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 و به سـبک و سـیاق دو موضـوع پیـشین یعنـی           پرداخته... 
فقه و علوم جدید به این نتیجه رسـیده اسـت کـه دیـن در                

بـاره هـم اقـل مطالـب را بیـان کـرده اسـت وي ابتـدا             این
اخالقی را بـه خـادم و مخـدوم تقـسیم کـرده و      هاي  ارزش
هــاي خــادم را کــه بــراي بــه زیــستن اســت شــامل ارزش

ــی % 99 ــات م ــد و ااخالقی ــايرزشدان ــه  ه ــدوم را ک  مخ
.  درصـد بـرآورد کـرده اسـت        کیبه  . زندگی براي آنهاست  

بنـدي جـامع و مـانع باشـد      رسـد ایـن تقـسیم     به نظر نمـی   
از آنهـا بیـان     هاي مخـدوم کـه چنـد نمونـه          زیرا آن ارزش  

هـاي  اینهـا ارزش  » خدا، انسان، خـود زنـدگی     «شده، مانند   
وانگهــی خــود . هــاي اخالقــیعقیــدتی هــستند نــه ارزش

هـاي مخـدوم بـه حـساب آوردن یعنـی      زنـدگی را از ارزش 
مگراینکــه ! کنــد کــه زنــدگی کنــد؟چــه؟ آیــا زنــدگی مــی

زنــدگی در اینجــا منظــور حیــات جاویــدان باشــد کــه بایــد 
ــت   ــات عاری ــه    حی ــن نکت ــال ای ــرد بهرح ــداي آن ک را ف

ــت  ــده اس ــسکوت مان ــاي  . م ــنس محبوبه ــا از ج آري تنه
 بـه حـساب مـی    دتیآدمی اند اما در زمره ارزش هـاي عقیـ    

مگر اینکـه قیـد یـا صـفتی را بـه آنهـا اضـافه نمـاییم          . آیند
مثالً بگوییم خداپرسـتی، انـسان دوسـتی، زنـدگی ابـدي در          

الي اخالقـی کـه   هـاي وا  این صورت ایـن کلمـات از ارزش       
امـا ایـن   . آینـد ریشه درجهان بینـی دارنـد، بـه حـساب مـی       

 نفعـت اخالقیات که دکتر از آن سخن گفتـه اسـت بـسیار م             
ــت و از    ــستی اس ــی ماکیاولی ــستی و حت ــه و پراگماتی گرایان
نوع همان اخالقیات فرمالیـستی و بـی بنیـاد یونـانی اسـت              
ــه علمــاي اخــالق درمیــان مــسلمانان هــم ســرایت   کــه ب

ه و اخالق را نـه در خـدمت زنـدگی جمعـی مطلـوب و                کرد
جامعه مدنی سالم بلکـه در خـدمت نظـام موجـود و روابـط               

ــ  ــرار مــی ده ــان درضــمن  . دحــاکم ق ــه نظــر آن عالم بناب
ــع وادب    ــلح، ادب جمـ ــگ، ادب صـ ــحبت از ادب جنـ صـ
خلـوت مــی تـوان از ادب شــرابخوري، ادب معــشوقه داري،   

  :و ادب برخورد با حاکمان ظالم سخن گفت
  

ــالف ــستنخـ ــلطان رأي جـ    رأي سـ
  

  
  به خـون خـویش باشـد دسـت شـستن          

  

  

 آن نــوع اخــالق، غیــر از ایــن، خــروج از میانــه روي در
به حساب مـی آیـد و تهـور اسـت کـه بـه نظـر آنـان ضـد            

براي مثال قیـام امـام حـسین در ایـن سیـستم           . ارزش است 
ــت  ــور اس ــی ته ــاب   .اخالق ــها در کت ــین نگرش ــوع هم از ن

 اسـت و کتـر در آثـار دیگـرش بـه آن نـوع                قابوسنامه آمده 
ــا. اخــالق اشــاره کــرده اســت  هــم تقــسیم بنــدي براینبن

ارزش هــاي اخالقــی بــه خــادم و مخــدوم و هــم فایــده و  
فلــسفه ارزش هــاي خــادم کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق  
اخالقیات را بنا بـه گفتـه دکتـر، شـامل مـی شـود، از نظـر                  

اخالقـی از   هـر فعـل     . دین و علماي دیندار مخدوش اسـت      
عبــادت پروردگــار محــسوب شــود بــا  توانــدآنجــا کــه مــی

ــاالتر ــرت    ینب ــد و آخ ــون توحی ــدتی چ ــاي عقی  ارزش ه
ــه   ــستند ک ــان کوچــک و کــم ارزش نی ــد و چن ــاط ان درارتب
فقط به درد سـامان بخـشیدن بـه زنـدگی جمعـی بخورنـد،         
واز طرف دیگر هر رذیلـت اخالقـی ازآن دسـت کـه ایـشان         
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 لطمــه اي کــه بــه ایمــان و بــر شــمرد اســت باتوجــه بــه
  . دشخصیت فرد می رساند حیثیتش تعیین می گرد

