
 

  -----------------------------------------------------     راه ما

  قرآن و زندگی 
ی  اقلــی واکثــرديــنی قــدی بــر نظريــهن

  )قسمت خنست(شعبدالکرمي سرودکتر
  ع/ن: به قلم 

  
راقــم ایــن ســطور ناقابــل تنهــا ســرمایه حیــاتش                

دلبستگی به اسالم و خدمت علمی به خادمان اسالم اسـت        
وفــی الواقــع بــضاعتش نیــز همــین  (و بیــشتر دوســت دارد 

 توزیع کننده آراء علمـاي اسـالمی باشـد      بلّغ و که م ) است
آنچه به او جسارت بخشیده تا در قالب پرسـش بـه برخـی      
آراء دکتر سروش خدشه وارد سازد در وهله اول عالقه و           

  . ت به معظم له و نحله روشنفکران دینی بوده استبمح
این مطالـب پریـشان ولـی برخاسـته از درد و احـساس در               

 است که نگارنده بی مقـدار     زمانی به رشته تحریر درآمده    
به منابع دسترسی نداشته و اکثریت قریب به اتفاق آن تنهـا     

  . به مدد حافظه نگاشته شده است
ن بزرگ این مـرز و بـوم و   تقریظ و تشویق دو تن ازاستادا   

 کـه بـی کـم و کاسـت درج          -ها و انتقاد ایـشان      راهنمایی
 بـه ایـن بنـده ناسـپاس خـدا جـرأت بخـشیده         –شده است   

یکی از این اسـتادان  . ت تا به نشر مقاله خود اقدام ورزد اس
که ادیب و ادب شـناس و متـرجم و قـرآن پـژوه بزرگـی                

گـري کـه از    خ مـشخص شـده و دی  –است به عالمت ب    
ران ن بزرگ و محققـان کـم همتـاي کـشور ایـ      پژوهاقرآن

  . ط مشخص شده است-ح-است با عالمت م
رسـد  عـرض مـی   مزید اطالع خوانندگان به      همچنین براي 

راد تواند به عنوان واکنش یکی از افـ     که این نقد و نظر می     
  . باشد در نظر گرفته شودن میکُرد ایرانی که پیرو تسنّ

گیـرم کـه عالیـق     چند در این مقام خـدا را شـاهد مـی           هر
بدین نکته نیز واقفم که از    . اممذهبی خود را دخالت نداده    

 کنـون چنـدین   زمان درج مقالۀ دکتر سروش در کیـان تـا        
است که هر یک به نحوي ي دیگر از ایشان نشر یافته    مقاله

انــد و را بـاز گفتـه  ›› دیــن اقلّـی  ‹‹ ي هـاي نظریـه  نـاگفتنی 
اند و این تئـوري  را بیشتر توضیح داده ›› دین اقلی ‹‹تئوري  

قرار داده  ›› تکامل معرفت دینی    ‹‹ي تئوري   را هم پشتوانه  
ي تجربـه ‹‹و  ››  دینـی   پلورالیـسم   ‹‹است و سپس تئـوري      

بـویژه مقالـۀ ذاتـی و       . را هم بر آنهـا افـزوده اسـت        ›› نبوي
ـ             ی و اکثـري   عرضی در دین ربطی وثیق بـا مقالـۀ دیـن اقلّ

  . دارد 
  توفیق همگی را از خدا خواهانم 

  خادم خادمان اسالم 
ناس و  خ ادیب و ادب ش–نقد و نظر آقاي ب 

  ت مقاله قرآن پژوه بزرگ دربارة کلی
  ......ان عزیزم آقایان سرور

با عرض سالم بنده مقاله پر بار و غیر تمندانه جنـاب    
  را به دقت خواندم ............. 

 اصول و روش نقد منصفانه در آن رعایت شـده          _1
  . است

در آن بـه نهایـت      ادب شرع و اخالق عرف هم       _ ٢
  . رعایت شده است

 اساس و انگیزه اصلی نگـارش ایـن مقالـه شـاید           -3
دکتـر سـروش اقلـی      . باشد از یک سوء تفاهم      ناشی

-ی می گیرد اما مؤلف محترم چنین می      بودن را کم  

انـد خـود مؤلـف وقتـی کـه         نماید که کیفی انگاشته   
 هزار جمله از کتـاب و سـنّت         12 – 10نویسد با   می

ــه  ــرون اولی ــارم (در ق ــنجم –چه ــدن  ) پ اســالمی تم
بزرگ و فرهنگی پیشرفته و معـارف غنـی زایـش و         
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  -----------------------------------------------------     راه ما

 رفتـار   مـافر  علـی یافت در واقع به شیوه کرٌ     پرورش  
  . است و مدعاي دکتر سروش را پذیرفته استنموده

عا  به نقد چندین و چنـد موضـوع  و مـد         این نقد  -4
ت آن شـود  دازد و همین به جاي آنکه مایه قو      پرمی

ــف و از دســت رفــتن    مایــه پراکنــدگی نیــروي مؤل
ثـل  شود اگر ایشان فی المتمرکز و صالبت مقاله می 
فرماینـد قـول    کـه مـی  _را ناکارایی فقـه یـا اجتهـاد     

ه بـین نقـد نیرومنـد      زیـر ذر   به   –دکتر سروش است    
  . شدندبردند بیش از این موفق میخود می

شرعی درست /  این است که قوانین اسالمی   حق -5
مانند قانون اساسی است کـه در نـسبت و مقایـسه بـا      

