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نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۱
آیا برای اجتهاد و مرجعیت دورهی زمانی مشخص الزم است؟
گروه سیاسی برهان ؛ محسن کدیور از چند سال پیش ،در قالب مقاالتی که در رسانههای معارض
جمهوری اسالمی منتشر میشد ،تالش میکرد با ذکر دالیل و شواهدی اثبات کند که مقام معظم رهبری
از شرایط الزم برای احراز مقام مرجعیت برخوردار نیستند .وی اخیرا ً این مقاالت را در قالب یک کتاب
الکترونیکی در سایت «جرس» و برخی دیگر از رسانههای مخالف نظام اسالمی منتشر نموده است.
گروه سیاسی برهان در نظر دارد در سلسله مقاالتی به قلم حجتاالسالم مجید بابایی ،به نقد استنادات و
استداللهای این کتاب بپردازد.
حجتاالسالم بابایی از محققان و پژوهشگران توانمند حوزوی است .وی در سال  ۱۳۶۸وارد حوزهی
علمیه شده و با اتمام «کفایتن» در سال  ۱۳۷۴در شهرستان قم ،از درس خارج فقه حضرت آیتهللا شیخ
جواد تبریزی و مرحوم آیتهللا فاضل لنکرانی اصول ،حضرت آیتهللا وحید و حضرت آیتهللا شیخ
صادق الریجانی رئیس قوهی قضائیه سالهای متمادی بهره برده است .در کنار دروس حوزوی ،رشتهی
فلسفه را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده است .حجتاالسالم بابایی به مدت چهار سال عضو
هیئتعلمی پژوهشگاه نظام سیاسی اسال م وابسته به مجلس خبرگان بوده و در این مدت چندین مقاله و
کتاب به رشتهی تحریر درآوره است و هم اکنون اشتغال به تدریس در حوزه و دانشگاه دارد .اولین بخش
از نقد ایشان به کتاب محسن کدیور را میخوانیم.
حجت االسالم مجید بابایی؛ چندی پیش از سوی محسن کدیور کتابی در قالب الکترونیکی در سایت ها
منتشر شده است که مطالب آن در جهت زیر سؤال بردن مرجعیت حضرت آیتهللا خامنه ای ،رهبر
جمهوری اسالمی است .ایشان خواسته با ذکر شواهدی چند این موضوع را به اثبات برساند که حضرت
آیتهللا خامنه ای صالحیتی برای این منصب نداشته و ندارد .اگرچه ایشان ادعا کرده است که سعی کرده
در این تحقیق منصفانه قضاوت کند و به دنبال حقیقت است ،نه به کرسی نشاندن فرضیهی خود ،اما
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متأسفانه به این ادعای خود عمل نکرده و از حد اعتدال در قضاوت خارج شده است .بنده نمی خواهم در
ابتدای بحث ،قضاوتی در این باره داشته باشم و قضاوت درست و نهایی را بهعهدهی خود خوانندگان
واگذار می کنم و از خداوند تبارک و تعالی عاجزانه درخواست می کنم که در این نوشته به من کمک کند
ی التوفیق.
که جز حق و حقیقت بر قلم و نوشته هایم جاری نشود .انه ول ّ
این کتاب در چهار بخش و یک مقدمه تنظیم شده است .با توجه به تصریح خود ایشان ،که مقدمه چکیدهی
آن چهار بخش است ،نیازی به ابطال و رد ادعا های ایشان که در بخش مقدمه آمده نیست ،زیرا عین
همین مطالب در بخش های چهارگانهی کتاب آمده است و ابطال و رد آنها موجب ابطال مطالب مقدمه
می شود.
اما در بخش های دیگر کتاب ،ادعا با استدالل همراه است که رد ادله ،خود سبب به اثبات نرسیدن
ادعاست و تمام غرض این نوشتار رسیدن و توجه دادن خوانندگان به این نکته است که همهی مطالب این
کتاب ،که معطوف به اثبات ادعای غیرصالح بودن مرجعیت حضرت آیتهللا خامنه ای است ،صرفا ً جز
ادعا چیز دیگری نیست ،زیرا ایشان استداللی که قابل اعتنا باشد بر مدعای خود ندارد .بدیهی است که
صرف ادعا هیچ مطلبی را اثبات نمی کند.
همان طوری که اشاره شد ،ایشان مطالب کتاب را در چهار فصل به رشتهی تحریر در آوردهاند و مباحث
هر فصل را در ضمن ابواب و برای مطالب هر باب ،مراحلی قرار دادند .در باب اول از فصل اول،
چهار نکته گفته اند و از این چهار نکته استنباط کرده اند که دلیلی و شاهدی بر اجتهاد ایشان تا سال
 ۱۳۴۷وجود ندارد.
از خود حضرت آیتهللا خامنه ای نقل شده است که ایشان همزمان ،هم درس آقای بروجردی میرفتند ،هم
درس مرحوم امام و هم درس مرحوم حائری یزدی .پس می توان نتیجه گرفت ایشان پنج سال در درس
امام و پنج سال در درس آقای حائری و دو سال و اندی در درس آیتهللا بروجردی شرکت کردهاند.
نکتهی اول :از سال  ۱۳۳۴تا سال  ۱۳۴۷که یک دورهی سیزدهساله است ،ایشان فقط هفت سال مشغول
تحصیل در سطوح عالیه ی حوزه ،یعنی درس خارج بودند و شش سال دیگر آن را به غیر فعالیتهای
درسی میپرداختند یا فعالیت درسی مهمترین فعالیت ایشان نبوده است.
نکتهی دوم :از سال  ۱۳۴۲مشغول فعالیت های سیاسی و دیگر فعالیت ها مانند خطابه و منبر بودند و
اگر هم فعالیت علمی داشتند ،چیزی جز ترجمهی کتاب تاریخی نبوده که ربطی به فعالیت های علمی
حوزوی ندارد.
نکتهی سوم :تقریر درس های خارج که شرکت کرده چاپ نشده است .کسانی که با او بحث کرده اند
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شاگردان قوی در فقه و اصول نبوده اند و خود ایشان هم فقط به کار فقهی و اصولی که در تحقق اجتهاد
دخالت دارد مشغول نبوده و کار های متفرقه داشته است.
نکتهی چهارم :از اجازهنامه ای که از مرحوم امام گرفته است احراز نمی شود که ایشان مجتهد بوده
است.
با توجه به این نکات چهار گانه ،باید به قضاوت بنشینیم که آیا می توان ادعای آقای کدیور را اثبات کرد
یا نه؟ به نظر می رسد که هیچیک از نکات چهارگانهی فوق نمی تواند مدعی نویسنده را اثبات کند.
اما نکته ی اول اگر درست باشد ،فقط داللت دارد که ایشان در مدت هفت سال فقط مشغول خواندن درس
فقه و اصول بوده اند و شش سال دیگر را نبوده اند .اما در رابطه با اینکه آیا ایشان می توانسته در این
مدت به درجهی اجتهاد برسد یا نه ،نکته ای که دال بر نفی و اثبات باشد وجود ندارد؛ یعنی جملهی فوق
نه داللت بر اجتهاد ایشان دارد ،نه شاهدی بر عدم اجتهاد ایشان است .اما برای اینکه بتواند مدعی ایشان
ثابت شود ،باید یک نکته به آن اضافه کرد که یک طلبه نمی تواند با خواندن هفت سال درس خارج فقه و
اصول مجتهد شود.
پس در واقع ایشان می خواهند چنین بگویند که چون ایشان از سال  ۱۳۳۴تا سال  ۱۳۴۷فقط هفت سال
مشغول خواندن فقه و اصول بودند و در این مدت طلبه ای نمی تواند مجتهد شود ،پس شاهدی بر اجتهاد
ایشان در این مدت نیست.
اما مطلب فوق درست نیست ،زیرا اوالً مدتی که ایشان در درس خارج شرکت کرده اند بیش از هفت
سال بوده است ،زیرا نقلی که خود ایشان قبول دارند داللت داشت که ایشان ابتدا دو سال و نیم در مشهد
مشغول به درس خارج بودند و از سال  ۱۳۳۷تا  ۱۳۴۳نیز در قم مشغول به درس بودند که مجموع این
سال ها (با کسر یک سال که مشغول مبارزه بودند ،اگرچه مشغولیت ۲۴ساعته نبوده که کل وقت ایشان
را بگیرد) می شود هفت سال و نیم .از سال  ۱۳۴۳تا  ۱۳۴۷ایشان دوباره مشغول درس بودند و جملهای
که از خود ایشان نقل شده این است که بهطور رسمی در این سالها تحصیالت را ادامه دادم و معنای
به طور رسمی یعنی اینکه ایامی که جزء ایام درسی بوده است ،ایشان مشغول درس بودند؛ یعنی
فعالیت های غیردرسی در ایام درسی نداشتند و حداقل ایشان در این ایام سه سال مشغولیت درسی داشتند
که مجموع آنها ده سال و نیم خواهد بود.
عالوه بر آن ظاهر نقلی که از خود حضرت آیتهللا خامنه ای نقل شده است ،ایشان همزمان هم درس
آقای بروجردی میرفتند ،هم درس مرحوم امام و هم درس مرحوم حائری یزدی .پس می توان نتیجه
گرفت ایشان پنج سال در درس امام و پنج سال در درس آقای حائری و دو سال و اندی در درس آیتهللا
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بروجردی شرکت کرده اند .و با توجه به هوش و ذکاوتی که از ایشان نقل شده است که دروس سطح را
در سن شانزدهسالگی به پایان برده اند (که این طول دوران حوزه برای کمتر کسی اتفاق افتاده است)،
بهراحتی می توان در مدت ده سال و نیم و به یک معنا ،پانزده سال ،به درجهی اجتهاد رسید.
فقهایی داریم که در کمتر از هفت سال به درجهی اجتهاد رسیده اند .مرحوم محقق علی دوانی در کتاب
«مفاخر اسالم» در بارهی مرحوم عالمه حلی چنین می نویسد :هنوز سنین عمرش به حد بلوغ نرسیده که
از تحصیل علوم یادشده فراغت یافت و به مقام عالی اجتهاد رسیده است!
ثانیا ً اگر قبول کنیم که مدت تحصیالت ایشان هفت سال بوده است ،باز هم نمی توان نتیجه گرفت که
ایشان نتوانسته در این مدت به اجتهاد برسد ،زیرا علمای زیادی داریم که در کمتر از این مدت به
درجهی اجتهاد رسیده اند؛ مانند مرحوم امام خمینی ،حضرت آیتهللا مکارم و آیتهللا صانعی ،مرحوم
عالمه طباطبایی و فقهای دیگر که نام آنها در کتاب های تاریخ علما ثبت شده است که خود نویسنده بهتر
از همه به این امر واقفاند.
فقهایی داریم که در کمتر از این مدت به درجهی اجتهاد رسیده اند .مرحوم محقق علی دوانی در کتاب
«مفاخر اسالم» در بارهی مرحوم عالمه حلی چنین می نویسد :هنوز سنین عمرش به حد بلوغ نرسیده که
از تحصیل علوم یادشده فراغت یافت و به مقام عالی اجتهاد رسیده و… و یا در مورد پسر عالمه حلی،
فخرالدین آورده است :وی در خدمت پدر بزرگوارش تربیت یافته و در سن دهسالگی نور اجتهاد از
ناحیهی او تافته؛ چنانکه خود او در شرح خطبه ی کتاب القواعد به آن اشاره کرده است .علمای زیادی
مانند فاضل هندی در آغاز کتاب «کشف اللثام» ،نورهللا شوشتری در «مجالس المؤمنین» ،شیخ عباس
قمی و صاحب «روضات الجنات» این مطلب را ذکر کرده اند .اگرچه بعضیها قائلاند ایشان در سن
هفدهسالگی کتاب پدر خود را شرح کرده است ،اما قطعا ً قبل از این سن به درجهی اجتهاد نائل گشته بود.
(کتاب مفاخر اسالم ،جلد چهارم ،ص  ۳۰۳تا )۳۰۶
وقتی یک انسانی در سنین پایین به درجهی اجتهاد می رسد ،چطور یک انسانی که از لحاظ زمان بیشتر
از آنها درس خوانده و از لحاظ مطلب عمیق تر از آن ها تحصیل کرده است ،به چنین درجه ای نرسیده
باشد؟ البته نمیخواهیم بگوییم که آقای خامنه ای از نبوغ باالیی برخوردار است که البته هست ،اما
رسیدن به اجتهاد در این مدت درسی که ایشان گذرانیده ،در حوزه امری مسبوق به سابقه و متداول است.
ثالثا ً نهایت چیزی که از بیان کدیور استفاده می شود این است که بعید است طلبه ای در این مدت درسی
به درجهی اجتهاد برسد و پُرواضح است که بعید بودن دلیل یک ادعا نیست ،زیرا اوالً دلیلی بر این بُعد
ارائه نشده است و ثانیا ً اگر بدون دلیل بتوان ادعای بُعد را مطرح کرد ،از آن طرف می توان ادعا کرد
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بعید نیست ،زیرا حرف بی منطق زدن معونه ای ندارد و به دست هر انسانی برمی آید .در حالی که
مصادیق زیادی وجود دارد که فقیهی در این مدت زمانی کم و حتی کمتر از این زمان ،به درجهی اجتهاد
رسیده است.
اما نکتهی دوم نیز نمی تواند ادعای آقای کدیور را اثبات کند ،زیرا معنای کالم ایشان این است که طلبه
تنها در صورتی می تواند در مدت خاصی مثالً ده سال به درجهی اجتهاد برسد که فقط کارش خواندن فقه
و اصول باشد و کار های دیگر از قبیل تبلیغ و نوشتن کتاب را رها کند و این مطلب اشکاالت عدیده ای
به دنبال دارد که عبارتاند از:
.۱

طبق بیان وی ،قرار بود این فعالیت ها را جزء سال هایی قرار دهیم که ایشان ممحض در درس

نبودند .در نتیجه ،آیتهللا خامنه ای در سال هایی که ممحض در درس بودند ،فعالیت های غیردرسی
نداشتند ،واال باید فعالیت های درسی و غیردرسی را به مدت سیزده سال به حساب آوریم؛ یعنی ایشان در
خالل مدت سیزده سال در کنار فعالیت های درسی ،فعالیت های غیردرسی مانند منبر و تبلیغ و
فعالیت های سیاسی و نوشتن کتب غیرفقهی و اصولی داشته اند .که واقعیت زندگی طلبگی هم همین است
که طلبه های درسخوان در ایام غیردرسی ،فعالیت های غیردرسی دارند که لطمه ای به درس خواندن
آنها نمی زند و آنچه از نقل خود حضرت آیتهللا خامنهای به دست می آید همین است که فعالیت های
غیردرسی در ایام غیردرسی بوده است.
معروف و مشهور است مرحوم امام در ظرف مدت پنج سال تحصیلی یا بیشتر از آن به درجهی اجتهاد
رسیدند ،در حالی که از نظر آقای کدیور ،این امر نشدنی است ،زیرا در این مدت به سبب کمی وقت،
کسی قادر نیست به درجهی اجتهاد برسد.
.۲

همان طوری که گفته شد و معروف و مشهور است ،مرحوم امام در ظرف مدت پنج سال تحصیلی

یا بیشتر از آن ،به درجه ی اجتهاد رسیدند ،در حالی که از نظر آقای کدیور ،این امر نشدنی است ،زیرا
در این مدت به سبب کمی وقت ،کسی قادر نیست به درجهی اجتهاد برسد و و بر فرض امکان ،مرحوم
امام خمینی در این مدت زمانی فعالیت های غیرفقهی و اصولی داشتند ،زیرا ایشان به درس فلسفه و
عرفان می رفته و کتاب های عرفانی غامض و سنگینی نوشتهاند که حتی مجتهدین و مراجع آن زمان که
اطالعی از مفاهیم عرفانی نداشتند ،قادر به فهم حتی یک جملهی آنها هم نبودند .نوشتن چنین کتبی نیاز
به فهم دقیق عرفان و فهم دقیق عرفان هم نیاز به کار علمی طوالنی دارد .در نتیجه ،امام هرگز
نمی توانسته است در آن مدت یا بیشتر از آن به اجتهاد رسیده باشد .و نیز مرحوم عالمه طباطبایی در
ظرف مدت کمتر از ده سال به درجهی اجتهاد رسیده اند ،در حالی که در کنار فقه و اصول ،در این ده
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سال ،به فلسفه ،عرفان ،ریاضیات و علوم دیگر هم مشغول بوده اند؛ بهطوریکه شهرت اصلی ایشان در
فلسفه و عرفان بوده است .در حالی که بهزعم آقای کدیور ،مرحوم عالمه نباید مجتهد باشد.
.۳

اگر کتبی را که دربارهی فقهای بزرگ اسالم نوشته شده اند ورقی بزنیم ،درمی یابیم که اکثر

ایشان در موضوعات مختلف متبحر بوده اند؛ به اندازه ای که شهرت بسزایی در آن رشته داشته اند و
اینطور نبوده که حتما ً بعد از اخذ درجهی اجتهاد به آنها پرداخته باشند که به چند نمونه اشاره می کنیم:
الف) ناصر بن احمد بن عبد الصمد الموسوی البحرانی کان فقیها ً امامیا ً ادبیا ً و شاعرا ً زعیما ً دینینا ً کبیراً.
فقیه بحرانی که عالوه بر فقاهت ،ادیب و شاعر بوده است و معنای ادیب بودن این نیست که اطالعاتی از
ادبیات زمان خود داشته است ،زیرا همه ی مجتهدین باید به مقدار کافی اطالعات از ادبیات داشته باشند،
واال تحقق اجتهاد دستخوش اشکال خواهد شد ،بلکه معنایش این است که در این فن اهل نظر بوده است
که این مسئله نتیجه ی کار و زحمت متمادی و سالیان طوالنی است که از اول طلبگی هم آغاز می شود.
با اینکه زعیم (مرجع) بزرگ دینی بوده ،فقط در علم اصول از آن بزرگوار یک کتاب بهجا مانده است،
آن هم در بحث مقدمهی واجب که بخش کوچکی از علم اصول است و کتاب های دیگر او دربارهی
توحید و امامت و جامعالشتات و کشکول است
 ]۱[.زند و همچنین شهرتش در شعر به جهت زیادی انس بوده است که تا آخر عمر ادامه داشته است.
این نکته را به این جهت بیان کردم که نداشتن اثر و کتاب در علم فقه و اصول ضرری به اجتهاد و
مرجعیت نمی
ب) ناصر بن هاشم احسایی فقیه امامی و عالم جلیل و شاعر بوده است .این فقیه نیز در شعر تبحر داشته
و با اینکه فقیه بوده ،فقط در باب صالت جمعه رساله ای نوشته است]۲[.
ج) موسی بن محسن بن علی العصامی النجفی که دربارهی او چنین تعابیری آمده است :فقیه امامی،
خطیب توانا و مسلط بر تاریخ و ادب و شاعر .ایشان فقط یک رسالهی فقهی دربارهی حجاب دارد .از
این نمونه ها فراوان به چشم می خورد که مشغولیت های غیرفقهی و اصولی مانع رسیدن به اجتهاد در
مدت زمان خاص نمی شود]۳[.
.۴

آنچه از مطالب وی برمی آید ا ین است که بعید است انسان در طی سیزده سال درسی به اجتهاد

