده گـرفتن و    »حرَّم الرّبوا«

خوارى و ظلم است، حرام است. آیا این ظلم نسبت به دیگران حرام است، ولى نسبت به نزدیکان کـه بایـد    مفت

تواند ربا از زن براى شوهر و از فرزند  ت بیشترى قرار گیرند، حالل است؟ وانگهى چگونه مىمورد محبت و عدال

براى پدر حالل باشد و برعکس آن حرام؟ یا این که ربا و زیاده گرفتن براى پدر حالل و براى مادر حرام باشد؟ 

نص است و هیچ قیدى براى اَعمال حرام،  »حرَّم الرّبوا«ترند! پس  در صورتى که مادر از پدر و زن از شوهر، محتاج

تواند وجود داشته باشد، مگر در حالت ضرورتى که ناخواسته پیش آید و خود در ایجاد اضطرار نقشى نداشته  نمى

  باشید.

اى بیان فرموده که مکلفـین بـا دقـت و     گونه توان گفت: کل آیات قرآن نص است، یعنى خدا منظور خود را به مى

  رد نظر آن را بفهمند.جستجو، حکم مو

تواند هم  ها جزو نص است که هیچ قیدى ندارد و نمى گاهى بیان مطلبى، در مورد خصوصیات خدایى است، این

  و... . »ء لَیس کَمثْله شَى«و »ء قَدیرٌ انَّ اللّه على کُلِ شَى«داشته باشد. مانند 

شـامل افـرادى    »اَحلَّ اللّه الْبیع«د داراى شرایطى باشند، مثالً گاهى هم حکم بیان شده، ویژه مکلفینى است که بای

است که باید واجد شرایط معامله باشند. البته این شرایط را حتماً باید از قرآن یا سنّت قطعیه به دست آوریم، نـه  

ان و دیوانگـان و  این که از خارج این دو منبع شرطى را اضافه کنیم. شروط عدم حلّیت بیع بـا صـغیران، سـفیه   

هاى  آوریم نه از عقل و اجماع و گفته گذارى و... را از آیات قرآنى به دست مى مجهول بودن مورد معامله، و کاله

یابیم، مشروط بر این که موافق آیات قرآنى باشند  بشرى. شرایط و ضوابط بعضى احکام را نیز در سنّت قطعیه مى

آور باشند ـ که هر دو وحى هستند. باالخره چیزى خارج  در صورتى که علمـ و یا حداقل نه موافق و نه مخالف، 

  شود. که از خارج قرآن، چیزى بر آن اضافه نمى توان اضافه کرد. چنان از وحى را بر وحى نمى

  بنابراین همه قرآن نص است و حتى یک داللت مجهول، ظنى، مهمل و مبهم در قرآن وجود ندارد.

آید، مثل صنعت و امکانات پیشرفته امروزى و تغییر شرایط سیاسى و  صرى نیازهایى پدید مىالبته این که در هر ع

اى بیش  گوى این نیازها باشد، مغالطه تواند پاسخ اجتماعى برمبناى اقتصاد و سایر تحوالت جهان امروز و دین نمى

خود او وانهاده و تنها برخى اصول  که عرض شد، راه پیشرفت در امور خاص بشر را به نیست، زیرا اوالً دین چنان

که چگونه خانه بسازد، چگونه براى خود رفاه و آسایش ایجاد کند، پیشرفت در  ها را بیان داشته است، این کلّى آن

ها و استعدادهاى خودش محول کـرده و   علومى مثل پزشکى، فیزیک، مکانیک و سایر مسایل بشرى را به توانایى

ترین مبانى را که بشر توان رسیدن به آن را نـدارد بیـان فرمـوده     علوم نیز برخى از اصلىالبته در بعضى از همین 

گوید در عین زندگى  گوید در صنعت و تکنولوژى و سایر علوم پیشرفت نکنید، بلکه مى است، و ثانیا شریعت نمى

کنیـد تـا در آخـرت رسـتگار      عادالنه دنیوى، از فرامین شریعت الهى نیز که منافاتى با دنیاى شما ندارد، اطاعت
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شوید، بنابرین بشر تنها در امور بشرى باید نظر دهد و به هیچ وجه حقّ دخالت در احکام الهى را ندارد، زیرا اوالً 

گوست و نه در برابر افرادى مانند خود و  بشر مطلق نیست، ثانیا شارع نیست و انسان در قیامت در برابر خدا پاسخ

دهد و آیا شما اگر به جاى خـدا، حکمـى جعـل     اطاعت بندگانش پاداش و عذاب مى این خداست که در مقابل

  دهید که دیگران سخنان شما را اطاعت کنند؟  کنید، پاداش هم مى

باالتر از مسئله پاداش و عقاب، خداى متعال در تشریع احکام و جعل قوانین نسبت به بندگانش دلسوزتر است تا 

هاى حکیمانه و از روى علم مطلق الهـى اسـت.    فرموده، با رعایت تمامى مصلحتدیگران و اگر حکمى را معین 

شود و ما همواره با مقبوالت برونىِ آمیخته با افکار و  تنها عمل به قوانین ربانى قرآنى، باعث وحدت و مودت مى

  ایم.  زدهایم که چنین کثرت متخلّف و مختلفى را رقم  علوم بشرى به فهم و برداشت از متن پرداخته

بدیل بودن قرآن، ابـدى و تغییرناپـذیر    نظیر، بى چنین قراین و شواهدى دیگر مثل مطلق، بى طبق  آیات قرآن و هم

ه اسـت و دیگـران       بودن آن را مى فهمیم، معیار ما در موقت یا ابدى بودن احکام، تنها خود قـرآن و سـنّت قطعیـ

اى بیاورند کـه داللـت بـر آن     که از قرآن قرینه غیر است، مگر اینتوانند بگویند فالن حکم از قرآن ثابت یا مت نمى

  داشته باشد.

  ـ تطبیق احکام ابدى با موضوعات37

تواند موضوع حکم یعنى مورد  دکتر شبسترى: در مرحله تطبیق احکام ابدى کلى به موارد خاص، فقیه چگونه مى

  ]3یک/هرمنوت[خاص مورد نظر را بشناسد تا حکم آن را معین کند؟.. 

یعنـى امکـان و   » مقام ثبوت«خوریم که در آن، فقها نظر و دقت خود را متوجه  در مباحث فقهى به مواردى برمى

یعنـى  » اثبات«اند: چون جعل این حکم قابل تصور نیست، در مقام  اند و گفته عدم امکان جعل حکم معینى نموده

و استظهار نمود. معناى این مسأله این است که فقیه در  توان این حکم را از ظواهر استفاده استنباط و اجتهاد نمى

» مقـام ثبـوت  «تواند به استنباط حکم از کتاب و سنّت بپردازد که قبالً بداند جعل حکم مورد نظر در  صورتى مى

ها  اى دیگر حل کنند. آن خواهند به زعم خود این مشکالت را به شیوه عقالً ممکن است.. بعضى از صاحبنظران مى

گـوییم   آییم که جعل حکم ابدى در کجا ممکن و در کجا غیـر ممکـن اسـت؛.. مـى     گویند ما در صدد برنمى مى

اى مربوط است که  کنند و بسیارى از احکام در کتاب و سنّت به موضوعات ویژه موضوعات احکام تغییر پیدا مى

ت... درباره موضوعات جدید ها را موضوعات دیگرى گرفته اس آن موضوعات در عصر ما وجود ندارد و جاى آن

کنیم وگرنه تکلیف براى این موضوعات  هم اگر از عمومات کتاب و سنّت، حکمى به دست آوردیم به آن عمل مى

کند و شرط آن این  گذارى مى دانیم. در این موارد حکومت قانون را جزء بخشى از اختیارات حکومت مسلمین مى

انـد کـه در مـوارد تفسـیر      ن صاحبنظران به صورت ضمنى پذیرفتـه است که مخالف با اصول شریعت نباشد.. ای

توان از نظم طبیعـى در زنـدگى انسـان سـخن گفـت و تغییـر و تحـول امـرى طبیعـى و           موضوعات احکام نمى

اى از اوضاع و احوال اقتصـادى کـه در    توان داشت.. اگر پاره ناپذیر است و در نتیجه حکم ابدى هم نمى اجتناب

داشت، عوض شود و به اصطالح موضوع تغییر پیدا کند، احکام اقتصادى مربوط به آن دوران  صدر اسالم وجود
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هم که در کتاب و سنّت هست، در حدود تبدل موضوع دیگر شمول نخواهد داشت. آیا معناى این سخن غیـر از  

  ]4ک/هرمنوتی[توان سخن گفت و نه از حکم ابدى؟  این است که در این موارد نه از نظم طبیعى مى

کرد و نه با توپ و تانک  طور که با شمشیر جنگ مى کرد، همان دکتر سروش: هر پیغمبرى در محیطى که ظهور مى

رد و   ـ چون توپ و تانکى در کار نبود ـ با همان مفاهیمى که در جامعه جارى بـود، کـار خـود را پـیش مـى       ـب

و به مردم بیاموزد و یا از مردم بخواهد که از آن توانست مفاهیمى را که هنوز نیامده است از خود اختراع کند  نمى

که خالفش ثابت شـود.   اند؛ موقّت هستند، مگر این مفاهیم نیامده استفاده کنند. از این رو احکام فقهى قطعا چنین

کـه   اند و متعلّق به جامعه پیامبر و جوامعى شبیه به آن جامعـه هسـتند، مگـر ایـن     تمام احکام فقهى اسالم موقّت

انـد و نـه بـراى آن     طورى که ما باید دلیل قطعى داشته باشیم که براى همیشه وضع شـده  ش ثابت بشود، بهخالف

  ]72/ ص15آفتاب/ [شرایط ویژه. 

  

باشد، ولى احکام ثابت و متعین هستند، یعنى دین اسالم  صادقى: موضوعات احکام در طول زمان متغیر مى  اللّه آیه

ه قـرآن    و قرآن ـ نه فقه مرسوم ـ از ن   ظر موضوعات پویاست، اما از نظر احکام گویاست، فقه سنّتى که متّکـى ـب

پذیر است. فقه حوزوى امروز و دیروز، ساخته اذهان و افکـار علمـاى    نیست، گویا هم نیست، بلکه جامد و زوال

ست، موضوع و ها زنده و زندگى بخش ا سلف، فارغ از مبانى قرآنى بوده و منسوخ است، اما قرآن براى همه زمان

  حکمش یابنده یکدیگرند و ارتباط تنگاتنگ با هم دارند، البته نحوه تغییر موضوعات سه بعدى است:

کند: یا تعـداد موضـوعات    هاى بعد به دو حالت، توسعه پیدا مى ـ موضوعى که در صدر اسالم بوده و در زمان1

  آید. ختلفى به وجود مىشود، و یا این که موضوعات مشابه جدید و م معین شده بیشتر مى

  روند. طور کلى از میان مى ـ موضوعاتى که به3یابند.  ـ موضوعاتى که کاهش مى2

بنـدى و   بندى است که در زمان صدر اسالم تنها چهـار نـوع شـرط    حالت اول: مثل مسابقات حالل در باب شرط

وانى. البته به طورکلى مسابقه، برد و د مسابقه، مستحب یا واجب شناخته شده بود: تیراندازى، دوندگى، شنا و اسب

بندى در تمام موارد حرام است، مگر در مواردى که به دلیل هدف مقدس افزایش نیروى جنگـى و   باخت و شرط

هایى به هدف افزایش نیروى بدنى و تضمین سالمتى، برد و باخت، جایز بلکـه   آمادگى در برابر تهاجم یا ورزش

) تا حدى که 60(انفال/ »و اَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و من رِباط الخَیلِ«ه آیه ک واجب شمرده شده است، چنان

  توانید در برابر کفار از تمامى نیروها آماده سازید. مى

قسمت اول آیه، حکم و قسمت دوم، موضوع است، قرآن حتى در بعضى موضوعات نیز بیاناتى دارد (ماننـد آیـه   

کند، لکن موضوع تا حدود زیادى تغییـر و توسـعه    ذکر) تا چه رسد به احکام. حکم آیه تغییر نکرده و نمىال فوق

یافته است. موضوع، زیرمجموعه حکم است. در هر زمانى باید آمادگى دفاعى بـا همـه قـوا مهیـا باشـید. مـثالً       

سابقه تیراندازى جایز است، سابقاً فقط شنا، هاى جنگى م تیراندازى در سابق با تیر و کمان بود، اآلن با انواع سالح

دوانى و دونـدگى،   شد ولى اکنون مسابقات غواصى و تمرین زیر دریا هم جایز است، در اسب روى آب انجام مى
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فقط اسب و شتر وجود داشت و افراد نیز پیاده بودند، اما حاال مسابقه با تانک و هواپیما و کشتى و زیردریـایى و  

هاى چریکى مشمول است. زیرا مناط مسابقه با وسایل جنگى، افزایش توان رزمى اسـت. درسـت    انواع رزمایش

کرد نه با توپ و تانک، اما وسایل جنگى از موضوعات هستند نـه از احکـام.    است که پیامبر با شمشیر جنگ مى

ه با شمشیر چه با توپ حکم این است که در مقابل دشمنان با تمام قواى موجود، آمادگى دفاعى داشته باشید، چ

کنیم. بـراى شـریعت الزم نیسـت کـه      جا به وضوح مشاهده مى و تانک و خلط مبحث موضوع و حکم را در این

مفاهیم توپ و تانک را اختراع کند، بلکه با جعل حکم آمادگى دفاع با تمام قوا در برابر دشـمنان، همـه وسـایل    

شـود و هـیچ    ه حکم ابدى همه موضوعات تاریخ را شـامل مـى  بینیم ک کند. مى جنگى در طول زمان را اراده مى

شود. آیا اگر وسایل جنگى تغییر یافتند، حکم وجوب دفاع و تهیه قواى رزمى هم تغییر  تغییرى در حکم ایجاد نمى

کند؟ خیر! زیرا حکم قرآنىِ وجوبِ آمادگى جنگى و تهیه قواى دفاعى، مفهوم عامى است که همه قـواى   پیدا مى

  ها شامل است. جسمى، تاکتیکى و تسلیحاتى را در همه زمانفکرى، 

ها نیز موضوعاتى پدید آمده که در گذشته اصالً نبوده است. مثل کشـتى، جـودو، تکوانـدو، فوتبـال،      در ورزش

ها نیز اگر به هدف تأمین سالمتى و افزایش قدرت دفاعى در برابر دشمن  ها و مسابقات آن والیبال و... این ورزش

فزایش نیروى جسمى و سالمتى باشند، طبق قاعده براى ورزشکاران جایز، بلکه واجب است. اما اگـر در هـر   یا ا

زمانى، مسابقاتى طراحى شوند که در جهت باالبردن قدرت دفاعى یا تضمین سالمتى بدنى انسان مفید نباشـند و  

اتالف وقت و عمر باشد، قطعا حـرام   ها لهو و لعب و حتى باعث تفریح و رفع خستگى هم نباشد، یعنى انجام آن

اى بر آن متصور نباشـد، حتـى    هستند. بنابرین قاعده این است که اگر برد و باختى، لهو و لعب باشد و هیچ فایده

اى تعیین نشود، حرام است. اگر برد و باختى تنها براى رفع خستگى باشد و هیچ فایده دیگرى نداشـته   اگر جایزه

هاى دفاعى و رزمى فردى و  اى براى افزایش مهارت آن تعیین نشود، مباح است. اگر مسابقه باشد و جایزه هم براى

ها، مفید باشد، حتى اگر بـراى آن جـایزه    اجتماعى و افزایش نیروى بدنى و جسمى افراد و یا تضمین سالمتى آن

ها نیز  شرکت در ورزشتعیین شود، مستحب، بلکه واجب است و حتى تعیین جایزه به هدف تشویق دیگران براى 

  واجب است.

اما اگر در انجام مسابقات، هدف دیگرى اضافه بر هدفى که خدا معین نموده، در کار باشد، صحیح نیست و حتى 

اى نیکوسـت و   کند. انجام مسابقات ورزشى و رزمى براى خود بازیکنان، مفید فایده جامعه را دچار مشکالتى مى

نیروهاى نظامى براى آمادگى دفاعى و حراست از مرزهاى کشـورهاى اسـالمى   تماشاى آن نیز که موجب تشویق 

گردد، جایز است، اما صرف تماشاچى بودن و سوت و کف زدن در مسابقات ورزشى، نه تنها فایده و مهارتى  مى

کاذب را  بهاى انسان را هدر داده و هیجانى زودگذر و دهد، بلکه وقت گران ایجاد نکرده و نیرویى را افزایش نمى

هـا   کند و حتى در بعضى موارد باعث ناآرامى و ناامنىِ محیط ورزشگاه و شهر، توسط طرفداران تیم نصیب او مى

گردد که جاى بسى افسوس و حیرت است که صدهزار نفر، حداقل سه ساعت، سیصد هزار ساعت وقت جوان  مى

آید. اگـر ایـن زمـان بـا      اى به حساب مى دهالعا تلف شده داریم، عالوه بر آن آشوب و درگیرى که خسارت فوق
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ایجادامکانات، صرف تمارین ورزشى براى کل جوانان گردد، باعث افزایش قواى جسمى و روحى آنـان شـده و   

  بازدهى اجتماعى آن نیز باال خواهد رفت.

مـواد مخـدر و   البته در حال حاضر که امکانات ورزشى براى همه جوانان مهیا نیست و بیکارى و خطر اعتیاد به 

دیگر انحرافات اجتماعى، بسیار زیاد است، از باب تقدیم اهم بر مهم، صرف تماشاگرى مسابقات ورزشى که ترك 

  واجب یا انجام حرامى دیگر را دربرنداشته باشد، جایز است.

این »ینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودیا اَیها الَّذ«از موضوعات نوظهور، عقد بیمه است. در آیه اول سوره مائده آمده است که: 

هـا، شـرایطى مقـرر     یک حکم کلى براى تمامى عقدها و قراردادها است. قرآن و سنّت قطعیه براى صحت پیمـان 

اند و هر عقدى اعم از اجاره، هبه، ازدواج و همه معامالت و قراردادهاى جدید مثل بیمـه، خریـد سـهام     فرموده

ه شرط ربوى نبودن، عادالنه و عاقالنه بودن و... شامل وفاى به عهد و پیمان خواهند کارخانجات و شرکتها و... ب

  بود. بنابرین پدیدآمدن موضوعات جدید، دلیل بر پیدایش احکام جدید نیستند.

زار، تبدیل به  باشند. آیا اگر سگ و خوك، در نمک مثال دیگر راجع به سگ و خوك صحرایى است که نجس مى

ه سـگ و     م نجسند؟ در ایننمک شدند باز ه جا موضوع به کلى از بین رفته است. چون حکم نجاست مربـوط ـب

جا نمک،  خوك است، نه به نمک. گرچه سگ نمک شده، شکل ظاهرى قبلى خود را حفظ کرده باشد، پس در این

  ء است. شود که طهارت کلّ شى داخل ادله دیگرى مى

اى بـه عهـده دارد و بــخواهد     ان رفته است. اگر کسى کـفاره یـا دیـه  یا مـوضوع کنـیز و برده که به کلى از می

منـَۀٍ«فرماید:  اى را آزاد کنـد چه کنـد؟ آیه مى بنده گیرشـده   ) پـس آزاد کـن گـردن   92(نساء/»فَتَحریـرُ رقـَبۀٍ مـُؤْ

  گرفتارِ باایمان.

هـاى دفـاعى مسـلمین بـا کفـار، اسـیر        در گذشته غالمان و کنیزانى بودند که قبل از اسالم آوردنشان، در جنگ

گیرشدگان گرفتارِ دیگر، فراوانند.  شد. اکنون نیز رقبه و گردن شدند و آزادسازى آنان براى کفاره و... انجام مى مى

از جمله مسلمان بدهکار در بند و حبس، آبرومندان گرفتارِ قرض، جوانان مبتال به فقر و تنگدستى و... همگـى از  

روند. قرآن براى پرداخت کفاره، لفظ عبد  و غالم را به کار نبرده اسـت،   شمار مى اى گرفتار بهه موضوعات گردن

دو شرط در آیه نهاده شده است: اول گرفتار، دوم مؤمن، که به اندازه کفاره خود به او  »فتحریر رقبۀٍ مؤمنۀ«فرموده 

   1ت یابد.بدهید تا از گرفتارى آزاد شود یا یک زندانى مؤمن و آبرودار نجا

ساز جدید این است که آیا ممکن است موضوعى پیدا شود و حکم آن معلوم نباشد؟ اگر چنـین شـد    مسأله شُبهه

جعل حکم جدید وظیفه کیست؟ علما یا حکومت یا منتخبین مردم؟ جواب این است که، علما، حکومت، ائمـه و  

نیز قانونگذار شریعت نیستند. زیرا شارع فقط خداست. پیامبر تنها رساننده شریعت و احکام به مـردم  حتى پیامبر 

  )26(کهف/»و ال یشرِك فى حکْمه اَحداً«است، و در تعیین حکم، احدى شریک خدا نیست تا جعل حکم کند. 

                                                        
١

 توضیحات دیگرى در این باب در ص    آمده است. -
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ارد، و در این والیت، هیچ شریکى را خدا بر مبناى ربوبیت مطلقه، حاکمیت و والیت مطلقه تکوینى و تشریعى د

پرستان که  پذیرد. زیرا شریک خدا، یا خداى دیگرى و یا یارى دهنده او در جعل احکام است. مانند عقیده بت نمى

  دانند. ها را فرع بر خداى اصلى مى بت

یا اگـر هـم تـوان    ها را ندارد و  بدین لحاظ خداى متعال، احکامى را بیان فرموده که بشر، قدرت دسترسى به آن

اى است که کل نیازها  رسند؛ در واقع احکامى را که خدا تشریع فرموده، به گونه رسیدنش را دارد، به اختالف مى

ها و موضوعات مربوط به هدایت و سعادت مکلّفان را پاسخگوست. اگر علم فقه مرسـوم حـوزوى کـه     و پرسش

د جوامع بشرى باشد، مقصر خود اوست، نه قرآن و خدا تواند پاسخگوى نیازهاى جدی منفصل از قرآن است، نمى

هـا،   دانسته چه خواهد شد. ما باید بگردیم و بدون غرض و جانبدارى از نـادانى  که عالم به ازل و ابد است و مى

ثَ و کان النّاس أمۀً واحدةً فَبع«توانیم به پاسخ آن برسیم، از کتاب حق جویا شویم:  موارد اختالف خود را که نمى

نْذرینَ و اَنْزَلَ معهم الکتاب بِالحقِّ لیحکُم بینَ النّاسِ فیما اخْتَلَفُوا فیه و    اللّه شِّرین و مبین مالَّ   النَّبیفیـه ا ا اخْتَلَـفم

  )213(بقره/»الَّذینَ اُوتُوه منْ بعد ما جاءتْهم البینات بغیا بینَهم

چه اختالف کردند حکم کند، و در آن اختالف نکردند  حى) را نازل کرد تا میان مردمان در آنها کتاب (و و با آن

  هاى روشن برایشان آمد. مگر کسانى که همان کتاب به آنان داده شد پس از آنکه نشانه

  

  ـ شارعیت پیامبر38

شارع احکام فقهى پیامبر  اى را هم راجع به احکام خدمت شما ذکر کنم. تلقى من این است که دکتر سروش: نکته

گـذارى پیـامبر صـحه     گذارى کرده است و البته خداوند بر قـانون  بوده است. شخص پیامبر در این مسایل قانون

گذارى این بوده که احکـام و قـوانین جامعـه را از     گذاشته است. دغدغه بنیادین و اساسى پیامبر در امر قانون مى

چـه در آن زمـان    عدل فراتاریخى ـ عبور دهد. به این معنا که جامعه را از آن  ـ و نه» عدل زمانه«به » جور زمانه«

  ]72/ ص15آفتاب/ [دانستند، معطوف کند.  چه در همان زمان عدل مى دانستند، بیرون آورده، به آن جور مى

نقـل  این سخن بر خالف موازین مسلم قرآنى است. زیرا شارع تنها خداست و رسول هم تنها فرسـتاده خـدا در   

مستفاد است کـه رسـول    »ولو تقول علینا بعض االقاویل ألخدنا منه بالیمین..«احکام شرعى است و از آیاتى مانند 

تنهـا خـدا را شـارع     »شرع لکم من الـدین.. «تنها تعهد رسالت وحیانى را داشته است و دیگر هیچ و آیاتى مانند 

آور وحى ربانى باشـد کـه    هم همین است که تنها پیامداند، زیرا فاعل شرع، خداست و اصوالً معناى رسالت  مى

حضرتش نه رب است که شارع باشد و نه رب و رسول است که در شارعیت با خدا شـریک باشـد، بلکـه تنهـا     

رسان حق ندارد در مفاد نامه چیزى کم یا زیاد نماید، بلکـه   رسان که نامه آور و نامه رسول است. رسول یعنى پیام

 »و ال یشـرك فـى حکمـه احـدا    «سالم رساندن بى کم و کاست همان نامه است. و از آیاتى ماننـد  تنها وظیفه او 

دهد. این سخن  اش چه در تکوین و چه در تشریع، شریک قرار نمى فهمیم که خدا احدى را در حاکمیت ربانى مى

خالف نصوصى قرآنى و که پیامبر شارع است، گرچه قائلین دیگرى نیز دارد، لکن هم برخالف عقل است و هم بر
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  ولو کـان مـن غیـر عنداللّـه    «کند.  ها این حقیقت را تثبیت مى هم برخالف کل آیات قرآن است که ربانى بودن آن

بودنش را محال دانسته است. چون غیر خدا هرکه باشد، حتى  جا غیرربانى در این» لو«که  »لوجدوا فیه اختالفا کثیرا

هایش تضاد، تناقض و یا دست کم تکاملى وجود دارد که قرآن  ان و اندیشهاگر رسول منهاى وحى باشد، در سخن

  از این هرسه مبراست.

  ـ اول توحید یا اول نبوت39

بسا  دکتر سروش: نقطه عزیمت براى مسلمان شدن، اعتراف به نبوت امیر اسالم است، نه اعتقاد به خدا و معاد. چه

یقظان یکسره درباره همین معناست که  بن د اعتقاد بیاورد. رساله حىفیلسوفى بتواند مستقل از انبیاء به خداى واح

ورزى  فیلسوفى توانسته بود بدون طى طریق پیامبران و صرفا با تفکر و کاوش عقلى، خداوند را پیدا کند. لذا دین

ه نبى دیـن  اند. کسى دیندار است ک شود، هرچند که همه ادیان توحیدى به توحید معتقد بوده از توحید آغاز نمى

شـود،   مربوطه را رسما به عنوان نبى پذیرفته باشد. حال اگر کسى به هر دلیل، شخصى را که پیامبر خوانـده مـى  

اگر کسى توحید و معاد و عدل و «شود..  پیامبر نداند و مثالً او را یک نابغه بداند، چنین کسى دیندار محسوب نمى

که کرارا گفتم..  او غیرمسلمان است، چنان 1»ار بداند، چه حکمى دارد؟امامت را بپذیرد اما پیامبر را صرفا سیاستمد

دو نوع ضرورت داریم: ضرورت دینى و ضرورت منطقى. ضرورت اعتقاد به نبوت نبى براى دیندار شمرده شدن، 

تعریف دین.. اگر کسى نافى نبوت نبى دینى. یعنى منطقا و مطابق  یک ضرورت منطقى است نه یک ضرورت درون

  ]47کیان/[باشد، نافى دین است. 

  

صادقى: از نظر فطرت، عقل، کتاب و سنّت توحید نخستین محور ایمانى است کـه اگـر کسـى ایمـان بـه        اللّه آیه

در دو بعد تواند داشته باشد. و این محوریت توحید  اى براى ایمان به رسالت نمى توحید نداشته باشد، هرگز زمینه

فطرى عقالنى و رسالتى است. درست است که عقیده توحیدى ممکن است منهاى رسالت برمبناى فطرت و عقـل  

دهد، نسبت به کسانى که بر دو مبناى فطرت و عقـل توحیـد را    سالم، تثبیت گردد. لیکن رسالت آن را تکامل مى

دهـد. نخسـت    ها هردو آگاهى را مـى  اند به آن رفتهاند و نسبت به کسانى هم که این دو محور را نادیده گ پذیرفته

بیدارى عقل و فطرت و برمبناى آن تکامل معرفتى توحیدى برمبناى وحى. چون فطرت و عقل در بینش توحیدى 

گرداند و در جمع کسانى که ایمان به خدا داشته  مطلق نیستند، رسالت که وحى ربانى است، آن بینش را مطلق مى

ان الـذین آمنـوا و الـذین هـادوا و     «صور یا تقصیر منکر نبوت باشند، اینان هم جزء مؤمنانند، باشند، و از روى ق

این آیه توحید را به عنوان محور ایمان با عملى صالح و ایمان بـه  »النصارى و الصابئین من آمن باهللا و الیوم اآلخر

گرکسى بدون قصور یا تقصیر به نبوت ایمان آخرت میزان هدایت قرار داده و نبوت را یاد نکرده است. براین مبنا ا

نیاورده ولى به خدا یا روز جزا ایمان آورده و عملى شایسته بر این دو مبنا داشته، او را مأجور دانسته، یعنـى در  

                                                        
١

 سؤال دكتر خرمشاھى از دكتر سروش. - 
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حد خود دیندار است. در کلّ تمامى نصوص اعتقادى توحید را محور اول ایمان دانسـته و اعتقـاد بـه قیامـت و     

ر توحید و فرع آن دانسته است. توحید هم مصدر است، هم منتهى، چنان که فطرت و عقالنیت رسالت را بر محو

شناسد و نیز هدف و مقصد اصلى رسالت هـم همـان توحیـد اسـت کـه نخسـتین        و نیز رسالت آن را مصدر مى

ب آور ر هاى اصلى و فرعـى. رسـول، پیـام    هاى رسوالن، همان دعوت توحیدى است و سپس سایر دعوت دعوت

کند، مگر به عنوان واسطه معصومانه وحیانى به  است و محور نیست و لذا هیچ کسى را به سوى خود دعوت نمى

است و خود رسول نیز سـبیلى معصـومانه بـه      سوى خدا. و در کل قرآن هم، صراط و سبیل، صراط و سبیل اللّه

هم ضرورى است، که ضرورت اعتقـاد بـه   است و نه آن که خود مقصود اصلى باشد. و ایمان به نبوت   سوى اللّه

نبوت هم منطقى است و هم دینى. عقالنى و منطقى است به دلیل معجزاتى که رسالتشان را ثابت کـرده و دینـى   

شان واجب است. پس هم منطقى است نه دینـى. اصـوالً ایمـان     رسانى است چون با ثبوت رسالتشان ایمان به پیام

، بلکه نقش ظاهرى ایمان را دارد و در کل هر ایمانى پس از پذیرش فطرى و غیرعقالنى و غیرفطرى ایمان نیست

  عقالنى است.

  

  ـ ذاتى و عرضى 40

شوند و ثانیا تغییرپذیر و  آیند، بلکه برآن تحمیل مى اند چون اوالً از دل ذات برنمى ها، عرضى دکتر سروش: عرضى

خـوش   ضى دیگر بدهد، بدون این کـه ذات دسـت  تواند جاى خود را به عر پذیرند. یعنى یک عرضى مى جانشین

اند و احکـام و مقتضـیات یکسـان دارنـد.      ها با هم مساوى ها بدان معنى نیست که عرضى دگرگونى شود. اما این

کنند، لکـن ایـن    ها با تحمیل خود بر ذات، تنگناها و فراخناهایى براى تجلى آن فراهم مى عبارت دیگر، عرضى به

  کنند... از این عرضى تا آن عرضى فرق مىتنگناها و فراخناها، 

الف. توضیح چندانى الزم ندارد که در نسبت با اسالم، عربى بودن عین عرضى بودن اسـت.. کـافى بـود پیـامبر     

اسالم، ایرانى یا رومى باشد تا زبان دینش پارسى یا سانسکریت یا التین گردد. چیزى که هست این است که زبان 

  هاى خود را بر وحى محمدى تحمیل کرده است.. ویژگى عربى اینک تنگناها و..

