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 مقدمه

انجام داده، خالصه دیدگاههای خود را در چهار محور )اختالف « چهارسو»آقای سید کمال حیدری، در گفتگویی که با 

فضای مجازی در دسترس همگان قرار قرائات، تقریب مذاهب، جواز تعبد به تمام ادیان، و حقوق زن( مطرح کرده و فیلم آن در 

  1nQ?2http://aparat.com/v/dr داد در آدرس:

داشت در نقد مباحثی که ایشان مطرح کرده بود که فیلم آن  این جانب )حسین سوزنچی(ای با چندی بعد مصاحبه« چهارسو»

  1RS2http://aparat.com/v/eهم در دسترس است؛ به آدرس: 

الب اصال مطرح برخی مطاز آنجا که از طرفی متن مکتوب ظرفیتهایی برای نشر دارد که فیلم فاقد آن است؛ و از طرف دیگر، 

با نقل ی نیز پاسخ مکتوب د مناسب استگر دقیقا مقصود وی را منتقل نکرده، به نظر رسیبسا مدعی شود که مصاحبهنشد، ویا چه

 د.وش قدیمتعین عبارات ایشان 

 -وان کردن جمالتالبته با تلخیص و ر –بر اساس عبارات خود ایشان ( با رنگ آبیفراز به فراز ) در اینجا ابتدا آرای وی،

 د.گردمی تقدیمو پاسخ هر فراز در ادامه )با رنگ مشکی(  ،شودمی نقل

http://aparat.com/v/dr2nQ?1
http://aparat.com/v/e2RS1
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 قرائاتاختالف الف. 

 یو واقع یم ظاهراحکام را به دو دسته احکا چرا که ست،ین نیاست که نظر علما خود د نیا نیمسلم یاتفاق علما باًیتقر .1

از  یبرداشت معناست که نظر علما نیمسئله به ا نیهم دانم حکم واقعی چیست.چون حکم ظاهری یعنی من نمی کرده اند. میتقس

که  صورتی پذیرند که حکم ظاهری لزوما همان حکم واقعی نیست. درکنند یعنی میهمین که اختالف می .نیاست نه خود د نید

 د،یکرد نید یمساو . شما اگر نظر عالم رادیآ یباشد تناقض و تضاد الزم م نیاگر همه آن ها د م،ینظر داشت نیمسئله چند کیدر 

 . و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود، ترجیح بالمرجح است بشود در واقع. نید چند نیاست که د نیالزمه اش ا

 پاسخ

 رخ داده:« همه یا هیچ»مغالطه در این بیان،  الف.

ب روزه اوال هیچ فقیهی قائل نیست که همه احکام شریعت، حکم ظاهری است. اموری مانند وجوب نمازهای یومیه، وجو

دارند که از  است؛ و از این رو، اگر کسی منکر اینها شود، همه اتفاق رمضان، و دهها و صدها حکم شرعی است که حکم واقعی

 دین خارج است. 

ه برخی از کثانیا هیچ فقیهی قائل نیست که تمام آنچه از دین برداشت کرده، عین دین است؛ بلکه بحث بر سر این است 

 مجتهدین است.نامند، و برخی اختالف برداشتها عین دین است؛ که اینها را ضروریات دین می

مین مغالطه هبر اساس « بشود در واقع نید چند ،نیاست که د نیاش االزمه د،یکرد نید ینظر عالم را مساو»این جمله که 

 آنها موردز دو قسم است: برخی ا)نه مدعیان و دین فروشان( دین واقعی نظرات علمای پاسخش این است که همه یا هیچ است. 

ری از اوقات، در مواردی اختالف هست؛ که در این اختالفات هم بسیاست، که آنها عین دین است؛ و همه آنان بوده و ه اتفاق

شود؛ و در این یکی از نظرات نظر حق است که در بسیاری از اوقات، با گذشت زمان برتری نظر درست بر نظر نادرست معلوم می

اقعی دین هست، مادام بوده است؛ و البته در اختالفی که بین علمای وفهمند که نظر واقعی دین چه موارد نیز با گذر زمان، همه می

 تواند بفهمد که دین واقعی کدام است.که اختالف رفع نشده، ناظر بیرونی نمی

)که از نظر ایشان چون جزء مطالب حسی است،  پزشکیدر عرصه در تمام دانشهای بشری مطرح است؛ مثال  اختالف نظر ب.

اما این اشتباه  دهد؟!رخ نداده و نمیاشتباه اختالف ویا در شناخت بدن و کارکردهای آن می شود  است( آیاواقعیت دست یافتنی 

نکته مهم و اساسی  1.کوشند تا به واقعیت دست یابنددر همان عرصه منکر واقعیت شویم، بلکه باز میشود که و اختالف، دلیل نمی

                                                           
گرایانه ایشان سالهاست که مورد نقدهای شدید قرار گرفته، اما حق این است که آن . چنانکه در ادامه بیان خواهد شد دیدگاه تجربه 1

 برخی پزشکی همان نیز ناصواب است. مثال دربه آن صورت  –خواهند کل ساحت دانشهای تجربی را غیرقطعی اعالم کنند که می –نقدها 
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مجاز است نه سایرین؛ لذا در تشخیص بیماری یک نفر، ممکن است پزشکان دچار تنوع برداشتها فقط بین متخصصان  این است که

یک اگر تجویز  ست. مثال یک نظر، ترجیح بالمرجح اترجیحِ نمی توان گفت که چون مساله محل اختالف است،و  اختالف شوند؛

یعنی این  رده، مجاز بوده یا خیر؟کند که آیا وی در اشتباهی که کپزشک به مرگ شخصی منجر شد، کمیسیون پزشکی بررسی می

اختالف باید ضابطه »گوید در ادامه می ویالبته ای هم که مسائل قطعی نیست، برداشت کامال آزاد باشد. گونه نیست که در عرصه

 ود.تواند ملتزم شچنینی تعدد قرائات، به همین سخن هم نمیکه در ادامه نشان خواهم داد بر اساس پذیرش این« داشته باشد

 

ز ما ارغم واحد بودن قرآن، برداشتها مختلف است، و هیچیک خود دین نیست؛ این است که هیچیک . علت اینکه علی2

 ...توانند؛ برخی علمشان بیشتر است و برخی کمتر، و .ی نمیتوانند به واقع برسند و برخخی میمعصوم نیستیم، بر

 پاسخ

رسند و یداند که برخی به واقع مخود دین نیست؛ از طرف دیگر علتش را این می ،گوید هیچ برداشتیاز طرفی می الف.

لمش بیشتر است آیا کسی که عاند برداشتشان عین خود دین نیست؟ آیا آنان که به واقع رسیدهسوال این است که رسند! برخی نمی

ش بیشتر است در کمتر است، پس آنکه علمعلم تر و بیشعلم به  دو نفر واقعا بیشتر است یا اینها صرفا توهم است؟ اگر اختالف

 آنجایی که علمش بیشتر است به حقیقت رسیده است. 

ست؛ که مهمترین ارا نتیجه گرفته « ناممکن بودن رسیدن به حقیقت»، « اختالف آراء»در این است که از  اشتباه وی ریشه ب.

ی ومین جمله نیز حقیقت نیست و صرفاً برداشت شخصی اشکالش این است که اگر رسیدن به حقیقت ناممکن است، خود ه

 ل هم نادرستن است، همین استدالاست و ضرورتی ندارد که کسی بدان ملتزم شود! به تعبیر دیگر، اگر رسیدن به حقیقت ناممک

ختالف آراء به ناممکن ز ا)اینکه: ا قاطعانهاظهار نظر  خود اینای نتوان به هیچ نتیجه قطعی رسید؛ پس هیچ مقدمهاز است زیرا اگر 

 ست. بریم( نیز نادرست ابودن رسیدن به حقیقت پی می

پس حق »شود که با دیدگاه نادرست و باطل مختلف است؛ آیا نتیجه می ،ای، دیدگاه درست و حقدر هر مسالهبه عالوه،  ج.

حقیقت  های اختالف، اختالف بین حق و باطل است؛ اگر هرجا اختالف هست)یعنی یکی از عرصه ؟«یافتنی نیستهیچگاه دست

  نامعلوم است، پس بین خود حق و باطل هم حقیقت نامعلوم است!(

                                                           
 این طبیعت از من برداشت بگوید تواندنمی و است کاذب قطعا شود، خون گردش منکر کسی امروز اگر مثال است طعیق امور جزء امور از

 شده است. آشکار برای همگان واقعیت که رسیده حدی به اطالعات چون ؛ای هم قرنها چنین نظری داشتندو عده است
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ای حق است بعدا فهمیدیم که باطل بوده. از کجا معلوم این موضع کردیم مسالهممکن است بگویند بارها شده که گمان می

 ن هم بعدا ابطال نشود؟ مافعلی

ن فهم جدید ما، یک گام فهمیدیم که آن سخن قبلی باطل بوده، یا خیر؟ اگر واقعا فهمیدیم، همی« واقعا»اما دقت کنید: آیا بعدا 

 یابی است. جلو رفتن در شناخت حق است؛ پس حق قابل دست

 به تعبیر دیگر، 

ه همه آنچه در کتوان نتیجه گرفت نمی که معصوم نیستیم؛ اما از اینما مدعی نیستیم که معصومیم و هیچ اشتباهی نمی کنیم

 ذهن ماست ممکن است باطل باشد!

امکان ندارد  و درست استقطعا از شناختهای ما  «برخی»دانیم که دانیم معصوم نیستیم، در عین حال یقین میدر حالی که می

 (رشد کروی معرفتدر مبحث توضیح داده خواهد شد. ) فال همین بند. اینکه چرا چنین است در پایان نادرست باشد

 

یست؟ . اینکه الزمه این مطلب چیست، امری است که مستقل باید بحث شود. اول اصل خود مطلب باید ببینیم حق چ3

 جداگانه درباره لوازمش بحث کنیم.

 پاسخ

سئله م کیکه در  صورتی در ": بود. جمله ایشان چنین ی مطلب است«الزمه»استدالل وی برای مدعای خود، تمسک به 

شود داده می سخنش به او نشان یاما وقتی الزمه" .دیآیالزم مباشد تناقض و تضاد  نیاگر همه آن ها د م،ینظر داشت نیچند

 گوید بحث از لوازم مطلب، ربطی به اصل مطلب ندارد!می

 

ه این تعلق گرفته بفرماید اراده ما بدی است. اصال خدا میاش تعدد است؛ کجا دلیل آمده که اختالف چیز . اما اینکه الزمه4

فرماید اصال به و اتفاقا در آیه بعد می«. مُخْتَلِفین وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاَس أُمَّةً واحِدَةً وَ ال یَزالُونَ» (118)هود/ که اختالف کنند:

 یعنی برای این آفریدیم که اختالف کنند! «وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ »همین جهت آنان را آفریدیم: 

 پاسخ

ای است که شاید در جهان اسالم اول تمسک به اراده تکوینی خدا برای تعیین نزاع در عرصه شناساییِ تکلیف، مغاطه الف.

چون چیزی خارج از  ،منطق معاویه این بود که اگر من سلطان شما شدم، اراده خدا چنین بوده استبار معاویه آن را انجام داد. 

 پس شما هم باید تسلیم باشید!و اگر اراده خداست که من سلطان شما باشم، هد؛ اراده خدا رخ نمی د
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ای رخ داده، بلکه با طهتنها چنین مغالاش متن مستقیم قرآن را تقطیع نکرد، اما در بحث فوق، نهالبته معاویه در این مغالطه ب.

عَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَجَ»متن کامل دو آیه این است: آیه تحریف شده است.  تقطیع آیه و حذف فرازی از آن،

( 119-118)هود/« اسِ أَجْمَعین لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ؛ یَزالُونَ مُخْتَلِفین

آیا این  .«م کندمگر کسی که پروردگارت به او رح»فرماید می ،«مردم اختالف کردند»خداوند بالفاصله بعد از اشاره به اینکه 

 عدبالفاصله ب :دیادامه آیه را بخوان !؟استو خروج از رحمت خدانحراف  ،خوب و مورد تایید خداست؛ یا اختالف ،یعنی اختالف

کنم. آیا نس پر میاکند که جهنم را از جن و تصریح می مورد رحمت خداوندند،ه استثنا کردن کسانی کاز اشاره به این اختالف، و 

 د؟نشوو جهنمی می اندبر باطل ایعدهرحم کرده؛ و  اند، که خدا به آنانبرحق برخیاین جز بدان معناست که در این اختالف 

که بعد از این آمده را به « لکذ»ضمیر  از آیه، «إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ»با حذف عبارت  این است که انبه عالوه، اشتباه دیگرش ج.

ند؛ و اصال برای ککنند مگر کسی که پروردگارت بر او رحم آنان همواره اختالف می»فرماید گرداند. قرآن بوضوح میآیه قبل برمی

گیرد که ه مینتیج« مگر کسی که پروردگارت بر او رحم کند»وی با حذف عبارت ولی ؛ «آنان را آفریده است همین ]رحم کردن[

در ادامه فرمود  اگر چنین است، پس چرا. «؛ و اصال برای همین اختالف کردن آنان را آفریده استکنندآنان همواره اختالف می»

 بعد یک طرفِ  ،ندوست داشته، ظلم نیست که مردم را برای اختالف کردن بیافریکنم؟ آیا اگر خدا اختالف را دکه جهنم را پر می

 اختالف را به جهنم ببرد؟

ضمیر  جا استثناءاًگردد( باز اصرار کند که اینبرخالف قواعد زبان عربی )که ضمیر به نزدیکترین مرجع برمیاگر کسی باز  د.