برسد .اگر در این خالل فعالیت های غیراصولی و فقهی داشته باشد .و روشن و بدیهی است که صرف
ادعای بُعد داشتن ،چیزی را اثبات نمی کند .در نتیجه ،نکته ی دوم هم نتوانست چیزی را اثبات کند.
نکتهی سوم و چهارم را در قسمت بعدی مقاله بررسی میکنیم.
پی نوشت ها
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[. ]۱کتاب طبقات فقهاء ،جلد  ،۱۴ص  ۸۷۲و .۸۷۳
[. ]۲کتاب طبقات فقهاء ،جلد  ،۱۴ص  ۸۷۴و .۸۷۵
[. ]۳کتاب طبقات فقهاء ،جلد .۱۴
کد مطلب | ۷۳۷۲ :تاریخ۳/۴/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۲؛
مغالطاتی به نام تحقیق!
گروه سیاسی برهان/حجتاالسالم مجید بابایی؛ همانطور که در بخش قبلی این مطلب بیان شد ،آقای
کدیور در باب اول از فصل اول کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» ،چهار نکته گفته اند و از چهار نکته
استنباط کرده اند که دلیلی و شاهدی بر اجتهاد آیتهللا خامنهای تا سال  ۱۳۴۷وجود ندارد .دو نکتهی اول
را در قسمت قبلی نقد کردیم و روشن شد این نکتهها وی را به مقصد نمیبرند .اکنون نکتههای سوم و
چهارم را مورد نقد قرار میدهیم.
نکته سوم :در این نکته آمده است اجتهاد آقای خامنه ای را نمی توان احراز کرد ،چون که اوالً تقریرات
درس های که شرکت کرده منتشر نشده است و ثانیا ً همبحثی های ایشان سرشناس در اصول و فقه نیستند
و ثالثا ً ایشان کارش تنها فقه و اصول نبوده است .اما هیچیک از آنها قادر به اثبات هیچچیز نیستند؛
صرفا ً ادعایی بیش نیست و چیزی را نمی تواند اثبات کند.
برای ذکر اشکاالت ابتدا توضیحی دربارهی نکتهی باال الزم به ذکر است .یکی از سنت های خوب حوزه
این است که معموالً شاگردانی که در درس خارج فقه یا اصول شرکت می کنند ،گفته های استاد را
می نویسند .به این نوشته ها تقریر گفته می-شود و بعد از نوشتن ،بهترین تقریر با اجازهی استاد بهعنوان
تقریرات او به چاپ می رسد و در واقع آن کتاب منعکسکنندهی نظریات استاد در آن مسئله است .حال
باید بررسی کرد که وجود چنین چیزی نقشی در اثبات اجتهاد دارد یا نه.
وجود تقریر نشاندهنده ی این است شخصی در درس استاد خود شرکت کرده است و در صورتی تقریر
خوبی خواهد بود که درست کلمات و مقصود استاد را منتقل کرده باشد و غیر از این را اثبات نمیکند.
لذا وجود تقریر خوب نقشی در اثبات اجتهاد کسی ندارد.
وجود تقریر نشاندهندهی این است شخصی در درس استاد خود شرکت کرده است و در صورتی تقریر
خوبی خواهد بود که درست کلمات و مقصود استاد را منتقل کرده باشد و غیر از این را اثبات نمیکند.
لذا وجود تقریر خوب نقشی در اثبات اجتهاد کسی ندارد و از این جهت خنثی است؛ یعنی نه وجودش
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نشاندهندهی اجتهاد مقرر است ،نه نبودش ضرری به اجتهاد می زند .به تعبیر علمی ،نکته ای که به
آقای کدیور باید گفت این است که شما یا منطقا ً وجود تقریر را از نشانه های اجتهاد می دانید یا نه .اگر
وجود تقریر نشانهی اجتهاد است ،خودتان از قول آقای خامنه ای نوشته اید که ایشان تقریر درس استاد
خودشان را نوشته اند .در نتیجه ،چنین تقریراتی وجود دارد و ادعای شما را باطل می کند و اگر قبول
ندارید که وجود تقریر نشانه اجتهاد باشد ،در نتیجه ،مطلبی گفته اید که کامالً نامرتبط به موضوع است.
نکته ای که باقی می ماند این است که اگر پذیرفتیم تقریر خوب از نشانه های اجتهاد است و می تواند آن
را اثبات کند ،این نکته یقینی است که چاپ کردن اینگونه تقریرات و در اختیار قرار دادن دیگران هیچ
نقشی را در این زمینه نمی تواند ایفا کند و تنها معنایی که می تواند اثبات کند این است که دیگران هم
می فهمند که صاحب تقریر مجتهد است و در غیر این صورت ،این نکته کشف نمی شود .در نتیجه،
چاپ کردن تقریر فقط سبب علم دیگران به اجتهاد صاحب تقریر است .با توجه به این نکته ،می شود
استدالل آقای کدیور را چنین بیان نمود که آقای خامنهای مجتهد نیست ،چون من نمی دانم مجتهد است و
این خود یک مغالطه است.
مغالطه به یک استدالل باطلی گفته می شود که شخص یا برای گمراهی دیگران به کار می برد یا اینکه
خود گمراه شده است و حق را پیدا نکرده است .مغالطه انواع گوناگونی دارد و این مغالطه ،مغالطهی
توسل به جهل نام دارد ( appeal to ignorance).این مغالطه را وقتی به کار می بریم که بخواهیم
از جهل خود نسبت به یک مسئله استفاده کنیم و از آن طریق ثابت کنیم ضد یا نقیض آن صحیح است.
مثالً بعضی ها ادعا کردند که خدا وجود ندارد ،چون من خدا را زیر چاقوی جراحی خود حس نکردم .در
اینباره خداوند در قرآن کریم دربارهی منکرین معاد چنین می گوید« :و اذا قیل لهم ّ
ان وعد هللا حق و
الساعه ال ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه و ان نظن اال ظنا ً و ما نحن بمستیقنین» (هنگامی که گفته
می شود وعده ی خدا حق است و در قیامت هیچ شکی نیست ،شما می گفتید که ما نمی دانیم قیامت چیست
و تنها گمانی در اینباره داریم و اصال ً یقین نداریم ).در اینجا نیز همین مغالطه رخ داده است ،زیرا در
این استدالل آمده است آقای خامنه ای مجتهد نیست چون تقریراتش به چاپ نرسیده تا بدانیم و این از جهل
آقای کدیور به اجتهاد آقای خامنه ای حکایت دارد ،نه دلیل بر مجتهد نبودن ایشان.
مغالطه انواع گوناگونی دارد و این مغالطه ،مغالطهی توسل به جهل نام دارد ( appeal to
ignorance).این مغالطه را وقتی به کار می بریم که بخواهیم از جهل خود نسبت به یک مسئله استفاده
کنیم و از آن طریق ثابت کنیم ضد یا نقیض آن صحیح است.
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اما داشتن فعالیت های غیرفقهی و اصولی نیز مضر نیست ،زیرا شواهدی را قبال ً ذکر کردیم ،مانند
مرحوم عالمه و دیگران که نه تنها کار های غیرفقهی داشتند ،بلکه شهرت آنها در همین کار های
غیرفقهی بوده که حکایت از فعالیت زیاد آنهاست .در عین حال ،در مدت کمی به اجتهاد نائل آمده اند.
اما نداشتن « همبحث»هایی که در فقه و اصول مشهور بودند نیز شاهد چیزی نیست ،زیرا اوالً از سوی
نویسندهی کتاب شاهدی ارائه نشده است که «همبحث»های مقام معظم رهبری در فقه و اصول قوی
نبودند و ثانیا ً نداشتن «همبحث» هیچ ضرری به موفقیت انسان وارد نمی کند و ثالثا ً داشتن
«همبحث» غیرمشهور و ضعیف نشانه ی ضعف انسان در آن علم نخواهد بود .در نتیجه ،کالم آقای
کدیور این می شود که من نمی دانم آقای خامنه ای مجتهدند ،زیرا از «همبحث» های آنها نمی شود .این
نکته را به دست آورد( .مغالطهی توسل به جهل که قبالً توضیح دادیم)
نکته چهارم :آقای کدیور در کتاب خود مدعی است که تاز اجازهنامهی اخذ وجوهاتی که امام خمینی به
حضرت آیتهللا خامنهای دادهاند ،به دست می آ ید که ایشان آقای خامنه ای را تا سال  ۱۳۴۵مجتهد
نمیدانسته ،زیرا فقط به ایشان اجازهی مصرف یک سوم وجوهات را داده شده است و حتی ایشان را در
زمرهی فضال به حساب نیاورده ،زیرا تعابیری که در مورد دیگران به کار برده در مورد ایشان به کار
نبرده است و از ایشان فقط به آقای خامنه ای تعبیر کرده است .اما این مطلب هم ادعای آقای کدیور را
اثبات نمیکند ،زیرا:
اوالً این معیاری که آقای کدیور ذکر کرده اند را امام خود رعایت نکرده اند؛ یعنی به بعضی که در رتبه
پایین تر بودند اختیارات بیشتری دادند و به بعضی که دارای رتبه باال تری بودند اختیار کمتری .شاهد بر
این مدعی عملکرد خود امام است .از باب نمونه در اجازه نامهی زیر آمده است:
مخاطب :هاشمیان رفسنجانى ،محمد
…و بعد ،جناب مستطاب عماداالعالم و حجت االسالم آقاى حاج شیخ محمد هاشمیان رفسنجانى (دامت
افاضاته) که وثاقت و صالح و سدادشان ثابت است ،از قِبَل حقیر مجاز مىباشند در تصدى امور شرعیه
و حسبیه که در عصر غیبت ولى امر (عج) از مختصات فقیه جامعالشرایط است «فله التصدی لماذکرمع
مراعاه االحتیاط» و نیز مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکات و صدقات و مجهولالمالک و ایصال
آن به محا ّل مقرره شرعیه و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و ایصال نصف آن به َمحا ّل مقررهی
شرعیه و اعتالى کلمه ی اسالم و ایصال نصف دیگر را نزد حقیر براى صرف در حوزهی مقدسه علمیه
و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به مقدار صالح و متعارف و اخذ و ایصال…[]۱
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این معیاری که آقای کدیور ذکر کردهاند را امام خود رعایت نکردهاند؛ یعنی به بعضی که در رتبهی
پایین تر بودند اختیارات بیشتری دادند و به بعضی که دارای رتبهی باالتری بودند اختیار کمتری .شاهد بر
این مدعی عملکرد خود امام است.
با توجه به اجازهنامهی فوق ،حضرت امام (ره) حتی اجازهی یک ثلث هم نداده اند ،بلکه ایشان اجازه
دادند نصف سهم که سهم سادات است را به سادات فقیر داده شود و نصف دیگر آن که سهم امام است باید
ایصال شو د ،در حالی که تعبیر امام از ایشان به حجت االسالم است که طبق اصطالح از ثقهاالسالم
باال تر است .این در حالی است که حضرت امام به شخص دیگری که طبق تعبیر خود ایشان و اصطالح
عرف روحانیت دارای مقام پایین تری بوده اختیارات بیشتری داده است .برای نمونه میتوان به موارد
زیر اشاره نمود:
موضوع :اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب :امینى نجفآبادى ،ابراهیم
…و بعد ،جناب مستطاب عماداالعالم و ثقه االسالم والمسلمین آقاى آقامیرزا ابراهیم امینى نجفآبادى
(دامت افاضاته) که مدتها عمر شریف را در علوم دینیه صرف نمودهاند و بحمدهللا تعالى به مراتب
فضایل و فواضل نائل و به وثاقت و صالح و سداد موصوف مىباشند ،از قِ َبل حقیر مجازند در تصدى
امور شرعیه و حسبیه که تصدى آن در عصر غیبت ولى امر (عج) از مختصات فقیه جامعالشرایط است:
«فله التصدی لماذکرمع مراعاة االحتیاط » و نیز مجازند در اخذ سهم مبارک امام (ع) و صرف آن در
اعاشه ی خودشان به نحو اقتصاد و صرف ثلث مابقى را در اعالى کلمهی حق و ایصال به محا ّل مقررهی
شرعیه و ایصال بقیه را نزد حقیر براى صرف در حوزهی علمیه…[]۲
در این اجازهنامه از شخص به ثقهاالسالم تعبیر شده و بهلحاظ اصطالح ،مقام پایین تری از حجتاالسالم
دارد .اما اجازه ی تصرف در ثلث را داده است ،در حالی که اجازهنامه قبلی فاقد چنین اختیار بود ،با
اینکه از حیث مقام باال -تر بوده است و از این نمونه ،موارد زیادی وجود دارد و خوانندگان را ارجاع
می دهم به کتاب «صحیفهی امام» جلد اول تا شاهد صدقی بر این مدعی باشد.
نکتهای که داللت کند آیتهللا خامنهای تا سال  ۱۳۴۵مجتهد نبوده از سوی آقای کدیور ارائه نشده است و
تنها چیزی که داللت دارد ،اثبات کرده اند که ایشان نسبت به این موضوع جاهلاند و نمی دانند که آقای
خامنه ای مجتهد هستند یا نه.
در ادامه ،الزم به ذکر است که در مواردی از اجازهنامههای حضرت اما دیده میشود که القاب یکی
است که داللت بر مساوی بودن رتبه دارد ،اما حدود اختیارات فرق می کند .به دو نمونهی زیر توجه
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کنید:
موضوع :اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب :نورمفیدى ،سید کاظم
…و بعد ،جناب مستطاب عماداالعالم و ثقه االسالم آقاى آقاسید کاظم نورمفیدى گرگانى (دامت افاضاته)
از قِبَل حقیر مجازند در تصدى امور شرعیه و حسبیه که در عصر غیبت ولى امر (عج) از مختصات
فقیه جامعالشرایط است« :فله التصدی لماذکرمع مراعاة االحتیاط» و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین
و صرف آن را در اعاشهی خودشان به نحو اقتصاد و صرف بقیه از سهم سادات عظام را در… « »۱و
علو کلمهی اسالم و ایصال تتمه
صرف ثلث از بقیهی سهم مبارک امام (ع) را در ترویج شرع مطاع و ّ
را نزد حقیر براى صرف در حوزهی مبارکهی علمیه…[]۳
موضوع :اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب :معصومى ،علىاصغر
… بعد الحمد و الصاله ،جناب مستطاب عماداالعالم و ثقهاالسالم آقاى حاج شیخ علىاصغر معصومى
(دامت افاضاته) از قِ َبل اینجانب مجاز و مأذون اند در تصدى امور حسبیه و شرعیه که در عصر غیبت
ولى امر (عج) از مختصات فقیه جامعالشرایط است« :فله التصدی لماذکرمع مراعاة االحتیاط» و در اخذ
سهم مبارک امام (ع) که ثلث آن را در موارد مقررهی شرعیه ،از آن جمله اعاشهی اقتصادیهی خودشان
صرف کنند و دو ثلث دیگر را جهت حفظ حوزههاى مهمه ی دینیه نزد حقیر ایصال نمایند و قبض رسید
جهت رد به صاحب آن وجوه دریافت کنند…[]۴
توجه کنید با اینکه تعبیر در هر دو یکی است ،اما در اجازهنامه ی اولی حدود اختیارات بیشتر است .لذا
مبتنی بر این اجازهنامهها می توان چنین برداشت کرد که حدود اختیارات ،داللت بر مقام و رتبهی شخص
اجازهدادهشده ندارد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که تا به اینجا ،نکته ای که داللت کند حضرت آیتهللا خامنهای تا سال
 ۱۳۴۵مجتهد نبوده از سوی آقای کدیور ارائه نشده است و تنها چیزی که اثبات کرده اند این است که
ایشان نسبت به این موضوع جاهلاند و نمی دانند که آقای خامنه ای مجتهد هستند یا نه و کسی نمی تواند
با جهل خود چیزی را انکار کند.
پی نوشت ها
[. ]۱به تاریخ  ۱۶شهر جمادىالثانیه ۱۳۸۳روحهللا الموسوی الخمینى ،صحیفهی امام ،ج  ،۱ص .۲۵۵
[. ]۲به تاریخ  ۱۳شهر شعبان المعظم  ،۱۳۸۳روحهللا الموسوی الخمینى ،صحیفهی امام ،ج  ،۱ص
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.۲۵۶
[. ]۳به تاریخ  ۲۲شهر شعبان المعظم  ،۱۳۸۲روحهللا الموسوی الخمینى ،صحیفهی امام ،ج  ،۱ص
.۱۳۳
روحاَّلل الموسوی الخمینى ،صحیفه امام،ج،۱ص۶۵ :
محرمالحرام ۱۳۸۱
[۱۹ . ]۴
ه
ّ
کد مطلب | ۷۴۱۸ :تاریخ۱۰/۴/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۳؛
آیا مقلد میتواند مجتهد باشد؟
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛
در بخشهای قبلی مباحث مقدمانی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» را نقد کردیم و بحث به این نتیجه منجر
شد که نکته ای که داللت کند رهبر انقالب مجتهد نبوده ،از سوی آقای کدیور ارائه نشده است .وی تنها
اثبات کرده که نسبت به این موضوع جاهل است و نمیداند که آیتهللا خامنهای مجتهد هستند یا نه .و
کسی نمی تواند با جهل خود چیزی را انکار کند .اکنون وارد نقد متن کتاب میشویم.
نقد باب دوم از فصل اول از بخش اول
آقای کدیور با این ذهنیت که آیتهللا خامنهای تا سال  ۱۳۴۷مجتهد نبودند ،گزارشی از فعالیتهای ایشان
از سال  ۱۳۴۷تا سال  ۱۳۵۷ارائه میدهد و نتیجهای که از این گزارش میگیرد این است که ایشان تا
قبل از پیروزی انقالب به درجهی اجتهاد نرسیدهاند .به دلیل آنکه رسیدن به درجهی اجتهاد نیاز به
فعالیتهای درسی در حوزهی فقه و اصول دارد ،در حالی که ایشان به چنین فعالیتهایی مشغول نبودند،
زیرا آنچه از زندگی ایشان در این دورهی دهساله به ثبت رسیده ،از قرار زیر است:
 .۱ایشان در این مدت  ۱۳ماه زندانی و  ۱۰ماه ،تبعید شده بودند و قهرا ً مجالی برای فعالیت درسی
نداشتند و در زمان باقیمانده ،مهم ترین فعالیت ایشان جلسات پرشور تدریس معارف اسالمی با رویکرد
سیاسی و اجتماعی ،از قبیل تفسیر قرآن و نهجالبالغه برای دانشجویان و طالب بود.
 .۲دومین فعالیت ایشان ترجمهی کتاب «صلح امام حسن» و تألیف کتاب «طرح کلی اندیشهی اسالمی»
بود که ارتباطی با فقه و اصول ندارد و تنها تألیفی که از مقدمات اجتهاد است که به دست ایشان نوشته
شده ،مقالهای چهلصفحه -ای است که در آن ،دو کتاب علم رجال معرفی شده است.
 .۳فعالیت بعدی ایشان تدریس کتب اصولی و فقهی ،از قبیل «اصول استنباط» و «رسائل» و «کفایه» و
«مکاسب» بوده است .اما تدریس این دروس مشهور نبوده است.
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 .۴آقای خامنه ای در این دهه ،شهرتش این بود که خطیبی دانشمند و روحانی خوشفکری است ،نه فقیه و
مجتهد.
نتیجه آنکه از قرائن و شواهدی که در دست است ،اجتهاد آیتهللا خامنهای قابل احراز نیست!
یکی از فعالیتهایی که رهبر انقالب از سال  ۴۷داشتند این بوده که در درسهای خارج آیتهللا میالنی
شرکت می کردند و نیز مباحثات علمی با پدرشان داشتند .پدر ایشان خود یک مجتهد مسلم و شناختهشده
بودند.
تحلیل و بررسی
در بین این چهار نکتهی فوق ،نکتهی اول و دوم دربردارندهی یک مطلب هستند که هیچگونه ربطی به
مسئله ی فقه و اجتهاد ندارند .اما سؤال مطرح این است که صرف اینکه یک شخص در مدت کوتاهی از
عمر خود ،به زندان رفته باشد یا دست به تألیف و ترجمهی کتبی بزند که ربطی به فقه و اصول ندارند،
آیا ضرری به اجتهاد او میزند یا داللت بر عدم اجتهاد او دارد یا نه؟
واضح و روشن است که خود این دو مسئله از این جهت خنثی هستند و زمانی داللت پیدا میکنند که کنار
یک مسئله ی دیگر قرار گیرند و آن اینکه اگر انسانی که با این امور مشغول است دارای قوهی اجتهاد
باشد ،پرداختن به امور غیرفقهی یا مدت کمی به زندان رفتن ضرری ندارد؛ همانطوری که فقهای
بزرگی داشتیم که در طول تاریخ مدتها به زندان رفتند یا اینکه بعد اجتهاد ،تالش مهم آنها فقه اصول
نبوده و اصالً تالشی در این مورد نداشتند و داللت بر عدم اجتهاد ندارد و اگر در ابتدای راه و در مسیر
رسیدن به اجتهاد باشد ،زمانی مشکلزاست که دروس فقهی و اصولی بهکلی کنار گذاشته شود و اما اگر
این امور با هم باشند ،یعنی شخصی تالش مهمش فقه و اصول باشد و در کنارش به امور دیگر بپردازد،
ضرری به اجتهاد نخواهد زد .همانطوری که زندگی علما ،گواه و شاهد صدقی بر این مطلب است که
ایشان عالوه بر اینکه در فقه و اصول از علمای بنام بودند ،در موضوعات غیرفقهی مانند تفسیر ،فلسفه،
عرفان و غیره تبحر خاصی داشتند.
نتیجه آنکه این دو نکته ،یعنی رفتن به زندان و نوشتن کتب غیرفقهی و اصولی ،زمانی به روند اجتهاد یا
حصول اجتهاد ضربه میزد که یا ثابت شود قبالً ایشان به درجهی اجتهاد نرسیده باشند یا فعالیتهای
غیردرسی ،مهم-ترین کار ایشان در آن زمان باشد؛ بهطوریکه ایشان را از فعالیتهای درسی باز دارد
که هر دو نکته در مورد ایشان ثابت نشده است ،زیرا اوالً شما نتوانستید اثبات کنید ایشان تا سال ۱۳۴۷
به درجهی اجتهاد نرسیدهاند که مباحثش را قبال ً اشاره کردیم و ثانیا ً در این دوران ،مهمترین فعالیت ایشان
فعالیت درسی بوده که هرگز کنار گذاشته نشده است]۱[.
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نکته ی دارای اهمیت اینکه ایشان (آقای کدیور) هر مطلبی که به ضررشان بوده و در راستای هدف
کتابشان نبوده ذکر نکردهاند و روی آن سرپوش گذاشتهاند .یکی از فعالیتهایی که رهبر انقالب از سال
 ۴۷داشتند این بوده که در درسهای خارج آیتهللا میالنی شرکت داشتند و نیز مباحثات علمی با پدرشان
داشتند .با توجه به اینکه پدر ایشان خود یک مجتهد مسلم و شناختهشده بودند ،در نتیجه ،مباحثات علمی و
اجتهادی ایشان در تحکیم و تقویت علمی نقش بسزای داشته است و با توجه به عقیدهی خود آقای کدیور
هم مباحثه ها باید سنخیت و تشابه داشته باشند و از این نکته استفاده کرده بود و گفته بود که چون
مباحثههای آقای خامنه ای در دوران تحصیلی قم ،فاضل و مشهور به فقه و فقهاهت نبودند ،پس آقای
خامنه ای هم فاضل نبوده است .پس وقتی هم مباحث ایشان مجتهد بود ،خود او نیز باید مجتهد باشد (طبق
استدالل آقای کدیور).
نکتهای که شاید به ذهن بیاید که داللت بر عدم اجتهاد کند ،حضور در درس آیتهللا میالنی است که اگر
آیتهللا خامنهای به درجه ی اجتهاد رسیده بودند ،چرا در درس خارج شرکت میکردند و یا با پدر
بزرگوار خود در مباحث فقهی مباحثه میکردند؟ و این خود نشانهی عدم اجتهاد است .اما در جواب باید
گفت چنین تصوری صحیح نیست ،زیرا از ویژگیهای حوزهی علمیهی قدیم این بوده است که بعضا ً در
درس یک عالم و مجتهد بزرگ ،مجتهدین زیادی شرکت میکردند که در مورد مرحوم آخوند خراسانی
معروف است که هزار مجتهد در درس ایشان شرکت داشتند.
اما نکتهی سوم کدیور مبنی بر اینکه فعالیت اصولی و فقهی ایشان در حد تدریس کتب از قبیل «اصول
استنباط» و «رسائل» و «کفایه» و «مکاسب» (که دربارهی مباحث فقهی است) بوده است و این نیز
داللت بر عدم اجتهاد دارد ،صحیح نیست .اما قبل از رد این ادعا ،ابتدا باید توضیح داد که چگونه تدریس
این کتابها داللت بر عدم اجتهاد دارد .دروس حوزوی را به این صورت دستهبندی کردهاند :مقدمات،
سطح  ،۱سطح  ،۲سطح  ۳و خارج .کتابهای «رسائل» و «مکاسب» و «کفایه» مربوط به سطح ۳
حوزه به حساب می-آیند و طلبه قبل از درس خارج باید آنها را بگذراند .لذا کسی که این کتب را درس
میدهد ،نشانه ی اجتهاد او نیست و نیازی هم به اجتهاد ندارد ،زیرا تدریس این کتب به معنای تبیین
نظریهها و ارائهی ادلهی مؤلف کتاب است و شخص تدریسکننده نیازی به نظریهپردازی از ناحیهی خود
ندارد.
اما شخصی که میخواهد در مرتبهی درس خارج تدریس کند ،باید از خود نظریهپردازی کند و این نیاز
به اجتهاد دارد .آقای کدیور از این نکته استفاده کرده و نتیجه گرفته است چون آیتهللا خامنهای از سال
 ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۷تدریس خارج نداشته و فقط در مقطع سطح تدریس میکرده است ،پس مجتهد نیست.
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دلیل کدیور مبنی بر اینکه آیتهللا خامنهای در این دهه ( ۱۳۴۷تا  )۱۳۵۷شهرتش این بود که خطیبی
دانشمند و روحانی خوشفکری است ،نه فقیه و مجتهد ،هم نمی تواند اثبات عدم اجتهاد بکند ،زیرا اثبات
اجتهاد نیازی به اشتهار ندارد ،بلکه اشتهار یکی از راههای اثبات است.
اما در نقد این مطلب باید گفت درست است تدریس این کتب نیازی به اجتهاد ندارد و در نتیجه تدریس این
کتب نشاندهندهی اجتهاد استاد نیست ،اما نشاندهنده ی عدم اجتهاد هم نیست؛ یعنی واقعیتی به نام عدم
اجتهاد را اثبات نمیکند ،زیرا از خصوصیاتی که در قدیم در حوزههای علمیه وجود داشت این بود که
وق تی عالم بزرگی در مقام تدریس خارج فقه و اصول مشغول بود ،تنها افرادی دست به تدریس دروس
خارج میزدند که در رتبه ی او باشند .لذا مجتهدینی که در آن رتبه نبودند ،اقدام به تدریس نمیکردند.
برای مثال ،مرحوم امام مادامی که درس آقای بروجردی برقرار بود ،تدریس دروس خارج نداشتند و بعد
از فوت ایشان شروع کردند.
این بدان معنا نبوده که ایشان مجتهد نبودند و بالفاصله بعد فوت مرحوم بروجردی ،مقام اجتهاد به ایشان
داده شده است .همچنین مجتهدینی داشتیم که بهخاطر وجود خأل و کمبود و نیاز در بعضی از زمینهها،
دست از تدریس دروس خارج برداشته و به تدریس کتب مقدمات و سطح مشغول بودند .مانند مرحوم
مدرس افغانی که از مجتهدین زمان خود بود ،اما تمام عمر خود را در تدریس کتب مقدماتی حوزوی
صرف کرد و حتی کمتر به تدریس دروس سطح پرداخت.
حاال کسی نمی تواند بگوید او مجتهد نبوده چون دروس مقدماتی حوزه (یعنی صرف و نحو) درس میداده
است .یا مرحوم آیتهللا اشتهاردی عمر خود را در تدریس کتاب «لمعه» (که جزء کتب سطح یک حوزه
است) گذاشته و شهرتش هم در این دروس بوده ،در حالی که جزء مجتهدین مسلم بوده است .و نیز
مرحوم عالمه طباطبایی که کسی در اجتهاد ایشان نمیتواند شک کند ،اصالً به تدریس کتب فقهی
نپرداخته ،بلکه حوزهی تدریسی او فلسفه ،عرفان و تفسیر بوده است.
نکته ی حائز اهمیت دیگر اینکه اگر تدریس دروس خارج از نشانههای اجتهاد است ،تدریس کتبی مانند
«رسائل»« ،مکاسب» و «کفایه» نیز میتواند نشاندهندهی اجتهاد باشد ،زیرا این کتب در حقیقت همان
دروس خارج فقه و اصول مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی بودند که بهصورت کتابهای
مدون درآمدهاند .اینکه مرحوم امام دربارهی شیخ انصاری میفرمایند« :ما در فقه و اصول شیرخوار
شیخ انصاری هستیم ».و خدمتی که ایشان در عرصهی فقه و اصول کردهاند بینظیر بوده است و با
توجه به اینکه غالب تفکرات و نوآوریهای او در این دو کتاب («رسائل» و «مکاسب») ارائه شده
است ،در نتیجه تدریس مداوم این کتب خود میتواند از نشانههای اجتهاد باشد.
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اما نکتهی چهارم کدیور مبنی بر اینکه آیتهللا خامنهای در این دهه ( ۱۳۴۷تا  )۱۳۵۷شهرتش این بود
که خطیبی دانشمند و روحانی خوشفکر است ،نه فقیه و مجتهد هم نمیتواند اثبات عدم اجتهاد کند ،زیرا
اوالً اثبات اجتهاد نیازی به اشتهار ندارد ،بلکه اشتهار یا بهاصطالح شیاع یکی از راههای اثبات است .لذا
در رسالهی عملیه ی مراجع تقلید آمده است که نه تنها اجتهاد ،بلکه اعلمیت هم بهوسیلهی قول دو
کارشناس عادل ثابت می -شود و فرض نیاز به کارشناس در صورتی است که شخص مشهور به اعلمیت
یا اجتهاد نباشد .و این فتوای مراجع که حجیت قول کارشناس در اثبات اعلمیت اطالق دارد ،شامل آن
موردی میشود که اهل علم هم نسبت به اعلمیت شخصی جهالت داشته باشند و ثانیا ً درست است که
اشتهار سبب می شود که بدانیم شخصی مجتهد و اعلم است ،اما عدم اشتهار دلیل نمیشود که شخصی در
واقع مجتهد یا اعلم نباشد .در نتیجه ،تا این مرحله ،آقای کدیور مدارک جهل خود را نسبت به اجتهاد آقای
خامنهای ارائه دادهاند ،اما از جهل خود میخواستند استفاده کنند که آقای خامنهای مجتهد نیستند و
همانطور که قبالً گفتیم ،این استدالل مغالطه است و نام علمی آن مغالطهی توسل به جهل است.
باب سوم از فصل اول از بخش اول
آقای کدیور در این بخش ،بر عدم اجتهاد آقای خامنهای چنین استدالل میکند :از آنجا که ایشان از
هیچیک از اساتید خود ،یعنی نه از آیتهللا میالنی و آیتهللا شیخ مرتضی حائری یزدی و نه از حضرت
امام ،دست خطی که داللت بر اجتهادشان داشته باشد ندارند ،پس مجتهد نیستند.
در کتاب «شرح اسم» آمده است :آقای خامنهای در درس خارج آیتهللا میالنی حاضر میشد و در شمار
آن دسته از فضالیی بود که در ماه صد تومان شهریه میگرفت .شهریهها برمبنای درجهی علمی و
اهتمام در تدریس کم و زیاد میشد.
تحلیل و بررسی
واضح و روشن است که اجازهی اجتهاد از شرایط تحقق اجتهاد نیست؛لذا در پاسخ به استداللی که «اگر
کسی اجازه از استادش نداشته باشد ،مجتهد به حساب نمی آید ،اگرچه در علم فقه و اصول ،تبحر زیادی
داشته باشد» باید گفت الزمه اش آن است که خیلی از فقهای بزرگ که در زندگی-نامهی آنها اثری از
اجازهنامه وجود ند ارد ،فقیه به حساب نیایند و نیز اولین فقیه بعد عصر ائمهی اطهار ،هرگز به فقاهت
نرسیده ،چون کسی نبوده است که به او اجازهی اجتهاد دهد .در نتیجه ،چنین فرضی واضحالبطالن است.
بلکه باید گفت که اجازهنامه از راه های احراز اجتهاد است؛ یعنی اگر تنها راه اثبات احراز اجتهاد کسی،
اجازهنامه از استاد باشد و او چنین اجازهنامهای را نداشته باشد ،نمیتوان احراز کرد او مجتهد است .اگر
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چنین شد ،آقای کدیور فقط میتواند ادعا کند که من نمیدانم آقای خامنهای مجتهد است یا نه ،چون
اجازهنامهای از استادش ندارد ،اما نمیتواند ادعا کند که او در واقع مجتهد نیست.
آقای کدیور در این بخش ادعای دیگری نیز دارد و آن اینکه آقای خامنهای نه تنها مجتهد نبودند ،بلکه در
رده ی شاگردان معروف اساتیدشان هم نبودند .این ادعا از چند جهت خالف واقع و دارای اشکال است.
اوالً آقای کدیور هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود نیاوردند ،مگر اینکه ادعا کنند شواهدی در دست نیست
که در این صورت باید ادعا کنند که ما نمیدانیم جزء کدام یک از شاگردان بودند؛ معروف یا غیر
معروف .نه اینکه بگوید میدانیم جزء شاگردان غیرمعروف بودند و ثانیا ً جزء شاگردان معروف کدام
استاد ن بودند؟ آیا جزء شاگردان معروف استاد حائری یزدی نبودند؟ طبق نقل خود کدیور از کتاب «شرح
اسم»  ،ایشان تنها شاگرد حائری یزدی بود .لذا معروفیت یا عدم معروفیت معنا ندارد و اگر بگویید در
زمانی که استاد حائری یزدی چند شاگرد داشتند ،ایشان معروف نبودند ،این ادعا نیز به گفتهی هممباحثی
آیتهللا خامنهای تکذیب شده است.
حضرت آیتهللا مؤمن در اینباره میفرمایند :اما بعضی از دوستان ایشان مثل مرحوم آیتهللا آقا سید
حسن طاهری خرمآبادی را که با آقای خامنهای مأنوس و حتی همبحث بود میشناختم و آن مرحوم و
برخی از دوستان دیگر ،از فضل و استعداد و خوشفهمی ایشان نکاتی را نقل میکردند و نیز هماتاقی
ایشان در مورد آیتهللا خامنهای چنین میفرمایند :شبها فراغتی که میشد ،مینشست و درس آن روز را
که نتبرداری کرده بود ،به زبان عربی پاکنویس میکرد .یک شب دیدم درس اصول حاجآقا مرتضی
را نوشتند که از دروس مشکل حوزه بود و فقط طالب نخبه و زبده در درس آقای حائری شرکت
میکردند…[]۲
پس آیتهللا خامنه ای معروف بود به نخبه ،به جهت شرکت در درس آقای حائری یزدی .طالبی او را
میشناختند که در درس ایشان شرکت میکردند و پیش همدرسیهای خود و هممباحثیها هم معروف بود.
آقای حاج شیخ حسین بهجتی ،که یکی از هممباحثیهای او بود ،میگوید :خیلی بااستعداد بود ،منتها
شاعری ایشان فضلش را تحتالشعاع قرار داده بود .و اگر مراد شما این باشد که در بین شاگردان آیتهللا
میالنی معروف نبودند (که تاریخ مورد بحث شما همین است ،زیرا از سال  ۱۳۴۷ایشان در مشهد بودند
و از درس آقای میالنی استفاده میکردند) این هم خالف واقع است .در کتاب «شرح اسم» آمده است:
آقای خامنهای در درس خارج آیتهللا میالنی حاضر می شد و در شمار آن دسته از فضالیی بود که در ماه
صد تومان شهریه میگرفت .شهریهها برمبنای درجهی علمی و اهتمام در تدریس کم و زیاد میشد]۳[.
باب چهارم از فصل اول از بخش اول
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آقای کدیور در این باب ادعا میکند که آیتهللا خامنه ای مجتهد نبوده و برای اثبات ادعای خود میگوید
خود ایشان بارها ادعا کرده که مقلد امام خمینی هستم ،پس نمیتواند مجتهد باشد ،زیرا تقلید شخص مجتهد
حرام است و باطل .لذا در رساله های عملی نوشته شده است انسان یا باید مقلد باشد یا محتاط یا مجتهد.
در نتیجه ،یک شخص نمیتواند هم مجتهد باشد ،هم مقلد.
تحلیل و بررسی
میتوان اقرار کرد که این اولین دلیلی است که آقای کدیور ارائه کرده که قابلیت اثبات واقع را دارد .دلیل
وی این است که شخص واحد نمی تواند هم مجتهد باشد ،هم ادعای تقلید داشته باشد .در نتیجه ،چون رهبر
انقالب ادعای تقلید کرده ،پس مجتهد نیست .اما آیا این دلیل درست است یا نه؟ به نظر میرسد این دلیل
هم باطل است و قادر به اثبات مدعی نیست .برای روشن شدن مطلب ،باید یک بحث فقهی ارائه دهیم تا
بطالن دلیل آقای کدیور معلوم شود.
در مباحث اجتهاد و تقلید آمده است که اجتهاد بر دو قسم است :اجتهاد فعلی و اجتهاد غیرفعلی .منظور از
اجتهاد فعلی این است که شخص مجتهد دارای قوه و ملکهی اجتهاد باشد و این قدرت علمی خودش را به
کار برد و به احکام شرعی اطالع پیدا کرده و عالم به احکام شرعی شده است بهطور تفصیل .و منظور
از اجتهاد غیرفعلی این است که شخص قدرت استنباط احکام شرعی را دارد ،اما هنوز احکام شرعی را
خود به دست نیاورده و اجتهاد و ملکه ی استنباط احکام را به کار نبسته است .در مورد اجتهاد فعلی
همهی فقها اتفاق نظر دارند که تقلید حرام است و جایز نیست .اما در مورد کسی که مجتهد است ،اما
هنوز اجتهاد خودش را به کار نبرده آیا تقلید حرام است یا نه؟ در این بحث اختالفنظر است.
مرحوم خویی میفرمایند بحث در این باره که آیا تقلید چنین کسی جایز است یا نه ،لغو و بیفایده است.
این حکم بستگی دارد به خود مجتهد که آیا تقلیدش جایز است یا نه .اگر خودش جایز میداند ،جایز است
و اگر جایز نمیداند ،حرام است .پس نمیتوان قاطعانه گفت تقلید جایز نیست تا از تقلید کردن ،عدم
اجتهاد را نتیجه گرفت.
و از مرحوم سید محمد طباطبایی معروف به سید محمد مجاهد ،در کتاب «مناهل» نقل میکند که تقلید
چنین مجتهدی جایز است ،زیرا او صرفا ً قدرت اجتهاد دارد و هنوز عالم فعلی به احکام نشده و شخص
غیرعالم تقلیدش اشکالی ندارد .با این توضیح ،می توان نتیجه گرفت صرف اینکه کسی ادعای تقلید دارد،
دلیل بر عدم اجتهاد او نیست ،زیرا تقلید مجتهدی که هنوز دست به استنباط نزده اشکالی ندارد .یعنی
می تواند مجتهد باشد ،در عین حال تقلید کند.
پی نوشت ها
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[ .]۱کتاب شرح اسم ،هدایتهللا بهبودی ،ص .۲۲۲
[ .]۲شرح اسم ،ص  ۸۲و .۸۳
[. ]۳همان ،ص .۲۲۱
کد مطلب | ۷۴۵۹ :تاریخ| ۱۷/۴/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۴
آیا اشتغال به مشاغل دولتی با اجتهاد منافات دارد؟
یکی از دالیل آقای کدیور برای اثبات عدم اجتهاد رهبر انقالب ،اشتغال معظمله در مشاغل دولتی بعد از
انقالب است ،اما شاهد کدیور زمانی می تواند ادعا را اثبات کند که تمام فعالیتهای آیتهللا خامنهای
صرف این امور شده باشد و ایشان اصالً فعالیتهای فقهی و اصولی نداشته باشند .در حالی که کدیور
شاهدی برای این مسئله ذکر نکرده است.
گروه سیاسی برهان /حجت االسالم مجید بابایی؛ آقای کدیور در فصل دوم کتاب «ابتذال مرجعیت» ،سعی
کرده اثبات کند که شواهدی دال بر عدم اجتهاد آیتهللا خامنهای در خالل سالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۶۸وجود
دارد و هر یک از این شواهد را در یک باب قرار داده و از آنجا که شواهد بهدستآمده برای ایشان سه
امر بوده ،لذا فصل دوم را در ضمن سه باب طراحی کرده است.
باب اول در مورد مشاغلی است که آیتهللا خامنهای بعد انقالب داشته است :از قبیل نمایندگی مجلس
شورای اسالمی ،امام جمعهی تهران ،دو دورهی ریاستجمهوری ،عضو مجلس خبرگان رهبری و
مشاغل دولتی دیگر که ربطی به فقه و فقاهت ندارند .یعنی نتیجهی این قبیل مشغلهها ،به دست آوردن
اجتهاد در مسائل فقهی نیست.
باب دوم در مورد اظهارنظرهای فقهی ایشان است؛ بهطوریکه از این اظهارنظرها نتیجه میگیرد که
ایشان مجتهد و فقیه نبوده است .باب سوم در مورد شواهدی است بر اینکه بر این امر داللت دارند که
ایشان در خالل سالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۶۸مقلد بوده است .اما باید بررسی کرد که آیا این سه نکته ادعای
آقای کدیور را مبنی بر عدم اجتهاد آقای خامنهای در این سالها اثبات میکند یا نه؟
نکتهی ادعایی باب اول :ایشان در سالهای  ۵۷تا  ۶۸شغلهای متعدد دولتی داشته ،لذا نتوانسته است در
این سالها ،اجتهاد کافی برای مرجعیت را به دست آورد؛ یعنی در این سالها مجتهد نبوده است.
نقد باب اول:
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دربارهی نکتهی باب اول ،چندین نقد و اشکال وجود دارد:
 .۱اوالً نفس این شغلها با اجتهاد تنافی ندارد؛ یعنی یک نفر میتواند در عین اینکه امام جمعه باشد،
مجتهد باشد؛ همانطوری که اکثر قریب به اتفاق ائمه ی جمعه در اوایل انقالب مجتهد بوده و با لقب
آیتهللا معرفی می-شدند و همچنین سایر شغلها ،مانند عضو مجلس خبرگان و ریاستجمهوری و غیره
که قبال ً نام برده شد ،میتواند متصدی آنها یک مجتهد باشد و منافاتی با آنها ندارد .در نتیجه ،پرداختن
به این شغلهای دولتی زمانی به روند فقه و اجتهاد ضرر میزند که شخص از قبل به چنین درجهای
نرسیده باشد؛ در حالی که وی نتوانسته است مدرک و دلیلی ارائه دهد که آقای خامنهای در دوران قبل از
این سالها مجتهد نبودهاند.
آقای کدیور باید بدانند که تدریس درس خارج فقه نیاز به کار جدی و مطالعهی عمیق در آثار فقهی و ادله
اجتهادی دارد .اگر تحقق چنین کاری در زمان پُرمشغلهترین پست کشوری ،یعنی رهبری ممکن است،
در زمان شغلهای دیگر نیز ممکن خواهد بود.
.۱