  

گیرید، درست نیسـت.   اى که از آن مى صادقى: وجود ذاتى و عرضى در قرآن قابل پذیرش است، اما نتیجه  اللّه آیه

اند  گیرند و به سادگى هم قابل تشخیص شوند، بلکه تنها ذوات را دربرمى چون اوالً عوارض بر ذوات تحمیل نمى

پذیرند، زیرا بسیارى از عوارض پس از دربرگرفتن  توان گفت عوارض تغییرپذیر و جانشین طور کلى نمى یا بهو ثان

وجه قابل تغییر نیستند؛ مثل سیاهى و سفیدى، بلندى و کوتاهى، چاقى و الغرى که بر انسان عـارض   هیچ ذات، به

دهد. بنابرین بعضى عرضـیات خـود ابـدى و     شوند و محال است از میان بروند و حکم انسانیت را تغییر نمى مى

پـذیرد. اگـر    غیرقابل تغییرند، مثل سیاهى یا سفیدى که اگر بر ذات انسانى عارض شوند، تا آخر عمر تغییر نمـى 

هـا فقـط صـفات و     هـاى او نیسـت و ژن   ها جزء خواص ژنتیکى است، باید گفت معناى انسـان، ژن  بگویید این
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  ند، و معناى اصلى انسان و ذات او چیز دیگرى است.کن خصوصیات ظاهرى را تعیین مى

آورند، مثل زبان براى انسان که اگـر   شوند، بلکه شکل و صورتى براى ذات پدید مى بنابرین عوارض تحمیل نمى

شود، اما آیا معناى انسان با تفاوت زبان، رنگ، قد و جـنس او   در هر قومى به دنیا آید، زبان مادرى او، همان مى

گیرى زبان اول، هرقدر هم تالش کند که زبان دومـى یـاد بگیـرد،     کند؟ البته براى هرکسى پس از شکل ىتغییر م

بازهم زبان مادرى او قابل تغییر نیست و این امکان تغییر تنها قبل از وقوع قابل بررسى است. مثالً زبان عربى کـه  

بود، به همان زبان بـود، امـا اکنـون پـس از     عارض بر قرآن است، تا قبل از نزول قرآن، اگر در سرزمین دیگرى 

اش براى تفهیم سایر مکلفان جایز بلکه واجـب   تحققش به زبان عربى، قابل تغییر به زبان دیگر نیست، تنها ترجمه

توانست به زبان دیگـرى باشـد، نقصـى     که قرآن مى است، نه این که قرآن جدیدى با زبان جدید نازل شود و این

هرحال خداى متعال براى بیان آخرین شریعت، زبـانى را انتخـاب کـرده و حتمـا      شود، به براى آن محسوب نمى

اى نازل  خواست به گونه حکمتى هم داشته است. گرچه وحى قرآن به هرزبان دیگرى هم بود، اگر خداى متعال مى

  ن ممکن نباشد. اى نباشد و هم نظیرى براى آ فرمود که هم شیوا و رسا باشد و در فصاحت و بالغتش خدشه مى

که قرآن نشان از حوران سیه چشم (نه زنان چشم آبى)  ب. نه فقط زبان اسالم، که فرهنگ آن هم عربى است.. این

که به ناظران توصیه  و این »حور مقصورات فى الخیام«بیند  ها ساکن مى که آنان را در خیمه دهد، و این در بهشت مى

دهد که چگونـه رنـگ و    .. همه نشان مى»افال ینظرون الى االبل کیف خلقت«کند تا به شتر و خلقت آن بنگرند  مى

بوى ذوق و.. عادت و محیط عربى، هسته مرکزى اندیشه اسالمى را چون قشرى ستبر فراگرفته است. تردید نیست 

ت آن پیام اى از فروغ و فخام که ذره زد. و بدون آن که بعثت پیامبر در محیطى دیگر، دفتر وحى را رنگى دیگر مى

هاى غیر عربى بسیار (عبرى،  کرد.. همچنین است واژه بکاهد، او را از اشاره کردن به ستوران و حوران.. بى نیاز مى

کند.. از قبیل: مرجـان، یـاقوت،    حبشى، فارسى،..) که در قرآن کریم آمده است و عددشان از دویست تجاوز مى

هـا در زبـان    و مناسبات سیاسى و.. عامل عمده ورود این واژهابلیس، صراط، سندس،.. داد و ستد و رفت و آمد 

  جا در زبان وحى بوده است..  عربى و از آن

چشم (و نه زنان  استفاده از فرهنگ عربى هم تحمیلى بر ذات نیست، این مثال شما هم که قرآن نشان از حوران سیه

درشت و  به معناى زنان چشم »حور العین«ه است: دهد، کامالً اشتباه است، زیرا قرآن فرمود آبى) در بهشت مى چشم

تواند سیاه، آبى یا هر رنگ دیگرى باشد. شما حتى به لغت قرآن هم توجـه   چشم، که این درشتى چشم مى نه سیه

  کنید.  نمى

نیز گرچه نام خاص ابل (شتر) ذکر شده، لکن آیات دیگرى نظاره عام  »افال ینظرون الى االبل کیف خلقت«در آیه 

که نظر و دقت در کل آیات الهى را  »أولم ینظروا فى ملکوت السماوات و االرض«کند:  کل آیات را سفارش مى به

کند و آیات دیگرى هم مثالً درباره زنبور عسل و نمل و سایر حیوانات نازل فرموده که در محیط عربستان  امر مى

و أوحى ربک الى النحل أن اتّخذى من الجبـال  «کنید؟  اند، شما چرا به این قبیل آیات توجه نمى چندان مهم نبوده

      مـن بطونهـا شـراب ذُلُـالً یخـرج کلَ ربب کُلى من کلّ الثّمرات فاسلکى س ا یعرُشون. ثممرِ و مبیوتا و من الشّج
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تفکر در آیات الهـى،  ) آیا ذکر زنبور عسل براى 69(نحل/»مختَلف فیه شفاء للنّاس إنّ فى ذلک آلیۀً لقومٍ یتفکّرون

هـاى معتـدل بیشـتر مـورد اسـتفاده اسـت و در        استفاده از فرهنگ عرب بوده، با این که زنبور عسل در سرزمین

بسا بسیارى از اعـراب بـا آن آشـنایى هـم      دارى زنبور عسل چندان رایج نبوده و چه عربستان گرم و سوزان، نگه

شود. بنابرین  بردن نام شتر دلیـل بـر تطـابق بـا      ن اصالً کاشته نمىنداشتند. یا گیاهانى مانند زیتون که در عربستا

محیط نیست، زیرا اوالً گیاهان و حیوانات دیگرى هم که در محیط آن روز چندان محورى نبوده، در قـرآن ذکـر   

 اند و شتر حیوان اصلى اعراب هـم  شده است و اعراب با سایر گیاهان، حیوانات اهلى و وحشى هم آشنایى داشته

نبوده، مثالً اسب، االغ، گوسفند، گاو و... هم نزد آنان مهم بوده است. ثانیا شما در کل حیوانـات اهلـى و حتـى    

هـا و قیافـه    الجثه و اهلى، با کارآیى کامالً متفاوت، داراى استقامت در بیابـان  وحشى نگاه کنید، شتر حیوان عظیم

اند، اما بردن  دارد. گرچه سایر حیوانات و مخلوقات نیز چنین منحصر به فرد، واقعا انسان را به حیرت و تفکر وامى

که براى  نام شتر اوالً دلیل بر تطابق با محیط نیست، بلکه دلیل بر استفاده از محیط براى تنبه و تحذیر است، چنان

ر اگـر از  اند. ثانیا عجایب شـت  تذکر به حیوانات و گیاهانى هم تصریح شده است که در محیط آن روز رایج نبوده

  شود. هایى دارد که در هیچ حیوان دیگرى یافت نمى سایر حیوانات بیشتر یا کمتر نباشد، لکن ویژگى

هایى خاص یا الفاظ و لغات (اعـم از عربـى و غیـر عربـى)      خداى متعال محتاج و محدود به زبان یا آوردن مثال

گ بر وحى و تأثیرپذیرى از مناسبات و داد و نیست و هرلغت و مثالى که استفاده کرده است، دلیل بر تحمیل فرهن

ستدها نیست، اگر بگویید که لغات غیرعربى در قرآن، همان لغاتى است که جامعه آن روز با آن آشـنایى داشـته،   

دانید همه این لغات در میان اعـراب   پس وحى با شرایط محیط خود تطابق نموده، باید گفت: اوالً شما از کجا مى

ند؟ و اگر هم قراینى بیاورید، این قراین مربوط به تاریخ و نقل قول از کسانى است که صحت آن روز جارى بود

ها اطمینان بخش نیست. ثانیا بالفرض که لغات عجمى قرآن از جاى دیگر نیامده باشد، لکن خداى متعال  و سقم آن

) خلـق انسـان و خلـق قـدرت     2،3(رحمـن/ »خلق االنسان. علّمه البیـان «هاست:  خالق انسان و زبان تکلمى انسان

یادگیرى در انسان و تعلیم زبان به آدم، همگى از جانب حضرت حق سبحانه و تعالى است و لذا خـداى متعـال   

خواهد استفاده کنـد. درحقیقـت خـداى     براى افاده معانى مورد نظر خود والیت داشته و دارد که از هر لغتى مى

لغت و آن معنایى که در آن لغت هست، همیشگى است و دلیل بر تطابق بـا  کند، نه استفاده از  متعال افاده معنا مى

  محیط هم نیست. چرا که مهم معانى و مفاهیم هستند، نه لغات. 

آورد و  که مفهوم تازه خلق کند و تصورات تازه بیافریند، تصـدیقات و تشـریعات تـازه مـى     ج. دین بیش از این

کند، وجوب قربانى براى خدا  مى "خدا هست"را بدل به  "خدا نیست". افکند هاى تازه میان مفاهیم کهن مى نسبت

کند،.. به تعبیر دیگر، هـر دینـى (و در    نشاند، مؤنث بودن فرشتگان را انکار مى را به جاى قربانى به جاى بتان مى

امـا میـان    کند که برگرفته از زبان و فرهنگ قـوم اسـت،   جا) دین اسالم یک دستگاه واژگانى ویژه معرفى مى این

  هاى تازه افتاده.. اعضایش نسبت

هـا   است و با عطف و ارجاع به این محور است که بقیـه واژه   ترین مفهوم در دستگاه واژگانى اسالم، اللّه محورى
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  کنند، چون شکر، صبر،.. جایگاه خود را.. پیدا مى

  

ـ   سازد و به جـاى آن  شریعت ربانى تصورات و تصدیقات غلط را برطرف مى ورات و تصـدیقات صـحیح   هـا تص

شـود.   آورد. و نیز تصورات و تصدیقات ناقص را تکامل بخشیده و خود کمال تصدیق جدیدى محسوب مـى  مى

تصور و تصـدیق  » خدا هست«عالوه بر تصدیق غلط، داراى تصور باطل نیز هست که عقیده » خدا نیست«عقیده 

ه موضـوع در    ىباطل را زائل و تصور و تصدیق حقیقى و صحیح را جایگزین م کند. تصور مشرکان و ملحدان ـب

یعنى آن خـدایى کـه نیسـت، غیـر از آن     » خدا هست«، بسیار متفاوت است با تصور به موضوع در »خدا نیست«

اید که این خود مغالطـه   یکسان گرفته» خدا هست«با » خدا نیست«خدایى است که هست. شما مفهوم خدا را در 

  در اخذ وحدت موضوع است. 

کنیـد کـه در ایـن      تصور در منطق بدون تصدیق محال است. مثالً شما شیئى را به عنوان کتاب تصور مـى اصوالً

ء کتاب نبوده و دفتر بـوده، تصـور شـما     ء کتاب است و اگر بعدا بفهمید آن شى تصور باید تصدیق کنید آن شى

اید که با تصور قبلى شـما کـامالً    کرده عنوان دفتر تصدیق ء را به شود. یعنى شما آن شى منتقل به تصدیق دفتر مى

  متفاوت است.

جا گرچه قربانى واحـد اسـت،    وجوب قربانى براى خدا نیز با وجوب قربانى براى بتان متفاوت است. چرا که این

جا بحث از تصور قربانى نیست، بلکه تصور مفهوم وجوب قربانى است. اگر وجوب قربانى بـراى خـدا    لکن این

با تصور وجوب قربانى براى بتان بسیار متفاوت است. یعنى آن وجوبى که براى خداست، غیر  تصور شود، مسلما

  از آن وجوبى است که براى بتان است.

  

ها، عبارات) اسیر چنگال تصورات (مفـاهیم، مفردات)انـد.. کـدام دلیـل      افزایم که تصدیقات (گزاره د. اکنون مى

ترین واژگان و رساترین تصـویرها و   المثل زبان عربى غنى ت که فىتجربى و عقلى، پسینى و پیشینى قائم شده اس

  گذارد..؟ ترین مفاهیم در اختیار گوینده مى تعبیرها را براى افاده عالى

زداتر. عرضیات همه نقش مضاعف  تر و تقدس شناس به همان نسبت مقدس تر.. کار دین ها هرچه ظریف این عرضى

اند و بودنشان به قدر نبودنشان واجب اسـت و   اند، کاشف آن که حاجب ذات پرده و پنجره را دارند و همان قدر

  که از عرضى در عرضى بگریزیم، گریزى نداریم. جز این

  

ها براى برقرارى ارتباط و تبادل اطالعات از  هر زبانى که پدید آمده است، براى انتقال معانى و مفاهیم بوده وانسان

. دیگر چه تنگنا و فراخنایى هست که انتقال مفاهیم را دشوار کند؟ آرى! بعضى اند زبان و قدرت تکلم یارى گرفته

ها در مقایسه با آن  توانند به وسیله عبارات مختصر انتقال دهند و برخى زبان ها مثل عربى، مفاهیم مفصل را مى زبان

عربى لغت غفّار بر وزن فعال که  کنند. مثالً در زبان با تعداد کلمات بیشتر و قواعد دیگرى همان معنا را منتقل مى
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بینیم که براى انتقال معنـاى غفـار در    صیغه مبالغه است، داللت بر بخشندگى زیاد دارد و غافر بخشنده است. مى

شود، با این کـه در زبـان عربـى     فارسى از دو کلمه و براى انتقال معناى غافر در فارسى از یک کلمه استفاده مى

غافر داراى چهار حرف است و با اضافه شدن تنها یک حرف، معناى یک یا چند کلمـه  غفّار داراى پنج حرف و 

هایى در انتقال مفاهیم دارد.  شود. بنابر این و بسیارى خصوصیات دیگر، زبان عربى برترى در زبان عربى منتقل مى

راى انتقال مفـاهیم  هاى دیگرى هم باشند که خصوصیات دیگرى داشته باشند، لکن زبان عربى ب گرچه شاید زبان

هاى زبان عربى داللت بر مفرد، مثنى و جمع، داللت بر مؤنث یا مذکر و داللت بر  هایى دارد. مثالً فعل خود برترى

که در زبان فارسى گرچه مفرد و جمع، حاضر و غایب و مـتکلم   حاضر، غائب یا متکلم بودن فاعل دارد. در حالى

اریم. در زبان انگلیسى هم نه تنها هیچ فرقى بین مفرد، مثنى و جمع نیست، داریم، لکن فعل مثنى، مذکر و مؤنث ند

بلکه بین مذکر و مؤنث، غایب و حاضر و متکلم هم تفاوتى نیست و حتما نیازمند ذکر فاعـل در زبـان انگلیسـى    

ویسـند و  ن کنـد کـه دو مـرد مـى     داللت مى» یکتبان«ها هستیم. مثالً در زبان عربى فعل  براى تشخیص این ویژگى

داللت بر مـرد یـا زن   » نویسند مى«نویسند. اما در زبان فارسى فعل  کند که بیش از دو مرد مى داللت مى» یکتبون«

هـیچ داللتـى بـر    » write«ندارد. همچنین فاعل مثنى و جمع در فارسى یکسان است و در زبان انگلیسـى، فعـل   

مذکر یا مؤنث است؟ حاضر، غایب یا متکلم است؟  خصوصیات فاعل ندارد. آیا فاعل مفرد، مثنى یا جمع است؟

هاى فارسى یا انگلیسـى نـاقص    خواهیم بگوییم زبان پس در زبان انگلیسى حتما باید فاعل ذکر شود. البته ما نمى

هایى دارد، لکن زبان عربى  هستند و زبان عربى کامل و غنى است، بلکه هر زبانى براى انتقال مفاهیم خود ویژگى

تر و مختصرتر است، حتى اگر فضیلتى براى این زبان قایل  تر و متیقن خاص خود در داللت الفاظ، محکمبا قواعد 

نباشیم، لکن خداى متعال با انتخاب این زبان، مفاهیم و مرادات مورد نظر خود را بیان کرده و مکلفین هم وظیفـه  

تواند تنگنـا و فراخنـایى    هر زبانى براى خدا نمى هاى دارند تا مراد الهى را به هر زبانى که باشد، دریابند. ویژگى

هایش بوده که اگر وحى آخرین به هر زبانى بود،  ایجاد کند، زیرا هدف خدا، انتقال مفاهیم و مقصودها و خواسته

به زبان » قرآن«تواند به هر زبانى منظور خود را به مکلفان برساند که با وحى آخرین  توانست و مى خداى متعال مى

ى، آن را به نحو جامع، مانع و مطلق ارسال فرموده و پس از آن هم تغییرپذیر نیست. نه زبان قرآن پس از نزول عرب

تغییرپذیر است و نه این که اگر قرآن به زبان دیگرى بود، ممکن بود که احکام دیگـرى در خـود داشـته باشـد.     

رساند و هیچ چیزى براى خدا محدودیت ایجاد  ىچه در نظر دارد، م خداى متعال در هر شرایطى و به هر زبانى آن

  کند. نمى

ه. ورود تئوریهاى علمى دوران (طب و نجوم و..) در کتاب و سنّت دینى نیـز امـرى بـالعرض اسـت. خـواه آن      

ها را حق و صادق بـدانیم و خـواه قائـل بـه مسـامحه صـاحب شـریعت در صـدق و کذبشـان شـویم،            تئورى

م است.. تئورى بطلمیوسى هفت آسمان (درکى که همه مفسران مسلمان از آیـات  حال مسل اى بودنشان على عرضى

اند) نه ذاتى اسالم است و نه تنها راه بیان نعمـت و قـدرت خداونـد..     مربوطه تا پایان قرن نوزدهم میالدى داشته

هرچه باشـد، در   هاى کاذب براى القاء اغراض حق استفاده کند یا نه، جوابش تواند از تئورى که دین حق مى این
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افکند. یک مراجعه سریع به  اى نمى ها در کتاب وحى، رخنه ها و استفاده آن عرضى بودن و ذاتى نبودن این تئورى

اسـت.. یعنـى    "سـماء و عـالم  "کند که نزدیک یک دهم آن در بـاب   کتاب فربهى چون بحار االنوار، آشکار مى

ید نباید کرد که حتى اگر همه روایات وارده در این ابـواب،  طبیعیات و فلکیات.. و طب النبى و طب الرضا.. ترد

توانستیم بدانیم، چه جـاى آن کـه    ها را روایات دینى نمى الدالله بودند، باز هم آن الصدور و قطعى متواتر و قطعى

سـیار  اند، (نسـبتى کـه ب   ها منسوب ها بدان اکثرشان اخبار و آحاد ضعیف و نامعتمدند،.. و حاال هم که این کتاب

ها را نباید جزء وظایف دینى و مأموریت الهى آنان دانست. عرضى بودن معنایش ایـن   مشکوك است) باز هم آن

چـون علـوم طبیعـى از     اى از مباحث متعلق به علوم انسانى در دین (اقتصاد، سیاست،..) هم است.. آیا ورود پاره

  عرضیات نیست؟..

ه خود بشر وانهاده است، ولى در بعضى علوم بشـرى هـم بیانـاتى    که عرض شد، دین اسالم امور بشرى را ب چنان

دارد. اگر قرآن در علوم بشرى، قانونى و حکمى بیان کرده باشد، بشر باید صددرصد بپذیرد، خواه قابل آزمـایش  

گانه طبقات آسـمان دارد. حتـى اگـر بشـر فرضـیات و       باشد یا نباشد. مثالً قرآن شریف آیاتى دال بر تعداد هفت

باره ارایه کند که تعداد طبقات آسمان را غیر از هفت عدد معرفى کند، پذیرفته نیست؛ زیرا از  هایى در این ورىتئ

تـوان اطمینـان    کجا معلوم است که طبقات بعدى آسمان، دیدنى و قابل رؤیت و قابل آزمایش بشر باشند؟ آیا مى

کنـیم؟ آسـمان اول    ت که ما در آن زندگى مىداشت که طبقات دوم، سوم تا هفتم از جنس همین آسمان اول اس

هایى است که بشر هنوز به همین آسمان اول هم علم درستى نـدارد تـا چـه     چاله ها و سیاه داراى کرات، کهکشان

هاى بعد که ماهیت آن هم چندان معلوم و مشخص نیست! قرآن از هیئت بطلمیوس تأثیر نپذیرفتـه   رسد به آسمان

وس، ستارگان و سیارات همین آسمان مادى، به هشت یا نه فلک تقسـیم شـده بـود و    است. چون در هیئت بطلمی

محور جهان هستى را زمین، ماه را فلک اول، عطارد را فلک دوم، زهره را فلک سوم، خورشید را فلک چهـارم و  

بنـدى را   دانسـتند و قـرآن چنـین تقسـیم     آخر تا فلک هشتم را که ثوابت و فلک نهم را بدون هیچ اخترى مى الى

قرن پیش هم برخالف تئورى بطلمیوسى، با تقسیم کل آسمان و جهان مادى به  14کند. همان  وجه تأیید نمى هیچ به

هفت طبقه، هشت یا نُه فلک را تأیید نکرده و آیاتى هم دال بر حرکت زمین نازل گردید که بحث شد. پس چگونه 

  آشکار شده، تأثیر پذیرفته است؟ گویید از آن تئورى بشرى که خطاهاى بسیار آن هم مى

عنوان تأیید داشته  اى به اما اگر در روایات، مطالبى در علوم بشرى وجود دارد، در مرحله اول اگر در قرآن پشتوانه

پذیریم. در مرحله دوم اگر در زمینه علومى بشرى  ها را مى گانه آسمان، آن باشیم، مثل روایات دال بر طبقات هفت

اى نداشته باشیم، این گونه روایات اگر زمانى بـا علـوم قطعـى بشـرى تأییـد شـدند،        ن پشتوانهمثل طب، در قرآ

گذاریم و اگر علومى بشرى نتوانستند  پذیریم و اگر با علوم قطعى بشرى معارض شدند، آن روایات را کنار مى مى

مـانیم.   یا رد آن روایت ساکت مىدر این زمینه، مطالب روایتى را قطعا و علمى نقض یا تأیید نمایند، در پذیرش 

عنوان عمل به علوم قطعى، بایستى پذیرفته و انجام شوند.  پس روایات، اگر همچون آیات قطعى و ثابت شدند، به

طور که اگر پزشکان متخصص، عمل جراحى یا هر نوع مداواى دیگرى را الزم و ضرورى دانستند، شرع نیز  همان
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شود آن عمل جراحى را براى حفظ سالمتى خود  ه واسطه نظر کارشناسان، واجب مىآن را تأیید کرده و بر بیمار ب

طور در مباحث مربوط به علوم انسانى مثل اقتصاد، سیاست و.. تا زمانى که معارض شرع نباشند،  انجام دهد. همین

رآن مقدم باشد. مثالً در قابل قبولند. اما اگر شریعت قرآن در این مسائل هم احکامى داشته باشد که دارد، بایستى ق

وجه مورد تأیید شرع و قابل اجرا نخواهد  هیچ علم اقتصاد، اگر راهى پیشنهاد شود که منجر به رباخوارى گردد، به

  پذیریم. بود. اما اگر راهى را پیشنهاد کند که با شرع هیچ تعارضى نداشته باشد، از باب اجراى نظر کارشناسان، مى

  

هایى که ذکرشان در قرآن و سنّت رفته اسـت، از قبیـل    ها و داستان نى است جمیع پرسشه. و نیز از عرضیات دی

توانسـت   هـا مـى   ها.. و نیز ذکر اشخاصى چون ابولهب و همسرش و زید. پیداست که همه ایـن  ها، اعتراض جنگ

اى مربوط به دین و  ألهگونه دیگرى باشد. اگر ابولهبى نبود یا بود و مؤمن بود، سوره مسد هم نبود.. سؤال از مس به

  میراث و پاسخ امام ششم به آن، که مستند فقها در مسأله والیت فقیه است، از این جنس است..

شناسانه جدى است. آیات  هاى دینى، اعماق وابعاد دیگرى هم دارد که در خور کاوش دین ها و پاسخ قصه پرسش

مؤمنان از چیزهایى پرس و جو نکنید که چون بـر  اى «سوره مائده حاوى نهى و تحذیرى مهم است:  102و  101

صاحب تفسیر المیزان معتقد است نهى وارد در این آیـات نـاظر بـه    » شما آشکار شود، شما را اندوهگین کند،..

آورد:  احکام و مسائل فقهى و فرعى است، نه سؤال از اجل و مجهوالت دیگرى.. المیزان از تفسیر الدرالمنثور مى

گفتند، شخصى به نام عکاشه از ایشان پرسیدند آیا حـج همـه سـاله     ر باب وجوب حج سخن مىپیامبر روزى د«

گاه حج همه سـاله   من در جواب بگویم بلى، آن ]مپرس چون اگر بپرسى و[واجب است؟ پیامبر در جواب گفتند 

  »بر شما واجب خواهد شد..

آورد: در میان مسلمین، گناه  یت را از پیامبر (ص) مىالبالغۀ.. این روا  شاه ولى اله دهلوى در کتاب مهم حجۀ اللّه

آن کس از همه بزرگتر است که از چیزى بپرسد و آن چیز به خاطر سؤال او حرام گردد.. سخن صریح قرآن ایـن  

قد سألها «است که پیشینیان چنان سؤاالتى کردند و پاسخش را شنیدند، اما چون آن را برنتافتند، به کفر درغلتیدند: 

أصبحوا بها کافرین قوم وعرضى در ادیان نبوى/ذاتى تجربه] )102(مائده/ »من قبلکم ثم[  

هاى ایشـان هـم    ها و مقابله بارید، الجرم مواجهه کرد و حوادث بیشترى بر سر او مى ... اگر پیامبر عمر بیشترى مى

ه هست و این سخن را که چندى توانست بسى بیشتر از این باشد ک شد و این است معنى آن که قرآن مى بیشتر مى

پیش گفته بودم بعضى در نیافته و برنتافته بودند. اگر به عایشه تهمت رابطه نامشروع داشتن با مردى دیگر را نزده 

شد؟  شد؟ اگر جنگ احزاب رخ نداده بود، آیات سوره احزاب نازل مى بودند، آیا آیات ابتداى سوره نور نازل مى

ها همـه امـور غیـر     آمد؟ این ورزیدند، سوره ابولهب مى و همسرش با پیامبر عداوت نمىاگر ابولهبى نبود و خود 

اند در قـرآن هـم نشـانى از     ضرورى در تاریخ بودند که رخ دادن و رخ ندادنشان یکسان بود و حاال که رخ داده

  خورد. ها به چشم مى آن

ها پاسخى ندادند و نسـبت بـه    الجرم ایشان هم در آن زمینه پیش نیامد و آلـه  و علیه اهللا صلىبسا حوادث که در زمان پیامبر 
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گیرى نکردند و از سوى دیگر بسى چیزها که به پیغمبر اسالم تحمیل شد... بردگى به اسالم و به پیامبر  ها موضع آن

وى/ تجربه نب[آن تحمیل شد. چراکه بردگى در جهان تثبیت شده بود و پیغمبر قدرت تغییر نظام جهانى را نداشت. 

  ]22و  20صص 

امکان تغییر برخى عوارض تا قبل از نزول وجود دارد، مثالً اگر ماجراى تهمت به عایشه نبود، آیات تهمت هم به 

کند که آن حکم عام، شامل  شد، اما خداى متعال در زمینه یک مصداق، حکم عامى را بیان مى این شکل نازل نمى

دامـن   همین ماجراى تهمت به عایشه، حکم حرمت تهمت به زنان پاك شود، مثالً در همه مصادیق آن تا قیامت مى

گاه تکرار نخواهد شـد،   بیان شد. درست است که این حادثه مختص به زمان پیامبر است و عین همان حادثه هیچ

کم اند؟ ح اما آیا مشابه این حادثه هم تا به حال رخ نداده است؟ آیا به هیچ زن دیگرى در طول تاریخ تهمت نزده

تهمت به زنان بایستى در قرآن مشخص باشد و این در قالب موضوع تهمت به عایشه همسر پیامبر بیان شد. تهمت 

به عایشه، یکى از موضوعات تهمت به زنان در طول تاریخ است که حکم آن براى کل موضوعات شمولیت دارد 

چنین آزار و اذیت و  ر زمان محول شود. همهاى ه هاى بعد به انسان و چنین نیست که حکم تهمت به زنان در زمان

اى در مـذمت او   توهین به پیامبر حرام است و این کار را ابولهب در حد اعالى خود انجام داد و قرآن هم سـوره 

آزرد، نام همان شخص هم به عنوان آزاردهنده پیامبر  آورده است. اگر ابولهب نبود و شخص دیگرى، پیامبر را مى

گرفت، ولى اسم اشخاص در تعیین حکم نقشى ندارد، چراکه اگر عایشه و ابولهب و.. نبودند،  ر مىمورد مذمت قرا

که قرآن شریف، آزاررساندن به  فرمود. چنان بازهم خداى متعال احکام مورد نظر خود را با جمالتى دیگر بیان مى

فى الدنیا و   و رسوله لعنهم اللّه  یؤذون اللّه إنّ الّذین«پیامبر را در آیاتى سبب لعن و عذاب الهى بیان فرموده است: 

) آیا این آیات هم درباره شخص خاصى 61(توبه/»لهم عذاب ألیم  والذّین یؤذون رسول اللّه«) 53(احزاب/»اآلخرة..

شود؟ مسلما همه مصادیق را شامل است و حتى اگر سـوره   است یا همه کسانى که پیامبر را آزار دهند، شامل مى

ر قرآن نبود، این آیات بیانگر حکم حرمت پیامبرآزارى بودند و حاال هم این آیـات، مفسـر و توضـیح    ابولهب د

توانند  دهد، نمى اى کدام آیه را توضیح مى دانند چه آیه دهنده هم هستند. کسانى که با قرآن آشنایى ندارند و نمى

بایستى درباره قرآن با احتیاط بیشترى صحبت شد و  بگویند اگر فالن حادثه نبود، حکم مربوط به آن هم نازل نمى

دار نشان دهند، جزء مصادیق آزاردهندگان پیامبرنـد.   کنند که اگر قرآن را زیر سؤال ببرند و حجیت آن را خدشه

هـا و بـا تأثیرپـذیرى از آن حـوادث و      خداى متعال محتاج بروز حوادث در آن زمان نبوده که بخواهد مطابق آن

هاى شب و یا روز، بدون شأن نزول و مقتضاى  که بسیارى از آیات در نیمه ا نازل کند، چنانموضوعات، احکامى ر

خارجى نازل و تشریع شده است و هیچ حادثه تاریخى در تشریع احکام نقشى نداشته و ندارد که بگوییم چه بسا 

قالب موضوعى، کار سخت و شد! مگر بیان حکم بدون  داد، حکم مربوط به آن هم نازل نمى اگر آن حادثه رخ نمى

  دشوارى است که خداى قادر حکیم نتواند بدون مصداق خارجى، حکم مورد نظر خود را بیان کند؟

رسید و چنین نبود کـه ایشـان از    شد نیز چنین است، پاسخش از جانب خداى متعال مى سؤاالتى که از پیامبر مى

دهـد و پاسـخ    ) خداسـت کـه فتـوا مـى    127(نساء/»م فیهنّیفتیک  یستفتونک فى النساء قل اللّه«خود پاسخ گویند. 
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استفتائات تنها باید از وحى صورت گیرد. پیامبر تا چه رسد به دیگران حق ندارند از پیش خود نظر و فتوا دهند، 

دهد. چراکه پیـامبر   که مستند به وحى باشد. حدیث عکاشه که نقل کردید، خود جعلى بودنش را نشان مى مگر آن

فرمایـد:   شود! خداى متعال نیز مى اند اگر من گفتم واجب است، واجب مى گاه مستقل از وحى نگفته هیچ آلـه  و علیه اهللا صلى

) اگر پیامبر از خود سخنى بگویـد و آن را بـه خـدا    44(حاقه/ »ولو تَقَولَ علینا بعض االقاویل ألخذنا منه بالیمین«

   نسبت دهد، خدا حیات رسالتش را قطع خواهد کرد.

قل ال یستوى الخبیث و الطیب ولو أعجبک کثـرةُ  «جاى غیراحکامى است:  مائده هم سؤاالت بى 103تا  101آیات 

این دو آیه درباره سؤاالتى غیرحکمى است، »الخبیث... یا أیها الذین آمنوا ال تَسئلوا عن أشیاء إنْ تُبد لکم تَسؤْکُم..

بودن  لیلى براى ناراحتى ندارند، بلکه مثالً سؤال از خبیث بودن یا پاكزیرا مؤمنان اگر حکمى برایشان نازل شود، د

دانید، آشکار شود  دیگران است که اگر آشکار شود فالن دوست شما، انسان پلیدى است یا کسى که شما پلید مى

هـانى،  کند. در این موضوعات پن که انسان خوبى است، سؤال در این موارد و آشکار شدن آن شما را ناراحت مى

سؤالى نکنید که بعد ناراحت شوید. پس با توجه به قراین خود آیات، این سؤاالت در احکـام فقهـى یـا فرعـى     

یا «شوند و با قرینه دیگر  نیستند، بلکه در موضوعات شخصى پنهانى هستند که اگر آشکار شوند باعث ناراحتى مى

نیـز  السـالم  علیـه شوند. امیرالمؤمنین علـى   حکام ناراحت نمىگاه از شنیدن و آشکار شدن ا مؤمنان هیچ»أیها الذین آمنوا

إلهی کفى بی عزا أن أکون لک عبدا و کفى بی فخرا أن تکون لی ربا أنت کما أحـب فـاجعلنی کمـا    «فرماید:  مى

دى، کافى است که بنده تو باشم و براى من این فخر کـافى اسـت   پروردگارا! براى من این عزت و سربلن 1»تحب

». گونه قرار بـده کـه دوسـت دارى!    گونه هستى که من دوست دارم، پس مرا آن که تو پروردگار من باشى، تو آن

بنابرین عبادت براى بنده خدا نه تنها ناراحت کننده نیست، بلکه مایه فخر و مباهات نیز هست. اطاعت از احکـام  

ردى و اجتماعى خداى متعال، براى مؤمن باعث عزت و سربلندى است و نه سرشکستگى. حتى اگر کل جهـان  ف

انسان مؤمن را به تمسخر بگیرند، او خوشحال است که از فرمان پروردگارش اطاعت کرده است. آیـا اگـر شـما    

این آیات در موضوعات اسـت   شوید؟ پس اید، ناراحت مى مؤمن باشید و یقین کنید که به حکمى الهى آگاه شده

  نه احکام.

شـمار اسـت. مـثالً     اى در قرآن آمده است که بـى  کننده اما در سؤاالت احکامى چه بسیار احکام که بدون پرسش

هاى اقوام گذشته که بدون سائل در قرآن بیان شده و مسائلى چون ذوالقرنین هم با سؤال آمده است. ایـن   داستان

تند که اگر سؤال نشود، آیات آن هم نیاید. البته همه مسائل هم فقهى نیستند. مثالً بیان ها در گرو سؤال نیس جواب

هایى از جمله انذار است که امت اسالم هم مواظب اعمال و رفتار خود باشند  جریانات اقوام گذشته بنابه حکمت

اگر آن سؤال نبود، آن آیات هـم  کند که  در قرآن ثابت نمى »یسئلونک«ها دچار نشوند. وجود واژه  تا به عذاب آن

نبودند. مثالً نیوتن از خود پرسید: چرا سیب هنگام سقوط از درخت به طرف پایین سقوط کرد؟ و در نهایـت بـه   

                                                        
١

 .السالم علیھنین ، باب مواعظ أمیر المؤ ٤٠٢، ص٧٤بحاراألنوار، ج - 
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پرسید، جاذبه زمین هم وجود نداشت؟ خداى  پاسخ آن که جاذبه زمین بود، رسید. آیا اگر نیوتن آن سؤال را نمى

وانین ثابت و معینى دارد، در تشریع هم قوانین و احکام ثابت و معینى دارد کـه  طور که در تکوین، ق متعال همان

اند که اگر این مصالح اولیه نبود،  ها دین را نساخته هرگاه درباره آن حکم سؤال شود، پاسخ همان است. این سؤال

، اجتماعى، عبـادى،  هاى فقهى، فلسفى گرفت، بلکه شکل و ترکیب قرآن در تمامى زمینه بناى قرآن هم شکل نمى

پـذیر   سیاسى، و... با مشیت و خواست و علم مطلق الهى شکل گرفته و هیچ حکمى از احکامش تغییـر و تبـدیل  

اى، از امکان تغییر عوارض و موضوعات، امکان تغییر احکام نتیجه گرفته شـده کـه    گونه جا به نیستند. البته در این

شد، گاه خداى متعال در قالب عوارض و موضوعاتى، احکامى را که که ذکر  خود خلط و مغالطه است. زیرا چنان

خواسته، نازل فرموده است که هرقدر هم آن موضوع تغییر کند، حکم ثابت و پابرجاست و هیچ تحمیلى هم بر  مى

  طور خالصه چنین است: اسالم نشده است. مثل مسأله کنیز و غالم که بحث مفصلى دارد، ولى به

شدند. بهترین رفتار با این  ه با کفار جنگ تدافعى نموده و خواه ناخواه افرادى از کفار اسیر مىمسلمانان در گذشت

کـه   ها نخواهد بـود. چنـان   اسرا چه بود؟ پنج حالت متصور است که در صورت تبادل یا قبول غرامت، این حالت

نمود و در پایان نیز  مسلمان، یک اسیر را آزاد مى 10در جنگ بدر به شرط تعلیم  آله و علیه اهللا صلىپیامبر عظیم الشأن اسالم 

  با گرفتن غرامت بقیه را آزاد فرمود. اما در غیر این صورت:

ها را آزاد کنند تا به کشور خود بازگردند (بدون غرامت یا خسارت یا تبادل اسرا.) این حماقت است و  ـ آیا آن1

  تقویت کفار.

