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دكتر براي اينكه حـداقلي بـودن ديـن را در         

 معقول ،ها بويژه در زمينه قانونگذاري كليه زمينه 

پارچه اي كـه هـم      ‹‹ :نشان دهد مثالي مي زند    

 هم نوجوان هم مـرد و  ،براي كودك لباس باشد   

 الجرم ستر عـورتي بـيش نمـي توانـد           ،زن بالغ 

 اگر مالك   .››معني حداقلي   باشد و همين است     

را اين مثال دكتر بگيريم حداقلي بودن دين را از 

آن نمي توان برداشت كرد بلكه هيچ بودن دين      

را  از آن نتيجه مي گيريم بايـد بگـوئيم چنـين          

 و نكته اينكه ،چيزي ناشدني است حتي در حد ستر عورت 

اگر دين بدين انـدازه اقلـي و كـم و كوتـاه باشـد فلـسفه                

ي اش چيست و اگر آدميان آنرا نداشـته باشـند چـه      وجود

 آيا آن رشته مشتركي كـه آدميـان را در   ؟پيش خواهد آمد 

همه اعصار و ادوار به هم پيوند مي دهد اين اندازه ضعيف    

 پس تالش كنند تا  علوم انساني استخراج كننـد و         ؟است

منـه و  تركي در مورد انسان ها در همـه از به داده هاي مش 

ند پاك بيهوده است و حتي قوانين عام حقـوق       امكنه برس 

 و چگونه است كه ما .بشر هم از عموميت خارج مي شوند   

اكنون هم از آراء افالطون و ارسطو و فارابي و ابن خلدون     

 آيـا خـداي عالميـان كـه نـازل        .استفاده فراوان مي بـريم    

 قرآن و شارع و واضح آن اسـت و آگـاه بـه ُكنـه         يكننده

 نتوانسته ، و دانا به درون و بيرون انسانهااشياء و مخلوقات

است در پيامي كه براي انسانها براي آخـرين دوره حيـات      

 همه مسائل انساني را صريح يا ضمني پاسخ ،بشر فرستاده

 ؟ مسائل مهـم انـساني را پاسـخ گويـد    ١ و يا حداقل ؟گويد

  ! ؟نخيزد پس آن چگونه شفائي است كه عالج از آن بر

ر سروش سخن را به جعل و تزويـر      دكت ،در بند هشتم  

 :و تحريف در اديان كـشانيده اسـت و نتيجـه گرفتـه كـه          

كتـاب و  (همه نشان مي دهد دين با جامعيش و كليتش    ‹‹

در اختيار ما نيست بلكه نقـص هـاي جـدي در آن      ) سنت

                                                   
 ب، خ .  خودتان تا خود آگاه حرف از حداقل زده ايد-1
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افتاده و اينك به صورت ناقص و ناخـالص بـه دسـت مـا        

