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 درآمد
 اکبرین جواد محمد

 
 و ودب بر مبتنی آنکه از بیش پیامبرشان از دینداران هایتعریف و تصویرها
 اینکه. آنهاست هایمسئله و دردها و نیازها بر مبتنی باشد پیامبر نمودِ آن
 محتاج شانسیاسی و اجتماعی حیات و زندگی از ایدوره هر در دینداران

 از شانشناخت بر مستقیمی تاثیر هستند پیامبری چگونه و پیامی چه
نمی استناد تاریخی هایداده و هافکت به که نیست این سخن. دارد پیامبر

 از شانتصویرهای و هاتعریف برای کالمی و عقلی استدالل از یا و کنند
فکت آن قوّت و ضعف و تکثر و تنوع که است این اند؛ سخنغافل پیامبر

می شناساندین و و متکلمان به را امکان ها، ایناستدالل و هاداده و ها
 کنند برجسته را پیامبر شخصیت از وجهی روزگارشان درد با متناسب تا دهد

 .گفتگوهاست آغاز ینقطه همین و
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 دارد دیگر دردی که کس آن و نیستند یکی هامسئله و دردها یکسو از زیرا
 از دفاع به فهمدمی شامِل پیامبر تعریف و غالب وجه را دیگر تصویری و

 و قوت و سقم و صحت دیگر سوی از. خیزدبرمی دارد پیامبر از که تصویری
 با دارد مستقیمی ها، ارتباطاستدالل و تاریخی هایداده و هافکت ضعف

 ! اردد پیامبری و نبوّت پدیده و مسئله از کس هر که” پیشینی تعریف“
 در که است؛ فصلی خورده رقم گفتگوها این درباره دیگری فصل بار این

 ازهت حرفهای و نیست کهنه اما است حوزه، کُهَن کالمِی این مناقشات تاریخ
 الس در معاصر دینی سروش، نواندیش عبدالکریم سخنان سلسله. دارد

 . بود تازه فصل این آغاز یبهانه” قدرت و دین“ عنوان تحت گذشته
 بلند صدای با تنها آورده؟ یا نظر بازار به را اینظریه واقعا سروش آیا

 و دردها از نکاِت ناشی از ایمجموعه صرفا است گفته آنچه و اندیشیده
 چه هر شود؟ پاسخ خوانده نظریه تواندنمی هنوز که اوست هایمسئله

 و فتارگ دهها تا شد خیر مسبب سروش که ندارد نکته این با منافاتی باشد
 اجتماعی هایشبکه از و شود منتشر باب این در نکته و یادداشت و مقاله

 دنز  حّک تازه، پیامبر و نقد این دل از تا بگیرد بر در را هاکتاب و مجالت تا
 !شود” پیامبرتر“ مخاطبانش

❊❊❊ 
 میزها زا یکی انتشارش سال دومین آغاز در نیز دینی نقد فصلنامه بار این

شماره،  این در. هاستشنیده و هانوشته و هاگفته این برای هامیزبان و
 مهمترین و شده مکتوب افرمجانی احمدی اکبر شفاهِی علی نظر و نقد

 منظر و مبدأ از رواِن مسئله و ساده طرح در توفیقش او سخن بخش
 در اگر« گویدمی خود چنانکه و است نقد ساحت به ورود سپس و سروش

 یارزیاب به مقدمه کنیم، این طی اشتباهی راه نظریه معنای و محتوا فهم
جاافتاده این، سنت البته. کندمی معیوب را آن و سرایت هم ما نقادی و
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 آن فهم صدد در آنکه از بیش نظریه یک مخاطبان معموال و نیست ای
 ».هستند آن نقادی و ارزیابی باشند، بدنبال

 
 بر »اقتدارگرايی و اقتدار« از» واليت-اتوریته« تفکیک با محمدپور داریوش

 فرمانی، نياز بردن پيش برای جا هر« که کندمی استدالل و تاکید نکته این
 جایی و نيست ميان در ایآمد، اتوريته ميان در زور و شمشير به توسل به
بی اقتدارگرايی و رود، اقتدارمی پيش زور به توسل بدون امور که

 عقاب و ثواب توجیه شرط را» اختیار و شریعت«همسایگِی  او». معناست
 ثواب و معناستبی اختیار بدون شریعت« که است باور این بر و داندمی

 ».شدبا داشته عقالنی انتخاب آدمی که دارد موضوعيت وقتی فقط عقاب و
 

 به سروش سخنان درباره هاحدیث و حرف از فراتر اما وسمقی صدیقه
 رحط به اگرچه است؛ او پرداخته سیاسی قدرت به پیامبر ورود پیامدهای

 اگر« گویدمی اما نشده وارد تفصیل به مجال این در و کرده اکتفا مسئله
 پیامبر سیاسی قدرت دلیل به شودمی جنگجویی و خشونت به متهم اسالم
 پیامبر و خوردمی رقم دیگری یگونه به پیامبر زندگی مسیر اگر و است
 قدرت حتی او». داشتیممی متفاوتی اسالم یافت، مانمی سیاسی قدرت

 حاصل قدرت، بلکه کسب برای پیامبر تالش دلیل به نه را پیامبر سیاسی
می او از پس هایحکومت و پیامبر زندگی حوادث مسیر و تدریجی روند
 یدیگر سرنوشت حکومتها این بدون اسالم« که است باور این بر و داند
 ».کردیم پیدا متفاوتی شکل نیز شریعت و اسالمی علوم و فقه و یافتمی

 
 را مسئله اششدهمشرِب شناخته و مشی بر بنا نیز اشکوری یوسفی حسن

می آغاز همان البته و کندمی جستجو اسالم تاریخ هاینشیب و فراز در
 بهو است بوده زمینی یکسره اسالم نبی امارت سیاسی مشروعیت« گوید
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 مانه پیامبر که نیست دست در خبری و حدیث و نقلی، آیه و شرعی لحاظ
». ستا بوده نیز امارت تشکیل به بوده، مأمور وحی ابالغ به مأمور که گونه

 قلمرو در که را عمیقی و تدریجی چرخش مسیر دهدمی توضیح ادامه در او
 نای که نسبتی علیرغم است معتقد و آمد پدید اسالمی عربی خالفت
 کامال اما داشت آغازین اسالم و نبوی عصر میراث از وجوهی با هاخالفت

 سامان نبوی معتبر سیره و سنت و قرآنی هایآموزه محکمات با تعارض در
 ».یافت

 
 ایم؛ روزیبازگشته پیش سال ۴۲، به ”قدرت و پیامبر“ یپرونده از بیرون

نظریه مهمترین از یکی اسالمی جمهوری و شد ترور” مطهری مرتضی“ که
 نمحس“ از نوشتاری و” علیجانی رضا“ از گفتاری. داد دست از را پردازانش

 بر هک تاثیری و مطهری عملی سیره و فکری کارنامه بر است مروری” متقی
 سرانجاِم این و گذاشت خود از پس و خود سیاسِی پیرامون و دینی فرهنگ
” رورشح محمد“ از کتابی خواندن برای است” رضاییه سارا“ پیشنهاد شماره

 و هشد ترجمه ایران در که قدرت و دین باب در سوری دینِی فقید نواندیش
 به که” گیوتین یدرباره تامل“ عنوان با” کامو آلبر“ از کتابی ترجمه نیز

 .است پرداخته مجازات و عقاب یپیچیده مسئله
❊❊❊ 

 مسپاسگزاری حاضرند شماره نظرِ این و رأی میز بر که بزرگواری مهمانان از
 .مانیممی خوانندگان نقد مشتاق و محتاج و
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 یک خطای مقوالتی
 اکبر احمدی افرمجانی علی

 
آید مکتوبی ویراسته از گفتاری است که در نقد آراء اخیر دکتر اشاره: آنچه در پی می

سروش، و در نشست مجازی سپاس ایراد شده و در اختیار فصلنامه قرار گرفته 
 است.

❊❊❊ 
ی است. این عنوان به بررسی نظریه» یک خطای مقوالتی«عنوان بحث ما 

پیامبر اقتدارگرا اختصاص دارد که توسط آقای دکتر سروش ارائه شده 
ای، گام اول، آشنایی دقیق و تالش برای فهم است. در بررسی هر نظریه

معنای آن است. اگر در فهم محتوا و معنای نظریه راه اشتباهی طی کنیم، 
 کند. البتهین مقدمه به ارزیابی و نقادی ما هم سرایت و آن را معیوب میا

ای نیست و معموال مخاطبان یک نظریه بیش از آنکه این، سنت جاافتاده
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در صدد فهم آن باشند، بدنبال ارزیابی و نقادی آن هستند. اما در پیش 
ه ک آید. پس اولین پرسشیگرفتن چنان روشی بیشتر مقرون به صواب می

ً این نظریهدر ارزیابی این نظریه مطرح می ی شود این است که اساسا
 پیامبر اقتدارگرا واجد چه محتوا و معنایی است. 

برای آشنایی با محتوا و معنای این نظریه، یک پیشنهاد این است که ببینیم 
ی دکتر سروش در طرح این نظریه چه بوده پرسش و مسئله و دغدغه

، ۹۹اش در دی ماه سال وش در اولین سخنرانیاست. خود دکتر سر
گزید، مطرح کرد و توضیحی ی ذهنی و پرسشی که ذهنش را میدغدغه

 کند باگری است و به ما کمک میارائه داد که به نظر من توضیح روشن
ی او آشنا شویم. توضیح ایشان این است که پس از شرکت محتوای نظریه

بندی به این جمع ۲۰۰۷وهی در سال پژمن در سمیناری به نام مولوی
رسیدم که عرفان ما یک بال را به اسالم و دین ما اضافه کرده. این باِل 
پرواز را دین ما نداشت. این بال عبارت است از عشق، مهرورزی و محبت. 

آمیز بین خدا و انسان برقرار کردن و و در واقع تصویری عاشقانه و محبت
نساِن مومن را به عنوان یک عاشِق آن معشوق خداوند را معشوق دیدن، و ا

قلمداد کردن، چیزی است که در اسالم نبود. در قرآن که بهتر است آن را 
ای و خوف بنامیم، این بعد وجود نداشت. خداوند در تجربه کتاب خشیت

که پیامبر از او داشت، صورت خوفناکی به پیامبر داده یا با صورت خوفناکی 
ی بهتواند بسط تجری دینی عارفان که میده. ولی در تجربهبر او آشکار گردی

 توان وپیامبر محسوب شود، خداوند به صورت یک معشوق درآمده که می
 یدهد که در ادامهباید عاشق او شد و به او مهر ورزید. سروش توضیح می

ها کم کم با این سوال مواجه شدم که حتی اگر خداوند همین اندیشه
ناکی بر پیامبر نموده باشد، چرا وقتی پیامبر صورت خوف خودش را به

ترساند و در خواهد خدا و دین او را معرفی کند، این قدر مردم را میمی
کند؟ ناگهان به عنوان یک بین خالیق و مخاطبان خودش رعب ایجاد می



 یمقوالت یخطا کی
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خواست عالم را فتح کند و به پاسخ این به ذهنم رسید که چون پیامبر می
ی خودش کند، در بیاورد و آدم را مسلمان و تسلیم اراده دین خودش

انگیز از خدا و برخورد خدا با انسان در دنیا و خصوصا در تصویری خوف
ی انسان توسط آخرت ارائه کرده. بنابراین برای بحث عذاب و شکنجه

ی خداوند در قیامت و یا در این دنیا توجیه پیدا کردم. این که پیامبر اراده
ی تسخیر و فتح جهان و عالم و سوار شدن بر داشت. این ارادهقدرت 

های ها دلیل است که پیامبر مردم را بیش از حد بترساند و یا تصویراراده
العاده خشن را در قرآن مطرح کند. اما بنده صرفا با توسل به این فوق

مطلب نبود که توانستم این پاسخ را توجیه کنم. به تدریج متوجه شدم که 
خواست آدم و توانم با این مطلب که پیامبر میفقرات دیگری را هم می

عالم را به زیر اراده و پرچم دین و امر و نهی خودش در بیاورد، چیزهای 
توانم با این نظریه توضیح دهم و توجیه کنم. در واقع این دیگر را هم می

خنان او نم و سنظریه چراغ راهنمایی شد که با آن بتوانم پیامبر را بهتر ببی
از  کندی فهرستی اقدام میرا بهتر بفهمم. اینجاست که سروش به ارائه

تواند از تئوری ها، رخدادها و مواردی که برای توجیه آنها هم میپدیده
طلب و مقتدر و یا هر صفتی از این قبیل (خود دکتر پیامبر اقتدارگرا و قدرت

ترم تاکید کنیم)، استفاده کند. هم اصراری ندارد ما حتما روی یک اصالح و 
این فهرست بلند باال است. شاید نزدیک به شانزده الی هفده مورد را در 

گوهای همان سخنرانی اول بیان کرد. بعد در سخنرانی دوم و در گفت
 ی دومیپسین، به فهرست مورد نظر اضافه کرده است. و حتی در جلسه

آنجا هم باز بر این فهرست  گو کرد، درکه با تنی چند از محققان گفت
گوید اگر ما متوجه باشیم که پیامبر سودای قدرت داشت و افزود. مثال می

ی خداوند است ی خودش که همان ارادهخواست جهان را به زیر ارادهمی
فهمیم که چرا پیامبر دستور قتل مرتد را صادر کرد. وقت میدر بیاورد، آن
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در کرد که او را با شعر خودش هجو چرا پیامبر دستور قتل کسی را صا
داد و گیری و شدت عمل نشان میکرد. چرا با مخالفان خودش سختمی
آمدند را به آتش ی کسانی که برای نماز به مسجد نمیگفت خانهمی

ام و به روایت یک حدیث، ها آمدهگفت من برای ذبح گردنبکشند. چرا می
ا در آیاتی از قرآن آمده که من مخالفانی مثل ابوجهل را تهدید کرد. چر 

جنگم یا با آنها آنقدر بجنگید تا با خفت قدر با شما، با یهود و نصارا میآن
و زاری تسلیم شوند و به مسلمین جزیه بدهند. در حدیثی از پیامبر نقل 

 جنگم تا بگویید ال اله اال هللا. قدر با شما میشده که من آن
آید پیامبر به همین دلیل رست به یادش میفهرستی وجود دارد و در این فه

که دیگران را مطیع و خاضِع اراده خودش بکند، آمده و داستان خضر و 
خواسته بگوید همانطور که عبد صالح و یا خضر، موسی را مطرح کرده. و می

گناه به ظاهر غیر اخالقی، عاقالنه و هر کاری، ولو کاری مثل کشتن یک بی
دهم تا به شما بگویم دهد، من هم انجام میجام میعادالنه باشد را، ان

توانم و ممکن است چنین که خداوند چنین بندگانی هم دارد و من هم می
کاری را برای رسیدن به هدف خودم انجام بدهم. بدین ترتیب دکتر سروش 

توانم توضیح بدهم که چرا موسی سوگلی پیامبر بوده و گوید من میمی
 کند. بخاطر اینکه موسی اهلموسی در کتابش صحبت میقدر از پیامبر این

 آمد. در گرفتن قدرتجنگید و کوتاه نمیدرگیری و جنگ بود. با فرعون می
 و از بین بردن مخالف خودش چاالک بود. 

 گویدکند و میدکتر سروش فهرستی را از اقوال و احوال پیامبر ارائه می
و اعمال پیامبر این است که  بهترین توضیح و توجیه این حوادث، سخنان

لب بود. طی ما این باشد که پیامبر اقتدارگرا و قدرتما فرض بکنیم و نظریه
خواست جهان را فتح کند و سودای قدرت و تسخیر جهان را داشت و می

ای است ی خودش در بیاورد. این، فرض قدرتمندی است و تئوریزیر اراده
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ا در شخصیت و زندگی پیامبر توضیح تواند این حوادث ر که به راحتی می
 دهد. 

ی دکتر سروش چه بود. به تدریج سر باز کرده و نه تنها دیدیم که مساله
که گیرد و اینانگیز بودن حوادث آینده در قیامت را برای انسان در بر میرعب

پیامبر اخبار ناگوار و همراه با شکنجه و عذاب را در آخرت برای مخاطبین 
رفت و آنها گسخت میپیامبر مطرح کرده، بلکه اینکه چرا پیامبر با مشرکین 

شکست و به خدایان آنها هایشان را میدانست و بترا نجس و پلید می
گیرد. در آخر عمر هم که از ایمان آوردن کرد را هم در بر میتوهین می

 

 یعنی داند؟یخودش م یهیرا نظر  هینظر  نیدکتر سروش ا یآقا ایآ
 امبریو معتقد است که پ دهیرس نجایبه ا امبریپ لیخودش در تحل

به هدف از هر  دنیرس یداشت و برا یاقتدارطلب تیشخص نیچن
به  نیرا بکشد و توه یگناهیممکن بود ب یو حت رفتیم یراه
یها مزدن خانهبه آتش دستورو  کردیو ارعاب م کردیم انیخدا
است و در  نطوریا نیمسلم الینه، بلکه معتقد است مخ ای داد؟

بوده و بر  نیا امبریپ یدرباره خیدر تار  نیمسلم یواقع درک و تلق
اند و نهادها را در کرده یزندگ خیبرداشت در طول تار  نیاساس ا

من به  ند،ارا شکل داده یاسالم بوجود آورده و تمدن اسالم خیتار 
یاحساس م یام و به راستتوجه کرده شانیو مکتوبات ا هایسخنران

 پرسش ندارند. نیا یبرا یکه هنوز پاسخ منقح کنم
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کثیری از آنها ناامید شده بود، دستور داد آنها را از شبه جزیره بیرون بکنند 
 و قس علی هذا. 

ود که برخی از رفتارهای پیامبر تئوری پرسش دکتر سروش این ب
خواهند، باید هضم و فهم شوند و برای ما مواجهه با آنها سخت است می

دانیم چه هستند و چرا پیامبر انجام داده. و االن یک تئوری داریم. و نمی
 اینکه پیامبر برای رسیدن به قدرت این کارها را انجام داده است.

فسیر مطرح کردم تا در ذهن شنونده به من این پرسش و پاسخ را با ت
خوبی جا بگیرد و بتوانم با راحتی بیشتری بروم سر وقت بحث بعدی. اگر 
بخواهیم این نظریه را که معطوف به آن سوال است ارزیابی کنیم، از چه 
راهی باید استفاده کنیم؟ در چه مسیری باید طی طریق کرد؟ همانطور که 

اول باید دید معنا و مبنای نظریه چیست. عرض کردم معتقدم که در گام 
با برداشتن این گام، یعنی بذل توجه به پرسشی که دکتر سروش داشت، 

ام اما هنوز گام دیگری ی ایشان را طی کردهقسمتی از مسیر فهم نظریه
کنم با طرح یکی دو سوال ببینم باقی مانده که باید طی شود. سعی می

 محتوای این نظریه چیست. 
 ی خودشاول این است که آیا آقای دکتر سروش این نظریه را نظریه سوال

داند؟ یعنی خودش در تحلیل پیامبر به اینجا رسیده و معتقد است که می
پیامبر چنین شخصیت اقتدارطلبی داشت و برای رسیدن به هدف از هر 

گناهی را بکشد و توهین به خدایان رفت و حتی ممکن بود بیراهی می
داد؟ یا نه، آنچنان ها میزدن خانهکرد و دستور به آتشارعاب می کرد ومی

شود، البته در سخنرانی اول هم که در اقوال پیامبر گاهی از او آشکار می
به این مطلب پرداخته، اگرچه معنایی که به مطلب داده آن چیزی نیست 

گوید که در جلسات دوم و پس از آن مطرح کرده. گاهی دکتر سروش می
خیال مسلمین اینطور است و در واقع درک و تلقی مسلمین در تاریخ م

ی پیامبر این بوده و حتی برایش مهم نبوده که پیروانش خضوع و درباره
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دش ی خوها را تسلیم ارادهخواسته جسمایمانی در قلب داشته باشند و می
 اند وبکند. مسلمین بر اساس این برداشت در طول تاریخ زندگی کرده

 اند،اند و تمدن اسالمی را شکل دادهادها را در تاریخ اسالم بوجود آوردهنه
ن دهد. میا نه و این تصویری است که خود دکتر سروش از پیامبر ارائه می

کنم ام و به راستی احساس میها و مکتوبات ایشان توجه کردهبه سخنرانی
ر مواردی که هنوز پاسخ منقحی برای این پرسش ندارند. دکتر سروش د

گویند که اینها مخیال مسلمین است. اینها ذهن و خیال و درک و تلقی می
اند و بر مسلمین بوده و مسلمین پیامبر را در طول تاریخ اینگونه شناخته

گویید ممکن است این اند. ولی وقتی شما میاساس این درک زندگی کرده
 گیرد ومیدریافت مسلمین از پیامبر غلط باشد، دکتر سروش موضع 

تواند مستقل از اسالم باشد. ما به خود اسالم گوید نه تاریخ اسالم نمیمی
دسترسی نداریم و اسالمی که این همه سال و قرن تحقق پیدا کرده 

 تواند از خود مکتب جدا باشد. نمی
اسالم مخیالی و پدیداری و فنومنولوژیک فارغ از اینکه شما بگویید آن 

ر طوب است یا بد، باید مورد توجه باشد. من ایندرست است یا غلط، خو
یر گوید این تصویر، تصوکند در مواردی میکنم که ایشان تصور میفکر می

راستین پیامبر است و البته باید در همان دوران تاسیس باقی بماند و نباید 
این والیتی که پیامبر داشت که هر کاری را برای رسیدن به هدفش انجام 

والیت و شارع و موسس و مقنن بودن را (به اکنون تعمیم دهد، این 
بریم که دوران استقرار دین است و از دوران سر میای بهبدهیم.( در دوره

ایم، ما نباید تصویری از پیامبر را به این دوران ها گرفتهصدر اسالم فاصله
ام جتوانند چنین کاری انتعمیم بدهیم و بگویم در این دوران هم کسانی می

دهند و قانون تصویب کنند و شریعت بیاورند و والیت داشته باشند و شارع 
باشند و احکام و اوامر و نواهی و شرایع فرا عادالنه و فراقانونی را به 
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خودشان نسبت بدهند. این تصویر باید در همان صدر باشد. از توضیح 
امبر پی گوید این تصویر، تصویر واقعیآید که میدکتر سروش این برمی

ه ی ورود من باست و همین بود و غیر از این نباید فکر کنیم. اگر به نحوه
بینید که دکتر سروش در سخنرانی اول حرف بحث دقت کرده باشید، می

انگیزی و تصاویر زد. بعدا متوجه شدم که فقط بحث رعبخودش را می
ث مربوط به آخرت نیست. بلکه حوادث دیگری هم هست که در آن حواد

داشت.  ی قدرتتوانیم چنین شخصیتی را از پیامبر ببینیم که داعیهما می
گفت که این، برداشت من تنها از این آیه و حدیث البته در سخنرانی اول می

دین الی طباطبایی و ابن سینا و ناصرخسرو و محینیست و غزالی و عالمه
انشمندان ند و کثیری از دابن عربی و مولوی و ابن خلدون هم گفته

اند. ولی به هر مسلمان هم چنین برداشتی از این آیات و روایات داشته
ها دکتر سروش داشت رای خودش را حال در مدخل این سلسله از بحث

ی بحث او در مواردی به مخیال مسلمین افتاد. یعنی کم تکیهگفت. کممی
ست تی ااندیشیدند. به هر حال این یکی از ابهاماگفت مسلمین چنین می

که به نظر من در تئوری آقای دکتر سروش وجود دارد، شاید من قضیه را 
بد فهمیده باشم ولی این دوگانه را باید از بین برد و دکتر سروش بگوید که 

گوید. و اتفاقا در این حرف مال من است، یا نه، نواندیشی این را می
گوید بلکه ی دوم همین را گفت. گفت که نواندیشی این را نمیجلسه

کند. در ذهنیت مسلمین و در تاریخ بوده و در مخیال مسلمین مطرح می
نهادهایی که تحقق پیدا کرده است، این تصور از پیامبر وجود دارد. به هر 
حال باید یکی از این دوگانه را تشدید کرد و آن دیگری را تخفیف داد که 

 مخاطب دقیقا به محتوای این نظریه پی ببرد. 
ی تفسیری و کالمی است. دش آن را مطرح کرده باشد که نظریهاگر خو

ولی اگر به ذهنیت مسلمین ارجاع بدهد که آن هم پیامدها و لوازمی دارد. 
ها بحث در آن صورت همانطور که دکتر سروش در مورد مخیال غربی
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گویید یک روال در غرب برجسته است؟ هر تمدنی گفت چرا میکرد، میمی
های ی سویهشود دربارهاد دارد. همین بحث را هم میهای متضسویه

اند و هر متضاد در تمدن اسالمی کرد. هم اشاعره و هم معتزله هم بوده
دو نهادهای خاص خودشان را داشته اند. اگرچه یکی از آنها غالب بوده و 
تمدن را در تسخیر خودش داشته است. ولی به هر حال صداهای متضاد 

 م قابل شنیدن هست. در تمدن اسالمی ه
کنم این است که ی دکتر سروش مطرح میابهام دومی که در فهم نظریه

ی نواندیشی نیست یا هست. اما سوالی فرض بگیریم این نظریه، نظریه
خواهم مطرح بکنم این است که آیا این تحلیلی که از شخصیت که من می

روش ر من دکتر سشود، قابل نقادی هست یا نیست؟ به نظپیامبر ارائه می
کند. شاید هم این در پاسخ به این پرسش، چند نوع رویکرد اتخاذ می

کنم ایشان موضع واحدی اتخاذ برداشت من است ولی احساس می
برد این است که اقوال و افکار پیامبر، کنند. گاهی عبارتی که بکار مینمی

ته ارند. البهای فراعقلی دهمین سخنانی که در آن فهرست نام بردم، جنبه
کند اینها ضدعقلی نیستند، بلکه سخنان و رفتارهای آقای سروش تاکید می

فراعقلی و فراقانونی هستند. یعنی اینکه خود پیامبر است که دارد قانون 
ها هم به قانون پیامبر گردن نهادند. گردن کند و مسلمانرا تاسیس می

احکام آورده و باید  نهادند به اینکه پیامبر شارع است و شریعت آورده،
بیاورد. بنابراین یک پاسخ دکتر سروش همین است که بله، اینها اقوال و 
افعال فراعقلی و فراقانونی هستند که از پیامبر سر زده است. و دکتر تاکید 

ی اقوال و افعال پیامبر با عقل زمانه سازگار باشد. کند لزومی ندارد همهمی
ها و زد و تارهایی که پیامبر کرده و جنگی احادیث و آیات و رفاگر همه

خوردهایی که داشته و توهینی که به خدایان کرده و ارعابی که کرده و قتل 
نفسی که در مورد مرتد انجام داده یا دستور داده که انجام بدهند و غیره، 
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ای بودند که عقل مخاطب تمام اینها معقول به عقل زمانه بودند و به اندازه
توانست آن را بفهمد و دریابد، پس چه نیازی بود که پیامبر بیاید؟ پیامبر می

نزول پیامبر و پیامبران برای این است که بشر را راهنمایی کند، نه برای 

داند را به او بگوید. اینجور باشد که نقض غرض اینکه بیاید و آنچه بشر می
گوید پیامبر اگر به میان مخاطبان است. این بیان دکتر سروش است که می

ند راهنمای کند. داآمده، برای این است که او را به سمت چیزهایی که نمی
اگر به اندازه و قد و قامت او حرف بزند و حکم صادر کند چه نیازی به آمدن 

 اوست؟ 
کند که چرا رفتارها و سخنان پیامبر فراعقلی و در واقع دارد توجیه می

فراقانونی است و باید باشد. یا حداقل بخشی از آنها باید اینگونه باشند. 
داد بود هایی که پیامبر انجام میدن معجزهگوید مردم با دیبعد از آن می

کردند. نه اینکه آن هایش عمل مینهادند و به حرفکه به او گردن می

 

است.  نیمسلم الیمخ نهایکه ا ندیگویم یدکتر سروش در موارد
را  برامیپ نیبوده و مسلم نیمسلم یو درک و تلق الیذهن و خ نهایا

 یدرک زندگ نیاند و بر اساس اشناخته نگونهیا خیدر طول تار 
 نیمسلم افتیدر  نیممکن است ا دییگویشما م یوقت یاند. ولکرده

 خینه تار  دیگویو م ردیگیغلط باشد، دکتر سروش موضع م امبریاز پ
 یمستقل از اسالم باشد. ما به خود اسالم دسترس تواندیاسالم نم

 تواندیکرده نم دایهمه سال و قرن تحقق پ نیکه ا یو اسالم میندار 
 از خود مکتب جدا باشد.
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ها توانستند آنفهمیدند برایش برهان داشتند و برای مثال میها را میحرف
شدند. آقای دکتر سروش در ای میرا اثبات یا رد کنند و وارد چنین عرصه

 کنند. ت صحبت میمواردی بدین صور 
گوید نه اینها با عقل زمانه سازگار هستند و در پاسخ به در موارد دیگر می

گوید بله سوالی که از ایشان پرسیدند که آیا اینها نقد پذیر هستند یا نه می
ان توشود که آیا میاینها نقد پذیر هستند. وقتی از ایشان پرسیده می

گوید بله و مخاطب آن زمانش کرد میهای پیامبر و اعمالش را نقد صحبت
توانست چنین کاری بکند. و دو راه برای نقد عقلی شخصیت پیامبر و می

دند که دیکند. یک اینکه مخاطبان پیامبر باید میاقوال و سخنانش ارائه می
آیا در شخصیت و سخنان و افعال او تناقض و ناسازگاری و تقابل و تضادی 

رزیابی دیگر این است که ببینیم آیا عقول بسیاری وجود دارد یا نه. مالک ا
 دانند؟ این، پاسخی متفاوتاند و آن را درست میاند و پذیرفتهتسلیم شده

از آن پاسخ اول است. مشخص نشد سخنان و اعمال و شخصیت پیامبر 
تواند توسط مخاطب زمانش مورد نقد عقلی معقول و مفهوم است و می

 قل و فراقانون است.قرار بگیرد؟ یا نه، فراع
به نظر من توضیحات دکتر سروش مبهم است و باید از این ابهام خارج 

فرماید چون پیامبر موسس قانون است، باید فراعقل شود. اینکه ایشان می
د تواند مقنن باشکند. پیامبر میو فراعدل و فراقانون باشد، کفایت نمی

قابل با وگوی متکتیک و گفتوگو بکند و در یک دیالولی با عقل زمانه گفت
 ی احکام وعقل زمانه به آنها بفهماند آنچه شما با عقل خودتان در زمینه

عقاید دریافت کردید نادرست و غلط است و این نقدهای من است و شما 
گویم روی بیاورید که باید به شکلی این را وا بگذارید و به آنچه من می

پذیرفته است که آقای سروش در تر است. اگرچه این مطلب هم عقالنی
اند که اساسا در متن دین، تعریف و اثبات های دیگرشان آوردهنوشته
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عقالنی مد نظر نبوده. پیامبر فیلسوف متعارف نبوده که براین خودش را 
بنویسد و مفاهیم خودش را طبق روش تحلیلی خاص ارائه بدهد. این 

است. اگر چین قابلیتی مطلب کامال درست است اما بحث ما سر قابلیت 
تواند به مخاطب کمک پذیرند، این قابلیت میرا در شخصیت ایشان می

کند که عقل خودش را بکار بیندازد و به کنه فرامین پیامبر مکرم و مصالح 
و دالیل و مضار آنها دسترسی پیدا کند. سوال اساسی این است که آیا 

ول ت که به قشخصیت پیامبر شخصیت معقولی است یا شخصیتی اس
از  های ایشانایشان فراعقل و فراقانون و فراعدل است. به نظر بنده پاسخ

ر سوی این دوگانه برجسته شود. اگصراحت برخوردار نیستند و بایستی یک
به این راه بروند و این برای ایشان جدی باشد و اگر توضیحاتی که تا کنون 

 گیرد. وی اشاعره قرار میریهدادند را کافی بدانند، این نظریه در داخل نظ
ها ای هستم و سالگوید من معتزلههاست میهرچند دکتر سروش سال

ن ی اعتزال سخای کردند و از تجدید تجربهپیش هم در این زمینه سخنرانی
که باشد. بیانی اشعری است. اینای نمیگفتند، اما این بیان به نظر معتزله
ند، پذیر بل قبول است و همگان او را میوالیت داشتن پیامبر برای همه قا

توان توضیح داد. اشعری و به نظر کافی نیست. والیت را به دو گونه می
رک تواند حسن و قبیح را دگوید عقل نمیمعتزلی. اینکه بگوییم اشعری می

تواند کند و به ذات آنچه که حسن و قبیح است، به حسن و قبح عقلی نمی
تواند برسد. من کجا گفتم آنچه که عقال و ید میگوبرسد، ولی معتزلی می

تواند برسد. من این حرف را نزدم. من ذاتا حسن و قبیح است را عقل نمی
گفتم پیامبر موسس و مقنن است و والیت دارد و شارع است. بله ولی 

گفتند. بحث اشعری در بن و جوهر خودش این اشاعره که فقط آن را نمی
تواند به ساحت دین و تحلیل خدا و پیامبر راه میاست که بشر و عقل او ن

ای رازآلود است. اما معتزلیان و شیعیان معتقد بودند پیدا کند. دین پدیده
آلودگی را تواند دین را دریابد و آن رازآلودگی و آن حیرتعقل انسانی می



 یمقوالت یخطا کی

 
٢١ 

 

ندارد. نتیجتا توضیحات ایشان در این زمینه، رسا نیستند. کوتاه و در یک 
ای از رازآلودگی نگه داشتن، گویی که ه حرف زدن و بحث را در هالهجمل

یار های بسهای بسیار بسیار عمیقی دارد، الیهاشعری و معتزلی بودن پرده
ی آن هستند و اگر های اولیهبسیار تو در تویی دارد و دیگران متوجه الیه

کنم باید یتوانند به اعماقش برسند، گمان ماندکی بیشتر مطالعه کنند می
توان به آن اش کرد که چگونه میدست مخاطب را گرفت و راهنمایی

 تر اشعری و معتزلی بودن رسید.های عمیقالیه
اشکال در اشعری یا معتزلی بودن نیست. اشکالی ندارد کسی بگوید 

 توانند آن را درک کنند.های عادی نمیشخصیت پیامبر فراعقل است و عقل
ه آن توانند بو هستند، مشارکت پذیر هستند و نمیهایی که آبجکتیعقل

ها نزدیک شوند، اشکال ندارد چنین تحلیلی داشته باشند ولی وقتی ساحت
ای داشته باشیم که چه چیزی کنیم باید تئوریوگو میبرای دیگران گفت

عقلی است و چه چیزی فراعقل و چه چیزی فراقانون است. همینطور به 
ود ای بیان شسخن گفتن، خوب نیست. باید تئوری صورت مصادیق از انها

که بفهمیم چرا شخصیت پیامبر و اعمال و اقوال او فراعقل است. یا اساسا 
فراعقل یعنی چه؟ کمابیش معتقدم متفکران ما که وارد این اصطالحات 

ی کانت وجود شوند، باید یک تئوری نقدی از آن گونه که در فلسفهمی
ای یا ه آن عرض و طول ولی به کوتاهی، در مقالهداشت مطرح کنند. نه ب

ای توضیح دهند که فراعقل یعنی چه. و اگر چیزی فراعقل باشد سخنرانی
چه مفهومی دارد و چه فرقی دارد. این ترم ترمی نیست که مخاطب بتواند 

 به تنهایی آن را هضم کند. 
، به هاگر اموری مثل شخصیت خداوند فراعقل باشند، آیا بهتر نیست ک

قول ویتگنشتاین، در برابر آنها سکوت پیشه کنیم؟ اما یک کالم بگوییم 
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نم کتواند و نباید به آن ورود کند گمان میفراعقل هستند و مخاطب نمی
  گشایی کرد.بحث مفیدی نباشد و باید در این زمینه راه

متوجه نشده باشم و این فراعقل البته کامال هم محتمل است که بنده 
بودن شخصیت پیامبر و اقوال و اعمال او کامال با معتزلی بودن سازگار 

 باشد.
در هر صورت اینها مباحثی است که من درباره ابهام این مقوله مطرح 

کنم و مادامی که این ابهامات هستند، راه برای بررسی این نظریه وجود می
. ی صورت بگیرد و توضیحات بیشتری ارائه شودوگوی بیشترندارد. باید گفت

کنم ی مهمی را باید به نحو مکتوب بیان کرد. فکر نمیاساسا چنین نظریه
پرداز است شاید با این جلسات، حق مطلب ادا شود و کسی که تئوری

 ی خودش به راحتی بربیاید. نتواند از پس تبیین و توضیح نظریه

 

 یولمعق تیشخص امبریپ تیشخص ایاست که آ نیا یسوال اساس
است که به قول دکتر سروش فراعقل و فراقانون  یتیشخص ایاست 

از صراحت برخوردار  شانیا یهاو فراعدل است. به نظر بنده پاسخ
راه  نیدوگانه برجسته شود. اگر به ا نیا یسوکی یستیو با ستندین

 که تا کنون یحاتیو اگر توض اشدب یجد شانیا یبرا نیبروند و ا
یاشاعره قرار م یهیداخل نظر در  هینظر  نیبدانند، ا یدادند را کاف

 یامن معتزله دیگویهاست مهرچند دکتر سروش سال رد؛یگ
کردند و از  یایسخنران نهیزم نیهم در ا شیها پهستم و سال

 اعتزال سخن گفتند. یتجربه دیتجد
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شوم. آقای دکتر سروش نظریه بحث بعدی میدر برخورد با این نظریه، وارد 
خواهند نقادی و ارزیابی کنند و به تنقیح و را ارائه داده و از دیگران می

ند کای داریم و این فرضیه ادعا میتکمیل نظریه کمک کنند. ما فرضیه
تواند مواردی را توجیه کند و توضیح دهد. دکتر سروش در بیان خودش، می

کند. در برخورد با یکی از ی تجربی محسوب میضیهاین فرضیه را یک فر 
گوید که این فرضیه مبطل بالقوه دارد ولی شما نتوانستید این منتقدان می

ردن توان با آومبطل بالقوه را به صورت بالفعل نشان دهید. بله این را می
مواردی در تاریخ پیامبر، نقض کرد ولی مخاطبان نتوانستند این حرف را که 

طلب است را نقض کنند. اینکه در قرآن خداوند با ر شخصیتی قدرتپیامب
صفت رحمان و رحیم مطرح شده و پیامبر که این آیات همراه با رحمانیت 
را در قرآن مطرح کرده، در زندگی خودش هم اهل رحمت و شفقت بوده. 

های زیادی از این امر وجود دارد. اما بحث من این مهربان بوده و نشانه
گفت ای خالیق، تسلیم امر من شوید. من از شما ه پیامبر میاست ک

طلبم. حاال اگر تسلیم شدید که فبها، اگر نه باید با زور همین تسلیم را می
 اند و به او ایمانای جذب پیامبر شدهی من شوید. حاال اگر عدهتسلیم اراده

ا وده من بکند. مثال در جایی پیامبر فرماند که تئوری را نقض نمیآورده
گویید یاالهللا. و شما مجنگم تا تسلیم بیاورند و بگویند الالهمردم آنقدر می

که این حدیث، متواتر نیست. اما در مخیال مسلمین که این بوده. اینگونه 
ه گویید حدیثی که مربوط بکنند. یا جایی دیگر میاین مسئله را توجیه می

تمسخر گرفتن پیامبر هنگام طواف  ذبح کردن و گردن زدن ابوجهل بعد از به
زنم. بوده و گفته است کاری نکن تا جایی گیرت بیاورم وگرنه گردنت را می

ی گوید چنین درکاند این حدیث ضعیف است اما سروش میمنتقدان گفته
از پیامبر وجود داشته است. بنابراین دکتر سروش تئوری خودش را یک 

 دارد. اگر تا کنوننقض تجربی برمیای که داند. تئوریتئوری تجربی می
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شکست نخورده بخاطر این است که منتقدین، نقض جدی برای این نظریه 
ها از نظر دکتر سروش یک اند. پس رابطه بین تئوری با نمونهارائه نداده

ها هایی که در فهرست خود آورده این نمونهرابطه تجربی است و نمونه
 ئوری نمونه نقض نداشته است.تاییدکننده است و تا االن این ت

عرض بنده این است که چنین نیست و تئوری آقای سروش مبطل بالقوه 
ندارد و این یک تئوری تجربی نیست که دیگران بگردند و آن را بصورت 

اش بالفعل پیدا کنند. دلیل من این است که دکتر سروش در توضیح تئوری
این تعبیر من را به اینجا  داشت.گوید پیامبر والیت داشت و باید میمی
رساند که این تئوری، تئوری تجربی نیست و ماهیت تجربی ندارد و می

فایده است. هرچه نقض بیاورید اتفاقا تالش برای نقض تجربی آن بی
ت گوید پیامبر والیت داششوند. دکتر سروش میی قوت میتبدیل به نقطه

طرف خداوند و با اذن خدا  دید که جان و مال مردم ازو خودش را چنین می
دید و خودش را در رویا به در دست اوست. خودش را مقنن و موسس می

عنوان ولی و صاحب اختیار بشر دیده بود. اساسا پیامبری یعنی والیت 
داشتن و حرف فراعقلی زدن. اگر کسی حرف عقلی متناسب با زمانه بزند 

سبت که چنین اولویتی ن که پیامبر نیست. نیاز به پیامبر برای همین است
اورد های بیبه بقیه داشته باشد و صاحب اختیار ما باشد و برایمان قانون

که ما نتوانیم آن را درک کنیم. اگر پیامبر به این معنا والیت نداشته باشد، 
 این پیامبری نیست. 

این در واقع یک تعریف است و اینکه ناگزیر هر پیامبری از آن نظر که 
تواند هر شارع و مقنن و موسس است ـ پس ـ خضروار می پیامبر است،

کاری را ولو غیرعاقالنه، غیراخالقی یا غیرعادالنه باشد را انجام دهد. این 
ز من این تعریف ا -ناپذیر است. ذات پیامبری امر برای پیامبر بودن اجتناب

چنین است. این تعریف در واقع متافیزیکی است. این تعریف با   -است 
کند. بنابراین مواردی که آقای سروش به دادهای بیرونی برخورد نمیرخ
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دهد کند، در ظاهر به آن تئوری را توضیح میعنوان تایید تاریخی بیان می
شوند هم کنند. مواردی که به عنوان نقض مطرح میو آن را تایید می

 توانند موارد نقض آن دیدگاه باشند. نمی

کسانی که مثل بنده محصل فلسفه هستند یا اندکی با آثار دکتر سروش 
دانند اند، میی تحلیلی سرک کشیدهاند یا در فلسفهخور و مانوس بودهدم

ها و مفاهیم متافیزیکی، مفاهیمی که با اداِت ضرورتا به نحو که گزاره
هند. دناپذیر، به نحو ضروری همراه هستند، تن به تن تجربه نمیناباجت

انند به توتوانند درست هم باشند و مینه اینکه نادرست باشند. بلکه می
های توان باب نقادینحو دیگری نادرست هم باشند. به نحو دیگری می

ن یای که فاقد معنا هستند، اهای متافیزیکیمتافیزیکی را گشود و گزاره

 

 یتجرب یتئور کی نیسروش مبطل بالقوه ندارد و ا یآقا یتئور
ون در کنند. چ دایبگردند و آن را بصورت بالفعل پ گرانیکه د ستین

. داشتیم دیداشت و با تیوال امبریپ دیگویم اشیتئور حیتوض
 یتجرب یتئور ،یتئور نیکه ا رساندیم نجایمن را به ا ریتعب نیا
 دهیفایآن ب ینقض تجرب یو تالش برا دندار  یتجرب تیو ماه ستین

  .شوندیقوت م یبه نقطه لیاتفاقا تبد دیاور یاست. هرچه نقض ب
و  است، شارع و مقنن امبریاز آن نظر که پ یامبریهر پ ریناگز  نکهیا

 رعاقالنه،یولو غ یهر کار تواندیموسس است پس خضروار م
در واقع  فیتعر  نیباشد را انجام دهد؛ ا رعادالنهیغ ای یراخالقیغ

 .کندیبرخورد نم یرونیب یاست و با رخدادها یکیز یمتاف
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های هاست که بر افتاده است. ولی به هر حال نقادی گزارهنگاه مدت
 . داردمتافیزیکی، نقادی تجربی نیست و نقض و ابرام تجربی برنمی

ی مهمی است و باید به آن توجه داشت. شاید بتوان گفت ابهام این نکته
سومی است که در فرمایش دکتر سروش وجود دارد. گاهی دکتر برداشت 

دهد که بصورت متافیزیکی در ز شخصیت پیامبر را طوری ارائه میخود ا
دهد. این آید. یعنی تعریف خودش را از شخصیت پیامبر ارائه میمی

تواند برخورد کند. به عنوان تایید ایشان هم ای نمیتعریف با هیچ حادثه
توان سخنی گفت. خود دکتر سروش این بحث را به تفصیل مطرح نمی

تواند ای بتواند کاذب باشد، آنگاه میل ویتگنشتاین اگر هر گزارهکرده. به قو
صادق باشد. بنابراین اگر ما نتوانیم نقض یک گزاره را تصور کنیم، در مورد 

توانیم صحبت کنیم. در نتیجه آن موارد تایید هم صادق صدق آن هم نمی
ه ن نیستند. مثال عادل بودن خداوند یا رحمت او بحث متافیزیکی است و

ن دهند ولی ایتجربی. اگر کسانی مواردی در تایید عدالت خداوند نشان می
یند، بگذرد را به عنوان شر و ظلم نمیهمه ظلم، فقر، جنگی که بر بشر می

آن مواردی که به عنوان عدل و رحمت آمده را هم نباید ببینند. نه اینکه 
د شوجربی نمیخداوند عادل نیست. خداوند عادل است، منتها به لحاظ ت

در نقض و ابرام او سخنی مطرح کرد. باید در جای خودش و به صورت 
 متافیزیکی این بحث صورت بگیرد. 

ی ی دکتر سروش دربارهخواهم بر این تاکید کنم که نظریهمن می
شخصیت پیامبر متافیزیکی است و مبطل بالقوه ندارد. و چون مبطل بالقوه 

جستجوی مبطل بالفعل آن هستیم. به راحتی  ندارد، نتیجتا ما به ظاهر در
های بالفعل گذشت. این را خود آقای سروش نقل توان از کنار مبطلمی
مند است و هر معلولی علتی دارد و هر معلولی کند که جهان قانونمی

های متافیزیکی هستند. هایی از این قبیل، اینها گزارهغایتی دارد و مثال
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گردیم اما خود تجربه بدنبال مصادیق آنها میاین درست است که ما در 
 آنها از جنس تجربی نیستند. 

اگر این را بپذیریم که تحلیل دکتر سروش متافیزیکی است، تحلیل ایشان 
از پیامبر و پیامبری و اینکه پیامبری یعنی والیت داشتن و مطلب فراعقلی 

این است  شود و آنی دیگری قابل طرح میوقت مسالهگفتن و غیره، آن
های تجربی هستند. ما به کمک فرض گزارههای متافیزیکی پیشکه گزاره

کنیم که تجربه را انجام دهیم و های متافیزیکی این امکان را پیدا میگزاره
های متافیزیکی به عنوان وارد عالم تجربه شویم. اما خود آن گزاره

یابی، مواردی را فرض باقی خواهند ماند. حتی اگر ما در مقام مصداقپیش
های فرضتوانند نقضی برای این پیشدر تجربه پیدا کنیم، آن موارد نمی

تافیزیکی های مفرضتجربی به حساب بیایند. به تعبیر کانتِی کلمه، پیش
گوید هر معلولی علتی های تجربی هستند. وقتی که میشرِط امکاِن گزاره

 رویم دربر اساس این می دارد، این یک گزاره متافیزیکی است. یعنی ما
فرض عالم تجربه که ببینیم فالن معلول علتی دارد یا نه. بدون این پیش

رویم. ولی وقتی در عمل و تجربه، برای بسیاری از که دنبال علت نمی
گرد تا گوید بیشتر بفرض میها علت پیدا نکردیم، قائل به این پیشمعلول

در موردی معلولی، علتی نداشت،  پیدا کنی، و حاضر نیست بپذیرد که اگر
فرِض مطالعات تجربی است و پس این گزاره کاذب است. این، پیش

شوند و نقض های تجربی مطرح نمیوقت در سطح گزارهها هیچفرضپیش
 دارند. و ابرام آنها را بر نمی

خواهم به عنوان اشتباه مقوالتی نام ببرم همینجاست که آنچه که من می
فرض متافیزیکی را نباید به صورت تجربی در بیاوریم و پیش ما نباید یک

خودمان و دیگران دنبال نقض و ابرام آن برویم. البته برای اینکه از 
متافیزیک به سمت تجربه برویم چنانکه متافیزیک بتواند تجربه را محک 
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ی متافیزیکی بزند یک راه وجود دارد. و آن صرفا این است که ما از گزاره
ی تجربی استنتاج کنیم. این کار از نظر منطقی بسته است. خود ارهیک گز 

اند که ما به ها را کردهها این آموزشآقای دکتر سروش در آثارش طی سال
ی های متافیزیکی، یک گزارهتوانیم از گزارههای موجود نمیکمک منطق

، تتجربی را استنتاج کنیم. ولی به هر حال با منطقی که نوشته نشده اس
ی متافیزیکی درست باشد هنگام مواجهه با اینکه حدس بزنیم اگر آن گزاره

اش بگردیم. ولی اگر پیدا نکردیم باید مثال میکروب، بگردیم و دنبال علت
بگوییم این گزاره تکذیب شد. یعنی در عالم تجربه، هر معلولی علت ندارد. 

 . اقوالی که با یکی اقوال ما باشدزنندهتواند محکبدین صورت تجربه می
ی متافیزیکی های موجود از یک گزارهمنطق غیر قیاسی یا غیر از منطق

 ی خدا عادل است بخواهدچیزی را بصورت تجربی استنتاج کردیم. اگر گزاره
وارد تجربه شود و مواردی را به عنوان تایید خودش بیاورد، حتما باید 

د وید. بگوید جهان چگونه بایمطالبی را به عنوان پیش از ورود به تجربه بگ
باشد تا ما بفهمیم ناعادالنه است و این گزاره که خداوند عادالنه جهان را 

را  کاری کاذبی در مطالعات تجربی در بیاید. اینجا هم همینساخته، گزاره
، و ی فراعقلیگوییم پیامبری یعنی آوردن گزارهباید انجام دهیم. وقتی می

این گزاره در مطالعات تجربی و تاریخی محک  دهیم کهبعدش اجازه می
توانیم آن را بگوییم که روشن کنیم در چه صورتی از بخورد، به شرطی می

ها و رفتارهای ها و جنگتاریخ پیامبر، در چه صورتی از زندگی، سخن
پیامبر، ما حاضریم حرف خودمان را پس بگیریم و بگوییم بله پیامبر فرد 

مبر بود ولی اقتدارطلب نبود. نه اینکه بگوییم نه آن اقتدارطلبی نبود؟ پیا
اپیش ی خودمان را پیشدیگر پیامبری نیست. بنابراین باید نقض شدن گزاره

 اعالم کنیم نه اینکه تبصره بزنیم و راه را برای نظریه باز بگذاریم. 
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های تجربی بسته است. علم دکتر های متافیزیکی و گزارهراه بین گزاره
خواهم به کمک این مطلب بسیار زیاد است. من فقط میسروش در 

 ای را یادآوری کرده باشم. ای که ایشان معلم و آموزگار آن است، نکتهقاعده
نون کنم تا کبرای کسانی مثل خودم که محصل فلسفه هستند عرض می

ها برای اینکه بتوانیم از شناسی و منطق، کوششدر فلسفه و روش
های استقرایی پیدا کنیم موفق هی به سمت گزارههای قیاسی راگزاره
های عقلی اند. از زمان دکارت، تنظیم دستگاهی که در آکسیوننبوده

ای ی شکست خوردههای تجربی بیاید، تجربهساخته شود و به صورت گزاره
توان در کارهای امروزی، در کارهای قرن معاصر هم بوده. این را می

شود جستجو لبرت و گودل و دیگران هم میجستجو کرد. در کارهای هی
کرد. اساسا راهی برای این مطلب وجود ندارد. داستان مربوط به مفهوم 

رسد در آنجا و شبکه در کوآین هم داستان قابل توجهی است. به نظر می
ای به دست نیامده و این منطق غیر ی جدیدر آثار گودمن هم نتیجه

 ندارد.  ی کامیابیمستقیم همچنان پرونده
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 والیت و اقتدار
 داريوش محمّدپور

 
 مالحظات نگارنده ناظر بر سه محور زیر است:

محمّد عارف مسلح: در روایت دکتر سروش، محمّد عارف مسلح است و 
ی معطوف به قدرت داشته است و در نهايت تصویر محمّد، تصوير اراده

 ست»اقتدارگرا«فردی 
کوبی و خضر: در روایت ايشان، محمّد هم میل به فرعونی موسی دوگانه

دارد (مانند موسی) و هم تمايل به استفاده از خشونت يا رفتار غيرعقالنی 
 به صرف اتکا به شخصيت خود (مانند خضر)

ی اين نگاه چنين، روایت ايشان حاکی از غلبهدين شمشير: هم اسالم،
 فلذا اقتدارگرايی با پيامبریاست که: اسالم به شمشیر مقرر شده است (

 محمّد گره خورده است)
 

 بخش اول
جامع و مانع از واليت یا اقتدار ارايه کنيم، خوب » تعریف«که يک بی آن

 »اتوریته«از  –يا نومينالیستی–است یک تعریف استعجالی و موقت 
 داشته باشیم.
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به ی حاضر یعنی توان اقناع پیروان در نوشته ١. مراد از اتوریته۱
برداری بدون توسل به خشونت. صاحب اتوریته کسی است که بدون فرمان

اش را که الزم بداند دست به شمشير ببرد، ارادت و سرسپردگی پيرواناين
 ترين تعبیر برای اتوریته، واليت باشددر اختیار داشته باشد. شايد نزديک

متکی  اتوریته (با قيد مالحظاتی که آن را به واليت صوفیانه تقلیل ندهد).
 بر باور و ايمان پیروان است.

