
در سروش عبدالکریم دکتر با دباغ سروش دکتر و کاجی حسین دکتر کمالی، حسین دکتر انتقادی−تحلیلی گوی و گفت

قدرت» و «دین نظریۀ مورد

را (ص) اسالم پیامبر مشی از مغفول روایتی قدرت» و «دین نظریۀ سروش: عبدالکریم
است. کرده برجسته

گذاشت. ورز» اقتدار «پیامبر یا اقتدار» به مامور «پیامبر اقتدارگرا»، «پیامبر جای به می توان ندارم. مشکلی لفظ با

در را وقت این که می کنم تشکر می کنم. عرض سالم عزیز، سروش عبدالکریم دکتر خدمت کاجی: حسین دکتر

که همان طور برسانیم. سامان به جدیدشان نظریۀ مورد در ایشان با را انتقادی گویی گفت و تا دادند قرار ما اختیار

مدت این در خوشبختانه که است فربهی ادبیاتی بر مبتنی گو گفت و این از بخشی شد، مطرح ایشان با نیز پیش تر

سروش دکتر و کمالی حسین دکتر آقایان حضور با کاجی حسین من؛ است. آمده وجود به نظریه این ارایۀ از بعد کوتاه

بگذاریم. بحث به نقادانه–تحلیلی گویی گفت و قالب در را سروش دکتر آقای با را ادبیات این از بخشی داریم بنا دباغ،

تقریباً شود. برطرف آمده، وجود به نظریه این مورد در که ابهام هایی از برخی الاقل شود باعث گو و گفت  این امیدوارم

دالیل از یکی شاید نگرفته اند. را شما بحث اصلی موضوع و نکته منتقدان، از خیلی می کنم فکر و خوانده ام را نقدها همه

حساسیت دینی−عقیدتی، موضوع این به نسبت بسیاری و دارد وجود که است فضایی خاطر به نادرست تفسیرهای این

شما نظریۀ اگر هستم مطمئن نکرده اید. مکتوب را نظریه این هنوز شما که باشد این می تواند هم دیگر دلیل دارند. زیادی

از خالصه ای ارایۀ با را گو گفت و است بهتر می کنم تصور کند. کم را ابهام ها این از برخی الاقل می تواند شود، مکتوب

دهد. انجام را کار این نمی تواند شما خود از بهتر کسی میان این در کنیم. شروع شما اخیر نظریۀ

در مطمئنم که فرهیخته ای عزیزان ممنونم؛ بسیار نهاده اند، من اختیار در که فرصتی از سروش: عبدالکریم دکتر

همچنین و شده مطرح تاکنون که نقدهایی است این بر قرار می دهند. نظر ناقدانه و می کنند نظر عالمانه مسئله، این

خواهد باقی همیشه نظرها اختالف البته شود. ابهام رفع و مطرح گو گفت و این در دارند، حاضر عزیزان که پرسش هایی

نیست. باکی که ماند

نظریات با آشنایان است. من پیشین سخنان ادامه من، کنونی حرف که کنم عرض فشرده و مختصر بسیار مقدمتاً

از آنچه از است عبارت اسالم دیانت است. پیامبرشناسی با معادل دین شناسی گفته ام پیش مدت ها از که می دانند بنده

بسته نقش مسلمانان مخیال در چنان که ایشان سنت خواه و باشد قطعی روایات و قرآن این خواه رسیده؛ (ص) پیامبر

است.

باشد، چه مستمر مراجعۀ این محصول این که سنت. و کتاب به مستمر مراجعه و التزام از است عبارت دین داری

و کتاب در چیزی شد مسلم اگر است. دین داری شرط آنها به مراجعه و سنت و کتاب به التزام اما است، دیگری امر

به عمال و نظراً البته و لزوماً و قطعاً متدین مؤمن یک آن گاه شد، دریافت نوعی اطمینان با آن معنای و است سنت

دین اصول که نمی کنم کید تأ وجه هیچ به لذا می بینید. که است همین دین داری دربارۀ من موضع بود. خواهد پابند آن

این ها همۀ کدامند، عرضیات و ذاتیات کدامند. قطعیات غیر و کدامند ضروریات و قطعیات کدامند، دین فروع کدامند،

همواره که بسیار اختالف با همراه می کنند؛ دین از دین شناسان و عالمان که می شود وانهاده استنباطاتی و استنتاجات به

چنان می شوند. نزدیک یکدیگر به یعنی هستند، متقارب اغلب استنتاجات و استنباطات این البته بود. خواهد و بوده
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این ماند. خواهند باقی هم اختالف ها و تخالف ها اما گیرند، قرار تناقض و تعارض در یا باشند متباین همواره که نیست

هم پیامبر شناختن این و می رویم پیامبر شناختن پی در تعریف، این دنبال به لذا کنم، عرض خواستم که بود اولی نکتۀ

است. شخصیتی هم و تاریخی–اجتماعی

قَدرِ «علٰى کرده اند؛ چنین و می کنند چنین همگان باشم؛ کرده آن انجام به توصیه یا کرده من که نیست کاری این

اجتماعی و قبیله ای زندگی مطالعۀ طرف، یک از نیست. دین در ناصوابی بدعت یا تازه امر سبب، همین به مراتبِهم»،

ارتباطاتی مخالفان شان و موافقان با آن در و پرداختند دعوت بسط به آن در شدند، متولد آن در که جغرافیایی پیامبر،

تمدن های و جزیره العرب از است؛ نظر مد کرد، پیدا ایشان دین و دعوت که تاریخی بسط دیگر طرف از و کردند برقرار

در که ایشان شخصی خصوصیات همچنین اروپا. منطقۀ و عربستان از دور بسیار سرزمین های تا روم و مصر و ایران

نشست خوردن، غذا سر، موی کردن شانه پوشیدن، لباس نوع در این که است. آمده پدید سنَن النبی و شده نوشته سیره ها

ورزیدن، شفقت و مهربانی و نصیحت و گفتن سخن درنحوۀ نام هاشان، و ایشان عصاهای تعداد یاران، با برخاست و

پیامبر طریق این از و هستیم آنها وارث ما نوشته اند، سیره اهل را همه داشتند؛ آدابی ،چه کردن جنگ در و گرفتن خشم

شناخته ایم. را

مجموع وقتی می بریم. پی آینده و خدا و انسان و تاریخ از درک شان و جهان بینی نوع به ما هم ایشان اقوال طریق از

در کرده ام. سیر نحو همین به هم بنده می کنیم. پیدا پیامبر شخصیت از اجمالی ادراک بگذاریم، یکدیگر کنار را این ها

است قرآن مؤلف پیامبر، که گفتم و دانستم نبوی تجربۀ را قرآن چرخد: می پیامبر سر بدور اسالم همه گفتم اول، مرتبۀ

ادامه این ها و ندارند تفاوتی هیچ هم با پیامبر قطعی روایت و قرآن که گفتم دوم مرتبۀ در است. پیامبر مؤلف خداوند و

یکدیگرند. راه

اقتدارگرا وصف همین و برگزیدم ایشان برای را اقتدارگرا وصف پیامبر، اجتماعی رفتار به توجه با هم سوم مرتبۀ در

پیامبر که نیست شخصیتی برازنده و شایسته وصفی چنین گویی افکند؛ انتقاد و تکاپو به را دوستان از پاره ای که بود

با هم آوردم؛ بسیار ادله مدعا، این تحکیم و تثبیت برای من شد. آغاز همین جا از انتقادات و خداست برگزیده و است

بسی و قرآن زبان و قرآن به توجه با هم است، شده صادر ایشان از که روایاتی به توجه با هم اسالم، تاریخی بسط به توجه

کردم. عرضه من که بود بسته ای این ها مجموعۀ دیگر. چیزهای

به این که خاطر به متشکرم، آنها یکایک از من بگویم باید اوال شدند. انتقاد عرصه وارد مختلف جهات از ناقدان

باشم، رفته خطا بر من اگر حتی امیدوارم دادند. گسترش را مسئله این ادبیات حقیقتاً و کردند کمک بحث این بسط

منقوالت تنقیح و تصحیح و پیامبر اجتماعی رفتار اسالم، تاریخ به دینی نواندیشان بیشتر توجۀ موجب مسئله این طرح

بزک یا جدل قصد این که بدون کنند، پیدا نو از قرآن به نگریستن و اسالم به نگریستن برای تازه ای نگاه و شود تاریخی

پرهیز آنها از مقدور حد در و نداشته ام را این ها از هیچ یک بنده هیچ گاه خوشبختانه باشد. میان در مجموعه این کردن

اسالم پیامبر شخصیت به من است. رانده سو این به مرا حقیقت، تَحری محض آوردم خود سخنان در چنان که کرده ام.

جانب از برگزیدگی محصول را او توفیق می دانم، تاریخ بزرگ شخصیت های موفق ترین از یکی را ایشان می ورزم، عشق

می دانم. اقبالش و منطق قوت دلیل به را (ص) محمد تاریخی تأثیر و می شمارم خداوند

یا اقتدار مسئلۀ به تفطن بگویم بهتر یا کشف از پس قضا از می شناسم. بخت یار انسان های جزو را اسالم پیامبر

جدی چقدر را خود مأموریت بزرگوار، این که درمی یابم یعنی است، شده هم افزون تر ایشان به من ارادت پیامبر، والیت

را پیامبر شخصیت وقتی حتی من می شود. پیدا پیروزی کمتر میدان، این در که است نهاده میدانی به پا چگونه و گرفته
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که احترامی نهایت علیرغم هست؛ بزرگوار دو این بین عظیمی تفاوت چه می بینم می کنم، مقایسه علی امام شخصیت با

کنم. عرض می خواستم که بود اولی مقدمۀ این دارم. و داریم سروران این دوی هر برای

مأمور دیگری و ایمان بسط به مأمور یکی بود؛ کار دو به مأمور پیامبر، که است این من حرف بل که این دوم نکتۀ

همچنین و قرآن از روشنی و نیکی به بلکه ندارد، قرآن با منافاتی تنها نه  که بود من اصلی حرف این اسالم. بسط به

قولوا َولِٰكن تُؤِمنوا لَم قُل ءاَمنّا الأَعراُب قالَِت » که خواندم را قرآن حجرات سورۀ ۱۴ آیه است. استنباط قابل روایات

﴿الحجرات َرحيٌم َغفوٌر اللََّه إِنَّ ـًٔا َشي أَعٰمِلُكم ِمن َيِلتُكم لا َوَرسولَُه اللََّه تُطيُعوا َوإِن قُلوبُِكم فى الٕايٰمُن َيدُخِل َولَّما أَسَلمنا

سورۀ ۲۵۶ آیۀ با منافات تفسیری، چنین گفتند پاره ای دادم. نشان روشنی به را اسالم و ایمان بین تفکیک اینجا ،«﴾۱۴

الُوثقىٰ بِالُعرَوِة اسَتمَسَك َفَقِد بِاللَِّه َوُيؤِمن بِالطّٰغوِت َيكُفر َفَمن الَغىِّ ِمَن الرُّشُد َتَبيََّن َقد الّديِن ِفى إِكراَه لا » آیه دارد؛ بقره

الدین» فی اکراه «ال این که برای نیست، صحیحی نقد این، من نظر به .«﴾۲۵۶ ﴿البقرة َعليٌم َسميٌع َواللَُّه لَها انِفصاَم َلا

اکراه با همراه می تواند البته مخالفان، کردن تسلیم یعنی اسالم ولی نیست، بردار اکراه ایمان، االیمان»؛ فی اکراه «ال یعنی

روایات از پاره ای و دیگر آیات با را ظاهر تناقض که داده ام ارائه آیه این از را تفسیر بهترین خودم، نظر به اتفاقاً باشد.

بود. من سخن لب این برمی دارد؛ میان از پیامبر رفتارهای و

که عشقی با هم و خود کاریزمای با هم خود، منطق با هم کوشید، ایمان بسط در هم و اسالم بسط در هم پیامبر؛

پیروان این که برای بپیراید، را جامعه که بود مایل دیگر طرف از کند. تسخیر را آنها دل های توانست داشتند، او به یارانش

می کرد. عمل هم مقتدرانه و می کرد عمل سو، دو هر از کنند. دین داری و بورزند ایمان امنیت، با و به راحتی او

رفتار بگویم می توانم ندارم؛ الفاظ بر اصراری من البته می بری؟ کار به را «اقتدارگرا» کلمۀ چرا که گرفتند ایراد من به

و اصلی نقش ایشان، کار در اقتدار عنصر این که حال هر به ولی بود ورز» «اقتدار او یا است، بوده مقتدرانه پیامبر،

بسیار سخنان از این است»؛ کردن روان کاوی جنس از پیامبر شمردن «اقتدارگرا گفته اند نیست. انکار قابل دارد، برجسته

روان کاوی هم می دانم) هم من (و می شمارند مشفق و مهربان را پیامبر که ما ناقدان آیا است. حیرت انگیز و عجیب

اقتدارگرا «پیامبر، بگویند می توانند است. آنها از یکی نیز اقتدارگرا و شده بیان پیامبر برای بسیار اوصاف می کنند؟

است. نااستوار و عجیب خیلی نقدهای از من نظر به است»، غلط پس بوده، روان کاوانه «چون بگویند این که اما نبود»،

در ورود برای قالبی و دستگیره می خواسته من گمان به شده، نقد وارد طریق این از که محترم جامعه شناس استاد آن

در هم دیگری نسبت است. بی پایه و بالموضوع کامال من نظر به بحث این بودن روان کاوانه نسبت اال و کند، پیدا بحث

آنِ از سخنان «این که گفت تصریح به بارها محترم، روحانیان از یکی و؛ بود ناروا من گمان به که آمد پدید نقدها میان

سخنی که هم فرض به بگویم صورتاً دارم. اعتراض سخنان این به مادتاً و صورتاً من است». اسالم ستیزان و مستشرقان

داده اند تضمین و کرده اند عهد مستشرقان مگر نمی کند. آن بودن ناصواب بر داللت خود خودی به باشد، مستشرقان آنِ از

کسی تا و داریم و داشتیم ایران در که است کسانی همان منطق شبیه دقیقاً منطق این باشد؟ یاوه می گویند چه هر که

است». «بورژوآ می گفتند می گفت، سخنی فردی تا که چپ هایی یا است» غرب گرا و «غرب زده می گفتند می زد، حرفی

هنوز که می بینم و کرده ام معرفی را آن است دهه چهار که (genetic fallacy) است انگیخته و انگیزه آشکار خلط این

دارد. بسیار قربانیان

نشان را ما منطق ضعف چون نشویم، مدعی با جدال وارد طریق این از و کنیم ترک را ادبیات این باید من گمان به