اگر قبول کنیم که ایشان تا قبل از انقالب مجتهد نبودند ،زمانی شاهد کدیور (پرداختن به شغلهای

دولتی) می تواند ادعا را اثبات کند که تمام فعالیتهای آیتهللا خامنهای صرف این امور شده باشد و ایشان
اصالً فعالیت های فقهی و اصولی نداشته باشند .در حالی که کدیور شاهدی برای این مسئله ذکر نکرده
است و اگر بگوید بعید است یک انسان با این همه مشغله ،فرصت اینگونه فعالیتها را داشته باشد ،در
جواب باید گفت صرف ادعای بعید بودن ،هیچ مسئلهای را اثبات نمیکند و اگر با ادعای بعید بودن بشود
چیزی را ثابت کرد ،عکس ادعا قابل اثبات است؛ یعنی بعید است آیتهللا خامنهای در این مدت مطالعهی
علمی نداشته باشد ،زیرا چگونه میشود باور کرد شخصیتی مانند آیتهللا خامنهای که دارای روحیهی
باالی تحقیق و کتابخوانی است ،در طی این ده یازده سال ( )۱۳۶۸-۱۳۵۷اصالً مطالعهای نداشته باشد.
حال که قبول کرده است ایشان در این سالها تحقیقا ً مطالعات علمی داشتهاند ،چرا محور و موضوع
مطالعاتش فقه و اصول نبوده است ،بلکه به مطالعهی موضوعات دیگر میپرداخته است؟ و چه دلیل و
شاهدی بر این ادعا وجود دارد .اما شاهد و دلیل ما بر اینکه پرداختن به این شغلها مانع از فعالیتهای
فقهی و اجتهاد نیست ،حال فعلی آیتهللا خامنهای است .آیتهللا خامنهای در عین اینکه رهبریت جامعه را
بهعهده دارند ،درس-های خارجشان در ایام تحصیلی ترک نمیشود و خود آقای کدیور باید بدانند که
تدریس درس خارج فقه نیازمند کار جدی و مطالعهی عمیق در آثار فقهی و ادلهی اجتهادی است .اگر
تحقق چنین کاری در زمان پُرمشغله ترین پست کشوری ،یعنی رهبری ممکن است ،در زمان شغلهای
دیگر نیز ممکن خواهد بود.
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یکی از شغلهایی که ایشان در طی این سالها متصدی آن بوده است ،عضویت در مجلس