ــه  ــوانین تفــصیلی و روی و هــاي حقــوقی مجموعــه ق
ی اســت امــا  حــداقل کمــآراي محــاکم و غیــره در

حاکم و مهـیمن بـر آنهاسـت اگـر احکـام کتـاب و          
ازي افی بود به سنّت ائمه اطهار چـه نیـ   سنّت نبوي ک  

بود؟ و اگر مجموعاً هـر سـه کـافی بـود بـه اجتهـاد                 
ــه     ــرف چ ــرع و ع ــاي ش ــدان و کوشــش علم مجته

 قرنـه تـا حـاال کـافی و          14حاجت بود و اگر تالش      
ست، پس آیا از این پس باب علـم و فتـوا و    مکفی ا 

حـال آنکـه پاسـخ اینهـا        ... اجتهاد  منسد خواهد شد    
  . منفی است

  / رگ گست این آب شیرین و آب شود
  . با خالیق می رود تا نفخ صور                            

فقط قوانین تجاري و بانکداري و نیز قانون خـانواده       
سالم احتیاج به هزاران    در جوامع اسالمی و در ظلّ ا      

اینکه مؤلـف در ضـمن      . ردتکمله و شرح و بسط دا     
 الهی در باب سرقت را نه کافی و نه حتّی  مقاله، حد 

الزم شــمرده بــا همــه نگــرش و نگــارش او منافــات 
البته بعداً از سنگینی مجازات که بازدارنـدگی        . دارد

امـا علمـاي کیفـر شناسـی بـا      . دارد دفاع کرده است 
   خ –ب . افق نیستنداین امر مو

  
  الرحیمالرحمناهللا               بسم

  
   جحود دین کامل خداوند میان جمود و

  )دین اقلّی و اکثري : نقدي بر (
شود کـه نگارنـده ایـن    فروتنانه یاد آور می                

سی نداشته بلکه بر آن بوده که       یه نو سطور قصد ردی  
و  .اس داردرا پـ ›› دین اقلّی ‹‹حرمت صاحب نظریه    

ــد    ــاگردي کن ــه ش ــده ک ــالش ورزی ــشتر ت ــه . بی البت
ــرح     ــتاد ط ــشهایی را در درس اس ــکاالت و پرس اش

 جویـاي   اسـت، پرسـشهاي فـرد عـامی دینـدارِِِ         کرده
اگـر گـاهی بـر      . حقیقت از دانشمندي جلیـل القـدر      

  . طلبدالف این مرام قلم چرخیده پوزش میخ
ــوار   ــشمند بزرگ ــدالکریم  –ســخنرانی دان ــر عب  دکت

 که در جمع دانشجویان ایرانی در مونترال –روش  س
 ایراد شده و کیان شـماره      1375کانادا در اسفند ماه     

بـه  ›› دیـن اقلّـی   ‹‹ سال هشتم آن را تحت عنوان        41
ر آراء و آثار ایـشان جـاي   چاپ رسانیده، مانند دیگ   

  . ي استتأمل جد
دکتر سروش در ایـن گفتـار کـه البتـه بـادیگر آراء              

ایشان هـم پیونـد دارد ، بـر آن اسـت           گفته و ناگفته    
ــه     ــه زمین ــن در کلی ــد دی ــشان ده ــه ن ــه  ک ــا و هم ه

بخشهایش اعم از عقاید و احکام اخالق که در سـه        
اند، اقـلّ مطالـب     علم کالم ، فقه و عرفان نمود یافته       

طـور کلـی    و بـه  . اسـت مورد نیاز بشر را بیـان نمـوده       
با نگرش خاصـی    (هدایت دین اقلّی است نه اکثري       

ضمناً به رابطه دین با علم ، اجتهـاد و        )  اقل و اکثر   به
  . نیز پرداخته اند ... حکومت و 
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. انـد  بنـد تقـدیم کـرده      11ایشان گفتـار خـود را در        
هـاي عملـی تکیـه    بیشتر بر شواهد خـارجی و نمونـه      

عاي خـود را بـه ثبـوت برسـاند و نـدرتاً          نموده تا مد  
شواهد دینی را هـم در تأییـد صـدق مقـال خـویش             

  . دان افزوده است ب
  مقصود دکتر سروش 

غرض گوینده از طرح این بحث و نظـایر                       
با آشنایی اجمالی که بـه دیگـر بحثهـاي دکتـر           (آن  

چنانکه در بند آخـر یـادآوري شـده     ) سروش داریم 
پیام لطیف الهی محفـوظ و محتـرم        ‹‹ : این است که  

نند، بـه  تا کسانی به نام دین نشر خرافات نک  ... بماند  
ادعاهـاي گـزاف     دیـن    نام دین دستم نکنند، بـه نـام       

نکنند، به نام دین، دین فروشی نکننـد، بـه نـام دیـن           
  ... ویرانی ببار نیاورند 

   /خواجه پندارد که طاعت می کند
   بی خبر از معصیت جان می کند               

به نام دین سـخت گیریهـاي بـی مـورد کـردن و بـا                
ن غیـر قطعـی تنگناهـا بـراي     احکام احتیـاطی و ظنـو   

مردم درست کـردن و دریـدن و بریـدن و خـشونت      
ورزیـدن و بــه جــاي اکتفــا بــه اجتنــاب از مخالفــت  
قطعی با شرع، طالب موافقت قطعی با شرع بـودن و           
دین را از موضع داور بیرون آوردن، و به منبـع همـه    
چیز بدل کردن ، همه از مفاسدي اسـت کـه بـه نـام          

