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چالش اسالم و قدرت

خالصه جلسه پنجم:
در اداعی اقتدارگرایی پیامرب اوال دوران مدینه دوران اصیل حتقق پیامربی حممد بن عبداهلل (ص) فرض شده،
ثانیا زمامداری «جزء ماهوی» پیامربی ایشان تلیق شده ،و از تمایز زمامداری از پیامربی غفلت شده است ،ثاثلا
إعمال قدرت مرشوع به «اقتدارگرایی» تعبری شده که در علوم سیایس صفیت مذموم است.
تنها وظیفه پیامرب حیت در دوران مدینه «ابالغ ،بشارت و انذار» بوده وهمچنان «حفیظ ،وکیل ،و مصیطر بر
مردم بودن» برای پیامرب ممنوع بوده  ،دین اکراه بردار نبوده ،و ایشان حیت در دوران زمامداری جماز به «إعمال زور
برای مسلمان کردن مردم» نبوده است .زمامداری نه تالزیم با پیامربی داشته نه تمانیع ،اما سمیت «متباین با
پیامربی» بوده است .حممد بن عبداهلل (ص) به عنوان زمامدار منتخب مردم در دوران مدینه «إعمال قدرت
مرشوع»  authorityکرده است ،اما هرگز «اقتدارگرا»  authoritarianنبوده است انتساب رذیلت «اقتدارگرایی»
 authoritarianismبه ایشان اشتبایه فاحش و تاسف بار است.
اینکه ما تعایلم اسالیم حیت ویح الیه را از پیامرب اخذ یم کنیم معنایش این نیست که پیامرب «مؤسس» همه
این تعایلم است .قرآن و عقل منابیع مستقل از پیامرب ،و ایشان موظف به راعیت هر دو بوده است .تنها بر مبنای
اشاعره ،پیامرب واضع عدالت و اخالق بوده است .بر مبنای معزتهل و شیعه عدالت و اخالق ماقبل دیین هستند.
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اخالق را «اعتباری و قراردادی حمض» دانسنت از «نسبیت» رس در یم آورد .موازین اخالیق که منشأ واقیع
دارند را باید «کشف» کرد.
پیامرب آمده بود تا عقول آدیم را شکوفا کند؛ نه اینکه با امور غریعقیل خبواهیم جا برای پیامربی باز کنیم .با
توهم چننی جازبازکردنهایی به پیامرب خدمت نکرده ایم!
با چننی پیامربی چه باید کرد؟ خالصه پاسخ خطیب حمرتم این است :آئنی اقتدارگرایی ،خوف نامه ای بنام
قرآن ،خدای سلطان مآب و پیامرب اقتدارگرا یا اعرف مسلح را عینا به مردم عرضه یم کنیم .اندیک ابلته متعبدانه
یم پذیرند .هیچ عقل سلییم در این زمان این آئنی را با چننی توصیفایت خنواهد پذیرفت .ما هم جز این وظیفه ای
نداریم!
نتیجه رویکرد اقتدارگرایی عالوه بر فاقد دیلل بودن و ادهل حمکم بر علیه آن ،یب فایده کردن اسالم و
ََ
لَع اإلسالمِ َ
السالم ،یا الفاحتة مع الصلوات!
حذف حمرتمانه آن است .یعین
ِ
راه حل ایشان اعالم پایان دوران پیامربی است :اقتدارگرایی پیامرب مربوط به زمان تاسیس بوده است .ما
نباید پیامربی بکنیم .پاسخ :اگر اقتدارگرایی و سودای قدرت داشنت راس تعایلم و روش و منش پیامرب بوده ،با
اعالم پایان دوره پیامربی و مردود بودن اقتدارگرایی توسط پریوان قرار است از چه تبعیت شود؟ و با حذف نکته
اکنوین اقتدارگرایی ،از سنت پیامرب اسوه چه بایق یم ماند؟!
***
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ضمن تربیک عید سعید مبعث پیامرب رمحت حممد مصطیف (ص) با تاخری و عذرخوایه از اینکه مستقال
موفق به اجنام وظیفه در این مناسبت فرخنده نبوده ام ،امیدوارم این جلسات در ارائه تصویری نزدیک به واقع از
پیامرب ،قرآن و اسالم اگیم به پیش حمسوب شوند .این جلسه شامل سه مبحث به رشح زیر است :تالزم اسالم و
اقتدارگرایی! جدال با مدیع! و تواضع و انصاف خطیبانه! قرار بود این مباحث را جلسه قبل عرضه بدارم که
وقت کفاف نداد ،به این جلسه موکول شد.
مبحث اول .تالزم اسالم و اقتدارگرایی!

این مبحث شامل چهار حبث به رشح ذیل است :تالزم اقتدارگرایی پیامرب با انسانشنایس اسالم! گفتمان
ّ
اقتدارطلبانه دواگنه حق و باطل در قرآن! اشداء لَع الکفار یعین امضای اقتدارگرایی! و اسالم اکراه بردار است!
حبث اول .تالزم اقتدارگرایی پیامرب با انسانشنایس اسالم!
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اداع :در انسانشنایس اسالم ماهیت آدیم با صفات متعدد منیف و رشارتهای ذایت از قبیل جهول ،ظلوم ،منوع،
جزوع و هلوع معریف شده است .خمالفان پستتر از چهارپا یا اکرثشان فاقد تعقل و شنوایی توصیف شده اند .با
چننی تلیق از آدیم هر جا حرف شنوی نکردند باید با زبان زور با آنها سخن گفت ،و رهرب چننی مکتیب چاره
ای جز اقتدارگرایی ندارد( .ج)۳
برریس :این اداع دو مقدمه دارد ،مقدمه اول تلیق منیف اسالم از ماهیت آدیم ،و مقدمه دوم الزمه چننی تلیق
منیف از انسان جتویز زبان زور و اقتدارگرایی رهرب آن است .هر دو مقدمه خمدوش است .این حبث شامل سه
نکته است :اهم موازین انسانشنایس اسالم ،فراز و فرود انسان ،و ارتباط استفاده از زور و اقتدارگرایی با
انسانشنایس .واضح است که در اینج ا رصفا رئوس مطالب ارائه یم شود و تفصیل حبث موکول به جمال و مقایل
دیگری است.
نکته اول .اهم موازین انسانشنایس اسالم
امجاال به پنج مزیان انسانشنایس اسالم اشاره یم کنم :کرامت ،رسشت حق جو ،جانشیین خداوند بر زمنی و
لوازم آن ،خلقت نیکوی انسان ،و کشیدن بار امانت الیه.
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َْ ّ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
الطیّبَ
اهم ّم َن َّ
اه ْ
ٰ
ری ِّم َّم ْن
ث
ک
لَع
م
اه
ن
ل
ض
ف
و
ات
ن
ق
ز
ر
و
ر
ح
ابل
و
رب
ال
ِف
م
الف .کرامت :ولقد کرمنا ب ِِن آدم ومحلن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ

َ َْ َْ ً
خلقنَا تف ِضیال (ارساء « )۷۰و به راسیت ،فرزندان آدم را کرامت خبشیدیم ،و آنها را در خشیك و دریا [بر مرکبها
و کشیتها] سوارشان کردیم ،و از پاکزیههای دلپذیر روزیشان دادیم ،و آنان را چنانکه باید بر بسیاری از
آفریدههای خود برتری اکمل خبشیدیم ».کرامت که مادر همه حقوق ذایت انسان است متعلق به نوع انسان است،
اعم از جنسیت ،نژاد ،رنگ ،ملیت ،دین ،طبقه و هر چزی دیگر.
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َ َ َ َ ْ َّ َ ٰ َ
ََ ْ َ ْ َ َ
َ ً ْ َ َ
ت اللَّـه الَِّت َف َط َر انلَّ َ
كل ّ
اس َعلیْ َها ال تبْ ِدیل ِِلَل ِق اللـ ِه ذلِك
ر
ط
ف
ا
یف
ن
ح
ین
ل
ب .رسشت حق جو :فأ ِقم وجه ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ

َ ََُْ َ
ون (روم « )۳۰پس با گرایش به ّ
ّ
ین الْ َقیّ ُم َولَ ٰـک َّن أَ ْك َ َ
ل ُ
حق ،به این دین [توحیدی] روی بیاور ،با
اس ال يعلم
رث انلَّ ِ
ا ِ
ِ
ِ
همان فطرت الیه که مردم را بر آن آفریده است .آفرینش خدا تغیریپذیر نیست .این است دین راست و درست،

َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ َ
آد َم من ُظ ُ
ور ِه ْم
ه
ِن
ب
ن
م
ك
ویل بیشرت مردم نیمدانند ».آیه نمادین اعلم ذر هم شاهدی برهمنی مداعست :و ِإذ أخذ رب
ِ
ِ
ِ
ِ

ُ ّ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ّ ُ
ک ْم قَالُوا بَ َ ٰ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
امة إنَّا ُکنَّا َع ْن َه ٰـ َذا ََغفل َ
نی (اعراف
ِِ
یل ش ِهدنا أن تقولوا یوم ال ِقی ِ ِ
ذ ِریتهم وأشهدهم لَع أنف ِس ِهم ألست ِبربِ
« )۱۷۲و [یاد كن] هناگیم را که پرورداگر تو از فرزندان آدم نسل آنان را از پشتشان برگرفت (پدید آورد) و آنان
را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پرورداگر شما نیستم؟ گفتند :چرا ،ما گوایه یمدهیم[ .این شاهدگرفنت برای
این است] که [مبادا] روز قیامت بگویید :ما از این [حقیقت] َغفل بودیم ».این رسشت حق جو در همه انسانها

َ ََْ
َْ
بدون هیچ استثنایئ نهاده شده است .انسانها در مقابل این رسشت پاک دو دسته یم شوندَ :ونف ٍس َو َما َس َّواها فأل َه َم َها

َْ
َ َ
ُ ُ ََ َََْ َ
اها قَ ْد أَفْلَ َح َمن َز ََّّك َها َوقَ ْد َخ َ
اب َمن د َّساها (شمس « )۱۰-سوگند به نفس [آدیم] و آنکه آن را ۷
فجورها وتقو
ً
سامان داد ،پس [شناخنت] بداکری و تقواپیشگاش را به آن اهلام کرد ،که هرکس آن را پاك گردانید ،قطعا رستاگر
ً
شد .و هرکس آن را به گناه آلود ،قطعا ناامید و حمروم شد ».نیکوَّكر و تبهاکر دو دسته انساین هستند.

پ .جانشیین خداوند بر زمنی و لوازم آن .به آیات  ۳۹-۳۰سوره بقره توجه کنید« :و [یاد كن] هناگیم را که
پرورداگرت به فرشتاگن گفت :همانا من گمارنده جانشیین در زمینم .گفتند :آیا کیس را در زمنی قرار یمدیه که
در آن فساد کند و خونها ریزد؟ در حایلکه ما تو را با ستایشت تسبیح یمکنیم ،و برای تو به تقدیس یمپردازیم؟
گفت :ابلتّه من چزیی یمدانم که شما نیمدانید .و [خدا] همۀ نامها را به آدم آموخت ،سپس آنان (صاحبان نامها)
را بر فرشتاگن عرضه کرد و گفت :اگر راست یمگویید ،مرا از نامهای اینها خرب دهید .گفتندّ :
مزنیه تو ،ما جز
آچنه خود به ما آموختهای علیم نداریم ،همانا تو خود آن دانای حکییم .گفت :ای آدم ،فرشتاگن را از نامهای
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اینها آاگه كن ،پس هناگیمکه آدم آنان را از نامهایشان آاگه کرد [خدا] گفت :آیا به شما نگفتم که من غیب
آسمانها و زمنی را یمدانم و آچنه را آشاکر یمسازید و آچنه را کتمان یمکردید یمدانم؟ و [یاد كن] آناگه که به
ّ
تکرب کرد و از اکفران شد.
فرشتاگن گفتیم :برای آدم سجده کنید ،پس سجده کردند جز ابلیس که رس باز زد و
و گفتیم :ای آدم ،تو و همرست در این بوستان ساكن شوید ،و از آن ،از هرجا که خواستید به فراواین خبورید،
ویل به این درخت نزدیك نشوید که از ستماکران خواهید شد .پس شیطان آن دو را از آجنا بلغزاند و از آچنه در
آن بودند بریونشان کرد؛ و گفتیم :فرود آیید در حایلکه بریخ از شما دشمن بریخ دیگرید و برای شما در زمنی تا
چندی قراراگه و بهرهای خواهد بود .پس آدم از پرورداگرش لكمایت دریافت کرد ،در نتیجه خدا توبهاش را پذیرفت،
پذیر مهربان است .گفتیم :همگ از آجنا فرود آیید ،پس اگر از جانب من هداییت برای شما
همانا او بسیار توبه ِ
بیاید ،کساینکه از هدایتم پریوی کنند ،نه بییم بر آنها خواهد بود و نه اندوهگنی یمشوند .و کساینکه كفر
بورزند و آیات ما را تکذیب کنند ،آنان اهل آتشند [و] خود در آن جاودان خواهند بود».
هر آدیم واجد صالحیت جانشیین خداوند است به رشیط که این قابلیت را به فعلیت برساند .این جانشیین
(خالفت) به دیلل این است که خداوند به آدم علم اسماء آموخته است ،علیم که فرشتاگن فاقد آن بوده اند .آدم
مسجود فرشتاگن یم شود .در این بیان نمادین انسان واجد منصب پرافتخار خالفت خداوند بر زمنی معریف شده
است .آدم و حوا به دیلل فریب شیطان به زمنی هبوط یم کنند یب آن که بر خالف تلیق مسیحیت موجود نوع
انساین به گناه ذایت آلوده شود ،گنایه که جز به شفاعت عییس مسیح پاک شدین نیست .از منظر اسالیم بین آدم
به چننی گنایه آلوده نیست و فطریت پاک دارد ،چرا خداوند توبه آدم و حوا را پذیرفت .بین آدم در زمنی یا هدایت
الیه را یم پذیرد در نتیجه به سعادت دائم یم رسد ،یا آیات خدا را تکذیب کرده حق را یم پوشاند ،در این صورت
به شقاوت دائم یم رسد .داستان خلقت «پایه انسانشنایس اسالم» است.
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َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
نی (سجده « )۷همان کیس
ط
ن
م
ان
نس
اإل
ت .خلقت نیکوی انسانِ :
اَّلي أحسن ُك َش ٍء خلقه وبدأ خلق ِ ِ ِ ِ ٍ
که هرچه را آفریده نیکو آفرید ،و آفرینش انسان را از لِگِ [ناچزی] آَغز کرد ».اما در مورد انسان به شلک خاص:

َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ََ ْ َ ََْ ْ َ َ َ ْ
ری َم ْمنُ
ح َسن َت ْقویم ُث َّم َر َد ْدنَ ُاه أَ ْس َف َل َ
ج ٌر َغ ْ ُ
ون
أ
م
ه
ل
ف
ات
اِل
الص
وا
ل
م
ع
و
وا
ن
آم
ین
اَّل
ال
إ
نی
ل
ف
ا
س
اإلنسان ِِف أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
لقد خلقنا ِ

(تنی  )۴-۶که ما انسان را در بهرتین ساختار و اعتدال آفریدیم .سپس او را [بر اثر گناه] به مرحلۀ پستترین
پَستها بازیم گردانیم؛ مگر کساینکه ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهاند که برای آنان پادایش پایانناپذیر
خواهد بود » .انسان به ِلاظ رسشت و خلقت نیکو و معتدل است .او با اختیار و انتخاب خود یم تواند به اسفل
السافلنی سقوط کند ،و با ایمان و عمل صالح به الَع علینی باال رود ،و اهمیت انسان به همنی اختیار اوست .در
حایل که فرشتاگن اماکن گناه و انتخاب رش ندارند .انساین که خری و خویب را بریم گزیند از فرشته ای که مطابق
رسشتش جز خری نیم تواند بکند افضل است.
َ ْ َ ْ َ ْ َ َََْ َ َ َْ ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َْ َْ ْ
لَع َّ
الس َم َ
نی أن َي ِملنَ َها َوأشفق َن ِمن َها
ال فأب
ب
اْل
و
ض
ر
اْل
و
ات
او
ث .کشیدن بار امانت الیهِ :إنا عرضنا اْلمانة
ِ
ِ
ِ ِ

ً
َََََ ْ َ ُ
ان إنَّ ُه َاک َن َظلُ ً
وما َج ُهوال (احزاب « )۷۲همانا ما بار امانت (تکلیف) را بر آسمانها و زمنی و کوهها
اإلنس ِ
ومحلها ِ
عرضه کردیم ویل آنها از برداشنت آن خودداری کردند و از آن بیمناك شدند ،و انسان آن را برداشت .یبگمان ،او
بسیار ستماکر و جهالتپیشه است ».امانت مورد حبث آیه والیت الیه و استکمال به حقایق دین حق در اعتقاد
حق و عمل صالح است آسمانها ،زمنی و کوهها استعداد و صالحیت محل آن را نداشتند .اما انسان ظلوم جهول
بدون توجه به سنگیین و دشواری آن محلش را به عهده گرفت .بعد از محل امانت ،انسان به امانتدار (مومن) و
خیانتاکر در امانت (اکفر ،مرشک و منافق) تبدیل شد .حال آنکه آسمانها و زمنی و جبال مومن مطیع هستند:
ْ
وإن ِمن یشء اال یسبح حبمده (ارساء « )۴۴و هیچ چزیی نیست مگر اینکه با ستایش او ،او را تسبیح یمکند ».این
امانت الیه موضویع قابل جهل و ظلم است .با باور خداوند (علم) و عمل صالح (عدل) امانتداری یم شود.
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اما به كفر (جهل) و عمل ناصالح (ظلم) در امانت خیانت یم شود .در این آیه نمادین انسان امانت (والیت
الیه) را پذیرفت یب خرب از اینکه بسیاری از بین آدم از پس این امانت برنیم آیند و جاهالنه و ظاملانه در امانت

َ َْْ َ َُْ ْ َ ْ
َ
خیانت یم کنند .این نکته در آیه دیگر تبینی شده استَ :خلْ ُق َّ
الس َم َ
ک َّن
ات واْلر ِض أك
رب ِمن خل ِق انلَّ ِ
اس َول ٰـ ِ
او ِ

َ ََْ َ
أَ ْك َ َ
اس ال يعل ُمون (َغفر « )۵۷همانا آفرینش آسمانها و زمنی از آفرینش مردم مهمتر است[ ،پس آفرینش
رث انلَّ ِ
ّ
جمدد مردم بر خدا دشوار نیست] ویل بیشرت مردم نیمدانند ».اینکه انسان آن را محل کرد به دیلل صالحیت
ذاتیش بود .ظالم به خودش و جاهل به اینکه اگر در امانت خیانت کند چه اعقبت وخییم خواهد داشت .انسان
به حسب نفسش خایل از دو صفت علم و عدل بود ابلته قابل تلبس به آن دو و ارتقا از حضیض ظلم و جهل به
اوج عدل و علم بود( .برگرفته از تفسری املزیان) در مورد دو صفت ظلوم و جهول در نکته بعدی حبث ادامه
خواهد داشت.
نتیجه :انسانشنایس اسالم ناگیه مثبت به انسان دارد .شواهدش کرامت ،فطرت پاک ،خالفت الیه ،مسجود
فرشتاگن شدن ،خلقت نیکو و باالخره پذیرش امانتداری الیه .هر انساین پاک و پاکزیه آفریده شده است .اما
َ
اینکه حق این رسشت را ادا کند و از ملک پران شود یا خالف آن پیش گرید و به اسفل السافلنی سقوط کند
انتخاب خود اوست.
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نکته دوم .فراز و فرود انسان
دسته دیگری از آیات به ظاهر صفایت منیف از انسان را برشمرده اند:
ّ
الف .دسته اول آیایت که بدون استثنای متصل صفایت منیف از قبیل ظلوم ،جهول ،کفار و کفور (هر دو به
ً
معین بسیار ناسپاس) ،ضعیف ،و عجول توصیف شده است :إنَّ ُه َاک َن َظلُ ً
وما َج ُهوال (احزاب « )۷۲یبگمان،
ِ

َ َ ُ ّ ُ ّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ
ُك ما سأْلموه و ِإن تعدوا نِعمت اللـ ِه ال حتصوها إِن
او[انسان] بسیار ستماکر و جهالتپیشه است ».وآتاكم ِمن ِ

ْ َ َ
ان لَ َظلُ ٌ
وم َک َّف ٌ
ار (ابراهیم « )۳۴و از همۀ آچنه از او خواستید به شما داد .و اگر نعمت [های] خدا را بشمارید،
اإلنس
ِ

ُ ُ َّ ُ َ ُ َ ّ َ
ُ ُ
ید اللـه أن ُي ِفف َعنک ْم َوخ ِل َق
آنها را نیمتوانید شماره کنید .به راسیت ،انسان بسیار ستماکر ناسپاس است ».ی ِر

ُ َّ
ْ َ ُ َ ً
اَّلي
اإل
نسان ض ِعیفا (نساء « )۲۸خدا یمخواهد به شما ختفیف دهد؛ و آدیم ،ضعیف آفریده شده استَ ».وه َو ِ
ِ

َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ َ َ
ک ُف ٌ
ور (حج « )۶۶و اوست که به شما حیات داده ،سپس شما را
اإلنسان ل
أحیاكم ثم ی ِمیتکم ثم َي ِییکم ِإن ِ
ّ
یممریاند ،آناگه شما را زنده یمکند ،حقا که انسان بسیار ناسپاس است ».مفهوم کفور در ارساء  ،۶۷شوری  ،۴۸و
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ََْ ُ ْ َ ُ
نسان
اإل
زخرف  ۱۵هم آمده است .این تعبری به شلک دیگری درعبس  ۱۷و اعدیات  ۶نزی برجسته شده است .ویدع ِ

َّ ّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ً
جوال (ارساء « )۱۱و آدیم بدی را همانگونه درخواست یمکند که خویب را ،و
اإلنسان ع
ری وَّكن ِ
ِب ِ
الرش داعءه ِباِل ِ
انسان همواره شتابکار است ».تردیدی نیست که بسیاری از انسانها حقیقتا واجد این صفات هستند ،در
حقیقت آنها بر خالف فطرت خود حرکت کرده و باعث حتقق این صفات منیف شده اند .در مقابل انسانهای
فراواین هم هستند که با حتقق ایمان و عمل صالح فاقد این صفات هستند .در حقیقت این دسته از آیات که از
حییث مطلق و اعم حمسوب یم شوند مطابق قاعده مسلم قرآین باید بر آیات مقید و خاص یا دارای استثنای متصل
(که در دسته دوم یم آید) محل کرد ،یا آنها را در ظل موازین انسانشنایس اسالم که در نکته قبیل حبث امجالیش
گذشت خواند .در هر دو راه نتیجه یکسان است :اینها صفات ذایت انسان نیست ،صفات انسانهایی است که
خالف فطرت حق جوی خود رفتار کرده اند.
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ً ُ َ ْ َ
محة ث َّم ن َزعنَاها
اإلنسان ِمنا ر
ب .دسته دوم آیات که صفات منیف همراه با استثنای متصل آمده اند :ول ِِئ أذقنا ِ

ْ ُ َّ ُ َ َ ُ ٌ َ ُ ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ ّ َ ُ َ ّ َّ ُ َ َ ٌ َ ُ ٌ َّ َّ
اَّل َ
ین
ِمنه ِإنه یلئوس کفور ول ِِئ أذقناه نعماء بعد َض
اء مسته یلَقول َّن ذهب الس ِیئات ع ِِن ِإنه لف ِرح فخور ِإال ِ

َ َُ َ َ ُ
َّ َ ُ َ ٰ َ َ ُ َّ ْ َ ٌ َ َ ْ
ج ٌر َکب ٌ
ری (هود  « )۱۱-و اگر به انسان از جانب خود رمحیت چبشانیم۹ ،
أ
و
ة
ر
ف
غ
م
م
ه
ل
ك
ئ
ـ
ول
أ
ات
اِل
الص
وا
صربوا وع ِمل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
سپس آن را از او بازستانیم ،قطعا بسیار ناامید و ناسپاس خواهد شد .و اگر پس از رنیج که به او رسیده است

ً
نعمیت به وی چبشانیم ،حتما خواهد گفت :رنجها از من برطرف گردید! راسیت که او شادمان و فخرفروش است؛
مگر کساینکه صرب پیشه کرده و اکرهای شایسته اجنام دادهاند که برای آنان آمرزش و پادایش بزرگ خواهد
َّ َ َ َ َ َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
الص ْ
اص ْوا ب َّ
اِلَ ّق َوتَ َو َ
رب (عص)۳-۱
ب
ا
و
اص
و
ت
و
ات
اِل
الص
وا
اَّلین آمنوا وع ِمل
رس ِإال ِ
ِ
ِ
ص ِإن ِ
ِ
ِ ِ
اإلنسان ل ِِف خ ٍ
بود ».والع ِ
ِ
زیان اکر روزانه خویش یمپردازد) .که انسان در زیانکاری
«سوگند به عص (انتهای روز که آدیم به برریس سود و ِ