خبرگان است .این شغل رابطهی مستقیم با مسئلهی اجتهاد دارد؛ یعنی کسی که مجتهد نباشد ،حق و
صالحیت شرکت و تصدی این شغل را ندارد .البته الزم به ذکر است لزومی ندارد که شخص ،مجتهد
ت عضویت در چنین
مطلق باشد ،بلکه مجتهد متجزی هم صالحیت تصدی را دارد .در نتیجه ،مقدار دالل ِ
منصبی ،این است که شخص مجتهد متجزی است و بیش از این داللت ندارد .اشکال وارده به آقای کدیور
این است که از فصل اول کتاب خود نتیجه گرفته است آیتهللا خامنهای نه تنها مجتهد مطلق نیست ،بلکه
به حد مجتهد متجزی هم نرسیده است و نیز تصریح کرده است که ایشان حتی در زمرهی طالب فاضل
هم نبوده است (مسلم است که طلبه ای که به مقام اجتهاد تجزی برسد جزء فضال به حساب میآید) و کسی
که تا قبل از انقالب مجتهد متجزی نبوده است ،چطور بدون مقدمه و تحصیل به مقام اجتهاد تجزی رسیده
است و صالحیت تصدی عضویت مجلس خبرگان را به دست آورده است.
این نکته میتواند یک فرض داشته باشد و آن اینکه ایشان مجتهد ،ولو در حد تجزی بوده است ،اما آقای
کدیور این مطلب را نفهمیده و بدون آگاهی ،حکم به عدم اجتهاد کرده است .حال که آقای کدیور در
قضاوت به اینکه آقای خامنه ای حتی مجتهد متجزی نیست ،به خطا رفته است و قراین و شواهد او باعث
ق آیتهللا
چنین گمراهی و رأی باطلی شدهاند ،چگونه میتوان به قضاوت ایشان دربارهی عدم اجتهاد مطل ِ
خامنه-ای اعتماد کرد؟
با توجه طبق گفتهی امام خمینی که فرمودهاند ایشان (آیتهللا خامنهای) مجتهد مسلم است ،میتوان نتیجه
گرفت که آیتهللا خامنهای قبل از انقالب به اجتهاد مطلق رسیده است .بنابراین نتیجهگیری آقای کدیور که
ایشان تا قبل از انقالب مجتهد نبودهاند اشتباه و غلط خواهد بود.
نه تنها این شاهد نمیتواند اثبات کند که آیتهللا خامنهای در این سالها مجتهد نبوده ،بلکه شاهد خوبی بر
اجتهاد ایشان است و آن اینکه آقای کدیور از مرحوم آقای سید احمد خمینی جملهای را از امام (ره) نقل
میکند که آن جمله این است« :آیتهللا خامنهای مجتهد مسلم است» و در نتیجه ،برای رهبری شرایط
کافی را دارد .حال اگر طبق گفتهی آقای کدیور ،تصدی امور کشور در فاصلهی زمانی  ۱۳۵۷تا ۱۳۶۸
باعث شود که آقای خامنه ای از درس و بحث فقهی خود بازماند ،طبق گفتهی امام خمینی که فرمودهاند
ایشان (آیتهللا خامنهای) مجتهد مسلم است ،میتوان نتیجه گرفت که آیتهللا خامنهای قبل از انقالب به
اجتهاد مطلق رسیده است .بنابراین نتیجهگیری آقای کدیور مبنی بر اینکه آیتهللا خامنهای تا قبل از انقالب
مجتهد نبوده است ،اشتباه و غلط خواهد بود ،زیرا اگر ایشان قبل از انقالب مجتهد نبودهاند و بعد از
انقالب هم فرصت نداشته اند به این درجه دست یابد ،اجتهاد مسلم ایشان زیر سؤال خواهد رفت .به این
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ترتیب ،اظهارنظر مرحوم امام دربارهی ایشان اشتباه خواهد بود .این در حالی است که آقای کدیور قبول
کرده اند اگر این اظهارنظر امام (ره) در مورد آیتهللا خامنهای ثابت شود ،اجتهاد آقای خامنهای اثبات
میگردد .اگر ادعای آقای کدیور در این مورد که آیتهللا خامنهای تا قبل از انقالب مجتهد نبودهاند،
دوم آقای کدیور که اشتغال به مناصب دولتی باعث
درست باشد ،با توجه به اظهارنظر امام ،باید ادعای ِ
عدم رسیدن آقای خامنه ای به مقام اجتهاد شده است ،باطل باشد ،زیرا در این صورت ،آیتهللا خامنهای
هیچ گاه به اجتهاد نرسیده است .براساس ادعاهای آقای کدیور ،کالم امام باطل خواهد بود ،در حالی که
خود آقای کدیور بطالن کالم امام را در فرض ثبوت قبول ندارد .نتیجه آنکه شاهد اول به دالیل متعدد
اشتباه است و قادر به اثبات ادعا نیست و این دو ادعا ،یعنی اینکه ایشان تا قبل از انقالب مجتهد نبوده و
دیگر اینکه بعد از انقالب هم بهخاطر مشغله های زیاد نتوانسته به این درجه برسد ،هر کدام صحیح باشد،
دیگری باطل خواهد بود.
کد مطلب | ۷۶۱۹ :تاریخ۲۱/۵/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور()۵؛
اختالف نظر فقهی ،دال بر اجتهاد
آقای کدیور چند اظهار نظر فقهی در موضوعات والیت فقیه ،ارتداد و موسیقی از آیت هللا خامنه¬ای ذکر
کرده و آنها را اشتباه قلمداد کرده و نتیجه گرفته کسی که این چنین اظهار نظر داشته باشد نباید دارای
اجتهاد مطلق باشد؛ ولی جای تامل بسیار دارد که آیا اختالف نظر فقهی یا نظرات فقهی شاذ میتواند
نشانهای برعدم اجتهاد باشد؟
گروه سیاسی برهان /حجت االسالم مجید بابایی ؛
نقد باب دوم کتاب ابتذال مرجعیت
مطلب اول نفی والیت مطلقه فقیه
آقای کدیور چند اظهار نظر فقهی را از آیت هللا خامنهای ذکر کرده و آنها را اشتباه قلمداد کرده و نتیجه
گرفته کسی که این چنین اظهار نظر داشته باشد نباید دارای اجتهاد مطلق باشد .برای اینکه خوب بتوانیم
اشکاالت این بخش را بیان کنیم ناچاریم در این بخش اصل ماجرای اظهار نظرها را ذکر کرده و بعد به
نکته آقای کدیور اشاره کنیم.
آیت هللا خامنهای در خطبه نماز جمعه تهران در تاریخ  ۱۱دی  ۱۳۶۶در تبیین والیت مطلقه فقیه چنین
فرمودند « :اقدام دولت اسالمی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام
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پذیرفته شده اسالمی نیست… .امام که فرمودند دولت اسالمی میتواند هر شرطی را به دوش کارفرما
بگذارد ،این هر شرطی نیست .آن شرطی است که در چهار چوب احکام پذیرفته اسالم است و نه فراتر
از آن .سوال کننده سوال میکند :برخی این طور از فرمایشات شما استنباط میکنند که میشود قوانین
اجاره و مضاربه احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلّم را نقض کرد و دولت میتواند بر خالف
احکام اسالمی شرط بگذارد ،امام می فرمایند :این شایعه است ،ببینید قضیه چقدر روشن و جامع االطراف
است»
مرحوم امام در واکنش به سخنان آقای خامنهای چنین میفرمایند:
« از بیانات جنابعالى در نماز جمعه اینطور ظاهر مىشود که شما حکومت را که به معناى والیت
اَّلل علیه و آله و سلم -واگذار شده و اه ّم احکام الهى است و
مطلقهاى که از جانب خدا به نبى اکرم -صلى ه
بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ،صحیح نمىدانید و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در
ت حکومت
چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خالف گفتههاى این جانب بود .اگر اختیارا ِ
عرض حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضّه به نبى اسالم-
در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است ،باید
ِ
اَّلل علیه و آله و سلم -یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن ،که هیچ کس
صلى ه
نمىتواند ملتزم به آنها باشد….»..
اشکال و تخطئه یک مجتهد از سوی مجتهد دیگر ،دلیل بر عدم اجتهاد او نیست و اال باید اجتهاد خیلی از
بزرگان و مجتهدین مسلم جهان فقه و فقاهت زیر سوال رود .آنچه در بحثهای حوزوی متداول بوده این
است که که در اکثر مباحث ،علماء و فقهاء نظرات یکدیگر را زیر سوال میبرند.
آقای کدیور دو نکته را بیان کرده که به نظر ایشان داللت بر عدم اجتهاد آیت هللا خامنهای است؛ اول آنکه
امام ایشان را در این فتوا تخطئه کرده است و دوم ،آیت هللا خامنهای از نظریه خود دفاع نکرد و روش
تقلیدی را در پیش گرفت؛ اما هیچ یک از دو نکته داللتی بر مدعی آقای کدیور ندارد .در این باره الزم
است نکات زیر بیان شود:
الف -احتمال دارد آقای کدیور به جهت کثرت مشکالت و فاصله گرفتن از درس و بحث حوزوی ،همهی
مسائل مربوط به بحث های حوزوی را فراموش کرده باشند .هیچ گاه اشکال و تخطئه یک مجتهد از سوی
مجته د دیگر ،دلیل بر عدم اجتهاد او نیست و اال باید اجتهاد خیلی از بزرگان و مجتهدین مسلم جهان فقه و
فقاهت زیر سوال رود .آنچه در بحثهای حوزوی متداول بوده این است که که در اکثر مباحث علماء و
فقهاء نظرات یکدیگر را زیر سوال و اشکال میبرند و همدیگر را تخطئه میکنند و اگر هم نظریه و
اشکا ِل اشکال کننده درست باشد هیچ وقت به ذهن کسی خطور نمیکند که طرف مقابل چون نظریهاش
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اشتباه بوده پس از اجتهاد افتاده است .به ذهن هیچ طلبلهای خطور نکرده و نمیکند که صرف اشکال و
تخطئه از شواهد عدم اجتهاد اشکا ل شونده باشد چه رسد که فاضل یا اهل اجتهاد باشد و تنها از کسی سر
میزند که خبری از بحثهای حوزوی ندارد یا خدای ناخواسته در صدد اغوا و فریب دادن مردم عادی
است.
ب -اگر بپذیریم تخطئه یک فرد دلیل بر عدم اجتهاد اوست ،زمانی این قابل تحقق است که تخطئه صورت
بپذیرد؛ یعنی اثبات شود که رای فالنی اشتباه و خطا بوده است .مثالً در همین موضوع والیت فقیه اگر
اثبات شود که تبیین آیت هللا خامنه ای اشتباه بوده و تخطئه مرحوم امام درست بوده است ،میتوان به این
نتیجه رسید که آیت هللا خامنهای در آن زمان مجتهد نبوده است ،اما اثبات اینکه کالم امام صحیح بوده و
کالم آیت هللا خامنه ای اشکال داشته و این تخطئه درست بوده نیاز به بحثهای فقهی دقیق دارد که تا انجام
نشود قابل فهم نخواهد بود و تا انجام نشود موضوع تخطئه به وجود نمیآید و نتیجه گیری اشتباه خواهد
بود .به عبارت دیگر اگر آقای کدیور میخواهد بفهمد که کالم آیت هللا خامنهای اشتباه بوده و تخطئه
امام(ره) درست بوده است باید اشتباه بودن مبنای آیت هللا خامنهای و درست بودن مبنای امام (ره) را
اثبات کند تا نتیجهگیریاش درست باشد .در حالی که ای شان چنین کاری نکرده است و حداقل از آقای
کدیور چنین عملی بر نمیآید؛ چون این کار نیاز به قوه اجتهاد دارد که ایشان یقینا ً چنین ملکهای ندارد و
اگر بدون استدالل گفته باشد چون امام گفته درست است -چنانچه الزمه کالمش همین است -فرد دیگری
هم میتواند اشکال کند که نه ،کالم آیت هللا خامنه ای درست چون ایشان گفته است .البته جای تعجب دارد
که از طرفی آقای کدیور تبیین امام (ره) از والیت فقیه را قبول ندارد؛ اما اشکال امام را تخطئه بیانات
آیت هللا خامنهای میداند .خالصه آنکه هر اهل فنی بتواند از این تخطئه عدم اجتهاد آیت هللا خامنهای را
بفهمد ،حداقل آقای کدیور چنین صالحیتی ندارد زیرا نه اثبات کرده است که این تخطئه درست است و نه
این تخطئه را قبول دارد  .لذا حق اظهار نظر در این باره را ندارد.
ج -اگر معنای تخطئه این باشد که کالم تخطئه کننده صحیح و تخطئه شونده صحیح نیست و اگر تخطئه
نشانهی عدم اجتهاد تخطئه شونده باشد ،الزمه اش این است که گفته شود ،نظریه والیت فقیه امام(ره)
صحیح و هر فقیه مجتهدی که این نظریه را قبول نداشته باشد چون نظریه شان باطل است مجتهد نیست؛
زیرا طبق مبنای آقای کدیور تخطئه راه کشف عدم اجتهاد است .در نتیجه بسیاری از فقها و مجتهدان
صاحب نام نباید مجتهد باشند؛ چون والیت فقیه امام را قبول ندارند.
کدیور تالش کرده است از نامه امام استفاده کند که آیت هللا خامنهای مجتهد نیست در حالی که این نامه
ی است که امام(ره) ایشان را مجتهد میدانند
ی بر اجتهاد آیت هللا خامنهای است یا حداقل شاهد قو ّ
شاهد قو ّ
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د -کدیور تالش کرده است از این تخطئه استفاده کند که آیت هللا خامنهای مجتهد نیست در حالی که این
ی است که امام(ره) ایشان را مجتهد
ی بر اجتهاد آیت هللا خامنهای است یا حداقل شاهد قو ّ
تخطئه شاهد قو ّ
میدانند؛ زیرا در گفتههای امام آمده است .…« :از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر
اَّلل علیه و
مىشود که شما حکومت را که به معناى والیت مطلقهاى که از جانب خدا به نبى اکرم -صلى ه
آله و سلم -واگذار شده و اه ّم احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ،صحیح
نمىدانید…» .صحیح دانستن یا ندانستن یک نظریه فقهی منوط به اجتهاد است و تا شخص با اجتهاد خود
و بررسی ادله فقهی یک نظریه را استنباط نکند پذیرش یا عدم پذیرش در مورد او قابل فرض نیست و
البته بعید است آقای کدیور این مطلب را نداند.
هـ – عنوانی که برای این بحث انتخاب شده «اظهار نظرهای فقهی» بوده؛ اما اشکال کدیور این بوده که
آیتهللا خامنه ای در این واقعه برخورد تقلیدی داشته است ،در حالی که وی باید در بیان اشکال به بیان
بیان اشکال ،به چه نکتهای اشاره کند
نظریات فتوای اشتباه اکتفاء میکرد؛ اما چون نمیدانسته که در ِ
دوباره مسئله تقلید را بیان کرده است؛ زیرا برای هر کسی واضح و روشن است که اشکال اول بی پایه و
صص نیست.
اساس است و اصال ً در باب علوم تخطئه داللت بر عدم تخ ّ
و -از بیانات آیت هللا خامنهای که در جواب امام ارائه کرده اند ،به دست میآید که مشی ایشان ،مشی یک
فرد مقلد نبوده است زیرا اوالً ایشان در جواب فرمود « :نکتهای که بیان آن را الزم میدانم آن است که
فقهی حضرت تعالی که اینجانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و بر
بر مبنای
ِ
اساس آن مشی کردهام …… ».و تقلید زمانی معنا دارد که بگوید آنچه از شما آموختم؛ اما آیت هللا
خامنهای به این تعبیر اکتفا نکردند بلکه گفتهاند :آنچه آموختم و پذیرفتم… .و کلمه پذیرفتن در یک مسئله
فقهی این است که از راه ادلهی اجتهادی به این نتیجه رسیدم و این جز با داشتن اجتهاد معنا ندارد و ثانیا ً
تقلید در این مسئله زمانی مصداق پیدا میکند که نظریه آیت هللا خامنهای -به قول آقای کدیور و
ت مطلق ِه فقی ِه امام (ره) را بپذیرد؛
همفکرانشان -والیت عامه فقیه باشد و در عین حال ایشان نظریه والی ِ
در حالی که در این مورد چنین اتفاقی نیافتاده است؛ زیرا خود آیت هللا خامنهای تصریح دارد که من
موافق نظریه والیت مطلقه فقیه هستم و آن را پذیرفتهام و نسبت دادن والیت عامه به ایشان کامالً بدون
وجه است؛ مگر اینکه آقای کدیور بهتر از خود گوینده یا نویسنده به نظریات او آگاهی داشته باشد.
ز -اما اینکه کدیور در کتاب خود مدعی است که نامه بعدی امام به جهت دلجویی بوده نه اینکه داللت
داشته باشد که آیت هللا خامنهای در واقع مطّلع از مبانی فقهی بوده است ،باید گفت که حداقل کدیور حق
اظهار نظر در این رابطه را ندارد؛ زیرا اوالً وی از نیّت باطنی افراد آگاه نیست لذا نمیداند امام به چه
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نیّتی آن نامه را نوشته است ،ثانیا ً وی بعدا ً معتقد می شود تا از امام چیزی نشنیدید نباید آن را به امام
نسبت دهید؛ حال چگونه در این مسئله قاطعانه معتقد شده که امام به قصد دلجویی نامه را نوشته است «ال
تقف ما لیس به علم .ان الظن ال یغنی من الحق شیئاً .ان یتبعون اال الظن و ان هم اال یخرصون» در نتیجه
باید تاکید داشت که کدیور در این بخش هیچ امارهای بر عدم اجتهاد آیت هللا خامنهای پیدا نکرده است.
کد مطلب | ۷۶۴۵ :تاریخ| ۲۸/۵/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور()۶؛
توبهی سلمان رشدی و حکم آیتهللا خامنهای
آقای کدیور ادعا کرده که آیتهللا خامنهای گفتهاند مرتد فطری توبهاش مورد قبول است و چون این حکم
مخالف همه ی فقها بوده ،اشتباه است .در نتیجه ،ابراز چنین حکمی از نشانههای عدم اجتهاد ایشان خواهد
بود .برای روشن شدن مطلب ،قبل از هر امری ،بررسی دقیق و فقهی گفتههای آیتهللا خامنهای
ضرورت دارد.
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛
ادامهی نقد باب دوم
مطلب دوم :قبول توبهی مرتد فطری
یکی از مسلمات در فقه اسالمی این است که اگر مرد مسلمانی کافر شود ،حکم آن اعدام و مرگ است،
اگرچه توبه کند ،زیرا توبه ی او قبول نیست .به چنین کسی مرتد فطری گویند .حال آقای کدیور ادعا کرده
که آیتهللا خامنهای گفته مرتد فطری توبهاش مورد قبول است و چون این حکم مخالف همهی فقها بوده،
اشتباه است .در نتیجه ،ابراز چنین حکمی از نشانههای عدم اجتهاد ایشان خواهد بود .برای روشن شدن
مطلب ،ابتدا گفتههای آیتهللا خامنهای را در اینباره ذکر میکنیم تا اول صحت استناد چنین مطلبی به
ایشان معلوم گردد و تا بعد بتوانیم آن را تحلیل و بررسی کنیم.
آیتهللا خامنهای در تاریخ  ۲۸بهمن  ۱۳۶۷در پی حکم امام (ره) ،به ارتداد و واجب قتل بودن سلمان
ُرشتی در نمازجمعه چنین فرمودند« :مهلت اجرای حکم امام که محدودیت ندارد ،بلکه روزی اجرا
خواهد شد و این عنصر بدبختی که خودش را در این دردسر انداخت ،جز مردن چارهای دیگر برایش
نیست… و این اعدام انقالبی بالشک در مورد او اجرا خواهد شد ،هرچند ممکن است توبه کند و کتاب
بنویسد و از مسلمانان جهان و از امام امت معذرت خواهی کند و تعلقش را نسبت به کتاب تکذیب نماید که
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در این صورت ،ممکن [است] از سوی مردم بخشوده شود ،ولی در این حالت ،خود آمریکاییها او را
خواهند کشت و دیگر…»
نقد مطلب دوم
کالم آیتهللا خامنه ای ،هیچ شاهدی بر عدم اجتهاد وجود ندارد ،زیرا هیچ اشتباه و خطایی وجود
در این
ِ
ندارد و فقط سوءبرداشتی است که از سوی بعضیها ،از جمله آقای کدیور ،صورت گرفته است .برای
روشن شدن مطلب به نکات زیر توجه کنید:
 .۱کلمهی «هرچند» همانطوریکه در کتب لغت فارسی به آن اشاره شده است ،یک کلمهی شرطی
مرکب است .ادات شرط به دو جمله نیاز دارند که به آن دو جمله ،شرط و جزا گفته میشود و معموالً
کاربرد آنها اینگونه است که جملهی شرط مقدم بر جملهی جزاست .مانند این جمله« :اگر آفتاب برآید،
امر رایجی در اکثر
هوا روشن خواهد شد ».اما گاهی اتفاق میافتد که جزا مقدم بر شرط میشود و این ِ
زبانهاست .مانند این جمله« :هوا روشن خواهد شد ،اگر آفتاب برآید ».با توجه به این نکته ،کلمهی
«هرچند» ،چون یک کلمه ی شرطی است ،نیازمند به شرط و جزاست .باید ببینیم شرط و جزای آن
چیست.
دو احتمال در کالم وجود دارد که با هر یک از آنها ادعای کدیور اشتباه و غلط از آب درخواهد آمد.
احتمال اول آنکه جملهی «هرچند ممکن است توبه کند» جملهی شرط باشد و جمالت قبل از آن جملهی
جزا باشد؛ یعنی جمله اینچنین بوده باشد« :سلمان ُرشتی به دستور امام روزی کشته خواهد شد ،هرچند
ممکن است توبه کند ».اگر جملهی شرطیه اینچنین باشد ،حاکی از آن است که توبهی او مورد قبول
یحا ٍل باید کشته شود .چون جملهی شرطیه این میشود« :اگرچه
نیست ،زیرا طبق جملهی او ،علیا ّ
سلمان رشتی توبه کند ،اما روزی باید کشته شود ».و این معنا کامالً منطبق بر فتوای اکثر فقهای شیعه
است و مشکلی ندارد.
در نتیجه ،با این احتمال ،ادعای آقای کدیور اثبات نخواهد شد .احتمال دوم آنکه جملهی «هرچند ممکن
است توبه کند» جملهی شرط باشد و جمالت بعدی جملهی جزا باشند؛ یعنی جملهی شرطیه اینچنین باشد:
«اگر سلمان ُرشتی امکان داشته باشد توبه کند ،در این صورت ممکن است از سوی مردم بخشیده شود،
اما آمریکاییها او را خواهند کشت ».معنای این جمله این نیست که اگر مرتد فطری توبه کرد ،از نظر
شرع اسالم توبهی او قبول میشود ،بلکه فقط میگوید شاید مردم او را ببخشند.
به تعبیر دیگر ،در این جمله نیامده است که مردم باید او را ببخشند که داللت بر قبول شدن توبهی او
داشته باشد ،بلکه آمده است مردم شاید او را ببخشند و ممکن هست که چنین اتفاقی نیفتد و داللتی ندارد که
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آیا شرع هم او را می بخشد یا نه؟ در نتیجه ،با این احتمال هم ادعای آقای کدیور اشتباه خواهد بود؛ یعنی
آیتهللا خامنهای هرگز با این عبارت نگفته توبهی مرتد فطری شرعا ً مورد قبول است و هر عاقلی آن را
میفهمد ،اما چرا ایشان درک نکرد ،وهللا عالم.
اما آنچه باعث شد که ایشان دچار سوءبرداشت شود ،جملهی «هرچند ممکن است توبه کند» است .ایشان
خیال کرده مراد آیتهللا خامنهای این است که ممکن است توبهی او مورد قبول واقع شود ،در حالی که
واضح است که چنین مراد نبوده است .توبه کردن و مورد قبول واقع شدن توبه ،از نظر شرع ،دو چیز
متفاوت است و این همانی این دو ،از جمله مغالطات کدیور است .الزم به ذکر است در همین باره ،در
کالم آیتهللا خامنه-ای جملهای که داللت بر قبول توبهی مرتد فطری نماید ،وجود ندارد.
بر فرض هم اگر کسی فتوا دهد که توبه ی مرتد فطری مقبول است ،ضرری به اجتهاد او نمیزند ،زیرا
فقهایی از شیعه بودهاند که چنین فتوایی دادهاند .همان طوری که کالم مرحوم صاحب جواهر داللت بر این
مطلب دارد.
 .۲بر فرضی هم اگر کسی فتوا دهد که توبه ی مرتد فطری مقبول است ،ضرری به اجتهاد او نمیزند،
زیرا فقهایی از شیعه بودهاند که چنین فتوایی دادهاند .همانطوری که کالم مرحوم صاحب جواهر داللت
بر وجود چنین فقهایی دارد .ایشان در اینباره فرمودند« :مرتد فطری اسالمش مورد قبول نیست ،اگرچه
توبه کند و به اسالم برگردد و قتلش حتمی است و در این مسئله اگرچه بعضی اختالف کردند و قائل به
پذیرفتن توبه شدند ،اما این خالف قابل اعتنا نیست]۱[».
ایشان پذیرفته مجتهدانی با این مسئله مخالفت کرده اند ،اما یا به دلیل کم بودن مخالفین یا ضعیف بودن
دلیل آن ها ،قابل توجه نخواهد بود .واضح و روشن است که منظور از مخالفین ،مجتهد هستند ،نه مقلدین،
زیرا مخالفت آنها محلی از اعراب ندارد و به حساب نمیآید .پس میتواند کسی مجتهد باشد و معتقد باشد
مرتد فطری توبهاش مورد قبول است.
 .۳کسی مثل آقای کدیور که از این عبارت آیتهللا خامنهای که اصال ً داللت بر ادعایش ندارد و خیلی
واضح و روشن بوده ،چنین استفاده ای کرده و آن را به ایشان نسبت داده است ،از دو حالت خارج نیست:
یا خیلی بی سواد بوده که حتی از این عبارت واضح و روشن ،برداشتی خالف و اشتباه داشته یا اینکه
