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ی صریح درباره ی روشنفکری دینیگفت و گو
گفتھ اید از صد و اندی سال پیش جامعھ ایران و بھ تبعش محافل دینی آن چنانکھ ھمواره گفتھ اند و

شد کھ تا پیش از آن ھرگز سابقھ رویارویی با بدین سو، با موجی از اندیشھ، آگاھی و تحوالت روبھ رو
.آن را نداشت

ایرانیان را با پرسشھایی عمیق و جدی ھ از غرب جغرافیایی می آمد،رویارویی با اندیشھ ھای جدید ک
بھ سان آرمانھایی ھایی نو برای ... آزادی، برابری و مفاھیم جدیدی چون دموکراسی،. روبھ رو ساخت

این چالشھا و . بسیاری مواقع بنیادھای دینداری آنھا را بھ چالش می کشیدایرانیان مطرح می شد و در
عات آن در تمام این دوره صد و چند سالھ دست کم یکی از محورھای اصلی فکر و اندیشھتبمسائل و

.در ایران معاصر بوده است

و استعمار، رسیدن بھ آزادی، از سوی دیگر با توجھ بھ رنج دائم و تاریخی ملت ایران از استبداد
ز خواستھ ھای تغییرناپذیر اھل اند، بھ یکی ادموکراسی و آرمانھایی کھ عمدتا بر آمده از جھان مدرن

.پس از آن جلوه ای تمام یافتفکر بدل شد کھ در ادبیات فکری مشروطیت و

سوی دیگر سودای آزادی و بھ نظرمی رسد برای کسانی کھ ھمچنان دل در گرو دین خود دارند و از
تعریف کردن  گفتمان روشنفکری دینی وصدر نشستن مردم در سر می پرورانند، راھی جز پیوستن بھ

محض اینکھ فکر آزادیخواھی و دینداری در کنار ھویت خود ذیل این گفتمان وجود ندارد و اصوال بھ
بھ خصوص در محافل دانشگاھی، بھ سبب . می کندھم مطرح شود، روشنفکری دینی خودنمایی
برای جامعھ، بحث چگونگی حفظ دین و دفاع از آن رادیکالتر بودن فضا نسبت بھ فضای عمومی

عملکرد حاکمیت در اعمال فشار بی سابقھ بر دینداران دگراندیش  .دینداران اھمیت فوق العاده ای دارد
کھ البتھ رھا کردن جریانات دیگر برای روشنفکران دینی در دانشگاه  –دیگر و رھا کردن جریانات

.دھدنشان می لزوم تقویت بن مایھ ھای فکری این جریان را بیش از پیش –خوشحالی است مایھ

دغدغھ دین دارند و ھم روشنفکری دینی امروز برای تمام کسان و بھ خصوص دانشجویانی کھ ھم
جامعھ وجود دارد و گفتمان ھای دینی دغدغھ دموکراسی خواھی تنھا گفتمان قابل توجیھی است کھ در

ز یکسو سنت گراھا این رودررویی سکوت کنند، ادیگری کھ وجود دارند، مجبورند در مقابل یک سوی
علی رغم اینکھ . حقوق بشر را بھ سکوت برگزار می کنندکھ معموال مفاھیمی مثل دموکراسی خواھی و

این نکات اشاره ای نمی کنند و بیشتر بھ انتقاد از وجوه منفی مدرنیتھ کتاب ھای زیادی می نویسند، بھ
بنیادگراھا نیز. د و حرفی نمی زنندھیچگاه در مقابل وجوه اثباتی موضعی نمی گیرنمی پردازند و

تجدد کمک ھمواره سخن از پایان تجدد می گوید و با تمام ابزارھایشان سعی می کند بھ نابودی بنای
.پرورانند و درد دین ندارنداز سوی دیگر جریانات غربگرا نیز سودای کنار رفتن دین در سر می. کنند

در میان دانشگاھیان در مورد سواالتی را کھ امروزه از این رو بر آن شدیم تا برخی از مھمترین
.جریان با جنابعالی مطرح کنیمروشنفکران دینی مطرح است در قالب نقدی ھمدالنھ بر این

بھ آن می تواند راھگشای وضعیت سنت اسالمی در تحول تاریخی خود یکی از مسائلی است کھ توجھ
ھای آغازین دوره اسالمی کھ آن را پس از گذشت سدهبھ نظر می رسد . فھم تحوالت کنونی سنت باشد
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نامیده اند، بھ نوعی دوران زایش ) طباطبایی جواد –ریچارد فرای " ( عصر زرین فرھنگ ایران " 
حضرتعالی ھم در جایی بھ اشاره گفتھ اید کھ پس از خواجھ چنانکھ. عقلی در دین بھ پایان می رسد

کسانی چون سید جواد طباطبایی با بررسی روند این تحوالت از  .اندنصیر طوسی، ھمھ مقلد او بوده
استفاده کرده اند و پرسش از سنت را با ابزارھا و امکانات آن در شرایط فعلی  "تصلب سنت" مفھوم 
دانند می" اتخاذ موضعی در اندیشھ جدید " می دانند و لذا خاستگاه ھرگونھ حرکت فکری را ناممکن

.دانندجاد تحول در آن را با ابزارھای خود سنت منتفی میو پرسش از سنت و ای

سازگارکردن آن با تحوالت و ایجاد نوآوری و تحول در آن و" اجتھاد در دین " با توجھ بھ بحث 
توقف چندصد سالھ در اجتھاد و عصری کھ عمدتا توسط روشنفکری دینی طرح می شود، آیا شما این

نوآوری ھای دینی کھ بھ مرور زمان دچار کری و معرفتی در برابرپویایی فکری را ناشی از مانعی ف
تصلب شده است، نمی دانید؟

موجبھ و سالبھ مثل این گزاره کھ در در عرصھ حقوق انسانی بیان قضایای کلیھ اعم از: کدیور محسن
 .دارمبسیار دشوار است وال اقل من بھ آن باور ناین زمان ھیچ پرسشی از درون سنت میسر نیست،

ھمراه بود کھ بگوییم پرسشی کھ  (دکتر سید جواد طباطبایی( تا این حد می توان با این استاد محترم
فقط با یافتن یک . دشوار است، اما ممتنع نیستبرخاستھ از سنت و از خود سنت باشد، در زمان حاضر

دالت فوق العاده برجستھ و مھم مثال در گفتمان سنتی ع. نابود کردپرسش می توان زیربنای این امتناع را
ھمین عدالت وارد شویم، بدون اینکھ کاری با مناسبات مدرن داشتھ باشیم، سواالت اگر ما از منظر. است
مسلم و یک الگوی) ع(مثال برای مومنان سنتی الگوی زماِن امام علی . بسیاری قابل طرح استجدی

این نقداز پایگاه سنت  .ت سیاسی معاصر را نقد کردبر اساس ھمان الگو میتوان مناسبا. پذیرفتنی است
من از این سو نکتھ مثبتی کھ ایشان ذکر لذا. است و نفوذ آن ھم بیشتر از ھر نوع پایگاه مدرن می باشد

این . دنیای جدید برای ما سواالت تازه ای ایجاد کرده استکرده را مطرح می کنم و آن اینکھ مناسبات
قرار می گیرد و اگر ما با این سواالت درست برخورد کنیم، این سواالت بھ مسواالت فراروی سنت قدی

.منجر می شودپویایی سنت

کسی می تواند بھ عنوان لذا من بھ تصلب سنت بھ معنای مطلق آن باور ندارم و معتقد ھستم کھ
یکی اینکھ . شدقابلیت برخوردار باروشنفکری دینی یا مجتھد بصیر در زمانھ ما مطرح باشد کھ از دو

نکتھ دوم ھم بھ قول معارف دینی خودمان فرزند سنت را بھ درستی بشناسد و با ظرایف آن آشنا باشد،
زمانھ خود را نیز بھ درستی بشناسد و بداند در کجا و در چھ زمانھ خویش باشد، بھ این معنا کھ فرھنگ

ھستند اما در دومی بھ نظر میرسد دچار متاسفانھ کسانی داریم کھ با اولی آشنا  .زمانی زندگی می کند
تنفس می کند تاخیر زمانی شده اند، یعنی مثال بھ نوعی فرد در فضاِی زمانِی دوراِن عالمھ مجلسینوعی

.و مسائل و اقتضائات این دوره برای او مطرح نیست

ر، اجتھاد با چشم طریق اجتھاد بصیاگر این دو بال را داشتھ باشیم، آنگاه می توان گفت پویایی سنت از
کاربرد اجتھاد در جزییات عملي منحصر شده و اغلب متاسفانھ در چند قرن اخیر. روشن، میسر می شود

معنا کھ تفاوت رسالھ ھای عملیھ و تفاوت کتاب ھای کالمی در مجتھدان مصطلح چنین ھستند، بھ این
ھم در عرصھ کالم و ھم در فقھ و مجتھدانی مورد نظر من ھستند،کھ . استھمین جزییات فقھی و کالمی

آنان یعنی دوره زمانِی قبل از آنان با دوره زمانِی پس از. منشا ایجاد نقاط عطف شده باشندھم در اخالق
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طوسی اکثر علما بر این اساس پس از خواجھ نصیر الدین طوسي و شیخ الطائفھ. تفاوت جدی داشتھ باشد
ھیچ کس، ھیچ حرف تازه ای نزده معنای این سخن این نیست کھ البتھ. در فقھ و کالم مقلد ایشان ھستند

.انداست، اما اکثرا در حد ھمان جزییات باقی مانده

از بیرون این کار را انجام داد، من معتقد ھستم این مسیر را می توان دنبال کرد و ممکن نیست صرفا
ت و پنجھ نرم کردن در عرصھ فقھ، بودن یعنی دسبازیگر این صحنھ. بلکھ باید بازیگر این صحنھ بود

نھ این کھ ھر حرف جدیدی لزوما درست . بھ گونھ ای منضبطحرفی نو در افکندن منتھا. اخالق و کالم
بسیاری از سخنان گذشتگان امروز ھم شنیدنی یا . نادرست استاست و یا ھر حرف قدیمی لزوما

 .نپذیرفتنی استسخنان امروزی ھا ھم نادرست و بسیاری از. پذیرفتنی ھست

می شود بھ نوعی توسط کھ از جانب حضرتعالی مطرح" فرزند زمان خود بودن " بخشی از بحث 
شده و اخیرا ھم با جدیت طرح" عصری بودن فھم متون دینی " سایر روشنفکران دینی درقالب 

نت در نکتھ است کھ قرآن و سمحور اصلی ھمھ این بحثھا این. بیشتری بھ آن پرداختھ می شود
شده و تکوین یافتھ است و لذا ما نیز چارچوب زمانی خود و متناسب با فھم عمومی زمان خود نازل

با توجھ بھ . بفھمیم و محدودیتھای زبان وحی را بفھمیمیابد متناسب با شرایط زمان و مکان متن را
متفاوت است و با یکدیگر " عصری شدن " روشنفکران دینی از مفھوم اینکھ بھ نظر می رسد درک

در حال تبدیل شدن بھ یک مرزبندی میان جریانات مختلف روشنفکری دینی این درک ھای متفاوت
 .بفرمایید" عصری شدن " را از مفھوم است، تفسیر خود

مانند مفاھیم دقیق مھندسی نیست کھ عصری شدن مثل خیلی از مفاھیم دیگر علوم انسانی،: کدیور  محسن
منظور از عصری شدن چیزی شبیھ سخن تقی زاده ممکن است. ضي برخوردار باشداز مرزبندیھای ریا

امروز . و ھر چھ خالف این گزاره باشد غلط است" غربی شویمما باید از فرق سر تا نوک پا" باشد کھ 
این سخن را بھ زبان نیاورند، اما انحالل در مدرنیتھ نتیجھ نھایی افکار ھم ھستند کسانی کھ ممکن است

شکل مدرن دینمان را ھم بھ. یعنی ما می باید تسلیم مدرنیتھ شویم و این دنیای جدید را بپذیریم .نھا استآ
ھمانگونھ کھ در نوشتھ . شودبفھمیم تا رستگار شویم و رستگاری ھم البتھ بھ معنای مدرن کلمھ مراد می

من معتقد بھ . رن کردن دین نیستممدرنیتھ و یا مدھای قبلی خود ھم اشاره کرده ام، قائل بھ دینی کردن
نکات بسیار ارزنده ای در دنیای مدرن وجود دارد کھ در دنیای سنتی باور دارم کھ. تعامل این دو ھستم

مقابل ھم اخالق و معنویت و نکات ارزنده دیگری در اندیشھ دینی وجود دارد کھ در مفقود است و در
عصری شدن و عصری بودن سخن می گویم، منظور بھلذا وقتی از . مدرن کمتر دیده می شوددنیای

عصر خود بھ معنای این است کھ ما برای پرسش ھای. رنگ زمانھ در آمدن و انحالل در مناسبات نیست
نوشتھ و منتشر می شود امروز بعضی از کتاب ھا در حوزه ھای علمیھ. پاسخ ھای در خور داشتھ باشیم

. و این یعنی فرزند زمانھ خود نبودن، با امروز ھیچ فرقی نداشتکھ اگر پانصد سال پیش ھم نوشتھ میشد
لفظی از اصطالحات جدید مثل گفتمان و گفتگو از طرف دیگر برخی ھم فکر می کنند با صرف استفاده

در حالی کھ اگر این اصطالحات را از متن آنان برداریم ھیچ و پارادایم و امثالھم مسئلھ حل می شود،
 .ندارندمباحث قبلیتفاوتی با ھمان 

کنیم و از آسیب ھای آن ھم جلوگیری بھ عنوان مثال، این کھ ما بتوانیم از فضای مجازی بھ خوبی استفاده
برای عرصھ ھای جدیدی می گردیم کھ صنعت برای ماایجاد کنیم، یا وقتی بھ عنوان دیندار بھ دنبال پاسخ

ی را برای ما گسترده تر کرده و قلمروھایی را تحوالت، صحنھ ھایکرده است، صنعتی کھ در اثر این
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این مراد من از . پاسخ مناسب بھ این سواالت یعنی فرزند زمانھ خود بودن. استبرای ما محدودتر نموده
.از یک منظر بودعصری شدن

در چھارچوب زمان اتفاق می افتد، از منظر دیگر من نیز معتقدم کھ بھ طور کلی زبان و فھم انسان ھا
فرھنگ سخن بگوید و مخاطب ھم در ھمان نی ھنگامی کھ انسان سخن میگوید، مجبور است در یکیع

بنابراین . فھم ما از مسائل ھم ھمینگونھ است. نمیگویدجدای از زمان سخن. فرھنگ سخن را می فھمد
نسانی متن دیگری می خوانیم و می فھمیم، در چھارچوب محدودیت ھای اوقتی کھ متون دینی را مثل ھر

اگھ منظور از عصری بودن بھ این . فھم قرن ھفتم با فھم قرن پانزدھم فرق می کندلذا. خودمان است
ارایھ شده زبان ھایی ھم کھ. باشد، من معتقدم ھمھ فھم ھایی کھ ارایھ شده بھ این معنا عصری استمفھوم

 .عصری است

وحی ھم میشود، من با برخي از مل زباناما اگر وارد این موضوع شویم کھ تمام این محدودیت ھا شا
نیستم کھ با محدودیت ھایی کھ برای زبان انسانی بھ این معنا کھ معتقد. دوستان صاحب نظر مخالف ھستم

انسانی ھم تعیین تکلیف بکنیم و معتقدم کھ احکام این قلمرو را بھ وجود دارد ما میتوانیم برای زبان غیر
اگر . ت کھ ما احکام فیزیک را بخواھیم بھ عرصھ متافیزیک تحویل بکنیمشبیھ این اسقلمرو دیگر بردن،

را ندیدم، پس گذشتھ پوزیتیویست ھا و نئو پوزیتیویست ھا می گفتند، چون من زیر تیغ آزمایشگاه خدادر
کھ این سخن فقط در عرصھ خدا نیست، این حرِف خیلی پیش پا افتاده اي بود و پاسخ آن ھم این بود

شناسی نمی توان احکام زیست شناسی اسی قابل پذیرش است، اما در عرصھ فراتر از زیستزیست شن
احکام زبان انسانی اینگونھ است و ومحدودیت بھ ھمین صورت اگر امروز گقتھ شود،. را وارد کرد

اما آیا این دلیل می شود کھ . مشخص است، سخن درستی استبرای ما -بھ دلیل انسانی بودنش-ھایش ھم 
گفت و بھ وسیلھ آن انتقال مفاھیم صورت گرفت، آن سخن در ناحیھ اگر موجودي فرا انسانی ھم سخن

محدودیت ھای انسانی باید دچار شود؟ ممکن است برای انتقالش بھ مِن انسان آن مصدر و گوینده ھم بھ
دو یعنی این. داما در اصل خود آن مسئلھ وحی چنین محدودیتھایی وجود ندار. ھا تحمیل شودمحدودیت

 .قلمرو با یکدیگر تفاوت میکنند

بھ آن پرداختھ می شود، در بخشی از این مفھوم عصری شدن کھ امروز در گفتمان روشنفکری دینی
. اکنون بیشتر بھ آن پرداختھ می شودبحث عبور از متن مقدس جلوه گر شده است کھ در گذشتھ کمتر و

بحث ) 1387بھ مناسبت عید مبعث سال ( ارشاد در حسینیھ مثال آقای اشکوری در سخنرانی اخیرشان
آقای علیجانی در مورد عدم برخورد بت واره با متن دینی سخن انتقاد از متن دینی را مطرح کردند و یا

بھ نظر میرسد کھ . بحث تاریخیت متن را طرح نموده اند و نمونھ ھای دیگرگفتھ اند و آقای آغاجری
بھ وجود حدودی ھستید و در واقع صدق مسئلھ محدودیتھای زمانی بر کالم وحی بحث قائل شما در این

رسول بھ این نکتھ ھم باید اشاره کرد کھ ھمین بحث را می توان در مورد سنت. درست نمی دانیدرا
وحی، این است کھ بھ استدالل مدافعان نظِر تحمیِل شرایط زمانی و مکانی بر. خدا و ائمھ نیز مطرح کرد

انظر " اینکھ در قرآن آمده است کھ حال جزیره العرب شرایط خود را تحمیل می نموده است و مثالھر 
زمان پیامبر، با شتر سر و کار داشتھ و آن را می بھ خاطر این است کھ عرب" الی االبل کیف خلقت 

نظر می رسد بھ . این شرایط بھ زبان وحی تحمیل نمی شده استاستدالل بدیل این است کھ. دیده است
ادعای آنھا بسیار ضعیف باشد، اما بھ لحاظ برون دینی مسئلھ مقداری استدالل درون دینی در جھت

شما برای سخن خود کھ در واقع بدیل سخن آنان است، استدالل برون دینی ھم آیا. دشوارتر است
دارید؟
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امروز ما با آن روبھ رو  است کھبحثی کھ االن مطرح شد بھ نظرم مھمترین مسئلھ ای: کدیور  محسن
مخالفم و بھ نظرم گفتن آن مثل این است کھ » مقدسعبور از متن«بنده بھ شدت با بحثی بھ عنوان . ھستیم

در اسالم چیزی بھ عنوان متن . متن مقدس ھم چندان واژه جالبی نیستالبتھ واژه. بگوییم عبور از اسالم
امروز وقتی کھ می خواھند قرآن کریم را با . ید داریمقرآن مج. قرآن کریم داریمکتاب. مقدس نداریم

بارھا تذکر . کنندو تورات و گاتاھا و امثالھم ذیل یک حکم بیاورند، از تعبیر متن مقدس استفاده میانجیل
ما کجا چنین اسمی داریم؟ لذا ما قرآن  .داده ام کھ این متن بیشتر از آنکھ مسیحی باشد، یقینا اسالمی است

عالوه بر آن زمانی کھ . کمتر استفاده می کنیم" مقدس"یم و اصوال در متون اصلیمان از واژهمجید دار
مھم ترین ضابطھ . موضع دین سخن بگوییم، باید بھ قواعد آن وفادار بمانیممی خواھیم از زبان دین و از

. پیامبرنت معتبراین است کھ در درجھ اول سندی از قرآن ارایھ بدھیم و در درجھ دوم از سدینی بودن
اما اینکھ مطلبی درست باشد  .لذا سند دینی بودن یا اسالمی بودن برای ما این است کھ قرآنی یا نبوی باشد

دو دو تا چھار تا ھم مطلب درستی . نبی یا نھ، ھر مطلب درستی لزوما نھ در قرآن است نھ در سنت
میشود، حتما این مطلب در قرآن یا سنت آمده  تا چھارتااست، اما الزم نیست برای این کھ بفھمم دو دو

اند، بھ خصوص در مورد امور علمی ھر چھ در حدود توانایی عقل ما بسیاری از امور اینگونھ. باشد
البتھ برخی مطالب ھم ھست کھ زودتر از این . کھ خدا یا پیامبر بھ بیان آن بپردازندبوده است الزم نبوده

مثل احکام دا کند، خدا و رسول برای راھنمایی ما آنھا را ذکر کردند،عقل ما بھ آنھا دسترسی پیکھ
دنیای مسیحی اتفاق افتاده امروزه ما غالبا از بازتاب ھای تغییرات و اصالحات دینی کھ در. ارشادی

رسیده است و متفکر مسیحی حق دارد بھ واقعا ھم دوران انجیل بھ سر. است، الگو برداری می کنیم
این . تفسیر آزاد متن و الھیات لیبرال مطرح میشودرا از آن رھا کند و بھ ھمین دلیلطریقی خودش 

است، یک غایت متعالی کھ ما بھ » سویھ«و اینکھ این متن فقط یک مسئلھ کھ اصال متن را کنار بگذاریم
نگریم و ھدف انگشت اشاره نگاه نکنیم، بلكھ بھ سمتي كھ بھ آن اشاره رفتھ است بآن نگاه کنیم و بھ این

دوران ما ھمھ این موارد در مورد امثال انجیل و مسیحیت در. ھدایت بھ آن غایت متعالی بوده استفقط
.مي تواند درست باشد

انجیل بھ سر رسیده، آنگاه ما نیز می اما اگر ما این پیش فرض را قبول کردیم کھ دوران قرآن ھم مثل
 .دست از دامن متن برداریمشویم و توانیم ھمچون آنھا معنا گرا یا غایت گرا

اگر احیانا آنھا بھ این نتیجھ رسیده اند  .باید دید این پیش فرض را طرفداران این ادعا کجا اثبات کرده اند
معتقد ھم نیستیم کھ قرآن مربوط بھ زمانھ خاصی بوده و زمانھ امثال بنده ھنوز بھ این نتیجھ نرسیده ایم و

غایت " و " تفسیر کامال آزاد " و " عبور از متن " نا اگر قرار باشد مسئلھ ضم .اش بھ سر رسیده است
چرا . دینمطرح شود بدون ھیچ تعارفی باید گفت کھ نھ نامی از این دین می ماند نھ نامی از آن"گرایی

امثالھم غایات عالي فرض کنید معنویت و عدالت و عقالنیت و. کھ در غایات دیگر ھمھ ادیان مشترکند
این امور دیگر اسم . زرتشتی ندارد این غایات متعالي دیگر اسالمی و مسیحی و یھودی و. ادیان باشد

گرایی متعالی است، بھ این معنا کھ میخواھیم بھ سمت نتیجھ آن ھمان معنویت. خاصی بنام اسالم ندارند
بدون تعارف واقعیت در واقع اگر منصف و صادق باشیم و . برویمیک امر متعالی و غایات غیر مادی

را ذکر بکنیم، معنای فراروی از متن دینی یعنی قایل شدن بھ یک امر متعالی، كم آنچھ کھ بدان رسیده ایم
امثالھم و (Spirituality)مشترك در ھمھ ادیان کھ امروز در غرب مثال بھ نام اسپیریچوالیتیو بیش

معتقدند ما ھر امر خوبی را ھیچ دینی ھم نیستند و کسانی کھ ماتریالیست نیستند، اما تابع. مطرح می شود
لذا امانت . بودنش، بلکھ بھ اعتبار خوب بودنشدر ھر دینی دیدیم بر می داریم، اما نھ بھ اعتبار دینی

.دین یا آن دین خاص نخواھند بود، بھ عنوان مثال، بھ نام این...داری و 



7

مشکل بزرگی کھ در اینگونھ مباحث . کردافراد دینی یاد اگر چنین باشد، با چنین افرادی نباید بھ عنوان
محدودیت ھایی کھ برای افکار و بیان اعتقادات وجود در جامعھ ما وجود دارد این است کھ بھ خاطر

لذا مسائل در چند الیھ پیچیده . الضمیرشان صداقت و صراحت نمی ورزنددارد، افراد در بیان ما فی
ار می شود کھ باالخره آیا این مطالبی کھ گفتھ میشود، اعتقاد صریح گویندهنکتھ دشومیشود کھ فھم این

کھ آزادی ھست؟ یا اینکھ نیست؟ از سوی دیگر در صورتی کھ زیاد اصرار کنیم، پاسخ این خواھد بود
عرصھ اعتقادی و نظری برای لذا باز استبداد در. برای بیان ھمھ اموري کھ بھ آن رسیده اند وجود ندارد

 .یک راھزن جدی میشود ما

بھ نام دین میزند، باید در دو بنابراین بنده بھ عنوان یک مسلمان معتقد ھستم ھر حرفی را کھ کسی
 -یعنی یکی در صدر است و دیگری در ذیل-ترازویی کھ در طول ھم قرار دارند و نھ در عرض ھم، 

، قرآن مجید است و  -کار نمی برم متن مقدس ھم بھواژه -سنجید و آن دو ترازو، یکی کتاب خداست 
سیره ائمھ اطھار از منظر شیعي نیز . مرتبھ دوم قرار داردیکی ھم سنت معتبر پیامبر است کھ در

.است، نھ اینكھ ترازوي مستقلي باشدطریقي براي كشف سنت نبوي

ر این دو منبع است، اگر شاھدی داگر مطلبی بخواھد بھ اسالم نسبت داده شود، یعنی گفتھ شود اسالمی
نفسھ و خارج از دین حرف درستی باشد، از ممکن است في حد. اصیل نداشتھ باشد، سخنی بی پایھ است

شد اسالمی ھم باشد باید در این دو منبع شاھدی داشتھ قبیل امور ریاضی و منطق و امثالھم، اما قرار
شاھدی برای آن یافتیم، باز ھم  شاھدی نداشت و در سنت رسول خداحتی اگر مسئلھ ای در قرآن. باشد

چیزی معارض با آن وجود نداشتھ باشد، یعنی قرآن آن را رد نکند و این نشان مھم است کھ در قرآن
خالصھ مطلب این است کھ برای اسالمی بودن یک مطلب یا. میزان اھمیت قرآن برای ما استدھنده

بھ . خدا مطلب تایید بشوداشتھ باشد و از جانب پیامبرباید قرآن آن را تایید کند، یا حداقل تعارضی با آن ند
بنده زیاد از این واژه پوستھ سخت . دینی استاین بیان می توانیم بگوییم کھ قرآن قطعی ترین جزء ثوابت

آنچھ من در . اما در پارادایم دیگری معنا پیدا می کند -بدی نیستگرچھ واژه -و امثالھم استفاده نمی کنم، 
مھمترین جزء ثوابت دینی یعنی امور ثابت دینی، . فھمم، بحث ثوابت و متغیرات استخود می زبان دینی

. استاین ھم جزو معارف سنتی ما. البتھ ھمھ آیات قرآن ھم در یک سطح نیستند. قرآن کریم استآیات
اند و آیات سطح عالي ما آیات سوره توحید را داریم و آیات انتھایی سوره حشر را ھم داریم کھ در یک

خود ادبیات سنتی ما میگوید کھ آیات  .احکام سوره نسا و بقره ھم وجود دارند کھ در سطح دیگری ھستند
 .در مراحل و مراتب مختلف ھستند

برای حل مسایل عصر نزول خود راه نکتھ ای کھ باید اینجا اضافھ کرد اینکھ آیا قرآن کریم حق نداشتھ
ھمھ مسایل زمان خود را بدون کمک مستقیم خداوند بر شخصا می توانستھحل ارایھ بکند؟ یعنی آیا پیام

معضالتی کھ رخ می نمود، آیا پیامبر بدون نزول آیھ می توانست ھمھ حل کند؟ بھ این معنا کھ در برابر
پس  -کھ ظاھرا پاسخ درست ھم ھمین است-اگر بھ این پرسش پاسخ منفی دھیم مشکالت را حل کند؟

از در این صورت ما آیاتی خواھیم داشت کھ آن بخش. د کمک مستقیم خداوند بوده استنیازمنپیامبر
مقام حل آیات قرآن ناظر بھ حل مشکالت موقت دوران حضور است و حکم این آیات با آیاتی کھ در

از آیات در قرآن وجود بنده معتقدم کھ ھر دو دستھ. مشکالت ھمھ دوران ھا ھستند، متفاوت خواھد بود
 .بھ مسائل خاص دوران نزول ھستندآیاتی کھ ناظر بھ قواعد کلی ھستی ھستند و آیاتی کھ ناظر. رددا
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است؟ این تفکیک نیاز بھ اجتھاد سوالی کھ اینجا مطرح می شود این است کھ تفکیک این دو دستھ چگونھ
م اشتباھی است کھ این ھ. تفکیک را دارا استاینگونھ نیست کھ بگوییم ھر مومنی توانایی این. دارد

متعلق بھ ھمھ ھست، پس اینگونھ مسائل فنی و ظریف ھم مرتکب می شوند و چون فکر می کنند کھ دین
ھمانگونھ کھ از نتایج علم فیزیک یا بھ عنوان مثال مھندسی ساختمان ھمھ  .در حد توان ھمھ می باشد

زندگی نیست کھ ھر کسی کھ در ساختمان می کنند، اما در عین حال این استفاده بھ این معنامردم استفاده
ھم ھمین گونھ می کند، حق دارد نظر تخصصي و فنی راجع بھ مھندسی ساختمان بدھد، در علوم دینی

از نتایج و فواید آن ھمگان باید درس خواند و تحصیل کرد تا توانایی اظھار نظر حاصل شود، اما. است
در این عرصھ ھا اظھار نظر تخصصی است ما اظھار نظرفواید دینی، عمومی است ا. استفاده می کنند

کنند کھ فالن آیھ، ناظر بھ مسئلھ و زمانھ خاصی است و و بھ نظر مجتھدان بصیر باز می گرددکھ تعیین
 .ھمیشھ اندفالن دستھ از آیات، ناظر بھ

لھ موقت و خاص ناظر بھ یک مسئبھ عبارت دیگر در بین ھمھ آیاتی کھ خداوند بیان فرموده است، یکی
شد کھ حکم ازدواج ھمسر پسرخوانده، مثل است، مثل مسئلھ پدرخوانده کھ یکبار در زمان پیامبر حل

خود بھ تنھائي نمی توانست حل کند، با کمک خداوند حل ای را کھ پیامبرمسئلھ. ھمسر پسر واقعی نیست
مسائل جزئی را ھم قرآن روایت می این . یا توصیف جنگھای آن زمانیا قضیھ افک در زمان پیامبر. شد

پیامبران گذشتھ، قصھ حضرت یوسف یا حضرت ابراھیم کھ از حاشیھ اش درسھای کند، مثل تاریخ
 .توان گرفت، اما متن این ھا، ناظر بھ یک قضایای واقعی خارجی استفراوان می

برخی از آیات کھ . یستاینگونھ ندر مورد صدر اسالم ھم اینگونھ مسایل وجود دارد، لیکن ھمھ آیات
 .اند و احکامی فرازمانی را ارایھ می کنندتعدادشان ھم بسیار زیاد می باشد، ناظر بھ خدا و آخرت

دارد، منظور این نیست کھ فقط زبان اینکھ زبان قرآن، لسان قوم است و مورد تاکید خود قرآن ھم قرار
کھ بھ ما گفتھ شده بھ شتر نگاه کنید، واضح مسئلھ این. یعنی بھ فرھنگ آنھا ھم ھست. آن عربی است

ولی امروز ما می دانیم کھ شتر . کانگورو نگاه کنید نامفھوم بوداست کھ اگر آن زمان گفتھ می شد، بھ
امروز کسي از این موضوع، . یعنی بھ حیوان نگاه بکنید. بلکھ طریقیت دارداینجا موضوعیت ندارد،

ھ ھر گوشھ ای از مخلوقات خدا کھ نگاه کنید عظمت آن را درک میگوید ب. درک نمی کندخود شتر را
این حد از فلذا این حد از فھم را در واقع مفسران سنتی ھم داشتند و بھ ھیچ متنی بھ خاطر. کنیدمی

.زمانی بودن ایراد وارد نیست

زار و صد سال قبل نام افالطون کھ ھامروز فیلسوفی است بھ. اجازه بدھید با مثالی مسئلھ را روشنتر کنم
بسیاری از مطالب او . است و آرائش مطرح استھنوز ھم فیلسوف زنده ای. از قرآن زندگی کرده است

اما این سبب نمیشود کھ آموزه ھای فلسفی . قدیم را درک کنیمرا زمانی می توان فھمید کھ فرھنگ یونانی
میگوییم، . و بنابراین بھ درد نمی خورد دوھزار و پانصد سال پیش بیان شدهافالطون را رھا کنیم، چون

مثال. سخنانش مختص ھمان فرھنگ است، اما فالن بخش از حرفھایش ھنوز ھم تازه استفالن بخش از
برای فھم آنھا باید دیالوگ سقراطی، عقالنیت ارسطویی یا اشعار حافظ و موالنا برای ما تازگی دارد، اما

اما این . یا شعر موالنا را فھمیدا شناخت تا بتوان شعر حافظخیلی از اصطالحات فرھنگی قرن ھشتم ر
پیام فرازمانی بیش تر از قرن ھشتم ... موالنا و شعر حافظ یا" موضوع بھ این گزاره منجر نمی شود کھ 

سؤال برانگیز اینجا است کھ ما نسبت بھ کالم خدا كم عنایت ھستیم نکتھ. قرآن ھم ھمینگونھ است." ندارد
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ھمان دوران می دانیم، اما از سوی دیگر موالنا یا ابن عربي را آنقدر بزرگ می کنیم متعلق بھ و آن را
.پیامي برای ھمیشھ تاریخ دارندکھ

است، اما بھ ھر حال ھر یک بخشی البتھ اینکھ چقدر قرآن و مثنوی قابل مقایسھ ھستند، خود قابل بحث
عرایض بنده مبین این نکتھ است کھ . بھ زمانوابستھ جزیی و زمانمند دارد، و بخشی فرا زمانی و غیر

داریم، اما این بھ آن معنا نیست کھ ھیچ حکم فرازمانی در قرآن در قرآن ھم، آیات ناظر بھ احکام موقت
 .بسیاری از این احکام فرازمانی از کتاب خدا استفاده می کنم و برای آن ضابطھ دادممن برای. نداریم

جمعي اص عالمان مسلمانان در طول تاریخ علیرغم ھمھ اختالفاتشان یا خرداین ضابطھ ھم عرف خ
تایید شدن از جانب قرآن نتیجھ سخنم اینکھ دینی بودن و اسالمی بودن یک امر، منوط بھ. مسلمانان است

 .تعارض با قرآن نباشد، استکریم یا تایید شدن از جانب سنت معتبر پیامبر بھ شرطی کھ در

گزینش منضبط از مدرنیتھ اشاره  "و" اصالح منضبط " ن بحث در یکی از مقاالتتان بھ در مورد ھمی
عقالنی بودن، عادالنھ بودن و ارجح بودن : بودید کرده اید و و برای چنین گزینشی سھ مالک قایل شده

، سھ مالک ھم بھ این قید قائل شده بودید کھ عقالنی بودننسبت بھ راھکارھای بدیل؛ و برای ھر
با توجھ بھ آنچھ کھ اکنون مطرح شد، بھ نظر ." عرف خرد جمعی "عادالنھ بودن و ارجح بودن در

عدم تعارض با قرآن و : " آن سھ مالک برای گزینش از مدرنیتھ اضافھ کردید میرسد قید دیگری را بر
جدی با کسانیاگر این قید، کھ قید خیلی مھمی ھم ھست را اضافھ کنیم، یک مرزبندی  ."سنت پیامبر

.کھ کھ صرف خرد جمعی را مالک می گیرند، انجام می شود

قائل بھ محدودیت فھم در چھار بحثی کھ اینجا مطرح میشود، ناظر بھ این نکتھ است کھ وقتی کھ ما
گرایی فرھنگی خواھد بود، بھ این معنا کھ چوب زمان و مکان و فرھنگ باشیم، نتیجھ نھایی، نسبی

ندارد و ھیچ قضاوت ارزشی ھم درباره فھم ھایی کھ در نام خرد جمعی فرازمانی وجودنھایتا چیزی بھ 
در ھر دوره زمانی و در ھر . ھای مختلف ارائھ شده نمی توان کرددوران مختلف و با توجھ بھ فرھنگ

عده ای عقالنی بوده و بعد ھم زمان گذشتھ و دوران دیگری آغاز شده و کسان مکانی، اعمالی بھ نظر
مفھوم( چنین گزاره ھایی بر مبنای نفی سیر خطی تاریخی . متفاوتی راعقالنی می یابنددیگری، امور

امر عقالنی بنا شده است و ھر ابر روایت تاریخی، ھر) پیشرفت و عقالنی تر شدن بشر بھ مرور زمان 
.جھان شمول را نفی می کند

حضرتعالی برای ھر سھ معیار خود توجھ بھ اینکھحال با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد سوال اینجا است کھ با 
شرایط کنونی چیزی بھ اسم عرف خرد جمعی قابل را قرار دادید، آیا در" در عرف خرد جمعی " قید 

کھ مثال جریانات پست مدرن مطرح کرده اند و خرد خود بنیاد تعریف ھست؟ با توجھ بھ انتقادات زیادی
و جمع بین این مالک و آن مالک عدم تعارض با قرآن و سنت چیست؟ را بھ چالش کشیده اند پاسخ

آنچھ گفتھ شد، چگونھ ممکن است؟پیامبر با توجھ بھ

الزم می دانم و مدعی ھستم کھ ھیچ من تناقضی نمی بینم و آن سھ مالک را در فھم دینی: کدیور  محسن
ت بخواھیم چیزی را بفھمیم، اگر یعنی ھر وق. برودمتفکری سراغ ندارم کھ بدون لحاظ این مالکھا پیش

عقالیی است یا اینکھ راه حل ھایی بھتر از راه حلی کھ ما مدعیش مطمئن باشیم غیر عادالنھ است یا غیر
آن صورت اگر باز بھ حرف خود دال بر دیني بودن آن امر قائل باشیم، در عقل ھستیم، وجود دارد، در

 .می کنندما تردید
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بھ چھ دلیل بھ ما عقل داده است؟ تیم، آنگاه این پرسش مطرح می شود کھ خداونداگر این نکتھ را پذیرف
یکی با زبان . با زبان عقل و دیگری با زبان شرعیکی. بنابراین خدا با دو زبان با ما سخن گفتھ است

 .علموحی یا دین و دیگری با زبان عقل و

اگر تناقضی ھم باشد، تناقض در فھم دعی ھستم کھآیا ممکن است این دو با ھم تناقض داشتھ باشند؟ بنده م
حل کنیم و بنده معتقدم در نص قرآن و در نص سنت ما باید تناقض را بھ نحوی. ما است و نھ در منبع

. ندارد، یعنی تاکنون من ھیچ گزاره خرد ستیزی مشاھده نکرده اممعتبر پیامبر مطلب خرد ستیزی وجود
–در قرآن یا سنت معتبر پیامبر –م کھ گفتھ ام اگر گزاره خردستیزی یافتیم گزاره معتقدتا این حد بھ این

نبوده است، باید باید مطمئن باشیم کھ اگر امروز آن گزاره خرد ستیز است، در حالی کھ در گذشتھ چنین
قت حکم متعلق بھ دیروز و لذا موبگوییم امروز این حکم از شمول خود افتاده است، بھ این معنا کھ این

بھ عبارتی خرد ستیزی کنونی . بودن آن استبوده است و ھمین خردستیزی کنونی آن نشانھ ای بر موقت
.دوران خواھد بودآن نشانھ ای بر منسوخ بودن آن حکم در این

کھ از دوره ای " عرف اھل علم"، ما امروز اصطالحی داریم بھ نام" خرد جمعی " اما در مورد واژه 
بھ عنوان . باور دارند و بھ آن عمل می کنندھل علم مطرح شده و امروز ھم ھمھ بھ آنبھ بعد در حوزه ا

برای کسانی کھ با این عرصھ ناآشنا . متعارض وجود داردمثال در حوزه روانشناسی چندین مکتب
باالخره ھر گزاره . این تصور می شود کھ روانشناسی بھ کار نمی آیدباشند، مالحظھ تعارضات منجر بھ

اما با ھمھ اینھا روانشناسی، امروز غیر . یکی از این مکتب ھا مخالف خواھد بودی کھ بیان شود، باا
قبول انکار است، چون اگر بھ عنوان یک روانشناس سخنی گفتھ شود و عرف روانشناسان سخن راقابل

.کنند، آن سخن روانشناسانھ خواھد بود

نوع حرفھای انقالبی کھ بیان می  .سخن شما را می پذیرد مشکل آنجا است کھ آیا عرف اھل علم آن رشتھ
الاقل در آن دوره بھ حاشیھ رفتھ و حذف میشود، شود اگر نتواند عرف اھل رشتھ خود را متقاعد کند،

از  -دوره ای پذیرفتھ نشود و در دوره ای دیگر پذیرفتھ گرددممکن است حرفی در -ولی اگر توانست و 
. در عرف اھل دین ھم، ھمینگونھ است. اھل علم پذیرفت، سخن درستی استھمان زمانی کھ این عرف

 .دین سخنی گفتھ شود کھ عالمان دین آن را حرف یاوه ای نیابند، ھمین کفایت می کنداگر بین عرف اھل
 .حاال الزم نیست کھ حتما با این مکتب یا با آن مکتب توافقی داشتھ باشد

عالمان دنیا از آن مطالب حمایت می مدرن ھا، واقعا چھ میزان از در مورد مکتب فرانکفورت یا پست
یعنی کسان فراوانی ھستند کھ . آنھا در اقلیت ھستنداگر آمار گرفتھ شود، می توان اثبات کرد کھ. کنند

فھمند و نسبی ھم نمی دانند، در عین حال کھ مطلق ھم نمی دانند، عقالنیت را بھ صورت دیگری می
بنده نھ معتقدم کھ ھر حکم عقالنی، حکمی جاودانھ است و نھ معتقدم . ھمین ھستمقائل بھ چنانکھ من ھم

ما احکام متعددی داریم کھ ھیچ. حکم عقالنی، نسبی است و بھ ھیچ عنوان قابل تسری نیستکھ ھر
مختلف عوض احکامی ھم داریم کھ در شرایط. ربطی بھ این زمان و این جامعھ و این شرایط ندارد

.دندش

ظلم خوب بوده باشد و عدالت بد؟ بھ عنوان مثال آیا در طول تاریخ، زمانی را می توان سراغ گرفت کھ
ممکن است در مصادیقش . فرازمانی پیدا کردیمپس یک امر. ظلم تحسین شده باشد و عدالت تقبیح 
.پذیرفتھ استمناقشھ باشد، ولی اصل موضوع الجرم
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می کنند کھ چرا اسالم ھزار سال بسیاری انتقاد. نان را در نظر بگیریداز طرف دیگر مثال بحث حقوق ز
ھشتاد سال پیش در اسکاندیناوی این مطالب گفتھ بنده سوال می کنم چرا تا ھمین. پیش آن را نگفتھ است

درباره حقوق زنان مطرح می شود، صد سال پیش در ھیچ کجای نشد؟ بسیاری از مسائلی کھ امروزه
یا بھ عنوان مثال بحث برده داری را در نظر . زمان ھم آن را بد نمی دانستھ نبود وعرف آندنیا پذیرفت

دویست سال پیش عرف اكثر سرزمینھا آن را بد نمی دانست، در حالی کھ از عقل ھمتا. بگیرید
سبی و احکام نلذا بنده معتقدم کھ برخی از این. اینھا محدودیت ھای عقل انسانی ھست. برخوردار بودند

پس در این زمینھ . استبعضی از احکام ھم فراتر از زمان و مکان. تابع شرایط زمانی و مکانی است
فھمم حکم می دھم و این من، یعنی مِن حکم مطلق صادر نمی کنم و بر اساس عقالنیتی کھ من امروز می

اگر این قید گذاشتھ  .است کھ نسل ما امروز میفھمدنوعِي امروز، نھ من شخصی، و رجحان ھم رجحانی
.را محکوم کردنشود، امروز ھم نمی توان برده داری

امروز بحث . قابل توجیھ و موجھ باشدبر این اساس مراد از عقالنیت بھ طور ساده امری است کھ مفھوم،
مقابِل تعبدی بودن، توقیفی بودن و بھ صرف اعتبار موجھ بودن یک باِر معنایی بسیار جدی دارد و در

اگر من بتوانم . یعنی من باید بفھمم چرا باید آن گزاره را بپذیرم. گیردنده اش پذیرفتھ شدن قرار میگوی
دیگری آن گاه می توانم آن را بھ -توجیھ بھ معنای منطقی -اینگونھ برای خود توجیھ کنم، مسئلھ ای را

... اثبات کردن، پرسش کردن و دن،این امِر توجیھ شدن، استدالل کر. نیز بفھمانم و مفھوم را انتقال بدھم
چرا باید چنین باشد؟ و برای . توان چرا گفتمی. لذا از امر عقالنی میتوان پرسید. را در بر می گیرد

اگر حکمی باشد کھ نتوان در برابر چراھا . پاسخ بگویمعقالنی بودن یک گزاره من موظفم بھ چراھا
.حکم عقالنی نیستتوجیھ نمود، آن برای آن دلیل آورد و آن را

دیگری کھ تعبدی نیست باید بتوان البتھ در حوزه تعبدیات موضوع متفاوت است، اما در مورد حوزه ھای
آنچھ کھ در قرآن و سنت معتبر آمده است و ناظر بھ لذا بنده مدعی ھم ھستم برای. بھ چراھا پاسخ گفت

البتھ باید بھ محدودیت عقل خود نیز . ھ کردنیست، می توان توجیھ ارائحوزه تعبدیات و عبادات و مناسک
قائل است امروز نتوان این توجیھ کامل را ارائھ کرد و لذا باید این حق را برای آیندگانممکن. توجھ کنیم

ممکن است بعد از ما  .لذا فھم خود را فھم زمانمند می دانم؛ فھم مومن آغاز قرن پانزدھم ھجری. شد
برخی مباحث را بھتر از گذشتگانمان می کما اینکھ ما. ن را بھتر از ما بفھمندکسانی بیایند و بتوانند مت

ھا، بھ طور کامل خود را تسلیم زمانھ کرده باشم و اینگونھ نیست کھ بنده در ھمھ این عرصھ. فھمیم
وارد تعامل و گفتگو و بحث شد و بتوان پاسخ گفت و از پرسشھا معتقدم باید با عقالنیت زمانھ خود،

 .ھراسیدن

چقدر ھم کلی، اما فراتاریخی اند، قائل باالخره نتیجھ این میشود کھ شما بھ یکسری گزاره ھایی کھ ھر
.ھستید

دوستانی کھ تمام مسائل را نسبی می دانند، بلھ؛ من بھ صراحت گفتھ ام و دراین زمینھ با: کدیور محسن 
دون پذیرش این گزاره ھای مطلق و فرازمانی من می فھمم باصال معتقدم اسالمی کھ. اختالف نظر دارم

دارند و اگر کسی ھمھ امور را بدون استثنا نسبی بداند، دیگر نمی تواند این گزاره ھا وجود. میسر نیست
.مسلمان قرآنی و نبوی نامیده شودبھ این معنا
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ن معنا کھ یکی دینی است، بھ ایدر ھمین زمینھ بحث بسیار مھمی وجود دارد و آن مناسک و آیین ھای
وجود می آید، بحث ھای مناسک است، چون از مھم ترین عرصھ ھایی کھ بین دین و مدرنیتھ تقابل بھ

ترین جلوه ھای بروز دین برای مومنان آیینھا و مناسک مناسک را باید تعبدی پذیرفت و یکی از عمده
کایک مراسم مثال بھ لحاظ فرم یعنی دلیل آوردن برای ی. توجیھ استاست کھ برای عقل مدرن غیر قابل

نظر شما تا چھ حد این مناسک و آیین ھا جزء قسمت فراتاریخی دین قرار می از. امکان پذیر نیست
مالک ھایی کھ مطرح کردید در احکام ھم قابل تسری است؟گیرد؟ آیا

میشود آنھا را  است کھ با عقل انسانپیشتر گفتھ ام بخش اجتماعیات در رابطھ با اموری: کدیور  محسن
و گفتم کھ کلیت اینکھ چرا باید خدا را پرستید درک کرد و با وضوح تمام بخش عبادات را جدا کردم

پرستید دیگر عقلی نیست و این بھ عبارت جامعھ شناسانھ میشود ھمان عقلی است اما این کھ چگونھ باید
ھمان گونھ کھ پیامبر نماز . استعبادات توقیفی و تعبدی . دینی میشود عباداتمناسک و بھ عبارت

روزه ھمانگونھ کھ پیامبر روزه گرفت بھ ھمان شیوه. تا ابد ھمانگونھ می باید نماز بگزاریمگزارد، ما
ھمانگونھ کھ . آوریمھمانگونھ کھ پیامبر حج بھ جا آورد تا ابد ما ھمانگونھ حج بھ جا می. می گیریم

کردم کھ این ھا در ھیچ فضایی عوض نمی ید انفاق کنیم؛ و ذکرپیامبر انفاق کرد ھمانگونھ ما نیز می با
نماز خواندن . ھزارسال پیش و ھزارسال بعد نداردیعنی روزه گرفتن ماه رمضان اختصاصی بھ. شود

 .نفی این ھا بھ نفی عملی دین منجر میشود. بھ جای خودشھم بھ ھمین ترتیب و بقیھ عبادات ھم

دو سو بھ دلیل کم رنگ شدن یا ی روشنفکری دینی، امروز این جریان ازدرباره وجھ اجتماعی و سیاس
طرف کسانی مثل مراد فرھادپور ھستند یک. از بین رفتن وجوه سیاسی و اجتماعی مورد انتقاد است

می دیدند و نھ پروژه ای معرفت شناسانھ و تنھا کھ از ابتدا پروژه روشنفکری دینی را حرکتی سیاسی
قائل بودند و امروز کھ عواملی دست بھ دست ھم داده و باعث سیاسی برای آن ارزش بھ لحاظ کارکرد

می " غسل تعمید روشنفکری دینی" روشنفکری دینی کمرنگ شود، حرف از شده کھ وجوه سیاسی
روشنفکران دینی نظیر دکتر سارا شریعتی ھستند کھ خود را متعلق بھ راه طرف دیگر. زنند

استدالل آنھا این . ل و ادامھ پروژه کسانی چون مرحوم دکتر شریعتی می دانندنسل اوروشنفکری دینی
معرفت کھ روشنفکری دینی در دھھ اخیر بھ یک جریان کالمی تبدیل شده است و در پروژه ھایاست

دغدغھ ھای دور افتاده و از" دین زنده جامعھ" شناسانھ و فلسفی غرق شده است و بھ نوعی از 
تا چھ حد این . دادصلھ گرفتھ است و چنین پروژه ای مانایی اش را از دست خواھداجتماعی خود فا

نقدھا را وارد می دانید و نظرتان در این مورد چیست؟

. از واقعیت اشاره می کنندھیچ یک را قبول ندارم و معتقدم کھ ھر یک بھ بخشی: کدیور  محسن
سویی ماھیت روشنفکر بودن این است از. ستروشنفکری دینی در درجھ اول مدعی اصالح فکر دینی ا

روشنفکر ھر . داشتھ باشد و منتقدانھ بھ آن بپردازدنگاھی بھ قدرت. کھ نیم نگاھی بھ سیاست داشتھ باشد
روشنفکر نھ آکادمیسین محض است و . واقع خودش را نفي کرده استیک از این دو امر را رھا کند، در

ک پایش در حوزه آکادمی است و یک پایش در حوزه فعالیت است کھ یکسی. نھ فعال محض سیاسی
لذا . فعال تمام عیار اجتماعی و سیاسی است و نھ کار صرفا آکادمیک می کندنھ. اجتماعی و سیاسی

 .کھ او مطرح می کند، ھم پایھ ھای نظری محکمی دارد و ھم نتیجھ اجتماعی و سیاسی داردمباحثی را
. نیستمربوط بھ علم فیزیک را مطرح میکند، در عرصھ روشنفکری بنابراین کسی کھ صرفا مباحث

تازه ای در حوزه یک فعال سیاسی یا اجتماعی تمام عیار و بدون پایھ ھای نظری، بی ھیچ نوع حرف
.معرفت ھم روشنفکر نیست؛ فعال سیاسی است
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ھ لحاظ نظری باید بسیار نسل اول ببنده چندان ابایی از نظریھ ای شدن روشنفکری دینی ندارم و معتقدم
خوردیم بھ خاطر ضعف تئوریک اساتید گذشتھ بود خیلی از ضربھ ھایی کھ ما. قوی تر برخورد می کرد

حماسی و انفجاری و انقالبی سخن گفتن بھ سر رسیده است و دوران. علیرغم خدمات فراوانی کھ کردند
وشنفکری دینی را خرج جریانات روزمره از سویی بنده از اینکھ ر. گفتمی باید معقول و مستدل سخن

سیاست زدگی و یا پرداختن بھ مسائل عرصھ فکري و نظري با حربھ . واھمھ دارمسیاسی کنیم بھ شدت
اگر. ناپسند و ناروا می دانم و کال روزنامھ زدگی و برخورد ژورنالیستی را نمی پسندمسیاسی را

المللی، اگر در عرصھ بین. این امر موجب تنزل است بخواھیم خود را در سطح روزنامھ ھا نگاه داریم،
این مختص ایران است . کندکسی سخن بایستھ ای دارد در کتاب، مقالھ یا مجالت معتبر علمی مطرح می

آن ھم این است کھ نمی شود در علت. کھ در روزنامھ ھا حرفھای فلسفي و تئوریك منتشر می شود
در ھیچ کجای . جایگزین صفحھ سیاسی می شودصفحھ اندیشھ روزنامھ ھا حرف جدی سیاسی زد و لذا

روزنامھ جای سیاست ورزی است نھ جای فلسفھ ورزی و  .دنیا فیلسوفان در روزنامھ سخن نمی گویند
درحالی کھ ما در . نظري دانشگاه ھا و ژورنال ھای معتبر استمکان فلسفھ و مباحث. اندیشھ ورزي

ای میزنیم و در روزنامھ ھامان حرفھای دانشگاھی بھ رشتھ تحریر  روزنامھمجالت علمی مان حرفھای
مطلب عمیق علمی را در روزنامھ نمی نویسند، چون روزنامھ محل مراجعات کوتاه و  .می آوریم

منتشر اکثر فالسفھ ای کھ بھ ایران می آیند، از اینکھ نظراتشان در روزنامھ ھای ایران. استزودگذر
نیستند، ولی در ایران د، چون در کشور خود، این قدر مورد توجھ روزنامھ ھامی شود، متعجب می شون

این وضعیت ما است کھ در آن  .، ھمگی در روزنامھ ھا ھستند...ھابرماس و رورتي و مارکس و 
 .روشنفکری دچار ژورنالیسم زدگی شده است

. خاذ کرده و کاندید معرفی کنداتروشنفکر، حزب انتخاباتی نیست کھ در ھر انتخاباتی موضع انتخاباتی
از سویی اگر انتقاد سیاسی از . ھزینھ امور سیاسی شوداین وظیفھ فعال سیاسی است و اعتبار علمی نباید

طریق دھانش بستھ گردد و از ھمھ امکانات ھم استفاده کند، چنین روشنفکر دینی گرفتھ شود و بھ ھر
بنابراین روشنفکر دینی فردی است در مرز آكادمي و . دینی و غیر دینی نیستشخصی روشنفکر اعم از

 .ایستاده و ھر دو وجھھ آکادمیک و انتقادی را باید داشتھ باشدجامعھ

روشنفکری دینی مبھم وفاداری شما بھ متدلوژی سنتی باعث شده کھ کسانی موضع شما را در
اسی، بھ متد کالسیک حوزوی شنبخوانند، مثال رضا علیجانی معتقد است کھ آقای کدیور چون در روش

پیش گرفتھ، دچار پارادکس است و تا زمانی پایبند است و از نظر بینش مسیر روشنفکران دینی را در
. نا آشنا و در روشنفکری دینی نامفھموم خواھد بودکھ این پارادکس حل نشود، صدای ایشان در سنت

آیا شما بھ کارآمدی متدلوژی سنتی . استکارآمدی متدلوژی سنتی محور اینگونھ انتقادھا، پرسش از
کھ انتقادی ھم از جانب سنتیھا در مورد روش برخورد شما با روایات ائمھ و اعتقاد دارید؟ بھ خصوص

می شود کھ سندیت بخش عمده ای از آنھا را زیر سوال برده اید و این کار بدون ارائھپیامبر مطرح
ایجاد بی اعتمادی نسبت بھ کل سنت روایی و درراھی برای تشخیص صحت و سقم روایات، سبب 

جبھھ قرار نتیجھ غیر قابل استفاده شدن آن می شود، یعنی بھ نوعی روش شما مورد انتقاد ھر دو
.گرفتھ است

خوانندگان پر و پا قرصی بھره مندم و بھ فضل الھي من ھم در سنتی ھا و حوزوی ھا از: کدیور  محسن 
شاھد آن . از عنایت جمع قابل توجھي برخوردارمگاھیان و دانشجویان ھمدر جمع روشنفکران و دانش
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حقیر منتشر میشود، حتی توسط برخی مراجع محترم تقلید در قم و اینکھ، ھر مقالھ یا كتابي كھ از این
.نقطھ نظرات ایشان بھ طریقی بھ اطالع من می رسدنجف مطالعھ میشود و

بھ طور مثال بنده . بسیار زیاد استلب من نوشتھ شده و منتشر شدهبھ جز آن، میزان نقدھایی کھ بر مطا
ام کھ بر آن بیش از سیصد صفحھ نقد نوشتھ شده سی صفحھ مقدمھ بر کتاب سیاست نامھ خراسانی نوشتھ

بنیادگراھا نوشتھ شده کھ نشان دھنده حساسیت ھای کامال جدی آنھا نوعا ھم نقدھا توسط سنتی ھا و. است
کھ بسیاری از مباحث مطرح شده، امروز خوشبختانھ، از زبان اساتید، مدرسین م این استعلت ھ. است

در مورد. مجتھدان شنیده می شود و معلوم است کھ مطالب جایگاه خود را پیدا کرده استو حتی
حقوق و علوم روشنفکران و دانشگاھیان ھم وقتی مقاالت و کتاب ھا مورد استناد برخي اساتید فلسفھ،

معنا است کھ این متدلوژی را یاسی قرار می گیرد، البتھ این برای بنده جای مباھات دارد و این بھ آنس
مناسب است منتقد محترم . تشكر وارد نمی دانمپس انتقاد اول را ضمن. اساتید فن بھ رسمیت شناختھ اند
.مستند ادعاي خود را مطرح كند

من بھ علم اصول در . طلبدبیعت خود روش خاصی را میاما درمورد متدلوژی کار، ھر کار بنا بھ ط
کھ فلسفھ ما از نظریھ پردازی باز ماند، علم اندیشھ سنتی بسیار وفادار و عالقھ مندم و معتقدم کھ زمانی

بیش از ھزار سال است کھ علم اصول جای فلسفھ عملي را اصول بار فلسفھ را بھ دوش کشیده است و
.و ھم در عرصھ اصول از اندیشھ سنتی کامال بھره گرفتھ امھ فلسفھمن ھم در عرص. گرفتھ است

ھمان عرف اھل علم را بھ کار بھ عالوه در عرصھ معارف جدید ھم کوشش می کنم تا ضوابط آن یعنی
فلسفھ انجام داده ام و در ھر کدام ضوابط در کارھای مختلفی در زمینھ ھای فقھ، حقوق عمومي، کالم و

.کارھای قبلی خود قائل ھستمپیش گرفتم و ھنوز بھ نتایجخود آن علم را 

چون برای نقد اندیشھ . استدالل کردم، کامال با ضوابط فقھ سنتی"حکومت والیی"بھ طور مثال دربحث 
باید با استفاده از ضوابط فقھی، اصولی و کالمی . کردرسمی کھ نمیتوان از اندیشھ پست مدرن استفاده

عرصھ حقوق بشر ھم ضوابط علم حقوق را بھ دقت بیان کردم، بھ گونھ در. کرد رایج در حوزه ھا نقد
االن بھ چند زبان ترجمھ شده و " روشنکری دینی و حقوق بشر"کنند و لذا مقالھ ای کھ سنتیھا ھم درک

بین رسمی ھم با آن مقابلھ کرد و حتی مانع شدند کھ این مقالھ بھ عنوان سخنرانی در ھمایشيجریان
بلکھ اندیشھ رسمی و استبداد لذا منکران و مخالفان این اندیشھ، سنتی ھا نیستند،. للي در قم ارایھ شودالم

میان طالب جوان حوزوی و فضالي حوزه دینی است و اال جدی ترین خواننده ھای مطالب این بنده در
.ستنواندیشان ھم کھ مشخص و معلوم اوضعیت اقبال دانشجویان و. ھای علمیھ ھستند

چون آنچھ کھ من ذکر کردم کامال درمورد بحث روایات بنده فکر می کنم این بحث بد فھمیده شده است،
.دقت می فھمنددر قالب سنتی است و لذا حرف مرا علمای حوزه ھا بھ

رجال، علم درایھ و بخشی ھم در در بحث حجیت در روایات، در علوم سنتی چند علم وجود دارد، علم
بھ طور مثال در علم اصول ذکر شده کھ . استین علوم برای سنجش اعتبار روایات در فقھا. علم اصول

این در حالی . لحاظ سندی مفید ظن است، مفید یقین نیستخبر واحد یعنی خبری کھ متواتر نباشد، بھ
سائل بنابراین نتیجھ منطقی مسئلھ این است کھ در م. بھ یقین ھستیماست کھ در اعتقادات ما نیازمند

خبر واحد در اینگونھ موارد تنھا می تواند موّید. بھ خبر واحد بھ تنھایی استناد کرداعتقادی نمی توان
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سند قطعی سند در مسائل اعتقادی یا نص قرآنی است یا نص روایات متواتر است کھ. باشد و سند نیست
 .داشتھ باشد، یا حکم عقل باشد

موشكافانھ روایات مالحظھ مي ت اندیشھ مذھبي، با بررسیبر اساس مالك قوي یادشده در اختصاصا
مستند کثیری از . سنت متواتر نص وجود داردشود کھ در اغلب موارد نھ دلیل عقلی، نھ نص قرآنی و نھ

.اخبار واحد استاینگونھ گزاره ھاي اعتقادي ظواھر تعدادی

طور مثال در مورد روایات بھ. تبنابر موازین علم رجال و درایھ سند اکثر این روایات ضعیف اس
سنتی، ھفتاد درصد روایات ضعیف و غیر اعتقادي برخي کتب مشھور روائي با ھمان ضوابط علم رجال

خبر ظنی ھستند کھ بنا برتصریح علمای اصول نمیتواند قابل استناد است و آن سی درصد معتبر ھم نھایتا
جھ اینکھ بسیاری از علما بر خالف ضوابط اصولی خود نتی. قرار بگیرنددر مسائل اعتقادی مورد استناد

بعد بحث ھای جدی تری مطرح کردم راجع بھ اینکھ این عرصھ، عرصھ اجتھاد است نھ عمل می کنند و
باید اولین بنده معتقدم کھ ھر کسی بھ ھر شکلی ھر روایتی را در کتابی دید و بھ آن استناد کرد، .تقلید

اگر من توانستھ باشم چنین . نھیا این روایت سخن پیامبر یا سخن ائمھ ھست یاسوال از او این باشد کھ آ
چون بھ صراحت می گویم کھ بسیاري از آنچھ کھ  .سوالی را در اذھان مردم ایجاد کنم، بسیار خوشحالم

البتھ روایات . است، استنادش بھ پیامبر یا ائمھ قطعی نیستبھ عنوان روایات معصومان در دست مردم
ھم این روایات را می شناسند، اما تاکنون این مرزبندیاي علمي و فني حداقل تبر وجود دارند و علمامع

بي گزاره ھاي اعتقادي انجام نشده و لذا دیده می شود کھ ھر چیزي اعم از خرافات و اموردر عرصھ
 .پایھ ھم در روایات میشود پیدا کرد

دوره ای کارخانھ روایت سازی دایر کرده ام کھ یک گروھی درعالوه بر این بنده بھ لحاظ تاریخی اثبات 
روایت جعل می نموده و این جعلھا نھادینھ بوده بھ کرده و برای یک سری مدعاھای سیاسی یا اعتقادی،

روایت و نسبت دادن آن بھ ائمھ، مورد انزجار و لعن ائمھ اطھار قرار طوریکھ چنین کسانی بھ دلیل جعل
مسائلی کھ در کتب ما موجود بوده است، اما كمتر. مواردی از آنھا اسم برده شده استگرفتھ اند و در

 .کسی جرأت علنی کردن آنھا را داشتھ است

قابل استناداند مشخص می کند، در مورد ادعیھ ھم پژوھشی را در دست انجام دارم کھ ادعیھ ای را کھ
در دست مردم است علما ساختھ اند و نھ ائمھ روزهچون متاسفانھ بیش از نود درصد این ادعیھ ای کھ ام

خواندن ھمان ادعیھ ھم بھ قصد رجا خوب ھست، اما مومنان باید و پیامبر، البتھ میگویند ایرادی ندارد و
علمایی عادي بھ قصد رجا درست کردند و امام صادق یا امام رضا نفرموده اند و بدانند کھ فالن دعا را

 .پای علما نوشتھ بشودغلطش ھم باید درست و

تقریر ) ع(دعای کمیل را امام علیالبتھ دعاھایی مثل دعای ابوحمزه را سیدالساجدین فرموده اند یا
اما .. ائمھ است از افتخارات اندیشھ اسالمي استاین دعاھایی کھ مطمئینم متعلق بھ خود. فرموده اند

بنده . ل وجود دارد، مثل برخي زیارات مشھورچھار راوي مجھودعاھایی ھم ھست کھ در سند آن تا امام
مومنان گفت تا بدانند کھ اینگونھ دعا و زیارات را نمی توان بھ ائمھ ھدي نسبت معتقدم این را ھم باید بھ

منبری، بنابراین این بحث، بحث بسیار الزمي است کھ اگر رونق بگیرد، آنگاه ھر کسی، در ھر .داد
خرافات بھ ساحت ائمھ و بھ عنوان تشیع ابراز كند و جلو نسبت داده شدن جرأت نمي كند مطالبي بي پایھ
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اسالم نبوی بوده کھ در طول زمان آنقدر با تشیع از ابتدا برداشتی عقالنی از. وھن تشیع گرفتھ می شود
 .اولیھ از تشیع خرافی و عامیانھ بسیار دشوار شده استخرافات آلوده شده کھ امروز تشخیص آن تشیع

از دین روبرو بوده و بھ نوعی شنفکری دینی بھ مناسبت اینکھ بعد از انقالب با یک جریان قشریرو
بحث ھای دینی غافل شده و این دغدغھ ھایش، دغدغھ ھای روشنفکری بوده است، از یک سری

گسترده ای نظیر جریانات سنتی با جامعھ غفلتھا مثال از بحث ھای اخالقی سبب شده نتواند ارتباط
شاید اگر بیشتر . ارتباط، متھم بھ انحرافی بودن می شوداز طرفی بھ دلیل برقرار نشدن این. رقرار کندب

غیر سنتی، مثل مسائل اخالقی و اعتقادی، توحید و معاد و عدالت می بھ اصول مشترک میان سنتی و
آیا شما چنین غفلتی را تایید می کنید؟. مباحثی مطرح نمی شدپرداخت، چنین

پایگاه سنتی . اندیشھ سنتی مقایسھ کندروشنفکری اعم از دینی و غیر دینی نباید خود را با: کدیور  نمحس
پایگاه روشنفکران نوعا تحصیل کرده ھا . قوی تر باشددر یک جامعھ محافظھ کار علی القاعده باید ھم

معھ افزایش پیدا کند، شنونده ھر چھ فرھنگ و سواد در جا. بی پایگاه اندھستند و من معتقد نیستم کھ آنھا
عالوه بر این اقشار سنتی توسط فرزندانشان با افکار. افزایش پیدا خواھند کردھای روشنفکری

افکار خود حاکمیت با تاسیس دانشگاه در ھر دو نظام تصور می کرد کھ. روشنفکری دینی آشنا می شوند
اندیشھ مدرن کمک می کند، در مجموع بھرا تزریق می کند، اما خود دانشگاه چون پرسش ایجاد می 

 .رساند

در بین جریانات مختلف اما آن را. من در جای دیگری بھ ضعف ھای روشنفکری دینی پرداختھ ام
ھیچ وجھ با روشنفکری دینی قابل یعنی نفوذ روشنفکری الییک بھ. روشنفکری از ھمھ نافذتر می دانم

سنتی . ھم نسبت بھ سنتی ھا قابل مقایسھ نیستعھ روشنفکریمقایسھ نیست و بھ ھمین طریق پایگاه مجمو
 .ھا از پایگاھاي بیشتری برخوردار ھستند

کھ پس از انقالب، روشنفکران اما در مورد ضعفھای روشنفکری دینی، یک مسئلھ بسیار مھم این است
ی بدبین بشوند کھ دینداران بھ روشنفکری دیندینی بیشتر کار سلبی کردند و این باعث شد کھ بخشی از

سخنی " چگونھ باید باشد" تراشید شود و در مورد اینکھ این کھ بھ صورت مدام از دین. حق ھم دارند
این ضعف جدی . باید برای کار ایجابی وقت بیشتری صرف کنیمما. گفتھ نشود خود یک ضعف است

تا مردم خود بھ آن  حوزه ایمان را نمی شود بھ حال خود رھا کرد .برخي از دوستان فاضل است
. دغدغھ دین داشتھ باشد، باید قبل از تخریب کردن، چیزی بسازد و جایگزین کنداگر کسی. بپردازند
نمره اما در کارھای ایجابی. روشنفکری دینی در نقد دینی، بعد از انقالب بسیار درخشان ھستکارنامھ

ایجابی صورت گرفتھ یی ھم کھ بھ صورتکارھا. قبولی نمی گیرد، چون کار فراوانی انجام نداده است
البتھ اندیشھ عرفانی ھم بھ جای خود  .است، بیشتر نزدیك بھ حوزه عرفان بوده تا بھ حوزه اندیشھ دینی

را نمی توان  spiritualityامروز. دین متفاوت استقابل احترام و پذیرش است، اما معنویت و عرفان با
اندیشھ دینی ضوابط خاص خود را دارد کھ . و اندیشھ متفاوت استداین،. مطرح کرد religionبھ عنوان

توجھ بھ اخالق . فراوانی انجام نشده است و باید در این عرصھ تالش بیشتری کرددر این زمینھ کار
 .صحیح است و باید این حوزه بیشتر پرداختکامال

گرنھ امروزه، در نوع کشورھای این نکتھ را ھم ذکر کنم کھ اینگونھ مسائل، خاص جامعھ ایران است و
ھستند وضع بسیار مناسب تراست، بھ این معنا اسالمی و حتی کشورھایی کھ مسلمانان در آنھا در اقلیت
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امروز بھ جزیره ای جدای از عالم اسالم بدل شده کھ مسائل آن ایران. کھ فضا اسالمی تر از ایران است
ینجا بیشتر دنبال نقد دین ھستند، در حالیکھ در بیشتر ا. دیگر مسلمانان استدرست خالف خواستھ ھای

حال اسالمی و بیشتر کشورھایی کھ اقلیت اسالمی دارند، مثل اروپا و آمریکا این اندیشھ درکشورھای
جالب اینکھ . می کنندبالیدن و شکوفا شدن است و اصال مسلمانان از بحث ھایی مثل نقد دین كمتر استقبال

ھای ایجابی را مطرح می کنند و از نی وقتی بھ خارج از ایران می روند، نوعا بحثھمین متفکران ایرا
. کھ در ایران طرح می شود آنجا خریداری نداردچون سنخ بحث ھایی. عرفان و امثالھم سخن می گویند

.استبداد دینی توانستھ مخاطبانی برای خود دست و پا کنداین بحث ھا صرفا در ایران و در جو

بنده باید اضافھ کنم کھ روشنفکری حال شما کال از واژه روشنفکری دینی اینجا استفاده کردید، بھ ھر
. است و باید از روشنفکری ھای دینی سخن گفتدینی ھم کم کم در حال تقسیم شدن بھ نحلھ ھای مختلف

یعنی . ایجاد دو صف متمایز در این جریان خواھد بودبھ خصوص این نحوه مواجھھ با متن، باعث
از متنی کھ در حال رشد ھستند و نحلھ دومی کھ پایبند بھ متن و سنت روشنفکران دینی فرا متنی یا عبور

ضمن احترام بھ دستھ اول از دستھ دوم دفاع می کنم و معتقدم نسبت بھ دستھ اول، معتبر ھستند و من
 .ستمقدرداني از خدمات علمي گذشتھ شان، متواضعانھ منتقد دستھ اول ھضمن

روشنفکری دینی در حال بدل شدن بھ بھ نظر می رسد کھ آقای دکتر محسن کدیور بھ نوعی در جریان
دیگر روشنفکری دینی اعم از آقای مجتھد بھ این دلیل کھ عمده جریانات. یک روشنفکر تنھا است

گذشت زمان  ھرمونتیکی و تفسیر متن متمرکز شده اند و باروی مباحث... شبستری یا دکتر سروش و 
دین سنتی بھ تعبیری رادیکال تر میشود و تنھا کسی کھ وارد این جریان ھم این این مباحث در نسبت با

شما این حرف را تا چھ حد قبول دارید؟ .نشده شما ھستید

مشکل . العملی دچار شده ایمبنده تصور می کنم کھ ما در مجموع بھ حرکات عکس: کدیور  محسن
. معرفت را نیز تحت تاثیر خود قرار میدھدحکومت استبداد دینی، عرصھ اندیشھ و اساسی این است کھ

بنده وقتی برخي صحبت ھا . دلیل ندارد، بلکھ علت داردبسیاری از صحبت ھایی کھ اخیرا بیان می شود،
ا علت ھا واقع یا دلیل معتبري نیافتم یا دلیلھاي ارائھ شده ضعیف بود، امرا چندین بار مطالعھ نمودم، بھ

ھمین تصور می شود کھ اگر دین. بود و بھ این علت است کھ این سخنان تلقی بھ قبول میشودبسیار قوی
. درست می گوینداست کھ از تریبونھای رسمی تبلیغ می شود، پس حتما این گروه از روشنفكران دیني

. ھ عکس العمل افتاده اندبمشکل بر سر این است کھ دفاع بد از یک امر درست صورت گرفتھ و بسیاری
ما پیغمبر را با . بھ جمھوری اسالمی ندارددر این عرصھ بنده تنھا باشم یا نباشم، کھ این قرآن ربطی

" روایت زیبایی از ائمھ نقل شده کھ . آن را از دست بدھیمحکومت والیت فقیھ بھ دست نیاوردیم کھ االن
یعنی اگر شما دین ". ق ھم می توانید آن را از دست بدھیدگرفتید، بھ ھمان طریدینتان را بھ ھر طریق کھ

 .از افواه رجال گرفتید، با افواه رجال ھم از دستش میدھیدخود را

بھ خارج از ایران بیندازیم، متوجھ معتقدم کھ این اندیشھ ھای فرامتنی، موج گذرایی است کھ اگر نگاھی
و تاکید می کنم کھ این اندیشھ و گویندگان فاضل و تخواھیم شد کھ این اندیشھ، اندیشھ عکس العملی اس

اگھ جو را بشکنیم، بسیاري امور بھ شکل اولیھ خود باز . گرفتھ استشنوندگانش بیشتر در این جو شکل
.می گردد
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دانشجویان؛ و معتقدم پیروان این نسبت بھ جوانھا خیلی خوش بین ھستم، چھ در بین طالب و چھ در میان
البتھ در بین صاحب نظران معاصر ھم پیروان . میکندند و حرف حق ھم جای خود را پیدافکر، آنھا ھست