 از نظر پیوندي که بـا مبـانی عقیـدتی دارنـد             اخالقیات
و تاثیري که روي شخـصیت و نفـس فـرد مـی گذارنـد و                 
ــا و   ــی و حریمهـ ــاي جمعـ ــشکله ارزش هـ ــزاء متـ از اجـ
مقدسات عمومی جامعـه هـستند، بـسی بیـشتر از اخـتالل             

در نظم جامعـه بـه وجـود مـی آورنـد اهمیـت              یا ثباتی که    
آمـده یـا   ...) انمـا  (واترهمانگونـه کـه در حـدیث متـ    . دارنـد 

حــدیث متــواتر ) انمــا االعمــال بالنیــات(براســاس حــدیث 
ارزش عمــل بــه نیــت اســت، پــس ممکــن اســت کــاري  
بــسیار کوچــک و کــم فایــده، بــراي جمــع از ارزش فــوق  

تــی کــه در العــاده اي برخــوردار باشــد آنهــم بــه خــاطر نی
ــالعکس دانــشمندان   پــشت ایــن عمــل وجــود دارد، و یــا ب

فعـل اخالقـی آن فعلـی       :  کانت نیز گفته انـد     لاخالقی امثا 
است که از اراده فـرد سـر مـی زنـد در غیـر ایـن صـورت                   
رعایــت مقــررات قــانونی و هنجارهــاي اجتمــاعی یــا      

ــودن   ــرو ب ــات آداب معاشــرت و خوش ــادي آداب «مراع مب
ایین اخالقــی و گــاه بــه تناســب از ارزش هــاي پــ» بــودن

 ضـد   تنیت و هدف فاعلشان ممکن اسـت کـردار و حـاال           
  . اخالقی نیز به حساب آیند

زیــرا اخــالق هــم اصــول و ( اصــول اخــالق بنــابراین،
اخــالص نیــت، تقــوي، صــبر : کــه عبارتنــد از) فــروع دارد

ــداجویی،   ــواهی، خـــردورزي، خـ تهـــذیب نفـــس، خیرخـ
بـل نـسخ و حــذف   هرگـز قا ... محبـت، حکمـت، عـدالت و   

کـه دکتـر   (نیستند مگر در صورتی کـه مجتهـدان اخالقـی     
ـ       ) نیز بـدان قائلنـد      نماینـد، مـثالً     تبـین آنهـا تعیـین اولوی

تمام آن چیزهائی که دکتـر تحـت عنـوان ادب مقـام ذکـر             
می کند و قابل تغییر شـان مـی پنـدارد و تـابع زندگیـشان              

ــی ــعبهم ــستند» حکمــت«اي از شــمارد، ش ــی ه ادع : قرآن
بـه راه پروردگـارت     ) (نحـل ... (لی سبیل ربک بالحکمـه و     ا

آن ارزش هــاي اخالقــی کــه قابــل ) بــا حکمــت فراخــوان
 و حـذف وتعطیـل هـستند قواعـد مهـم تـري ماننـد                رتغیی

. کننـد حکمت و مـصلحت و غیـره بـر آنهـا حکومـت مـی              
پس موازین اخالقـی درحـد کمـال و تمـام در دیـن پـیش            

  )روایت( االخالق بعثت التمم محاسن. بینی شده اند
 در نحــو کــاربرد آنهــا مــی تــوان تغییــر را ایجــاد  آري

کرد براي نمونه قناعت بـه حـد متوسـط معیـشت، اعتـدال           

ولی در جوامـع مختلـف هرچنـد متوسـط معیـشت            . نام دارد 
فرق مـی کنـد امااعتـدال در معیـشت، بعنـوان یـک ارزش               
. اخالقی ثابت، درجوامع مختلـف ثابـت و مستحـسن اسـت            

ــ ــ قناعــت ب ــشت، زه ــداقل معی ــداقل  ده ح ــه ح  اســت البت
ــد    ــی زه ــاوت اســت ول ــاگون متف ــع گون ــشت در جوام معی
ــت     ــدوح اس ــان مم ــت و همچن ــاگون، ثاب ــع گون . درجوام

باتوضیحاتی که داده شد، بیـان دکتـر در ایـن مقـام نـاقص            
بیانــات ایــشان را بــاري دیگــر مــرور . بــه نظــر مــی رســد

  . میکنیم
ــ بنــابراین« ــدگی  غالــب ارزش هــاي اخالقــی خ ادم زن

اصـال ایـن ارزش هـا       . اند و به همین جهت بسیار مهم انـد        
در مقابـل، رذیلـت     . به مـا اجـازه مـی دهنـد زنـدگی کنـیم            

ــی    ــارض م ــخص تع ــرون ش ــی در درون و بی ــاي اخالق ه
آفرینند و زنـدگی فـردي و جمعـی را پریـشان مـی کننـد و           

ــد تع   ــه از گزن ــراي آنک ــخص ب ــذا ش ــهايل ــردي و ارض  ف
د مراقبـت کنـد تـا ایـن رذیلـت هـا در       جمعی ایمن باشد بای  