مغرضانه چنین نسبتی را به ایشان داده است .و از آنجا که خودشان اعتراف کردهاند که غرض سویی
ندارند و ما هم شرعا ً موظف هستیم فعل مسلمان را بر صحت حمل کنیم ،پس معلوم میشود که ایشان
دچار سوءفهم است.
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 .۴از مطالب فوق به دست میآید آنچه رسانه های غربی به مسئولین نظام نسبت دادند ،مبنی بر لغو شدن
حکم اعدام سلمان ُرشتی در صورتی که توبه کند ،یا دروغ محض بوده است یا دچار سوءبرداشت
شده اند؛ همان چیزی که برای آقای کدیور اتفاق افتاده است ،اگر بخواهیم حمل بر صحت کنیم .البته بر
رسانههای بیگانه قطعا ً این حمل خوشبینانه جایز نیست.
مطلب سوم :حکم موسیقی مشکوک
آقای کدیور معتقد است آیتهللا خامنهای دربارهی موسیقی ف توایی داده که اشتباه بوده و این اشتباه حکایت
از عدم اجتهاد ایشان دارد .برای روشن شدن مطلب ،متن مورد نظر را میآوریم و بعد مورد بررسی
قرار میدهیم.
آیتهللا خامنهای در  ۱۱اسفند سال  ،۱۳۶۷در جمع طالب در مسجد امام حسن عسگری ،در مورد
موسیقی-های مشتبه صداوسیما چنین فرمودند« :مسئلهی غنا جزء مسائلی است که امروز محل بحث
فقهی علماست و امام هم مرقوم فرمودند که بسیاری از آنها اشکال ندارد و خوب اگر ما شک کردیم که
کدام اشکال دارد و کدام ندارد ،به نظر میرسد که اصل برائت جاری است و بسیاری…»
نقد مطلب سوم
برای نقد مطلب سوم ،به نکات زیر توجه کنید:
الف) نکته ی اشکال آقای کدیور در این مطلب سوم ،مانند دو مطلب قبلی ،خطا و اشتباه در بیان حکم
فقهی است .سؤالی که از ایشان داریم این است که کدام جملهی فقهی آیتهللا خامنهای در عبارت فوق خطا
و اشتباه است؟ ایشان سه جمله دارند که عبارت سوم مربوط به فقه است که با این کلمات شروع می-
شود« :اگر ما شک… اصل برائت جاری…» این جمله درست و کامال ً مطابق مبانی فقهی همهی
فقهاست که اگر در حرمت چیزی شک کردیم ،باید بگوییم حالل شرعی است و حرمتی ندارد و این
چیزی است که علما آن را اصل برائت میخوانند .نکته ی مبهمی در این عبارات وجود ندارد و پاسخی
که ایشان دادهاند کامالً مجتهدانه است ،چون به دلیل حکم اشاره کردهاند و سخنشان تقلیدی نبوده است.
ب) کدیور ادعا میکند اگر ایشان مجتهد بود ،طور دیگر عمل میکرد ،اما توضیح نداده چگونه تا بفهمیم
ادعای وی درست است یا نه .او تأکید کرده که ایشان در مورد تطبیق بر شبههی مفهومیه و مصداقیه و
حکمیه دچار تردید شده اند ،اما مطلبی که دال بر این باشد ارائه نداده است.
نتیجه
تا به حال مدرکی که داللت بر عدم اجتهاد آیتهللا خامنهای باشد ،از سوی آقای کدیور ارائه نشده است،
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بلکه آنچه از سوی ایشان بیان شد ،جز سوءتفاهماتی بیش نبوده که ناشی از کمتوجهی یا بیسوادی ایشان
است.
ادعای کدیور که امام آیتهللا خامنهای را در دو اظهارنظر فقهی تخطئه کرده ،طبق اظهارات خود وی،
دروغ و کذب است ،زیرا امام فقط در مسئلهی والیت فقیه نامهای به ایشان نوشتند و در مسئلهی ارتداد،
امام به ایشان چیزی ننوشتند.
نقد باب سوم
کدیور در این باب از کتاب خود ،ادعا کرده است که آیتهللا خامنهای در بعضی از مسائل فقهی ،مقلد
آیتهللا منتظری بودند و این مطلب را از آیتهللا منتظری نقل کردهاند و نیز گفتهاند که خود آیتهللا
خامنه ای تقلید از ایشان را در حضور جمعی از علما اظهار کردهاند و از آنجا که شخص مجتهد حق تقلید
ندارد ،بلکه شخص یا مجتهد است یا مقلد ،در نتیجه ،تقلید نشانهی عدم اجتهاد ایشان است.
اشکال و نقد
این مطلب از چند جهت قابل نقد و اشکال است:
الف) آقای کدیور در بخش اول کتاب خود ،که مربوط به بررسی وضعیت اجتهاد آیتهللا خامنهای در قبل
از انقالب بود ،در مقاطع متعدد زمانی ،اقراراتی از آیتهللا خامنهای پیرامون تقلید از امام (ره) ذکر
کردند و در آن اقرارها ،دلیل تقلید از امام را اعلم بودن دانستند .همانطوری که تقلید مجتهد جایز نیست،
تقلید غیرمجتهد از غیراعلم هم جایز نیست .اگر بپذیریم آیتهللا خامنهای امام را اعلم میدانستهاند و در
نتیجه از ایشان تقلید میکردهاند ،چطور می شود پذیرفت که مقلد شخص دیگری همچون آقای منتظری
بودهاند که اعلم از اما م نبوده ،بلکه شاگرد امام بوده است و حتی امام در موارد متعدد لقب حجتاالسالم
برای ایشان به کار میبرده است.
ب) در فقه اسالمی آمده است برای اثبات شدن موضوعات ،خبر و شهادت یک انسان عادل کافی نیست و
حتما ً باید دو نفر باشند و اگر بپذیریم که آقای منتظری در زمان صدور این خبر« ،آقای خامنهای مقلد من
بوده است» عادل و مورد وثوق بوده است ،اما هرگز گفتهی او حجیت و اعتبار شرعی ندارد.
ج) صرف وجود شاهد در یک مسئله ،سبب حق بودن و ثابت بودن آن مطلب نیست ،مگر اینکه بیایند
شهادت دهند درست است یا ن ه .کدیور در این مسئله ،فقط وجود شاهد را تأیید کرده و از شهادت آنها
ذکری به میان نیاورده است.
د) اینکه کدیور میگوید من خودم شنیدم ایشان گفته در مسئلهی موسیقی و غنا به فتوای آقای منتظری
عمل میکرد ،عمل کردن به فتوای شخصی دو معنا دارد:
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 .۱فرد به حکمی نرسیده ،لذا تابع کسی است که چنین حکمی دارد .۲ .من به فتوایی رسیدم که همرأی با
فالن مجتهد است .کمااینکه این روش بعد از شیخ طوسی (ره) متداول بوده که اکثر قریب به اتفاق ،تا
مدت مدیدی ،با اینکه مجتهد بودند ،اما فتوا به فتوای شیخ میدادند .در نتیجه ،این قرینه هم داللت بر عدم
اجتهاد ایشان ندارد.
نتیجه آنکه کدیور در فصل دوم هم نتوانسته دلیلی بر عدم اجتهاد ایشان بیاورد و اینکه در نتیجهی فصل
دوم نوشته است « :امام ایشان را در دو اظهارنظر فقهی تخطئه کرده است» طبق اظهارات خود وی،
دروغ و کذب است ،زیرا امام فقط در مسئلهی والیت فقیه نامهای به ایشان نوشتند و در مسئلهی ارتداد،
امام به ایشان چیزی ننوشتند ،بلکه نامه خطاب به افراد مغرض یا کجفهم بوده که خیال خام نداشته
باشند)*(.
پی نوشت
[. ]۱محمدحسن نجفی ،جواهر الکالم ،جلد  ،۴۱ص .۶۰۵
کد مطلب | ۷۶۷۶ :تاریخ۴/۶/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۷؛
تعابیر امام (ره) حجتی بر اجتهاد آیتهللا خامنهای
امام (ره) در به کار بردن تعابیر و القاب بسیار دقیق بودند و سعی داشتند که تعابیر با واقعیت سازگار
باشند .حال کسی که در استفاده از تعابیر دقیق است ،کلمهی دانشمند را در مورد کسی به کار برده که
بیشترین تخصص او (آیتهللا خامنه ای) در علم فقه است .در نتیجه ،از این تعبیر استفاده میشود که امام،
آیتهللا خامنهای را مجتهد میدانستهاند.
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛
نقد فصل سوم از بخش اول
آقای کدیور در این فصل ،بیانات امام خمینی (ره) را در مورد آیتهللا خامنهای مورد بررسی قرار داده و
نتیجهای که از آنها گرفته این است که هیچیک از این بیانات ،اجتهاد آیتهللا خامنهای را از سال ۱۳۵۷
تا  ۱۳۶۸اثبات نمیکند .ایشان این بیانات را در دو باب دستهبندی کردهاند :اظهارات منتشرشده در زمان
حیات امام (ره) و اظهارات منقول بعد از وفات امام (ره).
باب اول :اظهارات منتشرشده در زمان حیات امام
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تعابیری که امام (ره) در زمان حیات خود در مورد آیتهللا خامنهای به کار بردند ،به قرار زیر است:
« سید االعالم ،دارای حسن سابقه ،شایسته در علم و عمل ،یکی از بازوهای انقالب اسالمی ،آشنا به
مسائل فقهی و متعهد به آن ،جانبداری از مبانی فقهی مربوط به والیت فقیه و خورشیدی در بین دوستان
و متعهدان به اسالم و مبانی اسالمی ،دانشمند محترم و…»
آقای کدیور بعد از ذکر این تعابیر ،اظهار داشته است که نه تنها هیچیک از این تعابیر داللت بر اجتهاد
ندارد ،بلکه بعضی از آن ها داللت بر عدم اجتهاد دارند .ایشان گفته که در بین این تعابیر ،چهار تعبیر در
مورد علمیت آیتهللا خامنهای هستند که عبارتاند از .۱ :دانشمند .۲ ،شایسته در علم و عمل.۳ ،
خورشیدی در بین دوستان متعهد به اسالم و مبانی آن و  .۴آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن .و بعد
اشاره کرده تعابیر یک تا سه در عرف حوزوی ،کمترین داللتی بر اجتهاد ندارند .همانطوری که بعضی
از اینها در مورد غیرمجتهدین نیز به کار برده میشود ،مثل کلمهی دانشمند که در مورد مرحوم فلسفی
به کار می رفت .چون ایشان تعبیر چهارم را جداگانه مورد بررسی قرار داده است ،ما هم جداگانه آن را
مطرح و نقد می-کنیم.
نقد باب اول
در نقد این بخش به نکات زیر میتوان اشاره داشت:
 .۱کلمات دارای معانی خاصی هستند .از این رو ،هر کلمهای را نمیتوان در هر معنایی استعمال کرد.
در نتیجه ،کاربرد کلمه ی دانشمند در هر معنایی صحیح نیست .دانشمند به کسی گفته میشود که تبحّر و
تخصص کافی در یک علمی داشته باشد .حال فرقی نمیکند محتوای علم چه چیزی بوده باشد .مثالً
دانشمند فیزیک صرفا ً به کسی اطالق نمیشود که اطالعاتی در زمینهی فیزیک داشته باشد ،بلکه باید
صاحب نظر باشد و همچنین دانشمند فقه به کسی گفته میشود که فقیه و مجتهد صاحبنظر باشد ،نه اینکه
چند صباحی در درس فقه شرکت کرده و با اصطالحات آن آشنایی داشته باشد.
 .۲روشن و بدیهی است که آیتهللا خامنه ای بیشترین وقت خود در علم فقه گذرانده است؛ بهطوریکه
تبحر و تخصص ایشان در این حوزه ،بیشتر از علوم دیگر است.
 .۳همانطوری که خودتان قبول دارید و اعتراف کرده اید ،امام (ره) در به کار بردن تعابیر و القاب،
بسی ار دقیق بودند و سعی داشتند که تعابیر با واقعیت سازگار باشند.
 .۴حال کسی که در استفاده از تعابیر دقیق است ،یعنی امام (ره) ،کلمهی دانشمند را در مورد کسی به
کار برده که بیشترین تخصص او (آیتهللا خامنه ای) در علم فقه است .در نتیجه از این تعبیر استفاده
میشود که امام ،آیتهللا خامنهای را مجتهد میدانسته اند ،وگرنه چنانچه این کلمه در کالم امام ،در معنای
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مجازی استعمال شود ،این خود خالف اصالهالحقیقه (قاعدهای است که معنایش این است که هرگاه
متکلمی یا نویسندهای کلمه -ای به کار برد ،باید معنای حقیقی آن را اراده کند ،مگر اینکه قرینهای در کالم
خود به کار ببرد و مقصود خود را از این کلمه روشن کند) است و تا قرینهای در کالم نباشد ،نمیتوان
قبول کرد.
در بین این تعابیری که امام (ره) برای آیتهللا خامنهای به کار بردهاند ،تعبیر «سید اعالم» وجود دارد.
در این تعبیر ،دو نکته میتوان یافت :یکی اینکه آیتهللا خامنه ای جزء بزرگان (اعالم جمع علم است به
معنی بزرگ) است و دوم اینکه در بین بزرگان سرآمد همهی آنهاست.
 .۵شما گفتهاید که کلمه ی دانشمند در غیرمجتهد به کار رفته است ،مانند آقای فلسفی .لذا این کلمه ظهور
در اجتهاد ندارد .اما این شاهد شما از چند جهت اشکال دارد .اوالً شما باید از کالم امام شاهد بیاورید،
زیرا موضوع سخن ما داللت کالم امام است و امام در مورد آقای فلسفی چنین تعبیری ندارند ،زیرا
ممکن است کسی که این تعبیر را به کار برده ،در به کار بردن تعابیر دقیق نباشد .ثانیا ً شما چرا قبول
دارید که کلمه ی دانشمند در مورد آقای فلسفی داللت بر اجتهاد ندارد؟ تنها دلیلش این است که علم به عدم
اجتهاد او دارید و این دلیل میشود که کلمه ی دانشمند را در غیرمعنای اجتهاد به کار ببرید؛ یعنی در
مورد آقای فلسفی قرینهی خارجیه وجود دارد ،در حالی که سخن ما در داللت کلمهی دانشمند بر اجتهاد،
بدون قرینه است .میخواهیم بفهمیم خود عنوان دانشمند چه داللتی دارد .ثالثا ً ما هم قبول داریم که کلمهی
دانشمند معنای مطابقی آن مجتهد نیست ،بلکه معنای مطابقی آن کسی است که در علم خاصی تبحر و
تخصص دارد .حال اگر در مورد کسی به کار برده شود که بیشترین تخصص او فقه باشد ،یقینا ً به معنای
اجتهاد خواهد بود .در مورد آقای فلسفی هم در معنای حقیقی و مطابقی خود به کار رفته است ،زیرا او
بیشترین تخصصش در خطابه بوده است.
 .۶اما تعبیر « خورشیدی در بین دوستان و…» اگرچه به داللت مطابقی ،داللت بر اجتهاد ندارد ،اما به
داللت التزامی ،می تواند داللت داشته باشد ،زیرا این تعبیر را در مورد کسی به کار میبریم که در بین
افراد دیگر ،از جایگاه برتر و باالتری برخوردار است و با توجه به اینکه در بین دوستان و یاران امام،
یقینا ً مجتهدین متعددی وجود داشتند ،پس باید کسی که در رأس همهی اینهاست و خورشید آنها به
حساب میآید ،به طریق اولی ،مجتهد باشد.
 .۷همچنین تعبیر «شایسته در علم و عمل» می تواند داللت بر اجتهاد داشته باشد ،زیرا معنای این تعبیر
ت عامل است.
ق عالم گردد و نیز سزاوار صف ِ
آن است که صاحب صفت ،سزاوار است که به او اطال ِ
حال به تعبیر امام ،آیتهللا خامنه ای سزاوار است که به او عالم گفته شود و علمی هم که آیتهللا خامنهای
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به خاطر آن سزاوار صفت عالم است ،فقه است و تا زمانی که شخصی تخصص در علمی نداشته باشد،
سزاوار صفت عالم نیست .در نتیجه ،مراد مرحوم امام این بوده که ایشان سزاوار صفت فقیه و مجتهد
است ،زیرا چنین کسی سزاوار صفت عالم فقه است.
 .۸در بین این تعابیری که امام (ره) برای آیتهللا خامنهای به کار بردهاند ،تعبیر «سید اعالم» وجود
دارد .در این تعبیر ،دو نکته میتوان یافت :یکی اینکه آیتهللا خامنهای جزء بزرگان (اعالم جمع علم
است به معنی بزرگ) است و دوم اینکه در بین بزرگان ،سرآمد همهی آنهاست .با توجه به اینکه در آن
زمان ،افرادی مثل آقای منتظری و شهید بهشتی جزء این اعالم بودند و مجتهد بودند و امام ،آیتهللا
خامنهای را حتی سرآمد اینها دانسته است ،میتوان نتیجه گرفت که امام ایشان را مجتهد میدانسته است.
و اما در مورد تعبیر چهارم باید گفت که آقای کدیور در مورد تعبیر «آشنا به مسائل فقهی و…» چنین
اظهارنظر می کند که این تعبیر نه تنها داللت بر اجتهاد ندارد ،بلکه داللت بر عدم اجتهاد دارد ،زیرا اوالً
نهایت داللت این عنوان ،آشنایی با مسائل فقهی است و نه بیشتر و این عنوان در عرف حوزوی بر
اجتهاد مطلق داللت ندارد و تنها اشعار به اجتهاد تجزی دارد ،زیرا هر طلبهی مستعدی با چندین سال
درس خارج ،آشنا به مسائل فقهی خواهد بود و هر طلبهی فاضل شاگرد آیتهللا خمینی ،از مبانی مربوط
به والیت مطلقهی فقیه جدا ً جانبداری میکند .ثانیا ً وقتی آیتهللا خمینی ،آقای خامنهای را در مورد
اظهارنظر در مسئلهی والیتفقیه تخطئه کرد ،بعدا ً ایشان را با عنوان آشنا به مسائل فقهی معرفی کرد،
در حالی که وقتی آقای محمدحسن قدیری را در مسئله ی فتوای به حرمت شطرنج ،تخطئه کرد ،ایشان را
با عنوان «مجتهد و صاحبنظر در فقه» معرفی کرد و این تفاوت در تعبیر ،گویای این است که ایشان،
آقای قدیری را مجتهد دانسته و برای آقای خامنهای چنین مقامی قائل نبوده است.
در نقد این بیان میتوان به نکات زیر توجه کرد:
تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» در عرف
 .۱نویسندهی کتاب با توجه به چه شاهد و مدرکی میگویید که
ِ
حوزوی ،داللت به اجتهاد ندارد .کدیور برای این ادعای خود ،حتی یک مدرک و شاهد ارائه نداده و
صرف ادعا چیزی را ثابت نمیکند ،زیرا در جواب چنین ادعایی ،کسی میتواند ادعا کند که این تعبیر
حتما ً داللت بر اجتهاد مطلق دارد و اگر بگوید که خود حوزوی هست ،لذا هم مدعی است و هم شاهد .باز
در جواب میتوان گفت کسی که نویسندهی این نقد است ،ادعای حوزوی بودن دارد و شهادت میدهد
چنین چیزی در عرف حوزه شاهدی ندارد .از آقای کدیور تعجب میکنم بهجای اینکه در تعبیر دقت کند
و برای احراز ظهور ،اصول و قواعد الفاظ را در این بحث به کار برد ،صرفا ً ادعای بدون دلیل و
مدرکی ارائه میدهد و انسان را به یاد این ضربالمثل میاندازد« :الغریق یتشبث بکل حشیش»
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آنچه مسلم و قطعی است ،تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» ظهور و داللت بر اجتهاد دارد و هرگز مراد از
آن ،آشنایی شخص مقلد به مسائل فقهی نیست.
ب «مسائل فقهی» یک ترکیب اضافی است (کلمهی مسائل
 .۲در عبارت «آشنا به مسائل فقهی» ،ترکی ِ
مضاف و کلمهی فقهی مضافالیه) و کلمهی مسائل جمع است و در قواعد باب الفاظ ثابت شده است که
جمع مضاف ،داللت بر عموم میکند و معنایش این است که همهی مسائل فقهی .با توجه به اینکه شما
قبول کردید که آشنا بودن به مسائل فقه ،معنایش این است که سبب آشنایی با اجتهاد است ،نه تقلید،
میتوان نتیجه گرفت که تعبیر آشنا به مسائل فقهی در حق کسی به کار برده میشود که به همهی مسائل
فقهی از راه اجتهاد آشنایی داشته باشد .در نتیجه ،آن جملهی جناب کدیور که «هر طلبهی مستعدی با
چندین سال درس خارج ،آشنا به مسائل فقهی خواهد بود» کامالً اشتباه است ،زیرا مراد مورد اشارهی
کدیور  ،آشنایی به بعض است ،در حالی که تعبیر با آشنایی به کل سازگار است.
 .۳آنچه مسلم و قطعی است ،تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» ظهور و داللت بر اجتهاد دارد و هرگز مراد
از آن آشنایی شخص مقلد به مسائل فقهی نیست .منتها بحث این است که داللت بر اجتهاد مطلق دارد یا
فقط بی انگر اجتهاد متجزی است .در نتیجه ،سخن جناب کدیور « تعبیر آشنا به مسائل فقهی تنها اشعار به
اجتهاد تجزی دارد ».باطل است ،زیرا کلمهی اشعار را زمانی به کار میبرند که کالم به مرحلهی داللت
و ظهور نرسد ،در حالی که داللت و ظهور کالم بر اصل اجتهاد قطعی است.
 .۴اگر نپذیریم که تعبیر « آشنا به مسائل فقهی» داللت بر خصوص مجتهد مطلق دارد ،یک مفهوم عامی
است که در این کانتکس و سیاق ،شامل مجتهد مطلق و مجتهد متجزی میشود ،زیرا هم مجتهد مطلق
آشنا به مسائل فقهی است و هم مجتهد متجزی .و اگر یک مفهوم دو مصداق متباین داشت که تحقق آن دو
مصداق در یک فرد ممکن نبود ،داللت بر هیچیک از آن دو معنا در فرد ندارد؛ یعنی کالم مجمل
می شود .از آقای کدیور باید پرسید که با ادعای حوزوی بودن ،جای تعجب است که ادعا میکنید این
تعبیر داللت بر عدم اجتهاد مطلق است ،زیرا نهایت ادعایی که نویسندهی کتاب میتواند داشته باشد این
است که این سخن داللت بر اجتهاد مطلق ندارد ،نه اینکه داللت بر عدم اجتهاد مطلق دارد.
 .۵بر فرض که قبول کنیم تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» اصالً داللت بر اجتهاد ندارد .ادعای آقای کدیور
مبنی بر عدم اجتهاد مطلق آیتهللا خامنهای هم قابل اثبات نیست .یا به تعبیر دیگر ،این ادعا که «این کالم
داللت بر عدم اجتهاد ندارد ».قابل اثبات نیست ،زیرا برای رسیدن به این مرحله از نتیجه ،آقای کدیور
باید دو گام برمیداشت .اول آنکه اثبات میکرد تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» صرفا ً معنایش این است که
شخص اطالع از مسائل فقه دارد و بیش از این داللت ندارد .دوم آنکه حال که داللت بر اجتهاد ندارد،
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پس داللت بر عدم اجتهاد دارد .در حالی که نویسنده نمی تواند قدم دوم را بردارد ،زیرا جناب کدیور از
جملهای که دارای لقب است ،مفهومگیری میکند؛ یعنی از مفهوم لقب استفاده میکند ،در حالی که به اتفاق
همه ی علما معتقدند که لقب مفهوم ندارد .مثل اینکه فردی بخواهد بگوید جملهی «حسین عالم است».
داللت دارد بر اینکه او تاجر نیست و استدالل جناب کدیور هم این باشد :چون جملهی «حسین عالم
است ».داللت بر تاجر بودن او ندارد ،پس داللت بر عدم تجارت حسین دارد .چنین نتیجهای
بدیهی البطالن است .هرچند این جمله داللت بر تجارت او ندارد ،اما معنایش این نیست که داللت بر عدم
تجارت داشته باشد و به تعبیر دیگر ،اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند.
 .۶آقای کدیور در بخشی از استدالل خود مینویسد که تعبیر «…آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن ،از
مبانی مربوط به والیت فقیه جدا ً جانبداری میکند ».داللت بر عدم اجتهاد دارد ،زیرا «هر طلبهای فاضل
شاگرد آیتهللا خمینی از مبانی مربوط به والیت مطلقهی فقیه جدا ً جانبداری میکند ».این سخن در حالی
مطرح میشود که از چند جهت بدان اشکال وارد است .اوالً دفاع و جانبداری از یک نظریه در حوزه،
زمانی معنا پیدا می کند که از طریق استدالل و برهان باشد و وقتی شخصی از راه برهان استدالل میکند،
یعنی آن را پذیرفته است و این همان اجتهاد است .ثانیا ً مرحوم امام شاگردانی داشتند که از والیت فقیه
امام عدول کردند و دفاع و جانبداری نکردند ،مثل آقای منتظری که تفسیری کامالً متفاوت با امام داشتند.
پس چنین نبوده هر کسی که شاگرد امام بوده ،نظریات او را قبول کرده باشد ،بلکه هرکه قبول کرده ،از
راه اجتهاد پذیرفته است و هر قبول نکرده ،از راه اجتهاد قبول نکرده است؛ مثل سایر اقوال و نظریات
فقهی .والیت فقیه از این جهت فرقی با سایر مسائل فقهی ندارد.
کد مطلب | ۷۷۳۳ :تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۸؛
نقل نزدیکان امام (ره) حجتی بر اجتهاد آیتهللا خامنهای
آقای هاشمی در جلسهای با حضور سران سه قوه ،نخستوزیر و حاج احمدآقا ،به امام عرض میکند اگر
آقای منتظری از قائم مقامی برکنار گردد ،ما با قانون اساسی مشکل داریم ،زیرا ممکن است خأل رهبری
پیش آید .امام (ره) فرمودند که خأل رهبری پیش نمیآید ،شما آدم دارید […] :این آقای خامنهای.
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛
باب دوم :اظهارات شفاهی منقول بعد از فوت امام