11

چالش اسالم و قدرت

است ،مگر آنان که ایمان آورده و اکرهای شایسته اجنام داده و یکدیگر را به ّ
حق سفارش نموده و یکدیگر را
به صرب سفارش کنند ».یم توان گفت بدون ایمان و عمل صالح آدیم واجد صفات منیف شمرده شده خواهد بود.
َّ ْ َ َ
ان ُخل َق َهلُ ً
واع إ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
الرش
اإلنس
ِ
ِ
یکی از این آیات را به عنوان نمونه با تفصیل بیشرتی حبث یم کنمِ :إن ِ

َ ُ ً َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ً َّ ْ ُ َ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ
َ
َ
اَّلین هم ٰ
لَع َصالتِ ِه ْم دائِ ُمون (معارج « )۲۳-۱۹به راسیت که انسان بسیار
جزواع و ِإذا مسه اِلری منواع ِإال المص ِلنی ِ
آزمند آفریده شده است .وقیت آسیب به او رسد ،بسیار ناالن است .و وقیت خری به او رسد ،سخت منعکننده [و
خبیل] است .مگر نمازگزاران؛ همانان که بر نمازشان مداومت دارند ».هلوع (بسیار حریص) کیس که در رش
جزع یم کند و در خری مانع دیگران است .حرص شدید که در فطرت انسان نهاده شده حرص بر خری برای
خودش و نافع در راه خری است .الزمه این حرص اضطراب در زمان مواجه با رشور و نزی در زمان مواجهه با خری
از ترک آن امتناع یم کند و خود را بر دیگران مقدم یم کند مگر اینکه در ترک خری نفع بیشرتی برای خودش
ببیند! این دو از لوازم حرص است .شدت حرص رسشته در نهاد انسان از فروع حب ذات است و از رذائل نفساین
حساب نیم شود ،بلکه تنها وسیله بلوغ سعادت و کمال وجودی انسان است .این صفت زماین رذیلت یم شود که
انسان آن را در ناشایست استعمال کند ،مثل دیگر صفات کریمه نفساین که انسان آنها را خارج از حد اعتدال
و به طور افراط و تفریط استفاده کند .انسان در دوران کودیک حرص شدید به خری دارد و این صفت کمایل است
که باعث جلب خری و پرهزی از رش یم شود .وقیت به بلوغ فکری رسید و حق را در اعتقاد و عمل شناخت حرص
شدید به خری واقیع پیدا یم کند و نیم خواهد از آن جدا شود و در مواجهه با رش اخروی که معصیت باشد خائف
و اهل فزع یم شود .این مواجهه حسنه ای است .اما نسبت به رش و خری دنیوی با صرب بر معصیت و صرب بر
طاعت از حدود الیه جتاوز نیم کند .این نزی از صفات کمایل انسان است .اما اگر به عقلش پشت پا بزند نعمت
الیه به نقمت تبدیل یم شود و این غریزه اعمل سعادت به وسیله شقاوت تبدیل یم شود .مذمت از جانب تدبری
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انسان با سوء اختیار اوست و اال استثنای مومننی نه به این دیلل است که این صفت در انها خلق نشده بلکه به
دیلل این است که آن را بر کمالش حفظ کرده اند( .برگرفته از تفسری املزیان)
َّ َ َ َ ُ َ
ج .دسته سوم آیایت که گرویه از آدمیان را پست تر از حیوانات معریف یم کند :أَ َرأَیْ َ
ت َم ِن اختذ ِإل ٰـ َهه ه َو ُاه

ْ ُ َ ُّ
َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ
رثه ْم ی َ ْس َم ُعون أ ْو يع ِقلون ِإن ه ْم ِإال اکْلن َعامِ بَل ه ْم أ َضل
أفأنت تکون علی ِه و ِکیال .أم حتسب أن أك
ً
َس ِبیال (الفرقان « )۴۴-آی ا دیدی آن کس را که هوای نفسش را خدای خویش قرار داده است؟ آیا تو یمتواین ۴۳
ّ
ضامن [و نگهبان] او بایش [و او را از هوی و هوس حفظ کین]؟ آیا یمپنداری بیشرت آنها یمشنوند یا تعقل
یمکنند؟ آنان جز مانند دامها نیستند ،بلکه آنها گمراهترند ».وسیله سعادت انسان یا عقل است با تعقل حق را
یم یابد و تبعیت یم کند ،و سمع برای کیس که خود اهل تعقل نیست ،اما با مراجعه به قول فردی که یم اندیشد

و او را نصیحت یم کند راه یم یابد .آیه فوق شبیه این آیه استَ :وقَالُوا ل َ ْو ُکنَّا ن َ ْس َم ُع أَ ْو َن ْعق ُل َما ُکنَّا ِف أَ ْص َ
اب
ح
ِ
ِ
ِ

ّ
َّ
آتش افروخته نبودیم».
ری (ملک « )۱۰و گویند :اگر [سخن انبیا را] یمشنیدیم یا تعقل یمکردیم ،در زمرۀ اهل ِ
الس ِع ِ
َّ
َ
اَّل َ
ین
ک َّن ِ
چهارپایان به َضر خود عمل نیم کنند ،اما اینها به َضر خود و ابلته دیگران عمل یم کنندَ .ول ٰـ ِ

َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
رثه ْم ال يع ِقلون (مائده « )۱۰۳ویل کساینکه كفر ورزیدهاند ،به خدا دروغ
كفروا يفرتون لَع اللـ ِه الک ِذب وأك
یمبندند ،و بیشرتشان عقل خود را به اکر نیمگریند ».چهار دسته از حیوانات (حبریه و سائبه و وصیله و حایم) را
به خدا نسبت یم دادند .این افرتای به خداوند است .آنها در این افرتا خمتلفند .اکرثشان حق را تعقل نیم کنند
و افرتا یم زنند و اقلییت از آنها حق را تعقل یم کنند و علریغم تعقل حق با عناد افرتا یم زنند.
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نکته سوم .ارتباط استفاده از زور و اقتدارگرایی با انسانشنایس
در دو نکته پیش گفته مشخص شد که اوال قرآن دسته ای از آدمیان را با صفات منیف از قبیل ضعیف،
عجول ،جهول ،ظلوم ،کفور ،هلوع ،جزوع ،منوع ،در خرسان ،گمراهتر از چهارپایان ترسیم کرده است .ثانیا این
افراد کساین جز فاقدان دو صفت ایمان و عمل صالح نیستند یعین اکفران و مرشَّكن و تبهاکران .کساین که به
نظر قرآن اهل تعقل نیستند و سخن حق را نیم شنوند .اداع شده که مکتیب که چننی ناگیه به انسان دارد الزاما
باید این دو نتیجه را بپذیرد :اول چننی انسانهایی جز زبان زور نیم فهمندَّ ،لا آنها را باید با زور آدم کرد و به زور
شمشری آنها را تسلیم حق کرد ،چرا که با زبان نرم راه نیافته اند .دوم پیامرب در مقابل چننی افرادی جز دست
یازیدن به اقتدارطلیب رایه ندارد.
هر دو اداع از اساس باطل است به این دالیل:
اوال استنتاج دواگنه فوق (جواز تمسک به زور در قابل اکفران تبهاکر و اقتدارگرایی پیامرب این دین) بدییه
نیست و نیازمند دیلل است .تک تک آیات و روایایت که خطیب حمرتم شاهد اداعی خود آورده حتلیل انتقادی
شد و حمرز شد که از هیچ آیه و روایت معتربی نیم توان جواز دست یازیدن به زور برای مسلمان کردن مردم یا
مومن کردن آنها به دست آورد ،همچنان که اقتدارگرایی پیامرب به همنی شیوه مطلقا قابل اثبات نیست .مدیع هم
در این قسمت کمرتین استدالل تازه ای نکرده و اینگونه وانمود کرده که اسالم اجباری و اقتدارگرایی پیامرب
الزمه ّ
بنی دو مقدمه پیش گفته است .در حقیقت این مصادره به مطلوب است!
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ثانیا اسالم اجباری (مردم را به زور مسلمان کردن یا به زور شمشری تسلیم قدرت حکومت پیامرب کردن که
معادل اقتدارگرایی پیامرب است) معارض حمکمات قرآن است و امر معارض با قرآن قابل انتساب به اسالم و
پیامرب نیست .دسته های متعددی از آیات معارض اسالم اجباری و اقتدارگرایی منتسب به پیامرب است :از مجله
آیات دال بر آزادی مذهیب از قبیل ال اکراه یف الین ،و آیات دال بر احنصار وظایف پیامرب در ابالغ و بشارت و
انذار و نیف حفیظ ،وکیل ،و مصیطر بودن ایشان.
ثاثلا سریه عمیل پیامرب در قبال منافقان که یقینا واجد لكیه صفات منیف مذکور در آیات مورد حبث بوده اند
هرگز تمسک به زور نبوده است .در قبال ملحدان ،اکفران و مرشَّكن (چه در حجاز و چه خارج از آن) غری حریب
یعین غریمومنان مساملتجو هرگز جنگ و قتال و دست یازیدن به اسلحه و با زور مسلمان کردن نبوده است .به
تفصیل ادهل این مسئله گذشت .در قبال اکفران حریب (کساین که جنگ علیه دین یا رسزمنی یا جان و مال
مسلمانان آَغز یم کردند) دفاع مرشوع بود ،این گروه از چند حال خارج نبوده اند یا در جنگ کشته یم شدند،
یا اسری یم شدند .اسری جنگ در اسالم با فدیه یا بدون عوض آزاد یم شود .کشنت اسری یا به بردیگ گرفنت او فاقد
مستند قرآین است .به دستور پیامرب هیچ اسریی کشته نشده یا به بردیگ گرفته نشده است.
رابعا روش اسالم در قبال اکفران ،مرشَّكن ،منافقان و تبهاکران به رشط حریب نبودن انعقاد قرارداد ترک
خماصمه سیایس ،تأمنی امنیت و مساملت جویی اجتمایع ،و مبارزه فرهنگ در دنیاست .اکفر تبهاکر در روز جزا
توسط خداوند اعدل جمازات یم شود .هیچ دیلل معترب دیین برای إعمال زور به کیس به جرم كفر ،رشک و نفاق
یا ارتکاب عمل ناصالح (به رشیط که تعرض به حقوق دیگران نباشد) وجود ندارد .به عبارت دیگر اسالم
اجباری ،تسلیم کردن مردم به حکومت پیامرب به َضب شمشری که عبارت اخرای اقتدارگرایی منتسب به پیامرب
است ضد تعایلم مسلم قرآن و سنت عمیل پیامرب است.
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خامسا ماکتب متعددی انسان شنایس اکمال منیف دارند یعین برش را باَّلات مبتال به گناه خنستنی یم دانند،
یا انسان را گرگ انسان یم دانند ،اما لزوما به دست یازیدن به زور برای تسلیم کردن مردم به اغراض حکومیت
قائل نیستند .بلکه به گونه ای حکومت قانون یم رسند که اگر کیس دست از پا خطا کند مطابق قانون جمازات
شود .مالحظه یم شود از جهان بیین یا انسان چننی و چنان «هست» نیم توان گزاره «باید» مردم را با زور تسلیم
حکومت کرد یا تسلیم قدرت فرمانروا کرد نتیجه گرفت .به عبارت دیگر استنتاج گزاره انشایئ و هنجاری از
گزاره اخباری و توصییف قابل مناقشه است .آیا خطیب حمرتم دریس را که از دیوید هیوم ()David Hume
مبین بر نادرسیت استنتاج «بای د» از «هست» گرفته بود را فراموش کرده است؟ با توجه به جتدید نظر وی در اکرث
مباین پیشینش احتماال «دانش و ارزش» پیشاقبض و بسطی نزی مشمول این جتدیدنظرها شده است .اگر جز این
است اعالم خواهد کرد.
نتیجه :انسان شنایس اسالم در زمره مرتیق ترین انسانشنایس هاست و ناگیه مثبت و امیدوارانه به نوع
انسان دارد .هرچند انسانهایی که به وادی كفر (پوشاندن حق) و تبهاکری سقوط کرده اند را متصف به صفات
منیف کرده است .اما این نگرش تالزیم با دست یازیدن به زور برای مسلمان کردن یا تسلیم حکومت پیامرب
کردن که مفاد اداعی اقتدارگرایی پیامرب است ندارد ،چننی استنتایج در تعارض رصیح با حمکمات قرآن و سنت
عمیل پیامرب است .اسالم این افراد را در دنیا به رشط مساملت جو بودن آزاد یم گذارد .در آخرت خداوند به حق
و عدل درباره آنان داوری خواهد کرد .استنتاج مذکور استناج باید از هست خالف معتقدات قبیل خطیب حمرتم
است .بنابراین از این نمد الکیه برای مدیع به دست نیم آید.
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حبث دوم .گفتمان اقتدارطلبانه دواگنه حق و باطل در قرآن!
اداع :در قرآن  dichotomyدو اگنه حق و باطل داریم ،طیف و درجایت وجود ندارد ،که بنی حق و باطل یک
ً
چزیی یعین درصدی حق و درصدی باطل باشد؛ بلکه حق داریم و باطل .دقیقا همان چزیی که ما به آن ایدئولوژی
یم گوییم .شما در قرآن یا طرفدارحق هستید ،یا طرفدار باطل و در هرصورت تکلیفتان معلوم است .این گفتمان
قرآین گفتمان اقتدارگرایانه است( .ج)۳
نقد و برریس:
نکته اول .دواگنه حق و باطل در قرآن گزاریش صواب است .به بریخ آیات شاهد این مداع اشاره یم کنم:
َ َ
َ َ َ َّ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ ْ
السیْ ُل َزبَ ًدا َّ
احتَ َم َل َّ
ابیًا َو ِم َّما یُوقِ ُدون َعلیْ ِه
ر
الف .دسته اول آیات :نزل ِمن السما ِء ماء فسالت أو ِدیة ِبقد ِرها ف
ِ

ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ ّ ْ ُ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َّ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
َ
اطل فأما الزبد فیذهب جف ً
ِف انلَّار ابْ ِت َغ َ
اع زبد ِمثله کذلِك یْضب اللـه اِلَق َو َ
اء ِحلی ٍة أو مت ٍ
اء َوأ َّما َما یَنف ُع
ابل ِ
ِ
ِ
ِ
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َْ
َّ ُ ْ َ ْ َ َ
َ َٰ َ َ ْ
َّ َ َ ُ ُ
اْل ْ
ْض ُب اللـه اْلمثال (رعد « )۱۷از آسمان آیب فروفرستاده ،آناگه رودهایی به اندازه
ی
ك
ل
ذ
ک
ض
ر
اس فیَ ْمکث ِِف
انل
ِ
ِ
ِ
خود [از آن آب] ،روان گردیده؛ و سیالب ،کیف باال آمده را با خود آورده؛ و نزی از آچنه که برای بهدست آوردن
حق و باطل را َمثَل یمزندّ .
زیور یا اکالیی ،در آتش یمگدازند نزی کیف مانند آن پدید یمآید .خدا اینگونه ّ
اما آن
َ
کف به کناری یمرود و حمو یمشود ،و ّ
اما آچنه برای مردم سودمند است در زمنی یمماند .خدا اینگونه َمثلهای
گوناگون یمزند ».حق که به نفع واقیع مردم است یم ماند و باطل همانند کف روی آب حموشدین است.
ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ ٰ َ َ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ
ُ
کب ُ
اطل وأن اللـه هو الع ُّ
ری (حج
ابل
و
ه
ه
ن
و
د
ن
م
ون
ب .دسته دوم آیات :ذلِك ِبأن اللـه هو اِلق وأن ما یدع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِل ال ِ
ِ

 ۶۲و لقمان [« )۳۰آری ]،این بدانسبب است که خدا خود ّ
حق است و یبگمان ،آچنه جز او یمخوانند باطل است
ً
َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ ً
اطل اکن َزهوقا (ارساء « )۸۱و بگو:
اطل ِإن ابل ِ
و قطعا خداست که واالی بزرگ است ».وقل جاء اِلق وزهق ابل ِ
ْ َْ ُ
َْ ّ َ َ
َ ْ ُُ َ َ ُ
ّ
لَع ْ َ
اط ِل فیَد َمغه ف ِإذا ه َو
حق آمد و باطل نابود شد ،چرا که باطل همواره نابودشدین است ».بَل نق ِذف ِباِل ِق
ابل ِ

َ ٌ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ َ
ون (انبیاء « )۱۸چننی نیست] بلکه به وسیله ّ
حق بر باطل یمکوبیم تا مغزش از هم
زا ِهق ولکم الویل ِمما ت ِصف
ُ ْ َ َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ
ّ
اطل
بپاشد و باطل یبدرنگ نابود شود .و وای بر شما از آچنه [به ناحق] وصف یمکنید ».قل جاء اِلق وما يب ِدئ ابل ِ

َو َما یُع ُ
ید (سبا « )۴۹بگوّ :
حق آمد و باطل نه [چزیی را] آَغز یمکند و نه باز یمگرداند ».این آیات نص در دوام
ِ
حق و نابودی باطل از یک سو تطبیق حق بر خداوند است.
ْ
َ َ ُ َ ُ َّ َ َ
نی إ َّال ُمبَ ّرش َ ُ
َ َ ُْ ُ ُْ ْ َ َ
ك َف ُروا ب ْ َ
اط ِل ِیلُد ِح ُضوا ِب ِه
اَّلین
نذ ِرین وُيا ِدل ِ
ابل ِ
ین َوم ِ
ج .دسته سوم آیات :وما نر ِسل المرس ِل ِ
ِ
ِ ِ
ََ ُ
ْ َّ َّ َ ُ
ُ
َ
نذ ُروا ه ُز ًوا (کهف « )۵۶و ما پیامربان را جز به عنوان مژدهدهنده و اخطارکننده
اِلَق َواختذوا آی ِاِت وما أ ِ
نیمفرستیم ،و آنان که كفر ورزیدند ،به وسیلۀ [سخنان] باطل جدال یمکنند تا بدین وسیله ّ
حق را تباه سازند
َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َّ
َّ َ َ
ك َف ُروا َو َص ُّدوا َعن َ
اَّل َ
ین
ب
س
اَّلین
یل اللـ ِه أضل أعمالهم َو ِ
و [آنان] آیات مرا و اخطارها را به مسخره گرفتهاندِ ».
ِ ِ

ُ ْ
َ ُ
َ َ َ َ ٰ َ َ َّ
َ َّ َ ْ
َ َ ُ َ ُ ّ َ ََٰ َُ
َّ
َُ
لَع حم َّم ٍد َوه َو اِلَ ُّق ِمن َّر ّبِ ِه ْم كف َر عن ُه ْم َس ِیّئَاتِ ِه ْم َوأ ْصل َح بَال ُه ْم ذلِك ِبأن
ات وآمنوا ِبما ن ِزل
آمنوا َوع ِملوا الص ِ
اِلَ ِ
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ْ
َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ
ََْ َ
َّ ّ ْ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َّ ُ َّ
ین َ
آمنُوا َّاتبَ ُ
اِلَ َّ
َ
اس أمثال ُه ْم (حممد ۱ )۳-
لن
ل
ـه
الل
ب
ْض
ی
ك
ل
ذ
ک
م
ه
ب
ر
ن
م
ق
وا
ع
اَّل
ِ ِ
اطل وأن ِ
ِ
ِ
اَّلین كفروا اتبعوا ابل ِ
ِ ِِ
ِ
«کساینکه كفر ورزیده و [مردم را] از راه خدا باز داشتهاند[ ،خدا] اعمالشان را تباه خواهد کرد .و آنان که
ایمان آورده و اکرهای شایسته کرده و به آچنه بر ّ
حممد نازل شده  -که از جانب پرورداگرشان و همان ّ
حق است -
ایمان آوردهاند ،بدیهایشان را از آنان خواهد زدود و حالشان را به سامان خواهد آورد .این بدانسبب است که
آنان که كفر ورزیدهاند از باطل پریوی کردهاند ،و آنان که ایمان آوردهاند ّ
حق را که از پرورداگرشان است
پریوی نمودهاند .خدا اینگونه برای مردم حاالتشان را وصف یمکند ».در این آیات اکفران اهل باطل و مؤمنان
اهل حق معریف شده اند.
نکته دوم .حق خداوند است ،و باطل نادیده گرفنت و انکار او .این حق اعتباری ،قرار دادی و نسیب نیست.
تقابل حق و باطل تقابل تناقض است ،نه تقابلهای تضاد ،عدم و ملکه یا تضایف .تقابل تناقض تقابل سلب و
اُياد ،یا تقابل وجود و عدم است .باطل سلب حق است .بنی حق و باطل در واقع فاصله ای نیست تا بهره ای از
حق و بهره ای از باطل داشته باشد .خدا حق مطلق است ،و شیطان مظهر باطل مطلق .اداعی وجود چزیی که
درصدی از آن حق و درصدی باطل باشد در اعلم تکوین نگریش الک دیگر است ،به این معین که اوال به ِلاظ
فلسیف خروج از تقابل تناقض به تقابلهای سه اگنه دیگر است .مدیع مشخص نکرده تقابل مورد نظرش به
ِلاظ فلسیف کدام است .به عالوه به ِلاظ اهلیایت یا الکیم پذیرش واسطه بنی حق و باطل در اعلم تکوین نیاز
به تبینی و ایضاح دارد که آن نزی از سوی مدیع ارائه نشده است .بینش فلسیف و الکیم اسالیم واسطه بنی حق
و باطل را برنیم تابد ،به این معین که چننی واسطه ای نیازمند فلسفه جدید و اهلیات جدید است که مدیع فعال
چزیی ارائه نکرده است.
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این در اعلم واقع یا منظر الیه بود ،اما از منظر برشی و در اعلم انساین اماکن خلط حق و باطل هست ،یعین
آدمیاین که حق را با باطل مزوج کرده اند .به دو نمونه یکی از قرآن و دیگری از نهج ابلالغه اشاره یم کنم:

َ َ ُ َ ََْ ُ ُُ ْ َ َ
َ
َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َّ َّ َ
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« ) ۱۰۲و گرویه دیگر هستند که به گناهان خود اعرتاف کرده و کردار شایسته ای را با کردار ناپسندی دیگر
درآمیختهاند .امید است خدا توبۀ آنان را بپذیرد .زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است».
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َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ
اَّلل اِلُ ْسین( .نهج ابلالغة ،خطبه « )۵۰منشأ فتنه و فسادها (در میان مردم) پریوى از
وینجو ِ
اَّلین سبقت لهم ِمن ِ
خواهشهاى نفس است ،و احاکیم که بر خالف رشع صادر گردد ،کتاب خدا (قرآن کریم) با آن خواهشها و
حکمها خمالف است ،و (همچننی از اسباب فتنه و فساد آنست که) گرویه از مردم دیگران را بر خواهشها و
حکمهاى بر خالف دین یارى و پریوى مکنند (چون ّ
حق و باطل را در هم یم نمایند فتنه و فساد ظاهر
حق بر خواهان آن پوشیده نیم گردید ،و اگر ّ
حق در هم نیم شد راه ّ
مشود) .پس اگر باطل با ّ
حق در میان باطل
پنهان نیم بود دشمنان (هرگز) نیم توانستند از آن بد گوىئ کنند ،ویلکن چون قسمیت از ّ
حق و قسمیت از باطل
ّ
فرا گرفته و درهم یم گردد پس آناگه شیطان بر دوستان خود تسلط پیدا مکند (براى اضالل و گمرایه فرصت
بدست آورده ،و باطل را در نظر خواهان ّ
حق جلوه یم دهد و راه بد گوىئ را براى دشمنان دین باز یم نماید) و
کسانیکه لطف خدا شامل حالشان گردیده است (از اضالل و گمرایه شیطان) جنات یم یابند (و از آمزیش ّ
حق
به باطل در شبهه نیم افتند)».
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بنابراین در اعلم انساین خملوط کردن حق و باطل ممکن است به رشیح که در این دو منبع دیین اشاره شده
است .انسان به مزیاین که خود را با حق تطبیق کند حمق است .همواره این احتمال بایق است که بهره ای از باطل
در باورها و اعماملان بایق باشدَّ .لا در مقام ارزیایب انساین دواگنه حق و باطل جاری نیست و همواره منطقه سویم
هست .اما از منظر علم الیه مسئله چزی دیگری است .واضح است فردی که در اخالق نسیب گرا است ،و با
اختاذ رویکرد انتقادی نسبت به دواگنه حق و باطل در معرفتشنایس هم نسیبگرا خواهد بود.
نکته سوم .دواگنه حق و باطل قرآین تالزیم با اقتدارگرایی ندارد ،به دو دیلل ذیل:
اوال مدیع بار دیگر از «هست» یا گزاره توصییف و خربی نتیجه «باید» ارزیش و انشایئ گرفته است ،با این
تبینی که نگرش قرآن دواگنه حق و باطل است .الزمه چننی نگریش عملکرد اقتدارگرایانه ایدئولوژیک است
(پیامرب باید به شیوه اقتدارگرایانه با خمالفان برخورد کند) .مشلک چننی استنتایج در انتهای حبث قبیل گذشت.
تکرار نیم کنم.
ثانیا دواگنه حق و باطل در اعلم واقع و تکوین هیچ تالزیم با اقتدارگرایی ندارد ،چرا که همان خدای حق
مطلق در رشیعیت که به پیامربش ابالغ کرده اصول و موازیین در نظر گرفته که ناقض اقتدارگرایی است .این
اصول و موازین عبارتند از راعیت موازین اخالیق خصوصا قسط و عدالت همیشه و همه جا؛ مدارا و رواداری
از مجله پذیرش تکرث و تنوع ادیان در دنیا به عنوان نقشه خداوند برای این دنیا؛ ممنوعیت مطلق اکراه و اجبار
مردم در امر دین؛ معریف دنیا به عنوان دار ابتال با آزادی مردم و آخرت به عنوان دار داوری و پاداش و جمازات؛
و معریف پیامرب به عنوان مبرش و منذر با وظیفه حمدود ابالغ و نیف مقام حفیظ ،وکیل و مصیطر برای وی .مدارک
این اصول و موازین در مباحث قبیل ارائه شد .مؤمنان صالح با اعتقاد اکمل به دواگنه حق و باطل در قرآن همزمان
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به لكیه اصول و موازین اخالیق و رشیع مذکور ملزتم هستند و الزتام به این اصول و موازین اخالیق و رشیع
یعین نیف مطلق اقتدارگرایی.
نتیجه :اوال بینش دواگنه حق و باطل در قرآن هیچ تالزیم با اقتدارگرایی ایدئولوژیک ندارد .ثانیا مدیع هم
در بینش با باور به واسطه تکویین بنی حق و باطل از موازین فلسیف و اهلیات اسالیم فاصله گرفته ،هم با اداعی
اقتدارگرایی پیامرب با موازین اخالق و رشیع کتاب و سنت زاویه جدی پیدا کرده است .او هرچه بیشرت سخن
یم گوید این فاصله ها بیشرت و بیشرت آشاکر یم شود .از نمد دواگنه حق و باطل قرآین هم الکیه برای خطیب
حمرتم فراهم نشد.
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حبث سوم .اشداء لَع الکفار یعین امضای اقتدارگرایی!
اداع :در آیه اخر سوره فتح اطرافیان پیامرب اینگونه توصیف شده اند :سختگری و شدیدالعمل بر اکفران ،و
میان خودشان مهربان و دوست .این دقیقا وصف خود پیامرب هم بوده است .از دنباهل آیه به دست یم آید که اسالم
نهال کوچیك بود و بعد رشد کرد و درخت تنومندی شد و بر پای خود ایستاد .زماین که نهال ضعیف بود پاسداری
و نگهداری الزم داشت و پیامرب با اقتدار تمام مزامحان و دشمنان را به هر حنوی از آن دور کرد ،اما بعد از تنومند
شدن دیگر به چنان حفاظت اویله نیاز نداشت و موجب غیض کفار شده بود .شدت عمل معنایش یب جهت
کشنت نیست ،بلکه اینکه دیگران حد خود را بشناسند و تعرض نکنند .پیامرب هیچ تعرض منتیه به تضعیف
را حتمیل نیم کرد و این معنایش اقتدار پیامرب است( .ج)۲
برریس و نقد:
َ َّ ٌ َّ ُ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ْ ُ َ
ج ًدا یَبتَغون
ار رمحاء بینهم تراهم رکعا س
آیه مورد حبث این است :حممد رسول اللـ ِه و ِ
اَّلین معه أ ِشداء لَع الکف ِ

َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
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ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ُ
ُ ْ ُ ُّ َّ َ
َ
استَ ْغلَ َظ فَ ْ
آز َر ُه فَ ْ
َّ
َش ْطأَ ُه فَ َ
استَ َو ٰ
ى ََٰ
ات
اَّل
لَع ُسوقِ ِه يع ِجب
الزراع ِیلَ ِغیظ ِب ِهم الکفار وعد اللـه ِ
ین آمنوا َوع ِملوا الص ِ
اِلَ ِ

ْ ُ َّ ْ َ ً َ َ ْ
َ
ّ
ً
ً
ِمنهم مغ ِفرة وأجرا ع ِظیما (فتح « )۲۹حممد پیامرب خدا و آنان که با اویند ،بر اکفران سختگری و در میان خود
مهربانند .آنان را یمبیین که در رکوع و سجدهاند و فضل و خشنودی خدا را طلب یمکنند .عالمت آنان بر اثر
سجده در چهرههایشان پیداست .این است وصف آنان در تورات ،و وصفشان در اجنیل همچون ِکشتهای است
که جوانه خود را بریون َ
آو َرد و آن را تقویت سازد ،تا سترب گردیده و بر ساقهاش راست بایستد[ ،بهگونهای] که
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برزگران را به وجد یمآورد[ .خدا مؤمنان را اینگونه نریومند یمکند] تا اکفران را به وسیلۀ آنان به خشم آورد.
خدا به کساین از آنان که ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهاند ،وعدۀ آمرزش و پادایش بزرگ داده است».
َ َّ ُ َ َ ْ ُ
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َّ
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َُ ُ َ
َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ
ـه َواس ٌع َعل ٌ
یم (مائده « )۵۴ای
یل اللـ ِه َوال ُيافون ل ْو َمة الئِ ٍم ذلِك فضل اللـ ِه یُؤ ِتی ِه من یشاء والل
ِ
ِ
ُيا ِهدون ِِف س ِب ِ
کساینکه ایمان آوردهاید ،هر کس از شما از دین خود برگردد[ ،زیاین به خدا نیمرساند ،زیرا] به زودی خدا مردیم
را یمآورد که آنان را دوست یمدارد و آنان [نزی] او را دوست یمدارند .در برابر مؤمنان نرم و فروتن و بر اکفران
چریه و رسسختند .در راه خدا جهاد یمکنند و از رسزنش هیچ رسزنش کننده ای بیم ندارند .این خبشش خداست
گشایشگر داناست».
که آن را به هر کس خبواهد یمدهد ،و خدا
ِ
نکته اول .مراد از اکفر در قرآن کیست؟ هر کیس که به خدا باور ندارد یا کیس که حق را یم پوشاند در
عنی اینکه حق را یم شناسد؟ بنی این دو تعبری تفاوت بسیار است .اویل یم تواند از رس قصور یا خطا باشد ،اما

َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ
ََ ْ َْ ُ ْ ُ ُ ٌ
نس ألم یأتِکم رسل
اإل ِ
دویم اخالقا مردود و برخاسته از عناد است .به این دو آیه توجه کنید :یا معرش ِ
اْل ِن و ِ
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ُ
نذرونکم ِلقاء یو ِمکم هـذا قالوا ش ِهدنا لَع أنف ِسنا وغرتهم اِلیاة النیا وش ِهدوا
ِمنکم يقصون علیکم آی ِاِت وی ِ

ََٰ َ ُ
ین (انعام « )۱۳۰ای گروه ّ
نفسه ْم أَ َّن ُه ْم َاکنُوا َاک ِفر َ
جن و انس ،آیا از میان شما فرستاداگین برایتان نیامدند که
لَع أ ِ ِ
ِ
آیات مرا بر شما حاکیت کنند ،و دربارۀ لقای امروزتان به شما اخطار دهند؟ گویند :ما به زیان خود گوایه

یمدهیم .و زندیگ دنیوی فریبشان داد ،و به زیان خود گوایه یمدهند که اکفر بودهاند ».اکفر قرآین در حایل خدا و
آخرت را انکار یم کند که آنها را یم شناسد و به دیلل شهوت دنیوی حق را پوشانده است .این آیه رصیحترین

َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ ًّ َ ُ
انظ ْر َکیْ َف َاک َن َاعقِبَ ُة ال ْ ُم ْفس ِد َ
ین
آیه شناخت اکفر در قرآن است :وجحدوا ِبها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ف
ِ
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(نمل « )۱۴و آنها را از روی ستم و برتریجویی [آیات ما را] انکار کردند در حایلکه دلهایشان به آنها یقنی
داشت ،پس بنگر که اعقبت فسادگران چگونه بود؟» اکفر قرآین هرناباور به خداوند نیست ،فردی است که با
علم به وجود خداوند از رس شهوت دنیوی یا عناد خدا را انکار یم کند .اکفر قرآین فردی غریاخالیق است.
متاسفانه َغبلا بدون توجه به این نکته ظریف اکفر قرآین بر هر خداناباوری تطبیق یم شود .بنی این دو تعبری
فاصله فراوان است.
نکته دوم .مراد از شدت عمل با اکفران چیست؟ از دیگر آیات این مرزبندی ها با کفار مشخص یم شود:
َ َ
ُْ ْ ُ َ ْ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َٰ َ
ُ
َ َّ
ْ
َ
َ
ون المؤ ِم ِننی ومن يفعل ذلِك
الف .اکفران را به رسپرسیت نگریید :ال يت ِخ ِذ المؤ ِمنون الاکفِ ِرین أو ِیلاء ِمن د ِ

َّ
ََْ
َ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َّ ُ
ـه َن ْف َس ُه َوإ َیل اللَّـ ِه ال ْ َمص ُ
ری (آل عمران « )۲۸مؤمنان
فلی َس ِم َن اللـ ِه ِِف َش ٍء ِإال أن تتقوا ِمنهم تقاة وَي ِذركم الل
ِ
ِ
نباید اکفران را به جای مؤمنان رسپرست خود بگریند ،و هرکس چننی کند به هیچ وجه از [حزب] خدا خنواهد
بود ،مگر اینکه از آنان به نویع تقیّه کنید .و خدا شما را از [نافرماین] خودش بر حذر یمدارد .و بازگشت ،فقط

َ َ
َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َّ
َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ُْ ْ َ َ ْ ُ َ
ُ
ین أ ْو ِیلَ َ
نده ُم ال ِع َّزة ف ِإن ال ِع َّزة لِلـ ِه
نی أیَبتَغون ِع
ون المؤ ِم ِن
د
ن
م
اء
ر
ف
اک
ِ
به سوی خداستِ ».
ِ
ِ
اَّلین يت ِخذون ال ِ
َمج ً
یعا (نساء « )۱۳۹همانان که اکفران را به جای مومنان ،رسپرست [خود] ( )۱یمگریند .آیا ّ
عزت را نزد اکفران
ِ

یمجویند؟ [باید بدانند که] ّ
عزت ،همه نزد خداست».
َ َ ُّ َ َّ
ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ َ ُ َ َ
آمنُ
ین َ
َ
لَع أعق ِابک ْم فتَنق ِلبُوا
اَّلین كفروا یردوکم
وا
یع
ط
ت
ن
إ
وا
اَّل
ِ
ب .از اکفران اطاعت نکنید :یا أيها ِ
ِ ِ

َّ ُ َ ْ َ ُ
ری انلَّارص َ
َخارس َ
ك ْم َو ُه َو َخ ْ ُ
ین (آل عمران « )۱۵۰-۱۴۹ای کساینکه ایمان آوردهاید ،اگر از
ین بَ ِل اللـه موال
ِ ِ
ِ ِ
کساینکه كفر ورزیدهاند اطاعت کنید ،شما را به عقب بازیمگردانند ،آناگه زیانکار خواهید گشت[ .آنان
رسپرست شما نیستند] بلکه خدا رسپرست شماست ،و او بهرتین یاریدهنداگن است».
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َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ْ َ
َّ ُ ُ ً َ ْ َ ْ
ُ
َّ
ورا َول ْو ِشئنَا َبل َعثنَا ِِف
اس ِإال کف
انل
رث
پ .با كفر مبارزه فرهنگ کنید :ولقد رصفناه بینهم ِیلذکروا فأیب أك
ِ

ُّ
َ ً
ْ ُ
ادا َکب ً
یرا فَ َال تُطع الْ َاک ِفر َ
ُك قَ ْریَ ٍة نَّ ِذ ً
ریا (فرقان « )۵۲-و یبگمان ،این [آب] را میانشان به ۵۰
ین َو َجا ِهدهم ِب ِه ِجه
ِِ
ِ
ِ
ِ
ّ
طور متفاوت نازل کردیم تا تذکر یابند ویل بیشرت مردم جز ناسپایس خنواستند .و اگر یمخواستیم ،در هر شهری
[پیامربی] اخطار کننده یمفرستادیم [تا اکر تو سبك شود ،ویل نکردیم] .بنابراین ،اکفران را اطاعت مکن و به
وسیله این [قرآن] با آنان به مبارزه و جهادی بزرگ برپداز ».واضح است که مبارزه بوسیله قرآن مبارزه فرهنگ
است نه جنگ نظایم.
َّ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ
ت .اگر بر شما تاختند از خودتان مسلحانه دفاع کنیدَ :وقَاتلُوا ِف َ
ین يقا ِتلونک ْم َوال تعتَ ُدوا ِإن
اَّل
ب
س
یل اللـ ِه ِ
ِ ِ
ِ
ِ