ــا هیــات جمعــی ظــاهر نــشوند  امــا . عرصــه روان فــردي ی
ــز دیگــري اســت، اینهــا   حکایــت ارزش هــاي مخــدوم چی
ارزش هایی هـستند کـه زنـدگی بـراي آنهاسـت، اگـر ایـن         

ایـن ارزش هـا     . ارزش ها نباشند زندگی به هـیچ نمـی ارزد         
ون  از جنس محبـوب هـاي آدمـی انـد، چـ     اصلمحدود و در 

حـال نکتـه مهـم ایـن اسـت      . خدا یا انسان یا خـود زنـدگی   
که دین درباره ارزش هـاي مخـدوم، سـنگ تمـام گذاشـته              
است اما بـراي ارزش هـاي خـادم نـه، چـون ایـن ارزشـها                  
که اکثریت ارزش ها هم هـستند کـامال بـه نحـوه زنـدگی                

  »  فضائلهارتباط دارند و در حقیقت آداب اند ن
 مخــدوم کــه دکتــر بــسیار  مــا بجــاي اررش هــاياوالً

معدودشان می انگـارد، سـخن از اصـول اخالقـی بـه میـان        
مــی آوریــم کــه در پرتــو آنهــا فــرد دینــدار راه خــود را بــه  
تناسب آگاهی و اخـالص و تعهـدش مـی یابـد و بـه اکثـر                 
مــسائل اخالقــی الزم دسترســی پیــدا مــی کنــد ودر ثــانی  

م  هـاي خـادم بـسیار مهـ        ارزشدکتر با ذکر این نکتـه کـه         
ــر ایــن کــه  ــه ب ــد : انــد و بخــصوص باتکی ــسان را از گزن ان

تعارضهاي فردي و جمعی ایمـن مـی دارنـد درصـدد اسـت           
در حـالی کـه طبـق مبنـائی کــه     . بـه آنهـا تقـدس ببخـشد    

خودش پرداختـه اسـت ایـن امـر نـاممکن اسـت زیـرا اگـر                 
فعل اخالقـی صـرفاً بـراي آن باشـد کـه آرامـش روانـی و                 
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یابـد بـاز تـا حـد زیـادي از       اجتمـاعی انـسان تـداوم     تحیا
اهمیـت آن کاســته مــی شــود هــر چنــد ایــن اهــداف کــه  
ــالی هــستند کــم    ــل اخالقــی متع ــی فع دســتاوردهاي تبع
ارزش نیستند ولی ارزش اخالقـی نگـاه پـاك از هـر گونـه             
شـائبه و پــالوده از هــر لــونی اسـت و رنــگ تقــدیس مــی   

ــال   ــتور خ ــه دس ــسوب ب ــصل و من ــه مت ــسان و قگیردک  ان
ــا ــات و  هــستی باشــد ی ــان از ثب ــه خــودي خــود آن چن  ب

قداست و حرمت برخوردار باشـد کـه شـخص فقـط بـراي              
کــسب فــضیلت بــه آن اقبــال داشــته باشــد و آنــرا انجــام 

  . دهد
 سروش سـپس بـه بیـان ایـن نکتـه مـی پـردازد                دکتر

کــه تحــول زنــدگی تحــول در ارزش هــاي خــادم را هــم  
سبب می شود و بیان مـی دارد کـه دانـایی باعـث تحـول                

ــود و دیــن      ز ــم مــی ش ــول در اخــالق ه ــدگی و تح ن
همچنــان کــه نــسبت بــه علــوم انــسانی بیــان اقلــی دارد  

  . نسبت به آداب و اخالق هم بیانش اقلی است
نحـوه جدیـد زنـدگی خـود        «: در ادامه مـی گویـد      دکتر

روســت و هــیچ کــس طــراح آن بنــوده اســت و بــه طــور  
اخص هـیچ فقیهـی در جهـان اسـالم بـراي الغـاي نظـام                

داري و ارباب و رعیتـی طرفـی نـدارد و فقـه همیـشه         برده  
دنبالــه رو بــوده اســت، درچهــارچوب نظــام موجــود حکــم 

چـرا کـه نظـام فقهـی نظـامی اقلـی       . صادر می کرده است 
زنـدگی  ... است نه اکثري، محافظه کـار و دنبالـه رو اسـت           

ــا دگرگــون شــدن   ــایی آدمیــان شــکل مــی دهــد و ب رادان
ینیــشان و فهــم دینــی و زنــدگی د(دانــایی شــان، زنــدگی 

دربـاره هیچیـک   » هم عوض می شـود نـه بـالعکس    ) شان
از گزاره هـاي بـاال نمـی تـوان حکـم قطعـی صـادر کـرد                

 و مـی توانـست حکـم الغـاء بـرده            وانـد زیرا فقه هم  می ت     
داري و ارباب و رعیتی راصـادر کنـد و نمونـه هـایی از آن                 

درتــونس کــه یــک کــشور اســالمی . را هــم ســراغ داریــم
ه داري قبـل از هـر کـشور دیگـر دنیـا لغـو شـد                 است بـرد  

واســالم زمینــه هــاي لغــو آنــرا قــبال فــراهم کــرده بــود و 
ــرای   ــا ش ــسیاري متناســب ب ــوق ب ــان از حق ــه طبردگ  جامع