36

ق آیتهللا
آقای کدیور در این بخش به سه اظهارنظر اشاره میکند و داللت آنها را بر اجتهاد مطل ِ
خامنهای زیر سؤال میبرد .ما ابتدا این نقلقولها را از زبان ایشان نقل میکنیم و سپس به نقد آنها
خواهیم پرداخت.
نقلقول اول :آقای هاشمی در جلسهای با حضور سران سه قوه ،نخستوزیر و حاج احمدآقا ،به امام
عرض میکند اگر آقای منتظری از قائممقامی برکنار گردد ،ما با قانون اساسی مشکل داریم ،زیرا ممکن
است خأل رهبری پیش آید .امام (ره) فرمودند که خأل رهبری پیش نمیآید ،شما آدم دارید […] :این آقای
خامنهای .بعد از سید احمد خمینی نقل میکند که امام خمینی وقتی آقای خامنهای به سفر کره رفته بودند و
امام تصاویر این سفر را از تلویزیون مشاهده می کردند ،گفته بودند که الحق ایشان شایستگی رهبری را
دارند]۱[.
نقلقول دوم :مرحوم سید احمد خمینی شهادت دادند« :حضرت امام بارها از جنابعالی (آقای خامنهای)
بهعنوان مجتهدی مسلّم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند]۲[».
نقلقول سوم :از خانم دکتر زهرا مصطفوی دختر امام (ره)…« :من مدتها قبل از برکناری قائممقام
رهبری ،شخصا ً از محضر ایشان دربارهی رهبری پرسیدم و ایشان آیتهللا خامنهای را نام بردند و
پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری الزم نیست و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی
ایشان پرسیدم و صریحا ً فرمودند که ایشان اجتهادی را که در ولیفقیه الزم است ،دارد]۳[».
اساسی رهبری نظام بوده و امام (ره) هم آن را قبول داشته
با توجه به اینکه اجتهاد مطلق از شروط
ِ
است ،در نتیجه ،معنای کالم امام (ایشان شایستهی رهبری است) ،اثبات اجتهاد مطلق آیتهللا خامنهای از
نظر ایشان خواهد بود و عالوه بر آن ،صریح کالم مرحوم احمدآقا و دختر امام ،بیان اجتهاد مورد نیاز
رهبری ،یعنی اجتهاد مطلق ،است.
اما آقای کدیور این داللت را قبول ندارد و اشکاالتی را بیان کرده است که عبارتاند از:
اشکال اول
هریک از این شاهدان در اظهارنظر دیگر ،خالف اظهارنظر اولی بیان کردهاند .در نتیجه ،اظهارنظر
اولی آنها فاقد اعتبار است.
اما سرکار خانم زهرا مصطفوی در اظهارنظر دیگری فرمودهاند« :همان روزی که تأیید امام بر رهبری
جنابعالی را از زبان امام شنیدم… تأیید صالحیت برادر هاشمی را هم شنیدم ،زیرا امام بعد از نام شما،
نام ایشان را ذکر کردند…»[]۴
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آیتهللا موسوی اردبیلی چنین اظهارنظر کردند« :وقتی بعد از برکناری آقای منتظری ،ما (سران سه قوه،
نخست وزیر آقای موسوی و حاج احمدآقا) به پیش امام رفتیم و ابراز کردیم که بعد از شما کسی را
نداریم ،امام در جواب گفتند یکی از شماها و به آقایان خامنهای و هاشمی و اردبیلی اشاره کردند».
نقلقول از یکی از اطرافیان امام…« :حدودا ً در اوایل اردیبهشت  ،۱۳۶۸به دخترش خانم زهرا
مصطفوی و برخی دیگر از اعضای بیت خود گفته که گزینههایی مثل آقای خامنهای و آقای هاشمی
رفسنجانی و امثال اینها برای رهبری مناسب هستند]۵[».
نقد اشکال اول
.۱

خالف واقع بودن اظهارات دوم با اظهارات اول در صورتی است که بین آنها تنافی باشد و به

بیان لفظی باشد .تنافی در صورتی بین دو بیان و اظهارنظر رخ
تعبیر علمای اصول ،تعارض بین دو ِ
میدهد که رابطهی بین آنها تناقض یا تضاد باشد .مثالً بین این جمالت تنافی وجود دارد« :حسین آمده
است ».و «حسین نیامده است ».یا «حسین مشغول نوشتن است ».و «حسین مشغول کار در مزرعه
است ».بین دو جملهی اول رابطهی تناقض و بین دو جملهی بعدی ،تضاد برقرار است .بهطور کلی ،در
صورتی می توان گفت یکی از این جمالت خالف واقع است که نشود آنها را با هم جمع کرد ،بلکه صدق
یکی ،دلیل کذب دیگری است ،مانند دو جمله ی قبل .در حالی که بین این دو اظهارنظر که از سوی
بعضی بیان شده است ،اصالً تنافی وجود ندارد ،بلکه قابل جمع هستند.
برای روشن شدن موضوع ،ابتدا موردی را ذکر میکنیم و بعد دلیل عدم تنافی را توضیح میدهیم .مثالً
خداوند در یک آیه می-فرمایند« :هللا ولی الذین آمنوا…» (خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان
آوردند…) و در آیهی دیگر میفرمایند« :انما ولیّکم هللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و
یوتون الزکاه و هم راکعون» (همانا ولی شما خدا و رسولش و کسانی که ایمان آوردهاند آنانی که نماز
می خوانند و در حالی که در رکوع هستند زکات می پردازند ).به این دو آیه دقت کنید .در آیهی اول ،فقط
خدا بهعنوان ولی معرفی شده است ،اما در آیه ی دوم ولی سه مصداق دارد :خدا ،رسول اکرم (ص) و
حضرت علی (ع) که آیه در مورد ایشان نازل شده است.
طبق فرمایش آقای کدیور ،باید یکی از آیات خالف واقع باشد ،چون آیهی اول گفته خدا ولی است و آیهی
دوم غیرخدا را هم ولی دانسته است .در حالی که چنین برداشتی کامالً اشتباه است ،زیرا الزمهاش این
است که به خداوند نسبت کذب داده شود .دلیل عدم تنافی این دو آیه این است که اگر قرار بر تنافی این دو
آیه باشد ،باید آیهی اول دو معنا داشته باشد :اوالً خدا ولی است و ثانیا ً کسی دیگر هرگز ولی نخواهد بود.
در این صورت ،اگر آیه ی دیگری والیت شخص دیگری را اثبات کند ،در تنافی و تعارض با این آیه
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است .اما آیه ی اول فقط داللت بر معنای اول دارد که خدا ولی است و نمیگوید کس دیگر ولی نیست؛
اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند .در مسئلهی اظهارات هم قضیه به همین منوال است ،زیرا در هیچیک از
این اظهارات نیامده که امام فقط آیتهللا خامنهای را برای رهبری معرفی کردهاند تا با اظهارات بعدی در
تنافی باشد( .آقای کدیور اصال ً در به کار بردن تعابیر دقیق نیستند و به لوازم حرفهایشان توجه ندارند).
اساسی رهبری نظام بوده و امام (ره) هم آن را قبول داشته
با توجه به اینکه اجتهاد مطلق از شروط
ِ
است ،در نتیجه ،معنای کالم امام (ایشان شایسته ی رهبری است) اثبات اجتهاد مطلق آیتهللا خامنه ای از
نظر ایشان خواهد بود و عالوه بر آن ،صریح کالم مرحوم احمدآقا و دختر امام ،بیان اجتهاد مورد نیاز
رهبری ،یعنی اجتهاد مطلق ،است.
 .۲اگر کالم آقای ک دیور درست باشد و معلوم شود اظهارات اول خالف واقع است ،این نشاندهنده این
است که ایشان دارند پسر و دختر مرحوم امام را متهم به دروغگویی میکنند ،در حالی که جزء واجبات
مسلم است که فعل هر مؤمنی را باید حمل بر صحت تکلیفی کرد و فعل هر مؤمنی را باید از شائبهی گناه
پاک کرد و این اتهام گناه ،ناشی از برداشت غلط و اشتباه ایشان است که فکر کردند اظهارات داللت بر
تعیین شخص آیتهللا خامنهای دارد.
 .۳بر فرض قبول کنیم اظهارات اول خالف واقع بوده و آنچه درست است اظهارات بعدی است .مفاد
اظهارات بعدی این است که عالوه بر آیتهللا خامنه ای ،اشخاص دیگر هم صالحیت رهبری را دارند.
سؤال ما از آقای کدیور این است که ایشان چه نتیجهای از این جمله میخواهند بگیرند؟ اگر میخواهند
نتیجه بگیرند که آیتهللا خامنهای مجتهد نبودند ،کامال ً در اشتباه هستند ،زیرا این جمله هم اجتهاد آیتهللا
خامنهای را اثبات می کند و هم دیگران را .همچنین اگر بخواهند بگویند که چنانچه اظهارات دوم موقع
رأیگیری خبرگان بیان میشد ،آیتهللا خامنهای برای رهبری انتخاب نمیشد ،باید در جواب ایشان گفت
که شما به رهبریت ایشان اشکال نداشتید ،بلکه مرجعیت ایشان را نتوانستید بپذیرید و این خروج از بحث
و مغالطه خواهد بود.
 .۴مرحوم احمدآقا دو اظهارنظر از امام (ره) در مورد آیتهللا خامنهای ذکر کردند:
الف) ایشان شایستهی رهبری است.
ب) ایشان مجتهد مسلم است.
این اظهارنظره ا در یک زمان و در یک مکان نبوده است .آقای کدیور بهوسیلهی اظهارنظر دوم دختر
امام و اشخاص دیگر ،اظهار نظر اول احمدآقا را نپذیرفتند ،چون با هم تنافی داشت .اما اظهارنظر دوم
امام را که ایشان مجتهد مسلم است ،با چه اظهاری رد کرده اند؟ یعنی آنچه از اظهارات دوم دختر امام به
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دست میآید این است که آیتهللا خامنهای متعینا ً از سوی امام برای رهبری معرفی نشدند ،بلکه دیگران
هم بودند ،اما دیگر استفاده نمیشود که ایشان مجتهد هم نبوده است.
اشکال دوم
تمام این اظهارات فاقد اعتبار است ،زیرا مرحوم امام در وصیتنامهی خود فرمودند که هرآنچه به من
نسبت می دهید ،در صورتی که این شروط را داشته باشد ،صحیح است :شنیدن از خود من ،دیدن خط و
امضای من در صورتی که کارشناسان تأیید کنند و یا در سیمای جمهوری اسالمی چیزی گفته باشم .از
آنجا که این نقلقولها هیچ یک از این شرایط را ندارند ،پس فاقد اعتبار هستند.
نقد اشکال دوم
این اشکال بدان معناست که به همان دلیلی که کدیور از وصیتنامهی امام نقلقول کردند ،نقلقولهای
دوم که ایشان بر زبان میرانند نیز نمیتواند از سوی ایشان مورد استفاده قرار گیرد .ضمن اینکه باید
توجه داشت حتی اگر این نقلقولها را فاقد اعتبار بدانیم ،دلیل بر عدم اجتهاد آیتهللا خامنهای نیست.
البته باید مدنظر داشت بهترین کارشناسانی که در وصیتنامهی امام مورد اشاره قرار گرفتهاند ،نزدیکان
امام مانند سید احمد و دختر امام هستند که این اظهارات را نقل کردهاند .اظهارات آنها به همین دلیل،
دارای اعتبار است .برای اینکه این مطلب کامالً جا بیفتد که نظر احمدآقا (ره) در اموری که صدا و خط
امام وجود ندارد ،حجت و معتبر است ،به متن زیر از صحیفهی امام توجه کنید :سید احمد در نامهای به
امام (ره) مینویسد:
«یکى دیگر از مسائلى که خوب است حضرتعالى براى آن فکرى کنید ،این است که آنچه از
حضرتعالى منتشر شده است در جراید و صداوسیما و حتى در بولتنها ،به یک صورت نیست .گاهى
دیده شده در روزنامهاى و یا مجلهاى به علل مختلف ،چه سیاسى و چه غیرسیاسى و یا سهوا ً جمله و یا
جمالتى از البهالى اعالمیهها و یا سخنرانیها در روزنامهاى آورده شده و در روزنامهی دیگر نیامده
است .کدام را باید اصل قرار داد؟ آن متنى که این جمله را دارد و یا متنى که فاقد آن جمله است؟ بدیهى
است این تردید در جایى است که دسترسى به صدا و خط حضرتعالى نیست و این هم بسیار است؛
چراکه خیلى وقتهاست که صحبتهاى جنابعالى را من و یا یکى دیگر از دوستان مىنویسیم و بعد از
تصویب شما ،به مطبوعات و غیره مىدهیم ،چه کسى باید تشخیص دهد آن جمله از حضرتعالى است یا
نه؟»
امام (ره) در جواب چنین مینویسد:
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«بسم هللا الرحمن الرحیم
فرزند عزیزم ،احمد (حفظه هللا تعالى و ایّده)
از آنجا که شما را بحمدهللا تعالى در مسائل سیاسى و اجتماعى صاحبنظر مىدانم و در تمامى
فرازونشیبها در کنار من بوده اى و هستى و با صداقت و کیاست ،امور سیاسى و اجتماعى اینجانب را
متصدى هستى ،لهذا شما را براى تنظیم و تدوین کلیهی مسائل مربوط به خود (که بسا در رسانههاى
گروهى اختالفات و اشتباهاتى رخ داده است) انتخاب مى نمایم و از خداوند متعال ،که حاضر و ناظر
است ،توفیقات شما را خواستارم .امید است با صرف وقت و دقت نظر ،این امر را به پایان برسانى]۶[».
[ .]۱بازسازی و سازندگی :کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ،۱۳۶۸ ،ص .۱۵۱
[ .]۲پیام تبریک یادگار امام به رهبر جدید ،رسالت ۱۶ ،خرداد .۱۳۶۸
[ .]۳روزنامهی اطالعات ۱ ،آذر  ،۱۳۷۶ص .۲
[ .]۴روزنامهی بهار ،نامه به رهبری ۳۱ ،اردیبهشت .۱۳۹۲
[ .]۵سایت جرس ۳ ،خرداد .۱۳۹۲
[ .]۶صحیفهی امام ،جلد  ،۲۱ص  ۱۲۶و .۱۲۷
کد مطلب | ۷۷۵۱ :تاریخ۲۵/۶/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۹؛
تمسک به کذب و توهین برای رد اجتهاد آیتهللا خامنه ای
متهم کردن افراد به کذب در مسائل علمی ،در حالی که دلیلی قطعی بر وجود کذب نیست ،هم حرام است
خبر انسان عادل ،حجیت و اعتبار داده و معنای
و هم نشانهی ضعف شخص استداللکننده .دین اسالم به ِ
خبر عادل این است که احتمال کذب در خبر او را باید منتفی فرض کرد ،مگر اینکه یقین
حجیت و
اعتبار ِ
ِ
به کذب داشته باشیم.
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛ در قسمت قبل به دو اِشکال از باب دوم ،یعنی اظهارات
شفاهی منقول بعد از فوت امام ،پاسخ گفته شد .اینک به اشکاالت بعدی آقای کدیور در این باب پاسخ گفته
میشود.
اشکال سوم
اشکال سوم از سه بخش تشکیل می شود که در حقیقت ،سه احتمالی است که در مورد مرحوم سید احمد
داده می شود :اوالً ایشان اگر زنده بود ،ممکن بود از اظهارات خود مانند خواهرش برگردد .ثانیا ً ایشان
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که نقل می کند امام بار ها واژهی مجتهد مسلم را در مورد آقای خامنه ای به کار برده است ،شاید
معنای اجتهاد مسلم را درست درک نکرده باشد و ثالثا ً شاید سید احمد بهخاطر مصلحت نظام ،دروغ گفته
باشد و یک امر خالف واقع را جعل کرده باشد.
نقد اشکال سوم
.۱