عارفان فقیهان، عموم سخن بلکه نیست. مستشرقان از سخن این اتفاقاً کنم عرض می خواهم نیز مادتاً اما داد. خواهد

پیامبر یعنی می گویند، چنین که کردم نقل نمونه عنوان به طباطبایی و خلدون ابن ناصرخسرو، از من ماست. محدثان و
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این از نیز مستشرقان می کرد. تکیه شمشیر به خود دعوت بسط برای او معتقدند و می شمارند بالسیف پیامبر را عزیز

بدهد؟ نسبت مستشرقان و اسالم ستیزان به را آن سخن، یک تخفیف برای آدمی دارد معنا چه کرده اند، استفاده منابع

از که کردم تحذیر و دادم انذار مشفقانه و دوستانه کرد، باز را گفتن سخن این گونه باب که محترمی روحانی آن به

دوم سخنرانی های در بلکه اول، سخنرانی در تنها نه  ایشان متأسفانه بماند. منفتح بحث باب تا نشود بحث وارد در این

فالنی، «سخنان گفتند و نهادند فراتر را پا خود سوم سخنرانی در حتی دادند. ادامه را نامرضیه شیوۀ همین نیز سوم و

از که چندان من که واژه اند دو ترقی، و ارتجاع بکنیم». اسالم از مترقی برداشت های باید ما که حالی در است، ارتجاعی

به نسب  اوال است. منطق فقر و تحلیل ضعف نشانه حقیقتاً بدان ها توسل چون نمی گریزم، عقرب و مار از می گریزم، آنها

کرده اند گمان ایشان بدانند. هم را «ارتجاع» دقیق معنای محترم روحانی این ندارم گمان اصال ثانیاً می  برند، مارکسیسم 

همه جا که دارد معنایی مارکسیستی، تاریخی گری منطق در ارتجاع که حالی در است، ارتجاعی کهنه ای، و قدیمی سخن هر

باشیم». داشته اسالم از مترقی برداشت های باید «ما این که و است «ترقی» کلمۀ بدتر، آن از برد. کار به را آن نمی توان

فرمان کند، چنین نواندیش یا دینی روشنفکر اگر اصال و کند. چنین دینی نواندیشی یا دینی روشنفکری نمی کنم فکر

جدلی حقیقتاً آنهارا این که آن و می گویم. ایشان نظرات باب در کلمه یک فقط اکنون من است. کرده صادر را خود مرگ

بسیاری محتوای سخنان شان، اما گفته اند، بسیار سخن و کرده گشاده دستی نقد، در این که علی رغم و می یابم عوامانه و

ندارد.

نکته هایی هم هستند پرینستون عالی تحقیقات مؤسسۀ نسخه شناس و حدیث شناس که محترم ناقدان از دیگر یکی از

در ورود شایستۀ تا بخواند را کتاب ها فالن باید بنده) (یعنی کس «فالن و گفته اند توصیه ها کرده اند ایشان شنیدم. را

و نشسته اند قم در که علمایی تمام کنید. همگان به شما را توصیه این که می کنم عرض ایشان به اوال شود». بحث این

آنان از بسیاری نمی کنم گمان نخوانده اند. اصال را کتاب ها آن از بسیاری می گویند، سخن قرآن و اسالم پیامبر به راجع

کتاب فالن بنده که می دانند کجا از ایشان ثانیاً باشند. خوانده مثال برای را خلدون ابن مقدمه یا هشام ابن سیره بار یک

و کرده معرفی شده چاپ معزی امیر آقای نظر زیر که را مورخان قرآن کتاب جلد سه ایشان مثال، برای نخوانده ام؟ را

بلژیک در بنده شد، منتشر که موقع همان را کتاب این ندارند خبر ایشان بودند. آورده خود تلگرام در هم را آن عکس

خوانده ام، را کتاب این آوردم. امریکا به خودم با بعداً و خواندم را کتاب از زیادی مقدار انگلستان، در کردم. خریداری

آن نظیر کتاب های و کتاب این می توانم می دانم، که فرانسه ای زبان مختصر با و نوشته ام هم حاشیه جاهایی در حتی

این مهم کنیم، مطالعه و کتاب خواندن به توصیه باال، موضع از را دیگران که نیست درست سبب، همین به بخوانم، را

سیره شناسی بحث وارد اکنون ایشان این که بگوییم. سخن مستند نحو به آنها دربارۀ و کنیم نظر آنها منطق به که است

و مستمعان روی به را بابی و دهند ادامه امیدوارم و است نیکویی بحث من نظر به شده اند، سیره نگاری چگونگی و

کنند. باز پرسش گران

و کنم تمام را خود مقدمۀ زودتر هرچه هستند منتظر دوستان می دانم ببرم. پایان به اینجا را خودم مقدمه دهید اجازه

هستم. دوستان نظرات شنیدن آماده بگذارند. میان در من با را خود ناقدانه و عالمانه نکات آنها

شروع این گونه بپرسم. شما از من را پرسش اولین کردند موظف مرا دوستان دکتر، آقای ممنونم کاجی: حسین دکتر

نظریه مقدمات و پیش زمینه یکی است: طرح قابل ساحت سه در حداقل قدرت»، و «دین نظریۀ مثل نظریه هر که کنم

به ساحت سه هر در می شود. مطرح است مترتب نظریه آن بر که نتایجی بحث آخر در و است نظریه خود دیگری است.

نظرم به اما است. بوده همدالنه نیز نقدها برخی و نپذیرفته اند را نظریه نقدها، بیشتر طبیعتاً است. شده نقدهایی شما
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تصحیح و تنقیح احیاناً را خودتان نظریۀ و بشنوید را آنها که مفیدند شما برای هم هستند مفید و سودمند همگی تقریباً

این نقدها از یکی می یابند. بازشده اسالم پیامبر مرام و مشی بر را تازه دریچه ای که ما فرهنگی جامعۀ برای هم و کنید

به می کنید. نظریه پردازی آن در که نکردید صحبت زمینه ای و مقدمات از و نکرده روشن را بحث جغرافیای شما که بود

این  گفتید می دادید، بسط را نظریه که همان جایی اول؛ جلسۀ در شما که همان طور چون نیست، وارد نقد این من نظر

عقبه من نظر به بنابراین داشته اید، سیاست و دین نسبت دربارۀ شما که است بحثی جلسه سی حداقل بر مبتنی نظریه

است. روشن بحث

مهندس و شریعتی دکتر مثل خود اسالف  نظریه های با را نظریه تان نسبت شما که است این شده که دیگری نقد

نکردید. روشن عبدالرازق علی مثل اند گفته سخن باب این در عرب جهان در که آنانی یا مستشرقان مباحث یا بازرگان

در دارد؛ وجود نکته ای اما نگفته اید. سخن کم باب این در دیگران آثار در شما و نیست وارد شما به نیز نقد این من نظر به

نکرده اند درک اصال بزرگوار دوستان از خیلی می کنم فکر که این که آن و است برجسته نکته یک خوانده ام که نقدهایی همه

موضوع بگوییم کنیم، صحبت معرفتی دربارۀ می خواهیم وقت هر که گرفتیم یاد شما از ما چیست. شما بحث موضوع

شما وقتی من می آید یادم است. قرار چه از معرفت آن غایات و چیست پرسش  ها چیست، روشش چیست، معرفت آن

صحبت دینی علم امکان شرایط دربارۀ شمسی هفتاد دهۀ ابتدایی سال های در تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکدۀ در

این برابر در هرگاه کنیم تمرکز شما بحث موضوع روی اگر حال شنیدم. شما از را تقسیم بندی ای چنین بار اولین می کردید،

به پیامبر شخصیت واقع در شما بحث موضوع دارم یقین چیست، قدرت و دین نظریۀ موضوع که می گیرم قرار پرسش

شناختی وی از و بگذارید سیاسی اجتماعی، تاریخی، بستر در را پیامبر نمی خواهید شما یعنی نیست، امر گستردۀ معنای

و کنیم جمع بندی بتوانیم بعد تا بگیرد قرار هم کنار باید نظریه ده ها که است کالن پروژه ای این من نظر به دهید. دست به

داشتند. شخصیتی چه اسالم پیامبر مثال بگوییم

اجتماعی ساختارگرایی یک جور من «نظریۀ گفتید شما است. سنت و کتاب در پیامبر شما، بحث موضوع می کنم فکر

باید اینجا در می شود. برجسته آن از معنا دو حداقل می کنیم صحبت اجتماعی ساختارگرایی از وقتی همه، این با است».

اجتماعی ساختارگرایی که چیست «social fact» این یعنی چیست؛ اجتماعی ساختارگرایی رویکرد این موضوع بدانیم

دارد، وجود جهان در که است «object»هایی موضوعش اوقات، گاهی کند. می بررسی اش تحلیلی رویکرد یک عنوان به

بخواهید شما نمی رسد نظر به ولی می گیرد، قرار نظر مد سیاسی و اجتماعی تاریخی، بستر آن در که پیامبر شخصیت مثال

بنابراین می کنید، بررسی سنت و کتاب در را پیامبر شخصیت خاص صورت به شما دهید. انجام را کار این بتوانید اصال و

و سیاسی و اجتماعی تاریخی، شما رویکرد گفت می توان بیشتر بدانم. سیاسی اجتماعی، تاریخی، را شما روش نمی توانم

در رویکرد این گفتید هم جهت همین به است. دادم) توضیح که دومی (معنای اجتماعی ساختارگرایی گونه ای بر مبتنی

علم عالمان که کنید کاری یا دهید انجام جامعه شناسانه کار نمی خواهید شما است. بوده غایب کال شما گذشته کارهای

کرده اند. برداشت بد منتقدان، از بعضی خودتان، گفتۀ طبق که آن چنان می کنند. مورخان و روان شناسان حتی یا سیاست

پیامبر از موجود تصاویر بدانید می خواهید شما است. پیامبر مشی و شخصیت اسالم، دین رکن مهمترین شما، نظر به

نمی دانم است. وارد تصاویر این به نقدهایی چه و چیست سنت و کتاب در اسالم؛ دین اساس و اُس به عنوان اسالم

دهم ارائه شما نظریۀ از آرا تقسیم بندی چنین می توانم اصال و کردم  بیان درست را شما نظریۀ در بحث مورد موضوع

چه؟ اجتماعی ساختارگرایی کتاب در هکینگ» «یان تقسیم بندی می کنم تصور گفتم پیش تر که همان طور اما خیر؟ یا

می گویید شما «وقتی می گوید: او کند. می کمک شما جدید نظریۀ فهم به (Social Construction of What?)
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استفاده عنوان این از بشود (اگر طبیعی موضوع یا object یک x کنید مشخص باید social constructivism of x

ساخته اجتماعی ساختار قواعد بر مبتنی بستری در x خود یا است سیاسی اجتماعی، ساختارهای و نرم ها از فراتر کرد)

و شخصیت گاهی بحث موضوع که بگویم می توانم خودمان بحث برای تقسیم بندی این بردن کار به با است. شده فهم و

نظر مورد دوم (معنای دارد وجود سنت و کتاب در فی المثل که آن چنان شخصیت این گاهی و است اسالم پیامبر مشی

کمک شما نظریۀ فهم به می تواند تاریخی رویکرد با تاریخی روش بین تمایز همچنین و تمایز این می کنم تصور هکینگ).

که حالی در کنید تاریخی یا جامعه شناسانه کار هستید صدد در نظریه این در شما کرده اند فکر منتقدان برخی چون کند.

باشد. گونه این موضوع نمی کنم تصور

را اصطالح این ارکون، محمد مرحوم «مخیال»؛ نام به می برند کار به اصطالحی عرب ها سروش: عبدالکریم دکتر

انگلیسی زبان به «perception» همان و فرانسوی به «imaginaire» ترجمه اش می برد. کار به و داشت دوست بسیار

،«construction» از شما منظور اگر است. مدنظر مسلمانان «perception» در محمد پدیدار یا محمد یعنی است،

مسلمانان تصور و درک و «perception» در و شده منعکس و ظاهر سنت و کتاب در چنان که است، محمد پدیدار

که منتقدان همان از یکی به نیز سبب همین به دهم. انجام را کار همین می خواهم دقیقاً بنده شده؛ متمکن و گرفته جای

پیامبر و اسالم اصل و اصلی اسالم دنبال «شما گفتم او به کردم. بیان را نکته همین رفت، ذکرش و بود روحانیان از

کردم حساب تسویه آنها با بسط و قبض در پیش سال ۳۰ نیستم، چیزها این دنبال من نگردید؛ پیامبر اصل و اصلی

نشوید.» میدان ها آن وارد دوباره

نه معناست، بدین می گوییم، سخن ایشان شخصیت یا پیامبر شخص از وقتی لذا گفتید، که است همین طور دقیقاً

گمان است. من صالحیت نه و من شأن نه این باشم؛ رفته روان کاو یک منزلۀ به پیامبر واقعی شخصیت سراغ من این که

هم اراده ای و عزم چنین و ندارم را شایستگی و توانایی چنین بنده مطلقاً دست کم باشد. هیچ کسی صالحیت در نمی کنم هم

کاویده ام. آن دربارۀ هم من و شده پدیدار بزرگوار این از که است تصاویری دارد، اهمیت من برای آنچه ولی نداشتم، هرگز

مسلمانان . تاریخ طول در آن بعدی بسط هم و کرده پیدا سنت و کتاب در که چهره ای هم

اسالم یک، اسالم داریم: اسالم گونه سه ما که کنم اخذ ملکیان آقای از را تقسیم بندی این من کاجی: حسین دکتر

که پیامبر مشی و قرآن بر تفسیری متون را دو اسالم قرآن، اصول و پیامبر مشی را یک اسالم می توانیم سه. اسالم و دو

محترمی روحانی و منتقد همان کنیم. تعریف تاریخ طول در مسلمانان عمل را سه اسالم و آمده وجود به تاریخ طول در

سه اسالم و آمده وجود به قرآن بر که تفسیری متون یعنی دو اسالم که است موافق شما با که می گوید بردید، نام او از که

مشی و قرآن یعنی یک اسالم است اختالف و نزاع محل آنچه اما بوده اند. اقتدارگرا تاریخ طول در مسلمانان عمل یعنی

گفت می توانیم که اینجاست دارد اعتقاد ایشان است. قرآن بر یک، اسالم در ایشان تاکید بیشترین طبیعتاً است. پیامبر

بفهمیم. رحمانی اسالم دیدگاه بر مبتنی را قرآن باید است معتقد همچنین و بدهیم سامان را گویی  و

نباید چرا یعنی کند؟ گو و گفت هم با و باشد موجود تفسیر دو هر تا باشد باز راه نباید چرا که است این سوالم

نظریۀ با هم تکثر این کنند؟ گو و گفت و مراوده هم با شما اقتدارگرایانه اسالم روایت و ایشان رحمانی اسالم خوانش

باشند؟ داشته وجود نمی توانند روایت دو هر چرا شما. دینی پلورالیسم نظریۀ با هم و است سازگار شما بسط و قبض

اسالم روایت برای قرآن در زیادی شواهد که است این امر واقعیت باشد؟ درست روایت باید می گویید شما آنچه چرا

هم من و است روایت یک رحمانی، اسالم که نمی کنید مطرح چرا باشد؟ درست شما روایت باید چرا پس داریم، رحمانی

بگیرید؟ جدی روایت یک عنوان به هم را من روایت ولی می پذیرم،
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از فهمی به می رویم یک اسالم سراغ به هرگاه چون ندارد. وجود دیگر یک، اسالم اوال سروش: عبدالکریم دکتر

گویا ناقدان دیگر بعض و محترم روحانی آن که ست اساسی بسیار نکته ای این است. دو اسالم که می شویم نایل آن

من قول و است دیگران قول این دارد؟ منافات رحمانی اسالم با من روایت گفتم کجا ثانیا نرسیده اند. آن کُنه به هنوز

که گفتم نوشتم، محترم روحانی آن به که جوابی در اتفاقاً است. نظریه دو این بین تضادی که نگفتم هیچ جا من نیست.