رغم بردن اراده و مقاصد صاحب قدرت به ، توان پيش ٢. مقصود از قدرت۲
ميل درونی يا توافق زیردستان است در نتيجه قدرت، به سرعت آدميان را 

کند. صاحب قدرت نيازمند بندی میبه صاحب قدرت و فاقد قدرت تقسيم
 ی او برای پيشبرد مقاصدشتان نيست؛ تنها ارادهقدر تصويب يا توافق بی

کافی است حتی اگر در باور درونی زیردستان به صاحب قدرت تزلزلی ايجاد 
 شود.

ی اختيارات دولت يا اش در حیطهو سياسی ، در معنای کالن ٣. خشونت۳
تواند جان آدمیان را بگیرد بدون حکومت است؛ تنها حکومت است که می

حکومت انحصار خشونت «ی وبری که در مقام عقوبت واقع شود (ايدهاين
لذا خشونتی که متکی به قدرت غالب سياسی نيست، »). را در دست دارد
 شود.ع قلمداد میخشونت نامشرو

به شکلی که در گفتار سياسی امروز و در زبان فارسی رايج  ٤. اقتدارگرايی۴
با تکيه بر قدرتی که دارد خود را در  ٥است يعنی خودکامگی. فرد اقتدارگرا

                                                
1.  Authority 
2.  Power 
3.  Violence 
4.  Authoritarianism 
5.  Autocrat 
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ً گرفداند، با کسی مشورت نمیکس پاسخگو نمیبرابر هيچ تار کند و غالبا
 های معرفتی است.خطاهای عظیم و توهم

ی بحث، الزم است نکاتی مقدماتی را بيان کنيم که به کار اما پيش از ادامه
 آيد.پيشبرد بحث می

که به مفاهيم موازی یا نزدیک به آن در –که اتوريته ی نخست ايننکته
مسأله است. اتوریته مشکل  –رسیمهای شرقی و مسلمانی هم میفرهنگ

ی ماست. تر مربوط به زمانهطور خاصکند. این ايجاد مشکل بهايجاد می
های کند. زبان و کارکردکرده کار نمیکه در گذشته کار میاتوريته ديگر چنان

ا با آن شود ياتوريته در بسیاری اوقات با قدرت و خشونت يکسان تلقی می
شود. در نتيجه، خشونت بسياری اوقات لباس اتوریته به تن خلط می

ای جهانی است و در روزگار سأله، مسألهچنين. اين مکند. قدرت نيز هممی
ما حادتر هم شده است. بشريت آن اندازه که در اين دو سه قرن اخير به 

های اتوريته، خشونت و قدرت اندیشيده است، شايد در قرون ماضی مسأله
ن جا، کمابيش باید روشبه اين اندازه به آن حساسيت نداشته است. تا اين

نده اتوریته، خشونت و قدرت با هم تفاوت دارند شده باشد که از نظر نگار 
تنها منجر به سوء تفاهم ها نهو يکی انگاشتن يا يکی قلمداد کردن این

ه کم در دو سکند که نوع بشر دستشود بلکه راه را بر شروری باز میمی
ها ایستادگی کند. اتوریته مسأله است و این قرن اخير کوشیده در برابر آن

توان دریافت (و نشان داد) که انسان معاصر در برابر صرافت مینکته را به 
کند (حتی در ميان کسانی که بنا برداری مقاومت میهر نوع طلب فرمان

شان اهميت حياتی و هویتی برداری برایبه فرض سرسپردگی و فرمان
 دارد).
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کند؟ آيد و در چه بافتاری معنا پیدا میست؟ از کجا میاما اين اتوريته چی
است. به  ١ی اتوریته، آکتوريتاسی کلمهی غربی/اروپايی، ريشهدر زمينه

آمریکایی علوم -پرداز آلمانی، استاد و نظریه٢تعبیر کارل فریدریش
ی لغوی آن دارد یعنی افزودن سياسی، اتوریته، معنایی نزديک به ریشه

ر ديگر، تعبی. آکتوریتاس يعنی افزودن استدالل یا دلیل به اراده. به ٣چيزی
آکتوریتاس يعنی مدلل کردن يک تصمیم. اما اين مدلل کردن يا افزودن 

دهند که جايگاهی پدرانه دارند. يا خردمندانی انجام می» پیران«دلیل را 
 چيزی است بيش از –اين به تعبیری واليت پدرانه–لذا اين آکتوريتاس 

 ی داریم از الگوهایجا به روشنی طیفی صرف اما کمتر از فرمان. اینتوصيه
مختلف رهبری و پیروی. در رهبری مبتنی بر اتوريته، نه به توصيه و 

با  اعتنایی کند و نهبردار به سادگی به آن بیسفارشی مواجهیم که فرمان
فرمان غالظ و شدادی مواجهيم که تخطی از آن عواقب جدی داشته باشد. 

 چنان وزن دارد.ولی اتوريته هم
ی افزودن خردمندی و حکمت به اراده و تصميم مردم با پس اتوريته يعن

اند. در نتیجه ارتباط ها مقدسهایی که برای آنتکيه بر شناخت ارزش
تنگاتنگی ميان اتوريته و خردمندی وجود دارد. اتوریته بر خالف قدرت، 

داشته باشد. اتوريته يعنی به دست  نيازمند اين است که توانايی اقناع

                                                
1.  Auctoritas 

س، ی نوموی نشريهی مقاالتی در نخستين شمارهی فریدريش ابتدا ضمن مجموعهمقاله. ٢
منتشر شد که حاوی  ۱۹۵۸ی سیاسی و حقوق، در سال ی انجمن آمریکایی فلسفهمجله
 هایی دیگر منتشرتقل در کتابای از آرنت هم بود. هر دوی این مقاالت بعداً به طور مسمقاله

ی نخست نوموس ی اتوريته هستند. آن شمارهشدند و هر دو از متون کلیدی و مهم درباره
 :بعدا به صورت کتابی مستقل چاپ شد. بنگرید به

Pennock, J. Roland (James Roland), and John W. (John William) Chapman. 
1987. Authority revisited. Whitehouse Station: New York University Press. 
3.  To augment; augere 
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پيروان. صاحب قدرت برای پيشبرد نيات و مقاصدش از  هایآوردن دل
ورزی، شمشير يا جاست که در قدرتاقناع عقالنی مستغنی است. اين

که زبان ارجاع به اين مفاهیم را گيرد. برای اينخشونت جای خرد را می
اوت ای بکنیم، تفتر کنيم و به مضامين بحث دکتر سروش هم اشارهساده

بينيم. ی معطوف به خرد را میمعطوف به قدرت و اراده یبارز ميان اراده
ی متکی و مبتنی بر قدرت و شايد خوب باشد بگويیم تفاوت میان اراده

بينيم. پای قدرت جايی به روابط ميان آدمیان ی مبتنی بر خرد را میاراده
 شود که يا نيازی به خرد نبينند يا خرد را ناتوان از اقناع بدانند.باز می

و در آن به تفصیل  ١»اتوریته چه بود؟«ای دارد ذیل عنوان نا آرنت مقالهها
شناسيم از جهان ما چه که به عنوان اتوریته میکند که آناستدالل می

 الذکر از اتوریته اشارهرخت بربسته است و به روشنی به این معنای فوق
عقالنی دارد.  اعای که توان اقنبرداری با تکیه بر ارادهکرد. يعنی فرمانمی

های اتکا به اتوریته توجه ی تاريخی زمينهدر نتیجه، آرنت کامالً به جنبه
د که وار نگرد. بدون ايندارد و فارغ از زمان و مکان به موضوع اتوريته نمی

سنجش بحث آرنت از جايگاه اتوريته در جهان معاصر يا دنیای پيشامدرن 
 ای از مفاهيمیم به طيف گستردهای بکنجا اشارهشويم، خوب است همين

                                                
راديو زمانه  تیسابه قلم سعيد مقدم در وب توانيدیاين مقاله را هم م یفارس یترجمه . ١

که  یآور آن است که مترجمشگفت ینکته»). ميان گذشته و آينده«(فصل سوم کتاب  نيدیبب
قدرت،  یمعنبه تهیاُتور «ها آورده: از پانوشت یکیآرنت را ترجمه کرده است در  یمقاله

 یاست. همه رهیو غ یمقام قانون ،یقانون تیصالح ت،یسلطه، نفوذ، مرجع ،اقتدار ار،یاخت
هيچ کدام از آن  یمعناکه اتوريته به یدر حال». بوده است سندهیمورد نظر نو یمعان نیا

 یجم در برابرشان نهاده است. به هر حال، نگارنده معتقد است به جانبوده که متر  یکلمات
 .میبخوان یسیاست اصل مطلب را ابتدا به انگل وبناقص و ضعيف خ یهااين ترجمه

https://www.radiozamaneh.com/u/wp-
content/uploads/2014/12/Hannah_Arendt_Between_Past_and_Future_ZAMA
NEH.pdf 

https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/12/Hannah_Arendt_Between_Past_and_Future_ZAMANEH.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/12/Hannah_Arendt_Between_Past_and_Future_ZAMANEH.pdf
https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2014/12/Hannah_Arendt_Between_Past_and_Future_ZAMANEH.pdf
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های فارسی و عربی برای ارجاع به الگوهای رهبری به و تعابیری که در زبان
  روند.کار می

پيامبر، امامت، خالفت، واليت، حکومت/حکم و ملک همگی نسبتی بسيار 
ی اتوریته دارند. و البته به خصوص در روزگاران نزديک يا دورتر با مقوله

شويم ی اقتدار در کنار مرجعیت، زعامت و رهبری مواجه میژهاخيرتر با وا
ر، اند. از سوی ديگای از مترجمان به غلط آن را معادل اتوریته گرفتهکه پاره

اش به مفهوم واليت يا سلطان (نه سلطان به معنای معنای کالناتوريته به

 

خاص  یکردن معناي یامبریو پ یامبریدکتر سروش، پ تیدر روا
دارد. در فهم دکتر سروش، اين پيامبر است که با تکيه بر 

جان بگيرد و جان بدهد. اين پيامبر اسالم  تواندیش م»اقتدار«
و مانند خضر باشد:  یزمان متمايل است مانند موساست که هم

و به  ینیالعطرفةکند و مانند خضر به  عیتشر  یمانند موس
است  یخاص ریبر تفس یمتک هانیجان بستاند. و تمام ا یترکردنلب

 یهااستهو خو اتیو هم از ن یکه خود دکتر سروش هم از پيامبر
چگونه  شانیکه ا. در پاسخ به اينکندیم هیپيامبر اسالم ارا یدرون
 جه: با توگويدیاند، دکتر سروش مو اغراض دست يافته اتین نیبه ا

 میقو نسبت مست یهماناين کی ی. يعنامبریپ یو رفتارها خیبه تار 
یم او برقرار یو قلب یميان رفتار فرد و نيات و فعل و انفعاالت روان

ا کماکان ب م،یداشته باش لیکه از اين نوع تحل یری. هر تعبشود
 .میمواجه ینبو یروانکا ینوع
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عبیری ت پادشاه بلکه سلطان در بافتار قرآنی آن) گاهی اوقات به تلقی یا
سطحی از والیت فروکاسته شده است و اتوريته را معادل والیت شیوخ 

گرايانه اتوريته را از کارکرد اند. هر دو سوی قصه، تقلیلصوفیه گرفته
اند. لذا هيچ عجیب نيست که سهواً يا عمداً اتوريته اش دور کردهمنعطف

 با اقتدار یکی فرض شود.
ای وجود دارد به تفاوت ميان بته اشارهدر گفتارهای اخیر دکتر سروش ال

جا های اخير را هم در همانی بحثايمان و اسالم (که در واقع سرچشمه
باید جست). اگر بخواهم به زبان و رويکردی که من به موضوع دارم همین 

ز ی اتوريته بامضمون را بازگو کنم: در روایت دکتر سروش، ايمان به حوزه
تر بخواهيم ی اقتدار/قدرت یا اگر به زبان سادهزهگردد و اسالم به حومی

ها اما اسالم (به معنای شرعی و حکومتی بگويیم، ايمان يعنی خضوع دل
ه برداری بدون توسل بها. در اولی فرمانمتکی بر شمشير) يعنی انقياد تن

ی پيروی، قدرت است و خشونت. در گفتار زور کلیدی است و در دومی پايه
ی خاص و ارجاع به يک روایت اسالم در بافتار يک آيهدکتر سروش، 

ی حجرات (قَالَِت اْألَعْرَاُب سوره ۱۴ی مشخص بحث شده است يعنی آيه
�ْم تُؤْمِنُوا وَلَـكِن قُولُوا أَْسلَمْنَا وَلَم�ا يَدْخُِل اْإلِيَماُن فِي قُلُوبِكُْم وَإِن  �ا قُل ل آَمن

ـ�َه وَرَُسولَهُ  ـ�َه َغفُورٌ ر�حِيٌم) و روايت تُطِيُعوا الل َال يَلِتْكُم م�نْ أَعَْمالِكُْم َشيْئًا إِن� الل
امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا ال اله اال هللا و الخ. در اسالمی که، به 

ها شود، حاجت به ربودن دلروايت دکتر سروش، با شمشیر مسلط می
 ولو بدون تسلیم قلبی ی طاعت واقع شوندنيست؛ همين که سرها در ربقه

 کافی است.
های تفسيری يا اصالت و سنديت روايت در بحث حاضر، من وارد بحث

افزايم اين است که حتی در زبان قرآن تفاوت ای که میشوم. تنها نکتهنمی
طور خاص، اين ميان ايمان و اسالم اين قدر سرراست و صريح نيست. به

فَإِن «شنويم: زبان نوح در قرآن می تر ازتعبير اسالم و مسلمانی را پیش
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ـ�هِ وَأُمِرُْت أَْن أَكُوَن مَِن  ٍ إِْن أَجْرَِي إِال� عَلَى الل �يْتُْم فََما َسأَلْتُكُم م�ْن أَجْر تَوَل
ُهوَ اجْتَبَاكُْم وََما َجَعَل «) و بعد با اشاره به ابراهيم: ۷۲(يونس: » الْمُْسلِمِينَ 

�َة أَبِيكُْم إِبْرَاهِيَم ُهوَ َسم�اكُُم الْمُْسلِمِيَن مِن عَلَيْكُْم فِي الد�يِن مِ  ْن َحرٍَج م�ل
�اسِ   »قَبْلُ وَفِي َهـذَا لِيَكُوَن الر�ُسولُ َشِهيدًا عَلَيْكُْم وَتَكُونُوا ُشهَدَاءَ عَلَى الن

ً از جنس ایمان بینیم که اسالم، این). به وضوح می۷۸(حج:  جا دقیقا
ها. اين مضمون را و مبنای آن والیی است و جذب دلاست. يعنی پايه 

ـ�هِ وَ رَُسولِهِ «بینیم: جای ديگری هم در قرآن می �ذِيَن آَمنُوا آمِنُوا بِالل �هَا ال يَا أَي
ـ�هِ  �ذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَ َمن يَكْفُرْ بِالل �ذِي نَز�لَ عَلَى رَُسولِهِ وَ الْكِتَاِب ال وَالْكِتَاِب ال

). ۱۳۶ء: (نسا» َمَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُُسلِهِ وَالْيَوِْم اْآلخِرِ فَقَدْ َضل� َضَالًال بَِعيدًا وَ 
اید. و مواردی گويد که هنوز ايمان نیاوردهاینجا حتی به اهل ايمان می
ها آياتی نيستند که دکتر سروش شک اينديگری از این دست. البته بی

قدر به گمانم مهم است که اشاره کنيم باشد ولی اين ها را ناديده گرفتهآن
فروکاستن اسالم به همان تسليم به قدرت سياسی پيامبر به زور شمشير، 
ناديده گرفتن پيچيدگی فهم مسلمانان از اسالم است (چه در زمان خود 

 پيامبر با ارجاع به قرآن و چه در قرون بعدی).
 شناسی ومبتنی بر پيامبرهای دکتر سروش البته ی بحثپیشینه

 ی پيامبر، اينشناسی ايشان نيز هست. لذا در بافتار فهم اتوریتهوحی
اند که نقش و کارکرد پيامبر به عنوان صاحب واليت و رهبر ها مهمسؤال

ست دريافت وحی و انتقال پیام االهی؟ برای ی مسلمانان چیجامعه
ل حکومت از وظايف ذاتی سعادت عقبی؟ یا سعادت دنیا؟ يا هر دو؟ تشکي

و داد، نقصانی در پيامبری اپيامبر است؟ اگر پیامبر حکومت تشکیل نمی
آمد؟ مسلمانان در طول تاريخ و در زمان خود پیامبر واليت پيامبر پديد می

اند؟ اين مسلمانان البته شامل طوايف مختلف مسلمان را چطور فهميده
 شود.در طول تاریخ می
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، در موارد زیر اختالفی وجود ندارد: دريافت وحی/تنزیل گویا در صورت قصه
کارکرد اساسی پيامبر است که در نهایت منجر به استقرار شریعت (ظاهر 

ها، پيامبر الگوی اخالقی است: إنّی بعثت شود. در کنار تمام ایندین) می
ی اخالقی ساختن، از غايات مهم و کلیدی ألتمم مکارم االخالق. جامعه

ی مسلمانان يا الگوی اخالقی. شود اسوهپيامبر است و لذا او میکارکرد 
يکی از معانی سنت هم طبعاً همين است: اقتدا به الگوی اخالقی زیست 
پيامبرانه. روايت عموم مسلمانان از ختم نبوت اين است که: پس از محمّد 

ست؟ استقالل آدميان از پيامبر نخواهد آمد. اما ختم نبوت به معنای چی
ی شريعت؟ در روایت دکتر سروش البته با تکيه بر ميراث وحی يا پايان دوره

توانند وحی دريافت ی آدميان میپذیرد و همهصوفیانه، وحی پايان نمی
طور خاص فهم مولوی از وحی کنند (اين روایت ريشه در فهم صوفیانه و به

را مبنای ايجاد  کدام از این صوفیان، این وحی یا الهامدارد). و البته هيچ
اند. اما تشکيل حکومت: پیامبر قصد و نيت تشکیل شريعتی تازه نگرفته

ا را های از این پرسشحکومت داشت یا قدرت سياسی او تصادف بود؟ پاره
جا ها در اينی آناند و ضرورتی به ادامهديگران پیش کشيده و بررسی کرده

 نيست.
عه کنيم، وبر اتوريته را در اگر به چارچوب وبری فهم اتوریته مراج

-عقالنی-های واليت/رهبری سنتی، کاریزماتیک و حقوقیتايپآلایده
بيند. در والیت سنتی، صاحب والیت کارکردش يادآوری بوروکراتيک می

هاست (به روشنی های آناهميت گذشته و ميراث نياکان و حفظ سنت
وان کاريزماتيک از پير واليت پيامبر اسالم اين يا تنها این نیست). واليت

ش انگیز آور و اعجابها و اوصاف شگفتیطلبد به اعتبار خصلتاطاعت می
 شود در شخصيت پيامبر اسالماش را میهایترين نمونهکه يکی از برجسته

 خاطر تخصص، توانايی نهادسازی،تايپ سوم وبری، مردم بهآلديد. در ايده
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عقالنی رهبری به رهبر يا صاحب  های کارآمد و الگوهایایجاد سازمان
 کنند و اين نوع رهبری خصلتی بسیار مدرن و امروزی دارد.والیت اقبال می
گويیم کسی صاحب اتوریته/والیت است يعنی چه؟ آرنت، حال وقتی می

راهی جايگزین برای حل امور داخلی و خارجی در حکومت «اتوریته را 
یعنی حتی در مقام حکومت  داند.می ١»جای توسل به زور و خشونتبه

ای بالفاصله تبدیل به قدرت گیرد که هر اتوریتهکردن آرنت مفروض نمی
مبنای هر نوع «کند که: شود. وبر همين نکته را چنين بيان میمی

یک  -برداریو به ازای آن هر تمایل و اشتیاقی به اطاعت و فرمان-ای اتوریته
ند، کاش را اعمال میردی که اتوريتهباور و اعتقاد است که به اعتبار آن ف

و بر نسبت میان باور و ايمان قلبی و » چنین منزلتی را کسب کرده است
ی معناجاست که مرز ميان ایمان و اسالم بهنهد. ايناتوریته انگشت می

ی يک الگوی حکومت کردن) مثابهمعنای خاص اسالم بهاش (نه بهکالن
ر که کسی داحتمال این«ه روایت وبر يعنی شود. اما قدرت بتر میرنگکم

. ٢»ی خود را محقق کندها ارادهرغم مخالفتروابط اجتماعی بتواند به
ا هيچ جآيد و البته در اينجاست که پای توسل به خشونت به ميان میاين

ی اساسی هر دو توسل به مايهتفاوتی ميان قدرت و اقتدار نيست و بن
ها، صاحب والیت کسی است که بل اينخشونت است. درست در مقا

اش شنيده که به خشونت يا زور و تحکم متوسل شود، سخنبدون اين
اش اطاعت شود. در نتيجه، رکن رکين واليت، ارادت است نه شود و فرمان

 قدرت/خشونت.

                                                
1.  See Arendt, in Pennock, J. Roland (James Roland), and John W. (John 
William) Chapman. 1987. Authority revisited, p. 82 
2.  See Max Weber in Kahlberg, Stephen, ed., Max Weber: Readings and 
Commentary on Modernity (Oxford: Blackwell). 1987, p. 175. 
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برای قدرت داشتن نیازی به رضايت قلبی پیروان نیست (اال برای کسب 
رت نامشروع هم بود. در نتيجه، هر قدرتی توان صاحب قدمشروعيت)؛ می

آيد. جاست که پای اجماع هم به ميان میهم ضرورتاً مشروع نيست. اين
اش بسط عدل و قسط در جامعه باشد، بدون يعنی قدرت حتی اگر متعلق

توافق حداکثری مردم فاقد مشروعيت (بخوانيد اقبال عمومی) خواهد بود. 
و ارادت میسر نیست. رهبر خوب  از سوی ديگر، والیت بدون محبت

تواند فاقد اتوریته باشد؛ اتوریته پشتيبان رهبری است. اما صاحب نمی
شمار ی اولیای بیوالیت و اتوریته ممکن است قدرت نداشته باشد (نمونه
دهد). در نتيجه ما صوفی يا غیرصوفی در تاريخ اين را به خوبی نشان می

هستیم: والیت/اتوریته، رهبری، قدرت. با سه مفهوم در هم تنيده روبرو 
 ها مشروعيت است.ی اتصال اينو رشته

 
 بخش دوم

در روایت دکتر سروش، پیامبری و پیامبری کردن معنايی خاص دارد. در 
واند تش می»اقتدار«فهم دکتر سروش، اين پيامبر است که با تکيه بر 

ان متمايل است زمجان بگيرد و جان بدهد. اين پيامبر اسالم است که هم
مانند موسی و مانند خضر باشد: مانند موسی تشریع کند و مانند خضر به 

سیر ها متکی بر تفترکردنی جان بستاند. و تمام اینالعینی و به لبطرفة
خاصی است که خود دکتر سروش هم از پيامبری و هم از نیات و 

ان که ایشاين کند. در پاسخ بههای درونی پيامبر اسالم ارایه میخواسته
 گويد: بااند، دکتر سروش میچگونه به این نیات و اغراض دست يافته

م همانی و نسبت مستقیتوجه به تاریخ و رفتارهای پیامبر. يعنی یک اين
ود. شميان رفتار فرد و نيات و فعل و انفعاالت روانی و قلبی او برقرار می

 ماکان با نوعی روانکایهر تعبیری که از اين نوع تحلیل داشته باشیم، ک
 نبوی مواجهیم.



و اقتدار تیوال  
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بینم، روايتی خاص از پيامبری کردن چه در این تبيین دکتر سروش میآن
 ی ما نباید پيامبریاست. نهايت مدعای دکتر سروش اين است که در زمانه

ای چه کسی غير از پيامبر کرد. اما سؤال اصلی اين است که در چه زمانه
بت بر سر این نیست که کسی پس از محمّد حق کرد؟ صحبايد پيامبری می

پيامبری دارد یا ندارد. صحبت بر سر اين است که چه تفسيری از ميراث 
 ترکه وارد بحث جزيیتر است. به هر تقدير بدون اينمحمّد، قابل دفاع

ها شويم، خوب است تصويری ديگر از پيامبری و پيامبری کردن ی ايندرباره
درست به موازات همان تفسیر دکتر سروش اما با را داشته باشيم که 

 نتایجی کامالً متفاوت پيش رفته است.
 اش با امامت را در افق دیگریتفسیر مورد نظر من، جايگاه پيامبر و نسبت

ی اين کوشم خالصهبيند. پيش از نقل قول مستقيم از منابع اولیه، میمی
، دين ظاهری دارد و باطنی. منظر را به زبان ساده توضيح دهم. در اين نگاه

ظاهر اين دين همان شریعت نبوی است. پیامبر واپسين واضع شریعت 
رسیم و از آن پس ی کمال ظاهری شریعت میاست که با آمدن او به نقطه

رسد. شريعت يا تنزیل به پايان دور خود مأموریت پيامبران به پايان می
پيامبران صاحب دور شود. رسد و دور قیامت یا تأویل آغاز میمی

 چه پساند و امامان شيعی صاحبان دور قيامت یا عصر تأویل. آنشريعت
ای نیست بلکه قیامت است از شریعت قرار است از راه برسد، شریعت تازه

و قیامت چیزی نيست جز پرده برداشتن از معانی باطنی همين شریعت 
شود. ت کلیدی میجاست که تأویل در این برداش. اين١ورای زمان و مکان

زبان دين، زبان تمثيل است. شريعت نيز به همين اعتبار بايد از منظری 

                                                
و نقد  عتی: کمال شر یباطن امتی. قوشیبه: محمّدپور، دار  دیبنگر  شتریتفصيل ب یبرا. ١

  :تونیدر ز  نینشر آنال. ۱۳۹۹. یدارنید یاجتماع
https://www.zeitoons.com/83061 

https://www.zeitoons.com/83061
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تأویلی ديده شود. احکام شریعت به خودی خود ازلی و ابدی -تمثيلی
هاست که ورای زمان و مکان اعتبار نيستند؛ مضامين اخالقی و باطنی آن

 دارند. 

های مختلف ايجاد زماناحکام شریعت هم با ساير اجزای خود و هم در 
ا ها ر کنند. کارکرد امامان اين است که اين تعارضتناقض يا تعارض می

شود. به موازات نقش جاست که عقل عنصری کلیدی میحل کنند. اين
کلیدی است. اين  -عنوان صاحب اتوريته/واليتبه–عقل، نقش امام 

 تأويل قرآنهمان امامی است که به تعبیر شيعيان راسخ در علم است و 
 داند.می

فت توان گبندی کنيم، میاگر بخواهيم به زبان امروزی روايت باال را صورت
-قيامت، تنزيل-باطن، شریعت-های مفهومی ظاهرها يا زوجکه دوگانه

 

 صفتیموس خواهدیم یدر روايت دکتر سروش، پيامبر از سوي
و از ») کوبان توايمما هم از فرعون«باشد (به روايت خود ايشان 

که خواست  یمانند خضر باشد که هر حکم خواهدیم گرید یسمو
 یهاز قص انیکه صوفيان و باطن یتیکه در روا داستیصادر کند! پ

از پيامبر يا خضر نشده است.  یراند، چنين تعبيو خضر کرده یموس
 تواندیکه پيامبر مانند خضر م ستین نین آيات اآ یمدلول قرآن

نيست  یچيز مینیبیدکتر سروش م تیجان بستاند. اما آنچه در روا
جز مقلوب کردن عالم ظاهر و باطن و جا به جا کردن عالم تمثيل با 

 تأويل معکوس. یبه عبارات ایعالم واقع 
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ی اند. نقطهها پيشنهاد شدهتأویل همگی در جهت حل همان تعارض
د. شريعت يا عزیمت هم اين است که شریعت ناگزیر بايد معقول باش

صاحب شریعتی که نتواند خرد آدميان را قانع کند، شریعتی ترک گفتنی 
 است. در نتيجه، اولویت هميشه با عقل است.

 کند، به دفعاتدر روایتی که دکتر سروش از نسبت دين و قدرت ارايه می
کنيم که: انی امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا ال اله با اين خبر برخورد می

هللا و اذا قالوها عصموا منی دمائهم و اموالهم. به موازات همین روايت، اال 
نوان عاش) بهميان شيعيان روایتی داریم که به جايگاه علی (و جانشينان

کند: فيکم من یقاتلکم علی تأویل القرآن کما خداوندان تأویل اشاره می
 قاتلتکم علی تأويله.

روايت دوم) مورد توجه دکتر سروش چه که در روايت نخست (و البد در آن
ه ریزی گرفتمعنای اعمال خشونت و خوناست و اين قتال به» قتال«است، 

 هایاش. البته شيعيان در دورهمعنای عاممعنای مبارزه بهشود نه بهمی
. در روايت ١هايی متفاوت از اقدام عملی (سياسی) داشتندمختلف برداشت

طور عام هر اعمال خشونتی) با نی (و بهدکتر سروش، هر نوع جان ستاند
اتکاء به قدرت پيامبری کردن است و باید دست از پيامبری کردن کشید. 

جا کاری با معنای قدرت به شکل گيريم که دکتر سروش در اينناديده نمی
اش در قالب سياست ندارد. مراد او اين است که متدينين نباید به عام

ما اگر بخواهيم به روايت دیگر جايگاه نبی سوی پيامبری کردن بروند. ا
چنان آخرين پیامبر است و کسی جای او را نخواهد برگرديم، پيامبر هم

ر زندگی ای ديگی اصلی اين است که اگر قرار بود پيامبر در زمانهگرفت. نکته
چنان که امام حی حاضر کرد؟ پاسخ اين است که همکند چگونه زندگی می

                                                
رفان ع یهادر تشيع نخستين: سرچشمه یربان یراهنما ،یمحمّد عل ،یبه: اميرمعز دینگر ب. ١

 .۱۶۶-۱۵۴صص. . ۱۳۹۶. یديننورالدين هللا یدر اسالم. ترجمه
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طالب و فاطمه باشد. و همان امام ی علی ابن ابیلهو قائمی که از سال
خرد  کند که بااست که بنا به مقتضیات زمان، تفسیری از دين را ارايه می
رای گرا باشد. بسازگار باشد و در عین حال ناظر به یک زندگی اخالقی انسان

رسيدن به چنین تصویری از دين، امامان، حِق تأویل دين را دارند و حتی 
ام ای از احکف در شريعت. تصرف در شريعت به اين معنا که اگر پارهتصر 

ای قابل اجرا نباشد يا با خرد متعارف ناسازگار شریعت به هر دلیلی در زمانه
 ها را بزدايد و بابيفتد، امام اين واليت و این حق را دارد که این ناسازگاری

ذا، الگوی زندگی اخالقی عطف با خرد و اخالق دين را با زمانه سازگار کند. ل
چنان مهم است اما قاعده و معیار هميشه قول امام حی و حاضر پيامبر هم

 تر از آنی شريعت اما مهمو قائمی است که مکلف است به حفظ پوسته
 داری که گوهر اخالقی و خردمدار آن باشد.حفظ مغز دین

 
 ته باشیم،بندی متفاوت داشتر از این صورتکه مثالی روشنبرای اين

ی موسی و خضر که دست بر قضا در گفتار دکتر کنم به قصهای میاشاره
ی موسی و خضر دست کم سروش به آن اشاره و استناد شده است. قصه

. در اين ١دهدی مجلس خوارزم شهرستانی را تشکيل مییک سوم رساله
ا بدهد که ی کوتاه، شهرستانی شرحی از جايگاه انبيا به دست میرساله

 دهد يکسره متفاوت است.روایتی که دکتر سروش از پيامبری کردن می
در نگاه شهرستانی، پيامبر يا صاحب شریعت، مرد زمان و مکان است. 

های صاحب شریعت ناگزیر متکی بر ظاهر است و مقيد به زمان و داوری

                                                
1. Mohammad Poor, Daryoush, Command and Creation: A Shi‘i Cosmological 
Treatise 
A Persian edition and English translation of Muhammad al-Shahrastānī’s 
Majlis-i maktūb (2021): https://www.bloomsbury.com/uk/command-and-
creation-a-shii-cosmological-treatise-9780755602964/ 

https://www.bloomsbury.com/uk/command-and-creation-a-shii-cosmological-treatise-9780755602964/
https://www.bloomsbury.com/uk/command-and-creation-a-shii-cosmological-treatise-9780755602964/
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وگوی ميان که در گفتمکان. قضاوت پيامبر نيازمند شاهد است. چنان
خضر آمده است. پيامبر، مرد طاعت است و امام/ولی مرد موسی و 

ی جهات عمل جوی است اما معرفت ورای همهمعرفت. طاعت، جهت
ی شریعت، زمان و مکان و تر، پیامبر در دايرهکند. به تعبیر دقیقمی

کند و امام در مقام قيامت (هر امامی بالقوه قائم قيامت بشریت کار می
تواند عمل کند. در نتيجه، خضر نماد يا ممثول ن میاست) ورای زمان و مکا

جاست که تفاوت ميان شارع و قائم از منظر قائم است نه شارع. اين
شود. پیامبر، شارع است اما علی و امامانی که از شهرستانی روشن می
ی پیامبر آشکار کردن معانی باطنی دين اند. وظيفهنسل او هستند قائم
استقرار شریعت و پایدار کردن ظاهر قانون در ميان  نیست بلکه کارکرد او

شان هدایت مردم به سوی آن معانی باطنی مردم است. امامان وظیفه
 »هادی«ولی امام » منذر«است. از این روست که پيامبر کسی نيست جز 

�َما أَنَت مُنذِرٌ وَ لِكُل� قَوٍْم َهادٍ). پيامبر وظيفه اش استقرار شريعت است (إِن
ت که در آن طاعت به شرط تعيین اوقات فرمایند. عبادت شرعی مقید اس

ای است که در به زمان و مکان است. اما عبادت حقیقی يا قيامت، دوره
 آن طاعت به شرط رفع تعيین اوقات فرمايند.

 خوانيم:وگوی ميان موسی و خضر، از زبان شهرستانی میدر گفت
احکام مستقبل است و من آن  کنی،موسی گويد: این احکام که تو می«

حکم که کنم، حکم حال است. و حادثه امروزين را حکِم امروز باید کرد و 
فردا را حکم فردا. هنوز غاصب نيامده، حکم آمدن چون کنی؟ کودک 

بالغت نارسيده و کفر ناآورده حکم کفر چون کنی؟ ديوار ناافتاده حکم به
فردا، زمان است. و تو مرد  افتاده چون کنی؟ خضر گويد: دی و امروز و

تو را حکم زمانی باید کرد. من مرد زمان نيستم. مرا دی و امروز و -زمانی 
فردا همه يکی است. هر چه بخواهد بود، مرا ببوده است. و غاصب که 
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نزدیک من آمده است. و کفر کودک که بخواهد بود، مرا بخواهد آمد به
بيفتاده است. من حکم زمان بوده است. ديوار که بخواهد افتاد، مرا 

الزمان است. تو الزمان است. زيرا که حکم من فوقکنم، حکم من فوقنمی
يک لحظه يک لحظه تو را بيابم. بهرا سالی ببايد گشت تا مرا بيابی. من به

اند و من فوق الزمان و از مشرق به مغرب رسم. مکان و زمان تحت من
 .١»مانی باشدام. هر حکم که کنم نه ز فوق المکان

وگو مشهود است که اين چارچوب کامالً تمثیلی و تأویلی از مضمون گفت
ها هشداری هم هست که هيچ پیامبری است اما در خالل تمام اين

تواند و نباید خود را جای خضر بگذارد (و تمنای آن را هم داشته باشد). نمی
 ن که پیامبرم وکند که با اين حساب، مجا موسی اعتراض میالبته همين

ست؟ اختیار جا چه کار دارم؟ خاصیت امر و نهی چیصاحب شریعت اين
 آدمی کجا رفت؟

موسی گويد: پس تکلیف بر چيست؟ فرستادن پيغامبران عليهم الّسالم «
چرا؟ اوامر و نواهی بر کجا؟ شرايع و احکام چون رانم؟! عدل و شريعت 

 موجبی خون ناحق ریزی!بیکنی! سببی مال درويشان تلف میکو؟! تو بی
 حکم ارادت و مشيتحکم علم کنم، بهمزدی کار کسان کنی! و گویی بهبی

�هَُما خَيْرًا م�نُْه زَكَاةً ۷۹:۱۸کنم: فَأَرَدت� أَْن أَعِيبَهَا ( )، أَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهَُما رَب
�َك أَن يَبْلَُغا أَُشد�ُهَما (۸۱:۱۸( مرا تکلیف کجا ماند؟ حکم ). ۸۲:۱۸)، فَأَرَادَ رَب

 [٢»شريعت چون شود؟ کن و مکن بر کجا نشيند؟
از اعتراض سخن موسی آشکار است که در حکم شریعت، تکلیف داریم و 

قاعده به اتکای شخصيت نبی نداریم. در ریزی بیحساب و کتاب. خون
که در هر شریعت، اقتدارگرایی نيست؛ قانون شرعی جاری است (چنان

                                                
تمام ارجاعات به متن ( ۶۲-۶۱ص. . ۱۳۹۹محمّدپور،  وشیمجلس خوارزم، به کوشش دار  . ١

 .)یرساله است، بنگريد به يادداشت قبل نیا ریدر چاپ اخ یفارس
 .۶۴-۶۳صص.  همان، . ٢
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پاسخ خضر اين است که  ینی نيز وضع چنین است). اما،حکومت غیرد
موسی از کارکرد خودش نباید دست بکشد و اساساً چنان تصرفی کار موسی 

 نيست بلکه کار خضر است و بس:
جا غلط افتاده است که تو يک حکم خضر گويد: ای موسی! تو را آن«

ی حکم ای.  خدای را تعالی در مجاری احکام دو حکم است. يکدانسته
کی پردازد. يکی تقدير رفته، يمفروغ، يکی مستأنف. يکی پرداخته، يکی می

�َك ِصدْقًا وَعَدًْال ال� مُبَد�َل لِكَلَِماتِهِ تکليف می رود. یکی: وَتَم�ْت كَلَِمُت رَب
�هِ هَِي الْعُ ۱۱۵:۶( فْلَى وَكَلَِمةُ الل �ذِيَن كَفَرُوا الس�  لْيَا). يکی وََجَعَل كَلَِمَة ال
). يکی وَإِذَا بَد�لْنَا آيَةً م�كَاَن آيَةٍ ۲۹:۵۰). يکی َما يُبَد�لُ الْقَوْلُ لَدَي� (۴۰:۹(
که دو حکم هست، دو حاکم هست. دو قاضی هست. ). و چنان۱۰۱:۱۶(

حکم خویش کار کند. يکی قاضی که بدو مرد گواه و سوگند یکی قاضی که به
قاضی قیامت. حکم قاضی شريعت،  کار کند. يکی قاضی شريعت و يکی

عدل در شريعت. حکم قاضی قيامت، عدل در قيامت. عدل شريعت، گواه 
و سوگند. عدل قيامت، علم و مشيّت. تو قاضی شريعتی؛ تا نبينی يا 
نشنوی، حکم مکن. من نايب قاضی قيامتم؛ چون دانستم حکم کردم. 

 ر نکنی، مزد نيابی. تا مزدتا کا-چون خواستم کار کردم. تو را، إعملوا تؤجروا 
رٌ لما نستانی، کار نکنی. من بی مزد کار کنم؛ بی کار مزد ستانم: وکلٌ مُيَس�

 ١»خُلَِق له
تر ها پيشچنان معترض است که اگر اين قلمجاست که موسی هماين

جا ظرافتی ای در کار کردن آدميان هست؟ و هميناند چه فايدهرانده شده
از اسالم  شدهدهد که با آن تعبیر سادهرا نشان می» ماسال«معنايی برای 

 در گفتار دکتر سروش تفاوت دارد:

                                                
 .۶۵-۶۴همان، صص.  . ١



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

٤٨ 
 

موسی گويد: چون حال چنين است، فایده تکلیف چه؟ چون کارها همه «
اند، فايده پرداختن چه؟ چون مسلمان خود بوده است، فايده پرداخته

 چون وََسوَاءٌ عَلَيِْهمْ  أْسلِم چه؟ چون کافر خود بوده است. فايده ال تکفر چه؟
) آمده است. فايده قُْم فَأَنذِرْ ۱۰:۳۶أَأَنذَرْتَهُْم أَْم لَْم تُنذِرُْهْم َال يُؤْمِنُوَن (

) [چه]؟ چون کلمه رفته است، جز از آن نباشد که رفته است؟ اين ۲:۷۴(
دارد، پس در ديگر حکم چه سود دارد؟ اگر اين حکم، اين حکم را بر نمی

 ١»آيد.م الزم میتکلیف ظل
های مفهومی باطنی است: بندی خضر البته همان ارجاع به زوجصورت

شان روشن شده است و تر تکلیفاند يعنی پيشاحکامی است که مفروغ
حاکم آن احکام مرد قیامت است نه مرد شريعت. اما احکامی هستند که 

شود شان در زمان و مکان خودشان مشخص میاند يعنی تکلیفمستأنف
تر و حاکم این عالم شارع يا پيامبر است. اين دو جایگاه تر يا پسنه پيش

 را نباید با هم خلط کرد:
چه در و خضر گويد: تکلیف، مظهر تقديرست. و تقدير، مصدر تکلیف. آن«

چه در تکلیف است، موجود تکليف. و آنتقدیرست، ظاهر نگردد اال به
يد آمد: مفروغ در مستأنف پديدار آمد و تقدير. پس فايده با دنگردد اال به

هم مفروغ مستأنف از مفروغ پديدار آمد. پس مفروغ و مستأنف هر دو به
است، و مع ذلک مفروغ مفروغ و مستأنف مستأنف. من حاکم مفروغم و 
تو حاکم مستأنف. من مرد تأويلم و تو مرد تنزيل. من بر باطن حکم کنم، 

جا روشن شد : و کل مجتهدٍ مصيّب. اينتو بر ظاهر و هر دو حکم بهم حق
که نه حکِم من حکِم تو را بردارد، نه حکِم تو حکِم مرا بردارد. نه از حکِم 

)، تا ۲۹:۵۰آيد و نه از حکِم تو ظلم. َما يُبَد�لُ الْقَوْلُ لَدَي� (من عجز الزم می
�لَْعبِيدِ ( ٍم ل تا بدانی که ظلم )، ۲۹:۵۰بدانی که عجز نيست. وََما أَنَا بِظَال�

                                                
 .۶۵همان، ص.  . ١
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نيست. چون در عالم خير هست مطلق و شری هست مطلق، و خيری و 
چه خير مطلق است گوهری است که هرگز بنگردد، و اضافت، آنشری به

چه خير و شر چه شر مطلق است هم گوهری است که  بنگردد. و آنآن
باضافت است در او  گردش در آيد. پس از اين سبب هر چه نيک است و 

 .١»گردد، مستأنف استگردد، مفروغ است و هر چه میبن
صفت باشد (به خواهد موسیدر روايت دکتر سروش، پيامبر از سويی می

و از سموی دیگر ») کوبان توايمما هم از فرعون«روايت خود ايشان 
خواهد مانند خضر باشد که هر حکمی که خواست صادر کند! پیداست می

نين اند، چی موسی و خضر کردهباطنیان از قصهکه در روایتی که صوفيان و 
تعبيری از پيامبر يا خضر نشده است. مدلول قرآنی آن آيات این نیست که 

تواند جان بستاند. اما آنچه در روایت دکتر سروش پيامبر مانند خضر می
بینیم چيزی نيست جز مقلوب کردن عالم ظاهر و باطن و جا به جا می

 الم واقع یا به عباراتی تأويل معکوس.کردن عالم تمثيل با ع
 

 بخش سوم
اگر بپذيریم که پيامبر اسالم و تصويری که از او داریم همین تصویری است 

اند، الجرم بايد پذیرفت که در طول تاریخ مسلمانان مختلف از او ساخته
که تصویر دکتر سروش از پيامبر يگانه تصویر از او نيست (اگر خالف اين 

 گرایی دینی ايشان دست کشید). با جايگزینباید از تئوری کثرترا بپذیریم 
کردن اتوریته با اقتدارگرايی و تبديل تلويحی والیت به قدرت، تنها کاری که 

تر کردن نقد اقتدارگرايی است که خود تحصيل حاصل است. ايم آسانکرده
ر د تواندآيد که ببینیم چگونه اتوریته میاشکال اصلی جايی پديد می

                                                
 .۶۷-۶۶صص. همان، . ١
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ی پيامبر را مترادف و که اتوریتهچارچوب خرد و عقالنيت کار کند. نه اين
 مساوی با اقتدارگرایی بگیریم و بعد همان را در ترازوی نقد بگذاریم. 

ای شرايطی عدهسؤال اصلی این است که چه شده بود يا در واقع تحت چه 

نهادند و شان را در ید اختيار او میدر زمان محمّد بن عبدهللا دل و جان
ابايی هم از پیروی از او نداشتند؟ توجه به اين نکته مهم است که دست 
به شمشير بردن (بگويید قتال برای شهادت لسانی) جايی معنا دارد که 

را بر زبان جاری نکرده کسی خود به اختيار و به ميل و رضایت خود شهادت 
 باشد.

ها ی مشهورش دقیقا به همین پرسشی اعترافيهناصر خسرو در قصیده
کند که وقتی از فقها دلیل اختالف احکام شرعی را پرسیدم همگی اشاره می

 

. اگر یبه اقتدارگراي شودیاتوريته بدون عقالنيت ناگزير فروکاسته م
که در ظرف زمانهندارد جز اين یااست، چاره تهیپيامبر صاحب اتور 

 یاش را به انجام کارپيروان یخود و در عين حال با خردمند ی
چه که مراد من در اين يادداشت بود نشان تشويق و اقناع کند. آن

به  یاز حيث مفهوم تهیبود. اتور  یو اقتدارگراي تهیور دادن تفاوت ات
و دل دادن. ارادت است  تیوال یاست و مبنا کیواليت بسيار نزد

است نه حکايت اطاعت و انقياد در برابر  یو دلبردگ یبندگ ثیحد
نر  ریاز جنس تسليم در برابر آن ش یی. اقتدارگرایانر خونخواره ریش

به  یگرید ریهم تصو رهیخالل س از یزمان پيامبر حت خیاست. تار 
 .دهدیما م
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شان بیرون زد و گفتند اين حکم شریعتی است که با شمشير رگ گردن
ما اين است که: من زیر مقرر شده است نه با عقل. پاسخ ناصر خسرو ا

ها نیاز به حجت عقلی و آيت روم. برای پذیرفتن اينها نمیبار این حرف
 محکم است و گرنه دین چیزی نخواهد بود جز تقليد.

 چون چون و چرا خواستم و آیت محکم
 در عجز بپیچیدند، این کور شد آن کر

 ما جرم چه کردیم نزادیم بدان وقت؟«
 »و مضطر؟ محروم چرايیم ز پیغمبر

 برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم
 نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر

 موضوع شریعت نه به عقل است«گفتند که 
 »زیرا که به شمشیر شد اسالم مقرر

 نماز از چه بر اطفال و مجانین«گفتم که 
 »واجب نشود تا نشود عقل مجبر؟

 تقلید نپذرفتم و حجت ننهفتم
 لید مشهرزیرا که نشد حق به تق

 من روز همی بینم و گويی که شب است این
 ور حجت خواهم تو بیاهنجی خنجر

 مرا نفس ضعیف است و نژند است«گفتم که 
 ی احمری تن وین گونهمنگر به درشتی

 دارو نخورم هرگز بی حجت و برهان
 »وز درد نیندیشم و ننیوشم منکر

 مبر انده که من اینجای طبیبم«گفتا 
 »علت مشروح و مفسربر من بکن آن 
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اين ابیات چیزی نیست جز شرح حال خود ناصر خسرو و گزارشی از 

ی خودش مشرب زمانهو سنی» اقتدارگرا«اش با مسلمانان وگوهایگفت
که به مشروعيت خلفای عباسی باور داشتند. مسلمانان ديگری هم درست 

ی یل به موضعکه قا -شمار و استثنا هم نبودندو کم-در همان زمانه بودند 
درست عکس آن بودند. اما، سخن ناصر خسرو چیزی نيست جز بسط 

کند. سخنان استادش المؤید فی الدين شيرازی که برای او این گره را باز می
المؤید در نخستين فصل المجالس المؤيديه، بحث مفصلی دارد که وضع 

جرم د الگويکه هر چه شريعت میی عقالنيت است (نه اينشريعت بر پايه
عقالنی است و ما باید دنبال تراشيدن توجیهی عقلی برای آن بگرديم). به 

 این بند از مجلس اول بنگريم:
و لیس يخلو من کون هذه االوضاع الشرعية ال برهان لها من العقل عند «

الرسول علیه السالم اآلتی بها نفسه، أو کونه عنده فلم يُشعر به. فإن کان 
فهو فحش، فلو أن سائال سأله عن العلة التی اقتضت ال برهان لها عنده 

أن يجعل الصلوات خمسا وال يجعلها ستّا فکان يقول ال أدری لکفاه طعنا 
أن يأتی بشیء ال يدري العلة فیه إذا ُسئل عنها. وإن کان لها برهان عند 

فلم يقم  ثم لم يظهره، -والبرهان مما يجمل األقوال واألفعال-نفسه عقلي 
حّق البالغ، و هذا منتٍف عن الرسول (صلع) ألنه بلّغ وقال فی النادي إذاً ب

 ].xx[١)۳(مجالس المؤيدیه، ص. »» اللهم اشهد أني بلغت«
ای سخن دلیرانه -قرن چهارم هجری-ی خودش سخن المؤيد برای زمانه

گويد اگر کسی سراغ پيامبر رفت و به او گفت چرا بايد پنج است. او می
انيم نه شش نوبت؟ پيامبر باید بتواند جوابی معقول به اين نوبت نماز بخو

                                                
حاتم (دار االندلس،  نیالد دیحم قیتحق ه،یدیالمجالس المؤ ،یرازیالش نیالدیف دیالمؤ . ١
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دانم مستوجب طعن است (طعن نبی، بله!) پرسش بدهد. اگر بگويد نمی
ی آن پرسند از ارايهاش را میچون چيزی برای مردم آورده که وقتی علت

که  کندناتوان است. يا برهانی عقلی پيش خودش دارد ولی آشکارش نمی

دانيم و این را باید از او نفی این هم خالف چيزی است که از پيامبر می
 کند هم به عقل.زمان هم به روايات تکيه میبينیم که المؤيد همکرد. می

 صلیمأثور عن النبی «جاست: ی عزيمت المؤيد ايندر این فصل، نقطه
فقال له أقبل  اول ما خلق هللا تعالی العقل،«هللا علیه وعلی آله أنه قال 

ثم قال وعزتي وجاللي ما خلقُت خلقاً أجّل  فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر،
فإن کانت الشرائع علی غير العقل ». منک، بک أثيب و بک أعاقب

ک ثيب و ببک أ«موضوعها، فال ثواب علیها وال عقاب علی مقتضی الخبر 
وگوی موسی و خضر اين نکته همان است که در خالل گفت»». أعاقب

مشهود است. استدالل موسی اين است که آدميان باید اختیار داشته 
باشند برای رفتن به سوی خیر و شر تا مستوجب ثواب و عقاب شوند و تنها 

ر سکنند. و اختیار بدون خرد میاز اين جهت است که شریعت معنا پيدا می

 

 يشپ یتفاوت دارد. هر جا برا ی/واليت با اقتدار و اقتدارگرايتهیاتور 
 یانياز به توسل به شمشير و زور در ميان آمد، اتوريته ،یبردن فرمان

 رود،یکه امور بدون توسل به زور پيش م ییدر ميان نيست. جا
 تواندیهم م تهی. اما خود اتور معناستیب یاقتدار و اقتدارگراي

 ود).هم آميخته ش زمایويژه اگر با کار شود (به ییاقتدارگرابه  لیتبد
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ورزی، عقالنیت و خردورزی داری و ديننيست. از اين جهت است که در دین
 نقش کلیدی دارد.

