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قم« شناسایی شد و   مقدس »شهر در  بار نخستین برای ایران در  کرونا ویروس طاها پارسا:-زیتون

هاست جمهوری اسالمی و بخشی  از این شهر به سراسر ایران گسترش یافت. جایگاه مقدسی که دهه 

از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود، در یک لحظه به سالحی در دست مخالفان تبدیل شد و در  

 به چالش کشیده و گاه به سخره گرفته شد.   پرواتر از همیشه، اعتقادات مومنانهای اجتماعی، بی رسانه

ی نقش روحانیت شیعه و مسئولیت و جایگاه قم قرنطینه نشد و کار از هر سو باال گرفت. زخم کهنه

  پای  کمدار سکوالریزم شیعی شد. کمها در حکومت هم سر باز کرد و کرونا پرچمدینی و سیاسی آن 

بار به چالشی برای زیست مومنانه نیز  مرگ بیماری ینا دیگر  و آمد میانبه هم »شر« مسئله و خدا

دیدگان بیش از همیشه  هم در شرایط و لحظاتی که مردم، بیماران و بازماندگان و مصیبت تبدیل شد، آن 

 . بودند نیازمند امید و پناه  و  تسکین برای دین معنوی کارکرد و به جایگاه 
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هایی کهنه، تکراری و  وضعیت و این سواالت پاسخ داری سنتی برای این روحانیت و منادیان دین 

توان گفت  کم میکند، دستها کمتر کسی را جز خود آنان قانع میای دارند و این پاسخ غالبا کلیشه

ی جذب سواالت و انتقادات نسل جدید در این روزهای پر درد را ندارد.  دستگاه دین سنتی، هاضمه

ای  رویم؛ نحلهروشنفکران و نواندیشان دینی می   سراغ  به   سواالت  ینا  با  مواجهه  برای   »زیتون«  در   ما لذا

دست دهد و به زعم خود برای  کند خوانش جدیدی از دین و مسائل دینی به هاست تالش می که دهه

 های نو دارد و درصدد آشتی دادن دین و دنیاست. سواالت جدید پاسخ 

را با او در میان گذاشتیم، محسن کدیور   هایمانی نواندیشی دینی که پرسشدومین فرد از نحله 

  در  وگوگفت  تا ها را در دو نوبت برایش فرستادم است. مصاحبه با آقای کدیور، کتبی انجام شد. سوال 

  قرنطنیه   چرایی  یدرباره   نیز  او  از.  داد  پاسخ   تمام  نظم  و  حوصله  با  بار  هر  و  باشد  زنده   و  چالشی  امکان  حد

فاق بر سکوالریزم شیعی و سرانجام مسئله شر پرسیدم. ات   این  تاثیر   مقدسات،   با   کرونا  چالش  قم،   نشدن

 وگو را در ادامه بخوانید. متن کامل این گفت 

*** 
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 آقای دکتر، ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، مستحضرید که ویروس کرونا مشکالت 

ها را به چالش  های بهداشتی و اقتصادی آن سیستم متعددی را برای اغلب کشورهای دنیا ایجاد کرده و  

کشیده است. در ایران، اما، این ویروس نخستین بار در قم شناسایی شد و لذا افزون بر این مشکالت  

های اجتماعی  های معرفتی و اعتقادی را هم دامن زده است. مردم در شبکه روزمره و مادی، چالش 

های ی باز شد که بنا به برخی روایات نزدیک به نیمی از دروازه های دوزخ از شهر پرسند چرا دروازه می

شوند. چرا حرمی که بنا بود دارالشفا باشد و شهری که در بالیا باید به آن پناه  بهشت از آن گشوده می 

اند. از طرفی دیگر، قرنطینه نشدن شهر قم، سبب شد که این ویروس  بردیم، منبع ویروس و بال شده می

ه شهرهای دیگر ایران کشیده شود و فرصت استفاده از امکانات و تجهیزات بهداشتی و خیلی سریع ب

شود اگر نفوذ  پزشکی را از مردم بگیرد. این موضوع نیز اسباب اعتراض و انتقاد است و گفته می 

رید افتاد. بگذاروحانیان و اعتقاد و اصرار آنان به »مقدس بودن قم« و حرم نبود، چه بسا این اتفاق نمی 

 جا شروع کنیم. آیا شهر قم مقدس است؟ چرا قم قرنطینه نشد؟ از همین 

یا   ۱۹های مطرح در مورد ارتباط بیماری کووید گویی به برخی پرسشضمن تشکر از فرصتی که برای پاسخ

م بیش  المللی است. انسان قرن بیست و یکویروس با دینداری در اختیار گذاشتید. بیماری مذکور بحرانی بین کرونا 

ای و موشک  های هسته شدت ناتوان یافته، ویروسی که با سالح از پیش خود را در برابر ویروس بسیارریزی به 

رحمانه شناسد. بیتوان به جنگش رفت. این ویروس مرز، نژاد، ملیت، دین، مذهب، فقیر و غنی، زن و مرد نمی نمی

 د قرار داده است. الشعاع خورود و همه مناسبات انسانی را تحت پیش می به 

ایران بدون کرونا هم بدترین سال حداقل نیم قرن اخیر خود را پشت سرگذاشت. گل بود به سبزه نیز آراسته  

داران در کنار  کاری، و جهالت مفرط زمام شعوری، ندانم شد! کرونا هم به مجموعه مصائب ایرانی افزوده شد. بی 

گویی، ماجراجویی در  اخالقی و دروغ به قواعد علمی در اداره کشور، بی اعتنایی تدبیر و بی وقاحت و پرمدعایی، سوء 
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گرفتن نهادینه »منافع ملی«، فساد ساختاری، اختالس،  المللی، نادیده منطقه و زدن ساز مخالف در مناسبات بین

کنار »استفاده    ها درساالری و استبداد بلکه خودکامگی، و همه این خواری، فقدان حاکمیت قانون، یکه دزدی و رانت 

گفته  های پیش ابزاری از دین و مذهب« روایت روز تار ما ایرانیان است. با ورود کرونا تمام مفاسد، نقایص و بحران 

 تشدید و تعمیق شد.

، ویروس کرونا با هواپیمایی ماهان از چین  ( ۹۸حداقل یک ماه قبل از اعالم رسمی )یعنی دقیقا از اوایل بهمن  

  کتمان  – نظام حفظ  مصلحت بنام توهمی برای –در ابتدا شناخته نشد، یا شناخته اما متاسفانه به ایران آمد. یا 

  قرنطینه   عدم   دلیل   به.  اند بوده  قم   در   چینی   کارگران   و   طالب  ایران   در  کرونا   ناقالن  نخستین  رسمی  اعالم   مطابق.  شد 

 قسمت  دو  شما  پرسش.  شد   صادر  منطقه  و  همسایه  کشورهای  بسیاری  و  ایران  نقاط  همه   به  سرعت  به  ویروس   قم،

ارد. پاسخ اجمالی و شفاف من به دو پرسش شما این است: آیا شهر قم مقدس است: مطلقا خیر! چرا قم قرنطینه  د

  ۸که هیچ شهر دیگر کشور هم تا حداقل کاری، جهالت مذهبی، و نفهمی سیاسی همچنان نشد؟ به دلیل ندانم 

  تفصیلی و مشروح به شرح زیر است:فروردین قرنطینه نشده است. پاسخ 

  داده   سخن   داد   بالیا  تمام  از   آن   مصونیت   و   قم   قداست  درباره   فراوان   مذهبی   منابر  در   پرسش،  اول   نیمه   اما  الف. 

  این  منشأ اما. اند بوده  قم از  سیمایی چنین مروج و مبلّغ خوانهاروضه  و هاخواننوحه  مداحان، واقع در. است شده

ید به لحاظ داللت و سند به دقت مورد بررسی قرار داد.  با  را  روایات  این.  روایات  برخی  چیست؟  قم  معصوم  سیمای

محدث بزرگ عصر صفوی در دائره المعارف روائی خود بحاراالنوار در بخش  ( ۱۱۱۱-۱۰۳۷محمد باقر مجلسی )

( بابی منعقد کرده به نام »شهرهای ممدوح و  بحار شناسیجهان و شناسیکیهان  عبارتی به) السماء والعالم کتاب

روایت که بیشترین ارتباط به مسئله    نُهها«. بیشترین روایات این باب در مدح شهر قم است! من  مذموم و غرائب آن 

ام و از هر یک تنها عبارت مرتبط را عینا  های مورد بحث است را انتخاب کرده اخیر دارد و دربرگیرنده کلیه نسبت

کنم. منبع ترجمه هم در دنبال معرفی خواهم کرد. شماره حدیث در پرانتز شماره حدیث در  ی نقل می به فارس 

 در دو چاپ مختلف آن( است:  ۶۰یا   ۵۷االنوار )جلد مذکور در بحار   ۳۶باب 
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  بال   همیشه  فرشتگان  که   راستی  و  درستی  به  و.  …در همه اوقات و ساعاتْ بال از قم و اهل قم مدفوعست  ( »۱

 ( ۲۲[ از اهل قم دفع می گردانند.« )حدیث را]

چون همه شهرها پر فتنه و بال کردند، و آشوب و اضطراب در جهان عام شود، بر شما باد که پناه با قم  ( »۲

 ( ۴۴و    ۲۶دهید، و با حوالی و نواحی آن. بال از قم مدفوع و مصروفست.« )حدیث 

  و  قم  زمین  با  و   آن،  کِرد  بر  کِرد  و   کوفه  با  …زید  بگری  سخت  و  بگریزید   …چون مفقود شود امن در بالد  ( »۳

 ( ۲۹ حدیث)  « .مصروفست و  مدفوع   بال شهر دو   هر این  از که   آن، حوالی

  ایشان   از[  را]  بال  عال  و  جلّ  حق  …قم آشیانه آل محمد علیهم السالم است و ماوی و جای شیعت ایشان  ( »۴

 ( ۳۱مچنین هر بدی را.« )حدیث  ه  و  دشمنان از  ایشان شدن بیزار سبب به است، کرده  دفع 

جای داهیه و عنائی و بالئی که به شما رسد، بر شما باد که به قم وطن کنید، که قم مأوای فاطمیان و راحت( »۵

 ( ۳۲مؤمنانست.« )حدیث  

شان  حق سبحانه و تعالی فرشته ای آفریده است و او را بر قم موکل گردانیده تا بالهای خود را به سر ای( »۶

فروگذاشته است و می افشاند و می جنباند تا هیچ جباری و گردنکشی بدیشان قصد نکند به بدی، اال آن که حق  

 ( ۴۶چون نمک در آب گداخته گرداند و ناچیز کند.« )حدیث سبحانه و تعالی او را هم 

خاک قم پاکیزه و مقدسه است، و اهل قم از ماانَد و ما از ایشانیم، و چون یکی از ایشان مضطرّ و عاجز  ( »۷

  و  ما شهر قم  شهر ؛…شده باشد و به بالی مبتال شده چون حق سبحانه و تعالی را بخواند البته او را اجابت کند 

  “اللهم :  که  فرمود   و   کرد   آسمان  سوی   مبارک   سر   پس  …  مطهره،  و   مقدسه   و  پاکیزه  است  شهری   ماست،  شیعه  شهر

دا پاکا منزّها، اهل قم را از هر فتنه و بال نگاه دار و ایشان  خداون یعنی  هلکه”  کل  من  ونجّهم فتنه  کل  من اعصمهم

 ( ۴۹)حدیث  را از هالک رستگاری دِه و بِرَهان.«
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در حق زکریای آدم بن عبداهلل سعد اشعری فرموده است که: حق سبحانه و تعالی بال از اهل قم بگردانیده  ( »۸

 ( ۴۵چه بال از اهل بغداد به قبر موسی بن جعفر )ع( بگردانید.« )حدیث است به سبب وجود زکریا بن آدم، چنان 

فطوبی لهم، ثم طوبی لهم، ثم طوبی  بهشت را هشت در است، یکی در از آنِ اهل قم راست، پس فرمود: ( »۹

 (   ۳۳لهم ]خوشا به حالشان، پس خوشا به حالشان، پس خوشا به حالشان[.« )حدیث  

کلیه این روایات از امام جعفر صادق )ع( نقل شده، اال روایت چهارم که از امام کاظم موسی بن جعفر )ع( و  

است. یعنی حداقل هفت روایت نخست قبل از دفن   دو روایت اخیر که از امام علی بن موسی الرضا )ع( نقل شده

اند. مطابق این روایات اوال )خصوصا روایت هفتم( قم شهر مقدسی است. ثانیا  حضرت معصومه در قم صادر شده 

مطابق هر نُه روایت قم از هر بالیی در همه اوقات و ساعات مصون و محفوظ است، چرا که آشیانه اهل بیت است  

ومه دختر امام کاظم( و مرکز شیعیان مدافع اهل بیت است. امام صادق )ص( نیز برای مصونیت  )اشاره به حرم معص

اند. ثالثا مطابق روایت اخیر همه مردم  الدعوه بوده قم و اهالی آن از هر فتنه و بالیی دعا کرده است، و ائمه مستجاب

صوص خود به بهشت دارند )تبعیض مقدس!(.  شوند، اال اهالی قم که درِ مخ جهان از یکی از هفت در وارد بهشت می

های سراسر ایران است، با این باور که فرد مدفون  های سنتی قم از پرطرفدارین قبرستانبه همین دلیل قبرستان 

ها رود. پس داللت این روایات در اثبات مقصود مداحان و نوحه خوان ها از همان در مستقیما به بهشت می در آن 

 اند!مدرک حرف نزده یفه بی تمام است و این طا

  یافت  قم شهر مدح  در معتبر  سند  با روایت  یک  حتی نمونه  برای! است مپرس  و مگو روایات  این سند  اما ب. 