است. این از غیر محترم روحانی آن دریافت ولی واقع»، با روایت ها جنگ نه تفسیرهاست، و روایت ها جنگ «تاریخ،

مستشرقان و بنده یعنی دیگران و است رحمانی اسالم واقعی اسالم این ثانیا داریم واقعی» «اسالم اوال می کند فکر ایشان

نداریم واقعی اسالم اوال است. نکته این ایشان، با اینجا در من مشکل می کنیم. مطرح را اسالم از باطلی روایت های

هستند، هم عرض روایت ها همۀ نمی گویم هیچ گاه من البته هیچ کدام. عدوانی. نه رحمانی ست نه است اسالم اسالم ثانیا

روشنفکری می گویند که است ناصواب درک همین دنبال به ایشان نیستند. واقع خود روایت ها، این از یک هیچ ولی

فهم دنبال ایشان) نظر (به دینی نواندیشی که حالی در می کند، زبر و زیر را آن و است برده دست اسالم، اصل در دینی

لذا روایت هاست، و فهم ها نزاع نزاع، و هستیم اسالم فهم دنبال به ما همۀ و نیست این طور من نظر به است. اسالم

شده اسالم از خروج آماده کم کم و است اسالم اصل دست کاری مشغول دینی روشنفکری که است نادرستی اتهام این

تاریخی روایت ناصواب درک از که است گونه تکفیر اتهاماتی همه، این ها است. کرده اسالم» «قلب ایشان، تعبیر به یا

نشده منتقدان این گونه جان جذب گویی بسط، و قبض عنصر هنوز و است بسطی و قبض ماقبل یعنی است، برخاسته

این که نه آورده ام، میان به را مغفول روایتی که معتقدم هم سبب همین به و پابندم رویکرد این به صد در صد من است.

کالم در ابداً و اصال کند. دفع و نفی را همه یا ببرد سؤال زیر را همه و باشد روایت ها بقیۀ کننده پاک که آورده ام روایتی

است. نبوده متمکن و جاری چیزی چنین من، ذهن و

عنصر بگوییم که رساند می جا این به را ما سنت، و کتاب در ایمان با تفاوتش و اسالم عنصر به توجه معتقدم من

«will to power» است. داشته قدرت سودای اسالم پیامبر است. بوده پیامبر ارادۀ و عمل مهم عناصر از یکی قدرت،

را آن من می نماید، ناموزون و سنگین قدری فارسی، در کلمه این چون کرده اند، معنی قدرت به معطوف ارادۀ را نیچه

که اندازه همان به است، بوده قوی بسیار اسالم پیامبر در قدرت سودای این می کنم فکر می کنم. ترجمه قدرت» «سودای

اختیار در تاریخی شخصیت این از ناقصی وصف این ها، از یکی تنها گرفتن است. بوده قوی مهربانی و رحمت سودای

پیامبر «خیر، گفتند: دادند، جواب من به که کسانی از بسیاری نیستند. یکدیگر معارض اصال دو این می دهد. قرار ما

زورگوی یک ایشان که می دهد نشان این ها همۀ بوده، مشاوره و معاهده آشتی، صلح، اهل و بوده مهربانی و شفقت اهل

در کسی وقتی معتقدم البته ندارم، و نداشته باوری چنین مطلقاً من که است این حالی در این است». نبوده قلدرمآب

متفاوت دیگران با را او که دارد خود الهی ماموریت از درکی می شود، ظاهر وملهم مقنّن و مؤسس شخصیت یک مقام

سنجید. متعارف اخالق و رسوم با را او چیز همه نمی توان و می کند

(Autoritarianism) اقتدارگرایی بحث یعنی رسیم، می آن به اینجا که است بنده سخن اصلی عناصر جزو البته هم این

معنای به دقیقاً او اتوریته و داشت اتوریته پیامبر بله، دهم. توضیح را «اقتدارگرایی» کلمۀ باید اسالم. پیامبر والیت یا

اصطالح به لذا و ندارند. دیگران که دارد اقتداراتی و حقوق و امتیازات و ویژگی ها و رسالت پنداشت می که بود این

را این شاید بعداً نمی نهاد. وقعی موجود، قانون های به لذا و بود موسس و مقنن خودش می کرد. عمل فراقانونی امروز

در نه و باری تعالی ذات در نه قدرت، با شفقت و رحمت بین معارضه ای هیچ این که عین در سبب همین به بگویم، بیشتر

و اقتدارگرا شخصیتی پیامبر که کنم یادآوری را شده فراموش نکته  این می خواهم نمی بینم، اسالم گرامی پیامبر شخصیت
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داشت قدرت سودای که بود مسلّحی انقالبی عارف و مقنن مؤسس او کرد. می عمل فراقانونی که بود مقتدر و ورز اقتدار

نشان را این هم اسالمی سنت تاریخی بسط و امرست این گواه نیز تاریخ می کرد. حکومت تن ها بر هم و دل ها بر هم و

عرضه او که دینی نمی گردد. بر پیامبر روان به چیز همه اینجا در که کنم می کنیم.اضافه صحبت درباره اش بعداً که می دهد

به را مسلط قدرتی همه زبانش و جهادش و معادش و دین این نصیحت.خدای جنس از فقط نه بود قدرت جنس از کرد

به زبان بماند. تاریخ در و یابد گسترش جهان در و کند خاضع جسما و قلبا را آدمیان تا است آمده که می گذارند نمایش

یافت. تحقق الهی تایید با و داد پیامبر به خدا که بود وعده هایی اینها دینی

سبق۱ این نمیرد تو، بمیری گر حق الطافِ کرد وعده را مصطفٰى

نخفت۲ اقبالش و بخت و بخفت او گفت که افزون آن از و کرد آنچنان

بحث افتد. مغفول است ممکن چون کنم، مطرح را نکته ای کمالی، دکتر صحبت های آغاز از پیش کاجی: حسین دکتر

قدرت، به معطوف ارادۀ که گفته اند ما به روان شناسان و روان کاوان از خیلی ببینید شد. مطرح روان شناسی و روان کاوی

ما وقت ها خیلی بلکه نیست، انسان برای اصلی غایت خودش اجتماعی، موقعیت و ثروت شهرت، به معطوف ارادۀ مثل

اسالم پیامبر مورد در که است این سر بر من صحبت می خواهیم. دیگری غایات برای را ثروت و شهرت قدرت، انسان ها

اسالم او که بگوییم می توانیم آیا بود، ایمان بسط دنبال پیامبر اگر می خواست؟ چه برای را قدرت او بپرسیم می توانیم هم

من نظر به بود. ایمان همان یعنی دیگری، هدف راستای در وسیله ای او قدرت طلبی بنابراین می خواست؟ ایمان برای را

شما نظریۀ این که نه البته می کند. نزدیک دارد، وجود اسالم از که دیگری روایت های به را شما شکل، این به مسئله طرح

شما نظر نمی دانم بکاهد. شده ایجاد حساسیت های برخی از می تواند تبصره این می کنم فکر ولی شود حل نظریه ها آن در

چیست؟

که کسانی از می کنم تعجب حتی و ندارم این در شکی اصال است. همین طور صددرصد سروش: عبدالکریم دکتر

بسط آمد؛ کار دو برای ایشان گفتم پیش تر که همان طور یعنی می دانم، پیامبر را پیامبر من می کنند. فکر این از غیر

این از غیر کسانی که می کنم تعجب نبود، خواهانه خود و طلبانه جاه و هوسناکانه او قدرت سودای اسالم. بسط و ایمان

برای را قدرت این لذا برساند، را پیامی و کند پیامبری آمده محمد نبود. چنگیز یا اسکندر مثل کسی پیامبر می فهمند.

می خواهد که بود این تعبیرم منتهی کند. تحکیم را ایمان می خواست اسالم طریق از شما قول به و می خواهد پیام آن بسط

این در شکی گفتم که همان طور کند. امن خود اصلی پیام بسط و ایمان همان برای را فضا و کند پاک را جاده اسالم، با

نیست. خصوص

که خواندم هم را موالنا شعر این من

کس۳ آنِ من نیم اله ام، آنِ بس و له عطا له من بخل

همه اش می کنم؛ جنگ اگر می کنم، صلح اگر نمی ورزم، قدرت اگر می ورزم، قدرت من «اگر می گوید پیامبر حقیقت در

را این من نیست». من نفسانی وخواهش های دنیوی هوس های اعمال و نفس تشفّی خاطر به هیچ کدام یعنی است، له

است. تنیده و دویده من سخنان پود و تار تمام در تردیدی هیچ بدون که بوده امری یعنی می دانم، و می دانستم عنه مفروغ
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که می خوانم را ابیات این هم اکنون

شیر۴ و شیر نوشتن در مانَد گرچه مگیر خود از قیاس را پاکان کارِ

کند۵ اژدرها دستش را عصا که زند کس آن اژدها بر را دست

باز و دارد ظاهری و سطحی تشابهی و است مع الفارق بن از قیاسی عادی گرایان اقتدار اتوریته با پیامبر اتوریته قیاس

موالنا بقول

صفاست۶ را شیرین آبِ و تلخ آبِ رواست مانَد بهم گر صورت دو هر

همچنین گذاشتند. ما اختیار در را وقت این که کنم تشکر سروش دکتر استاد از اول بدهید اجازه کمالی: حسین دکتر

به را مطلبم کردند. فراهم سروش استاد با گو گفت و برای را امکانی چنین که ممنونم دباغ دکتر و کاجی دکتر آقایان از

عنوان به سروش استاد از است. برآمده اقتدارگرایی لفظ از مشکالت از بسیاری می کنم فکر می کنم. عرض تمام کوتاهی

هر به ببرند. کار به را لغتی چنین نمی رفت انتظار است، نرم او دست در موم مثل کالم و بوده کالم مرکب بر سوار که فردی

اولویت ها سایر و عدالت و حقیقت بر مقدم را قدرت که می شود اطالق کسی به اقتدارگرا استفاده، در و ترجمه ها در حال

لغت این چرا موافقيد؟ خواند. اقتدارگرا معنایی چنان به که نمی شايد را پيامبر البته می دهد. قرار اخالقی مالحظات و

بود، مدارا اوقات گاهی و شفقت به مأمور که همان طور بود، اقتدار به مأمور پیامبر می شد تعبیر مثال اگر شد؟ انتخاب

هم اقتدارگرایی هوای پیروی نمی گفت، سخن هوا روی از پیامبر که همچنان نمی آمد. پیش مشکالت این اصال آن وقت

بفرمایید؟ عوض را تعبیر می دانید صالح آیا نبود.

به مأمور می فرمایید نیستم. الفاظ عاشق من ندارم. تعبیر دادن تغییر با مشکلی هیچ من سروش: عبدالکریم دکتر

ندارم. مشکلی هیچ و هستم تسلیم صددرصد بنده خوب. بسیار بودند؛ اقتدار

این که برای نمی ماند، اعتراضی و می کند خنثی اصال را اعتراضات از خیلی کار این می کنم فکر کمالی: حسین دکتر

سودای به نه است، حق جانب از که امری است. قدرت به مبتنی نیز استقامت این است؛ استقامت به مأمور پیغمبر

اقتدار.

نگران افراد از خیلی چون کرد، خواهد کمک خیلی می کنم فکر که نکته ای کنم؛ عرض را دیگری نکتۀ دهید اجازه اگر

شد. ایجاد برای شان سوء تفاهم و شدند

از اعم است؛ شده صادر پیامبر از آنچه شناخت یعنی پیامبرشناسی گفتید و پیامبرشناسی یعنی دین شناسی گفتید

آنی عین می دانیم پیامبر از ما آنچه کنم عرض می خواهم است. آمده فعل و قول از قالب در ایشان از قطعاً آنچه و قرآن

نمی گویم البته است. شده صادر پیغمبر از کرده اند باور مسلمانان که است آن بلکه است، شده صادر ایشان از که نیست

خیلی هزینۀ پیوند، این قطع چون داشته اند، اعتقاد او به مسلمانان آنچه و شده صادر پیغمبر از آنچه بین نیست پیوندی

عباسیان و امویان به متعلق فقط یا بوده اموی دورۀ محصول سیره مثال این که گفتن با نشدند متوجه کسانی و دارد زیادی

و منابع است. قرآن و حدیث همین در یا بوده همان ها پیامبر از ما شناخت چون می برند، بن شاخه، سر بر واقع در است،

بازشناسی و بازخوانی دانسته ها، این پرتوی در می بايد و است رسيده ما به و يافته دگرگونی ها نسل بعد نسال که مراجعی
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پیامبر از داشته اند باور مسلمانان آنچه و شده صادر پیامبر از آنچه بین پیوندی این که به توجه نظرم به حال هر به شود.