مرددند و نھ جرئت مخالفت با تفکر اخیرا رایج شده را دارند و نھ صراحت این فکر کم نیستند، اما برخی
معتقدم نم ومن با صراحت از فقھ دفاع می ک. در اندیشھ سنتی نکات مثبت فراوانی می بینمبنده. موافقت

بسیاری از دوستان کھ با بر خالف. فقھ سنتی ظرفیت ھای فراوانی دارد کھ ما از آن استفاده نکرده ایم
می شود، من بھ چنین چیزی قائل نیستم و مطلق فقھ مخالفند و فکر می کنند اگر فقھ را برداریم، گلستان

تھ این نکتھ بھ این معنا نیست کھ ما االن می الب. وجود داردمعتقدم در اندیشھ سنتی رگھ ھای قابل توجھی
مشکل ما این است کھ ما. آنھا متعلق بھ دوره خود بودند. ابن سینا یا فارابی شویمتوانیم خودکفا شویم و

بیاوریم بھ درد فارابی، شیخ طوسی یا ابن سینای امروز نداریم، وگرنھ ابن سینا را اگر بھ زمان حال
منتھا در زمان حال، اما نمی توانند لماي ما فی الواقع ھمان اعاظم گذشتھ انداکثر ع. امروز نمی خورد

 .مسائل زمان ما را حل کنند

و صحبت ھا را پیگیری و مطرح کردن، ھمین خواننده و منتقد داشتن. اینگونھ ھم نیست کھ بنده تنھا باشم
.این فکر است بودن و دنبال شدنچھ بھ شکل شفاھی و چھ بھ شکل کتبی، نشانھ زنده

تدوین مباحث خود و ارایھ پبش كسوتان نواندیشي دیني بھ لحاظ سني فرصت بیشتري براي طرح و
ضمن تشكر از از زحمات آنھا امیدوارم . استو جامعھ بیشتر با نظراتشان آشنا شده. آرایشان داشتھ اند

گروھي بھ ایضاح بیشتر مباني  نقد درون. را داشتھ باشمدر فرصتي مناسب امكان نقد آراء اخیر ایشان
 .پاالیشی کھ تشیع بھ آن احتیاج دارد ھم مسئلھ بھ ھمین نحو استدر مورد. فكري كمك خواھد كرد

بیشتر عالقھ مند بھ کارکردن . نیستمضمنا من زیاد نگران انطباق خود با اندیشھ ھای معاصر بین المللی
بنده بھ . فاز فرھنگی داریم، اما باید خودمان بمانیمما مقداری تاخیر. در چھارچوب جھان اسالم ھستم

. مشکالت را کامال مدرن شدن، اروپایی شدن یا آمریکایی شدن نمی بینمھیچ وجھ نسخھ برون رفت از
اما ایرانی مسلمانی کھ در فضای امروزی تنفس کند و بھ مسائل امروزی. مسلمان بمانیمما باید ایرانی

من کمک بیشتری ھر مقدار سخنان من بیشتر مورد نقد منصفانھ قرار گیرد، بھ در این راستا. پاسخ گوید
فضای انتشارات کشور ھم البتھ این موضوع بھ باز شدن. شده و موجب ادامھ بھتر این راه می گردد

حق الناس " مدت ھا یکی از آنھا با عنوان االن چھار، پنج کتاب، آماده چاپ دارم کھ پس از. بستگی دارد
انتشار گرفت کھ انشاءاهللا طلیعھ ای باشد برای مطرح در بحث اسالم و حقوق بشر با سانسور اجازه" 

 .شدن ھرچھ بیشتر این مباحث

انقالب اسالمی با توجھ بھ اتفاقی نظر جنابعالی بھ عنوان روشنفکر دینی درباره نھاد مرجعیت پس از
اجتماعی و مذھبی خود مقداری فاصلھ گرفتھ و کھ رخداده است و متاسفانھ نھاد مرجعیت از قالب ھای

چیست؟ بھ نظر شما آینده این نھادچگونھ رقم خواھد یک روش انحطاطی را در مورد آن شاھد ھستیم
عظیمی از بچھ ھا و حتی بچھ ھای مسلمان امروز بدون مرجع خورد؟ با توجھ بھ این نکتھ کھ خیل

ت حکومتی شده، ظنین شده اند یا اصال کار ویژه ھای می کنند مرجعیبھ این دلیل کھ احساس. ھستند
می برند و آن را بھ عنوان یک نھاد کامال سنتی کھ ھیچ پایی در تجدد ندارد تلقی مرجعیت را زیر سوال

 .و از آن عبور می کنندکرده
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انی متاخرش، زاییده شرایط زمانی و مکما علما را داریم، اما مرجعیت بھ این معنای: کدیور محسن 
اما بھ میزانی کھ افراد . مرجعیت سنتی را خواھند داشتفکر می کنم در آینده مردم سنتی،. خاصي است

یعنی . نھ وارد عرصھ تقلید یك طرفھبیایند، با علما وارد گفتگو می شوند،از چھار چوب سنتي بیرون
بیشتر باشد ارزش این خیلی شاید. افرادی کھ مثل شما بحث و چون و چرا میکنند، بیشتر خواھد شدتعداد

تعداد آنھا در حال کم . کنندتا کسانی کھ صرفا مقلد مراجع باشند و بدون چون و چرا حرف آنھا را گوش
توجھ کرد کھ اگر مطلبی را دینی دانستید، موظفید منتھا باید. شدن است و تعداد این ھا در حال زیاد شدن

اینکھ اگر انسان مطلبی را دینی دانست حتما بھ آن در نظر و  یعنیبھ نظر من دینداری. بھ آن عمل بکنید
.عمل پابند باشد

این است کھ معتقد ھستم کھ امروز علتش ھم. من نوعا انتقادات خود بھ مرجعیت را کمتر بیان کرده ام
ھ لذا کوشش کرده ام ک. بقایای سنت معتبر ما ھستند مرجعیت مستقل کھ در اقلیت ھم ھستند، شاید تنھا

عنوان مثال وقتی مسئلھ خمس مطرح میشود و من نظر خاصی در بھ. انتقادام را خصوصی مطرح کنم
عمومی مطرح نکردم، چون می بینم کھ این بھ ضرر مرجعیت مستقل سنتی این زمینھ دارم، این نظر را

ی با مصلحت باید کم. مرجعیت مستقل ھنوز تنھا نھاد بھ معنای واقعی مدنی ما استتمام میشود و این
. عاِلم جدید ھم داریمدر آینده ما نیاز بھ فقھ مدَون جدید و. مدنی پیش رفت و این نھادھا را حفظ نمودبینی

اما نیاز بھ علمای دین خواھیم منتھا ممکن است لزوما مراجع فعلی، بھ شکل سنتی مرجعیت نباشند،
ھمان چیزی کھ . جع فقھی بھ معنای سابقشمرتکیھ ما باید بر روی عاِلم دین باشد و نھ لزوما. داشت

علمای دین ھستند . فقیھش ھم لزوما عالمان در فروع نیستند .قرآن ھم ذکر کرده است کھ اسالم فقیھ دارد
چھ در عرصھ فقھ کار می کنند و روز بھ روز این عرصھ در حال کوچک کھ چھ در عرصھ اعتقادات و

ر من تا وقتی مردم سنتی ھستند، ھمان مردم سنتی مرجعیت بھ نظ. بین نخواھد رفتترشدن است اما از
 .ھم نگھ خواھند داشتسنتی را

بعضا در مورد کمرنگ شدن نسبت بھ عنوان آخرین سوال با توجھ بھ انتقاداتی کھ در محافل سنتی
مطرح می شود، درباره جایگاه مبحث جریان روشنفکری دینی با بحث امامت و جایگاه آن در تشیع

کلی و بھ طور خاص بحث مھدویت در صورت ت، روایات، سنن و سیره منسوب بھ ائمھ بھ طورامام
.امکان نظر خود را بفرمایید

 "از اصل امامت یشیعابرار قرائت نخستین اسالم ینظریھ علما"چند مقالھ از جملھ  یط: محسن کدیور
مسلمانان از طرق مختلف . راز داشتھ امابخود را در این زمینھ یدیدگاھھا " یدر منابع اعتقاد یتأمل"و 

اشاعره، معتزلھ، حنفیھ، . سنت پیامبر دست یازیدندقرآن كریم و ییعن یبھ شرح و تفسیر معارف دین
از مسلمانان ھستند كھ روش و  یشیعیان گروھ. از این طرق ھستندشافعیھ، زیدیھ و جلوه ھاي مختلفي

تشیع پیرو مدرسھ اھل . یافتھ اند یصول بھ معارف اسالمطالب را ممطمئن ترین راه و یبن اب یمنش عل
از اسالم یو آل عل یاز منظر شیعیان روایت عل. جوید یرا م یاسالم نبو یاست و از باب علو ینببیت

 یائمھ مخزن ارزنده اروایات. بھ ضوابط عدالت، عقالنیت و توجھ بھ باطن دیانت نزدیكتر است یمحمد
بویژه در ادعیھ امام ( یمعارف عباد،)و امام رضا یه در روایات امام علبویژ( یاز معارف اعتقاد

بویژه در ( یروایات فقھ) امام حسین و امام كاظمبویژه در روایات امام حسن و( ی، معارف اخالق)سجاد
ائمھ  یو سلوك عمل یعالوه بر معارف، شیوه زندگ. مي باشد) صادقروایات فراوان امام باقر و امام

 .شود یمومنانھ شیعیان محسوب م یمطلوب و سبك زندگیوه و الگواس یھد
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شود، بتدریج در طول  ییافت مھم یو بدل یجعل یكاالھا یاز آنجا كھ در كنار ھر حقیقت ارزشمند
افراد غیر  ینسبت داده شده و توسط برخی بھ ائمھ ھد یامور فرابشر یغالیان برخ یتاریخ از سو

نسبت داده شده و در كتب  یعنوان روایت بھ ائمھ ھداز این رو ھر آنچھ بھ. بصیر دامن زده شده است
نشده و میزان حجیت آنھا بر طبق قاعد  یعلم رجال و درایھ ارزیابنوشتھ شده، تا با ضوابط یقدیم یحت

روایات معتبر  ییعن یمعارف شیع. قابل استناد و انتساب بھ ائمھ اطھار نیستعلم اصول محك نخورده
تحقیق كتب یمنابر و مجالس و برخ یمتأسفانھ در بسیار. اطھار، نھ ھر حدیث منسوب بھ ایشانائمھ

است و  یو عقل یمعتبر قرآنشود كھ فاقد دلیل یبھ عنوان عقاید شیعھ یا آراء ائمھ مطرح م ینكرده امور
ست و نیازمند دلیل نی یحوزه اعتقادات تعبد .وثاقت الزم را ندارد یآن نیز بھ لحاظ سند یمستندات روائ

.دانم یم یقرنھا از حركت باز ایستاده یك فریضھ مذھباجتھاد در این حوزه را كھ. معتبر است

قرآن . است یمشترك جمیع ادیان الھانسان از اعتقادات ینھائ یپایان خوش جھان و باور بھ نجات بخش
اصل مھدویت بھ  یبطور كل. تتصریح كرده اسصالحان یعالم و سرور یكریم نیز بر این عاقبت نیكو

عدالت در جھان مستقر خواھد شد در سنت  یعصر واز نسل پیامبر است و در یكھ منج یاین معن
اما جزئیات فراوان مذكور در این . قابل اثبات است یشیعھ و سناز ھر دو طریق) ص(معتبر رسول اهللا 

بار  یدر داللت، در زمره مسائل اعتقاد تنھا بھ شرط اثبات تواتر و نص بودناحادیث، یزمینھ در برخ
.یابندیعام م

از . فرماید و بر بصیرتمان بیفزایدخداوند بھ ھمھ ما توفیق شناخت بیشتر معارف اصیل دینمان را عنایت
 .شما دانشجویان پرسشگر نیز سپاسگزارم

1387مرداد 

سایت کدیور: منبع
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)1(ی روشنفکری دینیگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھان

نقد فقیھانھ دگراندیشی دینی
قرآنی عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان،  -دوست گرامی و عزیز، جناب آقای محسن کدیور، آرای دینی

ظاھرًا در جلساتی خصوصی . را قبول ندارند" قرآن محمدی"محمد مجتھد شبستری و بھ طریق اولی 
نقدھایشان را ھم طی یک سخنرانی علنی در حسینیھ ارشاد و طی بخشی از . نقدھای خود را بیان کرده اند

بیان باورھا و نقدھا  در عرصھ عمومی، بھ نوعی دعوت بھ نفد و . یک مصاحبھ مطبوعاتی بیان داشتھ اند
. گفت و گوی  جمعی است

کھ در  بنای آن دارم:" در حسینیھ ارشاد بھ سخنرانی پرداخت و گفت 1386مھر ماه  12آقای کدیور در  
، و توفیقی است کھ ھر سال شب بیست و سوم ھر سال مھمترین عرایض ام را در شب قدر عرضھ بدارم

،کھ اقوای ھمھ ی شب ھای قدر است، توفیق نصیب ام می گردد تا بتوانم نکتھ ای از معارف دین عزیزمان 
 1386ین نظرات ایشان در  سال بدینترتیب،  سخنرانی یاد شده را باید، مھمتر". را بھ طالبان اش تقدیم کنم

.بھ شمار آورد

آقای کدیور، در این سخنرانی بھ طور . متن کامل صوتی سخنرانی آن جلسھ در سایت ایشان موجود است
مشخص بھ نقد آرای  مصطفی ملکیان پرداختھ اند، اما آن نقد آرای عبدالکریم سروش و مجتھد شبستری را 

، در گفت و گویی در باره ی روشنفکری دینی، وی 1387اد ماه سال پس از آن،در مرد. ھم در برمی گیرد
گفت "این گفت و گو با عنوان فرعی . بھ نقد آرای عبدالکریم سروش و محمد مجتھد شبستری پرداختھ است

نکتھ محوری این گفت وگو، طبقھ بندی . در صفحھ اصلی سایت ایشان موجود است" و گوی صریح
روشنفکری "و ) سروش، شبستری و ملکیان"(عبور از متنی"یا " فرا متنی"ه روشنفکران دینی بھ دو گرو

.  است) جناب کدیور"(دینی متنی

ما . آقای کدیور در سخنرانی حسینیھ ارشاد فرموده اند کھ ھدف شان از این نقد، گشودن باب گفت و گوست
از این، راقم این سطور در مقالھپیش . نیز دعوت ایشان را لبیک گفتھ و وارد گفت و گو با ایشان می شویم

، بھ نقد آرای جناب کدیور درباره ی حقوق ھمجنس گرایان "اقلیتی ناحق و فاقد حقوق: ھمجنس گرایی" 
" صریح"و نظرات  1386نظرات ایشان در سال " مھمترین"نوشتار حاضر نگاھی ناقدانھ بھ . پرداخت

نویسنده ی محترم و عزیز کھ از آزادیخواھان و نقد معطوف بھ متن است، نھ . است 1387ایشان در سال 
جایگاه شایستھ ی ایشان شناختھ شده است، با . مدافعان حقوق بشرند و بھ ھمین دلیل ھزینھ ھم پرداختھ اند

. توجھ بھ اھمیتی کھ بھ گفت و گو و نقد می دھند، خطر کرده و نکاتی پیرامون نقدھای ایشان تقدیم می کنم
ز متون ایشان معتبر نباشد، یا ممکن است روایت من از متون ایشان معتبر باشد، ممکن است روایت من ا

.اما ارزیابی و نقد ھایم وارد نباشد، در آن صورت آن دوست گرامی خطاھای مرا آشکار خواھند کرد
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ھر دو متن بدنبال تعیین دقیق حدود مسلمانی و نامسلمانی  :دغدغھ مسلمانی و تکفیر دگراندیشی دینی -1
در ابتدای گفت و گوی سال جاری، دریچھ  و منظر نقد بھ روی خواننده گشوده می گردد و زاویھ ای . اند

: کھ باید از آن بھ آرای نسبتًا نوین نمادھای نواندیشی دینی نگریستھ شود،در اختیار او قرار می گیرد

د از فرق سر تا نوک پاما بای" باشد کھ  تقی زادهمنظور از عصری شدن چیزی شبیھ سخن ممکن است"
این سخن امروز ھم ھستند کسانی کھ ممکن است. و ھر چھ خالف این گزاره باشد غلط است" غربی شویم

یعنی ما می باید تسلیم مدرنیتھ . ترا بھ زبان نیاورند، اما انحالل در مدرنیتھ نتیجھ نھایی افکار آنھا اس
شکل مدرن بفھمیم تا رستگار شویم و رستگاری ھم ھم بھمان را  دین. شویم و این دنیای جدید را بپذیریم
مخالفم و  "مقدسعبور از متن"بنده بھ شدت با بحثی بھ عنوان ...  شودالبتھ بھ معنای مدرن کلمھ مراد می

" و " عبور از متن " اگر قرار باشد مسئلھ ... عبور از اسالمبھ نظرم گفتن آن مثل این است کھ بگوییم 
مطرح شود بدون ھیچ تعارفی باید گفت کھ نھ نامی از این دین می "غایت گرایی" و " زاد تفسیر کامال آ

و بدون تعارف واقعیت آنچھ کھ بدان رسیده  اگر منصف و صادق باشیمدر واقع . .. دینماند نھ نامی از آن
مشکل بزرگی کھ . کردبا چنین افرادی نباید بھ عنوان افراد دینی یاداگر چنین باشد، ... را ذکر بکنیمایم

محدودیت ھایی کھ برای افکار و بیان در اینگونھ مباحث در جامعھ ما وجود دارد این است کھ بھ خاطر
لذا مسائل در چند  .الضمیرشان صداقت و صراحت نمی ورزندافراد در بیان ما فیاعتقادات وجود دارد، 

الخره آیا این مطالبی کھ گفتھ میشود، اعتقاد صریح نکتھ دشوار می شود کھ باالیھ پیچیده میشود کھ فھم این
.]1["ھست؟ یا اینکھ نیست؟گوینده

این رویکرد را چگونھ باید ارزیابی کرد؟ آیا آنچھ در باال آمده است، نقدی معطوف  بھ گفت و گو است؟

ام بعد مدعی در گ. تشیبھ می کند تقی زادهاین متن در گام اول ، سروش و ملکیان و شبستری را بھ  -1-1
بھ . نتایجی را کھ بدان رسیده اند، بیان نمی کنند  عدم صداقت و انصا فمی شود کھ این سھ بھ دلیل 

و در نھایت فقیھانھ حکم صادر . صداقت و صراحت نمی ورزند بیان مافی الضمیرشانعبارت دیگر، در 
". با چنین افرادی نباید بھ عنوان افراد دینی یاد کرد"می شود  کھ 

نقد . نقد باید معطوف بھ متن باشد،  نھ مافی الضمیر متفکران. این متدولوژی تمامًا نادرست است -2-1
معلوم نیست مافی الضمیر . معطوف بھ مدعیات و ادلھ ی آنھاست، نھ تعیین صداقت و صراحت نویسندگان

یان آن مافی متفکران با چھ روشی صید شده است، کھ متفکران بھ عدم صداقت و عدم صراحت در ب
. الضمیر متھم می شوند

بازجویان سپاه و وزارت اطالعات سخنان شفاھی و مکتوب دگراندیشان را بگونھ ای معنا می   -3-1
ولی  ما اینک با . اما آنھا بھ مافی الضمیر متھمان کاری نداشتند. کردند کھ متھم آن معنا را قبول نداشت 
مسألھ فقط این . لضمیر متفکرانی است کھ با آنھا اختالف نظر داردمتنی مواجھ ھستیم کھ بھ دنبال  مافی ا

نیست کھ مافی الضمیر اندیشمندان طلب می شود، بلکھ  گویی مافی الضمیر سروش و ملکیان و شبستری، 
.کشف شده است و چون آنھا مافی الضمیر مکشوف را بازگو نمی کنند، پس صداقت و انصاف  ندارند
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و ضعف ادلھ ی صدق مدعیات است، یا صدور حکم  فقیھانھ بی دینی؟ بر اساس نقد، سنجش قوت  -4-1
را نباید دیندار بھ شمار آورد؟ ) سروش، ملکیان، شبستری(چھ مقدماتی این نتیجھ حاصل شده  کھ  این افراد

یا در متن بھ دنبال نشان دادن بی دلیلی مدعیات این سھ تن است یا بھ دنبال نشان دادن بی دینی این سھ؟ آ
متن یاد شده، تکفیر جایگزین نقد نشده است؟

متن یاد شده، ناخشنودی خود را از عدم موضع گیری دیگر اندیشمندان در برابر آرای این سھ تن،  -5-1
:ابراز می کند

."رایج شده را دارند و نھ صراحت موافقت ًامرددند و نھ جرئت مخالفت با تفکر اخیربرخی"

ھ اندیشمند را معطوف بھ جھان غرب معرفی می کند، کھ در پایان از آمریکایی آرای این س  متن -6-1
خواننده آن مصاحبھ  می . اما آرای خود را معطوف بھ جھان اسالم جلوه می دھد. شدن سر در خواھد آورد

درباره ی نقد آرای اخیر روشنفکران دینی است، نھ نقد خداناباوران یا " سخنان صریح"داند کھ با 
از این رو، با توجھ بھ اینکھ آرای اخیر از سوی این سھ تن ابراز شده است، این حکم . دگرایان دینیبنیا

:در مصاحبھ آمده است. معطوف بھ آنھاست، نھ فرد دیگری

بیشتر عالقھ مند بھ کارکردن . نیستمضمنا من زیاد نگران انطباق خود با اندیشھ ھای معاصر بین المللی"
بنده بھ ھیچ . فاز فرھنگی داریم، اما باید خودمان بمانیمما مقداری تاخیر. ھستم سالمجھان ادر چھارچوب 

ما باید . نمی بینم مدرن شدن، اروپایی شدن یا آمریکایی شدنمشکالت را کامال وجھ نسخھ برون رفت از
پاسخ وزیاما ایرانی مسلمانی کھ در فضای امروزی تنفس کند و بھ مسائل امر. بمانیم مسلمانایرانی

 ".گوید

آمریکایی مدرن، بار ارزشی زیادی با خود بھ  –جھان غرب و ایرانی مسلمان  -دوگانھ ھای جھان اسالم
از این جھت، دیگر بھ نقد دالئل صدق نیاری وجود ندارد، ھمین کھ گفتھ شود آرای فالن . ھمراه دارند

.فرض می شوداندیشمند غربی ، اروپایی و آمریکایی است، کار او تمام شده 

نوشتھ ھای یادشده،آرای سروش، ملکیان و مجتھد شبستری را فاقد دلیل می  :الھیات سیاسی فاقد دلیل  -2
بیان این آرأ از سوی آنھا ناشی از مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران : خوانند و مدعی اند  کھ اوًال

. ارضایتی از نظام سیاسی حاکم بر ایران استپذیرش آن سخنان از سوی دیگران ھم بھ علت ن: ثانیًا. است
دینی، کھ آرای  -کالمی -یعنی، تمام کوشش مصروف این شده است کھ آرای این سھ تن، نھ آرای فلسفی

:در مصاحبھ گفتھ شده است. سیاسی، معرفی گردد

ست کھ مشکل اساسی این ا. العملی دچار شده ایمبنده تصور می کنم کھ ما در مجموع بھ حرکات عکس"
بسیاری از صحبت . دھد معرفت را نیز تحت تاثیر خود قرار میحکومت استبداد دینی، عرصھ اندیشھ و

بنده وقتی برخي صحبت ھا را چندین بار . دلیل ندارد، بلکھ علت داردھایی کھ اخیرا بیان می شود،
ود، اما علت ھا بسیار قویواقع یا دلیل معتبري نیافتم یا دلیلھاي ارائھ شده ضعیف بمطالعھ نمودم، بھ

ھمین است کھ تصور می شود کھ اگر دین. بود و بھ این علت است کھ این سخنان تلقی بھ قبول می شود
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مشکل بر . درست می گویندیاین گروه از روشنفكران دیناز تریبونھای رسمی تبلیغ می شود، پس حتما 
در این . بھ عکس العمل افتاده اندسیاریسر این است کھ دفاع بد از یک امر درست صورت گرفتھ و ب

ما پیغمبر را با حکومت . بھ جمھوری اسالمی نداردعرصھ بنده تنھا باشم یا نباشم، کھ این قرآن ربطی
تان  دین" روایت زیبایی از ائمھ نقل شده کھ . آن را از دست بدھیموالیت فقیھ بھ دست نیاوردیم کھ االن

یعنی اگر شما دین خود ". ھمان طریق ھم می توانید آن را از دست بدھیدگرفتید، بھ را بھ ھر طریق کھ
معتقدم کھ این اندیشھ ھای فرامتنی، موج . دھیدی از افواه رجال گرفتید، با افواه رجال ھم از دستش مرا

بھ خارج از ایران بیندازیم، متوجھ خواھیم شد کھ این اندیشھ، اندیشھ گذرایی است کھ اگر نگاھی
و تاکید می کنم کھ این اندیشھ و گویندگان فاضل و شنوندگانش بیشتر در این جو لعملی استعکس ا

".امور بھ شکل اولیھ خود باز می گردد یجو را بشکنیم، بسیار راگ. گرفتھ استشکل

بدینترتیب،اگر رژیم . بھ طور طبیعی مدعیات بال دلیل، پس از رفع علل وجودی شان، محو خواھند شد
در ایران حاکم نباشد، نھ اندیشمندانی چون سروش و شبستری و ملکیان چنان آرایی را مطرح  استبدادی

.خواھند کرد، و نھ افراد زیادی بھ دنبال این نوع آرا خواھند رفت

تحویل آرای دین شناسانھ ی دیگری بھ آرای سیاسی ، از نظر اخالق علمی، رویکردی قابل دفاع  -1-2
نھ . ی کند کھ مدعیات دیگران، با ذکر ادلھ شان، طرح و سپس نقد و رد شوداخالق علمی حکم م. نیست

از سوی دیگر، گفتھ شده است اگر بھ خارج از . آنکھ گفتھ شود آرای دیگری، آرای صرفًا سیاسی است
معلوم نیست نگاه . عکس العملی بودن آرای این سھ تن خواھیم شد –ایران نگریستھ شود، متوجھ سیاسی 

از ایران چگونھ ثابت خواھد کرد کھ آرای اینان عکس العملی است؟ یعنی بیان آرای بھ خارج 
دگراندیشانھ  در دیگر کشور ھا طبیعی و غیر عکس العملی است، اما در ایران بیان آرای دگر اندیشانھ 

ی دینی ، غیر طبیعی و عکس العملی است؟

ملکیان و شبستری را دیگر نباید دینی بھ ھمانگونھ کھ در بند یک گذشت، ادعا شد کھ سروش و  -2-2
در بند دو ھم گفتھ می شود کھ اگر فردی دین اش را از راه افواه رجال بدست آورده باشد، از . شمار آورد

است، نھ )  شخصیت ھا(پس از دست دادن دین این سھ، معلول علل. ھمان راه ھم از دست خواھد داد
.دالئل

اگر روزی فضای آزاد و . ی در این رویکرد نادیده گرفتھ شده استظن آن می رود کھ نکتھ مھم -3-2
دموکراتیک در ایران حاکم شود، خداناباوران،ادیان غیر ابراھیمی و غیر مسلمانھا، آزادانھ آرای خود را 

. بسیاری از پرسش ھایی کھ اینک امکان طرح ندارد، در آن زمان مطرح خواھد شد. مطرح خواھند کرد
ند مدعی شود کھ پاسخ ھمھ ی آن پرسش ھا را در اختیار دارد؟ از این رو کسی نمی چھ کسی می توا

.تواند با قاطعیت پیش بینی کند کھ در چنان شرایطی دینداری چھ وضعی خواھد داشت

اسالم در کشورھای اسالمی و غیر اسالمی در حال رشد و  –الف : در مصاحبھ ادعا شده است -4-2
اندیشھ ھای این افراد،  -ج. ، در دیگر جوامع، میان مسلمین، موضوعیت نداردنقد دین-ب. بالندگی است

: بھ ھمین دلیل این آرا، فقط در ایران طرح می شوند. در خارج از ایران، خریداری ندارد

گرنھ امروزه، در نوع کشورھای این نکتھ را ھم ذکر کنم کھ اینگونھ مسائل، خاص جامعھ ایران است و"
ھستند وضع بسیار مناسب تراست، بھ این معنا کشورھایی کھ مسلمانان در آنھا در اقلیت اسالمی و حتی

امروز بھ جزیره ای جدای از عالم اسالم بدل شده کھ مسائل آن ایران. کھ فضا اسالمی تر از ایران است
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در بیشتر  ، در حالیکھاینجا بیشتر دنبال نقد دین ھستند. دیگر مسلمانان استدرست خالف خواستھ ھای
حال اسالمی و بیشتر کشورھایی کھ اقلیت اسالمی دارند، مثل اروپا و آمریکا این اندیشھ درکشورھای

جالب . می کننداصال مسلمانان از بحث ھایی مثل نقد دین كمتر استقبالبالیدن و شکوفا شدن است و 
ھای ایجابی را مطرح می کنند ثاینکھ ھمین متفکران ایرانی وقتی بھ خارج از ایران می روند، نوعا بح

کھ در ایران طرح می شود آنجا خریداری چون سنخ بحث ھایی. و از عرفان و امثالھم سخن می گویند
".استبداد دینی توانستھ مخاطبانی برای خود دست و پا کنداین بحث ھا صرفا در ایران و در جو. ندارد

.  این حکم  از جھات گوناگون منطبق بر واقعیت نیست

.عبدالکریم سروش آرای اخیرش را در خارج از ایران مطرح کرده است: اوال

آرای افرادی چون نصر حامد ابوزید، فاطمھ مرنیسی، محمد عابد الجابری ، محمد ارکون،عبدالھی : ثانیًا 
.در خارج از ایران مطرح شده است و در حد خود بھ آنھا توجھ شده است... النعیم و

ود روشن می شد از میان سھ نوع دینداری، یعنی اسالم بنیادگرایانھ، اسالم سنت گرایانھ و بھتر ب: ثالثًا
در حدی  . اسالم نوگرایانھ، کدامیک در جھان اسالم و اروپا در میان مسلمانھا رشد کرده و بالنده شده است

. میان مسلمین بودکھ من می فھمم، آنچھ چشم ھا را برای مدتی خیره کرد، رشد بنیادگرایی اسالمی در 
. نمی دانم آیا رشد بنیاد گرایی اسالمی موجب خشنودی است یا افسوس و ھزار افسوس

: حسینیھ ارشاد ھم بازگو شده است 86ھمین نکات، در سخنرانی سال  -5-2

اینکھ در جامعھ ی ما، در زمانھ ای کھ نھضت دین گرایی در اکثریت جوامع دنیا در حال مشاھده و لمس " 
،نوعی دین ستیزی پنھان در جامعھ ما مشاھده می شود، علت یا علل اش بر ما مخفی نیست، در غالب است

کشورھای اسالمی ، در غالب کشورھای شرقی با یک نھضت نیرومند رجوع دوباره بھ دین، بھ اسالم، 
نیا بھ عنوان این نھضت بھ میزانی قوت و نیرو دارد کھ بھ نام اسالم ھراسی، امروز در د. مواجھ ھستیم

اما از این نھضت قدرتمند دینی کھ در ایران در سھ .یک پدیده بسیار مقتدر مورد بررسی و مطالعھ است
دھھ پیش، در زمان مرحوم شریعتی و دیگر متفکران گذشتھ نوک تیز پیکان دین مداری در دنیای معاصر 

ھ ایران و ترکیھ،دو کشور برادر، با مقایس. بود، متأسفانھ در سھ دھھ ی اخیر کمتر اثری مشاھده می شود
ترکیھ الئیک، تحت سیطره ی نظامیان، .دو حکومت کامًال متعارض، نشان دھنده ی حقیقتی بسیار تلخ است

شاھد رشد جدی اسالم نوگرا است، بھ میزانی کھ بھ شیوه ی دموکراتیک ، مسلمانان در آن بھ قدرت می 
و در کشور ما اگر چھ از در و دیوار ن مطرح می کنند رسند و ارزش ھای اسالمی را بھ عنوان قانو

صدای قرآن و خدا و صلوات بھ گوش می رسد، و تلویزیون و صدا بھ چندین زبان و کانال این دین رسمی 
قدرت بھ دست قرائتی از دین .را بھ گوش  خالیق می خوانند، اما نبض جامعھ بھ دست دینداران نیست

 نھضتی بھ نام معنویتو لذا در چنین شرایطی بسیار طبیعی است کھ . نیست است، اما اقتدار بھ دست آنھا
متأسفانھ این .در جامعھ امکان رشد پیدا بکند، نھضتی کھ ھرگز در ترکیھ مسلمان امکان رشد نیافتھ است

زمینھ گستر روشی شده است کھ چندان دین قرائت رسمی از دین، رشد دھنده ی ضد خود بوده است، و 
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دیانت ، مشخصًا اسالم ،با معنویت بھ ... ، حداقل مسألھ ی اصلی و دغدغھ اش دین نیستی تابدرا بر نم
].2"[است متفاوت و متغایر] معنای مورد نظر ملکیان[معنای سوم

.در خصوص این سخنان دو  نکتھ قابل ذکر است

نان چھ معنایی دارد؟آیا رشد اسالم در میان مسلما. جھان اسالم بیش از یک میلیارد مسلمان دارد: اوًال
مسلمانھا فھمی عمیق تر از اسالم پیدا کرده اند؟ آیا اسالم تجددگرایانھ در میان مسلمانھا در حال رشد است؟ 
آنچھ امروز در کشورھای عرب خاورمیانھ بھ چشم می خورد و در حال رشد است، ھمان پدیدھای است 

اسالمی کھ در کشورھای عربی منطقھ .ه ی با آن ھستندکھ نواندیشان دینی  بھ حق در ایران در حال مبارز
در برابر دیکتاتوری ھای سکوالر حاکم مورد (ی خاورمیانھ در حال قدرت یافتن است، اسالم بنیادگرایانھ

بنیادگرایی اسالمی ،تنھا بدیل نظامھای مدعی سکوالریسم و لیبرالیسم مورد حمایت .است) حمایت آمریکا
اینان اسالم شناسانی  چون نصر .ان ، احمدی نژاد را قھرمان خود می دانندبسیاری از آن. غرب است

را بر نمی تابند و آنھا  از ترس جانشان بھ جھان غرب ... ابوحامد زید، خالد ابوالفضل، عبدالھی النعیم و 
کھ بھ  رشد بنیادگرایی اسالمی چھ سودی دارد، وقتی نواندیشی دینی تمام سعی اش این است. پناه جستھ اند

جھانیان بگوید، اسالم واقعی با اسالم بنیادگرایانھ تفاوت دارد؟بھ عنوان نمونھ بھ پاکستان، افغانستان، 
مصر، عربستان سعودی  بنگرید،چھ نوع اسالمی در این کشورھا در حال رشد است؟ آنچھ امروز در 

است کھ بیش از پیش بھ  تیویژگیھای ھویجھان اسالم و میان مسلمانھا قابل مشاھده است، بازگشت بھ 
. انجامیده است" دیگری"تقابل با 

اسالم گرایان ترک ، خود و اسالم . از زمان آتاترک، سکوالرھای نظامی در ترکیھ بھ قدرت رسیدند:ثانیًا
آنھا سکوالرھا را بھ مساجد می آوردند و برای آنھا سخنرانی ترتیب . شان را با این جامعھ سازگار کردند

پس از بھ قدرت رسیدن،آنگونھ کھ ادعا شده است، ارزش ھای اسالمی را بھ قانون تبدیل .می دادند
اسالم . نکردند،بلکھ چندین ھزار قانون اتحادیھ اروپا را پذیرفتند ، تا بھ عضویت اتحاد اروپا در آیند

ا و شراب فروشی ھ.نوگرای آنھا ،مجازات اعدام را بھ طور کلی از ھمھ ی قوانین ترکیھ حذف کرد
روسپی خانھ ھا بھ کار خود ادامھ می دھند، در ساحل دریاھا زنان بھ گونھ ای نمایان می شوند کھ در 

میلیارد دالر در سال  9/15 (درآمد بسیار باال و باور نکردنی توریسم ترکیھ.آمریکا ھم ممنوع و جرم است

اسالم گرایان ، بر ) 2007میلیارد دالر در سال  5/18، 2006میلیارد دالر در سال 17/9، و 2005

 3/23، سفر  2006سفر بیست میلیون توریست خارجی  در سال .ارزش ھای اسالمی ترجیح داده اند

بھ  2008درصد توریست خارجی در سال  13.40و افزایش  2007میلیون توریست خارجی در سال 
.بودترکیھ، اگر قرار بود ارزش ھای اسالمی صورت قانونی بیابد، امکان ناپذیر 

Year - Arrivals (in millions) (1) )میلیون نفر(تعداد توربست خارجی 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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9,750,0
00

7,460,0
00

8,000,0
00

10,400,
000

12,800,
000

13,300,
000

16,800,
000

20,300,
000

19,800,
000

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Turkey

رئیس جمھور . اسالم گرایان نوگرای ترک، با دولت آمریکا و دولت اسرائیل بھترین روابط را دارند
اسرائیل بھ ترکیھ دعوت شد و در پارلمانی کھ اکثریت باالی آن را اسالم گرایان تشکیل می دھند، 

رئیس جمھور اسالم گرای ترکیھ، در زمانی کھ وزیر خارجھ ترکیھ بود، سھ بار بھ اسرائیل .ی کردسخنران
سفر کرد، وی قرار است در ابتدای سال آینده ی میالدی بھ عنوان رئیس جمھور ترکیھ بھ اسرائیل سفر 

در جامعھ ما، برخی اما .اسالم گرایان ترکیھ، جلوی سخنرانی ھیچ بی دین یا ضد دینی را نگرفتھ اند. کند
از نوگرایان دینی دلنگران دین، بھ معنویت گرایان مسلمان ھم اجازه سخنرانی نمی دھند و اگر در جایی 

.نفوذی داشتھ اند، مانع سخنرانی معنویت گرایان شده اند

آرای عبدالکریم سروش،   -اول. آنچھ از نظر گذشت، حاوی دو مقدمھ و یک نتیجھ ی  مھم بود :نتیجھ
آنان بدون دلیل از  -دوم. مدمجتھد شبستری و مصطفی ملکیان، مدعیات سیاسی فاقد دلیل اندمح

این رویکرد .نباید آنھا را افراد دینی بھ شمار آورد): صدور فتوا و حکم(نتیجھ. عبور کرده اند) قرآن(اسالم
ریانی عکس العملی در حالی کھ نمادھای دگراندیشی دینی ، ج. ظاھرگرایانھ است -، رویکردی فقیھانھ 

تکفیر آمیز، تنھا پاسخ متن بھ نمادھای روشنفکری دینی ایران  –معرفی می شوند،  عکس العمل فقیھانھ 
.رویکرد فقیھانھ بھ دگراندیشی دینی ، در قلمروھای مختلف  دنبال می شود. است

اکبر گنجی

1387دی  3رادیو زمانھ،: منبع

:پاورقی ھا

بھ دلیل نقل قول . صریح درباره روشنفکری دینی، سایت محسن کدیور رجوع شود بھ گفت و گوی -1
بسیار از این گفت و گو، از این پس در متن ھرجا کھ جملھ ای از این گفت و گو نقل شود، فقط ذکر خواھد 

".در مصاحبھ" شد، 

خنرانی، از بھ علت نقل قول بسیار از این س. در سایت کدیور" دین و معنویت"رجوع شود بھ سخنرانی  -2
".در سخنرانی"این بھ بعد ھرجا در متن نقل قولی از این سخنرانی ذکر شود، فقط ذکر خواھد شد، 
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)2(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی

معیارھای اسالم و مسلمانی 
تا معیاری برای تمیز  مصاحبھ بدنبال آن است: تعیین معیار اسالمی بودن یا اسالمی نبودن اندیشھ ھا -1

:گفتھ می شود. و تفکیک اندیشھ ھای اسالمی از اندیشھ ھای غیر دینی و ضد دینی ارائھ کند

این است کھ در درجھ اول سندی از قرآن ارایھ بدھیم و در درجھ دوم از مھم ترین ضابطھ دینی بودن"
اگر ...ن است کھ قرآنی یا نبوی باشدلذا سند دینی بودن یا اسالمی بودن برای ما ای. پیامبرسنت معتبر

است، اگر شاھدی در این دو منبع اصیل مطلبی بخواھد بھ اسالم نسبت داده شود، یعنی گفتھ شود اسالمی
چیزی معارض با آن وجود نداشتھ باشد، یعنی مھم است کھ در قرآن... سخنی بی پایھ است نداشتھ باشد،

خالصھ مطلب این است کھ . یزان اھمیت قرآن برای ما استمو این نشان دھندهقرآن آن را رد نکند 
باید قرآن آن را تایید کند، یا حداقل تعارضی با آن نداشتھ باشد و از برای اسالمی بودن یک مطلب یا

دینی بھ این بیان می توانیم بگوییم کھ قرآن قطعی ترین جزء ثوابت. خدا مطلب تایید بشودجانب پیامبر
تایید شدن از جانب قرآن کریم م اینکھ دینی بودن و اسالمی بودن یک امر، منوط بھا نتیجھ سخن... است

".تعارض با قرآن نباشد، استیا تایید شدن از جانب سنت معتبر پیامبر بھ شرطی کھ در

م بنابر این کسانی کھ می گویند قران سخن پیامبر گرامی اسال. بنابر معیار ارائھ شده ، قرآن کالم اهللا است
از این رو، باتوجھ بھ اینکھ سروش، شبستری و ملکیان .است" بی پایھ"است، نظرشان غیر اسالمی و 

قرآن را سخن پیامبر گرامی اسالم تلقی می کنند، در واقع نظری غیر اسالمی و بی پایھ را ترویج می 
ر تمیز، چاره ای برای نشان دادن صدق معیا. خدا و نبوت و معاد، سھ باور محوری مسلمان ھاست. کنند

جز آن وجود ندارد کھ این معیار را در خصوص اصلی ترین باورھای مسلمین بھ کار اندازیم تا نتایج و 
.پیامدھای آن روشن شود

ده ھا . است" خدای متشخص انسانوار اعتبار ساز سلطانی و جسمانی"خدای قرآن،  :خدای قرآن -1-1
از این رو، غیر جسمانی . الم، خدا را مجسم معرفی می کنندآیھ در قرآن و سنت معتبر پیامبر گرامی اس

خدای قرآن جنگ جو است و کشتن مخالفان . تلقی کردن خدا، رایی مخالف قرآن و سنت معتبر نبوی است
:پیامبر را بھ خداوند  نسبت می دھد

تھ اید بلکھ خداوند پس شما آنان را نکش :فلم تقتلوھم ولکن اهللا قتلھم و مارمیت اذ رمیت و لکن اهللا رمی
کشتھ است، و چون تیرانداختی، بھ حقیقت تو نبودی کھ تیر می انداختی بلکھ خداوند بود کھ می 

).17انفال، (انداخت

:مولوی ھم در این خصوص گفتھ است

ما رمیت اذ رمیت گفت حق                           کار حق بر کارھا دارد سبق

)1307مثنوی، دفتر دوم، بیت (                                                             
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تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت                      گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت

گر بپرانیم تیر آن نھ زماست                          ما کمان و تیراندازش خداست

)618 -619مثنوی، دفتر اول، ابیات (                                                              

:آدمیان با او بیت می کنند و دست اش باالی ھمھ ی دست ھاست

).10: فتح(یداهللا فوق ایدیھم

: خدای قرآن  از انسان ھا  وام می گیرد و بھ آنھا ربا می دھد

ت آن کھ بھ میل خود بھ خدا وام دھد تا کیس :من ذالذی یقرض اهللا قرضا حسنا فیضاعفھ لھ اضعافًا کثیره
).245بقره، (خدا آن را چند برابر باز پس دھد

:خدای قرآن مانند آدمیان شعار سر می دھد

).17عبس،(مرگ بر انسان،چھ ناسپاس است :قتل االنسان ما اکفره

:خدای قرآن گمراه کننده ی آدمیان است

).33رعد، (گمراه کند ھیچ راھنمایی ندارد آن کسی  کھ خدا :و من یظلل اهللا فمالھ من ھاد

).31مدثر،(خدا ھر کھ را بخواھد گمراه می کند:یضل اهللا من یشاء

). 23فرقان، (خدای قرآن   راه می رود

:خداوند و مالئکھ صف در صف بھ حشر می آیند

). 22فجر، (  و جاء ربک صفًا صفا

بھ کسانی کھ داوری نادرست درباره اش می کنند، دای قرآن، مانند انسان ھا، احساساتی است و سریع خ
خدایی کھ خالق تمام ھستی و میلیاردھا انسان است ، مسألھ ی مھم اش این است کھ . واکنش نشان می دھد

قرن ھفتم میالدی  برای او فرزند قائلند؟ و از این چرا تعداد بسیار اندکی از مردم شبھ جزیره ی عربستان
را فرزند  خدا ) زنان(را برای خود برمی گزینند و غیرخوب ھایش) سرانپ(مھمتر، چرا خوب ھایش

:  معرفی می کنند؟ خدای قرآن  ناخشنودی خود را از  چنین تقسیم  غیر عادالنھ ای ابراز می دارد

آیا شما را پسر باشد و او را دختر؟ این تقسیمی است خالف : تلک اذا قسمھ ضیری. الکم الذکرو لھ االنثی 
).21-22نجم،(عدالت
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. خدای قرآن بسیار ناراحت است کھ زنان سرگرم آرایش و ناتوان در گفت و گو را فرزند او قلمداد می کنند
:می گوید

و اذا بشر احدھم بما ضرب للرحمان مثًال ظل وجھھ مسودًا و ھو . ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین
و جعلوا الملئکھ الذین ھم عبد الرحمن انثًا . ام غیر مبیناو من ینشوا فی الحلیھ و ھو فی الخص. کظیم

آیا از آنچھ آفریده است برای خود دختران را برگزیده است و  :اشھدوا خلقھم ستکتب شھدتھم و یسئلون
شما را بھ داشتن پسران، برگزیده است؟ و چون ھر یک از آنان را بھ آنچھ برای خداوند مثل می 

آیا کسی کھ در زر و زیور پرورش . ه اش سیاه شود و اندوه خود را فرو خوردخبر دھند، چھر] دختر[زند
و مدعی شدند کھ ]. شایستھ ی نسبت دادن بھ خداوند است؟[کھ در جدل ھم ناتوان است] دختر[یافتھ است

در این [فرشتگان کھ خود بندگان خداوند رحمان اند،مادینھ اند، آیا آفرینش آنان را شاھد بوده اند؟ کھ 
).16 -19زخرف، (زودا کھ شھادت ایشان نوشتھ شود، و بازخواست شوند] صورت

آیا پروردگارت شما را بھ داشتن  :افا صفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملئکھ اناثًا انکم لتقولون قوًال عظیما
و [پسران برگزیده ، و خود از میان فرشتگان، دخترانی برای خود پذیرفتھ است؟ شما سخنی بس بزرگ

).40اسرا، (می گوئید] ناروا

ولد .اال انھم من افکھم لیقولون. ام خلقنا الملئکھ اناثا و ھم شاھدون. فاستفتھم الربک البنات و لھم البنون
. ام لکم سلطان مبین. افال تذکرون. ما لکم کیف تحکمون. اصطفی البنات علی البنین. اهللا و انھم لکاذبون

آیا دختران از آن پروردگار تو باشند و پسران از آن : از ایشان بپرس :نفاتوا بکتابکم ان کنتم صادقی
ایشان؟ آیا وقتی کھ ما مالئکھ را زن می آفریدیم آنھا می دیدند؟ آگاه باش کھ از دروغگوییشان است کھ می 

را  آیا خدا دختران را بر پسران برتری داده داد؟ شما. دروغ می گویند . خدا صاحب فرزند است : گویند 
چھ می شود؟ چگونھ قضاوت می کنید؟ آیا نمی اندیشید؟ یا بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ اگر راست 

).149-157صافات، (می گویید کتابتان را بیاورید

). 39طور، (آیا خداوند را دختران است و شما را پسران :ام لھ البنات و لکم البنون

مردھا بر زنان ). 28یوسف، (ی مکر عظیم بھ شمار می آوردزنان را دارا. خدای قرآن مرد ساالر است
).228نسأ،   و بقره، (برتری دارند

التدرکھ در تفسیر آیھ  تفسیر کبیرامام فخر رازی در . خدای جسمانی قرآن را می توان رویت کرد
ی کھ بھ طور مبسوط نظرات مفسران)   103انعام، (االبصار و ھو یدرک االبصار و ھو اللطیف الخبیر

رویت خداوند را محال می دانند، طرح و نقد کرده  و در پایان دالئلی آورده ، کھ  رویت خداوند امکان 
].1[پذیر است

استناد شود و آیات معارض با این آیھ تأویل شود، در آن صورت  دیگر  لیس کمثلھ شیاگر بھ آیھ شریفھ 
خدای فیلسوفان مسلمان و برھان صدیقین، .ودواجد معنا نخواھد ب" خدای متشخص انسانوار اعتبار ساز"
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سخن گفتن و حرف زدن عملی انسانی است، خدایی کھ مثل انسانھا . خدای غیر متشخص است
. نیست،حرف ھم نخواھد زد، برای اینکھ حرف زدن عملی انسانی است

ادی فعلی در قرآن ،طی آیات مختلف ،بھ صراحت تمام از زنده کردن مجدد ھمین بدن م: معاد قرآن -2-1
آیا پس از اینکھ ما مردیم و : وقتی اعراب از پیامبر گرامی اسالم می پرسیدند. آخرت سخن گفتھ است

. استخوان ھایمان پوسید و خاک شد، دوباره ھمین استخوان ھا زنده خواھند شد؟ پاسخ پیامبر مثبت بود
درست نفھمیده اید، در آخرت این اگر قرآن نظر دیگری داشت می توانست بھ آنھا بگوید شما مسألھ را 

آیات . بدن مادی شما زنده نمی شود، بلکھ ھمانطور کھ مالصدرا گفتھ است، معاد جسمانی است، نھ مادی
:زیر برخی از شواھد مدعای ماست

گوید چھ کسی  :قل یحییھا الذی انشاھا اول مره و ھو بکل خلق علیم. قال من یحی العظم و ھی رمیم
از نو زنده می گرداند؟ بگو ھمان کسی کھ نخستین بار آن را پدید  -حالی کھ پوسیده انددر -استخونھا را

). 78-79یس، (ست] و توانا[ آورده است، زنده اش می گرداند، او بھ ھر آفرینشی دانا

خدای تعالی نھ چیزی را فراموش می کند و نھ بھ چیزی :"آقای طباطبایی در تفسیر این آیات می نویسد
ت، وقتی او آفریننده این استخوانھا در آغاز و در نوبت اول بود و در مدتی ھم کھ این استخوان جاھل اس

حیات داشت نسبت بھ ھیچ حالی از احوال آن، جاھل نبود، و بعد از مردنش ھم جاھل بھ آن نبود، دیگر چھ 
ثابت است، و جھل " عظام"اشکالی دارد کھ دوباره آن را زنده کند؟ با اینکھ قدرت خدا نسبت بھ احیای این 

].2"[و نسیانی ھم در ساحت او راه ندارد

فانما ھی زجره .قل نعم و انتم داخرون . اوء اباونا االولون. اء ذا متنا و کنا ترابا و عظما اء نا لمبعوثون
شدیم، آیا ما از نو ] ی پوسیده[چون مردیم و خاک و استخوانھا ] گویند[ :وحده فاذا ھم ینظرون

خواھیم شد؟ و ھمچنین پدران نخستین ما؟ بگو آری، و شما خوار و زبون ] و زنده[ختھبرانگی
).16-19صافات، (باشید

).53صافات، (شدیم، آیا ما جزا خواھیم یافت] ی پوسیده[آیا چون مردیم و خاک و استخوانھا 

).3ق، (، این بازگشتی بعید است]از نو زنده شویم[آیا چون مردیم و خاک شدیم 

او را گرد نمی آوریم؟ حق این است کھ ] پوسیده و پراکنده[انسان چنین می پندارد کھ ھرگز استخوانھای آیا
).3-4قیامت، (توانائیم بر این کھ سر انگشتھای او را فراھم آوریم

-11نازعات، (بازگردانده شویم، آنگاه کھ استخوانھایی پوسیده شدیم] زندگی[گویند آیا ما بھ حالت نخستین 

10[.

خرد و خاک شدیم، در ھیأت آفرینشی تازه برانگیختھ خواھیم ] پوسیده و [و گفتند آیا چون استخوانھای 
).49اسرأ،(شد
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خرد و خاک شدیم در ھیأت آفرینشی تازه برانگیختھ خواھیم ]پوسیده و [و گفتند آیا چون استخوانھای 
).98اسرأ، (شد

شدید، از نو برانگیختھ می شوید، بعید ] پوسیده[استخوان آیا بھ شما وعده می دھد کھ چون مردید و خاک و
).35-36مومنون،(است آنچھ بھ شما وعده داده اند

).82مومنون، (شدیم، از نو برانگیختھ می شویم] پوسیده[گویند آیا چون مردیم، و خاک و استخوان

). 47واقعھ، (تھ خواھیم شدشدیم، آیا برانگیخ] ی پوسیده[و می گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوانھا

ھیزم جھنم سنگ و آدمی . ، قابل دفاع عقالنی نیست)بھشت و جھنم(تصاویر قرآنی زندگی پس از مرگ
ھرگاه پوست آنان ). 29مدثر، (لھیب آتش جھنم، پوست  بشره و چھره را جدا می کند). 24بقره،(است

). 56نساء، (جھنمیان عذاب کامل بکشند پختھ و فرسوده شود، پوست دیگری بھ جای آن ایجاد می شود تا
طعام گناھکاران در جھنم زقوم است کھ درختی است از اعماق جھنم می روید و میوه اش  گویی مانند 

دوزخیان از زور گرسنگی، از آن کھ بھ غایت تلخ و گلو گیر است می خورند و . کلھ ھای شیاطین است
). 13مزمل،  – 62صافات،  – 45دخان، (می خورند شکمھایشان را می انبارند و باالی آن، آب جوش

جامھ ی آتش را بر باالی کافران بریده اند، و بر سر آنان آب جوش ریختھ می شود، کھ با آن درونشان 
).19 -21حج، (گداختھ می شود و پوستشان می سوزد و برای آنان گرزھای آھنین در کار است

یلسوفانی چون مالصدرا کھ نمی توانستند عقًال این مدعیات را ف.ده ھا آیھ مشابھ این در قرآن وجود دارد
حیات . بپذیرند، مدلی ارائھ کرده کھ برمبنای آن حیات پس از مرگ، تجسم اعمال است، نھ چیزی دیگر

و از آراء سخیفھ این اعتقاد اکثر مردم :" صدرا می نویسد. اخروی  ھم با بدن  مادی دنیوی نخواھد بود
کنند اجسام اھل بھشت اجسام لحمی و اجساد طبیعی است، مثل اجساد اھل دنیا و مرکب است کھ گمان می 

در جای دیگری می ]. 3"[از اخالط اربعھ و پذیرای احوال گوناگون و تغییرات مختلف و دستخوش آفات
ھمچنانکھ . بی شبھھ بھشت و نعیم آن از محسوسات است، با این تفاوت کھ طبیعی و مادی نیست:"نویسد

نچھ انسان در عالم خواب می بیند بالشبھھ محسوس است، ولی غیر طبیعی است و خواب جزیی از اجزاء آ
مفسران صدرایی، چون طباطبایی و مطھری،ھم ھمین ]. 4"[نبوت است و نشأه آن مانند نشأه آخرت است

عذاب آنجا  نعیم و. مجازات آخرت، تجسم یافتن عمل است ":مرتضی مطھری می نویسد. راه را رفتھ اند
نظریھ صدرا با صدھا ]. 5["ھمین اعمال نیک و بد است کھ وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پیدا می کند 

. آیھ قرآن و سنت نبوی تعارض دارد

:قرآن و سنت معتبر نبوی، قلب را محل ادراک بھ شمار می آورند :قلب مھبط وحی -3-1

).179اعراف، (با آن در نمی یابند قلب ھایی دارند کھ :لھم قلوب الیفقھون بھا

توبھ، (بر قلب ھایشان مھر نھاد شده است، از این روی در نمی یابند :طبع علی قلوبھم فھم الیفقھون بھا
87.(
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افلم یسیروا فی االرض فتکون لھم قلوب یعقلون بھا او ءاذان یسمعون بھا فانھا التعمی االبصار و لکن 
یا در زمین گردش نکرده اند تا قلب ھایی داشتھ باشند کھ با آن بیندیشند یا آ :تعمی القلوب التی فی الصدور

دیدگان نیست کھ نابینا می شود، بلکھ قلب ھایی در سینھ ھا ھست ] فقط[گوشھایی کھ با آن بشنوند، آری
).46حج، (ھم نابینا می گردد

) 46اسراء،(ا علی قلوبھم اکنھو جعلن.ناتوان شدن در فھم، در زبان قرآن مترادف با حجاب روی قلب است
و قولھم قلوبنا ). 88بقره، (قلوبنا غلف). 25انعام، (و منھم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبھم

افال یتدبرون القرءان ام علی قلوب).155نساء، (غلف

ی را در قرآن، قلب کس). 24محمد، (آیا در قرآن تأمل نمی کنند، یا بر قلب ھا قفل افتاده است: اقفالھا 
یونس، (بفشار]سخت[قلب آنھا را: وشدد علی قلوبھم: فشردن بھ معنای مانع شناخت شدن بھ کار رفتھ است

88.(

:قرآن، قلب پیامبر گرامی اسالم را مھبط وحی معرفی می کنند

فرود  قلب توآن را بر ] جبرئیل[کھ روح االمین :نزل بھ الروح االمین علی قلبک لتکون من المنذرین
). 192-193شعراء،(ست تا از ھشدار دھندگان باشیآورده ا

کھ جبرئیل ] بداند[بگو ھر کس دشمن جبرئیل باشد :قل من کان عدوًا لجبرئیل فانھ نزلھ علی قلبک باذن اهللا
). 97بقره، (نازل کرده است تو  قلبآن را بھ دستور الھی بر 

آنگاه بھ بنده او آنچھ باید وحی  :ما یری افتمرونھ علی. ماکذب الفواد مارای. فاوحی الی عبده ما اوحی
آیا شما با او درباره آنچھ دیده است، مجادلھ می . در آنچھ دید ناراستی نکرد او  قلب.کند، وحی کرد

). 9 -12نجم، (کنید

:ھمھ چیز بھ قلب پیامبر گرامی اسالم باز می گردد

بر خداوند دروغ بستھ ] پیامبر[یا می گویند :ام یقولون افتری علی اهللا کذبا فان یشا اهللا یختم علی قلبک
).24شوری، (است، بدانید اگر خداوند بخواھد بر قلب تو مھر می گذارد

بھ لطف رحمت الھی با آنان  :فبما رحمھ من اهللا لنت لھم ولو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک
آل عمران، (پراکنده می شدند نرمخویی کردی، و اگر درشتخوی سخت قلب بودی بی شک از پیرامون تو

159 .(

اگر کسی . مفسران بزرگ اسالم در طول تاریخ ھم ھمین قلب صنوبری را مھبط وحی معرفی کرده اند 
مدعی شود کھ مراد از قلب ھمان نفس یا روح  فالسفھ است ،اما بھ دلیل سطح پائین فکر مردم عصر 

برای اینکھ در قرآن ده ھا آیھ درباره ی . ذب استنزول، بھ لسان قوم سخن گفتھ شده است، این مدعا کا
اگر ھیچ کس نمی دانست نفس و . پس مشکلی از جھت قابل وجود نداشتھ است. نفس و روح وجود دارد

روح چیست،پس آیات متضمن نفس و روح برای چھ کسانی نازل شده است؟ نکتھ ی جالب توجھ در قرآن 
:قرآن می فرماید.ی اسالم درباره روح سوال می کردنداین است کھ مردم آن دوره از پیامبر گرام
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و از تو درباره ی روح می  :و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم اال قلیال
).85اسراء، (امر است، و شما را از علم جز اندکی نداده اند] عالم[پرسند، بگو روح از 

: و در خصوص نفس

فس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک التی قضی علیھا الموت و یرسل االخری اهللا یتوفی االن
خداوند نفس ھا را بھ ھنگام مرگ آنھا، و نیز آن را کھ نمرده است در خوابش، می گیرد، : الی اجل مسمی

سپس آن را کھ مرگش را رقم زده است ، نگاه می دارد، و دیگری را تا زمانی معین گسیل می 
).42زمر، (ددار

با آیاتی کھ قلب پیامبر را مھبط وحی معرفی می کند، چھ باید کرد؟ در دوران اخیر، : پرسش این است
کسانی چون سید محمد بھشتی، ھمین رأی قرآنی را پذیرفتھ و مدعی شده اند کھ قلب صنوبری محل 

بنا بر معیار . ه استاز ھمین رأی دفاع کردالمیزان حتی طباطبایی ھم در مواضعی از . ادراک است
برای اینکھ ھر سخن دیگری . ارائھ شده از سوی آقای کدیور،چاره ای جز پذیرش این امر وجود ندارد

تمامی روایاتی کھ پیامبر گرامی اسالم از مبعوث شدن، معراج . معارض قرآن و سنت معتبر است
مد لی از وحی ، اگر بخواھد  ھرگونھ. ایشان ھمھ کاره است قلبجسمانی و مالقات با خدا داده اند، 

مشاھده پیامبر و  ، قلب صنوبریمطابق با قرآن و سنت معتبر نبوی باشد، چاره ای ندارد جز اینکھ
:قرآن می فرماید. را بھ دو عنصر کلیدی آن مدل تبدیل سازد جبرئیل

نحل، (ستقرآن را روح القدوس از سوی پروردگارت نازل کرده ا -بگو: قل نزلھ روح القدوس من ربک
102.(

کھ جبرئیل ] بداند[بگو ھر کس دشمن جبرئیل باشد:قل من کان عدوا لجبریل فانھ نزلھ علی قلبک باذن اهللا
ا).97بقره، (را بھ دستور الھی بر قلب  تو نازل کرده است] قرآن[آن

:در سوره نجم مالقات پیامبر با جبرئیل بازگو شده است

ثم . و ھو باالفق االعلی. ذو مره فاستوی. علمھ شدید القوی. حیان ھو اال وحی یو. ماینطق عن الھوی
افتمرونھ علی ما . ماکذب الفواد مارای. فاوحی الی عبده ما اوحی.فکان قاب قوسین اوادنی. دنا فتدلی

ما زاغ . اذیغشی السدره ما یغشی. عندھا جنھ الماوی. عند سدره المنتھی. و لقد رءاه نزلھ اخری.یری
آن جز وحیی نیست کھ بھ او فرستاده می . از سر ھوای نفس سخن نمی گوید :غیالبصر و ما ط

و او در افق باال . ایستاد] در برابر او[برومند است و سپس . نیرومند او را آموختھ است] جبرئیل.[شود
آنچھ  آنگاه بھ بنده او. دو کمان شد یا کمتر] فاصلھ آنھا بھ قدر[تا کھ . سپس نزدیک شد و فرود آمد. بود

آیا شما با او درباره آنچھ دیده است،مجادلھ . او در انچھ دید ناراستی نکرد  قلب. باید وحی کند، وحی کرد
کھ جنھ الماوی ھم . در نزدیکی سدره المنتھی. را دید] جبرئیل[می کنید؟ و بھ راستی کھ بار دیگر ھم او

کژتابی و ] اش[دیده. ، فرو پوشاندسدره را چیزی کھ فرو پوشاند] درخت[آنگاه کھ . نزدیک آن است
).3 -17نجم، (سرپیچی نکرد

پیامبر وقتی در کوه حرا می نشست، درختان سدر . درخت سدر تنھا درخت قابل رشد در عربستان بود
. مطابق روایت قران، پیامبر جبرئیل را دید کھ در کنار آخرین درخت ایستاده بود. در مقابلش قرار داشت
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ار، جبرئیل بھ صورت جوان خوشرویی بھ نام دحیھ ی کلبی بر پیامبر ظاھر می شده مطابق احادیث  بسی
مجلسی حدیثی از ابن شھاب نقل کرده است کھ پیامبر از جبرئیل می خواھد کھ چھره ی اصلی اش . است

را ببیند، جبرئیل گفت شما تاب نمی آورئید، پیامبر اصرار کردند تا جبرئیل بھ صورت اصلی اش ظاھر 
].6[و پیامبر از حیرت و ھیبت تماشای او بیھوش شدشد 

بھ موجودی مادی تبدیل ) جبرئیل(چگونھ موجودی غیر مادی. حال مسألھ ی بسیار مھمی متولد می شود
می شود کھ پیامبر بتواند او را ببیند؟ طباطبایی تبدیل جبرئیل بھ آدمی را محال می داند، لذا در این 

 :نوشتھ است المیزانخصوص در 

روحی كھ بھ سوی مریم فرستاده شده بود بھ صورت بشر ممثل شد ، و معنای تمثل و تجسم بھ صورت "
بشر این است كھ در حواس بینائی مریم بھ این صورت محسوس شود ، و گر نھ در واقع باز ھمان روح 

معنای . .. آن روحی كھ برای مریم بھ صورت بشری مجسم شد ھمان جبرئیل بوده است...است نھ بشر 
تمثل جبرئیل برای مریم بھ صورت بشر ، این است كھ در حاسھ و ادراك مریم بھ آن صورت محسوس 
شد ، نھ اینكھ واقعا ھم بھ آن صورت در آمده باشد ، بلكھ در خارج از ادراك وی صورتی غیر صورت 

، نھ اینكھ ملك  پس تمثل ملك بھ صورت بشر ، ظھور او برای بیننده بھ صورت بشر است... بشر داشت 
آید كھ چیزی ، چیزی دیگر شود ، نھ اینكھ چیزی بھ  بشر بشود ، زیرا اگر معنایش این باشد الزم می

]. 7"[صورت چیزی دیگر ظاھر شود و تمثل یابد

پس قلب صنوبری پیامبر صورت محسوسی از جبرئیل را دیده است، نھ آنکھ واقعًا در عالم خارج او بھ 
در این صورت، معراج جسمانی پیامبر گرامی اسالم با جبرئیل ھم باید . شده باشدصورت انسان تبدیل 
. معنای تازه ای پیدا کند

برمبنای معیار آقای کدیور، بزرگان و افتخارات جھان اسالم، نامسلمان بھ شمار خواھند رفت و  :نتیجھ
درا، آیات قرآن را بھ مفسران پس از ص]. 8[خدای برھان صدیقین، خدای غیر متشخص است.رفتھ اند

این نوع براھین، با دھھا آیھ قرآن و سنت نبوی . صورتی تفسیر کرده اند، کھ با این برھان سازگار افتد
جمعی از فقیھان او را کافر می دانند .در مذھب مالصدرا اختالف است: تنکابنی می گوید. تعارض دارند

آیت اهللا ]. 9[نخست وحدت وجود: سخن راند ظواھر حقھ ی شرعیھو او در چند مسألھ ی مھم برخالف 
الحق ما کھ ذھن خود را از مطالب خارج :"میزا جواد تھرانی در خصوص ھمین موضوع نوشتھ است

با دقت مراجعھ نمودیم، مسألھ وحدت وجود را ھرگز بر ظواھر مدلوالت  قرآن و حدیثخالی کرده و بھ 
ضع استشھاد و استدالل قوم تفسیر بھ رأی و معنای منطبق نیافتیم، بلکھ آن را در موا قرآن و حدیث

]. 10"[تحمیلی تشخیص دادیم

او در ھر ... او در ھمھ ی آنچھ مخلوقات یا مبتدعات نامیده می شوند، سریان دارد:"ابن عربی گفتھ است
او ھمان وجود و ]... 11...[شاھدی شاھد، و در ھر مشھودی مشھود است، پس او ھمھ ی ھستی است

او . در ھر معبودی او پرستیده می شود و در ھر مقصودی او مورد قصد قرار می گیرد. استموجود 
ھنگام ظھور ھر چیزی است و در ھنگام فقدان . وجود ھر چیزی است و ھر چیزی ترجمھ و بیان اوست

عابد و ]... 12[ھر چیزی است) موخر از(ھر چیزی و آخر) مقدم بر(او اول. ھر چیزی او باطن است
... اوست]... 16[تکلیف کننده و تکلیف شونده]... 15[حاکم و قابل]... 14[ذاکر و مذکور]... 13[دمعبو

خدا را جز خدا کسی ذکر نمی کند ]... 17[پس منزه است کسی کھ اشیا را ظاھر کرده و خود عین آنھاست
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و ھو  سبحان من اظھر االشیاء:"وقتی ابن عربی  گفت]. 18"[و جز خدا کسی خدا را نمی بیند
عالء الدولھ ]. 19"[منزه است خدایی کھ اشیا را ظاھر ساخت در حالی کھ خود عین آنھاست:عینھا

ای شیخ، اگر از کسی بشنوی کھ می گوید مدفوع شیخ :"سمنانی را چنان برانگیخت کھ بھ تندی نوشت
جایز است کھ  پس چگونھ. عین وجود شیخ است، قطعًا با او مسامحھ نمی کنی بلکھ بر او خشم می گیری

].20"[عاقلی چنین ھذیانی را بھ خدا نسبت دھد؟ بھ سوی خدا توبھ کن، توبھ ای خالص

:حالج ھم گفتھ است

سبحان من اظھر ناسوتھ                        سر سنا الھوتھ الثاقب 

ثم بدا لخلقھ ظاھرًا                               فی صوره االکل و الشارب

سپس بر خلقش در . کسی کھ ناسوتش راز رفعت الھوت نورانی اش را آشکار ساخت منزه است"
:و مولوی گفتھ است]. 21["صورت انسانی کھ می خورد و می آشامد ظاھر گشت

گفت فرعونی انا الحق گشت پست              گفت منصوری انا الحق و برست

)2035مثنوی، دفتر پنج، بیت (                                                       

معادی کھ عارفان و فیلسوفان مسلمان بر می سازند، با . معاد صدرایی ھم با آیات بسیاری تعارض دارد
تفسیر امروزیان و فیلسوفان صدرایی از مھبط وحی، با آیات قرآن  . آیات عدیده ای تعارض بنیادین دارند

ارائھ شده از سوی  آقای کدیور،نظرات خدا شناسی و آخرت  بنابر معیارھای. و سنت نبوی تعارض دارد
شناسی و نبوت شناسی بسیاری از مفسران، فیلسوفان و عارفان مسلمان، غیر اسالمی و بی پایھ خواھد 

اگر می توان و باید از ظاھر گرایی دست کشید و اگر تأویل آیات توحید و نبوت و معاد مجاز است، . شد
. رآن را کالم اهللا معرفی می کنند، مجاز نباشد؟ خدای فرا شخصی سخن نمی گویدچرا تأویل آیاتی کھ ق

بھ تعبیر . در نگاه موحدانھ و غیر شرک آمیز بھ عالم ھستی ، ھمھ ی افعال و گفتارھا، فعل خداوند است
مطابق روایت ]. 22"[است) خدا(وجود ھمان حق... ھیبت را کسی در می یابد کھ بفھمد کھ :" ابن عربی

:نسفی

). الموجود ھو اهللا(از شیخ المشایخ سعدالدین حموی سئوال کردند کھ خدا چیست؟ گفت موجود خداست" 
الموجود سوی (غیر از خدا موجودی نیست: سپس از او سئوال کردند کھ جھان چیست؟ پاسخ داد

.هللا استبھ این معنا، قرآنی کھ سخنان پیامبر گرامی اسالم است ،ھمزمان، کالم ا].  23)"[اهللا

اکبر گنجی

1387دی  3رادیو زمانھ، : منبع

: پاورقی ھا

:فخر رازی در پایان بحث ، دالئل رویت خداوند توسط مومنان را بھ شرح زیر بازگو می کند -1
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خداوند تعالی ) 2. موسی علیھ السالم  از خداوند طلب دیدار کرد، و این دلیل بر جواز رویت اهللا دارد)  1" 
و " فان استقر مکانھ فسوف  ترانی:"استقرار کوه در محل خود معلق ساخت و فرموددرویت را بر 

و شرح این دو دلیل ان شاء اهللا در . استقرار کوه در محل خود جایز است، و معلق بر جایز نیز جایز است
. دیمکھ وجوھی از آن را بیان کر" التدرکھ االبصار"تمسک بھ قول خداوند ) 3. سوره اعراف خواھد آمد

) 5. کھ شرحش در تفسیر سوره یونس آمده است" للذین احسنوا الحسنی و زیاده"تمسک بھ قول خداوند ) 4
و ھمین طور بھ جمیع آیات کھ سخن از لقاء الھی می " فمن کان یرجوا لقاء ربھ"تمسک بھ قول خداوند 

و اذا رایت ثم رایت نعیمًا و ملکًا "تمسک بھ قول خداوند ) 6. گویند و بارھا در این تفسیر بھ آن پرداختھ ایم
آمده و مسلمانان اجماع ) بھ فتح میم و کسر الم(چھ در یکی از قراآت این آیھ بھ جای ملکا، ملکًا". کبیرا

و در نظر من تمسک بھ این آیھ قوی تر از تمسک بھ آیت . دارند کھ این ملک کسی جز خداوند تعالی نیست
و تخصیص کفار و محجوب " کال انھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون"وند تمسک بھ قول خدا) 7. غیر آن است

تمسک بھ قول  خداوند ) 8. بودن از خداوند داللت بر این دارد کھ مومنان از دیدن خداوند محجوب نیستند
گرایش و ) 9. و تقریر این حجت در تفسیر سوره نجم خواھد آمد" ولقد رآه نزلھ اخری عند سدره المنتھی"

معرفت خداوند بھ کاملترین وجوھش در دلھای پاک سرشتھ است، و کاملترین طرق معرفت ھمانا  عالقھ بھ
پس باید کھ دیدار خداوند مطلوب ھر کسی باشد، و چون این نکتھ ثابت شد، باید با نظر بھ قول . رویت است

نسبت بھ ) د ھستو در بھشت ھر آنچھ دلتان بخواھ) (= 31فصلت، "(و لکم فیھا ماتشتھی انفسکم"خداوند 
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لھم جنات "قول خداوند تعالی ) 10. حصول آن قطع داشتھ باشیم

و جنات الفردوس عالیترین درجات بھشت روزی یا پیشکش مومنان و )(107کھف، "(الفردوس نزوال
ردوس را پیشکش مومنان قرار داده آیھ داللت بر این دارد کھ خداوند تعالی جمیع جنات ف). نیکوکاران است

و اکتفا بھ پیشکش، برای بھشتیان تشریف اعظم کھ برتر از این پیشکش است حاصل گردد و آن جز . است
و تقریر " الی ربھا ناظره. وجوه یومئذ ناصره"حجت یازدھم این قول خداوند است ) 11. رویت الھی نیست

اما اخبار مربوط بھ رویت بسیار . ب ھریک خواھد آمدھر یک از این وجوه در این کتاب در موضع مناس
بزودی (سترون ربکم ترون القمر لیلھ البدر، ال تضامون فی رویتھ: است، از جملھ حدیث مشھور 

از  -پروردگارتان را خواھید دید، ھمچنانکھ ماه را در شب چھاردھم می بینید و در رویت او ظلم و زحمتی
بدان کھ این تشبیھ در مورد ). پیش نخواھد آمد -مومن مستحقی محروم بمانداین نظر کھ کسی مانع بشود یا 

یعنی خداوند بھ [ھمانند نمودن رویت الھی بھ رویت ماه از نظر روشنی و وضوح است،نھ تشبیھ مرئی
للذین احسنوا الحسنی و "ھمچنین جمھور مسلمانان اتفاق دارند کھ رسول اکرم در تفسیر این آیھ قرآن ]. ماه
ھمچنین صحابھ، رضی اهللا عنھم، در این . نظر بھ وجھ اهللا" زیاده"بھشت است و " الحسنی"فرمود " ادهزی