  یعنی  هستند، اعتباربی  کامال سندی  لحاظ به استثنا بدون کردم  نقل  که  را روایاتی مشخص شکل به . شود نمی

و خصوصا راوی مباشر افراد ناشناخته و مجهول یا کسانی هستند که   راویان از یکی حداقل  یا روات طبقات تمام

اند. خالصه بر اساس موازین متفق علیه رجال در شیعه جعفری  بزرگان علم رجال بر عدم وثاقت آنها شهادت داده 

ین روایات را بر  تر ائمه شیعه هرگز مفاد ااین احادیث قابل انتساب به ائمه اهل بیت )ع( نیستند. به عبارت صریح

 اند.زبان نرانده 
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اند: کتاب »تاریخ قم« تالیف  جاست که کلیه روایاتی که نقل کردم بدون استثنا از یک کتاب نقل شده جالب این

متن این کتاب به زبان عربی به درخواست صاحب بن عباد اسماعیل . ۳۷۸حسن بن محمد حسن قمی در سال 

کافی الکفاة در عصر فخرالدوله دیلمی ظاهرا در بیست باب نوشته شده است. اما متن این کتاب حداقل از قرن نهم  

  فردی بنام حسن بن علی بن  ۸۰۶-۸۰۵های توان کرد. در سال به بعد مفقود است و درباره آن هیچ قضاوتی نمی 

حسن بن عبدالملک قمی پنج باب اول کتاب مذکور را به فارسی ترجمه کرده است. اینکه ترجمه چه نسبتی با  

دانیم. تاریخ قم )یعنی همین ترجمه فارسی  متن مفقود دارد، یا بر سر پانزده باب احتمالی دیگر چه آمده هیچ نمی 

ر دارد. مطابق تحقیق حسین مدرسی طباطبایی  های کشو خانهپنج باب موجود( حدود دوازده نسخه خطی در کتاب

خوانی شوند که این دو نسخه خطی هم در موارد مهمی با هم هم های خطی به دو نسخه منتهی می همه نسخه 

ترین نسخه هم  متعلق به فرزند مترجم است که البته کامل   ۸۳۷ترین نسخه مورخ  ندارند. )پایان نقل قول( قدیمی

سی دو تصحیح منتشر شده یکی قبل از انقالب توسط جالل الدین طهرانی بر اساس تک  نیست. از این ترجمه فار

و دیگری بعد از انقالب توسط محمدرضا انصاری قمی بر اساس دو نسخه سابق الذکر. کتاب   ۱۰۰۱نسخه مورخ 

 همچنان نیازمند یک تصحیح انتقادی است. 

خ خطی این کتاب چقدر است؟ و به چه میزان قابل  این سوال باقی است که میزان اصالت روایات منقول در نس 

انتساب به نویسنده و مترجم است و افزوده کاتبان نسخ خطی نیست؟ در هر صورت مجلسی روایات این کتاب را  

االنوار درج کرده است. من روایات را از عین متن فارسی قم نامه نقل  از فارسی به عربی ترجمه کرده و در بحار 

نامه در اختیار داریم: ترجمه حسن بن علی بن  روایاتی که نقل کردم از تنها اثری است که از قم کردم. یعنی از 

در کتاب مجالس  ( ۱۰۱۹-۹۵۶حسن بن عبدالملک قمی در قرن نهم. قبل از مجلسی، قاضی نوراهلل شوشتری )

م در این کتاب باز بدون سند  المؤمنین روایت دوم را نقل کرده بدون سند و بدون اشاره به تاریخ قم. روایت آخر ه

و بدون اشاره به تاریخ قم نقل شده، اما سهم اهالی قم از درهای بهشت از یک در به سه در افزایش یافته است  

 یعنی از هشت در بهشت سه در اختصاص به اهل قم دارد! 
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نخستین بار در قرن    بنابراین می توان گفت روایاتی که متنشان را نقل کردم بر اساس مدارک موجود اوال برای

نهم در ترجمه تاریخ قم آمده، سپس دو روایت آن به شرحی که گذشت در قرن یازدهم به عربی به شکل مرسل  

نقل شده، و باالخره توسط مجلسی به زبان عربی ترجمه و از هر دو منبع مذکور در بحار نقل شده است. ثانیا این  

ر کتب اربعه شیعه نقل نشده است. ثالثا تا قرن یازدهم این نُه روایت  نُه روایت بلکه هیچ روایتی در مدح شهر قم د

که  چنانکه اهم روایات در مدح قم است در هیچ کتاب روایی شیعه به جز سه کتاب مذکور نقل نشده است. رابعا هم 

توان  عانه می گذشت روایات منقول یا مرسل )فاقد سند( است یا با سندی ضعیف که قابل انتساب به ائمه نیست. قاط

های  ها یا بر اساس انگیزه گفت کلیه این روایات بدون کمترین تردیدی جعلی هستند و ترجمان رؤیاهای ناقالن آن 

 .باشند می( قدرت  –سیاسی )حدیث 

آیا این روایات جعلی منحصر به شهر قم است؟ خیر. آیا احادیث جعلی در مدح و ذم شهرها اختصاصی به  

ات جعلی در مدح و ذم بالد در منابع اهل سنت چند ده برابر مجعوالت شیعی است. به عنوان  شیعه دارد؟ خیر. روای

در کتاب  ( ۷۵۱-۶۹۱نمونه به این اظهار نظر صریح دو عالم اهل سنت ابن قیم جوزیه )

در  ( ۱۰۱۴والضعیف« و مال علی قاری )نورالدین علی بن محمد بن سلطان( )متوفی  الصحیح فی المنیف »المنار

« توجه کنید: »تمام احادیثی که در مدح و ذم  (الکبری الموضوعه) الموضوعه االخبار فی المرفوعه تاب »االسرارک

  هر  طورهمین  و  … بغداد، بصره، کوفه، مرو، قزوین، عسقالن، اسکندریه، نصیبین و انطاکیه نقل شده دروغ است 

 « .است جهنم و  بهشت شهرهای از شهر فالن گوید  می که  حدیثی

  همگی  قم روایات مثل البته  که –زوین به عنوان نمونه به دو روایت نبوی از منابع اهل سنت در مدح شهر ق

  شهر  این که  بروید  قزوین  به  جهاد  »برای: کنممی  اشاره رافعی  قزوین« اخبار فی  »التدوین کتاب از –  است جعلی

  در را  شهر هر  بهشت درهای  تعداد  اگر «.است بهشت  درهای از  دری و»قزوین  «.است بهشت درهای  بهترین  از

ی است. مطابق روایات اهل سنت تعداد درهای بهشت به ازای هر شهر چند صد  رقم دو  کنیم  شماره شیعی  منابع

 در است. در هر کتاب احادیث جعلی در منابع اهل سنت بابی به احادیث جعلی در مدح و ذم بالد اختصاص دارد. 
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آن  توان گفت هر روایتی در مدح یا مذمت شهری نقل شده باشد جعلی است، مگر خالف به صورت قاعده می 

  نمی   انسانی  و  طبیعی  بالی  و  فتنه  به  ابتال  از  مانع  قداستش  –  نیست  که  –اثبات شود. حتی اگر قم مقدس هم بود  

  قحطی  و سیل و زلزله قبیل از طبیعی  بالیای از نه دیگری شهر هر  مثل قم  که  دهد می  نشان تاریخ مطالعه  .شود

و بمباران. لذا ابتال به ویروس کرونا کمترین منافاتی   کشتار غارت، حمله،  قبیل  از انسانی بالیای  از نه  بوده  مصون 

با قداست فرضی ندارد. دو شهر مقدس قرآنی مکه )ال اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد( و ناحیه بیت المقدس  

هستند.   االمنی(، بدلة طیبة، الواد املقدس الطوی، ابلدل الواد األيمن يف ابلقعة املبارکة)االرض الیت بارکنا فیها، 

که در  هیچ دلیل تاریخی و دینی برای عدم ابتالی این دو شهر به بالهای طبیعی و انسانی در دست نیست. همین

المقدس در سیطره صهیونیسم است بهترین دلیل این است که قداست شهر مانع از نزول بال و فتنه  زمان ما بیت 

عیان مقدس است چندین بار در طول تاریخ با خاک یکسان شده نیست. حرم امام حسین در کربال که به اعتقاد شی

 است. ائمه بقیع از زمان سلطه وهابیون هنوز با خاک یکسان و بی نام و نشان هستند. 

.  ندارند   قداستی   هیچ  زادگان   امام   حرم   ، -  دارد   مناقشه  جای   که   –اگر فرضا قداستی برای حرم ائمه فرض شود  

سلمانان برای مرقد پیامبر، شیعیان به عالوه برای قبور ائمه، و صوفیان  م.  باشد   ترممح  تواند   می  صالح  مومنان  قبور

  برسد   چه  –برای قبور اقطاب خود شأن خاصی قائلند. آنها مجازند به بزرگان خود احترام بگذارند اما اینکه این قبور  

زمره خرافات مذهبی    در   مطمئنا  و   نیست   بیش  ایافسانه  است  مصون   بالیا  همه  از  –   دارد  قرار  آن   در   قبر   که  شهری

است. قداست هم امری کشدار است. هر مسجدی یا به شکل عام هر عبادتگاهی برای مومنان آن معبد مقدس  

است. هیچ دلیل معتبری نداریم که مسجد الحرام، مسجد االقصی، مسجد النبی یا مسجد کوفه از بالیا مصون بوده  

 نین امری را تایید می کند نه متون معتبر دینی. باشند. نه تاریخ به شکل تجربی چ

ها و مهمتر از آن بدون اطمینان از اعتبار سندی  ها بدون تحقیق در اعتبار کتابذکر روایات موجود در کتاب

خردی است. حداقل بیش از سه چهارم روایات در منابع سنی و شیعه به لحاظ سندی بی اعتبار  ها نشانه بی آن

تساب به پیامبر یا ائمه نیستند. حتی روایاتی که مطابق موازین سنتی علم رجال صحیحه یا معتبره  هستند و قابل ان
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محسوب می شوند با تحقیقات مجدد مشخص شده که بخش قابل توجهی از آنها صحیح یا معتبر نیستند. تحقیقات  

  والموضوعة   الضعیفة   االحادیث سلسلة  کتاب)  سنت  اهل  روایات  مورد  در  (۱۹۹۹-۱۹۱۴رالدین األلبانی )صامحمد ن

  کتب  در  موجود  روایات. است نمونه یک  –  شود  می  هم صحاح  شامل که  –جلد(  ۱۴ در االمة فی  السیّء واثرها

(  ۱۳۹۳-۱۳۰۷) بهبودی باقر محمد  تحقیقات. نیست آنها روایات  بودن  صحیح یا بودن معتبر  معادل  شیعه اربعه

نشان می دهد که از هشت جلد کتاب کافی سه جلد، از چهار جلد کتاب من الیحضره الفقیه یک جلد، و از ده  

 . ٪۴۱جلد کتاب تهذیب االحکام پنج جلد صحت سندی دارند یعنی کمتر از  

مشکل جدی در ایران این است که حاکمیت پشتیبان مذهب خرافی است و از طریق صدا و سیما و مطبوعات  

های وابسته، خطبه های نمازهای جمعه و تبلیغات رسمی دینی و مذهبی مروج خرافات و مطالب ضعیف  رسانه و 

پایه است. مراجع تقلید ظاهرا یا با این مذهب خرافی مشکلی ندارند، یا اگر هم موافق نیستند غالبا مبارزه  و بی 

امانه و خرافی قلدرمآبانه نبض جلسات و  دانند. به عبارت دیگر تفکری عوعلنی و جدی با آن را مصلحت نمی 

 تر باشند از چنین مذهب خرافی دورترند.کرده وطنان تحصیلهای مذهبی را در اختیار دارد. هرچه هم تریبون 

  حضرت   تولیت   و   رهبری   نماینده   ابتدا .  نیست  کافی   من  اطالعات  نشد؟   قرنطینه   قم   چرا   پرسش  دوم   بخش   اما ج. 