  قید و شرطى ـ تا در کشور اسالمى ناامنى ایجاد کنند. این بدتر است.ها را آزاد کنند ـ بدون هیچ  ـ آیا آن2

  ها را بدون مقدمه بسان کاال بفروشند. این برخالف انسانیت است. ـ آیا آن3

  ها را حتى بدون ایجاد ناامنى، زندان کنند که خرج کشور اسالمى باال رود. ـ آیا آن4

  دادند تا اگر خواستند به اختیار خود مسلمان شوند.  هاى اسالمى پرورش مى ها را در پرورشگاه ـ آن5

دارى اسراى جنگـى بـوده    کنیم؛ اما در مورد پنجم که در گذشته بهترین راه براى نگه در سه حالت اول بحث نمى

توانست مرد یا زن اسیر از کفار را در خانواده  پردازیم؛ با تقاضاى هر خانواده مسلمانى که مى است، به بررسى مى

کردند، خرج غـذا و پوشـاك و    شد و آنان نیز به او محبت مى د نگهدارى کند، اسیرى به آنان تحویل داده مىخو

دادند تا مسلمان شود. اگر این  پرداختند و در طول زمان او را آموزش مى مسکن او را مانند سایر افراد خانواده مى

ید پرداخت شود تا به خانواده سرپرست او ضـربه  گردید. لکن مخارج مصرفى وى با شد، آزاد مى فرد مسلمان مى

اقتصادى وارد نشود. بدین صورت که یا خودش کار کند و بپردازد و یا دیگرى. زیرا نفقه و مخارج آنان برعهده 

تواننـد، انجـام دهنـد تـا      سرپرست خانواده نیست و برعهده خودشان است که طبعا بایسـتى شـغلى را کـه مـى    

طور عادالنه محاسبه و پرداخت شود و حتى اگر بیش از  باشند و مزدشان نیز بایستى به مخارجشان را تأمین کرده

تواند مخارج او را اخـذ کنـد. بنـابرین     مخارجش درآمدى داشت، مابقى حق خود اوست و سرپرست او تنها مى

شـیدن یـا   طور مطلق، مطرح نبوده و نیسـت. بحـث بیگـارى ک    چون سایر اموال به بحث خرید و فروش انسان هم
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احترامى هم نیست، بلکه بحث بهترین راه براى نگهدارى اسراى جنگى است که در حین اسـارت، هـیچ کـار     بى

اى نباید انجام دهند، بلکه تنها باید همانند افراد خانه کارهاى جزیى را انجام دهند و تنها فرقشان این است  اضافه

درآمدى داشته باشند، در هنگام انتقال به خانه دیگرى، مخارج  که مخارجشان را باید تأمین کنند و اگر نتوانستند

مصرف شده توسط سرپرست او باید محاسبه و پرداخت شود. پس این رفتـار صـحیح و خردمندانـه اسـالمى را     

الـذکر باعـث    دارى نام نهاد، زیرا سیستم نگهدارى غالم و کنیز در قرون اولیه اسالم، به ترتیب فوق توان برده نمى

هـاى   بدین وسیله در خانهالسالم علیهمکه امام سجاد و ائمه دیگر  گردید. چنان یت و مسلمان شدن بسیارى از کفار مىترب

پرداختند. اما اگر کسانى در قرون اولیه بـه   خود به ترویج تفکّر شیعى و ازدیاد شیعیان و قرآن و اصول مذهب مى

کردند، دلیل بر تأیید اسالم نیست، بلکه اشتباه و خشونت  اسرا مى دارى با نام اسالم با غالمان و کنیزان رفتار برده

کردنـد. امامـان    از آن حکام جور بوده که برخالف احکام اسالمى رفتار ناشایست و ظالمانه با اسراى جنگى مـى 

اى  دوستانه انسانعدالتى رفتار  گاه چنین رفتار غیرشرعى با اسرا نداشتند و آنان بدون ظلم و بى هیچ السـالم  علیهممعصوم 

دارى نکردند که  گاه برده هیچ السالم علیهمدارى کار فرعون و فرعونیان است و ائمه معصومین  نسبت به اسرا داشتند. برده

دارى جایز است! بلکـه ائمـه و سـایر مسـلمین،      گویند: به دلیل فعل ائمه در نگهدارى برده، برده اکنون بعضى مى

کردند تا مسلمان شوند. البته اگر کـافرى در همـان ابتـداى     در منزل نگهدارى مىاسراى جنگى را به جاى زندان 

اسارت مسلمان شود به عنوان یک مسلمان در جامعه اسالمى حق حیات آزاد دارد. اگر هم کافر یـا اهـل کتـابى    

و خطرى بدون جنگ در جامعه اسالمى حضور داشته باشد، تا زمانى که جامعه اسالمى را موطن خود حساب کند 

براى مملکت و مردم ایجاد نکند، رعایت حقوق وى الزامى است. االن این موضوع در جنگ با کفار مطرح نیست 

ها براى امنیت جامعه ضرر بیشترى را دربردارد، لذا  و در صورت وقوع نیز امکان نگهدارى اسراى جنگى در خانه

دارى از  ز میان رفته است و اکنون بهترین راه براى نگـه دارى از اسرا در منازل مسلمانان نیز به کلى ا موضوع نگه

تر است. اما اگر زمانى امنیت جامعه مختل نشـود، بـا    اسراى جنگى، زندان است. زیرا تأمین امنیت اجتماعى مهم

ها را بـین   توان آن حفظ احترام و رعایت حقوق اسراى جنگى همانند یک شهروند و یکى از اعضاى خانواده، مى

  هاى مسلمان تقسیم کرد. منتهى باید مخارج روزمره زندگى خود را تأمین نمایند.  خانواده

رده  بنابرین مسأله بردگى بر اسالم تحمیل نشده است، بلکه شریعت خاتم اسالم، به دارى و ظلـم بـه    طور کلى با ـب

ال کرده اسـت.  دارى را منکوب و ابط اسراى جنگى مخالف است، بلکه حتى مخالف وضع محیط زمان خود، برده

یک از سالطین ظلم و جور در  با اسراى جنگى با رفتار کدام آلـه  و علیه اهللا صلىدوستانه پیامبر  آیا قوانین الهى و رفتار انسان

ـلى دارى بر اسالم تحمیل شده است؟ آیـا پیـامبر    گویید برده طول تاریخ قابل مقایسه است که مى هماننـد   آلـه  و علیـه  اهللا ص

کرد و مجبور بود همانند آنان با اسرا رفتار کند که از آن  ها و همانند قیصر و کسرى رفتار مى ولهبها و اب ابوجهل

  محیط تأثیرپذیرفته و قوانین ظالمانه بر دین عادالنه اسالم تحمیل شده باشد؟

  ـ تطابق با محیط41

صوصا احکام قرآنى ـ نظیر  هایش آورده که کثیرى از احکام فقهى ـ خ  دکتر سروش: آقاى محمد ارکون در نوشته
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اى پدید آمده است بـه طـور    تعدد زوجات از ابداعات پیامبر اسالم نیست؛... در جاهایى هم که احکام نسبتا تازه

دادند، امـا در اسـالم    چه که وجود داشته نرفته است. به عنوان مثال اعراب به دختران ارث نمى گزافى فراتر از آن

چه کـه در همـان موقـع عـدالت      ازه نصف پسرها ـ مقرر شد؛ یعنى کم و بیش آن ارث براى دخترها هم ـ به اند 

گذاریم.. داروین.. گفت:  چنین است که قراین را کنار هم مى شد.. معرفت طرحى ما این شد، مراعات مى شمرده مى

گیـریم.   ارهـا نمـى  کنیم، اما دخالت او را آن قدر مستقیم در ک بیاییم طور دیگرى فکر کنیم! ما خدا را انکار نمى«

گیریم. چطور است بگوییم که در این امـور تطـابق بـا     دخالت خداونند را نوعى دخالت از وراء پرده در نظر مى

محیط وجود داشته است. بنابرین دلیل سوزنى بودن برگهاى درختان نواحى گرمسیرى، جلوگیرى از تبخیر ذخیره 

شد  ت، به این خاطر است که از شرّ دشمنان ایمن بماند. مىآبى گیاهان است. اگر جانورى به رنگ سبز درخت اس

تـوان گفـت: در ایـن جهـان،      ، اما در عین حال مى»خدا خواسته است که برگ آن درخت سوزنى باشد«بگوییم: 

شوند.. (با الهام از تئورى داروین) چطور است که ما در پدیده وحـى، سـخن از    جانوران با محیطشان منطبق مى

اى است که با محیط منطبق  وحى پدیده«یط بگوییم، بدین معنا که مسأله را به این صورت تبیین کنیم: تطابق با مح

چه  گوییم مفهوم اعمى دارد؛ اعم از آن محیط در این معنا که مى» گیرد. شود و کامالً رنگ محیط را به خود مى مى

د، حوادثى که در طول زندگى پیامبر پیش گذر چه در شخصیت پیامبر مى دهد، آن در جامعه عربى آن روز رخ مى

آید، زبانى که در جامعـه پیـامبر جـارى اسـت و چیزهـایى از ایـن قبیـل. ایـن هـم یـک طرحـى اسـت..              مى

  ]69ـ70/ص15آفتاب[

  

توان ثابت کرد که شریعت  ها نمى هاى داروینى مربوط به طبیعت و تکوین است و با این صادقى: اوالً مثال  اللّه آیه

شود و اگر خداى متعال آنى نظر خود  اى قطع نمى محیط است. ثانیا اراده خداى متعال در تکوین هم لحظههم تابع 

شود. ثالثا علم به تغییرات تکوینى و پیشرفت در علـوم   را در پایدارى جهان عوض کند، هستى به نیستى بدل مى

آن امر فرموده است، اما در امر تشریع نه بشرى از جمله امورى است که خداى متعال آن را اجازه داده و حتى به 

اى براى تغییر وجود ندارد، بلکه تغییردهندگان احکام شریعت را لعن و به عذاب وعده داده است. رابعا  تنها اجازه

اى بیش نیسـت کـه از تغییـرات تکـوینى در      بسیارى از تطابقات تکوینى هم تغییرپذیر نیستند و این خود مغالطه

طـور کلـى قـرآن از محـیط      هاى مختلف را نتیجه بگیرید. به ، تغییرات تشریعى مطابق با محیطهاى مختلف محیط

استفاده کرده نه این که از محیط تأثیرپذیرفته باشد، یکى از معانى تأثیرپذیرى از محیط این است که خداى قادر 

مورد پسند همگانى باشد، حتـى   است تا احکام دیگرى بیاورد که متعال حکمى را اراده فرموده، ولى مجبور بوده

اگر بگویند خدا از اول اراده کرده که مطابق با محیط حکم بیاورد، باز هم دلیل بر موقتى یا تغییرپذیرى احکام در 

هاى دیگر نیست، خداى متعال احکام خود را نازل فرمود و بعضى را در قالب موضوعات روز با حکم عام  محیط

دهـد کـه مـردم جامعـه آن روز چنـدان       هاى تاریخى از قرآن هم نشان مى ررسىو بعضى را هم بدون موضوع. ب

پذیراى احکام قرآنى نبودند و پیامبر را ساحر و مجنون خوانده و بارها نقشه قتل حضرت را کشـیدند، آزارهـاى   
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دهد  نشان مى هاى تند کردند. این قبیل مخالفت بیشمار رواداشتند و عدم اطاعت از احکام جدید قرآنى را ابراز مى

هیچ وجه با فرهنگ و محـیط، آداب، عـادات و رسـوم و     گیرى فضاشکن بوده و به که احکام قرآنى به نحو چشم

دانسـتند،   محیط جاهلى تطابق نداشت. مثالً اگرچه اعراب همه اختیارات و اموال را منحصر در پسران و مردان مى

ن بدان معنا نیست که قرآن تقریبا مراعات عدالت آن جامعـه را  اما قرآن ارث را براى دختران معین فرمود، البته ای

کرده است، چراکه اعراب نه تنها کمترین حق مادى براى زنان قایل نبودند، بلکه حیات و زندگى را نیز برایشـان  

ند و دانسـت  کردند، چنین نیست که اعراب همه چیز را براى پسران مـى  گور مى ها را زنده به دانستند و آن حرام مى

هیچ چیز را براى دختران و قرآن میانگین حقوق پسر و دختر را معین کرده باشد، بلکه دختران و زنان نزد اعراب 

هـا را   طور تقریبى و میـانگین، فرهنـگ و محـیط آن روز عـرب     خواست به از هیچ هم کمتر بودند و اگر قرآن مى

د کند، چراکه میانگین کشتن دختـران و دادن همـه   بایست فقط حق حیات زنان و دختران را تأکی رعایت کند، مى

چون ارث،  که قرآن عالوه بر بیان حقّ حیات، حقوق مالى هم امتیازات به پسران، حق حیات دختران است، درحالى

نفقه و... را نیز براى زنان تشریع فرموده است، آیا قراردادن این حقوق مادى براى زنان در آن جامعه نزدیـک بـه   

هاى ناعادالنه درباره قرآن مسئولیت سـنگینى اسـت کـه     هاى برون دینى، قضاوت ه است؟ به نام بحثعدالت بود

مدار باشید، باید  خواهید دیندار و دین صاحبان این نظرات بایستى بیشتر فکر کنند و کمتر قضاوت نمایند و اگر مى

ه جـاى خـدا     آلـه  و علیه اهللا صلىمطیع احکام شریعت اسالم شوید،خداى متعال به کسى حتى به پیامبر  اجازه نداده است ـب

خواهید  خوانند. اگر مى جعل حکم نماید، تا چه رسد به دیگران که با توجیهات مختلف، احکام دین را ناپایدار مى

مؤمن باشید، آیا باید به حکم خدا عمل کنید یا به حکم خودتان یا حکم دیگران؟ اگر خداى متعـال اجـازه داده   

توانند به شکل دیگرى عمل کنند و به حکم خـدا   خاصى ازدواج کنید یا طالق دهید، آیا مردم مىاست به شکل 

تواند پـنج همسـر    هم عمل کرده باشند؟ اگر خدا اجازه داده است که یک تا چهار زن داشته باشید، آیا کسى مى

نهایـت زن را جـایز    کن اعـراب داشـتهن بـى   نبود، ل آله و علیه اهللا صلىاختیار کند؟ گرچه تعدد زوجات از ابداعات پیامبر 

دانستند، اما اسالم آن را به چهار عدد محدود نمود و مسلما این مسأله تطابق با محیط نبـود، زیـرا اعـراب در     مى

پذیریم و تـاریخ را چنـدان قابـل     دادند. ما بیانات قرآن را مى برابر این قبیل احکام سرسختى و ناراحتى نشان مى

هاى تـاریخى   نیم، لکن اگر اقوال تاریخى موافق قرآن باشد، پذیرفتنى هستند. در این موارد بررسىدا اطمینان نمى

دانسـت و شـما از خـود     هیچ وجه عدالت نمـى  دهد که محیط عرب جاهلى وضع حقوق براى زنان را به نشان مى

درست نیست. و قرآن نیز در  شده که اصالً گویید ارث و نفقه و رعایت حقوق زنان و.. تقریبا عدالت شمرده مى مى

کند و مخصوصا زنده به گور کردن دختران را قتل نفسى دانسته که موجب  آیاتى ظلم به دختران و زنان را نهى مى

  عذاب اخروى و حتى مجازات قصاص را هم براى آن معین نموده است.

د، گرچه برخى احکـام در زمینـه   دهد که وحى با محیط خود تطبیق کرده باش یک از این مقدمات، نتیجه نمى هیچ

مصداقى خاص، بیان شده، اما خداى متعال در قالب بیان این موضوع، حکم عام مورد نظرش را تشریع فرموده نه 

که مطابق با پسند مردم و معیارهاى اجتماعى آن روز حکمى نازل کرده باشد، بلکه هرچه در قرآن آمده است،  این
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اى که براى  گونه تما مطابق با خواست و اراده پروردگار نازل گردیده است، بهمستقل یا در ضمن بیان موضوع، ح

ها و مصادیق، شمولیت نداشته باشـد، بایسـتى نـازل     ها، همان حکم شامل باشد، و اگر براى همه زمان همه زمان

ان اسـت و بـراى   کرد که این حکم مربوط به جامعه و محیط فعلى عربست شد، یا با قراینى مکلفان را آگاه مى نمى

ها شمولیت ندارد. شما هر مصداقى از قرآن را مثال آورید، پاسخ شما همین است که خـداى متعـال    سایر محیط

تواند مرادش را به مکلفان برساند  هایى شریعت را نازل کند و در هر شکلى که باشد، مى باالخره بایستى در قالب

  حتما مصلحت نیز همین بوده است.و حال که قرآن در قالب این عوارض نازل شده و 

کـه   از قراین دیگر عدم تطابق با محیط این است که بعضى از احکام قرآن، منقول از شرایع گذشته است و بـا آن 

  مطابق با محیط عربستان نبوده، لکن نسخ، نقض یا تقیید نشده و به همان صورت مورد تأیید قرار گرفته است.

  

  خواسته! ـ خدا مى42

خواسته، در  خواسته یا نمى یعنى چه؟ این که خداوند مى» خواسته خداوند مى«گویید  : این که شما مىدکتر سروش

هزار آیه داشت، ما باز  هزار و اندى آیه که اآلن هست، ده کند. اگر قرآن به جاى شش اینجا هیچ چیز را تعیین نمى

خواسـته هـیچ    ه بدانیم خداوند چه چیـزى را مـى  هزار آیه باشد... ما براى این ک خواسته ده گفتیم خدا مى هم مى

همیشه یک تبیـین حادثـه پـس از وقـوع اسـت... ایـن تئـورى خـدا         » خواسته خدا مى«اى نداریم. این  مشخصه

ها را به منزله  کند... هیچ وقت اراده خدا، خواست خدا، مشیت خدا، و امثال این خواسته، هیچ دردى را دوا نمى مى

حوادث طبیعى به کار نگیرید... تئوریهاى علمى، تبیین پس از وقوع واقعه نیستند، بلکه قبل  تئوریهاى تبیین کننده

راى تبیـین    گویم خواست خدا در کار نیست؛ مى کنند که چه باید بشود... من نمى از وقوع واقعه معین مى گویم ـب

دا غیر از این که هست بخواهـد.  شود از آن استفاده کرد... مگر این که شما بگویید محال است که خ حوادث نمى

اید یا شاگرد خدایى، و االّ این را که خدا غیر از این بخواهد  آن وقت من به شما خواهم گفت شما یا خدایى کرده

  ]77/ص15آفتاب/[شود فهمید؟  را از کجا مى

  

هـاى   ا از روى گفتهتوان خواست خدا را فهمید: اول این که خواست هر کسى ر صادقى: به چند طریق مى  اللّه آیه

  توان فهمید و خداى متعال نیز خواست خود را در قرآن به تصریح بیان فرموده است. خود او مى

خواست قرآن بـه ایـن تعـداد از     شد؟ اگر خداى متعال نمى خواست چه مى دوم این که شما بگویید اگر خدا نمى

خواسـت،   چه مى سال عمر کند، پس چرا به آن 63 آلـه  و علیه اهللا صلىخواست پیامبر  ها باشد و نمى آیات و به همین ویژگى

» خواسـت  خدا مى«عمل نکرد؟ آیا خدا قدرت نداشت که خواسته خود را تحقّق بخشد؟ درست است که تئورى 

تبیین پس از واقعه است، اما در مورد افعال الهى هیچ تئورى دیگرى پذیرفته نیست، شما در مورد افعال بشرى هر 

کنید بهتر است، قایل شوید، اما در مورد خدا چه تئورى و  خواهید، بپردازید و هر تبیینى که فکر مى ىتئورى که م

توان فهمید و کسى که غیر از  ناپذیرش مى خواهید ارائه دهید؟ خواست خدا را از بیانات محکم و خدشه تبیینى مى
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یا شاگرد خدایى. اگر شما افعـال الهـى و   پردازى کند، یا خدایى کرده  خواست خدا و برخالف کالم خدا تئورى

آیید، چراکه خداى متعال جداى از تشریع  بست تبیین و توجیه بیرون مى گاه از بن بشرى را با هم مقایسه نکنید، آن

اى که الزم بوده بشر بداند، در قرآن بیـان   اندازه احکام، درباره علت و هدف از نزول قرآن و بعثت پیامبرش و.. به

قـدر   توان تبیینـى بـراى آن قایـل شـد و آن     اگر علت فعلى از افعال الهى در قرآن بیان نشده باشد، نمى فرموده و

رسد، حتى تبیین رفتار و اعمال بشـر هـم کـار     ها در کار خدا نهفته است که بشر به ذراتى از آن هم نمى حکمت

به تصریح قرآن، عبادت  آلـه  و علیه اهللا صلىپیامبر اى نیست. و اصوالً هدف از خلقت انسان، نزول قرآن و بعثت  چندان ساده

توانید جدا و برخالف این قبیل آیات که هدف  آیا شما مى »و ما خَلَقْت الْجِنَّ و اإلنس االّ لیعبدون«و اطاعت است: 

  دانید. دارند، حکمت دیگرى را اضافه کنید؟ هرگز! چون شما مطمئنا نمى از خلقت را بیان مى

  

  قلى و اکثرىـ ا43

بیمارى وبا در مکّه شایع شده بود و لذا به  48و  47هاى  کرد که در سال دکتر سروش: یکى از دوستان من نقل مى

گفت اما روحانى کاروان، ما را به  هاى خود را با صابون بشویند. مى شد تا.. بعد از تخلیه دست حجاج توصیه مى

ها منع کرد..استداللش هم این بود که اگر این کار الزم بـود،   آنجد از شستن دست با صابون و ضدعفونى کردن 

  شود کار الزمى نیست.. آمد و چون در فقه نیامده و واجب نشده، پس معلوم مى حکمش در شرع مى

اى از اعضاى جامعه مدرسین قم  گفت: ما با پاره واقعه دوم یکى از مسئوالن بلند پایه جمهورى اسالمى.. به من مى

گفتند: شـما بـه احکـام     کردیم و آقایان به صراحت مى هاى وضع اقتصادى کشور گفت و گو مى نابسامانىدرباره 

شرعى عمل کنید و خمس و زکات را مطابق حکم شرع از مردم بگیرید و خرج کنید، مطمـئن باشـید کـه تمـام     

  نهاد... مشکالت اقتصادى حل خواهد شد.. و بر بینش حداکثرى در فقه، مهر تصویب تام و تمام

دانیم مطابق احکام شرع و با مالحظه شـرائط فقهـى    که مى واقعه سوم مربوط به مسأله قصاص و دیات بود. چنان

حل  مربوطه، مجازات دزد، بریدن دست است. این مجازات نزد بسیارى از عامیان و عالمان بهترین و مؤثرترین راه

  براى مشکل دزدى هم دانسته شده است... 

المثـل   توان کرد که فى هاى یاد شده تأمل کوتاهى کنیم. به گمان من تردید نمى اره مدلوالت قصهخوب است درب

وجه اجراى حکم فقهىِ قطع ید، کافى نیست. ممکن است اجراى آن حکم گاهى  براى جلوگیرى از دزدى به هیچ

طبیعـى و نرمـال جامعـه     است. اصوالً اجراى احکام جزایى در وضعیت "کفایت"غیر از  "لزوم"الزم شود، ولى 

ها از بیخ و بـن، ویـران و فاسـد باشـد.. در آن صـورت اعمـال ایـن         ها و زمینه مؤثر و مفید است. اما اگر ریشه

العمـوم از سـالمت    ها مشکلى را حل نخواهد کرد. در جامعه باید تربیت صحیح جارى باشد، مردم علـى  مجازات

باشد و.. بدون حصول این شرایط، مجازات به تنهایى مشکلى  روحى و جسمى برخوردار باشند، معاششان تأمین

را حل نخواهد کرد. لذا اگر ما قائل به مجازات دزدى باشیم (که هستیم) در آن صورت مجازات را باید حـداقل  

کارى بدانیم که براى پیشگیرى از دزدى آن هم در یک جامعه سالم و نرمال الزم است، نـه حـداکثر کـارى کـه     
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ر این باب انجام داد.. و همین امر درباره جمیع احکام فقهى و حقوقى، حتى در قلمرو عبادیات محضـه  توان د مى

روز خواندن آن بر فرد واجب شده، هفده رکعت است.  صادق است. براى مثال، در شرع، حداقل نمازى که شبانه

لکه بدان معناست که کمتـر از ایـن   تواند بخواند، ب اما مدلولش این نیست که این حداکثر نمازى است که فرد مى

شود.. زکات یا خمس حداقل وظیفه مالى است که فرد باید بپردازد. اما بیشتر از آن هرقدر ببخشد، مستحب و  نمى

مطلوب است.. ظاهرا آخرین پناهگاهى که در اختیار داریم، اخالق است.. حکم دین در قلمرو اخـالق چیسـت؟   

هاى مخدوم و  هاى اخالقى را به دو دسته بزرگ تقسیم کنیم. ارزش تدا ارزشبراى یافتن این حکم، خوب است اب

راى زنـدگى و در     نامیم و ارزش هاى مخدوم مى هاست، ارزش هایى که زندگى براى آن خادم.. ارزش هایى کـه ـب

ـ 1اند،  ها خادم % ارزش99نامیم. حقیقت این است که..  هاى خادم مى اند، ارزش خدمت زندگى ر بـه  % مخدوم (اگ

ه خـودى خـود خـوب نیسـت و        یک درصد برسد). به تعبیر دیگر اخالق براى زندگى اسـت.. راسـت   گـویى ـب

اى است که در زندگى دارنـد.   ها به خاطر نقش و نتیجه گویى به خودى خود بد نیست، خوب یا بد بودن آن دروغ

گویى عکس آن  آید و نتیجه دروغ ىگویى این است که در جامعه روابط سالم و قابل اعتمادى پدید م نتیجه راست

هاست. اگـر   هایى هستند که زندگى براى آن ها ارزش هاى مخدوم چیز دیگرى است. این است.. اما حکایت ارزش

. حال نکته مهم این است "خود زندگى"یا  "انسان"یا  "خدا"ارزد.. چون  ها نباشند، زندگى به هیچ نمى این ارزش

  ]83ـ99تجربه نبوى/ص [هاى خادم نه..  نگ تمام گذاشته است، اما براى ارزشهاى مخدوم س دین درباره ارزش

  

صادقى: حکم کارشناسان به شرطى که مخالف احکام شرع نباشد، الزم االجراست. رعایت و اجراى نظـر    اللّه آیه

که پزشکان  اى کننده کارشناسان پزشک نیز براى ضدعفونى کردن واجب است. در مواقع عادى استفاده از هر پاك

تأیید نمایند، جایز است، اما چون شرع در ایام حج استعمال مواد معطر را حرام دانسته، صابون یا هر ماده شوینده 

دیگر نیز در ایام حج بایستى معطر نباشد. بدین ترتیب هم رأى کارشناسان و هم حکم شرع اجـرا شـده و هـیچ    

کند چگونگى رعایت نظافت به  در امکانات بهداشتى پیشرفت مىآید. چون بشر  تعارضى بین علم و دین پدید نمى

خودش واگذار شده است. دین تنها احکام طهارت را کامالً بیان فرموده است، آن هم نه بدین صورت کـه فقهـا   

گویند، بلکه تنها شرط پاکى از نجاسات در قرآن و سنّت قطعیه، غلبه آب بر نجاست است. آب کر و قلیل نیز  مى

شود. بنابرین نظافت و  سالم هیچ مبنایى ندارد، جز اجماع فقها که این هم به سادگى با قرآن و سنّت زدوده مىدر ا

پیشرفت در آن از امور بشرى است ولى طهارت از نجاست امرى شرعى است کـه دیـن حـداکثر ممکـن بـراى      

  داند. طهارت از نجاست را صدق غلبه آب بر نجاست مى

کـه تنهـا بـا ایـن      و نه این 1که عرض شد، وجوهاتى براى رفع فقرزدایى در جامعه است خمس و زکات نیز چنان

                                                        
شود كھ گرچھ ممكن است این افراد در  بینیم كھ وجوھات شرعى در جامعھ امروز، تنھا صرف مخارج عده خاصى مى ـ اما با تأسف مى١

 راه مصرف وجوھات نیست. مدت زمان كمى، مستحق باشند، لكن اوالً بعد از این مدت چندان استحقاقى ندارند و ثانیا این تنھا
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مبالغ، بتوان جامعه و دولت را به طور کامل اداره کرد، بلکه دولت اسالمى اگر کارهایى از قبیل خدمات پزشکى، 

افت طور عادالنه دری کنندگان به هاى مصرف شده را از استفاده سازى و... انجام داد، باید هزینه خابراتى، صنعتى، راه

کند، اجـرت و هزینـه فعالیـت خـود را      طور که اگر یک فرد حقیقى یا حقوقى کارى براى دیگران مى کند، همان

عالوه دولت چون وکیل و نماینده مردم و بیت المال است، بایستى در مخارج و درآمـدها نیـز    نماید؛ به مطالبه مى

کنندگان کرده و اگر کم بگیرد، ظلم به کل  لم به پرداختبیشتر دقیق باشد، زیرا اگر بیش از مقدار عادالنه بگیرد، ظ

تواند براى مخارج جنگى و دفاعى و سایر احتیاجات خود به غیر از اخـذ   جامعه نموده است. به عالوه دولت مى

 هاى خدماتى، از منابع طبیعى، معادن، دریاها، نفت و... نیز استفاده کند و کل این درآمدها بایستى براى همه هزینه

رسانى به کل مردم تضمین گردد. از آن روحانى  طور عادالنه تقسیم شده و رفاه، امنیت، آبادانى و خدمات کشور به

گیـرى اقلـى و    کدام نماینده معصوم اسالم نیستند که اقوال آنان براى نتیجه کاروان گرفته، تا جامعه مدرسین هیچ

در دین بدهید، بایستى از خـود قـرآن و سـنّت قطعیـه     خواهید نظرى  اکثرى بودن دین، حجت باشد. شما اگر مى

  قرائنى بیاورید و تحمیل هم نکنید. 

وضعیت طبیعى و نرمال جامعه، عدم ضرورت مادى و عدم فقر، وجود تربیت و آگاهى صحیح اسالمى و این قبیل 

اسـت. بنـابرین   شرایطى که براى بریدن دست دزد ذکر کردید، خود از شرایط شرعى بریدن دست دزد در اسالم 

اى نرمال، شخصى با وجود تربیت صحیح و آگاهى از مجازات دزد و بدون احتیاج مـادى و بـدون    اگر در جامعه

ضرورت و سایر شرایط، دزدى کرد، مجازات بریدن دست حداکثر کارى است که شرع اجازه داده است در مورد 

نى و خانوادگى داشـته و در وضـعیت طبیعـى و    جا کسى است که تربیت دی مجرم انجام شود، زیرا مجرم در این

نرمال جامعه و با علم به مجازات مرتکب جرم شده است. براى چنین شخصى، تربیت و کارهاى دیگر معنا ندارد 

هاى قبلى باشد. اما اگر وضعیت اقتصادى تربیتى مجرم  اى تأدیب شود که فوق نصیحت و جلوگیرى گونه و باید به

اصالً نباید دست دزد بریده شود، بلکه اگر ضرورت و احتیاج شدید او ثابت شود، بایستى  و جامعه مناسب نباشد،

به او کمک مادى هم بشود تا ضرورتش مرتفع گردد و او باید پس از رفع ضرورتش، خسارت قبلى خود را جبران 

  کند.

وجه پذیرفته نیست. اما اگـر   هیچ هاگر منظور از اقلى بودن دین تغییر، تبدیل یا اضافه کردن به احکام دین باشد، ب

منظور این است که ما جداى از شرع کارهاى دیگرى انجام دهیم که منافاتى با شرع نداشته باشـد، امـر معقـولى    

چه خدا فرموده، آن چیزهایى است که مربـوط   توان گفت این است که حداقل آن طور قطعى مى چه به است. اما آن

توانـد   ها اختالف خواهند داشت و یا با وجود عدم اختالف، به صعوبت مى در آنبه خود بشر است، امورى که یا 

ها برسد. حتى در این موارد هم بسیارى از مبانى علوم مختلف را بیان فرموده است. درست است که قـرآن   به آن

ى هـم  شناسى نیست، لکن مطالبى هست که در بین متخصصان بشـر  کتاب پزشکى، صنعت، روانشناسى یا جامعه

هاى بشر در رسیدن به آن مطالب  اى بسیار مهم است. خدا درباره این علوم، ناتوانى معلوم نیست و یا این که قاعده

اى آن را  و مبانى مهم را بیان فرموده است. مثالً در روانشناسى روح، قابل درك و آزمایش و اثبات نیسـت. عـده  
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اند. چون نام و نشان این امرِ نامعلوم،  وز، حس ششم یا... نامیدهاى آن را نیروى ناخودآگاه، نیروى مرم ذهن و عده

قابل آزمایش و دسترسى نیست، قرآن حداقل الزم را فرمود و بقیه را به عهده بشر گذاشته است تا تنبل نمانـد و  

  شناسى، فیزیک، شیمى و... جویاى علم باشد. همین طور در جامعه

ها و اختالفات بشر بیان شده است و  هاى بشر و حداکثر ممکن در ناتوانى نایىبنابراین حداقل الزم در قرآن در توا

دانسـته مـا چـه نیازهـاى      خلط این دو حالت، دور از شأن مقام علم و قدرت الیزال الهى است. گویى خدا نمـى 

رساند. ضعف  ى نمىبافى براى احکام ما را به جای که گفتیم فلسفه ممکنى داریم که بیان کند تا اختالف نیافتد. چنان

طور کلى هر چه در قرآن بدون قیـد و شـرط بیـان     اى از فقها در پاسخ، دلیل بر ضعف قرآن و دین نیست. به عده

شده ابدى و جاودانه است و فقط آن مواردى که خود متن منحصر به زمان یـا مکـانى خـاص نمـوده، موقـت و      

توانست قوانین بیشترى از تکوین را نیز بیـان   و گرچه مىمنحصر خواهد بود و قوانین تجربى قرآن نیز مطلق بوده 

کند، لکن مقدارى از آن را که الزم دانسته، بیان فرموده و تکاملش را به عهده بشر نهاده اسـت. بشـر هـیچ گـاه     

نخواهد توانست در تشریع و تکوین، حکم و قانونى جایگزین نص مطلق و ابدى قرآن کند، چون مطلـق نیسـت.   