  ›› .رسيده است

كتر به شـرح زيـر قلمـي    مواردي از اين حكم كلي را د 

   :كرده است

به اعتقاد مسلمانان كتاب هاي آسماني يهـود و      ‹‹ -1

  ›› .نصاري مورد دستبرد قرار گرفته است

آري مسلمانان به حق اين كتابها را تحريف شده مـي         

دانند و كتابهاي مفصلي كـه در ايـن بـاره نگـارش يافتـه          

كـه  كافي است و خودشان نيز اين كتاب ها را سخن خـدا   

كاتبان وحي در زمان پيامبرشان نوشته انـد نمـي داننـد و        

بسياري از محققين مذهبي و غير مذهبي اروپـايي تغيـر و     

تحريف و نقص را در ضمن حوادث زيادي كه بر آن كتاب 

ها و پيروانشان گذشته و ترجمه هـائي كـه از آنهـا شـده              

 تورات بارها دزديـده شـده و مـاجراي فـوت     .منكر نيستند 

ليه السالم و حوادث بعـد از آن را بـاز گـو كـرده        موسي ع 

است و مسيحيان در اثبات تاريخي شخص حضرت عيسي 

عليه السالم دچار اشكال هستند تا چه رسد به انجيلهـائي     

كه هرگز به زبان اصلي در دسترس نيستند و ترجمه هائي  

اند كه صدها سال بعد از عيسي عليـه الـسالم گـردآوري           

جمله نشانه هاي تغييـر و تحريـف در        آري في ال   .شده اند 

آنها زياد است ضمن آنكه قسمتهاي زيادي از آنهـا سـالم        

  .مانده اند

به اعتقاد عموم مسلمانان روايات اسالمي نيز از    ‹‹ -2

  ›› .آسيب مصون نمانده اند

انـد لكـن   آري روايات اسالمي از آسيب مصون نمانـده  

ان اصـلي  اگر از سر انصاف و تحقيق بنگريم مالك و ميز      

كه قرآن است در اسالم موجود است و معيار بسيار مهمي      

 و انگهـي  .است براي تشخيص درستي و نادرستي روايات     

سيره و تاريخ زندگي پيامبر بحدي روشن است كـه بـراي      

كساني كه با آن آشنا هـستند تـشخيص اقـوال و اعمـال          

 علم الحديث درايتـي و روايتـي     .منسوب به او آسان است    

بداعات مسلمين است و در هيچ مكتـب و مـذهب        كه از ا  

ديگري سابقه نداشته براي صحت انتساب اقوال و اعمال          

   .مروي از پيامبر مددكار مهمي است براي اهل تحقيق

در متن روايات اسالمي به صراحت موجود اسـت كـه         

  اقـــوال و اعمـــالي بـــه دروغ بـــه پيـــامبر نـــسبت داده  

ه محـدثين،   و نـ   در نتيجه نـه روايـات اسـالمي        .مي شود 

.  جويـاي حقيقـت را بـه گمراهـي نيفكنـده انـد        يخواننده

احاديث متواتر لفظي نادر و متواتر معنوي اندك و مشهور          

و صحيح هم كم هستند در نتيجـه اگـر محـدث محققـي        

  - كه آنها هم اغلب مفيـد ظـن هـستند     -احاديث صحيح   

گردآوري كند شايد حجمش به يك دهم احاديث موجـود           

ذهبي نباشد نمونـه آن كتـاب صـحيح الكـافي           در كتب م  

 و به فرمايش حضرت علي مـا      .تأليف آقاي بهبودي است   

به قدر مشتركي از احاديث مي تـوانيم اسـتناد كنـيم كـه              

   .همان سّنت جامعة غير مفرقه است

 دكتر براي اينكه نظريه خودش را بهتر بر كرسـي        -3

زان اسالم  متأسفانه بر مالك و مي،بنشاند در پرانتز مطالب

يعني قرآن هم خدشه وارد مي سازد و بـا تأمـل و ترديـد             

  .اظهار مي دارد

بگذريم از خود قرآن كه آن هـم بـه اعتقـاد بعـضي           ‹‹

 .››شيعيان و خصوصاً اخباريان وضعي مشابه داشته اسـت      

جاي بسي شگفتي و تعجب است كـه دكتـر سـروش بـه            

 ي اسـتناد مـي كنـد كـه    تگفتار پريـشان و نـارواي جمـاع       

غرضهاي ناروايشان آنان را بدين اظهارات كشانيده اسـت       

و در مجامع علمي ساليان سال است كه حرفـشان اعتبـار       

 و شگفتي آنگاه بيشتر مي شود كه دكتر سـروش از       .ندارد

دست خرافات و تحميالت و تكلفات به اسم ديـن شـكوه       

) اخباريان(ي تسر مي دهد در حالي كه اينجا به نظر جماع         

 كند كه خود مجمع خرافات و تناقضات هستند        استناد مي 

و اتفاقاً همانها مي باشند كه مدعي اكثري بـودن ديـن در     

خصوصيات و جزئي تـرين و متغيرتـرين اشـكال زنـدگي            

هستند و هنوز هم بستن تحـت الحنـك از راسـت را كـه          

تاكتيك موقت پيامبر بوده به حكـم ابـدي اسـالم تبـديل      
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رار بوده گفته شود حتماً توسـط  اما رواياتي كه ق 1.كرده اند 