قلید در این زمینه  ت مراجع که  ندارم  اطالعی  من . کرد مخالفت  حرم  درِ  بستن  با  و  خواند  دارالشفا  را  حرم  معصومه 

محلی که حکومت در قضیه گران کردن بنزین در  دخیل بوده باشند یا حتی اگر دخیل بوده باشند با توجه به بی 

تمالی اقوی از این نیست که رهبر  به مراجع حکومتی کرد نظر آنها محلی از إعراب داشته باشد. هیچ اح ۹۸آبان 

جمهوری اسالمی با چنین امری موافق نبوده باشد. مدرک باالتری که در دست است ستاد عالی مبارزه با کروناست  

در مورد قرنطینه کل کشور از جمله قم خصوصا بستن درِ اماکن مذهبی بوده است.    که باالترین مرجع تصمیم گیر

وافق قرنطینه این اماکن بوده اما رای اکثریت این ستاد چیز دیگری بوده است. اعضای  وزیر بهداشت افشا کرد که م

فقیه هستند. هیچ تصمیم کالنی در جمهوری اسالمی  اند. اما واضح است که منصوبان ولیاین ستاد معرفی نشده 

مخالفت با قرنطینه قم  شود مگر با فرمان صریح یا ضمنی والیت مطلقه. مطابق این تحلیل اولین متهم گرفته نمی 
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شخص رهبر جمهوری اسالمی است. هر یک از مراجع تقلید یا رئیس جمهور یا فرماندهان سپاه یا ائمه جمعه یا  

نهادهایی از قبیل جامعه مدرسین که در این تصمیم نادرست دخیل بوده باشند آنها نیز مسئولند. هر فرد روحانی  

خرافاتی از قبیل دارالشفا دانستن حرم حضرت معصومه مانع قرنطینه   یا غیرروحانی که با توهم قداست قم و یا

 شدن قم شده باشد قابل پیگرد قانونی در محکمه صالحه است.

 

« سخن گفت که »مقاومت کرد و نگذاشت  پیشتر یکی از نمایندگان مجلس از »حکم روحانی و عالمی 

ود« و حتی خواهان رسیدگی از سوی  زودتر شروع ش ها برای اماکن عمومی ها و محدودیت پیشگیری 

های قم و مشهد تعطیل شدند اما وقتی امام ی قضائیه شده بود. در چند روز گذشته هم اگرچه حرمقوه 

تن از مراجع انجام شده، از سوی دفاتر جمعه قم، آقای سعیدی، گفت که این کار به استناد فتوای سه 

را »دارالشفاء« تی از تجمع در حرم دفاع کرد و آنمراجع بالفاصله تکذیب شد. همین آقای سعیدی وق

ی دین خواند، مراجع سکوت کردند. اگر کسی مدعی شود مراجع تقلید، ساختار مذهبی و یا اتوریته 

در سرعت گسترش این بیماری مرگبار و ستاندن جان مردمان نقش داشته و یا مقصر بوده، چه پاسخی 

 توان به او داد؟ می

انتهای پاسخ به پرسش قبل اشاره کردم، اطالعات من در این مورد کافی نیست و محدود به  گونه که در  همان

چه شرط بالغ بود عرض شد. وکیل  های عمومی است. در پاسخ به پرسش قبل، آن اطالعات منتشرشده در رسانه 

هر کسی در هر مقام دینی  مدافع مراجع تقلید نیستم. می توانید این پرسش را با نمایندگان آنها در میان بگذارید.  

شدن اماکن عمومی مذهبی شده باشد بدون هیچ استثنایی از جمله مقام رهبری یا  یا سیاسی اگر مانع قرنطینه 

زادگان در  مراجع تقلید یا غیر ایشان قابل پیگرد قانونی در محکمه صالحه است. قم، مشهد و حرم اما رضا و امام 

شدند. من به شکل شفاف و صریح نظر  سمی ورود ویروس کرونا قرنطینه می سراسر کشور باید در ابتدای اعالم ر
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(.  ۱۳۹۸اسفند  ۱۲) های ویروس کروناخرافه زدایی و عبرت  دینی و فقهی خود را در این یادداشت اعالم کرده ام:

 اما کو گوش شنوا؟! 

 

خبرهایی که از مراجع تقلید در خصوص مواجهه مردم با این بیماری  آقای دکتر! این روزها 

شباهتی به دستورات فقهی و دینی رایج ندارد. مثال: آقای شبیری زنجانی، رعایت   شنویم هیچ می

ضوابط پزشکی را بر همگان الزم دانست. مکارم شیرازی، مردم را به رعایت بهداشت و پیروی از  

. جعفر سبحانی قول پزشکان را حجت دانسته و مردم را دعوت به رعایت  دستورات بهداشتی دعوت کرد

توصیه های پزشکان کرد. صانعی پذیرش توصیه های پزشکی را بر همگان الزم عقلی و شرعی دانست  

دم را به مر کهآن جایبه و اندبرگرفته  را پرستاران و  پزشکان زبان روحانیان،   و تقلید مراجع یعنی …و

گویند. مخصوصا معنویات و توسل به امامان فرا بخوانند از ضرورت رعایت مسائل بهداشت و پزشکی می

روند ها و ضریح ها را می توسل که در الهیات شیعی جایگاه قابل اعتنایی دارد. از طرفی دیگر االن حرم 

کند؟ اصوال خدمتی  میکنند. آیا ویروس کرونا، دارد سکوالریزم شیعی را تسریع با الکل ضدعفونی می 

 خواهد کرد به سکوالریزم؟

https://kadivar.com/17788/
https://kadivar.com/17788/
https://kadivar.com/17788/
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اید عین دستورات دینی و فقهی از صدر اسالم تا کنون است و فقهای  آنچه از مراجع تقلید معاصر نقل کرده 

کرد و امیر مؤمنان بر  اند. رسول خدا )ص( در زمان بیماری به طبیب مراجعه می ای نزدهمذکور هیچ حرف تازه 

شوند مثل بقیه مردم  زمان غالب اطبا هم غیرمسلمان بودند. مراجع و فقها هم وقتی بیمار می   همین منوال. در آن

کنند. دلیل آن هم در فقه شیعه بسیار واضح است: »قاعده حجیت قول اهل خبره« یا نظر  به پزشک مراجعه می 

مع به خبره و متخصص  ها و جوامتخصصان هر رشته است. این یک قاعده عرفی و عقالیی است که در همه زمان 

  شود بدون اینکه نهی و نظر متفاوتی از شارع رسیده باشد.هر رشته ای رجوع می 

  – در فقه اسالمی حفظ جان واجب است و اضرار به خود و دیگران حرام. علم طب از مقدمات الزم حفظ جان  

روزه را به حال بیمار مضر بداند مکلف  زشک  پ  اگر   رمضان،  ماه   واجب  روزه  در.  باشد می  –   است  واجبات  اوجب  از   که

موظف است مطابق نظر پزشک روزه نگیرد. در زمان حج اگر در مکه و مدینه یا در راه سفر بیماری )خصوصا  

بیماری واگیر( رایج باشد فتوای اجماعی فقهاست که حج واجب در چنین شرایطی ساقط است. احکامی که  

استاد بسیاری  ( ۱۳۷۱-۱۲۷۸ه عنوان نمونه نظر سید ابوالقاسم خویی )برشمردم مورد اتفاق فقهای شیعه است. ب

 [شرعا] او  از  تبعیت  دارد  ضرر روزه  که  داد تشخیص  موثق حاذق پزشک   از فقهای معاصر را عینا نقل می کنم: »اگر

 کتاب الصوم( « )مستند العروة الوثقی،  .ای رشته هر در خبره اهل به رجوع بر عقال سیره دلیل به است، واجب

بنابراین اعتبار خبره از حیث خبرویت و تخصص اوست به دلیل ارتکاز عقالیی رجوع به متخصص هر رشته.  

این از امور مستحدثه و اختراعات روزهای اخیر نیست. قوّت آن هم در حدی است که نیازی به امضای شارع هم  

ای از جانب آنها نرسیده  مبر و ائمه که هیچ نهیندارد، روشی عقالیی است در طول تاریخ و خصوصا در زمان پیا

توان گفت که این روش مقبول پیامبر و ائمه بوده است. آیاتی از قبیل »فاسألوا اهل الذکر  است و با اطمینان می 

دانید از آگاهان بپرسید( نیز مؤید همین سیره عقالیی است. محقق  ، اگر نمی ۲۱:۷و  ۱۶:۴۳ان کنتم التعلمون« )

خویی دلیل حجیت قول مجتهد برای مقلدانش را نیز همین قاعده دانسته است. )التنقیح فی شرح العروة الوثقی،  
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به رسمیت  کتاب التقلید( بر این مبنا اعتبار تشخیص پزشکان در حوزه تخصصیشان به شکل کامل در فقه شیعه 

      شناخته شده است.

به بیان دیگر، احکام فقهی بر دو دسته است: احکام مولوی و احکام ارشادی. احکام مولوی احکامی است که  

شارع )خدا یا رسول( صادر کرده است و اعتبار قول به دستور شارع است. احکام ارشادی ناظر به حکم عقل است.  

تیبانی حکم عقل است. تمام آرائی را که از مراجع معاصر نقل کرده اید »احکام  یعنی صدور این احکام در تایید و پش

ارشادی« است. در فقه بسیاری از احکام باب معامالت ارشادی هستند. اتفاقا باید از مراجع تقلید و فقهایی که  

ویق مردم به  اند تقدیر کرد. فقاهت در مواجهه با مباحث پزشکی موظف به تشچنین احکام مترقی صادر کرده 

های پزشکی و بهداشتی است. این تشویق هرگز جای بخش دیگر وظیفه عالمان دین، یعنی  رعایت دستورالعمل 

 گیرد. تشویق به دعا و توکل به خداوند و صبر در مقام بال را نمی 

از  سیمایی که از فقه شیعه در پرسش ترسیم شده ناشی از بی اطالعی مفرط است. دعوت به دعا و معنویات 

گیرد. توسل حاشیه ای بر متن توکل است نه بیشتر. تلقی مطرح  نظر هیچ فقیهی هرگز جای معالجه پزشک را نمی 

توان آن را خصیصه الهیات شیعه به قول مطلق  شده از توسل می تواند با باورهای شیعه غالی سازگار باشد اما نمی 

حتی  (.  ۱۳۹۵شهریور    ۲۴) تامالتی درباره توسل  کنم:میام، تکرار ن معرفی کرد. درباره توسل جای دیگر بحث کرده 

شیعیانی که به توسل هم اعتقاد دارند اینگونه نیست که به جای مراجعه به پزشک بنشینند و دعای توسل بخوانند!  