و ھیچکدام از آنان، . مسدلھ اختالف داشتند کھ آیا نبی اکرم در شب معراج، خداوند را دیھ است یا نھ
و این خود داللت . ادتکفیر نکرد یا نسبت بدعت و ضاللت ند) قول بھ رویت(دیگری را بھ جھت این قول

این سخن ما در . بر این امر اجماع داشتند کھ دیدن خداوند امتناع عقلی ندارد) صحابھ(دارد بر اینکھ
).126 – 132، صص  13فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج "(سمعیات مسألھ ی رویت الھی بود

ھمدانی،دفتر انتشارات ، ترجمھ سید محمد باقر موسوی المیزانترجمھ تفسیرعالمھ طباطبایی،  -2
. 166، ص17اسالمی، جلد

.461، تصحیح سید جالل الدین آشتیانی، ص المبدأ و المعادمالصدرا،  -3

. 231، ص ، اسرار االیاتمالصدرا -4
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جملھ  . 189 -216، انتشارات صدرا،فصل مجازات ھای اخروی، صصعدل الھیمرتضی مطھری،   -5
.تاب استک 209نقل شده در متن، متعلق بھ ص 

. 259، ص 59، بحاراالنوار -6

. 67الی  45، ص  14، جلد المیزانطباطبایی، -7

انواع و اقسام برھان صدیقین، اگر خدایی را اثبات کنند و اگر بھ معنای دقیق کلمھ  برھان باشند ، خدای  -8
برھان صدیقین مالصدرا برھان صدیقین بوعلی را . غیر متشخص را اثبات می کنند کھ تمام ھستی است

و ھذا المسلک اقرب المسالک الی منھج الصدیقین :" ... وی پس از ذکر برھان بوعلی می نویسد. نمی داند
"( و لیس بذلک کما زعم، الن ھناک یکون النظر الی حقیقھ الوجود، و ھیھنا یکون النظر فی مفھوم الوجود

اهللا جوادی آملی، معتقدند، برھان صدیقین شاگردان آقای طباطبایی ، مثًال آیت ). 26، ص  6، ج اسفار
. است) اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، اصل علیت(مالصدرا و دیگران نیازمند یک یا چند مقدمھ

آقای طباطبایی در تعلیقھ ی خود . ولی برھان صدیقین طباطبایی بدون ھیچ مقدمھ ای خدا را اثبات می کند
وھذه ھی الواقعیھ :"چنین می نویسد" لوجود کما مر حقیقھ عینیھان ا:"، در  ذیل سخن مالصدرا اسفاربر 

التی ندفع بھا السفسطھ و نجد کل ذی شعور مضطرًا الی اثباتھا، و ھی ال تقبل البطالن و الرفع لذاتھا، حتی 
فلو فرضنا بطالن کل واقعیھ فی وقت او مطلقًا کانت . ان فرض بطالنھا و رفعھا مستلزم  لثبوتھا و وضعھا

و کذا السوفسطی لو رأی االشیا موھومھ او شک فی واقعیتھا ). ای الواقیھ ثابتھ(نئذ کل واقعیھ باطلھ واقعًاحی
و اذ کانت اصل ). ای ھی ثابتھ من حیث ھی مرفوعھ( فعنده االشیا موھومھ واقعًا و الواقعیھ مشکوکھ واقعًا 

فھناک واقعیھ واجبھ با لذ ات ، و االشیا التی لھا . الواقعیھ ال تقبل العدم و البطالن  لذاتھا فھی واجبھ بالذات
و من ھنا یظھر للمتامل ان اصل وجود الواجب بالذات ضروری عند . واقعیھ مفتقره الیھا قائمھ الوجود بھا

، تعلیقھ عالمھ طباطبایی،   14 -15، صص 6، ج اسفار(االنسان، و البراھین المثبتھ لھ تنبیھات بالحقیھ
). پاورقی سوم

واقعیت ھستی، کھ در :"ذکر کرده است اصول فلسفھ و روش رئالیسمباطبایی ھمین برھان را در کتاب ط
بھ عبارت دیگر واقعیت ھستی بی . ثبوت آن ھیچ شک نداریم، ھرگز نفی نمی پذیرد و نابودی بر نمی دارد

جھان گذران و ھر و چون . ھیچ قید و شرط واقعیت ھستی است و با ھیچ قید و شرطی ال واقعیت نمی شود
بلکھ با آن واقعیت، . چھ جزء از اجزاء جھان نفی را می پذیرد، پس عین ھمان واقعیت نفی ناپذیر نیست

جھان و اجزاء جھان در استقالل وجودی ... واقعیت دارد و بی آن از ھستی بھره ای نداشتھ و منفی است
"( ین واقعیت و بھ خودی خود واقعیت استخود و واقعیت دار بودن خود تکیھ بھ یک واقعیتی دارند کھ ع

).75 -86، صص  5، ج اصول فلسفھ و روش رئالیسمعالمھ طباطبایی، 

.331، ص  1364،چاپ دوم، تھران، انتشارات علمیھ اسالمیھ،  قصص العلماءمیرزا محمد تنکابنی،  -9

. 278، ص  1369ت، ،چاپ ھشتم، تھران، بنیاد بعث عارف و صوفی چھ می گویند؟جواد تھرانی،  -10

.111، ص 1، ج  فصوص الحکممحیی الدین ابن عربی،  -11
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.475، ص  1، ج  الفتوحات المکیھمحیی الدین ابن عربی،   -12

. 102، ص  4پیشین، ج  -13

. 92،ص  4پیشین، ج  -14

. 216، ص  2پیشین، ج  -15

. 100، ص  4پیشین، ج  -16

. 459، ص  2پیشین، ج  -17

.  92، ص  4ن، ج پیشی -18

.459، ص  2، بیروت، دار صادر، ج الفتوحات المکیھمحیی الدین ابن عربی،  -19

، تصحیح دکتر محمود عابدی، تھران، انتشارات نفخات االنس من حضرات القدسعبدالرحمن جامی،  -20

. 489، ص  1370اطالعات، 

،  1341ندی ، تھران، کتابفروشی زوار، ، ترجمھ محمد حسین نھاو ، اسالم و تصوفنیکلسون . ا. ر -21

. 134ص 

. 540، ص   2، ج  الفتوحات المکیھ -22

، بھ کوشش مھدوی دامغانی ، تھران، بنگاه ترجمھ و  کشف الحقایقشیخ عبدالعزیز بن محمد نسفی ،  -23

.  153، ص  1344نشر کتاب، 
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)3(نینگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دی

روشنفکری دینی عبور از متنی 
متن مصاحبھ روشنفکران دینی را بھ دو  :روشنفکری دینی متنی، روشنفکری دینی عبور از متنی -1

وفادارند، اما گروه دوم، کھ متشکل از سروش، ) قرآن(گروه اول بھ متن: دستھ مھم تقسیم می کند
. عبور کرده اند و دیگر التزامی بھ قران ندارند شبستری و ملکیان است، بھ متن وفادار نیستند، از متن

: گفتھ می شود

مخالفم و بھ نظرم گفتن آن مثل این است کھ  "مقدسعبور از متن"بنده بھ شدت با بحثی بھ عنوان "
غایت گرایی" و " تفسیر کامال آزاد " و " عبور از متن " اگر قرار باشد مسئلھ ... بگوییم عبور از اسالم

چرا کھ در . دینبدون ھیچ تعارفی باید گفت کھ نھ نامی از این دین می ماند نھ نامی از آن مطرح شود"
ادیان  یامثالھم غایات عالفرض کنید معنویت و عدالت و عقالنیت و. غایات دیگر ھمھ ادیان مشترکند

ر اسم خاصی این امور دیگ. زرتشتی ندارد دیگر اسالمی و مسیحی و یھودی و یاین غایات متعال. باشد
خواھیم بھ سمت یک  گرایی متعالی است، بھ این معنا کھ مینتیجھ آن ھمان معنویت. بنام اسالم ندارند

در واقع اگر منصف و صادق باشیم و بدون تعارف واقعیت آنچھ . برویمامر متعالی و غایات غیر مادی
قایل شدن بھ یک امر متعالی، كم و یعنی  فراروی از متن دینی، معنای را ذکر بکنیمکھ بدان رسیده ایم

و (SPIRITUALITY)مشترك در ھمھ ادیان کھ امروز در غرب مثال بھ نام اسپیریچوالیتیبیش
معتقدند ما ھر امر کسانی کھ ماتریالیست نیستند، اما تابع ھیچ دینی ھم نیستند و. امثالھم مطرح می شود

لذا . بودنش، بلکھ بھ اعتبار خوب بودنشبھ اعتبار دینیخوبی را در ھر دینی دیدیم بر می داریم، اما نھ 
این نحوه مواجھھ با  ...دین یا آن دین خاص نخواھند بود، بھ عنوان مثال، بھ نام این...امانت داری و 

از یعنی روشنفکران دینی فرا متنی یا عبور. ایجاد دو صف متمایز در این جریان خواھد بودمتن، باعث
ضمن احترام بھ رشد ھستند و نحلھ دومی کھ پایبند بھ متن و سنت معتبر ھستند و منمتنی کھ در حال 

قدرداني از خدمات علمي دستھ اول از دستھ دوم دفاع می کنم و معتقدم نسبت بھ دستھ اول، ضمن
".گذشتھ شان، متواضعانھ منتقد دستھ اول ھستم

: این تفکیک از زوایای گوناگون قابل نقد است

چ شاھد و نمونھ ای از آرای  سروش، شبستری و ملکیان ارائھ نمی شود  کھ آنان گفتھ باشند باید ھی  -1-1
.عبور کرد) متن(از قرآن

تا آنجا کھ من اطالع دارم،در آثار منتشر شده از سوی سروش، ملکیان و شبستری چنان مدعایی   -2-1
یک اتھام بسیار سنگین در جامعھ ای اگر در این خصوص حق با من باشد، مدعای مذکور . وجود ندارد

بعید است مدلول سیاسی و پیامدھای . است کھ با کمتر از چنین اتھام ھایی، کسانی جان خود را باختھ اند
چنین اتھام سنگینی روشن نباشد؟ 

برداشت من از آرای این سھ تن این است : حداکثر چیزی کھ مصاحبھ می توانست ادعا کند این بود  -3-1
بھ عبارت دیگر، اگر مدعیات سروش، . ان دیگر بھ قرآن وفادار نیستند و از قران عبور کرده اندکھ آن
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این مدعا با مدعای .شبستری و ملکیان تا نھایت منطقی اش دنبال شود، دیگر نمی توان بھ قرآن وفادار بود
.ھمین مدعا را ھم باید بر شواھد و قرائن متکی کرد. اول تفاوت فراوانی دارد

. تا آنجا کھ من می فھمم، این تفکیک و تمایز، در متن یاد شده، ناظر بھ گفت و گوی علمی نیست  -4-1
آن متن نشان . برای اینکھ، نھ آرای عبور کنندگان از قرآن طرح شده است، نھ آرای وفاداران بھ قرآن

ھر یک از این دو  نمی دھند کھ چرا وفاداری بھ قرآن درست است؟ و چرا عبور از قرآن نادرست است؟
رویکرد چھ مسائلی را حل و چھ مشکالتی را رفع خواھند کرد؟

خودی ھا قرآن را . از این رو، متن یاد شده، کاری جز جدا کردن  خودی ھا  از غیر خودی ھا نمی کند
و از آن اما غیر خودی ھا، قرآن را سخن پیامبر گرامی اسالم می دانند . کالم اهللا می دانند و بدان وفادارند

خودی ھا، دل در گرو اسالم و ایران دارند، اما غیر خودی ھا، دل در گرو غرب و . عبور کرده اند
).رجوع شود بھ اولین قسمت(مدرنیتھ دارند و پایان کارشان تقی زاده و آمریکایی شدن است 

:مولوی را برتر از قرآن می داند مثنویادعا می شود کھ عبدالکریم سروش   -5-1

ھمان سؤال برانگیز اینجا است کھ ما نسبت بھ کالم خدا كم عنایت ھستیم و آن را متعلق بھھنکت"
پیامي برای ھمیشھ دوران می دانیم، اما از سوی دیگر موالنا یا ابن عربي را آنقدر بزرگ می کنیم کھ

".تاریخ دارند

ما باز ھم دیده می شود کھ  بحثی ا. ین مدعا باید مستند بھ شواھد شود تا بتوان درباره آن داوری کردا
مولوی و آثار ابن عربی  مثنویعلمی در این خصوص ارائھ نمی شود  کھ بھ کدام دالئل قرآن بیش از 

دارای پیام برای بشر امروز است؟ تنھا کاری کھ صورت گرفتھ، اعالم ھشدار بھ مومنان است  کھ 
.وی و ابن عربی را باالتر از کالم اهللا  می دانندحواس شان را جمع کنند آگاه باشند کھ اینان سخنان مول

، بر سر پایبندی یا "کالم اهللا بودن قرآن"با قائالن بھ " سخن پیامبر بودن قرآن"نزاع قائالن بھ  -6-1
قائالن بھ کالم اهللا بودن قرآن، آیات . عبور از متن نیست، بلکھ بر سر فھم، تفسیر و تاویل متن است

قائالن بھ . کنند و مدعی ھستند کھ در آن موارد، با مجاز روبرو بوده ایم، نھ حقیقتبسیاری را تاویل می 
بدینترتیب، محل نزاع، . سخن پیامبر بودن قرآن، آیات مربوط بھ کالم اهللا بودن قرآن را نیز تاویل می کنند

ای این اگر تاویل آیات قرآن مجاز و ضروری است، متک. تاویل پذیری و تاویل ناپذیری قران است
رویکرد، معیاری پیشینی است یا بطور پسینی تاویل صورت می گیرد؟ چرا در موارد بسیار تاویل مجاز 

منجر خواھد شد؟ فروکاستن اختالف ) قرآن(و ضروری است و در این خصوص، تاویل بھ عبور از متن
ن، تحویلی بالدلیل بر سر تاویل آیات  موضوعی خاص،  بھ اختالف بر سر عبور از متن یا التزام بھ مت

.بعید است عواقب این امر بر کسی پوشیده باشد. است کھ پیامدھای عملی بسیار ناپذیرفتنی بھ دنبال دارد

، 1386در سخنرانی سال  : غیر اسالمی بودن آرای  دین شناسانھ ی سروش، شبستری و ملکیان -2
ت، اسالمی کھ سروش و شبستری بر اساس مصادیق ، و قرائت خاص خود از آن مصادیق، ادعا شده اس

:گفتھ می شود. و ملکیان معرفی می کنند، اسالم نیست

آن چیزی کھ در ھیچ شرایطی اسالم نمی تواند آنھا را بھ کناری نھد، و تا اسالم اسالم است، می باید این " 
 الخدای متشخص پرسونامور باقی باشد، در صدر ھمھ،خدا باوری است، توحید است،خدای متشخص ، 
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این وادی اسالم ماست،اگر او را برداریم، دیگر ھر چیزی را بھ دین .کھ در این دین حرف اول را می زند
اگر وحی الھی را بھ پیامبرش وصل .خدا معنای زندگی است، از دید یک مسلمان.نسبت بدھیم بی معناست

است، این صفت  تی اسالمذا، این کنیم و آن را بھ ھر شکلی بشری کنیم، دیگھ این اسالم،اسالم  نیست
اگر اعتقاد بھ آخرت را برداریم و بپنداریم من ھمھ چیز را تکلیف اش را در ھمین دنیا .ممیزه ی اسالم است

ھر چھ می خواھد باشد، باشد، اخالق است، عرفان . می خواھم مشخص کنم، دیگھ این دین، دین نیست
ارکان عملی ھم دارد، این دین نماز .الم استاین رکن اساسی اس. است، معنویت است، اما اسالم نیست

دارد، روزه دارد، حج دارد، انفاق دارد، امر بھ معروف و نھی از منکر دارد، ھیچ قرائت معتبری از دین 
این دین روابط خانوادگی ویژه ای دارد، قراردادھا در .نمی توان یافت کھ این امور را بھ کناری نھاده باشد

اگر این امور اخالقی و فقھی را از دین برداریم، این آن کامًال مورد اعتنآ است، آن معتبر است، عدل در 
 احکام ذاتیبنابر این اگر از احکام ثابت یا احکام یونیورسال یا .دین دیگر چیزی ازش باقی نمی ماند

حوزه بخواھیم سخن بگوئیم، در حوزه ایمانیات حداقل سھ مورد است، بسیاری از اموری کھ ذکر کردم در 
شرعیات ، عملی یات و فقھ یات، یعنی مسائل عبادیی پنج گانھ و روابط خاص مدنی و رعایت قراردادھا 

لذا ... این ھا احکام اسالم است کھ ھیچ قرائتی نمی تواند از آنھا نوع دیگری ابراز بدارد. در حوزه عمومی
محرفش کھ در جامعھ ی ما مطرح سکوالریزه بھ معنای اصیلش کھ در مھد خود مطرح است، نھ بھ معنای 

می شود کھ فرو کاستھ می شود بھ جدایی دین و دولت، خیر، سکوالریزه بھ معنای دنیوی بودن، عرفی 
بودن و تقلیل نقش دین مطرح شد، معنایش این بود کھ دیگر برای روز آخرت ھم لزومی نیست کھ بھ مثابھ 

،یا بھ دنبال دینی باشیم کھ نھ خدا در آن موضوعیت زمانھ عوض شده است. ادیان ابراھیمی تره خورد کرد
].1"[پس از دین چھ می ماند.دارد، نھ وحی و نبی در آن اصالتی دارد، نھ آخرت جایگاه و مصداقی دارد

:در خصوص مدعیات مذکور، نکات زیر قابل تأمل است

این تقسیم . وجود ندارد" اخالق"و " فروع دین"، "اصول عقاید"در متون مقدس دینی مقوالتی چون   -1-2
بدینترتیب،  تعیین اینکھ چھ تفسیری از . بندی ھا، محصول قرائت متن و فھم مسلمین از کتاب و سنت است

چیست " حقیقت اسالم"تعیین اینکھ . کتاب و سنت معتبر، تفسیر اسالمی است، با خود کتاب و سنت نیست
بھ عنوان نمونھ، حقیقت اسالم از نظر .وجود دارد ؟ امری تفسیری است کھ بر سر آن اختالف نظر فراوان

اگر کسی بھ این دو اصل  .آقای خمینی، چیزی جز اصل وجود خدا،نبوت و احتماال اعتقاد بھ آخرت نیست
بھ ." ولی بھ خاطر شبھاتی بھ احکام اسالمی اعتقادی نداشتھ باشد این فرد مسلمان است" :اعتقاد داشتھ باشد

آنچھ در : "آقای خمینی می نویسد. حج را امروز واحب نداند، باز ھم مسلمان است گفتھ او ھر کس نماز و
معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و  حقیقت اسالم

د بقیھ قواعد عبارتند از احکام اسالم کھ دخالتی در اصل اعتقا. یگانگی او، نبوت و احتماًال اعتقاد بھ آخرت
حتی اگر کسی بھ اصول فوق معتقد باشد ولی بھ خاطر شبھاتی بھ احکام اسالمی اعتقادی . بھ اسالم ندارند

بھ شرطی کھ عدم اعتقاد بھ احکام منجر بھ انکار نبوت نشود، نمی شود . نداشتھ باشد، این فرد مسلمان است
پس اگر بدانیم کسی . نبوت باشد کسی ھیچ یک از احکام اسالمی را قبول نداشتھ باشد معذالک معتقد بھ

تردید داشتھ  حجیا  نمازاًال قبول دارد کھ پیامبر احکامی داشتھ ولی در وجوب جماصول دین را پذیرفتھ و ا
در اوایل اسالم واجب بوده ولی در زمان ھای اخیر واجب نیستند، اھل دین  نماز و حجباشد و گمان کند 
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کھ دالیل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد کھ چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بل
].2[."طبق مفاد آن دالیل ھر کسی شھادتین را بگوید مسلمان است

ھمانگونھ کھ دیده می شود،آقای خمینی، حقیقت اسالم را بھ وجود خدا و نبوت منحصر می کند، اما اسالم  
ق اش بسیار بیش از آن است کھ حتی فردی چون آن چنان کھ ناقد محترم  می فھمد و می خواھد، مصادی

. آیت اهللا وحید ھم چون آقای خمینی توحید و نبوت را برای مسلمانی کافی می داند. آقای خمینی می گفت
:می گوید

ھر کس شھادت بھ وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیأ صلی اهللا و علیھ و آلھ و سلم بدھد مسلمان "
. و مال او مانند جان و عرض و مال کسی کھ پیرو مذھب جعفری است محترم است است، و جان و عرض

آن است کھ با گوینده ی شھادتین ھر چند شما را کافر بداند بھ حسن معاشرت ] شیعیان[و وظیفھ شرعی شما
ر رفتار کنید، و اگر انھا بھ ناحق با شما رفتار کردند شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید،اگ

کسی از آنھا مریض شد بھ عیادت او بروید، و اگر از دنیا رفت بھ تشییع جنازه او حاضر شوید، و اگر 
]. 3"[حاجتی بھ شما داشت حاجت او را بر آورید

یا مصادیق گسترده ) خدا و نبوت(از ھمین مصادیق محدود مورد نظر آقای خمینی و آیت اهللا وحید  - 2-2
دا، نبوت، معاد،عدل،نماز، روزه،حج، انفاق،امر بھ معروف و نھی از خ(تر مورد نظر ناقد محترم 

، فھم و تفسیر واحدی وجود ...)منکر،روابط خانوادگی ویژه،روابط خاص مدنی، اصول اخالقی و
بھ عنوان نمونھ بھ خدا بنگرید، خدای عارفان .تمام اینھا، تفاسیر مختلف بر می دارند و برداشتھ اند.ندارد

و خدای برھان صدیقین مالصدرا،خدای غیر متشخص یا فراشخصی است، اما ) وجودیانوحدت (مسلمان
بر مبنای چھ ھرمنیوتیکی خدای محی الدین .  است" خدای متشخص انسانوار سلطانی"خدای فقیھان، 

محمد مجتھد شبستری فھم دیگری از اصل عربی، مولوی و صدرالمتألھین  غیر اسالمی معرفی می شوند؟ 
بھ  نظر وی، توحید پیام دینی قرآن است، ولی توحید در اینجا بھ معنای . نی ارائھ می کندتوحید قرآ

قرآن بیان کننده توحید ... موحدانھ نگریستن و موحدانھ زیستن است، و نھ عقیده بھ وجود خدای یکتا "
ین قرائت از چرا ا]. 4"[ پیامبر آن گونھ بھ جھان می نگریست و جھان را می فھمید.پیامبر اسالم است

توحید قرآنی ، غیر اسالمی است؟ 

چھ دلیلی دال بر غیر . قرائت سروش و مجتھد شبستری از نبوت،متکی بر آرای مولوی است  - 3-2
اسالمی بودن نبی شناسی مولوی  ارائھ شده است؟

گر ھمچون مطابق تلقی آقای خمینی، اعتقاد بھ آخرت لزومًا جزء حقیقت اسالم نیست، اما حتی ا   - 4-2
ناقد محترم اعتقاد بھ آخرت را یکی از ارکان مسلمانی بدانیم کھ بدون آن، دین، دیگر دین نباشد ،چھ دلیلی 
وجود دارد کھ تصاویر قرآنی بھشت و جھنم را حقیقی، نھ نمادین، بدانیم؟ یا اگر کسی چنان نظری داشت، 

نظر او را غیر اسالمی معرفی کنیم؟
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می پذیرد کھ اصول عقاید اموری است کھ باید با دالئل عقلی بدان رسید،حال، اگر ناقد محترم ھم   - 5-2
بود، تکلیف یک مسلمان مومن )نھ خدای متشخص انسانوار(دالئل عقلی دال بر وجود خدای غیر متشخص

چیست؟ آیا باز ھم باید از خدای متشخص انسانوار سلطانی اعتبار ساز دفاع کند؟اگر دالئل عقلی سخن 
خدا را ناپذیرفتنی نشان داد،آیا بازھم باید قرآن را کالم خدای متشخص انسانوار سلطانی تلقی کرد؟  گفتن

اگر دالئل عقلی حیات شخصی پس از مرگ را ناممکن اعالم کرد، آیا بازھم باید بھ حیات شخصی پس از 
مرگ اعتقاد داشت، یا باید تصور خود را در خصوص حیات پس از مرگ تغییر داد؟ 

مصاحبھ برای پذیرش آرای نو، معیاری بھ شرح  :معیار پذیرش و درستی آرای جدید دین شناسانھ -3
:عرضھ می دارند

الاقل در آن کھ بیان می شود اگر نتواند عرف اھل رشتھ خود را متقاعد کند، حرف ھای انقالبینوع "
دوره ای پذیرفتھ نشود ی درممکن است حرف -دوره بھ حاشیھ رفتھ و حذف می شود، ولی اگر توانست و 

. اھل علم پذیرفت، سخن درستی استاز ھمان  زمانی کھ این عرف -و در دوره ای دیگر پذیرفتھ گردد
دین سخنی گفتھ شود کھ عالمان دین آن را اگر بین عرف اھل. در عرف اھل دین ھم، ھمین گونھ است

کھ حتما با این مکتب یا با آن مکتب توافقی  حاال الزم نیست .نیابند، ھمین کفایت می کند حرف یاوه ای
".داشتھ باشد

:در خصوص این معیار چند نکتھ قابل ذکر است

قلمداد کردن، مبتنی بر چھ معیاری  انقالبیروشن نیست سخنان سروش ، شبستری و ملکیان را   -1-3
است؟

ن است مدعایی صادق ممک. و نادرستی مدعا نیست" درستی"پذیرش جمعی یا رد جمعی، معیار   -2-3
تحویل صدق بھ پذیرش جمعی، تحویل . باشد، ولی جامعھ ی عالمان نتواند بھ صدق ان سخن واقف شود

.دلیل بھ علت است

برای اینکھ .، معیاری قابل دفاع نیست"عالمان دین یاوه نیابند"کھ آرای نواندیشی دینی را این معیار   -3-3
ان دین معموًال ھرگونھ نوع آوری را بی پایھ و یاوه معرفی می تجربھ ی تاریخی نشان می دھد کھ عالم

اما گذشت زمانھ نشان می دھد کھ رایی کھ در یک دوره یاوه بھ شمار آمده، در دوره ی بعد بھ .کنند
معیار پذیرش مدعا، صدق و کذب مدعا و قوت و ضعف دالئل ارائھ شده  .سرمشق غالب تبدیل شده است

 .اوه نبودناست، نھ یاوه بودن و ی

ھمین کھ افقھ . ، حرف یاوه ای نیست"قرآن سخن پیامبر گرامی اسالم است"روشن است کھ مدعای  -4-3
و اعلم فقھای کنونی، آیت اهللا منتظری،  طی دو مرحلھ بھ طور مستدل اقدام بھ نقد این مدعا کرده اند، 

ر، افرادی چون سروش، شبستری و از سوی دیگ. حاکی از این است کھ با مدعای یاوه ای مواجھ نیستیم
مصطفی ملکیان، دینداران خردمندی ھستند کھ اگر مدعیات دیندارانھ شان مستدل تر از بقیھ عالمان دین 

بدین ترتیب، جامعھ ی دینداران،با دو مدعای متعارض در خصوص . نباشد، حداقل ھم سطح آنان است
این ) تسلط(، مدعای مسلط باشد، اما، معنای آنممکن است مدعای کالم اهللا بودن قرآن. قرآن روبروست
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ممکن است مدعای . ضمن آنکھ پیش بینی آینده کار دشواری است. نیست کھ مدعای مستدل تری است
. ، در گذر زمان بھ سرمشق غالب تبدیل شود"قرآن سخن پیامبر است"

یکی : نھ زبان وجود دارداز مدعیات متون یاد شده این است کھ دو گو یکی: زبان انسانی،زبان خدا -4
:گفتھ می شود. زبان انسانی و دیگری زبان غیر انسانی، یعنی زبان خداوند

اگر وارد این موضوع شویم کھ تمام این محدودیت ھا شامل  اما.زبان ھایی کھ ارایھ شده عصری است"
نیستم کھ معتقدبھ این معنا کھ . وحی ھم میشود، من با برخي از دوستان صاحب نظر مخالف ھستمزبان

ھم تعیین تکلیف  انسانیزبان غیرتوانیم برای  وجود دارد ما می زبان انسانیبا محدودیت ھایی کھ برای 
شبیھ این است کھ ما احکام فیزیک را بکنیم و معتقدم کھ احکام این قلمرو را بھ قلمرو دیگر بردن،

تیویست ھا و نئو پوزیتیویست ھا می گذشتھ پوزیاگر در. بخواھیم بھ عرصھ متافیزیک تحویل بکنیم
بود و  یرا ندیدم، پس خدا نیست، این حرِف خیلی پیش پا افتاده اگفتند، چون من زیر تیغ آزمایشگاه خدا

کھ این سخن فقط در عرصھ زیست شناسی قابل پذیرش است، اما در عرصھ فراتر پاسخ آن ھم این بود
بھ ھمین صورت اگر امروز گقتھ شود،. را وارد کردشناسی نمی توان احکام زیست شناسی از زیست

مشخص است، برای ما -بھ دلیل انسانی بودنش -احکام زبان انسانی اینگونھ است و ومحدودیت ھایش ھم 
و بھ وسیلھ آن  گفتفرا انسانی ھم سخن ی اگر موجوداما آیا این دلیل می شود کھ . سخن درستی است

محدودیت ھای انسانی باید دچار خن در ناحیھ مصدر و گوینده ھم بھانتقال مفاھیم صورت گرفت، آن س
اما در اصل خود آن مسئلھ . ھا تحمیل شودشود؟ ممکن است برای انتقالش بھ مِن انسان آن محدودیت

".کنند دو قلمرو با یکدیگر تفاوت مییعنی این. وحی چنین محدودیتھایی وجود ندارد

یک زبان بیشتر وجود ندارد، آن زبان ھم، ھمان زبانی است کھ انسانھا  برای اینکھ،.این مدعا کاذب است
اگر خداوند بتواند حرف بزند و حرف زده باشد، چاره ای جز این نداشتھ کھ از ھمان . برساختھ اند

اگر خداوند زبانی مخصوص بھ خود داشت، . برساختھ ی انسانی برای مفاھمھ ی با آدمیان استفاده کند
استفاده نکرده بود، بلکھ " زبان ھمگانی"برای اینکھ از .عنای آن زبان خاص را نمی فھمیدھیچ انسانی م

تجربھ .  ناممکن می شد" ارتباط"، "زبان مشترک"برای خود ساختھ بود،بھ دلیل نبود " زبان خصوصی"
رند، آنھا برای اینکھ آن تجربھ را در اختیار دیگران بگذا. ی عرفانی عارفان، تجربھ ی خصوصی است

بیان " زبان ھمگانی"بیافرینند، بلکھ مجبورند تجربھ ی خصوصی را بھ " زبان خصوصی"نمی توانند 
درست است کھ زبان عرفا تناقض آمیز است، ولی راه دیگری در پیش . کنند تا فھم آن امکان پذیر شود
. پای آنھا وجود نداشت و ندارد

پس زبان قرآن، . ، محدودیت ھای خاص خود را داردزبان انسانی، ھمانند دیگر برساختھ ھای انسانی 
 .خواه کالم اهللا بھ شمار آید، یا سخن پیامبر باشد، در ھرحال واجد ویژگی ھای زبان انسانی است

ھمھ ی . بھ سادگی نمی توان یک تفسیر خاص از متن را، تنھا تفسیر معتبر متن قلمداد کرد :نتیجھ
چھ دلیل یا دالئلی ، تفسیر آنان از متن، از نظر ھرمنیوتیکی، تفسیر  مومنان و مفسران باید نشان دھند بھ

معتبر متن محسوب می شود؟ در نبود چنان معیاری، تفسیر خود از متن را معتبر بھ شمار آوردن و 
در اولین قسمت نشان داده شد کھ حکم . تفسیر دیگران را عبور از متن قلمداد کردن، قابل  دفاع نمی باشد

در اینجا ھم حکم صادر کرده اند  . ه اند کھ  نمادھای نواندیشی دینی را نباید دینی بھ شمار آوردصادر کرد
خدای اسالم است و اگر خدای  (personal)و انسانوار  (individualized)کھ فقط خدای متشخص 
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ز دین متشخص انسانوار را برداریم و بھ جای آن خدای غیر متشخص یا فراشخصی گذارده شود، دیگر ا
برای آنکھ حتی فقھای . خواندن این سخنان، باعث تعجب فراوان است. و اسالم چیزی باقی نخواھد ماند

. انحصارگرا و بنیاد گرا ھم چنین فتوایی صادر نکرده اند

خدای (چھ کسی و در کجا اثبات کرده است کھ خدای فقیھان،  یعنی خدایی کھ فقھا بھ تصویر می کشید
، بیش از خدای فالسفھ و عارفان،یعنی خدایی کھ آنان  بھ تصویر )لطانی اعتبار سازمتشخص انسانوار س

می کشند، با خدای واقعی انطباق دارد؟ مگر راھی برای رسیدن بھ خدای واقعی وجود دارد؟ این مدعا کھ 
تبر خدای متشخص و انسانوار در دین ما حرف اول را می زند،روایت و قرائت  فقھا از  قران و سنت مع

ابن . در حالی کھ،خدای فیلسوفان  و عارفان مسلمان، خدای نامتشخص یا فراشخصی است. نبوی است
:عربی می گوید

تو برای خدا مانند صورت جسمیھ ھستی و او برای تو مانند روحی . تو صورت خدا و خدا روح توست"
ھمھ ی صفات شریف  ، احدیت از" واحد"در میان صفات ]."5"[است کھ مدبر صورت جسمیھ ی توست

اگر چنین نبود شناخت احدیت حق سبحانھ امکان . این احدیت در ھر موجودی ساری است. تر است
پس ھیچ کس خدا را جز از طریق نفس خویش نمی شناسد و بر احدیت حق دلیلی غیر از احدیت . نداشت

د کھ در آنجا ستر یعنی داخل بھشت من شو وادخلی جنتی]. " 6"[من عرف نفسھ عرف ربھ. نفس نیست
اگر بھ جنت او ...جنت من غیر از تو نیست، پس این تو ھستی کھ مرا با ذات خود می پوشانی. من است

داخل شدی بھ نفس خود راه یافتھ ای و معرفت دیگری بھ نفس خود پیدا می کنی غیر از آن معرفتی کھ 
یکی : ب دو معرفت می شویپس صاح. بھ ھنگام شناخت پروردگارت از راه نفس، پیدا کرده بودی

ھستی، و دیگری معرفت بھ او در خودت از آن جھت کھ " تو"معرفت بھ او در خودت از آن جھت کھ 
برای کسی کھ تو عبد او /  پس تو عبدی و تو ربی . ھستی" تو"ھستی نھ از آن جھت کھ " او"

واقعیت خالق ھمان . دحق منزه ھمان خلق مشبھ است ھر چند خلق از حق متمایز می باش]."7"[ھستی
چون خدای تعالی مطلق وجود است، و از آنجا کھ ھیچ ]."8"[مخلوق و واقعیت مخلوق ھمان خالق است

تقییدی برای او مانع تقییدی دیگر نیست، بلکھ ھمھ ی تقییدات از آن اوست، پس او مطلق تقیید است و 
کسی . نای انتساب اطالق بھ او را دریابپس مع. ھیچ تقییدی جدای از سایر تقییدات بر او حکم نمی راند

].9"[ھیچ نسبتی بھ او سزاور تر از نسبت دیگر نیست. کھ وجودش چنین باشد مطلق نسبتھا از آن اوست

حتی فقیھی چون آیت اهللا جوادی آملی در شرح حکمت متعالیھ مالصدرا، چاره ای جز دفاع از خدای غیر 
نامتناھی و نامحدود است، نامتناھی مجالی برای غیر نمی  اگر وجود واجب:" می نویسد. متشخص ندارد

ھستی ... گذارد و فرض شیء دومی کھ در عرض و یا طول آن قرار گیرد، خطا و ناصواب است
نامتناھی نیز صمد است، یعنی جایی خالی در عرض، طول، فوق، تحت، عمق و در ھیچ ساحتی از 

بنابر ]. "10"[ظ، ھستی دیگری حضور بھ ھم برساندساحتھای ھستی باقی نمی گذارد تا بھ ھمان لحا
غیر از واجب ھیچ چیزی موجود ... وحدت شخصی وجود، حقیقت وجود منحصر در واجب است

آنچھ در خارج واقعیت دارد، یک واحد شخصی خواھد بود کھ دارای شئون، تجلیات، ]. "11"[نیست
نخ واحد است و جز آن اصل واحد ھر ھمھ ی موجودات را یک اصل و س... نعوت و اوصاف کثیر است

چھ ھست شئوون اوست، تنھا آن حقیقت واحد ذات است و جز او اسماء و نعوت و صفات او ھستند، او 
اصل است و غیر او اطوار و شئوون آن می باشند، او موجود است و ھر چھ جز او باشد جھات و 

بھ تشأن غیر از وجود حقیقی واجب  با وحدت شخصی وجود و با ارجاع علیت]. "12"[حیثیات او است
کھ ھمان علت واحد و احد است ھیچ وجود دیگری کھ استقاللی یا تعلقی باشد، محقق نیست بلکھ آنچھ کھ 
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وجود غیر پنداشتھ می شود چیزی جز تطورات و شئوونات وجود حق و ذات احدی او نیست و با این 
زیرا وجود رابط داشتن ممکن ھا ...باقی نمی ماندبیان ھیچ نوع وجودی اعم از وجود رابط و یا رابطی 

با حضور اطالقی او ]."13"[بر مبنای تشکیک وجود است، نھ بر اساس رصین وحدت شخصی آن
].14"[غیری باقی نمی ماند و آنچھ کھ غیر می نماید چیزی جز حضور و ظھور آن مطلق منبسط نیست

:خدا نوشتھ است آیت اهللا ابوالقاسم خویی ، در خصوص این روایت از

احتمالی دیگر است و آنکھ مدعی وحدت وجود معتقد بھ وحدت وجود و موجود در عین کثرت آنھاست، " 
و وجود و موجود را کھ ھمان خدای سبحان است یکی می داند، و می گوید کھ کثرات ظھورات نور او و 

از نور خداوندند، کھ اصطالحًا  شئونات ذات او ھستند، و ھر کدام از آنھا صفتی از صفات خدا و تابشی
و این ھمان تقریری است کھ صدرالمتألھین ارائھ کرده و آن را بھ . بھ آن توحید اخص الخواص می گویند

ھر چند حقیقت مراد آنان برای ما روشن نیست، اما ... اولیا و عرفای بزرگ اھل شھود نسبت داده است
].15"[اخیر محکوم بھ کفر و نجاست نیست بھ ھر روی معتقد بھ حقیقت وجود بھ این معنای

:ھمچنین آقای خمینی گفتھ است

افسوس کھ ما بیچاره ھای گرفتار حجاب ظلمانی طبیعت و بستھ ھای زنجیرھای آمال و امانی جز "
مطعومات و مشروبات و منکوحات و امثال اینھا چیزھایی نمی فھمیم، و اگر صاحب نظری یا صاحب 

اگر یکی از این حقایق را از لسان ... ین حجب بردارد، جز حمل بر خطا نکنیمدلی بخواھد پرده از ا
عارف شوریده یا سالک دلسوختھ یا حکیم متألھی بشنویم، چون سامعھ ی ما تاب شنیدن آن را ندارد و 
حب نفس مانع می شود کھ بھ قصور خود حمل کنیم، فورًا او را مورد ھمھ طور لعن و طعن و تکفیر و 

].16"[قرار می دھیم و از ھیچ غیبت و تھمتی نسبت بھ او فروگذار نمی کنیمتفسیقی 

غیر . پس خدای غیر متشخص یا فراشخصی ، امری بی سابقھ در میان عارفان و فالسفھ مسلمان نیست
لیس خدای فراشخصی، محصول آیھ . اسالمی خواندن این خدا، امروزه فتوای شاذی محسوب خواند شد

دای غیر متشخص حرف نمی زند، اما نگاه موحدانھ بھ عالم و آدم ، ھمھ ی سخنان خ. است کمثلھ شیء
ابن عربی این سخن ابوسعید خراز را بسیار درست می دانست کھ . را سخنان خدا بھ شمار خواھد آورد

:در یکی از موارد می نویسد. خدا جمع ضدین است، و آن را در موارد بسیاری ذکر کرده است

بھ ھمین جھت درباره ی ... او از حیث وجود عین موجودات است)... ما ھو االھو(نیستغیر او چیزی "
کھ وجھی از وجوه حق و ) ره(خراز). انت ال انت(، تو تو نیستی)ھو الھو(او او نیست: او می گوئیم

خدای تعالی جز بھ جمع کردنش : ، گفت لسانی از السنھ ی او بود و خود خدا از زبان او سخن می گفت
معنای ]. 17"[ین اضداد در حکم بھ اضداد شناختھ نمی شود پس ھو االول و االخر و الظاھر و الباطنب

سخن گفتن خدا در اینجا بھ خوبی روشن می گردد، انسان صاحب تجربھ سخن خواھد گفت، و موحد 
. نداردبرای اینکھ در نگاه موحد جز خدا موجود دیگری وجود . سخن او را سخن خدا بھ شمار می آورد

:ابن عربی در مورد دیگری گفتھ است

فاجره حتی : خدای تعالی می گوید...  کنت سمعھ و بصره: حق در صورت خلق ظاھر شده می گوید" 
و ] یعنی کالم رسول ھمان کالم خداست)[ 6توبھ، (بھ او پناه بده تا کالم خدا را بشنود:  یسمع کالم اهللا
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و قضی ربک اال تعبدوا اال : خدای تعالی می گوید]."18)"[80نسأ،(من یطع الرسول فقد اطاع اهللافرمود 
برای مخلوق، افتقاری بھ غیر خدا ذکر نکرده و . یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اهللا: و نیز می گوید ایاه

یعنی عین ھر چیزی . نیز مقدر نفرموده است کھ غیر خدا پرستیده شود، پس ناچار او عین ھر شیء است
ھمان طور کھ عین عابد در ھر . مورد احتیاج باشد و عین ھر چیزی است کھ پرستیده می شوداست کھ 

پس در عابد و معبود غیر از ھویت او ظاھر نشده ...  کنت سمعھ و بصرهچنان کھ فرمود . عبادتی است
. معلول و مسبب وی نیز چیزی جز او نمی باشند. حکمت، سبب و علت او نیز غیر خودش نیستند. است

از منظر وحدت وجودی ابن عربی کھ کل ھستی غیر از خدا ]. 19"[پس او می پرستد و پرستیده می شود
:ھر کس ھر کاری کند، کار خداست. چیزی نیست، آیات انسانوارگی قرآن ھم تفسیر روشنی پیدا می کند

ھ ی عقلی آنھا را خدا خود را بھ آنچھ صفات محدثات است و ادل] کھ غیر او وجود ندارد[بھ ھمین علت "
]. 20"[بپرھیز از آنکھ او را با عقلت تسبیح کنی. درباره ی خدا محال می شمرند، موصوف کرده است

یعنی صفاتی را کھ . ھنگامی کھ شرع آمد، نقیض آن چیزی را آورد کھ عقول بر آن داللت می کنند"
نزول، نشستن، شادی،  آمدن،: صفات موجودات حادث محسوب می شوند برای خدا ذکر کرد از قبیل

اگر او نبود ما ]."21"[ھمراه با این صفات، لیس کمثلھ شیء را نیز آورد. خنده، دست و پا و دیگر صفات
پیدا نمی شدیم و اگر ما نبودیم او بھ واسطھ ی نسبتھای کثیر و اسماء مختلف المعانی کھ بھ خود نسبت می 

].22"[ما بھ اوییم و او بھ ماست. و بر اوستپس کل امر متوقف بر ما . دھد تکثر پیدا نمی کرد

اکبر گنجی

1387دی  7رادیو زمانھ، : منبع

: پاورقی ھا

مھر 12محسن کدیور، دین و معنویت، رجوع شود بھ متن کامل سخنرانی وی در حسینیھ ارشاد، -1
.،سایت کدیور 1386

بھ وسیلھ ) ھاد دین از نھاد دولتجدایی ن(از سکوالریسم محرف) تقلیل نقش دین(تفکیک سکوالریسم اصیل 
ی آقای کدیور، و طرح این مدعا کھ سکوالریسم در مھد اصلی خود بھ معنای تقلیل نقش دین بوده 

نظام ھا ی سکوالر، نظام ھایی ھستند کھ در .است،مدعایی است کھ  شواھدی برای تأیید آن ارائھ نمی گردد
اشتن خدا،اصالت نداشتن وحی و نبی،و جایگاه و موضوعیت ند. آنھا نھاد دین از نھاد دولت جداست

کتاب ھای مھم . نامیدن، با شواھد تاریخی تأئید نمی شود" سکوالریسم اصیل"مصداق نداشتن معاد را 
در حوزه ی سکوالریسم ،نگاه بھ این موضوع را تاحدود ... طالل اسد ، خوزه کوزنوا ، چارلز تیلور و

.مسألھ پرتو جدیدی افکنده اند زیادی تغییر داده و بر ادبیات این

. 327 -328، صص  3،ج کتاب الطھارهروح اهللا خمینی،  -2

. http://www.tabnak.ir/pages/?cid=25383: رجوع شود بھ  – 3

. 98اره ششم، صمحمد مجتھد شبستری، قرائت نبوی از جھان، مدرسھ،شم -4
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)4(وشنفکری دینینگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای ر

پیامبر ناتوان
متن مصاحبھ مردم و پیامبر گرامی اسالم را ناتوان از رفع مشکالت و  :پیامبر ناتوان، مردم ناتوان -1

از این رو خداوند باید مستقیمًا بھ کمک آنان  آمده و با نزول . حل مسائل زمانھ شان معرفی می کنند
:گفتھ می شود. فع می کرده استوحی، مسائل آنان را حل و مشکالت شان را ر

برای حل مسایل عصر نزول خود راه حل ارایھ بکند؟ یعنی آیا پیامبر شخصا آیا قرآن کریم حق نداشتھ"
ھمھ مسایل زمان خود را بدون کمک مستقیم خداوند حل کند؟ بھ این معنا کھ در برابرمی توانستھ

اگر بھ این می توانست ھمھ مشکالت را حل کند؟ معضالتی کھ رخ می نمود، آیا پیامبر بدون نزول آیھ
نیازمند کمک مستقیم پیامبرپس  -پاسخ درست ھم ھمین استکھ ظاھرا  -پرسش پاسخ منفی دھیم 

از آیات قرآن ناظر بھ حل در این صورت ما آیاتی خواھیم داشت کھ آن بخش.  خداوند بوده است
مقام حل مشکالت ھمھ دوران ھا آیاتی کھ در مشکالت موقت دوران حضور است و حکم این آیات با

آیاتی کھ ناظر بھ . از آیات در قرآن وجود داردبنده معتقدم کھ ھر دو دستھ. ، متفاوت خواھد بود ھستند
".بھ مسائل خاص دوران نزول ھستندقواعد کلی ھستی ھستند و آیاتی کھ ناظر

:این مدعا از زوایای گوناگون قابل نقد است

ریت احکام عبادی و غیر عبادی اسالم، ھمان قوانین اعراب جاھلی است کھ قرآن آنھا را با اکث -1-1
این . بھ عنوان نمونھ بھ قصاص بنگرید کھ پیش از اسالم وجود داشت]. 1[اندکی تغییر امضاء کرده است

ی و لکم فی القصاص حیوه یا اولاش، آیھ  تفسیر کبیرمسألھ آن قدر عادی است کھ فخررازی در 
:می گوید. را فقط از جھت  فصاحت باالتر از جمالت اعراب می داند) 179بقره، (االلباب

چھ . علمای بیان ھمداستانند کھ این آیھ از نظر جمع معانی و ایجاز در عالیترین درجھ ی فصاحت است"
قتل البعض : از جملھ گفتھ است. این معنی را بھ الفاظ گوناگون بیان کرده است] پیش از نزول قرآن[عرب

بیشتر (اکثروا القتل لیقل القتل: یا). کشتن عده ای معدود، برای جامعھ زندگی بخش است(احیاء للجمیع
القتل انفی : و بھترین گفتھ ای کھ از آنان در این زمینھ نقل شده این است). بکشید تا مأًال کمتر کشتھ شوند

بیر قرآن از اینھا فصیح تر است و تفاوتشان در آری تع). قتل بازدارنده و دوردارنده ی قتل است(للقتل
از ھمھ ی عبارات ) بھر شما در قصاص حیاتی نھفتھ است(و لکم فی القصاص حیوه) 1: چند چیز است

را نباید بھ حساب آوریم، زیرا تقدیرًا در ھمھ ی ان عبارات نھفتھ ] بھر شما" [ولکم"کوتاھتر است، چھ 
بعض احیاء للجمیع، ناچار باید چنین عبارتی  را مفروض گرفت، آنجا ھم کھ می گویند قتل ال. است

القتل انفی "از " فی القصاص حیوه"چون تأمل شود دریافتھ می شود کھ . ھمچنین در القتل انفی للقتل
بھ ظاھر وجود یک چیز را مایھ ی نفی و " القتل انفی للقتل] "جاھلی[قول عرب) 2. کوتاه تر است" للقتل

چنین نیست، چھ نوع خاصی از " فی القصاص حیوه"ولی . داده است و این محال است انتفاء آن قرار
دیگر اینکھ قصاص  را مایھ ی حیات مطلق قرار نداده، زیرا حیات . کشتن را کھ قصاص باشد یاد می کند

فظ ل" القتل انفی للقتل"در قول ) 3. را نکره آورده است، بلکھ آن را مایھ ی نوعی از حیات شمرده است
فقط نفی یا منع را در " القتل انفی للقتل"قول ) 4. چنین نیست" فی القصاص حیوه"قتل تکرار شده و در 
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ھم منع قتل را در بر دارد و ھم جرح و جز آنھا را، پس فوائد " فی القصاص حیوه"بر دارد، ولی قول 
است، مطلوب است، ولی  نفی قتل، بھ تبع اینکھ متضمن حصول حیات ) 5. بیشتری را در خود جمع دارد

قتل ظالمانھ ھم قتل است، ) 6. آیھ، داللت صریح بر حصول حیات دارد کھ مقصود اصلی و اولی است
چھ بازدارنده و دور دارنده ی قتل . حال آنکھ باز دارنده از قتل نیست، سھل است افزاینده ی قتل است

باطل است، ولی آیھ ظاھرًا و " للقتل القتل انفی"نوع خاصی از قتل یعنی قصاص است، لذا ظاھر قول 
].2"[بدین گونھ تفاوت بین آیھ و کالم عرب معلوم شد. تقدیرًا درست است

بھ صراحت می نویسد کھ اکثر احکام عبادی و غیر عبادی  حجھ اهللا بالغھشاه ولی اهللا دھلوی در کتاب 
:اسالم ھمان احکام جاری در جامعھ اعراب است

نند کھ شرع اسالم درباب نکاح و طالق و معامالت و زینت و لباس و قضاء و راسخان در علم می دا"
بلی گاھی تصحیح خطاھا . حدود و قسمت غنائم چیزی نیاورد کھ اعراب ندانند یا در قبولش تردید کنند

دیھ قتل در زمان عبدالمطلب ده ... رخ می داد مثل ربا کھ در میانشان رواج یافتھ بود و از آن نھی شدند
دید کھ با ده شتر دست از آدمکشی بر نمی دارند آن را بھ صد شتر رساند و پیامبرھم آن را نگاه . تر بودش

از ھر غارت یک چھارم بھ رئیس قوم می . اولین قسامھ را ابوطالب برگزار کرد. داشت و عوض نکرد
رفتند شرع ھم چیزی قباد و انوشیروان پسرش مالیات و عشریھ می گ. رسید پیامبر آن را  یک پنجم کرد

بنی اسرائیل زانیان را سنگسار می کردند و دست دزد را می بریدند و قاتل را می . نزدیک آن را آورد
بلکھ اگر . کشتند، قرآن ھم ھمان را آورد و امثال اینھا بسیار است کھ بر شخص محقق مخفی نخواھد ماند

کھ انبیأ علیھ السالم در آئین و آداب تو زیرک باشی و بھ جوانب احکام محیط باشی خواھی دانست 
البتھ تحریفات جاھلی را از آن . عبادات ھم چیزی نیاوردند کھ خودش یا مثلش در میان قومشان نباشد

].3"[زدودند و اوقات و ارکان مبھم و امور مھجور مانده را ضبط و ترویج کردند

. ه زندگی جمعی شان برساختھ بودندبدین ترتیب، اعراب جاھلی، بدون کمک خدا، قوانینی برای ادار
ھمان قوانین را امضا کرده است، نھ آنکھ قوانین جدیدی آورده باشد کھ فقط و فقط ) خدا؟ پیامبر؟(قرآن

.خدا قادر بھ وضع انھا بوده است

ابن خلدون . بشر فارغ از وحی ھم توانستھ است مسائل و مشکالت زندگی خود را حل و رفع کند  -2-1
وشتھ است کھ بشر فارغ از وحی  بھتر از انسان ھای دارای وحی مسائل و مشکالت زندگی در مقدمھ ن

پس از این نشان داده خواھد شد کھ نواندیشان دینی قائل  بھ کالم اهللا بودن .خود را حل و رفع کرده است
. قرآن، ھمان احکامی  کھ بھ گمان آنھا خداوند برای حل مشکالت فرستاده است را رد می کنند

خوشبختانھ در مصاحبھ، یک نمونھ از مسائل غیر قابل حل،کھ خداوند با نزول وحی آن را حل کرد، 
:گفتھ می شود.. ارائھ می گردد تا ذھن ما با مدعا بھتر آشنا شود

ناظر بھ یک مسئلھ موقت و خاص بھ عبارت دیگر در بین ھمھ آیاتی کھ خداوند بیان فرموده است، یکی"
شد کھ حکم ازدواج ھمسر پسرخوانده، مثل پدرخوانده کھ یکبار در زمان پیامبر حل است، مثل مسئلھ

نمی توانست حل کند، با کمک خداوند  یخود بھ تنھائمسئلھ ای را کھ پیامبر. ھمسر پسر واقعی نیست
".حل شد
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چھ . است این مدعا کھ این موضوع یکی از مسائل الینحل مردم زمان پیامبر بوده است، مدعایی بالدلیل
شواھد و قرائنی نشان می دھد کھ مردم آن زمان گرفتار  چنین مسألھ ای بودند؟ یعنی تعداد زیادی از 
مردم می خواستھ اند با ھمسر پسر خوانده خود ازدواج کنند، اما نمی دانستند راه حل این مسألھ چیست؟  

خداوند بھ او فرمان داد برای اینکھ   پیامبر گرامی اسالم ھم نمی دانست راه حل این مسألھ کدامست؟ بعد
مسألھ ی بھ این مھمی کھ برای مردم وجود دارد حل شود، تو باید با ھمسر پسر خوانده ی خود ازدواج 

. کنی تا این مسألھ حل شود

اما مسألھ این است کھ ازدواج پیامبر گرامی اسالم  با زینب، بھ جای آنکھ مسألھ ای را حل کند، مسائل 
بھ وجود آورد  کھ نھ توضیحات قرآن توانست آن مسائل را برای گذشتگان حل کند، و نھ  عدیده ای

مسلمانھای متعلق بھ دوران مدرن می توانند توجیھی قانع کننده بھ پرسش گران  در این خصوص عرضھ 
است،  یعنی بھ نظر می رسد، اگر پیامبر می فرمود، مردم حکم ازدواج با ھمسر پسر خوانده چنین. بدارند

. و آن بزرگوار خود با ھمسر پسر خوانده ی خویش ازدواج نمی کرد، مسألھ قابل قبول تر بود

متن مصاحبھ ھیچ نوع نمونھ ای از احکام اجتماعی ناظر بھ ھمھ ی زمان ھا ارائھ نمی کند تا   -3-1
ابقھ ای در جوامع یعنی یکی از احکام غیر عبادی تأسیسی اسالم، کھ نھ س. مدعایشان قابل ارزیابی شود

. دیگر داشتھ باشد، و نھ بدون کمک خدا آدمیان قادر بھ وضع آن حکم باشند

مصاحبھ ، تفکیک احکام دائمی از احکام موقت را بھ مجتھدان  :مجتھدان،تعیین کنندگان احکام دائمی -2
.واگذار می کند

است؟ این تفکیک نیاز بھ سوالی کھ اینجا مطرح می شود این است کھ تفکیک این دو دستھ چگونھ"
این ھم اشتباھی است . تفکیک را دارا استاینگونھ نیست کھ بگوییم ھر مومنی توانایی این. اجتھاد دارد

متعلق بھ ھمھ ھست، پس اینگونھ مسائل فنی و ظریف کھ مرتکب می شوند و چون فکر می کنند کھ دین
لم فیزیک یا بھ عنوان مثال مھندسی ساختمان ھمھ ھمانگونھ کھ از نتایج ع .ھم در حد توان ھمھ می باشد

زندگی می کنند، اما در عین حال این استفاده بھ این معنا نیست کھ ھر کسی کھ در ساختمانمردم استفاده
ھم ھمین گونھ می کند، حق دارد نظر تخصصي و فنی راجع بھ مھندسی ساختمان بدھد، در علوم دینی

از نتایج و فواید آن ھمگان کرد تا توانایی اظھار نظر حاصل شود، اماباید درس خواند و تحصیل . است
در این عرصھ ھا اظھار نظر تخصصی است فواید دینی، عمومی است اما اظھار نظر. استفاده می کنند

کنند کھ فالن آیھ، ناظر بھ مسئلھ و زمانھ خاصی است و بھ نظر مجتھدان بصیر باز می گرددکھ تعیینو 
".ھمیشھ انداز آیات، ناظر بھفالن دستھ 

.تشبیھ مبنای استدالل نیست، برای اینکھ با عوض کردن تشبیھ، نتیجھ تغییر خواھد کرد  -1-2

اسالم . علوم تجربی و انسانی مدعی نیستند کھ ھمھ ی مردم باید از راه تحقیق  مومن بھ آنھا شوند -2-2
تقادات از راه تحقیق و استدالل، نھ تقلیدو نقل،بھ مدعی است کھ بر ھمھ ی دینداران واجب است کھ در اع

از این جھت، دین با ھیچ یک از علوم یا . دین تمام وجود آدمی را در بر می گیرد. درستی باورھا برسند
.فلسفھ قابل قیاس نیست

تمام احکام فقھی کھ در جمھوری اسالمی تغییر کرده اند، معلول فشار اجتماعی و فشارھای بین   -3-2
. فقھا از سنگسار دفاع می کنند، اما زنان در مقابل انھا ایستاده اند. لمللی بوده است، نھ مجتھدان بصیرا
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فقھا از احکام ارتدادو محاربھ دفاع می کنند،اما جامعھ و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در مقابل آنھا 
ین المللی برای تغییر احکام فقھی اعتراف حتی رھبری نظام،آقای خامنھ ای، بھ فشار مجامع ب. ایستاده اند
فقھا ]. 4"[دشمن  نظام اسالمی را برای اجرا نکردن اسالم تحت فشار می گذارد:"می گوید. کرده است

فقیھ بصیری . از احکام تبعیض آمیز علیھ زنان دفاع می کنند، اما زنان ایران در مقابل آنھا ایستاده اند
: می گویند. را فاقد حقوق می داندچون آقای کدیور، ھم جنس گرایان 

پاسخ الئیسیتھ  جملھ حقوق بشر است؟از)بویژه پیش ازازدواج(خارج از ازدواج یآیا روابط آزاد جنس"
عالوه بر رضایت . است  یبھ مسئلھ منف یدینپاسخ. مھم رضایت طرفین است  .بھ مسئلھ مثبت است

خارج از خانواده بیزار  یھر گونھ رابطھ جنسوخداوند از دختر وپسر رضایت خداوند نیز شرط است
 یاست كھ روابط جنس یخانواده از نھایت اھمیت برخوردار است وتنھا نھادنھاد یدر رویكرد دین. است

خارج از ازدواج ممنوع است، واینگونھ روابط  یھر گونھ روابط جنس یاز نگاه دین .در آن مجاز است
آیا   .ھ از نگاه الئیك اینگونھ روابط از حقوق بشر استحال آنك. شود یحقوق بشر محسوب نماز

تمایل . است، مھم رضایت طرفین استاز حقوق بشر است یا نھ ؟ پاسخ الئیك مثبت یھمجنس گرای
در سلب  ینمي تواند مرجعیت مقبول یدین یدارد ونھیبھ جنس مقابل یا بھ ھمجنس بھ طرفین بستگ یجنس

است و مخل  یمطرود، قبیح و خالف نوامیس الھ یامر یگرایمجنسھ یاز نگاه دیناین حقوق باشد 
].5"[دساب آورھ حرا در زمره حقوق بشر ب توان آن یوھرگزنمكیان خانواده مي باشد

ممکن است جناب کدیور ھیچگاه ھمجنس گرایان را مشمول حقوق بشر نکنند، اما اینک  اکثر متفکران  
بدینترتیب، رفتھ رفتھ فقھا . صادیق حقوق بشر بھ شمار می آورندنامی جھان ھمجنس گرایی را یکی از م

و ناقد محترم  در اثر فشار اجتماعی، ھمجنس گرایان را آدم بھ شمار خواھند آورد و حقوق بشر را ھم 
.شامل آنھا  خواھند کرد

رد می  در قسمت ھای بعدی روشن خواھد شد کھ نواندیشان کنونی روحانی ، اکثر احکام فقھی را -4-2
بدین ترتیب، حداقل اکثر احکام غیر عبادی،کنار نھاده . کنند، برای اینکھ آن احکام دیگر کارایی ندارند

خواھند شد، اگر این مدعا صادق باشد، فقھا وقت خود را صرف چیزی کرده اند، کھ فایده ای برای کسی 
کس بھ طور شھودی در می یابد کھ آن برای اینکھ ھر . رد آن احکام، نیازی  بھ فقھای بصیر ندارد. ندارد

گفتھ شد کھ تشبیھ پایھ ی استدالل نیست، اما برای تقریب بھ . احکام با اخالق و حقوق بشر تعارض دارند
اما وقتی آشپزھا در . ھمھ مردم، نھ آشپز اند و نھ فقیھ. ذھن، از تشبیھ دیگری استفاده خواھیم کرد

غذا ھا را می خورند، درمی یابند کھ چھ کسی آشپزتر است،  آشپزخانھ غذا درست کردند، مردمی کھ آن
بدین ترتیب، مردمی کھ آش پختھ شده ی فقھا، یعنی فقھ، را . یعنی غذای کدام آشپز، خوش مزه تر است

مصرف می کنند، بخوبی در می یابند کھ این احکام ناکارا، خرد ستیز، و معارض با حقوق اساسی آدمیان 
. است

برای اینکھ فقھا با احکام فقھی . تن در این خصوص نامقبول و خالف حقوق بشر استرویکرد م -5-2
جان و مال مردم را تحت سلطھ درآورده ... متضاد با حقوق بشر، دموکراسی ، آزادی، کثرت گرایی و

اند، و فقیھ بصیر می فرماید چون این بحث تخصصی است،مردم  نمی توانند در خصوص  تغییر این 
اگر موضوع بحث  باور یا عدم باور بھ وجود مالئکھ و جن بود، سرنوشت این بحث . دھند احکام نظر

لذا . ربطی بھ سرنوشت مردم نداشت، اما احکام غیر عبادی فقھ ناظر بھ زندگی و سرنوشت مردم است
در برای اینکھ باید . مردم حق دارند کھ در این خصوص نظر دھند و نظر آنھا بر نظر فقھا تقدم  دارد
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برخالف نظر فقھا ارث باید بھ : یعنی مردم می توانند بگویند . خصوص سرنوشت خود تصمیم بگیرند
طور برابر  میان زنان و مردان  تقسیم شود، زنان حق دارند در خصوص پوشش فقھی تصمیم 

والیت  بگیرند،مجازات سنگسار باید لغو شود، حکم ارتداد باید لغو شود، مجازات محاربھ باید لغو شود،
فقیھ باید برچیده شود، قطع  دست دزد امری غیر انسانی است،مجازات فقھی شراب خوری باید لغو 

برای رد این موارد، نیازی بھ تخصص فقھی فقھا نیست، اگر مردم نخواھند، این امور باید . شود،و غیره
. فقیھ، تقدم ندارد لغو شوند، حکم فقھی فقھای بصیر در این زمینھ ھر چھ باشد، بر نظر مردم غیر

:اجتماعیات عقلی و تعبدیات غیر عقلی  -3

است کھ با عقل انسان می شود آنھا را درک کرد و پیشتر گفتھ ام بخش اجتماعیات در رابطھ با اموری"
اما  ،و گفتم کھ کلیت اینکھ چرا باید خدا را پرستید عقلی استبا وضوح تمام بخش عبادات را جدا کردم

شود ھمان مناسک و بھ  و این بھ عبارت جامعھ شناسانھ می ،پرستید دیگر عقلی نیستھ بایداین کھ چگون
تا ابد ھمان گونھ کھ پیامبر نماز گزارد، ما. عبادات توقیفی و تعبدی است. دینی می شود عباداتعبارت

. ی گیریمروزه مھمانگونھ کھ پیامبر روزه گرفت بھ ھمان شیوه. ھمانگونھ می باید نماز بگزاریم
ھمانگونھ کھ پیامبر انفاق  .آوریمھمانگونھ کھ پیامبر حج بھ جا آورد تا ابد ما ھمانگونھ حج بھ جا می

یعنی . کردم کھ این ھا در ھیچ فضایی عوض نمی شودکرد ھمانگونھ ما نیز می باید انفاق کنیم؛ و ذکر
نماز خواندن ھم بھ ھمین . داردھزارسال پیش و ھزارسال بعد نروزه گرفتن ماه رمضان اختصاصی بھ

".نفی این ھا بھ نفی عملی دین منجر می شود. بھ جای خودشترتیب و بقیھ عبادات ھم

معیار تمیز احکام عبادی از احکام غیر عبادی کدام است؟آیا معیارھای پیشینی برای تمیز وجود  -1-3
، احکام بھ دو قلمرو مختلف تقسیم می دارد، یا براساس تمایزی کھ فقھا در طول تاریخ ایجاد کرده اند

شود؟

در قسمت ھای پیشین نشان داده شد کھ ناقد محترم مصادیق مسلمانی را بیش از آقای خمینی و آیت  -2-3
در مسألھ خدای متشخص انسانوار ھم فتوای صادر شده از سوی ایشان با فتوای  . اهللا وحید قرار داده اند

هللا خویی تفاوت دارد، یعنی، حتی آقای خمینی و خویی ھم حاضر نبودند فقھایی چون آقای خمینی و آیت ا
در احکام عبادی ھم حکم ایشان شدید . فتوا صادر کنند کھ باور بھ خدای غیر متشخص غیر اسالمی است

آقای خمینی نماز و حج را جز حقیقت اسالم بھ شمار نمی آورد و بھ . تر از حکم آقای خمینی است
اًال قبول دارد کھ پیامبر احکامی داشتھ جماگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفتھ و ا:" صراحت می گفت

در اوایل اسالم واجب بوده ولی در  نماز و حجتردید داشتھ باشد و گمان کند  حجیا  نمازولی در وجوب 
رای زمان ھای اخیر واجب نیستند، اھل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکھ دالیل کافی ب

". مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد کھ طبق مفاد آن دالیل ھر کسی شھادتین را بگوید مسلمان است
آقای خمینی ادعای نواندیشی ". نفی اینھا بھ نفی عملی دین منجر می شود:"اما جناب کدیور می فرمایند

در احکام فقھی عبادی  یو روشنفکری نداشت، اما انتظار نمی رود کھ نواندیشی دینی یا روشنفکری دین
آقای خمینی در جای دیگر، حکومت را باالتر از .رادیکال تر از فقھایی چون آقای خمینی حکم صادر کند

احکام عبادی بھ شمار آورده و می گوید کھ حکومت مجاز است نماز و روزه و حج را، کھ از احکام 
است و " م فرعیھ حتی نماز و روزه و حجمقدم بر تمام احکا:"می نویسد حکومت. عبادی اند، تعطیل کند

].6[این از اختیارات حکومت است کھ در این خصوص تصمیم بگیرد
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موارد زیر مثبت . قرآن کارکردھا و مصالح برخی از مھمترین احکام عبادی را بیان کرده است -3-3
:مدعای ماست

پای دار، زیرا نماز از زشتی و  نماز را بھ: ان الصاله تنھی عن الفحشاء و المنکر و لذکر اهللا اکبر
.)۴۵عنکبوت،(ناپاکی باز می دارد و یاد خدا از نماز ھم بزرگتر است

 .)١٨٣بقره، (بھ این جھت روزه بر شما واجب شده است کھ امید می رود پرواپیشھ شوید

ھرگز گوشت ھا و خون ھای قربانی ھا بھ خدا نمی رسد اما پرواپیشگی شما بھ ساحت او می 
.)٣٧ج،ح(رسد

. )٧ھود، (تا شما را بیازماید کھ کدامتان کار بھتر می کنید

آل (بھ نیکی نخواھید رسید مگر اینکھ از آنچھ دوست دارید ببخشید :لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون
.)٩٢عمران،

ز نماز کھ عملی ظاھری است برای خاطر دوری ا .بدینترتیب انفاق موجب تطھیر درونی آدمیان است
و از آن مھمتر یاد خدا، کھ امری درونی و باطنی است، از  ، زشتی و ناپاکی مورد امر واقع می شود

حال اگر انجام این اعمال بھ نتایج گفتھ شده منتھی نگردید، چھ باید کرد؟ اگر . نماز مھمتر تلقی می شود
باید کرد؟ اگر دینداران با انجام  مومنان این اعمال را انجام دھند و ھیچ تغییری در خود مشاھده نکنند، چھ

تمام امور دینی باز ھم انسان ھای اخالقی نبودند، چھ باید کرد؟ روشن است کھ مومنان شخص عامل را 
ناقد محترم  . متھم خواھند کرد کھ این اعمال را بدرستی انجام نداده است، وگرنھ بھ آن نتایج منتھی می شد

:در این خصوص می گوید

عرضھ خواھد شد،  در آخرتی از این امور امکان بروز ندارد، آن نتایج برای یک مومن نتایج بسیار"
بنابر این اگر  زندگی در دنیا، در اکنون و در اینجا، خالصھ بکنید، بھ زبان ساده می توانم ذکر بکنم، 

". اسالم بھ اکثریت گزاره ھایش ختم می شود

ایج نماز و روزه و انفاق و برخی دیگر از احکام عبادی را این سخن قابل قبول نیست، برای اینکھ قرآن نت
باید میان کسی کھ نماز می خواند، با کسی کھ نماز نمی خواند، تفاوت ھای بسیاری . روشن کرده است
باید میان کسی کھ روزه می گیرد، با کسی کھ روزه نمی گیرد، تفاوت ھای عمیقی . وجود داشتھ باشد
اعضای شورا ی نگھبان، رھبر نظام، برخی از مراجع تقلید (است کھ فقھاییچگونھ . وجود داشتھ باشد

کھ ادعای عدالت می کنند و عامل بھ احکام عبادی اسالم اند، بیش از ھمھ ظلم و جنایت می کنند؟ ...) و
باید کل وجود فرد را متحول کند، نھ آن ھمھ ظلم و ... دروغ می گویند؟ آخر آن نماز و روزه و حج و 

ت تولید کند؟ آیا کسی در فقاھت،عرفان، و دینداری آقای خمینی شک و تردید دارد؟ چگونھ بود کھ جنای
صادر کرد؟ اما در وصیت نامھ اش  1367براحتی حکم قتل عام چند ھزار زندانی سیاسی را در تابستان 

خواھران و با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار بھ فضل خدا از خدمت :" نوشت
وقتی کسی تشنھ باشد، با خوردن آب تشنگی ". برادران مرخص، و بھ سوی جایگاه ابدی سفر می کنم

اگر بیماری نزد دکتر رفت و پزشک نسخھ ای برای بیماری اش تجویز کرد، اگر . اش رفع خواھد شد
سخھ ی درستی برای دکتر نمی تواند بھ بیمار بگوید من ن. تشخیص او درست باشد، او معالجھ خواھد شد
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احکام عبادی، برای استکمال وجودی . بیماری تو تجویز کرده ام، این تقصیر توست کھ معالجھ نمی شوی
نمی توان مدعی شد کھ شما این نسخھ را بپیچید، آثار آن در آخرت . و ملکھ کردن فضایل اخالقی اند

در ھمین جھان او باید بھ . ومنان باشددر ھمین جھان مومن باید اخالقی تر از غیر م. نمایان خواھد شد
پیامبران، آنچنان کھ مولوی آنان را معرفی می کرد، طبیب . الگوی فضائل اخالقی و معنویت تبدیل شود

:روح اند

حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم                           بسی علتیان را ز غم باز خریدیم

بسی مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم                حکیمان فصیحیم کھ شاگرد مسیحیم     

یعنی پیامبر گرامی اسالم عرف اعراب را بھ رسمیت شناختھ و . اکثریت احکام فقھی، امضایی اند:نتیجھ
بدینترتیب این مدعا کھ پیامبر و مردم قادر بھ حل آن مسا ئل . با اندکی تغییر آنھا را تصویب کرده است

ضع آنھا مسائل و مشکالت آنان را حل و رفع کرد، مدعای قابل دفاع و   منطبق با واقع نبودند و خدا با و
تحوالت اجتماعی آنان را . فقھا در احکام فقھی ھمیشھ محافظھ کار و دنبالھ رو جامعھ بوده اند. نیست

از مسلمین  اگر دنیا اصل باشد، زندگی دنیوی غیر مسلمانھا. مجبور می کرد کھ فتوای خود را تغییر دھند
اگر فضائل اخالقی مالک باشد، رذائل اخالقی در میان . پایبند بھ احکام فقھی، پیشرفتھ تر و آباد تر است

دین اگر برای حکومت کردن نیست،کھ نیست، حداقل باید بتواند . ما بیشتر از دیگر جوامع رایج است
عمل کنید، نتایج آن در آخرت بروز  نمی توان مدعی شد شما بھ احکام عبادی. انسان اخالقی تربیت کند

نمی توان نماز خواند و . احکام عبادی باید شخصیت معنوی و پایبند بھ فضائل اخالقی بسازند. خواھد کرد
عمل بھ احکام . آن روش ھا، برای تغییر وجود فرد است. روزه گرفت و از فضائل اخالقی تھی بود

ره شود، بلکھ، سرمایھ ای ھستند  کھ باید وجود فرد را عبادی ، سرمایھ ای نیست کھ در بانک اخرت ذخی
. متحول  کنند

اکبر گنجی

1387دی  7رادیو زمانھ، : منبع

: پاورقی ھا

.، بیروت المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالمجواد علی،  -1

. 62، ص  5، ج التفسیر الکبیرامام فخر رازی ،  -2

. 105، ص  1، ج  ھحجھ اهللا بالغشاه ولی اهللا دھلوی،  -3

. 2، ص  1381/  21/10روزنامھ رسالت،  -4

.، رجوع شود بھ سایت وی"حقوق بشر، الئیسیتھ و دین"محسن کدیور،  -5

: آقای کدیور در جای دیگری در این خصوص نوشتھ اند
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ن بھ در اعالمیھ جھانی حقوق بشر و دو میثاق پیرو آ) ھمجنس بازی(اوًال ارتباط جنسی با جنس موافق"
) اقلیت جنسی(تالش ھمجنس گرایان در شناختھ شدن آنھا بھ عنوان یک اقلیت. رسمیت شناختھ نشده است

تا آنجا کھ من می دانم تنھا جایی کھ بھ این .در اسناد اصلی اجماعی بین المللی تاکنون بھ نتیجھ نرسیده است
در پیش گرفتن این رویھ در کشور امر اشاره شده در یک سند فرعی پناھندگی افرادی است کھ بھ خاطر 

در برخی کشورھای اروپایی کوششھایی برای بھ رسمیت شناختھ شدن . خود در خطر مرگ قرار گرفتھ اند
ھمجنس گرایان و پذیرش خانواده متشکل از دو جنس موافق آغاز شده، اما نھایت موفقیت آنھا این بوده کھ 

با تراضی طرفین باشد احدی حق مخالفت یا نادیده روابط جنسی از حقوق شخصی است و در صورتی کھ 
ھمجنس گرایی در تمام جھان منتقدان بسیار جدی دارد چھ در میان پیروان ادیان . گرفتن آن را ندارد