حال چرا در اين بحث، سخن از عقالنيت مهم است؟ به اين دلیل که 
يامبر شود به اقتدارگرايی. اگر پاتوريته بدون عقالنيت ناگزير فروکاسته می

ی خود و در در ظرف زمانه کهای ندارد جز اينصاحب اتوریته است، چاره
اش را به انجام کاری تشويق و اقناع کند. عين حال با خردمندی پيروان

شود شان چه میکه پس آن احکام داير بر کشتن تکلیفی اينسخن درباره
از بحث من تا حدودی خارج است و به قدر کافی در بستر تاریخی و روايی 

 وگو شده است.شان گفتدرباره
 

ه مراد من در اين يادداشت بود نشان دادن تفاوت اتوریته و چه کآن
اقتدارگرايی بود. اتوریته از حيث مفهومی به واليت بسيار نزدیک است و 
مبنای والیت ارادت است و دل دادن. حدیث بندگی و دلبردگی است نه 

ای. اقتدارگرایی از جنس حکايت اطاعت و انقياد در برابر شیر نر خونخواره
در برابر آن شیر نر است. تاریخ زمان پيامبر حتی از خالل سیره هم  تسليم

 دهد.تصویر دیگری به ما می
اند. در روزگار ما، صاحبان اتوریته البته با صاحبان کاریزما تفاوت داشته

ی اند. کاریزما به خوداند که کاریزما هم داشتهاقتدارگرايانی هستند و بوده
ت خردمدار پيوند ندارد. در تاریخ معاصر، گاندی، خود، با اتوريته يعنی والی

د انهللا خمینی، ماندال، هيتلر و حتی ترامپ کاریزما داشتهلنين، آيت
چنان که کسی مثل محمّدرضا شجریان هم کاریزما داشت). کاریزما (هم

وقتی که به مسیری دور از خردمندی و فارغ از بستر اخالق بيفتد با 
ورد. ولی همين کاريزما اگر مالحظاتی عقالنی هم خاقتدارگرایی گره می

گیرد. شايد هنوز بتوان این را به داشته باشد، صورت اتوریته با خود می
جرأت ادعا کرد که موسی صدر يکی از مصادیق مهم ترکیب کاریزما و 
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ربايد و برای چنان دل میاتوریته است که به رغم غيبت يا فقد او هم
ریفی ی پيامبر به تعرسد. فروکاستن اسوهبه نظر میمسلمانان زیادی الگو 

مضیق از پيامبری کردن (يعنی اعمال اقتدار و خشونت) در نهايت به تهی 
چنان که قرار نبوده پیامبر اسالم، شود. همکردن معنای پيامبری منجر می

نند توابرای خود شأنی چون شأن خضر قايل شود، پیروان او نيز طبعاً نمی
گرا و خردمدار را گاهی برای خود قايل شوند. اين مضامین انسانچنان جای

 توان در الگوی رفتاری کسی مانند موسی صدر هم ديد.خوبی میبه
 

 بندیجمع
 

 ی مالحظات راقم اين سطور اين است که:خالصه
 
 .  اتوریته/واليت با اقتدار و اقتدارگرايی تفاوت دارد. هر جا برای پيش۱

در  اینياز به توسل به شمشير و زور در ميان آمد، اتوريتهبردن فرمانی، 
رود، اقتدار و ميان نيست. جایی که امور بدون توسل به زور پيش می

یی تواند تبدیل به اقتدارگرامعناست. اما خود اتوریته هم میاقتدارگرايی بی
 ويژه اگر با کاریزما هم آميخته شود).شود (به

 
ا توان بای تمثیلی است. جای تمثیل را نمیقصه ی موسی و خضر،. قصه۲

جهان واقع عوض کرد. خضر را الگوی اقتدارگرایی قلمداد کردن، چيزی 
ی نيست جز جدا کردن تمثيل از بستر عرفان و تحميل آن به عرصه

 شریعت.
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معناست. ثواب و عقاب فقط وقتی موضوعيت . شریعت بدون اختیار بی۳
نی داشته باشد. شريعتی که به شمشير مقرر دارد که آدمی انتخاب عقال

 تواند باشد.شود، شريعت نمی
 

 منتشر شده است.” مشق نو“تر در *متن مفصل
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 پیامبری بر قدرت تاثیر
  وسمقی صدیقه

 
 

 تاثیر آن و بگشایم ای تازه ی زاویه خواهم می قدرت و دین موضوع در
 نگیچگو شرح به دیدگاه این توضیح برای. است دین و پیامبری بر قدرت
 موقعیت و پیامبر، پیامبری پیام بر آن تاثیر و اسالم پیامبر یافتن قدرت

 .پردازم می خویش نگاه از اسالم پیروان و مسلمانان
 پیام. پرداخت خود دین تبلیغ به و نمود رسالت اعالم مکه در اسالم پیامبر

 تهدیدهای علیرغم توانست که بود برخوردار قدرتی و تازگی چنان از او
یاسی، س قدرت مکه در پیامبر. بیابد وفادار و پایدار پیروانی قریش مشرکان

 تقدر  افزود می او پیروان تعداد بر روزبروز که آنچه. نداشت نظامی و مالی
 اسالم، به پیروان افزایش.بود او پیروان نظر از آن بخشی رهایی و پیام

 دست نباید را محمد پیام قدرت و اهمیت. بخشید می معنوی قدرت محمد
 سرکوب و تهدید هرگونه که بود بدانجا تا برخی برای او پیام ارزش. گرفت کم
 دیدج دین حفظ برای مسلمانان تازه از ای عده حتی و نشد کارساز آنان بر
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 به مهاجرت و خود موطن ترک به حاضر آن به ماندن وفادار برای و خود
 تهبرافروخ تازه چراغ نیز طالب ابی شعب در ساله سه حصر. شدند حبشه

 روز نآ یثرب یا مدینه به او پیروان و پیامبر که آنجا نساخت، تا خاموش را
 دمحم دعوت علت ترین آمده، مهم تاریخی منابع در چنانکه. شدند دعوت

 دادن یانپا برای راهی دنبال به یثرب بزرگ ی قبیله دو که بود این یثرب به
 با یدراز سالیان قبیله دو این. بودند خویش خونبار و طوالنی جنگهای به

 فکر نای به قبیله دو این عقالی از برخی شاید. بودند جنگ حال در یکدیگر
 یلهوس چنین را او دین و محمد و بیابند بخش وحدت ای وسیله که افتادند

 شعب رد محصور محمد برای. بیاورند یثرب به را او کوشیدند یافتند؛ لذا ای
 :ماند می مکه در اگر او. بود مغتنمی فرصت نیز طالب ابی

 در که شد، همانطورمی شد، کشته کشیده صلیب به عیسی چنانکه یا ـ
 به یعل و بودند برآمده او کشتن صدد در قریش سران شده ذکر نیز تاریخ
 قتل ینقشه و کرد ترک پنهانی را مکه محمد و خوابید بستر در محمد جای

  .گشت خنثی
 صورت این در.شود هابیابان و صحراها ی آواره شدمی مجبور محمد یا ـو

می خورد، امامی رقم او دین و محمد برای سرنوشتی چه نیست معلوم
 . گشتمی سخت پیروانش و او بر کار که زد حدس توان

مشرکان،  تهدیدهای و فشارها تحت که داد توانمی نیز را احتمال این عقالـ 
 مخالفان رسد می نظر به. شود خاموش توانست می محمد دین ی شعله
 دادند، اما می قرار فشار تحت را پیروانش و او عقیده همین با نیز محمد

 غمعلیر  که نیست؛ چرا قوی احتمال این تاریخی شواهد بر بنا من نظر به
 پیام ی شعله و شد می افزوده او پیروان تعداد بر روزبروز تهدیدها ی همه

 . گشت می تر فروزان او
 او با دوم یعقبه در کنندگان دعوت و رفت مدینه به محمد حال هر در

 نوانع به محمد. کردند چنین الحق و کنند حمایت وی از که بستند پیمان
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 اهم چند که منشوری یا نامه توافق. نشد دعوت مدینه به رئیس و حاکم
 هشت قبایل سوی از و تنظیم مدینه در پیروانش و محمد حضور از پس
 دعوت مهاجران رئیس عنوان به محمد که است آن شد، گویای امضا گانه
 اما او. شد شناخته رسمیت به نیز احتمالی جنگهای در او فرماندهی و شد
. دینما صلح ای جنگ به اقدام مومنان موافقت و مشورت بدون نداشت حق

 انیپا و خزرج و اوس بزرگ ی لهیقب دو انیم یآشت و وحدت جادیا یبرا او
 اریبس زین را نقش نیا او. رفت ثربی به یالهیقب یطوالن یجنگها به دادن
 . نمود فایا خوب

 هك ادعا نیا طرح یبرا یخیتار  شواهد نهیمد به امبریپ مهاجرت هنگام تا
 ینچن من الاقل م، یایندار  دست در بود یاسیس قدرت كسب دنبال به او

 ایادع نفع به را تاریخی شواهد ای پاره آنکه شناسم؛ مگر نمی را شواهدی
 کومتح تشکیل مدینه در پیامبر که دارند عقیده برخی. کنیم تفسیر خود
 ادعا نای نگارنده نظر به. مخالفم فراوان دالیل به بنا عقیده این با من. داد

 یاسیس قدرت تدریج به مدینه در پیامبر. است کافی ی مثبته دالیل فاقد
 به نه، شرایط یا بود سیاسی قدرت دنبال به او که این از نظر صرف. یافت
 سیاسی قدرت منشا. شد سیاسی قدرت صاحب وی که خورد رقم ای گونه

 و انانمسلم پیروزیها، به و جنگها. نبود حکومت تشکیل یا و بودن حاکم او
 قدرت در اسالم دشمنان. بخشید می قدرت او دین و محمد ایشان راس در

 شده اقعو جنگهای بررسی. داشتند بسیاری نقش مسلمانان و پیامبر یافتن
 ادهافت اتفاق مدینه نزدیکی در مهم جنگهای از بسیاری که دهد می نشان
 .  اند دهکر  کشی لشکر آنجا به اسالم دشمنان که معناست بدان این و است

 یزن  فرمانده عنوان به جنگها در پیروزی و بود دینی مرجعیت دارای پیامبر
نبود،  محمد به متعلق فقط سیاسی قدرت.بخشید می سیاسی قدرت او به

 ررسیب به آنکه از پیش. یافت می سیاسی قدرت مسلمانان ی جبهه بلکه
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م، بپرداز  مسلمانان موقعیت و او پیامبر، پیام بر سیاسی قدرت تاثیر
  .نبود حاکم پیامبر من نظر از چرا که دهم می شرح اختصارا

 رایب کافی دالیل پیامبر حاکمیت مدعیان که است این پاسخ ترینساده
 یامبرپ سیاسی حاکمیت ادعای مخالف که من.اند نکرده ارائه ادعا این اثبات

 محمد .کنم عرضه خویش دیدگاه اثبات برای سلبی دالیل هستم، ناگزیرم
 رایب پیامبر که دهد نمی نشان تاریخ. نداشت اجرایی تشکیالت و قدرت
 ازحج اجتماعی نظام. باشد ساخته را تشکیالتی خویش دستورات اجرای
 رتقد مدینه به مسلمانان و پیامبر مهاجرت از پس و بود ای قبیله نظام

 . نشد سلب آنان از قبایل رؤسای
 هب معموال خود اختالفات و امور فصل و حل برای مردم ای قبیله نظام در

 دینهم به پیامبر ورود با وضعیت این. کنند می مراجعه خود قبیله رئیس
 نیز یتاریخ شواهد برخی. نشد کاسته قبایل رؤسای قدرت از و نکرد تغییر

 هاجنگ در جنگجویان آوری جمع مثال عنوان به. گذارد می صحه مدعا این بر

 

 نیطرح ا یبرا یخیشواهد تار  نهیبه مد امبریتا هنگام مهاجرت پ
 ای م،یبود در دست ندار  یاسیادعا كه او به دنبال كسب قدرت س

 شواهد یشناسم؛ مگر آنکه پاره ا یرا نم یشواهد نیالاقل من چن
ه دارند ک دهیعق ی. برخمیکن ریخود تفس یرا به نفع ادعا یخیتار 

 یته مثب لیادعا فاقد دال نیداد. ا ومتحک لیتشک نهیدر مد امبریپ
رف . صافتی یاسیقدرت س جیبه تدر  نهیدر مد امبریاست. پ یکاف

 نه. ایبود  یاسیکه او به دنبال قدرت س نینظر از ا
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 بر راظاه نیز قبیله هر جنگجویان مسئولیت. بود قبایل رؤسای ی عهده بر
 می قرار پیامبر لوای زیر همه جنگ در است،اما بوده همانان ی عهده

 را جنگجو چهارصد که ابی ابن عبدهللا احد جنگ در که شده گفته  .گرفتند

 به و بازگشت جنگجویان با راه ی میانه بود، از کرده بسیج خود ی قبیله از
 بودند بیا ابن عبدهللا ی قبیله از که جنگجویان بر نفوذی پیامبر. نرفت احد

 داوری برای افراد که هنگامی حتی که دهد می نشان شواهد برخی. نداشت
 جرایا برای اما کرد می بیان را خود نظر فقط کردند، او می مراجعه پیامبر به

 . نداشت منظور این برای تشکیالتی و کرد نمی اقدام خویش داوری
 داندن آزاد دختری که آورد شکایت پیامبر به فردی که است آمده تاریخ در

 م، اینمجر  دختر مادر. کرد حکم قصاص به پیامبر. است شکسته را او کنیز
 برده کی برابر در آزاد فرد یک که نبود قبول قابل او برای. نپذیرفت را داوری

 هک رسیدند توافق به کنیز مالک با زن آن سرانجام. شود برابر مجازات
 یا داوری که نیست کم تاریخ در هانمونه این از. شود پرداخت غرامت

 کردن اعالم هیچگاه پیامبر عالوه به. شود می رد پیامبر شفاعت و وساطت

 

 التیقدرت و تشک یدارا امبریکه پ ستیآن ن یایگو یخیشواهد تار 
 روانیهمچون حاکمان بوده است. پ یو قانونگذار ییاجرا ،ییقضا
که  ستیبدان معنا ن نیخواندند.ا یاو را حاکم نم چگاهیه زیاو ن

 تیو حاکم یاسیقدرت س انینبود، اما م یاسیقدرت س یمحمد دارا
جنگ و  یفرمانده انیکه م طورتفاوت قائل شد، همان  دیبا

 فرق گذاشت. دیبا تیحاکم



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

٦٢ 
 

 مراجعه او منصوب شخص یا او به باید خویش دعاوی در قبایل ی همه که
 یایگو تاریخی مدارک. نمایند پیروی او دستور و قانون و داوری از یا و کنند

 یا و وا وریاست پیامبر حاکمیت سر بر مدینه متعدد قبایل که نیست آن
 دینهم خارج مسلمان قبایل. باشند کرده توافق واحد حکومت یک تشکیل

 . کردند می عمل خویش ی قبیله سنن مطابق و گذشته روال به نیز
 پیامبر که اند کرده گمان قران در قوانین ایپاره وجود دلیل به برخی
 در. دان گرفته پیامبر حاکمیت بر شاهدی را امر این و است بوده ذارقانونگ

 یامبرپ تاریخی شواهد اساس بر نگارنده ی عقیده به که گفت باید باره این
 یشامدیپ با ارتباط در وقتی پرداخت، بلکه نمی قانون وضع ابتداءً به معموال

 نیز آن اجرای در و کرد می بیان را خویش نظر شد می مراجعه وی به
 دهش بیان آنها در قوانینی که آیاتی از اعم نیز قران آیات. نداشت مداخله

 آن گویای تاریخی شواهد. است شده وارد ای زمینه چنین آن، در غیر و
 ریقانونگذا و قضایی، اجرایی تشکیالت و قدرت دارای پیامبر که نیست

 نمی حاکم را او هیچگاه نیز او پیروان. است بوده حاکمان همچون
 یانم اما نبود، سیاسی قدرت دارای محمد که نیست معنا بدان این.خواندند

 میان که طور شد، همان قائل تفاوت باید حاکمیت و سیاسی قدرت
 . گذاشت فرق باید حاکمیت و جنگ فرماندهی

 
 بود؟ چه محمد پیامبری بر سیاسی قدرت این تاثیر

 من رنظ به و حاکمیت دلیل به نه و توافق یک دلیل به نه سیاسی قدرت
 روند یک طی سیاسی، بلکه قدرت کسب برای پیامبر تالش دلیل به نه

 رب مهمی تاثیرات که قدرتی. شد حاصل او برای حوادث مسیر در و تدریجی
 هب متهم ای عده سوی از اگر پیامبر. است داشته اسالم شئونات ی همه

 و خشونت به متهم اسالم مهمتر ، اگر شود، و می ترور و خشونت
 ندگیز  مسیر اگر. است پیامبر سیاسی قدرت دلیل به شود می جنگجویی
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افت، ی نمی سیاسی قدرت پیامبر و خورد می رقم دیگری ی گونه به پیامبر
 . داشتیم می متفاوتی اسالم ما

 عمقاط در است ناگزیر قدرت صاحب. دارد را خود اقتضائات سیاسی قدرت
 در هاییتن به پیامبر قوی احتمال به اگرچه. بگیرد سختی تصمیمات خاص

 در قبیله آن شکست از پس قریظه بنی مردان قتل مانند مهم موضوعات
 سابانت او به تصمیمات اینگونه تاریخ در گرفت، اما نمی جنگ، تصمیم

 اشتند قدرت اگر پیامبر. است قدرت نیز انتساب این دلیل. است یافته
 گرفت نمی قرار موقعیتی در او که یافت؛ چرا نمی انتساب او به امور اینگونه

 خالتد مسائل اینگونه در یا بگیرد تصمیم امور اینگونه برای بخواهد که
. داد قرار خود تاثیر تحت را پیامبری زیادی حد تا سیاسی قدرت. کند

 کی در آیات اینگونه. است آمده جنگها تاثیر تحت قران آیات از بسیاری
 تاس حالی در این. کند می معرفی طلب خشونت دینی را اسالم گذرا نگاه

 

نه به  و تیحاکم لیتوافق و نه به دل کی لینه به دل یاسیقدرت س
روند  کی یبلکه ط ،یاسیکسب قدرت س یبرا امبریتالش پ لیدل

 راتیکه تاث یاو حاصل شد. قدرت یحوادث برا ریو در مس یجیتدر 
 یاگر از سو امبریبر همه شئونات اسالم داشته است. پ یمهم
و مهمتر، اگر اسالم متهم  شودیمتهم به خشونت و ترور م یاعده

 امبریپ یاسیقدرت س لیبه دل شودیم ییبه خشونت و جنگجو
 امبریو پ خوردیرقم م یگرید یبه گونه امبریپ یزندگ ریاست. اگر مس

 .میداشتیم یما اسالم متفاوت افت،یینم یاسیقدرت س
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 محمد. داشت وجود حجاز قبایل در جویی جنگ و طلبی خشونت خوی که
 بزرگ قدرت یک ایجاد او هدف آیا کرد، اما کمک بسیاری قبایل اتحاد به

 قبایل؟  میان در جنگ آتش ساختن خاموش یا بود جنگی
 قبایل اتحاد از عمال که کرد، هرچند می پیگیری را دوم هدف او من نظر به

 کردهن تغییر آنان جنگجویی خوی که آمد پدید نیز جنگی بزرگ نیروی یک
 می هزند پیامبر اگر که دانم نمی من. نکرد طلب صلح را آنان پیامبر. بود

 به خود دین گسترش و کشورگشایی برای جنگی بزرگ نیروی این از ماند
 در که هآنچ نه؛ اما یا کرد می استفاده ابتدایی جنگ به توسل با نقاط دیگر
 حکومت یک تشکیل برای را زمینه او که است این گفت توان می اینجا

 در آمیزی صلح دستورالعمل آنکه بدون ساخت فراهم خود از پس قدرتمند
 و اشاعه برای را بزرگ نیروی این آنکه بدون یا و دهد قرار آنان اختیار

 . باشد کرده تربیت صلح گسترش
 ومتحک تشکیل برای زمینه ایجاد همانا پیامبر سیاسی قدرت مهم آثار از

 تشکیل محمد از پس را حکومت اولین که بانفوذ افراد  .است خود از پس
 یزن دینی قدرت و نفوذ از ترتیب بدین و خواندند او جانشین را خود دادند

 تاسیس و ندارد جانشین پیامبری که است حالی در این. شدند برخوردار
 شکل. است اسالم تاریخ در انحرافی عطف نقاط از یکی خالفت منصب

 و ماسال سرنوشت بر بسزایی تاثیر پیامبر از پس دینی حکومت گیری
 یم دیگری سرنوشت حکومتها این بدون اسالم. است داشته مسلمانان

 ریعتش. کرد می پیدا متفاوتی شکل نیز اسالمی علوم و فقه حتی. یافت
 . شد می معرفی دیگری ی گونه به شاید

 سلمانانم به او پیروان و پیامبر سیاسی قدرت تاثیر تحت قبایل از بسیاری
 رحلت از اسالم، پس از قبایل از بسیاری خروج ادعا این گواه. پیوستند

 یامبرپ به افراد پیوستن که دهد نشان تواند می موضوع این. است پیامبر
 پیامبر به بسیاری ی عده پیوستن بود، اما پیامبر پیام به ایمان دلیل به مکی
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 تنپیوس برای را ها انگیزه که قدرتی. بود او سیاسی قدرت دلیل به مدنی
 رد یا غنایم از برخورداری توانست می ها انگیزه. داد می تغییر اسالم به

 قدرت در شدن سهیم حتی یا و قدرتمند مسلمانان گزند از ماندن امان
 یم بینی پیش را خود از پس حوادث چقدر پیامبر که دانم نمی من. باشد

 . کرد
یه، معاو و وفاتش، ابوسفیان از پس که کرد می بینی پیش اگر پیامبر

 زا پس هم باز داد، آیا خواهند تشکیل اسالم نام به را امیه بنی حکومت
 ساهت؟ می فراهم خود به را معاویه و ابوسفیان تقرب فرصت مکه فتح

 ها فرصت گونه این که بود پیامبر سیاسی قدرت حال هر به اما. نه شاید
 زمان در حجاز عرب قبایل برای اسالم اگرچه. نمود فراهم افراد برای را

 

 لیتشک یبرا نهیزم جادیهمانا ا امبریپ یاسیاز آثار مهم قدرت س
حکومت را پس  نیحکومت پس از خود است. افراد با نفوذ که اول

از  بیترت نیاو خواندند و بد نیدادند خود را جانش لیاز محمد تشک
است که  یدر حال نیبرخوردار شدند. ا زین ینینفوذ و قدرت د

عطف  از نقاط یکیمنصب خالفت  سیسندارد و تا نیجانش یامبریپ
 پس از ینیحکومت د یریاسالم است. شکل گ خیدر تار  یانحراف

بر سرنوشت اسالم و مسلمانان داشته است.  ییبسزا ریتاث امبریپ
و  فقه ی. حتافتییم یگریحکومتها سرنوشت د نیاسالم بدون ا

هبه گون دیشا عتی. شر کردیم دایپ یشکل متفاوت زین یعلوم اسالم
 .شدیم یمعرف یگرید ی
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 اب اسالم گردد، اما محسوب بخش تحول و بزرگ نعمتی تواند می پیامبر
 همان نیز امروز مسلمان حتی و امروز انسان برای آیا پیموده که مسیری

 درتق تاثیر تحت اسالم انسانی پیام من نظر کند؟ به می ایفا را نقش
. است دهش رنگ نبود، کم سیاسی قدرت با ارتباط بی که جنگهایی و سیاسی

 مصون سیاسی قدرت تاثیر از یک هیچ اسالم های آموزه و شریعت و فقه
 ایشپید. است بوده مؤثر اسالمی اخالق و تربیت بر همه اینها. اند نمانده

 تحت گرا اسالم گروههای دیگر و داعش و طالبان مانند افراطی های گروه
 . است آموزش و تربیت این تاثیر
 پیامبر. پیامبری ماند، حتینمی امان در سیاسی قدرت تاثیر از چیز هیچ

 یمتفاوت قرآن، قرآن .بود متفاوتی دین امروز اسالم ماند، دینمی مکی اگر
. بود متفاوت مسلمان سرنوشت و اسالم هایآموزه و شریعت و فقه. بود

 امیدانج او سیاسی قدرت به که پیامبر شدن مدنی با اینها یهمه سرنوشت
 . شد متحول
 ما نزما در دینی اصالح برای را راه پیمود پیامبر زمان در اسالم که مسیری

نمی راحتی به ما. است دشوارتر نیز مسیحیت از ما راه. سازدمی دشوار
 از هک مسلمانان تازه و پیامبر عملکرد که سازیم قانع را گرایانسنت توانیم

 و شرایط تاثیر شود، تحتمی خوانده اسالمی سنت گرایانسنت نظر
 کتب در هنوز. نیستیم آن از پیروی به ملزم ما و بوده خود زمان حوادث
 .است واجب مسلمانان برای جهاد بار یک سالی که شودمی تدریس فقهی

 سیاسی سرگذشت. کردندمی جهاد سال هر او پیروان و پیامبر چرا؟ زیرا
 .است ساخته دشوار حکومت از اسالم جداسازی برای را ما اسالم، مسیر

 شده رساف طاقت و سخت اسالمی نواندیشان و روشنفکران کار ترتیب بدین
 . شود نرم باید الجرم که آهنی. سخت آهن کردن نرم است، همچون
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 ها"جنگ بنی"
و بسط اقتدارگرایی خالفت عربی در پوشش  

 اسالم
 حسن یوسفی اشکوری

 
  درآمد

از مهم ترین موضوعات در تاریخ دینهای » دین و قدرت«موضوع مهم 
تاریخی شده است که اخیرا نیز بار دیگر مطرح شده و در محافل فکری و 

ته گفتگو قرار گرفدر گفتارها و نوشتارهای مختلف مورد بحث و مناقشه و 
 و» اسالمی«و می گیرد. هرچند در مقطع انقالب ایران و آن هم با پسوند 

با مدل والیی و و به ویژه » جمهوری اسالمی«اندکی بعدتر در سیمای نظام 
، مبحث دیرین دین و قدرت برجسته تر شد »والیت مطلقه فقیه«با مدل 

یرون دینی اظهار شده و حول آن طیفی از آراء و نظریات درون دینی و ب
است. دلیل اصلی اهمیت یافتن این مبحث در زمان ما، موضوع نوع 
تعامل و یا نسبت بین دین و قدرت (به ویژه قدرت سیاسی) دیگر یک 
مبحث نظری و تئوریک و انتزاعی نیست بلکه عمیقا انضمامی است و با 

 مدنیزندگی روزمرّه مردم و با معیشت و اخالق و پیشرفت و پسرفت ت
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 ی»مسئله«جامعه ایرانی پیوند خورده است. از این رو دیگر این موضوع 
است عمومی و با زیست تک تک شهروندان ایرانی کنونی ارتباط دارد و 
ناگزیر همگان ناگزیرند به نوعی با این مسئله تعیین تکلیف کنند. گرچه 

ران می اکنون بیش از چهار دهه از عمر نظام دینی فقه ساالر حاکم بر ای
گذرد و اکنون دیگر بسیاری از دینداران نیز تکلیف خود را در این باب روشن 
کرده اند ولی هنوز برای نسل امروز و حتی نسل های فردا و فرداها این 
موضوع مهم است و ناگزیر در جامعه ای با اکثریت مسلمان، پرسش از 

اور به یی سیاسی و بتعیین نوع پیوند دین با انواع اقتدار از جمله اقتدارگرا
برای فردی و یا طبقه ای ویژه، از مبرمترین مسائل دینی و » حق ویژه«

 اجتماعی و سیاسی است. 
و  »حکومت دینی«با این همه، بر آن نیستم که در این مقال به موضوع 

اشکال مختلف سنتی و غیر سنتی آن بپردازم (چرا که نویسنده در این باب 
)، بلکه می خواهم ١یدگاه خود را مشخص کرده استبارها گفته و نوشته و د

به رابطه دین و قدرت و اقتدارگرایی در تاریخ اسالم بپردازم و به این پرسش 
پاسخ دهم چه شد که در تاریخ دین اسالم از همان آغاز با قدرت سیاسی 
و حکومتی پیوند خورد و بعدتر قدرت سیاسی در قالب دستگاه خالفت 

 ی قابل ذکر اینرایی خشن و جهادی متحول شد؟ نکتهاسالمی به اقتدارگ
که قدرت منحصر و محدود به سیاست و مدیریت کالن و خرد اجتماعی 
نیست ولی در این مجال مراد از قدرت و اقتدار همان قدرت سیاسی 

 متعارف است.   

                                                
توصیف می کنند ولی سالها » خداساالری«و یا » حکومت خدا«. معموال حکومت دینی را  ١

ر پائیز که د» حاکمیت خدا بزرگترین دروغ تاریخ«پیش در نوشتاری نسبتا مفصل نوشتم: 
) در چهار قسمت در وبسایت جرس و سپس در وبسایت شخصی ام منتشر ٢٠٠٩( ١٣٨٩سال 

 شده است.  
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گفتنی است که در این مبحث از منظر پدیدارشناسی و جامعه شناسی 
و واکاوی تحوالت تاریخ اسالم خواهم پرداخت؛ هرچند تاریخی، به بررسی 

ناگزیر در مواردی به گزاره های کالمی و اعتقادی نیز اشاره خواهد شد. این 
نیز گفتنی است که این عناوین می تواند طرحی کلی برای بررسی پژوهشی 

 تاریخ هزار و چهارصد ساله اسالم باشد.   
حد این نوشتار، ادامه آن در برای جلوگیری از طوالنی شدن بیش از 

 ی بعدی نشریه منتشر خواهد شد. شماره
 این نوشتار ذیل این فصول سامان یافته است:

 دین و قدرت در عصر نبوی –فصل اول 
 دین و قدرت در روزگار خلفای راشدین –فصل دوم 

 اموی و عباسی -دین و قدرت در روزگار خالفت عربی –فصل سوم 
 سلطنت  -درت در روزگار خالفت غیر عربیدین و ق –فصل چهارم 
 دین و قدرت در روزگار نوین –فصل پنجم 

 
 فصل اول. دین و قدرت در عصر نبوی

ظاهرا نبی اسالم از معدود پیامبران تاریخ است که حدود ده سال در نیمه 
دوم نبوتش در مدینه (یثرب سابق) زعامت سیاسی داشته و این نخستین 

سی در تاریخ اسالم است. این واقعیت را، هم قرآن پیوند دین و قدرت سیا
ی معتبرترین سند دین شناخت مسلمانان گواهی می دهد، و هم به مثابه

سیره های مدوّن نبوی، و هم منابع تاریخی که البته بخشی از آن ها همان 
سیره ها هستند. اگر این امر را مفروض بگیریم، آنگاه این پرسش مطرح 

 مشروعیت چنین اقتداری در نبی اسالم چه بوده است؟می شود که منشاء 
پیش از پاسخ به این پرسش ناگزیر به یک نکته مهم اشاره کنم و آن این 
است که در قرن هفتم میالدی و در آستانه ظهور و تثبیت اسالم، هنوز 
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مردمان پراکنده در عربستان مرکزی یعنی حجاز (به دالیل تاریخی و 
) نشده بودند و از این رو stateدوران دولت سازی ( جغرافیایی) هنوز وارد

)هم نداشتند. زیرا نه مرکزیتی در حجاز وجود Govermmentحکومتی (
داشت و نه طبعا می توانست اقتدار مرکزی و نه نهادهای تفکیک شده و 
در عین حال متمرکز و منسجم برای مدیریت کالن و خرد یک مجموعه 

می شوند وجود داشته باشد. هرچه بود  انسانی که اخیرا ملت خوانده
رؤسای قبایل بودند و در حول آنان نیز شماری از بزرگان و شیوخ دارای نفوذ 
کالم و اعتبار و منزلت اجتماعی حضور داشتند که مجموعه آنها بر اعضای 
قبیله فرمان می راندند. هرچند این بزرگان عناوین مختلفی داشتند ولی 

 »المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم«ر کتاب آن گونه که جوادعلی د
به تفصیل آورده است، رایج ترین عنوان برای این واحدهای محدود و 

بوده است. به » امیر«بوده و عنوان رؤسای قبایل نیز » امارت«قبایلی 
امارات «همین دلیل است که گذشته گرایانی چون طالبان از عنوان 

 کنند.  استفاده می » اسالمی افغانستان
هرچند قدرت یافتن محمد در مدینه، به تدریج مناسبات سیاسی و 
اجتماعی نظام سنتی قبایلی عربان را تغییر داد و قبایل پراکنده مدینه و 
پیرامون مدینه در عین حفظ نسبی مناسبات پیشین قبایلی، در یک واحد 

شتم ال هبزرگتری در امارت نبوی گرد آمدند و این روند با تسخیر مکه در س
نبوی نه پادشاهی بود (به  –هجرت به کمال رسید ولی امارت نوین عربی 

ویژه که به گواهی روایات پرشمار نبی اسالم به شدت از عنوان پادشاهی 
و ملوکیت احتراز داشت) و نه القابی چون سزار و امپراتور و حتی حاکم 

اسالم  که نبیپذیرفته شده و رواج داشت، با این حال دقیقا دانسته نیست 
در مدینه دارای چه عنوانی بود و او را با چه عنوانی مورد خطاب قرار می 
دادند. حداقل من تا کنون پاسخی برای این پرسش نیافته ام. اگر 

» امارت«فرمانروایی محمد را وفق اصطالح آشنایی اعراب در آن روزگار 
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 این که پس ازبرای وی مناسب باشد. » امیر«بدانیم، منطقا باید عنوان 
درگذشت نبی اسالم در ماجرای سقیفه قریش در جدال با انصار از کلمه 

ه ، گواه روشنی است ک»منّا امیر و منکم امیر«امیر استفاده کرده و گفتند 
اصطالح امیر برای فرمانروا و رئیس قوم رایج بوده است. وفق نقلی در 

معادل رئیس بوده  جوادعلی، در جاهلیت امیر ملک (پادشاه) نبوده بلکه
» امیرالمؤمنین«چنان که چند سال پس از درگذشت پیامبر، عنوان   ١است.

برای فرمانروای جامعه مسلمان ساخته و پرداخته شد. اگر روی این نظر 
توافق کنیم، می توانیم بگوییم که فرمانروایی محمد در تداوم امارت امیران 

و یا شیخ الشیوخ برای امارت بر قبایل ارتقا یافت و به امیراالمرای قبایل 
اتحادیه ای از قبایل پرشمار اعراب حجاز (حتی در این اواخر سرزمین تا 

 حدودی پیشرفته تر یمن) برکشیده شد.    
اما در پاسخ به پرسش از منشاء مشروعیت امارت پیامبر، به اجمال می 
 توان گفت که تنها منبع مشروعیت این امارت خواست و رضایت قبایل

مختلف مدینه و بعدتر پیرامون آن بوده است. بررسی اسناد تاریخی این 
مدعا، فراوان است و در این اجمال نمی گنجد ولی کوتاه سخن آن که: 
امارت نبی اسالم در یک روند طبیعی و شاید بتوان گفت خوابگردانه محقق 
 شد؛ نقطه آغاز آن پیمان عقبه دوم بود که اندکی پیش از هجرت رخ داد

و پایان آن فتح مکه و سپس پیروزی قاطع در جنگ حُنین بر تمامی قبایل 
مختلف در پیرامون مکه و سرازیر شدن هیئت های نمایندگی (وفود) قبایل 

                                                
 . ٩٩١، ص ٥. جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب، جلد  ١

البته در جوامع عربی پیش از اسالم نهادهای سیاسی و مشورتی متنوعی ذیل نظام قبایلی 
 ه کرده است.   وجود داشته که جوادعلی در جلد پنجم المفصل خود بدانها اشار 
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مختلف شبه جزیره به مدینه و مسلمان شدن این قبایل (هرچند غالبا کم 
 ١ عمق و حتی صوری) بوده است.

اسالم یکسره زمینی بوده است. در هرحال مشروعیت سیاسی امارت نبی 
به لحاظ شرعی و سند نقلی، آیه ای و حدیث و خبری در دست نیست که 
پیامبر همان گونه که از جانب خداوند مأمور به ابالغ وحی و پیام آوری 
بوده، مأمور به تشکیل امارت و یا به تعبیر متأخر تأسیس دولت و تشکیل 

ادعای بداهت می شود و در واقع  حکومت نیز بوده است. گرچه در این باب
از نظر مدافعان مشروعیت الهی امارت پیامبر، داستان به گونه ای است 

                                                
. مراحل مختلف برای تحقق عملی امارت نبی اسالم بر مدینه و حجاز را می توان چنین  ١

جنگهای  -٤پیمان (میثاق) مدینه،  -٣حکمیت بین قبایل،  -٢بیعت عقبه دوم،  -١برشمرد: 
پرسش های روزمرّه مردم  -٦ضرورت تعیین مقررات اجتماعی ولو امضایی،  -٥تحمیلی پیاپی، 

داوری و قضاوت (فصل  -٧از برخی مبهمات فکری و یا اجتماعی و یا تاریخی از پیامبر، 
فتح مکه و چیرگی بر تمامی  -٩ضرورت ایجاد اتحاد بین قبایل مختلف عرب و  -٨خصومات)، 

 قبایل عرب.  

 

ه بوده است. ب ینیزم کسرهیاسالم  یامارت نب یاسیس تیمشروع
 ستیدر دست ن یو خبر ثیو حد یاهیآ ،یو سند نقل یلحاظ شرع

 امیو پ یهمان گونه که از جانب خداوند مأمور به ابالغ وح امبریکه پ
 سیمتأخر تأس ریبه تعب ایامارت و  لیبوده، مأمور به تشک یآور

 یباب ادعا نیاست. گرچه در ا ودهب زیحکومت ن لیدولت و تشک
امارت  یاله تیو در واقع از نظر مدافعان مشروع شودیبداهت م

ن آ قیاست که تصور آن موجب تصد یاداستان به گونه امبر،یپ
 است.
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هرچند می دانم که این مدعا خالف  ١که تصور آن موجب تصدیق آن است.
مدعای دیرین و دینی عموم مسلمانان از قدیم تا کنون بوده و هست ولی 

ماعی در ادوار بعد ساخته و واقعیت این است که این نظریه ظاهرا اج
پرداخته شده و به احتمال زیاد برای مشروعیت بخشی به نظام های متنوع 
حاکم بر جوامع اسالمی به ویژه خالفت (اموی و عباسی) و سلطنت (عثمانی 

 و صفوی) ساخته شده است. 
افزون برآن بهترین گواه مشروعیت زمینی اقتدار سیاسی نبی اسالم در 

است که شخص وی » شأن زعامت«و » شأن نبوت«بین  مدینه، تفکیک
برآن اصرار داشته است. اسناد موجود در منابع اسالمی به روشنی نشان 
می دهد که، وفق تفکیک دو نوع رهبری و یا دو مقام در شخصیت نبی 

ی اسالم، وقتی که فرمانی از سوی پیامبر مطرح می شد و مؤمنان در باره
شدند، از پیشوا و امیر خود می پرسیدند که این  ماهیت آن دچار تردید می

فرمان و یا خواسته از جانب خداوند است و یا به تشخیص خود اوست؟ و 
اگر پاسخ می شنیدند به تشخیص خود اوست، مؤمنان حق مخالفت 
داشتند و بارها از این حق خود استفاده کرده اند. نمونه مشهور آن نیز 

با سران قریش در جنگ احزاب (خندق) مبنی  مخالفت با قول و قرار پیامبر
بر ترک جنگ در ازای دریافت بخشی از خرمای مدینه است که پس از 
مخالفت مردم مدینه با آن قرارداد منتفی شد. گفتن ندارد اگر خواسته ها 
و یا توصیه های پیامبر از مردم اوال الهی بود و از جنس احکام وحیانی و 

سی وی نیز مبنای آسمانی و الهی داشت، منطقا شریعت و ثانیا امارت سیا
و عمال می بایست اجرا می شد و دیگر برای کسی حق مخالفت نبود. از 

                                                
در مورد همتایی دو » امامت و رهبری«. مرتضی مطهری از عالمان شیعی معاصر در کتاب  ١

وت و امارت ادعای بداهت کرده است. این کتاب نمونه ی خوبی برای آشنایی با دیدگاه شأن نب
 عموم فقیهان و متکلمان مسلمان در باب امارت و نبوت است.  
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شوری، فرمان الهی مبنی بر  ٣٩آل عمران و  ٥٩سوی دیگر، وفق دو آیه 
ضرورت مشورت نبی با مردم و التزام عملی به نتایج مشورت، خود گواه 

ی پیامبردر قلمرو مدیریت و امارت کامال این مدعاست که اوامر و نواه
برآمده از مشروعیت زمینی قدرت بوده و از این نظر هیچ تفاوتی بین امارت 
وی با دیگر امیران پیش و پس از خود نداشته است. بدین ترتیب این 
اقتدار، هیچ ارتباطی ماهوی نه با نبوت پیامبر داشت و نه با والیت او. در 

شماری از فقیهان و عالمان دینی (از جمله نائینی) واقع، همان گونه که 
این که امام ». والیت«و نه از جنس » وکالت«گفته اند، حکومت از مقوله 

نهج البالغه)  ١٥(نامه شماره » وکالء االمه و خُزّان الرعیه«علی از تعبیر 
برای کارگزاران قدرت سیاسی استفاده می کند، مؤید وکالت است و نه 

عنای فقهی و یا عرفانی آن. قابل توجه این که ماوردی نیز از والیت به م
 برای امیری» وُکلّ الیه من وجوه المصالح العامّه و تدبیر االعمال«تعبیر 

از آنجا که من در  ١که از سوی مردم برگزیده می شود، استفاده می کند.
 راین باب بارها نوشته ام و مقاالتم در دسترس است، از بازگویی آنها د

 ٢اینجا در می گذرم.
 

 فصل دوم. دین و قدرت در روزگار خلفای راشدین
تمامی شواهد و اسناد تاریخی گواه است که نوع پیوند دین و قدرت 
سیاسی در عصر نبوی برای عموم و به ویژه خواص (صحابه) روشن بوده 
ولی پس از درگذشت نبی اسالم و تأسیس نظام تازه ذیل عنوان خالفت 

                                                
 .  ٢٢. ماوردی، االحکام السلطانیه، ص  ١
. از جمله بنگرید به مقاالت منتشر شده در وب سایت زیتون: چگونگی مواجهه پیامبر  ٢

)، ما و میراث ملکداری ٩٩بهمن  ٦)، محمد چگونه زمامداری بود (٩٩دی  ١٦با مخالفان (اسالم 
 »در سیره نبوی» حکومت«و » نبوت«معضلی به نام خلط «) و نیز مقاله ٩٩بهمن  ٢٢پیامبر (

 ».    جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم«در جلد نخست 
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المی نوعی کامال تازه و متفاوتی از اقتدار سیاسی و دین پدید اس –عربی 
آمد و این نوع جدید در سیر تحولی خود در ادوار مختلف به تناسب شرایط 

 در اشکال مختلف ظاهر شده است. 
برای تبیین دقیق ماجرا گزارش کوتاهی الزم است. وقتی نبی اسالم در 

فروبست، چالش تازه ای دومین ماه سال یازدهم هجرت چشم از جهان 
برای مسلمانان و غیر مسلمانان شبه جزیره پدید آمد. برای مؤمنان، که از 
قبل تفکیک و تمایز بین دو شأن نبی اسالم یعنی نبوت و امارت روشن و 

احزاب)  ٤٠(تلمیح به آیه » خاتم النبیین«مفروض بود و با قبول عنوان 
قطاع وحی، روشن بود که برای حضرت محمد و تأیید خاتمیت دین و ان

د انحصاری دیگر تعیّن ندار » شأن نبوت«نبوت پایان یافته و با مرگ نبی 
بشری و بدون اتکا به وحی و آسمان به ضرورت ادامه » شأن امارت«اما 

خواهد یافت. زیرا مسلمانان و نیز غیرمسلمانان در روزگار پسانبوت و 
ت د بدون تأسیس امار پسادرگذشت نبی اسالم، بی تردید نمی توانستن

متناسب با شرایط روز به مدیریت اجتماعی و نظم و انتظام خود سامان 
دهند. این هم فقط مسئله مسلمانان نبود بلکه عموم مردمان عرب و اهل 
حجاز الزاما می بایست به این مهم می پرداختند. هرچند دوران ده ساله 

لی اعراب در آن مقطع امارت محمد، شرایط را به کلی متفاوت کرده بود و
 گریزی جز استفاده از تجارب پیشین خود نداشتند. 

در آغاز مردمان مدینه با رهبری قبیله پرنفوذ خزرج در جایی مُسقّف (سقف 
دار که بعدها به سقیفه بنی ساعده مشهور شد) گرد آمده و برآن شدند تا 

 مردمان مدینهبرای خود امیری برگزینند. شواهد گواه است که در این زمان 
بر آن بودند تا صرفا برای امارت موطن خود و حداکثر برای قبایل متحد 
پیرامون آن امیری انتخاب کنند نه برای عموم مردمان و یا حتی مسلمانان 
حجاز و به طور طبیعی مردمان دیگر نواحی که اخیرا مسلمان شده و به 
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وال چنین اقدامی اص اتحاديه بزرگ عربی نبوی پیوسته بودند. در آن شرایط
ممکن نبود. مردمان مدینه از گذشته نیز از این که محمد آنها را تنها بگذارد 
و رهایشان کند، نگران بودند و قاعدتا ولو به طور مبهم و غیر آشکار به 

ی این نگرانی و عاقبت اندیشی، پس فردای خود می اندیشیدند. یک نشانه
اد. پس از پیروزی بزرگ و مهم در آن از پایان جنگ حنین در سال نهم رخ د

پیکار سرنوشت ساز؛ پیکاری که در آن بسیاری از قبایل عرب از جمله انصار 
و مهاجرین در آن نقش آفرین بودند، انصار احساس کردند که محمد به 
قبایل قریش و به اصطالح خویشاوندان دیرین خود توجه بیشتری دارد و 

گاه و شهر محبوب خود (مکه) بماند. به ویژه از این رو بر آن است که در زاد
توجه مالی و معنوی پیامبر به مهاجرین بر نگرانی شان افزود. این نگرانی 
چندان جدی شد که آن را با پیامبر در میان نهادند. اما پیامبر، که با فراست 
مشکل را دریافته بود، با هوشمندی و التیام جویی بر یاران وفادار مدنی 

آنان اطمینان داد که چنین نخواهد شد و از این رو خود نیز همراه خود، به 
آنان به مدینه بازگشت. حال که پیامبر در شهر مدینه درگذشته و در آن 
مدفون شده است، مردمان این شهر ناگزیر باید برای خود امیری انتخاب 

 کنند تا اتحاد خود را حفظ کرده و به تمشیت امور خود بپردازند.       
اما با ورود سه تن از بزرگان مهاجرین (مکی) به صحنه سقیفه، اوضاع به 
کلی تغییر کرد. زمانی که گفتگوهای اصحاب سقیفه در جریان بود، از 
طریقی به سه تن از بزرگان مهاجر یعنی عمر و ابوبکر و ابوعبیده جرّاح خبر 

ود میر برای خرسید که شماری از بزرگان انصار در حال رایزنی برای انتخاب ا
هستند. این سه تن، که ظاهرا در کنار جسد بی جان پیامبر بودند، با شتاب 

ی سقیفه رساندند. وقتی آنان به صحنه آمدند که سعدبن خود را به صحنه
عباده بزرگ خزرج برای ریاست و امارت برگزیده شده بود. اما با حضور سه 

اوی تازه ای مطرح بزرگ مکی، فضای سقیفه به کلی دگرگون شده و دع
آن  و از» االئمه من قریش«شد. ابوبکر ادعا کرد از نبی اسالم شنیده که 



 هایجنگ بن

 
٧٧ 

 

که وفق توصیه پیامبر امارت و فرمانروایی (وفق برخی افزوده  نتیجه گرفتند
ی مشهور) برای همیشه و تا پایان تاریخ از آن قریش ها بر همان جمله

اف مهاجرین و نیز حداقل برای است. با این که برخی پیشنهادها برای انصر 
تقسیم قدرت بین دو گروه مدعی مطرح شد، در نهایت قدرت انحصاری 
برای مهاجرین قریش تثبیت شد. از آن پس حداقل تا پایان عصر خلفای 
راشدین انصار نیز در محدوده ای در قدرت سیاسی و در امور مهم مشارکت 

ار لهی علی بن ابی طالب، انصداشته اند. به ویژه در خالفت کمتر از پنج سا
نقش مهمی ایفا کرده اند. این که امام علی، بر خالف دیگر بزرگان که 
نمادشان عضویت شش نفر از بزرگان مهاجرین در شورای شش نفره عمر 

ی بوده است، با اصرار بر شورا و بیعت مهاجر و انصار تأکید می کند، نشانه
انصار بوده که در آن زمان در حال روشنی از تمایل و گرایش علی به گروه 

حذف بودند. پس از پایان این دوره و در خالفت امویان، دیگر اصل االئمه 
من قریش کامال تثبیت شد و حتی در خالفت طوالنی رقیب امویان یعنی 

 

 یعنیمحمد  یاسیس ینیجانش یبه معنا قایخالفت در آن مقطع، دق
 و یکه مفهوما و عمال منتف یامارت بوده است و نه امر نبوت نب

نبوت  نی. مراد آن بود حال که محمد در عشدیبالموضوع شمرده م
اعراب حجاز بوده و او اکنون درگذشته است، عربان  هیاتحاد ریام

 یمیو زع ریخود ام یبرا ستیبایحجاز م یو مکه و به طور کل نهیمد
به  بود و عیکردند؛ عنوان خالفت بد ریانتخاب کنند که به هر تقد
 قرآن برگرفته شده بود. اتیاز آ یتناسب مقام با الهام از برخ
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عباسیان نیز چندان تثبیت می شود که دیگر هیچ فردی و یا جمعی و یا 
لف قریش به خود اجازه نمی داده مدعی قبیله ای در خارج از تیره های مخت

خالفت شود. از این رو پس از زوال عباسیان در قرن هفتم هجری تازه راه 
باز می شود برای تیره های مختلف عرب و غیر عرب و ظهور اشکال مختلف 
خالفت و امارت در گستره پهناور جهان اسالم (پس از این توضیح داده 

 خواهد شد).
ه این گزارش کوتاه به روشنی ماهیت اقتدار خالفت هرچند می پندارم ک

جانشینان سیاسی محمد را آشکار می کند ولی در عین حال الزم است به 
ارتباط این خالفت با اسالم و امارت نبوی اشارتی بشود. مدعا آن است که 
خالفت، گرچه در تداوم امارت نبوی زاده شد، اما این محصول سقیفه 

ینی با سنت نبوی و آئین مسلمانی پیش از خود ربطی ایدئولوژیک و د
 نداشته است. چرا که:

اوال، خالفت در آن مقطع، دقیقا به معنای جانشینی سیاسی محمد یعنی 
امارت بوده است و نه امر نبوت نبی که مفهوما و عمال منتفی و بالموضوع 
شمرده می شد. مراد آن بود حال که محمد در عین نبوت امیر اتحادیه 

راب حجاز بوده و او اکنون درگذشته است، عربان مدینه و مکه و به طور اع
کلی حجاز می بایست برای خود امیر و زعیمی انتخاب کنند که به هر تقدیر 

» دوهدارالن«کردند. البته گفتنی است که سقیفه به شکلی احیای همان 
سب اکهن قریش در مکه شمرده می شد. اما عنوان خالفت بدیع بود و به تن

سخن ماوردی پرتو  ١مقام با الهام از برخی از آیات قرآن برگرفته شده بود.
روشنی بر این عنوان می افکند. وی می نویسد: بر عموم امت الزم است 
امور عامه (مدیریت عمومی) را به کسانی بسپارند که در مصالح عمومی و 

                                                
 در سیاق مختلف در قرآن به کار رفته است.  بارها و » خالئف«و جمع آن » خلیفه. « ١
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ویند گ» خلیفه« تدبیر اعمال از سوی مردم وکالت دارند. چنین نماینده ای را
 ١چرا که در امور امت جانشین رسول خداست.