  – ست. در سراسر فقه شیعه از ابتدا تا کنون  این گزارشی خالف واقع و غیرمنصفانه حتی از این دسته از شیعیان ا

  باید   طبیب«  به  مراجعه  جای  »به   بیماری  زمان   در   شیعیان  که  نداده   فتوا   احدی   –و حتی اخباریون    اصولیون  از  اعم

 !است شده گرفته   اشتباه دعاخوانی  حرفه  با فقه  سوال،  طرح  در . شوند  متوسل   ائمه یا پیامبر به  صرفا

ها امری  کننده ها با الکل و دیگر پاکزاده مسجدالحرام، مسجد النبی، حرم ائمه، ضریح اماماما ضدعفونی کردن  

سابقه نیست. واضح است که به دلیل شیوع بیماری واگیر شدت بیشتری یافته باشد. دینی که پیامبرش نظافت  بی

  است،   الکل  نجاست  منظورتان  اگر.  نیست  ای  تازه  یا  را جزئی از ایمان اعالم کرده، رعایت امور بهداشتی امر عجیب

https://kadivar.com/10804/
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لکل صنعتی نجس نیست، ثانیا به نظر برخی فقهای شیعه مطلق الکل نجس نیست  ا اوال  شیعه  فقه  در   دانست باید 

هرچند نوشیدنش حرامِ مؤکّد است. نظر فقهی من هم همین است؛ لذا ضدعفونی کردن اماکن دینی و مذهبی با  

 هیچ!  الکل چه مشکل شرعی دارد؟ مطلقا

ها با دلیل و  استنتاج سکوالریسم شیعی در پرسش بر مقدماتی مبتنی بود که ناتمامی و نادرستی تک تک آن 

آید. واضح است که مراد از سکوالریسم در پرسش  ای از این وقایع به دست نمی مدرک اثبات شد. لذا چنین نتیجه 

های خرافی از هر دین  منظر دیگر ویروس کرونا تلقی سکوالریسم ذهنی یا فلسفی یا خداناباوری یا الحاد است. از 

دهد چه تشیع خرافی، چه تسنن خرافی، چه مسیحیت و یهودیت خرافی و غیر آن. موازی  و مذهبی را برباد می 

خرافاتی که شیعیان غالی به آن معتقدند در میان مسیحیان انجیلی، یهودیان ارتدوکس و هندوهای سنتی در  

تا   ۲۰۰۳عینا قابل مشاهده است. چند سال قبل دکتر علی جمعه مفتی عام کشور مصر )از  همین دوران کرونایی 

الیومیة« و مجالس متعدد به طهارت پیشاب رسول خدا و ثبوت جواز نوشیدن   العصریة در کتاب »الفتاوی( ۲۰۱۳

ایی نماینده خبرگان  آن توسط صحابه به قصد تبرک فتوا داد و مستندات روایی خود را نیز ارائه کرد. هاشم بطح

کند. خرافات اختصاصی به مذهب و دین خاصی  پنداشت با تربت حسینی بیماری کرونایش شفا پیدا می هم می 

کرونا و دینی که افیون   دهد، و چه بهتر! در یادداشتشک وقایعی امثال کرونا چنین خرافاتی را برباد میندارد. بی 

های خرافی چه ربطی به  ام. اما برباد رفتن چنین تلقی این نکته را شکافته ( ۱۳۹۸اسفند  ۲۸) توده هاست

»سکوالریسم شیعی« دارد؟! هیچ. مگر توهم شود که همه شیعیان مثل هاشم بطحایی می اندیشند و همه اهل  

 .است غیرمنصفانه  و  واقع   خالف توهم دو   هر و  ، - بوده   روشن فقیهی فتوا  این  از فارغ  که – ثل علی جمعه سنت م

https://kadivar.com/17833/
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ها در خصوص  فرمایید در خصوص مواضع مراجع تقلید و سکوت آنشما در پاسخ به سوال دوم می

ها در قبال تعطیلی حرم، باید به خودشان مراجعه کرد و  ی معنادار آن دارالشفا خواندن حرم و تکذیبیه 

ن یا دست کم  رسد در حال دفاع از مواضع فقهی آنانظر می از آنان پرسید. اما در پاسخ سوال سوم، به 

گویید »دعوت به دعا و معنویات از نظر هیچ جا که میبرخورد فقه با این ماجرا هستید، مخصوصا آن

فقیهی هرگز جای معالجه پزشک را نمی گیرد. توسل حاشیه ای بر متن توکل است نه بیشتر« . لذا من  

در مسائل پزشکی همان نظر  خواهم سوال دوم و سوم را به شکلی دیگر هم بپرسم. اگر بناست فقها  می

کاری در این میان پزشکان را داشته باشند، دیگر این تداخل چه ضرورتی دارد؟ البته اگر نوعی موازی 

هایی بود که مثال سیاستمداران هم برای مراجعه به پزشک و متخصص  شود و صرفا توصیه مشاهده نمی

شود، هایی نشان داده میچنان واکنش کنند، اشکالی نداشت. اما وقتی در مقابل سخنان سعیدیمی

افتد. کاری حتی نوعی رقابت و انحراف از مراجعه به متخصص و پزشک هم اتفاق می فراتر از موازی 

کشاند و شود ) و حتی پای سرعت یافتن سکوالریزم را به میان می تر می جا با اهمیت موضوع از آن 
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ضوعات دیگری هم از جمله موضوع اقتصاد و سیاست  گیری دین/فقه به نفع علم( که فقها در موکناره 

 و مسائلی چون ربا و خمس و زکات هم چنین تداخل و بلکه رقابتی با متخصصان امور دارند. 

خبرم. در  نشده و از آن بی  اثبات  من  بر  حقیقتا  اید نوشته  که  آنچه . گویممی  سخن اطالعاتم  حد  در  من  الف. 

  دهید نمی  احتمال  آیا.  ندارم  غیب  علم  متاسفانه   هم  من  نشده،  ذکر  است  متهم   که  «عالمی و پرسش دوم نام »روحانی

  اما ! است؟ مراجع  از بیش حکومت پشتوانه  به قدرتش که  باشد  مدرسین جامعه رئیس یزدی محمد  ضمیر مرجع

کر نامشان نقل شده است. بنابراین آنچه در پاسخ این دو پرسش آمده  ذ با تقلید  مرجع چهار قول سوم  پرسش  در

های من واقع نشده است. من از ابتدای این اظهارنظرهای  ناظر به هم نیست و تعارض مطرح در پرسش در پاسخ

  جیده نسن اظهارنظرهای این قبال در که  –خالف شرع و قانون تولیت حضرت معصومه به او و مراجع تقلیدی 

  سه که عبارتی عین پرسش، در  آن  به  توجه  عدم دلیل به . امکرده  اعتراض  شفافیت و  صراحت با –کردند  سکوت

 : آورم می اینجا امکرده  منتشر  قبل  هفته 

 که است تاسف باعث .نیستند  بیشتر جاهالنی کنند  می پافشاری [مذهبی ] اماکن این بودن باز بر  که کسانی»

درِ  داشتن بازنگاه در حکومتی یا سنتی  روحانیون دغدغه .است شده جاهالنی چنین زورگویی  تسلیم بهداشت وزیر

ارتز  خرافاتی چنین با دینی حکومت  و سنتی منابر حقیقت در !است کسب دغدغه نیست، دینی دغدغه هاامامزاده  

 بودن دارالشفا خرافه  کرونا ویروس  . شود می برمال منابرشان بودن دروغ ببندند  را حرم درِ  اگر  اکنون و  اند  کرده اق

اما  مشخصا و  مذهبی اماکن بستن در اسالمی جمهوری تعلل ….کرد برمال  را ها امامزاده دیگر و معصومه  حضرت

غیر  شهرها دیگر و  قم  در بیماری شیوع  خطیر شرایط  در  جمعه نمازهای موقت کردن تعطیل در تاخیر و  ها زاده م

 در  مذهبی  تجمعات همه تعطیل وجوب از بلکه  جواز از نه وضوح و  شفافیت به که تقلید  مراجع .است اغماض قابل

ب  اسالمی جمهوری رهبر وظیفه  این  همه از قبل  .مسئولند  شرعا اند  نکرده دفاع  بهداشتی مسئوالن فرامین اجرای

ح  قبیل  از) دینی نهادهای در وی نمایندگان اما .کند  تعطیل شرایط  شدن عادی تا را تجمعات و اماکن این که وده 

اجر  مانع مهمترین کرونا شیوع با مبارزه ملی  ستاد عضو نظامی  و امنیتی تبلیغاتی، نهادهای و ( معصومه حضرت رم
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ای  داشتن بازنگاه در مقاومت .اند  بوده تجمعات و اماکن این تعطیل  در  کشور بهداشتی و پزشکی مسئوالن نظر ای

 ( ۱۳۹۸اسفند    ۱۲،  خرافه زدائی و عبرتهای ویروس کرونا) .«است مسلّم  نفهمی و جهالت نیست، دینداری اماکن ن

  آراء  چون  و  کنم  می  دفاع  –  باشد  که قائلش  اینکه بدون –کنم از قول حق هر کس به صراحت عرض می 

و حاضرم تاوان آن را نیز بپردازم! در سرتاسر   ام  کرده  دفاع  اقوال  این  از بوده  حق  نظرم به  تقلید  مراجع از  منقول 

هایی از این  کنند تا در بحران ها از عالمان دینی که نفوذ کالمی در میان متدینان دارند دعوت می دنیا حکومت

  توان پیام رهبران یهودی و مسیحی را با همین قبیل پیروانشان را به رعایت بهداشت دعوت کنند. به راحتی می 

  این  جز – دیگر کشورهای در چه ایران در چه –مضامین مشاهده کرد. راستی آیا فقیهان و مفتیان اهل سنت 

  از   بهداشتی  موازین  رعایت  به   متدینان   تشویق   مقام  در   و   است  ارشادی   احکام  این   کنممی   تکرار  دیگر  بار!  کنند؟می 

سندد اقامه دلیل کند. فقه در قلمرو  پنمی   هرکه .  است  پسندیده  و  دفاع  قابل  امری  فقهی  رای  این.  است  دینی   منظر

خود مثل هر علم دیگری قابل احترام و مفید است. رای یادشده »در دفاع از بهداشت عمومی و عمل به نظر  

    کارشناسان پزشکی« مطلقا خروج از قلمرو فقه نیست.

و تجویزهای پزشکی، دیگری توصیه به پیروی  ها اظهار نظر در أمور پزشکی دو گونه است: یکی دستورالعمل

نظر پزشکان و رعایت موازین بهداشتی مورد نظر پزشکان. گونه اول منحصرا در اختیار جامعه پزشکی است و  

  جامعه  به اختصاصی دوم گونه . است قانونی  پیگرد قابل – فقیهان جمله از –دخالت هر فرد غیرمتخصصی در آن 

به معروف و نهی از منکر. سیاستمداران و متصدیان أمور   امر شبیه است، عمومی حقوق زمره در  و  ندارد، پزشکی

حکومتی از یک سو و فقیهان و عالمان مذهبی از سوی دیگر نه تنها مجازند بلکه »موظفند« در پشتیبانی از جامعه  

متصدیان حکومت از طریق   پزشکی مردم را به رعایت موازین بهداشتی و پیروی از فرامین پزشکان دعوت کنند.

کنند. جامعه  های اخالقی و شرعی چنین می تصویب و اجرای قوانین و مقررات، و عالمان دینی از طریق توصیه 

کند بلکه موکدا از آنها درخواست  پزشکی در سراسر عالم نه تنها از این قبیل اقدامات عالمان دینی استقبال می 

 کند.هم می 
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ن به هر دو گونه فوق اظهار نظر شده است. اظهار نظرهای عباس تبریزیان از گونه  در ایران از طرف روحانیو

اول است یعنی دخالت غیرمتخصص در أمور پزشکی و کامال مردود است. اظهارنظرهایی که در پرسش قبل نقل  

برای پرسش   کردید از گونه دوم و قابل دفاع است و هرگز به معنای دخالت در أمور پزشکی نیست. بنابراین جایی

  دارالشفا  را حرم که –شما باقی نمی ماند. اظهارات محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت حرم حضرت معصومه 

 . دوم نه  است اول گونه  از –  بود  حرم درِ  شدن بسته مخالف و  بود  خوانده

  موازین   رعایت  و  پزشکی  دستورات  از  تبعیت  لزوم  ارشادیِ  احکام  بین  پرسشتان  اخیر  قسمت  به  پاسخ  در  اما ب. 