همانطوری که قبالً اشاره شد ،بین این دو اظهارنظر ،یعنی «امام آقای خامنه ای را برای

رهبری نظام معرفی کرد» و «امام آقای خامنه ای و افراد دیگر را معرفی کرد» ،تنافی وجود ندارد تا
برگشتن از اظهار اول به دوم مشکلی ایجاد کند ،بلکه هر دو ،اجتهاد مطلق را در مورد آیتهللا
خامنه ای اثبات می-کند.
 .۲ت نافی و تعارض بین دو جمله ،زمانی است که دو جمله متنافی داشته باشیم و وقتی اظهارنظر خالف
صرف احتمال و امکان ،دردی را در مسائل
واقعِ بهزعم ایشان وجود ندارد ،معنا ندارد بحثی کنیم و ِ
علمی دوا نمی کند.
.۲

وقتی نگاه اجمالی به خاندان مرحوم امام بیندازیم ،بهآسانی می توانیم دریابیم که افراد این

خانواده ،چه زن و چه مرد ،در مسائل علمی دارای هوش و استعداد باالیی هستند .تعبیر امام در مورد
مرحوم آقا مصطفی که امید آینده ی اسالم بود و وجود فرزندان مرحوم سید احمد که هر یک از آنها جزء
اساتید سطوح عالی حوزه هستند ،شاهد صدقی بر این مدعاست .لذا متهم کردن سید احمد خمینی به اینکه
حتی مفهوم مجتهد مسلم را درست درک نکرده است ،کامالً خالف واقع و توهین بزرگی به آن جناب
خواهد بود .مجتهد مسلم ،مفهوم ساده ای است که هر طلبهی متوسطی در آن زمان ،با خواندن کتاب
«معالماالصول» که در سطوح ابتدایی خوانده می شود ،بهراحتی می تواند آن را درک و فهم کند.
.۳

متهم کردن افراد به نفهمیدن و کمسوادی یا بیسوادی ،در بحث های علمی جایگاهی ندارد و

امری ناپسند است ،اما آقای کدیور با طرح این اشکاالت ضعیف و مطالبی که اساس و پایهی علمی
ندارند ،انسان را مجبور می کند که تعبیر آقای مؤمن را دربارهی او (که آقای کدیور در دوران طلبگی
طلبهی تنبلی بودند) به کار برد و اعتقاد به آن هم داشته باشد ،زیرا اوالً باید به یاد آقای کدیور بیندازیم که
در مباحث اصولی (که ایشان برای این مسائل ظاهرا ً ارزش قائل است) ،آمده است که ظواهر الفاظ حجت
هستند و تنها دلیل آن بنای عقالست .یعنی هر انسان عاقلی در رساندن مرادات خود ،به ظواهر الفاظ تکیه
می کند و این ظواهر برای هر انسان عاقلی حجت و اعتبار دارد .مبنای عمل عقال این است که
احتماالتی که باعث از بین بردن ظهور می گردد منتفی می دانند؛ مثل احتمال خطا ،غفلت و
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مجموعهی احتماالتی که باعث از بین رفتن ظهور می شود .مگر اینکه آقای کدیور روشی غیر از
روش عقال داشته باشد که در این صورت ،باید بحث با او را کنار گذاشت.
ثانیا ً عدم درک خبردهنده ،هیچگاه به اعتبار و حجیت خبر ،ضرری نمی رساند .مانند روایاتی که از
روات نقل شده و به دست فقهای ما رسیده است ،زیرا بدیهی است که فقهای ما بهتر از راویان روات
کلمات معصومین را می-فهمند؛ همان طور که خود معصومین به این مطلب اشاره کردهاندُ « :ربه حام ِل
فِق ٍه الی َمن ه َُو اَفقَه» (چه بسا راویان ما روایت را به دست کسی می رسانند که فقیه تر است).
.۴

متهم کردن افراد به کذب در مسائل علمی ،در حالی که دلیلی قطعی بر وجود کذب نیست ،هم

حرام است و مشمول روایت « َمن اتهم اخاه المؤمن فهو ملعون» (کسی که برادر مؤمن خود را اتهام گناه
بزند ،مورد لعن خداست) قرار می گیرد و هم نشانهی ضعف شخص استداللکننده است .در حالی که
دین به ما دستور داده است در صورتی که یقین به فعل حرام نداریم ،مؤمن را تبرئه کنید و فعل او را بر
غیرگناه حمل کنیم و حتی اگر یقین به انجام دادن فعل حرام از او داریم ،باید فعل او را توجیه کنیم که از
حالت گناه خارج شود .باز هم باید یادآوری کنیم که دین اسالم به خبر انسان عادل ،حجیت و اعتبار داده
و معنای حجیت و اعتبار خبر عادل این است که احتمال کذب در خبر او را باید منتفی فرض کرد ،مگر
اینکه یقین به کذب داشته باشیم و آنچه از ناحیهی آق ای کدیور ارائه شد ،احتمال کذب است و این احتمال
در این مسئله جایگاهی ندارد .نتیجه آنکه زمانی ایشان می توانند مسئلهی مصلحت نظام را مطرح کنند
که اثبات کنند سید احمد خمینی به همهی ملت دروغ گفته است ،منتها دروغ او بهخاطر مصلحت نظام،
حرام نبوده است؛ در حالی که ایشان فقط احتمال را مطرح کرده اند.
 .۶ایشان در اول بحث خود ،ادعا کرده اند که انصاف را در بحث رعایت خواهند کرد و طالب حق
هستند .آیا متهم کردن افراد به نفهمیدن و دروغ گفتن ،بدون اینکه مدرکی ارائه

شود ،انصاف است؟

خوانندگان باید قضاوت کنند!
اشکال چهارم و پنجم
اصالً چنین واقعیتی اتفاق نیفتاد که امام ،آقای خامنه ای را برای رهبری معرفی کند ،بلکه این دروغی
است که آقای هاشمی درست کرد و احمد خمینی تأیید کرد و آیتهللا اردبیلی هم آن را پذیرفت .در ضمن،
دختر امام هم بهدروغ آن را نقل کرده و همهی آنها بهخاطر مصلحت نظام بوده است .دلیل اینکه این
سناریو را آقای هاشمی چید ،اتفاقات ناگواری است که برای ایشان بعدا ً افتاده که در حقیقت ،جزای
اشتباهاتش بوده است.
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یکی از نشانه های ادعای فاسد داشتن ،نتایج فاسد است .ایشان برای اثبات کردن ادعای خود که امام
اجتهاد آیتهللا خامنه ای را امضا نکرده اند ،مجبور شدهاند اتهامات بزرگی به شخصیت های نامی
این کشور بزنند؛ بی آنکه دلیلی برای آن ذکر کنند و خوانندگان را قانع کنند و این خود بهتنهایی
می تواند مهر بطالن بر همهی ادعا های ایشان باشد.
نقد اشکال چهارم و پنجم
.۱

انسان واقعا ً خجالت می کشد که به این سخنان بیارزش جواب دهد .این بیانات نه تنها اِشکال به

حساب نمی آید ،بلکه در واقع بیانگر شخصیت اشکالکننده است که سبب خندهی هر خوانندهای می-
شود .آنچه می شود به آقای کدیور توصیه کرد این است که از آنجا که شما دارای ذهن خیالپرداز قوی
هستید ،میتوانید رمان های قوی خلق کنید و کمتر با این کلمات غیرعلمی و غیردقیق ،آبرویتان را ببرید.
.۲

وقتی ما در جامعه  ،فقهای متعددی داشته باشیم و مجلس خبرگان هم وجود داشته باشند که در

انتخاب رهبر صالح خبره باشند ،نظام به چالش کشیده نخواهد شد تا برای حفظ این نظام ،نیاز به
دروغپردازی از ناحیهی کسانی باشد که جزء مورد اعتماد ترین افراد جامعه هستند و مورد تأیید
مرحوم امام (ره) بوده اند.
.۳

یکی از نشانه های ادعای فاسد داشتن ،نتایج فاسد است .ایشان برای اثبات کردن ادعای خود که

امام اجتهاد آیتهللا خامنه ای را امضا نکرده اند ،مجبور شدهاند اتهامات بزرگی به شخصیت های
نامی این کشور بزنند ،بی آنکه دلیلی برای آن ذکر کنند و خوانندگان را قانع کنند و این خود بهتنهایی می-
تواند مهر بطالن بر همهی ادعا های ایشان باشد.
 .۴نمی دانستیم که ایشان علم غیب هم دارند که این هم برای ما معلوم شد .واقعا ً بهواسطهی چه برهان
و دلیلی ایشان فهمیدند که تمام مشکالت آقای هاشمی بهخاطر همان گنا ِه نابخشودنی (البته بهزعم ایشان)
بوده است؟ این جز از راه علم غیب قابل درک نخواهد بود ،زیرا اگر هم قبول کنیم که آقای هاشمی اشتباه
بزرگی کرده باشد و بپذیریم ناجوانمردی ها و جفایی در حق او صورت گرفته باشد ،باز هم ربط بین
این دو را چگونه اثبات خواهیم کرد؟ مگر اینکه ادعای ّ
عالمالغیوبی بکنیم.
اشکال ششم
بر فرضی که نقلقول ها داللت بر اجتهاد آقای خامنه ای از سوی امام داشته باشد ،باید توجه داشت
که اجتهاد اقسامی دارد و اجتهاد مورد نیاز رهبری مادون اجتهاد مورد مرجعیت است و اجتهاد رهبری،
کفایت اجتهاد در مقام مرجعیت نمی کند.
نقد اشکال ششم
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.۱

ادعای بدون دلیل و مدرک ،به هیچ عنوان ارزش علمی ندارد .ایشان که ادعا دارند در مدرسهی

امام اجتهاد اقسامی دارد و اجتهاد در حد رهبری ،غیر از اجتهاد در حد مرجعیت است ،چه دلیل و
مدرکی دارند؟ مرحوم امام در کتاب «االجتهاد و التقلید» مجتهد را به سه دسته تقسیم می کند :مجتهد
مطلق اعلم ،مجتهد مطلق و مجتهد متجزی و این نکته واضح و روشن است که واژهی مجتهد مسلم در
مجتهد مطلق به کار برده می شود.
 .۲بر فرض که قبول کنیم اجتهاد در حد رهبری پایین تر است از اجتهاد در حد مرجعیت ،اما این
جملهی امام که آقای خامنه ای صالحیت برای رهبری دارد ،داللت ندارد که او از اجتهاد مرتبهی
پایین تری برخوردار است ،مگر اینکه بگوییم معنای جملهی «ایشان برای رهبری شایسته است» این
باشد که برای مرجعیت شایسته نیست که این معنا باطل است ،زیرا اثبات شیء نفی ماعدا ندارد.
اشکال هفتم
اینگونه مطالب منقول درباره ی صالحیت رهبری ،ارزشی بیش از خبر واحد ندارد .اینگونه مطالب که
به سرنوشت یک ملت مربوط می شود ،بهطور محرمانه به کسی گفته نمی شود .مسئلهی رهبری امر
خانوادگی نیست که رهبری به پسر خود یا دخترش بگوید .از همه مهم تر ،خبر واحد در مورد امور
مهمه ،فاقد حجیت است؛ بهخصوص اگر قرائنی برخالف این نقلقول های شفاهی مشکوک باشد که
هست ،از قبیل
مصلحتاندیش ی ها و اغراض سیاسی.
اینکه چه کسی صالحیت رهبری دارد یک مسئله است و اینکه چه کسی باید رهبر باشد مسئلهی دیگری
است و به تعبیر دیگر ،معرفی کردن شخصی برای رهبری با تعیین آن شخص برای رهبری ،بسیار
متفاوت است .آنچه امام ا نجام داد معرفی بود ،نه تعیین .آنچه امر خانوادگی نیست ،تعیین رهبری است،
نه اظهارنظر شخصی.
نقد اشکال هفتم
.۱

درست است که این نقلقول هایی که در مورد رهبری آیتهللا خامنه ای صورت گرفته خبر

واحد است و کسی ادعای تواتر ندارد ،اما خبر واحد بودن چه اشکالی دارد .همانطوری که خبر متواتر
حجت است ،خبر واحد نیز حجت است.
.۲

اینکه چه کسی صالحیت رهبری دارد یک مسئله است و اینکه چه کسی باید رهبر باشد مسئله

دیگری است و به تعبیر دیگر معرفی کردن شخصی برای رهبری با تعیین آن شخص برای رهبری
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بسیار متفاوت است .آنچه امام انجام داد معرفی بود ،نه تعیین .آنچه امر خانوادگی نیست تعیین رهبری
است ،نه اظهارنظر شخصی.
.۳

اینکه فرمودند خبر واحد در امور مهمه اعتبار ندارد ،صد درصد باطل است و بعید می دانم

خود ایشان این مسئله را ندانند که اگر چنین باشد ،باید باب نقد و بحث با ایشان را کنار گذاشت ،زیرا
الزم نیست در مقابل هر کسی که صدایی برآورد ،عکسالعملی انجام داد .اما چرا حرف ایشان صد
درصد باطل است؟ زیرا اوالً آنچه در اسالم از باالترین اهمیت و ارزش برخوردار است ،دین است .لذا
امام حسین (ع) می فرمایند« :اگر دین جدم جز با کشته شدن من استوار نخواهد ماند ،پس ای
شمشیر ها مرا در بر گیرید ».دین اسالم دارای دو رکن مهم اصول و فروع است .تمام مباحث از
طهارت تا دیات ،که جزء فروع دین است ،با خبر واحد ثابت می شود .آنچه نمی توان با خبر واحد
اثبات کرد ،اصول دین است .البته خبر واح دی که مفید علم است به جهت قرائنی که دارد برای اثبات
اصول دین هم کارایی دارد .پس تعبیر را باید درست کرد و گفت :خبر واحد ظنی ،فقط در اصول دین
کارایی ندارد ،اما در سایر موارد ،چه مهم و چه غیرمهم ،کارایی دارد؛ حتی در اثبات مسائل اصول فقه.
ثانیا ً ایشان معتقد هستند که اجتهاد در حد رهبری پایین تر از اجتهاد در حد مرجعیت است .چطور این
اجتهاد قوی (مرجعیت) با خبر واحد اثبات می شود (همانطور که میدانید یکی از راه های اثبات
مرجع اعلم ،شهادت دو انسان عادل است که شهادت دو انسان عادل نیز جزء خبر واحد محسوب
میشود) ،اما دیگری که ضعیف تر است (اجتهاد برای رهبری) ،خبر واحد در مورد آن حجیت و اعتبار
ندارد*.
کد مطلب | ۷۷۷۷ :تاریخ۱/۷/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۱۰؛
عدم تالزم مرجعیت با اجتهاد
اجتهاد یک امر وجودی و واقعی است که نیازمند مقدمات علمی و عملی است که ربطی به قوانین
اعتباری ندارد .در نتیجه ،قانونی بودن رهبریت آیتهللا خامنهای یا عدم قانونی بودن آن ،در آن مقطع
زمانی خاص ،هیچ دخالتی در این موضوع ندارد.
گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛
نقد فصل چهارم
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آقای کدیور در این فصل ،به چند نکته اشاره میکند که ما خالصهی نکات را ذکر کرده و آنها را مورد
نقد و بررسی قرار میدهیم تا ضعف مطالب واضح و روشن گردد .وی در نکتهی اول میآورد:
باب اول :غیرقانونی بودن رهبری آقای خامنهای در سال ۱۳۶۸
در سال  ، ۱۳۶۸بازنگری در قانون اساسی انجام نشده بود .در نتیجه ،این قانون ،مرجع و الزماالتباع
بوده است .یکی از قوانین قانون اساسی در آن مقطع این بود که رهبر جامعه کسی میتواند باشد که
عال وه بر برخورداری از اجتهاد مطلق ،مرجعیت هم داشته باشد و اجتهاد تنها کافی نیست ،در حالی که
یقینا ً آقای خامنه ای در آن مقطع زمانی مرجع نبودند و از آنجا که انتخاب رهبری ایشان قبل از بازنگری
بوده و ایشان در آن زمان مرجع نبوده است ،در نتیجه این عمل مجلس خبرگان مخالف قانون اساسی بوده
است.
نقد و بررسی نکتهی اول
مطلب فوق دارای چندین اشکال و نقد است که عبارتاند از:
.۱

موضوعی که آقای کدیور در پی آن بوده ،اثبات عدم اجتهاد مطلق آیتهللا خامنهای است و هیچ