کرد. قطع را پیوند این نمی شود و است الزم زده، سر

همۀ البته است. گذشته مسلمانان شناخت فیلتر از ناخواه خواه می دانیم پیغمبر از ما آنچه این که، سخن خالصۀ

از بعد سال های همان در پیامبر از که خاطره هایی حتی ابتدایی، دورۀ در فقط نه اند. نداشته یکسانی شناخت مسلمانان،

است. گزینشی است، شده نقل او درگذشت

بعضی ها و برجسته تر بعضی ها شد. برده دست هم آنها در و بود گزینشی نیز شد مکتوب ضبط و ثبت که آنهایی

«محنه»، از بعد داشتیم، مغازی و سیره اول، قرون در ما اگر یعنی بود، همین طور هم بعد قرن های شد. نهاده مسکوت

بعد، قرون در است. کرده پیدا پایداری و شده «stable» اصطالح به یافته، ثابت صورت بندی مغازی ها و سیره این

دیگرانی یا درآورد تحریر رشته به را المصطفی شرف یا النبی شرف کتاب که نیشابوری واعظ «خرگوشی»، مثل کسانی

نوشتند. را اوائل کتب و مبتدئات کتاب یا النبوه امارات و النبوه دالئل

مسلمانان از بعضی بین در جنگ ها آن اما می آوردند، هم را پیامبر جنگ های وصف و بود انباشتی علم، شیوۀ اگرچه

بود غزنوی محمود سلطان امثال به روایی بخش چون می خواستند، را جنگ ها آن اسالمی حکومت های شد. زده کنار به

و می شکنم بردند هندوستان به که را منات می روم هم من شکست، را عزی و الت پیامبر که «همان طور می گفت: که

داشتند. اقتدار قصه تداوم برای دالیلی یعنی می آورم»،

است. شده عوض ما برداشت های چطور و می دانیم چه سیره از ما که است باره این در من بعدی سخنرانی تمام

است، شده صورت بندی زُهری» شهاب «ابن دست به بعد و شده نقل زبیر بن عروة از که اموی دورۀ در سیره صورت بندی

است. امیه بنی دستگاه خواسته های با متناسب چقدر

عباسی، انقالب با کند. خفه را آنها می خواست امیه بنی که بود نیز دیگری صداهای و داشت وجود چندصدایی البته

فرد اولین ظاهراً . است کمتر مکه دوران ذکر اموی، دوران مغازی و سیره ها در مثال آمدند، رو صداها این از بعضی

با حدیث اهل حال عین در می پردازد. مکه دورۀ به نگار سیره پیشینیان از بیشتر بسی بیشتر، که است اسحاق» «ابن

مثل عباسی ضد اجتماعی حرکت های مسئله، می خواند. دجال را او انس»، بن «مالک حتی و هستند بد اسحاق ابن

«محنه» از بعد تکلیفی بلکه عباسی، انقالب فقط نه این؛ بر عالوه است. بوده دوره آن در زکیه» نفس محمد «جنبش

احادیث روایات زنجیرۀ و حدیث به علم یعنی علم و داریم ما که است چیزی آن «علم گفتند آنها آمد. پیش علما برای

می توانیم بهتر بپردازیم، موارد این به اگر کردند. بازنگری مغازی و سیره میراث در آنها رايج». معنی به فقه توسعاً و

اصراری بعضی ها دیگر سوی از و داده رخ بگویند داشتند دوست بعضی ها این که یا داده رخ قریظه بنی ماجرای آیا بفهمیم

است» دجال کند، نقل را روایت فالن کسی «هر می گفت انس بن مالک این که کما است، داده رخ بگویند که نداشتند

و کنیم ضعیف تر را کدام ها برگیریم، را کدام ها قصه ها، این میان از که است این مهم بود. اسحاق ابن به نیز خطابش و

او نخوری. خربزه هم تو نخورد، خربزه اگر که نیست این محمد متابعت می گفت هم تبریزی شمس برنکشیم. را کدام ها

او. پی از برو هم تو رفت، آسمان به معراج به

فرمودید. بیان را مهمی خیلی نکات تواضع، کمال با ممنونم. خیلی کمالی دکتر جناب سروش: عبدالکریم دکتر

به و خواند نقادانه باید را تاریخ که بود این شما مبارک نظر کل ندارم. مخالفتی هیچ شما سخنان با علی االصول من

دید و داشت توجه «مخیال» گرفتن شکل همان و تاریخ نویسی واقع در و جامعه طول در تاریخ به ،«social history»

تاریخ این چگونه بعد و شده عوض چگونه مسلمان ها تصور و درک گرفت نظر در باید است. کرده طی را بلندی راه چه
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دوران در چه دیده ایم؛ خودمان دوران در یعنی می دانیم، خوب را این ما است. گرفته قرار سوءاستفاده و استفاده مورد

انقالب تاریخ خودش استالین، جناب شوروی. اکتبر انقالب از پس دوران در چه و ایران در اسالمی انقالب از پس

مدودف، بعداً چنان که و بود معلوم البته که بخوانید» است. رسمی تاریخ «این گفت: و کرد منتشر و نوشت را شوروی

فرد را کتاب و نبود برخوردار علمی و سواد چندان از او چون است، ننوشته استالین خود را کتاب این نوشت تاریخ نگار،

موزه ها در ما تا بدهید را مبارک تان دست نوشته «لطفاً گفتند: و کردند سؤال او از نیز بعدها بود. نوشته او برای دیگری

ندارد». وجود دیگر و سوزانده ام را دست نوشته «آن گفت: استالین اصرار، مدت ها از پس بگذاریم»،

علم و تاریخ و مردم تصور و گذشته جمله از چیز همه می خواستند که کسانی می آمد؛ اقتدارگرایان کار به خیلی تاریخ

تناقض ها و تعارض ها میان از عبور نیز مورخ یک دشوار کار می دانید بهتر خودتان چنان که بگیرند. استخدام به را تاریخ

تاریخ در این که برای هستم، بخیه اهل حدودی تا گرچه نیستم؛ مورخ البته من است. «social history» به توجه و

۱۹۰۶ سال از ترمودینامیک در را متنی دارم یاد به خواند. باید چگونه را تاریخ که می دانم و کرده ام تخصصی کار علم

این ،۱۹۱۳ و ۱۹۰۶ سال بین چون می کند، یاد اتمی تئوری از لرز و ترس با نویسنده «این گفت: من استاد می خواندم.

به این که برای نویسنده و بود برقرار اتمی تئوری کذب یا صدق سر بر شدیدی نزاع دوران، آن در است. نوشته را کتاب

جور می نوشت، را کتاب این بعد یا قبل سال پنج اگر می گوید. سخن تردید با این چنین نشود، منتسب جناح دو از یکی

کرد، خودکشی بود، شده اتمی تئوری به قائل این که خاطر به «بولتزمان» آقای ۱۹۰۶ سال در چون می کرد، بیان دیگری

وقتی و نیستم بیگانه تاریخی مشاجرات و مشاهدات نوع این با است. باخته مخالفانش به را بازی که می کرد فکر چون

است. بیشتر ظلمات یعنی ماشاءاله، الی که می رسد پیش سال ۱۴۰۰ و اجتماعی تاریخ به نوبت

یکی می نامیدند. دجال را او بعضی ها این که بر عالوه است، بوده متهم یهودیان از کردن روایت به اسحاق ابن  جناب

می کند نقل بسیار نومسلمان، یهودیان یا یهودی راویان از ایشان که بود این می دادند او به که نسبت هایی یا تهمت ها از

با تن دو این بعدها البته است»، دجال کند، قبول را او نقل کسی «اگر می گفت: انس بن مالک هم دلیل همین به و

کردند. صلح یکدیگر

افتاد. اتفاق این «محنه» از بعد کمالی: حسین دکتر

تمجید و کنندگان تحسین جزو شافعی جناب حال عین در بود. «محنه» از بعد بله، سروش: عبدالکریم دکتر

عین در اما کنیم، مطلق پیروی او از ما تا نیست و نبوده معصوم اسحاق ابن که است بدیهی بود. اسحاق ابن کنندگان

او از نیز بعدی ها و بود گذشتگانش وامدار خودش کرد. باز را باب این چون دارد، سیره نویسان گردن به بزرگی حق حال

اعظم نبی سیرۀ لبنانی»، مرتضی «جعفر آقای جناب ببینید بعدها اما بود، جلد دو یکی، در ابتدا پیامبر سیرۀ برگرفتند.

بر و می گیرد صورت تصویرسازی ها این چگونه و چیست ماجرا بفهمیم می توانیم همین جا از است. نوشته جلد ۳۵ در را

می شود. ساخته پدیداری و پیامبرمخیالی و می شود انباشته هم

نکنم. اعتماد متون به که بود این گرفتم، یاد تاریخ رشتۀ دانشجوی عنوان به که مواردی از یکی کمالی: حسین دکتر

هرچند کنم. عرض اسحاق ابن دربارۀ نکته ای اما می کند، درصد صد اعتماد متون، به که است کسی مورخ، بدترین

مطلب منبع ده ها از اسحاق ابن است. جزئيات به معطوف تاريخ از من دانش ولی است، جزئیات همه این ها می دانم

مربوط اتفاقاً او مبتدئات و مغازی کتاب مندرجات است. ۱۱۰ سال متوفی که ،« منبه بن «وهب از جمله از می آورد،

بعضی می گنجانند. خرافات و افسانه ها شمار در است ممکن را بعضی امروزه که آورده بسیاری مطالب ماست. بحث به

اينکه به تصريح نمونه، محض است. معجزات تفصيلی نقل بعضی و است کیهان شناسی دربارۀ کهن باورهای به اشاره در
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کتاب های در بعد و رسیده، اولیه قرون از هم نقل ها اينگونه یعنی است. آمده بوده آدم خلقت بر مقدّم محمدی» «نور

روايت از تر اصيل لذا و تر قديمی «... الناس اقاتل ان «امرت روایت مثال که نيست طور اين است. شده نقل بعدی

انبوه ميان از قتال دربارۀ را روايت يک نمی توان که است اين نکته باشد. داشت» وجود آدم خلقت بر مقدّم محمد «نور

به مبنایی و معيار اينکه مگر فروگذاشت. عادات خوارق و معجزات دربارۀ را ها روايت ساير مثال و برکشيد روايات

نمی توان. البته گرفت؟ آن پذيرش برای کافی يا الزم دلیل می توان مگر را منابع در روايتی آمدن صرف . شود داده دست

دلیلی هیچ که همان طوری بالذبح»، جئتکم «لقد گفت: پیامبر بپذیریم ما ندارد وجود دلیلی هیچ که است این مقصودم

عمر بن عبداله فرمودید، که حدیثی ناقل می دانیم چون بپذیریم، را عمر بن عبداله یا ابوهریره حرف های ندارد وجود

می کند نقل نفر صد از اسحاق ابن خود ساختند. قُصاص ساختند. هم فراوان ساختند، خودشان از این ها بسا ای است.

بوده رایج که هستند قصه هایی از پر این ها شنیدم». کسی «از می گوید: یعنی ندارم»، اعتماد این ها به «من می گوید: و

نه و بوده شاهدی نه می برم». را «گردن تان است گفته پیامبر بگوییم که نداریم احتیاجی هیچ کردیم، قبول را آنها اگر و

اگر کردند. اختراع را این ها بوده»، مقتدر چنین ما «پیامبر بگویند می خواستند که کسانی بلکه است، کرده نقل شاهدی

مسلمانی، در کرده، گشاده تر خیلی را ما دست بیاوریم، کار در درست را متون شناخت در مصطلح معنای به متنی خوانش

است «همین می گویند که می کند قوی تر (بنیادگرا)هایی «فاندامنتالیست» برابر در را ما اتفاقاً و می کند ناشرمنده تر را ما

است». آمده که «آمده می گویند: که سلَفی هایی همچنین هست». که

خبر آمده، هشام ابن و اسحاق ابن سیره در که را بالذبح» «جئتکم بنده کنید مالحظه سروش: عبدالکریم دکتر

ترأُم» روایت دربارۀ آنچه اما نهادم. اخبار بقیۀ کنار در را آن فقط من ندانستم. صحیح حتی و قطعی الصدور و متواتر

اتفاقاً کرده، ادعا محترم روحانی آنچه برخالف باالخره که است این دارد، وجود «هال ا هلا  يقُولوا: حتَّى النَّاس لأُقَات أَنْ

می دانستند. متواتر را روایت این عسقالنی، حجر ابن و سیوطی مثل بزرگانی است. شده شمرده متواتر سنت، اهل نزد

است. آمده هم سنت اهل سته صحاح از صحیح پنج در

تکلیفش باید بنابراین است. شده شمرده معتبره صحیحه روایات جزو باالخره هست،) (که نباشد متواتر هم فرض به

اصال است. داشته مسلمانی مخیال در محکمی جای چون نمی کند. تمام را کار نیست، متواتر این که صرف کرد. معین را

را روایات این می خواهد که کسی نمی دانم من نمی کند. تجاوز دست انگشتان تعداد از اسالمی روایات کل در متواترات

پیامبر از مسلمانان فهم و درک در روایت این که بود همین بنده حرف کند؟ تکیه چیزها چه  به می خواهد خودش کند رد

تفسیر را این باید نمی دانسته اند. پیامبر عصمت و نبوت ناقض و نافی را آن مهم تر همه از کرده اند. قبولش و داشته وجود

و اعتقاد هم پیامبر شفقت و رحمت به که مسلمان هایی هم آن مسلمان ها؛ «مخیال» و دل در چرا روایت این ببینیم و کنیم

کرده اند؟ زیست آن با و داده اند قرار عمل مبنای را آن و کرده اند باور چرا است؟ شده متمکن و گرفته جا داشتند، اعتماد

آنها از بسیاری می بردند. کار به را روایت این خودشان، قدرت توجیه برای بگوییم که نبودند امثاله و محمود سلطان این ها

می دانستند. اوصافی چنین واجد را خودشان پیامبر و می کردند باور را این ها که بودند عارفان حتی و محدثان فقیهان،

می کرده عمل فراقانونی امروز، اصطالح به پیامبر کردم عرض بزنم. دیگر ای نکته به گریزی می خواهم همین جا از من

این از غیر اگر اصال و می رود موجود وضع از فراتر مختلف معانی به است، خداوند برگزیدۀ که شخصی گفتم است.