اید، تفاوت است. اقتصاد و سیاست وظیفه فقیهان نیست. البته در نظریه والیت  که اشاره کرده  مواردی  و  بهداشتی

فقیه آقای خمینی همه این أمور تحت والیت مطلقه فقیه است. اما نظریه یادشده در فقه شیعه نظریه »اقلیت  

تفکیک مبارک قائل هستند. به یکی از اینها به اختصار اشاره می کنم،  مطلق« است. اکثریت فقهای شیعه به این 

ق( فقیه، حکیم و از استوانه های أصول فقه شیعه  ۱۳۶۴-۱۲۹۶محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی ) 

 متعلق  امور در نه شود مى محسوب نظر اهل استنباط، در  بودنش فقیه واسطه به یک قرن قبل نوشته است: »فقیه

س  امور ] امور گونهاین  ندارد، معنى پس .آن امثال  و دفاعى و جهادى  امور اداره مرزها، حفظ  شهرها، امور تنظیم به

سید   وی اول  تراز شاگرد  دو ( المکاسب کتاب  حاشیة)  .«کنیم موکول بودنش  فقیه  واسطه به فقیه به را [ یاسى

الوثقی، کتاب االجتهاد والتقلید( و سید محمد حسین طباطبایی  ابوالقاسم خوئی )در التنقیح فی شرح العروة 

)المیزان، در تفسیر آیات سوره نساء( دقیقا به راه استادشان رفته اند. من بیش از دو دهه قبل این آراء را در کتاب  

 ( ۱۳۹۶آذر   ۲۲، روی اصفهانی بر عدم والیت سیاسی فقهااستدالل بدیع غحکومت والیی نقل و تحلیل کرده ام. )

های دینی هستند و با مالیات  اما سه مثالی که زده اید یعنی ربا، خمس و زکات، اما خمس و زکات مالیات 

بینی  کنند. شورای منتخب متدینان هر مسجد و منطقه بر گرداوری و هزینه کردن انها در أمور پیش عرفی فرق می 

هایی از قبیل نظام والیت   ها مجاز به دخالت در آن نیستند. )البته تئوکراسی ارت می کند. دولت شده شرعی نظ

کنند( در کشورهای دموکراتیک سکوالر مانند آمریکا پیروان هر یک از ادیان  مطلقه فقیه در هر کاری دخالت می
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ی تشویق أمور خیریه اگر قبض رسمی  کنند نه دولت. براشان پرداخت می های دینی خود را به مرکز دینی مالیات

 شود. پرداخت به کلیسا به دولت ارائه شود از مالیات شهروند کسر می 

اما ربا در ادیان ابراهیمی حرام و ممنوع است البته با اختالف در حدود و ثغور آن. فقیهان و عالمان هر دین  

اگر عالمان دین بتوانند نظر خود را از طریق  فتوای خود را در مورد معامالت ربوی به متدینان اعالم می کنند. 

گذاری  ( تبیین و اکثر شهروندان را قانع کنند با تصویب مجلس قانون public reasoningعقالنیت عمومی )

به »قانون عرفی« تبدیل می شود. اگر هم موفق نشدند قانون عرفی کشور به راه خود می رود، حکم شرعی هم به  

به  راه خود. در اغلب کشورهای مسلمان که با حکومت دینی اداره نمی شوند )یعنی بیش از پنجاه کشور( دقیقا 

شود. اکثریت قاطع این کشورها هم اهل سنت هستند. در چهار کشوری که به اصطالح  همین روش عمل می 

ان سعودی، و سه  عربست پادشاهی  یعنی –شود حکومت اسالمی دارند و احکام شرع قانون حکومتی محسوب می 

  موردی  میدانی تحقیق به یازن  کشورها این در  – به اصطالح جمهوری اسالمی یعنی پاکستان، موریتانی و ایران 

  درباره  که  مباحثی  بهترین  از  یکی! ناراضی آن  از  هم مراجع اکثر اتفاقا و  است مشخص ایران  وضعیت اجماال. است

متفکر اهل سنت و استاد فقید دانشکاه  ( ۱۹۸۸-۱۹۱۹حمن )الر فضل مقاالت شده نوشته مدرن  دوران در ربا

 تر از آن است که در پرسش مطرح شده است. پیچیده شیکاگو است. مسئله بسیار 

العمل تفریطی نسبت  آنچه در این چهار پرسش توهم شده است با یک چوب راندن همه فقهاست، نوعی عکس 

گرایان  به درازدستی افراطی روحانیون حکومتی در چهار دهه اخیر. حساب »بنیادگرایان حکومتی« از »سنت 

  بر  ی« جداست. در این پرسشها دو گروه نخست یکی فرض شده و مواضع گروه اول حوزوی« و »نواندیشان دانشگاه

 چنانآن   دارند،   مختلف   أصناف  هم  گرایانسنت .  است  خطرناک  و   پایه   بی  تعمیمْ   این.  است  شده  داده   تعمیم   دیگران

  شناخت  باید  را تکثرها و تنوعها این. کنند  نمی  فکر هم مثل اساسی مسائل در همگی ن مسلمان همنواندیشا که

  بینانه  واقع  شناختِ  راهزن دو  هر  عشق  و  نفرت . ساخت فاضله  مدینه  فکری  تسطیح با نیست  قرار . کرد احترام و

هی منصفانه و عادالنه همچون  نگا انسانی معرفت این به من فقاهتْ به  افراطی حساسیت و  بدبینی  برخالف. است
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گر« منجر  العملی افراطی به »سکوالریسم ستیزه که این برخوردهای عکس دیگر معارف انسانی دارم. خوف آن دارم  

       شود از نوع الئیسیته فرانسوی.

انتظار از فقه چهار حوزه بیشتر نیست: مناسک )نماز، روزه، حج و زکات(، شبه مناسک )احکام دینی خوردنی  

ربا( و ضمانت مسائل اخالقی )از قبیل   ها، آشامیدنی ها و روابط جنسی(، سرخط برخی معامالت )از قبیل حرمت

  ۲) انتظار از دین و نواندیشی دینی  حرمت دروغگویی و وجوب امانتداری(. این مباحث را اینجاها توضیح داده ام:

نکاتی را که اشاره کردم برای کسانی قابل قبول است که  (. ۱۳۹۷مهر  ۱۵)  نسبت فقه و حقوق و ( ۱۳۹۶مرداد 

اند و  همچنان به موازین کتاب و سنت معتبر پابند هستند، اما کسانی که در عمل از متون اصلی اسالمی گذشته 

(؛  deistباور به خدا برایشان مانده، آن هم خارج از چارچوب ادیان ابراهیمی )از دین )نه فقط تشیع و اسالم( تنها  

(؛ یا باالتر از آن، در نظر و عمل »سکوالر ذهنی یا  spiritualistیا از آن هم گذشته، به معنویتی اعم قائلند ) 

نند. در میان چنین  دافلسفی« شده اند، واضح است که نیازی به چنین مباحثی ندارند و آنها را اتالف وقت می 

    افرادی البته سکوالریسم مطرح در سؤال موضوعیت دارد. قرار نیست همه مثل هم فکر کنند.
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های در ایران دامن زده است. صحنهتری را هم تر و شاید اصیل ویروس کرونا چالش معرفتی عمیق 

های عزیزانشان و  ع با جنازه افتد. مردم حتی امکان ودا روزها در سراسر کشور اتفاق می  دردناکی این 

پرسند میان این همه بال و شر، خدا کجاست؟ تر از همیشه میپناه یابند و بی برگزاری مراسم ختم را نمی

مسئولیتی خدا« را »رحمت و  پرسش رادیکالتر این است: چه دلیلی وجود دارد که این»غیبت یا بی 

 حکمت« او بدانیم؟ 

یماری کرونا متاسفم و خصوصا به هموطنان مصیبت دیده تسلیت عرض کرده  از درگذشت هر انسانی به دلیل ب

انگیزی چنین برایشان رحمت خداوند و برای بازماندگان صبر مسئلت دارم. در زمان وقوع هر حادثه تلخ و غم 

این  تواند این باشد که مسبب همه اندیشانه می شود یا امکان مطرح شدن دارد. پاسخ ساده هایی مطرح می پرسش

مسئولیتی دیگر جایی برای باور به رحمت و حکمت خدا هم نیست.  شرور و بالیا خود خداست که با غیبت و بی 

معنی است. مگر اش بیاگر خدا از فجایع این ویروس و طریق جلوگیری از آن بی اطالع است، دیگر علم مطلقه 

ت که دیگر قدرت مطلقه ندارد، و اگر  توانستوانست جلوی این ویروس منحوس را بگیرد؟ اگر نمی خدا نمی

توانسته و اقدامی، نکرده حکمت و رحمتش زیر سوال است. این همان »برهان شر« مشهور است که البته نتیجه  می 

کند. ]یعنی[ خدایی که علم  ماند، و اصل وجود خدا را نفی می آن به نفی صفات جالل و جمال خداوند منحصر نمی 

 ابله با بالیای طبیعی و انسانی ندارد اصال نیست، خالص! و قدرت و حکمت و رحمت مق

گناه را کشته و  های مظلوم و بی های واگیر بسیاری از انسانآتشفشان، زلزله، سیل، توفان، قحطی و بیماری 

ها، و اقداماتی از قبیل تجاوز، شکنجه، زندان، حصر و دیگر اقدامات جنایتکارانه انسانی، افراد  کشد. در جنگمی 

شوند. در  ناپذیر و حتی مرگ شده و می روحی جبران گناهی رنج دیده، قربانی شده و مبتال به صدمات بدنی و بی

گناهی رنج دیده، لطمات روحی و جسمی جبران ناپذیری دیده و حتی جان  اقدامات غیرعمدی انسانی افراد بی 

کشی چند صد هزار مسلمان روهینگیایی در میانمار  اند. در همین دوران ما در جریان نسلخود را از دست داده 

گناه از جمله کودکان معصوم توسط عربستان  متعصب، بمباران منجر به کشتار هزاران یمنی بی   توسط دولت بودایی
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پیمانانش، گرسنگی مفرط در چندین کشور افریقایی، آوارگی چند میلیون شهروندان سوریه تحت  سعودی و هم 

اوم اهالی فلسطین توسط  دیکتاتوری بشار اسد، هولوکاست )فاجعه کشتار یهودیان توسط هیتلر(، آوارگی و رنج مد 

گناه در  وطنان بی شدن جمعی از هم آید، کشته دولت غاصب اسرائیل خصوصا فشاری که بر اهالی مظلوم غزه می 

،  ۱۳۶۷های ایران در دهه شصت خصوصا تابستان گناه در زندانسیل فروردین سال گذشته، کشتار زندانیان بی 

که    ۹۸ون کشیدن آن توسط ماموران جمهوری اسالمی در آبان  سرکوب تظاهرات معترضان ایرانی و به خاک و خ

گناه در هواپیمای  انسان بی ۱۷۶اند، کشته شدن تا کنون حتی جرأت اعالم رسمی آمارهای آن را پیدا نکرده 

ر  اوکراینی چند دقیقه بعد از پرواز در تهران، و باالخره کشته شده بیش از دو هزار و پانصد نفر در ایران مطابق آما

داد( و بیش از  رسمی )و بیش از پانزده هزار نفر تا اول فروردین مطابق پژوهش نوید غفارزادگان و هژیر رحمان 

گناه در دنیا به واسطه ویروس کرونا تا کنون، فهرستی از جنایات شرور طبیعی یا  بیست و هفت هزار نفر انسان بی

 انسانی است.

دهد، انتظارات خاصی از خدا دارد به  نسانی را به خدا نسبت میکسی که تلفات این شرور اعم از طبیعی و ا

 شرح زیر: 

های واگیر(  های طبیعی )آتشفشان، زلزله، سیل، توفان، قحطی و بیماری الف. آفرینش دنیا بدون برخی پدیده 

 امری ممکن و مطلوب است.