ثانیا، وفق اسناد به جامانده و منقول در منابع موجود از آن روزگار، پیامبر 
اسالم هیچ فردی را به جانشینی سیاسی خود برنگزیده بود. البته جز 
دیدگاه کالمی شیعیان که مقوله ای است جدا و البته پذیرفتنی نیست، 

نت عمدتا و به طور کلی خالفت را محصول اراده و خواست و رضایت اهل س
مردم می دانند؛ هرچند از سوی دیگر به نحوی متناقض به اخبار و روایاتی 
متمسک می شوند که وفق آنها نبی اسالم ابوبکر را به عنوان جانشین 

 زبالفصل خود برگزیده و حتی در شماری از روایات پیامبر عمر و عثمان را نی
بکر ی ابوبه ترتیب برای جانشینی خود معرفی کرده بود. به ویژه در باره

گفتن ندارد که این  ٢اصرار دارند که نّصی (ولو خفی) وجود داشته است.
ی بعدی است که به نحو پسینی برای مشروعیت نوع روایات برساخته

بخشی برای خالفت افرادی خاص جعل شده است. اینان توجه نکرده اند 
اوال، این نوع روایات آشکارا با دعوی اصل شورا (به ویژه شورای شش  که

نفره عمر) در تعارض است. چرا که اگر وصایتی در کار بود، چگونه عمر می 
توانست شش نفر قریشی و مکّی را به عنوان شورای انتخاب خلیفه معین 

ته شو مشخص کند؟ و ثانیا، اگر قرار بر وصایت باشد، چرا پیامبر حق ندا

                                                
. بخشی از این سخن پیش از این به مناسبتی نقل  ٢٢. ماوردی، االحکام السلطانیه، ص  ١

 شد.  
)، در آغاز می گوید ١٩٢(ص » العواصم«. شگفت است شخصیتی چون ابوبکربن عربی در  ٢

است ولی در ادامه گفتارش  اجماع امت است که پیامبر نصی در مورد جانشین خود نداشته
روایاتی در مورد خالفت ابوبکر نقل می کند. قابل تأمل این که شارح العواصم یعنی محب 
الدین الخطیب در همانجا می گوید اجماعی در این مورد وجود ندارد. او برای موجه کردن 

د مور مدعایش بحث مفصلی می کند. وی نقل می کند که شماری بر این عقیده اند که در 
ابوبکر نص بوده (نص جلی یا خفی). به گزارش خطیب در برخی روایات با سند صحیح به 
خالفت ابوبکر و عمر تصریح شده است. نیز گفته شده است که پیامبر می خواست در باره 

 ابوبکر چیزی بنویسد ولی منصرف شد. 
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باشد شخصیتی چون علی بن ابی طالب را، که از خاندانش بود و از جهاتی 
، به جانشینی خود برگزیند و معرفی کند؟ وانگهی، ١بر دیگران برتری داشت

هر نوع مدعای نصوص مبنی بر جانشینی و وصایت هر فردی با دعوی 
 در اندیشه سیاسی اهل سنت و جماعت سازگار نبوده و نیست. » اجماع«

ثالثا، منابع می گویند که خلفای پس از پیامبر آگاهانه و هوشمندانه اصرار 
داشتند نشان دهند که ریاست و امارتشان امری است کامال عرفی و نه 

 شرعی و هیچ ربطی به نبوت نداشته و ندارد. 
، پس از طرح این سئوال که آیا »االحکام السلطانیه«طبق گزارش ماوردی در  

خطاب شود؟ می گوید جمهور علماء آن را » خلیفه هللا«یفه جایز است به خل
فه خلی«جایز نمی دانند و با آن مخالف اند. بعد می افزاید: برخی به ابوبکر 

من خلیفه هللا «خطاب کردند و او به روشنی و قاطع پاسخ داد که » هللا
ی طبق روایت ابن ازرق اندلس». نیستم، بلکه فقط خلیفة رسول هللا هستم

م ی هفتحتی نووی، عالم و محدث شافعی در سده» بدایع السلک«کتاب  در
چنین سزاوار است که خلیفه هللا گفته نشود، بلکه «هجری، اعالم می کند 

چنان که عمربن  ٢خلیفه، خلیفة رسول هللا و یا امیرالمؤمنین گفته شود.
در  خطاب به عنوان خلیفه دوم، خود را چنین می دانست. در این میان فقط

زمان عثمان بود که تاحدودی از سنت و منش پیشین فاصله ایجاد شد و 
 خالفت و امارت به نوعی و البته تلویحی به آسمان و امر الوهی پیوند خورد.

                                                
اده است که، به روشنی نشان د» جانشینی حضرت محمد«. ویلفرید مادلونگ در کتاب  ١

جدای از دیدگاه های کالمی و روایی درون دینی و به دور از جدال رایج شیعه و سننی مبنی 
بر وصایت یا عدم وصایت، با معیارهای نظام قبایلی و مقتضیات آن روزگار، طبیعی ترین و 
شایسته ترین فرد برای جانشینی نبی اسالم علی بن ابی طالب بوده است. این کتاب به 

به همت  ١٣٨٥از مترجمان به پارسی ترجمه شده و چاپ دوم آن در سال  یهه گرووسیل
 آستان قدس انتشار یافته است.      

ابن ازرق، شمس الدین ابوعبدهللا محمد، بدایع  و  ٢٢. ماوردی، االحکام السلطانیه، ص  ٢
 .  ٩٢ ، ص١، جلد ١٩٧٧السلک فی طبایع الملک، به کوشش علی سامی النشار، بغداد، 
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داستان پیوند خالفت با دین و آسمان در زمان امام علی و امام حسن نیز 
ه بی طالب، بروشن تر از آن است که نیاز به بحث و تأمل باشد. علی بن ا

رغم این که خود را در مقطع درگذشت نبی اسالم به خالفت و امارت 
شایسته تر می دید، هرگز خود را برگزیده آسمان و منتخب وحیانی نمی 
دانست و در عمل نیز همراه خلفای پیش از خود بوده و در تدبیر امور هر 

ت برگزیده نوع همکاری داشته و خود نیز از همین طریق به امارت و امام
شده است. علی بیشترین تأکید بر مشروعیت خالفت از طریق شورا و 
بیعت مهاجر و انصار داشته است. در این باب سخنان مشهوری از امام در 

احم اثر ابن مز » وقعه صفین«نهج البالغه و البته منابع دیگر (از جمله در 
غه. جمله نهج البال ٢٧١منقری) نقل شده است. از جمله آنهاست خطبه 

.  «. .نهج البالغه به تنهایی افاده مقصود می کند:  ٦مشهور علی در نامه 
و انّماالشوری للمهاجرین واالنصار، فاناجتمعوا علی رجل و سمّوه اماما کان 

یعنی: به یقین شورا نیز برای تعیین خلیفه در اختیار .». ذلک لله رضی . . 
ا بر یک نفر اتفاق کردند و او را امام مهاجران و انصار است. بنابرین، اگر آنه

 ١نامیدند، این امر مورد رضای خدا خواهد بود.
   

 اموی و عباسی  –فصل سوم. دین و قدرت در روزگار خالفت عربی 
اما پس از پایان عصر خلفای راشدین، خالفت دچار یک چرخش مهم و 

 قتدارتعیین کننده شد و این چرخش، خود پیوند تازه ای بین قدرت و ا
 ٢ شد. تبدیل» اقتدارگرایی«به » اقتدار«سیاسی با دین پیدا کرد. در واقع، 

                                                
 و» خالفت از دیدگاه امام علی؛ انتخابی یا انتصابی؟«سه مقاله  . در این مورد بنگرید به ١
منتشر شده در جلد نخست » تشیع آغازین در پویه تاریخ«و » تأملی در رخداد غدیر«
 ». جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم«
قدرت که معادل آتوریته شمرده می شود، . باید بین سه اصطالح تفکیک و تمایز قایل شد.  ٢

به معنای احراز قدرت و نفوذ کالم است. گفته می شود وقتی فرمانی صادر و عملی شود، 
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اول، انتقال خالفت از شاخه   این چرخش از طریق دو رخداد بنیادین برآمد.
ی دیگر قریش ای از قریش یعنی بنی هاشم و در واقع بنی علی به شاخه

ز دو اصل شورا و یعنی بنی امیه؛ و دوم، تبدیل خالفت انتخابی برآمده ا
بیعت به ملوکیت و موروثی شدن امارت و خالفت. با صلح امام حسن و 
انتقال خالفت به معاویه بن ابی سفیان، عمال نه تنها بنی علی و بنی هاشم 
بلکه دیگر تیره های قریش حداقل برای حدود نود سال از دستیابی به مقام 

ده سنت والیتعهدی و خالفت محروم شدند. این تحول مهم نیز با استفا
موروثی کرن امارت و خالفت به دست معاویه شد که پس از تثبیت قدرت 

اسالمی، فرزندش یزید را به عنوان  –خود بر گستره پهناور خالفت عربی 
ولعیهد و جانشین خود معین و مشخص کرد. این اقدام نیز از یک سو با 

ترم و معتبری از میان برداشتن شخصیت های مزاحم و در عین حال مح
چون حسن بن علی ممکن شد و از سوی دیگر، به قصد موجه سازی 
مذهبی و سنتی، از ابزار بیعت نیز استفاده شد و به ویژه ابزار کارآمد تطمیع 
و تهدید نیز برای اسکات و یا اقناع مخالفان به مدد معاویه آمد. این در 

 –در سنت عربی حالی بود که افزون بر بدعت آمیز بودن چنین اقدامی 
اسالمی دیرین، با شرط امام حسن با معاویه در واگذاری خالفت به رقیب، 

                                                
صاحب قدرت  یهقدرت پدید آمده است. اما اقتدار در ادب سیاسی، عملیاتی شدن اوامر و نوا
صادق است. اما  است. از این رو هر صاحب قدرتی دارای اقتدار نیست. هرچند عکس آن

اقتدرگرایی، عبارت است از اعمال قدرت و اقتدار به هر قیمت. در این سنت اصل حفظ قدرت 
و اقتدار است به هر قیمت. در اقتدارگرایی اعمال اراده و قدرت مطلق است و معموال از اخالق 

قتدارگرایی و عدالت به دور است و توسل به انواع  زور و خشونت عادی می نماید. از این رو ا
کامیابی  یهرا در تعارض با فردانیت و آزادی و دموکراسی دانسته اند. می توان گفت الزم

قدرت در حکومت ها برای جلوگیری از ظلم و اجرای عدالت اقتدار است ولی اقتدرگرایی به 
معنایی که گفته شد، خالف اخالق و عدالت و آزادی و کرامت انسانی است. البته گفتنی است 

ه این تعاریف و مفهوم سازی ها، برآمده از اندیشه های مدرن است و انطباق آنها با روزگار ک
 پیشامدرن، بسی دشوار است و حداقل آن است که باید همراه با احتیاط و توضیح باشد.          
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مبنی بر عدم تعیین جانشین و واگذاری خالفت بعدی به شورای مسلمانان، 
 در تعارض کامل بود.

اما این که چرا معاویه به چنین کاری دست زد؟ محتاج تأمل است. بررسی 
اجماال به چند نکته اشاره می شود. بی  آن در این مجال نمی گنجد اما

ی نخست ی معاویه همان تداوم خالفت در مرحلهتردید مهم ترین انگیزه
در خاندان خود و در مرحله بعد در تبار اموی اش بوده است ولی جز آن 
عامل دیگر نیز مورد نظر بوده و آن تأمین پایداری سیاسی در نهاد خالفت 

طول نیم قرن شاهد و ناظر بی ثباتی و آشفتگی بوده است. معاویه خود در 
در قلمرو خالفت بوده است. ترور عمر، شورش علیه عثمان و در نهایت 
قتل فجیع وی، ترور علی و آشفتگی دوران کوتاه خالفت حسن بن علی و 
جنبش های گسترده در این مدت از سوی خوارج و نیز پیروان بنی هاشم 

جاهای دیگر، در این مدت رخ داده بود. به و علوی در عراق و یمن و برخی 
ی خالفت به دو قطعه ویژه پس از جنگ صفین و ماجرای حکمیت، گستره

بزرگ تقسیم شده و شامات در اختیار امویان قرار داشت و عراق و شرق 
جهان اسالم از آن علویان بود. از آنجا که معاویه امیری زیرک و هوشمند 

که استمرار خالفت جدای از این که خلیفه بود، به فراست دریافته بود 
کیست و خالفت در اختیار کدام تیره و طایفه باشد، به ثبات سیاسی در 
ساختار قدرت و تثبیت اقتدار خلیفه و نهاد خالفت نیاز دارد. از این رو 
موروثی کردن خالفت در آن مقطع، تدبیری بود برای تداوم ثبات نسبی ای 

خالفت پدید آمده بود. البته می دانیم که ابن که پس از یک پارچه شدن 
ی مشهور خود این چرخش مهم را گریزناپذیر و به »مقدمه«خلدون در 

ضرورت تحوالت تکاملی تمدنی می داند و از این منظر آن را مثبت و مفید 
ارزیابی می کند که به گمانم دعوی مهم و حتی موجهی است. با این حال 

ت در خاندان اموی در نظر عموم مسلمانان و ملوکیت و نیز انحصار قدر 
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اصحاب و تابعین در تعارض با سنت نبوی و خلفای راشدین قرار داشته و 
و خروج از سنت اسالمی می دانسته اند. با این که داستان آن را بدعت 

اعتراض حسین بن علی در مقطع مرگ معاویه و به قدرت رسیئن فرزندش 
جانشینی امیری چون معاویه را نداشت، یزید، که به هیچ وجه صالحیت 

و در نهایت واقعه کربال، به اعتبار خالفت اموی آسیب جدی زد و تا حدودی 
از آن مشروعیت زدایی کرد، ولی همان ثبات نسبی سیاسی در ساختار 

ی دیگر اموی (بنی مروان) قدرت خالفت، موجب شد که خالفت در شاخه
امیر مقتدر و تمدن سازی چون عبدالملک ادامه پیدا کند و به ویژه اقتدار 

 بن مروان ثبات و تداوم الزم را برای استمرار خالفت ایجاد کرد. 
با این حال از آنجا که امویان افزون بر آن که به دالیلی (از جمله سخنان 
منقول از نبی اسالم در نکوهش امویان) از محبوبیت و حتی مشروعیت 

، در طول دوران خالفت و امارت خود مرتکب مذهبی الزم برخوردار نبوده اند

 

بوده » هللا لیسب یجهاد ف« هاییکشورگشا نیا یعنوان مذهب
 یهاهیدر غزوات و سر  شهیر  ییجهاد و جهادگرا نیاست. هرچند ا

و  یاسیاقتدار س یبه مقتضا یداشت، ول یپرشمار عصر نبو
اصل جهاد و آن  ،یو عثمان یو عباس یعصر خالفت امو ییاقتدارگرا

مسلمان  یهاتوده جیسب یبرا ،»ییجهاد ابتدا«هم با عنوان 
 قدرت نینش هیحاش هانیبه دست فق تید و در نهابرساخته ش

 یمیو دا یمذهب ضهیفر  کیو  نیاز فروع د یکیتحت عنوان  یاسیس
 شد. لیو در واقع بر اسالم و مسلمانان تحم فیتعر 
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اشتباهات و حتی جنایات پرشماری شدند، ناگزیر با مخالفت ها و شورش 
های پیاپی مواجه بوده اند. در واقع، فقط خوارج نبودند که دشمنی آشتی 
ناپذیر و خستگی ناپذیر شمرده می شدند بلکه هاشمیان نیز از منتقدان و 

ته در کار شورش بوده اند. به ویژه پس از فاجعه مخالفانی بودند که پیوس
کربال و شورش مدینه (واقعه حرّه)، شورش های هاشمی و علوی شدت 
گرفت و در دو دهه نخست قرن دوم هجری به اوج خود رسید. قیام 
گسترده و خونین زیدبن علی (زید فرزند علی بن حسین بن علی) در سال 

در پی آن اوج گرفتن جنبش خراسانیان  و سرکوبی آن قیام و قتل زید و ١٢٤
به رهبری ابومسلم خراسانی و در فرجام کار زوال امویان و به قدرت رسیدن 

هجری، خالفت  ١٣٢عباسیان (فرزندان عباس بن عبداالمطلب) در سال 
ی دیگر از همین تبار منتقل شد. ی قریش به شاخهعربی از یک شاخه

 ٦٥٦تا  ١٣٢ول کشید (یعنی از سال خالفت عباسی نیز بیش از پنج قرن ط
 هجری). 

اسناد تاریخی این دوره نشان می دهد که دستگاه خالفت، به رغم فاصله 
گذاری نخستین خود با دین و نهاد دینی، به تدریج پیوند خود را با دیانت 
استوارتر و جدی تر کرده است؛ به گونه ای که عباسیان بدون مشروعیت 

 ند و نه استوار می ماندند. دینی نه سامان می یافت
حال باید دید که در تاریخ اسالم مالت پیوند قدرت و دین چگونه و چرا 
پدید آمده و اجرایی شده است. برای یافتن پاسخی معقول، با رعایت توالی 

 تاریخی، می توان به این عوامل اشاره کرد:
 یکم. آمیختگی نبوت و امارت در عصر نبوی

باب به تفصیل گفته شد که اوال چگونه و در چه در فصل نخست در این 
بستری امارت نبی اسالم در مدینه محقق شد و ثانیا این امارت هیچ ارتباط 
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نظری و اعتقادی با امر نبوت نبی نداشته و در واقع دو شأن نبی دارای دو 
 منشاء مشروعیت بخش مستقل بوده اند. 

اهد شد، در نهاد خالفت با این همه، همین واقعیت از طرقی که گفته خو
بعدی، به تدریج بازآفرینی شد و پیوند دین و قدرت را جدی تر و استوارتر 
کرد. با این که نه نبی اسالم مدعی قدرت الهی و متکی به مشروعیت 
آسمانی بود و نه خلفای راشدین چنین ادعایی داشتند، اما از همان آغاز 

های گوناگون، استفاده ابزاری خالفت ابوبکر در اشکال مختلف و به بهانه 
 از دین برای مشروعیت بخشی و تحکیم اقتدار سیاسی آغاز شد. 

 دوم. حدیث نبوی االئمه من قریش
گام بعدی برای اخذ مشروعیت دینی از نبی اسالم با یک نقل قول آغاز  

شد. در فصل دوم به تناسب مقام اشاره شد که در جدال انصار و مهاجرین 
ساعده با نقل یک سخن از پیامبر ماجرا به کلی تغییر کرد در سقیفه بنی 

و امارت در مدینه، که می توانست به طور طبیعی به بزرگان قبایل مدنی 
منتقل شود، به مدعیان پرمدعای اهل تفاخر و خودبزرگ بینی قریش 

به عبارت روشن تر، مهاجران (و آن هم با همدستی توطئه  ١انتقال پیدا کرد.
) با رندی و با سوء استفاده از اعتبار دینی و ٢ر از بزرگان مکیآمیز سه نف

سیاسی پیامبر اسالم و محبوبیت استثنایی و فیصله بخش وی، به سخنی 
از پیامبر متوسل شدند تا بتوانند قدرت امارت را به دست آورند و با حذف 

                                                
. شگفت است، به رغم این که به استناد مبانی قطعی اسالمی و به ویژه بر وفق نصوص  ١

ز نبی اسالم هر نوع مفاخره و مکابره ممنوع و حرام شمرده شده است، اکنون می روایی ا
بینیم که در منابع به وفور بزرگان صدر و نوادگانشان در تیره های مختلف قریشی و عربی 
آشکارا از این سنت مذموم و جاهلی به سود خود و تبار خود و در نفی و طرد و ذم رقیب و 

ت استفاده کرده اند. حتی این گونه مفاخره ها در سخنان بزرگان قدر  یهرقیبان در منازع
 شیعی و از جمله در نهج البالغه دیده می شود.      یهاولی

) از این اقدام به کودتا ١١٢(ص » جانشینی حضرت محمد«. ویلفرد مادلونگ  در کتاب  ٢
 تعبیر می کند.   
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ومین درقیبان بالقوه و بالفعل آن را در تیره و تبار خود جاودانه کنند. این 
پیچ چرخش به انحصار قدرت سیاسی با چاشنی مذهب در اوایل شکل 
گیری نهاد قدرت سیاسی بود. چرا از سخن نبوی استفاده شد؟ برای این 
که او نبی بود و افزون بر آن مقام امارت را هم داشت و در افکار عمومی 
هم مشروع بود و هم مشروعیت بخش شمرده می شد. این در حالی است 

دیث مشهور االئمه من قریش، به رغم شهرتش و حتی به رغم دعوی که ح
، با اصول و قواعد موضوعه اسالمی و قرآنی ١تواتر برای آن در منابع اسالمی

(به ویژه اصل نفی هر نوع تمایز نژادی و قبیله ای و طبقاتی) مطلقا سازگار 
ست ا نیست بلکه در تعارض کامل با آنهاست. به راستی چگونه قابل قبول

اسالم و پیامبری که نظام قبایلی را درهم شکسته و هر نوع امتیازات 
خاندانی و خونی و تباری را رسما و عمال ملغی کرده و امروز مسلمانان بدان 
مباهی هستند، امر مهمی چون امارت را که در زمان پیامبر نیز امری زمینی 

و سیاست  و حتی در روزگار خالفت راشدین و به طور مشخص در بینش
علی بن ابی طالب از مقوله وکالت بوده و نه از جنس والیت، آنگاه آن را 

ی خود قرار دهد و به طور قاطع و روشن در انحصار قوم و خویش و قبیله
حتی آن را تا قیام قیامت در انحصار قریش بداند؟ شگفت این که وفق 

ی سیلهمدعیات شیعی متأخر این انحصار قدرت در خاندانی خاص به و
شیعیان نیز مقبول افتاده است با این تفاوت که اهل سنت و جماعت این 
انحصار را در قبایل مختلف قریش به طور عام می بیند و شیعیان آن را در 
خاندان هاشمی و باز به طور خاص تر علوی (یعنی علی و فرزندانش آن 

در برخی هم فقط از نسل فاطمه) محدود و متعیّن می دانند. از این رو 

                                                
تر در باب آن و به طور خاص برای آشنایی . در مورد این حدیث و روایات مختلف و دعوی توا ١

با دفاع جانانه از ان حدیث بنگرید به: سعدی ابوحبیب، دراسه فی منهاج االسالم السیاسی، 
 . منابع کهن این حدیث را در همانجا ببینید. ١٩٨٥بیروت، مؤسسه الرساله، 
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از  ١منابع شیعی کهن نیز به روایت االئمه من قریش استناد شده است.
آنجا که در جایی دیگر در نقد این حدیث به تفصیل سخن گفته ام، در 

 ٢              اینجا بیش از این ادامه نمی دهم.
 سوم. جنگهای ردّه 

 های به گمانم چرخش مهم در پیوند خالفت و دیانت، پس از وقوع جنگ  
ردّه رخ داده است. این جنگ ها در آغاز خالفت ابوبکر رخ داد و حدود یک 
سالی طول کشید. خالصه ماجرا آن است که اندکی پیش از درگذشت نبی 
اسالم، قبایل پرشماری از اعراب با رهبری افرادی معین با انگیزه های 
مختلف با قدرت متمرکز خالفت به مخالفت برخاستند. ظاهرا این 

ورشیان سه گروه بوده و هریک برای حصول به اهدافی خاص به مخالفت ش
برخاسته بودند. چند نفری در یمامه و یمن با دعوی پیامبری به نوعی از 
اسالم خارج شده و در نتیجه به اصطالح به ارتداد گراییده و جمعی 
دیگرعمدتا به انگیزه مخالفت با استیالی اعراب و تحقق نوعی استقالل به 

یژه در نواحی پادشاهی ساسانی و به طور کلی در قلمرو تمدنی ایران و
(عراق و امیرنشین های نیمه مستقل جنوبی ایران در خلیج فارس) دست 

و نیز شماری از  ٣به شورش زده و به تعبیر یعقوبی تاج بر سر نهاده بودند
قبایل عرب در مخالف با زعامت قریش و یا شخص ابوبکر سر به شورش 

شته بودند. این مجموعه، به رغم تفاوت و حتی تعارض در اهداف، در بردا
یک امر هماهنگ بوده و در میدان عمل متحد شمرده می شدند و آن 
مخالفت با رهبری بالمنازع قریش بر قلمرو عربی و اسالمی بوده اند. 

                                                
و تاریخ  ٤٤١طبه )؛ نهج البالغه، خ٤٢٢، ص ٣. بنگربد به: مسعودی در مروج الذهب (جلد  ١

 . ٥٣١، ص ٢یعقوبی،جلد 
در جلد » انحصار فرمانروایی در قریش؛ نقد و بررسی یک حدیث« یمقاله. بنگرید به  ٢

 ».   جستارهایی در تاریخ هفتاد نخست اسالم«نخست 
 .  ٤، ص ٢. تاریخ یعقوبی، ترجمه آیتی، جلد  ٣
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کسانی که از دادن زکات به خلیفه خودداری کرده بودند به طور مشخص از 
 ١ بودند.این گروه 

با این حال در منابع اسالمی از این گروه متنوع و دارای اهداف متنوع و 
یاد کرده اند که در واقع به معنای مرتد و » اهل ردّه«مختلف تحت عنوان 

از دین برگشتگان است. چرا از این اصطالح برای مخالفان و معترضان ناساز 
ه به شواهد و قراین استفاده شده و می شود؟ به احتمال زیاد و با توج

حالیه و مقالیه، می توان گفت رواج این اصطالح بدان دلیل بوده است که 
اغراض سیاسی زیر پوشش یک اصطالح مذهبی و قرآنی مخفی بماند و در 
واقع از عنوان خاص مذهبی به عنوان ابزاری برای تکفیر مخالفان و در 

وفق این تحلیل،  نتیجه موجه سازی نابودی و سرکوبی شان فراهم شود.
ابوبکر و دیگر همفکران، برای تحکیم خالفت نوبنیاد خود و به طور خاص 
برای تثبیت امارت بالمنازع و جاودانه قریش، از عنوانی مذهبی برای 
سرکوبی معترضان و مخالفان استفاده کرده اند و این سنت ویرانگر تکفیر 

تی، پس از آن ادامه و ارتداد به قصد نابودی معترضان سیاسی و یا عقید
یافته و تا زمان ما نیز در خدمت ارباب قدرت بوده و هست. این در حالی 
است که حداقل اغلب مخالفان و معترضان با استیالی انحصاری بخشی از 
عربان یعنی عرب مکی و قریشی بر کل قبایل عرب معترض بوده اند و نه 

ی ابوبکر و مدافعان ردّه، آن با دین اسالم و نه حتی با امارت پیامبر. بهانه
بود که این معترضان چون از زکات به دستگاه خالفت خودداری کرده اند 
از این رو از اسالم برگشته و در واقع مرتد شده اند. در این موضع، زکات 
به عنوان یک مالیات حکومتی تلقی شد و امتناع از آن به معنای مخالفت 

لفت با خالفت قریش نیز به مثابه با نهاد خالفت و شخص خلیفه و مخا

                                                
و مادلونگ، جانشینی حضرت  ١٤، ص . در این باب از جمل بنگرید به: طه حسین، الشیخان ١

 . ٨٨محمد، ص 
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مخالفت و نافرمانی با اسالم تفسیر شد. حال آن که نه زکات در زمان نبی 
ی عمومی بود و نه در شمار مالیات شمرده می شود که اسالم یک قاعده

ی حکومت است و باید به هر قیمتی ولو با زور شمشیر از مردم بر عهده
را نمی توان با زور شمشیر و تحکم  ستانده شود. امر اعتقادی و مذهبی

 حکومتی عملی و اجرایی کرد. 
قابل تأمل این که در این زمان عمر با این تصمیم ابوبکر مخالفت کرده و 
وفق حدیثی تالش کرد خلیفه از سرکوبی و قتل معترضان و مانعان زکات 

بوبکر ابازدارد ولی موفق نشد. گفتنی است که در این زمان عمر برای اقناع 
سخنی از پیامبر روایت کرد که وفق آن پیامبر فرموده است فرمان یافته ام 
با مردم بجنگم تا شهادتین بگویند و اگر چنین شد دیگر با ایمان مردم کاری 

با این که این حدیث از  ١ندارم و پس از آن تکلیف شان با خداوند است.
                                                

لمّا توفّی رسول هللا واستخلف ابوبکر بعده کفر من کفر من «. متن حدیث این است که  ١
العرب فقال عمربن الحطاب البی بکر کیف تقاتل الناس و قد قال رسول هللا امرت ان اقاتل 

اال هللا عصم منی ماله و نفسه اال بحقه و  الناس و حتی یقولوا ال اله اال هللا و من قال ال اله
 بسیاری از اهل سنت البته با اندکی تفاوت فقهیاین نقل در منابع روایی و ». حسابه علی هللا

؛ صحیح مسلم، ١٠٩، ص ٢. از جمله بنگرید به: صحیح بخاری، کتاب الزکات، جلد  آمده است.
   ١٢٩ قسمت اول، ص – ١و طبقات ابن سعد، جلد  ٣٨، ص ١جلد 

ترجمه: زمانی که پیامبر درگذشت و ابوبکر جانشین وی شد [و خلیفه تصمیم گرفت با اهل 
ی با کسانی بجنگید [که ال اله اال لله می رده بجنگد] عمر به ابوبکر گفت چگونه می خواه

گویند] و حال آن که حضرت رسول فرمود: فرمان دارم با کسان بجنگم تا بگویند الاله اال هللا 
کسی که چنین گوید جان و مالش از سوی من در امان خواهد بود و در این صورت حق و  و

 حساب او به خداوند است.
 »علم الحدیث«در این مورد دو نکته قابل تأمل است. یکی این که این روایت در چهارچوب 

و با معیارهای فنی حدیث شناسی به شدت محل مناقشه و نقد و بررسی واقع شده است. 
 است. به استناد منابع از گذشته» خبرمتواتر«و یا » خبر واحد«ور بنیادین این مناقشات مح

تا کنون، شماری از عالمان علم الحدیث آن خبر واحد دانسته شده و از این رو به دالیلی از 
جمله معارض بودن آن با آیات پرشماری از آیات آن را مردود و غیر قابل اعتماد و غیر قابل 

دانسته و در مقابل برخی عالمان و فقیهان به دلیل تواتر قطعی بودن حدیث نبوی را استناد 
معتبر و قابل استناد شمرده اند. جدای از اعتبار فنی حدیث مورد بحث، مشکل اساسی، 
تعارض آشکار آن با آزادی ایمان و آزادی عقیده است که به دالیل عقلی و نقلی بسیار (از 
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ریره به عنوان جهاتی مردود است (از جمله وجود راویانی چون ابوه
نخستین راوی) و عمر آن را برای اعمال محدودیت در اقدامات ابوبکر در 
سرکوبی مسلمانان مانع زکات اظهار کرده بود، بعدها همین روایت مردود 
و معارض با نصوص معتبر دینی، دستمایه جهاد ابتدایی یعنی اصل 

 ١       شد.» اسالم یا شمشیر«
ه در نخستین سال نطفه بستن نهاد سیاسی در هرحال رویداد جنگهای رد

اسالمی، بستر مناسبی برای موجه سازی پیوند دین و  –خالفت عربی 
 قدرت و می توان گفت اقتدارگرایی ویرانگر بعدی در عصر خلفا فراهم کرد. 

 ی قانونضرورت پیوند امارت با التزام به شریعت به مثابه چهارم. 
قانونگذاری بود و نه قرآن کتاب قانون بود و  با این که نه پیامبر در اندیشه

نه شریعت سامان یافته در عصر نبوی به عنوان متن قانون برای تمامی 
جوامع متنوع و متکثر مؤمنان در آن زمان و به ویژه برای تمامی ادوار بعدی 
تشریع و توصیه شده بود، از همان آغاز شریعت مسلمانی رایج به مثابه 

امور مسلمانان به کار گرفته شد و این برای زیست  قانون برای تدبیر
مسلمانان در آینده های نزدیک و دور مشکالتی پدید آورد و از جمله در 
پیوند دین و اقتدار سیاسی خالفت و امارت های متنوع در سرزمین های 

 اسالمی نقش مهمی ایفا کرده است.
م، در آن مقطع با این همه، اگر منصفانه و تاریخی به ماجرا نگاه کنی

اسالمی موجود برای اعراب مسلمان  –استفاده از همان مقررات عربی 

                                                
آن) مورد اعتقاد عموم عالمان و فقیهان و به ویژه اجماع نواندیشان جمله آیات زبادی در قر 

مسلمان در جهان اسالم است. با این حال برخی پژوهشگران مسلمان تالش نسبتا موفقی 
انجام داده اند تا نشان دهند حدیث معتبر و متواتر با آزادی فکر و عقیده و به ویژه با اصل 

ل سازگاری است. در هرحال اگر چنین تفسیری سازگار منع جهاد ابتدایی قابل جمع و قاب
 معقول و مقبول باشد، مشکلی وجود ندارد.

واکاوی رخداد جنگهای ردّه در « یمقاله. در مورد نقد و بررسی رخداد مهم رده بنگرید به  ١
 ».    جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسالم«در جلد نخست » زمان ابوبکر
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گریزناپذیر بوده است. زیرا قبایل عربی پراکنده عرب در صحاری حجاز، نه 
دولتی داشتند و نه طبعا قوانین مدون و موضوعه ای مشخص؛ هرچه بود 

 غالبا دور ازمقررات متنوع و پراکنده ای بود مختص به قبایل مختلف و 
هم. نبی اسالم نیز همان مقررات  رایج در سنت های قبایلی مکه و مدینه 
را برای تنظیم و تدبیر امور پیروانش به کار گرفت و البته برخورد با این نوع 
مقررات و سنت ها استعالیی بود و نه صرفا تقلیدی و از موضع سنت زدگی. 

ین و جهت گیری های منطبق در واقع در چهارچوب مبانی و ارزش های نو
با آرمانها و غایات دینی جدید، برخی قواعد در امور مختلف به ویژه در 
قلمرو زن و خانواده اصالح و یا تکمیل شد و بعضی نیز به کلی مردود اعالم 

ی نیز عینا پذیرفته شد. این مواجهه استعالیی تحت شد و شمار قابل توجه
 ١             رت یافته است.در فقه شه» احکام امضایی«عنوان 

پس از درگذشت پیامبر اسالم عربان مسلمان مقرراتی جز همان قواعد   
عربی تطبیق داده شده با دین جدید نداشته اند و از این رو ناگزیر از همان 
قواعد برای تنظیم روابط اجتماعی و جلوگیری از هر نوع تعدّی و تجاوز و 

تون فقرات هر حکومتی و هر قانونی تحقق عدالت (دو مؤلفه ای که س
است) استفاده کردند. بگذریم که در روزگار پیشامدرن در تمامی جوامع 
بشری مقررات نظام و انتظام اجتماعی صبغه مذهبی داشت و عمدتا به 

ی ارباب مذاهب تهیه و یا تأیید می شد. همان گونه که از باب نمونه وسیله
 است. در ایران عصر ساسانی چنین بوده 

با این حال از آنجا که مقررات سنتی و رایج در برابر تغییرات اجتماعی و 
تحوالت تمدنی به سرعت رنگ می باخت، ناگزیر باب اجتهاد باز شد و خلفا 

                                                
که در پائیز » اسالم؛ آغازی نو در تداوم سنت های کهن« یمقالهاین مورد بنگرید به  . در ١

و سپس از وب سایت شخصی ام » رادیو زمانه«در شش قسمت ابتدا در وب سات  ١٣٩٢
زی چاپ مجا» آریانا یهدانشنام«بازنشر شده است. نیز در همان زمان این سلسله مقاالت در 

 .  افغاستان بازنشر شده است
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و راویان حدیث از این ابزار جدید برای گره گشایی از معضالت نوپدید 
ابوبکر  هاستفاده کردند. نخستین کسی که از این اصل سخن گفت خلیف

بود. او و بعدتر خلفای راشدین خود را برای یافتن پاسخ هایی تازه در برابر 
پرسش های نو مجاز و در واقع ناگزیر می دیدند. البته چنین تدبیری تحت 
عنوان اجتهاد در احکام شرعی از ماجرای معاذبن جبل در اواخر عمر پیامبر 

مد و قلمرو خالفت عربی البته اندکی بعد فتوحات پیش آ ١اخذ شده بود.
گسترش یافت و با آشنایی مسلمانان با قوانین و مقررات اقوام مغلوب به 

ی ساسانی، به ضرورت علم اجتهاد بنیاد نهاد شد که از ویژه ایران پیشرفته
قضا بانی نخستین یک ایرانی (ابوحنیفه) در نیمه نخست قرن دوم هجری 

 بوده است. 
لتزام به قواعد شرعی عصر نبوی به مثابه یک در هرحال مراد آن است که ا

ضرورت گریزناپذیر پیوند دین و قدرت سیاسی را تقویت کرد و به ویژه چنین 
مکانی مشخص، بعدها با ستبری بیشتر با اقتدار سیاسی  –ضررت زمانی 

و حکومتی همراه و همزاد شد. در این روند اجرای بی تنازل احکام شرعی، 
ریزناپذیر برای مشروعیت بخشی نهادهای سیاسی به عنوان یک وظیفه گ

قدرت، طبیعی و عادی جلوه کرد و در عصر عباسیان این الزام به اوج خود 
رسید. به ویژه نباید از یاد برد که در این دوره سرنوشت ساز، نهاد فقه و 

                                                
. در منابع آمده است که وقتی معاذبن جبل صحابی از سوی پیامبر برای تصدی امور دینی  ١

کرد؟ گفت:  یهو اجتماعی مردم به یمن می رفت، نبی اسالم از وی پرسید: به چه حکم خوا
به کتاب خدای. فرمود: اگر در کتاب نّصی نیافتی؟ گفت: به سنت رسول. فرمود: اگر در سنت 

نیابی؟ گفت: به رأی خویش اجتهاد کنم. پیامبر فرمخود: الحمدلله الذی وفّق رسول مستندی 
ی رسول خویش به چیز یهرسوله لمایرضاه. یعنی: حمد خدای را که توفیق بخشید و فرستاد

(ترجمه پارسی به تصحیح سید  ٢٠١، ص ١که رضای اوست.  شهرستانی، الملل و النحل، جلد 
). عموم مسلمانان این سخن نبوی را به معنای جواز ٢٧٦، ص ١لد محمدرضا جاللی نائینی، ج

اجتهاد دانسته اند. حتی شماری گفته اند شخص پیامبر نیز اجتهاد می کرده است. موسوعه 
 .   ٩-٨، ص ١ه، جلد فقهیال
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اجتهاد شکل گرفت و مجتهدان در هم دستی و هم داستانی با ارباب 
به سود قدرتمندان حاکم داده اند. تحول منفی  قدرت، همواره فتاوایی

مهمی که در این سیر و صیرورت رخ داد، این بود که همان مقررات عربی 
اسالمیزه شده، به عنوان احکام جزمی و قاطع شرعی و الهی و به طور کلی 
الیتغیر دانسته شد که می بایست به هر نحو ممکن اجرا شود و حاکمان 

 مت آنها باشد. نیز پاسدار حریم و حر 
 پنجم. فتوحات

ی مهم دیگری که به تحکیم دین و قدرت یاری رساند، کشورگشایی پدیده
بوده است. هرچند بررسی زمینه ها و عوامل » فتوحات«ها و به اصطالح 

فتوحات حداقل قرن نخست خود محتاج تحقیق و واکاوی جداگانه و 
های که  یکی از پیامد مبسوطی است ولی در اینجا به تناسب اشاره می کنم

جنگ های موفق ردّه این بوده که هوای کشورگشایی در دماغ عربان 
انداخت. منابع تاریخی گواه اند که پیروزی در جنگ هایی مهمی که در 
دوران خالفت ابوبکر به دست آمد و طی آن اعراب شورشی در تمامی اقطار 

رو شه تسخیر قلمجهان عربی سرکوب شدند، عربان مسلمان ابتدا در اندی
ایرانی در عراق و بعدتر تمامی قلمرو ایران ساسانی، که در آن زمان به 
شدت پریشان و دچار فرسایش شدید بود، شده و البته همزمان به تسخیر 
سرزمین های بیزانس (شامات) نیز پرداختند. این روند ادامه یافت و در 

 شد که کشورگشایی روزگار امویان و بعدتر عباسیان چندان معتبر و جدی
ی برای کسب اقتدار سیاسی و قدرت مالی و تحصیل غنایم به عنوان راه

ذیل عنوان اجرای یک فریضه دینی برای خلفا و امیران تعریف شد. این 
 فریضه در روزگار عثمانیان غیر عرب نیز با جدیت تمام دنبال شد.

است.  بوده» جهاد فی سبیل هللا«عنوان مذهبی این کشورگشایی ها 
هرچند این جهاد و جهادگرایی ریشه در غزوات و سریه های پرشمار عصر 
نبوی داشت، ولی به مقتضای اقتدار سیاسی و اقتدارگرایی عصر خالفت 
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، »جهاد ابتدایی«اموی و عباسی و عثمانی، اصل جهاد و آن هم با عنوان 
 نتوده های مسلمان برساخته شد و در نهایت به دست فقیهابرای بسیج 

حاشیه نشین قدرت سیاسی تحت عنوان یکی از فروع دین و یک فریضه 
مذهبی و دایمی تعریف و در واقع بر اسالم و مسلمانان تحمیل شد. به 
گونه ای که هنوز هم جهاد در کنار دیگر احکام شرعی (نماز و روزه و زکات) 

ن یفریضه شناخته می شود و اغلب فقیهان فریقین بدان باور دارند و بر ا
نظرند که در صورت توان و شرایط مساعد برای گسترش اسالم و مسلمان 
کردن پیروان دین های دیگر باید جهاد کنند تا رضایت خدا و رسول را کسب 

 کنند.              
در این دوره احادیث بسیاری به نام پیامبر و یا اصحاب و خلفای نخستین  

ت و حاکمان کار به دست را از جعل شد تا سیاست های روزمرّه ارباب قدر 
نظر شرعی و مذهبی موجه نشان دهد. اصل جهاد ابتدایی به معنای 

در قرن دوم و سوم با پیشگامی امام شافعی مطرح » اسالم یا شمشیر«

 

 دیدپ یاسالم یدر قلمرو خالفت عرب قیعم یچرخش یعوامل مختلف
 یچرخش، ضمن وجود نسبت نیا رورتیو ص ریکه س یاآورد؛ به گونه

اما کامال در تعارض  ن،یو اسالم آغاز  یعصر نبو راثیاز م یبا وجوه
سامان  ،یمعتبر نبو رهیو سنت و س یقرآن یهابا محکمات آموزه

وشش پ ریفراوان ز  اتیغالبا با جعل البته ،یابیسامان  نیو ا افتی
 دایپ تیو مشروع تیشد تا در نزد عام و خاص مقبول هیتوج انتید

 کند                      
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ی واجب است در هر سال در سرزمین کفار جهاد شد و اعالم شد بر خلیفه
آبادی در کتاب مهم کند و غنایم به دست آورد. نعمت هللا صالحی نجف 

خود در این باب به تفصیل بحث کرده است. به این نظر » جهاد در اسالم«
 توجه کنید:» االُمّ «) در کتاب ٢٠٤-١٥٠فتوایی امام شافعی (

اگر مسلمانان قوی باشند باید سالی بر خلیفه مسلمانان نگذرد مگر این «
، اگر برایش که در بالد مشرکانی که از هر طرف همسایه مسلمانان اند

ممکن باشد یک بار لشکرکشی کند، اگر برایش ممکن باشد من دوست 
دارم در هرسال هرقدر بتواند در بالد مشرکان به جنگ اقدام کند بدون این 
که مسلمانان را به خطر بیندازد. حداقل چیزی که بر خلیفه واجب است 

رای د؛ باین است که سالی بر او نگذرد مگر این که یک جنگ داشته باش
این که در طول سال بدون عذر تعطیل نشود. این را به این سبب گفتم که 
رسول خدا از وقتی که جهاد بر او واحب شد در هرسال یا خودش یا توسط 

 ١    ».شخص دیگری به یک یا دو جنگ اقدام و یا سریه هایی اعزام می کرد
ابتدا  ابتداییوفق تحقیق و بررسی نویسنده پس از آن بود که مبحث جهاد 

در فقیهان اهل سنت و جماعت و در پی آن در آرای فقیهان شیعی متقدم 
و طبعا متأخر پذیرفته و برجسته شد. به تعابیر شافعی بنگرید که چگونه 

ی و عادی عصر نبوی با دالیل کم و بیش روشن، مبنایی و از جنگهای ساده
امی ادوار و آن هم به معیاری می گیرد برای جهاد با کفار و مشرکان در تم

ن م«عنوان یک فریضه برای حاکمان مسلمان و آن هم به استناد این که 
در این نظر فقهی عنصر قدرت و اقتدار و استیالی مسلمانان »!. دوست دارم

                                                
 یهشافعی است که در صفح» صالحی نجف آبادی از کتاب آالم یه. این متن نقل و ترجم ١

وی آمده است. از آنجا که دسترسی به کتاب صالحی ممکن » در اسالم جهاد«کتاب  ٨٣
 »بازاندیشی در مفهوم جهاد«آقای احمد کاظمی موسوی با عنوان  یمقالهنشد، متن فوق از 
» جرس«منتشر و سپس در وب سایت » ایران شناسی« یهدر نشری ٢٠١٣است که در سال 

 بازنشر شد.  
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بر دیگران محور بنیادین در جهادگرایی است. این در حالی است که هرچند 
 بلیغ دین و گسترش دعوتنبی اسالم بر بستر جنگهای عصر خود برای ت

دینی خود استفاده می کرد ولی اوال این مخالفان بوده اند که جنگ ها را 
آغاز کرده بودند و ثانیا اسناد تاریخی گواه است که این جنگ ها حتی اگر 
برای گسترش دعوت بوده هرگز برای تسخیر سرزمین های دیگر و بسط 

ز آنجا که در چند نوشتار در اقتدار و اقتدارگرایی شخص وی نبوده است. ا
باب جهاد اسالمی سخن گفته ام در اینجا بحث را رها کرده و عالقه مندان 

 ١   را به آن مقاالت ارجاع می دهم.
 ششم. تأثیرپذیری از ملوکیت ایرانی

ی مهم دیگری که در تحکیم دین و قدرت سیاسی و در عمل در بسط پدیده
 سالم نقش فائقه ای ایفا کرد، آشناییاقتدارگرایی خالفت عربی در پوشش ا

 عربان مسلمان با سنت سیاسی و آئین ملکداری ایرانیان بوده است. 
می دانیم که عربان حجاز در مقطع پیش از ظهور اسالم وفق نظام قبایلی 
خود عمل کرده و عمال هر قبیله دارای امیری بوده و از این رو نه با 

 و نه چندان تحت تأثیر سنت پادشاهی امپراطوری بیزانسی پیوندی داشتند
ی نوع ایرانی یعنی فرمانروایی موروثی بوده اند. اصوال ملوکیت یا شاهنشاه

 ٣٥در برخی آیات قرآن نیز مذموم شمرده شده است (از جمله در آیه 
سوره نمل) و مسلمانان نیز در عصر خلفای راشدین این نظام را در تعارض 

وی می شمردند. اما در عصر معاویه (به دالیلی با سنت عربی و اسالمی و نب
که گفته شد) ملوکیت با سنت عربی و اسالمی پیوند خورد. در منابع 

                                                
جهاد اسالمی، اهداف «و » چند مالحظه در باره جهاد اسالمی« یمقاله. از جمله بنگرید به:  ١

در وب  ١٣٩٩اسفند  ٢٤و دمی در تاریخ  ١٣٩٥شهریور   ٣١که اولی در تاریخ » آن ماهیتو 
 منتشر شده اند. » زیتون«سایت 

ه م موسی پور، منتشر شدیهابرا یهاثر کلود کائین، ترجم» خلفا یهجنگ در دور « یمقالهنیز 
 ، مفید است و حاوی اطالعات مفیدی است.   ١٣٨٣فصلنامه تاریخ اسالم، سال پنجم، پائیز در 
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اسالمی آمده است که عمر در سفری که به شام و فلسطین داشت و در 
این سفر با معاویه که امارت شامات را داشت دیداری داشت، وقتی که 

 »کسری عرب«در او دید، او را به طعن  جالل و جبروت و شکوه پادشاهی را
نامید. در منابع پرشمار اسالمی از قول نبی اسالم آمده است که خالفت 

 ١ سی سال است و پس از آن ملوکیت خواهد بود.
پیوند اسالم و سنت پادشاهی ایرانی، پس از تسخیر ایران در عصر عمربن 

ی کسانی چون هخطاب، آشکار شد و در روزگار معاویه و بیشتر در دور 
عبدالملک مروان تقویت شد و رسمیت پیدا کرد. مهم ترین عنصری که در 

اسالمی حجاج نقش داشته است  –انتقال سلطنت ایرانی به خالفت عربی 
بن یوسف ثقفی بوده است. او، که حدود بیست سال در قلمرو ایرانی (عراق 

وع ثیر سلطنت مطلقه نو خراسان بزرگ و دیگر نواحی ایرانی) و آشکارا تحت تـأ
ایرانی آن بود، اندیشه سلطنت مطلقه را در متن خالفت اسالمی تثبیت کرد و 
او بود که در نامه ای به حسن بصری (احتماال نخستین بار در جهان اسالم) از 

برای خلیفه استفاده کرد و به استناد آن از حسن » السلطان ظل هللا«اصطالح 
اعت کند. با چنین دیدگاهی بود که حجاج برای خواست تا از خلیفه مطلقا اط

تحقق افکارش و تثبیت خالفت خود را به هر کاری مجاز می دانست و البته او 
این روند در روزگار  ٢در عین حال افکار و رفتارش را عین عدالت می شمرد.

عباسیان حکیم و تقویت شد. زیرا این سلسله به ویژه در نیمه نخست حیات 
 هر چیز تحت تأثیر اندیشه ها و سنت های ایرانی بوده اند. خود بیش از 

                                                
، ص ١٢. در این باب بنگرید به منابع کهن تر از جمله: صحیح مسلم (شرح نووی)، جلد  ١

؛ حاکم ٤٠١، ص ٢؛ سنن ابوداود، جلد ٢، ص ٢؛ مسعودی، مروج الذهب، جلد ٢٠٤-٢٠١
و  ٧٣٨، ص ٢و ابن صباغ، الفصول المهمه، جلد  ١٤٥، ص ٣ نیشابوری، المستدرک، جلد

 اثر عبداالعلی مودودی. » الخالفه والملک«اثر متأخر 
؛ احسان صدقی، الحجاج بن یوسف الثقفی ٧٦، ص ٤. ابن عساکر، التاریخ الکبیر، جلد  ٢
 و حسین مؤنس، مقدمه ٥٤١-٥٤٠و  ٣٧٢-٣٧١، ٣٣٢-٣٣١، ٣١٣ص  -حیاته و آراءالسیاسیه –

 .   ٧کتاب الحجاج احسان صدقی، ص 
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 هفتم. غلبه عربیت بر اسالمیت
استفاده می کنم. با » اسالمی –خالفت عربی «من همواره از عنوان ترکیبی 

این اصطالح و با تقدّم عربیت بر اسالمیت در نظام خالفتی پس از اسالم، می 
سالم و تأسیس خالفت، به تدریج خواهم ادعا کنم که پس از درگذشت نبی ا

عربیت بر اسالمیت چیره شده و در واقع تعصبات قومی و حتی قبیله ای بر 
ارزش های نوپدید دینی غلبه کرده و شاید قرنی نگذشت که دیگر هرچه بود 
عربیت بود و سنت و فرهنگ عربی با تمامی میراث فکری و مدنی و سیاسی 

از اسالم و پس از آن، تعصبات قومی  مهم ترین عنصر عربیت در پیشاش. 
و قبیله ای بوده است. اما نبی اسالم و دعوت دینی او، درست در نقطه مقابل، 
کوشید تا هم با نظام قبایلی مقابله کند و هم از تعصبات قومی و قبایلی 
بکاهد. در قرآن تمامی امتیازات قومی و نژادی و طبقاتی بی اعتبار دانسته شده 

سه گروه امتیاز قائل شده که از قضا هیچ یک صبغه مادی ندارد: و فقط برای 
 ).  ٩٥) و مجاهدان (نساء آیه ٩)، دانایان (زمر آیه ١٣پارسایان (حجرات آیه 

اما پس از عصر نبوی، عربیت با صبغه تعصبات قبیله ای بر میراث دینی و 
ن شد. ایاخالقی و معنوی دعوت اسالمی سایه افکند و به تدریج بر آن چیره 

نامید، از سقیفه آغاز شد و ادامه » جنگ بنی ها«جدال، که می توان آن را 
یافت و حدود هفت قرن طول کشید. در آغاز قبیله بزرگ قریش برای خود 
دعوی امارت انحصاری کرد و، پس از آن که این دعوی تثبیت شد، دو قبیله 

دعی استه و هر یک ماصلی آن یعنی بنی هاشم و بنی امیه با هم به رقابت برخ
امارت انحصاری بودند. این دو از پیش از اسالم نیز عمدتا در قالب بنی 
عبدمناف و بنی عبدشمس با هم رقابت داشتند. تا پایان کار عثمان اقتدار 
عمدتا در انحصار بنی امیه بود و پس از آن حدود پنج سال در اختیار بنی هاشم 

الفت یکسره از آن نوادگان امیه خقتدار قرار گرفت ولی از آن پس بار دیگر ا
شد. در پی پیروزی شورش های متحد دو شاخه هاشمی یعنی بنی علی و بنی 
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عباس، امویان زوال یافته و این بار اقتدار انحصاری خالفت به دست عباسیان 
البته در این دوران  ١افتاد و این استیال تا اواسط قرن هفتم میالدی ادامه یافت.