که خداوند مردم را امت موارد دیگری از آیاتی که این تعبیر ) کنیمپیشنهاد می به او ؛«رحمت»گردد، نه به برمی« اختالف»به « ذلک»

 است:  گمراه کند که یکی از طرفین اختالف ظالم وتصریح می د. در دو موردش خداوند بازببین را واحد نکرد( در قرآن آمده

 (8/رىالشو)« ما لَهُمْ مِنْ وَلِیٍّ وَ ال نَصیر الظَّالِمُونَوَ رَحْمَتِهِ  یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فی وَ لكِنْلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ »

 (93)نحل/« یَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُون وَ یَهْدی مَنْ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُوَ لکِنْ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ »

هُمْ بِما أَنْزَلَ یْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَوَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَ»آیه  سومین مورد، یعنی در

 ِکنْ لِیَبْلُوَکُمْ فیلوَ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً  وَ مِنْهاجاً مِنْکُمْ شِرْعَةً ناجَعَلْاللَّهُ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلٍّ 

شِرْعَةً وَ  مِنْکُمْلِکُلٍّ جَعَلْنا » با عبارت( 48)مائده/« مْ فیهِ تَخْتَلِفُونما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُ

را جعل کرده باشد؛  آن« منهاجِ »و « شریعت»که خود خداوند  دهد تنها اختالفی که پذیرفتنی است، اختالفی استنشان می «مِنْهاجاً 

 .آیددرباره یک مطلب پدید میها و اهواء آنان( )بر اساس خواستهنه اختالفی که بین خود مردم 



6 

ا به بهای اندکی رای هم به تعبیر قرآن، آیات خدا گیرند و عدهراه خدا را در پیش می که ایعدهاختالف  قرآن، آیا در منطق

ف اختال (9)توبه/«  إِنَّهُمْ ساءَ ما کانُوا یَعْمَلُوناشْتَرَوْا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلیالً فَصَدُّوا عَنْ سَبیلِهِ»فروشند تا راه خدا را سد کنند: می

 برداشت است و هر دو نظرشان محترم است؟

 و ؟!است «جازمُ »این قرائات مختلف  «چه اندازه»قابل انکار نیست؛ اما بحث این است که  «وجود اختالف قرائات»اصل  .ـ ه

طلقا ناشناختنی محق » نه اینکهو  «!ای در کار نیستهیچ قرائت قطعی»ه بدین معناست ک ، نهجازی از قرائات مختلفقبول عرصه مُ

 «است!

ها )نه در همه جا( ظرفیت این است که در برخی از عرصه و فقط برای این مقدار دلیل اقامه شده، آنچه عقال قابل قبول است

رائت، به معنای قاختالف قبول تواند دیگری را از میدان بدر کند. اما ست که لزوما هیچیک نمیادر کار  برداشت از واقعیتچند 

گر بگویم: بهترین شاهدش هم این است که ااست.  بوضوح نادرستاز یک متن،  ی متعارضبرداشتهاهرگونه برداشت، حتی واز ج

آیا  ،«دام کنیمداند و معتقد است بقیه را باید اعوی فقط یک قرائت را مجاز می»کنم که من از همین فرمایشات وی برداشت می

دهد که ؟! چرا به خودش حق میو چنین برداشتی از سخن من غلط است ن طور نگفتمگوید من ایشود و نمیوی ناراحت نمی

یچ جا معین نیست و همعنای معینی از کالم خود را قبول داشته باشد، اما خداوند کتابی که برای هدایت بشر فرستاده، معنایش در 

نقیض هم  وست که به برداشتهای کامال متعارض این چگونه هدایت کردنی ا تواند به آن نسبت دهد؟هر برداشتی را هرکس می

 دهد؟!اجازه می

 

ی سنگ روی سنگ روی سنگ بند نشود؟ مگر همین االن افراد مقلد مراجع تقلید مختلف نیستند؟ زمان کنیدفکر می . چرا5

 شود که کسی بخواهد اختالف را طوری مطرح کند که مردم را به جان هم بیندازد.سنگ بند نمی

 پاسخ

لکه این است که باینکه االن با توجه به تعدد مراجع تقلید سنگ روی سنگ بند شده، این نیست که آنان اختالف دارند؛  علت

ای و جزیی اشیهحفهمند که اختالفات در امور آید؛ و همه هم میمشترکات آنان بسیار زیاد است به نحوی که اختالف به چشم نمی

ز نماز خواندن براحتی ا دشویو درست بودن دیگری منتفی نیست. شما وقتی وارد یک مسجد مییکی بودنِ که احتمال اشتباه  ،است

اختالف ایای نماز این اندازه در زو تقلید مراجعدانید که دانید که او مقلد کیست و مینمیکه شیعه است؛ ولو که  دفهمیشخص می

هایی هست عرصه بگوید، ولو که درباره نماز مساله شرعی عمومی ،تواند در مسجدگو، براحتی مییک مساله . یا اینکهنظر دارند

 که بین فقها اختالف است. 
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ت و سلفی، بلکه به ملحد تنها داعش و وهابیبا در مقام نظر، به همه، نه داشته باشد. یو ضوابط طیشرا دیاختالف با نیالبته ا. 6

م. در شَکُا میاگر حرف مرا قبول نکنی، تو رگوید م عمل، داعش میگذاریم. اما مشکل آنجاست که در مقاو کافر هم احترام می

باشند. قانون اساسی را هم  مقام نظر همه آزادند، اما فقط نظری باید مبنای عمل قرار بگیرد که مردم به آن رای داده و آن را پذیرفته

، دادن هر نظری آزاد قانون را قبول ندارند. از بعد نظریتواند نقد کند، اما زمانی حق مخالفت دارد که مردم بپذیرند آن بند می

 است؛ اما از بعد عملی باید قانون را رعایت کرد.

 پاسخ

ی نظر اعدهت ست و ممکن اسا« او نظر»ن ضابطه را هر چیزی بداند، ای« اختالف باید ضابطه داشته باشد» گویدوی می الف.

ین ضابطه را قبول ا که مثال یک نفر داعشیکند. اما معرفی می« رای اکثریت مردم»د. مثال وی ضابطه را ناو را قبول نداشته باش

م نظر تو را هکنی و اگر نپذیری دیگران ؟ ممکن است بگویند چون در جامعه زندگی مید، چرا باید به این ضابطه تن دهندارد

ان تحمیل را بر دیگر نظرش زور داشت و توانست با وی مخالف است، کهشود. خوب، اگر آنر هرج و مرج میچانمی پذیرند و د

 !؟دچرا باید این ضابطه را بپذیر و با استبداد، جلوی هرج و مرج دیگران را بگیرد، ،دکن

 توانندافراد میو  نظر اوست، «استبداد بد است»این که  باز هم زیرا طبق مبنای او، ؛«چون استبداد بد است»وارم نگوید امید

به نظر آقای  -ای که چگونه داعشی سوال این است که !!پذیرندها این نظر را نمی؛ و اتفاقاً داعشینظر او را قبول نداشته باشند

 وی شود؟! کرد که در مقام عمل، تسلیم نظر ملزمتوان و نظرات آقای حیدری را قبول ندارد، می ،نظرش محترم است -حیدری

یک نظر " کرد. تیاقانون را رع دیبا یعد عملاست؛ اما از بُ آزاد یدادن هر نظر ،یعد نظراز بُ"ه خود این سخن ک ،خالصه اینکه

 نیست؟ ؟ آیا بر اساس مبنای شما، ترجیح بالمرجحمخالف آنمعیار عمل قرار گیرد، و نه نظر  باید ؛ چرا این نظراست

یعنی ؛ دانستیا باالتر از نظر اکثریت مو امام ع ر که نظر پیامبر ص جا شکل گرفتهمینو دینداری واقعی اصال شیعه  ب.

ه اگر معیار حقانیت . نه فقط شیعه، بلکنرفتند این حق ولو اکثریت زیر بار دانسترت علی ع را تعیین کرد حق میاینکه پیامبر حض

دعوت  باید، مردم نت باشداگر معیار اکثری اشتباه بوده است! یاران اولیه پیامبران هموارهدر مقام عمل، نظر اکثریت باشد، دینداری 

هالك با عذاب خدا  که اقدام دشمنان انبیاء، زیرا وی و مسلمانان در اقلیت بودند. بلکه پذیرفتندمیپیامبر اسالم ص در مکه را 

السالم جز قلیلی شود؛ زیرا به حضرات نوح و ابراهیم  و لوط و هود و صالح و ... علیهمبا پیامبرشان حق می در مخالفت شدند

 که اکثریت بودند هالك کرد.را ایمان نیاورد؛ و نعوذ باهلل خدا اشتباه کرد که قوم آنان 

ها و ... ای را نپذیریم؛ زیرا با تبلیغات و رسانهقرار دهیم یعنی عمال هیچ ضابطه اینکه ضابطه را رای اکثریت )دموکراسی( ج.

تحت الشعاع قرار داد؛ چنانکه امروزه امر آشکارا باطلی مثل لواط را به عنوان حقوق بشر توان رای اکثریت را ای میدر هر مساله

به  78به  27را از نسبت  به مخالفاننظر موافقان نسبت سال با تبلیغات توانستند مثال در جامعه آمریکا  20ند و ظرف اهمعرفی کرد

 تغییر دهند! 36به  64نسبت 
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شود، ل نمیحشود و با مشاهده هم اختالف که در آن اختالف پیدا می رشته تخصصی دیگری(آیا در پزشکی )و یا در هر  د.

دهد که رای کند؟ شهید مطهری بخوبی نشان میضابطه، رای اکثریت مردم است یا ضابطه را خود عرصه تخصصی معلوم می آیا

اشد، مثل عرصه بیان است )ولو دستیابی به آن سخت ای پذیرفتنی است؛ ولی در جایی که حقیقتی در ماکثریت فقط در امور سلیقه

 ربطی به نظر اکثریت ندارد. ترجیح، بهداشت و پزشکی، که در باال اشاره شد( معیار

شماریم و به باید نظر همه را محترم ب»گویند: کنند و میهای خود یک دوگانه را مطرح میایشان در بسیاری از بحث هـ .

داند گری را محترم نمیآیا فقط همین دو گزینه است؟ یعنی اگر کسی نظر دی« نداریم نباید او را بکُشیم صرف اینکه نظر او را قبول

ها دلیل شرعی داشته دانیم، اما برای جواز قتل یک نفر باید دهکند؟! ما نظرات باطل را محترم نمیحتما برای کُشتن وی اقدام می

و هیچ شد؛ یا ...( د که وی مفسد فی االرض است؛ یا در مقام دفاع از جان خویش با)مثال از باب قصاص باشد؛ یا اثبات شوباشیم 

 ، برو و او را بُکُش!دانستیارزش میباطل و بیفقیهی نگفته که اگر نظر کسی را 

 

 است.  کنم محترمشود کسی را نقد کرد؟ او نظرش محترم است؛ نظر من هم که او را نقد میکنید که دیگر نمی. چرا فکر می7

 پاسخ

معناست. نقد زمانی ، واقعا نقد بیواقعیت بداندتواند برداشت خود را مطابق با اگر هر برداشتی محترم است و هیچکس نمی

 ری است.از دین، مطلب دیگ «برداشت صحیح»است و « نادرست»معنا دارد که من باور داشته باشم که برداشت شما از دین 

ی بر برداشت دیگر هیچ برداشتواقعا اگر من از ابتدا بپذیرم که  نادرست یعنی غیرمطابق با واقع؛ و درست یعنی مطابق با واقع.

 د کنم؟چه توجیهی دارد که بخواهم یک برداشت را نقو ترجیحش فقط در ذهن من است، نه ترجیحی واقعی، ترجیح ندارد، 

 

 و رشد کروی معرفت اتتوجیه صحیح تعدد قرائ پاسخ مبنایی:

دیگری تسری  ز آن معانی صحیح است و برخی فاسد؛ که نباید حکم یکی را بهتعدد قرائات چند معنا دارد که برخی ا .الف

معانی نادرست آن،  شمرند؛ و برخی با تمرکز بربرخی با مد نظر قرار دادن معانی صحیح آن، هرگونه تعدد قرائتی را مجاز میداد:

 توان برشمرد.برای تعدد قرائات میتابند. حداقل چهار معنا )دو تا روا و دو تا ناروا( تعدد قرائتی را برنمیهیچ گونه 

فهمد اما . یک معنای صحیح آن، کثرت طولی در فهم یک متن ویا کالم است. یعنی گاه شخصی از یک متن مطلبی می1

همان است که در روایات تعبیر شده که قرآن بطن و بطونی دارد  فهمد. اینشخص دیگری از همان متن، مطلب عمیقتری هم می

ای بین دو تواند این گونه باشد. در اینجا درگیریو نه فقط قرآن، بلکه کالم ائمه اطهار، و بلکه خیلی از کلمات بزرگان معرفت می
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تر را فهم ه؛ وگرنه کسی که مطلب عمیقتر را فهم نکردفهم در کار نیست؛ و اگر باشد از زاویه فهم ناقص است که مطلب عالی

 کند.کرده، مطلب ظاهری را هم اذعان می

، معانی متعددی تواند در یک کالم واحد. کثرتی که ناشی از استعمال یک لفظ در چند معناست. متکلم هرچه قویتر باشد می2

گذارم. در همان یمخود را روی پیشخوان فروشنده میوه فروشی هستم و بسته میوه مورد نظر  را اشراب کند. مثال من در یک مغازه

بینم که بچه دهد و نیز میخواهد از در مغازه خارج شود اما به جای اینکه درب را بکشد آن را هل میبینم کسی میلحظه می

کنم و فقط ه میادای نشسته و مردد است که نقاشی بکشد یا با تلفن همراه بازی کند. من هرسه معنا را ارصاحب مغازه در گوشه

ر را؛ و آن فهمد کشیدن دفهمد که منظورم وزن کردن میوه است، آنکه جلوی در است میصاحب مغازه می« بکش!»گویم یکبار می

 گوید: شود. مثال سعدی میفهمد نقاشی کشیدن را. چنین مطلبی در اشعار اهل ادب فراوان پیدا میبچه می

 مرغ هوا را نصیب ماهی دریا    نوازی از در بخشندگی و بنده

 توان فهمید:که این مصراع آخر را سه گونه می

 کند(ای میای را نصیب ماهی)پرنده مرغِ هوا را نصیبِ ماهیِ دریا

 گیرد و ماهی در دریا(اش را در هوا می)پرنده روزی مرغ، هوا را نصیب؛ ماهی، دریا

 کند(ای میبِ پرندهای را نصی)ماهی دریا ماهیِ ،مرغِ هوا را نصیب

نجاندن معانی بسیار گ یکی از دالیلی است که ظرفیت است، بلکه اتفاقاً مُجازتنها در متون دینی ، نهدو نوع تعدد قرائات فوق

 جه نیست:لت، تمامی قرائتها قابل قبول است؛ اما دو حالتی که مودر شریعت اسالم را مهیا کرده است؛ و در این دو حا

دن معانی گویی خالف حکمت است، اراده کربه معنای جواز برداشت متعارض از متن. همان طور که تناقض . تعدد قرائت3

متعارض  ای از یک متن برداشت کنند که با همدیگرای معانیمتناقض از یک متن هم خالف حکمت است؛ از این رو، اگر عده

 .دانیم که برخی از آنها ناصواب استباشند، به نحو پیشینی می

ط استنباط های غیرمنضبط ویا تفسیر به رای؛ یعنی شخص نظر خود را بدون رعایت ضواب. تعدد قرائت به معنای برداشت4

 کنند؟!دا چنین میخخود این افراد آیا حاضرند که کسی از سخن ایشان چنین برداشت کند، که با سخن  از متن، بر متن تحمیل کند.