شارع گفته شده و اين ادعا كه پيامبر چيزهـايي را نگفتـه          

 ادعايي است بي دليل كه تا كنون كسي   ، و رفته  2گذاشته  

 زيرا تعليم و تبيين كتاب از وظايف   .بدين قول نرفته است   

 تعليم و تبين غير از تالوت و قرائت .اصلي اش بوده است  

 لغـت و عربيـت هـم نيـست كـه          است و منظور تجويد و    

اعراب در اين باره مهارت كافي داشتند بلكـه مـراد از آن            

بيان معاني و تفصيل مجمـالت و كـشف ارتبـاط آيـات و       

 ،ظاهر كردن لطائف و اشارات در حدي كه دين كامل شود 

 و روايات صحيح اسالمي و سنت هاي پيـامبر        .بوده است 

ائي كه حضرت متكفل چنين امر مهمي بوده و هستند تا ج

علي به ابن عباس توصيه مي كنـد بـه سـنت بـا خـوارج           

 و اين سنت .احتجاج نمايد كه در اين مورد روشن تر است   

ها به ما هم رسيده است زيرا شارع بر آنها اهتمـام جـدي        

   .داشته و آن را از وصاياي هميشگي اش قرار داده است

انـي تـارك فــيكم الثقلـين كتــاب اهللا و سـنتي و يــا     (

من دو چيز گرانبها براي  شما بر جاي گذاشـته ام   ()رتيعت

و همـه مـذاهب   ) كتاب خدا و سنت خودم يا عترت خودم     

اسالمي با روايتهاي متعدد آن را آورده اند سؤال اين است     

 سنت يا رواياتي كه شارع امر به تمسك بدانها نمـوده      :كه

و به دههـا نـسل از مـسلمانان نرسـيده فايـده ورود آنهـا             

   ؟ چرا و چگونه امر به تمسك بدانها نموده؟چيست

پس هدايت ما با كتاب و سـنت كامـل اسـت و اقلـي        

نمي باشد خاصتاً با قرآن و بطور اخـص محكمـات قـرآن       

 يكه پـشتوانه  ) كه قسمت اعظم قرآن را شامل مي شود       (

يافتن صحيح هاي سنت هم هست و آنچه دكتر در رابطه    

 سوره مائده گفته اند 3 با اكمال دين و اتمام نعمت در آيه      

چيزي جز فرار از معناي روشن آن نيـست زيـرا در عـرف        

تمام عقال و لغويون وقتي گفته شد فالن نوشـته و كتـاب     
                                                   

دكتر سروش روا نيست كه شبه بـي  .  در اين ايراد با مؤلف موافق هستم      - 1

   خ –ب . را مطرح فرمايند) هاز ميان اعالم علماي شيع(طرفدار 

  خ – ب ؟ پس گفت و گو با معاذ كه نقل كرده ايد حاكي از چيست- 2

كامل است يعني هر چه مـورد نيـاز و لـزوم آن         

جماعتي كه مأمور مراجعه به آن متن هستند در    

   .او وجود دارد

ــداقل و      ــود ح ــيش خ ــروش از پ ــر س دكت

 وضع كرده است و بدين ترتيـب راه  حداكثري را 

برداشت درست از متن كالم اهللا را در حـد نيـاز       

   .هر دوران سد كرده اند

آن نيازهـايي كـه قـرار اسـت بوسـيله ديــن      

مرتفع شوند از قبيل هـدايت كمـالي و برقـراري     

قسط و عدالت و اتمـام مكـارم اخـالق و ابـالغ روشـن و        

 باطن و حاكميت آشكار و تبشير و تنذير و طهارت ظاهر و

براي كسي يا كساني كه طالب جدي .. .دستورات خدايي و  

و متعهد آن باشند بطور صد در صد رفع و حل مـي شـود         

چنانكه قبالً نيـز گفتـه شـد قواعـد و اصـول و ضـوابط و        

و در (موازين مقرره در دين در قسمت فقـه و قانونگـذاري    

سـت  كافي و وافي ا  ) بخش عقايد و اخالق به طريقه اولي      

و عقول مجتهدان و عالمان را آماده برداشـت  اسـتنتاج و        

استخراج براي امور غير مصرح در دين مي نمايـد و مـورد    

مشخص و مصرح در دين هم غالباً طوري است كه بـراي    

جامعه دينداران يعني جامعـه اي كـه ديـن در پـي اعمـار            

 و براي .آنست در هر زماني و مكاني مناسب و اصلح است

و مسائل جزئي تر و استثنائي و كـامالً فنـي و      موضوعات  

متغير عقل جمعـي دينـداران كمبودهـا را جبـران و خـالء        

قانوني را پر مي كند و به مـدد ضـوابطي كـه خداونـد در           

 دخالـت  ،نظام دين يا در نظام آفرينش در اختيارشان نهاده 

   .مي كنند و زندگيشان را سامان مي دهند

مل اسـت حتمـاً عقـل    وقتي گفته مي شود كه دين كا     

 تجربـه بـشري و عـرف در      ،بشري در تقدير قـرار گرفتـه      

تقدير قرار گرفته است آري دين به پاسخ كـساني جـواب            

مي دهد كه متقي و متفكر و اولوالباب باشند و گرنه همـه   

مي دانيم كه تمام مسائل ريز و درشت چه در عصر پيامبر    
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بارت در و چه در عصر حاضر به شيوه منطوق و بالفظ و ع   