توانید قانونى مطلق ارایه کنید و با خـدا برابـرى کنیـد بسـم اللّـه. چـه در عبادیـات، اجتماعیـات،          اگر شما مى

اى از خود دین داشته باشیم. هفده رکعـت   حقوقیات... و چه در تکوین، همه قانون خدا و ابدى است، مگر اشاره

است که خدا خواسته است و این رکعت حداکثر استحبابى  51نماز حداکثر نماز واجب در شبانه روز است و تا 

اى وارد نشـود. حتـى حـداکثر     تـان لطمـه   توانید انجام دهید که به سایر جهات زندگى مستحبات را به شرطى مى

خواهـد و بشـر بـا     مستحباتى خدا خواسته، در اسالم آمده است تا چه رسد به واجبات و بیش از آن را خدا نمى

شود. بیشتر از  دارى حداکثر روزه واجب است و کمتر نمى هد. یک ماه روزهتواند انجام د محاسبه توانایى خود مى

آن مستحب است. حتى اگر بخواهیم از این حداکثر کمتر بخوانیم و بگیریم، باید طبق شرایط متن باشد. متن قرآن 

دیگر هیچ. آیا فرماید اگر بر جان و سالمتى خود ترسیدید، واجب است از کیفیت نماز بکاهید و روزه نگیرید؛  مى

  توانند شرایطى از خود اختراع کنند که با آن شرایط نماز و روزه را کم یا زیاد گردانند؟ هرگز. دیگران مى

انـد و از نظـر    احکام توحیدى، فقهى، عرفانى، اخالقى فردى و اجتماعى، همگى در قرآن و سنّت قطعیه بیان شده

حرام توحیدى تفاوتى ندارند. مثالً اگر در احکـام توحیـدى   ارزش یکسان هستند. حرام فقهى و حرام اخالقى و 

شرك حرام است، اگر در احکام فقهى، دزدى و ترك نماز حرام اسـت، اگـر در احکـام اخالقـى دروغ، غیبـت،      

کنـد،   اش خدمت مى اند. اگر انسان براى خدا و زندگى تهمت، حسادت و.. حرام است، همه از نظر حرمت یکسان

چنان  اش آن پاداشتن حدود الهى که خدا فرموده است و براى به پاداشتن رفاه و آسایش زندگى طور براى به همین

گـویى در خـدمت انسـان     اش باشد، باید خدمت و تالش کند. چنین نیست که راست که شایسته خود و خانواده

نـد. گرچـه پیامـد    پـرورى را حفـظ ک   گویى و حقیقت باشد، بلکه انسان باید تالش کند که ارزش گرانقدر راست

گویى زندگى سالم است، لکن این خود پاداشى دنیوى بر این عمل شایسته است و پاداش اخروى آن هـم   راست

ناشدنى است. انسان کالً باید در خدمت اخالق مورد سفارش الهى باشد. مواظبت کند که از حدود ایمان و  وصف
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بر اساس احکام الهى باشد. حقیقت فى نفسه پـاك و   انسانیت تخطى نکند و مراقب اعمال فردى و اجتماعى خود

مقدس و مطلوب است و راست نیز هر عمل، سخن، نوشتن یا عقیده موافق واقع و موافق حقیقت است که حقیقت 

و هر چیز منطبق برحقیقت ارزش ذاتى دارند. دروغ نیز حالتى برخالف واقع است، اعم از گفتن، نوشـتن، عمـل   

تر است، که این دو، هم از نظر ذات و هم از نظر اثر  هر قدر ابعاد دروغ بیشتر باشد، زشت کردن و عقیده داشتن و

باشند. خالف واقع در هر صورت خالف واقع است و هرگز  شان کالً راست یا دروغ مى بخشى درونى یا اجتماعى

بناشـده و نـه برمبنـاى     هاى ذاتى و حقیقى در هیچ بعدى از ابعادش شایسته نیست. شریعت اسالم برمبناى ارزش

هاى حقیقـى فطـرى، هـدایت     ترین ارزش هاى نسبى و غیرحقیقى. دین انسان را به سوى واالترین و گرامى ارزش

در کل اخالق به معناى راستى » انى بعثت التمم مکارم االخالق«فرماید:  مىآله و علیه اهللا صلىکند. چنان که رسول گرامى  مى

راست و دروغ تنها از نظر برونى و اجتماعى اثر خوب یا بد دارد، چنـین نیسـت.    و درستى زندگى است. این که

گویى دو حالت درستى و نادرستى انسان است. اعمال دروغـین و کـاذب خـود     گویى و دروغ بلکه اصوالً راست

ـ   ود استقامت و انحرافى در برابر حق است و اعمال راست و حقیقى، تسلیم، پذیرش و توافق با حق است کـه خ

  ارزش ذاتى دارند، چنان که حقیقت و کذب داراى و ضدارزش ذاتى هستند.

بنابرین قرآن در تشریع احکام، حداکثر الزم را براى تعیین تکلیف مکلفان بیان فرموده و حداقل الزم در امـورى  

رد یا در این امور ها را ندا عنوان توانایى رسیدن به آن هیچ است که به اصول خلقت و تکوین مربوط بوده و بشر به

هم امکان اختالف دارد. حتى در مسایل اقتصادى که مورد نیاز جامعه و حکومت باشد، تمامى کلیات و بسـیارى  

  از جزییات را در قرآن و سنّت داریم.

ها و مشکالتى  اند. احکام و قوانین صریح الهى کلید حلّ قفل باالخره در قرآن رموز و کلیدهاى اصلى تعیین شده

هـا یعنـى    شود، تطبیـق قفـل   آورد. تنها کار علما در مشکالتى که به دست بشر باز نمى که بشر به وجود مىاست 

  موضوعات با کلیدهاى وحیانى است.

  ـ اکمال دین44

) نـاظر بـه اکمـال حـداقلى اسـت نـه       3(مائده/ »الیوم اکملت لکم دینکم«فرماید:  دکتر سروش: آیه کریمه که مى

که حداقل الزم هدایت به مردم داده شده است. اما حداکثر ممکن در تکامـل تـدریجى و    حداکثرى. به این معنا

  ]24تجربه نبوى/ص[بسط تاریخى بعدى اسالم پدید خواهد آمد. 

انـد و گـاه    و گاه به معناى کمال معرفت دینى گرفته "جامعیت دین"را به معناى  "کمال دین"کسانى به خطا گاه 

کنیـد؛ ایـن مثلـث در     اند، که هر سه خطاست.. براى مثال شما مثلثى رسم مى ق ننهادهبین کمال اقلى و اکثرى فر

مثلث بودن و نسبت به تعریف مثلث کامل است و چیزى کم ندارد.. ولى البته سه ضلع، جامع جمیع اضالع مقدر 

  ]108ص[و ممکن نیست... 

به عرضیاتش. یعنى این قرآن ممکـن بـود    دین یک مرحله کمال دارد؛ منتهى آن مرحله کمال به ذاتیاتش است نه

عـالوه، خیلـى از    بسى کمتر از این باشد و به کمال برسد. چون عرضیات قرآن در کمالش مدخلیتى نـدارد.. بـه  
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مفسران معتقدند این آیه که به پیغمبر نازل شد، آخرین آیه هم نبود و بعد از آن آیات زیادى آمد. اگر معنى کمال 

اى نباید بیاید، پس چرا بعد از آیه اکمال دین آیات دیگرى هم نازل شد؟ لذا این کمال  آیه این بود که دیگر هیچ

  ]77/ص15آفتاب[همان کمال دین بالذاتیات بود.. 

  

پذیر نیستند و کمال دین به معناى کمال و اتمام  صادقى: عرضیات قرآن پس تحققشان هرگز تغییر و تبدیل  اللّه آیه

احکام فقهى، سیاسى، اجتماعى، اخالقى، عرفانى و هر مطلبى که در قرآن بیـان شـده، در   بیان احکام قرآن است، 

زمینه خودش حکمى است که قابل تغییر نیست. اگر در فقه بگوید: نماز، روزه، حج، ازدواج، طالق، جهاد، امر به 

خواسته است و جعـل  معروف و... چنین است، هرگز قابل تغییر نیست و حداکثر آن چیزى است که خدا از بشر 

گویـد:   حکم جدیدى بر احکام شریعت، خود مخالفت و چه بسا معاندت بـا شـرع اسـت. اگـر در اخـالق مـى      

  على هذا. گویى، حسادت، ریا، بدبینى، سوء ظن و... حرام است، تا ابد قابل حالل شدن نیست. و قس دروغ

اى از قـرآن   هیچ کلمه »ال مبدلَ لکلماته«د: شو احکام تکلیفى قرآن همین است که هست و چیزى اضافه و کم نمى

قابل تبدیل نیست، اعم از تبدیل به کمتر یا زیادتر، حذف یا تغییر. جنس تبدیل در قرآن محال است و حتى خدا 

دهد تا چه رسد به دیگران. اگر هدف شما ترسیم مثلث باشد، بیش از سه ضلع براى آن  هم تا ابد آن را تغییر نمى

تواند داشته باشد. کل بشر  قرار دهید. درست است که اضالع بیشمارند، لکن مثلث سه ضلع بیشتر نمى توانید نمى

اند که مثلث سه ضلعى باشد. هدف خداى متعال هم از ترسیم قرآن، بیان تکالیفى بوده  با هم قرارداد و توافق کرده

هاى پروردگـار از   ابرین قرآن حداکثر خواستهخواهد. بن خواسته و بیش از این چیزى از مکلفان نمى که از بشر مى

  هاى خدا اضافه شده که در قرآن نیامده باشد؟ هرگز! اى بر خواسته مکلفان است. آیا اکنون خواسته

خداى متعال کل احکام توحیدى، نبوت و معاد را بیان کرده بود. بخش عظیمى از احکام عبادى اجتماعى هم نازل 

مانده بود، ضمانت اجرایى بعد از رسول بود که به صراحت شیعه و سنى در غـدیر   شده بود. تنها چیزى که باقى

  )3(مائده/»اَلْیوم اَکْملْت لَکُم دینَکُم واَتْممت علَیکُم نعمتى و رضیت لَکُم الْأسالم دیناً«خم این آیه نازل شد: 

ود، این آیه تنها مربوط به اکمال دین در تعیین تکلیـف  چون احکام مربوط به توحید، نبوت، معاد کالً بیان شده ب

ضمانت اجرایى آینده است نه به معناى این که بعد از این آیه، آیات دیگرى نباید بیاید. گرچه بعد از آن هم آیات 

 هاى ربانى بیان شده بودند، لکن مهمتـرین  چندانى نازل نشد، زیرادر سایر جهات نیز بسیارى از مسایل و خواسته

شدن وضعیت بعد از وحى است که خداى متعال در جریان غدیر خم  مسأله در آخرین لحظات ختم وحى، روشن

که عمل به احکام دیگر نیـز   آن را معین فرمود. حال به این حکم الهى عمل شد یا نشد، بحث دیگرى است، چنان

ه اگر خداى متعال آن را مشـخص  اجبارى نیست. استمرار اجراى وحى بعد از رسول، مسأله بسیار مهمى است ک

گفتند  کرد، ارسال وحى قرآن نیز تنها تا زمان حیات رسولش، ضمانت اجرایى داشت و بعد از آن، بندگان مى نمى

  تکلیف بعد از رسول در اجراى صحیح و معصومانه احکام روشن نبود و ما نفهمیدیم چگونه عمل کنیم!

انشین معصوم رسول در اجراى احکـام، تنهـا وظیفـه خداسـت و     حتى اگر چنین نگویند، لکن تعیین رسول و ج
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توانـد معـین کنـد. اگـر مـردم بتواننـد        تواند رسول تعیین کند، جانشین رسول را هم نمى طور که بشر نمى همان

توانند جانشین یا نفر بعد از وى را هم تعیین کنند و اگـر نتواننـد مقـامى را نصـب      جمهور تعیین کنند، مى رئیس

  توانند معین نمایند.  ، جانشین یا استمرار دهنده مقام او را هم نمىنمایند

لذا با بیان حکم جانشین و استمراردهنده رسالت در بعد اجراى معصومانه وحى، کمال استمرار آن تحقق یافت و 

است که شدن تکلیف مردم پس از رسول است. و این خود نشان از این  لذا اکمال دین در این آیه به معناى روشن

بعد از رسول، بشر حق دخالت در امر الهى را ندارد و بیان وحى تا زمان حیات رسول با خداست و اجراى وحى 

نیز تا هنگام وفاتش با رسول است و بعد از رحلت پیامبر، اجراى احکام دین، با کسانى است که خداى متعال در 

شود، تا چه رسد کـه بخواهـد    ام دچار خطا مىنظر دارد. بشر بدون حضور معصوم، حتى در اجراى صحیح احک

  حکمى هم برخالف احکام صریح الهى درست کند.

  

  ـ تقسیم فقه به عبادیات و اجتماعیات45

) آنچـه زیـر   1کنم بدین نحو اسـت:   اند. تقسیمى که من مى هاى مختلف تقسیم کرده دکتر سروش: فقه را به نحوه

هـا را   آید و مـا آن  ) آنچه زیر سقف عدل و جور نمى2نامیم..  مىآید، اجتماعیات اسالمى  سقف عدل و جور مى

گنجـد. در بـاب    ها در این قسـم مـى   نامیم.. حج و نماز و روزه و تیمم و وضو و امثال این اصطالحا عبادیات مى

عبادیات اگر معناى پیامبرى را خوب فهمیده باشیم، ماجرا به این صورت بوده که اول پیـامبر بـه یـک کمـاالتى     

رسیده، بعد این کماالت یک اعمالى را به او آموزش داده، بعد ایشان آمده و آن اعمال را به ما آموزش داده تا ما 

تر، پیغمبران  هم به آن کماالت برسیم. یعنى آنچه براى پیامبر معلول بوده، براى ما علت است.. به تعبیر خیلى ساده

گویند این عبادات را انجام بدهید تا به آن  ردند. بعد به ما مىواجد یک کماالتى شدند، آنگاه عباداتى را کشف ک

کماالت برسید. یعنى عبادات معلول کماالت پیامبران بود اما براى ما علت آن کماالت است.. مـا در ایـن منطقـه    

رت است دانیم چرا به این صو شود و ما نمى هایى به ما پیشنهاد مى عبادات، مصالح خفیه داریم، یعنى یک مکانیزم

کند.  شود، کامالً قضیه فرق مى چه به جور و عدل مربوط مى شود.. اما در مورد آن و چرا به نتایج خاص منتهى مى

شود، در واقع مردم زمانه خودشان را از جور زمانه به  پیامبر با تبیین احکام اجتماعى که مربوط به عدل و ظلم مى

جهل زمانه به علم فراتاریخى. در احکام حقوقى، اجتماعى، سیاسى و  عدل زمانه.. و نه به عدل فراتاریخى و نه از

گردد، پیامبر در واقع چنین کارى کردند.. در حقوق زن، حقوق مرد، دیات، قصاص،  هر آنچه به عدل و جور برمى

ر آن خرید و فروش، ازدواج، طالق و هر آنچه فقهى است، در واقع کارى که پیامبر کردند این بود که چیزى که د

دانستند، معرفى کردند. عدالت و  شد، آن را پس زدند و آن چیزى را که آن موقع عدل مى دوران جور خوانده مى

تر، در احکام اجتماعى ـ سیاسى مصلحت خفى وجود ندارد، بلکه   ظلم کامالً عصرى هستند. به تعبیر دیگر و کلى

اى اسـت کـه فقهـاى مـا      ملغى است. این مغالطه همه مصالح ظاهر است.. و اگر این مصالح ظاهر نشد، آن حکم

گوید، نماز صبح چـرا   پرسید، آقا چرا فالن قانون در باب حقوق زن،.. این طور است؟ مى کنند: تا از ایشان مى مى
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که این دو، دو الگوى کامالً متفاوت با هم دارند. الگوى عبادات واجد مصـالح خفیـه    دو رکعت است؟.. درحالى

رود  رود؛ الگوى معامالت واجد مصالح خفیه نیست و زیر چتر عدل و جور مى عدل و جور نمىاست و زیر چتر 

  ]79/ص15آفتاب[و مصالح ظاهره دارد.. 

شوند. براى مثال، هم در شریعت یهود و هم در  ما در متن فقه یا شریعت احکامى داریم که امروزه خشن تلقى مى

د سنگسار شود. یعنى با زجر و خشونت کشته شود... ما در اینجا شود بای اسالم کسى که مرتکب زناى محصنه مى

تـوانیم از   با مسایل اعتبارى و تاریخى روبرو هستیم. مواد فقه و قانون همه قراردادى و اعتبـارى هسـتند و نمـى   

م ها و احکا حقیقت و عدم حقیقت صحبت کنیم. باید از کارآمدى و ناکارآمدى، مناسبت یا عدم مناسبت این شیوه

با روحیات مردم صحبت کنیم و فلسفه فقه خودمان را روشن کنیم. باید معلوم کنیم و تصـمیم بگیـریم کـه آیـا     

هایى براى رسیدن به نتـایجى خـاص در    دستورهاى اجتماعى فقه (فعالً کارى به مسایل عبادى فقه نداریم) روش

تایجشان بـه خـودى خـود مطلوبیـت و     نظر از ن دوره تاریخى خاص بوده است یا این احکام و دستورهاى صرف

هـا   موضوعیت عام و فرا تاریخى دارد؟ شیوه فقیهان تا امروز موضوعیت دادن همیشگى و جاودانه به خـود روش 

اند. یعنى احکام معامالت را هم مثل احکام عبادى تغییرناپذیر  شمرده ها را جایز نمى بوده است و لذا تخلف از آن

هـا را   هایى مثل بریدن دست، سنگسار کردن، تازیانه زدن و امثـال ایـن   ستند و روشدان و واجد مصالح خفیه مى

هـایى   شمردند... باید به این موضع از جانب دیگر هم نظر کنیم و بپرسیم آیا ما این احکام را روش االجرا مى الزم

کنـیم. یعنـى    عیت تلقى مىدانیم یا این که خودشان را فى حد ذاته واجد موضو براى پیشگیرى از دزدى و زنا مى

هایى مؤثرتر از تازیانه زدن داشته باشیم باز هم باید دزد را تازیانـه بـزنیم    حتى اگر براى پیشگیرى از دزدى شیوه

هاى مؤثرترى از سنگسار و تازیانه زدن داشته باشیم بایـد   واگر براى جلوگیرى از روابط نامشروع در جامعه شیوه

  ]251سیاستنامه/ص] ها را در بیرون متن باید معلوم کنیم. سنگسار کنیم؟ تکلیف این پرسشزانى را تازیانه بزنیم یا 

هاى بعـد   گویید احکام حقوقى اسالم موقّت و منحصر به زمان پیامبر است و در زمان صادقى: شما اگر مى  اللّه آیه

بر این کـه احکـام حقـوقى اسـالم      قابل تغییر هستند، حداقل یک آیه و یا روایتى از سنّت قطعیه نشان دهید دال

پذیریم. اما به صرف گفته شما یا قوانین حقوق بشر سازمان  هاى بعد نیست، ما مى موقّتى بوده و قابل اجرا در زمان

  شود. ملل و... حکم صریح و بدون قید الهى، عوض نمى

اند، با قوانین اسالم سازگارى  دهمثالً برخى از قوانینى که در سازمان ملل به عنوان حمایت از حقوق بشر وضع کر

ندارد. باید عرض کنیم یکسرى از تعارضات قوانین حقوق بشر با قوانین فقاهتى سنّتى قابل حل اسـت. مـثالً در   

تواند براى ازدواجش تصمیم بگیرد، اما در فقه سنّتى، اجازه ازدواج دختر با پـدر   قوانین حقوق بشر هر کسى مى

اى دال بر این مطلب نداریم، بلکه بالعکس آیـات   ه قرآن قابل حل است، زیرا اوالً آیهاوست. این مسأله از دیدگا

طور کلى داللت بر ازدواج عاقالنه و همسان دارند. ازدواجى که در آن احکام خدا رعایت شود و ظلـم   ازدواج به

زدواج، هیچ فرقى با هم گیرى براى ا عدالتى نسبت به هریک از زوجین هم نشود. پس دختر و پسر در تصمیم و بى

ندارند، مگر این که ازدواجشان غیر عاقالنه باشد که از باب امر به معروف و نهى از منکـر بایـد جلـوى ازدواج    
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اند چرا دختر،  سفیهانه گرفته شود و این مسؤولیت مهم در وهله اول بر عهده پدران و مادران است. یا اشکال کرده

 14ساله، جرمى مرتکب شد مستحقّ مجازات است و پسـر   9شود و اگر دختر  مىساله، بالغ  15ساله ولى پسر  9

دهیم: بلوغ یعنـى توانـایى جسـمى و     شود! پاسخ مى سال به دختران ظلم مى 6ساله مستحق مجازات نیست، پس 

است فکرى و رسیدن به مرحله توانایى انجام تکلیف که داراى مراحلى است، بلوغ نماز براى پسر و دختر زمانى 

که از نظر فکرى و عقلى فهمیدند خدایى قابل عبادت هست و توانایى حفظ و انجام صحیح فریضه را نیز داشتند 

دارى داشتند، بایـد روزه   که تقریباً ده سالگى است، براى روزه نیز هرگاه که دختر یا پسر توان جسمى براى روزه

جازات نیز بستگى به رشد فکـرى و ذهنـى و بلـوغ    سالگى است، احکام حقوقى قابل م 13بگیرند که میانگینش 

  ها دارد و هیچ تفاوتى از این جهت بین پسر و دختر نیست. پس این قبیل مسایل قابل حل است. اجتماعى آن

راى صـله ارحـام بایـد از       یا مى گویند چرا مرد براى کارهایش، نیازى به اجازه همسرش ندارد، ولى زن حتـى ـب

) بر هر دوى 228(بقره/ »و لَهنَّ مثْلُ الّذى علیهِنَّ بِالمعروف«سخ این است که طبق آیه شوهرش کسب اجازه کند. پا

مرد و زن در انجام واجبات و مستحبات نیازى به اجازه از یکدیگر نیست، مگر این که به ارکان خـانواده خللـى   

  وارد شود.

دینـىِ وى، باعـث از هـم گسسـتگى      عف ایمان یا بىمثالً اگر زن یا مرد، برادرى دارد که ارتباط با او به دلیل ض

شود، نخست باید او را ارشاد و نصیحت کند و اگر نپذیرفت، بایستى برمبناى امر به معروف و نهى  اش مى خانواده

از منکر، باید با وى قطع رابطه کند. ولى اگر روابط با اقوام ذیصالح، مؤمن و متدین، تحکیم کننده بنیان خانواده 

براى زن و مرد، حکم معلوم است و نیازى به اجازه از همدیگر ندارند. البته به جهت حفظ احترام طـرفین،   است،

هماهنگى و اطالع از کارهاى یکدیگر الزم است. پس مالك ارتباط تنها برمبناى ایمان و اخـالقِ شایسـته طـرف    

  ارتباط است.

هـا   ابل حل نیست. زیرا نص صریح آیات الهـى بـر آن  اما یکسرى تعارضات قوانین حقوق بشر با قوانین اسالم ق

گویند چرا شهادت دو مرد براى اثبات امور مالى مثل سرقت یا بدهى و... کافى است، ولـى   داللت دارد. مثالً مى

شهادت چهار زن در این موارد، قابل قبول نیست. بایدگفت: اگر شهادت زن در امور مالى نصف مرد اسـت، کـه   

باشد ـ و نه حتى چهار زن ـ اوالً این حکمِ تعبدى، طبـق     مساوى با شهادت یک مرد و دو زن مىشهادت دو مرد 

) 282(بقره/ »واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجلٌ و امرأتان«نص قرآن باید پذیرفته شود که 

پس یک مرد و دو زن. ثانیا خود این آیه، یعنى: دو مرد را در امور مالى خود شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، 

أن تَضـلَّ  «پذیرى زنان در نفى و اثبات مسایل مالى ذکر کرده اسـت کـه    حکمت این حکم را فراموشى و انعطاف

) اگر یکـى از دو زن، موضـوع مشـهود را فرامـوش کنـد یـا دچـار        282(بقره/»احداهما فَتُذَکِّر إحداهما االُخرى

جا قرآن پس از ذکر حکم، علت یـا حکمـت آن را    دیگرى او را هوشیار سازد. اما چون در این 1سردرگمى شود،

                                                        
١

بھ معنى سردرگمى و فراموشى درعین واجد بودن  »ِممَّن تَرَضون...«دلیل  جا بھ معناى ضاللت و گمراھى نیست، بلكھ بھ در این »لَّ تَضِ «ـ 
 عدالت است.
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گونـه نباشـند، هماننـد     و استثناء خواهد بود که اگر زن یا زنانى این بیان فرموده است، بنابراین حکم، قابل تغییر

پذیر باشند، حکمشـان   کار و انعطاف شان پذیرفته است و بالعکس اگر مرد یا مردانى فراموش مردان، شهادت مالى

ضون من ممن تر«کار است و درهرصورت مردان و زنان در ابراز شهادتشان باید مصداق  همان حکم زنان فراموش

باشند که حداقل عدالتى در شهادت مالى داشته باشند. بنابرین شرط اصلى در اثبات شهادت، افـزون بـر   »الشهداء

  آور باشد چه از مردان یا زنان و یا هردو. عدالت، حفاظت و نگهبانى موضوع مورد شهادت است تا علم

یبه بودن، باردارى، مساحقه و ما گونه ویژگیهاى زنان، تنها شـهود زنـان قابـل     نند ایندر باب شهادت بر باکره یا ثَ

  قبول است و شهادت مردان درباره مساحقه و مانندش هرگز پذیرفته نیست.

در جریان تخلّفات اخالقى نیز، نخست بایستى دولت و اجتماع اسـالمى بـا رهبـرى شـرعمداران، شـیوه ازدواج      

اى براى انحراف اخالقى و جنسى  واج دهند تا هرگز زمینهاى که اسالم قرآنى مقرر داشته است ر صحیح را بگونه

اى انجام شود که چهار نفر مرد عادل در رهگـذر، آن را   پیش نیاید و اگر با این وصف، عملى ضد اخالقى بگونه

رسند، ولى چنان جرمى، هرگز در  جا، جاى شهادت است که با شرائطش هر دوى زن و مرد به کیفر مى بنگرند، این

افتد، مگر بسیار کم و اسالم با قانون جزایى با این قیود، تنها خواسته است  طور آشکار اتفّاق نمى اسالمى بهجامعه 

پرده نشوند که مانند برخى از جوامع غربى در مالء عام، عمل منافى عفّـت   اجتماعات اسالمى چنان ناهنجار و بى

حاکمِ شرع درباره کیفر عمـل جنسـى نامشـروع کـافى      انجام شود و ناظران نیز اهمیتى به آن ندهند. و هرگز علمِ

نیست، چون علم یعنى شهادتى غیرحضورى؛ و رؤیت جرم جنسى توسط افرادى کمتر از چهار نفـر مـرد عـادل،    

لـوال  «حکمش فقط نهى از منکر است و نه کیفر، زیرا حد شرعى تنها در موارد شهادت شایسته مقرر گشته است: 

). چرا ـ این تهمت زنندگان 13(نور/ »هم الکاذبون  اء فإذ لَم یأتوا بالشُّهداء فأولئک عند اللّهجاءوا علیه باربعۀ شهد

ـ براى اثبات زنا، با چهار شاهد مرد نیامدند، پس چون با چهار شاهد نیامدند، در نتیجه اینـان نـزد خـدا همـان     

ران، نه تنها هرگز حجت شـرعى نیسـت، بلکـه    گویانند. که نه کمتر از آن و نه شهادت زنان و نه اقرار زناکا دروغ

بینیم. اگر کسانى احکام  که در نص آیات نور مى دروغ است و موجب تنبیه و حد قَذف (:تهمت) نیز هست، چنان

شود، اوالً رجم به معناى  شرعى را درست اجرا نکنند، کوتاهى از شرع نیست. مثالً سنگسار با شرایطش انجام نمى

به معناى توهین و تحقیر زن یا مرد همسردارى است که در مألعام عمل منـافى عفـت انجـام     کشتن نیست، بلکه

هایى حـداکثر بـه    اند، ثانیا بایستى چهار شاهد عادل آن را دیده باشند، ثالثا سنگ نباید زده شود، بلکه ریگ داده

، نباید زده شود، خامسـا نقـاط   شود اندازه بند انگشت باشد، رابعا به نقاط حساس بدن مثل سر که باعث مرگ مى

العضو نکند، نه این که نیمى از بدن مجرم  حساس بدن زیر مقدارى خاك پوشانده شود که زدن ریگ او را ناقص

گونه  بینید که این زدن هم تمام است. مى کالً در گودالى داخل خاك فرورود، سادسا اگر مجرم فرار کرد، حد ریگ

شده است. بنابرین صرف دیدن شوهر هم براى اجـراى   شده یا نمى تا انجام مى چه رجم چقدر متفاوت است با آن

کند، ابتدا باید مراحل امر به معروف را انجام دهـد و   حکم کافى نیست و اگر مردى ببیند که همسرش خیانت مى
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ادگاه نیـز بایـد   ها انطالق است و با مراجعه به دادگاه صالحه و چهار بار قسم خوردن، د اگر اصالح نشد، عقد آن

  حکم انطالق را صادر کند و دیگر هیچ.

کنند که ظلم به زنان است. اوالً باید گفت قصاص تنها بهاى جسم زن یا مـرد   و یا قصاص زن و مرد را عنوان مى

گذارى است: از جهت تولید و درآمد  طور کلى نه جزیى. جسم مرد یا زن از چند جهت قابل قیمت است آن هم به

از جهت قدرت بدنى، از جهت درصد صحت و سالمت فیزیولوژى، از جهت قدرت بر تولید نسل، از اقتصادى، 

  جهت قدرت دفاعى و...

دهد که قدرت مردها بـر کسـب درآمـد و قـدرت      طور کلى نه در ایران بلکه در طول تاریخ نشان مى ها به بررسى

ها و مردها مساوى باشـند هنـوز    اند زن سعى کرده اقتصادى و... باالتر است. حتى در آمریکا که در حد بسیار باال

درصد با مردان، و در جوامع دیگر این نسبت بسیار دورتـر   60درصد کارهاى اقتصادى با زنان است و  40تقریباً 

توان گفت امکانات نیست،  درصد زنان شاغل هستند. گرچه مى 10یا  20از این است، و حتى در جوامعى کمتر از 

توان گفت که اگر همه مشاغل را با هم در نظر بگیریم زنان شاغل حتى در کشـورهاى پیشـرفته،    ز مىاما این را نی

ها مشغول بـه کـار هسـتند، و مشـاغل      ها و اداره تر و در جوامع امروزى بیشتر در سازمان اکثرا در کارهاى سبک

  کن عمومى نیست.سنگین بیشتر بر عهده مردان است. گرچه گاهى زنان نیز مشاغل سنگین دارند ل

طور کلى بیشتر از زنان است.  توان دریافت که قدرت بدنى مردان به از جهت قدرت بدنى نیز با بررسى تجربى مى

شوند، لکن زنان ورزشکار را با مردان ورزشکار مقایسه کنید و خواهید دید  گرچه اگر زنانى ورزش کنند قوى مى

  تر از زنان عادى هستند. و مردان عادى نیز قوى تر از زنان ورزشکارند که مردان ورزشکار قوى

طور عمومى بیشتر اسـت و   ها به از جهت صحت و سالمت فیزیولوژیک نیز قدرت مقابله جسمى مردان در بیمارى

هاى ناشى از سوانح که احیانا مردان بیشتر آسیب  درصد زنان بیمار بیشتر از مردان بیمار است. البته غیر از بیمارى

  بینند. مى

مـاه توانـایى    9تواند ایجاد کند، اما مـرد در   ماه یک یا دو فرزند مى 9از جهت قدرت بر تولید نسل، یک زن در 

ایجاد فرزندان بسیار باالترى دارد و توجه به این مسئله در مواقع اضطرارى براى تولید نسل مثل هنگـام جنـگ،   

  بسیار الزم است. 

دهند،  ى سابق و الحق دنیا، مردان محور و اساس دفاع را تشکیل مىها از جهت قدرت دفاعى نیز در تمامى جنگ

و حتى امروزه که در ارتش برخى کشورها زنان و مردان شرکت دارند، باز هم قسـمت اصـلى نفـرات را مـردان     

  کنند. دهند و زنان نظامى بیشتر در کارهاى ادارى یا پشتیبانى خدمت مى تشکیل مى

اى خارج از متن بر تفاوت دیـه یـا سـهم     و وظایف اقتصادى ویژه مرد، را قرینه توان این خصوصیات بنابرین مى

االرث مرد دو برابر زن دانست، و از نظر متن قرآن و سنت نیز نفقه زن در خانه پـدر، شـوهر و سـپس در خانـه     

» فقـه دهنـده  ن«و مرد در تمام این حاالت » نفقه گیرنده«پسرش بر عهده مردان است، که در هر سه موقعیت، زن، 

است و در نتیجه سهم االرث دو برابر مرد با اضافاتى باید براى خود زنان مصرف شود، ولى از نظر شرع مقـدس  



 189

اسالم الزم نیست سهم االرث زن به مصرف شوهرش برسد، اما مردان موظفند زنان و افرادى دیگر را اداره نمایند. 

شمار معنوى براى زنان قرارداده است کـه ایـن    ن، امتیازات بىشمار مردا دین اسالم عالوه بر وظایف اقتصادى بى

هاى فیزیکى زنان و مردان  هاى معنوى بسى باالتر از دوبرابر بودن ارزش اقتصادى مردان است. یعنى تفاوت ارزش

اکرمکم  انّ«کند، بلکه هرکدام ایمان واالترى داشته باشند، برترند:  هرگز امتیازى در معنویت براى مردان ایجاد نمى

   »اتقاکم  عنداللّه

بینیم که شارع حکیم با گذاشتن مسؤلیت نفقه زن و فرزند بر عهده مردان و با وجـود امتیـازات فیزیکـى     پس مى

جسم مردان در مقدار قدرت بدنى و سایر خصوصیات، یک امتیاز مالى نیز در ارث و دیه براى آنان قایـل شـده   

ى است؟ به هر حال قیمت بدن مرد بیش از قیمـت بـدن زن اسـت، گرچـه     عدالت توان گفت این بى است و آیا مى

داراى افکار و روحیات کامالً مساوى باشند. و مرگ نیز از بین رفتن جسم است نه از بین رفـتن روح. بنـابراین   

عدالتى خواهد بود. گرچه شـخص قاتـل داراى عـذاب     طور قطع اگر دیه یا قصاص زن و مرد مساوى باشد بى به

  1ى مساوى است، چه مقتول زن باشد یا مرد.اخرو

خواهیم براى احکام فلسفه و دلیل تراشى کنیم و بگوییم حتماً فلسفه تفاوت دیه زن و مـرد همـین مـوارد     ما نمى

ماند  ها هم نباشد وقتى نص صریح قرآن و سنّت قطعیه داللت بر مطلبى دارد جاى بحثى نمى کنیم ایناست. فرض 

و آیات قرآن و سنّت قطعیه داللت قطعى بر این دارند که ارث، دیه و قصاص زن و مـرد متفـاوت اسـت و ایـن     

قسـمت بیشـترى از آن قـوانین بـا     موارد که حقوق بشر با اسالم امکان به تفاهم رسیدن ندارد خیلى کم است، و 

  ها را پذیرفت. توان آن احکام اسالم هماهنگى دارد و مى

کنیم که اگر بخواهیم روش یا حکمى از قرآن و سنّت را موقّت و انحصارى به صدر اسالم بدانیم، بایـد   تکرار مى

یم طرحى جـایگزین طـرح و   توان قیدى از خود متن ارایه کنیم. چون ما و شما با علم ناقص و خطاپذیر خود نمى

هـاى الهـى دو    علم مطلق الهى کنیم. شما اسمش را حکم بگذارید یا روش یا شیوه، فرقى ندارد. احکام و روش

هایى که بشر توان رسیدن به آن را ندارد یا اگر هم داشته باشد چون عقـال زیادنـد و    ها و شیوه گونه است: روش

کند و در نهایت مسأله اختالفى خواهد شد. مثالً در همـین احکـام    مى ها گوناگون، هر عقلى روشى پیشنهاد عقل

گویید طبق شرایط فرهنگى، سیاسى و... در هر عصر قابل تغییر هستند، باید پرسید: چه کسانى باید  حقوقى که مى

والً اى از عقالى بشر بخواهند حکم جدیدى به جاى احکام خدا وضع کنند، ا حکم جدید را وضع کنند؟ اگر عده

چه تضمینى براى عدم اختالف وجود دارد؟ ثانیا با اجراى حکم جدید شما، چه کسى پاداش و عـذاب آن را در  

توان فهمید حکم جدید مورد رضاى خـداى متعـال    دهد یا بشر؟ چگونه مى پذیرد؟ آیا خدا پاداش مى قیامت مى

  هست یا خیر؟ 

گردانـد و در شـریعت    احکام تشریعى شریک خـود نمـى  هیچ وجه کسى را در تعیین  باید گفت: خداى متعال به

                                                        
١

 آمده است.» حقوق زنان از دیدگاه قرآن و سنّت«ـ توضیحات كامل درباره علّت و چگونگى حقوق زنان و مردان در كتاب 
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  حداکثر ممکن را براى رفع نیازهاى تکلیفى و پدیدنیامدن اختالف بیان فرموده است. 