هـد و روشـنفکر دینـی مـسؤول       دین می تواند رخ د    
  ›› .شناختن و شناساندن آنهاست

ي دکتـر سـروش بـا ایـن جملـه خـتم           در پایان مقاله  
 دین است که نه با چنین روي کردي به ‹‹: استشده

شـود، نـه تحکـم، نـه ارتـزاق، نـه            دین ابزار ستم می   
  . ››انگیزيخرافه پروري و اختالف

 خیــر ت یــجــاي انکــار نیــست هــدف مــصلحانه و ن 
اي کــه جمــالت بــاال تعبیــري از آن اســت خواهانــه

ــداران      ــه دین ــپاس اســت و وظیف ــدیر و س ــورد تق م
دردمند و صاحب رسـالت اسـت کـه در گـسترش،            

  . تعمیق و تحقق مفاد آنها تالش ورزند
دکتر سروش گفتار خود را با نقل شواهدي از اقوال    
و اعمال اصحاب جمود که به تعطیلی فکر و عقل و    

 جویی آدمیـان منجـر مـی شـود آغـاز            تدبیر و چاره  
بـه  ‹‹: اسـت کـه  کرده و بدین طریق فتح باب نمـوده   

هر حال این قبیل مالحظات بود که مرا به این نکتـه            
متفطن کرد که ذهنیت عموم مردم مـا، البتـه بـه تبـع        
رهبران روحـانی مـا ایـن اسـت کـه دیـن، منبعـی و                

سیدم تا این مخزنی حداکثري است و به این نتیجه ر    
یح نکنیم از عهـده مـشکالت       نیت را تعدیل و تنق    ذه

حـداکثر نتـایج را از   . ناشی از آن بـر نخـواهیم آمـد       
حداقل احکام انتظار داشتن و حل مـشکالت ذهنهـا        
ــده را از احکــامی کــه در خــور    ــدگیهاي پیچی و زن

ترین معیشتها هستند، خواستن و   اجتهـاد را بـه       ساده
ء و مـا در     هـا گـرفتن منـشا     معنی اکثري کردن اقّلـی    

مشکالت نظري و عملی جـدي در جامعـه مـا شـده        
  ›› .است 

در اینجا خواننده بـا قـرار گـرفتن در مقابـل قـسمت         
هـاي  اخیر متن یاد شده، روال منطقـی مقدمـه چنیـی    

بینـد زیـرا   گونه میدکتر سروش را مخدوش و طفره 
قابل انتظار بود که ایشان در مقابل اصحاب جمود و      

شه و تدبیر ستیزان به ادلـه عقلـی     ظاهر گرایان و اندی   
و نقلی متمسک شده و صاحبان مخلص ایـن گونـه            

سـاخت زیـرا تنبیـه و    آراء را به اشتباهشان واقف می    
پنـدارد آداب نظافـت و حتّـی        ایقاظ کـسی کـه مـی      

مواد شستشو کننده را باید به لفظ و عبارت در شرع       

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

  -----------------------------------------------------     راه ما

جـستجو کــرد و یـا کــسی کــه عـالوه بــر خمــس و    
-اي را در اقتصاد روا نمی     ر و برنامه  زکات هیچ تدبی  

دارد و یا بـراي پیـشگیري از دزدي تنهـا بـر بریـدن               
نمایـد و یـا احتکـار را تنهـا در     دست دزد تکیـه مـی    

شـمارد نـه    اقالم مخصوصی از خوراکیهـا جـرم مـی        
کران مـسلمان و  چندان سخت و صعب است که متفّ 

علماي دین شناس و مصلحین عـالی مقـام را عـاجز          
  . اشدنموده ب

اضافه بر راهنماییهاي دین و خرد، بـیش ازهـر چیـز           
واقعیتهاي زندگی، این گونه افراد را بیدار مـی کنـد    

ــشاند   ــدیل مــی ک ــه اصــالح و تع . و افکارشــان را ب
چنانکــه اکثــر آنــان در مواجهــه بــا واقعیــات مبنــاي  

ع اندیـشه  اندیشه خود یا اجزاء اندیـشه خـود یـا منـاب         
  . نددهخود را تغییر داده و می

     : جمالت اخیر متن کـه بـا ایـن کلمـات آغـاز شـده          
 ››...حل مشکالت ذهنها و زندگیهاي پیچیـده را         ‹‹ 

که به آرامـی سـیاق گفتـار را از لحـن یـک متفکـر        
مسلمان به لحـن متفکـري فـارغ از دیـن تغییـر داده               

سخنران محتـرم  . جداً شبهه انگیز و فتنه آفرین است      
طور کلی اعم از را بهطور سربست احکام اسالمی    به

احکــامی کــه در قــرآن ذکــر شــده چــه فــردي چــه 
لــی  یــا جزائــی و حقــوقی و بــه طریــق اَو اجتمــاعی

ــف در     ــذاهب مختل ــات م ــه روای ــه بناب احکــامی ک
احادیث رأساً وارد شده یا در تشریح و تبیین احکام       

دانـد  اند در خور ساده ترین معیشتها مـی قرآنی آمده 
ندگیهاي پیچیده از آنها   که حل مشکالت ذهنها و ز     

  . ساخته نیست
مندرج در  (اگر فرض اخیر در برداشت از متن دکتر       

صحیح باشد جـاي چنـد سـؤال جـدي،      ) مجله کیان 
  : باقی است

آیا این احکام که در متن کتـاب الهـی یـا بـر زبـان                
انـد از سـوي     معصوم بیان شده  ) یا پیشوایان (پیشواي  