برخوردار ساخته بود دربـاره لغـو نظـام اربـاب رعیتـی هـم               
ــا   ــوع اروپ ــی ن ــاب رعیت ــا(اوال آن نظــام ارب در »)ســرفه ه

ه کــشاورز وابــسته بــه میــان مــسلمانان وجــود نداشــته کــ

ــین باشــد  ــد آســیابی مــی  ) اصــطالحاً(زم ــرا شــیوه تولی آن
  ) گویند

ــاً ــان     : ثانی ــه در می ــم ک ــی ه ــاب و رعیت ــوع ارب آن ن
مـــسلمانان بـــوده کـــه مراتـــع و آب و محـــل ســـکونت 
کشاورزان را هم در اختیـار اربـاب مـی نهـاد طبـق حـدیث                

المـاء  : النـاس شـرکاء فـی ثـالث    ) (نه مفهـوم (صریح نبوي   
مخالف فقـه اسـالمی اسـت و نمونـه هـایی        ) لکالء و النار  وا

 در زمــان خلیفــه دوم الماز اصــالحات ارضــی در صــدر اســ
ــه   ــسطین کــه در شــوراي مــسلمانان ب در مــورد اراضــی فل
تأییــد حــضرت علــی نیــز رســید داریــم، در ضــمن اصــالح 

ــوه «فقهــی  ــوح العن ــر داللــت ارضــی را  » مفت ــه ایــن ام ب
 بـا مالکیــت بـر اراضـی تفــاوت    ثالثـاً اربــاب رعیتـی  . دارنـد 

 بـه دارد، هیچ فقیهی نظام ارباب رعیتـی مرسـوم معهـود را             
آنهـا مالکیـت بـر     رسمیت نمـی شناسـد و لـیکن بعـضی از         

اراضی بـرزگ را بـه رسـمیت مـی شناسـند و البتـه از دیـد                
کارشناســی هــم بعــضی کارشناســان قطعــه قطعــه کــردن  

.  داننـد  زمینهاي بزرگ را از نظر اقتـصادي بـه صـرفه نمـی            
از بدو پیدایش اسالم تـا کنـون بـسیاري از فقهـاي بـا تقـوا        

ــا فتــواي خــود ملغــی  يو آزاده، بــسیار  از رســوم غلــط را ب
اگـر نظـام فقهـی قرآنـی و نبـوي تـوأم بـا عقـل            . کرده اند 

سلیم و فطـري باشـد و از تجربیـات و آموزشـهاي فقهـاي               
) در شـناخت عـرف و موضـعات       (پیشین و کارشناسـان فـن       

ه نماید اقلی نخواهد بود و بلکـه اکثـري مـی شـود و               استفاد
 دانـایی و تحــول  درهمچنـین فهـم دینـی هــم مـی توانـد      

ــه    ــر جامع ــه نظ ــد همچنانکــه ب ــته باش ــأثیر داش ــدگی ت زن
شناسان به ویـژه مـاکس و بـرفهم دینـی پروتـستانی القـاء               
ــالب      ــدایش انق ــبب پی ــالون س ــوتر و ک ــرف ل ــده از ط ش

ــد   ــرمایه داري گردی ــنعتی و س ــه در   با. ص ــست ک ــد دان ی
ــدین و      ــاي راش ــد خلف ــی در عه ــسیار بزرگ ــوري ب امپراط

ــر  باســیســالطین امــوي و ع ــدگی مــردم ب  و عثمــانی، زن
مبناي فقه صورت گرفته است هـر چنـد گـاهی بخـصوص             

 اخیـر فقـه از مـسند رهبـري بـه شـیوه دنبالـه              يدر دورانها 
ــستم هــاي    ــاد و رنــگ نظــام هــاي موجــود و سی روي افت

 خــود گرفــت ایــن بخــش نیــاز بــه اجتمــاعی عــرف را بــه
بـازنگري دارد و تمـام تالشــی کـه بـراي ســتیز بـا بــدعت      

ــ ــرعیه از   ورتص ــررات ش ــین مق ــتارتمیز ب ــه و خواس  گرفت
  . عوائد عرفیه می باشد در این راستا قرار دارند
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 اینکـه در قـرآن و سـنت، اصـول اخالقـی بـه               خالصه
وارد » اکثـري  «تمام و کمال و بـه تعبیـر ایـشان بـصورت       

در . ده اند و دین دربـاره آنهـا سـنگ تمـام نهـاده اسـت               ش
فروع اخالقی نیز آنچـه کـه غالـب جوامـع بـدان گرفتارنـد        
یــا نیازمنــد بــه آن، چــه در زمینــه منهیــات و چــه وصــایا  

 در سـوره حجـرات یـا وصـایاي         تهبراي نمونه منهیـات سـ     
ــساء،   ــه در ســوره ن ــاهی  (ده گان ــتثناپذیر و گ ــه اس ــر چ اگ

بـاز بـه صـورت اکثـري و در حـد            ) ندتعطیل پذیر هم باشـ    
ــد   ــده ان ــی وارد ش ــون دین ــال در مت ــورد آداب و . کم در م