م فهم الف درست از کجا معلو»آید، در مقام اثبات اشکالی هست که ه معنای ناروا پیش میهایی که تعدد قرائت بدر عرصه ب.

 «ایم.ایم، اما در آینده به خطا بودنش پی بردهدانستهاست و نه فهم ب؟!؛ بویژه که بارها شده فهمی را معتبر می

ه آنان با تمسک به اختالفات بشری و نیز این اشکال انعکاسی از اشکاالت شکاکان و سوفسطائیان است؛ یعنی همان طور ک

های کنند؛ اینجا نیز با تمسک به اختالفات و خطاها، مطلَقِ برداشتپی بردن به خطاها، مطلَقِ معرفتهای بشری را مشکوك اعالم می
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برخی پاسخهای توان مطرح کرد، و هم شود را میاز متن، مشکوك اعالم شده است. در اینجا هم پاسخی که به شکاکان داده می

 خاص:

فهمیمم می»را وقتی خودِ پی بردن به خطا، دلیل بر این است که امکان معرفت صحیح )از واقع، یا از متن( میسر است؛ زی .1ب.

ایم آن برداشت اولیه ایم که یافتهبه نحوی به واقعیت )خواه واقعیت خارجی یا واقعیت متن( دسترسی پیدا کرده« ایمکه خطا کرده

م. پس پی بردن به ؛ وگرنه امکان نداشت بتوانیم حکم به خطا بودن برداشت قبلیِ خود داشته باشیما با این واقعیت منطبق نیست

چند هنوز دهد که هم در عرصه شناخت واقعیت عینی، و هم در عرصه فهم متن، راه ما به واقعیت باز است، هرخطا نشان می

 بندی منطقی کنیم.نتوانسته باشیم این راه را صورت

ده که اتفاق گوینده چنان روی اختالفات متمرکز ش ریشه اشتباهات فوق در این است کهمشاهده اختالفات،  در عرصه. 2ب.

ی( اختالفاتی شناختو  است. در برداشت از متن )و نیز در فهم عالم طبیعت و فهم حقایق فلسفی و هرگونه فهم یاد بردهنظرها را از 

 د.نکنف نظر را مهیا میشتراکاتی دارند که آن اشتراکات است که امکان گفتگو و اختالریشه در ا ،وجود دارد؛ اما همه این اختالفات

  دانند.دو نفری که هیچ امر مشترکی ندارند، امکان گفتگو با هم ندارند؛ شبیه دو نفر که زبان همدیگر را اصال نمی

کند. رشد که به پیشرفت بحث کمک می حقیقت این است که توجه به کثرات علم، تنها در سایه توجه به وحدت علمی است

نقاط  است. اشتراکات عرصهسطح آن محل اختالفات، و مغز آن نقاط روی اید شبیه بزرگ شدن یک کُره دانست؛ که ها را بدانش

کمتر  هاشویم، فاصلهکره نزدیک می سمت مرکزتوانند از هم داشته باشند؛ اما هرچه به ها را میای بیشترین فاصلهسطح هر کره

فت نیز هرچه ، در وادی علم و معرشودهای نقاط روی سطح از هم بیشتر میهرچه کره بزرگتر شود فاصلههمان گونه که شود. می

در عین گردد؛ اختالفات شدیدتر می طبیعی است که و شودهای علمی بشر بیشتر گردد، سواالت و ابهامات بیشتری پیدا میداده

ر مقایسه با سطح ی بزرگ شد، نقاطی که قبال در سطح آن بوده، االن به درون کره منتقل گردیده، و دای که وقتهمانند کرهحال 

پذیر بود، اکنون جدید، بقدری فاصله آن نقاط قبلی از همدیگر کم شده که چه بسا به چشم نیاید، و همه آنچه در سطح و آسیب

به موازات  وگشته است، در عرصه علم هم با گسترش دانش، دائما  تربه درون کره منتقل شده و از اثرات خارجی بسیار مصون

ه بین دو دانشمند کبر همین اساس است که اساساً گفتگویی  .شودآنچه مورد اتفاق بوده نیز بیشتر می افزایش سواالت و ابهامها،

ن عرصه ممکن بین دو نفر عامی در آهای دانش: از فیزیک و شیمی گرفته تا فقه و فلسفه( میسر است ای از عرصه)در هر عرصه

توانند با همدیگر نیست. یعنی آن دو دانشمند، اگرچه ممکن است کامال مخالف هم باشند، اما بقدری نقاط مشترك دارند که می

 آورد.گفتگویی کنند که یک فرد عامی هیچ از سخن آنان سردرنمی

( به صورت واقعیت عینیهای ناظر به شناخت و چه در عرصه های ناظر به فهم متون،دانش ما )چه در عرصه خالصه اینکه

های مورد اتفاق( بر مغز کُره )عرصه ،شودها از هم بیشتر میکند. یعنی در حالی که مرتب در سطح کره، فاصلهکروی رشد می
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بیند؛ اما کسی که نگاه ها و افزوده شدن اختالفات را میاست فقط افزایش فاصله فقط به سطح. کسی که نگاهش شودافزوده می

 های مورد اتفاق در حال فزونی یافتن است.که به موازات افزایش اختالفها دائما عرصه بینداست، میاندیش ژرف

س هرکسی اند که چون قطعِ افراد حجت است، پتمسک کرده« حجیت قطع»ایشان در بحثهای دیگر خود، به بحث اصولیِ  ج.

یگری که صاحب آن تخطئه کرد و از این رو، هیچ قرائتی که صاحب آن قطع داشته باشد، بر قرائت د توان او راقطع پیدا کرد نمی

وجه را حجت مهم قطع داشته باشد، برتری ندارد. در توضیحات طرفداران ایشان هم آمده که ایشان فقط قطعِ مبتنی بر دلیل 

ل است. قطع و دلیل مورد غفلت قرار گرفته، چرایی حجیت قطع و دلی . اما آنچه در بحثهای ایشانرا ضابطههای بیدانند؛ نه قطعمی

نماست، و واقعیت قابل االصول واقعیعنی چون دلیل علی ؛«رساندبه واقع می علی االصول» از این جهت حجت است که انسان را

االصول دست نیافتنی اقعیت را علیشود. اگر کسی ودست یافتن است، اگر احیاناً کسی در این فرایند اشتباه کرد، مواخذه نمی

 لیل خواهد بود؟!دتواند حجیت قطع و دلیل را بپذیرد؟! اگر نسبتی بین دلیل و واقعیت نباشد، آیا دلیل، معرفی کند، چگونه می

ام جدید، و از این ای ابهزوای ،رسانند؛ و البته با آشکار کردن هر واقعیتیاالصول )و البته نه صددرصد( ما را به واقع میها علیدلیل

نمایی قعشود. هم باید وازنند؛ و همین است که موجب رشد کروی معرفت ما میرو، سواالت و اختالفات جدیدی را دامن می

را ی دیگر ، وقوعبر یکی با تمرکزمنطقا حق نداریم زاییِ آن را؛ اما اینها دو حیث مختلفند و زایی و اختالفدلیل را دید و هم ابهام

 کنیم. انکار

 

 تقریب مذاهبب. 

 که -اری ندارم کبا نظر دیگران  –نظر من این است اسالم)ص( است.  امبریپ یِامبریاسالم، قبول پ ندی به ورود مقوّم فصل

  .گرانی)ع( و اوالدش)ع( مراجعه شود و نه دیبه عل نیدر مسائل د امبریاست که بعد از پ نیا عیشرط ورود به تش

 نیبه همه ا شخصادانند؛ بنده یرا شرط م یاسیبودن و اعتقاد به خالفت س یعصمت، دوازده امام عیورود به تش یبرا بعضی

 سترش بدهم.گرا  عیخواهم پرچم تشیم یعنیدانم؛  ینم عیها حق است، اما شرط ورود به تشنیهم دارم که ا لیها معتقدم و دل

)ع( نیرالمومنیام یاسیگمان کردند بنده اعتقاد به عصمت و خالفت س یکه از بنده پخش شد، برخ یاز مقاطع بعضی در متأسفانه

ثابت نشد، حق  شیراباجتهاد کرد و  یاگر کس میگو یندارم؛ نه آقا بنده اعتقاد دارم و کتاب و بحث هم در اثباتشان دارم، اما م

 خارج کنم. عیندارم او را از تش

. این یک مساله اجتهادی آیا پیامبر خلیفه بعد از خود را تعیین کرده یا خیراختالف شیعه و سنی از ابتدا بر سر امامت بوده که 

اند بپذیرد؛ کسی هم دلیل و نظری است. در قرآن صریحا نیامده است. هرکس اجتهاد کرد و دلیل داشت که علی و اوالد او جانشین

 نداشت نپذیرد.
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 پاسخ

رداشت نظر شماست یا حقیقت این است؟ اگر فقط نظر و ب مسلمانی و شیعه بودن چیست، آیا« فصل مقوم»اینکه  الف.

ن را هم شیعه خواهد پرچم شیعه را گسترش دهد که غیرشیعیاکسی دلش ب گر امروزشماست، چرا ما باید این نظر را بپذیریم؟ ا

لکه منکران باسالم ص و پیامبر خواهد پرچم اسالم را گسترش دهد و منکران نبوت شود میساب کند؛ یک نفر هم فردا پیدا میح

ید ببینیم با ؛صرف اینکه بخواهیم پرچم را گسترش دهیم، به هیچ عنوان دلیل موجهی نیست !را هم مسلمان حساب کند توحید

م مسلمانی ویا فصل مقوآنچه به عنوان د تواند بگوینمیبر اساس مبنای خود  ویحقیقت مسلمانی و شیعه بودن به چیست؟ )البته 

در  ویای ست؛ و این خالف مبنود، بر اساس حقیقت است، زیرا اگر حقیقت این است، پس فراتر از نظر من و اذکر کر هشیع

 تعدد قرائات است(. جواز آنچنانیِ 

 یشانت. احقیقت مسلمانی به قبول توحید و نبوت و معاد است؛ و حقیقت شیعه به قبول امامت اسهر دو متفقیم که  ب.

اگر  دوم، هجملاین . «یستفت سیاسی نخال ضرورتاً گویم امامتمیما یاسی حضرت علی ع باور دارم امن به خالفت س»د نگویمی

کردن  معلوم نیست ربطی به واقعیت شیعه داشته باشد، پس ارزش بحث ،انست، که طبق مبنای خودشیشان ابرداشت شخصی ا

؛ ندااذعان کرده ان؛ در کالم خود به متناقض بودن ادعایشد فصل مقوم واقعی شیعه بودن این استند بگوینخواهندارد. اگر هم می

یعه و سنی از روز اختالف شید که گواما در ادامه صریحا مید، دانفصل مقوم شیعه نمیرا  یاسیاعتقاد به خالفت ساز طرفی،  زیرا

 مرز شیعه از این جمله که چه معنایی دارد جز اینکه به خاطر جانشینی سیاسی، اول بر سر جانشینی سیاسی حضرت علی ع بود!

 سنی جدا شد؟! 

مراجعه کند.  عاهل بیت  ای اختالف کرد، به اماماناست که در هر مساله ضابطه شیعه بودن این هعالوه بر این، تصریح کرد

که در چند  –بکر ود اهل سنت در مخالفت حضرت زهرا س با ابوخ یا نه؟ آیا ی رخ داداختالفدر مساله جانشینی پیامبر باالخره 

ها حضرت زهرا و اینکه به نص خود این کتاب –جای صحیح بخاری و صحیح مسلم، معتبرترین کتابها از نظر خود اهل سنت، آمده 

 ابوبکر بدهد؟! حق را به تا آخر عمر با ابوبکر سخن نگفت، شک دارند. آیا یکی از امامان اهل بیت ع هست که در این نزاع،س 

انشینی پیامبر، یک نزاع خواندند یا صرفا حاکم جامعه حجاز؟ آیا جخود را جانشین پیامبر )خلیفه رسول اهلل( می از آن سو، آیا خلفا

جتهادی است، اجتهاد کردند و مساله نظری و ا ص دینی هست یا خیر؟ حتی اگر به فرض غلط، بگوییم در تشخیص جانشین پیامبر

ظر شیعه، اهل سنتی نخواهد بگوید از اگر می باز با همان اجتهادشان، از شیعه بودن خارج شدند و نقطه مقابل شیعه قرار گرفتند.

« شیعه»؛ اما این کجا و ای منکر نیستاند، این را که هیچ شیعه«مسلمان»گذارند، که به اهل بیت ع به عنوان یک عالم دینی احترام می

 کجا؟! علی ع سیاسی حضرت نشینیِجادانستنِ منکر 

یعه بودن اما برای کف ش ،دکه خودش اینها را قبول دار آنان؛ با توجه به اینکه گفته امام و عصمت 12اما درباره اعتقاد به  ج.