و آینـده بـر   م و خبیر به گذشـته و حـال        خداوند علی 
است؟ آیـا خداونـد، آگـاه بـه         پیامبرِ امین نازل نشده   

اَال يعلَم من خَلَـقَ     (حاالت مخلوقات خود نیست؟     

آیا کسی که آفریده است علم نـدارد؟      (14/ملک   )؟
انـسان،  ‹‹ آیـا  ). شناسـد؟ یا مخلوقـات خـود را نمـی    

بــر او هــم شــناخته نیــست؟ و ›› موجــودي ناشــناخته
باشـد؟  تـرین ذات هـستی نمـی      ناسخداوند انسان ش  

و لَقَد خَلَقْنا االنْسان    ) (نَحن َآقْرب من حبِل الْوريد    (
    هنَفْس بِه وِسسما تُو لَمتَع می دانیم کـه  ››16/ق ‹‹  )و 

  . کنداي به او مینفسش چه وسوسه
  /       بیدلی در همه احوال خدا با او بود

  .کرددیدش و از دور خدایا می نمیاو                    
آیا در متن کتـاب الهـی کـه آیـاتش از اسـتحکام و       

ياته ثُم فُصلَتْ   اُحكمتْ ا (تفصیل کافی برخوردارنـد     

آیـات آن اسـتوار و        (1/هـود )من لَدن حكيم خَبيـر    
ــیوا اســت  ــانی در آن  ) . روشــن و ش و شــک و گم

ه    (نیست   یِ ف بی اسـاس کتـاب    کـه آنهـا      (1/بقـره  )ال ر
         انـد  شـده بـراي دوره مـوقتی در نظـر گرفتـه         ) هستند
؟ چگونه این احکام براي آخرین دیـن الهـی       یا خیر 

دین  (19/آل عمران  ...)ان الدين عنداِهللا االسالم   (که  
یت لکـم االسـالم     (و  ) خداپسند همانا اسالم است    رضَ

و ) دیدیمدین اسالم را بر شما پسن  (31/مائـده   ... )دینا
 کـه دیـنش   40/احـزاب   )خـاتم النّبـینَ  (آخرین پیـامبر    

كافّـةً  ( و همگـانی     1/فرقـان    )للعالمين نَذيراً (جهانی  

ال يأتيه الباطُل من بـينِ        ( جاودانی   28/سبأ   )للنّاس

 است در نظـر گرفتـه   42/فصلت   )يديه و ال من خَلفه    
خور ساده اند ؟ و آیا احکام چنین دینی تنها در شده

  ترین معیشتها هستند؟ 
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آیا دینی که انذارش توسط کتابش بـراي آینـدگان          
نْ بلَغَ      (نیز می باشد     م و ه تا شـما   (19/ انعام)الُنذر کُم ْ بِ

را بیم دهم به وسیله قرآن و هر کسی را که این پیام        
و تزکیـــه و تعلـــیم کتـــاب و ) بـــدو رســـیده باشـــد

ه زمان پیـامبر    حکمتش براي کسانی هم می باشد ک      
ــد را درك نکــرده ــم (ان ــوا به ــم یلحق ــذّین ل  آل )و ال

 احکام موجـود در آن سـزاوار اسـت کـه          170/عمران
ــشتها   ــاده تــــــرین معیــــ   تنهــــــا در خــــــور ســــ

  باشد؟ 
ــه ایــن شــکل ادا مــی   ــارت ب حــل ‹‹ : شــد اگــر عب

مشکالت ذهنهـا و زنـدگیهاي پیچیـده را تنهـا از         
ـ ... منطق و ظاهر احکام شرعی خواستن        شاء و  من

مادر مشکالت نظري و عملی جدي در جامعه مـا          
-با گفتار آغازین دکتر و مقدمه چینی    ››شده است   

هاي وي و فضاي کلـی مقالـه و حتّـی عنـوان مقالـه         
در این صورت استنتاج خواننـده آن       . سازگارتر بود 

بـود کـه عـالوه بـر احکـام منـدرج در کتـاب و                می
 نیــز ، مؤظــف بــه یــافتن راه حلهــاي عقالیــی ســنّت
 ›› قحـ ‹‹و  ›› سمقد‹‹یعنی احکام اسالمی،    . هستیم

ستند بــه انــد ولــی نــصاً و عبارتــاً کــافی نیــ››الزم‹‹و 
نه تنها جایز و مباح است کـه    عبارت دیگر، براي ما   

 و عرفــی و بـه دنبــال روشــها وراهکارهـاي عقالیــی  
تجربی هم برویم بلکه شرعاً نیـز ملـزم بـه ایـن کـار             

مله اخیر کار مـصلحین     بخصوص تکیه بر ج   . هستیم
اندیـشان بیـشتر رفیـق    مسلمان را در مواجهه بـا دگـم    

ی رفتـار کـردن     در اینصورت عقالئ  . سازدتوفیق می 
در راستاي شـریعت و در امتـداد آن خواهـد بـود و              

ب جـویی از تجـار  ارسال عنان عقل و اندیشه و بهره      
گیـرد و از ایـن   دیگران جنبه دینی هم بـه خـود مـی         

ن، بهتــر موفــق بــه تنــویرِ عقــولِ موضــع، روشــنفکرا

ــان و اصــحاب و اعــوان   مقــدس مآبــان و ظاهرگرای
و معلـوم نیـست     . حشو و قشور و جمود خواهند شد      