   .دين قرار داده نشده است

اختالفات ديني و بـدنبال آن اختالفـات اجتمـاعي در           

اسالم نشانگر آن نيست كه از هـدايت كامـل و بـه قـول        

 هدايت اكثري محروم بوده اند برعكس تا آنجا كـه         ،دكتر

به اسالم مربوط مي شود ذووجـوه بـودن و پـر مطلبـي و        

هنهـاي محـدود و   گري و سرريز شـدن از ذ    فراخي و جلوه  

 سبب اختالف ديـدگاه هـا شـده       ،آرزوهاي زميني و زماني   

چنان سرگرم مـسائل و قواعـد فقهـي و        ›› فقيه‹‹ است و   

گري و سرريز شدن از قانونهاي پر مطلبي و فراخي و جلوه 

 سبب اختالف ،ذهنهاي محدود و آرزوهاي زميني و زماني     

ئل و  چنان سـرگرم مـسا    ›› فقيه ‹‹ .هايي شده است  ديدگاه

قواعد فقهي و قانونهاي پرجاذبه اسالم شـده كـه از ابعـاد         

بوده از ›› عارف و درونگرا‹‹  آنكه ،ديگر اسالم غافل مانده

نظر در وادي هاي نفس و مراحل تكامل آن و مبهـوت و        

و رحمت و عذاب به جوانـب   عوف از آيات خوف و رجا   شم

  همانطور كساني كه به زيبائيهـاي هنـري        ،ديگر نپرداخته 

 پيامبر يا سخنان پيامبر يا آيـات توحيـد و   يقرآن يا سيره 

 اسالم ي بعد از صدر اسالم و تجزيه.معاد مشغول بوده اند  

 از اين زوايه يك اختالف مناظري ايجاد     ،به علوم اسالمي  

 ضعف و نقص عقول بشري كه بر اثر عادت و       .شده است 

ه تا تقليد و تأثير از محيط تشديد مي شود با شور و مشاور    

حد ممكن و مقدور جبران مـي شـود چـون فرصـت ايـن          

اجتماعات و مشاوره ها بدليل شرايط اقليمي يا سياسي كم  

 اختالفات بروز كرده است و در نسلهاي بعـدي    ،بوده است 

 مهم تر از . رسمي و نهادينه گرديده است،اختالف و تفرقه 

 سياست ، در تفرق ها و اختالفات مذهبي و اجتماعي     ،همه

 در .را نبايد از نظـر دور داشـت    .. .ني جعل اهلها شيعا   فرعو

قرآن هر گاه سخن از اختالف و تفرق است به عامل بغي        

كه تجاوزگري و آزمندي و زياده طلبي اسـت اشـاره شـده     

است آنهـم نـه در فـضاي برخـورداري از هـدايت اقلـي و        

وري از عارض شدن نقص و ناخالصي در دين بلكه با بهره   

بعـد از  ) (19/آل عمران (م ل بعد ما جاء الع   آگاهي تمام من  

آل (من بعد ما جاء هم البينـات    ) اينكه دانش برايشان آمد   

). بعد از اينكه روشنگريها فرا راهشان آمـد       ( )105/عمران  

در اينجا ريشه يابي اختالفات نيازمند يكي تحليل طبقاتي      

و توجه به جنگ منافع مي باشـد كـه در جامعـه شناسـي           

 پس به زبان . از آن سخن به ميان آورده است  امروزي هم 

خواهند نمي ساده منحرفان و زورمنداني كه نخواسته اند و      

صادقانه زير بار مطالب و احكام دينـي برونـد از عـامالن             

  .مهم اختالفات هستند

باالخره اسـالم موجبـات اخـتالف را فـراهم نكـرده و        

  .نقص و عيب و كمي و كژي بدان راه ندارد

   ذات خود ندارد عيبياسالم به

  از مسلماني ماستي كه در اوست عيب

البته دكتر سروش نمي خواهد كه اين شين و ريـن را           

در افكار خود بپذيرد كه دين ناقص است بلكه مي خواهد          

ثابت كند دين كامل است اما به كمال اقلي همچنين دين    

 دين كامل است ولي معرفت .كامل است ولي جامع نيست  

  .يستديني كامل ن

و ليكن بايد گفت اگر انتظـارات مـا معقـول و واقعـي           

باشد دين جامع است و كمال آن نيز حداكثري است البته        

نه به اتكاء دين موروثي سـنتي تقليـدي بلكـه دينـي كـه       

نتيجه يك انتخاب و يك رستاخيز فرهنگي و اخالقي مي      

باشد و معرفت ديني هم اگر از روش صحيح حاصل شـده     

ست ولي درجه خطاپذيري آن ل و مطلق نيباشد گرچه كام

يابد و رو به كمال و در مـسير رشـد قـرار دارد          كاهش مي 

زيرا بهرحال از ديني  كه كامل و بي خطاسـت سرچـشمه      

گرفته است وعلم باري را فرا راه خـود داشـته اسـت و در         

يك كمله معرفت ديني بـشري اسـت امـا تحـت واليـت          

وش ما شنوا و چشم ما  آري هر چند عقل ما پويا و گ.الهي

باز باشد و نسبت به محيط و عصر خود معرفـت بيـشتري    

 دكتر .توانيم از دين الهي بهره ببريم    داشته باشيم بهتر مي   

 :گويدسروش باز مي
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گويا امروزه همه مفسران به اين اجماع رسيده باشند        «