که بگوییم رفتن فراتر این دربارۀ مبادا درنیافته ایم. حقه هو کما را والیت و نبوت معنای من نظر به کنیم، فکر او دربارۀ

تازه مصادیق کننده معرفی و واضع دست کم یا بدانیم جدید اخالق یک واضع را او باید ما است. کرده عمل اخالقی غیر

بشماریم. کهن اخالق برای

۱۲



موضوعات بیان متکفل شارع، که می گویند هم اصولیین نداریم. فحشا یا عدالت از تعریفی هیج جا قرآن، در ببینید

می گوید: وقتی است. نیامده خمر از تعریفی هیچ جا قرآن، در مثال است، سپرده عرف به را موضوعات او نیست. عرفی

از بخشی در قرآن وقتی است. وانهاده عرف به را این و نمی کند قمار و خمر تعریف و بحث است»، حرام قمار یا «خمر

زیرمجموعه عدالت پیامبر، نظر در اتفاقاً نمی کند. تعریف را عدالت لِلتَّقوٰى»، أَقَرُب ُهَو «اعِدلوا می گوید: مائده سوره ۸ آیه

یونانیان تعریف با منافاتی لزوماً این که نه می بینید. عدالت از یونانیان تعریف در شما آنچه برخالف می گیرد، قرار تقوا

یعنی بشناسیم، این چنین باید را پیامبر ما بگویم می خواهم می داد. قرار تقوا و شرم زیرمجموعۀ را عدالت او باشد. داشته

را همان ها و می کرد عمل آنها وفق بر و بود جدید قانون های و جدید اخالق جدید، دین واضع بود، مؤسس خودش، برای

ما بزرگان می بینید شما که است دلیل همین به کنند. سیر نهج همان بر می خواست آنها از و می داد آموزش مسلمین به نیز

عدالت این که برای نمی شمردند، غیرعادالنه را پیغمبر کارهای کدام، هیچ خلدون؛ ابن و عربی محی الدین مولوی، مانند

مطرح مواردی چنین شاید بعدی سؤال در و است بسیار بحث نیازمند ادعا این می دانم بودند. گرفته یاد او خود از را

باید می گیرد. جای آن در و است مندرج قائلم، پیامبر برای من که اتوریته ای آن در هم این بگویم می خواهم ولی شود،

شناخت. ایشان از هم را وجه این

نیست، ابطال پذیر فالنی «سخنان که گفتند: کنم اشاره محترم جامعه شناس استاد سخن به می خواهم اینجا من

است». جمع قابل اقتدار با هم رحمت می گوید ایشان «رحمت»، می گوییم وقتی این که برای نمی رود ابطال بار زیر یا

را آن رحمت، این که است معلوم کرد؟ ابطال را نظریه ای می توان، قولی هر با مگر عزیز، برادر کنم عرض می خواهم

نیز دیگری سخن ایشان نمی روم. یا می روم آن بار زیر بنده ببین آن گاه بیاور، واقعی مبطل یک شما نمی کند. ابطال

آن، روی از بعد گذاشته اند، «Apophenia» هم را این نام می کند. وصل همدیگر به را نقاط از بعضی «فالنی می گوید:

از و می نشانند هم کنار را ستاره ها و می کنند نظر آسمان در که کسانی مثل درمی آورد منحنی یک و «trajectory» یک

درمی آید.» اصغر دب و اکبر دب و پروین شکل آنها

ضعیف بسیار است علوم اضعف که تاریخ خصوصاً انسانی علوم در ابطال پذیری اوال بگویم ایشان خدمت می خواهم

به می کنید. وصل همدیگر به را داده ها این و دارید (داده)هایی «data» شما است. همین کارش علم همۀ ثانیاً است،

می دهد». تشکیل را ما تئوری می کند، عبور داده ها دل از که منحنی «ساده ترین «ویتگنشتاین»؛ قول

داریم، مختصاتی محور در ما که نقطه یا داده چندین از می دانید بهتر و هستید ریاضی دان خودتان شما کمالی، آقای

را ها منحنی این  ساده ترین باید «ویتگنشتاین»، نظر از منتهی عبور کند، می تواند منحنی بی نهایت تئوریک، لحاظ به

با را سادگی و می کند علمی تئوری سازی وارد را simplicity سادگی مفهوم و می شود وارد «پاپر» همین جا از بگیریم.

چه هر و ابطال پذیرتر ساده تر، چه هر که رسیده ام این به خود شناسی درروش «من می گوید: و می کند معنا ابطال پذیری

ساده تر». ابطال پذیرتر،

paucity of) پارامترها» بودن اندک » مفهوم که می کند نقل آلمانی ریاضی دان وِیل»، «هرمان از هم را قولی

شیوۀ اتفاقاً که است این غرضم می کند. حمل ابطال پذیری و سادگی بر را آن هم باز و کرده مطرح را (parameters

کردن سوار بگویید این که نه کنیم، سوار او بر دیگری منحنی یک ما تا بیاور را دیگری داده های شما است. همین علمی

عدول علمی شیوۀ از مشی این با ایشان، خود من، نظر به است. علمی شیوۀ از خروج داده، تعداد یک بر منحنی یک

کرده اند.

َتقُتلوُهم َفَلم است: آمده انفال سوره ۱۷ آیه در مثال به طور کردم؛ نقل قرآن از را پیامبرانه والیت مفهوم من باری،
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یا ﴾۱۷ ﴿الأنفال َعليٌم َسميٌع اللََّه إِنَّ َحَسًنا َبلاًء ِمنُه الُمؤِمنيَن َولُِيبِلَى َرمىٰ اللََّه َولِٰكنَّ َرَميَت إِذ َرَميَت َوما َقَتَلُهم اللََّه َولِٰكنَّ

این گونه از بسیاری أَيديِهم»، َفوَق اللَِّه َيُد اللََّه ُيبايِعوَن إِنَّما ُيبايِعونََك الَّذيَن «إِنَّ می خوانیم: فتح سورۀ ۱۰ آیۀ از بخشی در

می گوید: حسام الدین به موالنا می دانست. خدا دست را پیامبر دست که می بینیم موارد

پیر۷ وصف در برفزا کاغذ دو یک بگیر حسام الدّین ضیاءالحق ای

دان۸ راه عین و بگزین را پیر راه دان پیر احوالِ برنویس

بلکه بوده، مستقیم راه بر این که نه است، راه خود که پیامبری ست؛ پیامبر اینجا، در پیر بگیریم، نظر در را أَتَم مصداق اگر

معنای و داشتند پیامبر دربارۀ ما عارفان را رأی این است. مهم خیلی این است. ترازو خودش و مستقیم صراط خودش

اسالم و مستشرقان به متعلق نه است سخنانی این ها است.. همین پیامبر ومعنوی ظاهری اتوریته و مرجعیت دقیق

که ستبری سنت اسالمی؛ سنت به متعلق است سخنانی این ها محترم، روحانی آن گفته برخالف و ارتجاعی، نه و ستیزان

است. این چنین بنده پیامبرشناسی دست کم است. شده متمکن مسلمانی مخیال در

آوردم. شما خدمت و کردم ترجمه را پاپر کتاب آن «سادگی» فصل من پیش، سال ۳۵ باد یاد کمالی: حسین دکتر

شد. ترجمه و کردید تشویق شما

ماند. اجمال بوتۀ در کتاب آن دوم جلد که متأسفم سروش: عبدالکریم دکتر

از پس کردند. حمله شما به تهران یا اصفهان در این که از بعد فرستادم شما خدمت را مطالب کمالی: حسین دکتر

بی دلم ندارم «دل گفتید: و فرمودید مرقوم من به نامه ای اين، از پيش سال ساليان بودم، آمده امريکا به دیگر من آن،

شد. گم دیگر نیز بود جنابعالی خدمت در که مطالب و دارم را نامه آن دار»، معذور

عجب. سروش: عبدالکریم دکتر

جای به و است خوبی بحث کردند. طرح را خوبی نکات که کمالی دکتر و کاجی دکتر از ممنون دباغ: سروش دکتر

و شد نوبتی اگر و می کنم ذکر نکته دو حول را عرایضم کرده ام، یادداشت که مطالبی به عنایت با است. رسیده نیکویی

می پردازم. نیز سومی به بود، مجالی

میان نسبت به بعد و کنم آغاز بود، اخالق واضع پیامبر، این که و رفت انتها در ذکرش که اخالق از بحث همین از

حوش و حول که مطالبی از برخی در هم می کنم، صورت بندی و می آورم آنچه دهم. ارجاع روشنفکرانه کار و حقیقت جویی

به می تواند می کنم فکر و است خودم صورت بندی هم و آمده آورده، بر سر اخیر هفته های طی جدید نظریۀ و مقوله این

کند. کمک مباحث غنای

طنین انداز و شد طرح مباحث این که نو» دیدگاه مجازی «حلقۀ چهارگانه جلسات سلسله از آخر جلسۀ همان در

بودن، نسبی و تاریخی نسبی انگاری باب در که میردامادی، یاسر دکتر گرامی، دوست سخنان به ناظر یا پاسخ در گشت،

دهید اجازه می کنم. بحثم دستمایۀ را همان ها که آوردم مطالبی کردند، نیز مکتوب صورت بندی را آن بعد و گفتند مطالبی

کنم. مروری و بیاورم اخالق به راجع شما بحث های از trajectory یک

مطالبی ،fact/value دانش از ارزش میان تفکیک به ناظر داشت. هیومی طنین که کنم آغاز ارزش و دانش از

آنرا از (روایتی ندارم کاری ، آمده شما کارهای در که عرفانی اخالق و دینی اخالق به جا این در می کنم. عرض را فلسفی
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کردید؛ مطرح آنجا شما که بحث هایی و می رسیم خدایان اخالق به ادامه در داده ام). دست به آیینه در آیین کتاب در

شده. طرح عدالت ادب قدرت، ادب در شما مباحث سپس،

باید هم آن از شما تقریر و طباطبایی عالمه مرحوم روایت به اعتباری ادراکات بحث و صنع تفرج از میانه این در

وادی در شما که است این کنم صورت بندی اخالق فلسفۀ زبان به را مطلب لب بخواهم اگر شود. آورده میان به ذکری

جهان در اخالقی اوصاف تعین به قائل یعنی نیستید، انتولوژیک) و وجودشناختی معنای به (واقع گرا رئالیست اخالق،

اما است. داشته متأخران و متقدمان میان در قائالنی که است رأیی این نیستید. اخالقی کنش گران از مستقل پیرامون

می شود. مطرح کنشگران کنش اخالقی ارزیابی بحث یعنی است، مسئله معرفت شناختی سویۀ است، مهم تر که نکته ای

نه؟ یا گفت سخن بهمانی و فالنی اخالقی ناروایی و روایی باب در می شود آیا این که

باب نتیجه، در می شود؛  شکاک معرفت شناختی منظر از اخالق در هیوم، مثل باشد منفی موضعش اینجا کسی اگر

مباحث و قدرت نقد کرده اید؛ روشنفکری حوزۀ در کارهایی تاریخ، گواهی به شما می شود. بسته نوعی به انتقادی ارزیابی

نقد از یا کردید توصیه وقت جمهورِ رئیس به مدنی جامعۀ مقابل در اخالقی جامعۀ از روزگاری و اید کرده طرح دیگری

اخالقی نقد می شود که هستید این به قائل کنم، معرفت شناختی صورت بندی بخواهم اگر گفتید. سخن قدرت اخالقی

است. اعتباریات جنس از اخالقیات چند هر کرد،

پیامبر، این که بپردازم. آنها به می خواهم نیز من که کردید اشاره آیات از برخی به شد، پیامبر باب در که بحثی در

پیامبر کنش های به راجع دارد؟ آن با ستدی و داد و دیالکتیکی رابطۀ چه و زمانه اخالق با نسبتی چه است، اخالق واضع

شده، نگاشته تاریخی کتب تمام کردید. طرح خودتان و کمالی دکتر نیکویی نکات روایت هاست، جنگ این که به رغم

راجع می خواهیم بود». تو گیسوی قصۀ ما حلقه در «دوش ببینیم می خواهیم حافظ قول به حال هر به اما دارند، رویکردی

بحثش که عدالت دربارۀ است؟ باز ما دست کجا بگوییم. سخن مخیالی» و پدیداری «پیامبر شما تعبیر به یا پیامبر به

های کنش به راجع می توانیم محک هایی و مالک چه با و چگونه ما بگویند است ممکن خیلی ها گفتید، سخن و رفت

کنیم؟ داوری پیامبر

نداشته، خصوصی زبان پیامبر می دانیم حٰسِن». َوالٕاِ بِالَعدِل َيأُمُر اللََّه «إِنَّ شده گفته نحل سورۀ ۹۰ آیه از بخشی در

ضیق وقت آن است». گفته سخن آنها با می فهمیدند مخاطبان که معنا همان به «پیامبر گفتید: اصولیین قول از همچنین

فقط من نبود؟ یا بود خشونت از فی المثل مصداقی کرد، او که کاری آیا و چیست عادالنه رفتار و عدالت مصادیق سعه و

پیامبر گویی که بود این سخن شان واقع در ناقدان از برخی فهمید؟ می شود چگونه را این می گویم. شرطیه قضیۀ نحو به

اجتماعی برساخته مفاهیم عفت، و خشونت عدالت، مثل مفاهیمی که دارم تفطن می شود. معرفی «خشن» اینجا دارد

می گویید شما است. «خشن» که کردید معرفی را پیامبری شما منتقدان، اعتقاد به بگویم می خواهم حال، عین در هستند.

چیست؟ تصدیقاً و تصوراً اخالقی، مقوالت با نسبتش و بوده اخالق واضع چگونه بود، اخالق واضع عبداله، بن محمد

گفت؟ می توان چه باشیم، داشته پدیداری پیامبر درباره بیرون از می توانیم که ای ارزیابی به ناظر

کار و حقیقت جویی میان دیالکتیکی رابطۀ به ناظر و است دیگری لون از کنم؛ نقل نیز را دوم نکتۀ دهید اجازه

تَحری اثر بر و است نامتعارف خیلی اگر برسیم؛ معنا این به پدیداری پیامبر یک به ما فرض، به کردن. روشنفکرانه

در دیگران با دستاوردها این می کند، اقتضا روشنفکرانه کار آیا شده، احراز صادقانه و مجدانه آمده، دست به حقیقت

امر این آیا برآشوبند؟ سخنان این شنیدن از است ممکن که هستیم مخاطبانی و خالیق مسئول ما آیا شوند؟ نهاده میان

نه؟ یا هست سروش نظرعبدالکریم مد
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اما است، غزالی پژوه و مولوی پژوه که است درست نیست، صرف محقق یک سروش، عبدالکریم شده گفته بارها

او دین و می گوید سخن مخاطبان با است. دینی نواندیش و دینی روشنفکر دیگر، تعبیری به یا است، روشنفکر

به اگر کرد؟ چه باید اینجا بنویسد. «paper» که نیست صرف محقق یک اما درست، این ها همۀ است؛ معرفت اندیشانه

کند؟ پیشه کلمه معرفتی معنای به نفس کف نگوید؟ سخن باب این در کند؟ غالف را قلم باید آیا برسد، پدیداری پیامبر

آثار است ممکن چون نمی کند، کفایت حقیقت، تحری و نکردن بزک گفته اند برخی باب، این در کند؟ روشنفکرانه کار یا

بشوراند. و نیاید خوش را مخاطبان که باشد داشته نتایجی و

پیامبر نقد آیا این که در می شود خالصه اول؛ مطلب است. فربه ای سؤاالت عالی. بسیار سروش: عبدالکریم دکتر

خواهد کدام می گیرد قرار مبنا که اخالقی آن کرد؟. اخالقی نقد را او می توان مبنایی چه بر رواست نقد، اگر و رواست

دانست ناعادل را او و رفت او جنگ به می توان چگونه می دهد، دست به را عدالت تعریف و معنا خود کسی وقتی بود؟