بھ ھر حال ھمجنس بازی . و چھ در میان افراد عرفی غیر دینی) مسلمانان، مسیحیان ویھودیان(الھی
.لمللی بھ عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر استتاکنون فاقد پشتوانھ اجماعی بین ا

اصوًال ھمجنس بازی یا ھمجنس گرایی امری غیر عقالنی و غیر انسانی است  و انحراف از مسیر : ثانیًا
بی شک موافقان این رویھ سخن ما را باور ندارند، آن چنانکھ ما نیز در .صحیح بشری محسوب می شود

در نھایت بھ لحاظ عقالنی از قبیل امور جدلی . موجھی نیافتھ ایم مدعیات و ادلھ ی ھمجنس گرایان سخن
ھمجنس گرایی . برای ورود در مصادیق حقوق بشر مبنایی عقالنی و موجھ الزم است.الطرفین می شود

بھ قول مشھور اول برادریت را اثبات کن بعد . تاکنون بھ لحاظ عقالنی از حقوق بشر شناختھ نشده است
در شمرده شدن ھمجنس گرایی در زمره ی حقوق بشر تردید جدی وجود دارد، با چنین ادعای میراث کن، 

تردیدی بحث از تبعیض درباره اقلیتھای جنسی چھ محلی از اعراب دارد؟

ارتباط جنسی با ھمجنس در ھمھ ی ادیان ابراھیمی از جملھ اسالم بھ شدت تقبیح و تحریم شده : ثالثًا 
علمای . لحن ممکن این رویھ را تحت عنوان رویھ قوم لوط مذمت کرده استقرآن کریم با شدیدترین .است
رضایت . در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات ھمجنس بازان ھمداستانند -اعم از اھل سنت و شیعھ -اسالم

حرمت شرعی لواط و مساحقھ و مجازات شدید .طرفین در فعلی کھ نھی موکد شرعی دارد کارساز نیست
روشنفکری دینی در این مسألھ کھ فاقد پشتوانھ ی . احکام ثابت و دائمی شرعی استمرتکبین آنھا از 

. برخوردی مشابھ دارد) فارغ از نوع آن(عقالنی است با اسالم سنتی در حرمت شرعی و اصل مجازات
با صراحت می گویم مسلمانی مطلقا ھمجنس گرایی . البتھ تجسس در حریم خصوصی  افراد ممنوع است

تابد و از تمامی طرق موجھ برای ریشھ کن کردن این انحراف تأسف بار از جوامع انسانی  را بر نمی
پاسخ بھ  8/1385/ 1:رجوع شود بھ پاسخ محسن کدیور بھ پرسش ھای سایت آفتاب  "( کوشش می کند

). پرسش ھا

:محسن کدیور در تازه ترین نوشتار خود در این زمینھ گفتھ است

فراوان، ھنوز این مسالھ بھ دلیل مخالفت قاطع مسلمانان،  یھ رغم ھیاھوب یبازدر مسالھ ھمجنس"
نھ در است و یعلیھ آن فاقد وجاھت بین الملل یمنطق یو استدالل ھا) کاتولیک ھا(و مسیحیان یھودیان

اگر مبنا . نشده استکشورھا بھ عنوان حقوق بشر بھ رسمیت شناختھ یسازمان ملل متحد و نھ در بسیار
در اقلیت  یتا اطالع ثانو یچنین امرباشد، طرفداران یتنھا قرارداد و خواست عموم ییعن یثباتحقوق ا
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بر اینکھ این امر از حقوق  یمخالفان ھیچ دلیل معتبرباشد، از دید یمطلق ھستند و اگر مبنا حقوق طبیع
موافق نباشد،  یبا این نتیجھ گیر یاگر کس. دلیل بر خالف آن استباشد در دست نیست، بلکھ یطبیع

مراجعھ کرد، کھ نتیجھ آن یشود و دوباره باید بھ حقوق اثبات یالطرفین م یقضایاي جدلنھایتًا مسالھ از
). ، سایت کدیور"محسن کدیور، نواندیشی دینی طریق است نھ موضوع"(باز بھ نفع ایشان نیست

. 170، ص 20، جلد  صحیفھ نورروح اهللا خمینی ،   -6
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)5(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی

مدرنیتھ ی فاقد ایمان 
و مدرنیتھ، میان سھ نوع روشنفکری دینی تمایز قائل می شود و حکم خود را ) دین(متن، در نسبت سنت

.در این خصوص ابراز می دارد

ابداع ارسطو برای " حد وسط"ظریھ ی ن :نطقھ ی اعتدال در برابر افراط گرایان و تفریط گرایان -1
این نظریھ برای ھر فضیلت اخالقی دو طرف افراط و تفریط برمی . سامان بخشیدن بھ علم اخالق است

این نظریھ در علم اخالق ھم دارای معایبی است کھ امروزه . سازد، کھ حد وسط آن دو، حد اعتدال است
، این نظریھ را وارد عرصھ ی سیاست کرده و ھمدیگر گروه ھای سیاسی ایران]. 1[طرفدار چندانی ندارد

کرده و خود را مرکز تعادل و اعتدال معرفی ... و " کند روی"، " افراطی گری"، " تندروی"را متھم بھ 
این نظریھ ھیچ دستاوردی در شناسایی گروه ھا، طبقھ بندی انھا، کسب اطالع از آنھا، ندارد و .  می کنند

اگر بھ ادبیات سیاسی کنونی . دیگران و خود را خوب و برحق نشان دادن می خورد فقط بھ درد متھم کردن
ایران بنگرید، خواھید دید کھ تقریبًا ھمھ ی گروه ھا از این نظریھ استفاده می کنند، و خود را نقطھ اعتدال 

برای اینکھ . نھندکسانی کھ از این نظریھ استفاده می کنند، پیشاپیش اخالق را زیر پا می . قلمداد می کنند
.خودخواھانھ و خودپسندانھ، بھ خود امتیاز می دھند، و دیگران را افراطی  نشان می دھند

" اصالح طلبی"و " اصالحات"بھ عنوان مثال، سال ھا پیش از آنکھ سید محمد خاتمی سخنی درباره ی 
اما او . بل دسترسی استبگوید، افراد دیگری در این خصوص سخن گفتھ و نوشتھ ھای آنھا در نشریات قا

اینک آن چنان از حد و مرز اصالحات سخن می گوید، کھ گویی او نظریھ پرداز اصالحات و موسس 
در سخنان زیر، خاتمی دو حد نامطلوب و بد، یعنی سنت پرستی و غرب پرستی  . اصالح طلبی بوده است

:بر می سازد، آنگاه  خود را حد اعتدال آن دو معرفی می کند

شاره بھ تالش خود در خصوص ارائھ نظراتی درباره اصالحات و تبار اصالح طلبی و تاکید بر اینکھ با ا"
تحت فشار بوده است، اظھار داشت با  غرب پرستیو  سنت پرستی قیچیی دو لبھ اصالحات در میان 

داخت تا در وجود این توضیحات کھ ھر چند می تواند کافی و کامل نباشد اما بھ ھر حال باید بھ آنھا پر
در این زمینھ ھا و ھمچنین  تفریطو  افراطمعتقدیم  …نتیجھ بھ تفاھمی برسیم و با انسجام بیشتر حرکت کنیم

.]2["توقعات بی جا داشتن و اینکھ یک شبھ ھمھ مشکالت جامعھ حل حواھد شد، غلط است

ور دیگری از اصالح طلبی بدینترتیب، کسانی کھ با خاتمی اختالف نظر دارند، یا ناقد او ھستند، یا تص
این ادبیات، نیاز بھ نقد ندارد، چون تمامًا . سنت پرستان و غرب پرستان: دارند، بھ دو گروه تقسیم می شوند

وقتی فردی بخواھد دیگری را نقد کند، می بایست نظرات دیگری را دقیقًا طرح و سپس آن را . باطل است
.یر پا نھادن اخالق سیاسی و علمی استاین رویکرد، فرار از گفت و گو و ز. نقد کند
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، نمادھای نواندیشی دینی  بھ عبور از اسالم، آمریکایی "مصاحبھ صریح"ھمانطور کھ مشاھده شد،در 
از سوی دیگر، از نظریھ حد  وسط ارسطو ھم برای نقد .متھم شده اند... شدن، پذیرش تام مدرنیتھ و

گام اول، سھ گانھ ی سنت گرایان، مدرنیتھ گران و نواندیشان در . نمادھای نواندیشی دینی استفاده شده است
بھ طور طبیعی، نواندیشان دینی، بھتر از بقیھ ھستند و حد وسط . ساختھ می شود)  روشنفکران دینی(دینی

:معرفی می شوند

ی ن مبا امر مدرمانند ما از مواجھھ ی مردم یكھ در در جامعھ ی ما یا در جوامع یدر یكصد و پنجاه سال"
رویکرد از این سھ، از دو زاویھ ی دو. گذرد، غالبًا سھ رویکرد در نسبت دین و مدرنیتھ قابل مشاھده است 

اسالم و مدرنیتھ با پذیرش اسالم و ابطال  یناسازگاردر رویکرد اّول،. اند ی متفاوت قائل بھ ناسازگار
باید طرف اسالم  د در نسبت اسالم و مدرنیتھ ھستند كھ معتقدن یھمھ ی این ھا كسان... مدرنیتھ دیده می شود

، طرفداران این رویکرد ]در رویکرد دوم... [زد یتوان بھ كنار ی گرفت و مدرنیتھ را تا آنجا كھ مرا
ی سّنت ھم بھ سر آمده است؛ اگر م یتاریخمتعّلق بھ سّنت است؛ دوران ی معتقدند اسالم و ھر دین دیگر

. نداریم جز اینكھ تن بھ مدرنیتھ بدھیم و دینمان را مدرن كنیمیا م، ھیچ چارهخواھیم فرزند زمان خود باشی 
این ھا ھم پروژه ی ھمھ یا ھیچ را مانند گره اّول. بھ لحاظ کّمی رو بھ تزاید ھستندطرفداران این رویکرد

دارد کھ منادی اّما رویکرد سومی ھم وجود ...پی می گیرند؛ و معتقدند دین بھ طور کّلی قابل پذیرش نیست؛
 یتوان ھم مسلمان بود، و ھم در دنیا ی م: رویکرد معتقدندطرفداران این. اسالم و مدرنیتھ است ی سازگار

کھ بحث من حول آن ھا خواھد  -این عّده . االمكان پذیرفت یمدرنیتھ را حّتكرد و اقتضائات یمدرن زندگ
.]3["شوند ی شناختھ م یفكران دینیا روشنیغالبًا در جامعھ ما بھ نواندیشان دین -بود 

بھ سھ گروه تقسیم می شوند، کھ حد وسط آن دو گروه، ) روشنفکران دینی(در گام دوم، نواندیشان دینی
:خوبانند

دیگر دین را باید این اسالم است كھ باید بر مدرنیتھ منطبق شود؛ بھ عبارت": گروه اول بر این باورند کھ
بنابراین در . كنیم ی منطبق مگیریم و دینمان را برآن ی از مدرنیتھ ممدرن كرد؛ اصول و ضوابط را 

 یكند و متحول م یشاخصی بھ نام مدرنیتھ تغییر متفسیر اّول، اسالم تابع امر مدرن است و با ضابطھ و
در تفسیر دوم، بر عكس، مدرنیتھ را بر . خواند یم" غرب زده"بھ حقآل احمد معتقدان این تفسیر را. شود

از انحاء، تفّكر  یكّفھ ی سنگین را بھ دین می دھند؛ كوشش می كنند بھ نحویسالم منطبق می كنند؛ یعنا
ی تفسیر سوم، نھ م. بسازند.... و  ی، علوم اسالمیعقالنیت اسالم یكنند و مدرنیتھ ی اسالم یدینمدرن را

طبق می داند؛ بلكھ معتقد بھ داد و ستد مدرنیتھ را بر اسالم منپندارد كھ اسالم بر مدرنیتھ منطبق است و نھ 
].4"[گو و نھ انطباق استو  بر تفاھم، داد و ستد، گفت یاین تفسیر، مبتن .اسالم و مدرنیتھ است

:در ادامھ ی بحث گفتھ می شود

شده گشوده ی، در ایران بھ شكل جّدیمعرفت دین ینوساز یسال است عرصھ ی اّول، یعن 40حدود "
: ایم ایم؛ اّما مشخص نكرده راندهبھ زبان. عرصھ ی دوم، نقد مدرنیتھ، پرداختھ شده است است؛ اّما کمتر بھ

].5"[اسالم، درس آموزی داشتھ باشددر کجا مدرنیتھ می تواند از دین، و بھ خصوص از
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ه ،مواردی  کھ مدرنیتھ باید از اسالم درس آموزی کند، تعیین شد"داد و ستد اسالم و مدرنیتھ"در مقالھ ی 
 : مدرنیتھ در سھ ناحیھ باید از اسالم و پیامبر و وحی درس آموزی کند. است

ھم ھست كھ بھ كمك عقل قابل یھای ست كھ عرصھا سخن ما این... است ی، حقیقت یاباحیھ ی اّولن"
 یاز عالم یاّما پیامبران بھ كمك وح. دارندھا توّجھ عرفا بھ مدد شھود بھ این عرصھ. وصول نیستند

می توان بھ سراغ غیب  یدین یتنھا با وح.. .است" غیب"عالماین یعنوان دین. دھند یعقل خبر م ورای
بدون توجھ بھ این . گشاید یبر انسان م یتازه ا یاسالم افقھا...گیرد ی قرار مآخرت، ذیل این حوزه. رفت
، ناحیھ ی ھ ی دومناحی.گریزد یاز حقیقت از انسان م یو اكتفا بھ آفاق عقل بخش قابل توجھافقھا

است؛ فضیلت است؛  یخیر، مربوط بھ عقل عمل. حقیقت و خیر :داریم یما دو مسألھ اساس. است یخیریاب
 .تواند یاور باشد ی ، دین میدر قواعد اخالق یدر بایدھا، یعن..".باید باشیم؟چگونھ" حرف از این است کھ 

باالخص اكثر بایدھا.. .ای امروز کمک کندو حسنھ در دنی یتواند بھ اشاعھ ی اخالق انسان یدین م
حقیقت تنھا بھ مدد ھمانند از خیر یاما موارد. قابل درك و استنباط است یبا عقل انسان یاخالق یبایدھا

حوزه   .این موارد خیر مصداق داردیدر عرصھ حقوق و تكالیف آدم. شود یبر انسان منكشف م یوح
حكم مسئلھ یا از طریق عقل  یلحاظ نظربھ. ییا عمل جمع ی، حوزه ی عمل است، اعم از عمل فردسوم

 یعقالن یتا ارزش ھااند نفس انساني را چنان مقاوم كنند پیامبران آمده ... مشخص است ییا از طریق وح
شود  ی مكنترل یاز اعوجات فكر یاگر دین و ایمان باشد، بسیار.. .را بھ پای تمّنیات نفس أّماره ذبح نكند

در برابر منافع و دھد بدون دغدغھ رنگ باختن یم یاز آنچھ عقل بھ خیر بودن آنھا گواھ یو بسیار
در تعارض منافع، كدام منفعت " پرسش است کھ ... یابد یامكان تحقق م ییا جمع یمصالح زودگذر فرد

.]6"[تواند جوالن دھد ی دین و ایمان ماینجا است كھ". شود؟ ی باید مقّدم م

= دین(و حد وسط افراط و تفریط ، راه حل متعادلی برای مسألھ بسیار مھم نسبت سنتپس از برساختن د
مدرنیتھ باید از اسالم ایمان بھ آخرت،فضائل اخالقی فراعقلی و :  و مدرنیتھ،ارائھ می شود ) اسالم

ین اما در ھم. بھ موضوع نیاز اسالم بھ مدرنیتھ پس از این پرداختھ خواھد شد. تکالیف عملی بیاموزد
:بخش چند نکتھ قابل ذکر است

تا آنجا کھ من می فھمم، مدعا این است کھ مدرنیتھ برساختھ ای است کھ ایمان بھ آخرت ندارد، حال  -1-1
ایمان و بی ایمانی، اموری ھستند کھ بھ . اسالم می تواند ایمان بھ غیب و آخرت را بھ مدرنیتھ بیاموزاند

تقسیم می شوند، نھ ... سان ھا بھ دیندار و بی دین، مومن و ملحد، وان. افراد باز می گردند، نھ مدرنیتھ
بدینترتیب، نیاز اول،کاذب . وجود داشتھ باشد" مدرنیتھ منکر غیب"یا " مدرنیتھ مومن بھ غیب"آنکھ 

.است، برای اینکھ مدرنیتھ انسان نیست کھ نیاز بھ ایمان بھ غیب داشتھ باشد

یعنی، انسان ھا، یھودی، مسیحی، مسلمان، بودایی، . ، دیندار بوده انداکثریت آدمیان در طول تاریخ -2-1
غیر مسلمان ھای . بوده و ھستند... اکثریت آدمیان مدرن ھم یھودی، مسیحی، مسلمان و. ھستند...ھندو و

.پس نیازی بھ آن نیست کھ اسالم بھ آنھا ایمان بھ آخرت بیاموزد. دیندار، ایمان بھ آخرت دارند

را از مستقالت عقلیھ بھ ) اخالق(یر از اشاعره، مابقی علمای اخالق مسلمان، حسن و قبح بھ غ -3-1
دین . یعنی، اخالق مستقل از دین است. آنان بھ حسن و قبح عقلی و ذاتی باور داشتھ اند. شمار می آورند

ھ متوسطانی کھ یعنی ب. حداکثر کاری کھ می تواند بکند، آن است کھ بھ عنوان پشتوانھ ی اخالق عمل کند
اگر بھ خود واگذار شوند، ممکن است فضائل اخالقی را زیر پانھند، وعده دھد کھ اگر بھ فضائل اخالقی 
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پس در این بخش ھم دین چیزی . پایبند باشید، در زندگی پس از مرگ پاداش نیکویی بھ شما داده می شود
.برای آموختن بھ مدرنیتھ ندارد

نکاتی از آنھا وقتی می خواستند علم اخالق برسازند،. ق و فلسفھ اخالق اندمسلمانھا فاقد علم اخال -4-1
علم اخالق ارسطو را، بدون توجھ بھ پایھ ھای آن در شھر یونانی، پذیرفتھ و آن را تا حدودی  اسالمی 

عموم افرادی کھ اینک درباره ی اخالق دینی بحث می کنند، با استفاده ی از  نظریات جدیدی کھ . کردند
بھتر بود بھ روشنی معلوم می گشت . انسان ھای مدرن غربی برساختھ اند، در این زمینھ سخن می گویند

از آن ) انسان ھای مدرن(کھ اسالم کدامیک از فضائل اخالقی را می تواند بھ مدرنیتھ بیاموزد کھ مدرنیتھ
الھ ای کھ انقالب اسالمی فضلیت آگاه نیستند و تنھا راه فراگیری آن توسل بھ وحی است؟ در ھمین سی س

منطقھ را فرا گفتھ، از پاکستان تا شمال افریقا، آیا جھان بھ لحاظ اخالقی با فضیلت تر شده است؟ در این 
سی سال حکومت اسالمی، آیا در ایران تباھی و فساد اخالقی فزونی گرفتھ، یا جامعھ راستگو تر و 

بدون شک مردم . المی عادالنھ تر و اخالقی ترنداخالقی تر شده است؟ جوامع مدرن غربی از جوامع اس
جوامع غربی احکام فقھی اسالم را رعایت نمی کنند، برای اینکھ آنھا مسلمان نیستد، اما کارنامھ آنان در 

آنان کمتر از ما دورغ می گویند، دروغ . زمینھ اخالق و عدالت از جوامع اسالمی بھ مراتب بھتر است
اعتماد چسبی است . اینک جامعھ ما با بحران عدم اعتماد روبروست. ج استگویی در میان ما امری رای

.کھ افراد را بھ یکدیگر وابستھ می کند و دوام زندگی جمعی را امکان پذیر می سازد

درست باشد، منظور از نیاز سوم، نیاز مدرنیتھ بھ فقھ ) نوشتھ ی ایشان(اگر دریافت من از متن  -5-1
برای . یح باشد، نھ مدرنیتھ و نھ آدم ھای مدرن، بھ فقھ مسلمین نیازمند نیستنداگر این قرائت صح. است

ھمانگونھ کھ مسلمانھا بھ احکام فقھی دین خود عمل . اینکھ، آنان مطابق فرامین دین خود عمل می کنند
ل ضمن آنکھ خود مسلمین بھ انحای مختلف، برای سازگار شدن با مدرنیتھ، از فقھ اسالمی عدو.می کنند

 . کرده و می کنند

در مصاحبھ نکتھ مھم دیگری ھم وجود دارد کھ مربوط بھ نسبت مسیحیت و  :پایان دوران انجیل  -2
:مدرنیتھ است

رسیده است و متفکر مسیحی حق دارد بھ طریقی خودش را از آن رھا کند واقعا ھم دوران انجیل بھ سر"
این مسئلھ کھ اصال متن را کنار بگذاریم. شود مطرح می تفسیر آزاد متن و الھیات لیبرالو بھ ھمین دلیل

انگشت اشاره است، یک غایت متعالی کھ ما بھ آن نگاه کنیم و بھ این "سویھ"و اینکھ این متن فقط یک 
ھدایت بھ آن غایت متعالی بوده كھ بھ آن اشاره رفتھ است بنگریم و ھدف فقط ینگاه نکنیم، بلكھ بھ سمت

اما اگر ما این دوران ما مي تواند درست باشدمورد امثال انجیل و مسیحیت دررد در ھمھ این موا. است
، آنگاه ما نیز می توانیم ھمچون آنھا انجیل بھ سر رسیدهدوران قرآن ھم مثلپیش فرض را قبول کردیم کھ 
".دست از دامن متن برداریممعنا گرا یا غایت گرا شویم و

ل بھ سر رسیده است، مبتنی بر کدام ادلھ است؟ این مدعا کھ متفکران مسیحی این مدعا کھ واقعًا دوران انجی
خود را از انجیل رھا کرده اند، مبتنی بر کدام شواھد و قرائن است؟  آیا تنھا دلیل این مدعا این موضع 
انحصارگرایانھ ،یا حداکثر شمول گرایانھ، نیست  کھ کتاب دین خود را حقیقت مطلق فرض کرده ایم و 

تون مقدس دیگر ادیان را باطل بھ شمار آورده ایم؟ کدام یک از متفکران مسیحی چنین باوری را قبول م
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بھ آلوین پالنتینجای انحصار گرا بنگرید کھ مسیحیت را حقیقت مطلق معرفی کرده و می گوید . کرده اند
:خارج مسیحیت رستگاری وجود ندارد

  الواقع ی ف)  كنید مسیحیت  مثال فرض(  خاص  دین  از عقاید یك  یعقاید یا بعض  كھ  انحصارگر معتقد است"
  با آن  كھ)  یدین  سایر اعتقادات  از جملھ(قضایا   تمام  افزاید كھ ی مدعا م  و مطمئنًا بر این  است  صادق

 ].7"[ھستند  ناسازگارند، كاذب  اعتقادات

:زیر توأمًا اعتقاد دارد  دو عبارت  ، بھ یمسیح  یانحصارگرا  یك  عنوان ، بھپالنتینجا   الوین 

  و قادر مطلق  مطلق  ، عالم ، خیر محض متشخص  ی، و خداوند موجود خداوند است  مخلوق  جھان) 1( 
  غایات  این  تحقق  یتواند برا ی دارد، و م  یو طرحھا و نیات  دارد، غایات  یاعتقادات  كھ  است  یموجود(،  است
).دھد  انجام  یافعال

و   تجسد و حیات  را از طریق  یفرد رستگار  منحصر بھ  خداوند راه، و  است  یرستگار  محتاج  انسان) 2( 
].8"[ است  آورده  خود فراھم  یو رستاخیز پسر الھ  ایثارگونھ  مرگ

عقاید دارند،   نناسازگار با ای  ی عقاید  كھ  یو ادیان  و آشكار است  محض  عقاید حقیقت  این پالنتینجا  بگمان 
 ]9"[با آنھا ناسازگارند، كاذبند  كھ  یصادقند ، و قضایای) 2(و ) 1(  یقضایا  اعتقاد من  بھ": اند و باطل  كاذب

ی اعتقاد م  و صمیمانھ  انحصارگرا، خالصانھ  و یھودیان  مسلمانان  انحصارگرا، ھمچون  حیانیلذا مس. 
  ی انحصارگرا واقعًا موضع": دیگر باطلند  و ادیان  است  شان انمنحصرًا در اختیار ھمكیش  حق  ورزند كھ 

  لحاظ  بھ"اند،  یو  مغایر دیدگاه  كھ  یھای اعتقاد او دیدگاه  بھ  ، چرا كھ است  آمیز اختیار نكرده گزافھ
از   یانمسیح  كھ  معتقدم  من" ].10"[برخوردار نیستند  یمسیح  معتقدات "استحكاِم  از ھمان  یشناخت معرفت

. ]11"[اند بھره ی ب  از آن  مخالفانشان  برخوردارند كھ  یتعبیر از اقبال  یك  ، بھ یمعرفت  حیث

آیا کسی کھ تنھا راه رستگاری را مسیح انجیل می داند، از انجیل عبور کرده است؟ 

خود اعتقاد   دین  حقانیت  ، بھ  یامر قدس  كتاب  ، نویسنده یمسیح  ، متألھ)1869ـ  1937(ُاوّتو   آیا روُدلف 
و   كرده  برتر ارائھ  دین  یبرا  یمعیارھای  كتابش  صفحھ  ُاّتو در اولیناز انجیل عبور کرده بود؟ و   نداشت

  نشانة"امر   این. ھمانند وجود دارند ی ب  یو وفور  وضوح  بھ  معیارھا در مسیحیت  این  یگوید تمام ی م  آنگاه
  یمعیارھا  كتاب  یبعد  یھا در فصل. ]12"[است  سطوح  و در ھمھ  بر دیگر ادیان  آن  رجحان  یكامًال واقع

  راز نیاز بھ  مانند مسیحیت  است  نتوانستھ  یدیگر  دین  ھیچ": ی کندم  ارائھ  مسیحیت  یبرتر  یبرا  یدیگر
  یبرتر  مورد ھم  و باز در این. كند  نیرومند ارائھ  ی، و با بیان ، ژرف كامل  چنان  را آن  یا كفاره  آمرزش

در   ، زیرا آنچھ  است  تر از دیگر ادیان كاملتر و متكامل  دین  این. شود ی م  نمایان  بر دیگر ادیان  مسیحیت
  یمعیار  و باز ھم]. 13"[شود ی م  محض  فعلیت  بھ  تبدیل  دین  دارد در این  بالقوه  جنبھ  یبطور كل  دیگر ادیان

انگیز  و دل  سالم  ھماھنگ  تركیب  و اتحاد آنھا در یك  یو غیرعقالن  یپیوند عناصر عقالن  ھدرج": دیگر
  از آنچھ  یامر دین  تعیین  یبرا  یدھد و نیز معیار ی م  بدست  ادیان  و مقام  شأن  یگیر اندازه  یبرا  یمعیار

  نیز ھم  جنبھ  در این  مسیحیت  كھ  یابیم ی ما ممعیار   این  یبا بكارگیر. كند ی م  ارائھ  است  یمشخصًا غیردین
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،  و مفاھیم  عمارِت سالم. دارد  كامل  یبرتر  طرازش و ھم  مشابھ  یدینھا  بھ  ھا نسبت دیگر جنبھ  چون
  یاند بس شده  ساختھ  عمارت  این  یھا و پایھ  ِعمارت  این  یبر رو  كھ  آن  خالص  یھا و تجربھ  احساسات

  ساختمان  ، تار و پود بافت تنھا مبنا، قالب  یغیرعقالن  یھا جنبھ  ھمھ  با این. اند یعقالن  ز مفاھیمتر ا عمیق
از   یسنگین  یھا و ھالھ  عمیق  صبغھ  آن  و بھ  نموده  را حفظ  دین  این  یعرفان  عمق  ھمواره  مسیحیتند كھ

  با وحدت  مسیحیت  و بدینسان. شود  محض  یزدگ اندچار عرف  دھند كھ  اجازه  آنكھ  بخشند بدون ی م  عرفان
  خود نسبت  صادقانھ  ما بر شناخت  ھرچھ  گردد كھ ی م  یمطلقًا معتبر  و مقام  واجد ماھیت  عناصرش  متناسب

  انادی  یتطبیق  را در مطالعھ  آن  یواال  جایگاه  تعصب  و بدون  یتر بیشتر و بیشتر و بنحو زنده  بیفزاییم  آن  بھ
  بشر كھ  یمعنو  عنصر حیات  در مسیحیت  كھ  یافت  ما درخواھیم  آنگاه.  دھیم ی قرار م  مورد تصدیق

  كمال  نقطھ  نظیر بھ ی واال و ب  یا گونھ بار بھ  نخستین  یھا دارد، برا در دیگر حوزه  ھم  یمشابھ  ھاي نمونھ
  یك  شك  بدون  كنونیش  بالفعل  با ماھیت  ماست  یرو  امروز پیش  كھ  آنگونھ  مسیحیت". ]14"[ است  رسیده

  آمرزش  دین  كلمھ  حقیقي  یمعنا  و بھ  نخست  در وھلھ  ھایش مدعا و وعده  طبق  كھ  است"یجھان  بزرگ  دین"
و   جھان  از غلبھ  ییا رھای  نجات  بھ  رسیدن  براي  و شور و نشاط  یامروز نیز رستگار  عقاید آن.  است
،  از خداست  یو بیگانگ  یبر ُبعد و دور  ، غلبھ است  مخلوقیت  اسارت  یو حت  در جھان  یآدم  یھست  رتاسا

و در   است  گناھان  با خدا و كفاره  یو آشت  ، سازش است  و خطا و معصیت  گناه  از اسارت  یو آزاد  آمرزش
از   یمند  و بھره  سد الق گیرد، تأیید روح ی بر مرا در  فیض  آموزه  یتمام  كھ  حق  از رحمت  یخوددار  نتیجھ
 ].15"[جدید است  یاو، تولد جدید و ظھور مخلوق  بركت

  بھ  خود را نسبت  و نگاه  گفتھ  سخن  اسالم  بھ  نسبت  مسیحیت  ی از برتر  صراحت  بھ  مختلف  در دو فصل 
  صرفًا یك  در آن  اهللا  مثال  یبرا  را كھ  اسالم  لمث  یبر دین  دین  بارز این  یبرتر": ی کندم  عیان  اسالم

  توان ی امر م  در ھمین  وسیعتر است  در مقیاس  از یھوه  پیشین  یدقیقًا شكل  و در واقع  است "موجود مقدس"
  یمعرف "یگرای تعصب"و  "یاعتدال ی ب"  ، حامل"یقضا و قدر"  را دین  اسالم  یدیگر  یدر جا.  ]16"[یافت
].17[داند ی م  برتر از اسالم  یھود را ھم  دین  ، بلكھ تنھا مسیحیت  و نھ  هكرد

دین شناسانھ ی مسلمین اشاره می شد تا قوت ما و  -کالمی –بھتر بود برای نمونھ بھ چند نوآوری فلسفی 
آرای اینک افراد بسیاری در ایران برای دفاع از اسالم، از . ضعف یھودیان و مسیحیان روشن می گردید

اینان، آرای آنان را کھ برای اثبات حقانیت دین شان برساختھ . متفکران مسیحی و یھودی استفاده می کنند
آیا این نشانھ انصاف علمی است کھ از آرای مسیحیان و یھودیان . اند، برای اثبات اسالم بھ کار می گیرند

ر رسیده است؟  استفاده کنیم و بعد مدعی شویم کھ دوران کتاب مقدس آنھا  بھ س

مطابق این نگاه، مدرنیتھ باید از اسالم، ایمان بھ . متن نگاه خاصی بھ مدرنیتھ  و مسیحیت دارد :نتیجھ
اگر ھم منظور از مدرنیتھ انسان ھای مدرن باشد،آنھا باید از . غیب، فضائل اخالقی و احکام عملی بیاموزد

. یزی در انبان ندارد کھ کسی وفادار بھ آن باشدچ) انجیل(اما مسیحیت. اسالم این نکات را فرا گیرند
مسیحیان حق دارند از انجیل عبور کنند، اما مسلمین باید بھ قرآن پایبند باشند و نکات مھمی را بھ مدرنیتھ 

متن نھ ما را با مدرنیتھ آشنا می سازد، نھ با مسیحیت، و اینکھ چرا مسیحیان باید از کتاب . بیاموزانند
کنند؟ مقدس شان عبور 
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)6(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی

مدرنیتھ ی راه گشا
ھرگاه کسی معیاری  برای تمیز و تفکیک در حوزه ای : کاربرد معیار تمیز درباره ی مدعیات مبدع -1

بھ عنوان مثال معیار ابطال پذیری تجربی کارل . خودش نیز می شودارائھ کند، آن معیار مشمول نظرات 
بر این مبنا، کوشش خواھد شد تا معیارارائھ شده از سوی ناقد محترم را . پوپر برای تمیز علم از غیر علم

درباره ی آرای دین شناسانھ اش بھ کار گیریم تا روشن شود بر آن مبنا آرای ایشان اسالمی است یا غیر 
ی؟ پیش از این معیار ایشان را در خصوص سھ باور توحید و نبوت و معاد بھ کار گرفتھ و برخی اسالم

.از نتایج آن را نشان دادیم

ناقد محترم در گام اول، از معیار گذشتگان کھ احکام فقھی را بھ دو دستھ ثابت و متغیر تقسیم می کردند، 
اما مسالھ این است . ا، شاید مشکلی وجود نداشتھ باشدشاید تا اینج.دفاع می کند و آن را بھ کار می گیرد

. کھ قرآن و سنت معتبر نبوی ھیچگاه نگفتھ اند کھ احکام ما بھ دو دستھ ی ثابت و متغیر تقسیم می شود
اگر بھ بحث ناسخ و منسوخ استناد شود، در خود قرآن موارد منسوخ معین شده اند و در متن مجوزی 

:بھ کسی نداده اند برای نسخ دیگر احکام قرآن

ھر آیھ ای را کھ نسخ کنیم یا فرو گذاریم، بھتر از آن  :ما ننسخ من ایھ او ننسھا نأت بخیر منھا او مثلھا
). 106بقره، (یا ھمانندش را در میان آوریم

را و چون آیھ ای  :و اذا بدلنا آیھ مکان آیھ واهللا اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتربل اکثرھم الیومنون
گویند تو دروغزنی، چنین نیست، بلکھ –و خدا داناتر است کھ چھ فرستاده است  -جانشین آیھ دیگر سازیم

).101نحل، (اکثرشان نمی دانند

اما در گام بعد پرسش . برای پیشبرد بحث، فعًال از مناقشھ ی در این خصوص خود داری خواھد شد
از ) ابدی ھا(معیار تفکیک ثابت ھا: واھد کردمھمی در برابر مفسران و فقھا و مومنان قد علم خ

چیست؟ آیا معیاری پیشینی برای تمیز وجود دارد؟ یا مسألھ  بھ ) موقتی ھای متعلق بھ گذشتھ(متغیرھا
می . اجتھاد شخصی باز می گردد؟ ناقد محترم معیاری برای تفکیک ثابت ھا از متغیرھا عرضھ کرده اند

: گویند

بیشتر بودن مفاسد از سیره ی عقال یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات مخالفت یقینی حکمی با " 
].1"[،کاشف از موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی استمصالح

پس بدینترتیب ھر یک از احکام فقھی  قرآنی  و سنت نبوی کھ با عقالنیت مدرن و عدالت مدرن تعارض 
ھمچنین ھر یک از احکام قرآنی کھ روشن شود مفاسدشان  .داشتھ باشد، منسوخ و متعلق بھ گذشتھ است

درباره این معیار چھ می توان گفت؟.بیش از مصالح شان می باشد،آن ھا ھم موقتی و منسوخ اند
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در واقع ما با معیاری برای تمیز ثابت ھا از متغیرھا مواجھ نیستیم، بلکھ ھر چھ با عقالنیت و   -1-1
بھ تعبیر دیگر، مدرنیتھ معیار نسخ احکام . باشد، باید منسوخ فرض شودعدالت امروزیان تعارض داشتھ 

پذیرش حجیت مدرنیتھ، ناقد محترم را تا مطیع مدرنیتھ . قرآن و سنت نبوی معرفی و توصیھ شده است
می . این بھای سنگینی است کھ پرداخت باید کرد.کردن دین  و منسوخ کردن احکامش پیش می برد

: فرمایند

،یا تنافی قواعد اخالقی بھ فھم انسان معاصر،یا مباینت  با  عقالی دوران مایقینی حکمی با سیره مخالفت "
، کاشف از موقت بودن ،  راه حل ھای عصر جدید، یا مرجوحیت در قبال ضوابط عدالت در این عصربا 

].2["غیر دائمی بودن و بھ یک معنا منسوخ شدن چنین احکامی است

ناقد محترم حقوق بشر مدرن را بر قرآن مسلط کرده  و می . اوردھای مدرنیتھ استحقوق بشر یکی از دست
 :فرمایند

 یقرائت سنتتقدم اندیشھ حقوق بشر بر ادیان با حقوق بشر مسئلھ با یدر سھ محور چالش تعالیم سنت "
وقابل نقد  یھبومذ یدین یھایانسانھا ،آزاد یحقوق یآن سھ محور عبارتند از برابر . حل شده است ادیان
دھھ از تصویب اولیھ  گذشت چند و مواد حقوق بشر یجھانشمول. یدین یگو بودن گزاره ھاو  وگفت

آن،گسترش حقوق بشر وتوسعھ قلمرو آن وافزایش مواد آن یا تفسیر موسع مواد پیشین كھ نخستین اعالمیھ
].3"[شود یعمل بھ توسعھ محدوده حقوق بشر منجر مدر

، حاصل بدخوانی متن است، )احکام دین را تابع مدرنیتھ کردن(ان برد کھ این نتیجھ گیریشاید خواننده گم
برای رفع این اشکال مقدر، . و راقم این سطور چیزی را بھ متن نسبت می دھد، کھ در متن وجود ندارد

احت تمام می بھ صر" داد و ستد اسالم و مدرنیتھ"در مقالھ .  متن صریح تری از ناقد محترم ، نقل می کنیم
: نویسد

بیرون آمدند، بھ عنوان باید سنجیده شوند تا اگر سربلند از این سنجش،  یبا چھ معیارھای گزاره ھای دینی"
گزاره ھای الزمھ ی دینی بودن ... شوند؟ سپرده موزه ی تاریخبمانند و اگر جز این بود، بھ  یمعرفت دین

، امور متغّیر و زمان مند ھای دینی گزارهیبرخ. باشند ست كھ امروز ھم قابل قبول و موجھن اای دینی
سھ معیار]پیش از این[...نسخ شده است یآمده است و بھ زبان دیناند كھ امروز زمان اعتبار آنھا بسر ه بود

، ی، امری با عقالنیت متعارف امروزیاگر در مناسبات امروز... معیار اّول، عقالئیت است. ذكر كرده ام
این عقالیی بودن یا نبودن را... بوده باشد یھم محسوب نخواھد شد؛ ولو دین یدینب نشود،محسو یعقالی

در بحث مسلمانان بھ مدد مدرنیتھ در حوزه ی حقوق اساسي،. ما از مدرنیتھ می توانیم بیاموزیم
بھتر جامعھ شان توانند مطالبی برای اداره مشروعیت حكومت ھا و در بحث حقوق دولت و مّلت مي

امروز عادالنھ محسوب كھ در عرف یچیز. کھ دارد یمالك دوم، عدالت است، با ھمھ ابھامھای...بیاموزند
معیار سوم، ...باشد یتواند امروز دین ی نمشود، ی عادالنھ دانستھ نم یاست؛ اگر چیز یشود، پذیرفتن ی م

توانم دیندار بمانم كھ  ی م ینمن تا زما. استرقیب یرجحان و برتری راه حل دین در قیاس با راه حل ھا
این .. .است ی راه حل من، با معیار امروز، راه حل برتر: بگویمرقیب یبتوانم در رقابت با اندیشھ ھا

بودن، عادالنھ  یسھ معیار عقالیبنابراین ... تاحكام اس یخود، قرینھ ای بر منسوخ بودن برخمالک،
 یسھ معیار یا ضابطھ ی بر گرفتھ از اندیشھ مدرن ، برارقیب، یبودن و برتر بودن نسبت بھ راه حل ھا

].4"[ھستند یپاالیش معرفت و عمل دین

بخوبی دیده می شود کھ ناقد محترم  دیگر از احکام فقھی سخن نمی گوید، بلکھ از کل گزاره ھای دینی 
ض داشتھ پس ھر یک از باورھای دینی، اگر با عقالنیت مدرن و عدالت مدرن، تعار. سخن می گوید
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نکتھ جالب توجھ در مقالھ داد و ستد اسالم و مدرنیتھ، تعارض نیمھ ی اول مقالھ . باشند، منسوخ خواھند شد
:بھ عنوان مثال، در بخشی از ھمان مقالھ آمده است. با نیمھ دوم آن است

كند و متحول  یمدر تفسیر اّول، اسالم تابع امر مدرن است و با ضابطھ و شاخصی بھ نام مدرنیتھ تغییر"
."خواند یم" غرب زده"آل احمد معتقدان این تفسیر را بھ حق. شود یم

ھر چھ با عقالنیت مدرن و عدالت . اما در پاره ی دوم، تمام گزاره ھای دینی، مطیع مدرنیتھ می شوند
از  ھر چھ دین می گوید باید. مدرن تعارض داشتھ باشد، منسوخ است و باید بھ موزه ی تاریخ سپرده شود

.مدرنیتھ برتر باشد و اگر برتر نباشد، منسوخ است و باید بھ موزه ی تاریخ سپرده شود

در قرآن و سنت نبوی ھیچ مجوزی برای تابع کردن . در کتاب و سنت چنین مالکی وجود ندارد -2-1
نبوی  در کجای قرآن و سنت معتبر. این معیار با آیات قرآن تعارض دارد. دین بھ مدرنیتھ وجود ندارد

گفتھ شده است کھ مومنان حق دارند احکام اهللا را اگر با مدرنیتھ تعارض یافت، منسوخ بھ شمار آورند، و 
:احکام خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض را در پای مدرنیتھ قربانی کنند؟ قرآن می فرماید

).187بقره، (نشویداین حدود احکام الھی است،بھ آنھا نزدیک  :تلک حدود اهللا فال تقربوھا

اینھا حدود احکام الھی است، از  :تلک حدود اهللا فال تعتدوھا و من یتعد حدود اهللا فاولئک ھم الظالمون
).229بقره، (آنھا تجاوز نکنید و ھر کس از احکام الھی تجاوز کند، ستمکار است

ھر کس از احکام الھی تجاوز این احکام الھی است و  :تلک حدود اهللا و من یتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسھ
).1طالق، (کند، بھ راستی در حق خود ستم روا داشتھ است

یکی از اوصاف مومنان، پاسداری از احکام الھی . در سوره توبھ ویژگی ھای مومنان بازگو می شود
: است

).112توبھ، (الحافظون لحدود اهللا

. ارای احکام مخالف عقالنیت و عدالت اندمطابق معیار آقای کدیور، قرآن و سنت معتبر نبوی،د  -3-1
این . بیش از مصالح شان است مفاسدشانھمچنین در قرآن و  سنت معتبر نبوی  احکامی وجود دارد کھ 

:قرآن می فرماید. مدعیات درست باشند یا نادرست، با قرآن تعارض دارند

در راستی و عدالت بھ حد کمال  کالم پروردگار تو :و تمت کلمت ربک صدقًا و عدًال ال مبدل لکلماتھ 
). 115انعام ، (ھیچ کس نیست کھ یارای دگرگون کردن سخن او را داشتھ باشد.است

مفسران از  . و عدالت در  کامل می خواند) صدق(پس قرآن احکام خود را از جھت حقیقت و عقالنیت
: آیات زیر ھم برای کمال و کافی بودن کتاب استفاده کرده اند

).87نسأ، (صادق تر از سخن خدا سخنی نیست: من اهللا و من اصدق
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:قرآن  تبیان کل شی است

)89نحل، ( و نزلنا علیک الکتاب تبیانًا لکل شیء و ھدی و رحمھ و بشری للمسلمین

اهللا نزل احسن الحدیث کتابا متشابھًا مثانی تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم ثم تلین جلودھم و 
خداوند بھترین سخن را در :  ذلک ھدی اهللا یھدی بھ من یضلل اهللا فما لھ من ھادقلوبھم الی ذکر اهللا

ھیأت کتابی ھمگون و مکرر فرو فرستاد، کھ پوستھای کسانی کھ پروردگارشان خشیت دارند از آن بھ 
کھ  پوستھایشان و دل ھایشانبا یاد خدا نرم شود، این ھدایت الھی است] آرامش یابند و[لرزه در آید، سپس 

بھ آن ھر کس را کھ بخواھد بھ راه می آورد، و ھر کس کھ خداوند بیراھش گذارده باشد، رھنمایی 
). 23زمر، (ندارد

).145اعراف، : (و تفصیًال لکل شیء

).154انعام، : (ثم اتیناھما الکتاب تمامًا علی الذی احسن و تفصیال لکل شیء

).59انعام،(خشکی  نیست مگر آنکھ در کتاب میبن است ھیچ تر و : الرطب و ال یابس اال فی کتاب مبین

اما عبدالکریم سروش گفتھ است کھ این . عموم مفسران کتاب مبین را ھمان قرآن معرفی کرده اند
کدیور ھم در مقالھ داد و ستد ]. 5"[ربطی بھ قرآن ندارد و کتاب مبین مربوط بھ علم باری است:"آیھ

. سروش، از ھمین رأی دفاع کرده استاسالم و مدرنیتھ، با اقتفای بھ 

:بھ عنوان مثال، ابن عربی می گوید. البتھ تفسیر گذشتگان با تفسیر امروزیان تفاوت دارد

با قرآن، جمیع علومی کھ در کتابھای نازل شده آمده است کشف می شود، چیزھایی نیز کھ در آن کتب "
و عطا شده واجد نور کاملی گشتھ است کھ ھر علمی کسی کھ قرآن بھ ا. نیامده در این کتاب بیان شده است

ما ھیچ چیز را در کتاب فرو گذار  :ما فرطنا فی الکتاب من شی ءخدای تعالی فرمود . را در بر دارد
جوامع "بھ ھمین علت، صحیح است کھ بگوئیم...، منظور ھمان قرآن عزیز است)38انعام، (نکرده ایم

ھمھ ی علوم انبیأ و مالئکھ را بھ ھر زبانی کھ باشد، در بر دارد و آن  قرآن. بھ پیامبر داده شده است" کلم
پس در . کسی کھ قرآن بھ او عطا شود، علم کامل بھ او داده شده است... را برای اھل قرآن واضح می کند

].6"[خلق، کسی کاملتر از محمدیون نیست

ان باید بھ این پرسش پاسخ گویند کھ خدایی ایش. آقای کدیور بر این باور است کھ قرآن کالم اهللا است -4-1
کھ قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض است، چرا احکامی صادر کرده است کھ با عقالنیت و عدالت 

تعارض دارد و مفاسد احکامش بیش از مصالح شان است؟

کالم اهللا  احکام  ناقد محترم بھ این حد اکتفا نمی کنند، بلکھ گامی پیش نھاده و مدعی می شوند کھ در -5-1
: می فرمایند. بسیاری وجود دارد" خشن"و " موھن"

منصفانھ اگر بخواھیم قضاوت ... مستند برخی از این احکام معارض حقوق بشر آیات قرآن کریم است"
کنیم و بھ ظواھر اینگونھ آیات وفادار بمانیم چاره ای جز قبول عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیر 
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حقوقی زن و مرد در بسیاری  موارد،عدم تساوی برده و آزاد و مجازات ھای خشن   مسلمان،عدم تساوی
مستند اکثر قریب بھ اتفاق احکام شرعی معارض حقوق بشر روایات منقول از پیامبر یا ... نخواھیم داشت

بسیاری از این روایات صحیح یا موثق و در مجموع مطابق ضوابط معتبر و بدون اشکال .  ائمھ است
داللت اینگونھ روایات صریح در مقصود است و ظھور در احکامی دارد کھ امروز خالف حقوق .است

اندیشھ ھای ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره ھایی صریح در تعارض با اندیشھ ... بشر تلقی می شود
ھ و حقوق بشر و نص و در تبعیض  حقوقی انسانھا بھ لحاظ دین ، مذھب، جنسیت،حریت و رقیت و فقی

اینگونھ گزاره ھا را در برخی . مجازات ھای خشن و موھنعوام بودن  و صریح در نفی آزادی مذھب و 
در قالب داللت ھای ) ع(در مدینھ و برخی از راویات ائمھ) ص(آیات مدنی ، قسمتی از سیره ی پیامبر

ن است کھ در بادی بحث تعارض اندیشھ  ی حقوق بشر با اسالم سنتی عمیق تر از آ... صریح آمده است 
سخن از تعارض تعارض محدود بھ آرای عالمان دین و فقیھان شریعت نیست بلکھ .نظر تصور می شود

].7"[متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشھ ی حقوق بشر است

شن را دارای مجازات ھای موھن و خ) قرآن و سنت معتبر(در مقالھ ی دیگری ھم جناب کدیور متن دین
: می فرمایند. معرفی کرده است

اول اندیشھ  :كند دو اندیشھ را دركنار ھم مشاھده می كتاب و سنتیعنی در  متن دینمسلمان معاصر در "
اندیشھ حقوق بشر ندارند و ھایی كھ تعارضی با سازگار با حقوق بشر شامل دو نوع گزاره، یكی گزاره

دوم اندیشھ . حیث كھ انسان است دارنداتی انسان از آنھایی كھ صریحا داللت بر حقوق ذ دیگر گزاره
تعارض با اندیشھ حقوق بشر و نص در تبعیض ھایی صریح در ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره

بودن و صریح در نفی آزادی  حریت و رقیت و فقیھ و عوامجنسیت، ھا بھ لحاظ دین، مذھب،  حقوقی انسان
]8"[.نھای خشن و موھ مجازاتمذھب و 

، " موھن"ھیچگاه آیات  قرآن را " قران محمدی"تا آنجا کھ من اطالع دارم،سروش، شبستری، ملکیان و 
. نخوانده اند  مفاسدو متضمن " خشن"

متدولوژی و معیار تمیز جدیدی کھ ناقد محترم برای نقد سروش، شبستری و ملکیان عرضھ کرده   -6-1
ایشان بھ صراحت تمام می گویند کھ خود . بطال شده استاست، بھ سرعت تمام از سوی خودشان ا

با اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر تعارض دارد، و در عین حال اعالمیھ ) قرآن و سنت معتبر نبوی(دین
مطابق معیار ارائھ . جھانی حقوق بشر را می پذیرند و بدین ترتیب آیات بسیاری را منسوخ اعالم می کنند

د سخن توسط کتاب و سنت معتبر نبوی، می بایست اعالمیھ جھانی حقوق بشر شده از سوی وی،یعنی تأیی
:اما  بھ صراحت نوشتھ شده است. رد شود، نھ کالم باری کھ در اوج  صدق و عدالت است

 16و  7، 1،2با مواد ) کھ اکثر احکام آنھا را در بر می گیرد(سھ دستھ اول از احکام شرعی زنان "
، مواد )1967( سیاسیمیثاق بین المللی حقوق مدنی 23و  3، مواد )1948( راعالمیھ جھانی حقوق بش

کنوانسیون رفع کلیھ اشکال ، و بسیاری از مواد)1975(اعالمیھ جھانی رفع تبعیض از زن  6و  1
اندیشھ حقوق بشر در اکثر قریب بھ اتفاق موارد ... در تعارض آشکار است) 1979(تبعیض علیھ زنان

راه حلھای اسالم تاریخی برای رفع تعارض احکام .. .دارداسالم تاریخی رجحان تعارض، بر موضع
نص بویژه در اموری کھ مستندشان . ... نارسا و ناکافی استشرعی حوزه زنان با حقوق بشر، جزئی،

اسالم نواندیش در عین  ...است، فاقد کارائی اند و توان خروج از بن بست را ندارند معتبرقرآن یا سنت
زنان را بھ دلیل عادالنھ بودنش می پذیرد ای بندی بھ پیام جاودانھ وحی الھی، اندیشھ حقوق بشر در حوزهپ

می داند کھ اگرچھ در عصر نزول عقالئی، عادالنھ و برتر را احکامی احکام معارض با آن در متن دینو 
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ابطھ، تکلیف فعلی محسوب نشده، اما امروز بھ دلیل از دست دادن این سھ ضاز راه حلھای رقیب بوده اند،
]. 9"[بھ حساب می آیند منسوخاحکامدر زمره 

دست خود را کامًال باز می گذارد کھ سخنان  ناقد محترم: گشاده دستی خود و بستن دست دیگری -2
خداوند را منسوخ ، موھن، خشن و دارای مفسده بخواند، اما وقتی  بھ سروش، ملکیان و شبستری می 

وقتی نوبت . بخواند" عبور کرده از متن"ھایی ارائھ می کند کھ بتواند آنان را روشنفکری دینی رسد، معیار
:خود می گوید

عقالیی است یا اینکھ راه ھر وقت بخواھیم چیزی را بفھمیم، اگر مطمئن باشیم غیر عادالنھ است یا غیر"
صورت اگر باز بھ حرف خود دال  آنش ھستیم، وجود دارد، درا حل ھایی بھتر از راه حلی کھ ما مدعی

در  –گفتھ ام اگر گزاره خردستیزی یافتیم ...می کننددر عقل ما تردیدبودن آن امر قائل باشیم،  یبر دین
باید مطمئن باشیم کھ اگر امروز آن گزاره خرد ستیز است، در حالی کھ در –قرآن یا سنت معتبر پیامبر

حکم روز این حکم از شمول خود افتاده است، بھ این معنا کھ ایننبوده است، باید بگوییم امگذشتھ چنین
بھ . بودن آن استمتعلق بھ دیروز و لذا موقت بوده است و ھمین خردستیزی کنونی آن نشانھ ای بر موقت

 ".دوران خواھد بودعبارتی خرد ستیزی کنونی آن نشانھ ای بر منسوخ بودن آن حکم در این

ضمن نقد پروژه ی عقالنیت و معنویت مصطفی ملکیان، خطر رشد ی می رسد، اما وقتی نوبت بھ دیگر 
را گوشزد می کند و بھ دینداران ھشدار می دھد کھ این نوع " معنویت گرایی متفاوت و متغایر با دین"

در ابتدای سخنرانی حسینیھ ارشاد گفتھ می . با دین اسالم است" متغایر"و " متفاوت"معنویت گرایی ، 
:معنویت گرایی شود، در

نھ خدا در آن موضوعیت دارد، نھ وحی و نبی در آن اصالت دارد، نھ آخرت جایگاه و مصداقی دارد، "
تفاوت دینداری و معنویت گرایی با دیانت و مشخصًا اسالم، با معنویت بھ  ...پس از دین چھ می ماند؟

".را شرح دھم  فاوتتمی خواھم این .... نھ معاند... است متفاوت و متغایرمعنای سوم 

:و در پایان  با این نتیجھ گیری بھ آن سخنرانی پایان داده می شود 

مراد از معنویت گرایی نھضتی است کھ معتقد است دوران ادیان بھ سر آمده است، ادیان در شرایط مدرن "
یعنی [دیان جدیداکارکرد گذشتھ ی خود را ندارند و خود بھ ازدیاد برخی رنج و آالم انسانی منجر شدند، 

نھ خدایی بھ شکل خدای  ادیان ابراھیمی باور دارند، نھ وحی  و نبوت را، و نھ آخرت ] معنویت گرایان
". البتھ ستیز با ادیان ھم ندارند. را

وی در بخش دیگری از ھمان سخنرانی ، تقدس زدایی از اشخاص را بھ عنوان یکی دیگر از مولفھ ھای 
: می گوید. ان اعالم می کندمعنویت گرایی مصطفی ملکی

ویژگی دوم معنویت گرایی، مسألھ ی قداست زدایی است، تقدیس زدایی از اشخاص، ھر کھ باشد، فرقی "
ھمھ ی افراد در اینکھ . ھیچ شخصی باالتر از دلیل نیست. نمی کند، ھیچ شخصی تافتھ ی جدا بافتھ نیست

وقتی . نھ ی سخن اش نیست، ھر کھ می خواھد باشدسخنانشان  باید مدلل باشد، یکسانند، ھیچ کس پشتوا
اینکھ می گوید چون من می گویم، این . حرف زد، می گوئیم چرا؟ نمی تواند بگوید چون من می گویم

پذیرفتھ نیست، لذا اگر آن فرد خودش را پیامبر می داند، می گوئیم سمعًا و طاعتا، اما چرا چنین می گویی؟ 
شخص خدا ھم باشد، مھم نیست، ھر کھ باشد، می گوید این کار را بکن، آن  باید حرفش مستدل باشد، اگر

لذا مراد از تقدیس زدایی . باید حرفت مستدل باشد. خدایا چرا؟ باید دلیل اقامھ بکنی: کار را بکن، می پرسیم
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ی این است کھ در این رویکرد، در این روش، ھیچ شخصی بدون استثنا، می خواھد انسان باشد، در صورت
و سخن . کھ اثبات شد فرا انسانی وجود دارد، فرا انسان باشد، فرق نمی کند، ھمھ باید  اقامھ ی دلیل بکنند

بر این اساس کسانی کھ بھ عنوان نماینده ی خدا در روی زمین ادعاھای . ھیچ کس بدون دلیل پذیرفتھ نیست
حرفت خلیفھ اهللا، خلیفھ الھی، باش، دلیل می گویند . معنویت گرا ھا در مقابل شان ھستندبی دلیل می کنند، 

". ات بر این سخن چیست؟

عبدالکریم سروش در بحث خاتمیت تأکید کرده است  کھ مسلمان ھا شخصیت پیامبر را حجت سخنانش 
آقای  کدیور . اما پس از پیامبر، دیگر شخصیت ھیچ فردی حجت سخنانش محسوب نمی شود. تلقی می کنند

از این رو، مومنان . ، فقط بھ این اکتفا می کند کھ ھمھ سخنان دلیل بردار نیستندپس از طرح این موضوع
. در باور بھ سخنان خرد گریز، کاری خالف مرتکب نمی شوند

تا حدی کھ من می فھمم،  سروش و ملکیان و شبستری ، حرف زدن خداوند را غیر عقالیی بھ شمار می 
این باور قرآنی را تاویل کرده اند، نھ " عقل شان تردید نکند"در  بدین ترتیب،آنھا، برای اینکھ کسی. آورند

.آنکھ از متن عبور کرده باشند

از یک سو گفتھ می شود ھر نظری اگر با قرآن و سنت . نوعی پارادوکس در متن دیده می شود :نتیجھ
شود در قرآن و اما از طرف دیگر گفتھ می . نبوی تعارض داشتھ باشد، نظر غیر اسالمی و بی پایھ است

ھمھ آیات معارض با . سنت معتبر نبوی نکات زیادی با عقالنیت مدرن و عدالت مدرن تعارض دارند
بسیاری از آیات موھن و خشن ھستند کھ . مدرنیتھ را باید منسوخ فرض کرد و بھ بایگانی تاریخ سپرد

چنین سخنانی بگوید، قابل فھم  اگر کسی قرآن را کالم پیامبر بداند و. مفاسدشان بیش از مصالح شان است
اما اگر کسی بگوید قرآن کالم خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض است، و در عین حال . است

) مدرنیتھ(است کھ باید منسوخ فرض شود، برای اینکھ با برساختھ آدمیان... بگوید کالم اهللا موھن ، خشن و
.تعارض دارد، قابل فھم نیست

متن روشن . ه متن بھ عدالت ، بھ گونھ ای است کھ گویی یک  عدالت بیشتر وجود ندارداز سوی دیگر، نگا
نمی کند کھ وقتی از تعارض قرآن و سنت معتبر نبوی با عدالت سخن می گوید، منظور کدام تئوری عدالت 
 است؟ نظریھ ی بازسازی شده ی ارسطو، نظریھ ی مارکس، نظریھ ی جان راولز ،نظریھ ی آمارتیاسن ،
نظریھ ی رونالد دورکین، نظریھ ی مارتا نسبام،یا نظریھ ای دیگر؟ مقالھ ی حاضر نشان می دھد کھ آرای 
دین شناسانھ و مدرنیتھ شناسانھ  ناقد محترم، بھ نحو غیر قابل قبولی متعارض است و ھر بخش آن کھ رأی 

کدام توصیھ ی : پاسخ گفتھ شودبدینترتیب، باید بھ این پرسش . اصلی تلقی شود، بخش دیگر نفی خواھد شد
متدلوژیک، باید مبنا قرار گیرد؟ آنکھ ھر چرا با قرآن و سنت نبوی سازگار باشد، اسالمی و درست می 

ھر چھ در قرآن و سنت معتبر نبوی با مدرنیتھ تعارض داشتھ باشد را باید : داند؟ یا آنکھ فرمان می دھد
کنار نھاد و منسوخ فرض کرد؟

اکبر گنجی

1387دی  10رادیو زمانھ، : منبع
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)7(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی

دلیل کالم اهللا بودن قرآن 
ناقد محترم در سخنرانی و مصاحبھ می گویند  کھ باورھای اصلی  :قابل اثبات بودن باورھای دینی  -1

 :می گویند .دین قابل اثبات عقلی  است

آنچھ کھ در قرآن و سنت معتبر آمده است و ناظر بھ حوزه تعبدیات و عبادات بنده مدعی ھم ھستم برای"
پاسخ برای عقالنی بودن یک گزاره من موظفم بھ چراھا... دنیست، می توان توجیھ ارائھ کرو مناسک

توجیھ نمود، آن حکم اگر حکمی باشد کھ نتوان در برابر چراھا برای آن دلیل آورد و آن را. بگویم
".عقالنی نیست

:  در سخنرانی ھم گفتھ می شود

اره اصلی اعتقادی تعبدی تمام گزاره ھای اصلی اعتقادی باید مدلل باشد، با قاطعیت می گویم ھیچ گز"
 ".نیست،یعنی باید  دلیل برای آن اقامھ کرد

اوا گفتھ می شود کھ اگر باوری فاقد دلیل و توجیھ باشد، غیر عقالنی است، و می توان  مدعیات متافیزیکی 
 لذا ناقد. اما روشن است کھ در تمام این ادلھ مناقشھ شده است .کھن را  با براھین امروزی  اثبات کرد

: محترم خطاب بھ کسانی کھ آن ادلھ را مخدوش نشان داده اند می گویند

بسیاری از این ادلھ ھنوز برای دینداران ... قرار نیست ھر دلیلی کھ شما نپسندید از استدالل ساقط شود" 
و امروز حتی اگر بھ . مھم این است کھ دیندار در این زمینھ قانع بشود کھ می شودقانع کننده است، 

بلھ ھستند اقلیت مقتدری . اکثر مردم جھان این ادلھ را قانع کننده می یابند النیت مراجعھ کنیم می بینیمعق
".ھم کھ این ادلھ را قانع کننده نمی یابند

در خصوص عقالنیت حداکثری و عقالنیت  درآمدی بر فلسفھ دینمتن با استفاده از تفکیک کتاب 
ری در کجا اثبات شده است کھ ما می باید در این حوزه بھ آن گردن عقالنیت  حداکث: "، می پرسد]1[حداقل
؟ "بنھیم

می " وثاقت تاریخی متن"و " حجیت معرفت شناختی وحی"بر مبنای این مقدمات، ناقد محترم بھ دفاع از 
:می گویند.پردازد

اب ھمان گونھ است بھ لحاظ تاریخی ، در جای خود، ما می توانیم از وثاقت تاریخی قرآن و اینکھ این کت"
ھیچ اشکال . منتھا ممکن است کسانی مدعای ما را نپذیرند. ، دفاع بکنیم پیامبر از جانب خدا آوردهکھ 

ما این وثاقت تاریخی را برای کسانی . ما از آنھا دعوت نمی کنیم کھ آنھا بھ این کتاب ایمان بیاورند. ندارد
اگر کسی نپذیرفت، او مختار .حاظ تاریخی قابل اثبات است، بھ لقائل ایم کھ معتقدند این گزاره صحیح است
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ما ادعا نداریم امور :" و در خصوص حجیت معرفت شناختی وحی می گوید". است، مجبورش نمی کنیم
وحیانی ما حجیت معرفت شناختی برای غیر مومنان داشتھ باشند،آن کسی کھ ایمان نیاورده  است، گزاره 

برای مومن این گزاره بحث ما این است کھ . اشتھ باشد، ھیچ اشکالی نداردھای قرآنی را باور ندارد، ند
برای مومنان وحی حجیت معرفت شناختی دارد، غیر مومنان ھم باور ... حجت است، ھمین کفایت می کند

]. 2 "[ما تحمیلی بھ آنھا نداریم، قرار نیست آنھا حرف ما را بپذیرند.ندارند، نداشتھ باشند

اما وقتی با پرسش در .بتدا از ادلھ ی تازه برای تمام معتقدات اصلی اسالم سخن می گویدناقد محترم  ا
خصوص قوت و ضعف ادلھ روبرو می شود، می گوید، ادلھ ی ما فقط برای مومنان است کھ از قبل بھ 

اگر چنین .حجیت معرفت شناختی وحی ، وثاقت تاریخی وحی و مدعیات متافیزیکی گذشتھ ایمان دارند
ت، چھ جای سخن گفتن از ادلھ؟ مومنان مورد نظر  اساسًا چھ نیازی بھ دلیل دارند؟ ایمان اکثریت اس

کدام  مومنی،ابتدأ  تمام ادیان و مکاتب را . نزدیک بھ مطلق مومنان، ایمان معلل است، نھ ایمان مدلل
م،چون در ایران بھ دنیا مطالعھ کرده،  سپس  آئین خود را بر اساس ادلھ انتخاب کرده است؟ ما شیعھ ھستی

اگر در ایرلند بھ دنیا  آمده بودیم، کاتولیک بودیم، . آمده ایم، اگر در سومالی بھ دنیا می آمدیم، سنی بودیم
اگر در آمریکا بھ دنیا آمده بودیم، پروتستان بودیم، اگر در یک خانواده ی یھودی بھ دنیا آمده بودیم، یھودی 

در عین حال، ھمچنان مدعی بودیم کھ دین ما حقیقت . آمده بودیم، بودایی بودیماگر در ژاپن  بھ دنیا . بودیم
آیا اینک مومنان ادیان مختلف کھ در کشورھای مختلف بھ . مطلق را در بر دارد و تنھا راه سعادت است

گران دنیا آمده اند، مشغول ھمین وظیفھ نیستند؟ البتھ کتمان نمی توان کرد کھ برخی از ادیان نسبت بھ دی
.رواداری بیشتری از خود نشان داده اند

اما وی، با . ناقد محترم  در ابتدای سخنرانی می گوید، ھدفش از این نقد، گشودن باب گفت و گوست
می گوید، ادلھ ی ما برای . ، بھ سرعت باب گفت و گو را می بندد]3"[اسطوره ی چارچوب"برساختن 

دیگران این ادلھ را .آخرت و نبوت پیامبر اسالم ، ایمان دارند مومنانی است کھ پیشاپیش، بھ حقیقت خدا و
بحث  "بھ "  بحث عقالنی"بدینترتیب، . ھر کس بھ راه خود برود.ضعیف تلقی می کنند، مشکل آنھاست

نشستھ است و  زبان مشترک غیر ایمانی برای گفت و "  قلعھ ایمانی"ھرکس در . تبدیل می شود" ایمانی
. دگو و نقد وجود ندار

از سوی دیگر ادعا می شود کھ  اکثر مردم جھان ادلھ ی تازه ی اثبات معتقدات دینی را قانع کننده می 
بھ ھمین دلیل ساده کھ اکثر مردم جھان ، اساسًا با این دالیل آشنا .این مدعا با واقعیت انطباق ندارد.یابند

این دالیل را فیلسوفانی چون .تصدیق آن نیستند و معنای آن ادلھ ی پیچیده را ھم نمی فھمند، چھ رسد بھ
بر ساختھ اند و بھ نظر برخی متدینان، این دالئل بھ جای افزایش ...  پالنتینجا، آلستون، سوین برگ و

برخی از فیلسوفان بر این گمانند کھ پروژه عقالنیت اگر بھ حوزه .ایمان، در ایمان مومنان، زلزلھ افکنده اند
. دین باقی نمی نھدی دین وارد شود، چیزی از 

منظور از قانع شدن مومنان،کدام مومنان اند ؟مگر در ابتدای ھمین : این پرسش ھم نیاز بھ پاسخ دارد
معنویت گرایی متفاوت و "سخنرانی، از دین گریزی در جامعھ ی ما خبر نمی دھند؟؟ مگر  خطر گسترش 

زمومنان ، نھ تنھا آن ادلھ را قانع کننده گوشزد نمی شود؟ معلوم است کھ حداقل بخشی ا"  متغایر با دین
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اگر چیزی مرا قانع می .نیافتھ اند ، بلکھ از دین گریختھ و  بھ معنویت گرایی مستقل از دین پناه برده اند
. سازد، دلیل بر آن نیست کھ ھمان چیز، دیگران را ھم قانع خواھد کرد

کھ با عدالت و عقالنیت مدرن تعارض داشتھ  ناقد محترم می گوید ھر حکمی :حدود و دامنھ ی معیار  -2
در بیشتر مواقع این معیار، معیاری است در خصوص احکام فقھی ، اما در . باشد، منسوخ و موقتی است

اگر این معیار  محدود بھ احکام فقھی باشد، باید بھ این . برخی از موارد ناظر بھ کل باورھای دینی است
ابل دفاع  است، بھ کدام دالئل فقط  احکام فقھی را در بر می گیرد؟ چرا اگراین معیار  ق: پرسش پاسخ داد

این معیار در حوزه ی باورھای دینی صادق نیست؟

اگر . بھ عوان مثال، بھ گمان برخی از فیلسوفان علم، علوم تجربی، مھمترین دستاورد عقالنیت مدرن اند
تا آنجا کھ من می فھمم،نظر . کرد، چھ باید کردباورھای دینی جھان شناسانھ با علوم تجربی تعارض پیدا 

برای . ناقد محترم این است کھ در چنان حالتی باید جانب دین را گرفت و تئوری ھای علمی را رھا کرد
اینکھ باورھای جھان شناسانھ ی دینی، ثابت، ھمیشگی و غیر متغیرند، اما قوانین علوم تجربی، موقتی و 

:وی می نویسد. زود گذرند

 یعلم یھا بھ بقاي اعتبار فرضیھ مقیدو موقت، مند زمان یھای تبیین یدین یھا گزاره یعلم یھا بیینت"
و  یفرازمان، ثابت یاعتقادات و امور ایمان ی حوزهبھ ویژه در یدین یھا حال آن كھ گزاره. ھستند

مفسران  یھا تبیین یربسیا یكھ متكا یھیئت بطلمیوس. نیست یطوالنھا گونھ تبیین عمر این. غیرمتغیرند
و اصول ترمودینامیك بھ سر خواھد  ینیز عمر فیزیك نیوتن یروز. منسوخ استگذشتھ بوده، امروز

 یتجربمرتبط با علوم یھا قرآن كریم یا گزاره یشناس از آیات جھان یاین رویكرد اگرچھ در برخ...رسید
.]4["قابل پذیرش است) یتجرب ی ھا تا عدم ابطال فرضیھ(بھ طور موقت  یتعالیم دین

اگر نظریھ ی ابطال . معلوم نیست فلسفھ ی علم کدام یک از فیلسوفان علم متکای حکم ناقد محترم است
پذیری کارل پوپر منظور باشد، پوپر علم تجربی را از تمام دستاوردھای بشری  حقیقت نما تر می 

اھد رسید، پیش گویی پیامبرانھ است این حکم کھ روزی عمر فیزیک و ترمودینامیک بھ پایان خو. دانست
. کھ در عالم فلسفھ و علم کمتر کسی جرئت صدور چنین احکامی را دارد

از سوی دیگر، چھ کسی اثبات کرده است کھ اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر معتبر تر از علوم تجربی 
ھ صراحت تمام فرمان از یک سو،  ب. است؟ بھ تعبیر دیگر، باز ھم شاھد متدولوژی پارادوکسیکال ھستیم

داده می شود   کھ در تمامی موارد تعارض احکام قرآن و سنت نبوی  با حقوق بشر و دموکراسی ، باید 
اما از سوی دیگر، فرمان داده می شود کھ  در . از احکام دین دست کشید و آنھا را منسوخ بھ شمار آورد

تجربی، باید طرف دین را گرفت و علوم صورت بروز تعارض  جھانشناسی قرآن و سنت نبوی با  علوم 
آیا این متدولوزی دوگانھ قابل دفاع است؟ کدام  دالئل   اولی را . تجربی را موقتی و گذرا بھ شمار آورد

مجاز و دومی را نامجاز می کنند؟

حجیت معرفت "و " وثاقت تاریخی متن"متن بھ صراحت مدعی وجود  دالئلی برای اثبات  :کالم اهللا -3
اما تا حدی کھ من آثار ایشان را خوانده ام، چنان دالئلی در ھیچیک از آثار وجود .است" تی وحیشناخ
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اگر چنین دالئلی عرضھ می گشت، در آن صورت امکان این وجود داشت کھ شاھد باشیم کھ آیا آن . ندارد
دالئل از نظر مومنان قانع کننده ھستند یا نھ؟ 

نشان می دھد کھ مھمترین مدعایی کھ موجب ناخشنودی ناقد محترم    نوشتھ ھا و سخنان اخیر ناقد محترم
. شده است، مدعایی است کھ قرآن را کالم نمی داند، بلکھ آن را سخنان پیامبر گرامی اسالم معرفی می کند

در این خصوص " قرآن محمدی"آرای عبدالکریم سروش، محمد مجتھد شبستری، مصطفی ملکیان و 
بسیار بجاست کھ جناب کدیور  نیز نظرشان در . قدان محترم بھ نقد کشیده شده استابراز شده و توسط نا

این خصوص را بیان فرمایند کھ کالم اهللا بودن قرآن چھ معنایی دارد؟ آیا خدا حرف می زند؟ آیا خداوند 
ند با زبانی مخصوص بھ خود دارد؟ یا از زبان آدمیان برای بیان مقاصد خود استفاده می کند؟ آیا خداو

جھان ارتباط اعتباری دارد؟

تا حدی کھ ما اطالع داریم، براساس کامنت کامنت گذاری کھ از جلسات حسینیھ ی ارشاد خبر داده 
است،جناب کدیور در آن جلسات، در پاسخ پرسش محمد مجتھد شبستری،  باور بھ کالم اهللا بودن قرآن را 

خبر درست باشد، معنایش این است کھ ھیچ دلیلی بر کالم  اگر این. از سنخ ایمان  بھ غیب قلمداد کرده اند
در آن صورت جای تعجب است کھ ناقد محترم برای باوری کھ حتی یک دلیل . اهللا بودن قرآن وجود ندارد

.بر صدق آن وجود ندارد، فتوا داده اند کھ  معتقدان بھ سخن پیامبر بودن قرآن را نباید دیندار بھ شمار آورد

وی در . ھ من دیده ام، ناقد محترم در آثار خود یک دلیل بر کالم اهللا بودن قرآن اقامھ کرده اندتا آن حدی ک
:مھندس مھدی بازرگان،جایگاه این کتاب را چنین بر می شمارند سیر تحول قرآنمقالھ ای درباره کتاب 

، تحول قرآن سیردر كتاب " حوزه تاریخ قرآن"در مجموع باید این را گفت كھ كار بازرگان در "
اثر بازرگان بنابراین، .تفسیر قرآن كریم استدر حوزه المیزاندر  یھمسنگ كار سترگ عالمھ طباطبائ

 ی معرف "از سھ اثر ماندگار تاریخ قرآن در قرن حاضرییك"تواند بھ عنوان  ی است و م یماندن یاثر
قرن  یپژوھ  قرآن یماندنه كتاباز د ییك"بازرگان متواضع، در شرائط جانكاه زندان برازجان .. .شود