این که ما تنها عبادیات را ابدى بدانیم و کل مسایل و احکام اجتماعى را موقّتى و منحصـر بـه زمـان و مکـانى     

دانـیم   یدى بر موقتى بودن ـ مثالً احکام جزایى ـ ندارد. عقل نیز مى  خاص، مخالف نص و عقل است. زیرا نص ق

خواهد ارایه دهد تا با مطلق برابرى کنـد؟!   که مطلق نیست و توان برابرى با مطلق را ندارد. چه شیوه و روشى مى

قضایى بازدهى اى احکام مخصوصاً احکام جزایى و  بینید مثالً در بعضى جوامع اسالمى مثل ایران پاره این که مى

و نتیجه مطلوب را ندارد، دلیل بر ناقص یا موقّتى بودن احکام قرآن نیست، بلکه دورى از قرآن، عدم عـدالت در  

هـاى   اجراى احکام، اختالط احکام قرآن با غیر قرآن، سالم نبودن بعضى مجریان و... علت آن اسـت. همـه روش  

جامعه حکمفرما باشد. وگرنه چنـد حکـم قرآنـى را عمـل      قرآن باید موازى با هم عمل شود تا عدالت مطلق در

زدگـى ثمـره    نمودن و سایر احکام را رها کردن و حتى در مواردى خالف قرآن رفتار کردن، جز بـدبینى و دیـن  

شود یـک مسـؤول    دیگرى ندارد. اگر قرار است دست فردى قطع شود مردم و مسؤولین همه در آن شریکند. نمى

شـود احکـام دزدى و    قطع نکنند، یک فردى عادى را به اشد مجازات محکوم کنند! نمىاختالس کند، دستش را 

ا در نهایت به ه خواران را روشن نکنند. این تبعیض المال و تکلیف بیت 1قصاص و... را براى مردم عادى اجرا کنند،

اى فکر کنند شاید شیوه بهترى براى جلوگیرى وجود داشته باشد. شما هر چه تالش کنیـد   رسد که عده جا مى این

کنید. لکن باید توجه به تفکیک مسایل الهـى و   تر و مفیدتر و یا برابر با قوانین قرآن پیدا نمى قانونى بهتر و جامع

واضح و کامل به صورت نص آمده و قیدى بر انحصار ندارد، به هیچ وجه طور  بشرى داشته باشید. احکامى که به

کنید. البته نه اسالم مصطلح  پذیرند. اما در موضوعات بشرى شما به سادگى انعطاف اسالم را مشاهده مى تغییر نمى

  اى بر او نیست. حوزوى که مملو از خرافات و جعلیات است، بلکه اسالم خالصِ قرآنى که هیچ خدشه

در قرآن و سنّت قطعیه اگر حکمى وضع شده باشد، به حکم ایمان باید پذیرفت، اما اگر علت نماز صبح یا علـت  

تراشـى   توانیم علت حقوق زنان و مردان را بخواهیم بدانیم، بازهم باید از خود شریعت جویا شویم و از خود نمى

این حکمتى است که ذکر شده و شـاید   »االلباب ولىو لکم فى القصاص حیوة یا ا«کنیم. مثالً در قرآن آمده است: 

توانیم بگوییم چه احکامى واجد مصـالح خفیـه    هاى دیگرى هم باشد که ذکر نشده است. بنابرین ما نمى حکمت

پاره کرد. حتى عبادیات هـم   توان اسالم را تقسیم و پاره هستند و کدام و نیستند و با معیار چتر عدل و جور، نمى

و عدم رعایت هریـک از    ر هستند، زیرا حقوق عبارت است از حق النفس، حق الناس و حق اللّهجزء عدل و جو

را رعایـت نکـرده و در     اللّـه  این حقوق، باعث ظلم به نفس، یا ظلم به مردم است. اگر کسى نماز نخوانـد، حـق  

ر کسى از اموال دیگـران  گیر او خواهد شد. اگ حقیقت به خود ظلم کرده است، چرا که بازخواست اخروى گریبان

الناس را رعایت نکرده و ظلم به خود و ظلم به دیگران کرده است. بنابرین عدل و جور  و حق  دزدى کند، حق اللّه

توانید  یک بعدى نیست و داراى ابعادى است. اصوالً تشخیص وجود یا عدم مصالح خفیه با کیست؟ شما که نمى

                                                        
١

 شود.  ھا توجھ نمى ـ البتھ قطع دست دزد و اجراى سایر احكام، ھریك شرایط زیادى دارد كھ بھ آن
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الح خفیه هستند و این قسم نیستند و دیگران چیزى غیر از این بگویند! از خود بگویید این قسم احکام واجد مص

به یک کماالتى رسـیده و بعـد    آله و علیه اهللا صلىتواند چیزى اضافه بر وحى بگوید. چنین نیست که پیامبر  حتى پیامبر نمى

شـود و او افتخـار    عبادت کشف کرده باشد، بلکه پیامبر که به کماالتى رسید، سبب شد که به او وحى رسـالتى 

گویید  شما با چه دلیل و مدرکى مى»و ما على الرسول اال البالغ المبین«داشت که مبلّغ و رسول وحى آخرین است: 

توانند به کشـفیاتى برسـند و بعـد بـه      ها با تفکر در امورى و تمرکز مى کرد؟ آرى، انسان پیامبر عبادت کشف مى

خواهید  در پیش گرفتیم و بعد به چنین کشفى رسیدیم، شما هم اگر مى دیگران بگویند ما چنین و چنان روشى را

گرفت، بلکه هـدف   به کشفیاتى برسید، همانند ما عمل کنید. اما دریافت و ابالغ وحى، با شیوه تفکر صورت نمى

بـوت گرفتـه   که انبیاء مدرك ن خداى متعال از ارسال انبیاء، رساندن تکالیف مورد نظر الهى به مکلفان بود، نه این

  هاى بشرى باشند و بعد طبق این مدرك هرچه بگویند، خدا هم تأیید کند. در دانشگاه

دهند و بعد آن شـخص، بـا مـدرك     گونه است که پس از طى مراحلى به دانشجو مدرك دکترا یا مهندسى مى این

ازینى که یاد گرفتـه اسـت   تواند خالف مو تواند مستقالً رأى و نظر دهد. با این حال دکتر و مهندس نمى خود مى

شود که  عمل کند، بلکه باید علمى و با دالیل فعالیت کند. اما در حوزه رسالت، مدرکى از جانب خدا صادر نمى

طبق آن، رسول یا نبى چیزهایى یادگرفته باشد و طبق موازین تعلیمى عمل کند، بلکه لحظه به لحظه بایستى مطیع 

رسان و نه کسى که واجد مدرکى شده باشد و در  د باشد. رسول یعنى نامهوحى و منتظر دستورات و فرامین جدی

ها دخل و تصرف کند. پیغامبر باید پیام را بدون کم و کاست به مقصد برساند. انبیاء هم مأمور رساندن نامـه   نامه

ع اوامـر الهـى   خواهید متشرع و مؤمن به شریعت باشید، باید مطی وحى به مکلفان بودند و دیگر هیچ. شما اگر مى

شوید و چیزى کم و زیاد نکنید. دین را مطابق میل خود یا جامعه تغییر ندهیـد و تنهـا در امـور بشـرى هرچـه      

اند، دین را مقصـر ندانیـد و    خواهید پیشرفت کنید. اگر گذشتگان با آراء و نظرات خود، معضالتى ایجاد کرده مى

  توجیهات خالف نص نکنید.

کنند و احتماالً از ایرانِ امروز بـازدهى بیشـترى دارد، جـاى     اى عمل مى گونه دیگر، بهاگر در جامعه و کشورهاى 

کنیم و بقیه را رها کرده یـا   کنیم یا فقط به چند حکم محدود آن عمل مى تعجب نیست، زیرا ما به قرآن عمل نمى

جانبه  طور موازى و همه د قرآن بههاى درونى از خو نماییم. باید همه احکام قرآنى را با برداشت برضد آن رفتار مى

عمل کنیم، آن گاه قضاوت کنید قوانین الهى بهتر است یا قوانین بشرى! اآلن ما هر چـه بگـوییم، تجسـم مدینـه     

النبى قرآن بود نه اجماعات و  النبى بر مبناى قرآن تشکیل شده بود. قانون مدینه رسد. مدینه فاضله، محال به نظر مى

النبى بسازیم باید  خواهیم جامعه مدنى بر اساس مدینه اگر مى »قیالً  و من أحسنُ منَ اللّه«رجال. قال و قیل شیوخ و 

ها مورد بازنگرى قرار دهیم. چون در زمان پیامبر قـال و قیلـى برپـا    »ان قُلت«قانون خود را بر اساس قرآن بدون 

ـلى و موافق قرآن بود. طبق کالم پیامبر  نبود. هر چه بود قرآن بود و بس. فرمایشات پیامبر نیز در حاشیه در  آلـه  و علیـه  اهللا ص

مدینه فاضـله  «طور سایر اقوال، با قرآن سنجیده شود. براى رسیدن به  حدیث شریف منى بایستى احادیث و همین

ها  ها و راهکارها را تعیین کنند. آن گاه علماى اصیل قرآنى آن باید در علوم جدید، متخصصین فن، موضوع» نبوى
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اى از  را تطبیق کنند و اگر بخواهند رأیى از شوراى متخصصین را رد کنند، بایستى بگویند که طبـق چـه قاعـده   

که مستبدانه بدون بیان دلیلى محکم، نظرات  اند و نه این احکام اسالمى و چه دلیل قرآنى، حکمى بشرى را رد کرده

شـود، و   ها تضمین مى ها و تداوم خالقیت هم ثبات اندیشه متخصصان را باطل اعالم نمایند. تنها راه این است که

که علوم جدید و دین با احترام متقابل، قـدرت   رود، و هم این هم ضمانت اجرایى بر مبناى تخصص افراد باال مى

هـا و اسـتعدادهایش نـدارد،     اى خواهند داشت. زیرا دین مخالفتى با پیشرفت بشر در توانایى العاده کارسازى فوق

  که حتى این امور را به خود بشر وانهاده است.بل

توان و باید گفت: کل مسایلى را که خداى متعال با نص صریح یا ظاهر پابرجاى قرآن، تشریع فرموده مربـوط   مى

ها اخـتالف پدیـد    رسد و یا در آن به اوست و بشر حق دخالت در آن حوزه را ندارد، چون یا ادراکش به آن نمى

ید استعدادهاى خود را در امور مربوط به خود مصرف کند تا به نتیجه برسد. بسى افسوس که بشر آورد. بشر با مى

در حوزه مسایل مربوط به خودش، روز به روز افـزون بـر دیـروز در حـال پیشـرفت اسـت، ولـى گروهـى از         

. امید است با اتصال به شرعمداران با انفصال از قرآن و اتکاء به غیر قرآن و جمود بر آن، روز به روز در نقصانند

  معارف و احکام خدا در قرآن، تناقضات دینى و تضاد علوم و دین را برطرف سازیم.

  

  ـ حاکمیت دینى46

اى این جمله را در مقـام نفـى نقـش علـوم و      عده».. دهد علم فقه به همه نیازهاى زمان پاسخ مى«دکتر شبسترى: 

هاى انسان را  برند. این گروه توانایى رضه میان دین و عقل به کار مىمعارف انسان براى اداره جامعه و در مقام معا

شود و تا عقل  کنند تا انسان نفى نشود، جا براى خدا باز نمى کنند و فکر مى به منظور اثبات نیاز به وحى، نفى مى

فاده از فالن نهاد و دهد که تأسیس و یا است شود.. علم فقه به این سؤال پاسخ مى نفى نشود، جا براى وحى باز نمى

فالن نظام از نظر حقوق اسالمى جایز یا غیرجایز است.. ولى این که انسان باید در صدد ایجاد چه نـوع نظـام و   

گوید در چه شرایط معینى چه نوع نظام و نهادى را باید اجرا  نهادى برآید، مربوط به علم فقه نیست. علم فقه نمى

فقه اسالمى است و نـه ابـواب   » معامالت و سیاسات«ث ما در این مقال درباره شویم که بح کرد.. قبالً یادآور مى

ـلى عبادات.. در طول بیست و سه سال نبوت و حکومت پیامبر اسـالم   ضـوابط و قـوانین معینـى زنـدگى      آلـه  و علیـه  اهللا ص

این ضوابط و قوانین کرد. تحوالت اجتماعى پس از پیامبر نشان داد که الزم است از  اجتماعى مسلمین را اداره مى

آید، معلوم شـود. اجتهـاد    یک تفسیر حقوقى داده شود تا تکلیف مسلمانان در برابر حوادث جدیدى که پیش مى

شد.. اگـر   کرد که سؤال جدیدى پیدا مى فقهى، همان تفسیر این ضوابط و قوانین بود و هنگامى ضرورت پیدا مى

گونه اجتهادى  ماند که در زمان حیات پیامبر بود، هیچ حال باقى مىافتاد.. و به همان  این حوادث جدید اتفاق نمى

بنشینند و با غور » ابتدا به ساکن«شد.. این طور نبود که فقهاى امت با انگیزه شخصى خود و به اصطالح  الزم نمى

م از بیع، اع» عقود و ایقاعات«و تفحص در کتاب و سنت، فروع فقهى درست کنند.. تقریبا تمامى انواع معامالت 

اجاره، هبه، صلح و... قبل از ظهور اسالم یا در میان اعراب و یا سایر جوامع متداول بود. درباره جنگ و صلح نیز 
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اصول و مقرراتى وجود داشت. مداخله کتاب و سنّت و سپس مداخله علم فقه در این مسـایل از نـوع تنظـیم و    

بود و حذف آداب و رسوم، مخالف با ایـن معیارهـا بـود و      بینى و اخالق اسالمى ها با مقتضیات جهان تطبیق آن

ها و تشکیالت ادارى و انواع معامالت رایج در میـان   جنبه تأسیس نداشت.. این تفکر که کتاب و سنّت مبدأ نظام

را » بیعـت و شـورى  «کنند قرآن تنهـا دو شـیوه    اى از اهل نظر ادعا مى مسلمانان بوده، دور از حقیقت است.. پاره

که حکومت ارثى داود و سلیمان نیز  ش صحیح حکومت اعالم نموده و به تأسیس اصل پرداخته است.. درحالىرو

است نه انتخاب یا انتصاب یا شورى » عدالت«از نظر قرآن مشروع بوده است.. مسأله اصلى حکومت از نظر قرآن 

  ]5هرمنوتیک/[ها..  و مانند این

آسان نیست. اجراى احکام به زور ممکن است، اما القاى ایمان چطور؟.. دکتر سروش: ایمانى کردن آدمیان چنین 

دسـت   قائمه جامعه دینى ایمان رضامندانه است و ایمان اکراه بردار نیست که یک »أنلزمکموها و انتم لها کارهون«

  ]315مدارا و مدیریت/ص[شدنى هم نیست.. 

هاى غیردینـى و غیـر    تکلیف آن را باید در عرصه بحث از حکومت اصوالً بحثى فرافقهى و حتى فرادینى است و

هم مشمول همـین حکـم اسـت.    » والیت فقیه«شناسى) روشن کرد. بحث درباره مسأله  فقهى (یعنى کالم و انسان

خود قائلین به این نظریه معتقدند که والیت فقیه دنباله امامت است و همه حقوق و اختیاراتى که اولیاى خداوند 

ئ والیـت فقیـه    گیرد. اگر این رأى در باب نظریـه  فقیه تعلق مى یا امام) دارند، به نحو مطلق به ولى(اعم از پیامبر 

کند که بحث درباره آن بیرون از دایره فقه است، چراکه مسأله نبوت و امامت از  پذیرفته شود، به خوبى معلوم مى

وان یک نظریه حکومتى بایـد در عرصـه کـالم و    هم به عن» والیت فقیه«اند، نه فقهى. بنابرین نظریه  مسائل کالمى

کنیم و ایمان را بر عمل مقدم  تعریف مى» ایمان و عمل«مقدم بر فقه مورد بحث و بررسى قرار گیرد.. ما دین را به 

االصول حکومت ایمـانى اسـت، یعنـى     شماریم. لذا در نظر ما حکومت دینى از آن حیث که دینى است، على مى

کنند. و حکومت دینى هم خود را  اند و محقّ و مؤمنند آن را بنا مى که انسان ان به دلیل اینحکومتى است که مؤمن

داند فضایى فراهم آورد که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه و تجربه دینى مؤمنان باشد.. نظریه دیگر مدعى  ملزم مى

وظیفه شرعى، مکلف است پاسدار است که حکومت دینى، حکومت فقهى است که حاکمش (که فقیه است) بنابر 

و حافظ و مجرى احکام و فروع فقهى در جامعه باشد. به بیان دیگر، شرع واجد احکامى است که مردم بایـد بـه   

ها عمل کنند و حاکم دینى هم موظف است این احکام را جارى و مجرى بدارد و اگر براى این کار اجبـار و   آن

م دریغ نکند و از این طریق سعادت اخروى مردم را تأمین نماید. این حکومت، الزام هم الزم آمد، از اجبار و الزا

که گفتیم مـدعى اسـت کـه     منبعث از تکلیف فقهى فقیه یا مؤمنان است، نه حقّ غیر دینى آنان.. رأى مقابل چنان

ویژه  هحکومت دینى مکلف است مردم را چنان محدود کند که کسى تخلف فقهى نکند و گناهى مرتکب نشود و ب

اى خواهد  در مأل عام ارتکاب حرام صورت نگیرد؛. اما اگر ایمان را مبنا و ضابطه قرار دهیم، جامعه دینى، جامعه

بود که مردم آن، ایمان را آزادانه انتخاب کرده باشند و عمل بعد از این گزینش آزادانه آمده باشد.. اما این حاکم 

ه فقهى رایج، حاکم دینى، حق حکومت خود را از خداونـد اخـذ   کند؟ در نظری حق حکومت را از کجا اخذ مى
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تواند از  کند و در این میان وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند این حق از آن کیست. این کشف مى مى

شـود..   طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایى است که در حکومت فقهى بـه حقـوق بشـر داده مـى    

  ]354ـ357مدارا/ص[

توان اثبات کرد که حق حکومت کردن هـم داریـد. معنـى     اگر شما حق نظارت بر حکومت دارید، به راحتى مى

ندارد که به کسى بگویند شما حق دارید فردى را عزل کنید، اما حق ندارید او را به آن مقام نصب کنید. حق عزل 

  ]361ص[کردن است..  کردن باالتر از حق نصب

گوینـد تمـام نهادهـاى     گریخته کسانى هستند (آن هم از میان فقیهان و مسـئوالن) کـه مـى   در جامعه ما جسته و 

طور باشد و تمام این نهادها مشروعیت خود  گیرند. فرض کنیم که این فقیه مى حکومتى، مشروعیت خود را از ولى

فقیه بگیرد. حال اگر این  ىفقیه بگیرند.. بنابر این فرض، مجلس خبرگان هم باید مشروعیت خود را از ول را از ولى

فقیه مشروعیت آن را لغو کرد، دیگـر آن نقـد چـه     فقیه بکند و در مقابل، ولى مجلس درصدد برآمد نقدى از ولى

پرسید که پس مجلس خبرگان، حق نظارت خود را باید از کجا اخـذ کنـد؟    محلّى از اعراب خواهد داشت؟.. مى

االرسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن از پیش خود جواب این است که این حق (یا تکلیف) از ب

  ]360ص[واجد این حق هستند. یعنى این حق غیردینى یا تکلیف غیرحکومتى براى مردم ثابت است.. 

عرض بنده این است که خواه ما حکومت فقهى بنا کنیم.. خواه حکومت دینى بنا کنیم، در هردو صورت انتظارات 

ما از حکومت دینى و فقهى، باید حداقلى باشد و فکر بهبود دنیا و دین خود را بایـد از راه دیگـر   دینى و دنیوى 

  ]366ص[کنیم. 

  

جمله درستى نیست و صحیحش این است که قرآن » دهد علم فقه به همه نیازهاى زمان پاسخ مى«صادقى:   اللّه آیه

خواهد و به بعضـى از نیازهـاى غیرتکلیفـى     بشر مى و سنّت قطعیه به همه سؤاالت و نیازهاى تکلیفى که خدا از

خواهنـد علـوم و معـارف     دهد. کسانى که با علم فقه مرسوم که مملو از خرافات نیز هست، مـى  بشرى پاسخ مى

گـر مـردم بـه سـوى      اند، دین هدایت انسانى و بشرى را تخطئه کنند، در حقیقت به نقش دین در جامعه پى نبرده

کنـد.   و انجام تکالیف شرعى است و شرع هم دخالت چندانى در امور خاص بشرى نمـى  اطاعت از فرامین الهى

هـاى   هاى پروردگار از انسان است و نیاز بـه عقـل در دریافـت و فهـم خواسـته      بنابرین نیاز به وحى در خواسته

  چنین در رفع نیازهاى روزمره زندگى و پیشرفت در علوم بشرى است.  پروردگار و هم

کند و امور و مسایل مربوط به تأسیس یا ادغام انـواع   م که دین به تشکیل نهاد یا نظام خاصى امر نمىپذیری ما مى

اى است. اگر متخصصان  ها و ادارات، مربوط به خود بشر و نیازهاى زمانى و مکانى هر جامعه خانه نهادها، وزارت

خانه الزم است یا تشخیص دادنـد   وزارتاى مثل کشاورزى، دو  اى تشخیص دادند در زمینه و کارشناسان جامعه

اى الزم نیست و اسراف بوده و باعث هدر رفتن بودجه و سرگردانى مـردم   خانه در زمینه وجود دو یا چند وزارت

هـا معتبـر اسـت. امـا      باشد، رأى کارشناسان در تأسیس، ادغام یا حذف نهادهـا و ارگـان   در رفع نیازهایشان مى
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ها هم مـوقتى   یا سنّت قطعیه به نوع خاصى از معامالت یا سیاسات، تصریح شده، این پذیریم که اگر در قرآن نمى

  باشند. 

چه در فتـواى فقهـا آمـده اسـت و      طبق قاعده هرچه در قرآن و سنت قطعیه آمده، باید پیروى محض شود، نه آن

گونه حجیتى ندارد، مگر  یچچه در قرآن و سنّت قطعیه نیست، امورى مربوط به خود بشر است و آراء فقها نیز ه آن

ـلى به نصوص دین مستند بوده و تحمیلى هم نشده باشد. در طول بیست و سه سال حکومت پیـامبر   تنهـا   آلـه  و علیـه  اهللا ص

ها در پنـاه وحـى    کرد و ایشان در امور جامعه و حتى در جنگ حاکمیت پیامبر بر اساس وحى جامعه را اداره مى

) در مورد احکام هـیچ مشـورتى   159عمران/ (آل» المر فإذا عزمت فتوکّلْ على اللّهو شاورهم فى ا«کردند:  عمل مى

وجود ندارد، زیرا تعیین و تشریع احکام، مختص خداى متعال است، این قبیل آیات امر به مشورت در موضوعات 

این بود که اوالً حکم کلى  مأمور به مشورت در موضوعى خاص شدند، براى آلـه  و علیه اهللا صلىاست که در این آیه پیامبر 

مشورت در موضوعات تشریع شده و بایستى به مکلفان تعلیم شود و آنان آگاه گردند که باید در تمـامى امـور و   

موضوعات مشورت صورت گیرد، اما در مورد پیامبر که با وحى در ارتباط مستقیم هستند، حتى در موضوعات نیز 

که ایشان نباید منحصر به رأى مشورتى شوند، بلکه باید  » فتوکّلْ على اللّه فإذا عزمت«باید طبق وحى عمل نمایند: 

پس از انجام حکم مشورت و شنیدن آراء و نظرات به صورت تعلیمى، باید برمبناى وحى عمل نمایند تا خطـایى  

  باشند. صورت نگیرد. اما دیگران که با وحى در ارتباط نیستند، در موضوعات باید به رأى مشورتى پایبند

حوادث و سؤاالت جدید، نقشى در کم و زیادى ابدیت قرآن نخواهند داشت. علم فقه امروزى و تاریخى، توانایى 

گویى به سؤاالت را ندارد. این قرآن است که پاسخگوى تمامى سؤاالت و رافع ابهامات و جامع  چندانى در پاسخ

و اجماع و... بر او مقدم یا برابر او نباشد. بعد از  حل مشکالت است. مشروط بر این که مفروضى از فقه و حدیث

افتد از موضوعات است. تنها موضوعات در  رحلت پیامبر و اتمام وحى و رسالت، هر حادثه جدیدى که اتفاق مى

حال تغییر و تحول و پویایى هستند، و کافى است با احکامِ گویاى قرآنى تطبیق گردند. براى این کـه در تطبیـق   

ه صـورت علمـى    خطایى صو رت نگیرد یا درصد خطا کم باشد باید متخصصینى مشکالت و مسایل جامعه را ـب

اى  تئوریزه کنند، آن گاه در شوراى متخصصان به شور بپردازند. از طرف دیگر فقهاى قرآنى هم شـوراى شایسـته  

تطبیق گردد. در این  داشته باشند و موضوعات شوراى متخصصین، به شوراى فقهاى قرآنى ارجاع شود تا با قرآن

هـا   صورت از درصد خطاها بسیار کاسته خواهد شد. در جهان امروز اوالً افراد مجالس شوراها و سناها و کنگـره 

انـد. ایـن آقایـان و     و... متخصص در یک فن نیستند و تنها به عنوان نماینده عام از طرف مردم راهى مجلس شده

یل تخصصى به مشورت بپردازند. واضح است که خطاهـایى خواهنـد   خواهند در مسا هاى غیر متخصص مى خانم

داشت. باید در مجلس در هر صنف و گروهى، آگاهان به علم و فن، رأى دهند و شیوه انتخاب فرد متخصص هم 

نباید براساس رأى اکثریت مردم ناآگاه در آن زمینه باشد، بلکه باید نماینده متخصص در فن مـورد نظـر را فقـط    

ین همان فنّ از میان مردم، انتخاب نموده و راهى مجلس کنند تا سخن و کالمش از روى علم و آگاهى و متخصص

  تخصص باشد نه هوى. 
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دهند، بلکـه بـر    ثانیاً در ایران که شورایى از فقها، نگهبانِ مصوبات غیر خبرگانند، خود نیز بر مبناى قرآن نظر نمى

سـنجى   ات و ضروریات فقهى خالف قرآن و در نهایت با مصلحتاساس احادیث مخلوط صحیح و سقیم، اجماع

  کنند. هاى روز، باز هم بدون استناد صریح به قرآن و سنّت قطعیه، قانون تصویب مى اى بر مبناى سیاست عده

نیز دو نوع است: امرى که مربوط به » امر) «38(شورى/ »وأمرُهم شورى بینهم«فرماید:  در حالى که خداى متعال مى

در آیه یعنى امورى که مربوط به شماست نه امرى کـه  »اَمرُهم«خداست، و امرى دیگر هم که مربوط به بشر است. 

شود که  کند. نمى فرستد. جانشین رسول تعیین مى مربوط به خداست. خدا تکوین و تشریع دارد. رسول و نبى مى

اطاعت »یعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولى االمر منکماط«رسول را خدا بفرستد و جانشین وى را بشر تعیین کند. زیرا 

شناسـد و هرگـز    االمر نیز باید مطلق باشند و مطلق را جز مطلق معصـوم، نمـى   کند، پس اولى مطلق را واجب مى

تواند او را تعیین کند و انتصاب جانشین رسول از امورى است که به بشر ارتباطى نـدارد. بعـد از    غیرمطلق نمى

وحى رسالتى پایان یافته و تنها الهامات ربانى استمرار دارد، بایستى افرادى جامعه را اداره نماینـد کـه    پیامبر که

هستند. در امور  السالم علیهمها الهامات مستقیم ربانى داشته و دارد که همان معصومان محمدى  خداى متعال نسبت به آن

الى عالم جمع گردند و برخالف حکم صریح الهـى  مربوط به خدا، حتى اگر مشورت هم صورت پذیرد و کل عق

اى بـه بشـر    حکمى درست کنند، از نظر شرع مورد پذیرش نیست، زیرا متن قرآن و سـنّت قطعیـه چنـین اجـازه    

اى هم در متن نداریم که احکام الهى موقت هستند. حداکثر  دهند که جداى از وحى حکمى وضع کنند و قرینه نمى

خواهد، با وحى نازل شده است و در امورى هم کـه بشـر، خـود     ه خدا از مکلفان مىو تمامىِ احکام تشریعى ک

اش را بیان فرموده است کـه اسـتخراج آن بـر     توانایى رسیدن به آن را دارد، خدا در قرآن احکام و مبانى اصولى

صلى، به عهده عهده متخصصان قرآنى، در دو بعد فردى و شورایى است و سپس چگونگى تطبیق امور را احکام ا

  گیرد. شوراى شایسته در هر رشته و فنى قرار مى

در امور بشرى هم که به دو بخش فردى و اجتماعى است، باید افراد یک به یک، و اجتماع گروه با گروه، مستقیم 

و هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، قرآنى و... است،  یا غیر مستقیم، مشورت کنند. امور اجتماعى در زمینه

اى باید مشورت با آگاهان و دانایان همان فنّ صورت گیرد. بنابرین اسالم، حکومـت دموکراسـى بـه     در هر زمینه

پسندد. چون اکثر مردم در کل ابعاد و علوم، آگاهى کافى ندارند و تنها در شغل خود آگـاهى   شکل کنونى را نمى

تنها امتیاز براى مشورت، علم و آگاهى است. فرض مختصر یا مفصلّى دارند، پس جداى از شرع، از نظر عقلى نیز 

خواهند تغییراتى در وزارت بهداشت انجام دهند. آیا اگر کلّ افراد  کنید قرار است وزیر بهدارى تعیین شود یا مى

به آن مسأله رأى دهند درست است یا فقط پزشکان باید به او رأى بدهند؟ اگر غیر پزشکان، رأى دهند تـا آقـاى   

وزیر » ب«یر بهدارى یا نماینده جامعه پزشکان در مجلس باشد، ولى فقط پزشکان رأى بدهند که آقاى وز» الف«

تر است، ولى این صحیح  گوید: تعداد بیشتر درست یک بهتر است؟ دموکراسى فعلى مى یا نماینده آنان باشد، کدام

که اقلیت عالم به مسأله هستند، آگـاهى  نیست. چون اکثریت عددىِ مردم، علم کمترى دارند. بلکه اکثریت عددى 

ترى دارند. اگر همه رأى دهند نظر این اقلیت آگاه و دانشمند در آراء غیر آگاهان که  بیشتر و رأى نافذتر و صحیح
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  آید.  شود و در پایان نتیجه درستى به دست نمى بیشترند، ذوب مى

اى ایجاد کنیـد یـا    خانه گوید چه وزارت دین نمىها از امورى مربوط به بشر است و  خانه روش ساختارى وزارت

ها  کدام را منحل کنید یا کدام را با هم ادغام کنید، بلکه دولت بایستى برحسب نیاز واقعى جامعه، ادارات و ارگان

دهى کند و ادارات مشابه را حتما بایستى ادغام نماید، چراکه ریخت و پاش اضافه و اسراف در اسـالم   را سازمان

هـا را دارد،   هاىِ علومى که بشر توان رسیدن بـه آن  ها و شیوه المال باشد. روش است، مخصوصا که در بیتحرام 

ها، اصول و مبانى را مثل شورا ذکر نموده است. حال موضوعات در تعیین شکل نهادهاى قـدیم و   خدا نیز قاعده

د این زمان نبـود تـا شـورایى هـم الزم     جدید مربوط به بشر است. مثالً صنعت و کشاورزى و... در گذشته همانن

داشته باشد. اکنون که موضوع این امور گسترش یافته و نیاز به سازمانى براى هریک پدید آمده است، چگـونگى  

که کدام نهاد باشد یا نباشد، برعهده متخصصان هـر فـنّ در مجلـس     تشکیل سازمان و قوانین آن و تشخیص این

مى مردم، در هیچ بعدى از ابعاد انتخابات مجلس شورا، وزراء، شـوراهاى شـهر،   است. بنابرین اکثریت آراء عمو

  ترند.  اى ندارد، بلکه افرادى باید رأى دهند که از نظر آگاهى شایسته وجه فایده هیچ شوراهاى خبرگان رهبرى و... به

هـاى دانـا و آگـاه و     دهـد، بلکـه اقلیـت    گاه شوراهاى شایسته و فرد الیق را تشخیص نمـى  اکثریت مطلقه، هیچ

توانند موضوع را تشخیص دهند. اکثریت پزشکان و شوراى علوم پزشکى،  متخصص، به دلیل علم بیشتر، بهتر مى

فرد الیق براى وزارت یا نمایندگى پزشکان تعیین کنند، اکثریت مهندسین مخابرات یا نفـت و یـا شـوراى آنـان     

  خانه مربوطه را معین نمایند. تتوانند وزیر الیق یا قانون الزم براى وزار مى

روى این اصل اکثریت فقیهان و سیاستمداران قرآنى، شوراى خبرگـانِ فقـه و سیاسـت را تعیـین کننـد، و ایـن       

نمایندگانِ شوراى رهبرى، سرپرست شورا را انتخاب کنند که رهبر دینى و سیاسى، یا رهبر دینى و رهبر سیاسـى  

گونه انتخاب نه استبداد است نه دموکراسى، بلکه انتخاب  استمداران باشد. ایناى از انتخابات فقیهان و سی خالصه

  اى در اختصاص شایستگان است. شایسته

خبرگان رهبرى در حال حاضر، اوالً حاصل رأى فقیهان نیست و اکثر مردمى که در فقه وارد نیستند، به آنان رأى 

یس لَک بِه علم«و نافذ نیست، زیرا: اند، و رأى بدون علم نیز براساس قرآن نهى شده  داده ) 36(اسراء/»و ال تَقْف ما لَ

ثانیاً این مجتهدین و فقهاى انتخاب شده، فقهاى بر مبناى قرآن و سنّت قطعیه نیستند، بلکه فقه ایشـان سـنّتى بـر    

  مبناى احادیث مشکوك و اجماعات منقول و... است.