دکتـر ســروش چـرا ایــن روش را بـراي رســیدن بــه    
-اهدافی که در قبل به آن اشاره کردیم بـر نگزیـده          

   است؟
›› تنهـا ‹‹ از سویی دیگر، خودداري از آوردن کلمۀ       

و حـل   ... ‹‹  : در جملـۀ  ›› احکـامی ‹‹مۀ  در جلو کل  
مشکالت ذهنها و زندگیهاي پیچیـده را از احکـامی       

ترین معیـشتها هـستند ، خواسـتن     که در خور ساده     
کند و متأسفانه راه را براي تفسیر الحادي باز می›› ...
  . تابد عبارت نیز چنین تفسیري را بر میمتن

اجتهاد را ‹‹: جمله دیگر دکتر سروش با این عبـارت  
منـشاء و  ) نیز(ها گرفتن به معنی اکثري کردن اقلی    

مادر مشکالت نظري و عملی جـدي در جامعـه مـا            
وجـه دیگـري از حـذف و بـی اعتبـار            ›› .شده است 

طـور کلـی سیـستم      هنشان دادن احکـام اسـالمی و بـ        
مـالی  که شامل نظام  قضایی، حقوق و (فقهی آن را  

-ه نمایش مـی   ب) دباشدر ابعاد فردي و اجتماعی می     

زیـرا چنانکـه بعــداً در مـورد ایـن گــزاره و     . گـذارد 
رانـد، او   بـر ایـن    ي قبلی به تفصیل سخن می  گزاره

باور است که روش اجتهادي نیز براي ادارة زندگی        
  . پیچیده امروز وافیِ به مقصود نیست

بیان دکتر سروش آنگاه بـه غرابـت و اشـکال بیـشتر        
ست بخش اخالقیـات و     نماید که گفته ا   برخورد می 

  .   حتّی عقاید نیز همین داستان را دارند
چون ما خواهان رفع ابهام و زدودن فضاي تهمـت و   
تــوهم و تــشویب از ایــن مقالــه هــستیم و در موضــع 
ــوان    ــه عن یــک مــسلمان اهــل مطالعــه و تحقیــق و ب

) از جمله دکتر سروش(خواننده آثار متفکران دینی   
 ای ن  فقـط متوجـه   م راایـم اشـکاالت  به داوري نشـسته   
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ســازم و از طــرح آراء دیگــر ایــشان نفیــاً   مــیمقال  ھ
  .ورزمخودداري می واثباتاً

دانم در افتتـاح مطلـب، برخـی آراء         برخود الزم می  
 حسین برانگیز ایشان را نیز بازگو ارزنده و جمالت ت   

  : نمایم
ایم که دیـن در مقـام تعلـیم علـوم           همه ما پذیرفته  ‹‹ 

 و  وده است، هیچ یک از ما جـداً       بی نب  تجر _طبیعی  
انصافاً انتظار نداریم پیامبر به ما فیزیک یا شـیمی یـا          
ــالیز      ــر و آن ــا جب ــا هندســه ی ــا طــب ی ــم نجــوم ی عل

  3بند ››  .بیاموزد
عنـی  ی» هر مقامی ادبـی دارد    «:انداگفتهون به م  اخالقی

» .اسـت از ادب متناسـب بـا هـر مقـام           اخالق عبارت 
    4بند
قــام پیــامبري و پیــشوایی اســت پیــامبر چــون در م‹‹ 

نباید سخنش بـا شـعر در آمیختـه شـود، او نبایـد بـه            
نحوي عمل کند که پیروانش بگویند قـوة خیـال بـر      

  6بند ›› .وي مسلط است
خواهد جـاودان و خـاتم باشـد راهـی      دینی که می  ‹‹

ندارد جز اینکه به هسته و رشته مشترکی که آدمیان         
دهــد یونــد مــیرا در همــه ادوار و اعــصار بــه هــم پ 

ــد صــرفنظر      ــی و زوای ــروع و حواش ــسبد و از ف بچ
  7بند ›› .کند

کامل بودن دین یا یک مکتـب بـه ایـن معناسـت           ‹‹ 
ــب در هــدف خــود و در آن     ــا مکت ــن ی کــه آن دی

اي که بـراي عمـل و رسـالت خـود برگزیـده             حوزه
کامل یعنی موفق است، گویا امـروزه همـه مفـسران        

ا رطبٍ و ال یابسٍ ی(به دین اجماع  رسیده باشند که       
 دخلی به قـرآن نـدارد و   59/انعام) االّ فی کتابٍ مبین   

بـراي مثـال   . اري اسـت کتاب مبین مربوط به علـم بـ     

کنید این مثلث در مثلث بودن کامـل        مثلثی رسم می  
   9بند ›› .است ولی البته چهار ضلعی نیست

اي هم در باب اجتهاد بر ایـن بحـث بیفـزائیم     نکته‹‹ 
 در فقــه جــاري نیــست بلکــه در تمــام اجتهــاد فقــط

یـک فیلـسوف   . معارف علمی و فکري جاري است 
اجتهـاد همـان   . یا عالم اخالق هم اهل اجتهاد اسـت       

بنـد  ›› .جد و جهد فکري بر طبق موازین معین است    
10   
کار عالم دینی معلوم است عالم دینـی یـا فقیـه و            ‹‹ 

عالم به احکام اهللا اسـت، یـا عـالم اخـالق اسـت یـا             
 نظر ولی کسی که از بیرون دین... کلم یا مفسر یا مت

گوید و البته نگـران  می کند و درباره دین سخن می   
ــست      ــم ه ــن ه ــل دی ــشه و عم ــظ ســالمت اندی حف