]. 5"[را تالیف كرد "پانزدھم

. از شرح توصیفی کتاب مھندس بازرگان، کاستی ھای اثر او را گوشزد می کند پسجناب آقای کدیور 
:می نویسد

را با یك اثر قرآن، ما یو تحول محتوائ ی، تحول موضوعیبتكارات پنجگانھ بازرگان در تحول لفظا"
. است كمیاب یاثرپژوھان،  قرآنسازد كھ در میان مستشرقین و ی روبرو م یجد یپژوھ نو قرآ یتحقیق

 یبھ طور قطع براترجمھ شده و خواھد شد و دیگر ھم یھا زبان یاز این كتاب، بھ برخ یگزیده ا
كتاب این است كھ نویسنده در مقام  یھا یجملھ كاستاما از. خواھد داشت یمستشرقین، حرف تازه ا

.]6"[خود برنیامده استیاز آرا یمشروح و تفصیل یگیر ھنتیج

آماری خود می گرفت؟ مطابق نظر ناقد محترم، او می  -بازرگان چھ نتیجھ ای باید از تحقیق ریاضی
: می فرمایند. بایست  از این مقدمات، نتیجھ می گرفت کھ قرآن  کالم اهللا است
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باشد و  یاتفاق عادتواند یك ی شده در قرآن ثابت مانده، نمھمین كھ در ھر سال تقریبا تعداد كلمات نازل "
ھمین كھ او نتیجھ گرفتھ . بوده استھمین مسالھ از وجوه اعجاز قرآن كریم ییكتوان نتیجھ گرفت كھ  ی م

اثبات ماند و  ی م یغیرانسان یا معجزهشده است، بھ است، طول آیات قرآن كریم از كوتاه بھ بلند كشیده
اگر قرآن توان گفت  ی حال آنكھ م. نكرده است یگیر  كرده و نتیجھبازرگان اما سكوت. ستا یوجود وح

سال،  23تواند این نظم را در طول  ی و پیامبر ھم یك بشر است، كدام بشر ممصنوع شخص پیامبر است
.]7"[رعایت كند یو آسانیدر زمان سخت

دن قرآن، از دھھ ھا پیش حل شده بوده است، یعنی از بدین ترتیب، مسألھ ی بسیار مھم اثبات کالم اهللا بو
تنھا کاری کھ باقی می ماند، ترجمھ این . مرحوم مھندس مھدی بازگان سیر تحول قرآنزمان انتشار کتاب 

کی در اینکھ مھندس بازرگان ی. اثر بھ تمامی زبانھاست، تا ھمھ از نتایج این پژوھش گرانسنگ آگاه شوند
از شخصیت ھای استثنایی تاریخ معاصر ایران بوده است، اینک کمتر کسی می تواند در آن خدشھ وارد 

راه درست را تشخیص داد، اما  57او یکی از نادر افرادی بود کھ در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی . کند
ست بھ دست ھم دادند و آن در آن فضای بھ شدت ضد لیبرالی و ضد آمریکایی، خداباوران و خداناباوران،د

بدین ترتیب، اگر نقدی در اینجا وارد شود، بھ ھیچ وجھ ناظر بھ اھمیت نظرات . صدای مھم را خفھ کردند
این نقد، بیش از آنکھ ناظر بھ مھندس بازرگان باشد، ناظر بھ . قرآن شناسانھ مھندس بازرگان نخواھد بود

.ان استنتیجھ گیری جناب کدیور از پژوھش مھندس بازرگ

متن مذکور چنان است کھ گویی ھیچ کس در این زمینھ جز مھندس مھدی بازرگان سخن نگفتھ است،  -1-3
پس باید این کشف مھم را ترجمھ و در اختیار مستشرقین نھاد تا آنھا ھم متوجھ شوند کھ قرآن کالم اهللا 

، )1990ژانویھ  31 -1935مبر نوا 19(رشاد خلیفھ بھ عنوان مثال، . اما واقعیت چیز دیگری است. است
بھ گمان . در قرآن شد  19بیوشیمسیت آمریکایی مصری تبار ،مدعی کشف نظمی ریاضی بر اساس عدد 

از نظر او قرآن و پرستش . او، از این نظم می توان اعجاز قرآن و کالم اهللا بودن آن را استنتاج کرد
ھمھ آیات قرآن در طرح رشاد خلیفھ . جعلی است  خداوند برای مسلمانی کفایت می کند، تمام احادیث نبوی

است کھ با نظر او سازگار نیست، بدین ترتیب او   6348تعداد اهللا ھای  قرآن . باشد 19باید مضروب عدد 
رشاد خلیفھ براساس آیھ چھلم سوره . دست یابد  6346دو آیھ آخر سوره توبھ را جعلی خواند تا بھ عدد 

:فکیک قائل شداحزاب، میان رسول و نبی ت

محمد ھرگز پدر ھیچ یک از مردان شما : ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اهللا و خاتم النبین
).40احزاب، (نیست، بلکھ رسول  خدا و خاتم پیامبران است

و ا) خاتم المرسلین(معرفی کرده است، نھ آخرین رسول) خاتم النبین(بھ گفتھ او، قرآن محمد را آخرین نبی
سوره آل عمران خود را رسول  81براساس آیات قرآن برای رسول سھ ویژگی ذکر کرد، و بر اساس آیھ 

را کشف کرده  و دو آیھ آخر سوره توبھ را  کھ دیگران بھ قرآن  19میثاق خداوند خواند کھ معجزه ی عدد 
ر توسان در آریزونای در مسجد شھ 1990ژانویھ  31در . اضافھ کرده اند، نشان داده کھ از قرآن نیست

.ضربھ کارد بھ قتل رسید 29آمریکا، رشاد خلیفھ بھ دست یکی از گروه ھای جھادی،  با 
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مسیحیان براساس . آماری بر روی کتب مقدس دینی، امری سابقھ دار است -محاسبات ریاضی -2-3
بھ گفتھ آنان طوفان . سال پیش از تولد عیسی تلقی می کردند 4000انجیل، خلقت جھان توسط خداوند را  

جوزف سکلیگر، پس از انجام محاسبات دقیق بر روی . سال قبل از تولد عیسی رخ داده بود 2000نوح 
پیش از میالد رخ   3949آوریل سال  23، نتیجھ گرفت کھ خلقت جھان در  عھد عتیقارقام ذکر شده در 

تاریخ را بھ سھ رایش یا ) میالدی 1202درگذشت (یواکیم فیوره. دست یافت 3992کپلر بھ رقم .داده است
اولی، دوره ی عھد عتیق، سلطنت قانون است، دومی ، عھد جدید، سلطنت رحمت :"امپراتوری  تقسیم کرد

در اولی ترس، در دومی ایمان و در . است و سومی، سلطنت آینده، با رحمت بیشتر مشخص می گردد
اولی سلطنت . سومی تأمل و تعمق آرام است وجھ بارز اولی رنج، دومی عمل و. سومی عشق غالب است

یواکیم مانند بسیاری، شاید اکثر ھمگنان ]."8"[زمستان، دومی سلطنت بھار و سومی سلطنت تابستان بود
خود، ھم خویش را وقف محاسبات نبوغ آمیز برای یافتن روزی می کرد کھ دشمن بزرگ خدا، دجال، 

چھ در انجیل آمده بود این جنگ نشان نبرد نھایی میان نیک و بنا بھ آن. جنگ با مسیح را شروع خواھد کرد
یواکیم از طریق محاسبات گوناگون کھ در آنھا اعداد مقدس . شر بود، و نیکی در این نبرد پیروز می گشت

. سال پس از مسیح رخ خواھد داد 1260تکرار می شدند بھ این نتیجھ رسید کھ نبرد نھایی  42و   7،  12
].9"[یا سلطنت روح آغاز می شد) رایش سوم(لطنت سومدر این زمان س

برخی بر اساس ھمین نوع محاسبات، این کتب . این محاسبات بر روی کتب مقدس دینی، سابقھ ای بلند دارد
.را معجزه و سخن خدا بھ شمار آورده اند

. اری آفریدانتشار یافت کھ سر و صدای بسی(Bible code)میالدی کتاب کد بایبل  90در دھھ  – 3-3
].10[کتاب یاد شده نیز از طریق کشف یک کد،کتاب مقدس را کار خدا بھ شمار می آورد

در سال ھای اخیر، یک ریاضی دان بھ نام، در دانشگاه سانتاباربارا،طی یک سخنرانی اعالم داشت، شما 
بدین . ک مدل دادھر مجموعھ ای بھ ما  بدھید، بھ لحاظ ریاضی ثابت خواھم کرد کھ می توان برای آن ی

.ترتیب، این نوع برساختھ ھا، چیز خاصی را اثبات نمی کنند

گوھر مدعاھایی کھ براساس آمار و ارقام اثبات خدا، در برھان نظم،یا اثبات معجره خداوندی بودن   – 4-3
ن یا آفرینش جھا(وقوع امری" احتمال"آنان نشان می دھند کھ . قرآن و انجیل می کنند، یک چیز واحد است

پس  از این احتمال ناچیز می توان نتیجھ گرفت کھ وقوع آن . بسیار کم و ناچیز است) پیدایش قرآن و انجیل
برای اینکھ احتمال وقوع بسیاری از پدیده . این رویکرد مغالطھ ای بیش نیست. امر  معجزه ی خداوند است

کنید قرار شود جایزه ای بھ ارزش صد بھ عنوان مثال، فرض . ھا بسیار ناچیز است، اما اتفاق می افتند
احتمال اینکھ . میلیون دالر بھ یکی از انسان ھا، از میان شش میلیارد جمعیت ساکن زمین، ھدیھ داده شود

اما، بھ ھرحال جایزه مذکور بھ شخص . این جایزه بھ فرد خاصی تعلق گیرد، یک بھ شش میلیارد است
زه بھ آن فرد خاص پرداخت شد، آن را باید معجزه خداوند بھ آیا وقتی این جای. خاصی تعلق خواھد گرفت

شمار آورد؟
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در آن زمان . میالدی تبعیض نژادی بسیار سختی بر سیاه پوستان آمریکا روا داشتھ می شد 60تا  دھھ 
در آن شرایط . سیاھان نمی توانستند سوار اتوبوس سفید ھا شوند یا در رستوران ھای سفیدھا غذا بخورند

اما، اینک یک سیاه . ل آنکھ یک سیاه پوست کنیایی رئیس جمھور آمریکا شود، نزدیک بھ محال بوداحتما
و این اتفاق نادر، معجزه خداوند . پوست، کھ پدرش کنیایی و مسلمان بود، رئیس جمھور آمریکا شده است

.استنبوده است، بلکھ نتیجھ فرایند دموکراتیزاسیون  ناشی از مدرنیزاسیون جوامع غربی 

در آن روز . پنجاه سال پیش در شھر شیراز خانواده ی بسیار محترمی صاحب یک فرزند پسر شدند
احتمال اینکھ فرزند آن والدین بسیار محترم  روزی در زندان اوین حبس شود و در اثر حبس بھ شھرت 

ین بود، اما تمام آن می رسد، و متعاقب آن بتواند از فلوشیپ دانشگاھھای آمریکا استفاده کند، بسیار پائ
.واینک دوست گرامی ما در دانشگاھی در آمریکا از فلوشیپ استفاده می کند. حوادث اتفاق افتاده اند

بھ عنوان آخرین مثال، احتمال اینکھ در دوران ماقبل مدرن فردی درباره ی تقسیم کار اجتماعی سخن گفتھ 
اما واقع مطلب این است کھ امام . ایم فرانسوی شداین افتخار نصیب امیل دورکھ. باشد، بسیار پائین است

در این خصوص بھ تفصیل سخن گفتھ است و  احیاء علوم الدینمحمد غزالی در ھمان دوران در کتاب 
نھ غزالی و نھ . آن را توضیح داده است" غزالی و مولوی"در مقالھ  1363عبدالکریم سروش در سال 

.دا بھ شمار نیاورده انددیگران وقوع آن احتمال پائین را کار خ

از این مقدمھ . وقوع رویدادی کھ احتمال پدیدار شدنش بسیار پائین است -اول. پس گوھر مدعا دوچیز است
اگر آن رویداد محقق شود، نتیجھ  -دوم. نتیجھ گرفتھ می شود کھ بھ ھمین دلیل آن اتفاق محقق نخواھد شد

برای اینکھ حوداث بسیاری در جھان بھ . ا باطل استھر دو مدع. گرفتھ می شود کھ معجزه خداوند است
و ھیچیک از آنھا محصول دخالت مستقیم خداوند در . وقوع می پیوندد کھ احتمال شان بسیار ناچیز است

بدین ترتیب، استنتاج کالم اهللا بودن قرآن از ناچیز بودن احتمال برساختن آن توسط یک .تاریخ نیستند
. ر است کالم اهللا بودن قران اثبات شود، باید راه دیگری را جست و جو کرداگر قرا. انسان،ناصواب است

. تمام باورھای اصلی دین باید توجیھ پذیر باشد و با دلیل می توان آنھا را اثبات کردناقد محترم  گفتھ اند، 
ار ایشان باید حال اگر نتوان با ھیچ دلیلی کالم اهللا بودن قرآن را اثبات کرد، تکلیف چیست؟ بھ کدام معی

استناد کرد؟ معیاری کھ امور خالف عقل و عدالت را کنار می نھد؟ یا معیاری کھ گزاره ھای مورد تأئید 
قرآن و سنت معتبر نبوی را می پذیرد؟

: متدولوژی می آموزاند. دلیل ارائھ شده برای اثبات کالم اهللا بودن قرآن، قادر بھ اثبات نیست: نتیجھ -4
برای عقالنی بودن یک ... می توان توجیھ ارائھ کرد ر قرآن و سنت معتبر آمده استآنچھ کھ دبرای"

اگر حکمی باشد کھ نتوان در برابر چراھا برای آن دلیل آورد و . پاسخ بگویمگزاره من موظفم بھ چراھا
غیر بنابر این متدولوژی، کالم اهللا بودن قرآن، مدعایی  ".توجیھ نمود، آن حکم عقالنی نیستآن را

. عقالیی است

اکبر گنجی 
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1387دی  14رادیو زمانھ ، : منبع

: پاورقی ھا

عقل و اعتقاد دینی، درآمدی بر مایکل پترسون، ویلیام ھاسکر، بروس رایشنباخ و دیوید بازینجر،  -1
.69-96، ترجمھ آرش نراقی، ابراھیم سلطانی، طرح نو، صص فلسفھ دین

مھر 12شود بھ متن کامل سخنرانی وی در حسینیھ ارشاد،  محسن کدیور، دین و معنویت،رجوع -2

،سایت کدیور1386

.، ترجمھ عل پایا، طرح نو اسطوره چارچوبکارل پوپر،  -3

.، رجوع شود بھ سایت وی" علم و دین،مطالعھ موردی بازرگان"محسن کدیور، -4

تحول قرآن مھندس مھدی  محسن کدیور، ابتکارات یک نواندیش، تحلیل انتقادی کتاب سیر - 7و  6و 5
. 1386دی ماه  9،  31بازرگان،ھفتھ نامھ شھروند، شماره 

، ترجمھ ی سعید مقدم، نشر اختران، در سایھ ی آینده، تاریخ اندیشھ ی مدرنیتھسون اریک لیدمن،  -8
. 423، ص  1387چاپ اول 

. 422پیشین، ص  -9

.  http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_code: رجوع شود بھ  -10
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)8(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی 

دین تاریخی و اسالم تاریخی 
ی گیرد در نوشتھ ھای آقای کدیور، نقد گذشتھ و بازسازی آن برای اکنون و آینده در چارچوبی صورت م

کھ اگر آگاھانھ و عامدانھ باشد، منتھی بھ رد و نفی تمام دین و سنت خواھد شد، اما اگر آگاھانھ و عامدانھ 
 نویسنده ی محترم بھ عبارت دیگر، . نباشد،منتھی بھ نزاع با مفھومی بالمصداق و انتزاعی خواھد بود

ھ اگر ناظر بھ واقعیت باشد، چیزی از بر می سازد ک" اسالم تاریخی"یا " دین تاریخی"مفھومی بھ نام 
با توجھ بھ اینکھ  .گذشتھ باقی نمی نھد و  اگر ھم مفھومی نسنجیده باشد،حشو زائد و ناکارا خواھد بود

ایشان طی سالھای اخیر در تمامی مکتوبات خود بر چنان تمایزی دست نھاده اند، نمی توان  آگاھانھ و 
ممکن است خوانش و روایت من از متون ایشان تمامًا نامعتبر باشد،  .عامدانھ بودن این امر را انکار کرد

تمامی نوشتھ ھای من،  نھ تنھا . در آن صورت، جناب کدیور قرائت نامعتبر مرا گوشزد خواھند فرمود
محدود بھ دانش ناچیز و جھل بسیار است،بلکھ فقط و فقط مصداق بھ صدای بلند فکر کردن و گشودن 

در راه . وجودی اش دیده شوند -ی دیگران است تا گره ھای نگشوده ی معرفتیدریچھ ی ذھن بھ رو
.بودن و طلب راه ھای منتھی بھ حقیقت و رھایی، وصف کسی است کھ ھمھ را بھ یاری فرا خوانده است

بھ تعبیر دیگر، این . در نوشتھ ھای ناقد محترم، اسالم تاریخی معنای روشنی ندارد :گوھر فراتاریخی -1
در " اسالم تاریخی"در اولین استعمال ،.  م دائمًا در تغییر است و بھ معانی مختلفی بھ کار رفتھ استمفھو

اما پس از آن، در مقالھ ھای مختلف، معانی دیگری پیدا ]. 1[قرار گرفتھ است" اسالم معنوی"برابر 
بھ کار رفتھ  "م قدسیپیا"در برابر  "اسالم تاریخی"، مقالھ ای دیگربھ عنوان مثال،  در . کرده است

: است

وارد بھ شده و تمامی اشكاالت پیام قدسی وحی الھی با عرف عصر نزول آمیختھ  اسالم تاریخیدر "
كماكان با پیام قدسیاسالم سنتی در عصر جدید ھمگی متوجھ بخش عرفی اسالم سنتی است و آن 

استخراج دوباره پیام قدسی و ن بصیرشناسا وظیفھ اصلی عالمان دین و اسالم . سربلندی قابل دفاع است
].2"[كنار زدن رسوبات عرفی است

است کھ با کنار زدن اسالم تاریخی، می توان " پیام قدسی"بدینترتیب،  قرآن و سنت معتبر نبوی، واجد 
تمامی نقد ھا و پرسش ھایی کھ بر اسالم وارد می آید، ناشی از اسالم تاریخی است، نھ . بدان دست یافت

. مخفی در رسوبات عرفی" قدسی پیام"

، اسالم حوزه ھای علمیھ قم، نجف و االزھر قلمداد می شود کھ در "اسالم تاریخی"در متن دیگری، 
بھ تعبیر  .قرار می گیرد، دانشگاه، پایگاه این نوع دینداری است" اسالم روشنفکری دینی"برابرش، 

:م غیر تاریخی، اسالم روشنفکران دینی استدیگر، اسالم تاریخی، ھمان اسالم سنتی است، اما اسال

مسلمان است و جامع االزھر در مسلط در نزد روحانیون یاز اسالم تلق یاسالم تاریخي یا قرائت سنت"
در مقابل، در ... كانونھای اصلی آموزش آن ھستند ھای علمیھ نجف و قم در شیعھ نزد اھل سنت و حوزه

غالبًا با یكی از دو عنوان نو اسالم ھستیم، صاحبان این تلقی سده اخیر شاھد رشد برداشتی تازه از
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اسالم : الف... پایگاه اصلی آنھا دانشگاھھاستشوند و اندیشان مسلمان یا روشنفكران دینی شناختھ مي
در اصل نظارت ھمگانی در سھ نكتة عدم  -1 :استدر موارد زیر با دمكراسی ناسازگارسنتی و تاریخی 

برحكومت، تقلیل نظارت ھمگانی بھ نظارت عمومی مسلمانان، عدم جواز ظارت مردمیبینی نھادن پیش
در اصل برابری سیاسی  -2 .بر مناصبی كھ شرعًا از بعھده گرفتن آن محرومندورود زنان در نظارت

در اصل امكان  -3. تبعیض بردگی و تبعیض فقھیدر چھار محور تبعیض مذھبی، تبعیض جنسیتی،
تمامی موارد یا حداقل در حوزه احكام شرعی ومی دربارة مقررات و سیاستھا درگیری عم تصمیم
]. 3"[در اصول سھ گانھ با دمكراسی سازگار است اسالم نو اندیش: ب. الزامی

اعالمیھ جھانی حقوق بشر ومیثاقھای مالزم آن در در دو محور در حوزه شھروندی با دین تاریخی"
و ) و رقیت(حریت بین آحاد بشر بھ واسطھ دین، مذھب، جنسیت، عدم برابری حقوق-1:تعارض است

  -2 .جامعھ از جملھ مومنانو امتیاز حقوقی برای برخی اصناف" حق ویژه"گاه فقاھت، و فائل بودن 
دینی، بھ نحوی کھ این ضوابط و احکام نیازی غیر قابل گفتگو بودن و فراتر از نقد بودن احکام و تعالیم

با حقوق شھروندی و حقوق بشر، احکام و تعالیم دینی از یي ندارند و در صورت تعارضبھ توجیھ عقال
  .]4[حق وتو برخورداراست

راه .. .داردرجحان اسالم تاریخیاندیشھ حقوق بشر در اکثر قریب بھ اتفاق موارد تعارض، بر موضع "
نارسا و بشر، جزئی، برای رفع تعارض احکام شرعی حوزه زنان با حقوق اسالم تاریخیحل ھای 

است، فاقد کارائی اند و توان  معتبرنص قرآن یا سنتبویژه در اموری کھ مستندشان . ... ناکافی است
در عین پای بندی بھ پیام جاودانھ وحی الھی، اندیشھ  اسالم نواندیش ...خروج از بن بست را ندارند

را  متن دینرد و احکام معارض با آن در زنان را بھ دلیل عادالنھ بودنش می پذیحقوق بشر در حوزه
اما می داند کھ اگرچھ در عصر نزول عقالئی، عادالنھ و برتر از راه حلھای رقیب بوده اند،احکامی

بھ  منسوخاحکامامروز بھ دلیل از دست دادن این سھ ضابطھ، تکلیف فعلی محسوب نشده، در زمره 
]. 5"[حساب می آیند

شده است کھ اسالم نواندیشی دینی، بھ قرائت غالب در میان مسلمین تبدیل شده در مقالھ ی دیگری، ادعا 
:است

پیروان مھمترین قرائت غالب در بینكھ در قرن اخیر بھ تدریج بھ  –در قرائتی نو اندیش از ادیان الھی "
 آن سھ محور... است ھر سھ محور چالش بھ نفع حقوق بشر حل شده -ادیان الھی تبدیل شده است 

وگفت و گو بودن گزاره ھای عبارتند از برابری حقوقی انسانھا ،آزادی ھای دینی ومذھبی وقابل نقد
].6"[دینی

: بھ کار رفتھ است"  اسالم بیرون از زمان"در برابر " اسالم تاریخی"در نوشتھ دیگری، 

].7"[-آن چیزي كھ در طول زمان اّتفاق افتاده است -اسالم تاریخی"

ا چگونھ باید ارزیابی کرد؟این مدعیات ر

. پدیده ای تاریخی است کھ  در طول  زمان تکوین یافتھ است) کتاب و سنت معتبر(کل  اسالم یک  -1-1
حتی اگر قرآن کالم اهللا . ھیچ بخشی از اسالم یک، فرا تاریخی نیست. شده است برساختھیعنی در تاریخ 
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نازل شده است، ھمھ ی معجزات در تاریخ بھ وقوع باشد، پیامبر موجودی تاریخی است، قرآن در تاریخ 
ھیچ گزاره ی غیر . پیوستھ اند، کمک ھای خدا بھ مومنان، در تاریخ خاصی  بھ وقوع پیوستھ است

اگر خدا سخن گفتھ باشد، یعنی اگر قرآن کالم اهللا باشد، خدا .تاریخی در قرآن و سنت معتبر وجود ندارد
تاریخی است، استفاده کرده تا پیام خود را بھ آدمیان  -تھ ای بشری برای سخن گفتن از زبان، کھ برساخ

خدا و جبرئیل و ( اگر موجودی فراتاریخی. آدمیان و برساختھ ھایشان ، تمامًا تاریخی ھستند.  منتقل کند
خ بخواھد با آدمیان ارتباط برقرار کند و پیامی را بھ آنھا منتقل کند، تمام این فرایند، در تاری) مالئکھ

.محقق می شود، نھ بیرون تاریخ

عمل و رفتار مسلمین در طول (و اسالم سھ) فھم مسلمین از کتاب و سنت معتبر(تمام اسالم دو  -2-1
بدین ترتیب، اگر اسالم تاریخی رد شود، نھ از  . تاریخی است) تاریخ برمبنای فھمی کھ از دین داشتھ اند

علم اصول، فقھ ، تفسیر، کالم ، فلسفھ فیلسوفان (اسالم دو اسالم یک چیزی باقی خواھد ماند، و نھ از  
.و  از اسالم سھ ...)مسلمان و

بھ . شاید تفکیک اسالم تاریخی و فراتاریخی، معطوف بھ تمایز احکام موقتی از احکام  دائمی باشد  -3-1
حکام موقتی و ا: تعبیر دیگر، احکام و فرامین قرآن و سنت معتبر نبوی، بھ دو دستھ تقسیم می شوند

حتی بنیادگرایان ھم ھمھ ی احکام فقھی را دائمی معرفی نمی . متغیر، در برابر  احکام دائمی و ابدی
آن ھا ھم برای جنگ از شمشیر استفاده نمی کنند، بلکھ از مدرن ترین ابزارھای جنگی برای مقابلھ .کنند

ع باشد، در آن صورت تحویل این تفکیک بھ اگر این برداشت مطابق با واق .با دشمنانشان استفاده می کنند
برای اینکھ، تمام احکام و باورھای دائمی و موقت، . تمایز اسالم تاریخی و غیر تاریخی نادرست است

از این رو نیازی . باشد، پیام قدسی اش ھم تاریخی خواھد بود" پیام قدسی"دین اگر واجد . تاریخی ھستند
.ر چیزی غیر تاریخی قرار خواھد گرفت، وجود نداردبھ تمایز اسالم تاریخی کھ در براب

ھمھ ی ما در سنت قرار . مطابق ھرمنیوتیک گادامر، ھیچ تفسیر خارج از سنتی وجود ندارد  -4-1
ھیچ کس بیرون سنت و فرھنگ . نفی سنت بھ نام اسالم تاریخی، مبنای روشن و پذیرفتنی ای ندارد. داریم
ھر . ، شاید مھم ترین ویژگی انسان و فھم او باشد"تاریخیت. "خی استبدین ترتیب، ھر فھمی تاری. نیست

ھیچ . اجتماعی خاص است کھ از این طریق فرد بھ سنت پیوند می خورد -فھمی از آن یک  بستر تاریخی
بدینترتیب نمی توان . چشم انداز فراتاریخی ای برای فھم خدا،عالم ھستی، دین  و انسان وجود ندارد

آن و سنت معتبر نبوی کھ در تاریخ زاده شده و رشد کرده ، دارای گوھری غیر تاریخی مدعی شد کھ قر
تمام اسالم، تاریخی است و فھم . است ، یا مدعی شد کھ ما اکنون بھ دنبال اسالم غیر تاریخی ھستیم

ر ما د.ھیچ کس بیرون از تاریخ نیست. امروزیان از قرآن تاریخی و سنت تاریخی، تمامًا تاریخی است
درک ما از ھر پدیده ای ھمانقدر تاریخی . کشور ایران ، در خانواده ای مسلمان و شیعھ زاده شده ایم

آن چنان از سوی  (unencumbered)مفھوم لیبرالی شخص نامقید .است، کھ درک گذشتگان
:ویدگادامر می گ]. 8[باھمادگرایان نقد و رد شد کھ دیگر حتی در میان لیبرال ھا ھم خریداری ندارد

ما، بسیار بیش از آنکھ خود را از راه . بھ راستی تاریخ بھ ما تعلق ندارد، بلکھ ما بھ تاریخ تعلق داریم"
بازنگری بھ خویش و تأمل بر خویش بفھمیم، بھ گونھ ای بالفاصلھ در خانواده، جامعھ، و دولتی می فھمیم 

. در مدار بستھ ی زندگی وھستی تاریخیخود آگاھی فرد تنھا جرقھ ای است ... کھ بافت زندگی ما ھستند
و از این روست کھ پیش داوری ھای فرد، بسیار بیشتر از از داوری ھای وی، ھستی تاریخی او را 

].9"[تشکیل می دھند
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بھ این ترتیب،ھر فھمی کھ ما از قرآن و سنت معتبر نبوی برسازیم، آن ھم اسالم تاریخی است، نھ چیزی 
خواننده و مفسر، . بھ سراغ متن نمی رود) بھ اصطالح بی طرف(ا ذھن خالیھیچ مفسری ب. غیر از این

تاریخچھ و تفسیرھای . انواع و اقسام پیش فرض، پیش انگاشت و پیش داوری بھ ھمراه خود دارد
گذشتگان از متن، بخش مھمی از سرمایھ ی مفسر است کھ اگر بخواھد ھم نمی تواند آن را از خود جدا 

نی آگاھانھ در صدد رھا کردن خود از تمامی تفاسیر گذشتگان باشد، این اقدام، نھ ممکن اگر مفسر کنو.کند
این سخن حقی است کھ چشم انداز نواندیشان دینی متفاوت از چشم انداز سنت گرایان . است، و نھ مطلوب

رد کھ اما از این مقدمھ ی درست نمی توان این نتیجھ ی نادرست را استنتاج ک. و بنیاد گرایان است
" منطق موقعیت. "نواندیشان دینی فاقد چشم انداز تاریخی اند، یا بھ اسالم غیر تاریخی دست یافتھ اند

نشان می دھد کھ ھمھ ی آدمیان در یک موقعیت تاریخی خاص قرار دارند کھ آن موقعیت خاص، چشم 
:گفتھ ی گادامربھ . است " افق دید"چشم انداز ، ھمان . ن پدید می آوردااندازی خاص برای آن

اگر مفھوم افق دید . افق دید میدانی است در برگیرنده ی تمامی آنچھ می توان از  چشم اندازی ویژه دید"
برای ذھن اندیشھ گر بھ کار رود، آن گاه می توان از محدود بودن افق دید، باز کردن افقھای تازه، و جز 

ھوسرل برای اشاره بھ ویژگی محدود بودن  پس از نیچھ و" افق دید"در فلسفھ مفھوم . آن سخن گفت
اگر کسی افق دید . اندیشھ بھ کار رفتھ است و امکان اینکھ دید فرد می تواند بھ طور تدریجی گسترده شود

از سوی دیگر، افق . نداشتھ باشد، دورھا را نمی بیند و در نتیجھ بھ آنچھ بھ او نزدیک است پربھا می دھد
ود بودن بھ آنچھ نزدیک است بلکھ بھ معنای توانایی فرد است بھ دیدن دید داشتن نھ بھ معنای محد

کسی کھ افق دید دارد جایگاه آنچھ را کھ درون ساخت دید اوست می . فراسوی آنچھ بھ او نزدیک است
بھ ھمین گونھ، فھم ھرمنیوتیکی یعنی . داند، خواه نزدیک باشد خواه دور، خواه بزرگ باشد خواه کوچک

]. 10"[ھ افق پژوھشی مناسب برای پرسش ھایی کھ در رودررویی با سنت طرح شده انددست یافتن ب

بھ گفتھ او، تفسیر جدید  ھر متنی بھ .گادامر چشم انداز روشنگری را نقد و از سنت دفاع کرده است
معنای روبرو شدن با یک سنت است، سنتی کھ اتوریتھ ی خود را از طریق تفاسیر پیشین بر آدمی تحمیل 

انتقاد از . گادامر بھ شدت بھ آن نوع رویکردی کھ عقل را در برابر سنت قرار می دھد، می تازد. می کند
ھر فھمی  مولف از پیش فرض . سنت تمامًا بیرون از سنت نیست، ھمیشھ پای مفسر در سنت گیر است

نقد . لق داردھا، پیش انگاشت ھا و پیش داوریھاست کھ  ناشی از وضعیت خاصی است کھ فرد بدان تع
" ارتباط ھای یکسره تحریف شده"ایدئولوژی ھابرماسی بدنبال نقد پیش فرض ھا و پیش داوری ھای 

.است، نھ آنکھ او منکر تاریخی بودن آدمی و فھم و پیش فرض ھا و پیش داوری ھایش باشد

یور و ھیچ کس برساختھ ای تاریخی است، کھ ھست، بنابر این آقای کد) کتاب و سنت معتبر(اگر دین یک
ھر نوع . دیگر نمی تواند بھ اسالم فرا تاریخی دست پیدا کند، یا تفسیری فرا تاریخی از اسالم ارائھ کند

ھیچ معیار فراتاریخی ای . قرائت تازه ای از اسالم، بھ محض تولد، بھ قرائتی تاریخی تبد یل می شود
ذشتگان از قرآن و سنت معتبر نبوی را رد می توان تفسیر گ. برای رد و نقد اسالم تاریخی وجود ندارد

می توان . کرد و قرائتی تازه بوجود آورد، اما ھمان قرائت تازه ھم چیزی جز دین تاریخی نخواھد بود
اتوریتھ ی اسالم دو و سھ را نادیده گرفت و آنھا را بھ نقد کشید، اما باید آگاه بود کھ تمام این امور در 

. تاریخ یا فراتاریخ تاریخ روی می دھد، نھ بیرون

حتی جھان . جھان مفھومی اعراب عصر نزول، با جھان مفھومی امروزیان کامًال تفاوت دارد  -5-1
قرآن و سنت معتبر، . مفھومی انسان ھای ماقبل مدرن با انسان ھای دوران مدرن تفاوت ھای بنیادین دارد
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تفسیر معتبر متن، : این پرسش پاسخ گفتحال باید بھ . متونی متعلق بھ جھان مفھومی ماقبل مدرن اند
تفسیر گذشتگان است کھ در جھان مفھومی مشترک با قرآن زندگی می کردند،  یا ما کھ دارای 
اصطالحات و اندیشھ ھایی از طرحھای مفھومی متفاوت از طرحھای مفھومی کتاب و سنت ھستیم؟ بھ 

، متکی بر کدام )اضافھ ی اسالم دو و سھبخش مھمی از اسالم یک بھ ( تعبیر دیگر، رد اسالم تاریخی
معیار پیشینی است؟ نواندیشان دینی در کجا اثبات کرده اند کھ از نظر ھرمنیوتیکی ، قرائت و روایت 

حجیت "آنان از قرآن و سنت  نبوی، معتبر تر از روایت و قرائت  گذشتگان است؟ آیا جز پذیرش 
گذشتگان وجود دارد؟ کدامیک از مومنان و مسلمین  معیار دیگری برای رد خوانش و قرائت" مدرنیتھ

عدول اثبات کرده اند کھ باید حجیت مدرنیتھ را پذیرفت و بر اساس آن از احکام و باورھای دینی 
]. 11[کرد؟

واضح است کھ . نو اندیشان دینی  باید اعتبار ھرمنیوتیکی تفاسیر خود از متون مقدس را نشان دھند -6-1
اما گزاره ھای . تبر نبوی پاره ای گزاره ھای سازگار با حقوق بشر وجود دارددر قرآن و سنت مع

در این متون بردگی نفی . بسیاری وجود دارد کھ حقوق بشر امروزین را تضعیف و بلکھ نفی می کنند
نشده است، حقوق متدینان و نامتدینان ھمانند و یکسان تلقی نشده است و با ھمکیش و نا ھمکیش معاملھ 

نوعی والیت برای پدران و مادران . با زنان و مردان رفتار حقوقی واحدی نشده است. ی نشده استواحد
و شوھران نسبت بھ فرزندان و ھمسران قائل شده اند، گوئی تناسب جرم و جریمھ رعایت نشده است 

جھاد در جنگ مقدس یا (، کشتن در راه صرف عقیده ...)قطع دست دزد در برابر دزدیدن یک کاال و (
این ھا بعضی از نمونھ ھای مخالف حقوق بشر امروزین در . تأیید و تبلیغ و ترویج شده است) ابتدایی

. قرآن و سنت معتبر نبوی است

این موارد، اموری مقطعی و موضعی و محدود و  مطابق پروژه ی نواندیشان دینی و روشنفکران دینی،
نت نبوی جلوه داده می شود  و آن را قابل تسری منحصر بھ زمان و وضع و حال عصر تکوین کتاب و س

از کجا فھمیده اند کھ اینھا : اما سخن بر سر این است کھ، اوًال. و تعمیم بھ روزگار کنونی قلمداد نمی کنند
مگر می شود ھر چھ را کھ مدرنیتھ می پذیرد جزو اصول ابدی و ازلی  . اموری مقطعی و موضعی اند

رنیتھ نمی پسندد جزو امور مقطعی و موضعی بدانیم؟ بر اساس چھ متدولوژی دین بدانیم و ھر چھ را مد
بعضی از این احکام حتی در ھمان زمان و اوضاع و احوال : تفسیری ای  این کار مجاز است؟  ثانیًا

.نزول آیات نیز قابل دفاع نبوده اند

آن ،  امور مقطعی و  موضعی آری، اگر متدلوژی ای وجود می داشت کھ می توانستیم ابتدا ،  بر اساس 
(local)  را از امور جھانشمول(universal)  جدا کنیم و فھرستی از امور مقطعی و موضعی و فھرستی

از امور جھانشمول تشکیل دھیم و آنگاه نشان دھیم کھ فھرست امور مقطعی و موضعی بر فھرست 
جھانشمول بر فھرست اموری کھ  زین نمی پسندد منطبق است و فھرست امورواموری کھ حقوق بشر امر

حقوق بشر امروزین می پسندد ، انطباق دارد، در آن صورت، سخن ما در باب موافقت دین با حقوق بشر 
بھ تعبیر دیگر، باید کامًال مستقل از موافقت یا مخالفت با مدرنیتھ و حقوق . امروزین قابل دفاع می بود

ل جدا کنیم و آنگاه اثبات کنیم کھ اصول مقطعی بشر امروزین اصول مقطعی را از اصول جھانشمو
ھمانھا ھستند کھ مال ھمان زمان و مکان و اوضاع و احوال سابق بوده اند و ھمان ھا ھستند کھ با حقوق 
بشر امروزین ناسازگارند و اصول جھان شمول ھمان ھا ھستند کھ اختصاص بھ زمان و مکان و اوضاع 

.و چنین راھی تاکنون طی نشده است. مرورین سازگارندو احوالی ندارند و با حقوق بشر ا
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از این رو ھمھ ی قرائت ھا و تفسیرھای نواندیشان دینی و روشنفکران دینی،قرائت ھا و تفسیرھای  
است کھ در آنھا ھر چھ را مدرنیتھ می پسندد بزرگ می کنند و جلوه می دھند و ھر  (selective)گزینشی 

تفسیر گزینشی کھ بھ . را مقطعی و موضعی می دانند وچک جلوه می دھند و آنچھ را مدرنیتھ نمی پسندد ک
. ھمھ متن بھ یکسان وفادار نباشد، تفسیر معتبر کتاب و سنت نبوی نیست

از سوی دیگر، قائالن بھ خدای متشخص انسانوار، خدا را قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض بھ  
دای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض بھ شمار می آورد، کسی کھ قرآن را کالم خ. شمار می آورند

چگونھ احکام اهللا را درپای برساختھ ھای انسان مدرن معترف بھ جھل و محدودیت عقل قربانی می کند؟ 

اگر کتابی در باره ی الھیات یا مکتب مابعدالطبیعھ را در :"دیوید ھیوم گفتھ بود :استدالل خودشکن  -7-1
زه بدھید بپرسیم کھ آیا ھیچ استدالل انتزاعی درباره ی کمیت یا عدد در آن ھست؟ پاسخ دست بگیریم، اجا

پس آن را . آیا ھیچ استدالل تجربی درباره ی واقعیت و وجود در آن ھست؟ پاسخ منفی است. منفی است
را بنابھ توصیھ ی ھیوم، کتاب او ]. 12"[در آتش بیفکنید چون چیزی جز سفسطھ و توھم در آن نیست؟

.ھم باید بھ  آتش افند و سوزاند، برای اینکھ کتابی است درباره ی مابعد الطبیعھ

، نھ تنھا انکار اسالم است، کھ ھمزمان )اسالم یک و دو و سھ(بر ھمین منوال، رد و انکار اسالم تاریخی
و است کھ برای آنکھ ھر چھ مولف محترم گفتھ و نوشتھ، متعلق بھ اسالم د. انکار کل نظرات خویش است

.  بدینترتیب، مطابق متولوژی ناقد محترم،  تمام آرای ایشان رد شده اند.ھم تمامًا تاریخی است آن

:می نویسد. نگاه متن بھ عقل، نگاه غیر تاریخی است :عقل یقینی -2

. پاسخ بھ این سوال كلیدی استصالحیت نسخ حكم شرعی را دارد؟ جان كالم در دلیل عقل قطعیآیا "
در تعارض دلیل نقلی و دلیل عقلی چھ باید : استتوان بھ سوال دیگری تحویل كرد و آن این را میسوال 

دلیل نقلی با دلیل شود، یعنی  بر تصرف در ظاھِر دلیل نقلی میباشد، قرینھ دلیل عقلی یقینیكرد؟ اگر 
این دیدگاه اتفاقی. شود می تر دلیل عقلی بر دلیل نقلی ترجیح داده بھ بیان دقیقشود، یا عقلی تاویل می

عالمانی . است یقینیحكم عقلیالزمھ این مبنای متین امكان نسخ احكام شرعی نقلی با . علمای عدلیھ است
امكان نسخ حكم شرعی نقلی با حكم شان بھ دانند، در واقع بحث كھ عقل را یكی از ادلھ اربعھ شرعی می

دوم درواقع مشروط بھ بقای مصلحت و موقت ی قسماگر تمام احكام شرع. شود شرعی عقلی تحویل می
احراز كرد كھ مصلحت این حكم شرعی در این زمان منتفی بھ یقینطریقی از طرق  باشند و اگر عقل بھ

است و پس از حكم عقل، حكم  شده توسط حكم عقل نسخ شدهشرعی یادشود كھ حكم است، معلوم می شده
شك  اگر عقل صالحیت كشف حكم شرعی را دارد، بی. شود بالفعل محسوب نمیشرعی پیشین تكلیف

بودن حكم عقلی معنایی جز توانایی   ناسخ. داشتَاَمد و زمان حكم شرعی را نیز خواھدصالحیت كشف
.]13["برای تقید زمانی حكم شرعی نداردآن

دلیل عقلی "، " عقل یقینی"، " عقل قطعی"بھ نام  موجودی گویی . از عقل نادرست استمتن تصور 
عقل، برساختھ ای  تاریخی . وجود دارد کھ با توسل بدان می توان اسالم تاریخی را نقد و رد کرد" یقینی
اگر برخی از محصوالت این برساختھ در دوره ای یقینی بھ شمار آیند،  در دوره ای دیگر،  گزاره . است

: است در متن دیگری آمده. ھای غیر یقینی و کاذب بھ شمار خواھند آمد
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دینی با حقوق از حقوق بشر است،در تعارض احكام یقینادر واقع پس از پذیرش این كھ موارد یاد شده "
قبیل نسخ ، متغیر یا موسمی بودن از( یاد شده با تقدم حقوق بشر،در گزاره سنتی دینی بھ نحوی از انحاء 

بدنبال جھانشمولی مواد حقوق بشر     .شده استتصرف. . . ) حكم ، زمانی مكانی بودن حكم ومانند آن
وتوسعھ قلمرو آن وافزایش  نخستین اعالمیھ آن،گسترش حقوق بشروگذشت چند دھھ از تصویب اولیھ

مواد پیشین كھ در عمل بھ توسعھ محدوده حقوق بشر منجر می شود،در محافل مواد آن یا تفسیر موسع
]. 14"[شده استحقوقی مطرح

:است و در متن دیگری گفتھ شده

حکمی با سیره ی عقال یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح،  مخالفت یقینی"
]. 15"[کاشف از موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی است

عقل و فھم ما گرفتار  ه اند کھ انحای مختلف نشان داد یکی از خدمات انسان ھای مدرن این بود کھ 
اعتراف بھ حدود فھم و جھل بسیار، موجب دست شستن از ادعاھای بزرگ . ھای بسیار استمحدودیت 
مارکس، فروید، نیچھ، پوپر،رورتی، ھابرماس، گادامر، و دیگران،ھر یک بھ شکلی از . شده است

: دامر می نویسدابھ عنوان مثال،ھابرماس در پاسخ بھ گ. محدودیت و در بند بودن عقل ما خبر داده اند

.  اندیشھ ی انتقادی دچار این توھم نیست کھ خود را یکسره مستقل و مطلق و خودفرمان بیا نگارد"
آگاھی بھ این کھ اندیشھ ی .  جدا نمی داند) بی ضرورت(اندیشھ انتقادی خود را از بافت تاریخی احتمالی 

ھ ی عامل اندیشھ با انتفادی متعلق بھ سنتی است کھ ھم بستر پیدایش و ھم موضوع تامل آن است، رابط
]. 16"[سنت را دگرگون می کند و جزمی اندیشی عادتھای زندگی را بھ زیر پرسش می برد

ھابرماس، طرفین گفت و گو پذیرفتھ اند کھ  فھم و عقل، برساختھ ھای  -در واقع، در گفت و گوی گادامر
. ویژگی اصلی وجود ماست "تاریخمندی."آدمیان، و تمام ساحات وجودی شان، تاریخی است. تاریخی اند

و مطلق رھا از پیش انگاشت، پیش داوری و " عقل ناب"ھابرماس این مدعای گادامر را پذیرفت کھ 
اما اندیشھ ی انتقادی قادر است خود را از اتوریتھ ی سنت رھا و آن را بھ پرسش . سنت  وجود ندارد

م بھ سنت است،می تواند میان جنبھ ھای در عین حال کھ آگاه است خود پدیده ای تاریخی و محکو. بگیرد
دکارت بھ عقل چون موجودی بیرون تاریخ و سنت می . عقالنی و غیر عقالنی سنت تفکیک صورت دھد

ھابرماس این برداشت را . نگریست کھ قادر است فارغ از پیش انگاشت و پیش داوری بھ سنت بنگرد
ر مقابل می گوید گوھر روشنگری باور بھ اندیشھ ایدآلیستی و ساده انگارانھ از روشنگری می خواند و د
فھم و عقل ، .مدرنیتھ، خود بخشی از سنت است. ی انتقادی است کھ سنت را از درون بھ نقد می کشد

سنت در زبان وجود دارد و در زبان وجود می یابد و این جز ماھیت :"ارتباطی عمیق با زبان  دارند
زبان مند بودن آدمیان را بھ موجودات خاصی کھ اکنون . اند آدمیان موجوداتی زبان مند". زبان است

ھابرماس این نکات را ھم از گادامر قبول می . ھستی انسان، ھستی زبانی است.ھستند، تبدیل کرده است
:کند، اما بھ صراحت می گوید کھ نباید کارکردھای ایدئولوژیک و سلطھ گرایانھ ی زبان را نادیده گرفت

با این حال، بھ محض این کھ این .  تھای سنت را از درون سنت تجربھ می کندھرمنوتیک محدودی"
زبان در مقام بستر سنت را می توان ھمچون . ... محدودیتھا تجربھ شوند، مطلقیت سنت در ھم می شکند

زیرا . یا نھادی فراگیر انگاشت کھ پایھ ی ھمھ ی نھادھای اجتماعی است(metainstitution)فرانھاد 
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اما، روشن است کھ این نھاِد فراگیر، در مقام سنت، .  جتماعی تنھا در زبان عادی ھستی می یابدکنش ا
زبان، .  خود بھ نوبھ در آن روندھای اجتماعی پایھ دارد کھ بھ رابطھ ھای ھنجاری فروکاستنی نیستند

ی اجتماعی  زبان بھ نیروی سازمان یافتھ.  افزون بر این، بستِر سلطھ و قدرت اجتماعی نیز ھست
] زبان[زبان، تا آنجا کھ این گونھ مشروعیت بخشیدن رابطھ ھای قدرت را کھ خِود .  مشروعیت می بخشد

. ...  امکان نھادی شدنشان را پدید آورده است بھ زیر پرسش نمی برد، دارای ُبعد ایدئولوژیک نیز ھست
رابطھ ھای واقعی را درمی یابد بھ  اما ھنگامی کھ تجربھ ھرمنوتیکی وابستھ بودن چھارچوب سمبلیک بھ

این پیش انگاشت ایدالیستی را ھمراه ... جامعھ شناسِی تفسیری ]. "17"[نقد ایدئولوژی دگرگون می شود
زمینھ ی عینِی کنش .  خود دارد کھ ذھن شکل گرفتھ با زبان ھستی مادی زندگی را تعیین می کند

.  نشھا پدید آمده و با زبان منتقل شده فروکاستنی نیستاجتماعی، اما، بھ معناھای ذھنِی در بستر میانک
جامعھ تنھا یک ُبعد از مجموعھ ی پیچیده ای است )  (Linguistic infrastructure)زیرساخت زبانی

واقعیت شکل گرفتھ    (constraints) کھ، بھ رغم اھمیت میانجی نمادین، زیر فشار اجبارھای
ا اجبارھای طبیعت بیرون کھ خود را در روندھای کاربرد تکنولوژی از یکسو، ب:   (constituted)است

سرکوبھای رابطھ ھای ] واکنش بھ[نشان می دھند و از سوی دیگر با اجبارھای طبیعت درون کھ در 
این دو گونھ اجبار نھ تنھا موضوع تفسیر قرار می گیرند، بلکھ افزون بر آن، بھ .  قدرت نمایان می شوند

و پشت زبان آن قاعده ھای زبانی را دگرگون می کنند کھ ما برای تفسیر جھان بھ کار اصطالح، در پس 
کھ فھم کنشھای زبانی را ممکن می کند در  (objective context)آن زمینھ ی عینی .می گیریم

روند سنت با نظامھای کار و قدرت . با ھم است (domination)برگیرنده ی زبان، کار اجتماعی، و سلطھ 
سنت تنھا از چشم انداز ھرمنیوتیک خود فرمان . (Relativized)نسبی می شود ) توریتھا(

(autonomous)  پس جامعھ شناسی را نمی توان بھ جامعھ شناسی تفسیری .  قدرتی مطلق می نماید
جامعھ شناسی بھ نظامی برای رجوع نیاز دارد کھ، از یکسو، وجھ نمادین و زبانی کنش .  فروکاست
ساختھ فرونکاھد و، از سوی دیگر، گرفتار ایدالیسم زبانی نشود و  -را بھ رابطھ ای تحریک اجتماعی

از این چشم انداز، سنت دیگر پدیده ای .  روندھای اجتماعی را یکسره بھ سنت فرھنگی تعالی نبخشد
ھم پذیر می تعریف نشده و فراگیر نیست و بجای آن در پیوند با ابعاد دیگر زندگی اجتماعی است و چنان ف

در اندیشھ ی گادامر تھ . شود کھ زمینھ برای تعیین کردن شرایط عینی دگرگونی جھانبینی و کنش فراھم آید
مانده ھای مکتب کانتی در ھستی شناسی وجودی ھایدگر جلوی این را می گیرد کھ او منطق تحلیل خود را 

ھ ی او میانجی زبان مطلق شده است و ارتباِط گادامر تواِن دیدن این را ندارد کھ در اندیش. ... دنبال کند
پس این از چشم گادامر پوشیده می ماند کھ .  خود را با شرایط واقعی دگرگون شدن خود از دست داده است

پیونِد عملی میان فھم و وضعیت ھرمنوتیکی آغازین مفسر بھ پیش بینی فرضی فلسفھ ی تاریخ با نیت 
 ].18"[عملی نیاز دارد

اگر بتوان بحث اعتبار ھرمنوتیکی تفسیر ماقبل مدرن و تفسیرھای  :ت اخالقی اسالم تاریخیمسئولی -3
مدرن را فراموش کرد،یک نکتھ ی مھم باقی خواھد ماند کھ اگر ما انسان ھای اخالقی باشیم، باید تکلیف 

م تاریخی را چرا نواندیشی دینی، یا روشنفکری دینی، اسال. خود را با آن بھ صراحت تمام روشن نمائیم
انکار می کند؟ این پرسش، پرسشی ناظر بھ نیات و انگیزه ھای شخصی نیست، بلکھ ناظر بھ دالئل انکار 
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آن چیزي كھ در  -اسالم تاریخی": بھ عنوان نمونھ، آقای کدیور از یک سو نوشتھ اند. اسالم تاریخی است
 :و از سوی دیگر نوشتھ اند. "-طول زمان اّتفاق افتاده است

مستند اکثر قریب بھ اتفاق احکام ... مستند برخی از این احکام معارض حقوق بشر آیات قرآن کریم است"
اینگونھ . مجازات ھای خشن و موھن ... شرعی معارض حقوق بشر روایات منقول از پیامبر یا ائمھ است

) ع(از راویات ائمھدر مدینھ و برخی ) ص(گزاره ھا را در برخی آیات مدنی ، قسمتی از سیره ی پیامبر
سخن از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با ...در قالب داللت ھای صریح آمده است 

اندیشھ ناسازگار با  ... كتاب و سنتیعنی در  متن دینمسلمان معاصر در ...اندیشھ ی حقوق بشر است
ھا  و نص در تبعیض حقوقی انسان تعارض با اندیشھ حقوق بشرھایی صریح در حقوق بشر، شامل گزاره
بودن و صریح در نفی آزادی مذھب و  حریت و رقیت و فقیھ و عوامجنسیت، بھ لحاظ دین، مذھب، 

".ھای خشن و موھن مجازات

بھ دلیل  ناسازگاری با دموکراسی، حقوق بشر و وجود مجازات ) اسالم یک و دو و سھ(پس اسالم تاریخی
بر ) اسالم سھ(روشن است کھ اعمال و رفتارھای مسلمین در طول تاریخ. ھای خشن و موھن رد می شود

مسئولیت این تاریخ ناپذیرفتنی با . بوده است) اسالم یک(از کتاب و سنت معتبر) اسالم دو(اساس فھم آنھا
بوده است اما رفتارھای خشن و "  اسالم یک"کیست؟ نمی توان مدعی شد کھ تمام خوبی ھا ناشی از 

با تاریخ را " کالم وحیانی"یا باید ارتباط . ل اخالقی بھ اسالم یک و ما ارتباطی نداشتھ استموھن و رذائ
بطور کلی قطع کرد و مدعی شد کھ خوب و بد آنچھ در طول تاریخ اتفاق افتاده است، ھیچ ارتباطی بھ 

یده است، و یا اگر اسالم یک نداشتھ و آن گوھر فراتاریخی ھیچگاه قدم بھ تاریخ ننھاده و نقاب از رخ نکش
بین اسالم یک و تاریخ ارتباط برقرار می کنیم،مسئولیت خوب و بد، جنگ و صلح، رحمت و خشونت 

.،عدالت و ستمگری، و روا و ناروای این تاریخ با کالم وحیانی است

ولی او و برخی از فیلسوفان مسیحی، ذات و گوھر .چند سال پیش پاپ بھ خطاھای کلیسا اعتراف کرد
یت را بری از خطاھایی کھ در طول تاریخ صورت گرفتھ دانستھ و جنایات تاریخی راناشی از مسیح

بھ گمان آنھا خشونت ھا برخاستھ از گوھر و ذات مسیحیت نبوده، . بدفھمی از مسیحیت بھ شمار می آورند
ارائھ  جان ھیک وقتی می خواست تفسیر پلورالیستی از مسیحیت. بلکھ بھ نام مسیحیت صورت گرفت است

جان ھیک می . کند، بھ صراحت اعالم کرد کھ باید تکلیف خود را با  تاریخ ناپذیرفتنی مسحیت روشن کنیم
حمایت کرده " رواج کارخانھ ھای اسلحھ سازی"گوید از نظر افراد غیر مذھبی ،خدای دین باوران تنھا از 

تاریخ دین آنھا روی داده روبرو شوند  بھ نظر او پیروان ھر دین باید صادقانھ با خشونت ھایی کھ در. است
اینک  کھ از لزوم رویارویی ھر مذھب با شروری کھ در گذشتھ شان :"و ریشھ ھای آنھا را جستجو کنند

رخ داده سخن بھ میان آمد، پاره ای از ادوار سیاه در تاریخ مسیحیت را بازگو خواھم کرد و بر ریشھ داری 
پیروان . ھ انجیل را تنھا حقیقت نھایی می انگارد، انگشت خواھم نھادآنھا در خاک این باور سنتی مسیحی ک

ھر مذھب مکلفند این مواجھھ با گذشتھ ی دین خویشتن را تجربھ کنند و من از این رو بھ دین خود یعنی 
ھیک خشونت تاریخی پیروان ادیان را ناشی از دعوی در انحصار داشتن ].19"[مسیحیت رو می کنم

می گوید راه رھایی از خشونت، کنار نھادن دعوی برتری استثنایی ھر یک از ادیان  و  حقیقت می داند و
او بھ صراحت تمام، خشونت ھا و رذائل تاریخ . رو کردن بھ کثرت گرایی در حقیقت و نجات است

ابل او می دانست کھ اخالقًا نمی تواند در مق. مسیحیت را ذکر و بھ خاطر آنھا از انسان ھا عذر خواھی کرد
با تردستی آن را نادیده بگیرد، و چنان وانمود کند  کھ  گویی مسیحیت با تفسیر یا این تاریخ سکوت کند، 

]. 20[کثرت گرایانھ ی وی پا بھ تاریخ می نھد و تاریخ اش آغاز می شود
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علی "ھربرت شنھ دلباخ، فیلسوف خردباور انتقادی آلمانی، نیز می گوید خطاھای تاریخ مسیحیت، نھ 
]. 21[مسیحیت صورت گرفتھ است" بھ دلیل"مسیحیت، بلکھ درست " رغم

اینان چنان وانمود می . اما متأسفانھ باید اعتراف کرد کھ این ترفند  در پروژه ی نواندیشی دینی وجود دارد
ھمان تفسیر سازگار با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و " کالم وحیانی"کنند  کھ گویی گوھر قدسی 

رایی است کھ اینان بر می سازند، و تاریخ اسالم، تاریخی است کھ از پس این روایت آغاز خواھد کثرت گ
پس مسئولیت اسالم تاریخی با کیست؟ اگر اسالم تاریخی مقبول است، چرا انکار می شود و تمام ستم . شد

رفتھ نمی شود؟ بھ ھا و بدی ھا بھ گردن او گذارده می شود؟ اگر ناپذیرفتنی است، چرا مسئولیت آن پذی
علی اسالم یک نبوده، بلکھ  بھ دلیلبدی ھا و ناروایی ھا و خشونت ھا،  اینان ادعا می کنند کھ تعبیر دیگر،

 .اسالم یک بوده ،یعنی محصول بدفھمی و تفسیر نادرست متن بوده است رغم

دین . ریخ دین جدا کردنمی توان دین را از تا گفتھ است " عقیده و آزمون"در مقالھ ی سروش عبدالکریم 
نباید تاریخ متفاوتی را " این آدمیان"و از " این کتا ب و سنت"از . ھم در تاریخ خود را آفتابی کرده است

اگر کتاب و سنت ھمان باشند کھ بوده اند و اگر آدمیان ھمین باشند کھ ھستند، انتظار تاریخی " :انتظار برد
فھم ھا و تفسیرھای رایج از مسیحیت . م انتظاری عبث خواھد بودکھ جوھرًا متفاوت با تاریخ گذشتھ باشد ھ

و اسالم و مارکسیسم و لیبرالیسم، امتحان تاریخی خود را داده اند و وجود تاریخی خود را بھ آفتاب افکنده 
اند و اگر صد بار دیگر ھم ھمین فھم ھا طالع و حاکم شوند، صورت و سیرت تازه ای نخواھند یافت و 

سروش بھ درستی گفتھ است، تمام ذاتی ھا و عرضی ھای ]. 22["نی را بنیان نخواھند نھادتاریخ نوی
اینکھ می گوئیم قرآن تاریخی است،یعنی اصًال تمام تولد و تکون آن در یک " : اسالم، تاریخی است

وضعیت تاریخی معینی صورت گرفتھ و تمام رگ و ریشھ ھایش در زمان خودش است، چھ ذاتی ھایش و 
ھم ذاتیات : الگوی من ھمان زبان عربی است.از این جھت این دو با ھم فرقی ندارند.عرضی ھایشچھ 

ھیچ مولف یا متفکری نمی تواند از ابزار و ادوات زمان .قرآن بھ زبان عربی گفتھ شده و ھم عرضیات آن
ز این ھم نمی توانستھ غیر ا. پیامبر مجبور بوده کھ این مفاھیم و قالب ھا را بھ کار بگیرد.خودش فرار کند

یک موجودی وقتی کھ پا بھ عرصھ ... ھمھ ی اینھا را بھ آن زبان بھ آن فرھنگ بیان کرده .کاری بکند
وجود می گذارد،نمی تواند در پدید آمدن خودش محتاج عناصر زمانھ ی خود نباشد و از آنھا بھرمند 

در اسالم، محصول بسط تاریخی اسالم  پیدایش فرق مختلف]. 23"[نشود،این احتیاج ھمیشھ ھمراه اوست
آیا الزمھ بسط تاریخی این مکتب این نبود کھ فرقھ ھای مختلف در این مکتب پدید بیایند و ": یک می باشد

آیا پدید آمدن شیعھ و سنی محصول و مقتضای آن بسط تاریخی نبود؟ مکتبی کھ در زد و خورد و داد و ستد 
ورد ادامھ پیدا می کند و بسط می یابد و بر غنای تجارب خود می افزاید و پدید آمده، با داد و ستد و زد و خ

و در خالء شخصیت او ھمان داد و ) ص(از این طبیعی تر چیست؟ آیا طبیعی نبود کھ در غیاب پیامبر 
ستدھا و برخودھا و پرسش ھای جدید باز ھم ادامھ یابد و موجب تشعب عقیدتی و سیاسی مسلمین 

قبول کرد کھ تشیع و تسنن دو پاسخ بوده اند بھ دعوت پیامبر اسالم و الزمھ بسط تاریخی  باید" ].24["شود
آنھا دو مکتب کالمی اند کھ اینک بھ تمامیت رسیده اند و در قالب . اسالم اند، نھ محصول توطئھ این و آن

آنھا روزی . روا استھای تاریخی و ایدئولوژیکشان منجمد شده اند و بیش از این بر سر آنھا نزاع کردن نا
  ].25["الزمھ و نتیجھ ھویت سیال مسلمانان بودند و اینک عالمت ھویت رکود یافتھ آنان
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این است کھ ھیچ ربطی بھ اسالم واقعی کھ پیامبر آورد ندارد، بلکھ فراتاریخی مھمترین اشکال اسالم 
ست محققی تاریخ یک دین را، ممکن ا. اسالمی کھ نھ تشیع است و نھ تسنن. امری کامًال انتزاعی است

اما در این صورت ھم نمی تواند تصویری ازدین ارائھ کند . تاریخ انحراف از دعوت پیام آور دین تلقی کند
ارائھ قرائتی کامًال جدید از دین کھ با آنچھ پیامبر محقق . کھ با قول و فعل و تقریر پیامبر ناسازگار باشد

نمی توان اسالم مکھ و مدینھ را نادیده گرفت و . دین اسالم نیستکرد تعارض داشتھ باشد، ھر چھ باشد 
ھمچون برخی مدعی شد اسالم مدینھ با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی تعارض دارد، اما اسالم مکھ با 

دوران مدینھ دوران استقرار آیین و بسط . لذا آیات مدنی را با آیات مکی نسخ  کرد. آنھا سازگار است
اسالم مدینھ، ھمان قدر اسالم پیامبر است، کھ اسالم  .ا پختھ تر و مجرب تر شدن پیامبر بودوحی، ھمراه ب

تنھا تفاوت ایندو آن است کھ اسالم مکھ، اسالم فاقد قدرت است، اما اسالم مدینھ، اسالمی است کھ در . مکھ
.قدرت است و از طریق قدرت و حکومت خود را بسط می دھد

بدین ترتیب، برای گشودن . ش مسئولیت اخالقی ترکیب شود،راھگشا خواھد بوداین رویکرد اگر با پذیر
. راه آیند، راھی جز پذیرش مسئولیت اخالقی گذشتھ وجود ندارد

نگاه غیر تاریخی بھ قرآن و سنت معتبر نبوی،نگاھی است کھ چشم بر واقعیات : نتیجھ گیری پایانی  -4
قرآن تمامًا متنی تاریخی است و بھ شدت تختھ بند زمانھ . یخی انداسالم یک و دو و سھ، سراپا تار. می بندد

ھیچ دلیلی تاکنون ارائھ نگردیده است تا نشان دھد فھم و . و مکانی است کھ در آن متولد شد و رشد کرد
. روایت امروزیان از کتاب و سنت نبوی ، معتبرتر از فھم و قرائت انسان ھای ماقبل مدرن  است

اما چاره ای جز قبول . کوشش می کنند اسالم دو و سھ را بھ دلیل تاریخی بودن رد کنندنواندیشان دینی 
روشنفکران (تاریخی  کھ امروز از سوی نواندیشان دینی. ھویت تاریخی قرآن و سنت نبوی وجود ندارد

راه نفی و انکار می شود، اگر درست باشد، باید بھ مسئولیت اخالقی ھم...) دینی، روشنفکران مذھبی و
اگر اسالم یک تاریخ ساز بوده،کھ بوده ،نمی توان تمام خوبی ھا را ناشی از قرآن و سنت نبوی . گردد

تاریخی کھ انکار می شود، . معرفی کرد و بدیھا را محصول بدفھمی و عدول از اسالم یک بھ شمار آورد
. آن علی رغماسالم یک بوجود آمده است، نھ  بھ دلیل

اکبر گنجی 

1387دی  14یو زمانھ، راد: منبع

:پاورقی ھا

.، صراطسنت و سکوالریسم، مندرج در کتاب "از اسالم تاریخی تا اسالم معنوی"محسن کدیور،  -1

.، سایت کدیور"بازشناسی حق عقل شرط الزم سازگاری دین و حقوق بشر"محسن کدیور،  -2

.ت کدیورمحسن کدیور، اسالم و دموکراسی، سازگاری و یا ناسازگاری، سای -3
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. ، سایت کدیور"حقوق بشر، شھروندی و دین"محسن کدیور، -4

. ، سایت کدیور"حقوق زنان در اسالم معاصر"محسن کدیور،  -5

.، سایت کدیور" حقوق بشر، الئیتسھ و دین"محسن کدیور،-6
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نمی توانیم خودمان را اینگونھ مستقل بھ حساب بیاوریم بی آنکھ تاوان سنگینی از جھت وفاداریھا و ما "
معتقدات خود بپردازیم، وفاداریھا و معتقداتی کھ قوت اخالقی تا حدودی ناشی از این واقعیت است کھ 

یعنی اشخاصی  -زیستنن با آنھا از فھم خویشتن خودمان بھ عنوان اشخاص خاص جدایی ناپذیر است
عضو این خانواده یا باھماد یا ملت یا این مردم، بھ عنوان حامالن تاریخ، بھ عنوان پسران و دختران آن 

وفاداریھا و بیعتھایی از این دست چیزی فراتر از ھدفھایی . انقالب، بھ عنوان شھروندان این جمھوری
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by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, Continuum , New York, 1989, 
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"کالم اهللا بودن قرآن"پذیرش بی دلیلی مدعای 
)10و  9(نگاھی بھ نقدھای محسن کدیور از نمادھای روشنفکری دینی

ایشان در ابتدای این مقالھ، . ،  امیدواری بسیار ایجاد کرد" قلب اسالم"مقالھ جدید آقای محسن کدیور، 
:درستی گفتھ اندب

رود،  یاشارت یاگر بر بطالن و ضعف نظر و رأی. افكار است نھ اشخاص و افرادمتعلق نقد ھم آراء و"
داند، مسلمان یھر كھ خود را مسلمان م. تعریض بھ دین اشخاص و ایمان افراد نیست یمعناھرگز بھ

بحمداهللا مسلمانند بحث یھر دو سو. است و داور دین و ایمان آدمیان دادار دادگر در روز بازپسین است
."داننھاده یپا در این واد یاندیشھ اسالم یو بھ نیت مبارك ارتقا

: و در پایان مقالھ ھم گفتھ اند 

با نقد دیانت و ایمان صاحبان آنھا یآراء ھیچ تالزم یكنم كھ نقد دین ینكتھ تأكید مبار دیگر بر این "
امتنان گوینده نقد عرایض این كمترین ھم مایھ. یاست نھ بشر یالھ یدر این باره فعل یندارد و داور

شده اند،  یاندیشھ اسالمیمیمون در ارتقا یكھ با طرح پرسشھایشان باعث كوششھا یاز متفكران. است
". كنم یتشكر م

. ، حکایت از پیشرفت بحث دارد" گفت و گوی صریح درباره ی روشنفکری دینی"تفاوت این نوشتار با 
. ارائھ می کنند" کالم وحیانی"دینترتیب، بحث بین دو گروه از مسلمان ھاست کھ دو روایت مختلف از ب

مقایسھ ی آثار آرش نراقی . ،ھمچون متن ھای پیشین،  نوشتھ ای متعلق بھ قلمرو فقھ است"قلب اسالم"اما 
اخالقی  اولی و –سفی درباره ی حقوق بشر با نوشتھ ھای جناب کدیور درباره ی حقوق بشر، رویکرد فل

ھمین تفاوت رویکرد، بھ نقدھای  این دو نیز سرایت کرده . رویکرد فقھی  دومی را بھ نمایش می گذارد
نقدھای آرش نراقی، متعلق بھ فلسفھ ی تحلیلی است، اما نقدھای جناب کدیور، نقد فقیھانھ ی آرای . است

:ستچنین نقدی، دارای ویژه گی ھای خاص خود ا. دیگران است

فقیھ دین شناس است، اما غیر فقیھان،بھ . فقیھ و غیر فقیھ ھیچگاه در موقعیت برابری قرار ندارند: اول
این موقعیت نابرابر، بھ فقھا اختیار . دلیل عدم تخصص فقھی، در دین شناسی، عوام بھ شمار می آیند

.و حکم صادر کنند ویژه ای می بخشد کھ بتوانند درباره ی دینداری و بی دینی دیگران داوری

، نا مسلمان "قرآن سخن پیامبر است"اگر چھ در نوشتار جدید از سر لطف و بزرگواری ، مدافعان : دوم
معرفی نشده اند،اما آن موضع برتر فقیھانھ، امکان داده است تا بجای نقد منطقی آراء ، بھ مومنین گفتھ 

مقایسھ ی مکتوبات دو . اسالم است" لبق"شود کھ سخنان نمادھای روشنفکری دینی، غیر اسالمی و 
از این جھت فرقی . ، حاکی از دو زبان مختلف است)جناب کدیور و جناب مجتھد شبستری(روحانی 

یعنی، در . نوشتھ ھای آقای شبستری، نافقیھانھ است. بارز میان نوشتھ ھای این دو بزرگوار وجود دارد
. ر اسالمی بودن آرای شان، داوری نمی شودخصوص دینداری و بی دینی افراد، و اسالمی یا غی
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چرا گفتار و رفتار آقای خامنھ ای و فقھای  شورای نگھبان، : پرسشی ذھن مرا بھ خود مشغول کرده است
اسالم قلمداد می شود؟ آیا " قلب"اسالم معرفی  نمی شود،اما آرای سروش و شبستری و ملکیان، " قلب"

حروم از امکان نشر آرایشان، از  فقھای حاکمی کھ اسالم و ایران خطر سھ روشنفکر دینی فاقد قدرت و م
را بھ این روز انداختھ اند، آنقدر بیشتر است کھ فقیھ شجاع، بصیر و بزرگ  ما را مجاز می سازد تا کار 

اسالم معرفی کند؟ امید است کھ در نوشتھ ھای بعدی، این داوری جای خود را بھ ھمدلی " قلب"آنان را 
. بسپارد

پس از ماه ھا بحث و گفت و گو، جناب آقای کدیور بھ صراحت و روشنی تمام اعالم کرده اند کھ ھیچ 
:دلیلی بر کالم اهللا بودن قرآن وجود ندارد

و قرآن بھ عنوان كالم اهللا مجید ) ص(محمد بن عبداهللا  یمسلمانان اسالم خود را با ایمان بھ رسالت الھ"
این . شوند یآن محسوب م ذاتیاتدارد كھ در حكم یاجزاء و مولفھ ھائ باور پایھاین . آغاز كرده اند

ایمان مومن پشتوانھ . آن نھاده شده اند یبرمبنا یتعالیم اسالمھستند كھ یا اصول موضوعھپایھ  یباورھا
این جز) ص(مسلمانان در ایمان بھ دعوای پیامبری محمد بن عبداالھ ... اند موضوعھاصولاعتبار این 

او راست باور کردند کھ مخاطبان اولیھ وی مسلمان شدند چون. او چیزی نداشتھ اند صداقتو و قبول  قرآن
کسی مدعی اقامھ دلیل عقلی بر نبوت اصوال. و این قرآن از سوی خداوند بر او نازل شده است می گوید

فیق ھم عصری با مسلمانانی کھ تو برھان است؟اساسا مگر امور جزئی شخصی قابل اقامھ. خاصھ نیست
بنابراین . آورند یبھ او ایمان آورده اند و م را صادقانھ یافتھ انداین مدعاپیامبر را فاقدند، چون کماکان 

اكنون مؤمن بھ قرآن مجاز است. بھ خدا و رسالت پیامبرشان پشتوانھ اعتبار قرآن استایمان مسلمانان
یآغاز م) ص(با ایمان بھ صداقت محمد بن عبداهللا  یمسلمان ...توصیف دینش بھ قرآن مراجعھ كند یبرا

].1"[شود

نکاتی کھ ایشان اعالم کرده . باید از ایشان تشکر کرد کھ بھ روشنی تمام در این خصوص سخن گفتھ اند
:اند، بھ شرح زیر است

ور، اند،این گونھ ام" امور جزیی شخصی"نبوت خاصھ و کالم اهللا بودن قرآن،  :برھان ناپذیری عقلی -1
پذیرش این امر، ". اصوًال کسی مدعی اقامھ دلیل عقلی بر نبوت خاصھ نیست"نیستند و " قابل اقامھ برھان"

. است" کالم اهللا بودن قرآن"حاکی از پیشرفت بحث ھای ماه ھای اخیر در خصوص بالدلیل بودن مدعای 

را با ایمان بھ رسالت الھی محمد  مسلمانان اسالم خود. "مسلمانی، پروژه ای ایمانی است :ایمان گرایی -2
مسلمانی با ایمان بھ صداقت محمدبن عبداهللا ... بن عبداهللا و قرآن بھ عنوان کالم اهللا مجید آغاز کرده اند

.ھمھ چیز صرفًا بھ ایمان بھ صداقت و راست گویی محمدبن عبداهللا تحویل می شود". آغاز می شود

بھ شمار آیند، " اصول موضوعھ"پیامبر بودن پیامبر،باید جز  کالم اهللا بودن قرآن و :اصول موضوعھ -3
".ایمان مومن پشتوانھ اعتبار این اصول موضوعھ اند"کھ 

 یتعالیم اسالمكھھستند  یپایھ اصول موضوعھ ا یاین باورھا " :اصول موضوعھ مبنای تمام تعالیم -4
].2"[موضوعھ اندصولایمان مومن پشتوانھ اعتبار این ا. آن نھاده شده اند یبرمبنا
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:جناب کدیور در بخش دیگری از سخنان اخیرشان فرموده اند

و  یبھ قرآن، وح یاگر صفات... اسالم نیستبا قرآن معارض یا ناسازگار باشد قابل استناد بھ یاگر چیز"
از  یقرآن و سنت معتبر پیامبر معارض و ناسازگار باشد، بھ یكیرسالت نسبت داده شود، كھ با محتوا

از این صفات یو یاطالع یبر فرض ب(جھل پیامبر : فاسد اول یتال: شود یمیفاسد منتھ یاین دو تال
از این یبر فرض اطالع و گزارش خالف واقع و( یعدم صداقت و: فاسد دوم یتال). ممیزه مشخص