فـادخلو البیـوت مـن    : ارزش هاي اخالقی متغیر هـم ماننـد       
ــاجینم ) دبــه خانــه هــا از راه در وارد شــوی(ابوابهــا  ــا اذا ن ی

) 12/مجادلــه (الرســول فقــدموابین یــدي نجــواکم صــدقه 
 راز گوییـد، پـیش از نجوایتـان         چون خواهید که بـا پیـامبر      (

ــد  ــدیم داری ــدقه اي تق ــوابط و در  ) ص ــول و ض ــق اص طب
راستاي ارزش هـاي اخالقـی بـاالتر و اهـداف متعـالی تـر            

دیـن مـی گویـد بـراي     . تغییرات در آنها صورت مـی گیـرد      
ــا ــستکبرین   رزهمب ــتکباري م ــسانی و اس ــد ان ــصال ض  باخ

گـام  پاچه شلوارها را کوتـاه کنیـد و صـداي خـود را بـه هن               
ــدن ازار    ــد ش ــر بلن ــی اگ ــد ول ــتن، آرام نمایی  –ســخن گف

پارچه شلوار و بلند کـردن صـدا حالـت اسـتکباري و غـرور             
ولــی . برانگیــزي و نخــوت آفرینــی نداشــت، مــانعی نــدارد

 اسـت هرگـز از اخـالق        اسـتکبار هدف اصلی که مبارزه بـا       
  . ایمانی زدودنی نیست

ع دکتـر سـروش بـه موضـ       : »جهان بینـی  « راجع به    اما
جهان بینی و اعتقـادات مـی پـردازد و در ایـن زمینـه هـم                 

سخن بنده ایـن اسـت کـه در ایـن مـوارد هـم               «: گویدمی
سـپس بـه ذکـر مثـال     . »دین حداقلی عمـل کـرده اسـت       

طبـق قـرآن همـه      «: پردازد و بـه آنجـا مـی رسـد کـه           می
 پنهـان نیـست ولـی       نـد معتقدیم که هیچ چیز از علـم خداو       

ـ       ن عـالم نمـی تـوانیم رأي مختـار      از نحو علم خداوند به ای
و بـراي   » و لزوماً نظـر ارتودکـسی دیـن را بدسـت آوریـم            

مثــال نظریــه مالصــدرا را شــاهد آورده اســت کــه بعــد از  
. نقــل هفــت قــول، خــودش هــم قــولی را برگزیــده اســت

شـود بیـشتر    معلـوم مـی   «: گویـد دکتر سروش در ادامه می    
. »اسـت  اکتشافات به عقـال و فالسـفه و انهـاده شـده              نای

-پـردازیم و فعـالً بـی   به این موضوع در سـطور آینـده مـی      
  . گذریماشکال از آن می

چـرا ایـن همـه نـزاع و         «:  بحث را از سر می گیرد      دکتر
بحث در گرفته است؟ آیا غیـر از ایـن اسـت کـه متـون مـا                  

  » اند؟پاسخگوي سؤاالت حکیمان و متکلمان نبوده
م کفایـت    اینجا گفتار دکتر سروش بـه تحقیـر و عـد           در

متون دینی منجر می شود، لحن ایـن کـالم بـسیار تفـاوت              
اکتشافات آنهـا بـه عقـال وانهـاده         «: دارد با اینکه گفته شود    

شـارع،  «: و یا با آنچـه چنـد سـطر بعـد گفتـه اسـت              » شده
ــی  ــصلحت نم ــه م ــصیل را ب ــسط وتف ــدهب ــن دو » دی در ای

صورت هـر چنـد نتیجـه یکـی باشـد و بـه جهـان بینـی و                   
اقلی برسیم ولـی مبنـاي ایـن دو قـول بـا هـم         اعتقادات حد 

قول اخیر هـر چنـد درسـت نباشـد ولـی            . تفاوت بسیار دارد  
ــون مــا پاســخگوي «: مؤدبانــه اســت امــا گفــتن اینکــه  مت

بـه ذهـن ایهـام      » انـد سؤاالت حکیمـان و متکلمـان نبـوده       
ـ            منبعـی نـا  امی کند که بایـد نقـصی در آن متـون باشـد، ی

کـرده و در خـور فهـم عـوام          آشنا به علـوم آنهـا را تـدوین          
می باشند و مثالً قرار بـوده کـه پاسـخگوي سـؤاالت باشـد        

نتیجه منفی دیگـري کـه بـر ایـن گونـه حکـم              . ولی نیست 
کردن ها مـی رود آنـست کـه بـه حکـیم و مـتکلم جـرأت                  
می بخشد به ناگفتـه هـا و منطقـه الفـراغ هـاي عقیـدتی و        

چـه هـم    هاي اجتهادي اکتفـا نکننـد بلکـه در آن          ريریزه کا 
دین بیان کرده ولو حداقلی باشـد دسـت تـصرف و تطـاول              

ــل بگراینــد  دکتــر . بگــشایند و بــه تأویــل مــاال یرضــی قائ
سروش براي حفـظ حیثیـت و احتـرام متکلمـان نقـص رادر             
: دین روا و از حرمت شـارع مـی کاهـد، در صـورتی کـه یـا            