دال نهان و آشکار بین دوشاخه عباسی و علوی در جریان بود ولی طوالنی، ج
 ی نشد.هرگز به پیروزی قاطع و نهایی علویان منته

ی از مسلمان رادیکال گفتنی است که در این دوران جدال سنگین گروه
بودند که خارج از این دسته بندی ها تعریف می » خوارج«تحت عنوان 

تیازات قومی و خاندانی و طایفه ای باور شدند چرا که آنان اصوال به ام
نداشتند و با هر نوع امتیازات نژادی و طبقاتی مخالف بوده و با آن 

 مشخصات مبارزه می کردند.
جمع بندی این گزارش کوتاه از نسبت بین دین و قدرت در اسالم آغازین 
تا قرن هفتم هجری، آن است که عوامل مختلفی (که در اینجا فقط به 

 –ی آنها اشارت رفت)، چرخشی عمیق در قلمرو خالفت عربی هفت تا
اسالمی پدید آورد؛ به گونه ای که سیر و صیرورت این چرخش، ضمن وجود 
نسبتی با وجوهی از میراث عصر نبوی و اسالم آغازین، اما کامال در تعارض 
با محکمات آموزه های قرآنی و سنت و سیره معتبر نبوی، سامان یافت و 

ن یابی، البته غالبا با جعلیات فراوان زیر پوشش دیانت توجیه این ساما
شد تا در نزد عام و خاص مقبولیت و مشروعیت پیدا کند. شناخت دقیق و 
علمی و مشخص این ویژگی ها، از بایسته های کار یک پژوهشگر مسلمان 

 و غیر مسلمان است.
 *ادامه در شماره آینده

 

                                                
النزاع والتخاصم فیمابین «هفتم و هشتم هجری در کتاب  یه. تقی الدین مقریزی در سد ١

خود به نیکی و به تفصیل نزاع و تخاصم هاشمیان و امویان را گزارش » بنی امیه و بنی هاشم
 کرده است.  





١٠٢ 
 

 
 
 
 
 

 زشت و زیبای آراء مطهری
 رضا علیجانی

 
ی گفتاری است که در یکی از سلسله آید گزیده و ویراسته: آنچه در پی میاشاره

شناسی مطرح شده و اکنون به مناسبت چهل و دومین های شریعتینشست
 است:سالگرد ترور مرتضی مطهری در اختیار فصلنامه نقد دینی قرار گرفته 

❊❊❊ 
. زیرا است نبوده و جامعه زمانه صاحب گفتار غالب گاههیچ مطهری مرحوم

در  نداشتند و یا رویكرد نوجویانه را قبول غالباً ایشان سنتی هایحوزه در درون
را در  فكری اول او حرف كه نیست ایدوره هیچ . یعنیها خریدار نداشتحوزه

 معموالً این از افراد دو فرهنگه باشد. برخی زده ییا روشنفكر سنتی جامعه
 در میخانه. آقای دارند و نه در مسجد راه نه بینیممی را دارند که گاهی مشكل
 یا اوایل ۴۰ شود. مثالً در مورد دههمی وضعیت مقداری دچار این هم مطهری

 از ما، نسل قبل زند. نسلرا می اول حرف عمدتاً بازرگان گفت توانمی ۵۰ دهه
 مطهری نگارها و... با آقایها، بستهها، توسلیها و دكتر یزدیسحابی مهندس
 را مهندس و ایران اسالم متقابل خدمات كتاب مقدمه داشتند (حتی آشنایی
ً می هم داشتند و جلساتی هم نزدیكی ) رابطهاست نوشته سحابی  رفتند (مثال
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 عمدتاً تحت شود) ولیمی بحث رئالیسم و روش فلسفه اصول كه جلساتی
 .است زدهرا می اول اند و او حرفبوده تأثیر آراء بازرگان

 دو بود، شاید بتوان متفكر درجه مطهری از ما آقای قبل در نسل اگر بگوییم 
 دغدغه ما هیچ واقعاً نسل د؛ یعنیبو ۴و  ۳ درجه ما وی با نسل در رابطه گفت

ً همنداشت مطهری آقای كتاب خواندن برای ایو انگیزه  دوستان . عمدتا
ً كتاب نخوانده  ایگرفتند چند صفحهرا می و سرنوشت انسان بودند. مثال

 كسی رسید كهنظر می به یا اینقدر سخت گذاشتند یعنیخواندند و كنار میمی
 شده غالب شریعتی گفتمان كه . در نسلینداشت فهمید یا اصالً جاذبهمین

 از ما بویژه قبل اما در نسل نداشت رواج خیلی مطهری آقای بود دیگر مباحث
 و بسیاری گرفت اوج التقاط شد و مسئله پیكار مطرح جریان كه ۵۴ در سال

 در نسل دینی نوگرایان ؛ در برخی"ی شماستگفتند "امروزِ" پیكار، "فردامی
بوجود آمد. اما  آثار مطهری خواندن برای روحی تمایل ، یكو جوان میانسال

ً شتاب انقالب مرحله را به دوران آن حوادث سریع شتاب  چسباند و اصال
  برد و محو كرد. پیكار را از بین پیكار و كودتای ، مسئلهانقالب

 ذهن به جدی شوك بودند و یك گرداب و آن خاطره آن در درون كه اما كسانی
گشتند. می پاسخ دنبال در آثار مطهری دوره بود، در یك وارد شده و وجودشان

. ایمشده مبارز گفتند ما ماركسیست از مسلمانان بخشی ناگهان دوره در این
از ما  افراد نسِل قبل برخی در میان خواندن لسفهف نوعی تب دوره در این

 حرف چرخیدند و هیچ دور خودشان رسد آنها همنظر می بوجود آمد. اما به
 به مطهری (و مقداری رویكرد به فلسفه به بازگشت نزدند. و از این جدیدی
 علت ما نشد. شاید هم جامعه عاید اندیشه ) چیز جدیعاطفی صورت
 را محو كرد و آن موج اصالً آن انقالب حوادث شتاب بود كه این اشاصلی
 از نسل بخشی در میان برد. اما در هر حال بود را از بین آمده پیش كه ایزمینه
بیشتر بودند یا در  سیاسی مقدار در فضای یك دوره آن كه و نسلی سال میان
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 طور خاص به مطهری آقای به رویكردی ترهایشانمذهبی بویژه زندانها بودند و
تر افراد سنتی در برخی گفت بوجود آمد. و شاید بتوان طور عام به و آثار فلسفی

و مبارز نبودند  سیاسی هم خیلی كه كاریافراد محافظه و نیز در بعضی
شور و  شد. اما در كل دگار هممان بوجود آمد كه مطهری آقای به رویكردی

از  ایعده شدن ماركسیست موج دیگر آن و گرد و غبار انقالب حوادث شوق
 برد.  را از بین مذهبی مبارزان

 
   مطهری آثار در مثبت هاییممیزه برخی⏹ 

در اندیشه و حرکت مرحوم  یا منفی مثبت یهاآنچه در اینجا از ممیزه
 ینوگرا ا اسالمی یعتیشر  یینوگرا د اسالمید هیشود از زاومی مطهری مطرح

 .است شانیا یفكر و حركت یمطهر یآقا اندیشه به كالیراد
 فكری نسبی و سامان دستگاه از انسجام برخورداری

در  صهیخص نیدارد، ا یمطهر یآقا كه یاستدالل شیو گرا هیروح علت به
 در دستگاه یفكر سامان كی میتوانوجود دارد و ما می اششهیاند همه
وجود  هم یتعارضات است ممكن یی، هر چند در جاهامینیاو بب یفكر

 به شانیا كه یشیگرا نیب ا پارادوكسی فطرت یهنظر  باشد (مثل داشته
 در مجموع یدارد). ول یحوزو و منابع فقه به كه یشیدارد و گرا ید آزادییتأ
 . است مشاهده قابل شانیدر آثار ا یمندو دستگاه یفكر سامان كی

 تاکید بر تحقیق
 كیو  و استدالل قیتحق د بر بحثیامور و تأك همه دنیند یو تعبد یدیتقل
ا ی ستین مدرن عقل شانیمورد نظر ا تی.  هرچند عقالنییگراعقل نوع
 مختلف یهاها و نحلهشهیاند ما قبل یفلسف شی، گراشانیفلسف شیگرا

در  یاستدالل یهروح كی حال نی؛ اما در عاست بعد از رنسانس یفلسف
 یهااز نحله یدر برخ كه یتعبد شاتیگرا شود و آنمی مشاهده شانیآثار ا
 . شودمی دهیكمتر د شانیوجود دارد در آثار ا یحوزو
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 تالش برای فهم زمانه
 با آنها. ما این روز و دیالوگ و مكاتب مسائل و فهم آشنایی در جهت تالش

روز را  دارد مسائل سعی اما ایشان بینیمنمی روحانیون را در همه خصیصه
 بخواند، نظریات فارسی به ها كتابحوزه كالسیك از دروس بفهمد، خارج

كند و... و در  ماركسیستها و غیرماركسیستها داشتند) را مطالعه (كه فلسفی
در  وجود دارد كه در ایشان از حوزه بیرون به و نگاه گرایش نوع ، یكمجموع
 را از اول . آنها درسهاییاست وجود نداشته روحانیون اتفاق به قریب اكثریت

 در آقای حالت بودند. اما این و راضی قانع هم همین خواندند و بهتا آخر می
 داشته هم با دیگر اندیشه دیالوگ به تمایل تا حدودی ایشان نبوده مطهری

. قرار داشت از قدرت خارج روحانیت زمان در آن اینكه به با توجه . البتهاست
گذارد. فتگو تأثیر میو قواعد گ مناسبات روی بودن از قدرت و بیرون در درون

 و یك ماركسیست هستند ـ یك هر دو مغلوب موقع گفتگو، یك یك طرفین
یا  قدرت مغلوب قدرت ـ و هر دو از نظر ساخت روشنفكر یا رفرمیست مذهبی

 گفتگو از قدرت تواند در ایننمی كدام هیچ هستند. بنابراین قدرت اپوزیسیون
ها دیگر نحله علیه حكومتی بگذارد و از اجبار و زور و قدرت یهنیز ما اشسیاسی

 گیرد. می صورت تر و روانتریراحت فضای گفتگو در یك این ببرد. در نتیجه بهره
 تقدم عدالت بر دیانت

 در بحث هینظر  نی. اانتید به نسبت عدالت بودن ینیشیپ هینظر  طرح
 عدالت را به نید دینظر ما با نیا طبق  .است شده مطرح یاله عدل

 رونیب شاخص كیو  منبع كی بیترت نی. بدنید را به عدالت نه میبسنج
 . است شده رفتهیپذ نیخود د سنجش یبرا نیاز د

دا یپ بسط یمطهر یآقا یفكر دستگاه در كل هینظر  نیرسد انظر می اما به 
شود  در نظر گرفته نیاز د اد خارجیخود بن شاخص كی. اگر است نكرده

هر  به یرد. ولیگمی شكل یگرید هگون به یفكر و سامان اساساً دستگاه
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 به اصل نیو ا است رفتهیپذ هینظر  كی عنوان را به اصل نیا شانیا حال

 نیا نكهیا قرار دارد، ضمن ی" ویفكر در "چارچوب " مثبت"رگه كی عنوان
 شانیا یفكر دستگاه هو استمرار در مجموع یو تسر كاربرد علمی هینظر 

 .است نداشته
و  (قرآن است نیاجتهاد در د از منابع یكی" ند "عقلیگوها میدر حوزه 

" الشرع به ، حكمالعقل به ند "ما حكمیگوا مثالً میی) و اجماع و عقل سنت
 ینظر اصل كی صورت نها بهی"، االعقل به حكم الشرع به ا "ما حكمیو 

 دا كردهیپ یتسر یحوزو در اندیشه هینظر  نیا نكهیا وجود دارد، اما بدون
گاه در آنجا چیه هینظر  نیو ا ستین گونه نیها اصالً احوزه تیباشد. واقع

 .است نبوده یو سار یو جار غالب
 نكهیا ، ضمنهم نید به نسبت عدل بودن ینیشیپ هیرسد نظر نظر می به 

 و دستگاه یفكر هبر مجموع ی، ولاست یتأمل و قابل ار مثبتیبس هینظر 

 

 دستگاه در كل انتید به نسبت عدالت بودن ینیشیپ هینظر  طرح
خود  شاخص كی. اگر است نكرده دایپ بسط یمطهر یآقا یفكر

 یفكر و سامان شود اساساً دستگاه در نظر گرفته نیاز د خارج ادیبن
را  اصل نیا شانیا هر حال به ی. ولردیگیم شكل یگرید گونه به
" "رگه كی عنوان به اصل نیو ا است رفتهیپذ هینظر  كی عنوان به

 هینظر  نیا نكهیا قرار دارد، ضمن ی" ویفكر در "چارچوب مثبت
 شانیا یفكر دستگاه و استمرار در مجموعه یو تسر یكاربرد علم

 .است نداشته
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 شهیاند نیا یمنف نقاط . در طرحاست نبوده یو سار یجار یمطهر یآقا
 میخواه اشاره سازگار است عدلبا  و نه با عقل نه كه یاز موارد یبرخ به

 ا اسالمیگو برداشت نیمرتد وجود دارد. در ا به راجع كه ییاهیكرد، مثالً نظر 
 تواند خارجگر نمییشود د آن داخل هر كس كه است ییایماف گروه كی

 هر كس یعنی. است خودش گردن گر خونشیبرود، د رونیشود و اگر ب
 و حكم برداشت نیبدهد. ا دهیر عقییتواند تغگر نمییشد د نمسلما كه

را  ؛ اگر عدلبا عدل د و نهیآامروز جور در می با عقل نه كه است یخطرناك
و در  یحوزو در منابع . اما از آنجا كهمیر یدر نظر بگ یرونیب شاخص كی

 حكم نی، ااست شده مو احكا ثیاحاد یاز برخ كه ییهااستنباط یبرخ
 یبرداشتها به یكامل تیو اولو اصالت یمطهر مرحوم وجود دارد و نظرگاه

 رسد.می نقطه نیا تاً بهیدهد؛ نهامی یحوزو
 روز و قلم فارسیمطالعه به

ها بود! حوزه در اغلب یبیدو امر غر  نی، ایفارس ر بهیروز و تحر  به همطالع
 یرسد آقانظر می . هر چند بهنداشت اد رواجیز  هم كردن یفارس ر بهیتحر 

 دهد و استداللمی حیتوض یفارس زبان را به یحوزو قاً مطالبیدق یمطهر
و  جوانها گفتن یروز و برا زبان و به یفارس را به مطالب كند اما همینمی

 . است یمطهر یآقا مثبت از نكات یكی هم كردن استدالل
 زدگی روحانیتانتقاد از عوام

. بازار و عوام به تیروحان یمال یو وابستگ تیروحان یزدگعوام هینظر  طرح
دارد و در  تیروحان سازمان یاساس مشكالت عنوان تحت یامقاله شانیا

 كردهذكر  تیروحان یزدگرا عوام تیروحان یاساس مشكل نیآنجا مهمتر 
 بوده ار مهمییبس موضوع هنگام ، در آنمسئله نیا و بحث . طرحاست
ها و حوزه تیروحان تیوضع به یمطهر مرحوم یانتقاد انگر نگرشیو ب است

 یلیخ حلرسد راهنظر می دهد بهمی كه یحلباشد. هر چند راهمی
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 یمال یوابستگ كتاب نیر اباشد. د یاانگارانهد سادهیو شا یرفرمیست
 است داده كه یحلدر راه حال نیدر ع ی، ولشده بازار مطرح به تیروحان
طور  را به دهند، وجوهاتشانمی وجوهات كه ها و تجار و مردمییبازار  گفته

 صندوق آن شود تا به اعالم یصندوق علما ندهند بلكه دست به میمستق
 یو مشكل است انگارانه ساده یلیخ حلراه نیرسد انظر می نند. بهز كیوار 

" نباشد، تو چشم "چشم اگر مسئله كه ستیطور ن نینكند. ا را حل
 آورد نشانرا می اشید بانكیكند، رسنمی یجاد نشود. فرقیا یمال یوابستگ

 دهد! می
 یر جمعبندیتعب نیتاً با اینها دارد كه تیروحان یرو ینظر یمطهر مرحوم 

را  زده آفت ، درختاست زده آفت درخت كی مثل تیروحان كند كهمی
 بعدها هم هینظر  نیكند. ا را اصالح آن یستیبا ببرد، بلكه د انسانینبا

ر قرا یعتیشر  تیروحان یمنها تز اسالم مقابل ینوع شود (و بهمی یتكرار
با  یو برخورد انتقاد تیروحان مشكالت ید رویتأك رد). در هر حالیگمی

 .است یمطهر یآقا و مثبت توجه قابل از نكات یكیها حوزه ساخت
 نقد اخباریگری حوزه

د در یگومی ی. ویفعل یدر حوزو یاخبارگر یهاد بر وجود رگهیو تأك اشاره
روز شدند، اما یپ ونیاصول كه است ، درستونیاصولو  ونیاخبار  نیب جدال

د بر یتأك یسر خشك ماند و آن یها باقحوزه در اندیشه یماریب آثار آن
 وجود دارد.  هنوز هم و استدالل عقل یریكارگ به و عدم ثیظواهر احاد

 عاشورا تحریفات طرح 
 یبا بخشها كرده یدارد و سع رابطه نیدر ا یمفصل مطلب یمطهر یآقا  
عاشورا  از مسئله كه یخیتار  یتهایها و روایعزادار  یر مستند و سنتیغ

و  یینشانگر نوجو زمان ز در جو آنین مسئله نیا شود برخورد كند. طرحمی
 ونیروحان و از جمله مردم ینید شهیاز اند ییزدا خرافه یبرا شانیا تالش

 باشد. ها میو حوزه
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 یبا آقا رانیا هروزنام مصاحبه و به میپرانتز باز كن كینجا ید در ایبده اجازه 
 مصاحبه نیا نكهیبود. بعد از ا جالب كه میكن اشاره یآبادنجف یصالح
بتوانند  بودند تا بلكه كرده كیتحر  به از شهرها شروع یشد در بعض چاپ

 یآبادنجفینبودند. صالح موفق یلیخ ندازند كهیب راه تحصن شانیا هیعل
را.  یمطهر یهنظر  ندارد و هم را قبول یعتیشر  یهنظر  عاشورا هم لیدر تحل

 یمطهر یآقا در نقد كتاب من د كهیگومی مصاحبه در آن شانیا هر حال به
 به نسبت و محترمانه "نقد عالمانه است نیا رشانی. تعببودم نوشته یكتاب

 ، اشتباهاتییرنهایو غ ییابتدا یاعتبار، برداشتهایب منابع به شانیاعتماد ا
 د كهیگومی اشگر از مصاحبهید قسمت كی". در و بعضاً تناقضات یخیتار 

 سال كتاب ،انتظار داشتم بودم دهیكش یاریبس زحمت كتاب نیا یرو "من
 یااعالمیه بود كه یصحاف هدر مرحل كتاب نیكند "امی شود". بعد اضافه

د یباند سع از طرف كه است نیا بنده حدس منتشر شد كه كتاب نیا هیعل
ختند یر می ا خونیكشتند می آدم قصد قربت به نها كهیا است بوده امامی

 نیطور بود ا همین هم د "تفكر خوارجیگوزدند". بعد میمی و تهمت
دارد!"  ثواب شانیدارند بر ا كه یكردند تهمتها و حمالتها تصور میگروه

دارند و در  یخبر یبولتنها را به اعالمیه نیا هر حال د "بهیگوبعد می
ـ  یفرهنگ یدر خبرها نمونه عنوان كردند و به نصب علمیه یهاحوزه

 به اشاره ضمن ۶۵ هصفح ۹۹ شماره اسالمی غاتیتبل سازمان یاجتماع
د یشه اتیدر رد نظر  یكتاب یآبادنجف یصالح است آمده اعالمیه همین
 شده چاپ هزار نسخه ۱۰و در  صفحه ۷۰۰در  كه نوشته سال ۶در  یمطهر
 .است ارشاد نگرفته از وزارت و مجوز چاپ است

د سابقاً یگومی ید مطهریشه د بهیانتقاد شد خود ضمن او در كتاب 
 فاتیتحر  شانیا چگونه بود حال یپرداز دروغ اشهمه شانیا یمنبرها

 اشنها همهیا كند كهمی اشاره یصالح ی". بعد آقااست عاشورا را نوشته
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 هر حال دارد. به خبر وجود كی در همین مسلم دروغ ۶و  است دروغ
 میخواستو می میگرفت را هم و مجوزش میرا برد كتاب نید ما ایگومی

د یگو. بعد میرا گرفت آن یآمد جلو تیروحان ژهیو دادگاه كه میمنتشر بكن
د؟ یكار را كرد نیچرا ا گفتم دمیرا د یشهریر یآقا یاجلسه كیدر  "من

را  نیا داشت یو قانون مجوز رسمی كتاب نیا ، گفتممیما كرد بله گفت
د. یكرد فیچرا توق پس ، قانوناً مجاز بود، گفتمد، گفتند بلهیبود شما مطلع

 داد به د؟ پاسخیكار را كرد نیچرا ا . گفتممیكرد عمل قانون گفتند ما فوق
"هو"  ید مطهریشه افتینشر می هاجاز  كتاب نیاگر ا نكهیا یكی دو علت

 كتاب نیاگر ا نكهیگر اید علت بود. گفت شانیر خود ایتعب نیشد. امی
د یشه از انتشار كتاب یناش یجنجالها مشابه ییشد جنجالهامنتشر می

 آمد".می شیپ ییهانظمییو ب شد، اختالفاتد تكرار مییجاو
 یاز آقا هم ییهاهیگال مصاحبه نیادر  یآبادنجفیصالح یآقا البته 

 و گفته خوانده شانیا را داده خودش كتاب كند كهمی دارد و مطرح یمطهر
 كتاب كه است . خوبستین مهم یلیخ یول دارم یاتینظر  حاال من است

ً كهیگومی یصالح یمنتشر شود. آقا عاشورا  فاتیتحر  كتاب د اما بعدا
ً آقاشدم اصالً متعجب منتشر شد من  یدر آنجا با آقا یمطهر ی. ظاهرا

 مصاحبه . در آناست آمیز برخورد كردهنیار توهیبس اتشیو نظر  یصالح
د یگومی كه است آورده را هم شیها و كدهانمونه یآبادنجفیصالح یآقا

 یمطهر یآقا كتاب یوقت و گفتهو...  گفته و دروغ زده تهمت من به شانیا
 و گفته دادم هیاو هد را به كتابم كه یكس كه است كرده تعجب را خوانده

 كرده هم انتشار كتاب به هیو توص نداده یتذكر یدارد ول ینظرات كه است
 . بهاست آمیز برخورد كردهنیقدر تند و توه نیا نجا با منی، چرا در ااست

 یگرید ز خود نمونهیمورد ن نی. اما ااست یخود داستان هم نیا هر حال
 .یمطهر یآقا یباال تند و از موضع یاز برخوردها است
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 یاز بحثها یكیعاشورا  فاتیتحر  یرو یمطهر یآقا یبحثها در هر حال 
و  سنت یهاهیال یبرخو برخورد با  آن اساساً طرح كه است یو خوب مثبت
 یكس قیوجود دارد، از طر  یروحان یهاما و حوزه در جامعه كه یزدگعوام

 .، راهگشاستاست یروحان كی هم خودش كه
 تضاد در فلسفه اسالمی نظریه طرح

با  یدارد ول یجد یهستها معموالً زاویبا ماركس نكهیا ضمن یمطهر یآقا
تضاد وجود دارد،  بحث هم اسالمی د در فلسفهیندارد بگو ییباا نیوجود ا

انگر یب هم مسئله نیا دارد. طرح هم ییكاربردها و چه ستیچ اشفیتعر 
 . یینوگرا نوع كی بود و هم ینظر شهامت نوع كی

 گریتقابل با خوارج
 نكات نیمهمتر از  یكی.  یمذهب یگرو خوارج یسر با خشك مخالفت

 ینید یسر در برابر خشك یریگو موضع لینقد و تحل یمطهر یآقا مثبت
 شانیاثر از آثار ا ٦، ٥د در یشا صهیخص نیها بود. ادر حوزه ژهیو به

و  و با نفرت تیو جمود و با عصبان یسربا خشك در آن باشد كه منعكس
 یگرگر و با خوارجید یهاشهیبا اند كردنهللا برخورد انصارحزب مثل یتند

 دارد كه یاجمله شانیا هم . بعد از انقالباست كرده مخالفت یمذهب
كند، قطعاً  یكتاتورید اسالمی د "اگر حكومتیگومی ی. واست مهم یلیخ

 هم نیاگر د كه است ینیبو روشن ینیبشیپ كی نیخورد" و امی شكست
 نجا بهیخواهد خورد. ما در ا برود شكست شیپ یكتاتوریخواهد با دب

كار  هست یدر مورد آزاد شانیا در اندیشه كه یكالیپارادوكس یهاجنبه
در  یار مثبتیبس استبداد نكته قیاز طر  نید ینابود به اشاره ی، ولمیندار 

 .  است یمطهر یآقا یبحثها
 بشر حقوق مشروط پذیرش
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 یردپاها یمطهر یبشر در آثار آقا و حقوق یعیطب حقوق مشروط رشیپذ
 یجد یهاتبصره در مورد زنان شانی، ادر مورد زنان نه دارد (البته یروشن

 یآقا یانسانشناس یدگاههاید گفت توانمی هم ). در مجموعاست زده

. تر استتر و مثبتیغن خیو تار  در مورد جامعه شیدگاههایاز د یمطهر
 علت به حركتش سوم هیفاز و ال در آن ژهیبو خیو تار  اما در مورد جامعه

 یمنفار یو برخورد بس یعتیشر  مثل یمذهب یبا روشنفكرها كه یجد مقابله
د یگوبرخورد بكند مثالً می با تعادل یلیتواند خستها دارد، نمییبا ماركس كه
را  خی...، تار یطبقات مبارزه نه و كفر است مانیا هسراسر مبارز  خیتار  كه
 یتلق و كفر (با همین نید فقط خیدر تار  مییبگو كه میكن ساده یلید خیبا

 یو ثبوت یسلب و صفات ستیو دو تا ن است یكیخدا  یعنی اشیحوزو

 

 میتوانیوجود دارد و ما م یمطهر شهیاند در همه یاستدالل شیگرا
 ییهر چند در جاها ،مینیاو بب یفكر در دستگاه یفكر سامان كی

 یو تعبد یدیباشد. تقل وجود داشته هم یتعارضات است ممكن
 نوع كیو  و استدالل قیتحق بر بحث دیامور و تأك همه دنیند

 ای ست،ین مدرن عقل شانیمورد نظر ا تی.  هرچند عقالنییراگعقل
 یهاو نحله هاشهیاند ما قبل یفلسف شیگرا شانیفلسف شیگرا

 هیروح كی حال نی؛ اما در عاست بعد از رنسانس یفلسف مختلف
 كه یبدتع شاتیگرا و آن شودیم مشاهده شانیدر آثار ا یاستدالل

 دهیكمتر د شانیوجود دارد در آثار ا یحوزو یهااز نحله یخدر بر 
 .شودیم
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مقدار  كی ر كردنیتفس گونه نیرا ا خیتار  دند. كلیجنگمی و...) با هم
 ینید یینوگرا ز اندیشهیستها و نیبا ماركس و مواجهه ییدر پاسخگو یلجباز
 . است

چقدر  ستین معلوم یرد، ولیپذرا می یعیطب حقوق شانیا اما در مجموع
 یبرا یمبان نیا رفتنیبشر و پذ و حقوق یعیطب حقوق رشیپذ تبعات

 لیمسا نیا رفتنیپذ كه میكند مییتأك . البتهاست بوده روشن شانیا
د یاما شا است یمطهر یآقا یدر آرا یبسط و قابل كامالً مثبت یهارگه

و  اتینظر  كل یشكن شالوده به مثبت یهارگه نیا و تداوم و بسط شرح
 منجر شود.  شانیا یفكر چارچوب

 . در سلسلهاست ینقد جالب دارد كه یمطهر یآقا یرو ینقد دكتر سروش
 یآقا به راجع بحثش كی) نوار است صورت به (كه نید انییمح یبحثها
خواهد می یمطهر یآقا كه است نیا دكتر سروش . بحثاست یمطهر

 ی") كند، ولی"استدالل مییگومی یعقالن یجا (ما به نید به یورود عقالن
 یرود. وقتنمی تا آخرش یعنی، ستیبند نیپا یورود عقالن نیا تبعات به

 بشر ا حقوقی یعیطب ، از مبدأ حقوقیاجتماع هینظر  هعرص به مثالً ورودتان
 د و معلومیر ید بپذیرا با شما تا آخرش دارد كه یورود تبعات نیو... باشد، ا

 بودن ینیشیپ رد (مثلیپذمی كه یاتینظر  چقدر تبعات یمطهر یآقا ستین
رد. در یگبشر و...) را در نظر می و حقوق یعیطب حقوق هی، نظر عدالت

رد و یپذرا نمی تبعات نیا كه مینیبمی زنان با حقوق مثالً در رابطه كهیحال
 یمساو اند اما از نظر حقوقیمساو از نظر خلقت و مردان زنان معتقد است

طور  به با زنان در رابطه یحوزو یفقه احكام از تمامی شانیستند و این
، موقت مرد دارد، ازدواج كه یمطلق طالق كند: از حقمی دفاع دربست
 با زنان در رابطه هم مثبت یدگاههاید یبرخ نكهیا و... (ضمن ارث مسائل
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 یمعنا " را به"رجل ییا در جاهایداند مرد نمی اغفال دارد مثالً حوا را عامل
 مرد). یمعنا به رد نهیگمی انسان

 داری در مسائل مستحدثهگنجاندن سرمایه
در  یمطهر یآقا . بحثدانستن مستحدثه مسائلرا  یدارهیو سرما نیماش

 نید و ماشیابزار تول كه است نیخمیر شد ـ ا ـ كه اشیاقتصاد كتاب
اجتهاد  شانیا هر حال . بهستیبردار ن تیو مالك بشر است علم محصول

د یلد با ابزار تویابزار تول عنوان به نیماش كند تفاوتمی كند و اعالممی
 یلیرد خیقرار گ بحث هیپا هینظر  نی. اگر ااست یفیك تفاوت كی میقد

 كه میشود. ما شاهد بود برداشت یگرید نوع د بهیگر باید و احكام مسائل
كار  قانون نوشتن یرا مبنا " در فقه"اجاره آمدند باب یحت بعد از انقالب

 كردند!  یتلق اجاره قابل یئیش را مثل كارش یرویكارگر و ن یعنیقرار دادند. 
 ”زمان و مقتضیات اسالم“ طرح

 رد كهیپذمی و حداقل روز است مسائل به یكرد مثبتیورود و رو مبحث نیا
شروعِ در  ی. برامیكنمی لحاظ احكام را در بحث زمان اتیمقتض یستیما با
. هر است یخوب ، بحثعنوان نی، ااحكام مبحثر در یمتغ طیشرا یرینظرگ

ار یبس از عمق شده طرح رسد چارچوبنظر می به كتاب متن به چند با توجه
مثالً  نكهیدر حد ا د كتابید تاً افقینها یعنی برخوردار است یو سطح كم
داً یشدد ید ماند و حوزهكرد محدود می مار را عوضیب كی شود خونمی
و  "اسالم یكل یلیر خیا تعبی یكل یلیخ دهیا نیا یكند. وقتدا مییپ لیتقل

نظر  را به یباالتر سطح مسائل شود انسانمی " طرحزمان اتیمقتض
 یلیظاهراً خ مینیبپردازد میها میمثالها و نمونه به كتاب یآورد اما وقتمی
و  شروع عنوان نیا طرح ند. اما در هر حالیبمیو محدود  را كوچك رهیدا

 . است یو خوب مثبت باب فتح
 در میانه آزادی و استبداد
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 یارگه یمطهر ی.  در آثار آقاو برخورد با استبداد و افراط یاز آزاد دفاع
 دادن فرصت ، ضرورتنید بودن یاجبار ، عدمیآزاد طرح به وجود دارد كه

خاطر  به ینید حكومت رفتن نیكنند، از ب نیرا تمر  یتا آزاد مردم به
پردازد. هر چند و... می صدر اسالم رهبران یو آزادگ یاستبداد، آزاد

 نیب كه یكیبا تفك ژهیبو یدر مورد آزاد یمطهر شه مرحومیاند چارچوب
در  حال نی؛ اما در عاست كالیكند، پارادوكسمی دهیعق یفكر و آزاد یآزاد

 كه ستیطور ن نیوجود دارد. و ا یاز آزاد تیدر حما یروشن یردپا یآثار و
 با روشنفكران و برخورد تند كردن داشتن تیدر حساس كه یمطهر یآقا

 یهللا نورفضلخیا شی مصباح یآقا دارد، همچون مصباح یبا آقا یتشابهات
و... گارد  ی، دموكراسیآزاد چون ییهاو واژه میمفاه یرو از اول مو امثاله

ها برخورد واژه نیبا ا نخست و مرحله اول در گام یباشد. و داشته بسته
 چنان یفقه شاتیگرا علت رسد بعداً بهنظر می كند (هر چند بهمی مثبت
 شدت آنها را به زند كهمی میمفاه نیبر ا یید و بندهایها و قتبصره

 داد).  میخواه حیتوض بحث در ادامه سازد ـ كهمی مخدوششان
با  توانکه احتماالً می است یمطهر یآراء آقا مثبت از نكات ینها برخیا 

 افزود. باز هم مثبت یهایژگیو ستیبر ل شانیا یكتابها قتر بهیدق رجوع
 
 

   مطهری آثار در منفی هاییممیزه برخی ⏹
 یمطهر یآقا هدربار  یا منفی تأمل قابل یهااز ممیزه یرسد برخنظر می به 

و نقد  طرح قابل كالیراد یمذهب یشیو نواند ینید یینوگرا از موضع كه
 باشد: نی، چناست

 
 حوزوی روحانیت و اسالم بخشی به اصالت
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 كه میكرد شویرو نیا یمعرفت یمبان وارد بحث میخواهنجا نمییاما در 
 در رابطه  داند.االمر میبا نفس انطباق را در شناخت سنجش مالك شانیا

كرد یرو نی. در ااست دهیرس نیاالمر دنفس به تیروحان ییگو هم نیبا د
و در  هیفق تیوال هینظر  هم شود و در امتداد آنمی نید یمتول تیروحان

 د. یآدر می تیروحان یبرا ژهیو حق نوع كی كل
 یرهبر مسئله یرو ر همیاخ هصد سال اسالمی ینهضتها در كتاب شانیا

از  تیرهبر  میگذر ما نمی دفعه نیكند امی حید دارد و تصر یتأك تیروحان
 مواضع نیدر كنار ا را هم یفكر یمبان شود. اگر آن خارج تیروحان دست

ً روشنیدق میبگذار  یاسیس ، اسالم یمتول نگاه نیدر ا شود كهمی قا
دارد.  هم یدر رهبر یاژهیو حق تیروحان اساس نیو بر ا است تیروحان

 ید كارهایبرو د شما همیگوزند و میمی طعنه روشنفكران به یمطهر ی(آقا
منظر  نیا د). از درونیبسپر  صاحبانش دست را به د و اسالمیرا بكن ودتانخ

 

 یمطهر یتنها در آقا را نه مهم یمنف و نقطه ضعف نقطه نیا دیشا
" ها را "اصلخود و حوزه حرف كه مینیبب ونیاز روحان یاریدر بس بلكه

 ثیو برداشتها و موار  زنندیم حرف یوقت یعنی. پندارندیم اسالم
 است نیا : "نظر اسالمندیگویم كنند،یم انیرا ب شانیخیتار 
 ینگریندارد (نسب ییجا یمطهر یآقا شهیدر اند ینگر ی...". نسبكه
ً  شانی). اییگراینسب نه  و مطلق شده یینها شاخص كیاساسا

 و همه ایدن یجا و از آنجا همه است ستادهیا ثابت یجا كیدارد، 
 .كندیرا نقد م زیچ و همه دینیبیرا م مقوالت
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 نكیا یبرخ د. البتهیآدر می تیروحان یبرا ژهیو و حق هیفق تیقطعاً وال
 . البتههیفق دخالت نه است هیفق نظارت یمطهر ینظر آقا ند كهیگومی

زتر یرا ر  نظراتش نماند كه زنده یادتریز  مدت بعد از انقالب یمطهر مرحوم
 شانیا مختلف نظرات قرار دادن از كنار هم د بتوانیو شفافتر كند. اما شا

را  آن غالب شیگرا یعبارت مورد و به نیدر ا دگاهشید یو سو سمت
 در همان كه شانیا تیتكرار مشروط عدم بحث به كرد. با توجه استنباط
 یهانمونه یبرخ نیشد و همچن چند بار مطرح بعد از انقالب هماه دو، سه

 و دخالت یتصد سمت به یمطهر یآقا غالب شیرسد گرانظر می گر، بهید
 .  باشد، تا نظارت

 در سیاست یابی روشنفكرانبا نقش مقابله
 ی. آقااست كرده رحمط شانیبار ا نیرا اول تیتكرار مشروط د تز عدمیشا

روشنفكرها  یرو شتر از همهیب دوره در آن فعال ونیروحان نیدر ب یمطهر
ز با ین یروابط یمطهر مرحوم آنكه . ضمناست داده نشان تیحساس

 و سرنوشت انسان كتاب یرفسنجان یآقا قول و به داشت مؤتلفه ئتیه
 مؤتلفه یخصوص در جلسات یمطهر یآقا كه است یا آموزشیبحثها 
 رفتهمی نجف به یعسگراوالد یآقا كه یموقع نی. همچناست داشته
 هیدر "شما" (نشر  كند كهمی یعسگراوالد یآقا به ییهاهیتوص ی، واست

 دارد راجع یعسگراوالد ی. در آنجا آقااست ) آمده۱۱۱ شماره مؤتلفه أتیه
 از من ید مطهری"شه د كهیگومی یزند، ومی حرف یمطهر مرحوم به

با  مبارزه اتیو تجرب در زندان مبارزات انیو جر  بروم نجف به كه خواست
با هر  واقعاً معتقد بود پرده نفاق یو قرار دهم ار امامیرا در اخت نیمنافق

 مسئله بر آن یمطهر ید آقایتأكو  نمونه نیشود". ا دهید دیبا یضخامت
 یها. نمونهاست یمطهر یآقا یاسیس و هم یفكر هم یهااز دغدغه یكی
 كه یتیآورد، حساس میخواه بحث در ادامه را هم تیحساس نیاز ا یگرید
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 كه است آن بدنبال دغدغه نیشود.  امی د همیدر آخر عمر تشد ژهیبو
دا كنند یپ نهضت نیدر ا یادیز  د نقشیاند و نباشده یالتقاط روشنفكرها

 اسالمی یهانهضت وارد شود. كتاب تیروحان یرهبر به یاد خدشهیو نبا
 نهضت آفات دارد و بعد به نهضت یرهبر به راجع یر بحثیاخ در صد ساله

 یدر جنبشها ، كههشد اشاره نهضت یرهبر از بحث یپردازد. در بخشمی
ا ینبود." گو تیروحان "منحصر به بودند و مسئله مختلف ی، جناحهایقبل

 . است تیروحان منحصر به االن
 هدارد (مثالً در صفح گرانید به نسبت یدار شیار نیبس لحن كتاب نیدر ا
ند". یفرمامی یمنته شكم راهها را به د "همهیگوستها مییماركس درباره ۶۳

"تنها  كند كهمی مطرح ) و باالخرهستین یادهیپسند ، لحنلحن نیا
د". بعد در ینما یرا رهبر اسالمی تواند نهضتمی كه است تیروحان
 است نیا رشیتعب بار هم كیكند و را نقد می گرانید دیآمی اشادامه

نقد  به اش". بعد در ادامهباشم كرده را روشن یرهبر فیتكل نكهیا ی"برا
 مقاله پردازد. آنبود، می " نوشته"در روش نام صدر بهیبن یآقا كه یمطالب

كنند.  یرا رهبر نهضت ندارند كه یینها توانایا و گفته را نقد كرده ید سنتید
 یرو سپس و كرده مسئله نیا یرو یتند یلینقد خ یمطهر یبعد آقا

دارد  حال نیدر ع یول است اوردهیاو را ن اسم . البتهاست آمده یعتیشر 
 كند. او را نقد می هینظر 

 ضرورت هگر دربار ید یشكل گر بهید ید "برخیگومی ۸۲ هدر صفح شانیا
روشنفكر  اصطالح به هطبق به تیاز روحان اسالمی نهضت یرهبر انتقال

 لحن كید با یآمی كند. سپسرا نظر نقد می نیكردند". بعد ا دهیاظهار عق
، میكن د عرضیبا محترم روشنفكران نیا د "در پاسخیگومی یتمسخرآمیز

 است هدف كی، مصلحت كی نه است قتیحق كیخود  در ذات اوالً اسالم
 یریگبهره یاجتماع یانرژ منبع نیا توانند ازمی یو تنها افراد لهیوس كی نه

 مصلحت چشم به بنگرند  نه و هدف قتیحق چشم به اسالم به ند كهینما
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قرار  مورد استفاده ۱۶ قرن اتیدر مقتض كه ستیابزار ن كی . اسالملهیو وس
 یبحث به اشاره نكته نیشود  [ا سپرده خیتار  به ۲۰ قرن اتیرد و در مقتضیگ

 كه میكرد قاً بحثیدق یعتیشر  یاستراتژ ما در بحث دارد البته یعتیاز شر 
روشنفكر ولو  كی دارد كه هم یبحث یكند. ولبرخورد نمی یابزار نیاو با د

 اشجامعه د فرهنگیكار كند با رانیباشد، اگر بخواهد در ا هم یرمذهبیغ
 به مذهب به یعتی. خود شر است یمذهب هم جامعه را بشناسد، فرهنگ

 یتصور چنان تمام ینیبا بدب یمطهر یآقا یكند ولنمی ابزار نگاه عنوان
 یا] هر مدعیآ د كهیگومی یآمیزترنیتوه د با لحنیآاو دارد. بعد می درباره

، قادر است كرده میل پروفسور صبحانه با فالن چند صباح كه یروشنفكر
 سود جامعه باز شناسد و به نیدروغ را از اسالم نیراست خواهد بود اسالم

ً متأسفانهینما استفاده از آن  روشنفكران نیا كه كنم د عرضیبا د. ثالثا
 میعظ منبع نیا مییقد انیرا متولیاند ز برخاسته ر از خوابید كمی محترم
را  میعظ منبع نیاز ا یبردارخود طرز بهره دادند كه نشان یو انرژ حركت
 نخواهند داد. بهتر است یكس د بهی خلع فرصت نیدانند و بنابرامی خوب

زند یخبرمی از خواب امید انتقال به هر روز صبح ز كهیعز  روشنفكران نیا
 تیانسان عالم هب یگرید نند فكر كار و خدمتیبمی د خوابی خلع و هر شب

در  اسالمی یروان یانرژ و منابع اسالمی و فرهنگ د اسالمیند، بگذار یبفرما
"ما  از نوشته یتر، جمالتنییپا بماند". بعد كمی یباق انیمتول ار همانیاخت

 جمالت ببرد. آن یعتیاز شر  اسمی نكهیا آورد بدونرا می یعتی" شر و اقبال
 جامعه اعماق القبا حرف كی دجمالید سیگومی كه است دجمالیس درباره
 خواسته . در واقعاست همین درست حرف یآر د كهیگوزند. بعد میرا می

 شانیاورد. ایب گرشید هینظر  كی یبرا ی، نقد و جوابیعتیشر  موضع كیاز 
 . است گرفته تیروحان سمبل عنوان را به دجمالینجا سیدر ا
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 روشنفكران یابینقش یرو هم یگرید مختلف یدر جاها یمطهر مرحوم 
 نیرسد انظر می . بهاست داده نشان تیحساس نهضت یدر رهبر ژهیو به

 دغدغه نی. ایمقدار شخص كی و هم است یاسیـ س یفكر هم تیحساس
 .مینیباد مییازد رو به یهرمط یرا ما در آثار آخر عمر آقا

 چند آفت به است شده مطرح نهضت آفات بحث یوقت كتاب در همین 
 یدر سالها یعنی گانهیب یهاشهیـ نفوذ اند ١: است تأمل قابل كه كرده اشاره

 نیدر ا است . ممكناست التقاط شانیاز نظر ا نهضت آفت نیاول ٥٧ـ  ٥٦
داد مثالً می یگرید د جوابیدیپرسرا می سؤال نیا یگری، اگر از فرد ددوران

شود و اصالً نابود گردد.  سركوب نهضت كه است نیا مشكل كی گفتمی
 كند. براساسمی یشناسبیآس شیهادغدغه براساس هر كس

. بعد است گانهیب یهاشهی، نفوذ انداول بیآس یمطهر یآقا یهادغدغه
 دشمنان قیاز طر  یكیكند نفوذ می قیاز دو طر  گانهیب یهاشهید اندیگومی
 قیاز طر  هم یكیزنند. ما می یحرفها را در قالب شانیند حرفهایآمی كه

 گانهیب یهاشهیاند جذب با مكتب درست ییناآشنا علت به كه دوستان
اما  افراد مسلمان كه تر استخطرناك د دومییافزامی شوند. سپسمی

بزنند  حرف اسالم نام به گانهیب یمكتبها هفتیو ش اسالمی معارف ناآشنا به
 تیمسئول به فرد مسئول كی عنوان به د "منیگو). بعد می٩١، ٩٠ ه(صفح

 فراوان احترام شانهمه یبرا كه اسالمی نهضت شأنمیعظ رهبران به یاله
  كنممی حجت اتمام متعال یخود و خدا نیو ب دهمهشدار می هستم قائل

 به گانهیب یهاشهینفوذ و نشر اند است]  كه یدیچقدر تأك د كلماتینی]بب
 ا عدمی تیسوءن یاز رو از آنكه اعم اسالمی و با مارك اسالمی اندیشه نام

 یكند". وقتد مییرا تهد اسالم انیك كه است یرد، خطریگ صورت تیسوءن
ار یخطر بس است را بزند، معلوم حرف نیا یدیتأك اتیادب نیبا ا یروحان كی

 .روست شیدر پ و مهمی بزرگ
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 آنچنان ید برخیگوداند و می" مییافراط ییرا "تجددگرا دوم آفت شانیا 
روز آنقدر  مسائل به هم یكنند برخز نو را رد مییهر چ ههستند ك زده عوام
 هقیگذارند، سلمی هیما از اسالم ، سخاوتمندانه"متأسفانه كنند كهمی توجه

ار یرا مع اسالم آنكه یجا اجتهاد آزاد به نام دهند و بهار قرار مییروز را مع
 ار اسالمیرا مع زمان به حاكم و روح قهیقرار دهند سل زمان و باطل حق

 پسندد، تعدد زوجاتنمی زمان د باشد چونینبا هیدهند مثالً مهر قرار می
 یدگیاست] ، پوش یعتیشر  راتینها تعبی]ا  است زن یادگار عهد بردگی

 و فالن است سمیادگار عهد فئودالی و مضاربه و مزارعه طور، اجاره همین
 نی، اجتهاد چنو اجتهاد است عقل نید گر. اسالمیادگار عهد دیگر ید حكم

 كه ییارهایمع یحت كه میباش داشته د توجهیكند. بامی حكم و چنان
 حل یبرا و اقبال ر عبدهی، نظتسنن اهل یروشنفكر و مترق دانشمندان

و  عبادات میان شدن ز قائلیتما لیاند از قبكرده د ارائهیجد مشكالت
اند كرده رهی، اجتهاد، شورا و غآنها از اجماع كه یخاص یرهایو تعب معامالت
آنها را  احكامی دگاهید هم یمطهر ]مرحوم اسالمی ینیبجهان نیو همچن

 چیه اند بهكرده آنها عرضه را]  كه شانینییتب یدگاههاید كند و همرد می
 قبول ، قابلمیهست یعیش هشرفتیپ اسالمی فرهنگ پرورده كهما  یبرا وجه

 شانیا یشناسبیو آس دو دغدغه رد". پسیتواند الگو قرار گو نمی ستین
باز  كه یافراط ییتجددگرا هم و دوم است گانهیب یهاشهینفوذ اند اول

 . گر استید زبان كی به دغدغه تكرار همان
د یگومی باز هم در ادامه كه " استگذاشتن "ناتمام دغدغه سومین
 یبردارنداد و بهره را ادامه د اما آنیثمر رسان به تیرا روحان رانیا تیمشروط

 ). است خدشه قابل اد تكرار شدهیز ز یبعداً ن كه شانیا حكم نیا نكرد. (البته
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 یدور ید "جایگومی . باز هم" استطلبانفرصت "رخنه چهارم هدغدغ
 ثمر رساندند" و البته به یكسان را چه رانیا تیمشروط انقالب رومنمی

 كوبد. می یدرست را به و امثالهم الدولهنید عیآمی بعدش

 االن گرانی"د معتقد است شانی. ا" استندهیآ یطرحها "ابهام پنجم آفت
ندارد  ندهیآ یبرا یروشن طرح تیدارند روحان ندهیآ یبرا یروشن یطرحها
 ، اما در هر حالاست بوده ماجرا بر عكس معتقدند كه یاریبس االن (البته

 یهاطرح نبودن روشن كه است داده نشان :) تجربهمعتقد است شانیا
 شانیا ندارد". البته روشن طرح هم تیآورد و روحانبار می به عهیضا ندهیآ

 العادهفوق ینگفره از نظر مواد خام گذارم كه د: "خدا را سپاسیافزامی
 ]باز هم  میندار  یگرید منبع چیه منظر به نیدر ا یازیو ن میهست یغن

] . باز گر استید منابع از بهین ا عدمیاز یو ن انحراف مسئله شانیا دغدغه
 یعنی". است ما آغاز شده علمیه یهادر حوزه یداریب نیا كه میخوشبخت
 .میاور یها در بحوزه از درون میتوانمیز را یچ ما همه

 

 یآزاد اعتقاد به عدم روشنترش یمعنا دهیعق یآزاد اعتقاد به عدم
 یآزاد به یمطهر مرحوم گرید زبان به . پساست دهیعق آن انیب

. هر ستیمعتقد ن انیب یآزاد به طور كامل اما به فكر معتقد است
و  یآزاد به اشاره وجود دارد: هم شانیدر آثار ا شده ادی كردیدو رو

 نكهیارتداد و ا و بحث ضاله كتب بر بحث دیتأك هم و یعیطب حقوق
دو  نی. ااست اعدام یو حت مجازات ،بیتعق قابل جرم یگریماد
 .ماجرا است كی یسو
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 یمثبت هنكت دغدغه نیا و البته معنا"ست "دغدغه هم شانششم هدغدغ 
 ییر خدایاز مس انحراف و عدم اخالص د بر حفظیتأك دغدغه نی. در ااست

 .، استمیبشو استحاله یتیشخص لحاظ به خودمان آرامما آرام نكهیو ا
 كه یشناسبیآس ۶از  و دغدغه آفت ۵در  میكنمی مشاهده هر حال به 
 و حاملش یبان ـ كه و التقاط از انحراف ترس نوع كی كرده مطرح شانیا

و...  تیروحان ازدست یرهبر قطعاً روشنفكرها خواهند بود ـ و خروج هم
. است یمطهر یسر آقا یباال شهها همیدغدغه نیا و هاله هیباشد. سامی

از  یریگو فاصله تیروحان غلبه یعنیها، دغدغه نیا یعمل ما آزمون
 در عمل میدانو می میاكرده تجربه یخوب ر بهیاخ روشنفكرها را در دو دهه

 شود.می دهیكجاها كش به
 شناسی در دین یابی روشنفكرانبا نقش مقابله

بكنند،  ینید ند مستقالً بحثیایب روشنفكران نكهیكرد، ایو رو دغدغه نیدر ا
 كیروشنفكرها را از  شانیجاها ا یاریشود. در بسنمی یتلق یامر مثبت

و...  اسالمی و فلسفه ینید از منابع یناآگاه یسوادیب ار باال بهیبس موضع
و...  دجمالی، سیعتی، شر اقبالبا  را در رابطه موضع نیكند. امی متهم