ات ممیزكھ از مھمترین یشخص. است یرسالت و یھر دو شق نف یالزمھ منطق). صفات ممیزه مشخص
گزارش كرده اطالع است یا در اھم ممیزات رسالتش بھ مخاطبانش عمدا خالف واقع را یرسالتش ب

مومن بھ  یاین استدالل این است كھ برا ینتیجھ منطق.است یاست، فاقد حداقل صالحیت رسالت الھ
یق تر و رسالت، شیوه سازگار با قرآن است، و بھ زبان دق یطریق توصیف قرآن و وحتنھا یرسالت و

".صریح با قرآن نباشد یدر تعارض و ناسازگارآنچھ

، منکر "سخن پیامبر بودن قرآن"مدافعان  :مغالطھ ی استنتاج صدق معرفت شناختی از صدق اخالقی -5
اما از صدق اخالقی نمی توان . پیامبر گرامی اسالم، راستگو بوده اند. صدق و راست گویی پیامبر نیست

].3[راه یافتبھ صدق معرفت شناختی 

با این : اوًال]. 4[این معیار از جھات گوناگون قابل نقد است :عدم تعارض و ناسازگاری با قرآن -6
ھرچھ در قرآن و سنت معتبر نبوی با عقالنیت و عدالت مدرنیتھ معیار، معیار دیگر آقای کدیور، کھ 

ھرچھ و ھمچنین این معیار کھ  دتعارض داشتھ باشد، منسوخ باید تلقی شود و بھ موزه تاریخ سپرده شو
در قرآن و سنت معتبر نبوی است، باید برتر از آموزه ھای مدرنیتھ باشد، واال باید آموزه ھای مدرنیتھ 

،نیز از اعتبار ساقط می را پذیرفت و گزاره ھای اسالمی را منسوخ فرض کرد و بھ موزه تاریخ سپرد
در کجای قرآن و سنت نبوی اجازه داده اند کھ . ر استبرای اینکھ با قرآن و سنت نبوی ناسازگا. گردد

بسیاری از نظرات بزرگترین : ثانیًا. گزاره ھای خدای عالم مطلق و خیر مطلق فدای مدرنیتھ شوند؟ 
شما : پیش از این از آقای کدیور پرسیدیم. عرفا و فالسفھ مسلمان بھ این ترتیب، غیر اسالمی خواھند شد

نوار را اسالمی می دانید،با توجھ بھ معیار شما، خدای نامتشخص براھین کھ فقط خدای متشخص انسا
معاد جسمانی بھ : ھمچنین است. صدیقین و خدای عرفای وحدت وجودی  ھم غیر اسالمی خواھد شد

.روایت مالصدرا

ھیچ پاسخی بھ این :"جناب کدیور فرموده اند :نزاع بر سر تفسیر و تأویل قرآن، نھ عبور از قرآن  -7
اگر من حکم جناب کدیور را ". پرسش مھم بدون مراجعھ بھ خود قرآن و سنت معتبر پیامبر تمام نیست

درست فھمیده باشم ، ھدف  از بیان این حکم، تثبیت مدعای مصاحبھ ی صریح است  کھ مدعی بود 
بھ " از متنیروشنفکری دینی عبور "نمادھای نواندیشی دینی، از قران عبور کرده اند، لذا باید آنھا را 

گمان نمی کنم نمادھای روشنفکری دینی، بر سر رجوع بھ قرآن با کسی اختالف نظر داشتھ . شمار آورد
اما تمام نزاع بر سر این است کھ مگر از قرآن و سنت یک تفسیر واحد  وجود دارد؟ یا وجود می . باشند

ویل متن رواست یا ناروا؟ تمام مسألھ بر تواند داشتھ باشد؟  آیا تنوع و تکثر فھم رواست یا ناروا؟ آیا تأ
کتاب و سنت است، نھ قبول " تأویل ناپذیری"و "  تأویل پذیری"و " اختالف تفسیر"، " اختالف فھم"سر 

، بھ ھمین "قلب اسالم"آقای کدیور در نھایت، در . داشتن و قبول نداشتن قران و سنت معتبر نبوی
: موضوع بازگشتھ و نوشتھ اند
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و قرآن و رسالت با آیات  یوحفرار از مخمصھ تعارض دیدگاھشان درباره یپرسشگر براسلمانان م"
این آیات را بھ  یغیر از متفاھم عرف یمعنائیجز تأویل این آیات نخواند داشت، یعن یقرآن كریم چاره ا

، تغییر لدلیل او: كنون ثمربخش نبوده است، حداقل بھ سھ دلیلاین كوشش حداقل تا. دھند یآنھا نسبت م
) یغیر متفاھم عرف( یمجاز یبھ ھر معنا –فھم آیات قرآن است  یكھ مبنا–یمعنا از متفاھم عرف

تا كنون در مقام بحث مفقود است، ثانیا یاّوال چنین قرائن. است ییا لّب ییا شاھد مطمئن لفظنیازمند قرینھ
دلیل . است یشواھد و قرائناقامھ چنین اقامھ نشده است، ثالثا اصوال مقام بر خالف یمدعیان معن یاز سو

خالف متفاھم  یمجاز یبا قابل حمل بر معنااز این آیات متشابھ، مجمل، و ظاھر نیستند تا یبسیار: دوم
تأویل آیات محكم نص . شود یمبین بھ حد وفور یافت مباشند، در این میانھ آیات محكم، نص و یعرف
كھ در  یتعداد آیات ثالثا،. غیرقابل پذیرش است یمسّلم اسالم یمبانبھ غایت دشوار بلكھ بر اساس یكار

و قرآن و رسالت ھستند كم نیست، ده ھا و صدھا نیست،  یممیزه و مشخصات وحمقام تبیین صفات
كند، یرا ارائھ م یھماھنگ باھم مجموعھ سازگار یتأویل این ھمھ آیھ كھ ھمگ. ھزار آیھ استافزون از

 یتاریخ كالم اسالمتأویل مقبول در. قرآن و پیامبر و اسالم است یتمام یمعرفتتغییرھندسھ  یبھ معنا
از آیات محكمات بوده  یغالبا لفظاز آیات با تكیھ بر قرائن و شواھد یمحدود یھمواره در تعداد بسیار

 یدر این حد از كمیت و كیفیت نتیجھ اش چیز یتأویل .از آنھا ھنوز ھم معركھ آراء است یاست كھ برخ
در محتوا و  یتفاوت بنیاد(خواھد بود نھ بیشتر  یسنت مشترك لفظاست كھ با اسالم برخاستھ از كتاب و

)".تشابھ در اسم

این است کھ نھ تنھا عنایتی بھ ھرمنیوتیک گادامر و ریکور ندارد، " قلب اسالم"برداشت من از مقالھ ی 
جناب کدیور بھ گونھ ای در خصوص تأویل . بلکھ بھ نظریھ ھای تفسیری مسلمین ھم عنایت نشده است

سخن گفتھ اند، کھ گویی در خصوص محکم و متشابھ و تأویل یک رأی واحد در میان عالمان اسالم وجود 
:عالمھ طباطبایی در ذیل آیھ ھفتم سوره آل عمران. دارد

ت کھ کتاب او کسی اس :ھوالذی انزل علیک الکتاب منھ آیات محکمات ھن ام الکتاب و اخر متشابھات
آل (را بر تو نازل کرد کھ بخشی از آن محکمات است کھ اساس کتاب است، و بخش دیگر متشابھات است

).  7عمران، 

شانزده نظریھ در معنای محکم و متشابھ طرح کرده  و پس از نقد آن نظریھ ھا، نظریھ مختار خود را 
سراسر قرآن کریم محکم است "دی آملی، بھ نظر طباطبایی، و با اقتفای از او، جوا. عرضھ داشتھ است

اگر فھم من از نظر آن دو ].  5"[و ھنگام رسیدن بھ نشئھ ی فکر بشر غیر معصوم، تشابھ می یابد
مطابق با متن باشد، محکم و متشابھ متعلق بھ مقام فھم و تفسیر آدمیان غیر معصوم اند، وگرنھ، تمام آیات 

ر این چنین باشد، چشم انداز مفسران است کھ محکم و متشابھ اگ. قرآن در نفس االمر، از محکمات اند
تاریخ تفاسیر نشان از آن دارد کھ چشم انداز . تاریخ تفسیر قرآن ھم موید این نظریھ است. برمی سازد

آیاتی کھ در دوره ای از محکمات بھ شمار می . تاریخی مفسران، جای محکم و متشابھ را تغییر داده است
:بدینترتیب. ره ی دیگری، متشابھ بھ شمار رفتھ اندرفتھ اند، در دو

بر پیشانی ھیچ آیھ ای نوشتھ نشده . در قرآن ھیچ معیاری بر تمیز محکم از متشابھ ارائھ نشده است -1-7
الزم طبیعی ... تشابھ :"است کھ آن آیھ از محکمات است یا متشابھات؟ بھ نظر طباطبایی و جوادی آملی، 

نتیجھ آنکھ برای بیان اسرار جھان برای ]."6"[الزم چنین تنزلی کف تشابھ است. ..محاوره با بشر است
].7"[توده ی مردم، راھی جز محاوره ی دربردارنده ی متشابھات نیست
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می تواند آیھ ای یا روایتی برای بعضی "بنابر این، . محکم و متشابھ، اموری نسبی اند، نھ  ثابت -2-7
مفسران بر مبنای پیش فرض ھا و پیش داوری ھای متفاوت، ]. 8"[باشد متشابھ، اما برای دیگری محکم

پیش داوری و پیش انگاشت مفسران با یافتھ ھای . آیات مختلفی را محکم یا متشابھ بھ شمار آورده اند
مفسر ) افق دید(ترکیب چشم انداز.انسانی عصری کھ مفسران در آن می زیستند، ارتباط وثیق داشتھ است

ز متن است کھ تعیین می کند، کدام آیات  از محکمات ھستند و کدامیک از متشھابھات؟ با چشم اندا
متشابھ، فراخور فھم انسان ھا :"طباطبایی و جوادی آملی، در چارچوب سنت تفسیری مسلمین، نوشتھ اند

ن کھ آیھ ای را عده ای محکم  و گروھی متشابھ می دانند، چنا: و مبانی و دیگاه ھای انان متفاوت است
از متشابھات است، ) مانند فخر رازی(نزد امامیھ از محکمات  و پیش اشاعره الیکلف اهللا نفسًا اال وسعھا

،  قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکمابن عباس گفتھ است فقط سھ آیھ ].9"[پس تشابھ ھمواره نسبی است
آیات محکم اند و حروف مقطعھ ی  وان ھذا صراطی مستقیمًاو  والتقربوا مال الیتیم اال بالتی ھی احسن

فخر رازی نوشتھ است کھ آیاتی کھ بتوان برای معنای آن دلیل روشنی اقامھ کرد، ]. 10[اوایل سوره ھا
از محکات اند، مانند آیات توحید و علم و قدرت الھی، اما آیاتی کھ فھمیدن ان نیازمند تأمل در محکمات 

برخی از متکلمان بھ ]. 11[شدن از خاک، از متشابھا ت اند باشد،مانند آیات اثبات معاد و برانگیختھ
کتاب احکمت آیاتھ ثم فصلت من لدن حکیم و ) 138آل عمران، (ھذا بیان للناساستناد بھ آیاتی چون 

از . تمام آیات قرآن را از محکمات دانستھ و وجود آیات متشابھ در قران را انکار کرده اند) 2ھود، (خبیر
زمر، (اهللا الذی انزل احسن الحدیث کتابًا متشابھًاز متکلمان با استناد بھ آیاتی چون سوی دیگر، برخی ا

. تمام آیات قران را از متشابھات دانستھ و منکر وجود آیات محکم در قرانند) 23

حقوق بشر، دموکراسی، حقوق شھروندی، (جناب کدیور آیات احکام غیر عبادی قرآن را بھ تیغ مدرنیتھ
احکام (ھمین آیات. بایگانی شوند" موزه ی تاریخ"اعالم کرده اند کھ باید در " منسوخ...) "حقوق زنان و

عالمھ طباطبایی این نظر را بھ مجاھد نسبت داده . از سوی گذشتگان، از محکمات بوده اند) فقھی
م بھ صراحت گفتھ است کھ حتی پیامبر و امامان معصو المیزانعالمھ طباطبایی در تفسیر ].12[است

بھ عنوان نمونھ، . مجاز نیستند احکام غیر عبادی را تعطیل و منسوخ کنند، چھ رسد بھ فقھا و مومنین
طباطبایی آیھ ششم سوره توبھ را از محکمات قرآن معرفی می کند کھ بھ ھیچ وجھ نسخ شدنی نیست و تا 

او مختار است بین مسلمان  پس از آن،. ابد باید غیر مسلمانھا را آورد و بھ آنھا معارف اسالم را آموخت
. طباطبایی می گوید این آیھ از محکماتی است کھ تا ابد معتبر است. شدن و مرگ یکی را انتخاب کند

اما، بھ ھر حال،آنچھ از نظر جناب کدیور از . روشن است کھ جناب کدیور این رأی را قبول ندارد
م است کھ ھیچ کس مجاز بھ منسوخ متشابھات است، از نظر عالمھ طباطبایی از محکمات ابدی اسال

ھمین تفاوت بخوبی نشانگر آن است کھ محکم و متشابھ دو امر متعلق بھ فھم و . کردن آنھا نیست
.تفسیرند،کھ پس از خوانش متن، متولد می شوند

ھمھ ی قرآن، محکمات و "بنابر تعریفی کھ طباطبایی و جوادی آملی از تأویل قرآن دارند، -3-7
ھرمنیوتیکی  -تأویلی کھ اینھا از آن سخن می گویند، تأویل تفسیری]. 13"[، تأویل دارندمتشابھات آن
تأویل "بھ گمان ایندو، ]. 14"[درباره ی ارجاع بھ واقعیت عینی اعم از دنیا و آخرت است"نیست، بلکھ 

برخی از ]. 15"[قرآن ھمان مصادیق خارجی آیات است و مصداق را با لفظ نمی توان مشخص کرد
بھ نظر آنان، محکم آیاتی است کھ بیش . مفسران تأویل ھرمنیوتیکی در آیات محکم را ھم مجاز دانستھ اند

زمخشری ].16[از یک تأویل را نمی پذیرد، اما متشابھ آیاتی ھستند کھ بیش از یک تأویل را پذیرا ھستند
اگر تمامی آیات :"است سوره آل عمران، در خصوص علل وجود متشابھات در قرآن نوشتھ 7در ذیل آیھ 

قرآن محکمات بود، ھمھ ی مردم ار روی آسانگیری بھ آن اکتفا می کردند و از آنچھ الزمھ ی بحث و 
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و ھم از آنجا کھ علما بھ روشنگری بر می ... فحص و تأمل و نظر و استدالل است، رویگردان می شدند
بردن متشابھات بھ محکمات بھ  خیزند، و ذھن و ضمیر خود را در جست و جوی معانی درست و باز

کار می اندازند، فواید بسیاری حاصل می شود، و علم بھ پیش می رود و کوشندگان در نزد خداوند ارج و 
و نیز آنگاه کھ مطابقھ ی محکم و متشابھ برای انان مسلم می گردد، طمأنینھ ی ... اجر افزونتری می یابند

].17"[شودقلبی شان بیشتر و ایمانشان استوارتر می 

یک سوی آن خداوندی است کھ انسانوار . موضوع اصلی اختالف نظر بر سر توحید و نبوت است -4-7
جناب کدیور کالم اهللا بودن قران را از .است، و سوی دیگرش، پیامبری است کھ مھبط وحی است
رأی را ھم نقل این  المیزانطباطبایی در .محکماتی بھ شمار می آورد کھ بھ ھیچ وجھ جای تأویل ندارد

کرده است کھ یکی از نظرات شانزده گانھ در خصوص محکم و متشابھ آن است کھ آیات صفات خداوند، 
در " کلمھ ی خدا"علیم، قدیر، حکیم، خبیر یا صفات پیامبران، مانند وصف : مانند. از متشابھات اند

].18[ منھو کلمتھ القھا الی مریم و روح سوره نسأ،  171خصوص عیسی مسیح در آیھ

حتی اگر سخن گفتن . سخن گفتن خداوند، مطابق این رأی، جز متشابھات است کھ نیازمند تأویل است
شاھد این مدعا، نزاع ھای پایان ناپذیر مفسران و . خداوند جز محکمات باشد، باز ھم نیاز بھ تأویل دارد

فالسفھ و متکلمان و . متکلمان و عارفان  و فالسفھ ی مسلمان در خصوص معنای کالم باری است
از سوی دیگر،  قرآن قلب صنوبری پیامبر را مھبط . مفسران بدنبال معقول سازی کالم باری بوده اند

اما در دوران . مفسران در طول تاریخ با قلب صنوبری مشکلی نداشتھ اند. وحی بھ شمار آورده است
از اینرو، ھر تفسیری از  . نیست مدرنیتھ، علوم تجربی نشان داده اند کھ قلب صنوبری محل ادراک

:وحی، حداقل، نیازمند تبیین  سھ امر است

. اول، معنای سخن گفتن خداوند

.دوم، معنای نزول وحی بر قلب صنوبری پیامبر

.سوم، مشاھده ی جبرئیل توسط پیامبر و دریافت وحی از او

. چھارم، زبان عربی قرآن

:  دیور نوشتھ اندجناب ک :مجاز بودن تأویل آیات وحی  -5-7

) یغیر متفاھم عرف( یمجاز یبھ ھر معنا –فھم آیات قرآن است  یكھ مبنا–یتغییر معنا از متفاھم عرف"
بھ  یوح :"در نتیجھ گیری نھایی مقالھ ھم آمده است ".  است ییا لّب ییا شاھد مطمئن لفظنیازمند قرینھ

پیامبر در  .. .قلب پیامبر سرازیر شده استیل بھمستقیما یا با وساطت جبرئ یصورت انزال از مبدء الھ
بوده نھ فاعل یپیامبرقابل وح. مصنوع درون پیامبر نیست یوح ...نداشتھ است ینقشیزمان نزول وح

". آن

اگر استناد بھ قرائن بیرون متنی مجاز باشد، چرا . قرائن لبی ھمان قرائن بیرون متنی یا خارج متنی است
سخن پیامبر بودن "مجاز بھ استفاده ی از آن ھستند؟ چرا قائالن بھ " اهللا بودن قرآن کالم"فقط قائالن بھ 
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مجاز بھ استفاده ی از دالئل برون متنی نیستد و فقط باید ظاھرگرا باشند و صرفًا بھ الفاظ " قرآن
ورت تاریخ تفسیر قرآن، حاکی از آن است کھ در تمام ارکان  کالم وحیانی ، تأویل ص] 19[بپردازند؟

.گرفتھ و پیامبر ھم در تکوین وحی فاعلیت داشتھ است

قرائن برون متنی بھ مفسری چون طباطبایی  :فاعلیت پیامبر در برساختن صورت ممثل جبرئیل  -1-5-7
. تبدیل شود) در شکل انسان(می آموخت کھ موجودی روحانی چون جبرئیل نمی تواند بھ موجودی مادی

بدینترتیب بود کھ .  نھ ی لبی را در تفسیر آیات قرآن نادیده بگیردطباطبایی نمی توانست این قری
نوشت ھر کس مدعی دیدن جبرئیل شود، معنای آن این نیست کھ جبرئیل بھ  المیزانطباطبایی در 

موجودی مادی تبدیل  شده است، بلکھ معنای آن این است کھ بیننده صورت ممثل او را در ذھن خود 
:برساختھ است

بھ سوی مریم فرستاده شده بود بھ صورت بشر ممثل شد ، و معنای تمثل و تجسم بھ صورت روحی كھ "
بشر این است كھ در حواس بینائی مریم بھ این صورت محسوس شود ، و گر نھ در واقع باز ھمان روح 

معنای .. . آن روحی كھ برای مریم بھ صورت بشری مجسم شد ھمان جبرئیل بوده است...است نھ بشر 
برای مریم بھ صورت بشر ، این است كھ در حاسھ و ادراك مریم بھ آن صورت محسوس شد  ل جبرئیلتمث

، نھ اینكھ واقعا ھم بھ آن صورت در آمده باشد ، بلكھ در خارج از ادراك وی صورتی غیر صورت بشر 
]. 20"[داشت

تن صورت ممثل بشری در مقام تکوین  وحی ، برساخ فاعلیت پیامبرمطابق تفسیر طباطبایی،  حداقل 
پیامبر گرامی اسالم توصیفات بسیاری از مالقات ھای شان با . جبرئیل در نفس و ذھن شان بوده است

جسمانی تر از آیات قرآن  -آن گزارش ھا، مادی. جبرئیل، معراج شان و مالقات با خداوند ارائھ کرده اند
مشاھدات مثالی و مامی  آنھا را تفسیرش ت طباطبایی کھ آن توصیفات با فلسفھ اش تعارض داشت، در. اند

منظور از این بیانات مجسم ساختن امری غیر جسمی و :"بھ گفتھ ی وی ]. 21[می نامد تمثیل ھای روحی
غیر مادی است بھ صورت امری مادی بھ نحو تمثیل و یا تمثل و وقوع اینگونھ تمثیالت در ظواھر کتاب 

بھ احتمال زیاد، پیامبر گرامی ]. 22"[ی شود انکار کردو سنت امری است واضح کھ بھ ھیچ وجھ نم
اما مطابق تفسیر طباطبایی، تمامی ان صور ممثل، برساختھ ی نفس و . اسالم، چنان مشاھداتی داشتھ اند

. ذھن پیامبر است

موقتًا فرض می کنیم کھ خدا، موجودی متشخص و انسانوار : فاعلیت پیامبر در زبان عربی قرآن -2-5-7
-all)قدرت مطلق خدای متشخص انسانوار، بھ معنای ھمھ توان  .است powerful)  یا فعال ما یشاء

(almighty) ھیچ حد فرامنطقی . بودن او نیست(nonlogical limits)  برای قادر مطلق وجود ندارد .
نسانوار اگر خدای متشخص ا. بھ تعبیر دیگر، او نمی تواند سبب وقوع حاالت یا وقایع منطقًا محال شود

می خواستھ با  پیامبر گرامی اسالم ارتباط کالمی داشتھ باشد، قادر نبوده  برای این ارتباط ، زبانی جدید 
را کسی جز خداوند ) زبان خصوصی بھ تعبیر ویتگنشتاین(برای اینکھ معنای آن زبان خاص. خلق کند

اعراب جاھلی ، برای ارتباط با  ، یعنی زبان عربی" زبان محمد"خدا مجبور بوده از . نمی فھیمده است
.  پیامبر استفاده کند
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بھ صورت انزال از مبدء  یوح: "، نوشتھ اند" قلب اسالم"جناب کدیور در نتیجھ گیری نھایی مقالھ ی 
مبین نازل  یبھ لسان عرب یوح.  قلب پیامبر سرازیر شده استمستقیما یا با وساطت جبرئیل بھ یالھ

بیشتری برای پیامبر  فاعلیت، "زبان عربی قرآن"مان مسلمان، در خصوص برخی از متکل". شده است
نقل " قرآن محمدی"پیش از این چندین بار دو نظریھ متفاوت در این خصوص در . در نظر گرفتھ اند

:در آنجا آمده بود. گردید

بھ عنوان . است مسألھ ی کالم باری از صدر اسالم تاکنون متکلمان را بھ نزاع ھای اندیشھ سوزی افکنده
، دو نظریھ ی رقیب در میان مسلمین را معرفی می کند،کھ بر  البرھان فی علوم القرآننمونھ، زرکشی در 

:مطابق نظر اول،  الفاظ قرآن از آن جبرئیل است. اساس ھر دو نظر، الفاظ قرآن از آن خدا نیست

اھل آسمان آن را بھ . زبان عربی بیان کرد  جبرئیل تنھا معانی را دریافت کرد و آن ھا را با این الفاظ بھ"
].23"[زبان عربی می خوانند و بھ  ھمین زبان نیز نازل شده است

:اما مطابق نظر دوم، تمام الفاظ قرآن متعلق بھ پیامبر است

جبرئیل تنھا معانی را بر پیامبر اکرم نازل کرد و او پس از یادگیری معانی، آن ھا را بھ زبان عربی بیان "
روح : علی قلبک. نزل بھ الروح االمین: طرفداران این دیدگاه بھ این آیھ ی قرآن استناد می کنند کھ. ردک

نصر حامد ابوزید ھم گفتھ است کھ تمام الفاظ قرآن از آن پیامبر ]. 24"[االمین آن را بر قلب تو نازل کرد
ر کالم وحیانی افزایش خواھد یافت د فاعلیت پیامبراگر این نظریھ ی متکلمان مسلمان درست باشد، . است

نھ . عالمان مسلمان، از این ھم پیش تر رفتھ اند. و تمام الفاظ قرآن از آن  پیامبر گرامی اسالم خواھد بود
تنھا تمام الفاظ از پیامبر است، بلکھ برخی از الفاظ قرآن، از آن مردم زمانھ بوده کھ بھ قرآن راه یافتھ 

امرء القیس یکی :"شناس معاصر، جناب آقای بھاء الدین خرمشاھی نوشتھ اندبھ عنوان مثال، قرآن . است
ھفت قصیده ی بسیار ھنرمندانھ ی [= از شعرای بزرگ عصر جاھلیت، و صاحب یکی از معلقات سبع

:گفتھ بوده است] آویختھ در کعبھ، در عصر پیش از نزول قرآن

لبی و نفردنت الساعھ وانشق القمر               عن غزال صاد ق

]. 25)"[1قمر، (اقتربت الساعھ وانشق القمر: و قرآن کریم بھ اقتباس آن آورده است

 1انبیا ،  96در اشعار او آیھ ھای . القیس سی سال پیش از تولد  پیامبر  گرامی اسالم  فوت کرد ء امر
مھم تری ھم جناب خرمشاھی بھ نمونھ ی . قمر   وجود دارد 46و 31و  29و 1صافات ،   59ضحی ، 

:اشاره کرده اند

. ،و وحی الھی عینًا بر ھمین سیاق نازل می شود تبارک اهللا احسن الخالقین: عمربن خطاب گفتھ بود است"
 االتقان فی علوم القرآندر مھمترین اثر در زمینھ ی علوم قرآنی، یعنی ھمان ... اینھا و دھھا نمونھ دیگر

. اصًال ایرانی است) ق 911 -849(الدین عبدالرحمن سیوطیسیوطی یعنی حافظ جالل .سیوطی آمده است
او . نیاکانش ایرانی بوده اند و خودش زاده در اسیوط مصر است و بھ ھمین لحاظ بھ سیوطی شھرت دارد

یکی از درست اعتقادترین و مقبول ترین و پرکارترین محققان و علمای اسالم در قرن دھم ھجری است و 
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احیأگر علوم و سنن و اندیشھ ی اسالمی در [= دی است کھ او را مجدد رأس ماتھپایگاه علمی اش تا بھ ح
 ].26"[شمرده اند] آغاز قرن دھم ھجری

، "قرائن لبی. "قرآن قلب صنوبری پیامبر را مھبط وحی معرفی کرده است :فاعلیت نفس پیامبر -3-5-7
ادراک و مھبط وحی نمی تواند یعنی علوم تجربی مدرن،  بھ طباطبایی آموخت کھ قلب صنوبری محل 

او گفت . طباطبایی، برخالف گذشتگان، مجبور بھ تأویل یکی دیگر از ارکان مھم کالم وحیانی شد. باشد
. مطابق فلسفھ ی مالصدرا و طباطبایی، کلیھ ی ادراکات، قیام صدوری بھ نفس دارند. قلب ھمان نفس است

صدرا نوشتھ . نفس اند و قیام صدوری بھ نفس دارندتمام صور مخیل ،وحیانی و حسی، ابداع و اختراع 
: است

ولکن حیث ان النفس تکون بعد فی دار غربتھا بالطبع و لم تنسلخ و لم ترتفع اذیا لھا بالکلیھ عن "
عالقتھا التدبیریھ لقواھا البدنیھ و جنودھا الحسیھ، او انھا لم تتجرد عن عالم التمثل بالکلیھ و ان تجردت 

ده بالکلیھ، فیکون منالھا فیما بحسب ذالک الشأن و تلک الدرجھ، تحول الملک الحامل عن عالم الما
فتمثل : کما قال تعالی. للوحی علی صوره فی شبح شخص بشری ناطق لکلمات الھیھ منظومھ مسموعھ

د اما از آنجا کھ نفس بالکل و از ھر جھت، از ارتباط تدبیری خود نسبت بھ بدن و جنو": لھا بشرًا سویا
حسی آن، دست برنداشتھ یا از آن جھت کھ برغم تجرد کلی از عالم ماده، از عالم تمثل از ھر جھت تجرد 

بدین جھت فرشتھ ی حامل وحی بھ صورت . حاصل نکرده، بھ اندازه ی سطح عالم تمثل بھره می گیرد
ر زبان جاری می شبح انسانی بشری بر او تمثل پیدا می کند و کلمات الھی را بصورت منظم و مسموع ب

. بھ نظر صدرا،وحی دارای سھ مرتبھ است]. 27"[فتمثل لھا بشرًا سوی: کند،چنانکھ خداوند فرموده است 
در مرتبھ ی اول، پس از اعراض نفس نبی  از ملک و نظر بھ ملکوت، صور علمیھ وحی در قوه ی عاقلھ 

در مرتبھ . و حس  تنزل می کند یا خیال نبی ظاھر شده و پس از آن بھ صورت الفاظ بھ مراتب تخیل
:دوم،نبی عقل فعال را مشاھد خواھد کرد

و ربما یکون صقالھ النفس النبویھ اتم و تجردھا فی بعض االحایین اقوی و سلطانھا علی قھر الصوارف "
الجسدانیھ و الشواغل الھیوانیھ اعظم، فیکون عند االنصراف عن عالم الحس و االتصال بروح القدوس، 

سھا بجوھر ذاتھ المجرده اشد منھ بالشبح المتمثل، فتشاھد ببصر ذاتھا العاقلھ الصائره عقًال بالفعل، استینا
معلمھا القدسی و مخرجھا من حد القوه النفسانیھ الھیوالنیھ الی حد الکمال العلمی و العقل الصوری و تستفید 

]. 28["منھ و ھو فی صورتھ القدسیھ، العلوم و االحوال

الترین مرتبھ، دریافت الفاظ و مفاھیم و صور علمیھ مطرح نمی باشد، بلکھ، نبی از طریق علم اما در با
بھ گفتھ صدرا این ھمان مقامی است کھ قرآن درباره ی . حضوری حقایق و اعیان وحی را مشاھده می کند

بدینترتیب، نفس  ).10نجم،(ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی: آن گفتھ است
یعنی، آنھا ابداع نفس و بھ قیام صدوری قائم بھ . نبی فاعل علم حصولی ای است کھ قران نام گرفتھ است

. نفس نبی بھ کمک قوه مخلیھ، صور را برمی سازد.نفس اند
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یک پیامبر واحد ھم در ھمھ شرایط ف ]. 29[مالصدرا،بر این اساس، برای انبیأ مراتب مختلف قائل است

بھ نظر صدرا، قبض و بسط وجودی پیامبر، در کیفیت کالم وحیانی او ]. 30[رای احوال واحدی نیستدا
شعر زیر کھ بیان وجود غث و سمین، ناشی از . دخیل است و وحی از ادنی بھ اعلی سعود خواھد کرد

:تغییر احوال پیامبر، در قرآن است،توسط جوادی آملی و بھاءالدین خرمشاھی نقل شده است

ر بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن          گرچھ گوینده بود جاحظ و چون اصمعید

در کالم ایزد بیچون کھ وحی منزل است              کی بود تبیت یدا مانند یا ارض ابلعی 

بھ نظر صدرا، در برترین مرتبھ ی وحی، پیامبر حقایق و اعیانی را مشاھده خواھد کرد و سپس علم 
طباطبایی ھم . ش را بھ علم حصولی تبدیل خواھد کردحضوری ا

وال تظن ایھا الحبیب ھداک اهللا ان معرفت النبی صلی اهللا علیھ و آلھ، المر االخره و ال مرالدین و لسائر "
حتی یکون . کما ان معرفتک تقلید للنبی. المعارف االلھیھ، کانت تقلیدًا لجبرئیل بالسماع منھ و الروایھ

ھیھات، فان التقلید لیس معرفھ بل ھو اعتقاد صحیح و االنبیأ . رفتک و انما یختلف المقلد فقطمعرفتھ کمع
عارفون باهللا و آیاتھ و معنی معرفتھم انھم کشف لھم حقیقھ االشیأ کما ھی علیھا، فشاھدوا ببصر الباطنھ 

فشاھدوھا بالبصر  ذلک بان ینکشف لھم االشیأ کما ھی علیھا،. اوضح مما یشاھده الناس بالمحسوسات
].31"[الباطنھ کما تشاھد انت المحسوسات بالبصر الظاھره فیخبرون عن مشاھھ، العن سماع و تقلید

اگر  متن ملفوظ و مکتوب قرآن علم حصولی باشد،کھ ھست،مطابق فلسفھ ی فیلسوفان مسلمان،  علم 
آیا . ول نفس پیامبر استبدینترتیب، قرآن ملفوظ و مکتوب، محص. حصولی قیام صدوری بھ نفس دارد

فاعلیت بیش از این، قابل تصور است؟

لیس اگر مطابق آیھ . حرف زدن و سخن گفتن پدیده ای انسانی است: تأویل سخن گفتن خداوند -4-5-7
، خداوند از انسانوار بودن منزه باشد، چاره ای جز تأویل آیات سخن گفتن خداوند وجود  کمثلھ شیء

.ندارد

بنابر نظر صدر خداشناسان و بزرگ ترین عارف : خلق و خوی پیامبر در آفرینش وحیفاعلیت  -5-5-7
مالصدرا، در تفسیر دو . جھان اسالم، پیامبر از جھت دیگری ھم  در پدیده ی وحی فاعلیت داشتھ است

وی درتفسیر . است" خلق پیامبر"و " جوھر ذات پیامبر"، " حقیقت قرآن"آیھ از آیات قرآن، نوشتھ است،
:چنین نوشتھ است )2سجده، (تنزیل الکتاب ال ریب فیھ من رب العالمینیھ آ

کھ لوح معارف الھی و قلم علوم لدنی  -این کتاب کھ عقل فرقانی و وجود محمدی... معنای آیھ چنین است"
و حقیقت قرآن، نزد ... بدون وساطت خلق یا وسیلھ ی دیگر، از سوی رب العالمین فرود آمده است -است
چنانکھ وقتی از یکی از ھمسران ان حضرت درباره اخالق ایشان . ان محقق جوھر ذات نبی استعارف

].32"[خلق پیامبر قرآن است. کان خلقھ القرآن:سوال شد، در پاسخ گفت
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علق، (در تفسیر واسجد و اقترب.مالصدرا از بسیاری از مفسران  بھ دلیل ظاھر گرایی انتقاد می کند
:رب الھی می نویسد، در خصوص مراتب ق)19

و اسرار آن فراوان است و ... این معنا و نظائر آن برای ارباب معانی و صاحبان قلوب گشوده می شود"
ھر چند چنین تفسیری با ظاھر تفسیر منافات و تناقض ندارد، بلکھ . ظاھر تفسیر لفظ داللتی بر آنھا ندارد

لب و مغز آن است، زیرا قرآن بسان انسان  بھ کمال رساندن آن و عبور از قشر و پوستھ ی قرآن بھ
دارای حقیقتی است و بسان گردو دارای دو قشر و الیھ و دو مغز است کھ ھر یک خود بحسب نشئھ ھای 
مختلف دارای مراتب فراوانی است و ھمانگونھ کھ انسان حسی نسبت بھ سائر مراتب انسانی صنم بوده و 

انی الھی بسان عارفان و اولیاء الھی قرار دارد، ھمچنین باید در نخستین درجات و مراتب و پلھ ھای انس
دانست کھ فھم قرآن نیز دارای مراتب است و ھر کس باندازه سطح تحقق انسانی خود از مراتب قرآن 

و ھر آنچھ مفسران دریافتھ اند و اندیشھ  قرآن بحسب حقیقت اصلی اش خلق پیامبر استو . بھره دارد
ایھ ای از سایھ ھای نزدیک و دور آن حقیقت و شبحی از اشباح عالی و دانی قرآن شان بدان دست یافتھ س

].33"[است

قرآن بیان احوال پیامبر گرامی اسالم : این سخن ، ھمان سخن مولوی است کھ بھ صراحت تمام گفتھ است
:است

ماھیان پاک بحر کبریا                         ھست قرآن حال ھای انبیأ

قرآن حق بگریختی                    با روان انبیأ آمیختیچونکھ در 

ور بخوانی و نھ یی قرآن پذیر                   انبیأ و اولیا را دیده گیر 

جناب کدیور گمان می کنند کھ اگر مسألھ کالم اهللا بودن قران  :کالم اهللا بودن قرآن با استناد بھ قرآن -8
اما این گمان و پنداری نامنطبق با متن و تفسیر متن . مسألھ حل خواھد شدرا بھ آیات قرآن ارجاع دھند، 

:بھ آیات زیر توجھ کنید. است

)5طھ،(الرحمن علی العرش استوی 

)10فتح، (یداهللا فوق ایدیھم 

).22فجر، (و جاء ربک والملک صفًا صفا 

)14فجر، (ان ربک لبالمرصاد 

). 23و 22، قیامت(الی ربھا ناظره .وجوه یومئذ ناصره

جز این : ھل ینظرون اال ان یأتیھم اهللا فی ظلل من الغمام والملئکھ و قضی االمر و الی اهللا ترجع االمور
سامان ] بھ نحو دیگر[انتظار ندارند کھ خدا و فرشتگان در سایبانھای ابر بھ دیدن آنان بیایند، ولی کار
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آمدن خداوند و فرشتگان در سایبانھای ).  "210 بقره،(یافتھ است و سرانجام کارھا بھ خدا باز می گردد
چھ معنایی دارد؟" ابر

شوری ، (لیس کمثلھ شیء  مفسران برای گریز از معنای ظاھری این آیات درباره خداوند، بھ آیھ شریفھ
آیت اهللا جوادی آملی . عدم عنایت جناب کدیور بھ این آیھ، جای تعجب فراوان است. استناد می کنند) 11

:یر خود نوشتھ استدر تفس

باشد کھ ھیچ آیھ ای مانند آن در  لیس کمثلھ شیءشاید یگانھ اصل تفسیری ھمھ ی مسائل توحیدی، آیھ "
قرآن نیست کھ ھرگونھ کثرت، شرکت، تشابھ، تماثل، تساوی، تواسی چیزی با خدا و اشتراک خداوند 

ورد برھان حکمی و شھود عرفان ناب سبحان با او را قاطعانھ نفی می کند و ھمین مطلب سامی قرآنی، م
].34"[ھم ھست

از این مقدمھ ی مھم چھ خدایی نتیجھ می شود؟ خدای متشخص انسانوار ؟ یا خدای فراشخصی؟ این آیھ 
اگر جدی گرفتھ شود و از محکم ترین محکمات باشد، تنھا راھگشای الھیات سلبی است کھ بنا بر 

:جوادی آملی در جای دیگری می گوید. است" بھ کلی دیگر"اصطالح پل تیلش، خداوند 

در صورتی کھ نامتناھی بودن مبدء و علت نخست اثبات شود، مجالی برای توھم موجود بودن شأن و "
وجھی کھ معلول آن است، نیز پیدا نمی شود، زیرا وجود نامتناھی واجب فرصتی برای موجود شدن چیز 

شأن و وجھ علت است چیزی جز مظھر و آیت و نشانھ ی دیگر باقی نمی گذارد و بدین ترتیب معلول کھ 
بر مبنای وحدت شخصی وجود، فیض منبسط تنھا مظھر و مجالی نخست خداوند است ... آن نخواھد بود

اگر نامحدود و مطلق بودن واجب و در نتیجھ ]."35"[و اطالق وجود و موجود برآن جز بھ مجاز نیست
ر عرض و یا در طول و یا در عمق و ارتفاع وجود نامحدود، وجود البشرط  مقسمی اثبات شود، چون د

وجود دیگری قابل فرض نیست، اقسام سھ گانھ ی یاد شده، وجود حقیقی نمی توانند باشند و آنھا بھ 
صورت مظاھر و آیات وجود حقیقی خواھند بود و بر این مبنا برای گریختن از بسیاری مغالطات مناسب 

]. 36"[کلیدی پرداختھ شود و از اطالق وجود بر غیر واجب خودداری شودآن است کھ بھ جعل اصطالح 
محی الدین بھ اعتبار وحدتی کھ حق تعالی در ظھور با اشیأ دارد در آغاز فتوحات این گونھ خدای را "

یعنی منزه خداوندگاری : سبحان الذی اظھر االشیأ و ھو عینھا و خلق االشیأ و ھو عینھا: تسبیح می کند
بر ]. "37"[اشیأ را ظاھر گردانید و او عین اشیأ است و آنھا را خلق کرد و او عین آنھاست است کھ

بر اساس ]." 38"  [مبنای وحدت شخصی وجود، اطوار و شئون وجود چیزی جز ظھور آن نیستند
وحدت شخصی وجود، تنھا موضوعی کھ از وجود برخوردار است، ذات واجب تعالی است و ھیچ 

از وجود سھمی ندارد چھ اینکھ اگر اسم یا وصف فعلی بر اسم ) نھ ذاتی(ای فعلی واجبمحمولی از اسمھ
یا وصف فعلی دیگر حمل شود، ھیچکدام از موضوع و محمول بھره ای از وجود ندارند تا آنکھ  آن 

].39"[وجود واحد مجمع دو عنوان موضوع و محمول باشد

نخواھد بود، اگر شبیھ انسان نباشد، دارای صفات  اگر خداوند شبیھ ھیچ چیزی نیست، شبیھ انسان ھم
حرف زدن یکی از اعمال انسانی است، خدایی کھ انسانوار نباشد، حرف ھم . انسانی ھم نخواھد بود

اگر خدا حرف نزند، کالم اهللا بودن قرآن چھ معنایی دارد؟. نخواھد زد
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فسیر کنند، در نھایت بھ این نظر رسیده اند کھ بھ ھمین دالئل، مفسرانی کھ خواستھ اند کالم اهللا را معنا و ت
مصادیق این نظر زیاد است کھ در . خداوند ایجاد وجود می کند و ایجاد وجود کالم اهللا خوانده می شود

: گفتھ شد  14" قرآن محمدی"در .اینجا مجبور بھ تکرار برخی از آنھا خواھیم بود

زاده شود، چھ خواھد کرد؟ مگر غیر از این است کھ "  هللاکالم ا"می پرسیم اگر خدا بخواھد سخن بگوید تا 
نبی سخن بگوید و سخن او سخن خدا تلقی شود؟ می فرمایند نھ ، خود خدا سخنانی را دیکتھ کرده است و 

. پیامبر صرفًا اطالعیھ ھا و بیانیھ ھای خدا را در میان خلق توزیع کرده است
معنایی کھ : "دیگر لوازم سخنگویی آدمیان است؟ می گویندمگر خدا دارای دھان و حنجره و : می پرسیم

انسانھای عادی از کالم بھ یاد دارند، لفظی است کھ برای مفھومی وضع شده است و اشخاص با استمداد از 
حنجره و فضای دھان آن را ادا می کنند و با تلفظ چند کلمھ در کنار یکدیگر کالم شکل می گیرد، ولی 

: کالم پیراستھ است، چنان کھ کارھای تکوینی او با قرارداد و اعتبار نیز سامان نمی یابدخداوند از این نوع 
].40"[آنچھ مستقیمًا بھ خداوند  نسبت داده می شود، از جھات مادی منزه است...لیس کمثلھ شیء

ات ، مثل انسانھا ھم نخواھد بود و صف) 11شوری، (اگر خداوند مثل ھیچ چیز دیگری نیست: می پرسیم
اگر خداوند مثل انسان ھا نیست و مثل آنھا  حرف نمی زند، پس چرا از مفھوم . انسانی ھم نخواھد داشت

کھ برای حرف زدن  آدمیان جعل شده است، بی مورد درباره خدا استفاده می کنید و از او " سخن گفتن"
" کلمھ"، نخست باید معنایبرای روشن شدن حقیقت تکلیم الھی:"می سازید ؟ می گویند" انسانی فاقد جسم"

قرآن کریم از حضرت عیسی و یحیی . گرفتھ شده است" کلمھ"در قرآن کریم روشن شود، زیرا تکلیم از 
قل لو کان البحر : و فراتر از آن، سراسر نظام آفرینش را کلمات الھی می نامد... یاد می کند" کلمھ اهللا"بھ 

کلمھ "انظمام این آیات با یکدیگر نتیجھ می دھد کھ . ت ربیمدادا لکلمت ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلم
و راه افاضھ ی آن، تکلیم الھی است و حضرت مریم و زکریا کھ مستفیض این  فیض وجودی است" اهللا

].41["فیض اند مستمع و مخاطب کالم الھی ھستند
داوند، جعل وجود اگر منظور مفسران فیلسوف مشرب را درست فھمیده باشیم، منظور از سخن گفتن خ

او در . ، ھمین موضع را تأئید کرده استالمیزانطباطبایی ھم در مواضعی از . است،نھ حرف زدن خدا
معلوم است کھ خدای تعالی تکلمش بھ دھان باز کردن نیست، بلکھ تکلم او : "کھف می نویسد 109ذیل آیھ 

فعل خدا را کلمھ نامیده برای این است و اگر قرآن ... ھمان فعل اوست و افاضھ ی وجودی است کھ می کند
کھ فعل او بر وجود او داللت می کند،از ھمین جا است کھ مسیح ، کلمھ خدا نامیده می شود، و قرآن کریم 

ھیچ عینی و نیز از اینجا روشن می شود کھ  انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اهللا و کلمتھ: می فرماید
وقایع بھ وجود نمی آید مگر آنکھ از این جھت کھ بر ذات خدای  از عیان خارجی و ھیچ واقعھ ای از

در ... کلمھ:"سوره لقمان ھم می نویسد 27طباطبایی در ذیل آیھ ]. 42"[تعالی داللت دارد، کلمھ ی اوست
، البتھ ھستی افاضھ شده بھ امر او، کھ از آن بھ کلمھ ی کن کالم خدای سبحان بر ھستی اطالق شده است

و فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لھ کن فیکون و نیز حضرت مسیح را کلمھ خوانده و تعبیر کرده 
کلمھ در اینجا :"سوره نسأ می نویسد 171طباطبایی در ذیل آیھ ]. 43"[و کلمتھ القیھا الی مریم: فرموده 

ل یعنی بکر و دست ھمان معنای کلمھ کن یعنی کلمھ خلقت و ایجاد است کھ این کلمھ وقتی بر مریم بتو
نخورده القا شده باردار بر عیسی  روح اهللا گردید با اینکھ اسباب عادی از قبیل ازدواج و غیره در بین 
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جوادی آملی برای تأیید این نظریھ، بھ ]. 44"[کلیھ موجودات عالم کلمھ خدایندو بر این حساب ...نبود
سخن خدا، صوت یا ندایی کھ با گوش ) ع(بیان علی بھ:"او می گوید. استناد می کند) ع(کالمی از امام علی

البصوت یقرع و البنداء یسمع و انما کالمھ سبحانھ فعل :... شنیده شود نیست، بلکھ فعل و ایجاد است
].45)"[17، بند 186نھج البالغھ، خطبھ (منھ

سخن گفتن در عالمی کھ ھمھ چیزاش خدایی است، سخن گفتن پیامبر ھم : نتیجھ ی این بحث روشن است
مگر چنین رویکردی، غیر از نگاه موحدانھ بھ عالم و آدم است؟  آیھ دیگری در قرآن . خدا تلقی می شود

: قرآن می فرماید. در خصوص سخن گفتن خداوند وجود دارد کھ قابل تأمل است

سپس بھ  :نثم استوی الی السماء و ھی دخان فقال لھا و لالرض ائتیا طوعًا او کرھًا قالتا اتینا طائعی
آسمان پرداخت کھ بھ صورت دودی بود، بھ آن و بھ زمین فرمود خواه یا ناخواه رام شوید، گفتند البتھ رام 

).11فصلت،(و تسلیم ھستیم

سخن گفتن خداوند با زمین و اسمان چھ معنایی دارد؟ برخی از مفسران گفتھ اند نھ خداوند با آسمان و 
آنجا قولی نبود از :"ابوالفتوح می نویسد. مین بھ او پاسخ گفتھ اندزمین سخن گفتھ است و نھ آسمان و ز

خدای و نھ از آسمان و زمین جوابی و لیکن این عبارت است و کنایت از سرعت حصول مقدور او بر وفق 
].46"[مراد، یا از طریق تشبیھ بر وجھ مبالغھ

د گفت و گو نکرده اند، بلکھ قرآن عالمھ طباطبایی در تفسیر آیھ نوشتھ است، زمین و آسمان با خداون
:سخن گفتھ است تا آنھا درک کنند" فھم  مردم ساده"مطابق 

چھ بخواھید و چھ نخواھید باید بیایید ،  -دھد كھ ائتیا طوعا او كرھا  ی اینكھ بھ آسمان و زمین فرمان م"
است كھ در  یان امر تكوینھمگفتھ باشد ، بلكھ  ی، نھ اینكھ خداوند چنین سخن است یكلمھ و فرمان تكوین
. دھد  ی و آیھ انما امره اذا أراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون از آن خبر مكند  ی صادر م یھنگام ایجاد موجود

پاسخ زمین و آسمان است ، صفت  یفرمان خدا و دوم یكھ اول... و جملھ أتینا ... و مجموع دو جملھ ائتیا 
 یتعال یكھ از كالم خدا یو بھ طور. آن را درك كند  فھم مردم ساده كند ، تا ی ایجاد و تكوین را ممثل م

 یكھ ھست سخن گفتن خدا با ھر چیز یموجودات قائل است ، چیز یتمام یشود ، علم را برا ی استفاده م
را كھ خدا با  یاز موارد یبھ حسب حال آن چیز و مناسب با آن است ، و بنا بر این جملھ مورد بحث كھ یك

]. 47"[خواھد بود ی تحلیل یكند حقیقت ی سخن گفتھ حكایت م موجودات

:مطابق آیھ میثاق. ھمین حکم در خصوص سخن گفتن خدا در آیات دیگری ھم تکرار شده است

و  :واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظھورھم ذریتھم و اشھدھم علی انفسھم الست بربکم قالوا بلی شھدنا
و [را از پشتھای ایشان برگرفت، و آنان را بر خودشان گواه گرفت چون پروردگارت زاد و رود بنی آدم

).172اعراف، (آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا، شھادت می دھیم] پرسید
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مفسران معتزلی و شیعھ،بھ عنوان مثال قاضی عبدالجبار ھمدانی و سید مرتضی علم الھدی،  این آیھ را 
عالمھ طباطبایی . عالم واقع  چنان گفت و گویی صورت گرفتھ باشدمجازی بھ شمار می آورند، نھ آنکھ در 

:در تفسیر آیھ نوشتھ است

از  ینیز ھست كھ ممكن است سؤال و جواب مورد بحث را حمل بر آن نمود و آن بھ نحو ینحو سوم"
او فعل  یتعال یاست كھ كشف از منویات كند ، و در خدا یتحلیل عبارت است از ایجاد ، چون كالم چیز

طور مكرر در مباحث ھ ، و این مطلب ب فعل او ھمان ایجاد استكند ، و  ی است كھ كشف از مقاصد او م
توان گفت كھ سؤال ا لست بربكم جواب بلی  شھدنا از ھمین باب  ی سابق ما گذشتھ است ، و بنا بر این م

]. 48"[است

با مالئکھ و شیطان در باره آفرینش  سوره بقره در خصوص گفت و گوی خداوند 30- 35نمونھ دیگر، آیھ 
در در این کھ ": تفسیر المنار در این مورد نوشتھ است. ادم بھ عنوان جانشین خداوند در زمین است

مواردی کھ ظاھر نقل با حکم قطعی عقل مخالف است باید دست از ظاھر نقل برداشت و آن را توجیھ 
سنت خداوند بر این قرار گرفتھ کھ امور معنوی " :سپس نوشتھ است]. 49"[کرد، بر طریقھ ی خلف ھستم

را در قالب عبارات لفظی، آشکار سازد و معارف معقول را از طریق صورت ھای محسوس تبیین کند تا 
بھتر قابل فھم شود و از ھمین قبیل است قصھ ی محل بحث کھ خداوند با بیان عباراتی کھ برای تبیین آن بھ 

ایھ ھای ذاتی او را بھ ما شناساند، سرمایھ ھایی کھ بر اثر آن بر سایر کار گرفتھ ارزش انسان و سرم
بھ عبارت دیگر، داستان خلقت ادم مجازی است، نھ آنکھ خداوند با مالئکھ و ].50"[مخلوق ھا امتیاز یافت

.  شیطان گفت و گو کرده باشد

داوند قابل تأویل است، چرا برخی از آیات در خصوص سخن گفتن خ: اینک پرسش مھمی متولد خواھد شد
کدام دالئل . اما برخی دیگر نھ؟ تأویل آیات یاد شده منجر بھ آن می شود کھ خداوند سخن نگفتھ است

تفسیری تأویل یک سری از آیات یک موضوع واحد را مجاز می کنند، اما تأویل سری دیگری از ھمان 
موضوع را نامجاز می کنند؟ 

 خدا با موسی سخن گفت: آیھ کلم اهللا موسی تکلیماینحل کالم باری بودند، معتزلھ کھ گرفتار حل مسألھ ی ال
]. 51[، قرائت می کردندموسی با خدا سخن گفت: ، را بھ صورت کلم اهللا موسی تکلیما

، فاقد دلیل عقلی است "قرآن کالم اهللا است"بحث برون دینی بھ این نتیجھ منتھی شد کھ مدعای  :نتیجھ -9
جناب کدیور، ھمھ را بھ رجوع بھ قرآن . دلیل عقلی نمی توان این مدعا را اثبات کرد و بھ ھیچ وجھ با

اما رجوع بھ قران ھم لزومًا منجر بھ صدور این حکم نمی شود کھ بنابر آیات ، قران کالم اهللا . فراخواندند
باید  لھ شیءلیس کمثبرای اینکھ، آیات کالم باری از متشابھات اند کھ با رجوع بھ محکمی چون . است

خدای فراشخصی برھان . خدایی کھ مثل ھیچ موجودی نیست، انسانوار ھم نخواھد بود. تأویل شوند
صدیقین و وحدت وجودیان، حرف نمی زند، اما ھر کس ھر چھ می کند و ھر چھ می گوید، فعل ایجادی 

انکار . فس پیامبر داردمطابق فلسفھ صدرا و عالمھ ی طباطبایی، کل قران قیام صدوری بھ ن. خداوند است
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حتی . فاعلیت پیامبر وتقلیل او بھ قابل محض نامھ رسان، متکی بر ظاھرگرایی است، نھ رجوع بھ بواطن
پیامبر گرامی اسالم، در نفس خود .قائالن بھ کالم اهللا بودن قرآن ھم چاره ای جز تأویل قلب بھ نفس ندارند

نام دحیھ ی کلبی یا موجودی کھ ششصد بال  صورت ممثل جبرئیل را بھ صورت جوان خوشرویی بھ
از (روحانی پیامبر -اما عروج وجودی .مرصع بھ در داشتھ ، بر می ساخت و با او گفت و گو می کرد

، او را  بھ مقاماتی  می رساند کھ صورت ممثل جبرئیل )جسم بھ ذھن، از ذھن بھ نفس، و از نفس بھ روح
:را بدان راه نبود

بت براند                        کھ بر سدره جبرئیل از او باز ماندچنان گرم در تیھ قر

بدو گفت ساالر بیت الحرام                          کھ ای حامل وحی، برتر خرام

بگفتا فراتر مجالم نماند                                بماندم کھ نیروی بالم نماند

فروغ تجلی بسوزد پرم                اگر یک سر موی برتر پرم           

اکبر گنجی

1387دی  21رادیو زمانھ، : منبع
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.، سایت کدیور"قلب اسالم"محسن کدیور، -1
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*قلب اسالم

 یریم، عیسقرآن ك یبھ معرف. كنمیبحث خود را از قلب مسیحیت آغاز م) ع(در آستانھ میالد مسیح  -1
او خود عبداهللا بود و خود . افضل زنان جھان القا شدبود كھ بھ مادرش مریم "كلمة اهللا"مسیح رسول اهللا و 

مسیح  یعیس. و موید بھ روح القدس بود یصالحان و مقربان درگاه الھاو از. خواند یرا نیز عبداهللا م
دم مسیحائیش بود كھ بھ اذن اهللا شفا بخش  دیگر اعجاز او. پایان زندگیش معجزه بودتولدش و كودكیش و

متقین بود در یكتاب نور و ھدایت و موعظھ برا یانجیل كھ ھمچون دیگر كتب آسمان. آفرین بود یزندگو
تفاسیر تازه از او تداوم مسیح و یمسیحیت بر محور وجود عیس. شمرده نشده است یعداد معجزات عیس

.استمركز و قلب مسیحیت )ع(مسیح  یتوان گفت عیس یم. یابد یم

اسالم بھ مثابھ یک نظام زنده، اگر قرار باشد برای. با قلب انسان زنده است. لب مرکز بدن استق  -2
ادیان  یدر تمام. قلب اسالم: استقلبی بجوئیم، این قلب كجاست؟ موضوع سخن امروز من ھمین

او برتر از قلب، كھ قلب . دم و دین استعالم و آخالق و صانع یمتعال ی، خداوند در مرتبھ ایابراھیم
و ) ص(محمد  ییك: رسد یدو پاسخ مقدر بیشتر بھ نظر نمدر پاسخ بھ این پرسش مھم،. آفرین است

كتاب و سنت دو ركن . نیست ی ھم تردید یاول ھر دو در تعالیم اسالمباز در اھمیت طراز. قرآن یدیگر
. باید سازگار با این دو ركن باشد یسالم نسبت داده شود، مھر آنچھ قرار است بھ او. ركین اسالم ھستند

.است" سنت رسول اهللا"و  "كتاب اهللا"از  یدیدگاه مسلمانان سعادت دنیا و آخرت در گرو پیرواز

بھ ھر دو است و تفكیكشان نھ زیستن در گرو تمسك یاسالم. چھ بسا گفتھ شود ھر دو قلب اسالمندیک -3
براین اساس . یازیدن بھ ذیل ھر دو استپیوندشان وثیق است و فالح در دست .ممكن است و نھ مطلوب

 یپذیرفتن یاین پاسخ بھ دالئل. با دو كانون را بجوئید یبیضبھ فكر دائره اي با یك مركز نباشید، بلكھ یك
نكھ دیگر آ. كنند یرا بھ پرسش مقدر ما تجویز نم یكتاب و سنت چنین پاسخمھمترین دلیل اینكھ. نیست

نیست، سخن در مقام نظر و عرصھ اندیشھ است كھ در آن چنین  یو تجویز رفتار یعملبحث در تفكیك
)متعارف دینیش یونھ سنت او بھ معنا) (ص(از شخص محمد  یتبعیت قرآن و وح یبھ معنایتفكیك

.ترسیم شده است

ھر . تھ این سخن تازه ای نیستالب .قرآن مجید قلب اسالم است: فرضیھ این بحث این گزاره ساده است -4
آنچھ در این مجال بدنبال آن . محور اسالم استکسی چھ مسلمان و چھ غیر مسلمان می داند قرآن مركز و

بھ نظر می رسد شرائطی ایجاد شده است کھ چاره ای جز . استھستم، تأکیدی دوباره بر این امر بدیھی
: است یبحث ما ھم چنین گزاره ا یت كھ فرضیھ منفواضح اس. نداشتھ باشیمتجدید نسبت خود با قرآن

. و رسالتش تابع قرآن است) ص(بنا بر گزاره اول محمد . قلب اسالم است) ص(عبداهللا شخص محمد بن
اختالف و یتفاوت علم. است) ص(محمد  یبر گزاره دوم، قرآن و اسالم تابع شخصیت و تجربھ معنوبنا
 یتا آنجا كھ م. شود یمترتب مبر آنھا یو نتایج و لوازم بسیار متفاوتاین دو گزاره جّدًا عمیق است  یفن

.معاصر یاد كرد یاسالمتوان از این پرسش بھ استراتژیك ترین مسئلھ در اندیشھ

است و متفكران مسلمان بزرگ مسلمانان یو اتفاق یگزاره اول در حد اطالع اندك من باور اجماع -5
علیرغم تفاوت مذھب و مشرب علمیشان بر متكلمان، مفسران و محدثانحكیمان، عارفان،  یگذشتھ یعن

اندك از متفكران مسلمان قرن اخیر بویژه معاصر یگزاره دوم باور گروھ. خالف آن سخن نگفتھ اند
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در طول تاریخ فرھنگ اسالمي بھ زحمت بھ تعداد انگشتان دو ) تقریربا اختالف در(است كھ قائلین آن 
نھ كثرت قائالن لزوما یاما در یك بحث علم). یو اخیرا ایران ی، افریقائیپاكستانیھند(رسد  یدست م

تفكر  یھاضمھ قو. شوندچھ بسا این فئھ قلیلھ در آینده كثیر. اماره ظفر است، نھ قّلت قائالن نشانھ ضعف
ی ب. كندرا رعایت  یكھ ضوابط علمگوید بھ این شرط یخوش آمد م یبھ ھر اندیشھ تازه وارد یاسالم

اگر بر بطالن . افكار است نھ اشخاص و افرادمتعلق نقد ھم آراء و. شك عرصھ عرصھ بحث و نقد است
ھر كھ . معناي تعریض بھ دین اشخاص و ایمان افراد نیسترود، ھرگز بھ یاشارت یو ضعف نظر و رأی

ھر . در روز بازپسین است است و داور دین و ایمان آدمیان دادار دادگرداند، مسلمان یخود را مسلمان م
.اندنھاده یپا در این واد یاندیشھ اسالم یبحمداهللا مسلمانند و بھ نیت مبارك ارتقابحث یدو سو

كنم، بھ این امید كھ در آینده یاشاره م یدر این مجال اندك من تنھا بھ ذكر یك نكتھ روش شناخت -6
توان  یداور این بحث كیست؟ براساس كدام روش مھو آن اینك. توفیق ادامھ این بحث مھم را داشتھ باشم

توان خارج از قرآن و سنت پیامبر تكلیف این  یمشخص آیا مپاسخ داد؟ بھ شكل یبھ این پرسش اساس
از دو طرف فتوا داد؟ پاسخ من بھ شكل مشخص و ساده این است ھیچ  ییكسوال را یكسره كرد و بھ سود

.بھ خود قرآن و سنت معتبر پیامبر تمام نیست مھم بدون مراجعھبھ این پرسش یپاسخ

قرآن آن را : ذیل خارج نباشدتوضیح آنكھ ھر آنچھ بھ نام اسالم مطرح است می باید از دو حال -7
وگرنھ، از جانب قرآن بھ صراحت یا . شده باشدپذیرفتھ باشد، یعنی در قرآن بھ صراحت یا التزام تأیید

عالوه بر . صریحا انكار شده باشد، قابل انتساب بھ اسالم نیستی در قرآناگر چیز. التزام نفی نشده باشد
بھ صراحت نفی شده باشد بھ طریق اولی نمی تواند ) ص(سنت معتبر رسول اهللا آن اگر چیزی در قرآن و

.اسالم تلقی شودبھ عنوان

بسیاری از . نیستنادرست بودن نبودن ھم معادل یاسالم. اسالمی بودن مساوی صحیح بودن نیست -8
مطرح شده و نھ انتظار طرح شدن داشتھ امور درست و صحیحی کھ ما می شناسیم نھ در کتاب و سنت

. و داشتن خطاست یو عرفان یو طبیعی و فلسفاز کتاب ھدایت و پیامبر رحمت انتظار ریاضی. است
اگر چیزی در کتاب . داشت اسالم وجود داشتھ و دارد و خواھدبسیاری از حقائِق صادِق صحیح بیرون از

معني اسالمی نباشد، تنھا معنایش این است کھ جزء تعالیم اسالمی نیست، و و سنت نباشد یعنی بھ یك
.معنی نیست کھ نادرست و باطل استقطعا بھ این

صدق آن چیزی جز تأیید آن از اما اگر قرار باشد چیزی بھ اسالم نسبت داده شود، مالک صحت و -9
عدم امتناع عقلی نیز حاکم است، بھ این البتھ قواعد عمومی از قبیل. ب و سنت معتبر نیستجانب کتا

ممتنع نباشد؛ و نیزاز سازگاری درونی برخوردار باشد، بھ باید عقال یمعنی گزاره ھای کتاب و سنت م
قواعد عام خوشبختانھ براینگونھ . آن گزاره ھای دیگرش را تکذیب نکنداین معنی کھ برخی گزاره ھای

.قرآنی نیز در دست استعقلی، شواھد

از اسالم و باالخص بدون نتیجھ منطقی این سخن آن است کھ تکلیف اسالم را نمی توان خارج -10
امور اسالمی یعنی خود کتاب و حال اگر درباره مھمترین. مراجعھ بھ کتاب و سنت تعیین کرد

کتاب و سنت مراجعھ کرد و از آنھا پرسید کھ باید بھو وحی سخن بگوئیم، چطور؟ آیا باز ) ص(پیامبر
الھی را چگونھ توصیف کرده، قرآن پیامبر را چگونھ قرآن خود را چگونھ معرفی کرده، قرآن وحی
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با قرآن چھ سان ترسیم کرده، درباره وحی چھ گفتھ، و خود و شناسانیده است؟ پیامبر نسبت خود را
؟کرده استپیامبریش را چگونھ معرفی

واقعی قرآن، وحی و پیامبر بھ بھ نظر می رسد چھ مسلمان باشیم چھ غیر مسلمان، برای شناخت  -11
این شرط . معتبر پیامبر نداشتھ باشیمچاره ای جز مراجعھ بھ خود قرآن و سنت "شرط الزم"عنوان 

کھ بھ ھر دلیل برای غیرمسلمانان و آنھا . داشتنیز در پی خواھد " شرائط کافی"الزم، برای برخی 
باور ندارند، یا باالتر از آن منکر وجود خداوند ھستند، و در یک را) ص(رسالت الھی محمد بن عبداهللا 

ایمان ندارند، اسناد و شواھد و قرائن تاریخی در این باره حرف اول ) ص(و پیامبرکالم بھ قرآن و وحی
این باره شرط الزم یک پژوھش منصفانھ دربھ ھر حال اطالع از دیدگاه قرآن و پیامبر . خواھد زدرا

قرن است کھ آغاز این گونھ پژوھشھای علمی و غیرعلمی البتھ حرف تازه ای نیست، نزدیک دو. است
.شده و بررسی و نقد آکادمیک آن بر مسلمانان فرھیختھ فریضھ است

دارند،  "پرسش"و پیامبر  قرآن و وحیدرباره آن دستھ از مسلمانانی کھ بھ ھر دلیلی درباره ماھیت  -12
زبان شناختی و معناشناختی برای یافتن شواھدی لھ یا آنان نیز غیر از تاریخ، بھ فلسفھ، عرفان، و علوم

وحی و پیامبر متوسل خواھند شد و خواھند کوشید با تمسک بھ معارف علیھ مدعیات خود درباره قرآن و
طرح این پرسشھا از دیدگاه. امبری و قرآن ارائھ دھندیا موجھ از پدیده وحی و پییادشده تبیینی معقول

اما، . وپسندیده استاسالمی نھ تنھا مذموم نیست، بلکھ با شرائطی گفتگوی علمی در این موارد ممدوح
معناشناختی درباره قرآن و وحی سخن درباره اصل رأی تاریخ و فلسفھ و عرفان و علوم زبان شناختی و

معارف درباره اصل و اساس اسالم و بی رأی این علوم و "کفایت"باره و پیامبری نیست؛ سخن در 
مسلمانان اسالم خود را با ایمان بھ . این زمینھ استنیازی از مراجعھ بھ خود قرآن و سنت پیامبردر

اجزاء و  باور پایھاین . و قرآن بھ عنوان كالم اهللا مجید آغاز كرده اند (ص(محمد بن عبداهللا  یرسالت الھ
ھستند  یاین باورھاي پایھ اصول موضوعھ ا. دارد كھ در حكم ذاتیات آن محسوب مي شوندیلفھ ھائمو
در غیر . اند موضوعھاصولایمان مومن پشتوانھ اعتبار این . آن نھاده شده اند یبرمبنا یتعالیم اسالمكھ

.دفایده نخواھد بومفید یمومنان این آئین، واضح است كھ این طریق بھ لحاظ منطق

و سنت پیامبر در باره قرآن و سخن اصلی درباره نیاز مسلمانان پرسشگربھ مراجعھ بھ متن قرآن  -13
ھر برداشت برداشتھای کھن نمایندگی کنند، اما اسالم و قرآن را قرار نیست تا ابد. وحی و پیامبری است

عدم ناسازگاری با آیات قرآن در  اعتبار خود را با سازگاری و حداقلتازه ای از این امور بنیادی می باید
قرآن کریم و پیامبر بھ کّرات درباره ابعاد قرآن، وحی و نسبت شخص پیامبر با وحی .کنداین باره اثبات

كامال ھماھنگ و قرآن كریم در این باره یبا آموزه ھا) ص(سنت معتبر پیامبر . و خداوند سخن گفتھ اند
.پیامبری استدینی درباره ماھیت قرآن و وحی واین آیات مھمترین اسناد . سازگار است

او  صداقتاین قرآن و و قبول جز) ص(مسلمانان در ایمان بھ دعوای پیامبری محمد بن عبداالھ    -14
و این قرآن از  راست می گویداو باور کردند کھ مخاطبان اولیھ وی مسلمان شدند چون. چیزی نداشتھ اند

اساسا . کسی مدعی اقامھ دلیل عقلی بر نبوت خاصھ نیستاصوال. ستسوی خداوند بر او نازل شده ا
برھان است؟ مسلمانانی کھ توفیق ھم عصری با پیامبر را فاقدند، مگر امور جزئی شخصی قابل اقامھ

بھ بنابراین ایمان مسلمانان. بھ او ایمان آورده اند و مي آورند را صادقانھ یافتھ انداین مدعاچون کماکان 
براي توصیف دینش اكنون مؤمن بھ قرآن مجاز است. رسالت پیامبرشان پشتوانھ اعتبار قرآن است خدا و

 .بھ قرآن مراجعھ كند



117

بھ اسالم بھ شرح ذیل  یگزاره ااساس استدالل من در لزوم مراجعھ بھ قرآن در آزمون انتساب ھر  -15
:است

 .شودیغاز مآ) ص(با ایمان بھ صداقت محمد بن عبداهللا  یمسلمان: الف

 .قرآن است) ع(محمِد امیِن صادق  یپیاِم الھی: ب

 .قرآن سند اسالم است: ج

 یقّوت این گزاره تا بھ حد. اسالم نیستبا قرآن معارض یا ناسازگار باشد قابل استناد بھ یاگر چیز: د
باید بھ سینھ با قرآن باشد بھ دستور خود پیامبر اگر روایت منسوب بھ پیامبر معارض یاست كھ حّت

.دیوارش كوبید

.بھ تصریح خود قرآن دومین منبع معتبر اسالم استسنت معتبر پیامبر: ه 

این صفات ممیزه . استتوصیف كرده یو رسالت را با صفات ممیزه مشخص یقرآن خود و وح: و
.مشخص عینا در سنت معتبر پیامبر مورد تأیید قرار گرفتھ است

قرآن و سنت معتبر پیامبر یو رسالت نسبت داده شود، كھ با محتوا یبھ قرآن، وح یاگر صفات: ز
:شود یمیفاسد منتھ یاز این دو تال یمعارض و ناسازگار باشد، بھ یك

)ممیزه مشخصاز این صفات یو یاطالع یبر فرض ب(جھل پیامبر : فاسد اول یتال

از این صفات ممیزه یوبر فرض اطالع و گزارش خالف واقع ( یعدم صداقت و: فاسد دوم یتال
)مشخص

اطالع  یممیزات رسالتش بكھ از مھمترین یشخص. است یرسالت و یھر دو شق نف یالزمھ منطق: ح
گزارش كرده است، فاقد حداقل است یا در اھم ممیزات رسالتش بھ مخاطبانش عمدا خالف واقع را

 .است یصالحیت رسالت الھ

و  یطریق توصیف قرآن و وحتنھا یمومن بھ رسالت و یرااین استدالل این است كھ ب ینتیجھ منطق
صریح با قرآن  یدر تعارض و ناسازگاررسالت، شیوه سازگار با قرآن است، و بھ زبان دقیق تر آنچھ

 .نباشد

و قرآن و رسالت با  یوحفرار از مخمصھ تعارض دیدگاھشان درباره یمسلمانان پرسشگر برا  -16
این آیات  یغیر از متفاھم عرف یمعنائیز تأویل این آیات نخواند داشت، یعنج یآیات قرآن كریم چاره ا

، دلیل اول: كنون ثمربخش نبوده است، حداقل بھ سھ دلیلاین كوشش حداقل تا. دھند یرا بھ آنھا نسبت م
 )یغیر متفاھم عرف( یمجاز یبھ ھر معنا –فھم آیات قرآن است  یكھ مبنا–یتغییر معنا از متفاھم عرف

تا كنون در مقام بحث مفقود است، ثانیا یاّوال چنین قرائن. است ییا لّب ییا شاھد مطمئن لفظنیازمند قرینھ
دلیل . است یشواھد و قرائناقامھ نشده است، ثالثا اصوال مقام بر خالف اقامھ چنین یمدعیان معن یاز سو
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خالف متفاھم  یمجاز یقابل حمل بر معنابا از این آیات متشابھ، مجمل، و ظاھر نیستند تا یبسیار: دوم
تأویل آیات محكم نص . شود یمبین بھ حد وفور یافت مباشند، در این میانھ آیات محكم، نص و یعرف
كھ در  یتعداد آیات ثالثا،. غیرقابل پذیرش است یمسّلم اسالم یمبانبھ غایت دشوار بلكھ بر اساس یكار

قرآن و رسالت ھستند كم نیست، ده ھا و صدھا نیست،  و یممیزه و مشخصات وحمقام تبیین صفات
كند، یرا ارائھ م یھماھنگ باھم مجموعھ سازگار یتأویل این ھمھ آیھ كھ ھمگ. ھزار آیھ استافزون از

 یتاریخ كالم اسالمتأویل مقبول در. قرآن و پیامبر و اسالم است یتمام یتغییرھندسھ معرفت یبھ معنا
از آیات محكمات بوده  یغالبا لفظاز آیات با تكیھ بر قرائن و شواھد یمحدود یھمواره در تعداد بسیار

 یدر این حد از كمیت و كیفیت نتیجھ اش چیز یتأویل .از آنھا ھنوز ھم معركھ آراء است یاست كھ برخ
در محتوا و  یتفاوت بنیاد(خواھد بود نھ بیشتر  یسنت مشترك لفظاست كھ با اسالم برخاستھ از كتاب و

).تشابھ در اسم

 یصفات ذیل برا یاصیل اسالمو رسالت، از مجموعھ دو منبع یدر حوزه صفات ممیزه قرآن، وح  -17
 یكودكیش و نھ وفاتش ھیچكدام معجزه نبود، حتمحمد نھ تولدش، نھ: آید یبدست م) ص(محمد بن عبداهللا 

اسالم . كرد یمكتب نرفتھ تالوت مبھ  یبود كھ این ام یكتاباعجازش در. نامش ھم بر دینش نھاده نشد
پیوست، اما  یرا تبلیغ كرد و بھ ملكوت اعل یپیامبر بیست و سھ سال پیام الھبود، شخص "كتاب محور"

آور وحی رسول خداوند و پیام) ص(محمد بن عبداهللا . است " قرآن محور"اسالم . ماند یماند و مكتابش
کلی تعالیم اسالمی در خطوط. و مفصل کالم خداوند است پیامبر مفسر و مبین. الھی و معلم قرآن است

پس از قرآن کریم ) ص(معتبر پیامبر سنت. قرآن آمده است و بیان جزئیات آن بھ عھده پیامبر است
بر این بزرگترین اسوه و الگوی انسانی اسالم عالوه) ص(پیامبر . مھمترین رکن و منبع اسالم است