  11بند ›› . است"روشنفکر دینی"
و دينـدار همـين اسـت       ›› كار روشنفكر دين خواه   ‹‹

ايمـان دينـي را بـه       ... كه به دينـداران بياموزنـد كـه         
كالمـي گـره نزننـد و در عمـل بـه آنچـه              اختالفات  

محكم و قطعي و اجمـاعي اسـت رو آورنـد و علـم        
ــشابهات     ــا را از مت ــسپارند و آنه ــدا ب ــه خ ــاقي را ب ب

و اگر اختالفي شديد بر حكمي مـي رود،         . بشمارند
بدانند كه خدا را در آنجـا حكمـي نيـست كـه اگـر           
خدا مي خواست قطعـاً مـي توانـست بـسي بـيش از               

ز دين به دست ما رسيده به مـا برسـاند        آنكه اكنون ا  
و ما را از گرداب مجعوالت و محتمالت و ظنونات      

   پايان مقاله ١١بند ›› و مختلفات برهاند
اي هـستند كـه پـسند طبـع هـر           اينها جمالت ارزنـده   

باشد ولي متأسـفانه ايـن عبـارت       مسلمان آگاهي مي  
در مقاله حكم موارد استطرادي را دارند كه گوينده    

ورزد و هدف گيري اصلي     نها تأكيد جدي نمي   بر آ 
گيري از اين   اي تنظيم شده كه نتيجه    مطالب به گونه  
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ــه ــاره جمل ــه طــرح پ اي مطالــب غريــب و هــا هــم ب
  . دهدانجامد و نقض غرض رخ مينامأنوس مي

حل مشكالت ذهنها و ‹‹نويسنده با طرح اين جمله    
ترين زندگيهاي پيچيده را از احكامي در خور ساده

معيشتها خواستن و اجتهاد را به معني اكثري كردن 
اقلّي ها گرفتن مادر و منشأ مشكالت نظري و عملي 

حرف آخر خويش ››  جدي در جامعه ما شده است
را در ابتدا بيان كرده و از اين به بعـد تمـام مقالـه در      

 رود و مفاد ايـن  توجيه و تثبيت همين يك جمله مي      
. يان دارد ســرجملــه چــون روحــي در كالبــد مقالــه 

همچنين نويسنده اين مطلب را نيز القاء كرده كه نـه       
زيرا اسـتثنائي  (تنها كليه احكام عملي و علمیِِ اسالم      

در خور حل مشكالت پيچيـده ذهنهـا و        ) قائل نشده 
ــستند بلكــه از بكــارگيري      ــدگيهاي امــروزي ني زن

  . اجتهاد نيز در اين راه طُرفي نخواهيم بست
 و قدح ديدگاه و عملكرد     به رد  پس نه تنها نويسنده   

اهل جمود پرداخته بلكه اصـحاب اجتهـاد مـصطلح          
فقهــي را نيــز عــاجز و درمانــده در حــل مــشكالت  

هاي امروزي پنداشته است و خواهيم ديد كـه   جامعه
دكترين و راهکار اصـحاب اجتهـاد آزاد و نـوين از        
منابع ديني مصلحين اسالمي را هم وافي بـه مقـصود     

يــن ديــدگاه جــز بــه حــذف و ناديــده  دانــد و انمــي
 چـه احکـام   -ز ديـن بـه نـام احكـام    گرفتن بخـشي ا   

 -القـی و چـه احکـام عملـی       خعقيدتی چه احکام ا   
رسـد  شود و بدين معني چنين به نظر مـي   راضي نمي 

-كه نويسنده در صدد است تا از اين احكام تقـدس      

زدايي نمايد آنگاه هر چه از ايـن احكـام كـه پـسند          
ــا  مــسني و عــصريان بــود ابقــا و بقيــه  طبــع ايــشان ي

گيـري نظريـه خـويش    ايشان براي پي  . متروك شود 
 –  قرآن و سنّت     -لزومي نمي بيند كه از منابع ديني      

را از اول مبنـا وفـرض را   آيه و روايت نقل نمايد زيـ      
براين گذاشته كـه نگـاهش بـه ديـن، نگـاهي اسـت            

بينـد  بعالوه، لزومـي نمـي    . نه درون ديني  برون ديني   
دربارة احكام منتسب به ديـن تحقيـق كنـد زيـرا       که  
  . كنماست مناقشة فقيهانه نميگفته

هاي جديد از احكام ديني را هم براي حـل     برداشت
هــاي امـروزي، قبــول نـدارد زيــرا   مـشكالت جامعـه  

-خـارج نمـي  اجتهاد به نظر او دين را از اقّلي بـودن      

گاه ايشان براي بيان نظرات، عقل  كند پس تنها تكيه   
در حالي كـه ايـن ابـزار كـه      .  تجربه و عرف است    و

رسـد بـراي   كاربرد ويژه خود را دارند بـه نظـر نمـي      
ي در مقـام عمـل   حل مشكالت جوامع اسـالمي حتّـ     

تـر  البته در مقام نظر پذيرش آن ناموجـه  (موفق باشد   
زيرا تمدن اسالمي از بـدو پيـدايش تـا زمـان            ) است

هـاي  تتعمار و به دنبـال آن تـشكيل حكومـ         غلبه اس 
دســت نــشانده همــواره ديــن را در صــحنه زنــدگي  