قانونی نه میتواند این مطلب را اثبات کند ،نه آن را ابطال ،بلکه اجتهاد یک امر وجودی و واقعی است
که نیازمند مقدمات علمی و عملی است که ربطی به قوانین اعتباری ندارد .در نتیجه ،قانونی بودن
رهبری آیتهللا خامنه ای یا عدم قانونی بودن آن ،در آن مقطع زمانی خاص ،هیچ دخالتی در این موضوع
ندارد .پرداختن به این مطلب ،نشانه ی عدم صداقت نویسنده است ،زیرا وی گفته بود موضوع این کتاب
در مورد مرجعیت آیتهللا خامنهای است ،نه رهبری ایشان .مهم تر از آن ،وی به دنبال حقیقت است ،نه به
کرسی نشاندن فرضیهی خود .کدام عاقلی برای اثبات فرضیهی خود ،به اموری تمسک میجوید که
ربطی به مسئله ندارند و بعد ادعا می کند که من به دنبال حقیقت هستم؟ و کدام عاقل حرف ایشان را قبول
خواهد کرد؟
مسئله ی ایشان مثل این است که بنده بگویم تمام مطالب وی در این کتاب باطل است ،زیرا ایشان یک
حرف باطلی را ادعا کرده است و آن اینکه باید پنج آیه از قرآن را حذف کنیم ،زیرا منافات با حقوق بشر
دارد .آیا می -توان به ایشان چنین اشکالی وارد کرد؟ در حالی که این دو مسئله ربطی به هم ندارند .اما به
نظر می رسد نویسنده به دنبال مطلب دیگری است و آن اینکه درست است که در قانون اساسی فعلی،
شرط مرجعیت برای رهبری برداشته شده است ،اما شرط اجتهاد مطلق به قوت خود باقی است و
اعضای محترم خبرگان باید براساس این شرط ،رهبر جامعه را انتخاب کنند و وقتی شخصی برای
رهبری انتخاب می شود ،این خود دلیل بر وجود اجتهاد در رهبری است .آقای کدیور خواستهاند با
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غیرقانونی جلوه دادن مسئله ی انتخاب رهبری ،روی این مطلب پرده بپوشانند ،در حالی که برای هر
خواننده ای ،این مطلب واضح و روشن است که مرجع نبودن تالزمی با مجتهد نبودن ندارد.
به گفته ی بعضی از اعضای مجلس خبرگان آن روز ،این شرط (یعنی مرجعیت) با حکم حکومتی مرحوم
امام برداشته شده بود و اعضای خبرگان با توجه به این نکته ،به رهبری آیتهللا خامنهای رأی مثبت
دادند.
.۲

با توجه به ادله ی والیت فقیه ،آنچه در رهبریت نظام اسالمی الزم است ،اجتهاد مطلق است و

نیازی به مرجعیت نیست .اما شرط مرجعیت در رهبری ،که در قانون اساسی  ۱۳۵۸به تصویب رسید،
جزء قوانین جمهوری اسالمی است که مخالفت با شرع ندارد .در نتیجه ،با رأی ،قابل اعتبار و قرارداد
است و نیز می توان با رأی آن را برداشت .شاهدش این است که در بازنگری قانون اساسی این قانون
برداشته شد .برداشتن این قانون به دو صورت ممکن بود :یکی آنکه با رأی دادن افراد دارای صالحیت
شرط از قانونی بودن خارج شود و دوم آنکه رهبری نظام با حکم حکومتی ،آن را بردارد.
غیرقانونی بودن رهبری آیتهللا خامنهای در صورتی قابل اثبات است که هیچیک از دو مورد فوق اتفاق
نیفتاده باشد ،در حالی که به گفته ی بعضی از اعضای مجلس خبرگان آن روز ،این شرط (یعنی
مرجعیت) با حکم حکومتی مرحوم امام برداشته شده بود و اعضای خبرگان با توجه به این نکته به
رهبری آیتهللا خامنهای رأی مثبت دادند .به گفتهی آیتهللا مؤمن در اینباره ،در جواب کسی که از ایشان
سؤالی در اینباره میپرسند ،توجه کنید]۱[:
«بعضی میگویند در روز  ۱۴خرداد ،که شرط قانونی رهبری ،مرجعیت بوده ،خبرگان یک نفر
غیرمرجع را به رهبری انتخاب کردهاند .در جواب این عده چه میگویید؟
امام در اواخر عمر شریفشان ،این نکته را حل کردند و در جواب آیتهللا مشکینی فرمودند شرط
مرجعیت الزم نیست .این جواب تنها یک راهنمایی صرف نبود ،بلکه از نظر ما ،با توجه به والیت
مطلقهی فقیه،یک قانون بهشمار میرفت .در واقع امام با این اعالم نظر خود ،شرط مرجعیت را
برداشتند .البته این دیدگاه حضرت امام در بازنگری ،از طرق متعارف هم به قانون مبدل شد».
آقای رفسنجانی نیز به این مطلب اشاره میکند« :خبرگان هم اول بهصورت موقت رأیگیری کرد و
حرف و نظر امام را بهعنوان یک حکم حکومتی پذیرفت و براساس نظریهی امام به والیت غیرمرجع
رأی داد تا اینکه قانون اساسی بازنگری شد]۲[».
.۳

اگر هم بپذیریم تا زمان رأیگیری برای رهبری آیتهللا خامنهای شرط مرجعیت وجود داشته و با

هیچ حکمی هم برداشته نشده باشد ،باز هم رهبری آیتهللا خامنهای غیرقانونی نبوده است .در مسائل
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قانونی و اعتباری ،قانونگذار می-تواند قانون و حکمی را جعل کند؛ به اعتبار اینکه شرط آن حکم بعدا ً
به وجود خواهد آمد .این به اعتبار و حجیت قانون در زمان خودش ،هیچ لطمهای نخواهد زد؛ اگرچه
شرط آن هنوز تحقق پیدا نکرده است .خداوند تبارک و تعالی در شریعت اسالم ،این راه را آموزش داده
است و علمای اسالم این مسئله را بهعنوان «شرط متأخر» در کتاب اصولی مطرح کردهاند .فرض بر
اینکه رأی خبرگان به آیتهللا خامنهای با توجه به قانون اساسی مصوب ( ۱۳۵۸که مرجعیت را شرط
رهبری قرار داده بود) و با اغماض از اینکه امام (ره) با حکم حکومتی آن شرط را برداشتند ،غیرقانونی
قلمداد شود .باز هم غیرقانونی بودن زمانی رخ میدهد که با شرط عدم مرجعیت ،که بعدا ً تحقق میکند
نیز این مسئله به قوت خود باقی بماند؛ یعنی اگر با توجه به شرط مرجعیت تحقق یافته باشد ،اشکال
نویسنده وارد است .این در حالی است که رأیگیری براساس عدم شرطیت مرجعیت صورت گرفت.
درست است که این شرط بعدا ً تحقق یافت ،اما ضرری به اعتبار قانون و عمل قانونی نمیزد ،زیرا در
شریعت اسالم از سوی خدا پذیرفته شده است که شرط متأخر ،ضامن قانونی بودن حکم و عمل متقدم
می تواند باشد .بنابراین در گزارش آقای رفسنجانی چنین آمده است« :لذا در جلسهی اول گفتیم با شروطی
که در قانون اساسی خواهد آمد ،وضعیت افراد را بررسی میکنیم».
اگر شرط بعدا ً تحقق نیابد ،قانون از اعتبار ساقط میشود ،ولی در مورد آقای خامنهای چنین اتفاقی نیفتاده
و شرط تحقق پیدا کرد.
پی نوشت ها
[ .]۱سایت خبری رجانیوز.
[ .]۲مجلهی حکومت اسالمی ،گفتوگو با آقای رفسنجانی ،سال یازدهم ،شمارهی  ،۴۱ص .۱۱۷
کد مطلب | ۷۹۹۷ :تاریخ۲۷/۸/۱۳۹۳ :
***
نقد کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» محسن کدیور ()۱۱؛
رأی اکثریت خبرگان حجتی بر رهبری آیتهللا خامنهای
طبق قانون اساسی برای انتخاب رهبر جامعه نیاز به رأی سهچهارم اعضای محترم خبرگان است و اگر
شخصی که دارای شرایط رهبری نظام است ،رأی این مقدار از اعضا را به دست آورد ،رهبر منتخب
مردم است و اگر نتوانست این مقدار رأی را کسب کند ،انتخاب نخواهد شد و بدیهی و روشن است که
اعتراض یک یا چند نفر هرگز مسموع نیست.
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گروه سیاسی برهان /حجتاالسالم مجید بابایی؛ در شمارهی پیشین به ذکر یکی از اشکاالت آقای کدیور
پیرامون غیرقانونی بودن رهبری آیتهللا خامنهای در سال  ۱۳۶۸پرداخته و پاسخ این اشکال نیز داده
شد .در این قسمت به اشکال بعدی وی در همین موضوع پرداخته و پاسخ داده خواهد شد.
باب دوم) گزارش نواب رئیس مجلس خبرگان
آقای کدیور در این بخش ،گزارش آقایان رفسنجانی و امینی را نقل میکند و بعد اشکاالتی را مطرح
میسازد.
گزارش آقای رفسنجانی
در گ زارش آقای رفسنجانی به نکاتی که مورد اشکال ایشان است اشاره می کنیم:
.۱

رهبری آقای خامنه ای بهصورت موقت و با حکم حکومتی امام رأیگیری شد.

.۲

آقای خامنه ای مجتهد مطلق بود و این مسئله برای اعضای خبرگان مسلم بوده است ،زیرا اوالً در

مشهد مشهور بودند و ثانیا ً شاگردانی مجتهد داشتند .ثالثا ً اگر کسی این مسئله را قبول نداشت ،اشکال
میکرد و رأی نمیداد.
.۳

ایشان متقاضی این مسئولیت نبودند.

اشکاالت آقای کدیور به گزارش آقای رفسنجانی
 .۱اگر رهبری آقای خامنهای موقت و با حکم حکومتی بوده ،چرا به مردم اطالع داده نشده است.
 .۲وجود حکم حکومتی مبنی بر اینکه امام شرط مرجعیت را از شرایط رهبری برداشته است ،قابل
اثبات نیست ،زیرا با خبر واحدی اثبات شده که معارض با نص وصیتنامهی امام است و در نتیجه،
حجیت ندارد.
 .۳آقای خامنهای در مشهد به چه معروف بودند؟ به فقه و اصول یا خطابه و منبر؟
 .۴شاگردان مجتهد ایشان چه کسانی بودند؟
 .۵شما گفتید کسی اعتراض نکرد ،در حالی که آقای آذری قمی اعتراض کرد.
 .۶در اینکه آقای خامنه ای متقاضی رهبری نبود درست است ،بلکه به دلیل فقدان شرایط ،در مخیلهی
ایشان هم نم یگنجید که رهبر شود.
نقد اشکاالت
الف) صحیح بودن یا نبودن یک عملی که در جامعه اتفاق می افتد ،تابع تطابق و عدم تطابق با قوانین
موجود در قانون آن جامعه است .حال انتخاب آیتهللا خامنهای به رهبری جامعه ،آن هم بهصورت موقت،
اگر مطابق قانون باشد ،صحیح و معتبر خواهد بود و اطالع ندادن آن ضرری به اصل قضیه نمیزند و
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اگر مطابق قانون نباشد ،اطالع دادن آن مجوز قانونی نمیشود .از طرفی به استناد چه دلیل و مدرک یا
قانونی آقای کدیور ادعا میکنند این قضیه به مردم باید اطالع داده میشد و تا چنین قانونی وجود نداشته
باشد ،ایشان هرگز حق اشکال و مناقشه ندارد .اصالً آیا ما قانونی داریم که بیان کند باید هر واقعهی
قانونی که در جامعهی ما اتفاق می-افتد ،به مردم اطالع داده شود؟ همه میدانند که اطالع دادن یا ندادن
یک امر قانونی ،داللت بر درستی و نادرستی آن ندارد.
ب) همانطوری که قبالً ذکر کردیم ،خبر واحد ظنی فقط در اصول دین معتبر نیست و اهمیت داشتن
امری ،باعث عدم حجیت خبر واحدی که در مورد آن آمده نیست .آقای کدیور هرکجا دچار مسئله شده
است ،به جای اینکه مسئله را حل کند ،صورت مسئله را پاک میکند .به نزدیکان امام تهمت دروغ
میزند ،فقط برای اینکه نظریهی خود را به کرسی بنشاند و بعد ادعا میکند که منصف است! عالوه بر
آن ،این خبر واحد مفید علم است ،زیرا آقای آذری قمی که مخالف رهبری آیتهللا خامنهای بوده است ،این
خبر را نقل کرده و آن را قبول دارد و آقای کدیور مطلب ایشان را در صفحهی  ۹۹کتاب خود آورده
است .یقینا ً آقای آذری قمی از آقای کدیور باسوادتر بوده و اطالعات ایشان در این زمینه بیشتر بوده است
و اگر این مسئله از این جهت دچار اشکال بود ،ایشان حتما ً متذکر میشد.
ج) مستند اعضای خبرگان به اینکه امام (ره) با حکم حکومتی خود شرط مرجعیت را برداشته ،جواب
نامه ای است که ایشان به آقای مشکینی ،رئیس مجلس خبرگان وقت ،نوشتهاند ،نه صرفا ً یک نقل قول .به
گفتهی آیتهللا مؤمن در اینباره توجه کنید:
«امام در اواخر عمر شریفشان ،این نکته را حل کردند و در جواب آیتهللا مشکینی فرمودند شرط
مرجعیت الزم نیست .این جواب ،ت نها یک راهنمایی صرف نبود ،بلکه از نظر ما ،با توجه به والیت
مطلقهی فقیه ،یک قانون بهشمار میرفت».
پس دلیل اعضای خبرگان جواب نامه ی امام (ره) به آقای مشکینی (ره) است و نص امام در اینباره
موجود است .در نتیجه ،تعارضی با وصیتنامه ندارد.
د) یقینا ً منظور آقای رفسنجانی از معروف بودن آقای خامنهای در مشهد ،معروفیت در فقه و اصول بوده
است ،نه خطابه و منبر ،زیرا مسئله ی دوم ربطی به آن مجلس نداشته که آن را بازگو کنند .البته این دو
مسئله مانعه الجمع نیستند و اگر آقای کدیور ادعا کند که معروفیت آیتهللا خامنهای فقط در خطابه و منبر
بوده ،با کالم ایشان در تعارض است و قانون تعارض این است که هر دو کالم از اعتبار ساقط میشوند.
از آنجا که غیر آقای هاشمی هم این معروفیت را ذکر کردهاند ،بدون اینکه معارض داشته باشد ،در
نتیجه ،معروفیت ایشان در فقه و اصول قابل قبول و اثبات است.
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و) خبر واحد در همهی زمینهها حجت است ،مگر در اصول دین؛ آن هم در صورتی که یقینآور نباشد.
آقای رفسنجانی میگوید که من خودم با شاگردان ایشان مباحثه میکردم ،در حالی که مجتهد بودند .این
خبر حجت است ،مگر اینکه معارض داشته باشد .اشکال آقای کدیور فقط این است که چرا اسم این
شاگردان را در جایی ننوشته اند؟ آیا جهل ایشان به این موضوع ،دلیلی بر نادرستی آن میتواند باشد؟
ایشان میگوید که چرا این نکته در کتاب «شرح اسم» ،که به زندگینامهی آیتهللا خامنهای پرداخته،
نیامده است .سؤال ما از ایشان این است که آیا شما تمام مطالب آن کتاب را قبول دارید؟ از بعضی از
نوشتههای آن کتاب به دست میآید که آیتهللا خامنه ای مجتهد مسلم بوده است ،در حالی که آقای کدیور
این تعابیر را اغراقآمیز می داند .اگر قرار بود ایشان به این امر اعتقاد داشته باشد و آن را قبول کند،
ب «شرح
نیازی به گفتن در کتاب نبود ،بلکه همین گفتهها کافی بود ،زیرا آنچه نویسنده در کتا ِ
اسم» آورده برای اینکه معتبر باشد ،باید منبع صحیح داشته باشد و یکی از منابع صحیح ،نقل قول از
افراد مطلع و قابل اعتماد است که ایشان آن را قبول نکردند .حال چه فرقی میکند که در کتاب آمده باشد
یا نه؟ و این در حالی است که ایشان هرگز نتوانسته اند حتی یک دلیل برای اثبات عدم اجتهاد بیاورند و
تنها جهل خود را در کتابی که نوشتهاند به خوانندگان ارائه کردهاند.
فقدان شرایط یا اعتبار ندارد یا واقعیت ندارد؛ یعنی یا آقای کدیور اعتقاد دارد که آیتهللا
ادعای اعتقاد به
ِ
ِ
خامنه ای فاقد شرایط بوده است که این اعتقاد اعتباری ندارد یا خود آیتهللا خامنهای و اعضای خبرگان
اعتقاد به فقدان شرایط دارند که در این مورد هم شواهد برخالف نظر ایشان است.
هـ) طبق قانون اساسی ،برای انتخاب رهبر جامعه ،نیاز به رأی سهچهارم اعضای محترم خبرگان است و
اگر شخصی که دارای شرایط رهبری نظام است ،رأی این مقدار از اعضا را به دست آورد ،رهبر
منتخب مردم است و اگر نتوانست این مقدار رأی را کسب کند ،انتخاب نخواهد شد .با توجه به این نکته،
منظور آقای رفسنجانی از جملهی «کسی اعتراض نکرد ،بلکه رأیگیری انجام شد» ،این نبود که
هیچ کس اعتراض نکرد تا آقای کدیور اعتراض آقای آذری قمی را بهعنوان شاهد نقض ذکر کند ،بلکه
مراد آقای رفسنجانی این بود که اگر اعضای مجلس خبرگان ،آیتهللا خامنهای را قبول نداشتند ،به
رهبریت ایشان رأی نمیدانند ،در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و رأیگیری انجام شد.
بدیهی و روشن است که اعتراض یک یا چند نفر ،هرگز مسموع نیست و جای تعجب است که ایشان با
قطع به غیرقانونی بودن ،چگونه چنین رأیی را از خود صادر کردهاند ،زیرا رای دادن یا ندادن آقای
آذری قمی در اثبات یا نفی رهبریت آقای خامنهای دخالتی نداشته است؛ همانطور که بعضی دیگر هم
رأی ندادند .همانگونه که در گزارش آیتهللا مؤمن آمده است« :گمانم آن موقع افراد خبرگان  ۸۳یا ۸۴
52

نفر بودند .در رأی دادن برای تعیین رهبری ،که شورای نگهبان تصویب کرده و به تأیید حضرت امام هم
رسیده بود ،آمده است حتما ً باید سه چهارم اعضای خبرگان حضور داشته باشند و رأی بدهند؛ یعنی
علیالقاعده هم بایست  ۶۳نفر رأی میدادند .بندهای که منشی هیئترئیسه بودم ،شمردم و بیش از
چهارپنجم رأی داده بودند؛ یعنی بیشتر از حد الزم قانونی .مسئله تمام شد و ایشان رهبر نظام شدند».
نتیجه آنکه در این گزارش آمده است که همه رأی ندادند .حال جای این سؤال از آقای آذری قمی است که
شما که قبول نداشتید ،چرا رای دادید؟
ی) آقای کدیور در اشکال به آقای رفسنجانی گفته است« :اینکه آقای خامنهای متقاضی رهبری نبود،
درست است ،بلکه به دلیل فقدان شرایط ،در مخیلهی ایشان هم نمیگنجید که رهبر شود ».اما باید به چند
نکته توجه کنند.
ایشان با وجود اینکه در نوشتن کتاب خود زحمت کشیده و این کتاب نشان میدهد که اهل تتبع است ،اما
بعضی از مطلب این کتاب حاکی از آن است که ایشان از ضریب هوشی پایینی برخوردار است و چندان
زیرک نیست و ناخودآگاه مطالبی را مینویسد که باعث رسوایی و تمسخر خودشان میشود .اینکه ایشان
ادعا میکند در زمان رأیگیری متوجه آیتهللا خامنهای بوده و حتی به قوهی خیال ایشان احاطه داشته و
فهمیده است که ایشان در مخیله ی خود ،تصور رهبر شدن را هم نداشته ،حرف تمسخرآمیزی است.
ایشان ادعا میکند که به دلیل فقدان شرایط ،آیتهللا خامنهای متقاضی نبود .سؤالی که از ایشان دارم این
است که فقدان شرایط به نظر و اعتقاد چه کسی؟ به نظر آقای کدیور ،به نظر خود آیتهللا خامنهای یا به
نظر اعضای مجلس خبرگان؟ اگر مراد نظر خودشان باشد ،آیا صرف اینکه آقای کدیور اعتقاد دارد
آیتهللا خامنهای فاقد شرایط است ،مسئله را حل میکند و واقع مطابق اعتقاد ایشان میشود؟ این در حالی
است که آقای کدیور هیچ دلیل قانعکننده ای در اثبات مدعای خود اقامه نکرده است .اگر مراد ایشان این
باشد که آیتهللا خامنهای خودشان اعتقاد داشتند که فاقد شرایطاند ،سؤال ما این است که آقای کدیور
چگونه احراز کرده که آیتهللا خامنهای اعتقاد داشته اند که در آن زمان فاقد شرایط هستند و به این جهت
متقاضی نبودهاند؟ رأی اعضای خبرگان نشاندهنده ی این است که ایشان واجد شرایط بوده است ،نه فاقد
فقدان شرایط ،یا اعتبار ندارد یا واقعیت ندارد؛ یعنی یا آقای کدیور اعتقاد
ی اعتقاد به
شرایط .پس ادعا ِ
ِ
دارد که آیتهللا خامنه ای فاقد شرایط بوده است که این اعتقاد اعتباری ندارد یا خود آیتهللا خامنهای و
اعضای خبرگان اعتقاد به فقدان شرایط دارند که در این مورد هم شواهد برخالف نظر ایشان است.
کد مطلب | ۸۰۲۰ :تاریخ۳/۹/۱۳۹۳ :
* حجت االسالم مجید بابایی ،استاد حوزه و دانشگاه
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