منظر سواد و  نیو... . در ا مانیصدر، پیبن طور درباره د و همینیگومی
 . یحوزو بر اسالم یآگاه یعنی ینید اطالع

 هر حال به ) همیشناسنیدر د روشنفكران یابیبا نقش (مقابله نكته نیا
تواند منكر نمی یكس یمطهر مرحوم را در تشیواقع كه است صهیخص كی

 مثبت یو برخ یرا منف آن یبرخ است ممكن یگذار از نظر ارزش یشود ول
از  كردن یریگو غلط معلمی و حالت رسالت كیما  بدانند. پس یو ضرور

متعهدند  شانیا ایگو كه مینیبمی یباال در و یلیخ از موضع گرانید
رند. مثالً یبگ شانیاز امال كتهید غلط عنوان را به همه و انحرافات اشكاالت

 نبوت ختم نیا ند كهیگوكنند و میرا نقد می اقبال نبوت ختم مسئله
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 مسلمان لسوفیف كی اقبال . اما باالخرهاست انتید ختم نی، استین
ز یار تند و تینقد بس نیكند، امی دارد بحث د اسالمیید هیو از زاو است
، ستین یشناساو اسالم یبحثها د كهیگومی یعتیبا شر  ا در رابطهیو  است

فرد مورد  دارند كه هم یبار روان كی رها همهیتعب نی. ااست ییسرا اسالم
 یآبادنجف صالح یكند. آقامی یمعرف نیو ناآشنا با د پرت یلیانتقاد را خ

 یمطهر كند كهمی حیرا دارد و تصر  احساس همین اشمصاحبه در آن هم
 او دادم را به كتابم من كهیدر حال است نقدر تند برخورد كردهیا چرا با من

ً منیگومی شانید. ایبگو خودم را به تا او نقدش ر یتعاب نیاز ا د اصال
 احساس نی. اكردم ، تعجباست ردهآو من كتاب به راجع كه یدیشد

 اتی. ما در ادباست آنها را نقد كرده یمطهر كه است یاكثر كسان مشابه
. مثالً مینیباد مییباال را ز  موضع كیاما از  تحمالنه برخورد تند و كم یمطهر

 است یار تندیر بسیتعب كه است منافق سمیالیماتر  شانیگر ایر دیتعب كی
ً آقا كه یاتیادب شود بهمی كیو نزد كار  به و امثالهم مصباح یمعموال

 برند.  می
 ضاله كتب و بحث بیان آزادی محدود كردن

 دارد كه یو تول عبس هر سور یدر تفس ضاله كتب هدربار  یبحث شانیا
د افراد یبا است یزادآ اصل برخالف نیآقا ا ند كهیگومی عده كید "یگومی

 اسالم فقه نكهی. ااست ار با خودشانیرا بخوانند، اخت یآزاد باشند هر كتاب
، مگر د نگهداشتیكرد، نبا د و فروشید خر یرا نبا ضالل د كتبیگومی

 یكل دارد، با اصول منافات یآزاد دارند؛ با اصل علمی تیصالح كه یافراد
 رد، واقعاً همیبشر را بپذ حقوق یمبان یدارد ]اگر كس منافاتبشر  حقوق

را  یو روح یفكر غربال نیا ید]  اگر كسیگومی شانیدارد. بعد ا منافات
ها را دور زهیكند و سنگر  غربال ختیر  آن داخل هر چه باشد كه داشته

تواند را می یبهر كتا شخص نیار نگهدارد؛ ا خوبش یزد و گندمهایبر 
 اشندارد.  ]بعد در ادامه یدهد، اشكال تواند گوشرا می یبخواند، هر سخن
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 د غربالیبگذار  شیجلو را كه از افراد هستند هر چه عده كید] یگومی
د یكن . مثالً فرضكوچك یابچه بلعد، مثلجا می كیرا  ندارد، اساساً همه

 شیكند، استخوانهارا باز می د، آنیبده بزرگ آدم كی را به یماه كیشما 
 خورد. اما شما اگر بهرا می كند و گوشتشكند، جدا میر مییدر گلو گ را كه

 د، سهیبده است غذا خور شده تازه كه ا چهار سالهی دو ساله بچه كی
در  یماه استخوان د كهینیبشود. میبلند می شیرا بخورد، صدا اشلقمه

 اورد. پسیدر ب شیاز گلو یجراح د برود با عملیو با است ر كردهیگ شیگلو
 جاست همین یمطهر یآقا بحث مهم ]نكته مردم تی، اكثر است نیا

 آنكه شوند بدونها میشهیافكار و اند سلسله كی "] مجذوبمردم تی"اكثر 
د با یبا جامعه و رهبران رهروان باشند. پس داشته لیو تحل هیتجز  قدرت
 خواهد بهمی كه یپدر و مادر كی كنند، مثل غربال تین حسن كمال
 قرار بدهد".  ار جامعهیرا در اخت شده غربال بدهد. پس یماه اشبچه
و  یبشر، آزاد حقوق یرو كه ییبحثها با همه شانیا كه مینیبمی پس
كند برخورد می ضالل كتب نام به یفقه بحث كی به یدارد، اما وقت لهمامثا

 اصل یفقه در منابع ضالل كتب شود و بحثمی كمرنگ نظرات آن همه
گر یكرد و د هیرا توج كرد و آن دفاع از آن هر شكل د بهیرد و بایگقرار می

 بحث نید ایقرار ندارند و با ینیشیپ اصول عنوان به و... هم و عدل عقل
 مردم تیاكثر  كه است نیا هم اشهیكرد. توج هیتوج یهر نحو را به یفقه
 بچه میو بعد بده میرا جدا كن یماه یغهاید تیمانند و بامی بچه مثل

 نیابخوانند.  مردم میبعد بده میكن كتابها را غربال یستیما با بخورد. پس
 . است ضالل كتب فلسفه

بر نشر آثار  نظارت یرا "شورا متنش دارد كه یبحث شانیگر اید یدر جا 
 هانیو در ك داده هانیك به است یمطهر نظر پسر مرحوم تحت استاد" كه

 نیاگر ا . مناست شده چاپ ١٢/٢/٧٨ هانیدر ك بار هم كیو  ٢٧/٨/٧٧
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 . چونكردماعتماد نمی آن بود، به شده چاپ هانیخود ك از طرف مطلب
 دارد! اما چون ثواب گفتن اند دروغآورده یبرخ كه یدیجد نیظاهراً در د

 بدان توانمی است را داده متن خودش یمطهر نشر آثار مرحوم یشورا
 . در آنجا گفتهاست شانیا یهانوشته از دست متن نیا ایاستناد كرد. گو

خود  نكهیا یمعن . بهاست قائل دهیعق یآزاد كتاب اهل یبرا "اسالم است
و  بیتعق ، قابلرا جرم یگریرا و ماد . اما شركمیداننمی د را جرمیعقا آن
و  بیتعق ، قابلرا جرم یگریماد شانید ایكن ". دقتمیدانمی اعدام یحت
 ستها را اعدامیماركس د همهیتوانمی دگاهید نیداند. شما با امی اعدام یحت
 نیا . خوبهست هم جرم ، بلكهتنها نادرست نه یگریماد د چرا كهیكن
و  عدل بودن ینیشیو پ یعیطب بشر و حقوق و حقوق یگر اساساً با آزادید

 ندارد.  یتطابق امثالهم
كجا ی كه میكرد اشاره آن به یآزاد در بحث كه است یدوكسپارا نجا همانیا

و  ، منبعمنبع در حوزه شود، اما چونمی رفتهیپذ یآزاد نشیب در حوزه
 نید. ایآبوجود می رد، پارادوكسیپذرا نمی آن یحوزو یشناسروش

 یشناسبا منبعكرد قصد دارد یرو نیبشود. ا د حلیبا ییجا كی پارادوكس
 بحث مثل یرد. اما در مواردید را بپذیجد نشی؛ بیحوزو یشناسو روش

 قیتطب ید. در مواردیآبوجود می یجد و... مشكالت ضالل ارتداد، كتب
ً همیگمی صورت یداتیبا تمه دو حالت نیا  مطرح هیفق تیوال رد مثال

 و رجوع رفع پارادوكس نیا یشكل بهو  یو جمهور پارلمان شود و هممی
نحو  چیه و... را به ضالل ارتداد و كتب بحث مثل یشود. اما مواردمی

 در دستگاه یحوزو تیو اولو غلبه علت كرد. اما به و رجوع رفع تواننمی
 هیكرد و درونمایرو به ید و مكثیترد چیه بدون شانی، ایمطهر یآقا یفكر

 هم حیصر  یلیكند. و خمی دفاع دهد و از آنمی ، اصالتیحوزو حكم
د یگوجا می كیا مثالً یخواند. نمی یغرب یآزاد امر با بحث نیا د كهیگومی

 ی". ولاست یوانیح یغرب ی، اما دموكراساست یانسان اسالمی ی"دموكراس
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 در اسالمی مفهومی گر چهید روش كی عنوان به یدموكراس ستین معلوم
 كیهر  یبرا یافلسفه میبخواه نكهی، دارد. مگر ابودنش راسالمییو غ

ز یگر چید كه میبكن دشیمق و آنچنان میبزن آن به ییهاو تبصره میبتراش
 نماند. یباق از آن مهمی

نماندند،  اد زندهیز  ببعد از انقال نكهیا علت به یمطهر مرحوم البته 
 كه اسالمی یدموكراس نیمثالً ب كنند كه را شفاف اتشانینتوانستند نظر 

وجود  یفرق چه ؛ در عملاست یوانیح كه یغرب یو دموكراس است یانسان
نظر  به هم ضالل كرد. در مورد كتب كیتفك د آنها را از همیدارد و كجاها با

 یعنی ضالل منظور باشد. كتب مبتذل یمنحصراً كتابها و عكسهارسد نمی
گفتند  كه گر همید یو در جا است كننده گمراه یفكر لحاظ به كه یكتب
 .است سمیماركس ما هم دوران یگریماد نی. مهمتر است جرم یگریماد

 ها در برخورد با شریعتیانصافیبرخی بی
 بحث نیوارد ا خواهمنمی یلیخ من متعدد است مسئله نیا یمثالها
" خیو تار  "جامعه . اگر شما كتابباشم را گفته ترشیت خواستم فقط بشوم

 به یلید كرد. و مسایبرخورد خواه مسئله نیاز ا یادیموارد ز  د بهیرا بخوان
 منظور آنها نبوده و اساساً بحث شود كهمی منتسب نحله نیو ا یعتیشر 

ابوذر  ابوذر پارسا و مجاهد به لیا تبدی با اسالم یبرخورد ابزار مثل است
 نكهیا ا طرحی است داده لیتقل ابوذر شكم ابوذر را به یعتی. كجا شر شكم
 " (كهاقتصاد است بر انسان حاكم یاصل یروین گانهی" یعتیشر  دگاهیاز د
 ا بهی) و ستین نینچنیاصالً ا ینید انیگر نوگرایو د یعتیشر  نظر میدانمی
 یالیخ هی، توجوحشتناك ، برداشتمسخره لیتأو همچون یواژگان یریكارگ

 نیا گر اوجید است نوشته یخمین یآقا به شانیا كه یاا نامهیو... و 
 العملعكس به یوقت یمطهر یآقا مینیبمی . متأسفانههاستیانصافیب

 گذارد. در همینر پا مییز  را هم ییابتدا یزهایچ یبرخ گاه یافتد حتمی
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كند، معنا می ی... را ماضنیالذ یعل نمن د اَنیوَ نر  یهآ خیو تار  جامعه كتاب
، است مضارع د" فعلیدانند "نر اند میخوانده یعرب كه یدوستان كهیدر حال

 اشاره مضارع فعل نیا كردن یمعن یاز ماض پس شانی. اما ایماض هن
 خید (آخر تار ییگوشما می حرفها كه نیا به یربط هیآ نیكند امی

 موقع همان كه بوده یاواقعه كی شوند) ندارد، بلكهروز مییپ نیمستضعف
 مضارع د فعلیبگو توانستمی نشایا . البتهاست شده و تمام افتاده اتفاق

در  كینزد ندهیدر آ یخاص زمان مقطع كی یبرا است كار رفته به هیدر آ كه
 یمعن یرا ماض مضارع تواند فعلنمی شانیا ی، ولاست بوده موقع همان
 كند.  

 اسالمی معارف عنوان به تاریخی مسلمانان معرفی معارف
 دو را همه نیا (حداقل و فلسفه ، منطقو اصول ، فقهاساساً كالم شانیا

از  یكیكند و می یمعرف اسالمی علوم عنوان ) بهاست زده یونانیند یگومی
با  ینید یینوگرا (و بلكه یو مطهر یعتیشر  نیب یجد یاصطكاكها

(در  یعتی. شر است یخیار ت معارف ) همینینید ا با رفرمیسمی ییگراسنت
 حرف معارف نی" انبودن كاش ی" و "ا) از "كنار گذاشتن٧٢ ، ص١٦.آ م

از آنها  میتوانمی فرهنگ عنوان ما تنها به یمذهب ییزند. از منظر نوگرامی
ند مثالً یآها مییغرب كه ید وقتیگوجا می كی هم یعتی. شر میكن استفاده

 كنند ما هممی مطرح و مفاخرشان میراث عنوان را به یبزرگ سلوفیف كی
 یهاپشتوانه چه مییگومی ما هم یعنی میگذار می شانینا را جلویسیابوعل

نا یسیابوعل حرف كه مییبگو مییآما نمی یول میدار  یو فرهنگ یخیتار 
 ما قبل یفلسف قرائت . آنمیر دا قبول نیما از د كه است یقرائت همان

 داشتند را ما به ) از اسالماشیصدرائ و چه یمشائ (چه فلسفه كه یمدرن
ً منطقی. و میكننمی یمعرف لیاص اسالم عنوان ها در حوزه كه یا اساسا

 یو جزئ اسالمی منطق عنوان به میتوانگر ما نمیید شود را كهمی سیتدر 
 معارف ورود و شناخت را شرط ا آنیو  میكن یمعرف اسالمی معارفاز 
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خواهد می یهر كس شده گفته در المیزان . تا آنجا كهمیقرار بده مانینید
 یونانی د با منطقیما با یعنیباشد.  را خوانده منطق نید ایرا بفهمد با قرآن
. ستین یكی شاناساساً جنس دو نگاه نی. ارا بفهمیم قرآن یگراواقع نگاه
 ها را بهكند و اسالممی مطرح االن دكتر سروش كه یبحث در همین یحت

و  شیاند، تجربتشیاندمعرفت كند اسالممی میتقس نوع سه
 اسالم نوع سه نیا " در میانامبرانهی"پ اسالم یالگو ی، جاشیاندمصلحت

داد و  لیتقل یعرفان اسالم شود بهمی را نه امبرانهیپ . اسالمستین معلوم
 لیتقل هم یفقه اسالم شود بهنمی و... همانطور كه یفلسف اسالم به نه

 گفت بتوان د فقطیشا كه است یخاص نوع كیامبر یو پ قرآن داد. اسالم
. مجاهدپرور است د اسالمیگومی یعتیشر  كه "، اسالمیامبرانهیپ "اسالم

 دنبال به كه است اسالمی فقط اسالم نیكنند منظور از اها فكر مییبعض
 یعتیخود شر  كهیكند در حال خواهد انقالبمی ا فقطی است و بكش بزن
را از  خواهد عرفانكرد و نمی حركت یابوذر و مولو د با دو بالید بایگومی

 بگذارد.  رونیب اشیلوژدئویا
 د از نظر مسائلیشا د دارد همیاز توح یمطهر یآقا كه یایتلق نیهمچن 
با  یـ فلسف كالمی قالب كی قاً بهید را دقیتوح شانیباشد. ا مهم ینشیب

 كه ییبحثها دهد، همانمی لیخداوند و... تقل یو ثبوت یسلب صفات
 یصدرائ فلسفه در قالب و گاه یمشائ فلسفه قالبدر  گاه شانیا

 بكند. ید را معرفیخواهد توحمی
 نسبی نگری پنداری و عدم "خود" اسالم

 بلكه یمطهر یتنها در آقا را نه مهم یمنف و نقطه ضعف نقطه نید ایشا
 " اسالمها را "اصلخود و حوزه حرف كه مینیبب ونیاز روحان یاریدر بس

را  شانیخیتار  ثیزنند و برداشتها و موار می حرف یوقت یعنیپندارند. می
 یر را رویتعب نی...". ما اكه است نیا ند: "نظر اسالمیگوكنند، میمی انیب
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با  و امثالهم یالهور د اقبالیگومی شانیا مثالً ای. میادهیاد شنیمنبرها ز 
 اسالمی معارف معادل یحوزو معارف یعنیستند. ین آشنا اسالمی معارف

 ١١(در جلد  ییطباطبا عالمه كه یحوزو معارف شود، همانمی یمعرف
ها حوزه یدرس ستمی"س كه است كرده اذعان آن ) درباره١١٧ صفحه المیزان

جلد  به ستمجتهد بشود اما د تواند در آنفرد می كی كه است یاگونه به
را جدا  احكام اتیآ یسر كی یحوزو یشناسنیدر د یعنینزند".  هم قرآن
 بیغا اساساً خود قرآن اند و در فقهختهیر  یو درس یفقه و در متون كرده
 یشناسنید نوع چه نیا میباش داشته استناد هم هاگر دغدغ . خوباست
 توانمی چگونه . پساست بیغا در آن نید یلاص و مرجع منبع كه است

 یمعرف اسالم ینظر اصل عنوان را دارد به یاساس یلنگ نیا كه ستمییس
 كرد.  

 نه ینگریندارد (نسب ییجا یمطهر یآقا در اندیشه ینگر ینسب
 یجا كیدارد،  و مطلق شده یینها شاخص كیاساساً  شانی). اییگراینسب

د و ینیبرا می مقوالت ا و همهیدن یجا و از آنجا همه است ستادهیا ثابت
 یرو به یمطهر یآقا كه هم ییاز نقدها یكیكند (ز را نقد مییچ همه

 است یانكته هم نی). ادر شناخت تی: نسباست دارد همین سمیماركس
 كرد.   بحث آن یرو یتریلیفصو ت طور مستقل د بعداً بهیبا كه

 بینی مذهبیجهان فلسفی دانستن
 ینید ینیجهانب است ستادهیا خودش كه ییجا آن قاً براساسیدق شانیا

 رسد نگاهنظر می داند. اما بهمی یفلسف ینیجهانب به كیار نزدیرا بس
 یفلسف نگاه كی شود بهنمی وجه چیه را به امبرانهیپ ینیو جهانب امبرانیپ

 دارد.  هم یه فلسفیدرونما نگاه نیداد، هر چند ا لیتقل
 احكام فراتاریخی دیدن

 و از همه  عقبتر است باقر صدر هم یاز آقا یحت یمطهر یمورد آقا نیدر ا
ر مورد كند، دمی مطلق ی، دفاعطور دربست به آمده در فقه كه احكامی
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مرد  د "اگر زنیگوجا می كیو... و در  طالق د از حقیشد ، دفاعمهر زنان
اگر مرد او را  كه است زن به نیآورد، اما توهمی را نخواهد، مرد او را براه

. است آورده شانیا كه است یاستدالل نیكند!" ا یاو زندگ هنخواهد در خان
برگردد. اما  شانیا یشناساسالم روش كرد بهیرو نیا شهیرسد ر نظر می به
، د مزارعهیگومی در قرآن خیتار  یسنتها باقرصدر در كتاب مرحوم یحت

 ۸۰۰اقتصاد  لینها مسایندارد. ا اسالم به یو... ربط ، مساقاتاجاره مضاربه
جددگرا ت یلیها خید بعضیگومی یمطهر . اما مرحوماست شیپ سال
 تهیفئودال هدور  مال یكی ، آناست میقد مال ند مضاربهیگواند و میشده
در  احكام دنید یخیو فرا تار  كردن كسیف نوع كی یعنیو...  است
 وجود دارد. شانیا یهاآموزه

 كی. و است یمطهر یآقا یو جدل كالمی كرد نگاهیرو نیگر اید شهیر  كی 
 یبحثها تر و بخصوصینیع یبحثها هاز عرص بخاطر دور بودن مقدار هم

ً مرحوماست یاقتصاد  یاقتصاد یوارد بحثها یباقر صدر وقت . اما مثال
كادر  افتد و در همانمی اتفاق یر و تحولییتغ در ذهنش ، آرامشود آراممی

 یكند. حتبرخورد می لیمسا نیتر و روشنتر با اینی، اما عیحوزو نظرگاه
 در مباحث و تأمل وارد بحث در اواخر عمر كه هم یمطهر یخود آقا
رسد و مثالً می یدتریتر و جدینیع ینظرگاهها شود، بهمی یاقتصاد

 امر مستحدثه كی یدارهی، سرمااست امر مستحدثه كی نید ماشیگومی
 مسلمی یفرضها شیشود پمی اتیوارد جزئمقدار  كی یوقت یعنی. است

كنار  یبكند را تا حدود دفاع د از آنیبا یو قطع كسیطور ف ا بهیگو كه
د و یجد یو اجتهاد یاستدالل ینظرگاهها نیب یتعارض ا حداقلیگذارد می

 ینظرگاهها یو نادرست یدرست كند. (بهنمی احساس میقد یهاآموزه
گر ید، دیآمی شیپ ضالل كتب بحث یوقت ی). ولمیندار  یكار ندشایجد
 كرد.  دفاع طور دربست ، بههر نحو شده به د از آنیبا ییگو
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 اسالم و تاریخ كار جدی بر قرآن عدم
 كاركرده یحوزو یخیتار  و علوم متون یرو كه یحد در آن یمطهر یآقا

و  یخیتار  . نگاهاست كار نكرده صدر اسالم خیتار و  قرآن یرو است
 بازرگان . مرحوماست توجه و قابل جالب یلیافراد خ یخیتار  مستندات

كمتر  نیحس زند اما مثالً از اماممی امبر مثالیپ خیا تار ی قرآن به اشهمه
 رد، اما در بحثدا یقرآن نگاه هم یعتیشر  یمحمدتق كند. مرحوممی بحث

 امیق نی"چرا حس زند و كتابمی مثال هم نیحس امام به گهگاه اشیخیتار 
امبر و ابوذر و یو پ یعل امام شتر بهیب یعتیسد. شر ینومی كرد؟" را هم

شتر از یب كند، دكتر سروشـ استناد می سربداران ژهیو ـ به عهیش یجنبشها
استناد  یمولو ا بهی یمحمد غزال امام ر استناد كند بهامبیپ به كه آنچه

 یا آقایدهد. می افراد را نشان یهادغدغه یخیتار  و استنادات كند. نگاهمی
كند، می یاسیس بحث هم دارد و هر موقع توجه قرآن شتر بهیب یطالقان

 و بعد بحث ر كردنیتفس كند بهمی خواند بعد شروعمی هیآ كیدر ابتدا 
 بود كه شده اواخر، شروع نیها، در ا. در حوزهكردن یریگجهیو نت یاسیس
 یهاحوزه یجزء درسها هم ر قرآنیا تفسیبكنند و  ییبحثها هم قرآن یرو

كردند. می یتوجه هم اسالم خیتار  یا رویبود و  قرار گرفته سید التأسیجد
ً در حوزهو اسالم خیتار  جعفر  یآقا تیابد فروغ بود. كتاب بیها غااقعا

 بود.  ها شدهحوزه یدرس اواخر كتب نیا یسبحان
 . البتهوجود داشت یطور نسب به مسئله نیا هم یمطهر یدر مورد آقا

 البالغهو نهج قرآن ی، رویگر از افراد حوزوید یبرخ به نسبت یمطهر یآقا
 كه یترمثبت یاز نگاهها یبرخ شهیر  د بتوانیو شا است شتر كار كردهیب

با  اشییآشنا وجود دارد را به یاجتماع دگاهیدر د ژهیبو شانیدر آراء ا
. است ینیار عیبس ی، مباحثالبالغهنهج مطالب داد. چون نسبت البالغهنهج

زند و صرفاً می و متفكر) دارد حرف شناسنید حال نیدولتمرد (در ع كی
 یو رو نوشته نامه فرماندارانشان ی. براستین ینید و بحث یسخنران
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 یادداشتهایو  مقاالت مجموعه و مثل نظر داده یاسیس آمده شیپ حوداث
 یوقت : مالكاست ینیع یلینها خیباشد. ادولتمرد می كی یو فكر یاسیس
 نیبا تو برابرند. ا نشیا در آفر یبا تو برادرند  نیا در دی مردم یرفتمصر  به

 د با منیكن ا فرضی، چه یعنیفهمد می بخواند باالخره را هر آدمی جمله
 مثل د، با منییبگو یجد یلید خید، و اگر انتقاد دار ینزن حرف با مداهنه

 و كمتر قابل است ینیو ع روشن یلیگر خینها دید و...، اینزن جبارها حرف
. است محدود و روشن یلیخ اشییمعنا رهیو دا است یذهن یرهایتفس

 یزیچ و آن باالتر وجود داشت سطح كیدر  یمنتظر یدر آقا صهیخص نیا
روندها جدا كند و كنار  یرا از برخ خودش یهللا منتظرتیشد آ باعث كه

 بود.  البالغهبا نهج اشییآشنا بكشد، همین
 غرب به نسبت عمدتاً منفی نگاه

اكثراً  یكند ولاستناد می یغرب یلسوفهایاز ف یبرخ به یمطهر یهر چند آقا
از  هم قول نقل كیآورد از آنها می یقول كوبد و هر جا مثالً نقلآنها را می

را  بهترش د ما خودمانیخواهد بگوآورد و میمی طرف نیا یهالسوفیف
 در عالمه كه یتسامح با آنها دارد. آن یمتریمیل مصاف نوع كی! و میدار 

 یبا هانر ییطباطبا . عالمهكمتر است یمطهر یوجود دارد در آقا ییطباطبا
 كی یمطهر یكند اما آقامی ند و گفتگو و بحثینشدارد و می ارتباط كربن

در  كه یتسامح هم ینظر یهاكشد. در عرصهرا كنار می قدار خودشم
ً بحثشتر استی، بهست ییطباطبا یآقا یآرا  یرو شانیا كه ی. (مثال

 كند). رد و نقد مییپذنمی یمطهر یدارد را آقا اعتبارات
 تفکیک آزادی فكر از آزادی عقیده

فكر  یدارد و آزاد دهیعق یفكر و آزاد یآزاد عنوان تحت یبحث یمطهر یآقا
 در كتاب عنوان همین تحت یامقاله یكند. ومی كیرا تفك دهیعق یو آزاد
 را بخوانند. خالصه حتماً آن دوستان " دارد كهاسالمی انقالب رامونی"در پ
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آزاد  ، همهمیفكر دار  یآزاد ما در اسالم كه است نیا بحث نیا دهیو چك
فكر بكند  كه آزاد است . هر كسمیندار  دهیعق یهستند فكر بكنند، اما آزاد

. میدانو آزاد نمی میندار  برسند را قبول آن افراد به كه یادهیاما ما هر عق
 آرام كند و آراممی مثالها شروع نی. از استیگر آزاد نی، دیپرستمثالً بت
 د اسالمیبا فقط كه مینجا برسیا ما به انیرسد در پانظر می و بهد یآجلو می

ً عج كالیپارادوكس موضع نی. امیكن ها را قبولحوزه . است بیو واقعا
 د. یبخوان طور كامل را به متن نیحتماً ا خودتان
 كهد ید باور كنیتوانمی چید: "شما هیگومی حاتیبعد از توض ٩٨ هدر صفح

 د پرستشیرا با بت نجا برسد كهیا به آزاد خودش بشر با فكر و عقل كی
نها یكرد، ا د پرستشیگاو را با نجا برسد كهیا به یكرد و فكر منطق

ً در ابتدا افراد ر از عقلیغ ییهاشهیر  شوند، دا مییپ یو فكر دارد. مثال
ر بكشند ]بعد در یزنج را بهگر یخواهند افراد دمی سودجو و استثمارگر كه

 د مبارزهیا نبایكرد  د مبارزهینها بایا با اید] آیگوبعد می هدر صفح اشادامه
 د آزاد باشد شاملیبا بشر "فكر"ش مییگومی فكر كه یا آزادیآ یعنیكرد؟ 

امروز وجود دارد،  یایدر دن كه یاشود. مغالطهمی معنا هم نیا " بهدهی"عق
د آزاد باشد و از یبشر با ند فكر و عقلیگومی طرف كیاز  جاست در همین

 هدید در عقیبا هم پرستد آزاد باشد، بتیبا هم دهیند عقیگوگر میید طرف
آزاد باشد، اژدها  خودش هدید در عقیبا هم آزاد باشد، گاو پرست خودش
 را كه هر چه یآزاد باشد، هر كس خودش هدید در عقیبا هم پرست

 است كرده انتخاب خودش یبرا دهیعق عنوان به را كه یزیپرستد، هر چمی
 ]بعد در ادامه فكر است ید ضد آزادیعقا نگونهیا آنكه د آزاد باشد و حالیبا

"هر  است را كرده اشتباه همین بشر هم حقوق د]  خود اعالمیهیگومی
 "، عجبا! ممكناست محترم كرده انتخاب خودش یبرا خودش كه یادهیعق

 خودش یو پا دست كند و به ر انتخابیزنج خودش یبرا بشر خودش است
در  میبكن تیما بشر را هدا كه است نیا اید]  آیافزامی ببندد ]بعد در ادامه
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 ، انسانیتو بشر هست آقا چون مییبگو كه است نیا ای، و تكامل یترق راه
 یبرا خودت را كه هر چه یار داریدارد، تو اخت احترام یو هر انسان یهست

 هستم قائل احترام شیو برا پسندمتو می یبرا هم ، منیبپسند خودت
 د در ادامه]بعاست  و خرافه دروغ كه دانمو می ندارم را قبول ولو آن

 نید]  بنابرایافزامی ١٠٣ ]و در صفحه است اشتباه نیبزرگتر  نید] ایگومی
 موضع نیا فهم ی]برا دهیعق یتفكر و آزاد یآزاد میان است ار تفاوتیبس
 كرده مطرح شانیخود ا كه یقیمثالها و مصاد د تنها بهیما نبا یمطهر یآقا

 نییتع را خودمان قی، مصادمیدهمی یكل حكم كیما  ی. وقتمیكن توجه
نجا یدر ا شانیا میكنمی یگذارهیكرد را پایو رو روش كی . بلكهمیكننمی
تفكر  یبر مبنا ید]  اگر اعتقادیگوكند و میمی یگذارهیرا پا روش كیدارد 

 نیچن ، اسالماستتفكر  آن هشیر  كه میباش داشته یادهیباشد، عق
ً قبول دهیعق نیر از ایرد. غیپذرا می یادهیعق  نیا یندارد. آزاد را اساسا
و از  یدیو تقل یوراثت یبرمبناها كه یدیاما عقا فكر است ی، آزاددهیعق
ضد فكر  عوامل در مقابل شدن میو تسل خاطر فكر نكردن ، بهجهالت یرو

، است دا شدهیپ ]  در انساندار استو كش یچقدر كل تد كلمایكن ]دقت
راد ید] ایگومی رد. ]در ادامهیپذنمی دهیعق یآزاد نام به نها را هرگز اسالمیا

 آن است غلط نید طرز تفكر شما در باب مییگو. ما میاست همین ما هم
. ندارم قبولش را اصالً من استآزاد  نید آن به دهی، عقییگوتو می كه ینید

 ، در راهبشر معتقدم سعادت یبرا یواقع راه كی عنوان را به نید من
 دهیعق ، آنولو آنكه انسان كی دهیعق د گفتیبشر نبا سعادت یبرا یواقع

 یامنطقه د]  اگر مردمیگوتر مینیی]بعد پا تفكر نباشد آزاد است یبرمبنا
دارند،  تراخم كه نودشان یباشند، صد داشته تراخم خواهد كهمی لشاند

 د كهیر یبگ د از آنها اجازهیروا شما مییاند، آكرده را انتخاب تراخم خودشان
 قیا از هر طر ی میكن شما را معالجه یتراخمها د كهیدهمی ما اجازه ا بهیآ
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 شانیو پا د، ولو دستیبزن د و گولشانیكن لد، ولو آنها را اغفایبتوان ممكن
 نها خدمتیا به د منییگود و مییكنمی را معالجه د، تراخمشانیرا ببند

 قابل یلیفكر و تفكر خ یبرا تراخم فهمند.  ]مثالنمی ، خودشانامكرده
. فكر است تراخم نیا مییبگو میتوانرا می یمخالف هدی. ما هر عقاست بحث

 نیبدهد؟ ا صیفكر را تشخ كی ا نبودنی بودن د تراخمییبا یكس چه
و...  مسیبرالی، لسمیند ماركسیتوانند بگو. آنها میاست مهم یلیخ مسئله

فكر بشر  یهاتراخم خود ما، همه شهیها بجز اندشهیاند همه یو حت
را  جهالت خواهممی د منیگومی د]  آنكهیگومی شانیهستند. بعد ا

د با یفهمد، بزور با، او نمیبا سواد شوم خواهمنمی ، منبكنم انتخاب
 امشب ضیعرا هخالص نیكرد. بنابرا او خدمت د بهیكرد، بزور با سوادش

 یبر مبنا كه یادهیعق یو آزاد تفكر هست یآزاد در اسالم شد كه نیما ا
 ستیفكر ن شیمبنا كه دهیعق ی، اما آزادباشد، هست شده تفكر درست

بردار  اكراه نید]  دیگومی شانیا در ادامه وجود ندارد  ]البته هرگز در اسالم
 ، امكانستین اجبار كردن خواهد قابلمی اسالم كه یمانی. اساساً استین

خواهد، می مانیاز او ا اسالم طور كه را آن یشود كساجبار ندارد. مگر می
قد  نیالدیف است]  الاكراه نیا شانیبندمجبور كرد ]بعد در انتها، جمع

 تیهدا ، راهاست آشكار شده قتیحق گر اكنونی، دیالغ الرشد من نییتب
 یماریرد، جز بیرا نگ تیهدا راه ی، اگر كساست آشكار شده ضاللت از راه

را  تیهدا راه یاگر كس كه است نید بر اید تأكینی. ]ببستین یگریز دیچ
 یاجبار ید رویآمی شانیا . در ادامهستین یگریز دی" چیماریرد جز "بینگ

 است یاجتماع از مسائل یارید]  بسیگوكند و بعد میمی بحث نید نبودن
 نكنند گمراه یو سرپرست تیافراد بشر را هدا اجتماع یاگر سرپرستها كه
 تیسؤن آنكه برسد به تا چه تین بخواهند ولو با حسن شوند، اگر هممی

فهمند نمی ستند و خودشانین قیو ال قابل مردم نكهیا بهانه باشند به داشته
 نیندارند ا اقتیل خودشان مردم نكهیا حساب رند بهیرا از آنها بگ یآزاد
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 نكهید بر سر ایآمی نجا بحثیدر ا مانند  ]پسمی یباق اقتیلیتا ابد ب مردم
كنند، بتوانند فكر بكنند. اما  بتوانند تجربه شود كه داده یآزاد مردم د بهیبا

 تیدر نها كه میدار  را قبول یادهیما عق كه است بحث نیا اشدر ادامه
رد. یگمی شكل بزرگ پارادوكس همان كه نجاستیفكر باشد. در ا براساس

 كه است یمسائل سلسله كی نها همید]  ایگومی شانیجا ااما در همین
 یاجتماع حد رشد و بلوغ تا به آزاد گذاشت مسائل نید در ایبشر را اصالً با

 همیشهنها ید، ایشما فكر نكن كه میید]  اگر ما بگویگوبرسد ]بعد می الزم
و  خدا را قائم نیشود دنمی تید]  با عصبانیافزامانند ]و میمی درا نحراف

 یینها یبندشود. ]اما جمعخدا ظاهر نمی برهان تیكرد. با عصبان راست
د یكندا میینها را در كجا پیا هیر و شبید]  شما نظیگومی كه است نیا بحث

 یآزاد نیر ایو نظ هید شبیگوكند میفكر می یزادآ به راجع كه ی]بعد از بحث
 اسالم نكهیا یبود؟ برا چه یبرا نید]  ایگود. بعد مییكندا مییرا شما كجا پ

اعتماد  خودش منطق به چون . اسالماعتماد داشت خودش منطق به
فكر  مسائل نیا هد دربار یرا بترساند و بگو آمد مردمنمی وقت چیه داشت

 خواهد فكر كنمی دلت هر چه گفتمی ، بلكهخدا فكر نكن ه، دربار نكن
 د.یفكر كن منطق ید، رویفكر كن یاساس نكهیا شرط به یول
د فكر یگومی د اسالمیگومی است قسمت ما سر همین د بحثیكن دقت 

 یاساس نكهی" اشرط "به یول یفكر نكن آن یرو كه ستین ینها مسائلی، اكن
اگر فكر  كه است نید جز ایق نیا یا معنای. آیفكر كن منطق ی، رویفكر كن

نجا یا بزرگ ؟ پارادوكسیبرس مییگوما می كه یاجهینت د حتماً بهیبا یكرد
. چرا ستین دهیعق یاما آزاد فكر هست یآزاد مییما بگو رد كهیگمی شكل

 به یفكر كن كه ی. آزاد هستستیدر فكر ن اششهید ر یاز عقا یبعض كه
 "!یفكر كن "خوب آنكه شرط
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و  بیتعق قابل جرم یگریماد رسد كهنجا مییا به تیدر نها پارادوكس نیا 
گر ید یگری، مادستین یپرستگر بتید یگری. ماداست اعدام یحت

 یعنی یگریماد زند، امروزهمی مثال شانیا كه ستین یگاوپرست
 یول میباش نداشته و قبول میرا نقد كن مكتب كی میتوان. ما میسمیماركس

. اما در است و اعدام مجازات ا قابلی جرم آن اعتقاد به مییبگو میتواننمی
با ارتداد)  ر رابطه(د یحوزو منابع یاز برخ دگاهید نیا یمبان نجا چونیا
 رسد. می پارادوكس همین تاً بهی، نهااست گرفته شهیر 

 ی، آزادمیدار  فكر را قبول یما آزاد كه است همین شانیا كالم خالصه پس
 یوانیح ی، دموكراسیغرب ید دموكراسیگوز مییو ن میندار  را قبول دهیعق

 داده حی. اما توضاست یانسان یدموكراس، اسالمی ی، دموكراساست
 یامدهایپ معنا و چه " چه"روش كی بودن یوانیا حی یانسان شود كهنمی
تا روشنتر  رفتشتر مییپ مقدار در عمل كی مواضع نیا یستیدارد. با یعمل
 كفاف مسئله نیا به یمطهر عمر مرحوم متأسفانه یشد ولقتر مییو دق
 نداد.

 یآزاد اعتقاد به عدم روشنترش یمعنا دهیعق یآزاد اعتقاد به اما عدم 
فكر  یآزاد به یمطهر گر مرحومید زبان به . پساست دهیعق آن انیب

كرد ی. هر دو روستیمعتقد ن انیب یآزاد به طور كامل اما به معتقد است
و...  یعیطب و حقوق یآزاد به اشاره دارد: هموجود  شانیدر آثار ا اد شدهی

 قابل جرم یگریماد نكهیارتداد و ا و بحث ضاله كتب د بر بحثیتأك و هم
 .ماجرا است كی یدو سو نی. ااست اعدام یو حت ، مجازاتبیتعق

 شانیا یبرا رفرمیسم ما از اصطالح كه است مباحث همین لیدل به 
را  مثبت یهارگه یبرخ نشیب شما در عرصه یعنی. میكنمی استفاده

و  ـ منبع ینید انیـ نوگرا نكهیا علت به و روش منبع د اما در حوزهیر یپذمی
 پارادوكس به دارد در موارد مهمی و مشكل است متصلب تانروش

 د. یرسمی



یآراء مطهر یبایزشت و ز   

 
١٣٩ 

 

 با نكات در رابطه و هم مثبت با نكات در رابطه هم د کنم كهیتأك انیدر پا 
به مناسبت  كه یبر فهرست توانوجود دارد، می شانیدر آراء ا كه یمنف

برگزیده و ذكر شد باز هم افزود. 



١٤٠ 
 

 
 
 
 
 

  مرتضی مطهری؛
 دینی در عصر سکوالریسم احیاء اندیشه

 متقی محسن
 

-خصوصا برای طبقه جوان-عصر ما از نظر دینی و مذهبی  عصر اضطراب و دو دلی  
زمان، یک سلسله تردیدها و سئوالها بوجود آورد  و بحران است. مقتضیات عصر و

 .کهنه و فراموش شده را از نو مطرح ساخته است و سئواالت
 ١٣ص  ،عدل االهی ،مرتضی مطهری

 
ن معاصر و کوشش جهت احیا دین در جهان تاریخ اندیشه دینی در ایرا

مدرن،که تجدد بسیاری ازبنیاد های سنتی آن را تکان داده است، از چالش 
های مهم در مقابل احیا گران و اصالح گران دین است. با ورود تجدد در 
ایران و رشد نهادهای مدرن بسیاری از متفکران و اندیشمندان مسلمان 

اندیشه دینی دهند. جدا از روحانیّت سنتی و کوشیدند تا پاسخی به بحران 
نهادهای رسمی دین که بیگانه با مشکالت پیش رو بودند، برخی از عالمان 
دینی و روشنفکران مسلمان تالش کردند تا با تکیه بر منظومه دینی و فهم 
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دنیای مدرن به بازسازی، بازخوانی، استخراج و تصفیه منابع دینی همّت 
و عالمان دینی می توان گفت که  تفکران، روشنفکرانگمارند. در میان م

مرتضی مطهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زندگی، تحوالت فکری و 
در گیر شدنش با مسائل نظری و رویارویی با چهرهای فکری دوران خود 
سبب شده است که شناخت تاریخ و تحوالت اندیشه دینی بدون پرداختن 

می توان با بسیاری از نوشته ها و عقاید او مخالف  به نقش او ناممکن شود.
بود و به نقد برخی از داوری ها او پرداخت اما نمی توان نقش دورانساز او 
را در احیاء اندیشه دینی و نقد ایدئولوژی های مسلط دوران خود را نادیده 

 گرفت و یا از کنار آن گذشت. 
مطهری در عمر کوتاه و پربار خود با بسیاری از برداشتهای رایج در باب دین 
درافتاد و کوشید تا با تکیه بر رویکردی عقالنی و با بهره گیری از میراث 
معتزله، امکان دینداری عقالئی را ممکن کند. او که از استوانه های انقالب 

سفانه در همان آغاز اسالمی و از روحانیون آگاه به دنیای مدرن بود متا
انقالب از دنیا رفت. زندگی پرتالطم او و آثار گرانبهایی که به جای گذاشته 
آنچنانکه شایسته است در معرض نقد، تحلیل و داوری منصفانه قرار 
نگرفته است. هر چند آثار او بسیار تجدید چاپ شده است اما بررسی 

لی است و این در حالی جایگاه او و نقش او در مباحث روشنفکری بسیار خا
است که روشنفکرانی چون علی شریعتی و یا مهدی بازرگان در دوران پیش 
از انقالب و عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری در دوران پس از 
انقالب حضور چشمگیری در صحنه فکری ایران دارند. به باور من میراث 

روحانیت قرار نگرفته  مطهری و آثار او حتی مورد توجه جدی جریان نوگرای
است. در گیر شدن روحانیت با سیاست و کوشش جهت اداره جامعه و 
تالش در جهت پدید آوردن نوعی فقه سیاسی باعث شده است تا توجه 
کمتری به مباحث معرفتی و نقش مطهری در دوران پیش از انقالب شود. 
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ان "ستون عبدالکریم سروش با انتشار دو مقاله زیر عنو ٧٠در آغاز دهه 
کوشید تا با تکیه بر ١شریعت بر سقف معیشت" و "حرّیت و روحانیت" 

برخی از نوشته های مطهری به نقد نهاد روحانیت و رابطه هدایت با ارتزاق 
بپردازد ولی متاسفانه با سیاسی شدن این قضیه  بحث ادامه نیافت و این 

و ضرورت در حالی است که دیدگاه های مطهری در باب نهاد روحانیت 
اصالح این نهاد هنوز از تازگی و طراوت خاصی برخوردار است. در فضای 
فکری و آکادمیک غرب و در حوزه های پژوهشی مربوط به ایران نیز او 
ناشناس و مهجور مانده است و در رساله های دانشگاهی در خارج از ایران 

لیکه آثار به ندرت درباره تاثیر او و اهمیت او اشاره ای می شود در حا
بسیاری درباره جریان نواندیشی دینی و چهره های شاخص آن به زبان های 

 ٢.انگلیسی،فرانسوی و آلمانی وجود دارد
موضوع این نوشته پرداختن به کارنامه مطهری و نقش او در احیای اندیشه 
دینی در دنیای معاصر و در عصر سکوالریسم می باشد. توضیح درباره 

اید در آغاز ضروری به نظر آید. من در این نوشته عنوان این نوشته ش
مطهری را احیاء گر دین می دانم هر چند که او در حوزه هایی چون فلسفه، 
اخالق، تاریخ، فقه، کالم و عرفان نوشته های ارزشمندی بر جای گذاشته 
است. به بیان ساده منظور من از احیاء، زنده کردن دین در فضایی جدا از 

الم است. البته ریشه های احیا گری را می توان تا دوران آغاز صدر اس
امامان پی گرفت و یا تبارشناسی این جریان را در چهره هایی چون غزالی 

                                                
 ١٣٧٦عبدالکریم سروش، مدارا و مدریّت، انتشارات صراط،  . ١
به زبان فرانسه و در باب نواندیشی دینی منتشر کردم بخشی از آن  ٢٠١٢من در کتابی که در سال . ٢

دیدگاه ها و اندیشه مرتضی مطهری اختصاص دادم. عنوان کتاب من " اندیشه را به ارائه 
 معاصر شیعی در آزمون انقالب ایران" نام دارد

Mottaghi Mohsen, La pensée chiite contemporaine à l’épreuve de la révolution 
iranienne, L’Harmattan, 2012 
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و یا فیض کاشی دنبال کرد اما مطهری در زمانه ای پا به حیات گذاشت که 
احیاء دین و زنده کردن آن نیازمند شناخت فضای فکری حاکم بر ایران بود 

تاثر از جریانات ناخدا باور و چیرگی اندیشه های چپ بود که ذهن و که م
عقل بسیاری از مسلمانان را هم ربوده بود. غلبه اندیشه و سلطه 
مارکسیسم و سکوالریسم بر ذهنیت وعمل بسیاری از جریانات فکری و 
سیاسی، او را واداشت تا از یکسو جنبه های از یاد رفته دین را احیاء کند و 

وی دیگر به مبارزه نظری با گرایشهای فکری دوران خود بپردازد به از س
همین دلیل  من می کوشم تا با قرار دادن او و آثارش در متن جامعه ایران 
امکان فهم بهتر تالش های فکری اش را ممکن کنم. به باور من چند عامل 

 پرداختن به مطهری و آثار او را ضروری می کند:
یط های رسمی دین و حضور در جامعه روحانیت. نخست برخاستن از مح

او از مشروعیت باالیی در نظام رسمی روحانیت برخوردار است و طرح 
 نظرات انتقادی اش می تواند به عاملی جهت اصالح این نهاد تبدیل شود.

دوم اگر چه او محصول آموزش سنتی در نهادهای رسمی دین بود اما با 
ورود به تهران و حضور در دانشکده االهیات و معارف اسالمی، وارد داد و 
ستد فکری با روشنفکران دوران خود شد. به همین دلیل شناخت تحوالت 
فکری و چالش هایش با جریان روشنفکری مسلمان و مخصوصا علی 

اهمیت باالیی جهت فهم کشمکش ها و جدل های  دوان ما شریعتی از 
برخوردار است و یکی از علل ترور او نیز بی رابطه با این جدلها و تاثیر پذیری 
گروه فرقان از اندیشه های شریعتی نیست. درباره رابطه مطهری با بازرگان 
 و شریعتی و برخوردهای او با جریانات فکری دینی هنوز بررسی جدی انجام

 نگرفته است. 
سوم مطهری را می توان ادامه دهنده راه معتزله در تاریخ تفکر اسالمی 
دانست. دیدگاه او در مورد مسائلی چون خلق قرآن، مسئله شر و حُسن 
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وقُبح افعال آدمی، آزادی و جبر و نقش اراده آدمی، همه با رویکردی 
ن چهارم و معتزلی است و خود بر این باور است که نهضت اشعری در قر 

نهضت اخباریگری در شیعه و یا وهابیت در جهان تسنن نهضت های 
 ارتجاعی بودند. 

چهارم مطهری در عین کوشش برای فهم ایدئولوژی های مدرن در رویارویی 
با اندیشه های مخالف، خود را پایبند روش های سنتی برای طرح دین می 

 

ر قشر را د نیبود و استقالل ا تیشدن روحان یمخالف دولت یمطهر
ا دانست تا بتواند استقالل خود ر  یم یپست و مقام دولت رفتنینپذ

 یامر به معروف و نه رهیدا یاز دولت حفظ کند و معتقد بود که حت
 یباشد. مطهر تینظر روحان ریمستقل از دولت و ز  دیاز منکر هم با

در  یشیرفت و امکان بازاند ایانقالب از دن زپس ا یکم اریمدت بس
از  یاری. بسافتیرا ن تیاز مسائل مربوط به نهاد روحان یباب برخ

 ت،یدر باب نهاد روحان شیها یشیاند کیاو و بار  یشنهادهایپ
نهاد،  نیا ینهاد با مردم و دولت، نظام مال نیارتزاق آنان، رابطه ا

خود را با استقرار  تیضوعرابطه مجتهد و مقلّد پس از انقالب مو
 ینهاد همچنان باق نیاز دست داد اما مشکالت ا یحکومت اسالم

 است.
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دانست وتالش او خلوص دینی در دنیایی بود که امکان دفاع عقالنی از 
 ١.دین با دشواری های بسیار مواجه بود
کنار فعالیت های فکری در نهادهای سرانجام اینکه مرتضی مطهری در 

علمی ودینی، خود در پدید آوردن  برخی از نهاد ها و یا کمک فکری به این 
نهاد ها نقش مهمی داشت. برای نمونه می توان از نقش او در تاسیس 
حسینه ارشاد و یا انجمن ماهانه دینی و فعالیت های او در کانون مهندسین 

 نام برد. 
 خش تشکیل شده است این نوشته از شش ب

بخش اول  نگاهی به زندگی مطهری و تحوالت فکری اوست که از مشهد 
آغاز و در تهران پایان می پذیرد. مرتضی مطهری در دوران مختلف زندگی 
فکری خود به نقد ناسیونالیسم، مارکسیسم و نوگرایی دینی پرداخت و 

می کوشم تا  سرانجام جان خود را دراین راه از دست داد. در این بخش
نوشته های او را در متن تاریخ معاصر ایران قرار داده و رابطه این نوشته 
ها را با زمینه خاص جامعه ایران برجسته کنم. بسیاری از نوشته ها و 
سخنرانی های او به نوعی پاسخ به پرسش هایی بود که ایدئولوژی های 

با رویکردی کالمی معاصر در برابر اندیشه دینی قرار می دادند و مطهری 
 کوشید تا به نقد این ایدئولوژی ها و دفاع از دین همّت گمارد.

بخش دوم اشاره ای به دوران پهلوی است. مطهری فرزند زمانه خود بود و 
زندگی اش مصادف با فراز و فرود نظام سلطنتی در ایران است. به همین 

یار روحانیت بسدلیل شناخت سیاست های نظام پهلوی و رابطه آن نظام با 

                                                
میان شریعتی و مطهری پرداخته و کار شریعتی را ای به مقایسه عبدالکریم سروش در نوشته. ١

 .داندتواناکردن دین و دغدغه مطهری را خلوص دین و مبارزه با التقاط می
عبدالکریم سروش، راز دانی وروشنفکری و دینداری، موسسه فرهنگی صراط، چاپ سوم اردیبهشت 

١٣٧٧  ، 
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مهم است. سیاست های رضا شاه و کوشش او جهت مدرن کردن ایران و 
عُرفی کردن حوزه هایی، که روحانیت خود را در آن صاحب حق می دید، 
باعث تکان های شدیدی در درون روحانیت شد و برخی از آنان را به 
رویارویی سیاسی با نظام سلطنتی کشاند. به همین دلیل در این بخش 
نگاهی به زمانه مطهری و سیاست نظام پهلوی در عرفی کردن بخشهای از 

 جامعه خواهیم افکند. 
بخش سوم بررسی دیدگاه های او درباب ضرورت اصالح نهاد روحانیت با 
تکیه بر برخی از نوشته های او و مخصوصا مقاالت "مشکل اساسی در 

اسالم"، "مزایا و سازمان روحانیت"، "رهبری نسل جوان"، "اصل اجتهاد در 
 خدمات مرحوم آیت هللا بروجردی" است

بخش چهارم بررسی دیدگاه های مطهری در باب ماتریالیسم در حوزه 
فلسفی و مارکسیسم در حوزه اجتماعی است. مطهری در سخنرانی ها و 
نوشته های خود به نقد جنبه های مختلف ماتریالیسم پرداخت. پاورقی بر 

صفحه است و کتاب "نقد  ٨٠٠لیسم" که بیش از "اصول فلسفه و روش رئا
مارکسیسم" خود نمونه ای از دغدغه فکری او در رویارویی با مارکسیسم 
است. کتاب "علل گرایش به مادیگری" بررسی زمینه های کمرنگ شدن 
نقش دین در غرب جهت پاسخگویی  به پرسشهای کالمی و فلسفی است 

از نقدهای او به جریان ماتریالیسم و مقدمه این کتاب به نوعی خالصه ای 
 در ایران است.