از افراد آگاه به احکام قرآنى است که این شوراى آگـاه، سرپرسـتى را    بنابرین حکومت از دیدگاه قرآن، شورایى

کند. این شورا نیز حق دخالت در مسایل غیر قرآنى ندارد. مـثالً بـراى صـنعت، نفـت،      براى امور دینى تعیین مى

ـ   مخابرات و... تعیین تکلیف نمى میم کند، بلکه شوراى مهندسین شایسته و مؤمن براى صنعت، مخـابرات و... تص

گیرد و شوراى فقهاى قرآنى تنها ناظر و تطبیق کننده تصمیمات سایر شـوراها بـا قـرآن اسـت، نـه ایـن کـه         مى

کنند که ربا، معامله غیر عادالنه و... صورت نگیرد. اگر شوراى  هاى فردى ایشان اجرا شود، مثالً نظارت مى خواسته

به خود حکمشان لغو خواهد بود. تشخیص حکـم  متخصصین، بخواهند حکمى بر خالف قرآن صادر کنند، خود 
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خالف قرآن نیز با شوراى فقها و سایر فقهاى قرآنى خارج شوراست تا جلـوى حکـم خـالف را بگیرنـد یـا از      

هـاى مختلفـى    سرپرست شورا توضیح بخواهند. بنابرین هرگونه استبدادى در این سیستم منتفى است، زیرا گـروه 

حتى بر شوراى فقهاى قرآنى نیز، سایر فقهاى خارج شورا و هرکسى از مردم که کنند و  برکار یکدیگر نظارت مى

بـه ایـن    1ها را نقد کنند تا از خطاهاى احتمالى جلوگیرى شود. توانند آن به احکام قرآنى آشنایى داشته باشد، مى

ترتیب تضاد میان علم و دین هم در بسیارى از موارد منتفى شده و حکومتى علمى شرعى بنا خواهد گشـت کـه   

گیرند و شرع نیز با پیشرفت علـم، ناکارآمـد    ، مشروعیت مىحوزه علم و دین مشخص شده و حتى قوانین بشرى

  شود، بلکه هریک در حوزه خود، احکام و قوانینى دارند که اثبات یکى، نفى دیگرى نیست. نمى

طور کامل بیان کرده است. حکومت موروثى هم در قـرآن در   قرآن احکام گویا و ثابت خود را درباره حکومت به

اى به صورت موروثى به ودیعت  وحیانى است که احیاناً خدا وحى را در خانواده اختصاص معصومین و حکومت

که پسر نوح یا فرزندان سایر انبیاء بجز تعدادى از آنان به مقام رسالت  طور همیشگى؛ چنان نهاده است، آن هم نه به

  نرسیدند.

نْ  « نـا ملِّمع ا النّـاسهقالَ یآ أی و لَیمانُ داودرِثَ سو و      ـنْ کُـلِّ شَـىـرِ و أُوتینـا مـقَ الطَّیالفضـلُ     ط و نَّ هـذَا لَهـا ء

  )16(نمل/»المبین

و سلیمان از داود ارث برد و گفت: اى مردم ما سخن پرنده را تعلیم یافتیم و از هر چیزى به مـا داده شـده. ایـن    

  خود همواره فضیلتى آشکارتر است.

گونه پـدر و   امام به 12مال، اتوماتیکى نیست. مثالً امامت که در بین در هیچ جاى قرآن، ارث حکومت مانند ارث 

رسد. بلکه خـداى   فرزندى ادامه یافته است، مانند ارث مال نیست که خواه ناخواه، مال از پدر به فرزند ارث مى

اب است حکیم طبق موازین ربانى بر اساس لیاقت، مقرر فرموده چه اشخاصى به ترتیب امام باشند. پس هم انتص

  هم انتساب و هم انتخاب.

نیز تنها بیانگر ارث حکومت و نبوت نیست، بلکه چون قیدى ندارد، همـه انـواع ارث را    »ورث سلیمان داود«آیه 

که حضرت صدیقه طاهره زهـراى   شامل است. یعنى هم ارث مالى و هم حکومت موروثى طبق اراده الهى.  چنان

گویید:  دالل فرمودند که سلیمان از داود ارث برد، چطور به من که فرزند پیغمبرم مىبه همین آیه استعلیهاالسالممرضیه 

  2برم؟! ارث نمى

                                                        
١

انتخابات آنان بھ این روش  ـ البتھ سیستم حكومت شوراى متخصصان در كشورھایى اجرا شده كھ بھ شكست انجامیده است، زیرا اوالً 
توانستند با توجیھ تخّصص خود سوء استفاده نمایند و استبداد  راحتى مى نبود، ثانیا نظارت بر كار متخّصصان وجود نداشت و آنان بھ

ر شوراى گیرد، ثانیا متخّصصان ھر فّن بر كا ورزند، اما با روش صحیح شورایى، اوالً انتخاب افراد شورا توسط آگاھان صورت مى
 كنند. كنند و درنھایت نیز شوراى فقھاى قرآنى، مشروعیت احكام سایر شوراھا را نیز بررسى مى گروه خود نظارت مى

 
ئاً فَِریًّا«، أ في كتاب ّهللا أن ترث أباك و ال أرث أبي ة..أنّي ابنتھ أیّھا المسلمون، أ أغلب على إرثیھ. یا ابن أبي قحاف -٢ أ فعلى  »لَقَْد ِجئْتِ َشیْ

رّب «إذ قال  السالم علیھو قال فیما اقتّص من خبر یحیى بن زكریا  »َو َوِرَث ُسلَیْماُن داُودَ «ّهللا و نبذتموه وراء ظھوركم إذ یقول: عمد تركتم كتاب 
 نساءال ةخطبتھا سید ة، فصل نورد فیھ خطب٢٩.. بحاراألنوار، ج »فَھَْب لِي ِمْن لَُدنَْك َولِیًّا یَِرثُنِي َو یَِرُث ِمْن آِل یَْعقُوبَ 
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فرماید:  که در آیه قبل مى گرى بیشترى نموده است. چنان درباره حکومت و نبوت سلیمان و داود آیات دیگر روشن

مقام رسالت و علم و حکم نبوت را به داود و سلیمان عطـا کـردیم. و در آیـات    »و لقد آتینا داود و سلیمان علماً«

) در مورد حضرت سـلیمان  26(ص/»ود انَّا جعلْناك خلیفۀً فى االرضِیا دا«فرماید:  دیگر درباره هر کدام مستقالً مى

) پس قضیه را به سلیمان تفهیم کردیم و به هر دو حکم و 79(انبیاء/»فَفَهمناها سلیمانَ و کالًّ آتینا حکما و علما«نیز: 

  علم دادیم.

پیش آمد. خدا براى این که ثابت کند بعد از اى اختالف  هنگامى که حضرت داود، پیامبر بود بین دو نفر در مسأله

داود، سلیمان پیامبر است، حکم قضیه مورد نزاع را موقتاً به داود تفهیم نکرد، ولى به سلیمان تفهیم کرد تـا همـه   

اسـت.  »آتینا حکماً و علمـاً «بدانند سلیمان از جانب خدا انتخاب شده است. این ارث نبوت به اراده الهى از باب 

به ارث از جهت تشابه انتقال مال از پدر به فرزند است کـه البتـه در مـورد مقامـات معنـوى، وراثـت        تعبیر آن

  ها امام بعدى بود.  همیشگى نیست، مانند ائمه که با داشتن چندین فرزند، فقط یکى از آن

رجع فقهـى  طور که پیامبر هم مرجع سیاسى و هم م با حضور امام معصوم حکومت در انحصار ایشان است. همان

بود، ائمه نیز همه امور اجرایى احکام قرآنى را بر عهده داشتند. چون احکام قرآن، کامل و گویا بوده و امام زمان 

شد تا اشتباهى نکنند و جنگ، صـلح یـا    گونه هستند، تنها در تشخیص موضوعات به آنان الهام مى نیز همینالسـالم  علیه

در  السالم علیهمر همه موارد، معصوم از خطا و اشتباه است. اگر چه ائمه سکوتشان هم بر مبناى وحى خاص موضوعى د

گرفتند و  عباس، در رأس حکومت نبودند، ولى در همه موضوعات مورد نیازشان، الهام مى امیه و بنى زمان ظلم بنى

نیاز نیست و هـر   طلبیدند. بعد از پیامبر نیز به هیچ حکم جدیدى گاه حاکمان، از این بزرگواران کمک و یارى مى

اى، موضوع است. تشخیص موضوع هم با آگاهان و متخصصان، و تطبیق آن با احکام قرآنى، بـر   مسأله مستحدثه

عهده شوراى فقهاى قرآنى است. و باالخره از کل آیات قرآن چنین مستفاد است که باید والیتى باشد تـا نظـم و   

شرى براى اداره کشور، مقرراتى را بر اساس عقل و فکر بشرى گونه که در همه جوامع ب آرامش برقرار شود. همان

کنند تا آن قوانین را اجرا کنند. در قرآن نیز براى اداره امور فردى و  اى را هم انتخاب مى اند و عده خود طرح کرده

تشـریع   که مفصالً توضـیح دادیـم، قـوانینى    اى برتر، چنان گونه اجتماعى و رسیدن به عدالت و آسایش عمومى به

ها اوالً حاکمان معصوم معین گردیده و اگر حاکم معصوم نبـود، امـر شـده در مسـایل      گردیده و براى اجراى آن

طور آگاهانـه و عالمانـه مشـورت شـود کـه در نهایـت والیـت جامعـه بعـد از معصـومان            ها به مربوط به انسان

هایى است که از جانب علم مطلـق و   ها روش این والیت شورایىِ فقهاى قرآنى و شوراى متخصصان است.السـالم  علیهم

اند. اگر قرار باشد بخش عظیمى از احکام اسالم و قرآن را موقتى بدانیم، هر کسى  الیزال الهى براى ابد ارایه شده

در هر زمانى خواهد گفت این آیه موقتى است و آن دایم است، و در نهایت اختالفات، طبق سالیق بیشتر خواهد 

  توانند بگویند یکسرى آیات موقت و بقیه ابدى هستند. که فقهاء و حتّى پیامبر هم از پیش خود نمى نشد. حال آ

که احکام تکلیفى فردى را دربردارد، احکـام   ویژه دین اسالم قرآنى، حاکمیتى مطلق است، چنان حاکمیت دینى به

اش  وط به خداست، حاکمیت شـرعى اجتماعى را هم شامل است، زیرا حاکمیت اصلى که در تکوین و تشریع مرب
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مربوط به شخص رسول گرامى و سپس امامان معصوم و پس از آن در زمان غیبت کبرا مربوط به شوراى عالمـان  

در اختصـاص   »و امرهم شورى بینهم«باشد که  قرآنى در امور شرعى و شوراى متخصصان فنون در امور بشرى مى

ه حاکمـان مسـلمان     احکام تکلیفى فردى نیست، بلکه برتر و باال ترش درباره احکام اجتماعى است که مربـوط ـب

اش برمبنـاى   باشد، گرچه براى حاکمان غیرمعصوم خطاهایى هم وجود داشته باشد، خطاهـاى حکمـى   واقعى مى

اى جز رأى شایسـته شـورا نیسـت، گرچـه احیانـا       شود و در خطاهاى موضوعى چاره شوراى شایسته زدوده مى

ه حکومت اسالمى حکومت مردمى است، ولى برمبناى ایمان اسـالمى اسـت کـه اگـر     خطاست و درست است ک

اکثریت مردمان مسلمان برخالف حکم یا موضوع اسالمى نظر دهند، هرگز نظرشـان متبـع نیسـت، محـور مطلـق      

نـد  توان اکثریت نیست، بلکه محور نتیجه شور ایمانى برمبناى قرآن است. بنابرین اکثریت مردم غیرمتخصص نه مى

توانند افراد شوراى  اى، برمبناى علم مى کسى را نصب  و نه کسى را عزل نمایند. تنها اکثریت آگاهان در هر زمینه

اى از شوراهاى عالمانه اسـت، بایسـتى بسـتر     مربوط به علم خود را انتخاب یا عزل نمایند. حکومت که مجموعه

فراهم سازند. حکومت شایسته از نظر دیـن، حکـومتى   دارى و اجراى احکام دینى و بشرى  اجتماعى را براى دین

نماید. اگـر   است علمى دینى که هم ضامن اجراى احکام الهى است و هم در تأمین نیازهاى مادى مردم تالش مى

ها را در نظر نداشته باشد، از  حکومتى تنها به امور معنوى یا تنها به امور مادى بپردازد و ابعاد دیگر زندگى انسان

گیرند، زیـرا   اى نیست. شوراهاى عالمان نیز مشروعیت و حق حاکمیت خود را دین مى ین حکومت شایستهنظر د

اى مسائل مربوط به خود را از طریق مشورت حل نمایند. در مرحلـه   دین اجازه داده است که آگاهان در هر زمینه

آراء عامیانه و نه از شوراى فقهـاء. شـوراى    گیرند و نه از بعد این شوراها مقبولیت خود را نیز از آراء عالمانه مى

جهت مخالف شرع اعالم نمایند، زیرا  دینى و حتى رئیس شوراى فقهاى قرآنى حق ندارند آراء سایر شوراها را بى

آنان شرع نیستند، بلکه بیانگر احکام شرع هستند و اگر بخواهند رأیى را ابطال نمایند، بایستى از متون اصلى دین 

ء است و بیانگر تمامى نیازهاى  شود که شریعت قرآن که تبیان کل شى ماعات و.. دلیل بیاورند. مگر مىو نه از اج

باشد، تنها در انحصار احکامى فردى باشد، و احکـام حکـومتى و    مکلفان در طول و عرض جهان تا رستاخیز مى

کـه امیرمؤمنـان در    دنـد و چنـان  اجتماعى را مهمل بگذارد. رسول گرامى در مدینه منوره رئیس دولت اسـالم بو 

شان چنان بودند. در هرصورت از مسلمات قرآنى و سنّت قطعیه این است کـه شـریعت قـرآن     حکومت پنج ساله

هردو بعد فردى و اجتماعى را کالً در نظر دارد و والیت فقیه هم که مورد بحثاست، هرگز نه مطلقه است و نه در 

هـا و وادارکـردن    این والیت شرعى در بعد تبیـین احکـام و انجـام آن    غیرمطلق بودنش، والیت فرد است، بلکه

مسلمانان به عملکرد آن برمبناى شوراى شایسته فقیهان درجه اول قرآنى است و شخص فقیه والیت غیرمطلقه هم 

 ندارد تا چه رسد به والیت مطلقه که در اختصاص معصومان است. والیت دینى برمبناى شوراى شایسته هم مطلقه

اى هم جز پذیرفتن آن نیست،  که اشاره شد، اشتباهاتى اندك در بردارد که در زمان غیبت کبرا چاره نیست و چنان

اگر علمایى از آگاهان به دین با دالیلى از قرآن و سنت و یا دانشمندانى در علوم دیگر، نظرشان با نظـر شـوراى   

شوراى متخصصان بررسى گردد و تمام شوراها باید مطیع مربوطه اختالف داشته باشد، بایستى در شوراى فقهاء یا 
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دالیل علمى باشند. بنابرین والیت مطلقه آن هم فقیهى غیرمطلق و غیراعلم و یا حتى فقیه اعلم درسـت نیسـت و   

که گفتیم حکومتمان خدامردمى است، در اصـل   اى از شوراها امور مردم را سامان دهند. ما چنان بایستى مجموعه

الهى و خدایى است و برمبناى ایمان صحیح اسالمى و علم و آگاهى، مردمى است، چه اقلیت باشد و  اش، محورى

  چه نباشد. اصوالً اکثریت در انحصار صحت و اصالت نظر است.

  گرایى  ـ جازمیت در احکام یا ارزش47

ـ   ا عـدم جـواز چنـد    دکتر شبسترى:  انحصار یا عدم انحصار حکم احتکار به موارد مذکور در روایات؛ جـواز ی

گذارى  اى شدن قضاوت؛.. گروه عدم جواز، تشریع الهى در مسائل مربوط به نظام سیاسى را به معناى قانون مرحله

گذار است؛ خدایى که قوانین همه جانبه زنـدگى بشـر را    داند. در نظر گروه عدم جواز، خداوند قانون مصطلح مى

نماید.. چون بشر به سعادت خویش جاهل اسـت و تحـت تـأثیر     غ مىکند و آن را به وسیله پیامبران ابال معین مى

امیال سرکش قرار دارد و از تنظیم قوانین براى زندگى سیاسى و اقتصادى ناتوان است، خداوند این ضعف انسانى 

هـا   آن هاى خود را دارد.. انسان شناسى گروه عدم جواز نیز ویژگى کند.. انسان را با وضع و ابالغ قوانین جبران مى

الحـدوث و   فقط انسان فلسفى یا کالمى است. مسائلى از این قبیل که نفس انسان مجرد اسـت یـا نـه؟ جسـمانیه    

  البقاء است یا نه؟..  روحانیه

هاى ابدى است. عنایت و رحمت ازلى خداوند،  در نظر طرفداران جواز، تشریع الهى، قبل از هر چیز تشریع ارزش

کند نه تعیین قانون را. فلسفه ارسال رسل، بیان حقایق و  مات انسان را ایجاب مىجهت دادن به تصمیمات و اقدا

اى دیگر است.. علوم  شناسى این گروه نیز به گونه هاى ابدى در جوامع بوده نه تعیین قوانین... انسان تثبیت ارزش

معلومات فلسفى و کالمى درباره دهند که غیر از  شناسى و تاریخ معلوماتى را درباره انسان مى شناسى، جامعه انسان

ه فرمـان    هـاى وى   انسان است.. گروه جواز این انسان موجود در جامعه و تاریخ را مخاطب خداوند و مکلـف ـب

هاى فلسفى و کالمى را.. واضح است که این گـروه انتظـار نخواهـد داشـت در      داند نه انسان موجود در ذهن مى

  پذیر است. گذار است و جامعه انسانى او تحول .. خداى او ارزشدست یابد» هاى مطلق مدل«کتاب و سنت به 

گویند: در متون دینى حرمت احتکار به چهار یا پنج کاال اختصاص یافته اسـت. ایـن    مى» عدم جواز«گروه اول: 

است و در همه شرایط اجتماعى و اقتصادى، فقط احتکار آن چند کاال حرام اسـت. در متـون   » مطلق«اختصاص 

توانـد از   شود.. هر کـس مـى   را احیاء کند، مالک آن مى» موات«هاى  ده که هر کس قطعه زمینى از زمیندینى آم

توان با قانون و مقررات آن را محدود کرد.. صاحبان اموال مجازند در امـوال خـود    بردارى کند و نمى جنگل بهره

قامى حق نـدارد تصـرفات مالـک را    خواهند تصرف کنند (غیر از تصرفات نامشروع) و هیچ کس یا م هرگونه مى

  محدود کند.. 

شمرند.. ابدى در ایـن مـوارد    هاى جدید را مجاز مى ها و تأسیس ، در همه موارد مذکور، اقدام»جواز«گروه دوم: 

هاى عام که در متون دینى بیان شده و این غیـر از تعیـین یـک شـکل اسـت..       عبارت است از یک سلسله ارزش

  ]7هرمنوتیک/[
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ناپذیرى به اسالم زده است. فقه و اصول و فلسفه این  صادقى: عقاید گروه جازمین، رنگ تحجر و انعطاف  هاللّ آیه

گذاران چنان افکارى تنهـا بـا    روح و مربوط به تاریخ است. زیرا بنیان گروه، ناتوان در حل مسایل یا خشک و بى

ن مجهز نبوده و نیستند. لذا در طول تاریخ هر روزى با اند. از طرف دیگر به ادلّه قرآ رو بوده مسایل زمان خود روبه

تـر از   اند. معتقدین به این گروه، در حال حاضر نیز بسیار ناتوان کرده بیانى و زبانى سؤاالت را توجیه یا تقبیح مى

رجال  رو هستند که در گذشته مطرح نبوده، ثانیاً علما و گذشتگان خود هستند. زیرا اوالً با سؤاالت جدیدى روبه

دهند از تفکر گذشتگان عدول کنند. حتى گذشتگان بـه همـه    سابقِ این گروه، با جازمیت به حاضرین اجازه نمى

اند. لذا در عصر حاضر ایـن   اى از سؤاالت زمان خود پاسخ گفته اند و تنها به پاره سؤاالت زمان خود پاسخ نداده

شان اجماع  سالحى مجهزند که به تاریخ مربوط است. سالحتر از هر گروه دیگرى هستند. زیرا به  مانده گروه عقب

  منقول، رجال مشکوك، شهرت و احادیثى است که به قرآن عرضه نشده است.

دانستند اسالم براى همه زمانهاست، از طرف دیگـر بـا دیـدن عجـز      گروهى در مقابل این دسته، از یک طرف مى

براى توانایى مجدد و احیاء تفکر دینى، باید در طرز تفکّر و نحوه اند که  گویى شرعمداران، به این فکر افتاده پاسخ

بینش اسالمى، تحولى ایجاد کرد. ولى مبناى این تحول، دگرگونى اوضاع جهانى و مقایسه آن بـا اسـالم مرسـوم    

دادند و  خواستند اسالم را احیا کنند، ولى همان عقاید جازمیت را تحول بوده است. یعنى ایشان به گمان خود مى

تـوانیم هماهنـگ بـا علـوم      ها مى هایى است که شرع معین کرده و ما به وسیله این ارزش گفتند آن عقاید، ارزش

ها ایجاد کنیم. اینان گرچه در ظاهر باگروه اول مخالفند، لکن عمیقا در  هاى جدید بر مبناى آن ارزش جدید، شیوه

گروه، بشرى است، یکى مربوط به تاریخ دیروز و دیگرى مربوط به عمل، با هم مشترکند؛ زیرا اوالً تفکرات هر دو 

امروز است. ثانیاً در اصول و مبنا نیز که همان عقل و فکر بشرى است، مشترکند؛ منتهى گروه نخست، اصول خود 

را که داند. همان مسایلى  داند و گروه دوم اصول رایج را با تحوالت جدید، راه حل مشکالت مى را تغییرناپذیر مى

هاى جدید براى آن هـدف   داند، گروه دوم هدف از آن حکم را ارزش دانسته و بایستى روش گروه اول حکم مى

اند و گاه احکام شرع را نادیده گرفته یا بر آن  تعیین کرد. هر دو گروه نسبت به شرع بین افراط و تفریط عمل کرده

اند. غافل از  ا نیز نشناخته و آن راتوسعه داده یا از بین بردهاند. حوزه عقالنیت ر تحمیل نموده یا به تعطیل کشانده

آورد، و تنها قرآن  اى پدید مى بسا اختالفات عدیده این که تفکّرات بشر هر قدر هم وسیع باشد، مطلق نبوده و چه

فـات باشـد.   ها محور و محک افکار و عقاید و باعث رفع اختال ها و مکان ها، زمینه تواند در همه زمان است که مى

هاى ایشان با توجه به معلومات و  گرچه هر دو گروه براى قرآن تقدس و ارزش قایلند، اما نحوه نگرش و برداشت

  مفروضات بشرى است.

یموا الدینَ قشَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذى أَوحینا إِلیک و ما وصینا بِه ابراهیم و موسى و عیسى أنْ أ«

  )13(شورى/»و ال تَتَفَّرقُوا فیه

چه را به سـوى تـو وحـى     ـ نمود، و آن ـ وحیانى چه به نوح سفارش گشایى کرد.  آن براى شما از (اصل) دین راه
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پـا داریـد و    چه را به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش نمودیم، که دین (اصلى را در این شرایع) بـه  کردیم و آن

  نکنید.جویى  تفرقه

هاى مطلق  درست است که مبناى شرع و تشریع ارزشهاست. اما انسانى که توان یافتن ارزش »شَرَع لَکُم من الدین«

ها را نیز ندارد. خداى حکـیم،   ها و چگونگى روش آن ارزش را ندارد، به تبع آن توان یافتن حدود، مرزها، حریم

توان پذیرفت که خـداى   ت و امتحان بیان فرموده است. نمىها را بر مبناى رحمت، حکم ها و حدود ارزش ارزش

هـا را بـه بشـر     ها تعریف دقیقى ارایه نکرده و تشخیص حـدود ارزش  ها را بیان فرموده، ولى از آن متعال، ارزش

تـوان   واگذار کرده باشد، چراکه بشر در تشخیص و تعیین حدود، مسلما اشتباه و اختالف خواهد کرد. چگونه مى

عدالت به عنوان ارزش و ظلم به عنوان ضد ارزش تعیین شده باشد، ولى معلوم نباشـد ظلـم و عـدالت    پذیرفت 

ها و تنهـا کـار    اند و هم شکل و روش و شیوه عمل به آن ها بیان شده چیست؟ در آیات و سنّت قطعیه، هم ارزش

  بشر اطاعت است و بس!

شوراى فقهاى قرآنى ـ نه فقهاى سنّتى ـ با کمک سـایر     ها متفاوت خواهند شد که البته تنها موضوعات و مصداق

گویند: احتکار منحصـر بـه    برند. مثالً در فقه سنّتى مى شوراها در شناخت و تطبیق موضوعات، جامعه را پیش مى

چهار یا پنج مورد خاص است که تغییرپذیر نیست. این مطالب در احادیث و اجماعات به وضوح نمایان است. اما 

چه مـورد ضـرورت احتیـاج مـردم باشـد،       آن« طور گویا حکم کلى احتکار این است:  و سنّت قطعیه به در قرآن

  ».احتکارش حرام است

کنـد و   شوراى متخصصینِ تعیین نیازهاى مردمى، اقالمى را که مایحتاج جامعه در هر زمانى است، مشـخص مـى  

رسـند. مـثالً امـروزه آهـن و      ات خود مـى حکم حرمت احتکار توسط شوراى قرآنى صادر و محتکرین به مجاز

پالستیک و مواد جدید دیگر، مورد ضرورت مردم بوده و احتکارشان حرام است. حتى اگر به جاى گندم، نـان را  

توانستند از ماده دیگرى به دست آورند و آن ماده مورد ضرورت مردم شد، احتکار در آن حرام اسـت. احتکـار   

  ر چه باشد و از هر که باشد، در عرض زمین و طول زمان.اندوختن ضروریات زندگى است. ه

بردارى از جنگل و دریا جایز است. البته استناد به قرآن هـم   در منابع طبیعى در فقه سنّتى طبق اجماعات و... بهره

  )239(بقره/»هو الذى خلق لکم ما فى االرض جمیعاً«کنند که  مى

و أنْ لَیس للْانسانِ «کنند. مانند:  باید به آیات دیگر نیز توجه کنند که نمى کند، اما از آنجا که قرآن را قرآن تبیین مى

  چه سعى و تالش نموده است. ) و این که براى انسان نیست مگر آن39(نجم/ »االّ ما سعى

نفر یک میلیون نفر هم جمعیت باشد، به هر  60میلیون درخت باشد و  60بر مبناى آیه اول اگر در کل کشور مثالً 

توانند از این منبع استفاده مساوى ببرند، شوراى متخصصین حفظ منابع طبیعـى از   رسد. چون همه نمى درخت مى

کنند. اگر قرار شد مجوزى براى قطع درختان به فردى صادر شـود تنهـا یـک     طرف مردم بر این منابع نظارت مى

شود.  بقیه به عنوان منافع عمومى در نظر گرفته مىکند و  درخت حق اوست. در قطع بقیه درختان مزد دریافت مى

ها به ضرر مردم است، باعث خرابـى   دولت که وکیل مردم است اگر زمانى تشخیص دهد مثالً از بین بردن جنگل
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تواند مال عمومى را به نفع عامه حفظ و نگهدارى کند و استفاده از جنگل یـا سـایر    شود، مى طبیعت و مراتع مى

توانند حق خود را حفظ کنند،  که عموم مردم نیز اگر به این کار ناراضى باشند، مى ا منع کند. چنانمنابع طبیعى ر

ها جنگـل را واگـذار    تواند چنین کند یا به شرط بازسازى و کاشت مجدد درخت دولت نیز به نمایندگى مردم مى

  کند. 

باالیى دارد. کـار صـید او دو بخـش    یا کسى که صیاد است و به وسیله کشتىِ شخصى خود، قدرت صید بسیار 

اش ملک خصوصى اوسـت. بقیـه مـال و ملـک      شود. مقدارى از صید به اندازه احتیاج و نیاز خود و خانواده مى

عمومى است، چند کیلوى مختصرِ مایحتاجش، سهم خود اوست، و هزاران کیلوى دیگر سهم عمومى است، همـه  

گیرند و  خود را بگیرند، دولت و متخصصین شیالت، مال عمومى را مى توانند به کنار دریا بروند و سهم مردم نمى

ها را با قیمت بسیار پایین به صورت عادالنه بین همه شهروندان در کل  دهند. ماهى مزد این ماهیگیرى را به او مى

را در مقدار  ها کنند. چون دولت فقط مزد صید، هزینه حمل و نقل، حقوق کارمندان و این بودجه شهرها تقسیم مى

آید. همـین   ها غیر قابل تصور پایین مى گیرد تا کار ادامه یابد، قیمت کند، و همان را از مردم مى ها تقسیم مى ماهى

هاى عمومى را اگر کسى خواست احیاء کند مقدارى از زمین سهم خود اوست و مقدارى براى عمـوم.   طور زمین

ع عمومى خریدارى کند، یا باید اجاره به دولت بپردازد. پـس امـوال   اضافه بر سهم خود را یا باید از دولت به نف

اى را  عمومى در اختصاص یک نفر نیست و باید به نفع عمومى و شایسته استفاده گردد. مثل این که پدرى، گنجینه

از ورثه کنند، جز یکى  برند، اما همه تنبلى مى در محلى دفن کرده و فوت نموده است. همه وارثین از آن ارث مى

کند. مقدارى از آن سهم و ملک خود اوست و مابقى ملک بقیه وارثین. آیا این یک نفر  که با تالش آن را پیدا مى

ام؟ خیر! باید تقسیم شود. لکـن   تواند بگوید همه آن مال من است، چون من آن را یافته که گنج را یافته است مى

  به او مزد پرداخت شود. به اندازه زحمتى که براى دیگران کشیده، باید 

کنند، باید قیمت گنج را بر کل افراد کشور تقسیم کنـد.   اداره میراث فرهنگى در مورد اشخاصى که گنج پیدا مى

یک قسمت ملک یابنده است. در مورد سهم بقیه افراد، باید به یابنده گنج مزد پرداخت کند. بـه فـرض ایـن کـه     

تصاحب کنند، اما باید با دادن مجوزهاى رسمى و نظارت دقیق بـر کـار    اى مخفیانه بخواهند حقّ عمومى را عده

ایشان ـ تا حق عمومى ضایع نگردد ـ راه را براى جستجوگران باز کنند تا هم ایجاد شغلى باشد و هم از تخلفات 

  زیادى جلوگیرى شود.

تر و شـور بـا    ررسى کاملچون قضاوت باید حتمى و با مستندى حتمى باشد، مقتضاى قطعیت تکرار قضاوت با ب

قاضیان کاردان است، بنابرین تجدید نظر بر این مبنا الزم است، مگر آن که این قضاوت از نخست با دلیل قطعـى  

صددرصد و با مشورتى کامل باشد که تجدیدش، تحصیل حاصل است و خود قاضى در صورت تجدید نظر بـا  

بینـیم کـه    حتمیت بعدى برمبناى شورا عوض کند و ما مىبرخورد به اشتباه خود، واجب است حکم را مناسب با 

تر و یا آن  شوند، پس تجدیدنظر نه تنها زیانى ندارد، بلکه حکم را محکم ها با تجدیدنظر عوض مى بسیارى از حکم

  کند. تر نقض مى را با دلیلى روشن
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حل است. اما علم اقتصاد براى هاى اقتصاد قابل  در مسایل اقتصادى مقدارى از مشکالت با کمک اساتید و فرمول

شود.  ها جایى براى رفع اختالفات طبقاتى مشاهده نمى داران پیشرفت نموده و در این فرمول افزایش اقتصاد سرمایه

شود یا طبـق مـوازین شـرایع الهـى اسـت یـا بـا         دوستانه به فقرا مى هاى انسان در همه دنیا اگر رفتارها و کمک

کنـد. آیـات    ست و علم اقتصاد جهانى روز به روز اختالفات طبقاتى را بیشـتر مـى  هاى دلسوزانه انسانى ا فطرت

گر موازین اقتصادى در طول زمان و عرض زمین تا آخر زمان تکلیف براى فقرزدایـى و رفـع    اقتصادى قرآن، بیان

  اختالفات ظالمانه و غیر ظالمانه است.

هـاى جهـانى و    کند. لکن ربا در بانک کلى درست اداره مىطور  دارى، اقتصاد جهانى را به کنند نظام بانک فکر مى

حتى در بازارهاى اسالمى کامالً رسوخ کرده است. مالك درآمد در اسالم ارزش کار عملى، فکرى و در کنارش 

  کار سرمایه است.

ى که پول سازد، کس اى دیگر را نابود مى هاى پولى افرادى را افزایش داده و عده وضع ربا در جهان امروز، حساب

دهد، نیازى بـه   کند حتماً براى کار و ایجاد شغل یا ضرورت دیگرى نیازمند است و کسى که قرض مى قرض مى

انداخت. در ایـن   کرد یا به کار مى این مال نداشته که آن را قرض داده است، اگر نیاز داشت پولش را مصرف مى

بدون نفع و ضرر باشى و حتى اگـر اصـل پـول     گوید: چه نفع ببرى چه نبرى، چه موارد شخص قرض دهنده مى

بدون تقصیر و با وجود کاردانى تو از بین رفت، من کارى ندارم؛ ماهیانه چند درصد مشخص باید بپردازى! حتى 

خـوارى   گویند که غلط است. ایـن ربـا و مفـت    هاى جهانى نیز چنین است. البته به این حالت مضاربه مى در وام

  کند:  عنى: مشارکت که چند صورت پیدا مىحساب است. مضاربه ی بى

ـ اصل پول 4ـ استفاده کند، کم یا زیاد 3ـ نه سود نه ضرر. 2ـ شخص گیرنده وام با وجود کاردانى، ضرر کند. 1

  با کاردانى وى، بنا به شرایطى ناخواسته از بین برود.

گیرنده وام باید درصدى را به طرف طور قطع دادن و گرفتن بهره ظلم و حرام است، چون  در حالت اول و دوم به

دهد. در حالت سوم اگر استفاده کمى داشته باشد  مقابل بپردازد و روز به روز توان اقتصادى خود را از دست مى

باید درصد بیشترى به صاحب پول بپردازد و درصد کمى را خود بردارد. فقط اگر بنا به احتمال استفاده بیشـترى  

اند. در این یک حالت هم صاحب پول استفاده کمترى برده است. در حالت چهـارم بـا   م ببرد، مقدارى برایش مى

فرض این که گیرنده پول الیق و کاردان بوده و تالش خود را انجام داده، لکن بنا به شرایطى سرمایه از بین رفته 

  است و باید اصل پول و سود مازاد بر آن را بپردازد.