اسـت  فردي و اجتماعي و روحي و مادي خود ديده      
و تجربــه صــد ســاله اخيــر نــشان داده كــه هــر گــاه  
حركتي در جهت خالف آن صورت گرفتـه اسـت           
ملّت و دولت از هم جدا شده و روند تشكيل جامعه     

ت دچـار وقفـه  شــده و    ملّـ –مـدني و پديـد دولـت    
عــه دچــار فــاق اجتمــاعي از بــين رفتــه و جامبلكــه و

نمونـه آن تركيـه     . (شيزوفرني فرهنگـي شـده اسـت      
ــامي در    ــاي نظـ ــشاهي، كودتـ ــران شاهنـ ــوين، ايـ نـ

صرفنظر از پيـام جـامع ديـن        ...) كشورهاي عربي و    
تـا   (٢٥/حديـد  ...)ليقوم النّاس بالقسط (كه متـضمن   

 )العليـا كلمـةاهللا هـی   ،  )مردم به دادگري برخيزند   
ــه ــت      (٤٠/توب ــه واالس ــت ك ــي اس ــان اله و ) و آرم

تا  (٢٢/، توبـه ٢٨/، فتح٩/صف)ليظهره علي الدين كلّه  (
 و يكون الـدين   () آن را بر همه اديان پيروز گرداند      
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و ) و دين سراسر دين خدائي باشد    (٣٩/انفال )كلّه هللا 
تـا آنكـه فتنـه بـاقي         (١٩٣/بقـره  )حتّي ال تكون فتنةٌ   (

و  (١٤٣/بقـره  )اكم امةً وسطاً    وكذلك جعلن (و  ) نمانـد 
امـتكم  (و  )بدينسان شما را گروهي بهينه گردانـديم      

امت شما امتي يگانه     (٩٢/، انبياء ٥٢/مومنون )امةً واحدةً 
تـا   (١٤٣/بقـره  )لتكونواشهداء علي النّاس  (و  ). اسـت 

و به لحاظ نظـري   . باشدمي... و) گواهان مردم باشيد  
و اجتمـاعي و  و آرماني دست شستن از ابعاد عملـي     

سازد اگـر كـسي بگويـد    انقالبي دين را ناممكن مي   
ه كه مشكالت جامعه ما بيشتر از آن جهت نيست كـ    

و ديـن چـون    باشـد نگاه به دين نگاه زياده طلب مي   
اسـت كـه حـاوي    منبع و مخزني در نظر گرفته شـده     

همه چيز است بلكه بيشتر از آن جهت اسـت كـه از        
اض نفساني و برتري    شود و اغر  دين سوءاستفاده مي  

هاي شيطاني و منافع فردي، صنفي و گروهي،         طلبي
گيري و تحكم و    دين را به مثابه ابزاري براي سخت      

ــه    ــدن و خــشنونت ورزي بكــار گرفت ــدن و بري دري
چنانكه هميشه در طول تاريخ، جهل بـسيط و         . است

اسـت  است كه بدبختي آور بـوده ناداني صرف نبوده  
 يا تجاهل و بغي و اسـتكبار   ادبلكه جهل آلوده به عن    

اسـت كـه بيـشتر اسـباب        االرض و فساد بوده    في علو
در اين  . استبدبختي و مشقات بشر را فراهم آورده      
  دهند؟ صورت دكتر سروش چه جوابي مي

  /ويش ـــــود خــــهر دنيا ســـب
  ش ـيــد پــــدر آرنــــن انــــدي                             

  / دين تواني آسودگفتم كه به 
  را كه به خير دفع شر شد ـــزي                              

      / گفتا نه چنين بود كه گفتي
  ه نشد بتر شد ـه بــوس كـــافس                             

      / ـــهر رادگـــا طلبان بـــدني

   رشدــــز بهانة دگــــــدين ني                              
ــان و م   ــود مجري ــه خ ــر در مقال ــن را  تدكت ــان دي ولّي

ا خواب و خشم و شـهوت مبـر       و  وار از خور    مالئكه
هـاي دينـي  و   است و تنها برداشـت به حساب آورده  

چيزي را كه به نام دين در ذهن آنـان  جـاي گرفتـه      
در حـالي كـه     . داندرا عامل بدبختي و مشكالت مي     

نهاي سـودجو  اي از انسادر طول تاريخ همواره دسته   
انـد كـه از تمـام قـواي        و زيادطلب و خودخواه بوده    

ــتفاده كــرده    ــر انــساني سوءاس ــد و موجبــات  خي ان
انـد چـه   تحريف آنان را به سود خويش فراهم آوده     

شر يعني مستضعفين و نيك     معني دارد كه اكثريت ب    
كـه  ) ديـن (شتيبانـشان همـواره از سـالحي       خواهان پ 

فـر باشـند بـه جـاي        اند متن مستكبرين به دست گرفته   
زيرا سالح در اصل (اينكه آنها را خلع سالح سازند    

مدام از مضار و معايـب و       ) مطابق با آمال آنان است    
خطرات سالحهاي آنها دم بزنند كه اين امر نيـز دام          
تزوير و خطرناكي است كه دشـمنان بـشريت آن را      

 سـالح مـردم را از دسـت آنـان      اند از سويي گسترده
-برند و يا آن را بـي      کار مي ه آنان به  ليگيرند و ع  می

ن که مـردم از سـر   سازند و همياثر مي خاصيت و بي  
ــاهي و ســـطحي ــر و  ناآگـ نگـــري از ضـــرر و خطـ

زيانمندي سالح سخن به ميان آورند آنان را تكفيـر      
  . شمارندتد مينمايند و مرمي