گیری از حداقل تلفات این  پیش گفته، بر خدا الزم بوده برای های طبیعی پیش ب. بر فرض ناگزیری از پدیده

 کرد. ها اقدام می پدیده

گناه  های بی ج. در شرور انسانی، بر خدا الزم بوده از رنج آالم، تجاوز، شکنجه، زندان، حصر و قتل انسان 

 جلوگیری کند. 
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و   شود و به اموالمیرد یا مجروح نمیکس با شرور طبیعی نمی در دنیای خالی از شرور طبیعی و انسانی هیچ 

هایی که ستمگران برای  ها و محدودیتشود. در چنین دنیایی از جنگ و انواع خشونت هایش آسیب وارد نمی دارایی 

شود یا مورد تجاوز  افتد، نه شکنجه می کنند، خبری نیست؛ نه کسی به زندان و حصر می گناه ایجاد می مردم بی 

میرد یا رنج  ، نه از گرسنگی و قحطی و تحریم می شودگیرد، نه در جنگ یا تصادف کشته و مجروح می قرار می 

توان به رحمت، حکمت، علم و قدرت خداوند ایمان داشت. حال  کشد. تنها در چنین دنیای خالی از شروری می می 

تنها »بهترین دنیای ممکن« نیست، بلکه با وجود چنین شروری  آن که دنیای فعلی آکنده از انواع شرور نه 

ن دم از چهار صفت پیش گفته خدا زد. پس باید گفت یا خدا در دنیای شر زده غایب است یا  تواوجه نمی هیچبه 

 ناتوان از مقابله با شرور است. 

این تصویر خیالی از دنیای بدون شرور البته جذاب است، اما متاسفانه امری غیرممکن و نامطلوب است.  

الینفک دنیای مادی هستند. تمامی این امور علل   غیرممکن است زیرا آنچه شرور طبیعی نامیده می شوند الزمه

ها به خشم خداوند و نتیجه گناهان و  طبیعی دارند. در دوران جهالتِ آدمی از اسباب و علل طبیعی، این پدیده

ها در مواردی این  شد. اکنون با اطالع نسبی از عوامل علمی آن پدیده معاصی مردم آن مناطق نسبت داده می 

ها )زلزله(، ساختن شود )توفان و سیل(، و در برخی موارد با مقاوم کردن خانه بینی می ل از وقوع پیش ها را قبپدیده

های خطرناک که در گذشته عامل کشتار جمعی بود( و  مسیل )توفان(، ساخت واکسن )در مورد بسیاری بیماری 

ها به شدت کاسته  ن تلفات این پدیدهها( از میزاگیری )در مورد دیگر بیمارینیز رعایت موازین بهداشتی و پیش 

 شده است.

کار بیندازد  ها که الزمه الینفک نظم طبیعی جهان است، باعث شده که بشر عقل خداداد خود را به این پدیده

خیز  گیری و کاهش تلفات را پیدا کند. ژاپن که کشوری زلزله های کارشناسنانه پیشو با پیشرفت دانش خود راه 

. در همین قضیه کرونا کره جنوبی توانست با  دهد های حتی هشت ریشتری تلفات نمیاست، امروز در مقابل زلزله 

های سنجیده و کارشناسانه تلفات بیماری را به خوبی مهار کند. در ایران باالخره قرار شده از نهم  اتخاذ تصمیم 
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فروردین با حداقل شش هفته تاخیر قرنطینه شهری )منع رفت و آمد بین شهرها( اعمال شود، خسته نباشند! برای  

ای در قرنطینه نیم بند چه کسی مقصر است؟  به کرونا، تاخیر در اعالم عمومی، و تاخیر شش هفته کتمان آلودگی  

 کاری نهادینه مسئوالن جمهوری اسالمی؟!شعوری و ندانم خدا؟ اسالم؟ الهیات شیعه؟ یا بی 

ز  اما حذف شرور انسانی از طریق دخالت خداوند در حذف ستمگران یا بی اثر کردن ظلمشان در دفاع ا

مظلومین غیرممکن، غیرمفید و نامطلوب است. دنیایی که در آن ارتکاب شر انسانی ممکن نباشد، منافی اختیار 

آدمی است. کرامت انسان در آزادی اراده او، اختیار آگاهانه و مختارانه خیر است. با توهم ورود خداوند به ضرر این  

نبود شر خیر بی معنی و بی قیمت می شود. جامعه انسانی  های انسانی شر از جوامع رخت برمی بندد اما با فاعل

ها آنچه  اند معنی دارد. در بسیاری از مجادالت و نزاع با مواجهه با خیر و شری که آزادانه توسط انسانها اختیار شده

  شود که اشتباه بوده است. گاه هر دو طرف بر خطا هستند. راستی خداوند را خیر می پنداشتیم، بعدا کشف می 

که واقعا بر حق است، در این صورت جوامع انسانی  اقدامات کدام طرف دعوا را بی اثر کند؟ اگر گفته شود طرفی 

می شود که قابل تعمیم نیست. زندگی در چنین  (  ۸۲-۶۰، آیات ۱۸چیزی از قبیل داستان خضر و موسی )سوره  

خداوند درستکار و ستمگر از هم قابل   شرایط غیرطبیعی چقدر مفید است؟ در چنین جامعه شرزدایی شده توسط 

 تفکیک نیست، چرا که بدکاران توان اعمال نیت سوء خود را ندارند.

جهان مادی یا دنیا آکنده از شرور طبیعی و انسانی است. عالم مجردات و آخرت خیر محض هستند و در آنها  

برای به دنیا آوردن چنین عالمی از قبیل  شر راه ندارد. ما همگی جهان بی شرور را تجربه خواهیم کرد. اما کوشش  

های بهشتی است که قرار بود زمامداران جمهوری اسالمی برای ایرانیان بسازند و جهنم از آب درآمد. دنیا با پدیده 

اند دنیا دار ابتالست و آخرت سرای دیدن  اش دنیاست. خداوند و پیامبرانش به ما آموخته طبیعی و شرور انسانی 

ر مواجهه با شرور دنیوی خداوند عقل داده است تا با تدبیر و راهکارهای علمی رنج و آسیب و تلفات  نتیجه عمل. د

را به حداقل برسانیم، و اگر نتوانیم از پس شر برآئیم صبر پیشه کنیم. شرور طبیعی و انسانی وسایل ابتال و آزمایش  

 هستند.
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خورد.  ی ادیان ابراهیمی خصوصا اسالم بر هم می با توهم شرزدایی از طبیعت و جامعه انسانی هندسه معرفت

معنی  خورد. تعالیم معتبر دینی توکل و صبر و رجا بی نسبت دنیا و آخرت و جهان مادی و مجردات برهم می 

ها را با  ترین مواجهه گرایانه اسالم است، شکوهمندانهشود. از آن بیشتر عرفان اسالمی که تعبیر ذوقی و باطنمی 

قاماتی از قبیل رضا، صبر، توکل و رجا دارد. کوشش حکیمان مسلمان در تبیین عقالنی پدیده شر  مقوله شر و م

قابل توجه است. با این ادبیات غنی دینی، مذهبی، فلسفی و عرفانی شر اعم از طبیعی و انسانی در هاضمه تفکر  

 اسالمی به راحتی قابل هضم بوده و هست.

م سروش گفته الهیات یا فلسفه اسالمی در مسئله شرور قوی برخورده  اینکه دانشمند محترم دکتر عبدالکری

ای  ای، رساله نکرده است و الهیات یهودی و مسیحی این امر را جدی گرفته است، چه خوب است اگر ایشان در مقاله 

ین  ای که در ابتدای این پاسخ در تبیگانهیا کتابی به شکل مستند و مبرهن مشخص کنند درباره مقدمات سه 

اندیشد؟ مشخصا چه نقدهایی بر دعاوی امثال مالصدرا )در جلد  انتساب شر به خداوند صورت بندی شد چگونه می 

هفتم اسفار( یا سید محمد حسین طباطبایی )در نهایة الحکمه( درباره شرور دارد؟ و متالهان یهودی و مسیحی  

اند که ایشان مشوق اخذ و اقتباس  دن!( ارائه کرده کدام راه حل منصوری بر برهان شر )البته غیر از تسلیم مطلق ش 

شک تضارب عالمانه آراء و بحث تطبیقیِ مستند باعث ارتقای سطح حکمت، عرفان و الهیات اسالمی  آن هستند. بی 

  در این مسئله خواهد بود.

تر پیش  بلکه قوی   بیند،تفکر فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی ما از ویروس کرونا و امثال آن نه تنها آسیبی نمی 

بیند و باید ببیند، خرافات دینی و مذهبی است. شیوع کرونا از قم بسیاری از خرافات  خواهد رفت. آنچه آسیب می 

تشیعِ غالیانه را نقش برآب کرد. همچنانکه فاجعه هولوکاست بی پایه بودن افسانه قوم برگزیده بودن یهودیان در  

وم برگزیده خداوند نیست. نه یهودیان، نه مسلمانان )به طور عام و شیعیان به  دوران ما را اثبات کرد. امروز کسی ق

های الهی مستثنی نیست. آنچه مایه تقرب به خداوند است  طور خاص(، و نه هیچ کس دیگر. هیچ شهری از سنت

خود را   کند. در این دنیا همه دسترنج عملایمان و عمل صالح است نه چیز دیگر که آثارش در آخرت بروز می 
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خوریم و رهین اعمال خود هستیم. خدا همه جا حاضر و ناظر است. اما »سنت الهی« در طول تاریخ هرگز بر  می 

 دخالت مستقیم در امور طبیعی و انسانی نبوده است.

 

 

شود که جنابعالی به معاد جسمانی اعتقاد ندارید  از پاسخ شما به سوال پیشین چنین استنباط می 

دانید. اگر مطابق نظر شما بپذیریم »جهان مادی یا دنیا آکنده از شرور دیگر را عالم مجردات میو عالم  

طبیعی و انسانی است. عالم مجردات و آخرت خیر محض هستند و در آنها شر راه ندارد« سوال این  

شته باشد و یا  ها وجود دااست چرا باید خداوند باید عالمی را بیافریند که در آن شر و درد و رنج آدم 

 ها اصالت دارد؟ از همان آغاز به همان عالم مجردات اکتفا نکند؟ مگر نه اینکه عدم درد و رنج آدم

  علیه  معطوف  و  معطوف . است آخرت  عالم با متفاوت  امری مجردات عالم. است نادرست مذکور استنباط الف. 

. در همین دنیا حداقل دو عالم داریم: عالم مادی و عالم مجردات. عالم مادی  نیستند  مترادفیْن لزوما عطف  واو با

همین عالم محسوس است. عالم مجردات عالم نامحسوس و مجرد از ماده است. در زبان دینی عالَم به غیب و  

  شود. مراد از شهادت همین عالم مادی محسوس و ناسوت، و مقصود از غیب عالم ملکوت و شهادت تقسیم می 

القدس  شود. خداوند و مالئک یا کروبیان از جمله جبرئیل یا روح جبروت است که بر مجردات نامحسوس تطبیق می 

نشین غیب هستند، وحی نیز از انباء غیب است. واضح است که خداوند و مالئک از دنیا غایب نیستند بلکه  پرده 
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الَم قبر است، و بعد از آن عالَم آخرت یا قیامت است.  همین دنیا آکنده از ایشان است. عالَمِ پس از دنیا برزخ یا ع

 هاست.در این دنیا ضمائر ما مخفی هستند، در آخرت دوره آشکاری همه پنهانی 

اما معاد روحانی و جسمانی همانند معراج روحانی و جسمانی مورد بحث متکلمان و فیلسوفان بوده است.  