کنم. آنچه الزم به ذکر است این است که وی در اینجا از مساله مهمی غفلت درباره اصل اینها بحث نمی دداناینها را ضروری نمی
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است، فهم خود را بر  مرتبه باالترکسی که شک نداریم که باورهای دینی مراتب دارد؛ و در روایات هم تاکید شده که ده است. کر

. یعنی بحث ما این نیست که همه ؛ و از او انتظار مرتبه باالتر را نداشته باشددتر، اگر ظرفیتش را ندارد، تحمیل نکنمرتبه پایین

 . اما آنچه مهم استرا معیار قرار دهیم« کف تشیع» یک نفر، باید« شیعه دانستن»برای ؛ بلکه قبول داریم که شیعیان در یک حدند

شود با رشد فکری جامعه شیعه )ویا جامعه اسالمی لوم میاگر به رشد کروی دانش که در باال اشاره شد توجه کنید، مع این است که

 آید. و ...( کف شیعه بودن باال می

ام سجاد ع( که زمان ام یایکبار شیعه چنان در اختناق است )مثال در دوره معاویه و دهم:با یک مثال منظورم را توضیح می

کامال طبیعی بود رایطی بسیاری از شیعیان معلوم نیست. در چنین ش اموری مانند اینکه نماز را نباید با دست بسته خواند، برایحتی 

ت بسته نماز ؛ و به صرف دسنماز را دست بسته بخواند ،اهل بیت عحقه خبری از معارف ای را ببینید که به خاطر بیکه شیعه

شود شیعه معلوم می ست بسته بخواند،امروز نماز را د در یک کشور شیعی، . اما اگر کسیخواندن، نمی توانید منکر تشیع او بشوید

نه و گسترش با تطورات زمانیست؛ نه از این جهت که باور به دست بسته بودن، جزء ارکان تشیع است، بلکه از این جهت که 

 ده است. باورهای شیعه منتقل ش یره، به مغز کرهاطالعات در شیعیان، دیگر مساله حرمت نماز با دست بسته، از سطح کُ

نخستین،  شیعیان ممکن است بر شیعه بودنِعصمت اهل بیت ع عدم باور به یا وامام  12 ین ترتیب، عدم شناخت هربه هم

نی که زمانی از کسا، اما امروز به هیچ عنوان موجه نیست؛ و صرف اینکه در زمانی برخی از افراد، و حتی برخی از حرجی نباشد

 صل عصمت رااامام ویا  12باور به شود که امروز ما اند دلیل نمیشک کرده تبرخی از ظرایف عصم ، دراندبوده بزرگان شیعه

 جزء باورهای قطعی شیعی نشمریم.

شیعه دوازده امامی  امامی بودن را به یک نزاع لفظی برگردانند. در تاریخ گروههایی از جریان اصلی 12البته ممکن است نزاع 

« شیعه»ما آنان خودشان را اهمان امامان اهل بیت، بوضوح بر انحراف اینان تاکید کردند؛  جدا شد، مانند اسماعیلیه و فطحیه و ... . و

داریم، اما بحث گذاری تاریخی است، بحثی نشود. اگر فقط مساله اسمخواندند و در کتب تاریخی به اسم شیعه از آنها یاد میمی

صول تشیع که خود امامان شیعه در مورد آنها، منحرف بودنِ آنان از ا ما در جایی است که کسی بخواهد به بهانه کاربردِ تاریخیِ نام

 .دشیعه بر آن اصرار ورزیدند را انکار کن

هایی که از جنس صفر و یک نیست، های تحقیق این است که بخواهیم در عرصهترین روشآخرین نکته اینکه از نادرست د.

 یبرا میکن بیسند خاص تعقمبتنی بر چند  یخیواقعه را صرفا با گزارش تار کیوقوع  نکهیابا منطق صفر و یک جلو برویم. 

 یرامونیپ عیکه وقا یاجتماع یندارد. اما واقعه ها یگرید نهیشاهد و قر چیاست که ه یشرع یاحکام فرع یهایکار زهیاز ر یبرخ

از جنس واقعیتهای  اساساً های تاریخیاقعیتوتر است. بخشنانیاطم اریدارد که بس یگرید یدارند اثبات و ردشان متدها یفراوان

گویند ها. مثال وقتی میشود، نه با مواجهه منفرد با گزارهفازی است؛ که پی بردن به آنها با کنار هم قرار دادن شواهد حاصل می

درصدی، انسان به گزاره  90ه ظنی ؛ زیرا منطقا از انضمام هزار گزارنماست، نه از این بابت است که تجمیع ظنون شدهتواتر واقع
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های تاریخی( اصطالحاً با های تحقیق در گزارهاعتبار تواتر )و سایر روش رسد، چه رسد به گزاره صددرصدی.درصدی نمی91

کنند که انسان درباره واقعیت داشتن شود؛ یعنی شواهد مختلف در کنار هم، یکدیگر را چنان تایید میحاصل می« تشابک شواهد»

 کند. وضوع مورد نظر اطمینان و حتی یقین حاصل میم

انی که او را بعد صرفا با استناد به گزارش مستقیم کس - عجل اهلل تعالی فرجه الشریف - مثال باوری مثل والدت امام مهدی

دیث احبرخی اراد سند اف اند حاصل نشده است، تا بتوانیم در اعتبار چنین واقعیت متواتری، با خدشه کردن در برخی ازاز تولد دیده

ر حالی که وثاقت ای صرفا بر اساس اینکه فالن عالم رجالی یکی از این سلسله سند را توثیق نکرده، دتردید کنیم )آن هم خدشه

م داده که چنان وی را براحتی با مراجعه به منابع دیگر می توان اثبات کرد(. بلکه دهها و صدها گزارش مختلف دست به دست ه

اند، بل از تولد وی دادهص سالها ق اکرم تواند انکارش کند: از خبرهایی که امامان و پیامبری را پدید آورده که هیچ عاقلی نمیتواتر

ه شعرایی مانند شعرهایی کشده، تا عظیم سخن گفته  12و حتی در تورات از  اندننفر معرفی کرده 12ه تعداد امامان را تا اینک

ران متعددی که های ویژه و ماموحمیری و دعبل سالها قبل از تولد ایشان سرودند و هنوز در کتب ادبی معروف است، تا مراقبت

ایشان را در پادگان  ،قرار دادند تا والدت هر نوزادی را خبر دهد ع امام عسکری بسیار شدیدتر برای و ع عباس برای امام هادیبنی

 جعفرزدن  تا وقایعی که پس از شهادت امام حسن عسگری )کنار شان مامور زن گذاشتند،نظامی محصور کردند و حتی در خانه

به امید  الس 7 برای یفه عباسیتوسط خل نزاعها بر سر تقسیم میراث ایشان و متوقف ساختن آن در هنگام نماز توسط یک کودك،

، جای تردید باقی گذاریمهمه این شواهد را وقتی کنار هم می ؛و ...(نواب اربعه و وثاقت آنان در شیعه، آن کودك پیدا شود،  آنکه

ن همه تفحص دشمنان، مد؛ و با آبه دنیا آقرار بود به دنیا بیاید؛  ،ع فرزند امام حسن عسکری شیعه، ازدهمین امامدوماند که نمی

ندازه تحت نظر قرار اپذیرد که جدی گرفتن والدت یک نفر توسط دشمنان وی، و آن نتوانستند او را بیابند. مثال آیا هیچ عاقلی می

 دادن پدران وی، صرفا به خاطر یکی دو روایت ضعیف شیعه بوده است؟!!

دری حواشی اد تواتر غدیر، صرفا متکی به چند حدیث نیست، بلکه بقکسی مثل عالمه امینی به همین روش بود که نشان د

و ... نیز مسائلی نیست  نفر بودن امامان شیعه 12پیرامونی دارد که به هیچ عنوان برای هیچ منصفی قابل تردید نیست. مسائلی مانند 

ی از این روایات، با خدشه کردن در سند برخکه صرفا با کنار هم قرار دادن چند روایت خاص در تفکر شیعه جای گرفته باشد، که 

 بتوان آنها را خارج از مقومات شیعه قلمداد نمود.!

 

 جواز تعبد به تمام ادیانج. 

توان واقعیت را در ای قابل تجربه عملی بود، میشناسی[ مطلبی هست و آن اینکه اگر مسالهدر نظریة المعرفة ]= معرفت. 1

فهمی که آتش سوزاند میگویم دستت را جلو بیاور وقتی دیدی که میمورد آن فهمید؛ مثال اگر شما شک دارید این آتش است، می

ه آیا خدا عالم است یا نیست؛ آیا جهنم این گونه است یا آن گونه؛ اصال آیا خدا هست یا نه؛ است. اما درباره مسائل ارزشی، اینک
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آید. توانیم به تطابق با واقع پی ببریم. اینجا همه چیز عرصه تئوری و نظر است و اختالف پیش میواقعیت در اختیار ما نیست و نمی

برد و آن یکی از همان گونه که در دنیا، یکی از نماز لذت می و یست؛گوید اصال در آنجا ألَم نمثال یکی در مورد جهنم می

برند و جهنمیان از جهنم. آن دیگری می گوید در جهنم الم هست. آیا کسی شرابخواری، در جهنم هم بهشتیان از بهشت لذت می

درصد معارف انسان 99ده معتقدم از ما جهنم را دیده؟ نه، اختالف تئوری است. من یک برداشت دارم و شما برداشت دیگر؛ بن

تواند از ما بخواهد مطابقت با واقع هایی است که قدرت بر فهم مطابقت آنها با واقع را نداریم. اگر چنین است، آیا خدا میگزاره

فقط تواند، چون تکلیف ماالیطاق است. قبول دارم واقع یکی است؛ دین حق یکی است؛ اما علم به لوح محفوظ را یا خیر؟ نمی

خواهند؛ یعنی اگر خواهند، فقط دلیل میپس از ما مطابقت با واقع نمی در اختیار معصوم است و معصوم هم در دسترس ما نیست.

خواهی اعتقاد داشته باشی، باید دلیل داشته باشی؛ مطابق بود یا نبود، تو مسئول نیستی. اگر دلیل و چندتا شاهد عادل ای میبه گزاره

میری اما خدا تو را مواخذه این لیوان آب است، اما واقعیتش این بود که سم بود؛ و خوردی، درست است که میآوردی که درون 

 ات عمل کردی.نمی کند؛ چون به وظیفه

 پاسخ

 هایارهمنحصر در گز توانیم پی ببریم،شناسی به مطابقت با واقع آنها میهایی که ما به لحاظ معرفتاین دیدگاه که گزاره الف.

ظر توان درباره واقعیت آنها سخن گفت، در غرب نهای ارزشی است که نمیها گزارهتجربی است، و بقیه گزارهحسی و 

چنان روشن شد که  دار بودند، اما بتدریج بطالن نظریات آناناست که تا پیش از نیمه قرن بیستم میدان« پوزیتیویستهای منطقی»

 شدیدین ،غربیان با برشمردن خطاهای حسیشناسی هیچ مدافعی ندارد. خود ه معرفتامروزه این مبنا به این صورت، در عرص

پس استناد به  .چالمرز را مطالعه کنید(« چیستی علم»اند. )کتاب کردهمطرح رسیدن به واقعیتهای تجربی  خصوص را درتردیدها 

برخی از اگر  ناموجه است. از این گذشته، حتیآنها برای کنار گذاشتن واقعیات غیرحسی و پذیرش فقط واقعیت حسی، استنادی 

 باشد. دیگرانمعیار ما نباید تقلید کورکورانه از  ند،آنان چنین گفته باش

های ارهگز ، وجودپوزیتیوستهای منطقیترین شواهد غلط بودن نظر از ساده یافتنی نیست؟اما آیا واقعیت غیرحسی دست

محاسبه را با  245ضربدر  723تواند آنها را ابطال کند. )مثال اگر نمی و حس تجربه نماست و حتیکامال واقع ریاضیاتی است که

دهیم که با بگردو دارد را به هزار نفر  723بسته گردو که هرکدام  245؛ و آنگاه 177135شود ریاضی به دست آوردیم که می

ست؛ چون مشاهداتتان خطا گوییم همگی، میدوبتا  177134بگویند تعدادش بعد از شمارش حسی مشاهده بشمرند و همه آنها 

 دهد(. ریاضیات واقعیت این را دقیقتر از مشاهده در اختیار ما قرار می

در آن عرصه سخن بگوید. « دلیل»تواند از ناممکن بداند، منطقا نمی هااز عرصه ایکسی که رسیدن به واقع را در عرصه ب.

درست )مطابق با واقع( است و کدام نیست. اگر هیچ راهی به واقعیت  ،کدام موضعدهد یعنی چیزی که به ما نشان می« دلیل»

 ، کهاز این مطلب مهم در فقه شیعه مبتنی است بر برداشت نادرستی وی، توضیحاترسد به نظر می نداریم، معنای دلیل چیست؟
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اشت ولی اشتباه کرده بود، معذور است. اما بله، اگر کسی حجت ددانند. )معذور بودن( می« معذریت»دلیل( را عامل = « )حجت»

این دیدگاه شیعه، مبتنی بر این است که واقعیتی در کار است؛ و رسیدن به آن واقعیت با دلیل و حجت،  چنانکه اشاره شد

حال، در عین  رسی؛االصول به واقعیت میگویند اگر دلیل داشتی، علیدر چنین فضایی، میآنگاه ممکن است؛ و  «االصولعلی»

در حد وسع  اگر احیانا. یعنی اقتضای اولیه دلیل این است که شما را به واقعیت برساند، اما بشر جایزالخطاست دهند کههشدار می

 داشتی. ع در مسیر واقعیت گام برمیتالشت را کردی ولی به واقع نرسیدی معذور هستی؛ چون در مجمو خود

دهد؛ به خ نمیرموجه،  بدین معنا نیست که هیچگاه هیچ اشتباهی در دلیل ما  همان طور که برخورداری از دلیل دقت کنید:

عقل انسان »یحی ندارد! همان ترتیب، وقوع اتفاقیِ اشتباه به این معنا نیست که هیچ دلیلی بر دلیل دیگر برای رسیدن به واقع، ترج

قل بدان رسیده ع هرچه»شود که له منطقا نتیجه نمیاین جم؛ اما از «کنداشتباه می - اتوهمتبا  رآمیخته شدنبه خاطر د - گاهی

 آید.ادامه می اشتباه نکرده است؛ که توضیح بیشترش در قطعافهمد که خودش می یموارددر همین عقل . «اشتباه باشد ممکن است

به مراتبی  ما رنه قطعااند علم به لوح محفوظ فقط در اختیار خدا و اهل بیت ع است، منظور کل علم است؛ وگآنکه گفته ج.