بخش پنجم مطهری و روشنفکران مسلمان بررسی رابطه او با روشنفکران 
مسلمان و جریان اسالم انقالبی می باشد فراز و نشیب های بسیاری داشته 
است. مرتضی مطهری که در آغاز از مدافعان جریان روشنفکری مسلمان 

انه و نزدیکی با علی شریعتی داشت در جریان بود و حتی روابط دوست
تحوالت سیاسی ایران و مارکسیسم شدن برخی از جوانان مسلمان به نقد 
این جریان پرداخت و در سالهای پیش از انقالب به منتقد جدّی این جریان 
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تبدیل شد. جریان استعفای او از حسینه ارشاد، نقد دیدگاه های شریعتی 
گاه های مجاهدین خلق و بررسی نقادانه دیدگاه و حتی اقبال، نقد دید

های فرقان نمودار دغدغه او جهت دفاع از اسالم در برابر این جریانات 
  است.

بخش ششم بررسی دیدگاه های او درباره انقالب ایران و رابطه روحانیت با 
انقالب است. مرتضی مطهری با تفکیک اسالم انقالبی و انقالب اسالمی 

 به نقد اولی و دفاع از دومی برخاست. 
در این بررسی ها جای پرداختن به نوشته های فلسفی او خالی است و 

دیدگاه های او در حوزه فلسفه اسالمی امیدوارم در فرصت دیگر به طرح 
 بپردازم.

 

نه  و لیبا دل دیکند که جهان را با یاشاره م یبه نکته جالب یمطهر
ندانسته و معتقد  نیکردن د یداد و هدف خود را علم حیعلت توض

را به قرآن حواله  ریپذ رییتغ یعلم یتوان داده ها یاست که نم
 رییغت یها هیبر فرض یقرار دادن علم، که مبتن لیدل نیکردو به هم

است و در باره تکامل  یمعن یمذهب ب بلهستند، در مقا ریپذ
 یو تناقض ردیپذ یبشر را م یجیمعتقد است که قرآن خلقت تدر 

 یقرآن یداده ها یو برخ ینید مانیبشر و ا یجیتکامل تدر  انیم
 مربوط به مسئله جبر و یفلسف میمفاه گرید یی.نارساندیب ینم

و  اریاختو  یعلم االه انیم سایکه کل یقضا و قدر وتناقض ار،یاخت
 کند. یانسان برقرار م یآزاد



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

١٤٨ 
 

 
 زندگی مطهری

هجری شمسی در خانواده ای روحانی در شهر  ١٢٩٨بهمن  ١٣مطهری در 
کیلومتری مشهد است به دنیا آمد. پدر اوحاج  ٧٥فریمان که در حدود 

شیخ محمد حسین مطهری ازشخصیت هایی بود که در استان خراسان و 
سایر نقاط مورد تکریم و احترام همه طبقات اجتماع قرار داشت مرتضی 

جلد اول داستان راستان یادی از پدر خود کرده و می نویسد مطهری خود در 
-"این اثر ناچیز را به پدر بزرگوارم آقای حاج شیخ محمد حسین مطهری

که اولین بار ایمان و تقوا و عمل صالح وراستی معظم له مرا  -دامت برکاته
به راه راست آشنا ساخت، اهدا کنم" او تا دوازده سالگی دراین شهر به 

 مشغول و برای تحصیل به مکتب خانه این شهر رفت.  زندگی
سال بیشتر نداشت برای ادامه تحصیل به مشهد  ١٣در حالیکه  ١٣١٠در سال

رفته و وارد حوزه علمیه آن شهر شد. در این دوران عالقه به مسائل دینی 
و اندیشه های کالمی ذهن او را مشغول کرد. خود او وضعیتش را چنین 

ا آنجا که از تحوالت روحی خود به یاد دارم از سن توصیف می کند "ت
سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل ١٣

 ١ .مربوط به خدا پیدا کرده بودم"
اقامت مرتضی مطهری در مشهد چهار سال بیشتر به طول نینجامید و در 

در مشهد  شمسی عازم حوزه علمیه قم شد. از دوران زندگی او ١٣١٥سال 
اطالعات زیادی در دست نیست. دوران زندگی مرتضی مطهری در شهرقم 
زمانه شکل گیری اندیشه های او و بهره گیری از محضراساتید و علمای 
دینی است. در این سالها حوزه علمیه قوم شاهد فوت آیت هللا حائری بود 

ید و مسئولیت اداره حوزه علمیه قم به دست سه تن از مراجع بزرگ س

                                                
 ٩مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، انتشارات صدرا، بدون تاریخ،  ص  . ١
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محمد حجت کوه کمره ای، سید صدرالدین صدر، سید محمدتقی 
. ١خوانساری افتاد که هر سه از شاگردان او و از معتمدین درجه اول او بودند

سال در این شهر به تحصیل پرداخت و از محضر اساتیدی ١٥مطهری مدت 
چون آیت هللا بروجردی در فقه و اصول، آیت هللا ابراهیم امینی در فلسفه 

الصدرا و عرفان، عالمه طباطبایی در حوزه فلسفه و االهیات و سرانجام م
میرزا علی آقا شیرازی در حوزه عرفان بهره برد.مطهری از شاگردان برجسته 
آیت هللا بروجردی بود و علیرغم اقامت در قم تابستانها برای تلم�ذ نزد 

یت هللا بروجردی به شهر بروجرد می رفت. به نظر می رسد که مهاجرت آ
بروجردی به قم نیز تا حدی مرهون تالشها و کوشش های مرتضی مطهری 

 است.
مطهری از همان آغاز دغدغه مسائل فلسفی و االهیاتی داشت و کوشش 
جهت یافتن پاسخ به پرسشهای متافیزکی هیچگاه او را رها نکرد و 

 م"درسالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بود
چنان در این اندیشه ها (مسئله خدا) غرق بودم که شدیدا میل به تنهایی 

 ٢در من پدید آمده بود، وجود هم حجره را تحمل نمی کردم
مطهری در دوران اقامت خود در قم از محضر اساتید بسیاری بهره برد و 
آنان نقش مهمی در شکل گیری اندیشه های او بازی کردند که اشاره به 

 ین اساتید ضروری است.برخی از ا
نخست از آیت هللا بروجردی باید نام برد که تاثیر زیادی بر زندگی فکری 

مرتضی مطهری در مقاله  ١٣٤٠مطهری داشت و پس از فوت او در فروردین 
"مزایا و خدمات مرحوم آیت هللا بروجردی" به بررسی نقش تاثیر گذار او و 

می گوید "این بنده در مدت نوآوریهایش در حوزه فقه پرداخت خود او 

                                                
   ١٦، ص ١٣٩٤سید محسن طباطبایی فر، جریان های فکری در حوزه معاصر قم،نشر نی، . ١
 ٩مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، انتشارات صدرا، بدون تاریخ،  ص . ٢
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هشت سال آخر اقامتم در قم،که مصادف بود با سالهای اول ورود معظم 
له به آن شهر، از درسهای ایشان بهره مند می شدم و چون به روش  

 ١فقاهت ایشان ایمان دارم، معتقدم که باید تعقیب و تکمیل شود.
ن ای او نقش تعیعالمه طباطبایی از دیگر اساتیدی بود که حضور در درسه

کننده در دیدگاه های انتقادی مطهری در باب مارکسیسم و احیاء فلسفه 
اسالمی داشت. او در دوران اقامت خود در درسهای عالمه شرکت جست و 
با این که درسها سه سال بیشتر طول نکشید با این وجود می توان تاثیر 

در  ٢٩. "در سال پذیری مطهری از استادش را در نوشته های او دنبال کرد
محضر درس حضرت استاد، عالمه کبیر آقای طباطبایی روحی فدا که چند 
سالی بود به قم آمده بودند و چندان شناخته نبودند، شرکت کردم و فلسفه 
بوعلی را از معظم له آموختم و در یک حوزه درس خصوصی که ایشان برای 

ول م. کتاب اصبررسی فلسفه مادی تشکیل داده بودند نیز حضور یافت
که در بیست سال اخیر نقش تعیین کننده ای  –فلسفه و روش رئالیسم 

پر  در آن مجمع -در ارائه بی پایگی فلسفه مادی برای ایرانیان داشته است
 ٢برکت پایه گذاری شد"

عالقه مطهری و گرایش او به نهج البالغه تحت تاثیر آشنایی او با حاج میرزا 
رخ می دهد. " او (حاج میرزا علی  ١٣٢٠در سال علی آقا شیرازی است که 

آقا شیرازی) با نهج البالغه می زیست، با نهج البالغه تنفس می کرد، 
روحش با این کتاب همدم بود، نبضش با این کتاب می زد و قلبش با این 

 ٣کتاب می تپید" 

                                                
 ١٩٦ا،صمرتضی مطهری، تکامل اجتماعی انسان، صدر . ١
  ١١مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، ص . ٢
 ١٠مرتضی مطهری، سیری در نهج البالغه ص . ٣
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فرد دیگری که در این دوران با مرتضی مطهری نزدیک و از همدرسی ها و 
احثه  او بود آیت هللا منتظری است که به مدت یازده سال روابط هم مب

آنان ادامه داشت و آیت هللا منتظری درباره مرتضی مطهری می گوید "این 
جوان باهوش و خوش استعداد و پرکار و با همت ومتّقی و مقیّد به آداب 
و سنن اسالمی، مرحوم آیت هللا حاج شیخ مرتضی مطهری فریمانی 

 ١ود. خراسانی ب
منتظری معتقد است که مطهری در اثر گرفتاریهای زندگی، دیگر قدرت 

 اقامت در قم را نداشت و به تهران مهاجرت کرد. 
سرانجام باید به رابطه مرتضی مطهری با آیت هللا خمینی اشاره کنم.  
مرتضی مطهری رابطه نزدیک و صمیمانه با رهبر انقالب داشت و متن 

اه مهر آباد در حضور آیت هللا خمینی خوانده شد خوش آمدی که در فرودگ
به قلم مطهری است و درباره رهبر انقالب می نویسد"و اما آن سفر برده 
که صد قافله دل همره اوست،    نور چشم و عزیز روح ملت ایران استاد 
عالیقدر و بزرگوار ما حضرت آیت هللا عظمی خمینی ادام هللا ظالله، حسنه 

ند به قرن ما و روزگار ما عنایت فرموده.  قلم بیتابی می ای است که خداو
کند که به پاس دوازده سال فیض گیری از محضر آن استاد بزرگوار به 
شکرانه بهره های روحی و معنوی که از برکت نزدیک بودن به آن منبع 

 ٢   .فضیلت و مکرمت کسب کرده ام اندکی از بسیار را بازگو کنم"
هللا خمینی تا زمان درگذشت او ادامه داشت و به  رابطه مطهری با آیت

دلیل اعتماد رهبر انقالب او را به عنوان رئیس شورای انقالب انتخاب کرد. 
مطهری در دوران اقامت امام به دیدار ایشان درپاریس رفت و خاطره این 
دیدار را چنین بازگو می کند "من که قریب دوازده  سال در خدمت این مرد 

                                                
 ٤٤، ص ١٣٧٦سیری در زندگانی استاد مطهری، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، . ١
 ٨٧مرتضی مطهری، نهضت های اسالمی در صد سال اخیر، رودکی، ص . ٢
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ل کرده ام، باز وقتی در سفر اخیر به پاریس به مالقات و زیارت بزرگ تحصی
ایشان رسیدم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت بلکه 

وقتی برگشتم دوستانم پرسیدند چه دیدی،گفتم  بر ایمانم نیز اضافه کرد.
 ١چهار تا آمن دیدم: آمن بهدفه، آمن بسبیله، آمن بقوله، آمن بربه،"

 
 مهاجرت به تهران

سال در این  ٢٥مرتضی مطهری به تهران آمد و به مدت  ١٣٣١در سال 
شهر به تحصیل، تدریس و مبارزه فکری مشغول شد. در این دوران نخست 
در مدرسه سپهساالر و سپس در مدرسه مروی به تحصیل و تدریس 
پرداخت و مهمترین آثار او در سالهای اقامتش در تهران منتشر شد. او نیز 

واندیشان دینی سخنران بود و بسیاری از نوشته هایی که از همچون همه ن

                                                
 ٢١می،چاپخانه سپهر، بدون تاریخ، ص مرتضی مطهری، پیرامون انقالب اسال . ١

 

به باور من نقطه  یعتیشر  یدر باره نوشته ها هاینقاد نیدر کنار ا
و  تیبا روشنفکران مسلمان بر سر هدا یاختالف مطهر یاصل

در  زین یعتیاو با شر  یاست و اختالف اساس یجامعه اسالم یرهبر
ود خ ینظر یبا کوشش ها یعتیکند. شر  یم دایپ یرابطه معن نیا

مسلمان فراهم کرد و  شنفکرانرو یبرا تیمشروع نهیزم یبه نوع
و مخصوصا  ینید یرسم یرا خارج از نهادها نیامکان خوانش د

 ممکن گرداند. نید یعلما
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او داریم حاصل سخنرانی های او در مجامع مختلف است هر چند نوشته 
 های فلسفی و برخی از نقدهای او بر مارکسیسم از این مورد خارج است.

شاید بتوان فعالیت های فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرتضی 
 جدا اما مرتبط به هم تقسیم کرد: مطهری را به سه حوزه
. مرتضی مطهری جز یک سال آخر حیاتش، که در حوزه دخالت سیاسی

سازماندهی روحانیت مبارز فعال بود هرگز در یک ماجرای پرخروش 
سیاسی وارد نشد. با این وجود او رابطه نزدیک با فدائیان اسالم و جریان 

داشت که منجر به قیام خرداد نیز حضور  ١٥موتلفه داشت و در حوادث 
مردم و تبعید آیت هللا خمینی گردید. در ماجرای ملی شدن نفت و یا 
کشمکش های میان فدائیان اسالم و روحانیت مطهری جانب روحانیت را 

 گرفت.
 اجتماعی-حوزه فعالیت دینی

مطهری برای فعالیت دینی و تبلیغی اهمیتی بسیار قائل بود و رهبری نسل 
ئولیت عمومی می دانست او بر این باور بود که امروز ما جوان را نوعی مس

باید در جستجوی راه های تازه برای تبلیغ دین و هدایت و رهبری نسل 
جوان باشیم و "ما باید این خیال را از کله خود بیرون کنیم که نسل جدید 

. او با اشاره به آیه ای از قرآن "ادع الی ١را باهمان متود قدیم رهبری کنیم"
به سه وسیله مختلف برای دعوت و هدایت اشاره می   "سبیل ربک

کند:نخست حکمت یعنی سخن متقن و محکم، دوم موعظه خوب و پند و 
 اندرزهای دلپسند و سوم مجادله به نحو احسن

 حوزه فعالیت فکری، دینی و کالمی
ورود مطهری به تهران همزمان با شکل گیری حزب توده و رواج اندیشه 

سیستی در میان جوانان، روشنفکران و دانشگاهیان بود و در این های مارک

                                                
 ٢٠٨،ص ١٣٧٥مرتضی مطهری، ده گفتار، صدرا، . ١
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او به نوشتن پاورقی بر کتاب اصول فلسفه و روش  ١٣٤٢-١٣٣١سالها 
 رئالیسم عالمه طباطبایی می پردازد. 

مطهری در طول حیات فکری خود همگام با نوشتن کتاب به ایراد سخنرانی 
او امروز در دسترس  در باب مسائل دینی پرداخت که مجموعه آثار

 عالقمندان به اندیشه دینی است. 
در کنار این فعالیت های دینی و علمی مطهری در شکل دادن به برخی از 

 ١٣٤١-١٣٣٩نهادها و انجمن های دینی نیز شرکت داشت و در سال های 
تشکیل محفلی به نام "انجمن ماهانه دینی" به همت او و حجت االسالم 

گرفت وبه مدت دوسال و نیم جلسات این نهاد  دکتر محمد آیتی شکل
ادامه داشت. این جلسات هر چند نتوانست به حیات خود ادامه دهد، اما 
منشا خیرات و برکات معنوی فراوانی شد و موجب یک سلسله اصالحات 
وجنبشهایی در سطحی وسیعتر و گسترده تر در کار مسائل تبلیغی و 

در پایه گذاری حسینیه ارشاد همراه  ١٣٤٦ارشادی اسالمی گردید. و درسال 
با محمد همایون، حجته االسالم شاهچراغی و ناصر میناچی فعاالنه شرکت 
 کرد هر چند بعدها به دلیل اختالف با میناچی از حسینیه ارشاد کناره گرفت.

 
 زمانه مطهری و گرایشهای فکری دوران او

هجری شمسی به دنیا آمد و زندگی او ١٣مطهری در سالهای پایانی قرن 
همزمان با قدرت گرفتن نظام پهلوی و کوشش های این نظام جهت مدرن 
کردن بخش هایی از جامعه و کاهش نقش دین و روحانیت بود. رضا شاه 

کوشید تا در حوزه هایی چون آموزش،  ١٣٠٤با به قدرت رسیدن در سال 
ی، اصالحاتی انجام دهد که برخی از این اصالحات با هدف قوانین مدن

کاهش نفوذ روحانیت بود و در عین حال مدارس و نهادهای آموزشی جدید 
نیازمند کسانی بودند که در حوزه علوم دینی بتوانند تدریس کنند. فروغی 
می گوید که " مدیران مدرسه ی علوم سیاسی برای قانع کردن روحانیان و 
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ه کار گرفتن کسی که به تدریس شریعت بپردازد، از این در وارد یافتن و ب
شدند که سفیران و فرستادگان ایرانی در "دیار کفر" نیازمند دانستن و بکار 

. در چنین بستری بود که برخی از نهاد مدرن در ١بستن احکام فقهی اند "
رای ب ایران شکل گرفتند. در حوزه آموزشی با تشکیل دانشگاه نهاد تازه ای

تولید علم و دانش پدید آورد که در مقابل نهاد سنتی تولید دانش در ایران 
بود همچنین قانون مدنی جایگزین قوانین شرع شد و با تاسیس دفاتر 
ثبت ازدواج مشروعیت روحانیت به پرسش کشیده شد. برقراری خدمت 

 ن وسربازی و اجبار کردن روحانیون به خدمت،استفاده از کاله برای مردا
از دیگر اقدامات رضا شاه بود که ١٩٣٦کشف حجاب برای زنان در سال 

باعث رودررویی با روحانیت گردید. محمد رضا پهلوی نیز سیاست های پدر 
خود را ادامه داد و با قانون اصالحات ارضی و برخی قوانین دیگر باعث 

جم . از آنجا که نظام پهلوی فاقد ایدئولوژی منس٢مخالفت روحانیون شد
برای ساخت و پرداخت هویتی در ایران بود رضا شاه کوشید تا با کمک از 
برخی از روشنفکران به ساخت و پرداخت نوعی هویت ایرانی با تکیه بر 
زبان و رجوع به دوران پیش از اسالم همّت گمارد و کم کم نوعی 

 ٣ .ناسیونالیسم در ایران پا گرفت
کسیسم در ایران هم نام برد. اگر چه در این دوران باید از ورود وحضور مار 

اندیشه های کمونیستی و اشتراکی از همان آغاز مشروطیت در ایران راه 
ما شاهد گسترش اندیشه  ١٣٢٠یافت اما با شکل گیری حزب توده در سال 

های کمونیستی و روی آوردن بسیاری از روشنفکران به سوی اندیشه های 

                                                
بروجردی مهرزاد، تراشیدم، پرستیدم، شکستم گفتارهایی در سیاست و هویت ایرانی، نشر نگاه . ١

 ٩٩، ص ١٣٨٩معاصر 
 ١٢٢بروجردی، همان ،ص . ٢

3. AlirezaManafzadeh, La construction identitaire en Iran, L’Harmattan, 2010 
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گیری حزب توده مصادف با آغاز چپ و حزب توده هستیم. سالهای شکل 
فعالیت های فکری مطهری است و به همین دلیل بخشی از تالش های 
فکری او پاسخگویی به انتقادات جریانهای ماتریالیستی به اندیشه دینی 

 است. 
مطهری در چنین فضایی پا به هستی گذاشت و در زندگی خود شاهد چنین 

ریس در دانشکده االهیات و شرکت تحوالتی بود. او با ورود به تهران و تد
در بنیان گذاری حسینیه ارشاد در مرکز مباحث روشنفکری دوران خود قرار 
گرفت. با در نظر گرفتن آنچه تا کنون گفتیم میتوان از سه جریان نام برد 
که حضوری چشمگیری در مباحث روشنفکری داشتند و  مطهری در نوشته 

 وارد گفتگوی انتقادی شود:های خود کوشید تا با این جریانات 
: نظام پهلوی کوشید تا مشروعیت خود را بر نوعی  نخست ناسیونالیسم

ملی گرایی استوار کندو در این چهارچوب برخی از روشنفکران تالش کردند 
تا به تکوین نوعی ناسیونالیسم همت گمارند. اگر چه ناسیونالیسم این 

کم کم برخی از روشنفکران  دوران در آغاز در نقد و نفی دین نبود ولی
کوشیدند تا تقابلی میان دینداری اسالمی و ملی گرایی برقرار کنند. در حوزه 
ادبی نیز صادق هدایت کوشید تا به نقد مذهب و مخصوصا اسالم همت 
گمارد. برخی دیگر از روشنفکران نیز کوشیدند تا نوعی ایدئولوژی مبتنی بر 

این جریانات باعث شد تا مطهری در ناسیونالیسم را مطرح کنند. حضور 
کتاب "خدمات متقابل ایران و اسالم" به برخی از انتقادات این جریانات 

 پاسخ گوید.
ورود مطهری به تهران همزمان با تشکیل حزب توده و  دوم مارکسیسم:

رشد مارکسیسم در ایران است. اگر چه شناخت مطهری از مارکسیسم 
زان حزب توده و ترجمه برخی از آثار غربیان محدود به کتاب های نظریه پردا

است اما دغدغه نقد مارکسیسم هیچگاه مرتضی مطهری را رها نکرد و او 
 در بسیاری از نوشته هایش به نقد ماتریالیسم و مارکسیسم پرداخت. 
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. مطهری در دوران فعالیت های سوم گرایشهای دینی مدرن و تجدد خواه
ازه ای مواجه شد. منظور از گرایشهای فکری خود با گرایش های دینی ت

دینی تنها روایت رسمی از دین نبوده بلکه کلیه جریانهایی را در برمیگیرد 
که کوشیدند در عین دینداری به نقد دینداری رسمی  آن دوران بپردازند. 
اگر جریان بهائیت و اندیشه های کسروی در آن دوران حضور داشتند درکنار 

حضور جریان دیگری در حوزه اندیشه دینی روبرو  این جریانات ما شاهد
هستیم که در تالش تفسیر سیاسی از قرآن و مدافع نوعی بازگشت به 
کتاب مقدس مسلمانان است که نمونه های آنرا می توان در نوشته های 
سید اسدهللا خرقانی، شریعت سنگلجی، سید محمود طالقانی، برخی از 

. در کنار این جریان ١وه فرقان نام بردنوشته های مجاهدین و تفاسیر گر
باید اشاره ای به حضور روشنفکران مسلمانی چون بازرگان، یدهللا و مهدی 
سحابی و علی شریعتی کرد. مطهری به نقد اندیشه ها و برداشتهای 
شریعتی از دین پرداخت و جریان روشنفکران مذهبی را زمینه سست شدن 

 پایگاه روحانیت می دانست.
 

 و اصالح جامعه  روحانیت: مطهری
مرتضی مطهری اگرچه خود برخاسته از جامعه روحانیت بود و در طول 
زندگی خود همچنان ملبّس به لباس روحانیّت باقی ماند و از مدافعان 
اصلی این نهاد در مقام پاسدار سنت دینی بود اما همه اینها او را از نقادی 
جریان روحانیت و کوشش جهت مدرن کردن این نهاد و سازگار کردن آن 

ا نیازهای دنیای مدرن باز نداشت. مطهری در چند نوشته و سخنرانی به ب
نقد نهاد روحانیت و اصالح این نهاد پرداخته است. برای فهم بهتر دیدگاه 

                                                
یوسف خان محمدی ، تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، . ١

  ١٣٩٢بهار 
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های او می توان برداشتهایش را در حول چند محور بررسی کرد. نخست 
نقش اجتهاد و رابطه مجتهد و مقلّد. دوم نقش روحانیت در هدایت نسل 
جوان و تشویق روحانیت جهت به روز کردن دانش خود. سوم ارزیابی نهاد 
روحانیت و بررسی قوّت و ضعفهای این نهاد. چهارم بازاندیشی درباره شیوه 

 آموزشی این نهاد. 

آنچه مسلم است بسیاری از نوشته های مطهری در باب اصالح نهاد 
روحانیت پس از فوت آیت هللا بروجردی مطرح شد و به همین دلیل 
ضروری است که به بررسی این مسئله در چهارچوب نگاه مطهری به 

 روحانیت بپردازیم 

 

 کیاست و او با تفک زیمسئله انگ زین یدر باره آزاد یمطهر دگاهید
 شیانسان به پ یدر باب آزاد یتازه ا کیتفک یوانیو ح یانسان یآزد

است و  دهیعق یتفکر وآزاد یآزاد انیم زیکشد که همانا تما یم
 ستیو درست ن حیاز تفکر صح یناش یا دهیمعتقد است که هر عق

 و دهایسلسله عادتها و تقل کی دیعقااز  یاریچرا که منشا بس
 تسین دینه تنها مف ریاخ یدر معنا دهیعق یتعصبها است و آزاد

 یفرد و جامعه به دنبال دارد. بر مبنا یرا برا یانبارتریبلکه اثرات ز 
و  یمطهر یها یاز داور یاریتوان بس یاست که م یدگاهید نیچن
 و یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع یها یرا در باب آزاد ونیروحان گرید
کثرت  و ییآن با شمول گرا زیو تما ینید ییو انحصار گرا دیفهم ینید

 .افتیدر  نید کی قتیحق یرا در راستا ییگرا
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 بحران مرجعیت و ضرورت اصالح نهاد روحانیت

بار دیگر مسئله مرجعیت و  ١٣٤٠آیت هللا بروجردی در آغازسال  با فوت
نقش مراجع در درون نظام روحانیت مطرح شد. شرکت سهامی انتشار از 
متفکرین اسالمی دعوت کرد تا دیدگاه های خود را درباره نهاد مرجعیت 
پس از فوت بروجردی منتشر کنند و تعدادی از روشنفکران و روحانیون به 

پاسخ دادند و چاپ اول این کتاب زیر عنوان "بحثی درباره  این دعوت
منتشر شد. نگاهی به فهرست  ١٣٤١در دی ماه سال  ١مرجعیت و روحانیت"

نویسندگان نشانه اهمیت این موضوع در فضای آن روز است. عالمه 
طباطبایی، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان، 

سید محمود طالقانی، سید مرتضی جزائری هر کدام سید محمّد بهشتی، 
 دیدگاههای خود را در این باب عرضه کردند.

مرتضی مطهری خود سه مقاله  در این کتاب دارد که مقاله نخست "اجتهاد 
در اسالم"،مقاله دوم "مشکل اساسی در سازمان روحانیت"و مقاله سوم 

جدا ازاین نوشته " "مزایا و خدمات مرحوم آیت هللا بروجردی" است و 
فهرست تفصیلی کامل پایان کتاب که با حسن و سلیقه و حوصله دانشمند 

 ٢محترم جناب آقای مطهری مخصوص این چاپ تهیه شده" است
اکنون نگاهی به استدالالت او در باب اصالح نهاد روحانیت کنیم. مقاله 

نی ایراد و در انجمن ماهانه دی ١٣٤٠"اجتهاد در اسالم" در  اول اردیبهشت 
صورت مکتوب آن در همان سال در نشریه سالیانه مکتب تشیع منتشر 
شد. مطهری در این نوشته با طرح مسئله اجتهاد و تقلید به مقایسه میان 
تشیع و تسنن پرداخته است و نشان می دهد که در آغاز علمای تسنن 

                                                
 ، ١٣٤١مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، دربارهبحثی . ١
 ، ص شش١٣٤١مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، دربارهبحثی . ٢
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ع مشروموافق اجتهاد بودند و از قرن پنجم کم کم علمای شیعه اجتهاد را 
اعالم کردند. یکی از دالئل مخالفت علما شیعه با اجتهاد این بود که مکتب 
شافعی اجتهاد را منحصر به قیاس کرده بود و برای شیعیان چنین اجتهادی 
ممنوع بود چرا که همانا اجتهاد در رای است. پس سدّ باب اجتهاد در میان 

 از اوائل قرن اهل سنت صورت گرفت و مستقیما به شیعه مربوط نبود.
پنجم کم کم علمای شیعه با گشودن باب اجتهاد کوشیدند راهی برای 
استنباط احکام بیابند. اگر علمای سنّی ادلّه شرعی را بر اساس کتاب، 
سنت، اجماع و قیاس بنا نهادند علمای شیعه با جایگزین کردن عقل به 

 میانجای قیاس زمینه ساز گشایش باب اجتهاد شدند. مرتضی مطهری 
اجتهاد ممنوع و مشروع تفکیک قائل شده و اجتهاد ممنوع را همانا اجتهاد 

 ١  .به رای می داند 
علمای تسنن برای توجیه اجتهاد پس از ختم نبوت به حدیثی ازپیامبر 
استناد می کردند و آن اینکه هنگامی که پیامبر، معاذ بن جبل را به یمن 

کم می کنی، گفت مطابق کتاب خدا. فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حُ 
واگر حُکم در کتاب نبود از سنّت پیامبر و اگر درسنّت نبود گفت با اجتهاد 
رایی.  مطهری معتقداست که علمای تسنن با تکیه بر قیاس دو مفهوم 
تازه هم برای استنباط احکام ارائه دادند که یکی استحسان یعنی بدون در 

م اقرب به حق و عدالت چیست وذوق و نظر گرفتن موارد مشابه ببینی
عقلمان چگونه می پسندد و دیگری استصالح یعنی تقدم مصلحتی بر 

 مصلحت دیگر.
اگر اجتهاد بر مبنای قیاس همانا اجتهاد به رای است که از نظر شیعه 
ممنوع است پس اجتهاد مشروع که شیعیان مدعی آن هستند چگونه 

 است؟

                                                
 ٩٧اصل  اجتهاد در اسالم، ده گفتار  ص  مرتضی مطهری،. ١
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ه حلّی نخستین کسی است که کلمه مطهری میگوید که احتماال عالم
اجتهاد و مجتهد را در کتاب خود "تهذیب االصول" استفاده کرد و پس از 
باب قیاس باب اجتهاد را نوشت. از دید مطهری اجتهاد مشروع عبارت است 

. و وظیفه و مسئولیت ١از " بکار بردن کوشش و جهد بر مبنای تخصص فنی"
به معنی " کوشش عالمانه باِمتُد علمای امّت اسالم اجتهاد است که 

صحیح برای درک مقررات اسالم با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع، 
. اگر چه واژه  اجتهاد در قرآن نیامده ولی مطهری معتقد است که  ٢عقل"

واژه تفقه از لحاظ روح و معنی مرادف این کلمه است و قرآن تفقه را فهم 
ه اجتهاد و فهم نیّت شارع و جستجوی پاسخ عمیق دین نامیده است. مسئل

به پرسشهای مومنان پس از ختم نبوت باردیگر باعث طرح مسئله ثابت و 
متغیر می شود. مطهری نقل قولی از کتاب شفای ابن سینا می آورد که " 
کلیات اسالمی، ثابت و الیتغیّر و محدود است و اما حوادث و مسائل 

نی مقتضیات مخصوص خود و مسائل نامحدود و متغیر است و هر زما
مخصوص خود را دارد. به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی 
گروهی متخصص و عالم به کلیات اسالمی و عارف به مسائل و پیشامدهای 
زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسالمی بوده 

باور دارد چرا که " اثر بینشهای متوالی . مطهری به نسبیَت اجتهاد ٣باشند "
و متکامل در هیج جا به اندازه مسائل فقهی،محسوس و مشهود نیست...و 
در هر دوره ای طرز تفکر و بینش خاصی حکمفرما بوده است. اصول و 
قواعد استنباط امروز با هزار سال پیش و هفتصد سال پیش متفاوت است 

                                                
 ١٠٢، ص ١٣٧٥مرتضی مطهری،ده گفتار، انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم، زمستان  . ١
 مرتضی مطهری، ختم نبوت، صدرا، . ٢
 ٩٨ختم نبوت . ٣
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تاریخ تحول دانش انسانی از دو چیز ناشی .  نسبیَت اجتهاد و رابطه آن با ١
می شود: قابلیّت و استعداد پایان ناپذیر منابع اسالمی برای کشف و 
تحقیق، و دیگرتکامل طبیعی علوم و افکار بشری، و این است راز بزرگ 

 ٢ .خاتمیت
اگر چه بخشی از علمای شیعه به دفاع از اجتهاد برخاستند اما این جریان  

الفت های زیادی روبرو شد. مطهری نخست به جریان در تاریخ با مخ
اخباریگری اشاره می کند که عُمر آن بیش از چهار قرن نیست و موسس 
این مکتب مالامین استرآبادی است. اخباریون تقلید غیر معصوم را حرام 
می دانند چرا که معتقدند حجّت و سند منحصر به احادیث است.  درباره 

خباریگری در جهان تشیع مرتضی مطهری خاطره زمینه های شکل گیری ا
ایشان گفته  ١٣٢٢ای از آیت هللا بروجردی نقل می کند که در دیدار درسال 

بودند که پیدایش فکر اخباریگری مقارن با رشد فلسفه حّسی در اروپا است 
ولی او توضیح بیشتری در این باره نمی دهد. مطهری خود را ادامه دهنده 

انسته و معتقد است که مبارزه با جریان ضد عقالنی جریان اصولیون د
اخباریگری را علمایی چون وحید بهبهانی و بعدها  شیخ  مرتضی انصاری 
به پیش بردند. اگر باب اجتهاد در تشیع مفتوح است و علما می توانند با 
تکیه بر منابع دینی پاسخ به پرسش های زمانه دهند چرا جریان روحانیت 

د پاسخگوی نیازهای نسل جوان نیست.  برای پاسخ به چنین آنچنان که بای
پرسشی مقاله مطهری زیر عنوان "مشکل اساسی در سازمان روحانیت" از 
ارزشمند ترین مقاالت انتقادی اوست که درباره اصالح نهاد روحانیت نوشته 
شده است. اگر چه این نوشته در فردای فوت آیت هللا بروجردی و مشکل 

شده است اما ارزش این نوشته جدا از جنبه تاریخی آن  مرجعیّت چاپ

                                                
  ١٠٦ختم نبوت، ص . ١
 ١٠٧ختم نبوت، ص . ٢
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نقدهای مهم مطهری و تالش او جهت بهبود نهاد روحانیت و اصالح این 
دستگاه است. مطهری خود ازمدافعان نهاد روحانیت است و کوشش خود 
را زدودن علف های هرز و تالش برای سالم نگاه داشتن ریشه کرده است 

ارش اینست که در سلک این طبقه منسک است و "این بنده که همه افتخ
خوشه چینی از این خرمن بشمار می رود و در خانواده ای روحانی رشد و 
نمو یافته و در حوزه های علوم دینی عمر خویش را به سر برده، تا آنجا که 
به یاد دارد از وقتیکه می توانسته اندکی در مسائل اجتماعی بیندیشد در 

 ١فکر کرده است"اطراف این موضوع 
اگر نهاد روحانیت را باید حفظ کرد اما ضروری است تا در برخی از 
کارکردهای این نهاد اندیشید و اصالح در شکل و محتوای برخی از 
کارکردهای آن داشت. به باور مطهری یکی از مشکالت اساسی این نهاد 

سنّت و  نحوه نظام مالی آن و طرز ارتزاق روحانیون است که در ارتباط با
روشی است که تدریجا در طرز استفاده از سهم امام رایج گشته است. 
مطهری با طرح مسئله رابطه فرد و اجتماع و ضرورت برپایی نهاد های سالم 
و صالح به نقد نظریه افالطون پرداخته و اصالح نظام و نهاد را مهم تر از 

با بیان شوم اینکه اصالح افراد می داند و بر افالطون خرده می گیرد که " 
چه کسی باید بر جامعه حکومت کند؟ یک اشتباه و خطر پردوامی در فلسفه 
سیاسی ایجاد کرده است. مسئله عاقالنه تر و خالق تر اینست که : چگونه 
می توانی سازمان های اجتماعی را چنان تربیت کنیم که زعماء بد و نا صالح 

 ٢نتوانند اسباب ضرر و زیان وی شوند؟

                                                
 ٢٧٩مطهری، ده گفتار، ص . ١
اه مطهری شباهت بسیار با نقدهای پوپر از فلسفه سیاسی این دیدگ ٢٨٢مطهری، ده گفتار، . ٢

 افالطون دارد. 
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با حرکت از چنین دیدگاهی مطهری به تحلیل مزایا و نواقص حوزه های 
علمیه پرداخت و معتقد است که از مزایای این محیطها صفا و صمیمیت، 

ستاد با شاگرد، هدف نبودن مدرک محیط زُهد و قناعت، روابط صمیمی ا
 ه این نهاد دارایتحصیلی است. در کنار این محاسن مطهری معتقد است ک

  .نواقص چندی است

نخست نبود آزمون ورودی جهت داخل شدن در حوزه، دوم عدم معیار 
جهت یافتن استعداد طالب در حوزه های مختلف علوم دینی، سوم آزادی 
بی حد و حصر جهت استفاده از لباس روحانیت، چهارم روش غلط آموزش 
زبان عرب، پنجم اهمیت بیش از اندازه به علم اصول که در عین رشد قدرت 

آنان را از واقع بینی در مسائل اجتماعی دور می کند. در کنار هوشیاری، 
این نواقص باید نوع سازماندهی بودجه نظام روحانیت را در نظر گرفت که 
نظم درستی نداشته و حساب و کتاب و کنترل دقیقی بر آن اعمال نمی 
شود.  اگر چه مطهری نقد خود را متوجه نظام مالی روحانیت می داند با 

ود نفس استفاده از بودجه برای روحانیت را نفی نکرده و مخالفت این وج

 

 یرا م یدار نیدر باب د یمطهر دگاهیاز د انهیانحصار گرا تیروا
و  دیو شاگردان او د یزدیمصباح  یفکر یو جدلها یتوان در تالشها

 هیاول یتوان در نوشته ها یرا م ینیاز کثرت د انهیشمول گرا تیروا
آرش  زین یدنبال کرد. به تازگ یاشکور یوسفیو حسن  وریمحسن کد

ت به دست داده اس ینید ییاز انحصار گرا یا ازهت یصورت بند ینراق
 را ارائه دهد. نیبرداشت از د نیاز ا یموجه تر تیتا روا
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خود را با دو دیدگاه اظهار می کند دیدگاه نخست که مدعی است روحانیت 
و شئون روحانیت در اسالم یک شغل و حرفه مخصوص نیست که بشود 
برای او بودجه مخصوصی در نظر گرفت و دیدگاه دوم معتقد است که 

صوص خود را از اوقاف و صدقات جاریه بگیرد در برابر روحانیت بودجه مخ
این دو دیدگاه مطهری پیشنهاد می کند که نظام مالی روحانیت بر اساس 
سهم امام سازمان یابد که نیمی از خمس است چون  " نیمی از خمس، 
سهم امام نامیده می شود که به حسب نظر فقهاء شیعه مصرفش حفظ 

سهم امام حُسنش پشتوانه  فقط ایمان و عقیده اگر چه  ١و ابقاء دین است"
مردم است اما عوام گرایی از نقاط ضعف است و مطهری میگوید که این 
نزدیکی با مردم باعث شده است که روحانیان از اعالم عقاید و فتواهایی 
که با نظر عامه مردم در تضاد باشد پرهیز کنند و به همین دلیل روحانیت 

سرگردان است و نمی داند چکار کند اگر " اتکاء  در میان مردم و دولت
روحانی به مردم باشد، قدرت را به دست می آورد اما حُرّیت را از کف می 
دهد، و اگر متکی به دولتها باشد قدرت را از کف می دهد اما حُریتش 

 محفوظ است" 
مطهری پیشنهاد خود را جهت حفظ حُریت و دولتی نشدن روحانیت چنین 

 برمیشمرد:
نخست سازمان دادن بودجه فعلی روحانیت.دوم ایجاد صندوق مشترک و 

 ٢ .دفتر و حساب و بیالن در مراکز روحانیت
نکته دیگری که مطهری بر آن انگشت می نهد رابطه روحانیت با دولت و 
مردم است. اگر چه استقالل مالی روحانیت باعث استقالل این قشر از 

گی این قشر به مردم باعث می شود تا روحانیت دولت می شود ولی وابست

                                                
 ٢٩٣ده گفتار ص . ١
 ٣٠٥-٢٩٨ده گفتار، . ٢



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

١٦٦ 
 

مجبور به پذیرفتن سلیقه مردم شود و این چیزی است که مطهری زیر 
عنوان عوام گرایی از آن یاد می کند و معتقد است که این وابستگی سد 
راه آزادگی روحانیان بوده و آنان را از صدور فتاوی مخالف توده مردم باز 

 می دارد. 
اله "مزایا و خدمات مرحوم آیت هللا بروجردی" که کمی پس مطهری در مق

 از فوت ایشان نوشته شده بر برخی از نوآوریهای بروجردی اشاره می کند:
نخست روش فقهی بروجردی که همانا آشنایی به تاریخ فقه، رفتن در ورای 
علم اصول و دخالت دادن تفسیر، حدیث،آشنایی بر فقه سایر مذاهب 

 بود. 
ش جهت وحدت اسالمی و حُسن تفاهم میان مذاهب. بروجردی دوم کوش

جدایی میان دو مذهب اسالمی را تمایز در حوزه فقه دانسته و کوشش 
 های جهت تقریب مذاهب و داد و ستد آرایی با االزهر انجام داد. 

سوّم تبلیغ اسالم در خارج از ایران با فرستادن نمایندگانی به خارج از ایران. 
رچوبی بود که مجتهد شبستری، آیت هللا بهشتی و محمد در چنین چا

خاتمی به آلمان اعزام شده و در مسجد هامبورگ به تبلیغ اسالم مشغول 
 شدند. 

چهارم تالش جهت تعامل میان علم با دین و کمک به تاسیس مدارس 
 اسالمی چون  مدرسه نارمک از سهم امام.

ی خود را جهت پایدار ماندن سرانجام اینکه بروجردی نیز یکی از راه حلها
 نهاد روحانیت به وجود آوردن دفتر و حساب برای این نهاد می دانست. 

با نزدیک شدن انقالب ایران و حضور روحانیت و نقش مهمی که  مطهری 
در کنار آیت هللا خمینی بازی کرد باعث شد تا او بار دیگر به تحلیل نهاد 

 پردازد. روحانیت و رابطه آن با قدرت و مردم ب
مطهری در نوشته ای زیر عنوان "روحانیت و انقالب اسالمی" دوباره به 
بررسی نقش این جریان و جایگاه او در انقالب پرداخته و با تکیه بر بعضی 
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خاطرات و کتاب حامد الگار به نقش پیشرو این قشر در جنبش های 
ت حانیاجتماعی ایران اشاره می کند و می گوید مسئله اصلی نه نقش رو

در گذشته بلکه نقشی که این جریان در آینده انقالب باید بازی کند. به 
باور او با پیروزی انقالب نقش روحانیت تغییر یافته و مبارزه اکنون در حوزه 
نظری و در دفاع از اسالم ادامه خواهد یافت و معتقد است "آینده انقالب 

از باید ب -نتایج نهایی برسداگر بخواهد انشاء هللا پیروزتر بماند و به -هم 
روی دوش روحانیت باشد اگر پرچمداری از روحانیت گرفته شود و به دست 
به اصطالح طبقه روشنفکر بیفتد، به عقیده من یک نسل بگذرد اسالم 
بکلی مسخ می شود، چرا، برای اینکه حامل فرهنگ اسالمی همین طبقه 

 ١نکه محو کنیم".هستند. همین روحانیت را باید اصالح کرد نه ای
او مخالف دولتی شدن روحانیت بود و استقالل این قشر را در نپذیرفتن 
پست و مقام دولتی می دانست تا بتواند استقالل خود را از دولت حفظ 
کند و معتقد بود که حتی دایره امر به معروف و نهی از منکر هم باید 

 مستقل از دولت و زیر نظر روحانیت باشد. 
بسیار کمی پس از انقالب از دنیا رفت و امکان بازاندیشی در مطهری مدت 

باب برخی از مسائل مربوط به نهاد روحانیت را نیافت. بسیاری از پیشنهاد 
های او و باریک اندیشی هایش در باب نهاد روحانیت، ارتزاق آنان،رابطه 

 ساین نهاد با مردم و دولت، نظام مالی این نهاد، رابطه مجتهد و مقلّد پ
از انقالب موضوعیت خود را با استقرار حکومت اسالمی از دست داد اما 

 مشکالت این نهاد همچنان باقی است.
یک دهه پس از پیروزی انقالب و در آغاز دهه هفتاد عبدالکریم سروش 
در دو نوشته خود کوشید تا نقد و دیدگاه های مطهری در باب نهاد روحانیت 

ارتزاق از راه دین و هدایت به شرط مزد کوشید  را دوباره مطرح کند و با نقد

                                                
 مرتضی مطهری، روحانیت و انقالب اسالمی، در کتاب آینده انقالب اسالمی . ١
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تا با تکیه بر نوشته های او به این بحث دوباره دامن زند ولی با سیاسی 
 شدن این قضیه و دخالت آیت هللا خامنه ای این بحث ادامه نیافت. 

 
 مطهری و مارکسیسم

مطهری مشکل اساسی جهان اسالم را مشکلی نظری می دانست و روی 
نان به مکاتب و ایدئولوژی های جدید را نتیجه ناتوانی رهبران آوردن جوا

فکری و دینی جهان اسالم در پاسخ گویی به پرسشها و شبهات نسل جوان 
بر احیاء دین تاکید و  ١٣٤٠مرداد  ٢٧می دانست و در سخنرانی خود در 

 معتقد بود
ست ی"فعال الزم نیست که زیاد دنبال این باشیم که کسی را که مسلمان ن

مسلمان کنیم، البته منتهای آرزو اینست،  اما آن چیزی که فکر می کنیم 
در درجه اول الزم است اینست که فکر دینی که االن ما متدینها و مسلمانان 
و نمازخوانها و    داریم این را زنده کنیم. فرضا اگر در اروپا هم یک عده 

و از اسالم بر مسلمان شوند و ما را ببیند ممکن است پشیمان شوند 
 ١ .گردند"

به همین دلیل کوشش و تالش خود را گره گشایی های معرفتی جهت 
یافتن پاسخ به پرسش هایی بنا کرد که ایدولوژی های مدرن و در راس آن 
مارکسیسم در برابر اسالم قرار داده بودند. برای فهم بهتر نقد مطهری به 

ائل شویم و مارکسیسم قمارکسیسم نخست باید تفکیکی میان ماتریالیسم 
چرا که  مطهری نخست به نقد ماتریالیسم پرداخت و سپس در سالهای 
پیش از انقالب و مخصوصا با رشد جنبش چریکی، حضور مارکسیسم در 
دانشگاه ها و روی آوردن جوانان به این ایدئولوژی، پیوستن برخی از 

ود فکری خ مسلمانان به مارکسیسم باعث شد تا او بخش مهمی از مبارزه

                                                
 ١٤٣مرتضی مطهری،احیاء فکر دینی،ده گفتار، ص. ١
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را به نقد مارکسیسم در روایت های مختلف آن اختصاص دهد.مطهری در 
بسیاری از نوشته های خود به نقد مارکسیسم پرداخته و یا اشاره ای به 
ضعف های نظری این ایدئولوژی کرده است. او در سه نوشته به طور 

 مشخص به نقد ماتریالیسم و مارکسیسم پرداخته است:
در پاورقی هایی که به نوشته عالمه طباطبایی زیر عنوان"اصول فلسفه و 
روش رئالیسم:" نگاشته است با تکیه بر نوشته طباطبایی نشان داده است 
که تقابل میان ایده آلیسم و ماتریالیسم، حداقل در روایتی که او از اسالم 

ششم  مقاله دارد، پذیرفتنی نیست و روش اسالم را نوعی رئالیسم می داند.
طباطبایی و مخصوصا نوشته مطهری در باب ادراکات اعتباری و تفکیک آن 
از اعتبارات حقیقی به نوعی در نقد مارکسیسم در باب اخالق و جاودانگی 

 آن است. 
کتاب دیگر مطهری "علل گرایش به مادیگری" نام دارد که که سخنرانی 

ویان دانشسرای عالی در انجمن اسالمی دانشج ٤٩-٤٨های او در سالهای 
چاپ شده است. این اثر را می توان به نوعی  ٥٠تهران است که در سال 

نقد االهیات مسیحی و ناتوانی این االهیات در پاسخگویی به پرسشهای 
زمانه دانست. درچاپ هشتم این کتاب مقدمه بلندی به قلم مطهری زیر 

ه هم از تحوالت فکری عنوان "ماتریالیسم در ایران " دارد که در آن نویسند
خود سخن می گوید و هم به نقد جریانات روشنفکری مارکسیستی و 
مسلمانان مارکسیسم زده می پردازد. این مقدمه برای شناخت و فهم 
درگیری میان جریان روحانیت سنتی پیوسته به انقالب و جریان روشنفکری 

 آن دوران از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
کتاب "نقد مارکسیسم" که مهمترین نوشته او در نقد این ایدئولوژی است. 

جلسه بحث درباره فلسفه مارکسیسم است که در  ٤٥این نوشته حاصل 
هجری شمسی در قم و در جمعی از طالب انجام  ١٣٥٦و  ١٣٥٥سالهای 
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گرفته است. این کتاب شامل دو بخش است بخش نخست خالصه ای از 
ارکسیسم" نوشته آندره پی یتر و ترجمه شجاع الدّین کتاب "مارکس و م

ضیائیان است و بخش دوم کتاب نقد مارکسیسم از دید مطهری است. این 
مطهری چاپ شده ١٣منتشر و اکنون در مجموعه آثار  ١٣٦٣کتاب در سال 

است. در این کتاب مطهری نخست علل گرایش به مارکسیسم را می کاود 
ب، محیط و اندیشه ها را دو عامل اصلی در روی وبا رجوع به نویسنده کتا

 آوردن به مارکسیسم میداند. 
سرانجام میتوان به آثار جانبی او اشاره کرد برای نمونه در کتاب "جامعه و 
تاریخ" که جلد پنجم مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی است به نوعی نقد 

جبر  " بررسیماتریالیسم تاریخی است ویا کتاب "اسالم و مقتضیات زمان
 ١ .تاریخ از دیدگاه مارکسیسم و پاسخ اسالم به آن است 

پیش از ورود به انتقادهای مطهری به ماتریالیسم و مارکسیسم گفتن یک 
نکته الزم است. مطهری هر چند با عالقه ادبیات غیر دینی عصر خود را می 

 علومخواند و می کوشید تا داده های خود را به روز کند و "تحصیل رسمی 
آغاز کردم. این میل را همیشه در خود احساس می  ١٣٢٣عقلی را از سال 

کردم که با منطق و اندیشه مادیین از نزدیک و آرا و عقائد آنها را در کتب 
خودشان بخوانم. .... کتابهای دکتر تقی ارانی را هر چه می یافتم به دقّت 

بود که کتاب اصول  ٣٠یا  ٢٩می خواندم و چون در آن وقت ....... در سال 
مقدماتی فلسفه ژرژ پولیتسر استاد دانشکده کارگری پاریس به دستم 
رسید . برای آنکه مطالب کتاب در حافظه ام بماند، همه مطالب را خالصه 

                                                
،جلد سوم از بخش فقه و حقوق، ١٣٨٣، انتشارات صدرا، ٢١مرتضی مطهری، مجموعه آثار، شماره . ١

 ٤٠٢-٣٣٨مقاله اسالم و نیازهای زمان، جبر تاریخ از دو دیدگاه ص 
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کردم و نوشتم. هم اکنون یادداشت ها  و خالصه هایی از آن کتاب و کتاب 
 ١ماتریالیسم دیالکتیک ارانی را برداشته دارم" 

اما در آن سالها فقدان ادبیات مارکسیستی و نبود منابع آن مکتب بسیار 
مشهود است به همین دلیل ارزش نقد مطهری به باور من بیشتر تاریخی 
است تا علمی و آکادمیک. با تامل در نوشته ها و نقدهای مطهری می 
بینیم که او شناخت دقیقی از تحوالت فکری مارکس نداشته ودانش او از 

ییر و تحوالت اندیشه های مارکسیستی پس از مارکس و جریانات تغ
مارکسیستی که در دهه نخست قرن بیست در اروپا ظهور کردند ناکافی 
است.البته ذکر این نکته از اهمیت کار او نمی کاهد چرا که جریان غالب 
بر اندیشه چپ در دوران پیش از انقالب به نوعی تفسیر عامیانه از مارکس 

 بر خوانش لنین،استالین و دیگر اعوان و انصار مارکس بود  و مبتی
روش من در این بخش نخست بررسی علل گرایش به ماتریالیسم و سپس 
مارکسیسم در نوشته های مطهری است و پس از آن نقد او را به 
مارکسیسم در حول دفاع از جاودانگی روح، حقیقت و اخالق بررسی خواهم 

نگاهی به نقد او از ماتریالیسم تاریخی و جبر  کرد و در پایان این بخش
 تاریخی خواهم افکند.