كه ال رطب و ال يابس اال في كتاب مبين مربوط به علـم   

  .»باري است

كتر سروش با آيات فراوان ديگر مانند تبيانا لكل ولي د

روشنگر همه چيز است و مـا    (...  تفصيل كل شيء  .. .شيء

ما هيچ چيز را در () 38/ انعام (فرطنا في الكتاب من شيء  

 فان تنازعتم في شيء فردوه الي  )كتاب فروگذار نكرده ايم   

 هر گاه در امري اختالف نظر يافتيـد آن    (.. . اهللا و الرسول  

  و ماختلفتم  )59/ نساء  ( )را به خدا و پيامبر عرضه بداريد      

در هـر  () 10/ شـورا  .. (. فيه من شيء فحكمـه الـي اهللا و    

چـه   .)آنچه اختالف نظر پيدا كنيد حكمش با خداوند است 

ر سياق عمـوم  خواهد كرد كه در همه آنها شيء نكرده و د 

  .ت يعني هر چيزاس

 يك طرح مهندسـي   اگر دو نفر مهندس راجع به    :مثالً

اختالف داشتند البته دين راجـع بـه اصـل كـار مهندسـي           

 يك امر انساني است ،ساكت است ولي از آنجا كه اختالف

و دين به آن راضي نيست آنهـا را بـا سـفارش اخالقـي و       

دعوت به مشاوره و مراجعه به باالتر از خود از اين كار باز       

ان دارد البتـه  مي دارد وبا شناخت كاملي كه خداوند از انس    

مي تواند اختالف و نزاع هاي انسان ها بر سر مسائل فني   

وامور بديهي زندگي كه عقل و تجربه خود بـه حـل آنهـا           

قادرند نيست و اگر چنانچه نزاعي در بگيرد با اندك تالش 

 بلكه نزاعهاي دائمي و هميشگي و     .علمي حل خواهد شد   

 بيـشتر  ،)از طريق راه هاي مـسالمت آميـز      (غير قابل حل    

 .منـشأ نفـساني و خـود برتـر بينـي و بغـي و عنـاد دارنـد        

آنجاست كه ديو نفس و هوا جز در برابر فرمان خدا خاضع  

حكمه الـي اهللا درمـان چنـان    ) و(نمي شود فردوه الي اهللا      

درد خطرناكي هستند البته آنهم هنگـامي كـه نـام خـداو              

اده فرمان خدا در جامعه انساني قدسيت خود را از دست ند     

  .باشند

حال مي پرسيم آن كمال اقلي ها كـه در ديـن وجـود      

 ؟دكتر سروش نسبت به آنها اصرار دارنـد چيـست    و  دارند  

آن و سنت متفق و آيا همانها نيستند كه نص قر   

 مسلمين بر آنها   يي متواتره اجماع امت و سيره   

گواهي داده اند ودر وراي مذاهب و قيـل و قـال    

اينصورت مي تـوانيم بـه    و آيا در    ؟ها قرار دارند  

  ؟گزاره هاي زير معتقد شويم

بيـائيم بــه سرچـشمه هــا برگــرديم و در   ) 1

متون ديني تحقيق جدي نمائيم تا معلـوم شـود       

   چيــزي اساســاً قابــل بحــث و تحقيــق اســت و  

  .توانيم بر آن مهر ديني نقش نمائيممي

كمال اقلي ثبوتي در اين كه از سرچشمه ها بدست    ) 2

  .باشد مسبوق به فهم دين استآمده هر چه 

بين دين و معرفـت دينـي صـحيح اينقـدر فاصـله            ) 3

نيندازيم زيرا آنچه در عالم واقع كاربرد دارد و افعال دينـي     

بنظـر   (.بر مبناي آن صورت مي گيرد معرفت ديني اسـت   

 و كسي مستقيم به خدا دسترسي ندارد كـه         )دكتر سروش 

ي بگيرند و خـدا   اك– جل جالله –با هر عمل ديني از او     

  .ديگر جز از  طريق كتابش سخن نمي گويد

به هر حال بخشي از دين خارج از معرفت دينـي و        ) 4

 دكتر سـروش آنگـاه    .نزاعهاي تاريخي در دسترس ماست    

 اجتهاد در اخالق و ديگـر  :به مبحث اجتهاد مي پردازد كه  

معارف علمي وفكري جاري است و اجتهاد ماهيت چيـزي   

  .را عوض نمي كند

ــ   امالً صـحيح اســت و نتيجـه اي كــه      سـخن دكتـر ك

   :خواهد از اين بحث بگيرد اين استمي

لذا اجتهادات فقهـي و اخالقـي حـداقلي بـودن ايـن           «

ــدل   ــودن بـ ــداكثري بـ ــا حـ ــه بـ ــارف بـ   احكـــام و معـ

با اجتهـاد  »«يعني ديني هميشه اقلي مي ماند   « »نمي كند 

 و نتيجه اش همـان اسـت    »اين خصيصه زدوده نمي شود    

كه به بي اعتبار كردن بخـش هـاي زيـادي از ديـن مـي           

انجامد و دين را به اجتهاد بويژه اجتهاد آزاد يعني در چهار      

 و با كمك دين )عقل سليم(چوب عقل آزاد خداداد فطري   

الهي فوق مذهبي و به ظريط عدم پيش داوري در متون و 
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 مي توان ،به اتكاء متون مسلم ديني و مشاوره اي عالمانه     