های تجربی در خصوص واقعیت را مطلب این ویخود  علممان ندارم. معتبر داریم و تردیدی در واقعی بودنِعلم  ،از واقعیت

به شناختهای یست( )که تجربی و حسی نقطعا در حوزه ریاضیات  انسانمثال  شود.منحصر در واقعیتهای تجربی نمیالبته و  پذیرفت؛

دانیم که تناقض در ا قطعا میتفکر فلسفی؛ مثال مرسد که کامال مطابق با واقع است. همچنین در حوزه فلسفه و قطعی معتبری می

آید. ربه به دست نمیعالم واقع محال است؛ و این مبنای همه باورهای تجربی ما هم هست؛ در حالی که به هیچ عنوان مفاد آن با تج

مرجح محال چون ترجیح بالنیازمند علت است؛  قطعاًباشد، موجود  یالوجوددانیم که اگر ممکنشناختی میمعرفت ما به یقین

 شود و گزاره تجربی نیست.اثبات می« علیت»و « نیاز»و نسبت آن با « ممکن الوجود»فلسفی با تحلیل معنای  هایو این گزارهاست؛ 

مکن است مبر اساس کدام تحقیق چنین آماری استخراج شده است؟ « غیرقطعی است درصد معارف ما99»اینکه پیشاپیش بگوییم 

؛ اما اگر رشد کروی درصد معارفی که بدان باور دارد را درست تحقیق نکرده و به واقعی بودنش یقین ندارد99او به عنوان یک نفر 

طعی، طعی و غیرقونه تعبیر درصدی درباره معارف قشود که اساساً این گمعرفت که در باال اشاره شد جدی گرفته شود، معلوم می

 نگاهی است که رهزن بحث است.

ای از صوفیه گفته شده، توسط عدهاگرچه ظاهرا برند، ، و جهنمیان از جهنم لذت میستنی درد[]=  «ملَأ»در جهنم  اینکه د.

معرفی کردن، « عذب»آن را از ماده  و« ذابع»، هرچند با دخل و تصرف در کلمه آنهااتفاقا اما خالف نص صریح قرآن است؛ و 

جهنم را با وجود عذابهای اند توانستهکه نمیشان این بوده مساله اصلیاند به نحوی نظر خود را به قرآن نسبت بدهند؛ اما خواسته

کسی اینکه  .دستشان خالی است«( ألیم»دارد )یعنی « ألم»ای که داللت صریح بر معنای و درباره کلمه کنند جمعرحمت الهی سعه 

شود؛ به این معنا نیست  «الف»جمع کند، و به این جهت منکر گزاره در متن دین  «ب»دین را با گزاره متن در  «الف»نتواند گزاره 

« ألیم»کلمه . «الف»است، نه برداشت کننده از  «الف»است. او منکر  از متن ازجیک برداشت مُ  ،«الف»گزاره  موضع او در قبالکه 
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ن توان چنابار در وصف عذابهای جهنمیان در قرآن به کار رفته است. آیا می 72ندارد و « دردناك»در زبان عربی هیچ معنایی جز 

پرونده  ،است دیدهنما جهنم را  هیچکس از گفتن از قرآن مطرح کرد؛ و سپس با ان یک برداشترأی صریحا خالف قرآن را به عنو

جهنم در سفر معراج و در موقعیتهای دیگر، هم پیامبر اکرم ص  را به کار برده؛« لیمأ»اتفاقا خدا دیده و کلمه  بحث را مختومه کرد؟!

کسی قابل قبول است که منکر  بارها و بارها آن را دردناك توصیف کرده است. چنین تردیدی درباره جهنم، تنها از جانبرا دیده و 

 ، نه به عنوان دو برداشت از قرآن.نبوت پیامبر ص باشد و قرآن را به عنوان سخن خدا قبول نداشته باشد

 (؟174و  159آیات خدا )بقره/ و انکار مصداق کتمان یاست؛ اینها مصداق اختالف قرائت ا واقعا آیا

 

گوید من دلیل دارم و ... . گوید من دلیل دارم؛ آنکه پیرو بوداست میاست میگویم آنکه پیرو کنفوسیوس . با این مقدمه می2

د ولی تو موظف در حد تحقیقات تو، اسالم درست است و در حد تحقیقات او، کنفوسیوس. آیا او موظف است بیاید اسالم را ببین

 اگر من شیعه رود همه ادیان را تحقیق کند.تواند بنیستی بروی بودا و کنفوسیوس را بررسی کنی؟ چه فرقی دارد؟ هیچکس نمی

 عیتش دیدیو د دیمطالعه کرد طتانشرای به توجه با شما گوید، چرا او موظف باشد؟ اگرموظف نیستم که بررسی کنم که بودا چه می

اعتم به طو است طیمن با توجه به شرا دییگو یم امتیاست. شما در ق یکاف امتیسعادت شما در ق یبرا نیاست، ا یمکتب حق

ه ادیان، بلکه وجوب گویم جواز تعبد به هم. پس نه تنها بنده میشدم عهیو ش دمیرس لیدل نیکه توانستم مطالعه کردم و به ا یقدر

 تعبد به همه ادیان.

 پاسخ

ان باید گفت در پاسخ ایشو  ؛خلط شده است«( عدم مواخذه»یا « حقی از حقوق« )»مُجاز»در این بحث، بین دو معنای کلمه 

که  مُجازمگویید من یکبار میدهم: با یک مثال توضیح می. را نتیجه گرفت «جواز شرعی تعبد»، «مواخذه نشدن»از توان منطقا نمی

حق برای این کار ن مجاز بالمعنی االخص است؛ یعنی استفاده کنم. اینجا مُ  ام()لباسی که با پول حالل خودم خریده خودم لباساز 

 کردهفکر می لی او اصطالحاً جاهل قاصر است،. اما یکبار ظرف شراب جلوی کسی است ودارم و کسی حق ندارد جلوی مرا بگیرد

شود؛ ه نمیمواخذو مرتکب گناهی نشده و در این خطایش مجاز بوده گویند او نوشد؛ اینجا میآن را مییک شربت حالل است و 

نکه او آن را بنوشد حق ندارد قبل از ایآیا اگر کسی دانست که آن شراب است،  .است هق بودمُحِاو در خوردن شراب  نه اینکه اما

 برای جاهل قاصر است.« مُجاز»حق، غیر از برای فرد ذی« مُجاز»جلوی وی را بگیرد؟ پس معنای 

کرد که به ذهنش خطور نمی داشت یموجه بود، و برای پیروی خود دلیل ی غیر از اسالماگر کسی پیرو دینگوییم اکنون می

 در قیامت ؛به او نرسیده بودی برای اینکه باید از دین اسالم پیروی کند موجه دلیلاز طرف دیگر، و  ؛که ممکن است اشتباه باشد

و  «پلورالیسم نجات»بودن است؟ در فلسفه دین بین  مُحِقشود. اما مساله این است که آیا مواخذه نشدن به معنای مواخذه نمی
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دهند که انحصارگرایی در حقانیت )که نقطه مقابل پلورالیسم حقانیت است( با توضیح میکنند؛ و تفکیک می «پلورالیسم حقانیت»

پلورالیسم نجات قابل جمع است؛ و شهید مطهری هم که همانند همه علمای شیعه، نظریه انحصارگرایی در حقانیت را قبول دارد، 

 گوید. با حفظ شرایطی سخن می« عمل خیر از غیرمسلمان»در کتاب عدل الهی، از پذیرش 

تفکیک شده  «جاهل مقصر»و « جاهل قاصر»همان طور که بین  وجوه مساله بسیار دقیقتر مطرح شده است:، معارف اسالمدر 

اس تعصب کفر سدلیل و صرفاً بر ا)که ظاهرا ایشان هم این تفکیک را در بحثهای دیگرش پذیرفته و بیان کرده که اگر کسی بی

عقاب و  همان طور که« جاهل قاصر». گذاردتفاوت میهم « جاهل قاصر»با « عالم»بین  ،بورزد، حجت ندارد و جهنمی است(

ی دیگر، از حیث دارد. از سوو برای کار بدش عقاب و مواخذه ثواب  برای کار خوبش« معال»مواخذه ندارد، ثواب هم ندارد؛ اما 

مطرح کرد، توجه ن خود ایشادر همان مثال سم که نیست. « جاهل مقصر»و « جاهل قاصر»عمل، تفاوتی بین  اثر طبیعیِ و ثمره عینیِ

یعنی اثر . کندکند یا نمیدلیلِ من، سم بودن این را اثبات میکُشد؛ این ربطی ندارد که کنید. حقیقت این است که سم انسان را می

 ، در قیامتخوردمرا  لبته اگر دلیل داشتم که سم نیست ولی سم بود و آنا .رمآومی واقعیت بر انسان، ربطی ندارد که من چه دلیلی

  شوم.مواخذه نمیبه جرم خودکشی 

ر پیش درساند. اگر کسی دین حق را حق، راه سعادت است که خداوند فرستاده است؛ و واقعا ما را به مقصدی می دین

ینکه این راه اهه رفت، اثرش این است که به مقصد نرسد، ولو در باور به اگر کسی بیرا نگرفت طبیعی است که به مقصد نرسد.

که در این  بود ایاطالعیدین حق، به خاطر بی عدم پیروی ازاگر این البته  درست بوده، دلیلی هم از نظر خودش داشته باشد.

، دلیل کسی به پزشک دسترسی نداشت است. اگر« حقمُ »شود؛ اما نه اینکه او هم مواخذه نمی شخص ،اطالعی مقصر نبودبی

ادی نیست که کنند. جزای جهنم و بهشت، قرارداش مواخذه نمیشود که سالمتش حفظ شود، اما او را به خاطر تشدید بیمارینمی

ن است؛ اما سم، مرد خوردنِ  به سلیقه و نظر ما عوض شود؛ بلکه باطن و حقیقت عمل ماست که در قیامت رخ می نماید. باطنِ

گذارد وان انسان میر، بحث دیگری است. مثال شرابخواری واقعا اثراتی در روح و ینکه خدا با لطف خود با این افراد برخورد کندا

ا لطف خویش بشود، اما همان طور که اگر کسی اشتباهاً به خیال آب، شراب خورد، خدا گر میکه در جهنم به صورت عذاب جلوه

در آن شرابخواری  بسا در مورد کسی هم که اشتباهاً دین باطلی را پیروی کرده کهی برطرف شود، چهکند که آن عذاب از وکاری می

رحمت اضافه  وهمین لطف را اعمال کند. اما لطف  –در صورتی که واقعا در دین خود جاهل قاصر باشد  –جایز اعالم شده نیز 

اعمال  یبرا و پاداش تمثب این است که آنان حق داشته باشند که ثمرات غیر از ،در عفو آنان و زایل کردن اثر بدِ عمل آنان خداوند

 .انتظار داشته باشند باطل خود

ای بین دلیل و مدلولِ آن وجود داشته باشد؛ و اگر رابطه منطقی توان از دلیل سخن گفت کهعالوه بر این، منطقا زمانی می

ه واقعا دلیل نیست، اصل رساندن دلیل به واقع را مشکوك اعالم کند، در پنداریم ککسی به خاطر اینکه گاه ما چیزی را دلیل می

سخن » «تبلیغ دین»و « دلیل»داند و هم از کسی که هم دین حق را واحد میدلیل رفتن را رد کرده است. به تعبیر دیگر،  واقع، دنبالِ
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ساند؛ و از این رو، تفاوت بسیار است بین جواز و وجوب رالقاعده انسان را به حق میگوید، منطقا باید قبول کند که دلیل، علیمی

 اینکه بگوییم اگر کسی دنبال دلیل رفت ولی به حقیقت نرسید معذور است.  مه ادیان، باتعبد به ه

رسد؛ و فرض االصول به حقیقت میاگر خدا خداست؛ که قطعا هست؛ آنگاه اگر کسی دنبال حقیقت راه بیفتد علیبه عالوه، 

صرفا یک فرض  نرسیده اند لی به هیچ عنوان به حقیقتاند ودنبال حقیقت رفته اند که واقعا و از صمیم جانای بودهعدهاینکه 

یدند حقیقت خالف داند که وقتی اینکه واقعا حاضر بوده از باطن افراد، رسیدن یا نرسیدنِ واقعی آنان،ما ؛ چرا که تخیلی است

که  جویی،قیقتحو ... ، اطالعی نداریم که با دیدن برخی مدعیان  اند،دادهفقط شعارش را میهند یا بدان گردن ن نظرشان است

 چنین قضاوتی بکنیم. برند،هنوز در گمراهی بسر می

 

 عهیامعه و ... شجتولد و  طیدرصد ما با توجه به شرا 99 .درصد است 1هم  . اضافه کنم که تازه همین مقدار تحقیق در شیعه3

قبول است، چرا آن  دییجهنم بروند، اما اگر بگو دیهم با انیعیشود که اکثر ش یافراد قبول نم نیا عیتش دییخب اگر بگو. میشده ا

 متولد شده معذور نباشد؟ ییکه در جامعه بودا یکس

 پاسخ

شده  عهی.. ش.تولد و جامعه و  طیدرصد ما با توجه به شرا 99 .درصد است 1هم  همین مقدار تحقیق در شیعه»که  این سخن

که در  یست، چرا آن کساقبول  دییجهنم بروند، اما اگر بگو دیهم با انیعیشود که اکثر ش یافراد قبول نم نیا عیتش دیی. اگر بگومیا

قبلی ایشان هم رد  ، بلکه اگر معتبر باشد حرفهایدکنرا اساساً متفاوت میبحث تنها نه« متولد شده معذور نباشد؟ ییجامعه بودا

فرادی که دلیل شود. اکنون اگر سراغ ااین بود که اگر کسی دلیل داشت، ولی به حقیقت نرسید، مواخذه نمی بحث بر سرد. کنمی

وان هر دینی چون پیر= اینها قضاوت کنیم، نه تنها مدعای وی ) بهشتی بودن یا جهنمی بودنِ ندارند برویم، و بخواهیم بر اساس

ای ری امری سلیقهشود، بلکه اساساً دینداباید متعبد به دین خود باشند( قبول نمی بلکه و ، مجازندبرای دین خود دلیل دارند

یان هم تقلیدی دینداری اغلب شیع= ) ته است. در واقع، اگر به این شبههشود، و این همان مبنایی است که غرب در پیش گرفمی

 وجه، دینش درست است( بیتحقیق خودش دلیل دارد( تمسک شود، ادعای خود ایشان هم )هرکس در حد لیستدالااست، نه 

ه هیچکس ؛ و این سخنی است ک«پس هرکسی بدون دلیل هم هر دینی داشته باشد، دینش درست است»بلکه باید بگوید شود؛ می

  گوید در نادرست بودنش تردید ندارد.که از دین حق سخن می

ای نظری را بر دیگری شبهه چنینبا تمسک به  تواننمیوارد است و ای است که هم بر نظر وی و هم بر نظر ما پس این شبهه

 ترجیح داد.
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 در مورد دینداری غیرتحقیقی اما پاسخ شبهه

ا عمل به دین خود، بدینداری اغلب شیعیان هم تقلیدی است، نه استداللی؛ و چون ما باور داریم که شیعیان »ن بود که شبهه ای

  ؛«خواهند بود؛ پس پیرو هر دین دیگری هم که دینداریش تقلیدی است، با عمل به دینش باید بهشتی باشد بهشتی

 این شبهه در این است که: اشتباه

نچه اقتضای عدالت آاست که در باال اشاره شد؛ یعنی یکبار درباره « مُجاز»شبیه همان تفکیک دو معنای  یتاحدودمساله  الف.