محوریت قرآن در اسالم اذعان داشتھ، بھ مسلمانان تعلیم داده ر خود برپیامب. او قرآن مجسم است. است
را با قرآن بسنجند، و اگر چیزی بنام او بر خالف قرآن نقل شد، نپذیرند کھ است کھ ھمواره سخنان او

سخنان بنابر این قرآن از یک سو سند رسالت پیامبر و از سوی دیگر مالک اعتبار. نگفتھ استیقینا او
.ستوی ا

:آید یرسالت بدست مو یاز مجموعھ آیات قرآن صفات ممیزه ذیل در توصیف خود و وح  -18

)نھ تفسیر آن(است  یالھ یقرآن خود وح

.خداوند بھ رسالت برگزیده شده استھمانند دیگر آدمیان بوده است كھ توسط یمحمد بن عبداهللا بشر

.قلب پیامبر سرازیر شده استساطت جبرئیل بھمستقیما یا با و یبھ صورت انزال از مبدء الھ یوح

 .مبین نازل شده است یبھ لسان عرب یوح

.نداشتھ است ینقشیپیامبر در زمان نزول وح. شده است یبھ اراده پیامبر نازل نم یوح

.است یالھ ینیست، قول یقول بشر یوح

.كوتاه است یدست شیاطین از وح
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.در قرآن باطل راه ندارد

).نآبوده نھ فاعل یپیامبرقابل وح. (رون پیامبر نیستمصنوع د یوح

بلكھ . بھ علت بعیده نیستیطبیع یپدیده ھا یبھ خداوند از سنخ انتساب عموم یرسال یانتساب وح
.است) خداوند(علت موجده بھ یطبیع یویژه و متفاوت با دیگر پدیده ھا یانتساب پدیده ا

.نبوده است یالھ یدر وح یپیامبر مجاز بھ ھیچ تصرف

.بوده استیخداوند قادر بھ حفظ وح) ینھ عموم(پیامبر تنھا با استعانت خاصھ 

گزاره اسالِم محمد محور  ".استقرآن كریم قلب و مركز اسالم": نتیجھ بحث اثبات این گزاره است  -19
یگر این د یاست، از سو یو نبو یمستند قرآناز یك سو فاقد ھر گونھ ییا تبعیت قرآن از شخصیت و

بھ  یانتساب این رأ. خالف اقرار صریح پیامبر اسالم استگزاره معارض صریح آیات متعدد قرآن و بر
. انجامد یاسالم م) یانقالب محتوا(نیست، و بھ قلب  یو پذیرفتناسالم مطابق توضیحات فوق صحیح

ینقد نسبتھا. طلبد یگر مدی یتشریح این مھم مجال. بھ مقصود ھم نیست یمدّلل و وافبعالوه این گزاره
بھ تمایل بھ است كھ یقدم سوم نقد علل. است یحكما و عرفا در این زمینھ قدم بعد یداده شده بھ برخ

 یكنم كھ نقد دین ینكتھ تأكید مبار دیگر بر این. سابقھ خطا و اشتباه بھ قرآن منجر شده است ینسبت ب
. یاست نھ بشر یالھ یدر این باره فعل یندارد و داورنھابا نقد دیانت و ایمان صاحبان آ یآراء ھیچ تالزم

كھ با طرح پرسشھایشان باعث  یاز متفكران. امتنان گوینده استنقد عرایض این كمترین ھم مایھ
از صبر و حوصلھ شما ھم . كنم یاندیشھ اسالمي شده اند، تشكر میمیمون در ارتقا یكوششھا

امیدوارم در آینده فرصت ادامھ . دارد یو تفصیل و تبیین بیشتر بحث نیاز بھ شرحبیشك این. سپاسگزارم
والسالم. بحث مبارك فراھم شود، إن شاء اهللاین

1387آذر  30مناسبت عید غدیر خم، ایرانیان ُاكلند در كالیفرنیا بھ یدر مركز اسالمیمتن  -*
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بیانیھ پنج نفره ومنظرھای متفاوت دینی 
بازرگان و گنجی، ھجمھ تامل ر بیانیھ پنج نفره آقایان سروش، کدیور، مھاجرانی،زمان انتشااز  :جرس

از سویی کسانی کھ گرایش . کشور آغاز شدانگیزی نسبت بھ امضاکنندگان بیانیھ در داخل و خارج از
رھبری جنبش سبز از دستشان خارج شده و سفره ای کھ الئیک دارند، گمان کردند کھ انگار/ سکوالر
از سوی دیگر ھم رسانھ ھایی مثل ! پیش رویشان جمع شده استل است بر کنارش نشستھ اند، ازسی سا

اجتماعی ایران -کھ می دانستھ اند، این بیانیھ در فضای فکری و سیاسیکیھان و رسالت و صدا و سیما
صاحبھ ای را با م با توجھ بھ ھر دو زاویھ دید،. از اتھام و افترا و ھتک براه انداختندموثر است، سیلی

کدیور بھ روشنی در باره . بیانیھ ترتیب داده استدکتر محسن کدیور اسالم شناس و از امضاکنندگان این
گفتھ و سپس بھ اختصار بھ بیان نقطھ نظراتش در باره مقولھ وحی، ھم امضایی پنج نفر در بیانیھ سخن

.مھدویت پرداختھ استتشیع، امامت، عصمت و

واکنشھای بسیاری در داخل مواجھ ای کھ شما ھم یکی از امضاکنندگان آن بودید، با بیانیھ پنج نفره
حقیقتا امضاھای شما چھ . نھ بھ متن بیانیھاکثر قریب بھ اتفاق اشکاالت ناظر بھ امضاھاست،. شد

معنائی می دھد؟

تو ھم عقیده و برخی موارد با کار جمعی ھمراھی با دیگرانی است کھ در. فعل سیاسی کار جمعی است
بیابد کھ در اکثر موارد با آنھا اشتراک نظر دارد، اگر انسان کسانی را. در موارد متعددی با تو متفاوتند

اعضای احزاب مختلف ممکن است برای دفاع از مسئلھ خاصی  .در این صورت حزب تشکیل می دھد
 .ارندجبھھ مشترکاتی کمتر از اعضای یک حزب دافراد ھم. جبھھ تشکیل دھند

باشد، در این صورت بھ امضای اگر مشترکات افرادی حتی از نقاط اشتراک افراد ھم جبھھ ھم کمتر
چند امضائی امضا کنندگان در مواردی کھ در متن در بیانیھ ھای. مشترک یک یا چند بیانیھ اکتفا می شود
ن افرادی در حوزه ھای دیگر بدیھی است چنی. را اعالم می کنندبیانیھ متذکر شده اند اشتراک نظر خود

 .حتی متعارضی داشتھ باشندآراء کامال متفاوت یا

امضا کنندگان تنھا محدود بھ ھمان اگر بیانیھ ای سیاسی با چند امضا منتشر شده باشد، اشتراک نظر
سیاسی، چھ برسد بھ مواضع اقتصادی، مواضع سیاسی تصریح شده در متن است نھ دیگر مسائل

بیانیھ ای سیاسی بھ امضای افرادی با بر این اساس ممکن است. نگی و اعتقادیاجتماعی، فرھ
چنین بیانیھ ھائی . صاحبان سالئق سیاسی متفاوت برسدایدئولوژیھای مختلف، جھان بینی ھای گوناگون و

.ھمان مواضع متن نداردھیچ معنای دیگری جز اشتراک در

آسیب بزند؟ھ اتحاد سیاسی شمافکر نمی کنید تفاوتھای شما در مسائل دینی ب

افراد مذھبی و سکوالر در اشتراک نظر موردی. تفاوتھای اعتقادی مانع از اشتراکات سیاسی نیست
اختالف نظر بنیادی روشنفکران و بھ ھمین ترتیب. مسائل عدیده سیاسی امری دور از انتظار نیست

المی در عین اتفاق نظر در پاره ای مسائل اسنواندیشان و فعاالن مسلمان در عرصھ ھای مختلف اندیشھ
اختالف فتاوای فقیھان شیعھ با یکدیگر را کمتر از شیخ الطائفھ طوسی. سیاسی امری طبیعی است
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عالمھ " مخَتلف الشیعھ"نگاھی بھ فھرست مجموعھ حجیم . نمی دانستاختالف ایشان با فقیھان اھل سنت
ین اختالفات و تکثرھا ھرگز بھ وحدت و ھویت واحد ایشان البتھ ا. الطائفھ استحّلی موید ادعای شیخ

یک جھت در" قالبی"عاَلم اندیشھ و دانش پادگان نظامی نیست کھ ھمگان موظف باشند . نزده استلطمھ
گرنھ بدون آشنائی تخصصی صد البتھ بحث از عالمان و صاحباِن حداقِل اھلیتھای علمی است و. بیندیشند

خارج از مدرسھ نقض غرضی بیش نیست و و فلسفھ دم از پیروی آنھا زدن آن ھم با استوانھ ھای عرفان
. در ضمن یک بحث سیاسی نخواھد داشت "وحدت وجود"حاصلی جز ابتذال مباحث ظریفی از سنخ 

 .معاصر را گرفتھ استالھیات ژورنالیستی از آفاتی است کھ دامان اندیشھ

چھ مواردی تفاوت منظر دارید؟در" ھای بھینھ جنبش سبز بیانیھ خواستھ"شما با دیگر امضاکنندگان 

زمینھ مسائل اخیر جنبش سبز مردم ایران ھمانگونھ کھ گفتم این بیانیھ اشتراک نظر امضاکنندگان آنرا در
است کھ از امضای مشترک این بیانیھ سیاسی نمی واضح. در ضمن ده خواستھ مشخص تبیین می کرد

مشی و روش سیاسی و بھ طریق اولی در دیگر مسائل از کنندگان در خطتوان نتیجھ گرفت کھ امضا 
 .فکر می کنندجملھ مسائل اعتقادی و دینی یکسان

بیانیھ با ھم مقایسھ شود تا معلوم برای آزمون مدعای فوق مناسب است آراء دینی امضاکنندگان ھمین
بر اھل فن پوشیده نیست کھ . یده استمدارا طلبگردد امضای مشترک بر یک متن سیاسی نھادن چھ مقدار

کنون طی بیش از دوازده مقالھ نارضایتی خود را از آراء اینجانب در یکی از امضا کنندگان این بیانیھ تا
بھ  -بھ شیوه خاص خود  -دین پژوھی از جملھ وحی الھی و نیز حرمت ھمجنس بازی حوزه ھای مختلف

دینی، راء اینجانب با عزیزی دیگردر مباحث پلورالیسمھمچنانکھ تفاوت آ. بیان داشتھ استتطویل
از تشیع ھمانند اسالم، فروکاھش وحی بھ تجربھ نبوی و لوازم متعدد آن، عدم قائل شدن بھ قرائات مختلف

منفی بھ آنھا و الغر بودن نگاه انتقادی عدم توجھ بھ امکان قرائات مختلف از فقھ و شریعت و نگاه مطلقا
 .ال واضح استبھ مدرنیتھ کام

اسالمی و عدم امکان اکتفا بھ تفاوت منظر اینجانب با دوست سوم در مورد نقش اساسی سنت در تعالیم
آنچنانکھ طبیعی است کھ با . نشده منجر شده استقرآن کریم در فھم اسالم بھ برخی مباحثات قلمی منتشر

دیشیده نشود، آنچنانکھ ھر یک از داخلی و خارجی یکسان انعزیزی دیگر نیز در برخی مسائل سیاست
.اخیر از دو کاندیدای مختلف حمایت کردیمما در انتخابات ریاست جمھوری

اشتراک نظرتان چیست؟خوب، با توجھ بھ این دامنھ گسترده اختالفات تئوریک، پس موارد

مھوری سرکوب حکومت پرمدعای جبا این عزیزان اشتراک نظردر نفی استبداد دینی، ستم، خفقان و
از یک سو و باور بھ  –وقعی نھاده کھ نھ جمھوریت را پاس داشتھ ، نھ اسالمیت را -اسالمی 

اصالح طلبی، عدم خشونت، استقالل و اعتالی خردورزی، دانش جدید، دموکراسی، حقوق بشر، اخالق،
ر مبانی دینی بیشک اینکھ افرادی علیرغم آن ھمھ اختالف د .ایران باعث امضای بیانیھ مشترک شده است

بیانیھ مشترکی امضا کنند نشانھ گذشتن از خم اول کوچھ رواداری و مدارا بتوانند در جبھھ سیاسی واحدی
مشخص است کھ این اشتراکات سیاسی ھرگز مانع از نقد عالمانھ دیگرمواضع نمی . استو تحمل دیگری

بنیادی را ھر مسئلھ ای کھ این مسئلھھر چند مسئلھ اصلی مقطع فعلی نقد استبداد دینی است و طرح  .شود
 .تحت الشعاع خود قرار دھد انحرافی می دانم
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متوجھ این عنوان است؟منتشر شد و اکثر اشکاالت" روشنفکران دینی"اما این بیانیھ بنام 

را برخی دوستان خبرنگار از جملھ این عنوان. در متن و اسم بیانیھ از این عنوان استفاده نشده است
این عنوان برای این . عنوان موافق نبوده و نیستمراستش من خودم با این. روی بیانیھ گذاشتند "جرس"

نھ نقشھ قبلی . مدتھاست کمتر از این عنوان مبھم استفاده کرده ام .جمع نھ جامع است نھ مانع و نھ الزم
برای ادامھ کار با ھمیناینگونھ بیانیھ ھای سیاسی را امضا کنند، نھ برنامھ خاصی بود کھ افراد خاصی

کرده ام با طیفھای کما اینکھ برخی بیانیھ ھایی کھ من تا کنون در ارتباط با جنبش سبز امضا. افراد است
فکر می کنم بسیاری از . شودچھ بسا در آینده نیز جمع ما دچار قبض یا بسط. متنوع تری بوده است

کافی درباره تھیھ کنندگان آن بود و خیلی م شناختمطالبی کھ درباره این بیانیھ منتشر شد ناشی از عد
 .گمان و مظنھ ھای دور از واقع شنیده شد

این بیانیھ و مواضع امضاکنندگان اما این حجم از نقد بویژه در خارج از کشور حکایت از اھمیت فراوان
حوادث آینده نشان  سیر. ھمھ منتقدان تشکر می کنممن بھ سھم خود از. آن برای موافقان و مخالفان است

ضمنا ازعمق نابردباری برخی مدعیان نسبت . دور از واقع بوده استخواھد داد کھ نگرانیھای آنان چقدر
اینکھ کسانی می پندارند کھ دین امری شخصی است و حق ھیچ عرض . در عجبمبھ باور دینی دیگران

رام است، اما اگر قرار شد چنیندموکراتیک در حوزه عمومی ندارد، عقیده ای مورد احتاندامی ولو
نوعی استبداد عقیده ای بھ ھمگان تحمیل شود و ھر فکر متفاوتی بدون ارائھ ھیچ دلیلی سرکوب شود،

 .دموکراتھای دیندار جای ھیچ کس را تنگ نمی کنند. است

از زمان این بیانیھ بخاطر چیست؟ بھ نظر شما این ھمھ دست و پا زدن رسانھ ھای رژیم کودتا در باره
بھ نحو قابل تاملی نسبت بھ شما و برخی از انتشار این بیانیھ حجم ھجمھ ھای رسانھ ھای وابستھ

نظر شما این حمالت ناشی از ترس آنھاست یا اھمیت بیانیھ بھ. ھمراھانتان رو بھ فزونی گذاشتھ است
یا این ترکیب خاص؟

غیر دولتی، جبھھ، و حتی ، انجمنھایحکومت ایران از ھرگونھ اجتماعی وحشت دارد، اعم از حزب
. بیانیھ وحشت حاکمیت افزایش می یابدبھ میزان وزن و نفوذ اجتماعی امضاکنندگان. بیانیھ ھای مشترک

آنچنانکھ واھمھ کودتاچیان از . را بھ وحشت می اندازدصبغھ دینی مخالفان و منتقدان بیش از ھمھ رژیم
عد از آن از ابراز مخالفت متفکران و دانشمندان دیندار بھ دست و است و بانتقادات مراجع تقلید در صدر

 .پا می افتند

مخالفان قانونی ھیچ حریم قانونی، نکتھ تاسف بار اینکھ رسانھ ھای حکومتی در مقابلھ با منتقدان و
از  .می گویند و افترا می زنند و توھین می کننداخالقی و شرعی را رعایت نمی کنند و بھ راحتی دروغ

حق مطلق می پندارند، مخالفانشان را باطل محض، خس و آنجا کھ متکبرانھ و مستکبرانھ خود را
بھ نظر سردمداران ایران مخالفانشان محال است مسلمان . کنندخاشاک و بزغالھ و گوسالھ خطاب می

خواستار اجرای کھ استبداد دینی را برنتابد، از والیت جائر انتقاد کند و ھر کسی. مستقل سالم باشد
قانون و عدالت شود، مزدور، جاسوس، مرتبط با دول بیگانھ، بھائی، صھیونیست،وابستھ بھبیطرفانھ

 .صدام، تحت نفوذ سازمانھای تروریستی وابستھ محسوب می شود

. گذشتھ مدعی شده کھ من پناھنده شده امنماینده ولی فقیھ درروزنامھ کیھان در تلویزیون دولتی ایران ھفتھ
بھ دلیل عدم امکان تدریس در دانشگاھھای ایران ناشی من. والیت جائر این آرزو را بھ گور خواھد برد
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یعنی ده  1387-88یک سالھ دانشگاه ویرجینیا از آغاز سال تحصیلی از تضییقات اراده سیاسی بھ دعوت
تدریسم و بعد از اتمام دعوت بھ آمریکا آمده ام واکنون نیز در دانشگاه دوک مشغول ماه قبل از انتخابات

بودم، با من اگر در ایران ھم. در صورت مقتضی بودن شرائط بیاری خدا بھ کشورم بازخواھم گشتنیز
آرزوی آزادی ریشھ من در ایران است و بھ. ھمین صراحت لھجھ سخن می گفتم کھ اکنون می گویم

 .ایران شب را روز می کنم

مھرورزی دولت کریمھ نسبت بھ ماھھ اخیر بھ دلیل سرکوب شدید و البتھ واقعیت این است کھ در چند
بطور غیرقانونی خارج شده و بھ دیگر شھروندان معترض، ایرانیانی کھ ازکشورشان با مشقت فراوان

را بھ ! بیست و پنج سال اخیر رسیده، کھ این موفقیتکشورھا پناھنده شده اند، بھ باالترین نرخ خود در
.شان باید تبریک عرض کرد"دفع حداکثری و جذب حداقلی"مدبرانھ ی بواسطھ سیاستمقام معظم رھبر

کھ در عرف ایران بھ روزنامھ -از باب از کوزه ھمان برون تراود کھ در اوست، ادب روزنامھ کیھان
اگر روزی قانون در . صاحب خانھ داردنشان از ادب و متانت -بیت آقای خامنھ ای شناختھ می شود

سیاسی مرجع تظلمات باشد آقای خامنھ ای و گماشتھ حکمفرما شود و قوه قضائیھ مستقل از قدرتایران 
آقای دکتر مھاجرانی در زمان . دروغگوئی، افترا و توھین محاکمھ شونداش در کیھان می بایست بھ جرم

ش از بقیھ مورددر سفر بوده است، حال آنکھ در توھمات مالیخولیائی کیھان ایشان بیتنظیم این بیانیھ
 .ھمین قوت داردنیز استحکامی بھ" کّذاب َأِشر"ظاھرا دیگر اخباراین . مھرورزی والئی واقع شده است

دول خارجی است و بھ صراحت با باالترین نقطھ قوت این پنج نفر استقالل و عدم وابستگی آنان بھ
اگر مصاحبھ با رسانھ ھای . لفندایران مخاھرگونھ حملھ نظامی و تحریم اقتصادی منجر بھ رنج ملت

انقالب اسالمی جز از ھمین رسانھ ھا در دنیا منتشر شد؟ خارجی دلیل وابستگی است، پیامھای رھبر فقید
سکونت موقت منتقدان والیت جائر در خارج دلیل وابستگی است، اما تابعیت! الَتُجّر؟باُئَک َتُجرَّ و بائی

 .سیاست یک بام و دو ھوا یعنی ھمین! شکلی نداردآمریکائی مشاور رئیس جمھورمتقلب م

منتظری ضربھ بزرگی بھ جنبش سبز فقدان مرحوم آیت اهللا العظمی. اجازه بدھید بحث را عوض کنیم
نواندیشان چھ انتظاری داشتند؟فکر می کنید ایشان از روشنفکران و. وارد کرد

پیام مھمی  1387دی ماه  11تاریخ در) ی علیھرضوان اهللا تعال(مرحوم مغفور آیت اهللا العظمی منتظری 
معظم لھ طی این بیانیھ . اسالمى صادر کردندخطاب بھ دانشمندان ، نواندیشان و پژوھشگران علوم

:متذکر شدند

گوناگون نسبت بھ آنھا،    القاء شبھاتھمان گونھ كھ استحضار دارید تھاجم بھ معتقدات دینى و مذھبى و"
قدرت ھاى جھانى و مراكز ضد    بھ برخىا بخصوص در سایت ھاى وابستھدر بعضى از رسانھ ھ

تھاجمات را موثر ساختھ است استفاده ھاى سیاسى و   آنچھ این  .اسالمى و ضد تشیع رو بھ افزایش است
شفاف و مستدل نكردن بعضى از باورھاى دینى و مذھبى است و    نیزابزارى از معتقدات دینى مردم و

.است  فراھم نشدن شرایط گفتگو و كم توجھى دانشمندان دینى بھ مقولھ مھم باورھاى دینى  لولاین خود مع

بازبینى و ابھامات و    را پیوستھبھ یقین اگر دانشمندان اسالمى در قرون گذشتھ و معاصر، معارف دینى
ھبى این چنین مورد دینى و مذ   امروزه باورھاىنارسائى ھاى استداللى آنھا را برطرف كرده بودند،

كھ بایستى كانون اصلى  -حوزه ھاى علمیھ    آور این است كھ درتأسف. تھاجم و تشكیك قرار نمى گرفت 
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زمینھ طرح نقدھا و اشكال ھا كامال فراھم نیست و اجازه    ھنوز -آنھا باشد بررسى شبھات و پاسخ بھ
.نمى شود   بسیارى از آنھا دادهطرح

آگاھى از باورھا و    رود با انتظار مىمتأسفانھ برخى از روشنفكران و قلم بھ دستان كھ در چنین شرایطى   
شبھات و القائات نادرست علیھ    باشند، بھ جاى دفعمقتضیات زمان ، متوجھ ھمھ جوانب بحث ھاى خود

ھت ابھام كنند، و بدون توضیح در ج تكرار مى   ھاست مطرح بودهاسالم ، ھمان شبھات را كھ گاه قرن
كند آنھا نیز بھ  برند كھ چھ بسا خواننده گمان مى مى   غیر صریح را بھ كارزدائى ، عباراتى مجمل و

".وارد شده باور دارندشبھات

نواندیشان و پژوھشگران و قلم بدستان فقیھ عالیقدر خطاب بھ مولدان و مروجان فکری و روشنفکران و
ناقدان محترم دارم این است كھ پیرامون نقد مطالب استى كھ ازاما درخو " : مشفقانھ متذکر شده است

نظرات خود، تأمل بیشترى كنند و آنھا را ھرچند براى خودشان مورد و طرح افكار و   اصلى یا فرعى
تدافعات   محافل علمى ابراز دارند و از سیاسى شدن مباحث علمى پرھیز كنند، كھ منجر بھباشد، در   جزم

را درمان دینى و    باید درد دینگردد؛ در حالى كھ ى بى محابا و خالى از استدالل، و بى اثر مىنفى و اثبات
و نگذاشت اینھا بھ ھم آمیختھ  درمان اقتصادى كرد؛درد سیاسى را درمان سیاسى و درد اقتصادى را ھم

.دیگرى قربانى شودگردند و ھر یك بھ بھانھ اى بھ تیغ

خود گیرند، بھ    حالت انفعالى و گریز بھقدان محترم بھ جاى اینكھ در مقابل شبھاترود كھ نا  انتظار مى   
استدالل ھاى آنھاست جبران    كاستى ھایى را كھ درمبانى مسلمات دین و مذھب نگاھى تازه كرده و

یافتن معتقد و نواندیش ، پاسخ بھ شبھات و    ترین وظایف یك مسلماننمایند؛ و توجھ نمایند كھ از مھم
.صرفا بیان شبھات یا تولید شبھات جدید   پاسخگویى آنھاست ، نھراھھاى جدید در

در این آشفتھ بازار    و شیوا، دین خدا راامید است نواندیشان و روشنفكران مذھبى ما با قلم و زبان گویا   
شاءاهللا ھرچھ زودتر ولى كھ ان    را روزافزون نمایند تا اینكم سابقھ ، یارى كنند و عزت اسالم و خود

".و گسترش عدل گردند   كرده و خود سردمدار احیاى دینظھور) عج(غایب منتظر

.پیام استاد آنقدر واضح و روشن است کھ نیازی بھ تفسیر ندارد

شد؟آیا مفاد این پیام مھم در زمان صدور مورد عنایت مخاطبانش واقع

حوزه ھای علمیھ و باالخره جمھوری اسالمی، علمای یعنی حکام -سھ مخاطب اصلی این بیانیھ مھم 
این بیانیھ در شرائطی منتشر شد . جدی نگرفتندمتاسفانھ آنرا –روشنفکران و قلم بدستان نواندیش مسلمان 

بروز خطا در قرآن کریم کھ از یک مصاحبھ خارجی آغاز کھ بحث تخصصی ماھیت وحی الھی و امکان
توسط برخی دانشمندان محترم پیگیری می شد و بحث پرسر تشده بود درعرصھ عمومی مطبوعا

ھر چند علیرغم . مخاطبان نصیحت مشفقانھ فوق می تواند باشداز جملھ" وحی محمدی"وصدای 
 .مرحوم این نصایح پدرانھ نادیده گرفتھ شداظھارارادت فراوان بھ آن

کھ بھ ھیچیک از ضوابط شرعی و -میبا توجھ بھ سوء استفاده دستگاھھای تبلیغاتی رژیم جمھوری اسال
می دانیم کھ آراء ایجابی خودتان را درباره چند از مفاد برخی مصاحبھ ھا، الزم –اخالقی پای بند نیستند 

کنید تا کسی ندانستھ اشتراک نظر سیاسی را بھ حوزه ارکان مسئلھ اعتقادی مطرح شده بھ وضوح بیان
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شما درباره وحی چگونھ می اندیشید؟ لطفا صریح، . ماھی نگیردگل آلود اعتقادی تعمیم ندھد و از آب
توضیح دھید؟روشن و بھ اختصار

 30(غدیر خم سال گذشتھ درباره مسئلھ مھم وحی و رسالت نکاتی را از سخنرانی منتشر شده عید
بشری ) ص(محمد بن عبداهللا ). آننھ تفسیر(قرآن خود وحی الھي است : متذکر می شوم) 1387آذر

وحي بھ صورت انزال از . رسالت برگزیده شده استھمانند دیگر آدمیان بوده است كھ توسط خداوند بھ
وحی بھ لسان عربی مبین نازل . بھ قلب پیامبر سرازیر شده استمبدء الھی مستقیما یا با وساطت جبرئیل

وحی قول . داشتھ استپیامبر در نزول وحی نقشی ن. شده است پیامبر نازل نمیوحی بھ اراده. شده است
وحی . در قرآن باطل راه ندارد. دست شیاطین از وحی كوتاه است. قولی الھی استبشری نیست،

از سنخ انتساب وحی رسالی بھ خداوند). پیامبر قابل وحی بوده نھ فاعل آن. (درون پیامبر نیستمصنوع
و متفاوت با دیگر ای ویژه دیدهھای طبیعي بھ علت بعیده نیست، بلكھ انتساب پ انتساب عمومی پدیده

. تصرفی در وحی الھی نبوده استپیامبر مجاز بھ ھیچ. است) خداوند(ھای طبیعی بھ علت موجده  پدیده
.بھ حفظ وحی بوده استخداوند قادر) نھ عمومی(پیامبر تنھا با استعانت خاصھ 

ن از شخصیت وی از یك سو فاقد قرآاسالِم محمد محور یا تبعیت". قرآن کریم قلب و مرکز اسالم است"
گزاره معارض صریح آیات متعدد قرآن و بر ھر گونھ مستند قرآنی و نبوی است، از سوی دیگر این

این رأی بھ اسالم مطابق توضیحات فوق صحیح و انتساب. خالف اقرار صریح پیامبر اسالم است
الوه این گزاره مدّلل و وافی بھ مقصود بع. انجامد اسالم می) محتوايانقالب(پذیرفتنی نیست، و بھ قلب 

فعلی دیني آراء ھیچ تالزمی با نقد دیانت و ایمان صاحبان آنھا ندارد و داوری در این بارهنقد. ھم نیست
.الھي است نھ بشري

نظر استادتان آیت اهللا العظمی منتظری در این باره چھ بود؟

بھ قلم استاد " سفیر حق و صفیر وحی "ب ارزشمندکتا. شاگرد در این مسئلھ ھمانند استادش می اندیشد
کھ در پاسخ بھ اشکاالت مطرح شده ) سایت معظم لھقابل دستیابی در( –عالمھ آیت اهللا العظمی منتظری 

را تقریری عالمانھ از  -منتشر شده است  1387نوشتھ و در دی 87درباره وحی در فروردین و آبان 
. مالصدرا و دیگر حکیمان مسلمان از مسئلھ وحی الھی می دانمحکمت عرفان ابن عربی و مولوی و

منتظر شنیدن پاسخھای مخاطب دانشمند کتاب بھ نقد عمیق مرحوم آیت اهللا منتظری جامعھ علمی کشور
کھ سھ ماه  "بسط تجربھ نبوی"بویژه آنکھ علیرغم گنجانیدن نقد آیت اهللا سبحانی در ترجمھ انگلیسی  .است

.استنقد عالمانھ فقیھ متألھ بھ بوتھ فراموشی سپرده شدهپیش منتشر شده، 

اعتقادات شما مطرح می کنند، لطفا بھ با توجھ بھ شبھاتی کھ این روزھا رسانھ ھای کودتا در مورد
.بیان کنیداختصار رویکردتان درباره تشیع و اصل امامت را

، "، طبقھ بندی مسائل اعتقادی"شدهقرائت فراموش"آراء من در این زمینھ طی چندین مقالھ از جملھ 
من روش و . کھ در وبسایت من قابل دسترسی استمنتشر شده" چرا تشیع؟"، "تاملی در منابع اعتقادی"

در این مجال بخش اخیر یکی . بھ معارف اسالمی می دانمرا مطمئن ترین راه وصول) ع(منش اھل بیت 
شیعیان گروھي از مسلمانان ھستند كھ روش : می شومرا متذکر  (1387مرداد(از مطالب منتشر شده ام 

تشیع پیرو مدرسھ . را مطمئن ترین راه وصول بھ معارف اسالمي یافتھ اند) ع(طالب و منش علي بن ابي
از  یعلو آل یاز منظر شیعیان روایت عل. جوید یرا م یاسالم نبو یبیت نبي است و از باب علواھل
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روایات ائمھ مخزن  .عقالنیت و توجھ بھ باطن دیانت نزدیكتر استبھ ضوابط عدالت،  یاسالم محمد
بویژه در ادعیھ ( ی، معارف عباد)رضاو امام یبویژه در روایات امام عل( یاز معارف اعتقاد یارزنده ا

بویژه ( یروایات فقھ) حسن و امام حسین و امام كاظمبویژه در روایات امام( ی، معارف اخالق)امام سجاد
و  یعالوه بر معارف، شیوه زندگ. باشد یعلیھم السالم م) امام صادقت فراوان امام باقر ودر روایا

 .شود یمومنانھ شیعیان محسوب م یمطلوب و سبك زندگ یاسوه و الگویائمھ ھد یسلوك عمل

در مسئلھ عصمت؟رویکرد شما با رویکرد رسمی در این باره چھ تفاوتی دارد؟ بھ ویژه

از آنجا كھ در كنار . شدت پایبندمدر معارف شیعی بھ" غالت"لزوم پرھیز از القائات دریک کالم من بھ 
غالیان  یشود، بتدریج در طول تاریخ از سویھم یافت م یو بدل یجعل یكاالھا یھر حقیقت ارزشمند

. افراد غیر بصیر دامن زده شده است یشده و توسط برخنسبت داده یبھ ائمھ ھد یامور فرابشر یبرخ
 یقدیم ینسبت داده شده و در كتب حت) علیھم السالم( یروایت بھ ائمھ ھدز این رو ھر آنچھ بھ عنوانا

نشده و میزان حجیت آنھا بر طبق قاعد علم اصول یبا ضوابط علم رجال و درایھ ارزیابنوشتھ شده، تا
ائمھ اطھار، ات معتبرروای ییعن یمعارف شیع. محك نخورده قابل استناد و انتساب بھ ائمھ اطھار نیست

بھ  یكتب تحقیق نكرده اموریمنابر و مجالس و برخ یمتأسفانھ در بسیار. نھ ھر حدیث منسوب بھ ایشان
 یاست و مستندات روائ یو عقل یمعتبر قرآنعنوان عقاید شیعھ یا آراء ائمھ مطرح مي شود كھ فاقد دلیل

. نیست و نیازمند دلیل معتبر است یقادات تعبدحوزه اعت .وثاقت الزم را ندارد یآن نیز بھ لحاظ سند
بر اساس تعالیم قرآنی . دانم یم یقرنھا از حركت باز ایستاده یك فریضھ مذھباجتھاد در این حوزه را كھ

شیاطین. ھستند" ُمخَلصون"و در زمره " طھارت معنوی"برخوردار از ) ع(معتبر، ائمھ ھدی و روائی
 .ص را ندارندامکان سلطھ بر نفس افراد ُمخَل

چگونھ می اندیشید؟" مھدویت"بھ عنوان آخرین سوال شما در باره 

قرآن . است یمشترك جمیع ادیان الھانسان از اعتقادات یپایان خوش جھان و باور بھ نجات بخشي نھائ
اصل مھدویت بھ  یبطور كل. تصریح كرده استصالحان یعالم و سرور یكریم نیز بر این عاقبت نیكو

عدالت در جھان مستقر خواھد شد در سنت  یدر عصر واست و) ص(از نسل پیامبر  یكھ منج یمعن این
اما جزئیات فراوان مذكور در این . قابل اثبات است یشیعھ و سناز ھر دو طریق) ص(معتبر رسول اهللا 

بار  یاعتقادتنھا بھ شرط اثبات تواتر و نص بودن در داللت، در زمره مسائل احادیث، یزمینھ در برخ
.یابندیعام م

.از شما سپاسگزارم

.  26/10/1388  جرس،: منبع
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ترازوی وزن و نفوذ؟:محسن کدیور
)نا افتادگیتأمالتی پیرامون ادب نقد و نقد (

عبدالکریم (بر نمادھای نواندیشی دینی او رانقدھای آرای آقای محسن کدیور و سال گذشتھ طی ده مقالھ 
متأسفانھ در اما ]. 1[مورد نقد و بررسی قرار دادم) و محمد مجتھد شبستری ،مصطفی ملکیان،سروش

با مخالفان و منتقدان فکری اش خصوصًا کدیور  شیوه ی برخورد غیر علمی و غیر اخالقی جناب
بنابراین، می کوشم تا در  . ھستند تغییری حاصل نشده است نمادھای نواندیشی دینی اندیشمندانی کھ

را در نقد مخالفان فکریش بررسی کنم و عیار داوریھای او وشتھ ھای اخیر آقای کدیوریادداشت حاضر ن
.را بھ محک نقد بسنجم

اما پیش از آن خوبست ببینیم کھ آقای کدیور از کدام جایگاه آرای دیگران را مورد نقد قرار می دھد و  .1
سخنرانی شب عاشورای سال جاری در محسن کدیور .   در بازار اندیشھ برای خود چھ مقامی قائل است

از ) دانش و شناخت(از نظر علمیبا بیانی مبالغھ آمیز می گوید کھ آن مرحوم آیت اهللا منتظری در توصیف 
بھ آیت اهللا نسبت کسی در ارادت راقم این سطور بعید می دانم کھ    .استھمھ آدمیان کره خاکی باالتر 

جا  ھروران برکناری و حبس آن بزرگوار از او دفاع کردم و در تمامی دمن  . تردید داشتھ باشدمنتظری 
و معتقدم کھ   .کھ توانستم از او بھ نیکی یاد کرده ام، و البتھ او را بھ حق سزاوار این نیکنامی می دانم

جایگاه آن مرد در دفاع از حقوق مردم و مخالفان، و نیز مبارزه اش با رژیم ستمگر حاکم ھنوز ھم بھ 
شیعیان مجاز نباشد، در حق آیت اهللا ی اما اگر غلو در حق ائمھ . د تجلیل قرار نگرفتھ استشایستگی مور

من یقین دارم کھ خود آن مرحوم ھرگز چنان ادعاھایی را درباره خود  . منتظری ھم مجاز نخواھد بود
گان از خود اما ممکن است خوانند.  نداشت، و ھرگز خود را اینگونھ بھ مردم و مقلدانش معرفی نمی کرد

بپرسند کھ چرا آقای کدیور کھ مبالغھ ی در حّق امامان شیعھ را ناروا می داند این کار را در حّق آیت اهللا 
تأمل در متن سخنان آقای کدیور و مقتضات درون متنی آن می تواند ما را .  منتظری جایز می شمارد

یور درست پس از آنکھ آیت اهللا منتظری را آقای کد.  تاحّدی بھ درک این رویکرد مبالغھ آمیز نزدیک کند
. عالمترین عالمان روی کره خاک می خواند مدعای دیگری را اما این بار درباره خود مطرح می کند

:خوبست کھ اصل سخنان را با ھم مرور کنیم

از علمش بگویم؟ چھ کسی را در این کره خاک سراغ دارید کھ بھ اندازه منتظری بشناسد؟ بداند؟ "
میان عالمان فراوان مدتھا کوشیدم تا توانستم کسی را پیدا کنم کھ امروز  بھ شاگردی اش افتخار در 

خودت کسی شده ای، چرا برای منتظری نامھ می "افراد فراوانی برایم نامھ نوشتھ اند، . می کنم
ما در مکتبی درس خوانده ایم کھ تا : گفتم". نویسی، استفتاء از او می کنی؟ خودت بنویس

بگذار حرف حق از دھان استاد من بر آید کھ من ھر چھ . بزرگمان زنده است خودمان سخن نگوئیم
و او سخنی گفت کھ در تاریخ کم سابقھ . حرف درست گفتھ ام، از او یاد گرفتھ ام. دارم از او دارم

].2"[بود و من در این جلسھ بھ تشریح آن خواھم پرداخت

شده است و دیگر نیازی ندارد " کسی"ن است کھ خود آقای کدیور اکنون ظاھرًا نکتھ ی ضمنی آن مدعا ای 
کھ برای آیت اهللا منتظری نامھ بنویسد و از ایشان استفتاء کند، و اگر آن موقع آن کار را می کرد صرفًا از 

البتھ معنای ضمنی دیگر آن سخن این است کھ اکنون پس از .  روی ادب و فروتنی عالمانھ بوده است
ت آن مرحوم جناب کدیور را می توان جانشین آیت اهللا و محل مراجعھ ی مؤمنان دانست، و این درگذش
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منزلت علمی باال و مرجعیت دینی رفیع ایشان را مجاز می دارد کھ تکلیف دینی بودن یا نبودن نواندیشان 
فشا و برمال کند، دینی را ھم معین کند، و سّر ضمیر امثال سروش و شبستری و ملکیان را برای مؤمنان ا

  .آنھا ھم داوری کند و فتوا صادر نمایدشخص و حّتی درباره ویژگیھای اخالقی 

منتشر کرد ) ٢٣/٢/٨٨بھ تاریخ (ایشان در اطالعیھ ای ھم کھ در حمایت از کاندیداتوری مھندس موسوی 
:مردم ایران را از موضع یک مرجع طرف خطاب قرار داد

کنم   ھا اکیدا توصیھ می فرستم و بھ ھمھ آن  ، درود می"موج سوم"ن بھ فرزندان عزیزم، پویشگرا"
متأسفم کھ در میان شما ...ایت اخالق و انصاف از الزامات مدرسھ روشنفکری اسالمی استعر

تپد، ایرانی کھ تجسم خردمندی و تدبیر و   نیستم، اما دلم برای ایرانی آباد، آزاد و مقتدر می
 ."ھای اسالمی باشد ارزش

اما مھمترین از این موارد آن است کھ ایشان در مقام تشخیص احکام و فرامین دینی موقتی و دائمی نظری 
را ابراز کرده است کھ نتیجھ ی منطقی آن این است کھ جز شخص ایشان ھیچ کس دیگری صالحیت 

: تفکیک این دو نوع احکام را ندارد

ھ حکمی دیگر طریقیت ندارد و مصلحت آن محرز شد ک) نھ  بھ ظن و حدس و گمان(یقیناگر بھ "
منتفی شده و موصل بھ مقصد نیست، در این صورت واضح است کھ اعتبار آن تا زمان طریقیت 

واضح است کھ تشخیص احکام مشروط بھ مصلحت و موقت از احکام ... آن بوده است نھ مطلقا
سو و اطالع از  کاری تخصصی است و آشنایی عمیق با کتاب و سنت از یکثابت و دائمی 

]. 3"[می طلبد) یا تواناییھا و محدودیت ھای عقل در عصر تجدد(دستاوردھای جدید دلیل عقل

:این عبارات تلویحًا خوانندگان را بھ سوی شخص ایشان راھنمایی می کند زیرا

ر نقد و می خواند، در خو" اسالم تاریخی"اول آنکھ، مطابق رأی آقای کدیور اسالم فقیھان، کھ او آن را 
بنابراین، فقیھان کھ ھمچنان در چنبره اسالم تاریخی گرفتارند صالحیت چنان تفکیک . اساسًا مردود است

].4[مھم و اساسی را ندارند

ھم آشنا نیستند، و ھمین امر دلیل دیگری " دستاوردھای جدید دلیل عقل"دّوم آنکھ، عالوه بر آن، فقھا با 
.آن تفکیک ضروری ناتوان اند است مبنی بر آنکھ ایشان از انجام

سّوم آنکھ، نواندیشان دینی، یعنی کسانی مانند عبدالکریم سروش، محمد مجتھد شبستری،مصطفی ملکیان و 
بھ شمار نمی روند، چرا کھ نظرات ایشان درباره وحی، قرآن، " دینی"آرش نراقی، اساسًا از منظر او 

]. 5[ .نبّوت، و فقھ با نظرات آقای کدیور متفاوت است

را "دستاوردھای جدید دلیل عقل"دارد و ھم " آشنایی عمیق با کتاب و سنت"آنکھ، تنھا کسی کھ ھم  نتیجھ
بھ بیان دیگر، ظاھرًا تنھا یا بھترین کسی کھ صالحیت .  می شناسد ھیچ کس نیست جز شخص آقای کدیور

او برای خود چنان . دیور استتفکیک احکام دائمی را از احکام و فرامین موقتی و منسوخ دارد آقای ک
وزن و نفوذی قائل است کھ بھ اعتبار آن خود را محق می داند کھ وزن و نفوذ دیگران را معین سازد، و 

. تعیین تکلیف کند افراد بھ بیان چھ نوع مدعیاتی مجاز ھستند

خیزد و می  آقای کدیور از ھمین موضع رفیع است کھ بھ نقد روشنفکران و نواندیشان دینی برمی.  2
در گفت و گویی نمادھای   ١٣٨٧در مرداد ماه  او.  کوشد تا سّر ضمیر ایشان را بزعم خود برمال کند
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می خواند کھ باطن غیردینی خود را ریاکارانھ پنھان می کنند، و  ھای کنونی "تقی زاده"نواندیشی دینی را 
:عقاید اصلی شان را بھ صراحت برمال نمی کنند

ما باید از فرق سر تا " باشد کھ  تقی زادهر از عصری شدن چیزی شبیھ سخن منظوممکن است"
امروز ھم ھستند کسانی کھ ممکن . و ھر چھ خالف این گزاره باشد غلط است" غربی شویمنوک پا

یعنی ما می . تاین سخن را بھ زبان نیاورند، اما انحالل در مدرنیتھ نتیجھ نھایی افکار آنھا اساست
شکل مدرن بفھمیم تا مان را ھم بھ دین. مدرنیتھ شویم و این دنیای جدید را بپذیریمباید تسلیم 

بنده بھ شدت با بحثی بھ ...  شودرستگار شویم و رستگاری ھم البتھ بھ معنای مدرن کلمھ مراد می
... عبور از اسالممخالفم و بھ نظرم گفتن آن مثل این است کھ بگوییم  "مقدسعبور از متن"عنوان 

مطرح شود "غایت گرایی" و " تفسیر کامال آزاد " و " عبور از متن " اگر قرار باشد مسئلھ 
اگر در واقع . .. دینبدون ھیچ تعارفی باید گفت کھ نھ نامی از این دین می ماند نھ نامی از آن

ین اگر چن... را ذکر بکنیمو بدون تعارف واقعیت آنچھ کھ بدان رسیده ایم منصف و صادق باشیم
مشکل بزرگی کھ در اینگونھ مباحث در . کردبا چنین افرادی نباید بھ عنوان افراد دینی یادباشد، 

محدودیت ھایی کھ برای افکار و بیان اعتقادات وجود جامعھ ما وجود دارد این است کھ بھ خاطر
الیھ  لذا مسائل در چند .الضمیرشان صداقت و صراحت نمی ورزندافراد در بیان ما فیدارد، 

نکتھ دشوار می شود کھ باالخره آیا این مطالبی کھ گفتھ میشود، اعتقاد شود کھ فھم این پیچیده می
.]6["ھست؟ یا اینکھ نیست؟صریح گوینده

بھ نظر می رسد کھ منظور آقای کدیور در این عبارات عبدالکریم سروش باشد، ھرچند کھ او در جلسھ ای 
" عبور از متن"اما واقع آن است کھ ایده .  کیان دانستھ است نھ سروشاین عبارات را ناظر بھ مصطفی مل

حّتی اگر بپذیریم کھ اتھام بی دینی ناظر بھ ملکیان ].  7[. توسط سروش مطرح شده بود نھ مصطفی ملکیان
است و نھ سروش، ھمچنان جای این پرسش است کھ آیا مگر آقای کدیور بھ مقام خدایی رسیده است کھ از 

ؤمنان آگاه است و با چنان اطمینانی از راز بی دینی ایشان پرده برمی دارد؟   آنچھ او را بھ این درون م
گونھ دلیری ھا برانگیختھ است، ظاھرًا میزان باالی وزن و نفوذ اجتماعی و علمی ای است کھ او برای 

.خود قائل است

است جمھوری و آغاز جنبش سبز تحوالت ریانتخابات از دوران .  اما ماجرا بھ اینجا خاتمھ نمی یابد .3
بحث و بنابراین، بھ تبع . ھمھ چیز را تحت الشعاع قرار دادو اھمیتی یافت کھ سیاسی ایران چنان شتاب 

دین  آرایسروش و شبستری و ملکیان در این دوران . ھای کالمی و دین شناسانھ ھم بھ حاشیھ رفت
بحرانی از ھیچ فرصتی برای تخطئھ ی این این دوران  راسرساما کدیور در . نکردندبیان  شناسانھ خود را

او انتخابات ریاست جمھوری را فرصت مغتنمی برای تسویھ حساب با   .متفکران چشم پوشی نکرد
اردیبھشت در حمایت از مھندس موسوی انتشار داد،  ٢٣در بیانیھ ای کھ در  او.   عبدالکریم سروش یافت

موسوی اعالم کرد میر حسین سروش از عبدالکریم  ھای این عرصھ انتقاد بھرا مھم ترین دلیل ورود خود 
:نوشتدر این خصوص و 

از سوی برخی دوستان محترم در  عدم رعایت انصاف] دلیل ورود من بھ این عرصھ["
 دور از مروتبھ ...طلبشان بود کاندیدای رقیب اصالحاظھارنظرھای تبلیغات انتخاباتی نسبت بھ 

ھای رقیب  ذکر فضایل نامزد انتخاباتی مورد نظر، بھ قدح و بیان کاستیاست کھ بھ جای 
تجربھ انتظاری نیست، اما دوستان  در این عرصھ از دوستان جوان کم...طلب بپردازیم اصالح

 تازند؟  پرخاشگرانھ میشود کھ برخالف انتظار این چنین   مجرب و دانشمندان فرھیختھ را چھ می
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رویھ عالمان متخّلق و ) آن ھم غیر َحَسن(آورد و پرھیز از جدل  میتواضع حکمت و عرفان، 
روشنفکری "آموختگان مدرسھ  رھنورد و موسوی از دانش... واصل بوده استسالکان 

. اند ای کھ اساتید آن شریعتی و مطھری و طالقانی و بازرگان و بھشتی بوده مدرسھ. اند "اسالمی
کھ رئیس جمھوِر اھل عمل پیرو  این. این مدرسھ باور داردھای  ھای استوانھ موسوی ھنوز بھ آموزه

ھای  ھا و سویھ او جھت. تنھا عیب نیست، کھ ُحسن است  مدرسھ روشنفکری اسالمی باشد، نھ
در مدرسھ روشنفکری اسالمی وحی الھی حکیمانھ و ...گیرد  تصمیمات خود را از این مدرسھ می

عرض عریض عالم غیب نیز بھ ...گردد  تلقی می شود، قرآن قلب اسالم  خردمندانھ قرائت می
در مدرسھ روشنفکری اسالمی قرار نیست امور ... شود پھنای عقل ُخرد بشری فروکاستھ نمی

در مدرسھ . مشترک ھمھ ادیان یا معنویت یا عرفان یا اخالق یا حقیقت بھ نام اسالم عرضھ شود
و عبادات و اجتماعیات در کنار ھم مورد روشنفکری اسالمی ھمھ اجزای اسالم از ایمان و اخالق 

العمل بھ استفاده ابزاری حاکمان از دیانت و فقاھت  در این مدرسھ در عکس. گیرد  عنایت قرار می
در این ...شود و معنویت تحقیر و تقلیل نمی و شریعت، فقاھت و شریعت بھ بھای ارتقای عرفان

ھ معارف اس روش اجتھاد، وحی الھی بمدرسھ در عین بازسازی منضبط اندیشھ اسالمی بر اس
]. 8"[شود  بشری فرو کاستھ نمی

درباره ی نقش مھندس موسوی در انقالب فرھنگی،  و  سروشبھ جای نقد ادلھ مدعیات  کدیور در اینجا 
نشان دادن نقص دالیل مدعای او، بھ نقد روان شناختی شخص او می پردازد، و او را بھ صفات بی 

.، عدم تواضع، تاختن پرخاشگرانھ، و استفاده از جدال غیر احسن موصوف می کندانصافی، بی مرّوتی

از سوی دیگر، آقای کدیور می داند کھ در حال حاضر سروش، شبستری، و ملکیان مھم ترین نمادھای 
اما چون او با این متفکران مخالف است می کوشد در .  نواندیشی یا روشنفکری دینی در ایران ھستند

اساتید آن "علم کند، مدرسھ ای کھ بھ زغم او " مدرسھ روشنفکری اسالمی"نھا چیزی بھ نام برابر آ
و میرحسین موسوی و زھرا رھنورد دانش اند " شریعتی و مطھری و طالقانی و بازرگان و بھشتی

آموزه ھای استوانھ ھای این مدرسھ ھم چیزی نیست جز نفی مواضع دین شناسانھ ی  . نآ گانآموخت
البتھ ھیچ معلوم نیست کھ انتساب مھندس موسوی بھ مکتب امثال مرحومان .  و شبستری و ملکیانسروش 

برای مثال، مھدی بازرگان و مرتضی مطھری والیت .  بازرگان و مطھری و شریعتی تا چھ حّد دقیق باشد
وری اسالمی، ، در آستانھ ی برگزاری رفراندم جمھ ۵٨مطھری در فروردین سال .  فقیھ را قبول نداشتند

این معنی نیست كھ فقیھ خود در رأس دولت بھ والیت فقیھ"در سیمای جمھوری اسالمی تصریح کرد کھ 
فقیھ و نیز مردم ما از والیت -دوره مشروطیت  -روز  مردم آنتصور...كند قرار بگیرد و عمال حكومت

مھدی بازرگان ھم عالوه بر  ].9"[ندگیر این نبود و نیست كھ فقھا حكومت كنند و اداره مملكت را بدست
انتقادات اساسی ای کھ نسبت بھ اصل والیت فقیھ داشت، در آخرین نوشتھ ی دین شناسانھ اش بھ این نتیجھ 

مھدی بازرگان نگاھی کامًال ناقدانھ بھ آیت اهللا خمینی داشت . است" دین فقط برای خدا و آخرت"رسید کھ 
علی شریعتی . اره ی او می گفت کھ امروز ھم قابل انتشار نیستو در سال ھای آخر عمرش سخنانی درب

تز اسالم منھای آخوند در : "پدرش نوشت خطاب بھ در نامھ ای بود، در " اسالم منھای آخوند"کھ بھ دنبال 
جامعھ تحقق یافتھ است و این موفقیت موجب شده است کھ ھم اسالم از چارچوب تنگ قرون وسطایی و 

ی کشیشی و بینش متحجر و طرز فکر منحط و جھان بینی انحرافی و خرافی و جھالت اسارت در کلیساھا
پرور و تقلید سازی، کھ مردم را عوام کاالنعام بار آورده بود و روشنفکر را دشمن مذھب و ترسان و 

د، و این دیگر نیاز بھ گفتن ندار:"و در نامھ دیگری می نویسد .  ]10["گریزان از اسالم ، آزاد شده است
از روحانیت چشم داشتن نوعی ساده لوحی .  کس را ندارد کھ اسالم جز من و تو و امثال من و تو ھیچ

است کھ ویژه مقلدان عوام است و مریدان بازاری و اگر آبی نمی آرند، کوزه ای نشکنند باید سپاس 



131

من پاسخ این پرسش  آیا مھندس موسوی بھ این نظرات باور دارد یا مخالف آنھاست؟  .]11["گزارشان بود
اما دست کم یک نکتھ آشکار است کھ مھندس میرحسین موسوی در یک سال اخیر صدھا بار .  را نمی دانم

بھ آیت اهللا خمینی اشاره نموده و شعار خود را بازگشت بھ آرمان ھای آیت اهللا خمینی اعالم کرده است، اما 
، بھ تعبیر جناب کدیور، نام بھ میان آورده "المیمدرسھ روشنفکری اس"تاکنون چند بار از  استوانھ ھای 

است؟

درگذشت آیت اهللا منتظری فرصت دیگری برای آقای کدیور فراھم آورد کھ از فضای عاطفی بھ وجود  .۴
او در شب ھفتم رحلت آیت اهللا .  آمده باز ھم برای تسویھ حساب با نمادھای نواندیشی دینی بھره بجوید

روشنی درکار  مناسبتبود، در ضمن دو سخنرانی، بدون آنکھ ھیچ  ا مصادفکھ با روز عاشورمنتظری 
.  باشد، بھ نقد آرای نواندیشان دینی پرداخت

موضوع بحث خود را اوکلند، مرکز اسالمی در ) ٨٨دی ماه  ۵( در سخنرانی شب عاشورابرای مثال، او 
تمام نظرات دین شناسانھ ی  نی قرار داد، ودینی و نواندیشان دیتحلیل نامھ آیت اهللا منتظری بھ روشنفکران 

لّب .   معلول استبداد دینی حاکم بر ایران بھ شمار آورد سروش، شبستری، و ملکیان را آرایی  نامدلل و
اگر عواملی را کھ بھ ایجاد آن نظریات منتھی شده است از میان برداریم، : موضع آقای کدیور روشن است
ا محو کنیم، این متفکران ھم آرای خود را پس خواھند گرفت، و دیگر چنین یعنی اگر استبداد دینی حاکم ر

اگر بھ این متفکران احترام بگذارید، آنھا ھم بھ اسالم احترام .  نظریاتی از جانب ایشان مطرح نخواھد شد
او صریحًا از سروش، شبستری، و ملکیان می خواھد کھ .   خواھند گذاشت و با آن مھربان خواھند شد

ای خود را در رسانھ ھا مطرح نکنند، و بھ جای آن بیشتر مطالعھ کنند و بھ جای طرح شبھھ، شبھھ آر
می داند کھ نھ با قرآن سازگار است و نھ با " شبھاتی"او آرای دین شناسانھ ی ایشان را صرفًا .  زدایی کنند

: نتظری نقل می کنداو با لحنی سراسر تصویب آمیز از قول آیت اهللا م.  عرفان و فلسفھ مسلمین

اگر این استبدادھا را شما . اگر شبھھ ای پیش آمده بھ خاطر حکومت استبداد دینی در ایران است"
نمی ورزیدید، رابطھ ی نواندیشان و روشنفکران با مسائل دینی بسیار مھربان تر از این بود کھ 

فت آن چھ کھ ما در سراغ معنویت نمی رفت،می گ] یعنی مصطفی ملکیان[دیگر کسی. االن ھست
اسالم داریم، اون معنویت محتوم ما را ضمانت می کند، دیگر کسی در وحی بودن قرآن تردید نمی 

اگر . این کالم خداست، یا کالم پیامبر است؟ چرا؟ چون در قرآن اشکاالتی است: کرد،نمی گفت
قبال ھم بوده،می  می گفت این شبھات. بگوئیم این وحی خداست بھ دامان کبریایی خدا می نشیند

گفت پاسخ دارد، اما شما بھ گونھ ای با مردم رفتار کرده اید، آن قدر بھ علما، بھ دانشمندان، بی 
اگر شما با مردم . احترامی کرده اید، کھ آنھا می خواھند بھ طور کلی از شر شما نجات پیدا کنند

ندیشان و روشنفکران ھم پدرانھ بھ نوا... مھربان تر بودید، آنھا ھم با اسالم مھربان تر بودند
نصیحت کرده است، گفتھ می دانم با شما نامھربانی کرده اند، می دانم کھ اصحاب قدرت شما را 
رنجانیده اند، اما شما از اسالم نرنجید، و با اسالم مھربان تر باشید، مسلمات دین را جدی تر 

ذھنتان رسید آن را در رسانھ ھا مطرح  بگیرید، درباره ی آنھا بیشتر مطالعھ کنید، ھر شبھھ ای بھ
نکنید، کوشش بکنید مسئوالنھ تر با این مسائل برخورد کنید، وظیفھ ی روشنفکر و نواندیش 
مسلمان تولید شبھھ نیست، تقویت شبھھ نیست، پاسخ بھ شبھات است، وقتی کھ دید ھیچ کدام از 

کھ داشت، قلم بھ دست گرفت، کتاب  علما آن چھ کھ باید انجام نمی دھند،خودش با ھمھ ی مشاغلی
تا . ، در توضیح و در تبیین وحی از زبان خودشسفیر حق و صفیر حقنوشت، رسالھ نوشت، 

وحی بسط تجربھ ی نبوی است، ] یعنی عبدالکریم سروش می گوید[نشان دھد این کھ گفتھ می شود
ساختھ ی رسول خداست،  یا اینکھ گفتھ شود در قرآن خطا یافت می شود، و یا اینکھ الفاظ وحی
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یعنی محمد مجتھد شبستری [معانی از درون او جوشیده است، یا وحی قرائت نبوی از جھان است
، این با ظواھر قرآن نمی سازد، مھم تر از آن، بسیار مھم تر از آن، با سخن ھیچ ]گفتھ است

مان و عارفان عارفی ھم جور در نمی آید، این با سخن حکیمان مسلمان ھم سازگار نیست، حکی
تھ اند، یعنی گیرنده ی وحی دانستھ اند، و نھ سمسلمان، وحی را، پیامبر را، علت قابلی وحی دان

بر این اساس آیت اهللا العظمی منتظری بھ دقت مرزبان و نگھبان اسالم . فرستنده ی وحی
].12"[بود

مرکز ( آیت اهللا منتظری درگذشتشب ھفتمین بھ مناسبت  یدر سخنرانی دیگرآقای کدیور ھمان روز در 
ابتدا . را بھ نقد می کشد، مجددًا آرای شبستری و ملکیان و سروش )٨٨دی ماه  ۵، نیوجرسی ،نور و دانش

ی ھمھ ی توسل بھ معنویت کھ عصاره   آنمطابق ویت مصطفی ملکیان اشاره می کند کھ معنی بھ نظریھ 
کھ بھ نظریھ محمد مجتھد شبستری می پردازد  سپس بھ. ما کفایت می کنددستگیری از ادیان است، برای 

قرآن کریم نھ . قرآن کریم تجربھ شخص مکرم نبی اسالم است و این الفاظ تفسیر خاص اوست"اعتبار آن 
کدیور معتقد است کھ ". وحی منزل الھی بھ لفظ و معنا، بلکھ ساختھ و پرداختھ ذھن پاک نبی مکرم است

بھ تفسیر پیام آیت و سپس دوباره  ". ت اهللا منتظری وارد گود می شوندآی"کھ  بود  در بستر این نظریھ ھا
آیت اهللا منتظری در کتاب بھ اعتقاد و توضیح او،  . می پردازداهللا منتظری بھ نواندیشان و روشنفکران 

:سفیر وحی و صفیر حق

یچ عارف و و ھ. کھ وجود مقدس پیامبر بیش از علت قابلی برای وحی نمی تواند باشد اثبات کرد"
و این از .حکیم مسلمانی، در طول تاریخ اسالم، نپذیرفتھ است کھ پیامبر علت فاعلی وحی شده باشد

اما با چنان ادبی سخن گفت کھ حتی مستشکل را با . اسالمی کامًال بھ دور استی عرفان و فلسفھ 
است کھ در زمان  این شیوه برخورد عالمانھ با مسائلی. عزتت مستدام . دامن زھد  خطاب می کرد

من ھمواره بعد از این رسالھ کھ توسط استاد نوشتھ شد، او را بھ جای فقیھ عالیقدر . او اتفاق افتاد
چرا کھ بھ نظرم رسید کھ تمام افکار و تعالیم عالمھ . خطاب می کردم" حکیم متألھ و فقیھ عالیقدر"

].13"[طباطبایی در وجود او تبلور یافتھ است

" قرآن کالم اهللا است"کھ " اثبات کرد"ضیح نمی دھد کھ بنا بھ کدام دالیل آیت اهللا منتظری اما او ھرگز تو
آیت اهللا منتظری صرفًا فرایند وحی را براساس مدل علم حضوری .  و پیامبر صرفًا نقش قابلی داشتھ است

ارم مقاالت و این رویکرد، بھ توضیحی کھ در بخش چھ.  و تبدیل آن بھ علم حصولی توصیف کرده اند
آورده ام، نھ تبیینی از فرآیند تجربھ وحیانی بھ دست می دھد و نھ " عصمت"تحت عنوان " قرآن محمدی"

تمام افکار و "در عین حال، این مدعا ھم کھ . توانایی آن را دارد کھ عدم ورود خطا بھ متن را موجھ سازد
بدون شک کاذب و از جنس " افتھ استتعالیم عالمھ ی طباطبایی در وجود آیت اهللا منتظری  تبلور ی

برای مثال، مرحوم عالمھ طباطبایی بھ شّدت با دموکراسی و حقوق .  اظھارات مبالغھ آمیز اھل منبر است
بشر مخالف بود، حال آنکھ مرحوم آیت اهللا منتظری نھ فقط مدافع حقوق مخالفان بود، بلکھ رفتھ رفتھ بھ آن 

ھمچنین آرای ]  14.[ائات دموکراسی و حقوق بشر سازگار سازدسمت می رفت کھ فقھ خود را با اقتض
سفیر طباطبایی در خصوص وحی و کالم اهللا بودن قرآن ھم با آرای آیت اهللا منتظری، آن چنانکھ در کتاب 

.آمده، تعارض دارد وحی و صفیر حق

قھ و اسالم فقاھتی یکی از مھمترین مواضع اختالف آقای کدیور با نمادھای نواندیشی دینی مسألھ ف  .5
جنبش سبز و حکومت دینی  در گفت و گویی درباره ١٣٨٨تیر ماه   ٣١عبدالکریم سروش در .  است

:اظھار داشتایران 
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باید بھ سویی برویم کھ در آن نتوان با فتوای ھیچ مفتی ای کسی را نصب کرد یا کسی را عزل "
. م ما فتوا را مھم و محترم می شماردالبتھ ما در یک شرایطی بھ سر می بریم کھ خود نظا. کرد

ما قانون داریم و . در یک نظام دمکراتیک اساسا این بساط باید جمع شودتمام نکتھ ھمین است کھ 
و  چراغ دین دود می زندوقتی شما فتیلھ بعضی از این احکام را باال بکشید  .قانون داریم و ھمین

کھ در آن انواع دینداران و حتی بی [د فرقھ ای لذا اتفاقا در جامعھ چن. ھمھ خانھ آتش می گیرد
باید این فتیلھ را پایین نگھ داشت تا ھمگان بتوانند در این جامعھ فعالیت ] دینان وجود دارند

].15[."کنند

باال کشیدن بھ اعتقاد او، .  کامًال منتقدانھ است سروش بھ فقھھمانطور کھ از این بیانات برمی آید، نگاه 
تا حدی کھ من می فھمم، منظور او . می شودر بھ دود کردن چراغ دین و سوزاندن کل خانھ فتیلھ فقھ منج

بنابراین، از نظر سروش باید فتیلھ ی فقھ را پایین .  دین، و ایران: در این جا دو چیز است" خانھ"از 
آن است کھ  روشن است کھ این رویکرد بھ معنای.  کشید، و بساط حکومت فقھی و اسالم فقاھتی را برچید

بھ حاشیھ رانده می شود، و ) یعنی علمی کھ کدیور در آن متخصص است(سبک زندگی مقبول فقھ 
جناب  کدیور از مراسم . بنابراین، طبیعی است کھ فقیھان از جملھ آقای کدیور این رویکرد را برنتابند

جایگاه مھم فقھ را پاس  عزاداری آیت اهللا منتظری و محرم استفاده کرد تا ھم بھ سروش پاسخ بگوید و
او در آن سخنرانی دوباره از موضع  . از فقھ سیاسی و اسالم سیاسی دموکراتیک دفاع کندھم و  ،بدارد

فقیھانھ پای مسلمانی و غیرمسلمانی را بھ میان می کشد و خطاب بھ سروش می گوید کھ اگر مسلمان است 
.  وند خراسانی، نائینی، و منتظری نمادھای آن ھستندالجرم باید فقھ اسالمی را بپذیرید، ھمان فقھی کھ آخ

سروش نظرات خود را در این خصوص در .  اما البتھ روشن است کھ سروش بھ چنان فقھی باور ندارد
بنابراین، نتیجھ ی مقدماتی کھ آقای کدیور می چیند این است .  طول دو دھھ گذشتھ مبسوطًا بیان کرده است

:کھ سروش مسلمان نیست

، منتظری الزم بود تا نشان دھد کھ چراغ چراغ دین گاھی دود می زندتی جمعی برنوشتند کھ وق"
باالخره مسلمانی و دینداری فقاھت و شریعت نیز الزم دارد،اگر ... یی ھم داردؤدین این گونھ تالل

ت ، فقھای ما کوتاه آمده اند و کم کار کرده اند، بھ فقھ اشکال نکنیم، راه برون رفت از مشکال
اسالم منھای . اجتھاد بصیر الزم است. حذف کردن و پاک کردن فقھ نیست، متحول کردن فقھ است

فقھ علم دقیق بھ دین ویژگی دیگر منتظری فقیھ بودن اوست، ... فقاھت را منتظری قبول نداشت
ر اگ... منتظری ھم حکیم بود، ھم اخالقی بود و ھم فقیھ بود .علم موشکافانھ بھ دین است. است

، وقتی در حوزه فروع عملی وارد می شوید، چاره ای نیست بپرسیم دین در این حوزه مسلمانید
اگر فقھ گیری دارد، بسیار . چھ می گوید؟ معنای دین در این زمینھ  چھ می گوید؟ یعنی فقھ اسالمی

فقھ [فقھ این... خوب آن گیر را رفع کنیم و برداریم، نھ این کھ اسالم منھای فقاھت را مطرح کنیم
آخرین نظریھ ... باید این شیوه را ادامھ داد.ادامھ دادنی است] آخوند خراسانی و نائینی و منتظری

این را ھم کھ می گویم نظارت  نمی تواند باشد، نظارت فقیھبیش از ... نظریھ نھایی اش... منتظری
و کھ ایشان ذکر کرده و با واقعیت ھای جامعھ ی ما، جامعھ نیمھ سنتی ما، این راه حلی ر... فقیھ

وجود می داشتھ،  ۶٨تفسیری کھ از والیت فقیھ موجود در قانون اساسی، قانون اساسی قبل از سال 
یعنی فقیھ صرفًا ناظر باشد، در ذیل قانون . این تفسیر برای فعلیت امروز ایران پاسخگوست

اگر می خواھیم .... کند اساسی باشد، بھ شرط این کھ ھمھ موارد دیگر در قانون اساسی را رعایت
مسلمان بمانیم، اسالم مسیحیت نیست کھ بخواھیم بیندیشیم کھ با جدا کردن نھاد دین از سیاست ھمھ 

سال انتھای  ١١مسلم نبوی ما،قرآن ما، آیات سیاسی متعدد دارد، سیره ... مشکالت حل می شود
ی بوده است، امام علی ما سیره نبو وپیامبر، حکومت در مدینھ داشتھ است، و سیاست ورزی جز
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بخش اعظمی از تعالیمش سیاسی بوده است، لذا اگر می خواھیم مسلمان بمانیم، نمی توانیم صرفًا 
راه حل این . بخوانیم، و بھ این بخش عظیم از معارف دینی بی اعتنا باشیم صحیفھبخوانیم،  مفاتیح

ھ زبان امروزی،  دموکراتیک ب. درست بفھمیم. است کھ این بخش سیاسی را درست قرائت کنیم
اسالم سیاسی دو گونھ می تواند باشد، یکی . قرائت بکنیم و حقوق مردم را بھ رسمیت بشناسیم

قرائت استبدادی از اسالم سیاسی، کھ نمونھ اش رژیم فعلی جمھوری اسالمی است، و دیگری 
بھ صراحت ذکر می کنم این را ... اسالم دموکراتیک کھ نماینده اش مرحوم آیت اهللا منتظری بود

کھ منتظری نظریھ پرداز بزرگ اسالم سیاسی بود، اما اسالم سیاسی اش با اسالم مرحوم آیت اهللا 
].16"[خمینی تفاوت بنیادی داشت

از جدایی نھاد دین و نھاد دولت سخن  حجاریانو سروش، شبستری، ملکیان، نراقی،  نواندیشان دینی مانند
دولت دینی  را قبول ندارند، و آن را بھ زیان دین و  -آنان حکومت.  ن از سیاستگفتھ اند نھ جدایی نھاد دی
اما کدیور صریحًا از اسالم .  نھ دین دولتی دین است، و نھ دولت دینی دولت: دولت، ھر دو، می دانند

کھ ادعای اصلی کدیور این است .  فقاھتی دفاع می کند کھ در آن فقھ ھمچنان در قلمرو دولت حاضر است
سیاسی  -سیاسی دیکتاتور مآبانھ، اسالم فقاھتی -اسالم فقاھتی: سیاسی داریم -ما دو نوع اسالم فقاھتی

و چون پیامبر گرامی اسالم در دوران مدینھ در رأس حکومت قرار داشت، بنابراین، نمی . دموکراتیک
.  سیاسی دموکراتیک را بھ حاشیھ راند -توان و نمی باید اسالم فقاھتی

کدیور از فرصت شام غریبان ھم برای نقد سروش استفاده می کند و این بار از منظر دیگری بھ  آقای
او ادعا می کند کھ سروش چراغ دین را نمی شناسد، و اگر آن را می شناخت، درمی .  سروش می تازد

:یافت کھ این چراغ تاللؤ خیره کننده ای دارد کھ نمی توان چشم بر آن بست

ببین خداوند عھداهللا را کجا بھ کار برده است؟ کجا با ما میثاق بستھ است؟ این  قرآن می خوانی"
گاھی وقت ھا تاللو بیشتری ھم دارد، باید  چراغ دین دود نمی زند،. میثاق ھا باید رعایت شود

]. 17"[چراغ را بشناسی

سیاسی، مّلی، و مذھبی   تا اینجا جناب کدیور در اوج بحرانھای پس از انتخابات ایران، در ھر فرصت  . 6
فقھی خود، و نیز نقد و تخطئھ دیگران، خصوصًا سروش، شبستری، و ملکیان  -بھ انتشار نظرات دینی

در این بین در .   فارسی ھم این رویھ را ادامھ داد BBCو حّتی در مصاحبھ اش با شبکھ خبری . پرداخت
با امضای عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم " سبزخواستھ ھای بھینھ جنبش "ی  بیانیھ  ٨٨دی ماه  ١٣تاریخ 

آن بیانیھ ابتدا در وبسایت جرس با . سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاء اهللا مھاجرانی انتشار یافت
آن متن ای برخود کدیور آقای  تیتر آن بیانھ را در سایت جرس. منتشر شد" بیانیھ روشنفکران دینی"تیتر 

من  از آن بعدحدود نھ روز  . کردندننامگذاری امضا کنندگان ھم مخالفتی با آن  و البتھ دیگر، انتخاب کرد
در آن برنامھ  و فارسی شرکت کردم  BBCدر تلویزیون " بھ عبارت دیگر"در گفت و گویی با برنامھ 

قرار گرفتم نظرات شخصی خود را در این قرآن و امام زمان وقتی کھ در معرض پرسشھایی در خصوص 
دی ماه  ٢٢در تاریخ این گفت و گو  . پیشتر ھم مبسوطتًا نوشتھ و منتشر کرده بودم، بیان کردم موارد کھ

در دسترس کاربران قرار  BBCپخش گردید و متن کامل آن در ھمان روز در وبسایت فارسی  ٨٨
بز را بی درنگ از آن مصاحبھ بھانھ ای ساختند تا رھبران جنبش سدیکتاتورھای حاکم بر ایران .  گرفت

آقای کدیور پیش از .   مورد حملھ قرار دھند کھ چرا در برابر مواضع گنجی موضع گیری نمی کنند
امضای آن نامھ از آرای دینی تمام امضاکنندگان آن بیانیھ از جملھ آقایان سروش، بازرگان، و بنده آگاه بود 

دی ما گفت و  ٢۶روز بعد در تاریخ اما او چھار .  و با این علم آن بیانیھ ی سیاسی مشترک را امضا کرد
گویی مکتوب با خود ترتیب داد تا تعارض آرای دینی خود را با آن سھ تن اعالم نماید و میان خود و دیگر 
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او در آغاز آن مصاحبھ در خصوص نامگذاری آن بیانیھ  می .   امضا کنندگان آن نامھ خط کشی نماید
:گوید

استفاده نشده  "]بیانیھ روشنفکران دینی"یعنی [ ز این عنوانا ]پنج نفره[ در متن و اسم بیانیھ"
راستش من . روی بیانیھ گذاشتند" جرس"را برخی دوستان خبرنگار از جملھ این عنوان. است

این عنوان برای این جمع نھ جامع است نھ مانع و نھ . عنوان موافق نبوده و نیستمخودم با این
].18"[مبھم استفاده کرده امدتھاست کمتر از این عنوان م. الزم

آقای کدیور پیش از انتشار آن نامھ بھ امضا کنندگان آن نامھ اطالع .  مطلقًا خالف واقع استاین مدعا 
آقای کدیور تصمیم گیرنده ی اصلی و .  دادند کھ آن بیانیھ با عنوان روشنفکران دینی منتشر خواھد شد

ا در آن مجموعھ ایفا می کند، و خواھر ایشان، خانم مؤثر سایت جرس است و کمابیش نقش ولی فقیھ ر
و بدون شک انتخاب تیتر اّول در حیطھ ی .  جمیلھ کدیور، مسؤولیت سردبیری آن سایت را برعھده دارد

از سوی دیگر، ایشان معتقد است کھ دینداران در مبارزه با رژیم دست .  نیست" خبرنگار"اختیارات یک 
ایشان در ھمان .  ، باید جایگاه ویژه و برتر ایشان در این مبارزات اذعان شودباال را دارند، و بنابراین