اند. ه اند و به دنبال تاویل ظواهر آیات و روایات مرتبط بوده حکیمان مسلمان اشکاالت معاد جسمانی را برشمرد

فیلسوف  -الدین منصور دشتکی متکلمالدین سهروردی معاد جسمانی را با بدن مثالی ممکن شمرد. میرغیاثشهاب

بزرگ مکتب عقلی شیراز در قرن دهم نخستین قدم را در زمینه تبیین فلسفی معاد جسمانی برداشت و مالصدرای  

ازی با تمسک به مبانی ابتکاریش در حکمت متعالیه نخستین برهان فلسفی بر معاد جسمانی را اقامه کرد. دو  شیر

قرن و نیم بعد آقا علی مدرس طهرانی ضمن پذیرش أصول صدرایی نظر مالصدرا را ناتمام دانست و رایی تازه بر  

اند، تنها  الهی منکر معاد جسمانی نبوده  یک از حکمایاثبات فلسفی معاد جسمانی ارائه کرد. به نظر وی هیچ 

اند اما همو نیز خاضعانه پذیرش معاد جسمانی  گروهی مانند ابن سینا از ارائه برهان عقلی بر آن اظهار عجز کرده 

را منوط به تصدیق صادق مصَدق )یعنی رسول خدا( کرده است. نخستین حکیمانی که رویکرد آقا علی مدرس در  

اند شیخ محمد حسن غروی اصفهانی سابق الذکر صاحب منظومه فلسفی تحفه الحکیم،  رفته معاد جسمانی را پذی

و میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی هستند. آراء آقا علی درباره معاد جسمانی توسط استاد محترم دکتر غالمحسین  

تقادی رساله آقا علی  جانب برای نخستین بار تصحیح انابراهیمی دینانی در کتاب مستقلی تشریح شده است. این

یابی معاد جسمانی در فلسفه اسالمی  تحت عنوان »سبیل الرشاد فی اثبات المعاد« همراه با مقدمه تحلیلی در ریشه 

در جلد دوم مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس   ۱۳۷۹در قم و سپس در سال  ۱۳۷۵را در سال 

     جانب باعث تعجب است.ق فوق نسبت انکار معاد جسمانی به اینام. با توجه به سوابطهرانی در تهران منتشر کرده 

شود  که شرور طبیعی و انسانی مختص دنیاست و در عوالم مجردات و آخرت )که برای عدم اشتباه تاکید می این

دو عالم متفاوت هستند( شر راه ندارد، تنها نظر من نیست، نظر اتفاقی اهل الهیات شیعه، و حکمت و عرفان  
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اش مراجعه به سه دانش یادشده و نقد مستدل و مبرهن  می است. اگر کسی در پذیرش آن مشکل دارد چاره اسال

 مبانی دینی، فلسفی و عرفانی آن است.

  آغاز  همان از نباید  چرا باشد؟ داشته وجود آدمها رنج و شر آن در که بیافریند  عالمی خداوند  باید  چرا اما ب. 

خ اجمالی: زیرا چنین چیزی ممکن نبوده است. عالم مادی عالم تزاحم و تضاد  پاس  کند؟  اکتفا مجردات عالم به

ها عامل تلفات یا از بین رفتن منافع و در نتیجه رنج است،  است. شر امری نسبی است. آنچه برای برخی انسان 

و بیماری )و به   الزمه طبیعت است. جهان مادی بدون پدیدهای طبیعی از قبیل آتشفشان، زلزله، سیل، توفان 

اصطالح شرور طبیعی( دنیایی غیرممکن است. کافی است به زمین شناسان، اقلیم شناسان، هواشناسان، زیست 

 شناسان، جانورشناسان و دیگر متخصصان علوم تجربی مرتبط مراجعه شود. 

، یعنی هیچ  ها در انتخاب شر نیستای جز مسلوب االختیار کردن انساناما برای حذف شرور انسانی چاره

خواهند و  ها جز خیر نمی انسانی نتواند شر اراده و انجام دهد. الزمه آن تبدیل انسان به فرشته است. فرشته 

کنند. به عبارت دیگر الزمه دنیای بدون شر قلب ماهیت انسان از موجود مختار به موجود مجبور است. چنین  نمی

ر و چشیدن ابتال و صبر و ارتقا به مقامات عالیه کمال انسانی را  موجودی البته رنج و درد ندارد اما شیرینی اختیا

دهد. به عبارت دیگر الزمه طبیعت انسان مختار آزاد أوال وجود شر اخالقی، و ثانیا امکان انتخاب  هم از دست می 

جازات  آن است. بدون تحقق این دو امر انتخاب خیر ارزش اخالقی ندارد و به لحاظ دینی هم شایسته پاداش و م 

نیست. اکتفا به عالم مجردات )از قبیل فرشتگان( که خطا و معصیت نمی کنند معنایش محرومیت عالَم وجود از  

انسانی است که شایستگی خالفت خداوند و سجده فرشتگان داشته است. اما اختیار و آزادی گلی است که بدون  

 خار رنج و درد و ابتال هرگز نمی روید. 

  محور،  انسانْ و اومانیستی تفکر  در  دارد؟ اصالت آدمها  نکه عدم درد و رنجای نه گرم: پرسش آخر قسمت ج. 

  اصوال   آیا  است؟  شده   اثبات  انسانی  رنج   و   درد   مطلق   از  خالی  انسانیِ  و   طبیعی  جهان  امکان  آیا  سوالی،   چنین   از   قبل

که گذشت.   فلسفی ادله  به نیست، ممکن. است منفی من پاسخ است؟  مفید  بودن ممکن فرض بر  عالمی چنین
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مطلوب نیست، زیر بنای زیبایی کرامت آدمی در تحمل درد و رنج برای رسیدن به کمال انسانی است. اگر بیماری  

نباشد قدر سالمت مجهول است و اگر دنیا سراسر آکنده از راحتی باشد عظمت روح انسانی که در تنور بال تفتیده  

     انی ما اقیانوسی از معارف ارزشمند در این باره است.می شود حاصل نمی شود. متون دینی و عرف

 

 

اند و از آنان به »ابتال« و »آزمایش« یاد  پنجم[ برخی شرور تقلیل یافته  در پاسخ شما] به سوال 

کنم، اگرچه خیرخواه او هستم. اما اگر راه دیگری شود. من هم گاهی فرزندم را تنبیه و آزمایش می می

کردم. اگر خدا خیرخواه تمام باشد و قادر مطلق،  ق بودم همین اندازه تنبیه را هم نمیداشتم یا قادر مطل

یافته هم وجود داشته باشند؟ یعنی وجود همین »شرور« هم یا از قادر بودن  چرا باید همین شرور تقلیل 

عنی در  کاهد یا خیرخواهی او. باالخره وقتی »شر«ی ولو موقت و تقلیل یافته، وجود دارد، یخدا می

ی ما برای کاهش آن حتی بیند )درد و زجری که همهکشد و درد میای دارد زجر میجایی موجود زنده 

 کند؟ کنیم(. أیا این این »تماما خیرخواه« بودن خدا را با تردید روبرو نمی در دیگران تالش می 

نسان مختار آزاد  ا و است، تضاد  و تزاحم سرای مادی جهان. نیست عذاب و مجازات معنایش آزمایش و ابتال 

باید با شری مواجه باشد تا آزادانه و اگاهانه خیر را برگزیند و به کمال انسانی برسد و الزمه الینفک آزادی است  

ها تعریف کنند.  هایی هم به خطا شر را انتخاب کنند و آسایش کاذب خود را در رنج و درد دیگر انسان که انسان
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ای جز وجود و امکان  داری خیر و آزادی و اختیار، چارهزندگی آدمی در دنیاست. برای معنی نبرد خیر و شر تاریخ 

  انسان )  قابل  قابلیت  از   نیست،(  خداوند )  فاعل   فاعلیت  از   –   باشد   اشکالی   اگر  – انتخاب و اقدام شرورانه نیست. اشکال  

 .است مختار انسانِ و  مادی جهان ذاتیِ   نقصانْ که معنی  این به . است( طبیعت و

خداوند خیرخواه مطلق است و اراده حکیمانه او به أمور ممکن تعلق می گیرد نه أمور ممتنع و محال. دو دو  

شود. نمی توان خدا را متهم کرد که چرا دو دو تا را پنج تا نمی تواند بکند. اینکه دو دو تا پنج تا  تا پنج تا نمی

ندارد. برای اثبات مدعای خود اول »امکان« چنین امری را اثبات   نمی شود ربطی به قدرت یا خیر مطلقه خداوند 

کنید بعد خدا را متهم کنید. خواسته شما به لحاظ فلسفی چیزی در حد دو دو تا را پنج تا کردن است. حرف اول  

را  و آخر من این است: شرِ قلیل الزمه جهان مادی است، و عقال حذف آن ممتنع است. تحمل این شر قلیل انسان  

به خیر کثیر می رساند. وجود شر قلیل الزمه عالم مادی، و طبیعت یا ماهیت انسان مختار آزاد است. دنیای بدون  

ای  ای غیرممکن است. عدم امکان آن اشکالی به خداوند نیست. اگر مقدمات فلسفی چنین مطالبه درد و رنج افسانه 

         د کرد.را مرور کنید به نادرست بودن این مطالبه اذعان خواهی
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عنوان سوال آخر؛ شما هم در شرور طبیعی و هم در شرور انسانی )یا به تعبیری اخالقی( به نقش  به

اید. کسی منکر اختیار انسان در ایجاد و کاهش  انسان در کاهش و تنظیم و تفسیر آنان اشاره کرده 

حال و مخصوصا در شرور  جاست که خدا در این شرور مخصوصا شرور اخالقی نیست. اما سوال این

وگویی به همین مناسبت معتقد بود که خدایی  کند؟ آقای دکتر سروش در گفت طبیعی کجاست و چه می 

که از او انتظار دخالت در جهان را داشته باشیم همیشه غایب بوده است )یعنی خدا هست و دخالت را  

باید عاشقش بود و از او انتظاری  جای آن از خدای خودش سخن گفت؛ خدایی کهداند( و بهجایز نمی 

اید »خداوند  چه گفتهحال کجاست؟ اگر چناننداشت. سوال این است: خدای آقای دکتر کدیور در این 

دخالت مستقیم در امور طبیعی و انسانی دخالت مستقیم« نداشته، چرا این خدا با فرستادن پیامبران  

 کند؟در کار جهان دخالت می 

تر از آن است که در این پرسش آمده است. جهان در سراسر وجودش نیازمند  ر و عمیقتنقش خدا بسیار جدی 

خداوند است. در مورد موجودات مادی )طبیعت و انسان( این نیاز صرفا در زمان تولد و موجود شدن نیست، در  

جودات مجرد هم وجود  لحظه حیات نیازمندند. نیاز به خداوند بیش از نیاز موجود زنده به هواست. در مورد مولحظه 

شان همواره نیازمند موجود غنی مطلق است. مالصدرا به زیبایی وجود غیرخداوند اعم از مادی و مجرد را  امکانی

»وجود فقری« تعریف کرده است، موجودی که در ذات خود فقیر و نیازمند به مبدأ هستی است. این فقر و  

هر غیرخداوند فقیر مطلق است و تنها غنی مطلق ذات ربوبی   نیازمندی هرگز از وجود امکانی ما جدا نمی شود. 

 است.

جا خالی از علم و قدرت  کس و هیچ هر دو عالم مجرد و مادی پر از وجود خداوند است، به این معنی که هیچ 

خواهد. به قول  جا هست. البته دیدنش چشم بصیرت می و رحمت و حکمت او نیست. او حاضر مطلق است. همه 

بیند و حضور او  که خدا را با چشم دلش نمی بیند. کوردل است آن طالب کور باد چشمی که تو را نمی ی علی بن اب
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کند. قرآن و عرفان ما داستان این رؤیت با عظمت است. خدای غایب یا الهیات غیبت نگاه پوزیتویستی  را لمس نمی 

 به خداوند است. 