شمرد؟ اخالقی غیر یا

نمی ورزید؟ خشونت او که کرد دفاع پیامبر از می توان چگونه یا کرد متهم خشونت به را پیامبر می توان آیا همچنین

است ممکن خشونت اال و است غیرعادالنه خشونت شما منظور قطعاً که کنم وارد سؤال این به اصالحیه ای من اینجا در

چگونه و می کند تعریف کسی چه را عدالت چه؟ یعنی عدالت که می آید میان به بحثی هم آنجا در باز باشد، هم عادالنه

است. فربهی و سهمگین سؤاالت این ها داد؟ قرار نقد مورد را پیامبر مفروض عادالنه غیر خشونت های می توان

حنّانه»، «استن قصه در می کنم. آغاز موالنا از شعری با را اول نکتۀ کنم؛ عرض را نکته دو کالم، مقدمۀ در بگذارید

پاره ای بود. معقول پیامبر، کارهای و حرف ها همۀ «نه می گوید: ،موالنا عقل گرایان و معتزلیان نقد و داستان طرح ضمن

می گوید: و می آورد را شعر این عقلی. ضد نه است، فراعقلی منظورش البته بود»، نامعقول آنها از

معجزه؟۹ چندین به حاجت بدُی کی مزه این بودی نامعقول نه گر

بود. عقلی فوق رفتارهایش و سخنان از پاره هایی که بود این دلیل به می آورد، معجزه خود نبوت اثبات برای پیامبر این که

داشته توجه است. بزرگوار این سخن این می شد. وارد معجزه طریق از لذا کند، قانع اعجاز بدون را عقل ها نمی توانست

و نمی دانستند زمان عقالنیت با سازگار را پیامبر رفتارهای و گفتارها همۀ که بوده اند اسالم عالم در کثیری گروه که باشیم

کرد. توجیه باید دیگری موازین با را او رفتارهای که بودند معتقد

یکی می کرد، مطرح کاتولیک کلیسای علیه که ادعاهایی در «لوتر» کنم. نقل پروتستانتیزم تاریخ از من را دوم نکتۀ

است این شما از سؤالم من و می رود بهشت به می کند نیک کار کسی هر می گویید «شما می گفت: که بود این سخنانش از

و چیست بد و نیک دریابیم عقل مان با و خودمان فکر به ما باشد قرار اگر است؟ کاره چه میان این در عیسی پس که

فیض واسطۀ است قرار که عیسایی بود؟ خواهد چه کاره و بوده چه کاره میان این در عیسی پس کنیم، عمل آنها وفق بر

زیر ایمان، مقولۀ کردن نحیف و عمل آوردن میان در با شما باشد. ما شفیع محبتش است قرار که عیسایی باشد، حق

بدهید». عیسی به جایی باید می کنید. جارو را عیسی پای

بگوید سخنانی ایشان است قرار اگر هستیم. قائل شأنی و موقعیت چه پیامبر برای ما کنم؛ عرض را همین می خواهم

چه کنند، متعارف ساده داوری های درباره شان بتوانند و برسند آنها به بتوانند مردم و شمرده شود عادالنه ، عرف موافق که

کامال را این بنده باشد. اخالق معلم که است این پیامبر جای بگویید است ممکن هست؟ میان این در پیامبر برای جایی
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بدون را او سخنان دارند، او صادق و امین شخصیت به مردم که اعتمادی و دارد که شخصیتی دلیل پیامبربه دارم. قبول

شأن آوردن پایین نگاه، این می کنم فکر ولی دارم، قبول بنده را این می کنند. عمل و می پذیرند دلیل طلب و کنجکاوی

هنجار بعداً که می آورد را چیزهایی خودش، با و است جدید عهد یک تأسیس واقعی، معنای به پیامبری است. پیامبر

می کنم. تکرار را او بودن قانون گذار و بودن فراقانونی تعبیر است. نبوده هنجار او از قبل این که ولو می شود، «norⅿ»

است. گذار قانون پیامبر،

را مرتد حکم من می دانستند. عادالنه را او قوانین مسلمان ها همۀ دیگر آمد، اسالم پیامبر این که از بعد کنید نگاه

محصنه زنای که را کسی می دانستند عادالنه همه می دانستند. عادالنه همه هم را همان گرچه نمی آورم، میان در اینجا

همه بردارند. میان از می کند همجنس گرایی و کرده لواط که را کسی می دانستند عادالنه همه برسانند. قتل به می کند

می کند خمر شرب که را کسی می دانستند عادالنه همه بردارند. میان از می دهد انجام قتلی که را کسی می دانستند عادالنه

سرقت، بار چهار از بعد و ببرند می کند دزدی که را کسی دست می دانستند عادالنه همه کنند. منع را او و بزنند تازیانه

برسانند. قتل به را او

خود، فقه در که بود عدالت از پیامبر تعریف این می آمد؟ کجا از بود، شده متمکن مسلمانان دماغ در که عدالتی این

آن در نیز کمالی دکتر آقای شاید می دادم؛ درس را ایجی عضدالدین قاضی مواقف کتاب وقتی بود. نهاده ودیعت به

مضمون) به نقل (با نه، یا می روند جهنم به قاصر کفار این که باب در ایجی عضدالدین قاضی بودند. حاضر من دروس

قرآن در صریحاً خداوند نیست. چنین «نه، می گوید: بعد ولی است»، عدالت خالف این گفته اند «بعضی ها می نویسد:

می آورد، پدید خود پیروان در را خدا از تصویری چنین کسی وقتی کرد». خواهد عملی و است داده عذاب وعده کفار به

من ولی است، اشاعره نظر این بگویید من به شما است ممکن البته است. اخالقی چه واضع او که فهمید باید اینجا از

چیست. بودن، اخالق مؤسس معنای که بگویم می خواهم همه از بیش بلکه شوم، اشاعره نقد وارد اکنون نمی خواهم

رفتارش در ببینیم این که یکی کرد؛ نقد می توان گونه دو را او رفتار کنیم؟ نقد را او رفتار چگونه که می پرسید شما

انجام عملی و بزند حرفی یک جا که طوری به نه، یا داشته وجود تزاحم و تعارض یعنی ، «inconsistency» ناسازگاری

منطقی، لحاظ به و مستحکم و منسجم سیستم یک اگر حال کند، دیگری عمل و بزند دیگری حرف دیگر جای در و دهد

و دارد پیوندی خود اصول با داشته، اصولی مرد این می دهد نشان خود خودی به کرد، عمل بدانها و کرد عرضه نامتعارض

چنین پیامبراسالم و کند قانع و تسخیر را آدمیان از بسیاری عقول بتواند او منطق این که دوم می کند. عمل آنها مبنای بر

هدف از دور چندان تیر و نبوده حقیقت از دور چندان که است این عالمت خودش بیفتد، جا می تواند سخنی این که بود.

خیال در یا کرده وضع را قوانینی و نوشته «یاسا» هم چنگیز که بگذرد شما ذهن از است ممکن می دانم است. نخورده

برای چنگیزی قوانین شد. پاگیر و جاگیر سخنان شان نه شدند، تمدن ساز نه آنها اما است. گذشته افکاری چنین نادرشاه،

نشانه میکند تسخیر را عقول و سازست کار و می ماند و می آید چیزی وقتی شد. منقرض و منسوخ هم بعد و بود چندگاه

است. جدیدی عهد آمدن در

اخالق، یعنی است، اعتباری اخالق، معتقدم من که است این بود، هم درست و کردید اشاره نیز شما که بعدی نکتۀ

و قهرمان یک توسط یا جامعه ساکنان توسط یا است افعال انگاشتن بد یا خوب یعنی قراردادست، و فرض و وضع

برساخته یک امروزی ها، اصطالح به است. وضع اخالق، می افتد. تاریخ و جامعه مقبول که (... سیاسی یا (دینی پیشوا

می انجامد، کارها پیشرفت و جامعه تعادل و توازن و مردم امنیت و رفاه به که آنجا تا و است سیاسی یا دینی یا اجتماعی

نظر به است، نداشته یا داشته عادالنه غیر خشونت پیامبر، آیا این که بست. برخواهد رخت صحنه از اال و است. محترم
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را او اخالقی احکام چون است نکرده جلوه خشن و ظالم مسلمانان مخیال در وی می شود. روشن جوابش ازینجا من

است. نبوده غریب و خشن خود وطن در اما بنماید غریب و خشن می تواند امروز نیافته اند. ظالمانه و خشن

دهه یک−دو در فقه اخالقی نقد راستای در دینی نواندیشی که کاری تفاوت می گویند ناقدان دباغ: سروش دکتر

نظریه » برکشیدن می گویند برخی دهید. توضیح منظر این از چیست؟ اینجا در دین به سنتی نگاه با داده، انجام اخیر

است. اجتماعی فقهی احکام انتقادی ارزیابی بردنِ محاق به متضمن قدرت»، و دین

شکل اسالمی اخالق متعاقب اسالمی فقه که دارد این بر داللت ظاهراً گفتم من که سخنی سروش: عبدالکریم دکتر

اسالمی احکام از بیرون را عدل و می پندارند همین طور ما فقیهان امروز تا یعنی هست، هم همین طور این که کما گرفته.

که نبود این منظورشان است»، احکام علل سلسله در «عدل می گفتند: که نائینی مرحوم مثل کسانی حتی نمی گذارند،

در عدالت احکام، اولیۀ وضع در و است احکام در نهفته عدل این می گفت بلکه بیاورید، احکام جنگ به را عدل بگوید

شرعی، احکام که می کنند و کرده فکر این گونه فقیهان همۀ سبب همین به است. شده مندرج آنها در و شده گرفته نظر

این است. گرفته جای و کرده ریزش هم او احکام در می اندیشید، آن به و داشت قبول پیامبر که عدالتی و است عادالنه

آنان اطالع بدون حتی را خود زنان شوهران، که می دادند اجازه قرن ها می کردند. عمل نیز او وفق بر و بود فقیهان همۀ نظر

می ورزیدند، شفقت او بر و می آوردند ترحم زن احوال بر گرچه می دانستند. عدالت عین را این و بدهند طالق دور راه از

نمی کردند. نفی است، عادالنه غیر این که حکم به را حکم این ولی

از اول؛ عصر فقیهان از ماست. عارفان و محدثان فقیهان، عموم مذاق موافق دقیقاً واقع در من حرف اینجا، تا

که می بینیم را کسی کمتر هذا. زماننا الی شیعه فقیهان و پیشوایان تا گرفته حنبل بن احمد و انس بن مالک و شافعی

چنین بنده باشد. داده دیگری فتوای لذا و دارد منافات عدالت با مرد، به مطلق و منحصر دادن طالق حق باشد گفته که

ندیده ام. و ندارم سراغ را چیزی

اما است، اسالم بازخوانی ما حرف همۀ ببینید ابداً. و اصال شود؟ بی عدالتی تسلیم باید هم دینی روشنفکری اینک

که رو «جریده حافظ: به قول نمی زنم. را حرف ها این من اصال بتراشیم. اسالم برای «مترقی» احکام این که معنای به نه

در اسالم پیامبر اگر بیندیشیم باید ما کنیم. طی را اندیشی نو جاده باید احتیاط کمال با است». تنگ عافیت گذرگاه

دِماغ شان و جان در و نیاید ثقیل او مستمعان گوش به تا می داد سامان چگونه را خود احکام می شد، مبعوث زمانه، این

دوران این پیامبر آیا باشد. هم توحید یعنی او اصلی پیام خادم و حافظ حال عین در و کند جذب را آنها و شود متمکن

مغز و بل امیدوارم است. مهمی بسیار نکتۀ این نه. یا داشت خواهد را پیشین احکام همان بشر حقوق اعالمیه از پس

باشد. روشن معنا

پیامبر گفتیم که است درست باشد. مردم عقول قدر به که بگوید چنان را سخن باید حقیقت گفتن بر عالوه پیامبر

می گوید دیگری روایت دارد؛ نیز دیگری «امرت» پیامبر اما ،«هال ا هلا  يقُولوا: حتَّى النَّاس لأُقَات أَنْ ترأُم» می گوید:

سخن آنها با مردم عقل اندازۀ به که مأموریم پیامبران «ما عقُولهم»، قَدْرِ علی النَّاس نُکَلَّم اَنْ اُمرنَا اءاالنْبِی رعاشم ننَح»

سخن مردم عقالنی و جسمانی طاقت اندازۀ به پیامبر نیز الهیات در بلکه احکام، در فقط نه دلیل همین به بگوییم»،

مردم برای دینش باالخره بود. او معاصران و همراهان خیال صور موافق می کرد، مطرح که خیالی صورت های می گفت.

اصول در اجتهاد همان جواب می کنیم، امروزین پیامبررا احکام چگونه بپرسید من از شما است بود.ممکن آنان درخور و

می شود؛ مردم عقول موافق چگونه امروز پیامبر، پیام و اهداف که کنیم کشف و بزنیم همدیگر کله و سر بر باید ما است.

کند. خاضع را آنها عقل و دل بلکه نشود، مستمعان نفور مایۀ که طوری به
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خودتان مرا جواب شاید ندارد؟ یا دارد منافات روشنفکرانه کار با حقیقت جویی و حقیقت گویی این که دوم نکتۀ

کنار در را تجربت اندیش و معرفت اندیش معیشت اندیش، دین داری کرده ام؛ دین داری از که تقسیم بندی هایی در بدانید.