 کند یا با عدل خویش؟!انسانها معامله میبا خدا نهایتا با فضل و رحمت خود آیا و یکبار درباره اینکه  ؛کنیمو حق است صحبت می

، به «و ثواب است دیگر گناه نیست گناه او،»توانیم بگوییم نمی «بخشدکاری را میخدا با فضلش گناه»همان گونه که اگر بدانیم 

اداش و عقاب نظام پ چنانکه بیان شد. منکر شودخدا را  نظام عدل قوانین با تمسک به فضل خدا،کسی حق ندارد همین ترتیب، 

بیند. بیعی میاگر عمل نکند، ضررش را به طور طبرد؛ و . اگر کسی به واقعیت عمل کند، ثمره اش را میمبتنی بر واقعیت است

یا خیر.  آن را درست تشخیص دهدشخص سم بودن  و از این جهت ربطی ندارد کهمانند همان مثال سم. سم انسان را می کشد 

آن محروم  ای ازای قرار گرفته و عدهنسخه درمان بشر است. این نسخه در اختیار عدهواقعا به تعبیر شهید مطهری، دین الهی، 

ین برند؛ و کسانی که اتالش این نسخه در اختیارشان هست بدان عمل کنند به طور طبیعی از آن بهره میاند. اگر کسانی که بیمانده

ست و ربطی به نظر اینکه افراد از نسخه صحیح بهره ببرند و از نسخه نادرست ضرر کنند، یک واقعیت ا برند.را ندارند بهره نمی

شدن مثل نای که تحقیق نکرده، از حیث مواخذه شدن یا ای که تحقیق نکرده و بوداییدرست است که شیعه دارد.این و آن ن

ن دو مقام خلط ر این بحث، بین ای. دمواخذه شدن یا نشدن، غیر از آن است که واقعیت چه آثاری با خود داردهمدیگرند، اما 

ن است که یک غیر از ای ،مانع از بروز آثار مترتب بر یک عمل باطل شود و رحمت خود، فضلاینکه خداوند بر اساس  ده است.ش

 عمل باطل چه آثاری دارد. 

ته باشد و دیگری که آیا همین که یکی نسخه شفابخش را از ابتدا در اختیار داش به ذهن خطور کندشبهه اکنون شاید این  ب.

ین است ا پاسخ در کتاب عدل الهی مفصال داده است. خالصهبا عدل خدا سازگار است؟ پاسخش را شهید مطهری بخوبی  خیز،

تالش  میزان سعی و که نظام عالم، نظام تفاوت است، خدا امکانات انسانها را متفاوت آفریده است و معیار خدا در پاداش و جزا،

رف نظر از ص، ه خود عملافراد است، متناسب با آنچه دارند؛ نه آنچه غیراختیاری به آنها داده شده است؛ و نه صرفا نتیج

نیست؛ بلکه باید بدان  اوال صرف داشتن نسخه، کافیاما شیعیان نسخه بهتر برای سعادت را در اختیار دارند، بله،  . استعدادهایشان

 دانستهد؛ چون میآنان مواخذه بیشتری دارعمل کنند؛ ثانیا همان طور که راه سعادت برایشان واضحتر شده، عمل نکردن هم برای 

پس نقصی بر عدالت  شود.و عمل نکرده؛ اما کسی که نسخه را نداشته، صرفا در حدی که فطرتش به او الهام می کرده مواخذه می

 .خدا نیست
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حض همان خداوند مخداوند سنتی را در عالم قرار داده که هرکس واقعا در راه رسیدن به حقیقت )که حقیقت  از اینها گذشته،

. (69)عنکبوت/« سُبُلَنا نَهْدِیَنَّهُمْلَ فینا جاهَدُوا الَّذینَ وَ»نمایاند: و راه درست را به او می کندا به او کمک میاست( تالش کند قطعا خد

اما باطنش امداد  ستکه از نظر ما شانس ا -کند اما با یک سلسله اتفاقاتی ایم کسی در بالد کفر زندگی میدیده یابسیار شنیده و

شود که کسی در یمدر مسیر حقیقت قرار گرفته و در زمره باالترین شیعیان درآمده است. و از آن طرف بسیار  -خدا به او بوده 

شود. یادمان دینی بدتر میرود که از هر بیآید اما چنان در مسیر کفر و نفاق پیش میشیعه به دنیا میمسلمان ویا حتی خانواده 

 ی برخوردار ازجامعه این گونه نیست که اگر کسی در پس. شودامعه دینی پیدا میکه از کافر بدتر است، در ج« منافق»باشد 

ه برای رشد بلکه اینها یک امکانات اولی، که نقصی بر عدالت خدا باشد؛ و بالعکسدین حق به دنیا آمد، حتما بهشت برود 

اند به لحاظ امکان و ... متفاوت آفریده شدهو همان طور که انسانها به لحاظ استعداد و ظرفیت فهم و قدرت جسمی  ؛انسانهاست

ساز رسیدن زمینهواند هم تآیند و همان طور که اگر استعداد می اینکه از ابتدا در معرض دین حق باشند یا نه، نیز متفاوت به دنیا می

ق هم همین دین ح ر ازجامعه برخورداشقاوت شدید شخص شود، به دنیا آمدن در  ساززمینهو هم باشد  مراتب باالی سعادت به

 طور است.

اس آنچه علمای . اصال فقها بحثی دارند که اگر کسی قبال سنی بود، مسیحی بود یا بودایی، ولی همان موقع خواست بر اس4

ه شد، نیاز نیست گویند عمل کند. وقتی شیعاند عمل کند، از او قبول نیست؛ و باید بر اساس همان که علمای خودش میشیعه گفته

کرد؛ االن دلیل دارد که شیعه اعمال قبلی را از نو انجام دهد. قبال دلیل داشت که سنی یا مسیحی حق است به همان باید عمل می که

 حق است از حاال باید بر اساس شیعه عمل کند.

 پاسخ

مطلب مطرح  گیری نادرست از آنهاست. در فقه شیعه دوآمیختن برخی از بحثهای فقها و نتیجهچنین ادعایی ناشی از درهم

 ست. ه

اوند قرار اش بر او واجب نیست. این تخفیفی است که خدیکی اینکه غیرمسلمان اگر مسلمان شود قضا کردن اعمال گذشته

 ن اوست که در باال بیان شد. همان جاهل قاصر بود اشفلسفهکه  ،داده

واقع، در اعمال  اش قبول نیست. درو اعمال عبادی دوم اینکه اگر کسی به نبوت پیامبر ص ایمان نداشته باشد، نماز و روزه

تواند واقعا نیت عبادی، شرط قبولیِ عمل، ایمان است؛ چون در اعمال عبادی، نیت کردن شرط است؛ و کسی که ایمان ندارد نمی

 اش دروغ صریح است.( اگر نبوت پیامبر را قبول ندارد این جمله« اشهد ان محمد عبده و رسوله»کند. )مثال در نماز باید بگوید ب

س مسیحیت اسا اساس نظر شیعه قبول نیست و باید برود بر ربدین معنا نیست که اعمال او ب دو مطلب، به هیچ وجه این

 ی نگفته است.فقیهی چنین سخن خودش عمل کند. و هیچ
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گویم منظور از اسالم در این آیه، شود، میچه می« ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه»پرسید تکلیف آیه . اما اینکه می5

ین یعنی هرکس اسالم عام است، یعنی هر دینی که خداوند برای انسان فرستاده، اعم از شریعت نوح و موسی و عیسی و ... . ا

بندند های غیرالهی پایپرسید که تکلیف کسانی که به دینش همان اسالمی است که خدا خواسته کافی است. اگر میمعتقد است دین

رطش این است توان بحث کرد؛ ثانیا آیه بشرطها و شروطهاست؛ شدینی است؛ و با یک غیرمسلمان نمیشود، اوال این درونچه می

 یه شمول ندارد.آن است و عمل نکند الیقبل منه؛ اما برای کسی که دلیل نیامده که اگر کسی بر او دلیل قائم شد که اسالم ای

 الْحَیاةِ فِی سَعْیُهُمْ ضَلَّ أَعْماال؛ الَّذینَ نَبِالْأَخْسَری نُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ» فرمایداین مطلبی که گفتم آیات دیگر هم داللت دارد. مثال می

ان حق نیست و با این فهمند که گمراهند. دلیل دارند که دینشا خودشان گمراهند در دنیا؛ مییعنی اینه (104-103)کهف/« الدُّنْیا

 شود.کنند؛ بله، از اینها قبول نمیحال پیروی می

 پاسخ

آیه، اسالم عام است،  منظور از اسالم در ایندرست است که این مطلب « ومن یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه»آیه  در مورد

؛ نه شودجاهل قاصر مواخذه نمی اش فقط همین است که؛ اما نتیجهاین مشروط به عرضه شدن حقیقت استقبول داریم که و 

 اینکه هرکسی هر دلیلی به خیال خودش داشت همان اسالم اوست و قبول است. 

وی به  است: خود تحریف شدهحذف، و در نتیجه از منظور اصلی قرآن  متاسفانه در ادامه این بحث، باز عباراتی از آیات

ی فقط کسکسی از نظر خودش دین خودش درست باشد جهنمی نخواهد بود، و بگوید  تا کندآیات آخر سوره کهف تمسک می

از نظر خودشان  ،زیانکارترین افراددر حالی که ادامه آیه تصریح می کند که  شود.گزیند جهنمی میبرمی که عمدا راه ضاللت را

 هُمْ  وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ فِی سَعْیُهُمْ ضَلَّ نَالَّذی؛ أَعْماال بِالْأَخْسَرینَ نُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ »: کنندکنند که بهترین کار را میچنین حساب می

می  جیه کند که کار خوبدش، خودش را توصرف اینكه از نظر خوریح دارد که یعنی آیه تص« صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ

ر خودش کارش خوب ؛ بلکه واقعا باید دنبال دلیل رفته باشد. یعنی آیه دقیقا خالف نظر وی )که هرکس اگر به نظکند کافی نیست

 کند.است همین مقدار دلیل برای او کافی است( را بیان می

 

دارم که دینم حق است و دین چون به هر حال من دلیل پاسخ این است که ای دارد تبلیغ کنیم؟ . اگر چنین است چه فایده6

رم! اثبات خدا یا نفی خدا همین بُکنم اگر توانستم قانعتان کنم که خوب؛ وگرنه حق ندارم سر شما را بِشما باطل. با شما بحث می

هم طور است. هرکس دلیل دارد که خدا هست به همان معتقد شود؛ آنکه دلیل دارد که خدا نیست به همان. هر دو دلیل دارند. ما 

دانیم واقعیت کدام است. اینها مسائل اجتهادی است. همان طور که درون شیعه، مثال آقای خویی والیت فقیه را قبول ندارد؛ نمی
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اما امام خمینی قبول دارد. مقلد هرکسی باید از مرجع خود پیروی کند. کسی حق ندارد بگوید چون تو والیت فقیه را قبول نداری، 

 م!رَبُپس سرت را می

 پاسخ

شود؛ و اگر به هیچ عنوان دلیل ربطی به واقعیت دارد، و مسیر ما به سوی واقعیت است، پس همه حرفهای فوق باطل میاگر 

ه از طرفی بگویم آیا تناقض نیست کمعناست. آوردن دلیل و تبلیغ یک دین واقعا بی ایم،هبه واقعیت رسید مطمئن شد که نمی شود

و بر قول  !ارد یا نهربطی به واقعیت د نباشد که مدعای مذکوربرای خودم هم معلوم ز طرف دیگر، حتی و ادلیل دارم،  برای مدعایم

نم مصداق کار لغو کدیگران را هم به مسیر خودم دعوت با چنین تردیدی درباره واقعیت، اینکه بخواهم  نقیضش برتری دارد یا نه!

خواند شایسته کردن و بلکه تالش در گمراه کردن دیگران است. خداوند به ما هشدار می دهد که آیا کسی که واقعا به حق می

 قُلِ  الْحَقِّ إِلَى یَهْدی مَنْ کُمْشُرَکائِ مِنْ هَلْ ُقلْداند و باید ابتدا خودش را به سوی حق ببرند: پیروی است یا کسی که حق را نمی

 (35)یونس/ تَحْکُمُون کَیْفَ لَُکمْ فَما یُهْدى أَنْ إاِلَّ یَهِدِّی ال أَمَّنْ یُتَّبَعَ أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى یَهْدی فَمَنْ أَ لِلْحَقِّ یَهْدی اللَّهُ

 اما در مورد مثالهایی که مطرح شده:

فرض پیشر بسخن وی مبتنی  ترین واقعیتی است که واقعا بدان دسترسی داریم.میا نیست، مه مساله اینکه خدا هست الف.

رسیم یی که بدانها میپی ببریم. و نشان داده شد که واقعیتها توانیم به واقعی بودنشمیواقعیت تجربی در مورد فقط  :غلطی است که

اند که ای در عالم بودهیابد و همان طور که عدهخدا را کامال می ،فطرت انسان به نحو حضوریمنحصر در واقعیت تجربی نیست. 