َّ َ
ـه َال َُي ُّ
ب ال ْ ُم ْعتَ ِد َ
ین (بقره « )۱۹۰و در راه خدا با کساینکه با شما یمجنگند ،جبنگید و [از مرز عدالت] جتاوز
الل
ِ

نکنید ،همانا خدا جتاوزگران را دوست نیمدارد ».جنگ در اسالم اوال دفایع است نه تهاجیم ثانیا حمدود به
عدم جتاوز از مرزهای اخالیق است.
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نکته سوم .با اکفران در عنی شدت عمل موظفید این مرزهای اخالیق را راعیت کنید:
ُ ْ َ ُّ
الف .كفر واقعیت است ،به رسمیت بپذیریدش .قرار نیست کیس را با زور مسلمان کنید :قل یَا أي َها

َ ُّ َ َ
َ َ َ
َْ
َ ْ
َ َ َ ْ
َ
َ ََ
َ
َ ْ َ ُ
ٌ
َْ
الاکفِ ُرون ال أعبُ ُد َما تعبُ ُدون َوال أنتُ ْم َاع ِب ُدون َما أعبُ ُد َوال أنا َاع ِبد َّما عبَدت ْم َوال أنتُ ْم َاع ِب ُدون َما أعبُ ُد لک ْم
ُ ُ ْ َ َ
ین (اکفرون « )۶-بگو :ای اکفران ،من آچنه را شما یمپرستید نیمپرستم .و شما هم پرستشگر آچنه ۱
ِدینکم و ِل ِد ِ
من یمپرستم نیستید .و من پرستشگر آچنه شما پرستیدهاید نیستم .و شما هم پرستشگر آچنه من یمپرستم نیستید.
آن خودم ».این آیات نسخ نشده است و تکلیف همواره مسلمانان
دین من [نزی] از ِ
دین شما از ِ
آن خودتان ،و ِ
ِ
است.
َ َّ َ ُ
ین ه ْم
اَّل
ب .با هماگن موظف به راعیت امانت داری و وفای به عهد هستید حیت با مرشَّكن و اکفران :و ِ

َّ
ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ
اعون (مومنون  ،۸معارج « )۳۲و آنان که امانتها و پیمانهای خود را راعیت یمکنندِ ».إال
ِْلماناتِ ِهم وعه ِد ِهم ر
َّ
َّ َ َ َ ُّ ّ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َ ُّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ َّ
یل ُمدتِ ِه ْم ِإن
رش ِکنی ثم لم ینقصوکم شیئا ولم يظا ِهروا علیکم أحدا فأتِموا ِإیل ِهم عهدهم ِإ
ِ
اَّلین اعهدتم ِمن الم ِ

َّ َ
ـه َُي ُّ
ب ال ْ ُمتَّق َ
نی (توبه « ) ۴اما مرشَّكین که با آنان پیمان بستهاید ،سپس از [پیمان] شما چزیی نکاسته و از
الل
ِ
ِ

ّ
ّ
هیچکس بر ضد شما پشتیباین نکردهاند؛ پس پیمانشان را برای آنان تا پایان مدتشان تمام کنید .یبگمان ،خدا
تقواپیشاگن را دوست یمدارد».
َ ُّ
ج .شدت عمل با کفار در چهارچوب مرزهای عدالت است .از موازین الیه و اخالیق جتاوز نکنید :یَا أي َها

َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ
ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ٰ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ
لَع أال تع ِدلوا اع ِدلوا ه َو أق َر ُب
اَّلین آمنوا کونوا قوا ِم
نی لِلـ ِه شهداء ِبال ِقس ِط وال ُي ِرمنکم شنآن قومٍ
ِ

َّ ْ َ ٰ َّ ُ
َْ ُ َ
َّ َ َّ َّ َ
ـه َخب ٌ
ری ِب َما تع َملون (مائده « )۸ای کساینکه ایمان آوردهاید ،همواره برای خدا قیام
ى َواتقوا اللـه ِإن الل
لِلتقو
ِ
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کنید ،و گواهان به عدل باشید ،و هرگز دشمین با گرویه وادارتان نکند که به عدالت رفتار نکنید .به عدالت
رفتار کنید که آن به تقوا نزدیكتر است ،و از خدا پروا کنید ،که خدا به آچنه یمکنید آاگه است».
َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ
اَّل َ
ین
د .شدت عمل با کفار مانع از دوسیت و نییك کردن به اکفران مساملت جو نیم شود :لم ينهاك ُم اللـه ع ِن ِ

ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ْ
َ َّ َ ْ ُ
َْ َُ ُ ُ ْ
نی ِإن َما ين َهاك ُم
ب ال ُمق ِس ِط
َي
لم يقاتِلوکم ِِف ا ِ
ارکم أن تربوهم وتق ِسطوا ِإیل ِهم ِإن اللـه ِ
ین ولم ُي ِرجوکم ِمن ِدی ِ
ل ِ

َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ َّ َ ُ َ َ
ّ ََ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََٰ ْ
ُ َ َ َّ ُ
وک ْ
خَ
اجک ْم أن ت َول ْوه ْم َو َمن يتَ َول ُه ْم فأول ٰـئِك
ر
إ
لَع
وا
ر
اه
ظ
و
م
ک
ار
ی
د
ن
م
م
وک
ج
ر
خ
أ
و
ین
ل
ا
ِف
م
اَّلین قاتل
ِ
ِ
اللـه ع ِن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ّ
َ
ُ َّ
ه ُم الظال ِ ُمون (ممتحنه « )۹-خدا شما را از نییك کردن و عدالت ورزیدن با کساین [از کفار] که در دین با شما ۸
جننگیده و شما را از دیارتان بریون نکردهاند ،بازنیمدارد ،یبگمان ،خدا عدالتپیشاگن را دوست یمدارد .خدا
شما را تنها از دوسیت با کساین بازیمدارد که در دین با شما جنگیده و شما را از دیارتان بریون رانده و در بریون
َ
راندنِتان هماکری نمودهاند؛ و هرکس با آنان دوسیت کند ،آنانند که ستماکر خواهند بود ».این دو آیه قاعده یلک
جنگ و صلح در اسالم است .با اکفران و مرشَّكن مساملتجو رشاع یم توان دوسیت و احسان کرد!
راسیت چننی شدت عمیل در چهارچوب موازین اخالیق ،عدالت ،احسانِ ،ب ّر و تقوی چه مشیلک دارد؟! هیچ.

نکته چهارم .آیا شدت عمل با کفار با راعیت موازین الزایم پیش گفته تالزیم با اقتدارگرایی دارد؟ خری.
متاسفانه اوال خطیب حمرت م از معین مطلقا مذموم اقتدارگرا َغفل است که اینگونه سخاوتمندانه آن را درباره
پیامرب استعمال یم کند؟ ثانیا آیا بنی موازین دوران تاسیس و دوران تداوم تفاویت است؟ خری .موازین اخالیق
فرازماین است و مطلقا اختصایص به یک زمان خاص ندارد .تمایز دوران پیامربی و پساپیامربی نسبت به راعیت
موازین اخالیق که دقیقا حمل حبث است طائیل حتتش نیست ،تمایزی یب فایده و پراشاکل و یب دیلل است.
نتیجه :از آیه شدت عمل با کفار هم تنور اداعی اقتدارگرایی پیامرب گرم نشد.
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حبث چهارم .اسالم اکراه بردار است!
اداع :ال اکراه یف الین یعین ال اکراه یف االیمان! ایمان اکراه بردار نیست ویل اسالم یعین تسلیم کردن خمالفان
ابلته یمتواند همراه با اکراه باشد .اسالم را یمتوان با اکراه اجرا کرد .این بهرتین تفسری از آیه است( .ج ۳و )۵
نقد و برریس :این تعابری مکررا بدون اقامه کمرتین دیلیل بر زبان رانده شده است .آیه مورد حبث این است:
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
ّ َ َّ َ َّ َ ُّ ْ ُ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ
ال إ ْک َر َ
وت َویُ ْؤ ِمن ِباللـ ِه فق ِد استمسك ِبالعروةِ الوث ٰ
یق ال
ال
ن
م
د
ش
الر
نی
ب
ت
د
ق
ین
ل
ا
ِف
اه
ِ
ِ
غ فمن یکفر ِبالطاغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ َ َ َ َ َّ ُ
ـه َسم ٌ
یع َعل ٌ
یم (بقره « )۲۵۶در [پذیرفنت] دین ،هیچ اکرایه نیست .قطعا هدایت از گمرایه
ان ِفصام لها والل
ِ
ِ
ً
ّ
مشخص شده است .پس هرکس به طاغوت كفر بورزد و به خدا ایمان َ
آو َرد ،قطعا به استوارترین دستگریه که
گسسیت برای آن نیست چنگ زده است ،و خدا شنوای داناست».
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در اینکه ایمان اکراه بردار نیست و اعمال ظاهری دیین قابل اکراه است حبیث نیست .اما در این آیه چرا
گفته نشده ال اکراه یف االیمان؟! اگر چننی گفته یم شد که بدییه بود .یعین اگر گفته نیم شد ،هم معلوم بود ایمان
زوریک و اکرایه ممکن نیست .اتفاقا نکته آیه دقیقا «نیف اسالم اجباری» است ،یعین اعالم رصیح اینکه تسلیم
ظاهری مردم به دین خدا هیچ ارزیش ندارد مادایم که منجر به ایمان قلیب نشده باشد .بنابراین اراده الیه بر
اعالم یب ارزیش اسالم زوریک و اجباری بوده است .شفافیت رشد از گمرایه دیلل تسلیم ناپذیری به معنای یب
ارزیش دین اجباری است .آنها (بریخ اعملان اهل سنت) که پنداشته اند این آیه با آیة السیف (توبه  )۵نسخ شده
است اتفاقا فهمیده بودند تا این آیه نسخ نشود مانع از تسلیم مردم به اسالم آوردن به زور شمشری بایق استَّ .لا با
اعالم نسخ این آیه وآیات مشابه وارد روند اجبار مردم به دینداری شدند ،همان سیاست مردود عص اموی و
عبایس.
َْ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ
ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َ َ َ ُ ْ
کر ُه انلَّ َ
ك ََل َم َن َ
اْل ْ
اس َح َّ ٰ
یت
ت
نت
أ
ف
أ
ا
یع
مج
م
ه
لك
ض
ر
ِف
ن
م
مفاد این آیه شبیه آیه زیر است :ولو شاء رب
ِ
ِ
ِ
ِ

َ ُ
کونُوا ُم ْؤمن َ
نی (یونس « )۹۹و اگر پرورداگر تو یمخواست ،کساینکه در زمینند یکرسه [به اجبار] ایمان
ی
ِِ
یمآوردند .پس آیا تو مردم را جمبور یمکین که مؤمن شوند؟!» اراده الیه وارد کردن اجبار درامر دین نبوده و نیست،
و اال واضح است که ایمان هرگز به دست پیامرب نبوده است .نهایتا زمینه آن را فراهم یم کرد تا مردم با اختیار
دین را بپذیرند .به سه آیه ذیل توجه کنید ،در هر دو حبث در دین الیه است ،واضح است که قائمه دین ایمان
است.
َْ
َ ً َ
َ
َّ َ ْ ُ َ
هل أَ ْسلَ َم َمن ِف َّ
ون َو َ ُ
أَ َف َغ ْ َ
الس َم َ
ات َواْل ْر ِض َط ْو ًاع َوک ْرها َو ِإیلْ ِه یُ ْر َج ُعون (آل عمران « )۸۳آیا
غ
ب
ي
ه
ـ
الل
ین
د
ری
ِ
ِ
او ِ
ِ
ِ
[دیین] غری از دین خدا طلب یمکنند؟ در حایلکه هرکه در آسمانها و زمنی است خواه و ناخواه تسلیم [فرمان]
ْ
َ َ ََْ َ َْ ْ َ
ََ ُْ َ ُْ ُ
اإل ْسالمِ ِدینًا فلن يقبَل ِمنه َوه َو ِِف اَل ِخ َرةِ ِم َن
اوست ،و تنها به سوی او بازگردانده یمشوند ».ومن یبت ِغ غری ِ
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ْ
اِلَارس َ
ین (آل عمران « )۸۵و هرکس غری از اسالم دیین جبوید ،هرگز از او پذیرفته نیمشود ،و در آخرت از
ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ً ّ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ً َّ َ َ َّ ُ
ج َه ُه لِلَّـ ِه َو ُه َو ُحمْس ٌن َو َّاتبَ َع ِملَّ َة إبْ َرا ِه َ
یم َح ِنیفا َواختذ اللـه
زیانکاران خواهد بود ».یا ومن أحسن ِدینا ِممن أسلم و
ِ
ِ