معرفت اندیش، دین داری اما دارد، روحانی معیشت اندیش، دین داری که گفته ام بخشیده ام. تمایز آنها بین و نهاده ام هم

نیست شرط حقیقت گویی اصال معیشت اندیش، دین داری در هستند. قوم این متفکران دینی، روشنفکران و ندارد روحانی

مشتی به جز اصال آنها از بسیاری نمی گویند، و می دانند را حقیقت این که دلیل به نه نمی کنند، حقیقت گویی هم روحانیان و

گاه نکنیم، بی انصافی ست. خالیق کردن سرگرم برای که ندارند. انبان در چیزی معموال ، سخیف خرافات و افسانه

است نیکو انسانی روابط و امور تنظیم برای که می گویند هم فقهی مسائل می آید. مردم کار به که دارند نیز خوبی مواعظ

خواهند صالحی و سالم جامعۀ و گذراند خواهند را خوبی روزگار کنند، عمل شرعی احکام و مواعظ همان به ، مردم اگر و

کرد. قیاس راکد برکه این با را روشنفکری کار نمی توان و نمی خورد تکان آب از آب راکد، برکه این در ولی داشت،

دینی، روشنفکران مخاطب اصال سبب همین به کرد، مواج تر آنرا باید و است مواجی دریای عکس، بر دینی، روشنفکری

به کرد، رازپوشی و تقیه نمی شود آنها با ابداً و اصال کرد. حقیقت گویی معرفت اندیشان با باید و هستند معرفت اندیشان

مصلحت اندیشی نیست. روا او بر مصلحت اندیشی مطلقاً می گذارد، دینی روشنفکری عرصه در پا کسی وقتی دلیل همین

باشند. داشته خود با را جمعیت می خواهند که است کسانی کار و روحانیان کار

فقط دینی روشنفکری اما دهد، انجام باید و است نیکویی کار بسیار که می کند هم خرافه زدایی دینی روشنفکری بله؛

شنیده ایم کند، باز را تازه ای افق های و فضاها باید یعنی دهد، انجام باید هم افق گشایی دینی، روشنفکر نیست. این

یعنی می کند، یاد مسیحیت گوهر در هم «فویرباخ» که است سخنانی از این فرداست»، ایمان امروز، «کفر گفته اند که

همان که طوری به درمی آید، ایمانیات و اعتقادات جزو فردا می شود، محسوب بدعت امروز که سخنانی از بسیاری

دین داران با و نبوده روحانی دینی، روشنفکر بنابراین می دهد، نشان را آن ادیان، تاریخ و می کنند. دفاع آن از مخالفان

آنها برای باید دارد. کار و سر معرفت اندیشان و متفکران با و است متفکر یک بلکه نیست، طرف معیشت اندیش،

کند کشف باید را عقُولهم» قَدْرِ علی النَّاس نُکَلَّم اَنْ اُمرنَا » بیاموزاند؛ آنها به را دین بازخوانی و نقد و کند افق گشایی

که دارد معلوماتی به احتیاج فقط روحانی اما دارد، عصر معلومات به احتیاج این ها برای البته دیگر. چیزهای بسی و

و دارد نگه پا بر است، آنها زندگی از جزئی که را مردم دین تا باشد، برگرفته اگر البته است؛ برگرفته سنت و کتاب از

پیامبر(به قول از پروفسور یا روشنفکر از متفکر تفکیک که این از کند.بگذریم تعلیم و تزریق آنها به دین طریق از را اخالق

است. شده بی وجه تقریبا دیجیتال عصر در و امروزه وبر) ماکس

و «دین نظریۀ میان نسبتِ و ربط از ناقدان، از برخی کنم. ختم را عرایضم و بگویم دیگری نکتۀ دباغ: سروش دکتر

شما نظر از آنچه بیشتر کنم. صورت بندی این گونه را مسئله بگذارید گرفته اند. سراغ رسوالنه» «رؤیاهای نظریۀ و قدرت»

مراتب به این ها و بوده نبوی و رسوالنه رؤیاهای فرآورده شده، صادر عبداله بن محمد از متن، پیدایی و تکون مقام در

سنخ از هنجاری، فقهی احکام نظریه، این در است». بیداری ز به که خوابی مراتب «زهی که است، نزدیک تر خواب

است؟ چگونه پیامبر رؤیاهای با هنجاری احکام این  نسبت که است این سوال حال شده اند. انگاشته نبوت نازله مراتبِ

کسوت در وقت آن می کرده؛ سیر خود رؤیاهای در بیشتر نبوی سنت و مقدس متن تکون و پیدایی مقام در نبی یعنی

است؟ آن مولف محمد، که قرآنی فهمید؛ آمده، قرآن در که را سخنانش باید چگونه می شود؟ ظاهر چگونه مقتدر فرد یک

ندارد؟ تعبیر به نیاز و نیست رؤیایی قرآن آیات مگر

گفته اند همچنین می کند؟ استشهاد قرآن آیات به سروش دکتر چرا دارد، معبر به نیاز قرآن آیات اگر گفته اند ادامه در
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محمد آنچه می کند. استشهاد روایات به جا چند سروش آقای اما باشد، فرونهادنی اغلبی نحو به دینی روایات بوده قرار

بدون است، این گونه اگر رؤیا. عالم تا بوده بیداری درعالم بیشتر داده، انجام « مسلح «عارف یک کسوت در عبداله بن

نظریه با ناسازگار امر این فهمید؟ رویایی غیر و متعارف معنای در را آنها و کرد استشهاد بدان ها می توان آیا آیات، تعبیر

نیست؟ رسوالنه» «رؤیاهای

می رسانم محترم ناقدان عرض به دیده ام. را نکته این شده، منتشر که نقدهایی در نیز بنده سروش: عبدالکریم دکتر

از منسجمی سیر دارد. قوی ارتباطی بنده گذشته  مباحث با پیامبر اقتدارورزی بحث آوردم، کالم مقدمه در چنان که که

مؤلف پیامبر که رساند این به مرا سیر این کرده ام. ایشان اقتدارگرایانه رفتار به هم پیامبر از و پیامبر به سنت و کتاب

نباید آن فهم در و است رؤیایی زبان آن، زبان که بوده تألیفی تألیف، این که رساند این به بعدی قدم در و است بوده قرآن

و ردیف یک در این ها هستم. پیامبر مقتدرانه رفتار تبیین و تعریف مقام در هم حاال شد. مرتکب را بیدارگرایان مغالطه

اساس اُس است. دین محور پیامبر کردم اشاره چنان که ندارند. یکدیگر با منافاتی و تعارض هیچ و می گیرند قرار خط

است. کرده معرفی پیامبر که است خدایی می شناسیم، ما که خدایی حتی است، او دین

پیامبر که است خدایی برگیرد، باید مسلمان یک آنچه ولی کردند، استفاده یونانیان خداشناسی از مسلمان فیلسوفان

رسیده آنها به مستقال دیگری کسان است ممکن که دیگر چیزهای قرارست این بر می کند؛ معرفی محمد حضرت اسالم

درست گفتم و کردم عرض ایشان به است». توحید دین، «اصل بود نوشته ایران در روشنفکران و عزیزان از یکی باشند.

می آید، غیره و یونان فلسفه طریق از که توحیدی نه می کند، تعریف محمد که توحیدی ولی است، توحید دین اصل است؛

است. دیروز سخنان با من امروز سخنان نسبت و ربط این افزود. او بر باید را قید این لذا

شکنجه معنای به عذاب بودم گفته  من بود. ایران در قرآن مفسر یک کردند، مرا گفتار نقد که کسانی میان در اتفاقاً

به عذاب که بود رسیده اینجا به بلیغ فحص و لغت کتب در غور با و نیست شکنجه معنای به می گفت ایشان است.

جالب است. بوده رؤیا در این ها که رفته یادش سروش آقای گویی که بود کرده اضافه ایشان بعد است. محرومیت معنای

این که به بود دیده ملزم را خود حاال و نوشته مقاله قرآن» بودن «رؤیایی تئوری علیه بار دو یکی قبال بزرگوار این که است

عرض که توضیحی به و من نظر به بزداید. قرآن از را شکنجه شبهۀ این که برای برگردد، قرآن» بودن «رؤیایی تئوری به

است. ناصواب و ناروا دو هر می کنم،

عذاب صریحاً قرآن در این که برای ندارد، اهمیتی هیچ اینجا در اصال نباشد، یا باشد محرومیت معنای به عذاب اوال

نیست، عذاب کلمه هم فقط حریق. و آتش جنس از است عذابی منظور می دهد توضیح است.که آمده حریق عذاب و نار

نمی توان تنهایی به محرومیت با که است دهشتناکی صحنه های آن قدر آمده جهنمیان عذاب های از قرآن در که توصیفاتی

کرد. تفسیر را آن

مشی این اینجا در فقط چرا بیاورید، تعبیر و تأویل به رو و بردارید ظواهر از دست شما حاال خوب؛ بسیار این که دوم

چگونه عمل و گفتار در تناقض این دهید؟ نجات شبهه یک از را قرآن خودتان، خیال به این که برای کردید؟ اتخاذ را

است؟ تفسیر قابل

اما. هزار و اما کرد، تعبیر را این ها باید همچنان معتقدم بنده بله، نمی آید. پدید مشکلی هیچ هم من نزد این که سوم

رؤیایی معنای به نه بوده، محرومیت معنای به نه عذاب امروز همین تا مسلمانان، «مخیال» در بودم گفته قبال چنان که

نیست. مطرح نکرده، یا کرده کار درست «مخیال» این این که است. بوده شکنجه معنای به واقعاً بلکه می گویم؛ بنده که

در و افکندن آتش در و بستن زنجیر به را کسی سوزاندن، آتش با یعنی شکنجه، یعنی عذاب، که می اندیشیده اند چنین
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است. آمده تفصیل به قرآن در آن اوصاف ...چنان که و ریختن زقوم او حلقوم

نمی کنم، معنا این چنین را قرآن آیات چرا من این که اما است، روشن خوبی به چیز همه تکلیف اینجا در من نظر به

چنین پدیداری، قرآن گفتم هم ابتدا از می کنم. معنا مسلمانان عمومی «perception»و درک با که کردم عرض پیش تر

ممکن گفته اند». این چنین «مفسران گفته ام دائماً کرده ام. معنا همین گونه نیز را قرآن دیگر آیات از خیلی است. بوده

نیست، هم گذشتگان کردن انکار ، تفسیر کردن فرق است. دیگری سخن که باشد داشته فرق خودم تفسیر امروز است

نیست. کار راه این می کردند، خطا همه آنها بگوییم این که نه می کردند، معنی آن گونه گذشتگان چرا دید باید

می کند، ابطال را قبلی مقبول و موفق تئوری بعدی، تئوری «وقتی می گوید: که داریم علم فلسفۀ در اصل یک ما

یاوه یا بوده خطاکاری آدم پیشین، دانشمند بگویند که نیست این گونه کند»، بیان نیز را قبلی تئوری توفیق دلیل باید

از را نیوتون تئوری اینشتین، تئوری می گوییم می کنم؛ ذکر را مشهوری مثال اما دارد، وجود مثال صدها است. می بافته

است؟ تصوری چه این است. بوده ضعیف العقلی سخیف الفکر بچۀ نیوتون، که نبود معنا بدان اصال این برداشت، میان

بود. نور از کمتر سرعت های به متعلق تئوری این که بود این مسئله اش فقط بود، کرده عرضه موفقی بسیار تئوری اتفاقاً

او خطای رس و می کند بیان را او توفیق رس اینشتین، نمی کنند. تبعیت نیوتونی قواعد از دیگر نور به نزدیک سرعت های

می زده. بی اساس حرف هایی و دیده چیزهایی خواب، در بگوید فقط این که نه می کند، بیان هم را

صالحی آقای یا قرضاوی آقای را روایت «فالن این که از زده اند مثال ها بردیم، نام او از که محترمی روحانی همان

به ، نمی شود را بزرگی این به تاریخ یک ولی قائلم، احترام بزرگواران این برای بنده نیست». درست گفته اند نجف آبادی

و گذشتگان توفیق رس باید کرد. انکار جدید، بشری حقوق اندیشه های فشار و لیبرالیسم فشار زیر هم آن نفر، دو خاطر

مواجه محترم روحانی این مثل کسانی با و هستیم دوره ای در ما که علی الخصوص کنند، بیان نیز را گذشتگان اعتقاد رس

گذشتگان همۀ بزنید، مترفی حرف های می خواهید شما اگر بله؛ بزنند. مترقی حرف های می خواهد دل شان که هستیم

روشنفکری و دینی نواندیشی اسالم شناسی، تفسیر، را این اما بریزید، تاریخ زباله دان به را همه باید و هستند ارتجاعی

نمی نامند. دینی

در آنها که بود این من حرف بودند. تأویل به قائل گذشتگان چرا دادم توضیح رسوالنه» «رؤیای همین با من واقع در

مفاتیح کتاب در مالصدرا مثال است. رویایی بیانات شبیه بیانات شان گاهی داشتند. قرار رؤیا تعبیر تئوری یک قدمی

درست رس واقع در من باشد». دیده خواب در کسی که است چیزهایی مثل «این آیات می گوید: را همین دقیقاً الغیب

آیات به ما وقتی یعنی کرد، باید را کار همین نیز امروز کردم. بیان را سخن شان بودن ناقص وسر گذشتگان سخنان بودن

کنیم. توجه نکته این به باید می رسیم قرآن

زماننا الی است بوده گذشته مفسران «مخیال» و تصور تصویرو در که می کنم معنا چنان اکنون را قرآن آیات من بله؛

ایران در طباطبایی آقای سو این از و القرآن ظالل فی تفسیر و مصر در قطب سید طرف آن از یعنی چه؟ یعنی هذا.

می گوید: که فارست» «لیک کالج جامعه شناس استاد از می کنم بیشتر تعجب بگویم؛ نیز را نکته این المیزان. تفسیر و

که را طباطبایی چنین است». کرده باور و نقل را عامیانه ای قصۀ است گفته و کرده تخطئه را طباطبایی یک جا «فالنی،

خوب است؟ استدالل این آیا خدا، به را شما کرد. استناد المیزان تفسیر به و کرد استفاده تفسیرش از نمی توان دیگر

تدبیری رستد برنیاید رای روشن حکیم کز بود گه
تیری۱۰ زند هدف بر غلط به نادان کودکی که باشد گاه

[۲۸] حکایت قناعت، فضلیت در سوم، باب یوسفی، غالمحسین تصحیح سعدی، ۱۰گلستان
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بیندازیم؟ دریا به و بشوییم آب به را قرآن تفسیر جلد ۲۰ تمام پس باشد، کرده خطا جا چندین طباطبایی آقای گیرم

پرسیدم. موضوعش و نظریه خود درباره کردم، سؤال شما از که اول نوبت در من دکتر، آقای کاجی: حسین دکتر

یکی دیدم کنم. پرسش نظریه این ناخواسته و خواسته نتایج همچنین و شما نظریه پیش زمینه درباره کمی می خواهم حاال

در پیش سال چند سروش، دکتر «آقای فهمید؛ بستر و «context» یک در باید را شما نظریه بود گفته شما منتقدان از

تیره تصویر و رویه گونه ای به اکنون هم لیبرالیسم گفتند و برکشیدند را مسلح» و ستیزه گر «لیبرالیسم مفهوم سخنرانی یک

لیبرالیسم مثبت وجوه از ۷۰ و ۶۰ دهه در شما آنچه برخالف دیگر عبارت به است. داده نشان ما به را خود خشن و

شما است معتقد محترم روحانی آن کرده اید. برجسته را لیبرالیسم منفی جنبه های اخیرشان سخنرانی این در می گفتید،

نیست مهمی نکتۀ است خشونت اسالم در اگر یعنی است». همین گونه نیز اسالم بگویید تا کردید باز را راه کار، این با

البته شد. مطرح منتقدان از یکی سوی از که شما بحث پیش زمینه به نگاهی هم این است. همین گونه هم لیبرالیسم چون

پرداخته اند. هم شما نظریۀ پیش زمینه به منتقدان باالخره اما باشد شما بحث به درست نگاهی این نمی کنم تصور