دهد که برخی شان نمینانکار آنان به هیچ عنوان اند اما فطرتشان با واقعیت عجین بوده و اصل واقعیت را با زبان خود انکار کرده

ای از تردید کنند ذره کامال آشکارا در این حقیقتِای در مورد خداوند متعال هم اینکه عده انسانها به واقعیت دسترسی ندارند؛از 

داند اما واقعیت داشتن . بسیار جای تعجب دارد از کسی که خود را مجتهد مسلمان میکاهدنمی نزد همه ما حاضر است،اینکه او 

است غیرواقعی  که ممکنرا امری « خداوند متعال واقعیت داردقطعا » این مطلب را کهشمرد و خدا را صرفا یک مساله تئوریک می

 !شمردمیبر ،باشد

والیت فقیه را قبول نداشته باشد. اختالف اصل وجود ندارد که  –از جمله حضرت آیت اهلل خویی  – ایهیچ فقیه شیعه ب.

 -شد  که در ابتدای بحث اشاره -شبیه سایر اختالفات فقها . «والیت فقیهاصل »است؛ نه در  «اختیارات ولی فقیه»فقها در حوزه 

همان طور که هیچ فقیه شیعه در اینکه نماز صبح دو رکعت است، در هر رکعت حمد و سوره واجب است، هر رکعت قیام و رکوع 

ای از صدر اسالم پیدا هیچ فقیه شیعه در جزییات اینها اختالفاتی دارند؛ همچنینبا این حال  ،و دو سجده دارد و .... اختالفی ندارد

عهده فقیه گذاشته( را منکر باشد؛ اختالف در این است که آیا فقط در امور حسبه  فقیه )والیتی که شریعت برنشده که اصل والیت 

کسی که در بحثهای قدیمی خودش، این گونه سخنان از  ه دایره امور حسبه چه اندازه است؟ و ... .است یا بیش از آن؛ و اینک

 تعجب دارد.عبارات آیت اهلل خویی را صریحا نقل کرده، جای 
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 حقوق زند. 

ده شوض حقوق زن را مطرح کرده است و چون شرایط ع . قرآن متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خود، کف1ِ

الیف یک پسر چون حقوق هرکس متناسب با مسئولیتهایی است که برعهده دارد؛ چنانکه حقوق و تک باید حقوق آنها تغییر کند؛

نشین بود و حتی هساله متفاوت است. اسالم در زمانی آمد که زن کامال خان 20وق و تکالیف یک جوان ساله با حق 10بچه نابالغ 

ورد و به همان درصد وضع زنان را باال بیا10سال حکومتش حداکثر توانست  10دختران را زنده به گور می کردند و پیامبر در 

اگر زن از نظر فرهنگی  سلها فهم و درك اجتماعی زنان تغییر کرد و امروزاندازه هم برایشان حقوق قرار داد. اما با گذشت قرون و ن

ار داد غیر از تر نیست. پس موضوع عوض شده است: ]یعنی زنی که اسالم برایش حقوق و مسئولیت قراز مرد باالتر نباشد پایین

مدیر باید رد مم ندارد و طبیعی بود که کند[ زنی که درس نخوانده، ناآگاه است، تشخیص درست هزنی است که امروزه زندگی می

وضوع تغییر کرده ماما وقتی اوضاع و شرایط اجتماعی عوض شده، دیگر . «الرجال قوامون علی النساء»خانواده باشد و خدا فرمود 

 است و مرد باید با زن مشورت کند.

 پاسخ

شهید  دی نیست؛ وشریعت هم تغییر کند، شبهه جدیرا که با تغییر زمانه و شرایط اجتماعی، باید احکام این شبهه اصل  الف.

 ست که:پاسخ داده است. خالصه پاسخ این ا بدان« اسالم و نیازهای زمانه»با زبان ساده در کتاب  سال قبل 50مطهری 

خرین آ شریعتی که حضرت محمد ص آورد،به نص صریح قرآن، آخرین پیام آور خداست؛ و از این رو،  پیامبر اسالم ص

آمد و شریعت قبلی را . در شریعتهای قبلی، احکام موقت بود و متناسب با تغییرات شرایط، شریعت جدیدی میشریعت الهی است

 ابداً  حاللٌ  صمحمدٍ حاللُ»اصول و کلیات ابدی زندگی را به بشر بدهد.  بشر به حدی رسید که خداوند توانست کرد. امانسخ می

باور را رت محمد ص و هیچ مسلمانی که قرآن و لذا خاتمیت حض« الی یوم القیامة ابداً حرامٌ  صمحمدٍ الی یوم القیامه و حرامُ

 نسخبشر  از زندگی اجتماعیشخصی خودش  برداشت فهم قاصر و بر اساستواند هیچ یک از احکام شریعت اسالم را دارد، نمی

 آنجا که گفت:پاسخ چنین کسانی را مالی رومی قرنها قبل داده است،  !کند

 در انشق القمر یتو شک دار پس    در نظر دیرا اشکال آو گر ت

 هوا را تازه کرده در نهان یا   از گفت زبان ین ،مانیکن ا تازه

 ستیهوا جز قفل آن دروازه ن نیک   ستیتازه ن مانیست اتازه اهو تا

 ذکر را ین ،کن لیرا تاو شیخو    حرف بکر را لیوأت یاکرده

 ینسَ یِو کژ شد از تو معن پست   ی کنیقرآن م لیهوا تاو بر

تنها یک بُعد از مسائلی است  نون و تعیین حقوق و مسئولیتها،هنگام وضع قاافراد، در  توجه به تفاوت ظرفیت درك و فهم .ب

دخیل  ،نبوت و شریعت الهی ما به نیازاتفاقا مهمترین دلیل نه حتی لزوما مهمترین بُعد.  گیرد؛ ودر نظر می و شارع که قانونگذار
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خواهد مثال خود خداوند وقتی مینداریم. تفصیلی است که ما به همه آنها دسترسی  در متن حکم ابعاد بسیار متعدد و پیچیده بودنِ

عددی در فرماید منافع و ضررهای متفرماید که چون فالن ضرر دارند حرام شده، بلکه میبه تحریم شراب و قمار اشاره کند، نمی

 إِثْمٌ  فیهِما قُلْ الْمَیْسِرِ  وَ الْخَمْرِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ » :کار است که برآیند همه آنها از منظر الهی این است که ضررش بیش از سودش است

ه ممکن است بر اساس محاسبات شما دهد ک( و اندکی قبل از آن تذکر می219)بقره/« نَفْعِهِما مِنْ َأکْبَرُ إِثْمُهُما وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ کَبیرٌ

داند و چیزی خوب باشد اما چون به همه ابعاد احاطه ندارید واقعا بد است؛ و بالعکس، و فقط خداست که همه این ابعاد را می

 (216)بقره/« تَعْلَمُون ال أَنْتُمْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ لَُکمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَیْئاً تُحِبُّوا أَنْ عَسى وَ لَکُمْ خَیْرٌ هُوَ وَ شَیْئاً تَکَْرهُوا أَنْ عَسى»دانید: شما نمی

ن است که همان آدرك و فهم نیست،  های مربوط بهتفاوت ، تفاوتهای زن و مردبهترین شاهد برای اینکه عامل اصلی و نهاییِ

حتی  ضرت زینب س.حمانند حضرت زهرا س؛  ؛ردان، حتی باالتر از اغلب مزمان زنانی بودند با درك و فهمی بسیار باالتر از بقیه

دینه مطرح سواالت شرعی آمدند و ایشان در ای از اصحاب امام کاظم ع برای نقل است که عدهس در مورد حضرت معصومه 

 عن اهل بیت داد. همچنین در زمابه طور مکتوب در همان سنین نوجوانی، پاسخ تمام مسائل آنان را  س نبود و حضرت معصومه

محدثات »توانید کتاب حجیم کردند که از باب نمونه میتعداد زیادی از زنان بودند که در انتقال علم آن روز نقش جدی ایفا می

زن  حقوقتفاوت ر را مالحظه کنید. اگر معیا کردند و شاگردانی اعم از مرد و زن داشتند(ای که نقل حدیث می)زنان شیعه« شیعه

 را صادر نکردند.  بود، چرا ائمه دست کم در مورد همین زنان چنان احکامی زنان و مردان آن زمان فهم ، فقط تفاوت درك وو مرد

 بگذریم که آیه و حکم صریح قرآن را مشمول تغییرات زمانه دانستن، به منزله انکار خاتمیت پیامبر است. 

رتری زن یا مرد بر این تفاوتها به هیچ عنوان به معنای ب ، باید گفتاما درباره اینکه چرا چنین تفاوتهایی برقرار است ج.

شهید  طلب رامد. این همدیگر نیست؛ بلکه برای مکمل همدیگر بودن است تا پیوند این دو بهتر، و نظام خانواده مستحکمتر شو

درباره  فمینیستی مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسالم به تفصیل توضیح داده است؛ و جالب اینجاست که این شعارهای

پدید گرا یسم خانوادهنوم میالدی، موج فمیسزنان تمام شد و از دهه اول هزاره  ربه ضر و همسانیِ حقوق زن و مرد، نهایتاً برابری

« علوم شناختی»کند و با استنادات علمی، بویژه استنادات مبتنی بر پیشرفتهای که بشدت از تفاوتهای زن و مرد دفاع میآمد 

(cignitive knowledgeنشان می )زن و  موزش درد که نه فقط در حوزه وظایف درون خانواده، بلکه حتی فرایند یادگیری و آده

و در کتاب  اند که متاسفانه در ایران هیچیک ترجمه نشدهکتاب نوشتهبسا صدها و چهدهها مرد هم متفاوت است. این جریان 

م آوردن خود در مسلمان، یکی از علل اسالام. امروزه حتی بسیاری از زنان تازهردهبرخی از آنها را معرفی ک« جنسیت و دوستی»

رسد و تجربه کرد و شکست کرد با انکار تفاوتها به راحتی و کارآمدی بیشتر میاند که بشر فکر میآمریکا را این معرفی کرده

شود، یشتر زنان میبن تفاوتها که باعث راحتی و کارآمدیِ ها انجام نشده بود، ایسال قبل، که این تجربه 1400خورد؛ اما اسالم 

 جدی گرفته بود.
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مکان در تغییر حکم  ودهد تغییر شرایط زمان ساله خود برخی از احکام را تغییر دادند که اینها نشان می 250. ائمه در دوره 2

 ]عوض شدن موضوع حکم[ موثر است. مثال:

ال امیرالمومنین ع که رار داده بود؛ امام صادق ع برنج را هم بر این فهرست افزود. )مث. پیامبر زکات را بر غالت اربعه ق2.1

که وضع  کنم چون ممکن است بگویند فاصله زمانی کم بوده است؛ اما در امام صادق ع معلوم استاسب را افزود مطرح نمی

 تجارت مردم عوض شده و برای همین امام زکات را بر برنج هم اضافه کرد(

خمس  وسال خمس فقط از غنایم بود و زمان امام صادق ع بود که خمس گرفتن از منفعت کسب شروع شد؛  150. تا 2.2

 ودند. فقط مربوط به غنیمت و معدن و مانند آن بود؛ چون قبال مردم درآمدی نداشتند، اما االن دارای درآمد شده ب

توانیم خمسمان را بدهیم؛ د مالیات حکومتی خیلی سنگین بوده و ما نمیای از شیعه به امام گفتن. در زمان امام جواد ع عده2.3

مه دهند. حضرت ای آمدند همان روال را ادابدهید. زمان امام هادی عده حضرت فرمود به جای یک پنجم، نیم ششم )یک دوازدهم(

 فرمود شرایط دوباره مثل قبل شده همان یک پنجم را باید بدهید.

عتراض شد که چرا سکه طال( به ایشان ا 1000دینار )یعنی  1000ق ع دیدند امام لباسی پوشیده به قیمت . زمان امام صاد2.4

 اشتند.دهید. فرمود االن وضع مردم بهتر شده؛ اما آن موقع مردم غذای شبشان را هم ندشیوه پیامبر ص را ادامه نمی

 رای این است که شرایط عوض شده است.ب«. یأتی بِدینٍ جدید». در روایات داریم که امام زمان ع 2.5

کردیم؛ چون متری را باید رجم می 5/1فقط یک ستون  آمد وهزار نفر حج می 100حدود  سال قبل رفتم 48. در حج، من 2.6

 طبقه است. اند که به ارتفاع چندمتری قرار داده 50جمره یک دیوار روند که چند میلیون نفر حج میجمعیت کم بود؛ االن 

 خپاس

 آشکار قابل ، از مسائل بسیار واضح در فقه شیعه است که در اقدامات ائمه ع هم کامالبین حکم اولی و ثانوی تفکیک. 2

د، چیزی حتی خالف آن اجرا شویک حکم اجرا نشود و  «و برای زمانی محدود گاهی». اینکه بر اساس اقتضائات زمان، است

 اما در خصوص تک تک مواردی که وی برشمرده: نیست که هیچ فقیه شیعی منکر آن بوده باشد.

. ابتدا ایشان معلوم کند روایات شیعی را قبول دارد یا خیر؟ وی در جایی ادعا کرده که بسیاری از روایات شیعه، ساخته 2.1

این نیست که هیچ روایت نامعتبری در کتب روایی  ما با ایشان یهودیان و کعب االحبار است؛ که قطعا سخن ناصوابی است. بحث

گیری علم رجال این بوده که اگر روایت نامعتبری وارد شده، آن را شناسایی کنند. شیعه وجود ندارد؛ بلکه اتفاقا یکی از علل شکل

 ع درباره زکات امام صادق. اگر یک روایت از استفاده از روایات اقدام شودشناسی معتبر در بلکه بحث این است که باید با روش

اند و در صورت معتبر ات را در همان غالت اربعه منحصر کردهلّ برنج هست، دهها روایت از همین امام و امامان بعدی هست که غَ
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بودن روایت مذکور، کامال محتمل است که از باب حکم ثانوی بوده باشد. اگر به خاطر تجارت بوده، پس چرا ائمه بعدی بر این 

 اند؟!د نکردهتاکی

ت ما رسیده است. . شیعه تا قبل از امامین صادقین در مضیقه شدیدی بود و روایات فقهی بسیار کمی از ائمه قبلی به دس2.2

 از آن اقسام نکه خمس گرفت شوددرباره برخی از اقسام خمس در معدود احادیث امامان قبلی پیدا نشد دلیل نمی اینکه روایتی

رود؛ آیا یعنی اینها از زمان امام صادق ع جلوتر نمی نیز روایات شیعهعبادی  جزئیات اعمالبسیاری از  ه درچنانکوجود نداشته؛ 

 زمان امام صادق ع شروع شده است؟ ازهم 

یفه دوم )یعنی پیش نکته دیگر در نادرست بودن این تحلیل آن است که اگر معیار وضع اقتصادی مردم بوده، اتفاقا از زمان خل

ق گرفت و افراد بود که با ورود غنایم جنگی به سوی جامعه اسالمی، کسب و کارها بسیار رون ع حکومت امیرالمومنین ع(از شرو

 کسبای هنگفت ثروتهگسترش جهان اسالم که تجارت را تسهیل می کرد نیز به تبع و با مزارع و دامهایی که در اختیار داشتند 

فعت کسب ، باید خود امیرالمومنین ع که حکومت را به دست داشت خمس را بر مندگویاست که وی میکردند. اگر این گونه 

 توسط ممس غنائحتی روایتی درباره گرفتن خ نه امام صادق ع که حکومت را هم در اختیار نداشت. در حالی که ما ،کردواجب می

ن امام صادق ع شد و از زما برداشتهپیامبر خمس غنیمت بعد از وجوب آیا چون روایتی نیست بگوییم امیرالمومنین ع نداریم. 