ها، اقتصاد جهانى را یک طرفـه   ها و بازارهاى جهانى این وام است که در بانکدر هر حال ظلم به یکى از طرفین 

تنها کار و تالش فکرى و عملى است که  »و ان لیس لالنسان االّ ما سعى«مختل کرده است. لکن در اسالم بر مبناى 

انـداز   گذشـته و پـس  ارزش دارد. در کنار کار زنده و فعال عملى، کار مرده و غیر فعال سرمایه به عنوان سـعى  

شـود.   شود. و از ضمیمه دو کار فعال و غیر فعال، مشارکت عادالنه حاصل مـى  مصرف امروز شما محاسبه مى بى

گذارى باشد. ثانیاً از استفاده  بدین صورت که اوالً گیرنده وام یا سرمایه باید عادل، کاردان و آگاه به زمینه سرمایه
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ب پول خواهد بود و درصد بیشتر براى کارگر. زیرا تالش کارگر به عنوان گذارى درصد کمترى براى صاح سرمایه

گذار غیر فعال است. در مشارکت عادالنه، اگـر هـیچ اسـتفاده و زیـانى      سرمایه عملىِ فعال اوست و پول سرمایه

ـ      برد و زحمت کارگر نیز محاسبه نمى وجود نداشته باشد، صاحب پول حقّى نمى ا شـود. اگـر بـدون تقصـیر و ب

کاردانى کار کنندهزیانى وارد گردد یا به کلّى نابود شود، کمبودها به عهده صاحب سرمایه است. زیرا کار فعـال  

تقصـیرى نیـز بـر عهـده      باشد و او نیز مقصر و خطاکار نبوده است. و تشـخیص ایـن بـى    مهمتر از غیر فعال مى

، ولى در مضاربه صحیح به عهده صاحب پول. کارشناسان است. اما در ربا هر گونه نقصانى بر عهده کارگر است

خوارى. در ربا، کاردانى و عدم تقصیر  در مضاربه اصالت با سعى و تالش است، اما در ربا با پول، بطالت و مفت

کارگر مهم نیست، در مضاربه هر دو شرط است. در ربا یک طرف همیشه استفاده و یـک طـرف گـاهى اسـتفاده     

شود، ولى در مضاربه عدالت برقرار است... بنابرین، در همه موارد قواعد کلى احکـام،   کند و اکثراً متضرر مى مى

بارز و مشخص است و فقط باید موضوعات را با قرآن تطبیق نمود. متأسفانه این فقه دور افتاده امروزى است که 

دهد. مثالً در فقه سـنّتى   مى تر نشان مانده مسایل بغرنج و الینحلّى باقى گذاشته است و روز به روز اسالم را عقب

وزن باشند. اگر یکى بیشتر شد شخص دهنده  گویند: براى تبادل اجناس مشتق از یک چیز باید آن دو جنس، هم مى

ها  گویند در تبادل این زنند به دوغ و روغنى که مشتق از شیر است. مى ربا داده و گیرنده ربا گرفته است. مثال مى

تواند یک کیلو دوغ دریافت کند. اگر دوغ از یک  اگر کسى یک کیلو روغن داد تنها مى وزنى باید رعایت شود. هم

دهد، ربـا   کیلو بیشتر شود و روغن همان یک کیلو بماند، کسى که دوغ بیشتر داده، ربا داده و کسى که روغن مى

ها برابر دوغ است و در گرفته است، یعنى از سرمایه اولى چیز بیشترى گرفته است! در حالى که قیمت روغن، صد

ها فتاوایى است برخالف نص و عقل و مضحک.  کنند، و این این حالت اصالً ارزش اقتصادى اموال را حساب نمى

هـاى   خـوارى، ارزش  خوارى حرام است، و در مالك در ربا و مفت ربا به خاطر مفت »حرّم الربوا«در بحث ربا در 

  ها. وزنى آن اقتصادى اجناس است نه هم

  

  ها  ـ تقدس فهم48

چون هر معرفت بشرى دیگر قول هیچ کس تعبدى براى کس دیگر نیست و هیچ  دکتر سروش: در معرفت دینى هم

کشد و در مقابل خداوند تنها  فهمى مقدس و فوق چون و چرا نیست.. هر کس بار مسؤولیتش را خود به دوش مى

  ]36کیان/[نى نه. شود. حاکم سیاسى داریم اما حاکم فکرى و دی محشور مى

شود معرفتى بشرى است غرض این است که اوصافى که بشر دارد بدان معرفت ریزش کرده اسـت   وقتى گفته مى

  ]37قبض و بسط/ص[نه فقط وصف عاقل بودن او. 

شریعت قدسى است و کامل است و منشایى الهى دارد و در آن خطا و تناقض را راه نیست و ثابـت و جـاودانى   

یابند؛ اما و هزار امـا، فهـم از شـریعت (یعنـى      گیرد و جز طاهران بدان دست نمى بشرى مدد نمى است و از ذهن

  ]158همان/ص[یک از این اوصاف را ندارد..   همین علم فقه و تفسیر و اخالق و کالم ما) هیچ
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دینى از برون، شود و انواع و مشخصات این نقد چیست؟.. نقد اندیشه  دکتر شبسترى: اندیشه دینى چگونه نقد مى

ها همه نقدهاى بیرونى و منهاى ایمـان،   نقدى غیرمؤمنانه است.. مانند نقد فوئرباخ، مارکس، سارتر، راسل و.. این

بلکه ضد ایمان است. فوئرباخ در کتاب معروف خود به نام جوهر مسیحیت، رگ و ریشه تفکر دینـى مسـیحى را   

ـ  گوید همه عناصر ایمـانى، سرچشـمه   زده است و مى دارد و  اى انسـانى دارد.. فوئربـاخ، خداشناسـى را برمـى    ه

هایى به آن داده شده است.. نقد مارکس نیز از  کند.. البته در جهان مسیحیت پاسخ شناسى را جایگزین آن مى انسان

دین یک نقد بیرونى و از موضع ضد ایمان است. مارکس معتقد است دین بخشى از یک ایدئولوژى کاذبى است 

آید. قسم دوم از نقد اندیشه دینى، نقد از درون اندیشه دینـى و از موضـع    وجود مى جامعه طبقاتى به که در یک

ایمان است.. هدف نقد درونى، بارور کردن و پایدار کردن اندیشه دینى است.. یکى از خطاهـایى کـه امـروز در    

شـوند..   ونى از یکدیگر تفکیک نمىشود همین مسأله است، یعنى نقدهاى بیرونى و نقدهاى در جامعه ما دیده مى

نقد درونى اندیشه دینى تنها در صورتى میسر است که ناقد یک اصل اساسى را به عنوان محور ایمان تشـخیص  

ر محـور      دهد و نقد خود را در ارتباط با آن محور انجام دهد.. در عالم اسالم نقد اندیشه دینـى از درون تنهـا ـب

تواند انجام شود.. خط قرمزى در جامعه مؤمنان نباید براى ناقدان معین  است، مىکه اساس ایمان اسالمى » توحید«

جا به بعد دیگر نقد ممنوع است. ناقدان باید میدان داشته باشند و بـدون   کرد و گفت تا فالن جا نقد کنید و از آن

ک معرفت بشرى است.. این کنند، ی هیچ خط قرمزى نظر بکنند.. آن چه عالمان دین به نام دین در جامعه مطرح مى

معرفت در نظر مؤمنان مقدس است. عالمان دین نیز در صورتى که گفتار و رفتارشان از روى ایمان خالص باشد، 

کننـد،   در نظر مؤمنان مقدسند.. این سخن بدان معنا نیست که معرفتى که عالمان دین به نام علم دین، عرضه مـى 

ـ  تـوان بـاب اجتهـاد را بسـت.      د چـون و چـرا و نقـد کـرد و یـا مـى      دور از خطاست و درباره آن معرفت نبای

  ]16هرمنوتیک/[

  

خورد که باید وجوه مختلف آن بررسى شود. یکى مقایسه  صادقى: در مطالب فوق اصطالحاتى به چشم مى  اللّه آیه

قه و تفسیر که علم شیمى و فیزیک بشرى است، معارف دینى نیز مانند ف معرفت دینى و معرفت بشرى است.  چنان

اند. یکى معارفى که که در عصر حاضر به نام دین و اسالم  که گفتیم معارف دینى دو دسته و... بشرى است. چنان

رو هستیم، مانند فقه، تفسیر، فلسفه، عرفان و... که تماماً با استفاده از معلومات بشرى و آراء و اقوال و  با آنها روبه

ر معرفت دینى، فهم و شناخت اسالم به وسیله این علـوم بشـرى باشـد، بـا     ریزى شده است. اگ عقول رجال پایه

معرفت بشرى تفاوتى ندارد و تقدسى هم برایش متصور نیست، یعنى فهم کسانى که برمبناى رجال و اجماع فتوا 

و رویشان توان باید باران نقدها و انتقادات را بر سر  دهند، مقدس و فوق چون و چرا نیست، و تا جایى که مى مى

اند یا از غیر قرآن؟! هیچ خط قرمزى بـراى نقـد    وارد ساخت تا پاسخ دهند که آیا این فتاوایشان را از قرآن گرفته

  فقهاى غیر قرآنى وجود ندارد و فتاوا و نظراتشان باید بررسى شود و تقلید از ایشان درست نیست.

اند. اعم از فقه و فلسفه و  نقش و رنگى به آن ندادهدسته دیگر معارف، مسایلى است که علوم و عقول بیرون دین، 
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تفسیر و عرفان قرآنى و... علمایى که بر محور خود قرآن و سنّت بـدون مفروضـات بشـرى، بـدون اجماعـات و      

کننـد،   کنند، و باالتر از این شور و مشورت هم مى ها، با ابزارهاى خود قرآن در قرآن فکر مى اطباقات و ضرورت

راى برجسته فقهاى قرآنى درجه اول، اعدل، اعلم و اتقى بر مبناى کتاب و سنّت، احتمـال خطـاى   نظرات این شو

رنگ خواهد داشت. البته واقعیت ندارد ولى حقیقت دارد و باید واقعیت پیدا کند. تقلیـد از ایـن    بسیار بسیار کم

گرچه صد درصد نیستند. بـه ایـن    اند ها درصد باالیى مطلق شورا واجب است چون مبناى قرآنى دارند. لکن این

شان مقدس نباشد. اما اگر فکر یا نظر یـا فتـوایى را    توان و باید انتقاد کرد و ممکن است سخن اولیه شورا نیز مى

توانستند بر مبناى آیات الهى و سنّت قطعیه رسول گرامى ثابت کنند و فهمیدیم همان مراد و خواسته خدا را بیان 

شود. چون خارج از قرآن و  توان انتقاد کرد و فقه و تفسیر و سایر معارفشان مقدس مى بعد نمىکنند، از این به  مى

توان نقد کرد نظرى را نیز که خارج  سنّت نیست. همان طور که خدا، پیامبر، ائمه، خود قرآن و سنّت قطعیه را نمى

  توان نقد کرد. ها نباشد، نمى از این

فقهاء بگویند چه دسته دوم، و همین طور فتاواى هر دو دسته را باید نقد و بررسى الزامات الهى را چه دسته اول 

نمود. لکن بعد از این که معلوم شد مبناى کدام قرآنى و کدام بشرى است، آن را کـه قرآنـى اسـت بـا تقـدس      

پذیر است،  امکانکنیم. رسیدن به این فهم درونى و مقدس هم،  پذیریم و آن را که بشرى است بى تقدس رد مى مى

هاى برونى دخالـت نیابنـد،    فرض چراکه اگر در فقه و تفسیر و کالم، از ابزارهاى درونى متن استفاده شود و پیش

اى که خداى متعال از نزول شریعت داشته، توسط این  فهم از شریعت با شریعت یکسان خواهد بود و همان اراده

  شود. فهم صحیح بیان مى

جویى از علت اسـت، امـا نقـد و انتقـاد، اعـم از       راى پرسش وجود ندارد، چون پرسش پىاما هیچ خطّ قرمزى ب

پرسش بوده و گاه توأم با توبیخ و زیرسؤال بردن نیز هست. پرسش مؤدبانه، بدون زیرسؤال بـردن حتـى دربـاره    

ت انبیاء یا حکمت که سؤاالتى از قبیل علّت خلقت جهان هستى یا علّت بعث خداى سبحان نیز اشکالى ندارد، چنان

هـا را پاسـخ    ها استقبال نمـود و آن  ها بسیار مطلوب است و بایستى از این قبیل پرسش برخى احکام و امثال این

چه پذیرفته نیست و خطّ قرمز وجود دارد، انتقاد و استیضاح ناشایست است که نسبت بـه سـاحت    گفت، لکن آن

ه شـرعمداران تـا     السـالم  علیهممقدس حضرت حقّ سبحانه و تعالى و کلّ معصومین  خط قرمز دایمى است، و نسبت ـب

  زمانى است که بتوانند فتواها و نظرات خود را طبق وحى ثابت کنند و اگر نتوانستند، هیچ تقدسى ندارند.

ط توانند یا فرصت ندارند از قرآن و سنّت احکام را استنبا بر مقلّدین نیز انتقاداتى وارد است.  درست است که نمى

کنند و قدرت جستجوى دقیق براى دریافت احکام و معارف الهى را ندارند، لکن موظّفند جستجوى دقیق دیگرى 

بِعونَ اَحسنَه اُولئک الَّذینَ هدا هم «براى یافتن بهترین نظرات انجام دهند. زیرا:  فَبشِّرْ عباد الَّذینَ یستَمعونَ القولَ فَیتَّ

و أُولئک لْبابِ. اللّه   )18(زمر/ »هم أُولُوا أَالَ

کنند. هم اینانند که خدا هدایتشان کرده  شنوند و بهترینش را پیروى مى بندگانم را نوید ده، همانان که سخن را مى

  و هم اینان اندیشمندانند.
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) 23(زمر/»یث کتاباً متشابهاً مثانى.اَللّه نَزَّلَ اَحسنَ الْحد«کند که:  احسن القول را چند آیه بعد و آیاتى دیگر تبیین مى

  یکدیگرند و تشابه دارند.] آیاتش[خدا نازل کرد بهترین بیان و گفته را کتابى را که 

تفسیر درونى قـرآن   »متشابهاً مثانى«پس احسن القول، کتاب خدا و نظریاتى است که بر مبناى کالم خداست. زیرا 

ات شبیه به هم را پیدا کنیم و آیات را دو به دو یا چند آیه را با هم تفسیر کند و ما باید با استفسار، آی را ثابت مى

ئَلُوا اَهـلَ الـذِّکْرِ انْ کُنْـتُم ال     «کنیم. مقلدین باید این بهترین تفسیرها و فتواها را پیدا کننـد و تبعیـت کننـد.     فَسـ

  اید از دانایان پرسش کنید. دانسته ) اگر نمى7(انبیاء/»تَعلَمونْ

  ایشان خواهند بود. »اهل الذکر«گر امام زمان (عج) تشریف بیاورند باالترین مصداق ا

اهـل  «لکن در عصر غیبت شوراى شایسته فقهاى قرآنى به مقدار زیادى به حقیقت نزدیکند و مصداق دیگـرى از  

د تأییـد قـرآن و سـنّت    شود و تبعیت از ایشان، مور شامل ایشان نیز مى»الذکر«هستند، زیرا الف و الم بر سر »الذکر

  قطعیه است.

در قوانین اجتماعى نیز اگر مبنا کتاب و سنّت یا علوم جدید بشرى باشد باید اطاعـت و احتـرام رعایـت شـود.     

ها و استعدادهاى بشر حداقل الزم را فرموده اسـت. مـثالً رعایـت حقـوق و نظـم       که گفتیم خدا در توانایى چنان

جامعه پیشرفته براى رعایت نظم الزم دانست از چـراغ قرمـز عبـور نکنیـد تـا       عمومى مستفاد از قرآن است. اگر

خطرات جانى و مالى و اتالف وقت صورت نگیرد، عبور از چراغ قرمز از باب برهم زدن نظـم عمـومى و عـدم    

ند، الناس حرام است. اما اگر بودن چراغ قرمز در مسیرى الزم نباشد و کارشناسان آن را ضرورى ندان رعایت حق

نفس بودن آن غلط است. اما اگر جاى مناسبى بود لکن در زمان بسیار خلوت با احتیاط و بدون ایجـاد ممانعـت   

براى دیگران از چراغ قرمز عبور کرد، از جهت رعایت نکردن مقررات، حرام و از جهـت عـدم اخـتالل در نظـم     

  عمومى براى رفت و آمد، چندان گناهى نکرده است.

هاى دانشمندان بشرى باشد،قول هیچ یک تعبدآور نیست. اما اگـر   نى، اگر مجموعه اقوال و گفتهبنابرین معرفت دی

هاى علمایى بر مبناى قرآن ثابت شود از باب اطاعت از حکم الهى مورد احترام و الزم االجرا خواهـد بـود.    گفته

شود که بشرى نیست. اما اگر  ىگونه اجتهاد، گرچه حاصل تالش بشرى است، لکن به اثبات حکم الهى منجر م این

اجتهاد در مسایل غیر قرآنى یعنى در علوم بشرى باشد، هم تالش بشرى است و هم نتیجه آن. لذا نتایجشان نقد و 

  تغییرپذیر خواهد بود.

  

  ـ رابطه وحى و عقل آزاداندیش49

کامالً آزاد بیندیشد، متألهـان   شود که بتواند دکتر شبسترى: امروز در تفکر مغرب زمین، انسان وقتى آزاد تلقى مى

مسیحى نیز با این مسأله مواجهند که اگر معنـاى آزادى انسـان مطلقـاً آزاداندیشـى اوسـت چنـین عقـل مطلـق         

ترین مرجع اقتدار  تواند با وحى پیدا کند، با فرض این که وحى خود را باالترین و نهایى آزاداندیشى چه نسبتى مى

  ]17هرمنوتیک/ [شوند؟  طلبد. این دو مسأله چگونه با هم جمع مى یت و ایمان مىداند و از انسان تبع معنوى مى
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دهد. آزادى از چه و آزاداندیشى در  طور کلى آزادى و آزاداندیشى به تنهایى معناى درستى نمى صادقى: به  اللّه آیه

  چه؟ 

طور صحیح پیشـرفت   ها به در آن که بیان شد، خداى متعال بشر را در امور مربوط به خودش آزاد گذاشته تا چنان

ها  ها را ندارد و البته با تفکّر در حکمت کند، اما در احکامى که پروردگار حکیم، بیان فرموده بشر آزادى تغییر آن

اى در مغرب زمین گفتند آزمایش کنیم که اگر مثالً روابط جنسى  و منافع آن احکام شاید به نتایجى برسد. یک عده

هاى بشر کاسته شود. با این که در نصوص کتاب عهد عتیق و انجیل و  شود؟ شاید از عقده چه مىرا آزاد بگذاریم 

چه وحى بیان  قرآن، همگى چنین آزادى ممنوع بوده است. عقل در مواجهه با نصوص وحیانى، باید بپذیرد که آن

ى بپذیرد که جعل این احکام از فرموده، حتماً به نفع جامعه و بشر است و اگر منافعى در آن تشخیص نداد، بایست

هایى هم دارد که حتمـاً آزمـایش    سوى شارع مقدس، به جهت ابتالء و امتحان است و حتى در عین حال حکمت

  اى برسیم. کردنى نیست تا بخواهیم با آزمایش خالف آن، به نتیجه

گرایـان پیامـد    اید خود تجربهگرایى در عرصه اندیشه و تفکر نتیجه آزمایشات خود را نشان داده است و ش تجربه

شد، انجام شده  چه را که نباید انجام مى بینند آن ها مى ها ندیدند، اما دیگران بعد از آن هایشان را در آزمون اندیشه

احترامـى بـه    احترامى به حقوق دیگران، عاقبتى جز نابسامانى و بى ها، تجاوزات و بى هاى شهوات، ظلم که آزادى

جان، مال و آبروى دیگران، به دنبال ندارد. عقل آزاداندیش هم مطلق نیست تا بتواند پایان فکر نوامیس عقل، دین، 

و عملش را بسنجد. لذا باید در بسیارى از امور، به تجربه پایان دهد و به دستورهاى وحى تمکین کند. پس عقل 

عاقالنه با کمک وحـى در حرکـت    غیر مطلق آزاداندیش، باید به عقل مطلق آزاداندیش برگردد و به سوى آزادى

اى ممطلق جـایز باشـد،    ها به گونه باشد. واجبات و محرّمات اصلى امورى نیست که آزادى و آزاداندیشى در آن

تنها هیچ نهیى از آن در شریعت نیست، بلکه تشویق به تعلیم و تعلـم   بلکه آزادى تفکّر در علوم بشرى است که نه

  علوم نیز وجود دارد.

یناه السـبیلِ امـا شـاکراً و امـا       «ل و آزادى با نصوص دینى در قضیه جبر و اختیار نهفته اسـت:  رابطه عق ـدنّـا ها

  ) شما آزاد و مختارید مؤمن باشید یا نباشید. به هدایت الهى شاکر یا کافر باشید.3(دهر/»کَفُوراً.

کند طال را با  آن حرکت کند. عقل حکم مىعقل در تفکر عقالنى خود آزاد است با محک و محور وحى یا بدون 

تواند محک طـالى   که طال نمى تواند محک عقل دیگرى باشد، چنان محک خریدارى کنیم. عقل به ما هو عقل نمى

دیگرى باشد. بلکه محک و معیار حقّ، باید مصدر حقِّ مطلق داشته باشد. تناسب بین وحى و عقل آزاداندیش این 

  دهد. ل جهت مىاست که وحى به علم و عق

ها در میان علماى اسالمى طرح  البته مراحلى در تحول و تکامل تفکرات عقالنى توسط متألهان مسیحى و مشابه آن

چه خدا تشریع فرموده آزاد نیست و با اختیـار الزم اسـت    شده است، لکن اصل مطلب همین است که بشر در آن

چیزهایى است که خدا نفرموده و یا با ذکر مبانى، تکاملش را به ها را بپذیرد. لکن عقل مطلق آزاداندیش در آن  آن

  عهده خود بشر نهاده است مانند پزشکى، فیزیک و...
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دین شود یا نه؟ اینجا نیز عقل و  اما بحث آزادى در محدوده دیندارى تا کجاست؟ آیا یک دیندار آزاد است که بى

ن علم کافى دیندار و مسلمان باشد و بعد بدون علـم و  علم نقش مؤثرى در حکم مرتد دارد. یعنى اگر کسى بدو

علمى و قصور مسلمان و کافر شود.  استنباط از دین خود برگردد حکم مرتد ندارد، حتى اگر هزاران بار از روى بى

  تنها راه مقابله با وى، هدایت شایسته اوست.

ت عقایدش، کافر شود آن هم نه یـک بـار   اما اگر مسلمانى با وجود علم و عقل و آگاهى با احاطه به دالیلِ صح

  ) 137(نساء/  »انَّ الَّذینَ آمنُوا ثُم کَفَرُوا ثُم آمنُوا ثُم کَفَرُوا ثُم ازدادوا کفراً لم یکنِ اللّه لیغْفرَ لهم و...«بلکه تا سه بار: 

به  ]براى سومین بار[ر شدند سپس همانا کسانى که ایمان آوردند سپس کافر شدند سپس ایمان آوردند سپس کاف

  کفر خود وسعت و ازدیاد بخشیدند بخشش خدا هرگز براى آنان نیست. 

زیاد کردن کفر این مرتد عالم، تضعیف و تشکیک و شبهه انداختن در عقاید سایر مسلمانان است. ایـن شـخص   

وام را نیز به شک و تردید و انحـراف  آگاه و عالم به علوم اسالمى نه تنها خود گمراه شده، بلکه عده زیادى از ع

 »آمنوا بِالَّذى اُنْزِلَ علَى الَّذینَ آمنُوا وجه النَّهار و اَکْفرُوا آخرَه لَعلَّهم یرْجِعون«گفتند:  ها مى که یهودى اندازد. چنان مى

  )72(آل عمران/

لعلهـم  «وز و آخـر روز کـافر شـوید چـرا؟     گفتند به اسالم ایمان آوریـد اول ر  ها بود که مى این تاکتیک یهودى

  لوح برگردند. هایى ساده شاید مسلمان»یرجعون

براى جلوگیرى از فعالیت خطرناك ایشان چه باید بکنیم؟ چند راه داریم: یا او را آزاد بگذاریم تا فعالیت کند یا او 

  را تبعید کنیم یا زندانى یا قتل...

  )217(بقره/ »القتل و ال یزالُونَ یقاتلُونَکُم حتّى یرُدکُم عنْ دینکُم إِنِ استَطاعواالفتنۀُ اَکبرُ منَ «فرماید:  قرآن مى

  کنند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. تر است و آنان پیوسته با شما کشتار مى این فتنه از کشتار بزرگ

ند. تا این مرحله به هیچ وجه حکم اعدام نداریم. اما آزادى در ارتداد تا جایى است که به ارتداد دیگران کمک نک

اى جز جلوگیرى از فعالیت او نداریم. اینجا نیز روشى در شرع نهاده شـده   اگر در گمراهى دیگران بکوشد، چاره

اند. اگر بگوییـد شـاید روش بهتـرى بـراى      است که قیدى به زمان خاص ندارد و مصادیق آن تا ابد شامل حکم

بگویید تبعید یا زندانى یا آزادى اوست؟! البته اگر هدایت شدنى باشد حکم نیز خود به خود لغو  جلوگیرى باشد

شود که البته اگر عمل وى تا سه بار  است. اگر راهنمایى و ارشاد اولیه او منجر به توبه وى شود، حکم جارى نمى

در سومین بار ارتداد آگاهانه و عالمانه راه شود قصد وى از توبه رهایى از اعدام است و لذا  تکرار شود، معلوم مى

  کند. توبه نیز بر او بسته است و حکم مفسد فى االرض پیدا مى

اگر آزادى در فتنه عقیدتى جایز باشد که باالترین نوامیس شرعى است در فتنه تجاوز به جـان و مـال و حیثیـت    

  قل، جان، مال و آبرو (حیثیت) سه حالت داریم:هاى پنجگانه دین، ع دیگران نیز آزادى جایز خواهد بود. در فطرت

  هاست، حرام قطعى است. ـ کارهایى که باعث تضعیف یا نابودى این1

دهد نـه کاسـتى در پـى آن     ها در یک حالت ثابت است، نه پیشرفت مى ـ کارهایى که باعث رکود و ماندن این2



 212

  است. این حالت نیز حرام است.

شود، واجب است. حتى دین اسالم  ت دین و عقل و جان و مال و ناموس مىـ کارهایى که باعث تقویت و قدر3

  »فاستبقوا الخیرات...»«سابِقُوا الى مغفرةٍ من ربکم«امر به این دارد: 

براى پیشرفت و صـعود، آزادى و تـالش    ها در امور بشرى و اجراى قوانین در استفاده از کل استعدادها و توانایى

در این صورت، پایندگى و پویندگى عقل است. اما در صورت تضـعیف یـا رکـود     پسندیده است و رابطه وحى

هـاى مخـرب را    هاست. گرچه شما آزادید همان اندیشـه  نوامیس در هر حالتى، وحى مانع اجراى یکسرى اندیشه

  تجربه کنید. لکن پیشاپیش قانون شرع مانع است.

عنـوان   ف مراد الهى، درست است. امـا نقـش آن بـه   کارگیرى آن براى فهم آیات و احکام و کش نقش عقل در به

وجه پذیرفته نیست. در ارتباط با عقل در طول تـاریخ و حتـى اکنـون دو     هیچ هاى عقلى بر آیات به تحمیل دانسته

اى هیچ ارزشى براى عقل قایل نیستند و حتى در علوم محض بشـرى   شود: عده جریان افراطى و تفریطى دیده مى

دانند تا جایى  ها مى اى نیز عقل را محور تمامى زمینه دهند. عده ژى، اجازه پیشرفت به آن نمىمثل صنعت و تکنولو

گرایان و  که بتواند حکم جدیدى وضع کند یا بعض احکام خدا را به تعطیل بکشاند! این عده نیز، هم در میان عقل

گویند: در حوزه معارف سنّتى  گرایان مى عقلکه برخى  شوند. با این گرایان دیده مى تجددگرایان و هم در میان سنّت

شود، اما در فقه سنّتى یکى از ادله اربعۀ بـراى اسـتنباط، عقـل اسـت و طبـق       توجهى به عقل و علوم بشرى نمى

» کلما«این هر دو ». کُلّما حکَم به الشرع، حکم به العقل و کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع«گویند:  اى مى قاعده

داللـت بـر   » الشـرع و العقـل  «بود، صحیح بود؛ چون الف و الم بـر سـر   » بعضما«آورد و اگر  تى پدید مىاشکاال

کند و چه بسا عقل احکامى را  استغراق جنس دارد، در حالى که عقل، بسیارى از احکام شرع را هضم و درك نمى

کـه   اند، درحالى کننده دانسته حکم عقل را» کلما حکم به العقل حکم به الشرع«صحیح بشناسد و شرع نپذیرد. در 

نمایانگر » کلما«در ارتباط با وحى، عقل حکم کننده نیست، بلکه تنها کاشف و فهمنده احکام شرعى است. هر دو 

مطلق بودن عقل حتى بدون وحى است، در حالى که عقل تنها به شرط اتصال به وحى، مطلـق و عـارى از خطـا    

ما ینطق عن الهـوى ان هـو اال   «هاست، بدون وحى مطلق نخواهد بود:  ترین عقلباشد. حتى عقل پیامبر که باال مى

علـت   نیز که بهترین مجریان احکام الهى و بهترین روات حدیث هستند، به السالم علیهم( ) ائمه معصومین  »وحى یوحى

لق و عارى از خطا ها به وحى الهى است و بقیه حاکمان و راویان حدیث، چون مط اتصال مطلق عقلى و عملى آن

نیستند، اطمینان کمترى دارند. ادلّه عقلى فقهاء در اجماع و ضرورت و اطباق و... اگر براى جعل حکم باشد، قابل 

اند و نه کاشـف.   قبول نیست و تنها کاشف از شرع بودن صحیح است. اما قیاس، استحصان و استصالح، نه دلیل

مجمع جعل حکم که ریشه در استصالح اهل سنّت دارد، قابل قبول مثالً اجتماع افرادى براى تشخیص مصلحت و 

نیست، زیرا حکم الهى در قرآن و سنّت قطعیه واضح است و اگر در این مجمع، مشکالت اجتماعى را بر احکـام  

طبیق باید کنند، اوالً به دلیل ناآگاهى ایشان به احکام قرآنى، توانایى تطبیق شایسته را ندارند و ثانیا این ت تطبیق مى

در شوراى فقهاى قرآنى صورت پذیرد و اگر هم حکمى برخالف قرآن و سنّت قطعیه با توجیـه مصـلحت عامـه    
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  اند. خود با حکمشان ساقط وضع کنند، خودبه

طور کلى عقل قبل از اعتقاد به شریعت، جوینده و یابنده حقیقت است که اگر با تحقیق کامل در همه شـرایع و   به

، یکى را پذیرفت، مقصر نیست و اهل نجات است و بعد از اعتقاد به شـریعت، تنهـا فهمنـده و    دارى بدون جانب

کاشف احکام شرعى است و بایستى براى فهم و کشف صحیح، از ابزارهاى درونى استفاده کنـد و درنهایـت بـا    

  شوراى شایسته قرآنى، خطاها را به حداقل رساند.

لق عقلى دین، کمترین خطا و انحرافى در اعمال و عقایدشان نیسـت.  رهبران معصوم به دلیل شناخت کامل و مط

کنـد و آن را بـا عقـل     کسى که عاقل و خردمند است، ابتدا مشکل اساسى خود را در هر زمینه زندگى کشف مى

گزیند. درست است که دین اطاعت مطلق  اى را برمى دهد و بعد براى حل مشکل خود، روش و شیوه تشخیص مى

لکن دلیل بر اجبار نیست، زیرا دین براى اطاعت مطلق در اعتقادات و اعمال، هدایت را نیز در نظر دارد. طلبد،  مى

دین قبل از عمل و اعتقاد به راهنمایى عقل به سوى مسیر درست توجه دارد تا انسان با اختیار و از روى عقـل و  

ا نیروى تفکر عقل خود به درسـتى ایـن مسـیر    تفکر به اطاعت پروردگار در عمل و اعتقاد متمایل گردد و وقتى ب

گاه اطاعت مطلق را براساس عقالنیت پذیرفته است.  مطمئن شد و متمایل به آن گردید و در آن راه قرار گرفت، آن

کند و اگر در راه اطاعت دین گـام برداشـت،    بنابرین عقل انسان است که او را وادار به حرکت در هر مسیرى مى

که خدا او را مجبور به اطاعت کرده باشد. خدا به وسـیله ارسـال    داده که اطاعت کند و نه این عقلش به او فرمان

کند کـه   کند. نیروى عقل پس از درك راه صحیح، حکم مى شریعت به سوى مکلفان، فقط عقل آنان را هدایت مى

  تواند داشته باشد:  در آن گام بردارد، زیرا عقل بعد از اعتقاد سه نوع حکم مى

کند فقط در حوزه علوم بشرى نظر دهـد و در شـریعت حـقّ دخالـت      ـ عقل بین عقال بماهم عقال که حکم مى1

و ال یشرك «گرداند:  هاست، در احکامش شریک نمى ترین انسان که عاقل ندارد. حتى خداى متعال، پیامبر را با این

کند یا سخنى از خود را به خدا نسبت  ) و اگر پیامبر بخواهد به جاى خدا حکمى جعل26(کهف/ »فى حکمه أحدا

) که 44(حاقه/»ولو تَقَولَ علینا بعض االقاویلِ ألخذنا منه بالیمین..«دهد، خداى متعال رسالتش را قطع خواهد کرد: 

  توضیحش گذشت.

از که بفهمد چگونه نم ـ حکم عقل در فهم کلّى و ادلّه احکام و چگونگى انجامشان تا حدودى احاطه دارد. این2

  بخواند، روزه بگیرد، احکام این مسایل را بفهمد، درك کند، بپذیرد و اجرا کند.

اى به علّت جعل احکام  تواند حکمى صادر کند، چون احاطه ـ عقل در فهم جزیى و یافتن علّت احکام اصالً نمى3

را نمـاز صـبح دو رکعـت    تواند بفهمد چ که خود متن قرآن حکمتى بیان کرده باشد. مثالً عقل نمى ندارد، مگر آن

  است؟ چرا مجازات دزدى، قتل و.. چنین است؟..

اى بر اساس تفکرات خود بگویند در بیان احکام سیاست گام به گام از سوى وحى و قرآن اتخاذ شـده و   اگر عده

د، مثالً توان رشد بیشترى براى سیر آن احکام قایل ش مثالً روند روبه رشد داشته است، بنابرین پس از وحى نیز مى

اى ماهیانه هزارتومان به کارگرى مزد دهد و سال بعد دو هزار تومان و سال بعـد سـه هـزار     اگر صاحب کارخانه
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توانند داشته باشند،  تومان و مثالً بعد از ده سال با تعیین ماهیانه ده هزار تومان، فوت کند، فرزندان او دو تفسیر مى

ین حقوق مالك است و دیگران بگویند راه پدر در افـزایش حقـوق   یک دسته بگویند آخرین امضاى پدر در تعی

  1مالك است و هر سال هزار تومان به حقوق کارگر باید اضافه شود.