ترتیب داد، واکنش شدید رژیم را بھ این بیانیھ معلول صبغھ ی دینی امضا  مکتوب کھ با خودمصاحبھ ی 
:کنندگان می داند، و در این خصوص می گوید

 صبغھ دینی. ت حاکمیت افزایش می یابدبیانیھ وحشامضاکنندگان نفوذ اجتماعیو  وزنبھ میزان "
چنانکھ واھمھ کودتاچیان از  آن. را بھ وحشت می اندازدمخالفان و منتقدان بیش از ھمھ رژیم

بھ  متفکران و دانشمندان دینداراست و بعد از آن از ابراز مخالفت انتقادات مراجع تقلید در صدر
".دست و پا می افتند

و  ، خاص از میزان دینداری مردم ایران ، وضعیت رژیم حاکم یلیلتحرویکرد آقای کدیور معلول 
جامعھ ای دینی می داند کھ در آن دینداران نیروی جامعھ ایران را  ایشان. ھای معارض با آن استونیر

از نظر او، وزن .  اصلی مبارزه با رژیم ھستند و تنھا آنھا ھستند کھ می توانند رژیم را بھ زانو درآورند
 ۵٠اما برخالف آنھا، روشنفکران غیر دینی حّتی قادر نیستند .  روشنفکران دینی بسیار زیاد استو نفوذ 

.  نفر را بسیج کنند، و بنابراین، روشنفکران غیر دینی بیش از وزن و نفوذ اجتماعی خود حرف می زنند
ت را بھ بزرگداشت مرحوم احمد بورقانی، ھمین مدعیامناسبت ، بھ ٨٨بھمن  ١٧او در سخنرانی 

:صراحت بیان می کند

بھ نظرم اگر کسی بخواھد شعاری . قانونی بودن من و شما مربوط بھ ھمین قانون اساسی است"
فراتر از این بدھد،بھ بھانھ اینکھ این رژیم ظرفیت اصالح ندارد، بسم اهللا ، ھر کھ می گوید راه 

شستھ اند و ج از کشور نسی و یک سال است افرادی در خار. دیگری، این گوی و این میدان
نفر ھم نتوانستھ اند تو خیابان ھای تھران  ۵٠: با صراحت می گویم .مطالب دیگری می گویند

تا  ۵٠، حاال افرادی آمده اند، توانستھ اند ھر کسی مطابق وزنش می باید سخن بگوید. جمع کنند
کومت جرئت نکرده است ھیچی، سھ میلیون تو خیابان ھا بکشانند، و بعد از ھشت ماه ھم ھنوز ح

مشکل اساسی : ھنوز ھم بیانیھ صادر می کنند، تو حرف آخرشان ھم می گویند. دستگیرشان کند
بسیاری از دعواھایی کھ در خارج از کشور مطرح می شود ... کشور استبداد است، استبداد دینی

، بسم اهللا نھ نداردحرف گنده گنده زدن کھ ھزی... ھیچ اثری در ایران ندارد، جز آلوده کردن فضا
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می باید بھ شعارھای متن مردم توجھ کرد، می باید جامعھ ... بفرمائید بروید رژیم را عوض کنید
دوستان چون در فضای داخل مدتھاست نفس نکشیدند، متوجھ نیستند ... شناسی دیگری نوشت

گوئید اگر ب... ارزش ھای انقالب اسالمی چقدر برای  رژیم جمھوری اسالمی خطرناک است
،و طرفداران آن  بسیار اندک ھستند، چون امثال  جدایی دین از سیاست در ایران خریداری ندارد

آقای منتظری ھم از زاویھ دین سیاست غلط را نقد کرد، وقتی می گوید والیت جائر،خطرناک 
حکومتی کھ مھمترین مخالفانش مراجع تقلید و علمای . ترین سالح برای ھمین حکومت است

، آنھا حریفی می طلبند، لنگھ ی ستند را نمی توان با حربھ سکوالریسم از میدان بھ در کرددین ھ
لذا . و آن حریف قوی ترینشان ھمین علما، ھمین مراجع، ھمین روشنفکران دینی ھستند. خودشان

اگر می خواھید نسخھ ی عینی و واقعی برای ایران بپیچید ، می باید بھ جای تکیھ بر مسائل 
ھیچ دینداری، ھیچ روحانی ای،ھیچ . مانند سکوالریسم بگوئید حق ویژه برای کسی نباشدمبھمی 

ضمن این کھ  قانون . ھمھ مساوی باشند. فقیھی در عرصھ ی عمومی حق ویژه ای نداشتھ باشد
ھر منشأیی می خواھد داشتھ باشد، داشتھ باشد، حتی اگر قبًال حکم دینی بوده است، اما وقتی حکم 

در ایران فرھنگ دینی بسیار قوی ... ون بھ تن کرد، ھیچ قداستی ندارد، قابل تغییر استلباس قان
].19[دموکراسی با سکوالریسم تالزم ندارد... است

حدود ھفتاد درصد جمعیت . ایران منطبق با واقعیت نیستکدیور از جامعھ جناب بھ گمان من تحلیل 
فقھی محبوب  -ھای دینیلزومًا مدافع ارزش  ن جمعیتای. سال سن دارند ٣۵زیر ) نفرمیلیون  ۵٠(کشور
از نظر این نسل . اندزندگی مدرن و سبک ھای  ھاطرفدار ارزش  سختن نسل ای.  نیستند کدیورآقای 

ھرگز نمی ادگرای اسالمی نیرژیم ب مھمتر است، و در سایھ یکآزادی ھای اجتماعی از آزادی سیاسی 
.  ین نسل دست یافتمطلوب اھ آزادی ھای اجتماعی توان ب

از نکات جالب این است کھ آقای کدیور در آن سخنرانی برخی از ایرانیان خارج کشور را بخاطر آنکھ 
اما ].  20[می کند" حرفھای گنده گنده"از سرنگونی رژیم سخن می گویند متھم بھ بی مسؤولیتی و زدن 

ا آویزه گوش می کند درمناسبتھای متعدد از خود او کھ قاعدتًا باید نخستین کسی باشد کھ این توصیھ ھا ر
 :  می گوید) ٨٨/١٠/۵تاریخ (جملھ در مصاحبھ اش با نشریھ اشپیگل 

با این حال ما باید صبور . مخالفان ھر روز کھ می گذرد،اھداف خود را روشن تر تشریح می کنند"
]. 21"[فرو خواھد پاشید اطمینان دارم کھ رژیم از ھممن نمی دانم، دقیقًا چھ زمانی، اما . باشیم

گنده تر از وزن و ظاھرًا اگر روشنفکران سکوالر از سرنگونی رژیم سخن بگویند، بھ تعبیر آقای کدیور، 
 وزن و نفوذ اجتماعیخود حرف زده اند، اما اگر او خود چنان سخنانی را بگویند در حد  نفوذ اجتماعی

کھ ما در شرایطی ھستیم کھ حّتی نمی توانیم یک  ایشان در ھمین سخنرانی می گوید. اش سخن گفتھ است
آدم عادی را عوض کنیم، آن وقت شما از تغییر باالترین مقامات سیاسی سخن می گویید؟  اما او خود دقیقًا 

ولی "در ھمین شرایط در ماھھای اخیر تندترین تعابیر را علیھ آیت اهللا خامنھ ای بھ کار برده و او را 
بنابراین، ظاھرًا می توان از .  ، بی سواد، نامجتھد، و  غیره خوانده است"یتمعزول از وال"، "جائر

داشتھ " وزن و نفوذ اجتماعی"سرنگونی رژیم و عزل باالترین مقامات سیاسی سخن گفت مشروط بر آنکھ 
 قط آقای کدیور است کھ از چنان وزن و نفوذی برخوردارباشیم، و در این میان، بھ نظر می رسد کھ این ف

است، اما دیگر ایرانی ھایی کھ در خارج از کشور اعتقادات خود را در این زمینھ ابراز می  کنند فاقد 
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جناب کدیور در مصاحبھ . چنان وزن و نفوذی ھستند و لذا حق ندارند اظھاراتی از این دست را بیان کنند
و نفوذ داشتھ اند، بھ وزن  BBCتلویزیون فارسی  " بھ عبارت دیگر"با برنامھ ی  88بھمن  20ای کھ در 

:می کنداشاره بھ نحو دیگری خود 

شاه عوض شود، اسم رژیم سال پیش، من مصاحبھ کردم و ذکر کردم ما انقالب نکردیم کھ اسمدوازده "
مطالبی کھ ده ... حرف ھا بھ زندان رفتمبھ خاطر این. عوض شود اما واقعیت ھای استبدادی برقرار باشد

بینیم این مطالب در بیانیھ ھای نده ذکر می کردم، انگشت نما می شدم، امروز میدوازده سال قبل ب
بزرگ ترین دستاوردی است کھ ما امروز در جنبش این. رھبران جنبش سبز منتشر می شود، نقد استبداد

 ].22"[سبز مشاھده می کنیم

رسیده است کھ آقای کدیور  جااکنون بھ ھمانبھ بیان دیگر، بزرگترین دستاورد جنبش سبز این است کھ 
سال  12و موسوی و کروبی ھمان سخنانی را بیان می کنند، کھ او  دوازده سال پیش غریبانھ رسیده بود

جنبش سبز در خارج کشور ھم ناشی از تّوھم چنان " اتاق فکر"سخن از تشکیل   .پیش بر زبان رانده بود
مایلند رفتھ رفتھ " اتاق فکر"رسد کھ داعیھ داران متأسفانھ گاھی بھ نظر می  .  وزن و نفوذی بوده است

برای مثال، وقتی کھ در میان مردم پرسشھایی در .  خود سکان رھبری جنبش سبز را در اختیار بگیرند
بھ تاریخ (بھمن مطرح بود، مھندس موسوی در مصاحبھ ای  ٢٢خصوص نحوه حضور در راھپیمایی 

کتھای مردمی و بھ صورت خودجوش و غیرآمرانھ باید شعارھا از بطن حر:"گفت) ٨٨بھمن  ١٣
در ضمن حفظ با روحیھ جمع بود ... جنبش سبز با ھمھ دوست است"، و تأکید کرد کھ ]23" [بجوشد
باید در این گونھ حرکتھا حضور داشتھ باشیم، و سعی کنیم با رفتار خود اثرگذار باشیم تا در سطح ھویت 

اما مدعیانی در خارج کشور طرحھایی برخالف ].  24." [گذارد مّلی آثار خوبی را در جای خود بھ جای
توصیھ و سخنان موسوی مطرح کردند، و وقتی کھ درباره ی این گونھ ناھماھنگیھا مورد پرسش قرار 

اما گویی ایشان از .  جنبش سبز از ایشان چنان تقاضایی داشتھ است" کادر رھبری"گرفتند ادعا کردند کھ 
در جنبش سبز ھر "رحسین موسوی در ھمان مصاحبھ بھ صراحت اعالم کرد کھ یاد برده اند کھ می

البتھ بھ نظر من  .]25" [.راه سبز ھیچ نمایده و سخنگویی در خارج نداردشھروند یک رسانھ است و 
اما وقتی افرادی .  ھیچ اشکالی ندارد کھ ھر کس آن راه حّلی را کھ بھتر می داند با مردم در میان بگذارد

ی می شوند کھ حامی رھبری جنبش در داخل کشور ھستند باید تا حّد امکان اقدامات خود را با آن مدع
البتھ افراد می توانند مستقًال .  کانون ھماھنگ کنند، و از تشویق راه حلھای مغایر تا حّد امکان بپرھیزند

تر است ھدف خود را اما در این صورت بھ.  سودای رھبری جنبش را از خارج کشور در سر بپرورانند
بھ نحو شفاف دنبال کنند، و مسؤولیت اقدامات خود را ھم شجاعانھ بپذیرند، نھ آنکھ وقتی عملکردشان 
مورد پرسش قرار می گیرد از زیر بار مسؤولیت شانھ خالی کنند، و آن را بر شانھ ھای رھبری جنبش 

. بار نمایند

یعنی جدایی نھاد دین (او نقل کردم نظام سیاسی سکوالر نکتھ دیگر آنکھ، آقای کدیور در عباراتی کھ از 
البتھ او در بسیاری موارد ادعا می کند کھ با والیت فقیھ با ھر شکل و .   را رد می کند) از نھاد دولت

اما از نظر او رّد نظریھ والیت فقیھ بھ این معنا نیست کھ دست فقھا و امتیاز . صورت آن مخالف است
کھ با ی کھ من می فھمم، کدیور در عین آنحّددر .  رصھ سیاست بکّلی منتفی می شودویژه ی ایشان در ع

والیت فقیھ مخالف است، از نظام سیاسی ای دفاع می کند کھ در آن فقھا بر فرایند قانون گذاری نظارت 
:می گوید) ٨٨/١٠/١۵(ای با لوموند او درمصاحبھ. دارند
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جمھوری اسالمی با [راه سومن انقالب و بنیاد گرایانفکر می کنم کھ فرماندھان سپاه پاسدارا"
رأی دھند، و نیمی  ]جمھوری الئیک[را انتخاب کنند، بسیاری از جوانان بھ راه دوم ]والیت فقیھ

تصور  .را ترجیح دھند ]جمھوری اسالمی بھ روایت پیش نویس قانون اساسی[اولاز مردم راه
اّما دیکتاتوری بھ نام نیستند،] انقالب[من اینست کھ مردم خواستار سرنگونی نظام 

.]26["را ھم نمی خواھند] استبداد دینی[مذھب

. جمھوری اسالمی بھ روایت پیش نویس قانون اساسی، جمھوری ای است کھ در آن فقھا نظارت دارند
:می نویسدکدیور در توضیح این مدل از جمھوری اسالمی  جناب

آن، شورای نگھبان قانون ز نظر انطباق قوانین عادی بابھ منظور پاسداری از قانون اساسی ا"
مجتھدان در مسائل شرعی کھ آگاه بھ پنج نفر از میان: اساسی با ترکیب زیر تشکیل می شود

نفر را از فھرست اسامی پیشنھادی مراجع مجلس شورای ملی این پنج. مقتضیات زمان ھم باشند
مھوری اسالمی نشانی از والیت فقیھ نیست، و نظام در این مدل ج...معروف تقلید انتخاب می کند

اسالمی بودن با نظارت شورای نگھبان منتخب مجلس با اکثریت. جمھوری و ھم اسالمی استھم
دوم حقوقدانان و درخواست بررسی قوانین از سوی مراجع معرف یا رئیس جمھور یا مقام اول و

دینی و رسمی با رعایت حقوق اقلیتھای قضائی و نھ ابتدا بساکن و نیز تضمین دین و مذھب
].27"[مذھبی تأمین می شود

متفاوت مطرح ی ایران دست کم دو پروژه ی ساختار سیاسی آینده ی مایلم ھمین جا تأکید کنم کھ درباره 
ی مشروطھ را در سرمی پرورانند، و برخی دیگر بھ دنبال پروژه ی برخی افراد و گروھھا پروژه : است

طالبان مشروطھ .  ھستند) مقّید است" حقوق بشر"یعنی جمھوری تمام عّیار کھ فقط بھ ( جمھوری خواھی
ھستند، و بخشی دیگر بھ دنبال " مشروطھ سلطنتی"بخشی از آنھا بھ دنبال : خواھی ھم بر دو گروه اند

در این میان، آقای کدیور بھ صراحت اعالم کرده است کھ ھدف اصلی اش ".  مشروطھ اسالمی"
نزدیک است، حال " مشروطھ اسالمی"بدون والیت فقیھ است کھ بیشتر بھ نوعی " ری اسالمیجمھو"

 .آنکھ نمادھای روشن اندیشی دینی جملگی بھ دنبال جمھوری تمام عّیار ھستند

آقای کدیور البتھ در نوشتھ ھا و مصاحبھ ھای اخیر خود صاحب این قلم را نیز از الطاف خود .  7
، از جایگاه رفیعی کھ  مکتوبی کھ با خود ترتیب داده بودی ھمان مصاحبھ او در .  محروم نکرده است

کھ فاقد آشنایی با استوانھ " نااھل"در شأن آیت اهللا منتظری می داند، درباره بوالفضولی ھای این شخص 
ن بھ لحن این سخنان و ارتفاعی کھ گوینده از آن سخ.  ھای عرفان و فلسفھ است، ھم داد سخن می دھد

 :می گوید توجھ کنید

گرنھ بدون آشنائی تخصصی صد البتھ بحث از عالمان و صاحباِن حداقِل اھلیتھای علمی است و"
خارج از مدرسھ نقض غرضی بیش با استوانھ ھای عرفان و فلسفھ دم از پیروی آنھا زدن آن ھم

سیاسی  در ضمن یک بحث"وحدت وجود"ابتذال مباحث ظریفی از سنخ نیست و حاصلی جز 
بر .. .معاصر را گرفتھ استاز آفاتی است کھ دامان اندیشھ الھیات ژورنالیستی. نخواھد داشت

کنون طی بیش از دوازده مقالھ اھل فن پوشیده نیست کھ یکی از امضا کنندگان این بیانیھ تا
یز دین پژوھی از جملھ وحی الھی و ننارضایتی خود را از آراء اینجانب در حوزه ھای مختلف

].28"[بیان داشتھ استبھ تطویل -بھ شیوه خاص خود  -حرمت ھمجنس بازی 



139

کشاندن " ابتذال"و بھ " الھیات ژورنالیستی"فرض کنیم کھ حق با آقای کدیور است و نظرات دینی گنجی 
اما چرا در این میانھ یکباره ایشان گریبان سروش و بازرگان را می گیرد؟  مگر .  عرفان و فلسفھ است

ن دو تن در این زمینھ ھا سخنی گفتھ بودند کھ او الزم می بیند کھ با ایشان ھم خط کشی کند و درباره ای
:شان بی مقدمھ در ھمان مصاحبھ بنویسد

دینی، فروکاھش در مباحث پلورالیسم] سروش[آراء اینجانب با عزیزی دیگر تفاوتکھ  ھمچنان"
از تشیع ھمانند اسالم، ل شدن بھ قرائات مختلفوحی بھ تجربھ نبوی و لوازم متعدد آن، عدم قائ

منفی بھ آنھا و الغر بودن نگاه عدم توجھ بھ امکان قرائات مختلف از فقھ و شریعت و نگاه مطلقا
در مورد  ]بازرگان[منظر اینجانب با دوست سوم تفاوت .انتقادی بھ مدرنیتھ کامال واضح است

ان اکتفا بھ قرآن کریم در فھم اسالم بھ برخی اسالمی و عدم امکنقش اساسی سنت در تعالیم
".نشده منجر شده استمباحثات قلمی منتشر

یت اهللا منتظری سنگر می گیرد و از آن موضع سروش آدوباره در پشت نظرات و در ھمین جاست کھ او 
 آیت اهللای بیانیھ را مورد انتقاد قرار می دھد، و عتاب آلود خطاب بھ سروش می گوید کھ چرا بھ 

کھ پاسخی بھ  مصاحبھ ی  او با نشریھ ھلندی در خصوص ماھیت قرآن بوده است پاسخی نداده منتظری 
:و در عوض بھ نقد آیت اهللا سبحانی پرداختھ است

طی منتشر شد کھ بحث تخصصی ماھیت یدر شرا ]آیت اهللا منتظری ٨٧دی  ١١بیانیھ [ این بیانیھ"
یم کھ از یک مصاحبھ خارجی آغاز شده بود درعرصھ بروز خطا در قرآن کروحی الھی و امکان
وحی "توسط برخی دانشمندان محترم پیگیری می شد و بحث پرسر وصدای عمومی مطبوعات

رغم اظھارارادت  ھر چند علی. مخاطبان نصیحت مشفقانھ فوق می تواند باشداز جملھ" محمدی
در این مسئلھ  ]یعنی محسن کدیور[اگردش .مرحوم این نصایح پدرانھ نادیده گرفتھ شدفراوان بھ آن

بھ قلم استاد عالمھ آیت اهللا " سفیر حق و صفیر وحی "کتاب ارزشمند. ھمانند استادش می اندیشد
کھ در پاسخ بھ اشکاالت مطرح شده درباره ) سایت معظم لھقابل دستیابی در( –العظمی منتظری 

را تقریری عالمانھ از  -ر شده است منتش ١٣٨٧نوشتھ و در دی ٨٧وحی در فروردین و آبان 
حکمت مالصدرا و دیگر حکیمان مسلمان از مسئلھ وحی الھی می عرفان ابن عربی و مولوی و

ھای مخاطب دانشمند کتاب بھ نقد عمیق مرحوم آیت  منتظر شنیدن پاسخجامعھ علمی کشور. دانم
بسط "بحانی در ترجمھ انگلیسی کھ علیرغم گنجانیدن نقد آیت اهللا س بویژه آن .اهللا منتظری است

کھ سھ ماه پیش منتشر شده، نقد عالمانھ فقیھ متألھ بھ بوتھ فراموشی سپرده شده "تجربھ نبوی
".است

اما در اینجا خوبست ببینیم کھ آقای کدیور برای روشن کردن تفاوت نظرات خود از آرای من در مقاالت 
ی در مصاحبھ شیعھ و مسألھ عصمت نوشتھ ام مطالبی کھ در خصوص امامان  و نیز" قرآن محمدی"

:چھ می گوید مکتوبی کھ با خود ترتیب داده بود

طبقھ بندی مسائل "، "شدهقرائت فراموش"من در این زمینھ طی چندین مقالھ از جملھ  یآرا"
کھ در وبسایت من قابل دسترسی منتشر شده" چرا تشیع؟"، "تاملی در منابع اعتقادی"، "اعتقادی

بھ معارف اسالمی می را مطمئن ترین راه وصول) ع(من روش و منش اھل بیت . است
قرنھا از اجتھاد در این حوزه را كھ. نیست و نیازمند دلیل معتبر است یحوزه اعتقادات تعبد...دانم
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معتبر، ائمھ ھدی بر اساس تعالیم قرآنی و روائی. دانم یم یحركت باز ایستاده یك فریضھ مذھب
امکان سلطھ بر شیاطین. ھستند" ُمخَلصون"و در زمره " طھارت معنوی"ر از برخوردا) ع(

انسان از اعتقادات ینھائ یپایان خوش جھان و باور بھ نجات بخش...نفس افراد ُمخَلص را ندارند
صالحان یعالم و سرور یقرآن كریم نیز بر این عاقبت نیكو. است یمشترك جمیع ادیان الھ

است و) ص(از نسل پیامبر  یكھ منج یاصل مھدویت بھ این معن یكل بطور. تصریح كرده است
از ھر دو طریق) ص(عدالت در جھان مستقر خواھد شد در سنت معتبر رسول اهللا  یدر عصر و
تنھا بھ احادیث، یاما جزئیات فراوان مذكور در این زمینھ در برخ. قابل اثبات است یشیعھ و سن

".یابندیبار عام م یداللت، در زمره مسائل اعتقاد شرط اثبات تواتر و نص بودن در

قرائت "در مقالھ کدیور .  اما این سخنان متأسفانھ با سایر مطالب ایشان در این خصوص متعارض است
علمای "عصمت و علم غیب ائمھ را نفی می کند و آنان را، ھمچون شیعیان اولیھ، فقط " فراموش شده

ھ نظرمی رسد کھ در اینجا ترجیح می دھد کھ سیاست بورزد و شفافیت را باما . بھ شمار می آورد" ابرار
در کتاب جالب آن است کھ او .  کنار بگذارد و چنان سخن بگوید کھ موضع اصلی او قابل تشخیص نباشد

انتشار یافت، دوباره برای امامان شیعھ " قرائت فراموش شده"کھ حدود دو سال پس از مقالھ  الناس حّق
برای مثال، او در نقد مجازات ارتداد مدعی است کھ این مجازات را فقط ائمھ .  صمت می شودقائل بھ ع

:می توانند اجرا کنند کھ از عصمت برخوردارند

در زمان حضور معصومان و توسط ایشان بحثی  -ھر چھ کھ باشد -در اجرای احکام مرتد"
ز ھر کسی آشنایند و از کلیھ ی زیرا ایشان خود بھ تمامی جوانب احکام شرعیھ بھتر ا. نیست

مصالح و مفاسد احکام الھی مطلعند و تردید در صحت آن چھ ایشان بھ عنوان حکم شرعی انجام 
آن چھ محل بحث است احکام مرتد در زمان عدم حضور . می دھند بھ ھیچ وجھ روا نیست

].29"[معصوم می باشد

یور درباره ی تک تک باورھای دینی شان می جناب کد. یک نکتھ ی اساسی نباید از نظر پنھان بماند
اما برای ھیچ یک از آنھا حتی یک . آرای من  چنین است، یا من فالن موضوع را فالن می دانم: گویند

سھل است، او اعتراف کرده است کھ با دلیل عقلی نمی توان . دلیل عقلی ندارد و نمی تواند داشتھ باشد
باورھایی . دالئل عقلیاست،نھ  ایمانن باورھای دینی وی، محصول بنیادی تری. صدق آنھا را اثبات کرد

معاد جسمانی، نبوت، عصمت، ختم نبوت،کالم اهللا بودن قرآن، امامت،مھدویت بھ معنای عام،و : چون
محسن کدیور وقتی درباره ی استفاده ی مردان از حوریان درشت چشم بھشتی، و زنان از غلمان . غیره

بدون باور بھ معاد جسمانی و تحقق بدن انسانی در قیامت ، چنین : "ی گویدبھشتی صحبت می کند، م
اما با کدام دلیل عقلی صدق تحقق بدن مادی دنیوی در قیامت قابل اثبات است؟ اگر ". بحثی امکان ندارد

و قرائتی " متفاوت"کھ آرائی " دیگری"است،آن ھمھ نابردباری و محکوم کردن ) فقدان دالئل عقلی(چنین
دارید،  ایمانگر از اسالم و مسلمانی دارد، از کجا ناشی می شود؟ شما در قلمرو دین بھ اموری دی

. دارند ایماندیگران ھم بھ اموری دیگر 

برای مثال، .  علمی صاحب این قلم بھره جستھ است -آقای کدیور از مناسبتھای دیگر ھم برای نقد اخالقی
در واشنگتن در بزرگداشت مرحومان بازرگان و " استاخالق و سی"او در مراسمی کھ تحت عنوان 

 :درباره پاره ای از آرا و اشارات صاحب این قلم می نویسد منتظری برگزار شد،
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اسالم رحمت و مھربانی است او خدایی را بھ ما معرفی می کند کھ ] آیت اهللا منتظری[اسالم او"
رحمت را روش و قاعده ی خدایی  این خدا:  سنت الیتغیرش این است کھ کتب علی نفسھ رحمھ

 افرادی ناداننیست آن چنان کھ برخی  خدا پادشاه و دیکتاتور جھانخود قرار داده است، این 
خدایی کھ منتظری، عارفان، فیلسوفان و فقیھان و متکلمان ما معرفی می کنند این . می پندارند

ود مدارا را الزم نموده خداست خدایی کھ بر خود رحمت را واجب کرده است و بر بندگان خ
]. 30"[است

باشد  BBCدر مصاحبھ با " فرد نادان"بھ نظر می رسد کھ این اظھارات جناب کدیور ناظر بھ سخنان این 
:کھ در آنجا توضیح داده است

ما . ببینید در اسالم، ما یک فرقھ نداریم. در مورد قرآن، استناد بنده بھ بزرگان جھان اسالم است"
خدای متکلمین مسلمان و . داریم، اشاعره را داریم و فیلسوفان و عارفان را داریممتکلمین را 

ھمان طور کھ . یعنی یک پادشاه است کھ منتھی در آسمان ھاست. است پادشاه جھانفقھای ما، 
فرستادگانی دارد، . یک پادشاه بر سرزمینی حکمرانی می کند، او بر تمام جھان حکم می راند

عده را تنبیھ می کند، یک عده را تشویق می کند، پارتی بازی می کند، دوست سخنانی دارد، یک 
اما فیلسوفان و عارفان مسلمان، کسانی مثل  .این خدای فقیھان مسلمان است. دارد، دشمن دارد

خدای آنھا، خدای وحدت . بھ ھیچ وجھ چنین خدایی نداشتھ اند... مالصدرا، ابن عربی، مولوی و 
خدای وحدت وجودی، خدایی است کھ عین جھان است و ھیچ موجودی جدای . وجودی بوده است
اگر شما موجودی را یک سانتیمتر جدای از خدا فرض کنید، یعنی انکار بی . از آن خدا نیست
خدایی کھ من از او دفاع کرده ام، ھمان خدای مالصدرا و ابن عربی و مولوی . نھایت بودن خدا

]. 31["است

ابایی ندارد کھ سخنان وی را نخست تحریف و سپس " فرد نادان"دیور برای مقابلھ با این اّول آنکھ، آقای ک
برمی " پادشاه و دیکتاتور جھان"را در کالم من بھ " پادشاه جھان"برای مثال، او تعبیر .  تخطئھ کند

.گرداند

تمایز " تکلمان اشعریخدای فقیھان و م"و " خدای عارفان و فیلسوفان"دّوم آنکھ، در آن مصاحبھ من میان 
اما آقای کدیور بدون اشاره بھ آن تقسیم بندی ھمھ ی آن نحلھ ھا را درھم می آمیزد و از خدای .  نھادم

جالب این است کھ گویی مرحوم آیت .  (سخن می گوید" منتظری، عارفان، فیلسوفان، و فقیھان و متکلمان"
و بھ نحوی !) فیلسوفان، و متکلمان را تشکیل می دھداهللا منتظری خود یک تنھ طبقھ ای عالوه بر عارفان، 

را تنھا صورت خداوند می داند " خدای پادشاه و دیکتاتور جھان" "آن فرد نادان"سخن می گوید کھ گویی 
خدایی کھ من از او دفاع کرده ام، ھمان "و انگار نھ انگار کھ من بھ صراحت در آن مصاحبھ گفتھ ام کھ 

حقیقتًا من نمی دانم مسلمانی ای کھ بر مبنای دفاع از خدای ".  بی و مولوی استخدای مالصدرا و ابن عر
آیا خدای آیت اهللا .  این بزرگان بناشده است چھ اشکالی دارد کھ آقای کدیور را تا بھ این حّد برآشفتھ است

منتظری نافی خدای مالصدرا و ابن عربی و مولوی است؟  

کھ در مراسمی کھ با عنوان اخالق و سیاست و برای بزرگداشت مردان من البتھ از این نکتھ درمی گذرم 
خواندن کسانی کھ غیر ما می اندیشند تا " نادان"اخالقی ای چون منتظری و بازرگان برگزار شده است، 

ای کاش آقای کدیور در کنار این ادبیات .  چھ حّد رفتاری سزاوار و منطبق با ادب نقد و اخالق علمی است
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دلیلی اقامھ می کرد تا تلخی آن زبان بھ شیرینی یک بحث  دست کم برای تحکیم مدعیات خویش  ناشایست
فراھم  88بھمن  14تنھا اثر این سخن آن بود کھ خوراک برای روزنامھ ی کیھان . مستدل فراموش می شد

. آورد

در کنار یکدیگر حقیقت این است کھ اگر مجموعھ اظھارات آقای کدیور را در خصوص فقھ و فقاھت .  8
قرار دھیم، الجرم باید نتیجھ بگیریم کھ این علوم دیگر بھ کار جامعھ ما نمی یاید، و اشتغال بھ این علوم 

بگذارید آرای ایشان را در این زمینھ با .   ھیچ گره ای از کارفروبستھ مسائل جامعھ و مسلمانان نمی گشاید
 .ھم مرور کنیم

راه  از ھمھام فقھی قرآن و سنت معتبر در زمان نزول عقالنی، عادالنھ و کدیور بر این باور است کھ احک
، بھ اعتقاد او، این احکام امروزه دیگر چنان اما، ]32[بوده اند ی دیگر برترحل ھای ادیان و آئین ھا

:منزلتی ندارند

م منصفانھ اگر بخواھی... مستند برخی از این احکام معارض حقوق بشر آیات قرآن کریم است"
قضاوت کنیم و بھ ظواھر اینگونھ آیات وفادار بمانیم چاره ای جز قبول عدم تساوی حقوقی مسلمان 
و غیر مسلمان،عدم تساوی حقوقی زن و مرد در بسیاری  موارد،عدم تساوی برده و آزاد و 

مستند اکثر قریب بھ اتفاق احکام شرعی معارض حقوق ... مجازات ھای خشن  نخواھیم داشت
سند بسیاری از این روایات صحیح یا موثق و در .  ات منقول از پیامبر یا ائمھ استبشر روای

داللت اینگونھ روایات صریح در مقصود است .مجموع مطابق ضوابط معتبر و بدون اشکال است
اندیشھ ھای ناسازگار با ... و ظھور در احکامی دارد کھ امروز خالف حقوق بشر تلقی می شود

اره ھایی صریح در تعارض با اندیشھ حقوق بشر و نص و در تبعیض  حقوق بشر، شامل گز
حقوقی انسانھا بھ لحاظ دین ، مذھب، جنسیت،حریت و رقیت و فقیھ و عوام بودن  و صریح در 

این گونھ گزاره ھا را در برخی آیات مدنی ، . مجازات ھای خشن و موھننفی آزادی مذھب و 
در قالب داللت ھای صریح ) ع(برخی از راویات ائمھ در مدینھ و) ص(قسمتی از سیره پیامبر

بحث تعارض اندیشھ  حقوق بشر با اسالم سنتی عمیق تر از آن است کھ در بادی ... آمده است 
سخن از تعارض محدود بھ آرای عالمان دین و فقیھان شریعت نیست بلکھ .نظر تصور می شود

احکام شرعی ...اندیشھ حقوق بشر است تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با
دامنھ تعارض با حقوق بشر ... معارض با حقوق بشر، برگرفتھ یا عین تعالیم رسول و ائمھ است

سخن از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری از ... بھ آیات کتاب خدا نیز سرایت می کند
].33"[روایات با اندیشھ حقوق بشر است

 "مجازات ھای موھن و خشن" متضمنرا ) قرآن و سنت معتبریعنی (ی ھم متن دینکدیور در جای دیگر
:معرفی کرده است

اول  :كند دو اندیشھ را دركنار ھم مشاھده می كتاب و سنتیعنی در  متن دینمسلمان معاصر در "
اندیشھ حقوق ھایی كھ تعارضی با اندیشھ سازگار با حقوق بشر شامل دو نوع گزاره، یكی گزاره

حیث كھ انسان است ھایی كھ صریحا داللت بر حقوق ذاتی انسان از آن بشر ندارند و دیگر گزاره
تعارض با اندیشھ حقوق ھایی صریح در دوم اندیشھ ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره. دارند

حریت و رقیت و فقیھ و جنسیت، ھا بھ لحاظ دین، مذھب،  بشر و نص در تبعیض حقوقی انسان
]. 34"[.ھای خشن و موھن مجازاتبودن و صریح در نفی آزادی مذھب و   عوام
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ھر  اما او برای رفع تعارض اسالم با حقوق بشر و دموکراسی چھ راه حّلی پیشنھاد می کند؟ بھ اعتقاد او،
کھ امروز غیرعادالنھ تلقی شود،یا معارض حکم عقل قطعی " گزاره و حکمی از قرآن و سنت معتبر 

ضوابط ما یا تنافی با  عقالی دورانمخالفت یقینی حکمی با سیره ]. "35"[عتبار ساقط استاز اباشد، 
کاشف از موقت بودن، غیر دائمی  راه حل ھای عصر جدیدیا مرجوحیت در قبال  در این عصر عدالت

].36"[بودن و بھ یک معنی منسوخ شدن چنین احکامی است

نیت مدرن، عدالت مدرن و اخالق مدرن را برتر از اسالم بھ روشن است کھ در اینجا کدیور مدرنیتھ، عقال
شمار می آورد، و معتقد است کھ بر مبنای حکم عقالنیت مدرن می توان احکام و فرامین اسالم را منسوخ 

:کرد و ساقط

بیرون آمدند، بھ باید سنجیده شوند تا اگر سربلند از این سنجش،  یبا چھ معیارھای گزاره ھای دینی"
الزمھ دینی بودن ... شوند؟ سپرده موزه تاریخبمانند و اگر جز این بود، بھ  یان معرفت دینعنو

، امور ھای دینی گزارهیبرخ. ست كھ امروز ھم قابل قبول و موجھ باشندن اای گزاره ھای دینی
شده نسخ  یآمده است و بھ زبان دیناند كھ امروز زمان اعتبار آنھا بسر ه متغّیر و زمان مند بود

مناسبات اگر در ... معیار اّول، عقالئیت است. ذكر كرده امسھ معیار]پیش از این[...است
ھم محسوب نخواھد  یدینمحسوب نشود، ی، عقالییعقالنیت متعارف امروز، امری با یامروز

. ما از مدرنیتھ می توانیم بیاموزیماین عقالیی بودن یا نبودن را... بوده باشد یشد؛ ولو دین
در بحث مشروعیت حكومت ھا و در بحث مانان بھ مدد مدرنیتھ در حوزه حقوق اساسي،مسل

مالك دوم، عدالت ...بھتر جامعھ شان بیاموزندتوانند مطالبی برای اداره ی حقوق دولت و مّلت م
 ی، پذیرفتنشود ی امروز عادالنھ محسوب مكھ در عرف یچیز. کھ دارد یاست، با ھمھ ابھامھای

معیار سوم، رجحان و ...باشد یتواند امروز دین ی نمشود، ی عادالنھ دانستھ نم ییزاست؛ اگر چ
توانم دیندار بمانم كھ  ی م یمن تا زمان. استرقیب یبرتری راه حل دین در قیاس با راه حل ھا

.. است ی راه حل من، با معیار امروز، راه حل برتر: بگویمرقیب یبتوانم در رقابت با اندیشھ ھا
بودن،  یسھ معیار عقالیبنابراین ... تاحكام اس یخود، قرینھ ای بر منسوخ بودن برخن مالک،ای.

سھ معیار یا ضابطھ بر گرفتھ از اندیشھ رقیب، یعادالنھ بودن و برتر بودن نسبت بھ راه حل ھا
حقوق بشر یکی از نمادھای سیره عقال "].37"[ھستند یپاالیش معرفت و عمل دین یمدرن ، برا

مواد اعالمیھ "]. 39"[حقوق بشر یک شاخص عقالیی معاصر است]. "38"[ر عصر ماستد
اعالمیھ جھانی حقوق بشر برآیند عقالنیت انسان معاصر ... جھانی حقوق بشر اموری عقالیی است

].40"[است

آقای کدیور نھ فقط اعالمیھ جھانی حقوق بشر، بلکھ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز 
نوانسیون رفع کلیھ اشکال تبعیض علیھ زنان را ھم برتر، عقالنی تر، و عادالنھ تر از احکام قران و سنت ک

:معتبر نبوی می داند

و ٧، ١،٢با مواد ) کھ اکثر احکام آنھا را در بر می گیرد(سھ دستھ اول از احکام شرعی زنان "
 سیاسیین المللی حقوق مدنیمیثاق ب ٢٣و  ٣، مواد )١٩۴٨( اعالمیھ جھانی حقوق بشر ١۶

کنوانسیون ، و بسیاری از مواد)١٩٧۵(اعالمیھ جھانی رفع تبعیض از زن  ۶و  ١، مواد )١٩۶٧(
اندیشھ حقوق بشر در اکثر ... در تعارض آشکار است) ١٩٧٩(رفع کلیھ اشکال تبعیض علیھ زنان

اه حلھای اسالم تاریخی ر.. .داردقریب بھ اتفاق موارد تعارض، بر موضع اسالم تاریخی رجحان
بویژه . ... نارسا و ناکافی استبرای رفع تعارض احکام شرعی حوزه زنان با حقوق بشر، جزئی،

است، فاقد کارائی اند و توان خروج از بن بست  معتبرنص قرآن یا سنتدر اموری کھ مستندشان 
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لھی، اندیشھ حقوق بشر در اسالم نواندیش در عین پای بندی بھ پیام جاودانھ وحی ا ...را ندارند
را احکامی احکام معارض با آن در متن دینزنان را بھ دلیل عادالنھ بودنش می پذیرد و حوزه

اما می داند کھ اگرچھ در عصر نزول عقالئی، عادالنھ و برتر از راه حلھای رقیب بوده اند،
 منسوخاحکامدر زمره امروز بھ دلیل از دست دادن این سھ ضابطھ، تکلیف فعلی محسوب نشده، 

]. 41"[بھ حساب می آیند

قرائت تقدم اندیشھ حقوق بشر بر ادیان با حقوق بشر مسئلھ با یدر سھ محور چالش تعالیم سنت "
 یدین یھایانسانھا ،آزاد یحقوق یآن سھ محور عبارتند از برابر. حل شده است ادیان یسنت

بنابراین در شش محور یعنی تساوی ]. "42"[یندی یگو بودن گزاره ھاو  وقابل نقد وگفت یومذھب
حقوقی انسان ھا و نفی تبعیض ھای چھارگانھ دینی، جنسی، بردگی و فقھی و آزادی عقیده و 
مذھب و نفی مجازات ھای خودسرانھ، خشن و شکنجھ موضع اسناد حقوق بشر در مقایسھ با 

].43"[ارجح است احکام اسالم تاریخی، قابل دفاع تر، عقالنی تر، عادالنھ تر و

:این نظرات سھ پیامد مھم دارد

اعالمیھ جھانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق (آقای کدیور حقوق بشر. پیامد نخست نفی فقاھت است
از  برتر، دموکراسی، عدالت مدرن و عقالنیت مدرن را )مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع تبعیض از زنان

از نظر او ھر حکمی از قرآن و سنت معتبر کھ . نت معتبر نبوی می نشاندفرامین و احکام فقھی قرآن و س
باید ، آن خواھد بودبیش از مصالح آن مفاسداست و  خشنو  موھنبا این معیارھا تعارض داشتھ باشد، 

اگر این مدعای جناب .  تقدم با عقالنیت و عدالت مدرن است]. 44[بشمار آورد منسوخو ساقط آنھا را 
پذیریم، در آن صورت باید از خود بپرسیم کھ دیگر چھ نیازی بھ فقھ و فقھا خواھد بود؟  آیا غیر کدیور را ب

فقھا نمی توانند دریابند کھ مجازات سنگسار، قطع دست،تازیانھ زدن،حکم محارب،حکم ارتداد،و غیره، با 
و دیگر متون حقوق حقوق بشر تعارض دارد؟  آیا برای آنکھ دریابیم مضمون اعالمیھ جھانی حقوق بشر 

برای نفی بشر اموری عقالیی، عادالنھ، و اخالقی ھستند، حتمًا باید فقیھ باشیم؟ در حّدی کھ من می فھمم 
حکم سنگسار، حکم قطع دست، حکم  قطع معکوس دست و پا، حکم شراب خواری، حکم ھمجنس گرایی، 

د ناعادالنھ بودن بسیاری از احکام با تمام وجود خو زنان مسلمان برای مثال،. نیازی بھ فقاھت نیست
ھیچ کس نمی تواند بھ آنھا  .تبعیض آمیز مربوط بھ زنان را احساس و نفی می کنند، بدون آنکھ فقیھ باشند

ھیچ کس نمی تواند بھ . قوانین تبعیض آمیز فقھی را رد کنیدآن بگوید چون شما فقیھ نیستید، حق ندارید 
 common)ھر کس با عقل عرفی . حق ندارید والیت فقیھ را رد کنیدمردم بگوید چون شما فقیھ نیستید، 

sense) را درمی این نوع احکام و مجازات ھا غیرعقالنی بودن، ناعادالنھ بودن، و غیراخالقی بودن  خود
.یابد

قرن پیش  ١۴در  ) غیر عبادی(احکام فقھی اجتماعی معتقد است کھکدیور آقای .  پیامد دّوم نفی فقھ است
النھ،اخالقی و برتر از رقبایشان بوده اند، اما امروز فاقد تمامی این اوصاف اند و باید حقوق بشر و عاد

در آن صورت تخصص در این دانش، یعنی فقیھ شدن، اگر چنین است، . دموکراسی را جایگزین آنان کرد
؟  در اینجا منزلت چھ حسن و سودی دارد؟  این علم تاریخ مصرف گذشتھ گره از کدام مشکل ما می گشاید

نظری و ی ت شناسی ارسطویی کدام مسألھ امروز طبیع.  علم فقھ مثل طبیعت شناسی ارسطویی است
اگر احکام طبیعت شناسی ارسطویی در قیاس با فیزیک مدرن ؟ مشکل عملی ما را حل و رفع می کند

 -یعیات ارسطوییمنسوخ شده است، در آن صورت چھ حسنی در آموختن آن است؟  تخصص یافتن در طب
ابن سینایی، امروزه غیر از اھمیت آن از منظر تاریخ علم، کدام درد از دردھای ما را می تواند درمان 
کند؟  بر ھمین قیاس، اگر فقھ اجتماعی دانشی است کھ بھ چھارده قرن پیش تعلق دارد، و بھ حکم فقیھی 
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قی، خشن و موھن است، در آن صورت چون جناب کدیور، احکام آن ناعادالنھ، غیرعقالنی، غیر اخال
آموختن آن گره گشای کدام مسائل ما خواھد بود؟

این :"کدیور مدعی است   .پیامد سّوم نفی تحدی پیامبر و منسوخ اعالم کردن فرامین قرآن است
تردیدی نیست کھ اوًال کالم خداست و ھمین گونھ کھ بوده نازل شده و بھ دست ما ] احکام فقھی[احکام
و فرامینی کھ " موھن"، "خشن"اما او آنچھ را کھ کالم خداوند می خواند در عین حال ]. 45"[ه استرسید

و در گام بعد سخنان و برساختھ ھای انسان ھای . است، قلمداد می کند" مفاسدشان بیش از مصالح شان"
ی آورد، و در پایان از کالم اهللا بھ شمار م" عادالنھ تر"و " عقالنی تر"، "برتر"غیر مسلمان غربی را 

اما بھ نظر می رسد . می سازد تا میوه ھای مدرنیتھ را جایگزین آن کند" ساقط"و " منسوخ"کالم اهللا را 
احکام و فرامین الھی بھ این معنا خواھد بود کھ تحدی قرآن مبنی بر  ساقط کردنو  منسوخکھ این شیوه 

آیات و احکام قرآنی بیاورید، دچار مشکالت جّدی  آنکھ اگر می توانید آیات و احکامی ھمسنگ یا بھتر از
کدیور برای آنکھ از این نتیجھ اجتناب کند در عین حال کھ بھ منسوخ و ساقط کردن کالم اهللا .  خواھد بود

:حکم می دھد، از مؤمنان می خواھد کھ ھمچنان آن آیات و فقرات را بخوانند

یعنی در عین پذیرش . ون نسخ تالوت استواضح است کھ مراد از نسخ در قرآن، نسخ حکم بد"
این کھ آیھ منسوخ  از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده است و الی االبد جزء قرآن خواھد بود و 
در تالوت و اعجاز و بالغت و دیگر مباحث قرآنی می توان بھ آن استناد کرد، اما حکم آن توسط 

].46"[آیھ دیگر قرآنی نسخ شده است

 ساقطو  منسوخوشن نکرده است کھ خداوند چگونھ بھ ایشان اجازه داده تا سخنان او را جناب کدیور ر
سازد؟ کدام آیھ ی قرآن بھ ایشان اجازه داده است تا احکام اهللا غیرعبادی را تعطیل کند؟ کدیور وقتی با 

تشکیل داد،  عبدالکریم سروش در می پیچد بھ او یادآورمی شود کھ پیامبر گرامی اسالم در مدینھ حکومت
سازد، ساقط و  منسوخاما وقتی خود می خواھد کالم اهللا را . پس شما نمی توانید اسالم سیاسی را نفی کنید

متناسب با اداره  "بھ شمار می آورد کھ " ناظر بھ اداره  مدینھ"آیات نازل شده در مدینھ را موقتی و 
مکانی  -ین دلیل متناسب با مقتضیات زمانیآیات مدنی صبغھ حقوقی دارند و بھ ھم. "مدینھ بود" جامعھ

" آیات مکی بیشتر بھ پیام ھای اعتقادی و اخالقی و گوھر ثابت دین اختصاص"اما ". عصر نزول ھستند
]. 47[دارند

مایلم در آخر این بحث بھ این نکتھ مھم ھم اشاره کنم کھ نوع برخورد جناب کدیور نھ فقط با  .9
در اینجا من تعمدًا تعبیر . (فکران غیردینی ھم تحقیر آمیز استروشنفکران دینی بلکھ با روشن

، زیرا روشنفکران دینی مانند "روشنفکران سکوالر"را بھ کار می برم نھ " روشنفکران غیردینی"
ھستند، " سکوالر"سروش، شبستری، ملکیان، نراقی، حجاریان، و گروھی دیگر از نواندیشان دینی ھمھ 

آقای کدیور .)  دولت دینی باور ندارند/از نھاد دولت دفاع می کنند و بھ حکومت یعنی از جدایی نھاد دین
بدون ھیچ تردیدی او خود از آرای روشنفکران .  وزن روشنفکران غیر دینی را تقریبًا صفر می داند

ین غیردینی بھره فراوان برده است، اما بھ نظر نمی رسد کھ رغبت چندانی داشتھ باشد تا بھ نقش و نفوذ ا
اما .   متفکران در آرای خود، و نیز فرھنگ ایرانی و تحوالت فکری و سیاسی ایران معاصر اذعان کند

حقیقتًا چگونھ می توان نقش و نفوذ چشمگیر روشنفکرانی مانند عّزت اهللا فوالدوند، خشایار دیھیمی، حسین 
سپاسی و ده ھا روشنفکر و بشیریھ، مراد فرھادپور، سّید جواد طباطبایی، محمدرضا نیکفر، علی میر

اندیشمند ایرانی دیگر را نادیده گرفت، و برای خود، بھ صرف آنکھ متخصص دانشی منسوخ و ساقط شده 
است، بیشترین وزن و نقش و نفوذ را در فرھنگ و زندگی اجتماعی معاصر ایران قائل شد؟  شمار بسیار 

آقای کدیور، دانش خود را درباره جھان جدید، از زیادی از مذھبیون و نیز اصالح طلبان  کنونی، از جملھ 
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حقیقتًا اگر بنا بھ وزن کشی باشد، .  جملھ مفاھیم سیاسی مدرن، مرھون آثار و تعالیم این متفکران بوده اند
آیا می توان گستردگی و ماندگاری تأثیر آقای کدیور  را ھمسنگ مترجم آگاه و سختکوشی چون عّزت اهللا 

لی در بھترین حالت کارشناس علمی است کھ بھ تعبیر خودش بھ چھارده قرن پیش فوالدوند دانست؟ اّو
تعلق دارد و امروزه منسوخ و ساقط شده است، و دّومی در قلب فرھنگ پویای معاصر جای دارد، و 

نفوذ کدام شاعر دینی . کامیابانھ دانش و اندیشھ تجدد را بھ چندین نسل از جوانان ایرانی انتقال داده است
معاصر در نسل جوان، ھمطراز نفوذ احمد شاملو است؟ 

نخست آنکھ ایشان : روشنفکران غیر دینی بھ فرھنگ و جامعھ ما دست کم از دو زاویھ مھم خدمت کرده اند
در انتقال اندیشھ تجدد و آشنایی ایرانیان با مدرنیتھ نقشی مؤثر و انکارناپذیر ایفا کرده اند؛ و دّوم آنکھ، بھ 

ایرانی شیوه ھای بدیل اندیشیدن و سبکھای مدرن زیستن را آموختھ اند، و از این طریق بر نسل جوان 
نسل جوانی کھ امروزه بدنھ اصلی جنبش .  تنوع و ژرفای زیست و اندیشھ نسل جوان ما بسی افزوده اند

رکار و کم سبز را تشکیل می دھند تا حّد زیادی فرزندان معنوی و فکری این روشنفکران و اندیشمندان پ
.  توقع، و پر دانش و کم ادعا ھستند

ھمھ ما باید مدام بھ خود این حقیقت مھم را یادآور شویم کھ جنبش سبز جنبشی تکثرگرایانھ است، و بخش 
مھمی از آرمان دموکراسی خواھی و دفاع از حقوق بشر در ذھن آفرینندگان جوان این جنبش بر مبنای 

وظیفھ اخالقی و سیاسی ماست کھ بھ تکثرگرایی جنبش سبز .  فتھ استاحترام بھ تکثر و تنوع شکل گر
احترام بگذاریم، و ھرگز این فکر را بھ مخیلھ خود ھم راه ندھیم کھ بخشی از اقشار اجتماعی جامعھ را از 

روشنفکران غیردینی کھ جای خود دارند، ھواداران .   فرآیند مشارکت در تعیین سرنوشت خود حذف کنیم
الزمھ این امر آن .   حمدی نژاد ھم نباید از مشارکت در آن فرآیند سرنوشت ساز محروم شوندمحمود ا

زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، روحانیان، (است کھ نمایندگان منتخب گروه ھای اجتماعی مختلف 
ی جنبش را باید ھریک مطالبات خود را مدّون کنند، و در تعامل با یکدیگر رھبر) روشنفکران، و غیره

تجربھ انقالب اسالمی را از یاد ببریم کھ رھبری آن در آغاز شعارھای ی ما نباید خاطره .  سامان بدھند
این خاطره باید .  دموکراتیک سر می داد، اما پس از کسب قدرت مخالفان را از صحنھ بیرون کرد

و خواه در ھر ردای دیگر،  ھشدارباشی برای ما باشد کھ مبادا بار دیگر کسانی، خواه در ردای فقھا
ترازوی وزن کشی خود را دوباره علم کنند، و برای خود وزن بیشتر و لذا حق بیشتر قائل شوند، و رقبای 

. خود را بی وزن وابنمایند و بکوشند تا آنھا را بھ سکوت یا انفعال وادارند

ردھای یک نقد علمی و اخالقی نتیجھ آنکھ نقدھای کدیور بر مخالفان فکری اش فاقد حداقل استاندا. 10
او بھ جای نقد روشنگر، منصفانھ و ملتزم بھ ادب علمی و اخالقی، گویی در پی تسویھ حساب .  سالم است

سخن او در نقد مخالفان ھرگز عمق نظری نمی .  شخصی با کسانی است کھ اندیشھ ھایشان را نمی پسندد
ھ و نیز خطابھ ھای منبری باقی می ماند، و بدتر آنکھ گھ گاه یابد، و غالبًا در حّد فتاوای محتسبانھ و فقیھان

در این میان، گویی او رسالت اصلی خود را .  با اتھامات اخالقی نامنصفانھ و بی اساس آلوده می شود
تخطئھ نمادھای نواندیشی دینی، یعنی سروش، شبستری، و ملکیان، قرار داده است، و در عین حال کھ در 

اش، بی آنکھ خود اذعان کند، تا حّد زیادی وامدار آن متفکران است، از ھر " ورانھ نوآ"اندیشھ ھای 
فرصتی، خواه سیاسی خواه مذھبی، بھره می جوید تا آنھا را افشا کند، و مؤمنان را از آفات ایشان مصون 

ر ارتقای این شیوه ھا نھ بھ رشد و شکوفایی اندیشھ ی دینی در جامعھ ما کمک می کند، و نھ د.  بدارد
فضای فرھنگی و سیاسی ما، خصوصًا در این ایام حساس و بحرانی در تاریخ ایران معاصر، تأثیر سازنده 

آقای کدیور حّق دارد کھ خود را در مقام مرجعیت یا آیت اللھی ببیند، و برای خود حّق .  خواھد داشت
رش چنان شأن و مقامی برای او بی آنکھ دیگران مکّلف بھ پذی(نظارت شرعی بر قوانین را قائل باشد 
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اما  نباید فراموش کند کھ عرصھ فرھنگ و اندیشھ، از جملھ فرھنگ و اندیشھ دینی، عرصھ ادب ).  باشند
.  و استدالل است، نھ والیت و احتساب

1388بھمن  25:  منبع

: پاورقی ھا

.در صفحھ ھای گذشتھ درج شده استمتن کل آن نقدھا   -1

.سخنرانی مرکز نور و دانش، نیوجرسی، مراسم شب ھفت آیت اهللا منتظریرجوع شود بھ   -2

.146 -147، انتشارات کویر، صص حق الناس، اسالم و حقوق بشرمحسن کدیور،   -3

متن کامل مقاالت در ". دین تاریخی و اسالم تاریخی"رجوع شود بھ ھشتمین نقد آرای محسن کدیور،  -4
. پاورقی یک آمده است

. ل این مدعا در مقاالت پاورقی یک آمده استتفصی  -5

. ، سایت محسن کدیور1387رجوع شود بھ گفت و گوی صریح درباره روشنفکری دینی،مرداد   -6

سروش بھ اقتفای مولوی خداوند را صورت بی صورت می داند، و معتقد است کھ پیامبران ھریک در   -7
بخشیده اند کھ با عرف زمانھ ایشان متناسب بوده  رویارویی با این امر بی صورت صورتی خاص بھ آن

او معتقد است کھ وقتی پیامبران با این صورت بی صورت مواجھ شده اند و آن را تجربھ کرده اند، .  است
مطابق این مدل، بخش . صورتی بر آن امر بی صورت افکنده و آن را در اختیار آدمیان قرار داده اند

آن بخشی ھم کھ . زمانھ است و ھیچ ربطی بھ تجربھ ی وحیانی نداردمھمی از کتب مقدس دینی عرف 
حال پرسش  . محصول تجربھ ی وحیانی است، صورتی است کھ آن پیامبر بر امر بی صورت افکنده است

آیا افرادی کھ خود با امر بی صورت مواجھ می شوند، باید ھم چنان بھ صورت بندی پیامبرشان : این است
ده است وفادار باشند، یا می توانند از صورت بندی ھای آن متن مقدس عبور کنند و کھ در متن مقدس آم

:صورت تازه ای بر ان امر بی صورت بیفکنند؟ سروش در پاسخ این پرسش گفتھ بود

یک بخش صورت ھایی اسطوره : متونی کھ در ادیان، خصوصًا در اسالم، پدید آمده است، دو بخش دارد"
بخش دیگر مربوط بھ زندگی و معامالت و تشریعات است کھ خداوند در . فکنده اندای است کھ بر حقیقت ا

آن جا در ھیئت یک آمر و ناھی ظاھر شده است،بلکھ آمر و ناھی و شارع در واقع خود پیغمبر است و خدا 
در ھر حال گزاره ھایی کھ مربوط بھ احکام و مقررات فقھی و حقوقی . بر تشریعات او صحھ گذاشتھ است

اما بخش اول یعنی . است اصًال از جنس صورت افکندن بر امر بی صورت نیست و حکم اش روشن است
بحث می کنند، ھمھ صورت بندی اسطوره ای تجربھ ی ... گزاره ھایی کھ از خدا، معاد، شیطان، خلقت و

 یکی متعلق بھ. و ادیان مختلف صورت بندی ھای مختلف آن امر بی صورت ھستند. بی صورت است
ھمھ ی صورت ھا نسبتشان با آن امر مطلق بی ... پیامبر اسالم است، دیگری متعلق بھ حضرت مسیح و

پیروان پیامبران کشف انبیأ شان را تام اتم می دانند و از این راه میانشان فرق می ... صورت یکی است
اما در . ستناد می کنندنھند، برای نشان داده این تفاوت ھا ھم بھ صورت بندیھای شان از امر بی صورت ا

پاسخ این پرسش کھ آیا می توان از این صورت ھا درگذشت یا نھ، باید گفت این حق عقًال برای افراد 
محفوظ است کھ بھ تجربھ ی بی صورت خود صورت جدیدی ببخشند، اما اوًال کھ کثیری از مردم تجربھ 

. خریدار مغازه ی انبیاء و ممنون آنان باشند ی بی صورت ندارند تا بخواھند بھ آن صورتی بدھند، لذا باید
کسانی کھ خودشان  واجد تجربھ ی بی صورت ھستند، یعنی عرفا، ھر چند کھ حق دارند صورت : ثانیًا
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جدیدی بھ تجربھ شان ببخشند، باید بھ دو نکتھ توجھ داشتھ باشند، یکی این کھ از حیث اجتماعی، تا در 
یش زندگی می کنند، باید مماشات کنند و دم از این صورت ھای جدید درون جامعھ ی دینداران مصلحت اند

:بھ قول شیخ محمود شبستری. نزنند

ولی تا با خودی زنھار زنھار                                                              عبارات شریعت را نگھدار

ا جامعھ و تمدنی را بر بنیاد اسطوره ھا و پیامبران، خصوصًا پیامبر اسالم، سخنانشان این بود کھ م
دیگر این کھ، از . صورت بندی ھایی از حقیقت ایجاد کرده ایم و اجازه نمی دھیم کسی ان را بر ھم بزند

جھت فردی، نباید فراموش کرد کھ خود این صورت بندی ھا تاریخی و سنتی دارد و بھتر است فرد خود 
یعنی نباید بھ صورت بندی ھای پیشروان و پیش . ا بھ دریا متصل کندرا از این سنت نبرد و آب گیر خود ر

طرح  اخالق خدایان،عبدالکریم سروش، "( کسوتان بی اعتنا باشد، باالخره آنھا ھم ھمین راه را رفتھ اند
).138 -140نو، صص 

. 1388/ 23/2رجوع شود بھ اطالعیھ ی   -8

. 85-86تشارات صدرا،صص ، انپیرامون انقالب اسالمیمرتضی مطھری،   -9

. 8، ص  1، جلد مجموعھ آثارعلی شریعتی،  -10

. 214،  1، جلد مجموعھ آثارعلی شریعتی،  -11

، مراسم عاشورای حسینی و 1388دی ماه  5رجوع شود بھ سایت کدیور،سخنرانی اوکلند،   -12
. بزرگداشت آیت اهللا منتظری

سم شب ھفت آیت اهللا منتظری در مرکز نور و دانش رجوع شود بھ سایت کدیور سخنرانی مرا  -13
. نیوجرسی

: نوشتھ است المیزانبھ عنوان نمونھ طباطبایی در    -14

  یعتبره  یالذ  لكن  االنسانیة  الجامعة  في  عنھ  مّماال مناص  االفراد و الجوامع  بعض  عن  العامة  الحقوق  سلب"
  االسالم  یعتبره  ی، و الذ المجتمع  و ھدم  الحقوق  یرید ابطال  عن  حقوقال  ھو سلب  الصالح  یاالنسان  المجتمع

  یو ھو الذ  الحیاة  من  لھ  ، فال حق و الذمة  لھ  االسالم  فمن  او الذمھ  االسالم  التوحید من  ھو دین  الحق  ثبوت  یف
از   یعموم  حقوق  سلب:   االنسان  المجتمعالمعتبر اجماًال عند   انھ  سمعت  یالذ  یالفطر  الناموس  یعل  ینطبق
  سلب  فقط  شایستھ  یانسان  ھ یاما جامع  گریزناپذیر است  یامر  یانسان  ھ یافراد و گروھھا در جامع  یبعض

بكشاند؛ اما   ی نابود  را بھ  را زیر پا بگذارد و جامعھ  دیگران  خواھد حقوق ی م  دارد كھ  را قبول  یكس  حقوق
،  در نتیجھ.  ذّمھ  ، یا پذیرش است  اسالم  ھمان  ، كھ توحید است  دارد دین  حّق قبول  ثبوت  در باب  اسالم  چھ آن

اجماًال   كھ  یفطر  با قانون  كھ  است  یامر  ؛ و اینندارد  حیات  را حق  ذّمھ  را بپذیرد و نھ  اسالم  نھ  كھ  كسي
، الجزء الثالث، دارالکتب المیزانمحمد حسین طباطبایی، "دارد  انطباق  است  یانسان  جامعھ  مورد قبول

 . 287االسالمیھ، ص 

سایت سروش، رجوع شود بھ .  1388//31/4، "گاھی چراغ دین دود می زند:"عبدالکریم سروش،    -15
:لینک
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http://www.drsoroush.com/Persian/On_DrSoroush/P-CMO-13880431-
CheragheDin.html

.رجوع شود بھ سخنرانی شب ھفت آیت اهللا منتظری در مرکز نور و دانش نیوجرسی   -16

 6سخنرانی شام غربیان، یاد منتظری و عاشورای خونین، مرکز امام رضا النگ آیلند نیویورک،    -17
.88دی 

:رجوع شود بھ".بیانیھ ی پنج نفره و منظرھای متفاوت دینی در گفت و گو با محسن کدیور"   -18

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2446&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=
1&AL=1&DT=dtv

در سایت کدیور بخش پرسش و پاسخ . 88بھمن  17سخنرانی بزرگداشت احمد بورقانی در تورنتو،    -19
.بخش ھای ذکر شده در متن متعلق بھ پرسش و پاسخ ھستند. آن در حال حاضر وجود ندارد

:تھ استگف) 1388بھمن  15(بھ عنوان نمونھ ای دیگر، محسن کدیور در سخنرانی دانشگاه واترلو  -20

خیابان بدون تعارف صحبت بکنیم ،ما ھنوز نتوانستھ ایم یک وزیر کشوری کھ نیروی انتظامیش در"
مدعی ھستیم کھ دروغ جنایت کرده است در مجلس استیضاح کنیم، ما ھنوز نتوانستھ ایم یک آدمی را کھ

است رابھ زیر  تصاحب کردهگفتھ است و تقلب کرده است وبھ شکل غصبی صندلی ریاست جمھوری را
دست نیافتھ ایم، و بھ قول ضرب المثل بکشیم، خوب در این صورت کھ ما ھنوز بھ این مطالبات اولیھ

بسیار خوب تو کھ نتوانستی وزیر را ! کدخدا می گرفتفارسی خودمان، در ده راھش نمی دادند، سراغ
خواب دیدی خیر ؟ !نظام افتاده ایجمھور را تغییر بدھی، بھ فکر تغییر عوض کنی، تو کھ نتوانستی رئیس

ھر کسی کھ شعار گنده گنده می دھد، می گوئیم بسم اهللا، راه حل خودت ! خوب چیزی استعقل ھم. باشد
".ارائھ کن، سی و یک سال است و نشستھ ای ومی خواھی رژیم عوض کنی، چقدر موفق شده ایرا

: رجوع شود بھ لینک

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2459&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=
1&AL=1&DT=dtv

:رجوع شود بھ لینک  -21

http://www.radiofarda.com/content/F11_Iran_Postelection_Kadivar/1914328.html
?page=2

:رجوع شود بھ لینک  -22

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2466&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=
1&AL=1&DT=dtv

http://www.kaleme.org/1388/11/13/klm-10327: رجوع شود بھ لینک  – 23

http://www.kaleme.org/1388/11/19/klm-11036: رجوع شود بھ لینک  —24



150

http://www.kaleme.org/1388/11/13/klm-10327: رجوع شود بھ لینک  -25

: رجوع شود بھ لینک  -26

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2438&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=1&
AL=1&DT=dtv 

:رجوع شود بھ لینک -27

http://www.kadivar.com/Index.asp?DocId=2448&AC=1&AF=1&ASB=1&AGM=1&
AL=1&DT=dtv

نظرات محسن کدیور  ".بیانیھ ی پنج نفره و منظرھای متفاوت دینی در گفت و گو با محسن کدیور"  -28
کھ او گفتھ است من بھ شیوه ی خاص خود آنھا را طرح کرده ام، عینًا بھ " ھمجنس خواھی"درباره ی 

. آورم تا خواننده خودش درباره ی آنھا داوری کند من متن آنھا را بدون ھیچ توضیحی می. قرار زیر است
" ھمجنس بازی"سخن گفتھ ام، اما محسن کدیور ھمھ جا از مفھوم " ھمجنس خواھی"من ھمھ جا از مفھوم 

:استفاده می کند

در اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر و دو میثاق پیرو آن بھ ) ھمجنس بازی(ارتباط جنسی با جنس موافق"
اصوًال ھمجنس بازی یا ھمجنس گرایی امری غیر عقالیی و غیر انسانی ست ... ده استرسمیت شناختھ نش

بھ قول مشھور اول برادریت را اثبات کن بعد ... و انحراف از مسیر صحیح بشری محسوب می شود
در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات ھمجنس  -اعم از اھل سنت و شیعھ -علمای اسالم..ادعای میراث کن

حرمت شرعی لواط و مساحقھ و مجازات شدید مرتکبین آن ھا از احکام ثابت و دائمی ... ستانندبازان ھمدا
روشنفکری دینی در این مسئلھ کھ فاقد پشتوانھ ی عقالنی است با اسالم سنتی در حرمت . شرعی است

قًا با صراحت می گویم مسلمانی مطل... برخوردی مشابھ دارد) فارغ از نو آن(شرعی  و اصل مجازات
ھمجنس گرایی را بر نمی تابد و از تمامی طرق موجھ برای ریشھ کن کردن این انحراف تأسف بار از 

).164 -165، صص حق الناسمحسن کدیور، "(جوامع انسانی کوشش می کند

از نگاه دینی ھجنس گرایی امری مطرود، قبیح و خالف نوامیس الھی است و مخل کیان خانواده می باشد "
در جامعھ ای ). 175، ص حق الناس"(ی توان آن را در زمره ی حقوق بشر بھ حساب آوردو ھرگز  نم

قانون از طریق راھکارھای "کھ دینداران بھ روش ھای دموکراتیک دولت را در اختیار بگیرند، 
دموکراتیک ھمجنس گرایی، روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج بھ ویژه قبل از ازدواج، ترویج سکس و 

حق "(ز طریق رسانھ ھای ارتباط جمعی، سقط جنین جز در موارد اضطراری را ممنوع می کندخشونت ا
). 44، ص الناس

. 206 -207، صص حق الناسمحسن کدیور،    -29

:در مراسم بزرگداشت بازرگان و منتظری در لینک زیر 88بھمن  3رجوع شود بھ سخنرانی    -30

http://www.khodnevis.org/persian/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%
B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/4444-kadivar_ganji.html 
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:رجوع شود بھ متن کامل گفت و گو در لینک زیر    -31

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/01/100111_l12_ef_with_ganji.shtml

:نوشتم" سیمای حقیقی علی خامنھ ای"در مقالھ ی 

:در سنت مسلمین دو خدا وجود دارد"

این خدا، خدای متشخص انسانوار  پادشاه جھان . است) خصوصًا اشاعره(خدای فقیھان و متکلمان اولی،
این خدا، ھمان کارھایی را . درست کرده اند پادشاھان دنیویبھ تعبیر دیگر،فقھا خدایی بھ صورت . است

پیام رسانانی دارد، دوست و دشمن دارد،. انجام می دھد کھ پادشاھان دارای قدرت مطلقھ انجام می داده اند
عصبانی و خشمگین می شود،پارتی بازی می کند، از مردم قرض می گیرد و بھ آنھا بھره می دھد، تنبیھ و 

می کند،دلش بھ ...) حکم ارتداد، حکم محاربھ، حکم شراب خواری، حکم سرقت،حکم سنگسار و(مجازات
.ھ و سرکوب می خوردرحم می آید، فریب کار است،تیرانداز است،قاتل است،بھ درد سلط

مدعای آنان این . آغاز می کنند لیس کمثلھ شیءآنان از . دومی، خدای عارفان و فیلسوفان مسلمان است
اگر خداوند از ھیچ جھتی از جھات شبیھ ھیچ موجودی از موجودات  نیست، شبیھ انسان ھا و : است

خداوند . ، کار آدمیان است)خداوند(بھ تعبیر مولوی، صورت بخشی بھ امر بی صورت. پادشاھان ھم نیست
بھ صراحت تمام گفتھ ) ھجری 505متوفی (بھ ھمین دلیل امام محمد غزالی. صورت بی صورت است

خدای ."اصوًال جمیع الفاظ زبان وقتی در حق خداوند بھ کار می روند، مجازی و استعاری می شوند:"است
ود بالذات است، تحریک پذیر نیست، برای آن فیلسوفان مسلمان کھ از جمیع جھات و حیثیات واجب الوج

در سنت عارفانھ . کھ حرکت از خصوصیات موجودات امکانی است کھ قوای خود را بھ فعلیت می رسانند
برای این کھ فرض وجود موجودی غیر . و فیلسوفانھ ی مسلمین، ھیچ موجودی غیر از خداوند وجود ندارد

اگر ". وجود مطلق"است، نھ " مطلق وجود"خداوند . ارض دارداز خداوند، با بی نھایت بودن خداوند تع
خدایی را اثبات کنند، آن ) خصوصًا برھان صدیقین صدرا با تمامی روایت ھای آن(براھین اثبات صانع

. خدای ابن عربی و مولوی و مالصدرا، چنین خدایی است. خدا، خدای غیر متشخص یا فراشخصی است
.خود از چنین خدایی دفاع می کرد عالمھ ی طباطبایی در فلسفھ ی

گفتم چنین خدایی را قبول دارم و بھ ھمان معنایی کھ "  بھ عبارت دیگر"من در پاسخ بھ پرسش برنامھ ی 
مالصدرا را صدرالمتألھین بھ شمار آورده . مولوی و ابن عربی و مالصدرا مسلمان ھستند، مسلمان ھستم

سیمای حقیقی ولی فقیھ این سخنان را . زرگان را تکفیر کرده انداند، اما در عین حال فقھا ھر سھ ی این ب
". حذف کرد تا بتواند علی خامنھ ای را نماینده ی زمینی پادشاه آسمان ھا قلمداد کند

. 41و  40، ص  ، حق الناسمحسن کدیور   -32

:در بخش دیگری از این کتاب در این خصوص گفتھ است

مطابق عرف آن روز : اول: در عصر نزول سھ ویژگی داشتھ اند) غیر عبادی(تک تک احکام شرعی"
در مقایسھ با احکام : سوم. مطابق عرف آن روز عادالنھ تلقی می شدند: دوم. عقالیی محسوب می شدند
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سیره ی عقالیی آن عصر معقولیت آن احکام را ... دیگر ادیان و مکاتب راه حل برتر بھ حساب می آمدند
حق "(از این احکام را ظالمانھ، خشن، موھن یا غیر عقالیی ارزیابی نمی کرد امضا می کرد و ھیچ یک

).139، ص الناس

این سخن کدیور کھ احکام فقھی اسالم در زمان خود از احکام ھمھ ی ادیان و آئین ھا برتر بوده اند، بر 
ض آمیز ناظر بھ مبنای کدام شواھد و قرائن تایید می گردد؟ بھ عنوان نمونھ او در خصوص احکام تبعی

:زنان می گوید

وقتی حقوق زن در اسالم را با حقوق زن در جاھلیت مقایسھ می کردی، می دیدی کھ اسالم برتر است، "
در تک تک احکام وقتی حقوق زن در ایران، رم و یونان باستان مقایسھ می کردی  می دیدی این حقوق 

عرف عصر نزول آن ھا را . نھ بودن آن ھاستبرتر است و بالخره مھمترین ویژگی احکام شرعی عادال
).291، ص حق الناس"(در نھایت عدالت، انصاف و دادگری ارزیابی می کرد

. 116و  115و   145و  127،انتشارات کویر، ص حق الناسمحسن کدیور،   -33

."بازشناسی حق عقل شرط الزم سازگاری دین و حقوق بشر"محسن کدیور، -34

 .41، ص ق الناسحمحسن کدیور،   -35

. 145، ص حق الناس محسن کدیور،  -36

.، رجوع شود بھ سایت محسن کدیور"داد و ستد اسالم و مدرنیتھ"محسن کدیور،    -37

 .151، ص حق الناسمحسن کدیور،  -38

 .154، ص حق الناسمحسن کدیور،  -39

. 161، حق الناسمحسن کدیور،   -40

.، رجوع شود بھ سایت وی"ر اسالم معاصرحقوق زنان د"محسن کدیور،  -41

 .176، ص حق الناسمحسن کدیور،    -42

.126 -127، صص حق الناسمحسن کدیور،   -43

را مطرح کرده، بھ " بیشتر بودن مفاسد از مصالح"یکی از مواردی کھ محسن کدیور معیار و مالک   -44
:قرار زیر است

، بیشتر بودن مفاسد از مصالحنافی با ضوابط عدالت یا اثبات مخالفت یقینی حکمی با سیره ی عقال یا ت"
).31، ص حق الناسمحسن کدیور، "(کاشف تز موقت بودن و غیر دائمی بودن چنین احکامی است

.308، ص حق الناسمحسن کدیور،   -45

.142، ص حق الناسمحسن کدیور،   -46

.310، ص حق الناسمحسن کدیور،   -47
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