  دوباره شروع شد؟!

غییر دادن ت؛ نه تدهد که حکم امام جواد ع حکم ثانوی بوده اساین حکایت، در صورت معتبر بودن، بخوبی نشان می. 2.3

 حکم خدا و رسول؛ چرا که امام هادی ع با عادی شدن شرایط همان حکم اول را اعالم فرمود.

ی به قیمت نداریم که امام صادق ع لباس یمعتبر. هیچ روایت ه استبه صورت تحریف شده نقل شد اواقعه قطع اوال. 2.4

دهند خ میو پاسیده بودند، شسکه طال پوشیده باشد. بله، اصل واقعه که حضرت لباس لطیفی در روی لباس خشن خود پو 1000

ده شده را ای نداریم که قیمت لباس پوشیده، اما هیچ حکم شرعینقل شکه از باب همراهی با وضعیت عمومی مسلمانان است، 

شوند! ااتفاقا حکم شریعت معلوم کند که بگوییم چون لباس زمان امام صادق گرانبهاتر از زمان پیامبر ص بوده پس احکام عوض می

 باشد.این است توصیه شده هر زمان لباس شخص متناسب با عرف زمان خود  –که هیچ تغییری نکرده  –

، از تحریفاتی کندمیعوض  احکامی که پیامبر اکرم ص آورده راباشد که  معنابه این  ،«یأتی بِدینٍ جدید»امام زمان ع  اینکه. 2.5

 قطعا شیعه !دهندشیعه نسبت می ، بهدننمتهم کگری و خروج از دین اینکه شیعیان را به رافضیبرای ع است که دشمنان اهل بیت 

. بر اساس داندرا خاتم پیامبران و شریعت او را شریعت نهایی میص پیامبر اسالم  دارد که قبول اور همه مسلمانان راب ،در این زمینه

احکام اقامه  برپایی اسالم حقیقی و خود را مکلف بهکه برترین احیاگر اسالم است، ع هم  مهدیامام  روایات متواتر شیعه و سنی،

به خاطر انحرافاتی که توسط دستگاه خالفت اموی و عباسی و ... در طول تاریخ در  داند. بله،می شریعت حضرت محمد ص

ع برای اکثریت مردم )بویژه اگر توجه کنیم که اکثریت مسلمانان، شیعه نیستند(  مهدیفضای اسالم رخ داد، بقدری اقدامات امام 
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شیعیان را به خاطر اینکه در نماز اصرار دارند فقط  ،انکه گویی دین جدید آورده است. آیا همین االن در عربست خواهد بودعجیب 

کنند؟ اگر احترام بگذارند مشرك قلمداد نمیع و عموم بزرگان دین  اهل بیتو  بر خاك سجده کنند، و یا به مرقد پیامبر اکرم ص

که در جهان مسلمانان را جاری کند و روالهای غلط وهابی و ...  احکامی که شیعه قرنهاست بدان باور داشته امام زمان ع بیاید و این

 گویند وی دین جدید آورده است؟اکثریت مسلمانان نمی ، آیاباطل اعالم کند رواج فراوان دارد

انی که از باب اضطرار و عدم امکان اجرای حکم توسط کس ،جزیی  بسیاریک حکمِخصوص محدوده اجرای اینکه در . 2.6

لی النساء( حکم صریح قرآن )الرجال قوامون ع می شود که اصل دلیلآیا  حکم بر آنان واجب است تغییری رخ دهد،اجرای آن 

 !؟مشمول گذر زمان قلمداد و کنار گذاشتنی معرفی شود

 آن تردید های شریعت، امری نیست که کسی درکاریکنم که اختالف در فهم جزئیات و ریزهدر پایان این بند یادآوری می

 ت؟!داشته باشد. بحث بر سر این است که آیا اینها مصداق تغییر حکم قطعی خدا به خاطر تغییر شرایط اجتماعی اس

 

سی بمیرد و فقط یک اند که در قرآن ارث مردن بیشتر از زن است. دهها مورد زن بر مرد مقدم است. مثال اگر ک. اشتباه گفته3

ر میت یکسان ارث یا اینکه پدر و ماد ؛رسدرسد و اصال نوبت به بردار نمیدخترش می دختر و یک برادر داشته باشد؛ همه مال به

 برند.می

 پاسخ

، ی دقیق فقهیط محاسباتای است که بر اساس ضوابشود مسالهویا مساوی می زن بر مرد مقدمدر مساله ارث دهها مورد  اینکه

ن یا مرد است زبرای برتر معرفی کردن  ،این مطلب که احکام شریعتهمان طور که از سوی دیگر، مورد قبول بوده است.  همواره

کند نیز سان میدستکاری در احکام شریعت به گمان این که این کار حقوق آنها را یک هماساساً تلقی ناصوابی است؛ همان طور 

قتضای عدالت، ور متشابه است، اشود: جایی که اممتذکر می« نظام حقوق زن در اسالم»خطاست. شهید مطهری نکته دقیقی را در 

 اما جایی که امور تفاوت واقعی دارند، اقتضای عدالت رعایت تفاوتهاست.  ؛تساوی ظاهری است

تا  3اید به هریک نفر توزیع کنیم ب 3مداد داشته باشیم و بخواهیم بین  9دهم: اگر با یک مثال، منظور ایشان را توضیح می

نیست که هر نفر  خودکار گرانقیمت و یک خودنویس خیلی گران داشته باشیم، اقتضای عدالت این 3مداد ارزان، 5اگر بدهیم. اما 

ناس، یک نفر فقط بسا عدالت این باشد که متناسب با قیمت اجدریافت کند؛ بلکه باید قیمتها مالحظه شود آنگاه چه« تا شیء 3»

 خودکار. 1مداد و  5کار، و نفر سوم خود 2خودنویس بگیرد و نفر دیگر 1

اقتضای عدالت این نیست که همه  ، - که هست - ستبرقرار ااگر تفاوتهای واقعی جسمی، روانشناختی و ... بین زن و مرد 

بر دوش ری و شیردهی را اوظیفه بارددر درون خانواده  طبیعیمثال اگر نظام خلقت به طور  ی مساوی باشد.حقوق آنها به لحاظ کمّ
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است. در  یک واجب بر دوش مرد گذاشته ه ازای آن وظیفه تامین مخارج خانواده )نفقه( را به عنوانزن گذاشته، خداوند هم ب

؛ و خالف عدالت تنها مساوات در راستای عدالت نیست، بلکه بوضوح، ظلم به زن استچنین شرایطی تقسیم برابر تامین هزینه نه

که بین احکام  ایسیستم و شبکه ارتباطی. اگر نصف باشد ه نصفتامین هزینه خانواد چون زن و مرد برابرند، است که بگویند

به جای متشابه دیدن زن و مرد و انکار تفاوتهای واقعی آنان، با رعایت  د اسالمگردفهم شود معلوم میمختلف اسالم هست درست 

ده طراحی کرده است که تفصیل این سیستم را برای تقسیم حقوق و مسئولیتهای خانواترین عادالنه ی همین تفاوتها،بینانهواقع

فصلنامه )« یگذاراستیمسائل زن و خانواده و کاربرد آن در عرصه س لیتحل یبرا یاسالم ییالگو»در مقاله تاحدودی را مطلب 

 ام.( توضیح داده93، تابستان1دین و سیاست فرهنگی، ش

 

د است که این اند. برداشت افرادهمطرح کر. قرآن هیچ جا نگفته که احکام من، مطلق است؛ مطلق و مقید را علمای اصول 4

ست و کدام متشابه؛ ولی معلوم نکرده کدام محکم ا( 7)آل عمران/آیه مطلق است یا نیست. خود قرآن گفته من محکم و متشابه دارم 

م است. ]یعنی اینکه خدا دست دارد[ محک «بل یداه مبسوطتان»گوید م است؛ دیگری میمحک «لیس کمثله شیء»گوید یکی می

رصد معارف د 99اینها اختالف برداشت است و کسی نمی تواند بگوید واقعیت در دست من است. همان که ابتدا گفتم بیش از 

 دین، اجتهادی و نظری و برداشت افراد است.

 پاسخ

شد. زبان برداشت شخصی با یک اند نه اینکهبودن، قواعد معناشناسی است که علمای اصول بحث کرده مطلق و مقید الف.

شود؛ و یک دسته رود؛ و این رساندن یک دسته قواعد صوری دارد که در علوم صرف و نحو بحث میبرای رساندن معنا به کار می

خصی، بلکه گونه که غالب قواعد صرف و نحو، نه یک برداشت شهمان  شود.قواعد معناشناسانه دارد که در علم اصول بحث می

اقعیت دهد، قواعد علم اصول هم منعکس کننده ومنعکس کننده واقعیت تفاهمی است که در زبان خاص )مثال عربی( رخ می

 دهد. که در زبان )به نحو عام( رخ میتفاهمی است 

اورهای مطلق و مقید ندارد. این بحث نسخ است؛ که جزء ب ربطی به بحث ،اینکه در زمان حکمی عوض شود یا نشود ب.

ما تنها راهی  قطعی هر مسلمانی، و بلکه هر انسان موحدی است که شریعت الهی را جز خود خداوند کسی نمی تواند نسخ کند؛ و

در احادیث است  ه، و یاکه برای اطالع از نسخ خداوند داریم، سخنانی است که پیامبر ص در متن قرآن مستقیما از خداوند آورد

به انب خداوند باشد(جکه پیامبر ص )و به تبع تعلیم الهی خاصی، ائمه اطهار ع( به نحو غیرمستقیم )یعنی بدون اینکه خود لفظ از 

 اند.ما خبر داده

http://www.jrcp.ir/article_12991.html
http://www.jrcp.ir/article_12991.html
http://www.jrcp.ir/article_12991.html
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ای که عده کند کهسوره آل عمران، و بالفاصله بعد از اشاره به وجود محکمات و متشابهات، تصریح می 7در همان آیه  ج.

آگاه نیست ادعا  ؛ و یا تاویالتی را که جز خدا کسی بر آنانگیزی کنندروند تا فتنهانحرافی در دلشان است سراغ متشابهات می

 ما بِعُونَ فَیَتَّ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فی ذینَالَّ فَأَمَّا مُتَشابِهاتٌ خَرُأُ وَ  الْکِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْکَماتٌ  آیاتٌ مِنْهُ الْکِتابَ عَلَیْکَ  أَنْزَلَ  الَّذی هُوَ». نمایند

 إاِلَّ  یَذَّکَّرُ ما وَ  رَبِّنا دِعِنْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ وَ هُاللَّ إِالَّ تَأْویلَهُ یَعْلَمُ ما وَ تَأْویلِهِ ابْتِغاءَ  وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ تَشابَهَ

 « الْأَلْباب أُولُوا

دهند نان جلوه میچاین هشدار چه معنایی دارد؟ آیا یعنی واقعا محکمات قابل شناسایی نیست؛ و یا اینکه برخی متشابهات را 

ان  وهابیت و . هماست محکم «مبسوطتان یداه بل»که افراد گمان کنند محکمی در کار نیست؟ هیچکس در تاریخ اسالم نگفته که 

یات متشابه است؛ آکنند که این روند، تصریح میدهند، وقتی به این آیات متشابه میظاهرگرایانی که برای خدا دست و پا قرار می

گی دست خدا بر ما الکیفیة مجهوله و السوال بدعة: چگون»کنند گویند خدا دست دارد، اما تاکید میو از این رو، در حالی که می

ای رموده عدههیچکس تردیدی ندارد؛ اما چنانکه خداوند ف در متشابه بودن برخی آیات،« قدغن است! مجهول است و سوال کردن

ت دلبخواه خود را ویا تاویال انگیزی کنندکنند که گویی هیچ محکمی در کار نیست تا فتنههستند که متشابهات را چنان پیگیری می

هرچه زودتر انی، به جای شتافتن به سوی چنین کسین بحثها را مطرح کرده، . امیدواریم کسی که ابر آن متشابهات تحمیل نمایند

 حساب خود را از این گونه افراد جدا کند.

 

 بندی پاسخهاجمع

الفات توجه چنانکه در ابتدای بحث اشاره شد ریشه باورهای نادرستی که مطرح شده در این است که گوینده چنان به اخت

کرده است؛ و این  نموده است. به تعبیر دیگر، چنان ذهنش درگیر متشابهات شده که از محکمات غفلتکرده که اشتراکات را انکار 

ران مخدوش کنند و کوشند با پیروی از متشابهات، محکمات را در ذهن دیگانگیزانی است که به تعبیر آیه فوق میهمان ترفند فتنه

 تاویالت ناروای خود را بر آنان تحمیل نمایند.

واقعا در علم  آل عمران و بعد از هشدار فوق مطرح شد: کسانی که 7ات از این معضالت همان است که در ادامه آیه راه نج

ها تشابهات رفتنمرسوخ دارند، باور دارند که همه آیات و احکامی که پیامبر ص آورده از جانب خداست؛ پس از این گونه دنبال 

 کنند.یبخواهی خودداری مو این گونه تاویالت دل

 خداوند توفیق دهد و همگی ما جزء راسخان در علم و اولوااللباب قرار دهد.

 حسین سوزنچی

 1440قم المقدسه، نیمه شعبان 