اریم. برخى از احکام جا بحثى ند احکام قرآن چند گونه است: برخى از احکام از اول تا آخر یکسان بوده که این

 »واللذان یأتیانها منکم فآذوهما«هم روند رو به رشد داشته است. مثالً در مورد مجازات زنا ابتدا این آیه نازل شد: 

فأجلدوا کل واحد «ها را با زدنى نه در حد شالق، مقدارى اذیت کنید، سپس آیه نور نازل شد:  ) یعنى آن16(نساء/

کننـد، بایـد    ها را صد ضربه شالق بزنید. کسانى که به سیاست گام به گام تأکید مـى  آن )2(نور/ »منهما مئۀ جلدة

بپذیرند مثالً مجازات زنا که از مقدار کم اذیت به صد ضربه افزایش یافته، هر چند وقت یکبار باید صـد ضـربه   

  اضافه شود!

هـا را نـدارد.    سـى حـق تغییـر آن   خداى متعال طبق حکمت ابدى احکام را تشریع کرده است و بعد از آن نیز ک

گذار بستگى دارد و پـدرى کـه سیاسـت     کند اعتبار قانون به دوام و اعتبار قانون که ذکر شد، عقل حکم مى چنان

افزایش حقوق داشته، به دلیل فوتش، سیاست بعد از او نیز به دلخواه ورثه برمبناى عدالت قابل تغییر اسـت. امـا   

  گذار، قوانین ابدى او هم اعتبار دارد. لم و حیات ابدى قانوندرباره خداى متعال به دلیل ع

اى به اثبـات   بنابرین تنها عقل، فقه، فلسفه، منطق متصل به وحى قرآنى قابل قبول است و علومى بشرى که با ادلّه

  اند، گرچه امکان نقض شدن دارند. رسیده

  

  ـ اصالح اندیشه دینى50

هایى پیدا شـده و سـیماى    شدند و گفتند به مرور زمان در دین اسالم بدعتاى متفکرین پیدا  دکتر شبسترى: پاره

هاست. ابن تیمیـه   ها آلوده گشته و اصالح دین، زدودن و پاك کردن این بدعت اصلى و راستین دین با این بدعت

ى است هایش چنین ادعایى داشت.. معناى دیگر اصالح دین، آن نوع اصالح با قطع نظر از صحت و بطالن اندیشه

گفت: علوم دینى در علوم قشـرى خالصـه شـده     که اشخاصى چون ابوحامد غزالى به دنبال آن بودند. غزالى مى

چه هدف اصلى دین اسالم بوده، تطهیر نفس و قلب و نجات یافتن انسان از مهلکات و آراسته شدن بـه   است. آن

سال اخیر در جهان اسالم مطرح شده است. منجیات است.. اصالح دین معناى سومى هم دارد که در صد و پنجاه 

کسانى چون محمد عبده، اقبال الهورى، ابواالکالم آزاد،.. از این گروه هستند.. این معناى سوم عبـارت اسـت از   

فهم دین، متناسب با فهمى که انسان قرون اخیر از عالم و آدم دارد... به هرحال امروز سؤاالت جدیدى در صحنه 

هاى  گیرى شود نه با موضع ؤاالت بجا یا نابجا و حق یا ناحق است، با بحث و تفکر معلوم مىهست؛ این که این س

هاى متـدین امـروز اسـت، نـه      هاى بخش عظیمى از انسان ها پرسش هاى موسمى و صنفى.. این سیاسى و جنجال

                                                        
١

 .٦٤، شماره ٧٩مثال دكتر مصطفى ملكیان، مجلھ زنان، خرداد  -
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  ]12هرمنوتیک/[گذار.  سؤاالت یک مشت انسان منحرف و بدعت

  

  سه گروه مشترکاتى داریم و افتراقاتى. صادقى: ما با هر  اللّه آیه

طور قطع انحرافات و خرافات و جعلیـاتى وارد شـده    اشتراك ما با گروه اول در اعتقاد به این است که در دین به

ها و انحرافات را بر مبناى قـرآن   است. لکن فرق ما با ابن تیمیه و دیگران از این گروه این است که ما باید بدعت

  ف سازیم.بسنجیم و برطر

در نوع دوم که هدف دین تطهیر نفس و هدایت انسان به قلّه کمال است حرفى نیست. لکن درباره علوم فقهـى و  

فلسفى و کالمى و... باید گفت دین یک امور قشرى و ظاهرى نیست تا بخواهیم پوسته دین را بشکافیم تا به عمق 

و ما خَلَقْت الجنَّ و األنْس إِالّ «رهاى دینى نهفته است. برسیم. اصوالً عمق شریعت که هدایت است در انجام دستو

یعبدونِ   )56(ذاریات/»لَ

البته فقه و فلسفه غیر قرآنى نه تنها پوسته و ظاهر یا باطن دین نیست، بلکه احیاناً مـانع هـدایت نیـز هسـت. مـا      

  کنیم تا هدایت یابیم. عبادات فردى و اجتماعى را باید از خود قرآن به دست آوریم و به آن عمل 

هاى متدین و دلسوز را پاسخ داد و برخوردهاى انفعالى و  در تفکر جدید سوم نیز معتقدیم بایستى سؤاالت انسان

اُدع الى سبیل ربک بِالْحکْمۀِ «فرماید:  بار حتى مورد تأیید قرآن نیست تا چه رسد به عقل و منطق، قرآن مى خشونت

لْهم بِالَّتى هى اَحسنُوالْموعظَۀِ ال نَۀِ و جادس125(نحل/ »ح(  

  با حکمت و پند نیکو به سوى پروردگارت دعوت کن و با بهترین وجه با آنان مجادله نماى.

ها را پاسخ گفتیم  گیرى و جنجال، پرسش که با تمسک به این آیه و سایر آیات قرآن، در این مجموعه بدون موضع

ها فکر کنند و بیندیشند که آیا قرآن محور شریعت است یا اقوال علما و  طلب در آن و حقیقتهاى متدین  تا انسان

گویى بـه   اندیشمندان؟ ما براساس محوریت قرآن، متناسب با پیدایش موضوعات جدید بهترین راه را براى پاسخ

  »دیثاللّه نَزَّلَ اَحسنَ الح«که  دانیم. چنان سؤاالت دینى و شرعى، خود قرآن مى

» ال الـه االَّ اللّـه  «طور کلى در تفکّر چهارم اصالح و بازسازى اندیشه مورد تأیید وحى را در پیاده شدن نقـش   به

  ایجاب.» االّ اللّه«سلب است و » ال اله«دانیم.  مى

م. یعنى هرگونه بدعت و انحراف و تهمت را از ساحت مقدس خدا و قرآن و پیـامبر و امامـان دور سـازی   » ال اله«

تهمت تحریف، ظنّى الداللۀ بودن، غیر قابل فهم بودن، قدیمى و کهنه بودن، منحصر به زمان خاص بودن و... را از 

مناسب گردانیم. فقط خدا و کالم خدا و رسول خدا و انتخاب » اال اللّه«آن دور سازیم و زمینه را براى ظهور نقش 

  شدگان بعد از او.

پذیر است و.. دلیل  طلق است، قبض و بسطى در شریعت نیست، وحدت آراء امکانگوییم قرآن حق م البته اگر مى

کنند، باید با خشونت رفتار کرد. شیعه و سنّى گرچه هریک خود را  بر این نیست که با دیگرانى که چنین فکر نمى

فرمـا   م متقابـل حکـم  آمیز با یکدیگر داشته باشند و بایستى احترا دانند، اما نباید رفتارهاى خشن و توهین حق مى



 216

ها در کنار یکدیگر بدون  گانه برتر نیستند. آنان سال و سنّیان از خلفاى سه السالم علیهباشد، زیرا شیعیان از حضرت على 

کردند. درست است که به عقیده شیعیان، پس از رحلت رسول  برخوردهاى ناشایست و با آرامش با هم زندگى مى

و در جریـان سـقیفه و گـرفتن بیعـت از      علیهاالسـالم با تنها فرزند پیامبر حضرت صدیقه طاهره  لـه آ و علیه اهللا صلىگرامى اسالم 

براى حفـظ کیـان و    السـالم  علیهاى با این بزرگواران صورت نگرفت و حضرت على  ، رفتار شایستهالسالم علیهحضرت على 

، پـس از آن حضـرت علـى    نظـر کنـیم   اساس اسالم، راضى به سکوت و بیعت شد، اما اگر این قسـمت صـرف  

کردند و هر سه خلیفـه، بارهـا در    احترامى در کنار هم زندگى مى گانه بدون تنش، خشونت و بى وخلفاى سهالسالم علیه

کردنـد و ایشـان هـم رأى و نظـر      خواستند و مشورت مى نظر مى السالم علیهها از حضرت على  گیرى ها و تصمیم جنگ

فرمود. پس بین شیعه و سنّى، هرگونه برخورد ناشایست، توهین و تقبـیح دور   ىخویش را به آنان و دیگران بیان م

از رفتار اسالمى است، تا چه رسد بین خود شیعیان، یا سنّیان. عوام که مقلدند و باید به اندازه توان خود جویاى 

نّى هم بدون برخوردهاى حق باشند و اگر نتوانستند به حق برسند، باید پیرو رهبران خود باشند، عالمان شیعه و س

هاى علمى، حق را بر خود و دیگران مکشوف سازند. باالخره همه مسـلمان در   ناشایست، باید با مشورت و بحث

هاى علمى و اسالمى را بـه نتیجـه    توان با این سه محور، بحث اى خدا، قرآن و پیامبر را قبول دارند و مى هر فرقه

اى  باید با احترام متقابل رفتار نمایند و تقبیح و توهین پسندیده هیچ جامعه رساند. حتى مسلمانان و اهل کتاب نیز

  نماید. وجه توصیه مى نیست. چنان که قرآن نیز بحث و مجادله را به احسن

اند. از سرچشـمه دور و   اند این بوده که این در و آن در زده ها در طول تاریخ کرده از جمله اشتباهاتى که مسلمان

  اند. زده ها دست و پا مى و باتالق ها در مرداب

اى از اندیشمندان ما در  شوید. عده تر شوید، بیشتر سیراب مى هر قدر شما به سرچشمه زالل و صاف وحى نزدیک

مقابل شبهات و سؤاالت به جاى این که قرآن را محور اساسى بدانند، با موضع منفعالنه و ناخودآگـاه، قـرآن را   

اند از قرآن دفاع کنند، لکن دلیلى بر آن نیست تـا   اند. درست است که علمایى نتوانسته هناتوان از جواب نشان داد

  هاى دقیقش و در مطلق بودنش ثابت کرد.  گویى نشود اعجاز قرآن را در فصاحت و بالغتش و در پیش

ها بر مبنا و  مسلمانها یا غیر  کالم خالد و ابدى پروردگار تا آخر زمان تکلیف براى ما راهگشاست. اگر ما مسلمان

محور قرآن با دید صحیح عارى از هرگونه حجاب جسمانى و روحانى دقت کنیم، عالم تکلیف به قدرى روشن و 

ها به کلى از میان خواهـد رفـت.    ها و نابسامانى ها، جنگ ها، نادانى ها، ظلمت نازنین و برازنده خواهد شد که ظلم

ق توصیف خواهد گشت که همگان آرزویش را داریم. اگر تا به حال دنیاى ما روضه رضوان و بهشت برینى مافو

ایم ضعف و نقصان و کوتاهى ما بوده است. گر گدا کاهل بود تقصیر صـاحبخانه چیسـت؟ لـذا در     به آن نرسیده

کتاب جدید کـدام  » یأتى بکتابٍ جدید«شود. زیرا  مدینه فاضله ایجاد مى» ارواحنا فداه«زمان حکومت ولى عصر 

؟ ایشان پیامبر نیستند تا کتاب جدیدى بیاورند. همین قرآن را مبناى قانون و عمل قرار خواهند داد که ما فقط است

کنیم و به معانى و لطایف و ظرایفش کارى نداریم. اگر بـه معـانى توجـه کنـیم      به خواندن و بوسیدنش اکتفا مى

جتماع و کل بشر را اداره کند. همان گونه کـه امـام   تواند جهان و ا نیازمند قانون دیگرى نخواهیم بود و قرآن مى
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معصوم ما با همین قرآن جهان را اداره خواهند کرد. ما براى این که راه آن حضرت را باز کنیم و بتوانیم شبیه آن 

  حکومت باشیم باید این قرآن را محور کل افکار و علوم خود قرار دهیم.

انقالب سیاسى اسالمى تشکیل داد باید که انقالب قرآنى را هم بـه  جمهورى اسالمى ایران که جمهورى بر مبناى 

عنوان تکامل انجام دهد. انقالب قرآنى اصل و محور و اساس، و انقالب سیاسى فرع آن است. حتى اگر انقـالب  

لفـینَ االّ  و ال یزالُونَ مختَ«ها در کار نخواهد بود.  ها و اختالفات جناح سیاسى بر مبناى صحیح قرآنى باشد جنجال

) که علت خلقت، رحمت و وحدت ربانى است، اگر شما اختالفـات را  118(هود/»منْ رحم ربک و لذلک خلقَهم

هاى علوم دینى مجهز و معتصم به معارف قرآنى بودند و پاسخ  پایان دهید. و این وحدت محال نیست. اگر حوزه

شد. ولى متأسفانه با انفصـال از مکتـب    ت و اشکاالت حاصل نمىدادند این طور ابتالئا سؤاالت و شبهات را مى

هایى مثل خـود   قرآن و توسل به مکتب انفصالى با یادگیرى مطالبى قشرى و بشرى، در تاریخ افکار و اقوال انسان

  .اند توانند پاسخ سؤاالت جدید را بازگو کنند. زیرا گذشتگان که مطلق نبوده کنند و روشن است که نمى سیر مى

گوییم که تنها قرآن است که توانایى حل اخـتالف در اقـوال و معضـالت و خوابانـدن      به عنوان تکرار نهایى مى

هـاى   هاى پرصدا را دارد و به هیچ وجه عقول بشر اعم از آراء و اقـوال دیـروز و اندیشـه    سرهاى پرمدعا و زبان

  امروزى کلید موفقیت و نجات نخواهند بود.

خواهیم که نظراتشان در نفى و اثبات مطالبى دینى بر  تفکران و کارشناسان دینى و اسالمى مىدر پایان از تمامى م

اللّـه   مبناى قرآن باشد، به وسیله قرآن بدون و کم و زیاد کردن و تحمیل افکارى دیگر بر آن، تا اعتصام بـه حبـل  

آورى حضـرت اقـدس    نبال پیـام تحقق پذیرد و عصمت و وحدت دینى بر مبناى استوار قرآنى تحقق یابد و به د

  آورهاى همیشگى قرآنى باشند. پیامبر بزرگ اسالم، پیام

هایى بر شرع مقدس اسالم نمایند که در  هایى بر قرآن تحمیل کنند و یا به دور از قرآن تحمیل فرض نه آن که پیش

الداللۀ بودن، صامت بـودن،   هاى افزون فراهم سازد. مفروضاتى نظیر ظنى این جمعیت نابسامان مسلمان، نابسامانى

هاى متضاد و متناقض، موقتى بودن  وجود قبض و بسط در فهم دین و عدم وحدت در آن، رسمیت دادن به کثرت

گرایى در دین، جازمیت در اجماعات، استمرار وحى رسالتى، تداوم سیاست گام به گـام،   احکام اجتماعى، ارزش

هایى براى فهـم   با عقل، و هزاران اندیشه برون دینى همگى حجابتخصیص قرآن با احادیث، تعطیل احکام الهى 

خواهد فکـر خـود را بـه کرسـى      درست کالم خدا هستند و اگر کسى با این مفروضات به قرآن مراجعه کند، مى

خواهد بفهمد خدا چه انتظارى از بشر دارد! همه در این فکرند که بشر چه انتظـارى از دیـن دارد و    نشاند و نمى

هاى بشرى، انتظارى ندارد و تنها در  واهند انتظارات بشر را از دین برآورده سازند. لکن خداى متعال در زمینهخ مى

  خواند. زمینه وحیانى عقل بشر را به هدایت و تفکر و سپس به انجام فرامین الهى فرامى

ترین وحى ربانى را که  و کامل رود که قرآن را مبناى اصلى شرع قرار دهند و این آخرین از شرعمداران انتظار مى

اى  ها و تألیفات خود قرار دهند تا زمینه هاى مکلفان است، محور اصلى تفکرات و تدریس پاسخگوى همه پرسش

گـاه بـا شـوراى     شایسته براى ظهور ولى امر باشد که جهان تکلیف را سراسر با همین قرآن اداره خواهد کرد. آن
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  ، اختالفات جزیى هم برطرف خواهد گردید.شایسته اندیشمندان و علماى قرآنى

هنگامى کـه  » اذَا الْتَبست علَیکُم الفتَنْ کَقَطَعِ اللَّیلِ الْمظْلَم فَعلَیکُم بِالْقُرآن.«فرمودند:  آلـه  و علیه اهللا صلىکه پیامبر اسالم  چنان

ز حقّ برایتان قرار داد، در این هنگامه هاى شب تاریک شما را به شبهه انداخت و پوشش ا چون پاره ها هم آشوب

  ها از شما بزداید. قرآن را محور و اساس قرار دهید تا تمامى التهابات و شبهه

  »یحدثُ بعد ذلک أمرا  ..ال تدرى لعلّ اللّه«

  حوزه علمیه قم ـ محمد صادقى تهرانى

  2934425جامعۀُ علومِ القرآن، تلفن: 

URL: www.Forghan.org  
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  زندگینامه
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  37139ـ کد پستى:  7ك ، پال21قم ـ بلوار امین، کوچه 

  2935480ـ1نمابر:   2934425تلفن: 

  »انتشارات جامعۀ علوم القرآن«

به درخواست بنیاد تاریخ انقالب اسالمى ایران ،گوشه هایى از زندگى نگارنده محمد صادقى تهرانى متولد به سال 

  لمحقّقین بدین شرح است: (هجرى شمسى) در تهران در خاندانى روحانى از مرحوم حاج شیخ رضا لسان ا 1307

تا سن سیزده سالگى که پدرم در قید حیات بود سیکل دوم دبیرستان را به پایان رساندم. سپس به حلَقات دروس 

العظمى میرزا محمد على شاه آبادى استاد بزرگ مرحـوم امـام خمینـى      عرفانى اخالقى تفسیرى  مرحوم آیۀ اللّه

س مقدماتى(ادبیات عرب) پرداختم، سپس عازم قم شده، طـى سـه سـال    پیوستم و در ضمن یکسالى هم به درو

  دروس سطح را پایان دادم.

اى که در  العظمى بروجردى  به قم آمدند. در دروس ایشان شرکتى فعال داشتم، بگونه  مرحوم آیۀ اللّه 1323سال 

شدم. ولى  مند مى اساتیدى دیگر بهرهکردم. طبعا از دروس فقه، فلسفه، عرفان و... مسائل فقهیه،خود اتخاذ رأى مى

ام ، همان جنبش آغازین علمى نزد مرحوم شاه آبادى بود که حرکت قرآنى مرا از آغـاز   محور اصلىِ تحول فکرى

  ام تحت الشّعاع آن بود؛  تاکنون استمرار داد و تمامى تحصیالت حوزوى

در استمرار درجات تفسـیرى، عرفـانى، فلسـفى و     العظمى علّامه طباطبائى نقشى عظیم  پس از آن مرحوم آیۀ اللّه

ام داشت. در دروس این دو بزرگوار هفت سال شرکت کردم، و در سفرهاى بسیارى که از قم بـه تهـران    اخالقى

العظمى میرزا مهدى آشـتیانى و میـرزا احمـد آشـتیانى ـ در طـول         داشتم بهره زیادى از دروس مرحوم آیۀ اللّه

  بردم. رحوم آقاى شاه آبادى که نقش محورى داشت ـ مىهاى علمى از م استفاده

پس از ده سال توقف مستمر در قم به تهران مراجعت کرده و در دو بعد علمى و سیاسى اشتغال فعال داشتم، بـا  

العظمـى حـاج سـید      العظمى سید ابوالقاسم کاشانى در قیام نفت و علیه شاه، و با مرحوم آیۀ اللّه  اللّه مرحوم آیه

العظمى حاج شیخ محمد تقى آملى از نظر استمرار مراحـل علمـى، فقهـى و      احمد خوانسارى و مرحوم آیۀ اللّه
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همچنین در طى مدت اقامت دهساله در تهران، در دانشکده معقول و منقول(معارف اسالمى) بدون شرط حضـور،  

رف اسالمى را دریافت داشتم. همانجا چهار لیسانس: حقوق، علوم تبلیغى، فلسفه و فقه و سپس دکتراى عالى معا

پرداختم، جلساتى هم  "آفریدگار و آفریده"سه سال به تدریس فلسفه اسالمى بر مبناى قرآن و سنت بر پایه کتاب 

بر دو محور علمى و سیاسى علیه حکومت شاهنشـاهى در هفـت نقطـه تهـران داشـتم کـه تعـدادى از وزراء و        

رفتم که آن هم بر همـین دو پایـه، داراى    آنها شرکت داشتند. منبر هم مى نمایندگان کنونى جمهورى اسالمى در

  نوآوریهاى علمى و سیاسى بود، و کالً مورد تعقیب و تهدید و تحدید دستگاه ستمشاهى بودم.

(هـ . ش) در اثر فعالیتهاى شدید بر ضد رژیم ستمشاهى، خصوصابه جهت سـخنرانى در سـالگرد    1341به سال 

العظمى بروجردى در مسجد اعظم قم که براى نخستین بار افشاگریهایى علیـه شـاه را در     آیۀ اللّهارتحال مرحوم 

هایى به زبـان فارسـى و    برداشت، ایران را مخفیانه بقصد حج ترك نمودم، در مکه و مدینه با سخنرانیها و اعالمیه

ن دولتـى انجـام دادم، ولـى بـر اثـر      عربى علیه طاغوت، بین عمره و حج دستگیر شدم، حج را در حصار مأمورا

استدالالت قاطع اینجانب در برابر حکومت سعودى و اجتماع بزرگ و تحصن علماى عـراقَین در مسـجدالحرام،   

آزاد شده و تحت الحفظ به عراق رفتم، نهضت علمى قرآنى و سیاسى را در نجف ـ به مدت ده سال  ـ با تدریس 

ادامه دادم، در ضمن بر حسب درخواست دولت ایران، حکومت عراق تصمیم تفسیر و فقه و... سخنرانى و تألیف 

العظمى خویى، توطئه   گرفت مرا به ساواك ایران تحویل دهد، ولى در اثر مخفى شدن و فعالیتهاى مرحوم آیۀ اللّه

  آنان خنثى شد.

نهضت قرآنـى و سیاسـى   با آغاز اخراج ایرانیان از نجف و کل شهرهاى عراق به بیروت هجرت کردم، جریان دو 

بمدت پنج سال در لبنان ادامه داشت. با تشکیل نماز جمعه در سراسر لبنـان، سـخنرانیهایى بـر محـور قـرآن در      

  جلسات مذهبى ، که عمق سیاسى ضد شاه را هم براى تشکیل حکومت اسالمى در برداشت، و نیز تألیفاتى، جـو

لبنان، آنجارا بقصد حجاز ترك نمودم، دو سال متمادى در  مناسب قرآنى ایجاد شد، با شدت گرفتن جنگ داخلىِ

مکّه مکرّمه با تماسى مستمر با شخصیتهاى علمى و سیاسى اسالمى سراسر جهان، بر مبناى دو نهضـت قرآنـى و   

  هاى پیگیر و دامنه دارى براى رشد تفکر انقالب قرآنى در میان مسلمانان انجام شد. سیاسى، فعالیت

فاصله هفده سال دستگیر شدم و پس از آزادى به لبنان بازگشتم. در هر دو مرحله زندانى چهارده براى دومین بار ب

بودم، در دستگیرى نخست در کالنتـرى   "سجن التّرحیل"روز، بویژه در دومین زندان، در مدینه و مکه و جده در 

ن دوم بود که شـنیدم مرحـوم   که شهربانى مکه است در بازداشت بودم، در زندا "العاصمۀ شرطه"حرم وسپس در 

  اند. امام خمینى به پاریس هجرت نموده

پس از گذشت چهارده روز از زندان دوم به بیروت بازگشته و از آنجا براى دیدار امام و قرار جریان انقـالب بـه   

پاریس رفتم. در اقامت ده روزه پاریس و شرکت شبانه روزى در جلسـات مرحـوم امـام، در چنـدین دانشـگاه      

رانیهاى ممتدى بر هر دو مبناى قرآنى و سیاسى داشتم. پس از بازگشت بـه بیـروت بفاصـله چنـدین روز از     سخن

بازگشت امام به ایران، پس از هفده سال هجرت ـ که در طى آن چهار بار غیابا توسـط سـاواك شـاه بـه اعـدام       
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جمهورى اسـالمى کـه در حرکـات     ریزى محکوم شده و دائما در تعقیب بودم ـ به ایران بازگشتم، و پس از پایه 

بنیادینش، نقشى مؤثر داشتم، در قم اقامت کرده و تا کنون بر محور معارف قرآن، دروس و تألیفـات و خطابـات   

ام، و بر حسب مشورتهایى با مرحوم امام، و براى ریشه دار کردن نهضت و انقـالب قرآنـى، در    خود را ادامه داده

چند روزى در آغاز انقالب که برحسب درخواست مرحوم امـام، مراجعـات   کارهاى اجرائى شرکت نکردم. مگر 

اصلى و بنیادین را پاسخگو بودم و پیش از تشکیل نمازهاى جمعه بطور رسمى، اضافه بر سخنرانیهایى در سراسر 

  ها و بعضى از شهرهاى دیگر، تشکیل دادم. ایران، نماز جمعه را در مراکز استان

که در پارك ملّت مشهد مقدس در حضور حدود نیم میلیون نفر نمازگزار انجام شد، از اى بود  سرآمدش نمازجمعه

اش بعنوان سالح و از لباس کفن کامل استفاده کردم. در همین نخستین  تانک بعنوان منبر نمازجمعه و از ضدهوایى

آن مورد تقاضاى امامـت  نمازجمعه مشهد، مردم طومارى را تهیه کردند که صدها هزار امضاء داشت و دو نفر در 

اى بود با درصد مختصرى از امضاها و سپس نگارنده... و نمازجمعه  جمعه مشهد بودند، یکى برادرمان آقاى خامنه

مستمرى هم در مسجد جمکران قم، و در ضمن در دانشگاه صنعتى شریف، و چند جمعه هم در دانشـگاه تهـران   

  الم آقاى طالقانى را بعنوان امام جمعه تهران مقرّر نمودند.االس اقامه کردم، سپس مرحوم امام مرحوم حجه

با ترك نمازجمعه در قم به علت... و اقامه نمازجمعه رسمى در سراسر کشور، تمام اوقاتم صرف تدریس و تألیف 

را بمدت یازده سال در قم، ضمن دو تـدریس عربـى و فارسـى     "الفرقان"جلد از تفسیر سى جلدىِ  25شد، که 

العظمى علّامه طباطبائى  درخواست کردند تا این تفسیر پایـان نیافتـه     اللّه کردم، به یاد دارم که مرحوم آیه تألیف

اثر تحقیقـى   110هاى تفسیرى، فلسفى، فقهى و... بیش از  کتاب دیگرى ننویسم و چنان هم شد، باالخره در رشته

  الً خطى است تألیف نمودم. قرآنى که بسیارى از آنها بچاپ رسیده و کتابهایى هم که فع

اند، من جمله مرحوم  برخى از بزرگان علماى اسالم در عصر حاضر نکاتى را پیرامون تألیفات اینجانب متذکر شده

اید که در مدتى کم  شما در عین حرکات زیاد انقالبى، کتابهایى تألیف نموده"فرمودند:  العظمى حکیم مى  آیۀ اللّه

در نجـف   "المقارنـات "نظر تعداد و محتوا پیش جسته، و نیز مرحوم امام درباره کتاب  از تمامى مؤلفین نجف از

فرمودند: بهترین کتابى است که علیه یهود و نصارى نوشته شده، و باالخره بر حسب تصدیق مؤلَّفاتى گوناگون و 

ست. جز آنکه با گذشت مراجعى عظیم الشّأن، درجه عالى اجتهاد اینجانب در تمامى علوم اسالمى مورد تصدیق ا

ها نظرات فقهى، اصولى، فلسفى، عقیدتى، عرفانى و... سیاسى اینجانب  مراحل تحقیقاتى ـ تفسیرى، و بر مبناى آن 

اى است که اختالفى در آن با دیگران نداشته باشیم، و در  اختالفات زیادى با سایر علماء دارد، در تفسیر کمتر آیه

ى و سنى و احیانا با نظرات هر دو فرقه اختالفـات زیـادى داریـم، کـه حـدود      فقه با نظرات مشهور علماى شیع

ایم؛ و مبناى  آورده "الفقهاء تبصره"فتوى بر مبناى قرآن و سنّت و مخالف با نظرات مشهور را در  "پانصد و چهل "

اسالم درسـت  این اختالف وسیع در کلّ علوم اسالمى، آزادنگرى در قرآن شریف است، گرچه اگر اقوال علماى 

  بررسى شود درصد اختالف، با غیر اجماعات و شهرتها بسیار کاهش دارد.

ارکان اولیه فلسفه مرسوم حوزوى را مانند قدمت زمانى جهان و حدوث ذاتى آن، سنخیت خدا و آفریـدگان بـر   
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داشتهاى درست و... را بر خالف بر "الواحد ال یصدر منه اال واحد"مبناى ضرورت سنخیت علت و معلول، قاعده 

عقلى و قرآنى دانسته و طبعا بسیارى از نظرات فلسفى را قبول ندارم. در منطق بشرى اضافه بر اعتراضاتى چنـد،  

ى اعـراف   در سـوره  "الفرقـان "تعداد شصت و شش تضاد میان نظرات منطقیان موجود است که در حاشیه تفسیر

ره در علم اصول، بحث و تحقیق در مباحـث الفـاظ را   ام، و باالخ ) یادداشت کرده48تا  37(جلد دهم، صفحات 

دانم و اصول عملى هم از نصوص کتاب و سنت پیداست. اختالف در مسائل فقهـى از سـایر علـوم     نادرست مى

در همه این موارد به تفصیل سـخن    "الفرقان"بیشتر است، و تمامى اینها مبناى قرآنى دارد، در تفسیر سى جلدى 

علـى   "الوسـیلۀ،  تبصـره "، "اصـول االسـتنباط  "، "الفقهاء تبصره"قهى نیز در تفسیر و کتابهاى رفته است. از نظر ف

 "اسرار، مناسک و ادلّه حج،"و... به زبان عربى، و نیز در رساله توضیح المسائل نوین، فقه گویا،  "ء الجمعۀ شاطى

  ایم. سپاه نگهبانان اسالم و... بحث کرده

اند! با آنکه در فصاحت  تلقّى کرده "ظنّى الداللۀ"اصالت داللت قرآنى است که آنرا  تمامى این اختالفات بر مبناى

  و بالغت، در باالترین اوج است.

ام، از آغاز در حاشیه قـرآن قـرار داده و    من تمامى علوم اسالمى را که نزد بزرگترین علماى نیم قرن اخیر دریافته

ام و حتـى یـک    و بسیار شده که با علماى بزرگ گفتگو کرده "شود، مىرفته رفته اختالفات، در این علوم وسیعتر 

ها اصالتى ندارند و معتقدم که  ، و نوعا اعتراف دارند که علوم و معارف قرآنى در حوزه"ام  مرتبه هم محکوم نشده

  تحقّق یابد. مهمتر از انقالب سیاسى اسالمىِ مرحوم امام،بایستى انقالب قرآنى در همه ابعاد علمى، سیاسى و...

دانم، و محور اصلى هم در این میان قرآن است، که اگر حدیث متواترى  من ادلّه اسالمى را ویژه قرآن و سنّت مى

ضرورتى "نیز در دست باشد در صورت مخالفت با نص و یا ظاهرِ مستقرِّ قرآن مردود است، حتى اگر حکمى هم 

، مگر اینکه قرآن نفى و یا اثباتى درباره آن نداشته باشد کـه از  داشته باشد نیازمند به اصلى قرآنى است "اسالمى

پذیرفته است، چنانچه اگر امامان معصوم علیهم السالم هم مؤیـد چنـان ضـرورتى باشـند     »و اطیعوا الرّسول«باب 

  .»و أولى األمر منکم«شود، البته از باب  تصدیق مى

چنانکه حجتهـاى   »قل فللّه الحجۀ البالغۀ«رد، زیرا بر پایه آیه شهرت و اجماع و اطباق هم در برابر قرآن نقشى ندا

انـد کـه یـا در     کنند، حجت بالغه است، آنها هم که احکام شریعت را ثابت مى "بالغه"اثبات کننده اصل شریعت 

نه  توان پذیرفت که خداى سبحان حکمى از احکامش را قرآن بیان شده، و یا باالخره در سنّت قطعیه، و هرگز نمى

در قرآن و نه در سنّت ثابته، نیاورده باشد، تا ما نیازمند به مانند اجماع باشیم، و نیز چون نظرات فقیهان، درصـد  

اش اندك است، بدست آوردن اجماع همگانى محال خواهد بود، دلیل ظنّى هم از نظـر قـرآن مطـرود     تألیف شده

صولِ دین نیست، زیرا این ممنوعیـت غیـر علـم، پـس از     نیز هرگز ویژه ا »و ال تقف ما لیس لک به علم«است که 

اى ندارد، اگر هـم کتابهـایى    احکامى فرعى آمده، روى این اصل ظنّ و گمان در احکام الهى هرگز نقش پذیرفته

اش از میان نرفته اسـت. علـم   "حجت بالغه"اسالمى در حوادثى از میان رفته، علم وقدرت و رحمت الهیه در بیان

نقشى داشته باشد خیلى کمرنگ است، زیرا جعل کنندگان متونى از احادیث، سندهایى را هم جعل  رجال هم اگر
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  اند. اند و در نتیجه، احادیثى صحیح السند!! که بر خالف نص یا ظاهرِ مستقرِّ قرآنى است بدست ما داده کرده

  ایم. را بر این دو مبنا نقد کرده یکصد و هشتاد کتاب حدیث شیعه و سنى  "غَوص فى البِحار"چنانکه در کتاب 

پس، محک اصلى شناخت اسالم، تنها قرآن و سنّت قطعیه موافق آن است، و یا الاقل سنّتى علم آور که نه موافق 

و نه مخالف قرآن باشد، در نتیجه بسیارى از فتواها و احتیاطات مردود است، و اگر نظراتى فقهى بین فرَق اسالمى 

باشد، هرگز پایه قرآنى ندارد، و مگر ممکن است اسـالمى   الف عقل، حس، عدل  و علم مىنمودار است که بر خ

 ایم، با خود این مبناى نخستین مخالفتى کند؟! را که بر مبناى دلیل قاطع عقلى پذیرفته