 بـوده انـد کـه آنقـدر     متکلمـان در حالی که این حکیمـان و        
ولیده انـد و غوطـه خـورده انـد و بـدون هـیچ              در بحث ها ل   

فایــده اي و تنهــا بــراي افاضــه معلومــات و ارضــاي حــس 
کنجکاوي، صفحات کتابهـا را سـیاه نمـوده انـد تـا بـدانجا               
که موجبات انتقـاد مؤمنـان غیـر تمنـد و مجاهـد و مـصلح                

 فـراهم سـاخته     داجتماعی و سیاسی و واقعگرایـان را از خـو         
سائلی اساسـی جامعـه اسـالمی    اند و بجاي پـرداختن بـه مـ    

و تقــویم انحرافــات امــت و دفــاع از کیــان دیــن و دمیــدن 
روح ایمان و جهـاد و امـر بـه معـروف، بـه مـسائل حاشـیه                

فرمــایش . اي و گــاهی حــل ناشــدنی اهتمــام ورزیــده انــد 
ــار ع ــاره قــدر کــه فرمــود گهرب ــضی درب ــقٌ «: لــی مرت طری
 ال  تــسلکوه، بحــرٌ عمیــقٌ ال تلجــوه، ســرّاهللا    المظلــم 
راهـی تاریـک و باریـک و خطرنـاك اسـت در آن              ) تتکلفوه
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ـن، در آن غوطـه           . قدم نزنید  دریـایی اسـت عمیـق و بـی ب
رازي خدائی اسـت، خـود را در آن خـسته نـسازید             . نخورید

ــدازه آویــزة . و در صــدد افــشاي آن نباشــید ــا تــا چــه ان آی
   شده است؟ ماگوش حکما، و متکلمان 

ــر ــسوزانه را  اگ ــصایح دل ــن ن ــاي   ای ــصیت ه  از شخ
بــزرگ صــدر اســالم مــی شــنیدند و بــه کــار مــی بــستند 
ــیم و     ــاي عق ــث ه ــن بح ــار ای ــالم دچ ــالم اس ــروزه ع ام

همــین داســتان را در . مــشکالت خــود ســاخته نمــی شــد
موضوع کالم بـاري بنگریـد، آیـا اگـر مـؤمنی معتقـد شـد                

 ینکه خداونـد بـا پیـامبران سـخن گفتـه اسـت و بـر همـ                 
نـی درون و بیــرون و روح و  اسـاس و دیگـر محکمــات قرآ  

زندگی خـود را پـاك سـاخت و بـه دنبـال مـسایل حاشـیه           
  اي نرفت، او حکیم نیست؟ 

ــه ــصیتی    بلک ــر شخ ــت، آري اگ ــیم اس ــق او حک  بح
داراي تعهــد و علــم و ذوق بعــد از توفیــق در تحکــیم     

از توحید خالقیـت و عبـادت گرفتـه تـا           (اصول اساسی دین    
و نبــوت و ســایر  امــتیدیگــر اســماء و صــفات الهــی، و ق

ــدگی خــود و دیگــران، از  ) محکــات دینــی در ضــمیر و زن
ــرد و    ــتنباط ک ــالبی اس ــی مط ــارات قرآن ــشهاش ــم همی  ه

مراجعــه مــستمر و پرســشگرانه بــه متــون دینــی داشــت و 
حتی با اعانـت از عقـل خـود و بـه مـدد وحـی مطـالبی را                 

ایـن چـه   ) صـدرا یـا هـر کـس دیگـري          مـال (کشف کـرد    
جـد و میراثـی علمـی اسـت و     بـسیار خـوب اسـت زیـرا مو    

زمانی به درد مخاطبهاي خـود مـی خـورد و خـالء فکـري           
ـ . و فرهنگی را پر می کنـد        مـسئله آن اسـت کـه اگـر         یول

ــفه   ــب فالس ــشریت، آن مطل ــی (ب ــا اختراع ــادي ی ) اجته
رانداشته باشد نهایت آنست کـه چیـزي از علـوم فـضلی و              
معـارف تجملــی و زینتــی را از دســت داده امــا اگــر آمــوزه  
هاي روشن و قـاطع انبیـاء را مـؤخر فـضیلت آفـرین از آن               

 فتراوش می نماید مقدم نداشـته باشـد محکمـات و معـار            
ضروري را که قـوام انـسانیت او بدانهاسـت از دسـت مـی               
دهد و القل از نظـر دینـداران بـه درکـات حیـوانی سـقوط           
خواهد کـرد و از انـسانیت و راه مـستقیم وي چیـزي بـاقی        

در فقه و اخـالق و سیاسـت و اقتـصاد هـم          البته  . نمی ماند 
  . به همین ترتیب است

ــد در ــت 6 بن ــته اس ــه نوش ــاریخ  «:  از مقال ــول ت در ط
دیــن، بــر مجموعــه معــارف دینــی مــستمراً افــزوده شــده 

ــن و تحــت   » اســت  ــتن دی ــه از بطــن و م ــارفی ک آن مع
هدایتهاي کتـاب و سـنت روئیـده و بالیـده و رنـگ و بـوي           