شود. از منظر فرد موحد این سنن همان هی« اداره می خدا جهان را چگونه اداره می کند؟ جهان با »سنن ال

شوند. قوانینی  تدریج توسط دانشمندان در علوم تجربی و تاریخ و علوم اجتماعی کشف می قوانینی هستند که به 

شناسان و غیر آنها  شناسان، اقلیم شناسان، آسمانشناسان، جانورشناسان، گیاه دانان، زمین دانان، شیمیکه فیزیک 

پزشکان شناسان، پزشکان، روان اند، بخشی از سنن الهی در طبیعت است. قوانینی که زیست بیعت کشف کرده در ط

اند، بخش دیگری از سنن الهی است. قوانینی که مورخان،  و متخصصان مغز و اعصاب در بدن انسان پیدا کرده 

بخشی از سنن الهی در تاریخ و جوامع  اند شناسان، فیلسوفان حقوق و سیاست ارائه کرده شناسان، و مردم جامعه

های عقلی خود به دست  اند، یا فیلسوفان در کوششانسانی است. قوانینی که متکلمان از متون دینی استخراج کرده 

ترین سنن الهی در معنای زندگی و  اند، در زمره بزرگ اند، یا عارفان با مشاهدات ذوقی خود فراچنگ آورده آورده 

 مبدأ و معاد است. 

کند. عدم دخالت  دارد و از آن تخطی نمیمند« است و سنن خود را به شدت محترم می خدا »وجودی قانون 

یعنی عدم نقض این سنن الهی. معنایش غیبت از طبیعت یا تاریخ یا جامعه نیست. خداوند ناظری است که مثقال  

وست. أفعال او سراسر حکمت و عین  ای از علم او مخفی نیست و تمام جهان مادی و مجرد تحت قدرت مطلق اذره 

رحمت است. اما بنای او هرگز نادیده گرفتن این سنن و ورود مستقیم در معرکه به نفع کسی یا چیزی یا برعلیه  

کس و چیزی در دنیا نیست. این سنن ناقص نیست تا هر لحظه نیازمند به تبصره و دخالت برای تکمیل و جبران  

الزم است که سنن الهی ناکارآمد و ناقص باشد، به بیان دیگر وقتی که جهان  نقص داشته باشد. دخالت زمانی 

  کثیر  خیر  به  وصول  برای قلیل  شر  حاوی  مادی  جهان که  شد  اثبات [قبال ] موجود بهترین جهان ممکن نباشد. 

. خواهد نمی  یا تواند نمی  یا داند نمی  خدا و  است  ممکن حذفش  اینکه  نه . است ناشدنی حذف  قلیل  شر  این  و است

 .کنید   دقت
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ناشدنی از جهان مادی است. این أمور به  هایی حذفزلزله، آتشفشان، سیل، توفان، قحطی و بیماری بخش 

که موجودات گزنده بخشی از چرخه طبیعت و نافع هستند. انسان در مقابل این  چنانخودی خود شر نیستند. هم 

هایش را به  های طبیعت فائق آید و تلفات و آسیب تدریج توانسته بر آسیبخداداد به های طبیعی با عقل پدیده

کشد و تلفات و درد و رنجش منحصر به  های یادشده درد و رنج کمتری می حداقل برساند. انسان معاصر از پدیده

ناویروس با کشف  زودی خواهیم دید که کروبینی و شناخت علمی نداشته است. به هایی شده که توان پیشبخش

    هایی از قبیل آنفلونزا، آبوال، ماالریا، طاعون و وبا ملحق خواهد شد.واکسن و داروهای معالجه به صف بیماری چ 

های  های طبیعی خدا کجاست؟ خدا حاضر و ناظر است. آنچه آدمی در مقابله با آسیبدر زمان وقوع این پدیده 

قل، قوای بدنی، هوش، استعداد، سالمتی، و ابتکار، همه خداداد است. ما  های طبیعی به کار گرفته از عاین پدیده

  فراموش  را  است  زنده  آب این  از  چیزهمه  کهاین  و  غافلیم کنیم  می  زندگی  آن  در که   مانند ماهی از برکت آبی

  منظرها این افق نهایت اما. نیست خدایی بنگریم قضیه به مادی و  امپریستی  و  پوزیتویستی نگاه با اگر. ایمکرده 

ای که »برهان شر« برایش تمام است نیز  زیک پشیزی ارزش ندارد. فلسفه متافی در  آنها حکم  و  است  ماده  جهان

کند. داند. اما فلسفه الهی از قبیل حکمت متعالیه حضور نافذ خدا را با قوت اثبات می خدا را غایب، بلکه مرده می 

مولوی، عطار، و سید حیدر آملی یا مایستر اکهارت نیز خدا و حضور او را مشاهده  عارفان از قبیل ابن عربی، سنائی،  

 دهد.اند از اینکه این ابتال در محضر جان جانان رخ می آیند. آنها سرخوش کنند و از این مشاهده به وجد می می 

های  یگر محدودیت ها، و داما جنگ، شکنجه، تجاوز، زندان، حصر، سرکوب، فشار، خشونت، تحمیل، سلب آزادی 

هایی این شرور را  ضداخالقی انسانی، الزمه آزادی و اختیار انسان است. این امور بدون تردید شر هستند، انسان 

کنند. زمانی این شرور منتفی و از  ها را به رنج و درد مبتال می شوند و دیگر انسان برای سود شخصی مرتکب می

ع انسان و آزادی انتخاب او بین خیر و شر از او گرفته شود و انسان  شوند که اختیار نو جوامع انسانی حذف می 

شود. مضرات سلب اختیار و آزادی نوع انسانی به مراتب بیش از شرور  موجودی شود که تنها از او خیر صادر می 
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د، شدنی نیستنگونه که مکررا گذشت این شرور الزمه الینفک نوع انسان است و حذف موجود انسانی است. همان 

 مگر اینکه انسان دیگر انسان نباشد و مثل فرشتگان امکان اختیار شر نداشته باشد.

انتظار اینکه خدا در زمان وقوع شرور اخالقی و انسانی سنن الهی را نقض کند و مستقیما وارد معرکه شود،  

ه، ابن زیاد و ابن  رملحمعنایش این است که شرّی رخ ندهد. امام حسینی کشته نشود، و خدا جلوی شمر، یزید، 

ای که شر در  های تاریخ سالبه به انتفای موضوع شوند. چنین جامعه سعد را بگیرد و بر همین قیاس همه تراژدی 

ماند، چقدر مطلوب یا ممکن  آن امکان وقوع ندارد و در نتیجه بین انسان درستکار و انسان ستمکار تفاوتی نمی 

طلب داده است، ثانیا برای هدایت  وجدان اخالقی و فطرت خداجو و حق   است؟ واقعا هیچ! خدا أوال به انسان عقل،

ها بیاموزند و آنها را از زشتی و پلشتی برحذر  ها پیامبرانی فرستاده است تا راه درست زیستن را به انسان انسان

نش در دنیا کامال  ها را در شنیدن صدای عقل و فطرت و وجدان و پیروی از تعالیم پیامبرادارند. اما خداوند انسان

ها رسیدگی می کند و پاداش درستکاران و کیفر  آزاد گذاشته است، و به آنها خبر داده که در آخرت به کارنامه آن 

 ستمکاران را در سرای دیگر خواهد داد. 

خواهند و مطالبه آن دارند که بایستی  مدافعان برهان شر دنیایی پاکیزه از شرور قلیل طبیعی و اخالقی می 

اش نیز بر حذف کامل شر  اش بر علیه شر و به نفع خیر است، »اراده تکوینی« عالوه بر اینکه »اراده تشریعی«  خدا

و تحقق کامل خیر در دنیا تعلق گیرد. به این معنی که به جای تشویق و راهنمایی انجام خیر و نهی از ارتکاب شر،  

  هر  که  –ع شود و دنیا به عالم مجردات یا عالم آخرت أصال اجازه ندهد هیچ شر طبیعی و شر اخالقی در دنیا واق 

  و  طبیعی  عالم موازین  خالف) غیرممکن أوال انتظاری چنین . شود تبدیل  –لی از هر دو نوع شر هستند خا دو

  خیر  جهانی  چنین در . است انسان نوع  ضرر به  ثانیا ،( است شده نهاده  اختیار  و آزادی بر  که  انسان نوع  سرشت

 . شودمی  ناممکن انسان کمال و  عبث،  آخرت معنی، بی

مدافعان برهان شر در حقیقت به دنبال دنیایی هستند که با »اراده تکوینی« یا »اجبار الهی« شر حذف شود.  

های مردم آنها را اجبارا به سوی ارتکاب منویات  در دیکتاتوری صالح یا استبداد منور هم حکومت با سلب آزادی 
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عم حکومت برحق هستند سوق می دهد. استدالل چنین حکومتی این است که اگر مردم آزاد گذاشته  خود که به ز

کنند. ما با زور امکان ارتکاب گناه در فضای عمومی را از آنها می گیریم. در حقیقت حکومت به جای  شوند گناه می 

ای که  ها معتقدند جامعهاین حکومتمردم تصمیم می گیرد و می خواهد همه را با زنجیر به بهشت ببرد. منتقدان  

رسد و اینکه اقلیتی گناه کنند و اکثریتی با اختیار و آزادی گناه نکنند  آزادی گناه نداشته باشد هرگز به بلوغ نمی 

به مراتب ارزشش بیش از این که امکان ارتکاب گناه )شر( را با زور سلب کنیم. راستی استدالل مدافعان برهان شر  

فرقی با توجیه دیکتاتوری های صالح در سلب آزادی های مردم دارد؟ هیچ! در یک کالم آزادی و   در الهیات چه 

اختیار مردم بعد از عقل بزرگترین نعمت خداداد است. سلب آن به هر دلیلی بزرگترین شر ممکن است، شری به  

  شر است. تر از شرور قلیل طبیعی و اخالقی. و این جان کالم من در نقد برهان مراتب بزرگ 

اید، اگر به زبان  ای که بین خدای دوست دانشمند جناب دکتر سروش و خدای من کرده اما در مورد مقایسه 

مدار« است. قانون او »سنن الهی« است و او با  فنی اهل حکمت و فلسفه سخن بگوئیم خدای من »خدایی قانون 

است. خدای کدیور در باالترین حد متصور آزادی و  این سنن در کار جهان و انسان دائما حاضر و ناظر و فعال 

دارد. در زمان رخ دادن شرور قلیل طبیعی متاسف است که چرا انسان در مقابل این  اختیار انسانی را پاس می

های طبیعی خود را مسلح نکرده، و در زمان وقوع شرور انسانی از آدمیان ستمگری که در حق دیگر بندگانش  پدیده

شوند، عمیقا غمگین ارند به شدت ناخشنود است و از اینکه بندگان مظلومش متحمل رنج و درد می ظلم روا می د

است. اما با توجه به خیر کثیرِ آزادی و اختیار انسانی کیفر ستمکار و پاداش ستمدیده را به آخرت موکول کرده  

ند آخرت را چه کسی دیده!(  گویاست. افراد عجول و آنها که افق دیدشان در حد دنیای مادی است )یا می 

خواهند با حذف شرور قلیل دنیوی بهشت اخروی به همین دنیا بیاید، فارغ از اینکه آنها با چنین تلقی دنیا را  می 

به جهنم تبدیل می کنند. کدیور این خدایِ حافِظ آزادی و اختیار انسان که حکمت و رحمتش را با تمام وجود  

ترین مایه آرامش، و دعا به درگاه او به روح  در زمان دشواری و بال یاد او بزرگ   لمس می کند عاشقانه دوست دارد.

 دهد که هر نامالیمی تحمل کردنی است.آدمی چنان قوتی می 
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در پایان از صبر و حوصله شما و خوانندگان محترم تشکر می کنم. به پرسشها که هرکدام حاوی چندین  

  اخیر  پرسش چهار  در خصوصا – ها . با توجه به اینکه برخی پرسش پرسش ریزتر بود به شکل مشروح پاسخ دادم

  باشد   نبوده  بارمالمت   امیدوارم  که  –  تکرار  از  نیز  هاپاسخ  قیاس   همین  بر  شده،  تکرار  مختلف   انحاء  به  بار  چندین  –

  بیشتری   شفافیت  و   وضوح   از  بحث   که  باشد   داشته  را  فایده  این  تواند   می  حداقل  تکرارها  این.  است  نمانده  امان   در  –

برخوردار شود. نکات دیگری درباره شر، سنن الهی، رحمت و حکمت الهی هست که تشریح آنها را به زمان دیگر  

 کنم. برای شما و خوانندگان محترم تندرستی و شادمانی آرزومندم. موکول می 
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