كليه مسائل مورد نياز در حد مقـدور زمـان بـه نـسبت        به  

 .درست رفتن راه و تالش صميمانه ورزيدن دسـت يافـت           

 مقيد به قيد قواعد خـاص  :به تعبير ديگر اجتهاد آزاد يعني   

اصولي و مذهب معين و روايات مقبول پيشينيان نبودن و       

بـه عبـارت    .از تقليد اجتهـادات گذشـتگان بيـرون آمـدن      

حيح و عقل صريح كليـد مـشكل گـشاي      كوتاهتر نقل ص  

  .مسلمانان در همه پيشامدها و در همه زمانهاست

بـه  «دكتر سروش در پايان اين موضوع از كساني كـه   

 بـه خـداي   »نام اجتهاد دست به تغيير ماهوي دين بزننـد      

 ولي خوانندگان آثار معظم له نيز كـه  .ديان پناه برده است   

 چند مقولـه از   ،الهدر بحثهاي ايشان و اكنون در همين مق       

مسلمات دين را خدشه دار مي بينند حق دارند بـه خـداي      

از جمله بسياري از صفات حق تعالي چون . ديان پناه ببرند

علم و لطف و خبير و بصير بودن و حاكم بودن به كلي در  

مقاله ايشان رنگ باخته اند زيرا ايـن صـفات در كتـاب و           

درجات مقاله و طبق مفهوم من(شريعت وي متجلي نيستند 

 اگر اين صفات در دين و شـريعت وي متجلـي   )در نظر ما 

باشند مؤمنان اين دين مجبور نمي شـدند تـا دسـت نيـاز         

در تـشريع  (بسوي ديگران يا عقل ناقص و هوسناك خود      

 دراز كنند و در مقالة دكتر حتي خداي متعال       )نه در تفريع  

 به ايفاي وعده اي كه خـود در كتـابش بـر حفـظ ديـن و          

 همچنـين در ايـن مقالـه بـا     .كتاب كرده قادر نبوده اسـت    

 حقانيـت ديـن مخـدوش    ،قبول نقص و ناخالصي در ديـن   

گرديده و بالتبع واجب بودن ايمـان بـه مبـاني ديـن هـم               

 وجـودي نبـوت   يفلـسفه در ايـن مقالـه      . منتفي مي شود  

متزلزل شده و راه براي جوالن فكر و عقل بشر از الهيات       

يعيات فـراهم مـي شـود و فلـسفه هـا و         تا انسانيات و طب   

 مبناي عمل و فعل اخالقي انسانها قرار      ،مكاتب  متناقض  

 كـه  »ديـان «دقت بفرمائيد حتي همين صـفت       . مي گيرد 

براي خدا بكار برده است در مقاله مخدوش شده است زيرا 

 قانونگـذاري  ،در ميان معاني متناظر ديگـر »ديان«ازمعاني  

 سـيدالقوم ـ    ش و پـادافر ـ   چيرگي و مضادش ـ پادا .است

در قرآن در  . قانونگذار و شارع از معاني دين وديان هستند       

 سـخن گفتـه كـه بـه معنـي      )دين الملك(سورة يوسف از    

  .قانون ملك مي باشد

در مقاله از خداي قانونگذار و مجازات دهنده البتـه در         

 ،كنار خداي ارحم الراحمين و غفور و رحـيم و سـهل گيـر       

  .ه قانونگذاريش هم از سر شفقت باشدخبري نيست گرچ

گفتار دكتر سـروش دربـاره وظـايف روشـنفكر دينـي             

 اميدوارم ايشان بتوانند به وظـايف  .مضبوط و محكم است   

خويش قيام كنند وانتظار از ايشان آنست كه ثبت العـرش      

ثم النقش اول بايد فكر تثبيت و اثبات بـود بعـد بايـد بـه        

  .رفتسراغ نقش و نگار و زينت بخشي 

روشنفكر نگران از سالمت انديشه ديني نخـست بايـد    

از دين به دفاع برخيزد آنهم نه در مقابل دشمنان مرحوم و 

مرجوم دين يعنـي ماركسيـستها و فاشيـستها و رژيمهـاي      

ضد اسالمي توتاليتر بلكه در مقابل دشمنان زنده و فعال و 

 نخست بايد انديشه دينـي را ثابـت   .پرسر و صداي كنوني   

د تعريف كرد وارد ايمان نسل جـوان نمـود سـپس بـه            كر

  .سراغ نيرومند كردن و چاالكيش رفت

دكتر سروش به يكي ديگر از نتايج حداقلي بودن دين     

  :مي پردازد

اگر حداقلي بودن دين را بپذيريم الجرم بايد تصديق     «

بار كم و زيـاد  .»كنيم كه بر دين بار زيادي نمي توان نهاد     

ت صاحب دين اسـت و بـستگي بـه       نهادن بر دين به دس    

اگر چنانكه ديـن طـوري تـدوين شـده          . طبيعت دين دارد  

باشد كه خود بار زيادي متحمل شود و نيازها را برطرف و      

دارد و باالتر از ان برمشكالت و گرفتاريها را از سر راه پيرو

آن مدعي رهبري و قيادت بشريت شود چه كسي را ياراي 

 باري بيش از آنچه خـود   : آري بايد گفت   ؟چون و چراست  

خواسته بر آن ننهيم و انتظـاري فراتـر از آنچـه معقـول و      

ال تسلو عـن اشـياء ان    (مشروع است از آن نداشته باشيم       

اي مؤمنــان از چيزهــايي  (110/مائــده ) تبــدلكم تــسؤكم
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پرس و جو نكنيد كه چون بـر شـما آشـكار شـود شـما را       