َْ َ َ ً
یم خ ِلیل (نساء « ) ۱۲۵و چه کیس دینش بهرت است از آن که خود را یکجا تسلیم خدا کند در حایلکه او
ِإبرا ِه
ّ
نیکوَّكر است و از آینی ابراهیم که حقگرا بود پریوی نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست خود گرفت ».آیا در
این آیات یم توان به جای دین ایمان گذاشت؟!
نتیجه :ال اکره یف الین یعین در دین اکراه نیست ،نه چزی دیگر .اینکه خدا اسالم اجباری را به رسمیت
شناخته ،قرآن بر چننی اکرایه صحه گذاشته و پیامرب مردم را به تسلیم به خدا یا تسلیم به قدرت و حکومت
خود جمبور یم کرده افرتا به ساحت خدا ،قرآن ،پیامرب و اسالم است .چننی اداعیی سستتر از بیت عنکبوت
است.
مبحث دوم .جدال با مدیع!
این مبحث به نقد و برریس سه پاسخ مدیع به انتقادهای اینجانب است و شامل سه حبث به رشح زیر است:
تکرار داعوی مسترشقان ،رویکرد مرجتعانه ،و پیامرب رمحت تلیق یلربالیسیت از پیامرب اقتدارگراست!
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حبث اول .تکرار داعوی مسترشقان
ً
ً
اداع :به من ایراد گرفته شده که این سخنان ازآن مسترشقان و اسالم ستزیان است .اوال صورتا بگویم :به
فرض که سخین ازآن مسترشقان باشد ،به خودی خود داللت بر ناصواب بودن و ناروا بودن آن نیمکند .مگر
مسترشقان عهد کرده اند و تضمنی دادهاند که هرچه یمگویند یاوه باشد! این ضعف منطق است .به ِلاظ مادی
ً
اتفاقا این سخن از مسترشقنی نیست .سخن کثریی از علمای اسالم است از مجله ابن خلون و نارصخرسو که
پیامرب را نیب بالسیف معریف کرده و برای بسط دعوت خود به شمشری تکیه یمکرده است .مسترشقان هم اگر
سخین گفته باشند از این منابع استفاده کردهاند .چه معنا دارد که آدیم برای ختفیف یک سخن آنرا به اسالم
ستزیان و مسترشقان نسبت بدهد؟ (ج)۵
نقد :هیچکدام از دو اشاکیل که خطیب حمرتم گرفته است به ادهل زیر وارد نیست:
أوال من هرگز نگفته بودم هرچه مسترشقان گفته اند ناصواب و ناروا است ،یا مسترشقان عهد کرده اند که
هر چه یم گویند یاوه باشد ،تا چننی انتسایب نشانه ضعف منطق حمسوب شود .آچنه گفته ام دقیقا این بوده است:
«اگر روشنفکر دیین یم خواهد بگوید رمحت پیامرب حاشیه یک منت به نام «اقتدارطلیب» است (بنی مقتدر و
اقتدارطلب فرق فاحش اخالیق است) آناگه دو نکته گفتین است :یکی اینکه باز سخن ایشان هم حرف تازه
رس مسترشقان الکسیک
پیامرب اقتدارطلب
صف توصیفگران
ِ
ای نیست .روشنفکر دیین باید در آخر ِ
پشت ِ
ِ
(برای آشنایی با این قبیل مسترشقان بنگرید به کتاب رشق شنایس ادوارد سعید) ،اسالم ستزیان (نمونه وطین
آن :بیست و سه سال لَع دشیت) و ابلته گروههای اسالمگرای ستزیهجو (از قبیل القاعده و داعش) قرار بگرید.
غرب مسییح از دوران جنگهای صلییب قرنهاست دو صفت را در پیامرب اسالم برجسته کرده جناگوری و (وبا
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عرض معذرت) زنباریگ .اکنون روشنفکر دیین با نظریه «پیامرب اقتدارطلب» چه حرف تازه ای آورده است؟ هیچ.
ابلته در اکرنامه ایشان تازه است و اینگونه حرفها را از دهان روشنفکر دیین شنیدن هم تازیگ دارد( ».چالش
اسالم و قدرت ،جلسه سوم ۱۲ ،بهمن  )۱۳۹۹مشخص است که امری مقید یعین «رویکرد اقتدارگرایانه پیامرب»
به مسترشقان نسبت داده شده که یف حد نفسه نارواست ،نه امری مطلق که «هرچه مسترشقان گفته اند
نارواست».
ثانیا در همان جلسه من به آراء قابل اعتنای بریخ مسترشقان هم اشاره کرده ام« :رویکرد پیامرب رمحت
رویکرد َغلب در میان اعملان مسلمان معارص و نزی رشق شناساین که به دنبال حتقیق علیم منهای انگزیه های
سیایس ) (neo-orientalistsهستند .اکرثیت قریب به اتفاق جهان اسالم هم اینگونه خدا ،پیامرب و قرآن و
دینشان را یم شناسد( ».پیشنی)
ثاثلا من حداقل دوبار تصیح کرده ام که «در سه گزاره با روشنفکر دیین حمرتم موافقم به این رشح :الف.
متون دیین موجود (از تفسری قرآن ،کتب روایی ،سریه پیامرب ،فقه ،الکم و عرفان) سمت و سویی سلطه گرایانه و
قدرت طلبانه دارند .ب .این متون از پیامرب نزی چهره ای اقتدارگرا ،سلطه گر و همان اعرف مسلح را ارائه کرده
اند .ج .عمل مسلمانان خصوصا زماین که در قدرت بوده اند همنی گرایش را نشان یم دهد( ».چالش اسالم و
قدرت ،جلسه اول ۲۰ ،دی  ،۱۳۹۹و جلسه دوم ۲۷ ،دی  )۱۳۹۹بنابراین اینکه ابراز این رویکرد از جانب علمای
گذشته را نادیده گرفته ام خالف واقع است .جالب اینجاست که وی در مکتوب مورخ  ۲۶دی  ۱۳۹۹خود به
نکته فوق اذاعن کرده ،اما در خطابه اخریش اعرتاف قبلیش را از یاد برده است.
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رابعا در عبارت ذیل به متاکی داعوی مسترشقان تصیح کرده بودم « :مسترشقان با اتکا به این علوم چهره
ای اقتدارگرا ،جنگ طلب ،خشن و خونریز از اسالم ،پیامرب و قرآن ارائه کرده اند ....اکنون روشنفکر دیین به
گفته خودش تازه از خواب غفلت بیدار شده ،با ذات گرایی ( )essentialismنسفته ای اداع کرده که روح
اقتدارگرای پیامرب در کتاب ،آئنی و پریوانش دمیده است .او همان رویکرد غریانتقادی مسلط بر علوم رایج
اسالیم (مریاث دوران امویان و عباسیان) و داعوی مسترشقان الکسیک درباره اسالم ،قرآن و پیامرب را تکرار
کرده است( ».چالش اسالم و قدرت ،جلسه سوم ۱۲ ،بهمن )۱۳۹۹
خامسا چرا در پیشینه اداعی ناصواب پیامرب اقتدارگرا مسترشقان الکسیک را برجسته کرده ام؟ زیرا از
اواخر قرن نوزدهم که اعملان مسلمان در این زمینه رویکرد انتقادی به علوم رایج اسالیم در پیش گرفتند،
رویکرد اقتدارگرایی به نام این دسته از مسترشقان سکه خورده است .خطیب حمرتم در قرن بیست و یک چننی
اداعیی کرده نه در دوران ابن خلون! من با تاکید بر همنی نکته اداعی رویکرد اقتدارگرایانه پیامرب اسالم را
به شدت مذمت کرده ام و بر رس مذمت خود ایستاده ام .معتقدم خطیب حمرتم بر خالف اکرث علمای مسلمان
معارص با بریخ مسترشقان (و ابلته اسالم ستزیان و گروههای اسالمگرای ستزیهجو نزی) هم جبهه است .مرادم
از این دسته از مسترشقان ایگناز لگدزیهر  )۱۸۵۰-۱۹۲۱( Ignác Goldziherاز نسل گذشته و پاتریشیا کرون
 )۱۹۴۵-۲۰۱۵( Patricia Croneاز نسل متاخر است .راسیت اداعی رویکرد پیامرباقتدارگرای خطیب فاریس
زبان با دو مسترشق مذکور چه تفاویت دارد؟! در حبث بعدی توضیح بیشرتی خواهم داد.
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حبث دوم .رویکرد مرجتعانه
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اداع :به من نسبت داده اند که سخنان فالین ارجتایع است درحایل که ما باید برداشتهای مرتیق از اسالم
بکنیم! این ارجتاع و تریق دو واژه هستند که من چندان که ازآنها یمگریزم از مار و عقرب نیمگریزم .حقیقتا
ً
ً
ً
نشانه ضعف حتلیل و فقر منطق است ،اوال نسبشان به همان مارکسیستها یمرود و ثانیا اصال گمان ندارم که
منتقد معنای دقیق ارجتاع را هم بداند .ایشان گمان کردهاند هر سخن قدییم و کهنهای ارجتایع است ،درحایل
ً
که ارجتایع در منطق تاریخگری مارکسیسیت دقیقا معنایی دارد که همه جا آنرا نیمتوان بکار برد ،ازآن بدتر
لكمه تریق و اینکه ما باید برداشتهای مرتیق از اسالم داشته باشیم ،این از آن حرفهای عجیب تراست! من
فکرنیمکنم که روشنفکری دیین و نواندییش دیین باید چننی کند و فکریمکنم که اگرخبواهد چننی کند فرمان
مرگ خود را صادرکرده است( .ج)۵