بودن بعدی چند و بودن ذوجوانب بر تاییدی واقع در را اخیرتان نظریۀ اصلی پیش فرض و پیش  زمینه خودم من

دیگر پیامبران سیرۀ و مشی از فراتر که دادید ارائه اسالم پیامبر از تصویری شما که معنا این به می دانم: اسالم پیامبر

پیامبر پیامبری چون پیامبری از جدید سنخ با بودند، اخالق و معنویت اهل مسیح، مثل دیگر پیامبران اگر می گیرد. قرار

پیامبر با منظر، این از من نظر به است. واقف ایمان به رسیدن برای قدرت منزلت و اهمیت به که هستیم روبرو اسالم

و زمانه جو از فراتر که هستیم روبرو پیامبری با یعنی می آید. وجود به پیامبری مفهوم در تحول و جهش یک اسالم

داد. بها موضوع این به باید بنابراین است، مهم ایمان، و معرفت بسط در قدرت اندازه چه که می برد پی اسالفش مشی

دهید. توضیح برایمان کمی تان بحث عقبه به نسبت نگاه دو این باب در می شوم خوشحال

ولی می گویید، را کسی چه شما نکنم اشتباه اگر البته شنیدم؛ را روحانی آن فرمایش من سروش: عبدالکریم دکتر

نیست. بد لزوماً قدرت بگویم و بزنم جار باید چقدر من اصال ببینید است. همین طور دقیقاً شنیدم. کسی از حال هر به

و رفته کار به بد قدرت، بس از است. مدنظر قدرت، از سوءاستفاده یا مذموم قدرت می کنند فکر همه قدرت، می گوییم تا

که بود شخصی مرد، این گفتم بارها هم من و است درست شما تعبیر است. گرفته خود به منفی معنای شده، استفاده سوء

می کرد. استفاده حسن آن از و می رفت آن استقبال به نمی گرفت، کناره می فهمید، جامعه سازی در را قدرت نقش و معنی

فکر همیشه که می کنم تعجب نداشت. منافاتی مشاوره، و معاهده مدارا، شفقت، عطوفت، رحم، با وجه هیچ به این

دیگران بر را خویشتن و هوس بازی و قدرت از استفاده سوء اجحاف، زورگویی، قلدری، یعنی اقتدار یا قدرت می کنند

به دیگر بگذاریم، کنار را قدرت از تصویر آن وقتی نداشت. جایی نبوی، اخالق در مطلقاً که چیزهایی و بخشیدن برتری

و الهی پیام بسط هدف همان راستای در درست اتفاقاً و داده انجام روحانی آن که نیست تفاسیر این گونه جای من نظر

را نکته این من بود. اقتدار به مأمور پیامبر گفت؛ کمالی دکتر جناب که تعبیری همان می گیرد. قرار او نبوی مأموریت

می پذیرم. و می پسندم

نتایج دربارۀ نیز نکته دو می خواستم شد. گفته نکاتی شما بحث بستر و پیش زمینه درباره کاجی: حسین دکتر

این در که است نظریه هایی دیگر بر شما جدید نظریۀ تأثیر باب در نکته یک کنم. بیان نیز شما نظریۀ ناخواسته و خواسته

«من گفتید: شما می کردم، گو گفت و شما با روزی می آید یادم کرده اید. مطرح فکری و روشنفکری جدی کار دهه چند

اندیشۀ جدول کل با می دهم، پرسش یک به که جوابی ببینم باید که معنا این به هستم. جدول کردن حل حال در همیشه

ذاتی چون شما دیگر نظریه های در تغییری شما، اخیر نظریۀ آیا که است این من صحبت حاال خیر». یا دارد هم خوانی من
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چون می کنم تاکید نظریه دو این بر نه؟ یا آورد وجود به می تواند دینی» دموکراتیک «حکومت نظریۀ یا دین در عرضی و

دیگری و عرضی و ذاتی نظریۀ یکی درآورد لرزه به را شما فکری نظام کل از ستون هایی اگر اخیرتان نظریۀ می کنم تصور

می پردازد. شما دیگر نظریه های بر اخیرتان نظریۀ تأثیر بحث به که اول نکتۀ این است. دینی دموکراتیک حکومت نظریۀ

منتقدان از خیلی می دانید نیک است. قدرت و دین نظریۀ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نتایج باب در بعد نکتۀ

که حالی در می کند، باز اسالمی خشونت و بنیادگرایی تصدیق و توجیه برای را راه قدرت، و دین «نظریۀ گفته اند شما

نو طرحی و بنشینیم دوباره باید و می شود پنبه رشته ها آن همۀ حاال شود؛ ارائه اسالم از رحمانی تصویر شده تالش بسیار

است. مطرح دیگر مباحث از بیشتر من برای الاقل شما نظریۀ ناخواسته و خواسته نتایج دربارۀ محور دو این دراندازیم».

استاد آن دیدم ناخواسته». «پیامدهای می برید؛ کار به را تعبیری چنین که است خوب سروش: عبدالکریم دکتر

است. دلنشینی و مطبوع شیرین، روان، فارسی ناخواسته، پیامدهای مرادی». غیر «عواقب بود گفته محترم جامعه شناس

است. نظر مد من سخنان ناخواسته و خواسته پیامدهای باری؛

و پیامبرشناسی در که را نکاتی و کنیم مطرح این که برای کردیم، مطرح را این ما ندارد. بحثی خواسته، پیامدهای

و اندیشه وارد جد به را تاریخ و بیندیشند آن دربارۀ تا بدهیم قرار اذهان مقابل در و بکشیم رخ به بوده مغفول دین شناسی

روحانی، آن قول به یا بیندیشند «abstract» انتزاعی ایده های به فقط این که به جای کنیم، دینی روشنفکری خصوصاً تفکر

دینی مسائل به دیگری جور و بکشند انتزاعی حرف های این از دست اصال باید باشند. مترقی ایده های کردن مطرح فکر

کنند. نظر

می کنم. عرض فرمودید شما را آنچه اما است، مجهول من بر آنها از پاره ای بگویم؛ باید نیز ناخواسته عواقب دربارۀ

می تواند بعداً و باشد دموکراتیک باید ابتدائاً حکومت، که بود این من سخن واقع در دینی؛ دموکراتیک حکومت باب در

دینی می تواند این که شرطی. و قید هیچ بدون هستم، دموکراتیک حکومت به قائل همچنان بنابراین نباشد، یا باشد دینی

می دهند اجازه دین داران مقدار چه می شود. برپا او در دموکراتیک حکومت این که برمی گردد جامعه ای به نباشد، با باشد

خواسته های با را خودش می تواند مقدار چه دموکراسی و دارند انتظاری چه دموکراسی از کند، پیدا تحقق دموکراسی این

کسی یعنی است، لیبرال جامعۀ محصول لیبرال حکومت میل»، «استوارت قول به این که برای بدهد؟ تطبیق دین داران

در آن گاه شده، آمیخته مردم رفتار و طبع و مزاج با بودن دموکراتیک تدریج به نمی کند. تحمیل و فرض را این ها باال، از

دین، از ما را حکومت که بود این معنایش نه دینی، دموکراتیک حکومت لذا می شود، متجلی نیز قانون شان و حکومت

می توانند که ببینیم بعداً تا باشند دموکراتیک باید اصال بلکه باشند، دموکراتیک نمی توانند مسلمانان این که نه و کنیم اتخاذ

نباشند. یا باشند دینی

رفتار که کسی منزلۀ به اسالم پیامبر شناخت با نمی زند. لطمه ای مطلب، این به وجه هیچ به من کنونی بحث

بگذارند مایه دارند، که هدفی برای باید عمل در که می آموزند مسلمان ها بوده، اقتدار به مأمور یا است داشته اقتدارگرایانه

اقبال وار بسیار اینجا در ببخشند.من تحقق قوت با عمل در و کنند مطرح امروزینش شکل به را پیامبر و اسالم پیام و

گفت که می اندیشم

حجاب این است حرام مسلمانی در یاب باز را خود پوشیده خود ز ای

کرد بیگانه مصطفٰى جمالِ از کرد بیگانه ما ز را ما ما عصرِ

نه تقدیر کفِ در را خود باز ده شمشیر تیزی را خویشتن

ا ست مصطفٰى نام ز ما اعتبارِ ا ست مصطفٰى مقام مسلم دلِ در
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است بوده این پیامبر خواسته که کنم تعبیر می خواهم این گونه خیر، یا درمی آید موافق دین ورزی با اسالمی تعلیمات این که

در باشد. صورت پذیر راحتی به و امنیت با آزادانه، دین ورزی آن، در که جامعه یک باشد. داشته دین دار جامعه ای که

دنیوی قهری قدرت یا خود منطق قدرت با یا کند؛ خود قدرت تسلیم را دیگران که بود این ایشان کار روش پیامبر، زمان

همان بگیریم، نباید یا بگیریم پیامبر از باید را درس این ما امروز آیا شود. ساخته جامعه ای چنین این که برای بیرونی و

داعشیان نمی آید. کار به تأسیس از پس دوران در است، تأسیس مقام به متعلق آنچه گفتم؛ خودم سخنان در که است

داعشی، آقایان است؛ شده تمام و وتثبیت تأسیس و اختراع چرخ؛ این کنند. اختراع نو از باید را چرخ که کرده اند فکر

داشته جامعه ای تا کنید اجتهاد و متابعت باید فقط شما و شده تمام و ساخته بسازید؟ نو از را چیزی چه می خواهید شما

لیبدَّلنَّهم و» می خوانیم: نور سورۀ ۵۵ آیه از بخشی در کنید. خداوند پرستش امنیت با و راحتی به بتوانید آن در که باشید

جواب نه، یا کرد استخراج را دموکراسی می توان دین از آیا این که شَیىا». بی یشرِکونَ ال یعبدونَنی أَمنَّا خَوفهِم بعدِ من

برای و است شدنی من نظر به کنند، زندگی دموکراتیک حکومت یک دل در می توانند دین داران این که است. منفی من

عملی. مایۀ هم و تئوریک مایۀ هم بگذارند؛ مایه باید دین داران کار این

و است ذاتی می دهد، رخ تاریخ در هرچه دید، یک از که کنم عرض شما برای این گونه من نیز عرضی و ذاتی دربارۀ

قول به تاریخی حوادث همۀ که دارم را رأی این من تاریخ، تفسیر در واقعاً است. عرضی می دهد رخ هرچه دیگر دیدی از

الزمۀ را آنچه ایشان یعنی بود، تاریخ در عرضی و ذاتی به قائل هگل، جناب است. «contingent» امکانی فرنگی ها

در عرضی و ذاتی می دانست. عرضی را دیگر چیزهای و دانسته تاریخ ذاتی «absolute idea» بود؛ مطلق روان سیر

هگل که خواندم دیگر جای یا هگل مسیحیت دین در شریعت استقرار کتاب در نظرم به است. هگل از اتفاقاً ، تاریخ

تاریخ ضرورت این باشند. نفر ۱۵ یا نفر ۱۳ می شد که معنا این به است، عرضی مسیح، حواریون بودن تن ۱۲ می گوید

می دهد. نسبت آن به را عرضیاتی یک و است ذاتی و ضروری مسیری به قائل تاریخ، در او است. عرضی نیست،

فالن مثال است. عرضی چیز همه تقریباً معتقدند و می کنند تفسیر اراده گرایانه اصطالح به را تاریخ دیگر خیلی های

نشود، یا شود جنگ وارد می توانست نگیرد، یا بگیرد تصمیمی خورده که غذایی حسب بر می توانست روز فالن پادشاه،

مطرح دائماً بحثی باشید، کرده مالحظه اگر خودمان، زمان در نشود. می توانست و بشود می توانست چیز همه ترتیب بدین

فالن شاه اگر بگویید می توانید شما است؛ روشن خیلی اجتناب ناپذیر؟ یا بود اجتناب پذیر اسالمی انقالب آیا که است

هزار هزاران نمی شد. انقالب بود، رفته دنیا از زودتر خمینی آقای اگر یا نمی شد انقالب شاید بود، کرده را کار آن روز

از ولی بود، تاریخ عرضی یعنی بود اجتناب پذیر انقالب این دهید نشان اگرها این با که بیاورید میان در می توانید «اگر»

می شد، آن طور و این طور اگر بله؛ بود. اجتناب ناپذیر پس نیافت، تحقق «اگر»ها این چون بگویید می توانید دیگر، سوی

شد. که می شد همین طور باید ناچار نشد، که حاال ولی بود، اجتناب پذیر

بحث در اکنون کنید. تفسیر چگونه تاریخ، در را عرضی و ذاتی این شما که دارد این به بستگی بگویم می خواهم

نمی شد، جنگ فالن اگر فی المثل گفتم آنجا داریم، عرضی هم و ذاتی هم قرآن، در گفتم زمانی چون نیستیم، پیامبر تعلیمات

اگر می شد. شمرده عرضی هم قرآن در ورودش لذا می شد، شمرده عرضی تاریخ، در جنگ آن نمی آمد. ذکرش هم قرآن در

هکذا. و نمی آمد هم قرآن در عایشه تهمت ذکر نمی زدند، عایشه به را تهمت آن

به هم مثنوی نبود، فارسی موالنا، زبان اگر که همچنان نبود. عربی به هم قرآن نبود، عربی پیامبر، محیط زبان اگر

باشد معاد و توحید که گرفتم ذاتی پیامبر، پیام در را چیزهایی آنجا در من زد. می توان بسیار مثال ها این از نبود. فارسی

عرضی پیام ها، این به نسبت که داد رخ پیامبر حیات در چیزها بسیاری گفتم بعد است. مورد دو همین نیز واقع در و
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تمام می گویند که آنهایی اگر بله؛ بود؟ عرضی پیامبر، شخصیت آیا که است این شما سؤال اکنون اما می شود، محسوب

عیسی مثل کسی باشد، قدرت سودای با مردی این که به جای مثال نیاید، هم پیغمبر می شد پس است، عرضی تاریخ، امور

ظهور به فقط تاریخ که معنا این به بود، ذاتی و ضروری وجودش دیگر طرف از ولی است، مثبت پاسخ معنا این به باشد.

بشود. این چنین که بود باری اراده ی دینی، زبان به و است داده رخصت و راه او

دادند. ما به را وقت این که سپاسگزارم خیلی سروش دکتر استاد از واقعاً ممنونم. خیلی کمالی: حسین دکتر

ماهانه صورت به دباغ دکتر جناب و کاجی دکتر آقای میدان داری به جلسات این و باشد مقتضی جنابعالی وقت امیدوارم

ببینیم. هم باز را شما و کند پیدا ادامه

آماده ام. و امیدوار هم بنده سروش: عبدالکریم دکتر
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