عريف بدعت يكي از مطالب مهمي كه در ت) اندوهگين كند

آمده است اين است كـه پـيش خـود چيـزي را بـه ديـن              

و ) ادخالُ الشيء فـي الـدين مـاليس مـن الـدين         (نيفزائيم  

ليكن طرف ديگر قضيه هم مهم است و آن اينكه از دين          

افتـوء منـون بـبعض الكتـاب و        (هم چيزي را كم نكنـيم       

آيا به بخشي از كتاب ايمـان      (85/بقره  ..) .تكفرون ببعض 

   )د و به بخشي ديگر ايمان نمي آوريدمي آوري

ديـن   ‹‹ :در باب حكومت هم دكتر سروش گفته است    

دين در ››  در باب حكومت هم اگر حرفي دارد اقلي است      

 حرفهاي زيادي دارد و بدون حكومت بخش ،باب حكومت 

 بـه انتفـاء   يسـالبه هائي مهم از ديـن غيـر قابـل اجـرا و      

جائي ›› اگر‹‹ يچوجه  در اين مقام به ه.موضوع خواهد شد

ندارد و حتماً دين در باب حكومت حرفهائي دارد حرفهاي        

ي علـوم انـساني   دين در اين بـاره و بطـور كلـي در بـاره           

ومسائل جامعه غالباً به صورت اصول و قواعـد و ضـوابط         

اسـت حـال دكتــر  سـروش بـه ايــن قواعـد و ضــوابط و      

سته بـه  ب بنهد›› حداقلّي ‹‹ دستورات جزئي و كلي عنوان     

   .بررسي و تحقيق است

دكتر سروش با سفارش هايي به دينداران مقاله را بـه         

   :پايان مي رساند

در عمل به آنچه محكم و قطعـي و اجمـاعي اسـت          ‹‹

روي آورند و علـم بـاقي را بـه خـدا بـسپارند و آنهـا را از          

متشابهات بشمارند و اگر اختالفي شديد بـر حكمـي مـي           

 آنجا حكمي نيست كه اگر خدا مي رود بدانند كه خدا را در

خواست قطعاً مي توانست بـسي بـيش از آنكـه اكنـون از        

دين به دست ما رسـيده اسـت بـه مـا برسـاند و مـا را از             

گـرداب مجعـوالت و ظنونـات و مختلفـات برهانـد علــي      

و ما كلفك الشيطان علمه مماليس في الكتـاب         ‹‹ :فرمود

هدي علمـه الـي   عليك فرضه و ال في سنه النبي و ائمه ال  

 خطبه . نهج البالغه  »اهللا فان ذلك منتهي حق اهللا عليك      

آنچه شيطان تو را به دانستن آن وا مي دارد كـه در           « 90

قرآن بر تـو فـرض نـشده و در سـنت پيـامبر و        

پيشوايان هدايت اثري از آن نيـست علـم آن را      

  ...به خدا واگذار كن

قـد  «پروردگار حكيم در قرآن فرموده اسـت     

انزلنـا  « 174/  نـساء    » برهان من ربكـم    جائكم

تـاتيهم  « 25/ حديـد  »عليك الكتاب وا لميـزان   

 و )بر ايشان حجت هويدا اسـت    (1/ بينه   »البينه

و اين ديـن اسـتوار   ( 5/بينه » ذلك دين القيمه «

نـور و  ( 15/ مائـده  »نور و كتـاب مبـين   « )است

ديني كه پـشتوانه اش برهـان و بيـان و      «) كتابي روشنگر 

و بينه و نور و كتاب مبين و شفاء و موعظه و بينات ميزان 

هدايت باشد و پيامبرش نيز فرموده است شما را بر دينـي       

ترك كردم كه شبش مانند روز اسـت و اگـر تمـسك بـه         

ثقلين نمائيد هرگز گمراه نخواهيد شد چرا بايدپيروانش در    

غوطه بخورنـد و چـاره   .. .گرداب معجوالت و محتمالت و  

دوزيم جامه اي كز  از اينجا شروع كرد و رقعه برايدكار را ب 

فراق چاك شده و اضافه مي كنيم كـه اگـر بـه محكـم و      

 ابهـام هـا و   ي و اجماعي روي آوريم بتدريج منطقه   قطعي

تاريكي ها و متشابهات هم كم خواهد شد زيـرا در قـرآن            

است كه اكثر آن محكم است و قـرآن نـور اسـت خـالف      

 را با چيزي ديگر روشن كنـيم   عقل است كه بخواهيم نور    

مگر شب پرگان دل بيمار كه در جستجوي تأويل و فتنـه      

   )ابتغاء الفتنه و ابتغاء تإويه( گري هستند

  گفت كتاب خدا حكمت و نورم

  گفتة حقم ز جهل و و هم بدورم

  مفتريست آنكه بگويد رمز و بطونم

  موجب گمراهي و خالف شئونم

  شمن من چون هماره منكر نور استد

  شمس عيان و ليك شب پره كوه است

در هر حال عبارت پاياني مقاله به گمـانم همچنانكـه            

اهل جمود را كه دكتر اكثري پنداران و زياده خواهانـشان           

مي انگارد مورد سرزنش و توبيخ قرار داده به ويـژه كـالم       
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درر بار علي به همان اندازه و يا بيشتر كساني را هدف نقد  