ه بـه معـارف دینـی هـستند و          دینی دارنـد، شایـسته تـسمی      
 و عالمـان دیـن یـا    اننیز آنچه ناشی از خلـق و وضـع پیـرو    

ــر     ــتنباط ه ــتخراج و اس ــشف و اس ــل ک ــی حاص ــور کل بط
انسانی باشند چنانچه مخالف بـا مبـانی دیـن نباشـند بـراي            
ــی دیگــر اطــالق    ــذیرش هــستند ول ــل پ ــدین قاب یــک مت
ــاً     ــه لزوم ــست البت ــه نی ــته موج ــر آن دس ــی ب ــارف دین مع

ف دین نیز نمـی باشـند امـا بطـور کلـی معـارف غیـر                 مخال
ــس  ــشري ه ــی ب ــذف و  تنددین ــول و ح ــوزه رد و قب  و در ح

اضافه قرار می گیرنـد، معرفـت دینـی اصـیل آن اسـت کـه        
در ضــمن مــؤخر و گــوهر دینــی مقــدم متعــدد و قالبهــاي  

 2 × 3نوین بیافریند بـه ماننـد تبـدیل یـک قطعـه عکـس               
ــر   ــه عکــس بزرگت ــه قطع ــه در 6 ×9ب ــسترش  ک ــین گ ع

ـ (خصوصیات قطعه کوچک را به تمـام و کمـال داراسـت               اب
ــون    ــانی چ ــی ج ــزار ب ــا اب ــسانی ب ــسائل ان ــاوت م درك تف

مــا نمــی تــوانیم بــر هــر آنچــه در طــی قــرون و  ) عکــس
اعصار به اسم دین پدید آمـده نـام معـارف دینـی بگـذاریم                
به همان ترتیـب کـه دکتـر سـروش در مقالـه آورده اسـت                

هــستند کــه از طــرف مــسلمین اتفــاق بــسیاري از مــسائل 
ــسائل    ــسیاري از م ــت و در ب ــه اس ــرار گرفت ــر آن ق ــام ب ع
موسوم به معارف دینی اتفاق عـام بـر ابطـال و حـذف آنهـا            

 قـول بـه   –قرار گرفته اسـت ماننـد تفـسیر بـاطنی از دیـن       
 تفـسیرهاي غلـیظ فلـسفی از دیـن اقـوال      –اباحه محرمات  

ــسمه  ــه   –مج ــشویه و اخباری ــوال ح ــ– اق ــه  اق وال جبری
 اقـوال وحــدت  – اقـوال تحریـف انگـاري قـرآن     –خـالص  

  ...  وجوديو
 سروش براي آنکه نـشان دهـد کـه معـارف دینـی       دکتر

عالوه بر اینکه پیوسـته گـسترش یافتـه اسـت موضـوعاتی             
بـه وسـیله جعـل وضـع  در خـود جـاي مـی                : را هم بـا یـا     

« : اشــاره کــرده اســت کــه» عــشق «دهنـد بــه اصــطالح  
ن در اختیار داریـم بـسی فـراخ تـر و فربـه تـر                آنچه ما اکنو  

ــی آنهاســ   ــضمون دین ــورت و م ــی   » تاز ص ــه م در ادام
عارفان، ایـن مفهـوم را بـسط داده انـد و بـسیاري               « : گوید

ــی     ــارف دین ــه مع ــر مجموع ــان را ب ــا یخودش ــه ه از تجرب
این نمونـه هرگـز باعـث نمـی شـود مـا سـپر          . »افزوده اند   
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ــریم  ــرار بگی ــف ق ــه هــاي مختل ــان و نحل ــرا اوالً. بزرگ  زی
ــه   ــز کلم ــشق «هرگ ــوان  » ع ــی آن بعن ــاي حقیق در معن

کلمه اي با کارکرد مثبت در کتـاب و سـنت سـندي نـدارد               
و مــا نمــی تــوانیم ورود کلمــه عــشق بــا آن آب و تــاب و 
ــذیریم    ــست بپ ــانی را در ب ــات عرف ــاز در ادبی ــمه و ن کرش

که گفتـه شـد مـا بایـد در موضـع نقـد و اسـتفار قـرار               چنان
بگیریم اگر چنانچـه عـشق بـه معنـاي حـب شـدید باشـد                
قابل قبـول اسـت ولـی هـر گونـه تفـسیري از عـشق کـه           
رابطه خالق و مخلـوقی و عابـد و معبـودي را بهـم بزنـد و             
ــرار   ــدگرایی ق ــریعتمداري و عم ــدي و ش ــل خردمن در مقاب

و رهبـران دینـی در ایـن        بگیرد مـردود اسـت و پیـشوایان         
 تیزمینه هم مقتـداي پیـروان هـستند و اگـر تعبیـرات مـس       

ــا     ــت تنه ــشده اس ــینده ن ــان ش ــیدایی از آن ــشق و ش و ع
بخاطر وضعیت رهبري نیست بلکـه ایـن هـم هـست کـه               
ظرفیـت آنــان بـراي دریافــت واردات قلبـی و جلــوه هــاي    
غیبی بیـشتر بـوده اسـت و آنـان را بـه سـطح و خـروج از                 