به گمان من كامالً روشن ‹‹: دكتر سروش مي گويد
لوگيري از دزدي به هيچ وجه است كه مثالً براي ج

ايشان مطلـب   »اجراي آن حكم فقهي كافي نيست  
نه تنها بـه گمـان ايـشان        . اندواضحي را افاده فرموده   

بلكه به گمان اكثر علماي اسالمي كه در اين عـصر         
-انديشه تجديد و اقامه نظام اسـالمي را در سـر مـي           

پرورانند هرگز اجراي ايـن حكـم بـه تنهـائي كـافي       
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ريم از اينكـه حتّـي در صـدر اسـالم نيـز       نيست بگـذ  
ــدايت     ــق هـ ــبهه طبـ ــود شـ ــل وجـ ــه دليـ ــاهي بـ گـ

 اين حكم اساساً اجـرا   )ادرؤاالحدود بالشّبهات (نبوي
عام الرمـاده   (براي نمونه در سال قحطي      . نشده است 

در عهد خلفـاي راشـدين ايـن حكـم اجـرا نـشده              ) 
است؛ فقهاي اسالمي نيز بيست و چند شرط را براي   

انـد و بعـضي فقهـاي معاصـر      الزم شـمرده  اجراء آن   
معتقدند كه تـا مرحلـه تثبيـت كامـل نظـام از طريـق          

 جمعي كه به سالم  وگذار از مراحل پرورشي فردي
اين حكـم   . افتدانجامد به تأخير مي   سازي جامعه مي  

ــرض     ــازدهم هجــري ف ــال ي ــه س ــامبر ب ــان پي در زم
است يعني در آخرين مراحل نظام سـازي و    گرديده

سازي و تـأمين   طّي مراحل فردسازي و جامعهبعد از 
امنيت اجتمـاعي و شـغلي و آمـاده سـازي روانـي و              

  . برقراري عدالت اجتماعي
اي در انتقاد به اجراي اين قانون        مقاله ١٣٦٠در سال   

و ساير حدود در ايران از سوي عالمه احمـد مفتـي             
 در – از مــشاهير و دانــشمندان اهــل ســنّت    –زاده 

كه در آنجا شخص مـذكور   ا منتشر شد جام روزنامه
 .تــأمين حقــوق ســپس اجــراي حــدود: گفتــه بــود

بـه  ١رواياتي هم از حضرت علي در دست است كه         
دليل اعتراف سارق و يـا فقـر وي ايـن حكـم اجـرا               

  ... .نشده است 
  
  
  
 

                                                
 انكار حدود آنھم قرآني كار آساني نیست كافي ندانستن آن - ١

  خ –  ب .غیر از الزم ندانستن آن است 

ی 
: دوجمله از آیات قرآن، که معنی جمله اول چنین اسـت    ) 4(

نبودند،که بعد بـه اخـتالف   »امتی واحد « مردم جز به صورت 
مردم، پس ازآنکه   : ی جمله دوم چنین است    ومعن... پرداختند

دانش وآگاهی، وسیله پیـامبران بـه آنـان رسـید، بـه خـاطر               
  ...سرکشی و ستم نسبت بهمدیگر، فرقه فرقه شدند

هرنوع بخـصوص ازجانداران،ایـستا و      «:بحث درباره اینکه  ) 5(
 ولی انـسان همنـوعی وهمفـردي، پویـا و      ,بدون تکامل است  

قسمت مهم این تکامل، اختیاري     چون  :واینکه» تکاملی است 
وآگاهانه است، به خاطرگرفتن امتیـازات  مـادي و  معنـوي،            

بـه  :  (توضـیح  ... غالباً جنبه معنوي زندگی رابقهقرا میکشاند  
چه دلیل؟به دلیل وجود انسانهاي برتري طلب که تالشـشان       

   . براي آینده)بخاطرخوداست
ــر کیفیتــی بــسیار عــالی ا کلمــه امــ)6 ( ــوع ت داللــت ب ز ن

ه کلمات مشابه ، این     گی افراد با یکدیگر دارد، که بقی      همبست
  .رسانندمعنی را نمی

 و "ایمان" و نیز تفاوت     "نفاق" و   "کفر" و "ایمان"تفاوت) (7
لی اسـت کـه فالسـفه و    ئل تابع آنها، از مـسا  ئ و مسا  "اسالم"

متکلّمین درباره آنها دچار اشتباهاتی فراوان شده انـد، شـرح     
 .آیندهمطلب براي 

نقش دین از یک سـو، و اثـر         : شرح این مطالب، از جمله    ) 8(
ر بعضی که به خالف تصو   سوي دیگر، و این    تالش متفکران از  

هاي دین، به تناسـب     که برنامه از جامعه شناسان، درعین این    
پیشرفت کلی بشردرگرفته، ودستکاریهاي خائنان درهـردوره       

چـه  : اسـت و اینکـه    پرستی آلوده   آنرا با رنگهاي گوناگون بت    
شدپرورشی وجـود  تفاوت و چه نسبتی مابین رشدطبیعی و ر  

مه نیست، به امید خدا در آینده هر یک از          دارد، کار این مقد   
  .این مطالب، در جاي خود، روشن خواهد شد

آیا این روش شما نبوده که : یعنی .  از سوره دوم  87آیه  ) 9(
ــامبري  ــاه پی ــه,هرگ ــاهوا   برنام ــه ب ــهاي اي آورده ک و هوس

شماسازگار نداشته  با استکبار و برتري طلبی، به مقابله با او             
  ! اید ؟بر خاسته

 
 

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