ه فربه كردن بي قاعده معارف ديني    خويش قرار داده كه ب    

آري هدف نيش دار ايـن عبـارات عـالوه بـر        . پرداخته اند 

كساني كه بيش از آنچه در كتـاب و سـنت و روش ائمـه          

كنند كساني را هم نشانه   دايت وجود دارد بر دين بار مي      ه

رفته است كه دكتر درمقام مدح و تمجيد آنان را به كشف    

 دربـاره كـالم   نند كساني كـه در معارف ديني مي ستايد ما  

ان و  علم الهي بـه هـستي يـا آسـم    يباري يا قدر يا نحوه 

  . جهت بسط داده اندريسمان عشق معارف ديني را بي

اين كشف و « : اخير مي گويد  يدكتر در دفاع از دسته    

 ولي علي فرموده كه ايـشان  »وضع ها از سر هوش نيست 

فرمائيـد كـه    دقـت ب .را شيطان به اين كارها واداشته است 

علي فرموده آنچه در كتاب وسنت پبامبر و روش پيشوايان 

هدايت نيامده علمش را به خدا واگذار كـن و نمـي گويـد         

خودتان به كشف و وضع بپردازيد پرواضـح اسـت كـه در          

يفه رهبـران را  اينجا تكليف پيروان را بيان مي كند نه وظ       

ضع مناسب شـأن رهبـران نيـست و    كه بگوئيم كشف و و 

 پيروان و هر يبر اين امر مجازند خير بلكه وظيفه    روان  پي

كسي را كه در ضمن دينداري به معـارف پـر زرق و بـرق      

ــان      ــرد بيـ ــورد كـ ــن برخـ ــصوص ديـ ــشري در خـ   بـ

  .مي نمايد

آري اگر پيشوايان ما چه در گذشته و چـه در حـال از         

راهنمائيهاي نصوص كتاب و سنت و مفـاهيم عـالي آنهـا       

 ياز اتكاء به قطعيـات ديـن در همـه   د و استفاده مي كردن  

زمينه ها عدول نمي كردند و به انـدرزهاي علـي و ديگـر       

پيشوايان نزديك به عهد پيامبر گـوش مـي دادنـد امـروز        

بسياري از دعواهاي كالمي و فقهي و عرفاني اتفاق نمـي       

افتاد كه دكتر سروش به دستاويز آنها بفرمايند چون ديـن      

 ندارد كه رفع اختالف بكند  در اين زمينه ها سخن روشني     

پس دين اقلي است خير قضيه بر عكس است دين كامـل   

است و هر چه مايه سعادت و راهنمايي حقيقي است بيـان   

ت و اهـواء كـه   عداست ولي اهل ب) بيان للناس(يرا كرده ز 

علي آنها را حلقه به گردن شيطان معرفي كرده اسـت بـه       

ين، رفـع  د. افته اندآن راهنمائي ها بسنده نكرده واز خود ب    

 اختالف شده از دين نيست و ياختالف كرده و آنچه مايه   

 :اين فرمايش دكتر سروش در پايان مقاله راست است كـه  

اگر اختالفي شديد بر حكمي مي رود بدانند كه خدا را در «

 آري چون خـدا را در آنجـا حكمـي    »آن جا حكمي نيست  

رنه خداوند نيست اساساً حكمي براي آن متصور نيست و گ

براي همه امـور ارزشـدار و دخيـل در سـعادت و شـقاوت            

  .انسان حكم دارد

 و الاقــل دكتــر هــم )الـيس اهللا بــا حكــم الحـاكمين  (

در هــر . پذيرفتـه اســت ديـن در موضــع داوري قـرار دارد   

صورت در اين گونه موارد بنا به توصيه علي كه دكتر هم       

 كرد نه آنكه به آنرا پسنديده بايد علم آن را به خدا واگذار      

اين بهانه كه دين اقلي است پيش خودمـان بـه كـشف و          

  . اين است ادب دينداري و ادب عبوديت.وضع بپردازيم

يا ايها الذين امنوا ال تقدموا بين يـدي اهللا و رسـوله و        

  )8/ حجرات (اتقوا اهللا 

اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا و رسول پيـشي       (

  )ته باشيدنگيريد و پرواي خدا داش
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