 
 مطهری و ماتریالیسم

اگر چه مادیگری در طول تاریخ وجود داشته و مطهری دهریون را به نوعی 
ماتریالیستهای عصر قدیم دانسته و معتقد است که اشاره قرآن در سوره 

له مطهری روی آوردن نسبت به این جماعت است اما مسئ  ٤٤جاثیه آیه 
به مادیگری در دنیای معاصر است. به باور او سه عامل نقش مهمّی در 

 گرایش به این مکتب در جهان غرب داشته است

                                                
  ١١مرتضی مطهری،علل گرایش به مادیگری ص . ١
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نخست نارسایی مفاهیم دینی کلیسا. دوم نارسایی مفاهیم فلسفی و 
 سرانجام نارسایی مفاهیم اجتماعی و سیاسی االهیات 

کلیسا مطهری به دو نمونه اشاره می کند.  در مورد نارسایی مفاهیم دینی
نخست مفهوم خدا و معتقد است تصوری که االهیات مسیحی و ارباب 
کلیسا از خدا ساخته اند باعث روی گردانی مردم از خدا شده است چرا که 

و به نوعی تقابل و تناقض  ١آنان خدا را در مجهوالت جستجو می کردند
 دند.میان خدا باوری و علم را دامن ز 

نکته دیگر خشونتهای کلیسا و به نام دین و بستن دهان ها بود. کلیسا 
اصولی را الیتغییر اعالم کرد و هر مخالفی را مرتد اعالم و با ثبوت ارتداد 
باعث راندن او از جامعه مسیحی شد. به باور مطهری توجیه خشونت به 

سان های نام دین یکی از علل اصلی گرایش به مادیگری بود چرا که ان
آزاداندیش دیگر نمی توانستند در چارچوب دین خود باقی بمانند در حالیکه  

 ٢"مدافع دفاع عقالنی از دین است"
دوم نارسایی مفاهیم  فلسفی کلیسا. در این بخش مطهری به مسئله 
تکامل نوع بشر و جدل هایی که در محیط های دینی در باب تکامل انسان 

شاعه مارکسیسم در ایران ما شاهد حضور نوعی مطرح بود می پردازد. با ا
علم باوری در کنار ایمان به نظریه تکامل و اشاعه نوعی داروینیسم بودیم 
که این مباحث در میان روشنفکران مسلمان هم مطرح شد. یدهللا سحابی 
با نوشتن کتاب "خلقت انسا ن در قرآن" کوشید تا نشان دهد که نظریه 

ر دین تناقض ندارد. مهدی بازرگان هم در نوشته تکامل با فلسفه خلقت د
های خود تالش کرد تا نشان دهد که اکتشافات علمی و داده های علمی 

 در تناقض با دیدگاه های دینی و مخصوصا قرآن نیست. 

                                                
 ٧١علل گرایش  به مادیگری، ص . ١
 ٧٨-٧٧همان، ص . ٢
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مطهری به نکته جالبی اشاره می کند که جهان را باید با دلیل و نه علت 
ن ندانسته و معتقد است که توضیح داد و هدف خود را علمی کردن دی

و به همین ١نمی توان داده های علمی تغییر پذیر را به قرآن حواله کرد
دلیل قرار دادن علم، که مبتنی بر فرضیه های تغییر پذیر هستند، در مقابل 
مذهب بی معنی است و درباره تکامل معتقد است که قرآن خلقت 

نی تدریجی بشر و ایمان دی تدریجی بشر را می پذیرد و تناقضی میان تکامل
و برخی داده های قرآنی نمی بیند.نارسایی دیگر مفاهیم فلسفی مربوط به 
مسئله جبر و اختیار، قضا و قدر وتناقضی که کلیسا میان علم االهی و 
اختیار و آزادی انسان برقرار می کند. مطهری اسالم را مدافع آزادی دانسته 

 ٢٠-١٨و سوره اسرا آیات  ١٠٣دهر آیه و برای اثبات دعاوی خود به سوره 
 رجوع می کند. 

سوم  نارسایی مفاهیم اجتماعی سیاسی. به باور مطهری یکی دیگر از علل 
گرایش به مادیگری و رویگردانی از دین، رابطه و پیوند میان دین با استبداد 
و قدرت استبدادی و رابطه ای که میان باور به خدا و پذیرش استبداد بود. 

ری معتقد است که "افراد فکر می کردند که اگر خدا را بپذیرند باید مطه
اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند. و اگربخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند 

 ٢بیاد خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند
 یکی دیگر از دالیل رویگردانی جوانان از دین و روی آوردن به ایدئولوژی

های مدرن و مادیگری همانا اظهار نظرهای عوامانه و غیر تخصصی درباره 
خدا و بنا کردن اعتقاد و رهایی بر جهل است به همین دلیل مطهری 
جستجوی خدا در تاریکی ها را غلط و بنا کردن ایمان و باور انسان بر جهل 
را نادرست میداند. در کنار این عوامل مطهری وجود محیط اخالقی و 

                                                
 ١١٧مطهری، علل گرایش به مادیگری، ص . ١
  ١٨٠مطهری، علل گرایش به مادیگری،ص . ٢



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

١٧٤ 
 

جتماعی نامساعد را نیز زمینه ساز رشد مادیگری میداند. سرانجام یکی ا
دیگر از جاذبه ها و کشش به مارکسیسم خاصیت انقالبی و پرخاشگرانه 
این مکتب و رواج این ایده که "امروز کم و بیش این چنین در مغز جوانان 

ت طلب و ساک-فرورفته که یا باید خدا پرست بود و مسالمت جو و عافیت
و ساکن وبی تفاوت و یا باید ماتریالیست بود و متحرک و پرخاشگر و دشمن 

 ١استعمار و استثمار و استبداد" 
مطهری معتقد است است که چنین نارسایی هایی در اسالم وجود نداشته 
و برای اثبات ادعای خود آیات بسیاری از قرآن را شاهد می آورد که در آن 

 ٢اسالم است.  مبارزه امری پذیرفته شده برای
سرانجام اینکه مطهری چند راه حل برای ارائه اسالم و تبلیغ دین و کشاندن 

 نسل جوان به این مذهب ارائه می دهد:
نخست توانایی عرضه کردن مکتب الهی که قادر به پاسخگویی به 

 پرسشهای نسل جوان باشد.
 دوم مشخص کردن پیوند  مسائل الهی با مسائل اجتماعی و سیاسی که

 ٣ .آنرا وظیفه" دانشمندان روشنفکر اسالمی می داند
 

 مطهری و روشنفکران مسلمان
اگر چه مطهری در بنا کردن حسینیه ارشاد نقش مهمی ایفا کرد و رابطه 
نزدیک با کسانی چون یدهللا سحابی، مهدی بازرگان و علی شریعتی داشت 
اما  پس از حوداثی که منجر به انشعاب در سازمان مجاهدین خلق شد و 
 یا تفسیرهای فرقان و برخی از برداشتهای شریعتی، رسالت خود را مبارزه

                                                
 ٢١٠همان ص . ١
 ٥صف ٩٥نشا  ١٤سجده ٤١حج  ١٤٦سوره آل عمران ٥و  ٤سوره قصص آیات . ٢
 ٢٢٥علل گرایش ص . ٣
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با تحریف و التقاط دانست.  با شکل گیری و گسترش نظریات شریعتی و 
حضور جوانان در دانشگاه و شکل گیری جریان روشنفکران مسلمان 
مطهری معتقد است " در حال حاضر خوشبختانه طبقه ای نو به وجود آمده 
اند که از طرفی در فرهنگ جدید غربی پرورش یافته اند و از طرف دیگر 

و عالئق اسالمی دارند و اسالم را بامعیارهای جدید عرضه می مطالعات 
کنند و طبعا مورد استقبال نسل جوان که بالفطره مسلمانند و از طرف دیگر 
مجذوب معیارهای غربی می باشند، قرار گیرند. من با استفاده از این طبقه 
موافق مشروطم......این طبقه می تواند حلقه ارتباط فرهنگ غربی و 

نگ اسالمی واقع شوند ولی مشروط به اینکه برنامه هایی که به وسیله فره
این طبقه اجرا می شود،تحت نظارت و کنترل افرادی باشد که در فرهنگ 
اسالمی پرورش یافته اند ...........اگر این نظارت به طور دقیق و جدی 

ودش س صورت نگیرد، زیان اینگونه افراد و برنامه هایی که اجرا می کنند، از
 ١        .بسی بیشتر است" 

دیدگاه مطهری درباره روشنفکران مسلمان یکپارچه نبوده ودر طول حیات 
فکری او فراز و فرود های بسیاری دیده است. در اینجا ما تنها به بررسی 

 دیدگاه او درباره علی شریعتی و کمی اقبال بسنده می کنیم.  
کری بود ولی باحوادثی که در اگر چه مطهری موافق مشروط جریان روشنف

سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاد و برخی دیدگاه های شریعتی درباره 
روحانیت به رویارویی با این جریان افتاد و شدیدترین انتقادها را به 

 شریعتی وارد کرد.
رابطه مطهری با شریعتی در آغاز بسیار دوستانه همراه با احترام متقابل 

خطاب به شریعتی می نویسد  ١٣٤٦مهر ماه ٣٠به تاریخ بود  و درنامه ای 
"برادر عزیز دانشمندم جناب آقای شریعتی. قلب خود شما گواه است که 

                                                
 ، چاپ چهارم ١٣٧٨سیری در زندگانی استاد مطهری،انتشارات صدرا، . ١
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چه اندازه به شما ارادت می ورزم و به آینده شما از نظر روشن کردن نسل 
ولی  ١جوان به حقایق اسالمی امیدارم. خداوند مثل شما را فراوان فرماید" 

دثی که در حسینیه ارشاد اتفاق افتاد مطهری از ارشاد کناره گرفت در پی حوا
و جریان روشنفکری مسلمان را خطری برای اسالم قلمداد کرد. اگر چه در 
نوشته های مطهری میتوان اشاراتی مستقیم و غیر مستقیم به علی 
شریعتی یافت اما تا آنجا که من مطلع هستم هیچ نشانه ای از برخورد 

مطهری وجود نداشته هر چند شریعتی در برخی از نوشته های  شریعتی با
 خود سخترین انتقاد را به نهاد روحانیت کرده است.

نقدهای مطهری به جریان چپ در روایت اسالمی و غیر اسالمی در سالهای 
جزوه های درس های  ٥١آغاز شد و زمانی که در اردیبهشت  ٥٠اولیه دهه 

خواند گفت" اوال به نظر من این جزوه  اسالم شناسی حسینیه ارشاد را
چیزی که نیست اسالم شناسی است، حداکثر این است که بگوئیم اسالم 
سرایی یا اسالم شاعری است،یعنی اسالم موضوع وسوژه یک نوع شعر و 

 ٢تخیل ولی به صورت شعر ارائه شده است و البته زیبا سروده شده است 
چند نوشته "از کجا آغاز کنیم"، و سپس به نقد دیدگاه های شریعتی در 

مذهب علیه مذهب، "حسین وارث آدم" پراخته و دیدگاههای او را متاثر از 
مارکسیسم می داند و خالصه نظر او این است که " ازشریعتی به نیکی یاد 

و تصحیح دیدگاه های او درباره  ٣کردن و اشتباهاتش را تذکر دادن "
حانیّت را همواره یک تز استعماری روحانیت است و "تز اسالم منهای رو

دانسته و می دانم. معتقدم که هیچ چیز نمی تواند جانشین روحانیّت کا 
بشود. حامالن فرهنگ اصیل و عمیق و ذی قیمت اسالمی را تنها در میان 

                                                
 ٢١١سیری ص . ١
  ٢٣١، ١٣٨٠دژکام، ناشر قطران، نواندیشان مسلمان در اندیشه استاد مطهری، علی . ٢
 ٢٧٨سیری ص . ٣
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و سرانجام می گوید که " من در درجه اول از  ١این گروه یافت می شوند" 
اعتراف به اشتباهات دارد و درباره همین پدر محترمش تقاضا دارم که خود 
 که شما قطعا از همه بیشتر به سعادت -موضوع با یکدیگر سخن می گفتیم

اخروی و نیکنامی دنیوی او عالقمند هستید پا به میان بگذارید و به اصالح 
 ٢اشتباهات او کمک کنید " 

ی اصلدر کنار این نقادیها درباره نوشته های شریعتی به باور من نقطه 
اختالف مطهری با روشنفکران مسلمان بر سر هدایت و رهبری جامعه 
اسالمی است و اختالف اساسی او با شریعتی نیز در این رابطه معنی پیدا 
می کند. شریعتی با کوشش های نظری خود به نوعی زمینه مشروعیت 
برای روشنفکران مسلمان فراهم کرد و امکان خوانش دین را خارج از 

رسمی دینی و مخصوصا علمای دین ممکن گرداند. برای نمونه می  نهادهای
در منزل  ١٣٥٥توان اشاره ای به جلسه ای نسبتا خصوصی کرد که در سال 

یکی از بازاریان تشکیل شد  ترکیب این جلسه بسیار جالب است: مرتضی 
مطهری، علی خامنه ای، فخرالدین حجازی و علی شریعتی. اگر چه این 

رسمی نداشته ولی بحثی در آن شب در می گیرد پیرامون تجمع ِصبغه 
اینکه در این اوضاع و احوال کنونی چه کرد "در حدود یک سال و هشت 

به مجلسی دعوت شدم که  ٩٧ماه پیش،یعنی در شب دوازدهم محرم
جمعی از آقایان و خانمهای مسلمان حضور داشتند. قبال پیش بینی نمی 

شده ام          این بنده مردد و در اندیشه کردم که به چنین مجلسی دعوت 
بودم      جمله ای که آن فرد گفت خالصه اش این بود: باید مردم را از شر 

. در این نشست بحث با طرح چه  ٣این دریای معارف اسالمی راحت کرد"

                                                
 ٣١٤مرتضی مطهری، ده گفتار، ص  . ١
 ٢٨٠سیری در زندگانی استاد مطهری، ص . ٢
 ٧٢مرتضی مطهری، نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر، انتشارات صدرا، ص  . ٣
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باید کرد آغاز می شود و کم کم دامنه بحث به نقد و یا نفی مارکسیسم 
ی سرمایه داری را خصم و مارکسیسم را رقیب کشیده می شود. شریعت

اسالم معرفی می کرد اما مطهری در این نشست مارکسیسم را رقیب 
متخاصم دانسته و معتقد است که این مکتب برای کوبیدن اسالم از هیچ 

 ١ .وسیله نامشروعی نیز پرهیز نمی کند
به  نامه ای ٥٦آذر سال  ٢٣و سرانجام پس از مرگ شریعتی و در تاریخ 

امضای بازرگان و مطهری منتشر گردید و از نویسندگان و دانشمندان و علما 
 ٢خواستند که نظرات انتقادی خود را درباره شریعتی برای آنان ارسال نمایند

و سرانجام در نامه ای در همان سال و خطاب به آیت هللا خمینی درباره 
چکیده افکار  شریعتی می نویسد "عجبا می خواهند با اندیشه هایی که

ماسینیون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست 
مبلغان مسیحی در مصر و افکار ژرژ گورویچ یهودی ماتریالیست و اندیشه 
های ژان پل سارتر اگزیستانسیالیست ضدخدا وعقاید دورکهایم جامعه 
شناس ضد مذهب است، اسالم نوین بسازند، پس و علی االسالم 

 ٣ .لسالما
مقایسه میان اندیشه های مطهری با شریعتی راه را بر فهم بهتر برخی از 
درگیری های فکری در ایران معاصر خواهد گشود. مقایسه میان این دو 
متفکر تفاوت آنها را در نظام تعلیمی، سرمشق فکری، تعلقات فکری 
زیستی، مواجه با دین و دین داری روشن خواهد کرد. شک نیست که 

                                                
صدرا، خرداد گفتگوی چهار جانبه، مطهری، شریعتی، خامنه ای، فخرالدین حجازی، انتشارات  . ١

  ٤٨ص  ١٣٩٠
 ٧٢نهضت های اسالمی در صد سال اخیر، ص 

 ٢١٨سیری در زندگانی استادمطهری ص . ٢
 ٢٢٢سیری در زندگانی استاد مطهری، ص . ٣
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ستجوی سرچشمه های فکری این دو و استفاده ای که هر کدام از دانش ج
 ١.قدیم و جدید کردند راه را برای فهم بهتر پاسخ های آنان ممکن می کند

دیدگاه مطهری درباره اقبال نیز با توجه به تغییر و تحوالت جامعه ایران 
دیشه و ان تغییر کرد. او در آغاز فعالیت های فکری خود نظر مثبتی به افکار

های اقبال داشت اما در سالهای آخر حیات خود و با نزدیک شدن انقالب 
و مخصوصا روی آوردن جوانان به سخنرانیهای شریعتی و تاثیر شریعتی از 
اقبال به نقد اقبال همت گمارد و معتقد است که  او " با فرهنگ اسالمی 

از  لسوف استعمیقا آشنا نیست. با اینکه به مفهوم غربی واقعا یک فی
و نقص دیگر اقبال " این است که  ٢فلسفه اسالمی چیز درستی نمی داند"

بر خالف سید جمال به کشورهای اسالمی مسافرت نکرده و از نزدیک شاهد 
اوضاع و جریانها و حرکتها و نهضتها نبوده است و از اینرو در ارزیابی های 

تهای استعماری در خود درباره برخی شخصیتهای جهان اسالم و برخی حرک
جهان اسالم دچار اشتباهات فاحش شده است".به باور مطهری دیدگاه 
اقبال در باب خاتمیت نیز دچار اشکال بوده و نظریه ای که اقبال در باب 
خاتمیت و رجوع به عقل در دوران جدید ارائه داده است به نوعی خاتمیت 

 ٣.دین است

                                                
 ١٣٩٥خرداد  ٣١حسن محدثی، تفاوت شریعتی با مطهری، دین آنالین . ١
 ٥٥نهضت های اسالمی  در صد سال اخیر، ص . ٢
 ٥٥نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر، ص  . ٣

ال اشاره اقب دربارهعبدالکریم سروش در نوشته ای در باب مسئله خاتمیت به تغییر دیدگاه مطهری 
کرده است و این تغییر را مربوط به نحوالت فضای فکری جامعه ایران در سالهای پیش از 

 انقالب می داند. 
 ارات صراط، مقاله خاتمیّت،  عبدالکریم سروش،بسط تجربه نبوی، انتش



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

١٨٠ 
 

 
 مطهری در آینه انقالب

نقالب، و در زمانی که هنوز جمهوری اسالمی استقرار مطهری در آغاز ا
نیافته بود، از دنیا رفت و امکان بازبینی دیدگاه ها و نظرات خود را با در 
نظر گرفتن تجربه انقالب و تحوالت آن نیافت. اما نقش مهمی در نظریه 
پردازی درباره انقالب  داشته و به خاطر روابط بسیار نزدیک خود با رهبر 

ب در جهت گیری های آن نقش مهمی بازی کرد. از آغاز جنبش مردمی انقال
آغاز و تا درگذشت او ادامه  یافت ما شاهد موضع  ١٣٥٧که از شهریور 

دارد.  اجتماعی-گیری او در باب مسائلی هستیم که بیشتر ِصبغه سیاسی
در این بخش نگاهی به نظریات او در باب انقالب، آزادی و مدارا خواهیم 

 . افکند
در بخش گذشته دیدگاه انتقادی او را نسبت به روشنفکران مسلمان مطرح 
کرده و نقدهای او به مارکسیسم را برجسته کردیم. دیدگاه های انتقادی او 
نسبت به مارکسیسم او را به سوی نظریه خاصی درباره انقالب و ماهیت 

الب و انقآن کشاند که سمبل و تجلی آن را در تمایز میان اسالم انقالبی 
اسالمی می توان دید. به باور مطهری مدافعان اسالم انقالبی( منظور 
روشنفکران مسلمان چون شریعتی و یا مجاهدین خلق)،  با حرکت از این 
دیدگاه که انقالبها ریشه مادی داشته از بُعد معنوی انقالب غافلند و مذهب 

ا انقالب است. از را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می دانند  که همان
دید مطهری برای بررسی انقالب ضروری است تا ماهیت نهضت، هدف آن، 

 رهبری و آفات آن باید مورد توجه قرار گیرد. 
ماهیت نهضت:از دید مطهری ماهیت این نهضت راباید در استبداد نظام 
سلطنتی، نفوذ استعمار نو، جدایی دین از سیاست، کوشش برای 

ه جاهلیت قبل از اسالم،تحریف میراث اسالمی وتبلیغ بازگرداندن ایران ب
 و اشاعه مارکسیسم دولتی دانست. 
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: از دید مطهری نهضت اسالمی به صنف و طبقه خاصی از هدف نهضت
مردم اختصاص ندارد و "این نهضت یکی از صدها واقعیتهای عینی و 
تاریخی است که بی پایگی نظریه مفسران مادی تاریخ و طرفداران 
ماتریالیسم تاریخی را که اقتصاد را زیربنای جامعه معرفی می کنند و هر 

 ١جنبش اجتماعی را  بر مال می کند
هدف نهضت اسالمی هر چند کوتاه کردن دست استعمار، دفاع از حقوق 
بشر و دموکراسی می تواند باشد اما هدف نهایی این نهضت چیز دیگری 

و بر حول چهار محور می گردد:  است که در سخنان امام علی نمایان است
نخست بازگرداندن نشانه های محو شده راه خدا.دوم اصالح اساسی و 
چشمگیر. سوم اینکه بندگان مظلوم خدا از شر ظالمان در امان باشند. و 
سرانجام اینکه مقررات تعطیل شده خدا و قوانین نقض شده اسالم بار 

 ٢دیگر بر پا شود
هبرنهضت باید کسی باشد که واقعا اسالم رهبری نهضت: به باور او ر 

شناس بوده و با اهداف وفلسفه اخالقی و اجتماعی و سیاسی و معنوی 
اسالم آشنا باشد. مطهری به هیچ وجه با دیدگاه روشنفکران مسلمان 
موافق نیست هر چند آنان را حلقه رابط علوم اسالمی و علوم عصری می 

ن فرهنگ غنی و عظیم اسالمی است داند با این وجود معتقد است که " ای
که می تواند و باید پشتوانه نهضت واقع شود و هم علما اسالمی متخصص 
در این فرهنگ عظیم و آگاه به زمان هستند که می توانند و هم باید نهضت 

 ٣را رهبری کنند"

                                                
مرتضی مطهری، بررسی اجمالی از نهضت های اسالمی در صد سال اخیر، چاپخانه رودکی،  ص . ١

٦٣ 
  ٧٠نهضت،  ص . ٢
 ٧٦نهضت، ص . ٣
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آفات نهضت: نخست  نفوذ اندیشه های بیگانه. دوم تجدد گرایی افراطی. 
تن نهضت. مطهری معتقد است که تحلیل نهضت های سوم ناتمام گذاش

گذشته نشان می دهد که هر چند روحانیت رهبری نهضت را تا پیروزی در 
دست داشته اما پس از آن پی کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران 

. چهارم نفوذ و رخنه فرصت طلبان. پنجم ١و یا احیانا دشمن برده است
 سرانجام غفلت از یاد خدا.  ابهام طرح های آینده و

دیدگاه مطهری درباره آزادی نیز مسئله انگیز است و او با تفکیک آزدی 
انسانی و حیوانی تفکیک تازه ای در باب آزادی انسان به پیش می کشد که 
همانا تمایز میان آزادی تفکر وآزادی عقیده است و معتقد است که هر 

یست چرا که منشا بسیاری از عقیده ای ناشی از تفکر صحیح و درست ن
عقاید یک سلسله عادتها و تقلیدها و تعصبها است و آزادی عقیده در 
معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه اثرات زیانبارتری را برای فرد و جامعه 

. بر مبنای چنین دیدگاهی است که می توان بسیاری از ٢به دنبال دارد
در باب آزادی های اجتماعی،  داوری های مطهری و دیگر روحانیون را

سیاسی، فرهنگی و دینی فهمید و انحصار گرایی دینی و تمایز آن با شمول 
 گرایی و کثرت گرایی را در راستای حقیقت یک دین در یافت. 

روایت انحصار گرایانه از دیدگاه مطهری در باب دین داری را می توان در 
ن او دید و روایت شمول تالشهای و جدلهای فکری مصباح یزدی و شاگردا

گرایانه از کثرت دینی را می توان در نوشته های اولیه محسن کدیور و حسن 
یوسفی اشکوری دنبال کرد. به تازگی نیز آرش نراقی صورت بندی تازه ای 

                                                
 ٧١نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر، ص . ١
، ١٣٥٧ن بهم ١٢مرتضی مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، سخنرانی آزادی تفکر و عقیده،  . ٢

 انتشارات صدرا،چاپخانه سپهر، بدون تاریخ
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از انحصار گرایی دینی به دست داده است تا روایت موجه تری از این 
 ١  برداشت از دین را ارائه دهد. 

 
 گیرینتیجه

سال پیش و در بحبوحه انقالب از دنیا رفت و جامعه  ٤٠مطهری حدود 
دینی و محیط های فکری ما را از تامّالت و شجاعت های فکری خود محروم 
کرد. ادامه راه او و کوشش جهت زنده نگهداشتن نام و یادش تنها با تکیه 
 بر میراث فکری و تالش های نظری اش ممکن و مفید است. مطهری در

عمر کوتاه فکری خود کوشید تا با بسیاری از باورهای غلط جامعه دینی در 
افتد. خرافه زدائی از دین، احیاء جنبه های فراموش شده دین، پذیرش 
رویکردی عقالنی با تکیه بر میراث معتزله، بخشی از برنامه احیاء دینی در 

ن مالحظه جهانی است که خدا در آن غایب است. او در دفاع عقالنی از دی
هیچ فرد، شخصیت، قشر، طبقه و ایدئولوژی را نکرد و رشد و بالندگی دین 
اسالم را در برخورد و تضارب آرا می دانست. در جهانی که اشعریّت، 
وهابیّت در روایت های گوناگون آن، نَص گرایی و بنیادگرایی چهره خشن 

النی یراث عقو عبوسی از اسالم نشان می دهد ضروری است تا با تکیه بر م
                                                

گفتگوی عبدالکریم سروش و محسن کدیور نمونه خوبی جهت رویارویی کثرت گرایی دینی با   . ١
 شمول گرایی دینی است. 

، مناظره محسن کدیور با عبدالکریم ١٣٧٨عبدالکریم سروش، صراط های مستقیم، انتشارا صراط ، 
 سروش،  

 همدالنه از از انحصارگرایی دینی   برای روایتی
  ٢٠١٩آرش نراقی ، انحصار گرایی محققانه در قلمرو دین،سایت آرش نراقی، دسامبر 

 برای نقد دیدگاه آرش نراقی و دفاع کثرت گرایانه از اسالم و نقد دیدگاه آرش نراقی نگاه کنید به 
 ٢٠١٩پرگار، دسامبر یاسر میردامادی، انحصار گرایی و کثرت گرایی دینی، برنامه 

 ٨فرهاد شفتی، کثرت گرایی یا انحصار گرایی محققانه؟ نقدی بر دیدگاه آرش نراقی، دین آنالین، 
       ١٣٩٨دیماه 
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اسالم و اندیشه های دینی و آثار مطهری به مقابله با این جریانات و 
تفسیرهای دلبخواهی از دین پرداخت و در این راه تکیه بر میراث مطهری 
اهمیت اساسی داشته هر چند که " نه سخن او که سخن هیچکس در 
 عرصه درشتناک احیاء آخرین سخن نیست و هیچکس در عالم این معنا،

مرتبت ختمیت ندارد و می ماند برای آیندگان تا از سر انصاف و نقادی در 
مکتوبات او بنگرند و سره را از ناسره جدا سازند و حقیقت را صیقل و خلوص 

 ١و وضوح بیشتر بخشند " 
 

 کتاب شناسی
 مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، انتشارات صدرا، بدون تاریخ

 چاپ دوازدهم ١٣٧٥انتشارات صدرا، مرتضی مطهری،ده گفتار، 
 مرتضی مطهری، نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر، انتشارات صدرا،

 مرتضی مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، چاپخانه سچهر تهران، 
 ١٣٧٥مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسالمی، انتشارات صدرا، 

،جلد ١٣٨٣، انتشارات صدرا، ٢١مرتضی مطهری، مجموعه آثار، شماره 
 سوم از بخش فقه و حقوق، 

  ١٣٨٣مرتضی مطهری، سیری در نهج البالغه، انتشارات صدرا، 
 ١٣٧٤مرتضی مطهری، تکامل اجتماعی انسان، انتشارات صدرا، 
 ،١٣٤١بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار،

 ١٣٧٦سیری در زندگانی استاد مطهری، انتشارات صدرا، 
(به کوشش)، انقالب اسالمی از دیدگاه شهید علی تاجدینی 

 ١٣٧٣مطهری،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 

                                                
 ٣٩٥عبدالکریم سروش، تفرّج ُصنع، مقاله "مطهری احیا کننده ای در عصر جدید" ص . ١
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علی دژکام (مولف)، نواندیشان مسلمان در انریشه استاد مطهری، ناشر 
  ١٣٨٠قطران، 

عبدالکریم سروش، راز دانی وروشنفکری و دینداری، موسسه فرهنگی 
 ١٣٧٧صراط، چاپ سوم اردیبهشت 

 وش، مدارا و مدریّت، انتشارات صراط،عبدالکریم سر
عبدالکریم سروش، تفرج صنع گفتارهایی در اخالق، صنعت و علوم 

 ١٣٨٥انسانی، انتشارات صراط، 
  ١٣٧٨عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، انتشارات صراط،، 

یوسف خان محمدی ، تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر، پژوهشگاه 
 ١٣٩٢ار علوم و فرهنگ اسالمی، به
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سلطه. نهاد فرق حکومت یسلطه و دین یسلطه میان باید:" که خوانیم
 بیرونی، در نه درونی است امری و دارد سروکار انسان وجدان دین، با ی

 و قانونگذاری، اجرایی سطح سه در که است حکومت یسلطه مقابل
 . "شودمی تعریف قضایی

 قدرت و دین دمید، دیالکتیک انسان تن در روح خداوند که زمان آن از و"
 هایجدل میانه در است؛ دیالکتیکی بوده اثرگذار و برجا بشر زندگی در

 که آن قدرت؛ بی گاهی و شدمی غالب دین آن، گاهی در که فریبکارانه
 در خواهدمی دین نه. باشد داشته همیشگی مغلوب یا میدان، فاتح این
 از قدرت نه و یابد رهایی آن از تواندمی نه و آورد فرو سر قدرت برابر

 دین در آویختن چنگ رویای به مگر تا کشدمی دست رقیب گرد بر چرخیدن
 که نیست پوشیده کسهیچ بر تاریخی واقعیت این. پوشاند عمل جامه

 هایبشر، مصیبت تاریخ مراحل تمام در قدرت و دین میان دیالکتیک
 همچنان روند این و است گذاشته جای بر خود از ویرانگر هایجنگ و فراوان
 هر و چرخد، هرکهمی دیالکتیک این آسیاب سنگ که بار هر. دارد ادامه

 خردکردن و کوفتن این حاصل بار هر و کوبداست، می مسیرش در که را چه
 سب آتش حکم رو پیش نبرد برای که است زودگذر جانکاه، دستاوردهایی

 و افکندمی قامت بر دین رخت که است دستاورد، حکومتی این گاه. دارد را
 همین بر در ترتیب بدین. کندمی تن بر حکومت لباس که است دینی گاه

شد، ک دست دیگری با بازی عشق و فریفتن از یکی آنکه بی چرخدمی پاشنه
 هر در. آورد دست به را در یا کند تحمیل او بر را خود سلطه که امید این با

 از است مردم زندگی برسرنوشت سیطره آن و است چیز یک هدف حال
 ."مسلط دین قدرت برابر در تسلیم به آنان واداشتن رهگذر
 این دبیای پیش پاراگراف این خواندن از بعد خواننده برای که سوالی شاید
خواسته برای قدرت با همراهی از هرگز که است دین کدامین این: که است

 رتقد در تسلیم به را مردم که است دینی چه نکشیده؟ این دست هایش
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 بندگان برای خداوند که است دینی همان دین، حقیقتا این دارد؟ آیا وامی
 درآورند؟ پا از را دین، یکدیگر برای و دین یاری به تا پسندیده خود

 :که دهدمی پاسخ اینطور نویسنده ادامه در

 به تا زندمی دم آن با دوستی از و کندمی بازی قدرت، عشق با که دینی"
 برای خداوند که نیست کند، دینی خم برابرش در سر و یازد دست رضایتش
 حقیقی ندی از شده تحریف و زشت تصویری بلکه است پسندیده بندگانش

 دین زیرا کنندمی عرضه مردم فریفتن برای را آن پرستانقدرت که است
 قدرت تسلیم و نیست کسهیچ دست است، در خداوند دین که حقیقی

 تن بر دین عبای دهدنمی اجازه کسهیچ به و شودنمی دیگری خواست یا
 حقیقی، دین زیرا جوید سود مردم ساختن همراه برای آن از یا و کند

 از یازن اوست، بی نهایی مقصود که انسان به رسیدن برای و است آسمانی
 و تسلیم سر قدرت برابر در دین این که آنجا از. است دیگری وساطت
 مسخ هایینقاب مکان و زمان هر در ناچار به آورد، قدرتنمی فرو پذیرش

 تا کندمی رو دین جانشین عنوان به را آن و سازدمی دین چهره از شده
 نام به و گیرد پیش در سرکوب راه و دهد جلوه مشروع را خویش ستم

 

 تیکرده ثابت کند که قدرت و حاکم یمحمد شحرور در کل کتاب سع
 حکم و انیفرق دارد، ظلم با فسق و کفر متفاوت است. م نیبا د

 و ستین یکیشده  یامر اختالف است و حرام با آنچه که از آن نه
 هانیمشخص دارند و برخالف باور فق یمشتبهات در قرآن معنا

 .ستندیشناور ن میمفاه
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 دین. است دور همه این از دین که آن کند؛ حال تحمیل را دین، خود
 روز تا آدم زمان از بشریت تمام برای را آن و است شمول جهان خداوند

 آیین به پس: «فرمایدمی اشدرباره که است؛ دینی داشته روا رستاخیز
 آن بر را انسانها خداوند که است فطرتی این. کن رو پروردگار خالص

 ولی استوار آیین است این. نیست الهی آفرینش در آفریده؛ دگرگونی
 آن بر را بشریت خداوند که دینی )؛ همان۳۰روم » (دانندنمی مردم بیشتر

. است آن هایویژگی از شمولی جهان و مهربانی که است، دینی سرشته
می رفتار یکدیگر با انسانی مطلق هایارزش اساس بر مردم که زمان آن

 بلند کس، هرچندهیچ که شود؛ ارزشهاییمی گرجلوه حقیقی کنند، دین
 برای هاارزش این. سازد خویش تجارت دستمایه را آنها تواندمرتبه، نمی

 انونق به آنها به پایبندی برای نیز انسان و قدرتند از نیاز بی گریجلوه
 انسانیت ناب جوهر مذکور هایارزش زیرا ندارد نیاز حکومتی تحمیلی

 هآدمی، ب کالبد در روح دمیدن هنگام خداوند که انسانیتی هستند؛ همان
 نمایانگر زیرا نیست زنیچانه قابل ناب ارزشی جوهره این. است بخشیده او

 دیگر بر را خداوند، انسان آن رهگذر از که است؛ خصلتی انسان آزادی
 وبچارچ در دیگری با خود تعامالت در انسان و است داده برتری باشندگان

 و تغییر رغم به چارچوب این. گیردمی بهره خویش آزادی از اخالقی عام
 امالتتع برای نیست نیازی. ماند می باقی پایدار و ثابت قدرتها دگرگونی
 آن هب شرعی صبغه دینی احکام خالل از یا شود وضع قانون انسان اخالقی
 یراز  کنند تعیین را تعامالت این چگونگی شریعت احکام تا شود افزوده
 داردمی وا را او که است شده نهاده ودیعه به قدرتی انسانی هر درون

 آن با انسان که نهان فطرت از دین چراکه کند زندگی هاارزش با مطابق
 ."گویدمی است، سخن شده سرشته

 هک است انسان آزادی دارد تاکید آن روی نویسنده زیاد کتاب در که چیزی
 رفتار انسانی هایارزش اساس بر زندگی هایحوزه تمام در شودمی موجب
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 از هاارزش این پذیرش باید و. خواهدبود گونه این نیز قیامت روز تا و کند
. سازد محقق جهان این در را خداوند جانشینی مفهوم تا باشد اختیار سر

 به که آنچه انجام در پس است برگزیده جانشینی به را انسان خداوند
 پروردگارت زمانیکه آور یاد به: «داده عمل انجامد، آزادیمی زمین آبادانی

 آیا:گفتند فرشتگان. امنهاده جانشینی زمین در من: گفت فرشتگان به
 ما که آن ریزد؛ حالمی خون و کرده فساد که دهیمی جای آن در را کسی

 من: گفت خداوند. کنیممی تقدیس را تو و آورده جا به را تو حمد و تسبيح
 به فقط خداوند ). جانشینی۳۰بقره:» (دانیدنمی شما که دانممی چیزی
می که است ایآفریده تنها انسان زیرا مخلوقات دیگر نه شده عطا انسان
 هادتش امر این بر نیز خداوند و کشد دوش بر را خداوند جانشینی بار تواند

 بدین.» دانیدنمی شما که دانم می چیزی من:«فرماید می که دهد؛ آنجامی
انتخاب تمامی در که سازدمی آن شایسته را انسان خداوند جانشینی ترتیب

 .باشد آزاد خود های
 حوزه: اشزندگی هایحوزه تمام در انسانیت، آدمی معیار با مطابق

...  و فکری، اجتماعی، سیاسی و بپذیردخواهد، می که را عقیدتی، آنچه
. کند خواهد، ردنمی که را آنچه و خواهدمی که را آنچه تا است آزاد کامال

 باشد ندپایب انسانیت معیار به باید. انسان کرامت از پاسداری برای انسان"
 را انسانی هایارزش دهد اجازه طلبی خشونت سلطه هیچ به نباید و

 آن رابرب در نشدن تسلیم قدرتی چنین برابر در پایداری راه. نماید سرکوب
 بردگی به را انسان تحمیلی قوانین یاری به کوشدمی که است؛ قدرتی

 ذیرشپ و اکراه با ولو آن از پیروی و قدرت برابر در شدن تسلیم زیرا کشاند
 انیتانس از کشیدن دست بیانگر ضمنی صورت ناخرسندی، به با گرچه آن

 هگذاشت او عهده بر که جانشینی وظیفه گذاشتن کنار آن پی در و است
 مخلوقات دیگر بر آن واسطه به را خداوند، انسان که آزادی کردن رها و شده
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 هایداشته این پاسداشت انسان، برای است شایسته است داده برتری
می تحمیل او بر که را طلبانه سلطه قدرت اعمال و اجبار گرانبها، هرگونه

  ."کند شود، رد
 آزاد و شمول جهان است دینی بلکه گنجدنمی مکان و زمان تنگنای در دین

 مرزهای دایره در مردم از گروهی فردی منافع با و مکان و زمان قیدوبند از

 که است سیاسی هایریزیبرنامه از دور به و ندارد پیوندی جغرافیایی
 می که را دینی آزادانه انسانی هر. است دیگری بر ایعده چیرگی هدفش

 در: «خداوند سخن این به کند؛ بنامی عمل آن به و گزیندخواهد، برمی
 پس. است شده مشخص گمراهی از هدایت. نیست اجباری هیچ دین

 

بلکه جهان  گنجدیزمان و مکان نم یدر تنگنا نید دیگویشحرور م
 یگروه یو بند زمان و مکان و با منافع فرد دیشمول است و آزاد از ق

ندارد و به دور از  یوندیپ ییایجغراف یمرزها رهیاز مردم در دا
 یگریبر د یاعده یرگیاست که هدفش چ یاسیس یهایزیر برنامه

و به آن  ندیگز یخواهد، برم یرا که م ینید انهآزاد یاست. هر انسان
 یاجبار چیه نیدر د«سخن خداوند:  نیبنا به ا کند؛یعمل م

مشخص شده است. پس هرکس به  یاز گمراه تی. هداستین
 یمحکم زیآورد، به دست او مانیطاغوت كافر گردد و به خداوند ا
 »ستاشود. خداوند شنوا و دانا  یچنگ انداخته است که گسسته نم

که قدرت  یخداوند از تهمت اجبار دور است؛ تهمت نی). د۲۵۶(بقره: 
 .ندیاالیرا به آن ب نیسلطه خود دامن د لیتحم یپرستان برا
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 محکمی اویز دست آورد، به ایمان خداوند به و گردد كافر طاغوت به هرکس
بقره: » (است دانا و شنوا خداوند. شود نمی گسسته که است انداخته چنگ
 رایب پرستان قدرت که است؛ تهمتی دور اجبار تهمت از خداوند ). دین۲۵۶

 .بیاالیند آن به را دین دامن خود سلطه تحمیل
 یند با حاکمیت و قدرت که کند ثابت کرده سعی کتاب کل در نویسنده

 ستا اختالف امر و حکم میان. است متفاوت کفر و فسق با دارد، ظلم فرق
 ایمعن قرآن در مشتبهات و نیست یکی شده نهی آن از که آنچه با حرام و

 .نیستند شناور مفاهیم فقیهان باور برخالف و دارند مشخص
 سمیه و طاهری ناصری عبداله را» حاکمیت از نو قدرت؛ خوانشی و دین«

 عرضه بازار به را آن مروارید انتشارات و اندکرده ترجمه طباطبایی سادات
 .است کرده

 ۱۹۳۸سال  در معاصر دینی نواندیشان از و عمران شحرور، مهندس محمد
 پنجم فرزند او. گشود جهان به چشم سوریه النبک منطقه در قاره در

 ار  او اما بود مذهبی پدرش، مردی آنکه با. بود متوسط طبقه از ایخانواده
 دمشق در محمد. فرستاد جدید علوم یمدرسه به مذهبی یمدرسه جای به

 در لتحصی برای دولتی تحصیلی بورس با سپس و گرفته دیپلم مدرک
 دولتی دانشگاه از میالدی ۱۹۶۴سال  در او. رفت مسکو به عمران مهندسی

مارکسیسم،  یفلسفه با آنجا در شحرور محمد. شد التحصیلفارغ مسکو
 را خود دینی نهایت، ایمان در حال این با. شد ایمان بحران دچار و آشنا

 درنگبی التحصیلیفارغ از پس. نبود سنتی دیانت اهل دیگر اما بازیافت
 اهدانشگ مهندسی دانشکده در استادیار عنوان به و بازگشت دمشق به

 به میالدی ۱۹۶۸سال  در دیگر بار شحرور. پرداخت تدریس به دمشق
 و ارشد کارشناسی دوبلین دانشگاه از و رفت ایرلند جمهوری در دوبلین
 در و بازگشت دمشق به و گرفت را خود عمران مهندسی دکترای سپس



 ۱۴۰۰| بهار  ۵شماره|  دوم| سال 
 

١٩٤ 
 

سال  رد بازنشستگی تا و شد استخدام دمشق دانشگاه مهندسی دانشکده
 اصلی رشته” شناسیقرآن. “بود دانشگاه آن استادتمام میالدی ۲۰۰۰

 .ردک منتشر حوزه این در کتاب سیزده و بود غیرآکادمیِک شحرور مطالعات
 به ۲۰۰۷سال  در که ایاتحادیه. (بود عرب گرایان عقل یاتحادیه عضو او

جموعهم و شد تاسیس تونسی مسلمان شرفی، نواندیش عبدالمجید دست
 شحرور محمد). آورد گردهم را عرب جهان فرهنگ و دینی نواندیشان از ای
 .درگذشت ابوظبی بیماری، در دوره یک از پس ۲۰۱۹دسامبر  در

 

 گیوتین یدرباره تامل
 

» اویدج فرهنگ« انتشارات و کرده ترجمه رستمی قاسم را آلبرکامو اثر این
 .است کرده عرضه بازار به
 چیست؟" چاره راه. نیست هم نیست، گناهکار گناه بی انسان" 

 مقدس موجودی مقام به را ، جالدحکومت و جامعه است معتقد آلبرکامو
 گیردب تصمیم انسان زندگی و مرگ مورد در نیست مجاز قاضی. اندداده ارتقا
." است ناممکن البته که چیزی باشد مبری گناه از و پاک کامال خود آنکه مگر

 معصومی و کامل فرد هم قاضی نیست، پس مطلقی امر معصومیت چون
 در دیگر موضوعات کنار در که است موضوعی این و." شودنمی محسوب

 .است گرفته قرار بحث مورد" گیوتین یدرباره تامل"کتاب
 مرگ و جهان با رودرو را دارد مرگ حکم که کسی باید ما است معتقد او

 این" .نیست تنها سرنوشتش در او وضعیتی چنین در. کنیم مجسم خود
 که بردمی پی او آنوقت." انسانهاست همه مشترک رنج آلود مرگ انزوای

 نوعان هم با رو این از. هستند تنها خود مرگ با او مانند انسانها یهمه
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 به آگاهی آن اساس و پایه که. میکند پیدا همبستگی حس نوعی خود
  .هاست انسان مشترک سرنوشت و دنیا معنایی بی و پوچی
 ريووتارو دکتر همدلی و کمک در و اشطاعون رمان در را تفکری چنین کامو

 از افتاده جدا های آدم همبستگی این که داشت هم زده مردِم طاعون با
 .دنیاست

یم متحد و برابر هم با را انسانها که افتادگی، چیزی جدا و انزوا بر عالوه
 همه طبیعی حق زیستن حق."آنهاست همه برای زیستن حق کند

 تریننقصبی و جنایتکاران ترین پست. آنها بدترین انسانهاست، حتی
 بدون. اندهمبسته و بخت میزان، نگون یک به و برابرند زمینه این در قضات

 از که انسانها از گروهی." شود می ناممکن کامال اخالقی حق، حیات این

 

دکتر  یاش و در کمک و همدلرا در رمان طاعون یتفکر نیکامو چن
 یآدم ها یِ همبستگ نیريووتارو با مردِم طاعون زده هم داشت که ا

که  یزیچ ،ی. عالوه بر انزوا و جدا افتادگاستیجدا افتاده از دن
همه  یبرا ستنیحق ز  کندیانسانها را با هم برابر و متحد م

 نیبدتر  یهمه انسانهاست، حت یعیحق طب ستنیآنهاست."حق ز 
 نهیزم نیقضات در ا نیتر نقصیو ب انتکار یجنا نیآنها. پست تر 

ق، ح نیاند. بدون انگون بخت و همبسته زان،یم کیبرابرند و به 
از انسانها که از رنج  یشود." گروه یکامال ناممکن م یاخالق اتیح

 نیدانند چنیاز خطا م یخبرند و خود را بر یمشترک بشر ب یو خطا
 .کنندیسلب م گرانیرا از د یحق
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 چنین دانندمی خطا از بری را خود و خبرند بی بشر مشترک خطای و رنج
 .کنندمی سلب دیگران از را حقی

 میان مشترک مسئولیت حس و همبستگی این چرا که است این هدف"
 عدالت پس. شودمی دریغ متهم از اما است برقرار قاضی و منصفه هیات

 مجازات کامو." باشد جدا همدلی ماهیتش، از و جوهره در حتی تواندنمی
." داندمی باخته معنا و تفاوت سرد، بی جهان همان جنس از را اعدام

می پا هاانسان حریم به اعدام، مرگ حکم اجرای و صدور هنگام به پنداری
 گسلدب هم از خشونت با را مرگ برابر در متحد بشري اجتماع زنجیره تا گذارد

 گریدی تایید مهر انسان تنهایی و جهان خردی بی تاریخ حضورخود، بر بر و
: ردب می میان از را انسانها انکارناپذیر همبستگی مرگ، تنها حکم." بزند

 ...مرگ برابر در همبستگی
 و اندچسبيده آن به سخت و اعدام، سفت مجازات طرفداران که استداللی

 گردن از هدف: معتقدند. است آن آموزی عبرت یجنبه کنندمی دفاع آن از
 در انداختن ترس و آور رعب الگویی ارائه." نیست مجرم مجازات تنها زدن
." دکنن تأسی مجرم شخص از شوند وسوسه احتماال که است کسانی دل

 پیشگیری و دهد هشدار خواهدمی فقط گیرد، بلکهنمی انتقام اجتماع
 عقب و ببینند را خود بالقوه، آینده قاتالن تا میدهد تکان هوا در را سر."کند

 مجبور ام که بود تاثیرگذار و بجا صورتی در تنها استدالل این." بنشینند
 که ببینیم تجربه به نبودیم

 .ندارد باور زند می دم آن از که ای آموزی عبرت جنبه به خود اجتماع. ١
 قاتل یک اعدام، حتى مجازات که نیست دست در مدرکی و دلیل هیچ. ٢

 .باشد داشته باز عمل گرفته، از قتل به تصمیم را، که
 پیامدهای که دارد بار نفرت تاثیری اعدام دیگر، مجازات های جنبه از. ٣

 .نیست بینی پیش قابل آن
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 گردد، اعدام برمی ۱۹۳۹سال  به عام مأل در گیوتین با اعدام آخرین تاریخ
 عام و خاص زبانزد و نوآورانه متعددش جنایات که ويدمن نام به شخصی

 که ای لحظه فاصل حد در بود قرار عکاسان از جمعی روز آن صبح. بود
 هایی عکس زدنش گردن لحظه و شد می داده نشان جمعیت به ويدمن
 زا تصاویری چاپ حال در سوور - پاریس بعد، روزنامه ساعت چند. بگیرند

 هک بفهمند توانستند پاریس چنین، مردم این. بود آور هیجان واقعه این
 ماعدا دار با قدر همان میکرد استفاده آن از جالد که مجازات سبک ماشین

. میقدی باتن دیون یک با جاگوار ماشین یک که است متفاوت قدیمی های
 دشاندا و داشتند بدی تلقی تبلیغات این از حکومت و قضا دستگاه ولی

 اعدام که گرفتند نتیجه که بود این. اندداشته منظور مطبوعات که درآمد
 .شود اجرا عام مأل در نباید دیگر ها

 این. شود یم نامیده انتقام کند نمی پیشگیری اما میکند تنبیه که مجازاتی 
. کندمی نقض را اشقوانین که است کسی به جامعه حسابگرانه پاسخ

 الفیت که است چیزی همان این: است بشر قدمت با برابر پاسخ این قدمت
 یک که است؛ آن بدی مستحق کرده بدی من حق در که آن. نامیممی

. میردب باید کشته آدم که شود؛ آن کور چشم یک از باید کرده کور را چشمم
 ودخ نوع در که داریم سروکار احساسی با بلکه اصل یک با نه ما اینجا در

 از نه غریزی، و و ذاتی است عملی کردن تالفی. است وحشیانه و خشن
 پیروی طبیعی قواعد همان از تواندنمی تعریف به قانون، بنا. قانون روی
 دهنش درست این برای است، قانون انسان سرشت در آدمکشی اگر. کند
 ساخته ینا برای قانون. کند بازتولید را آن یا باشد سرشت این از تقلیدی که

 تفااک فقط تالفی اصل اما. کند اصالح را آدمی طبیعت و سرشت که شده
 انونیق بویی و رنگ آن به و کرده تأیید را طبیعی واکنش که این به کندمی

 ، اماشرم با اغلب آشناییم، اگرچه طبیعی واکنش این با همه ما. ببخشد
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 آدمی وحشیگری خوی در ریشه واکنش این. داریم آگاهی آن قدرت به
 .دارد

 
 