ــره شــرع  و عقــل نکــشانیده اســت گرچــه دکتــر خــود  دائ
 نکـات زیـره بـه       یـن فارس این میدان هستند و یـادآوري ا       

کرمان بردن است ولـی بـه نظـر مـی رسـد مـراد شـمس                 
نـسبت بـه شــطح   » در متابعـت نبــودن  « تبریـزي هـم از   

ــت  ــوده اس ــین ب ــان هم ــطح  . گوی ــسلمان از ش ــان م عارف
خـامی  گویی بسیار نهی کرده انـد و ایـن حـاالت را نـشانه      

  . و ابتداي کار می دانند
ــامبر و  اگــر ــارت آیــه مــورد اشــاره بــه پی  دکتــر در عب

شاعري دقت بفرمایند سـخن ایـن نیـست کـه پیـامبر بـه                
ــاریخی   ــدودیت ت ــاطر مح ــاعی –خ ــعر – اجتم ــانی ش  زب

نمــی گفتنــد بلکــه آیــه مــی فرمایــد کــه مــا بــه او شــعر  
نیاموخته ایم یعنی پیـامبر اصـالً شـعر نمـی دانـسته اسـت               

 اسـت چنانکـه     پیغمبـري ... و این بیشتر مناسـب بـا شـأن        (
و ایـن هـم مـؤخر مقـدم چنانکـه           ) کتابت هم نداشته است   

ــرده   ــاره ک ــه آن اش ــر ب ــی از  ) دکت ــالمت وح ــاطر س بخ
و لـو پیـامبر هـم     (اختالط با هر گونه فکر و خیـال بـشري           

است و هـر مظنـه منـشاء غیـر خـدایی داشـتن را از                ) باشد
د و حجـت را در ایـن زمینـه         ساحت وحـی نبـوي دور سـاز       

  .  کامل سازدربر بش
ــد مالمتیگــري کــه دکتــر فرمــودهامــا ایــن هــم « : ان

هرگــز بــه » کــشف پــاره اي عارفــان و صــوفیان مــا بــود 

ــان و صــوفیان   ــین عارف ــلوك در ب ــوان روش س رواج » عن
  . نیافته و مورد تأیید قرار نگرفته است

ــرق    در ــر ف ــد از ذک ــویري بع ــوب هج ــشف المحج  ک
ه صوفیه دو دسته را مردود مـی شـمارد کـه یکـی از                مختلف

از نظـر   : آنها مالمیه اند هم چنانکه غزالی هـم گفتـه اسـت           
فقهی خالی از اشکال نیـست ولـی نهایـت آن اسـت کـه او          
صـاحبدالن را معـذور مــی دارد کـه خودشــان ایـن خطــا را     
تــدارك مــی کننــد پــس ایــن روش در نظــر غزالــی خطــا  

ــر (رد و چنــین کــسانی اســت و بــر آن صــحه نمــی گــذا  ب
ــر ســروش  همــواره در جامعــه ) خــالف نتیجــه گیــري دکت

مسلمین و در بین عارفان نیـز مـورد مالمـت هـستند البتـه               
آنان اگر صـادق باشـند از ایـن مالمـت هـم نمـی رنجنـد،                 
پــس هرگــز مــال متیگــري در زمــره معــارف دینــی نیــست 

در عـوض   ... در مقابـل ایـن روش     : یـا (بلکه عارفان بجـاي     
ــان در اثنــاي ســلوك از روشــهاي  ایــن  ــسند عارف روش ناپ

ــرعی   ــالم و ش ــون(س ــز از  : چ ــایی و پرهی دوري از خودنم
ــی     ــن و مخف ــات در عل ــه واجب ــا ب ــکار و اکتف ریاضــت آش
ــاخلق و      ــشر ب ــشر و ن ــلوك و ح ــستحبات و س ــردن م ک

 علمـی  وتحمل آزارهـاي آنـان و پرهیـز از نمـود اجتمـاعی        
ـ   . استفاده می کرده اند   ...) و اریخ دیـن نـشان داده      واقعیـت ت

است که رهنمود دین در این عرصه نیـز بـه تمـام و کمـال                
علمنــا مــضبوط « : اســت و ســخن جنیــد کــه گفتــه اســت

دانش عرفـانی مـا در چهـارچوب کتـاب          (» بالکتاب و السنه  
ــرار دارد ــنت ق ــیخ  ) و س ــاووس العرفاش ــرار ط ــراف و اق اعت

الطایفۀ ایشان است بـه تمامیـت مایـه هـاي عرفـانی دیـن               
ــاریخ  آ ري شــعار صــوفیۀ پیــشین اتبــاع بــوده نــه ابتــداع، ت

نــشان داده اســت کــه غالــب ایــن کــشف و وضــعها       
بخصوص در زمینه عقاید و اخـالق اگـر کـه از سـر هـوس                
هم نباشد و واضعین آنها در دین نیـز داشـته انـد ولـی آخـر           

 نـامتوازن معـارف   شـد االمرسبب پـاره پـاره شـدن دیـن و ر     
 . شوددینی شده است و می
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