ً
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نقد :این درست است که من رویکرد اداعی پیامرب اقتدارگرا را «ارجتایع» دانسته و یم دانم ،اما دیگر داعوی
خطیب حمرتم از مجله اینکه ارجتاع و تریق تاسیس مارکسیستها بوده و معنایی جز مفاد مارکسیسیت ندارد به رشح
زیر از اساس نادرست است:
الف .عنی عبارات من در این زمینه این بوده است« :رویکرد ارجتایع روشنفکر دیین :برای شفافیت بیشرت
حبث من معتقدم قرآن کریم و سریه عمیل پیامرب که از طریق حتقیقات تاریخ مدرن قابل دسرتیس است «پیامرب
رمحت» را ارائه یم کند در عنی اینکه «اقتدار» ( )authorityایشان در دوران مدینه را نزی نادیده نیم گرید ،یب
آن که به آن وصله ناچسب «اقتدارطلیب» ( )authoritarianismبزند .اما علوم اسالیم رایج (تفسری قرآن،
علم اِلدیث ،فقه ،الکم ،اخالق ،فلسفه و عرفان) تصویری دیگر از پیامرب و اسالم ارائه کرده اند که انعاکس
زمامداران ظالم و اقتدارگرای اموی و عبایس و شبیه آنها در طول تاریخ است .مسترشقان با اتکا به این علوم
چهره ای اقتدارگرا ،جنگ طلب ،خشن و خونریز از اسالم ،پیامرب و قرآن ارائه کرده اند .در مقابل ،اعملان مسلمان
از حدود یک قرن و نیم اخری با مراجعه به دو منبع اصیل اسالم یعین قرآن و سنت عمیل پیامرب و با به اکر گریی
نسیب روش انتقادی و تاریخ با احادیث ،سریه و فتاوای فقیه رویکرد پیامرب رمحت را پیش گرفته اند .از پیش
قراوالن این رویکرد شیخ حممد عبده ( )۱۹۰۵-۱۸۴۹است .رویکرد پیامرب رمحت رویکرد َغلب در میان اعملان
مسلمان معارص و نزی رشق شناساین که به دنبال حتقیق علیم منهای انگزیه های سیایس )(neo-orientalists
هستند .اکرثیت قریب به اتفاق جهان اسالم هم اینگونه خدا ،پیامرب و قرآن و دینشان را یم شناسد .اکنون
روشنفکر دیین به گفته خودش تازه از خواب غفلت بیدار شده ،با ذات گرایی ( )essentialismنسفته ای اداع
کرده که روح اقتدارگرای پیامرب در کتاب ،آئنی و پریوانش دمیده است .او همان رویکرد غریانتقادی مسلط بر
علوم رایج اسالیم (مریاث دوران امویان و عباسیان) و داعوی مسترشقان الکسیک درباره اسالم ،قرآن و پیامرب
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را تکرار کرده است .مشخص نیست چرا رویکرد غریانتقادی برجامانده از خوداکماگن اموی و عبایس بر
رویکرد انتقادی و به قول وی یلربالمآب اعملان مسلمان در یک قرن و نیم اخری بیشرت به اسالم نزدیک است و
چرا رویکرد خنست برخالف رویکرد دوم بسط روحیه پیامرب است! داعوی اخری روشنفکر دیین (پیامرب
اقتدارطلب) در قرن بیست و یکم رویکردی «ارجتایع» است نه مرتیق .ارجتایع است زیرا رجعت به دوران
قبل از بیداری مسلمانان و قبل از مراجعه انتقادی به متون تفسریی اسالیم است ... .رسوش در لكیه داعویش
نسبت به معین جهاد ،انتساب جهاد ابتدایئ به پیامرب ،جهاد ابتدایی را به معین محله کردن به غریمسلمانان قبل
از محله آنها موضیع مشابه قول مسلط دوران اموی و عبایس ،مسترشقان و مسلمانان ستزیهگر اختاذ کرده و از
این حیث صاحب موضیع ارجتایع است .رویکرد َغلب در میان اعملان مسلمان سین و شیعه از یک قرن و نیم
اخری به این طرف موضع مرتیق فوق است که مدارکش به اختصار گذشت و در تعارض اکمل با دیداگه روشنفکر
دیین است( ».چالش اسالم و قدرت ،جلسه سوم ۱۲ ،بهمن « )۱۳۹۹بزرگ کردن نیب امللحمة ،پیامرب جنگ و
خشونت برنامه دوران جنگهای صلییب ،مسترشقان الکسیک ،اسالم ستزیان ،و اسالم گرایان تندرو معارص است،
که با تاریخ ناگری انتقادی مدرن هم سازاگر نیست .احیای دوباره این خوانش خمدوش ،خارج کردن آن از زمینه
تارُيیش و غفلت از موازین قرآین و اصول رفتاری پیامرب جفا به حممد (ص) و «اقدایم ارجتایع» است( ».چالش
اسالم و قدرت ،جلسه چهارم ۲۶ ،بهمن )۱۳۹۹
ب .معنای ارجتاع و تریق در زبان فاریس عریف و اصطالیح چیست؟ لغت نامه لَع اکرب دهخدا ،فرهنگ لغت
حممد معنی و فرهنگ بزرگ سخن (حسن انوری) ( )۲که رایجترین و معتربترین لغت نامههای معارص در زبان
فاریس هستند حقیقت عرفیه ای را برای دو واژه ارجتاع و تریق به رسمیت شناخته اند .ارجتاع یعین خمالفت با
تغیری و نوآوری در جامعه با تقدیس قواننی و سنتهای گذشته ،و تریق یعین پیرشفت و حرکت رو به جلو .در این

37

چالش اسالم و قدرت

لغتنامه ها کمرتین اشاره ای به ریشه مارکسیسیت این دو واژه نشده است .ارجتایع صفیت مذموم ،و مرتیق همانند
متجدد صفیت ممدوح شمرده شده است.
پ .در فرهنگ سیایس داریوش آشوری در ترشیح واژه «ارجتاع» به پیشینه مارکسیسیت یا احنصار آن در این
مکتب اشاره ای نشده است )۳( .آشوری در مدخل «پیرشفت باوری» ( )۴بهبودخوایه یا پیرشفت باوری یعین
باور به اماکن پدیدآمدن نهادهای اجتمایع و اقتصادی و سیایس بهرت و اکملتر را یکی از اصول نگرشهای
یلربال و چپ (نه فقط مارکسیستها!) معریف کرده است .نگریش که خواهان برداشنت موانع سیایس برای دستیایب
به نظامهای بهرت و اعدالنه تر اجتمایع و «نیکبخیت هماگین» است .مفهوم «پیرشفت» امروزه به صورت یکی از
ارزشهای اسایس زندیگ اجتمایع و سیایس درآمده است .تریق خواهان یا پیرشفت طلبان دو دسته اند :آنان که
تریق اجتمایع در راستای دموکرایس و برابری اقتصادی را اخالقا برای رسیدن به جامعه اعدالنه الزم یم دانند.
دسته دوم «پیرشفت باور» ( )progressistیا آنان که رسیدن به آرمانشهر (یوتوپیای) برابری و برادری را
قانون ذایت طبیعت و تاریخ یم دانند .مارکسیستها تندروترین اعضای دسته دوم هستند .پیرشفت باوران یعین
دسته دوم یا مارکسیستها که همواره وضع کنوین و آینده را بهرت از گذشته یم دانند ،خمالف هرگونه گذشته گرایی
اند و خمالفان خود را به نام «ارجتایع» حمکوم یم کنند.
از فرهنگ سیایس آشوری این نکات به دست یم آید :اوال ارجتاع و تریق مفاهییم جا افتاده در علوم سیایس
هستند که مورد استفاده رویکردهای یلربال و چپ است .تریق و پیرشفت یکی از ارزشهای اسایس زندیگ
اجتمایع و سیایس معارص است .تریق مارکسیسیت یکی از دو تلیق تریق خوایه است نه تنها تلیق آن .تفاوت
تلیق مارکسیسیت و یلربالیسیت از تریق و پیرشفت این است که تریق خوایه و پیرشفت طلیب در رویکرد یلربال
مقایسه دو وضعیت است و کوشش برای رسیدن به جامعه ای با درجه باالتری از دموکرایس ،برابری و عدالت.
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در این رویکرد هر گذشته ای لزوما مذموم نیست مگر اینکه در دموکرایس یا عدالت در درجه نازل تری باشد.
اما در تلیق مارکسیسیت که به جرب تاریخ باور دارد همواره وضع کنوین و آینده را بهرت از گذشته یم دانندَّ ،لا از
ارجتاع برداشیت قرشی دارند .هر گذشته ای الزاما مذموم و هر حال و آینده به نسبت آن ممدوح است.
واضح است که اوال تلیق مارکسیسیت از ارجتاع و تریق قابل دفاع نیست .ثانیا این تلیق تنها تلیق این دو واژه
نیست .ثاثلا آچنه در زبان فاریس به عنوان عرف اهل لغت یا معین متعارف این دو واژه درآمده است مسلما تلیق
مارکسیسیت آن نیست ،بلکه تلیق یلربالیسیت آن است.

ت .آیا مارکسیستها موسس و واضع و مبدع دو اصطالح ارجتاع و تریق بوده اند؟ هرگز! انقالب فرانسه به
زبان انلگییس سه واژه توصییف سیایس را وارد کرد که نشان دهنده سیاست ضد مرتیق بوده است" :ارجتایع" ،
"حمافظه اکر" و "راست"" .ارجتایع" از لكمه فرانسوی َ( reactionnaireضب سکه ای در اواخر قرن هجدهم
بر اساس لكمه " ،réactionواکنش") و "حمافظه اکر" از  conservateurگرفته شده که نمایشگر نماینداگن
جملس سلطنت طلب خمالف انقالب بوده است .در این اکربرد فرانسوی ،ارجتایع "حرکیت متمایل به عقب یا
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دولیت با همنی گرایش" و "بازگشت به وضعیت قبیل امور" را نشان یم دهد .لغتنامه انلگییس آكسفورد
( )Oxford English Dictionaryدر سال  ۱۷۹۹در ترمجه نامه الزار اکرنو ( )Lazare Carnotدر مورد
کودتای  ۱۸فروکتیدور ( )Coup of 18 Frutodorاولنی اکربرد انلگییس این واژه را ذکر کرده است .در یط
انقالب فرانسه  ،نریوهای حمافظه اکر (به ویژه در داخل لكیسای اکتویلک) خمالفت خود را با تغیریات سیایس-
اجتمایع-اقتصادی مرتیق که انقالب به وجود آورده بود سازمان دادند؛ و برای بازگرداندن اقتدار دنیوی لكیسا
و سلطنت جنگیدند .در سیاست های قرن نوزدهم اروپا  ،طبقه مرجتع شامل سلسله مراتب لكیسای اکتویلک و
ارشاف ،خانواده های سلطنیت و سلطنت طلبان بود .آنها معتقد بودند که حکومت میل تنها قلمرو لكیسا و دولت
است .در فرانسه ،طرفداران حکومت سنیت توسط وراث مستقیم خاندان خانه بوربن ( ،)Bourbbonبه عنوان
ً
واکنش مرشوع شناخته شدند .در مجهوری سوم ،سلطنت طلبان جناح ارجتایع بودند که بعدا به حمافظه اکر
تغیری نام یافت )۵( .اصطالح ارجتاع با انقالب فرانسه ( )۱۷۹۹-۱۷۸۹وارد واژاگن علوم سیایس شده ،یعین بیست
سال قبل از تول اکرل مارکس (!)۱۸۸۳-۱۸۱۸
ث .چند دهه بعد از درگذشت مارکس در قرن بیستم ،طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم از اصطالح
ارجتایع به طور جدیل برای برچسب زدن به دشمنان خود استفاده کردند ،مانند ارتشهای سفید ،که پس از
انقالب اکترب در جنگ داخیل روسیه علیه بلشویک ها جنگیدند .در اصطالحات مارکسیسیت ،ارجتایع یک
صفت حتقریآمزی است که نشانگر افرادی است که ممکن است عقاید آنها سوسیالیسیت باشد ،اما به نظر آنها
حاوی عنارصی از فئودالیسم ،رسمایه داری ،میل گرایی ،فاشیسم یا سایر ویژیگ های طبقه حاكم است ،از مجله
استفاده بنی جناح های متخاصم جنبش های مارکسیسیت .غری سوسیالیست ها نزی از برچسب ارجتایع استفاده
کردند .اکنون یک پرسش ب ایق یم ماند :آیا رویکرد مارکسیسیت به واژه های ارجتاع و تریق رویکرد َغلب در
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علوم اجتمایع است؟ حیت بنی خود مارکسیستها این تلیق وزین دارد؟ برای پاسخ به این پرسش یم توان به یکی
از رایجترین فرهنگهای مارکسیسم مراجعه کرد :فرهنگنامه اندیشهی مارکسیسیت )۶( .در این کتاب مدخیل
برای  reactionarismیا ارجتاع منعقد نشده است ،چرا که در مارکسیسم فاقد اهمیت بوده است .ابلته مدخل
بسیار کوتایه با عنوان پیرشفت  progressبه قلم  Tom Bottomoreبه چشم یم خورد که در اواخر آن
آمده است« :همواره مارکسیستهایی بوده اند که در یپ حمدود ساخنت معنای اندیشه پیرشفت برآمده اند ،اندیشه
ای که راه را برای ورود داوریهای ارزیش در آچنه آنان نظریه ای رصفا علیم یم خوانند باز یم کند».
نتیجه :تلیق مارکسیسیت از ارجتاع و تریق حداقل در چهار دهه اخری نه تنها تلیق َغلب در علوم اجتمایع
نیست ،بلکه در بنی خود مارکسیستها نزی به کناری نهاده شده ،در حدی که در فرهنگ واژه های مارکسیسیت
وقیع به آن گذاشته نشده است.
ج .چرا و به چه معنایی اداعی اقتدارگرایی پیامرب رویکردی ارجتایع است؟ علوم اسالیم رایج در مواردی
تصویری از پیامرب و اسالم ارائه کرده اند که انعاکس زمامداران ظالم و اقتدارگرای اموی و عبایس و شبیه آنها
در طول تاریخ بوده است .گرویه از مسترشقان با اتکا به این علوم چهره ای اقتدارگرا ،جنگ طلب ،خشن و
خونریز از اسالم ،پیامرب و قرآن ارائه کرده اند .در مقابل ،اعملان مسلمان از حدود یک قرن و نیم اخری با مراجعه
به دو منبع اصیل اسالم (قرآن و سنت عمیل پیامرب) و با به اکر گریی نسیب روش انتقادی و تاریخ با احادیث،
سریه و فتاوای فقیه رویکرد «پیامرب رمحت» را پیش گرفته اند .رشق شناساین که به دنبال حتقیق علیم منهای
انگزیه های سیایس هستند نزی همنی رویکرد را پیشه کرده اند .تلیق پیامرب رمحت تلیق اکرثیت قریب به اتفاق
مسلمانان از خدا ،پیامرب و قرآن و اسالم در دوران ماست .بازگشت خطیب فاریس زبان به رویکرد خمدوش
پیشنی یعین پیامرب اقتدارگرا رویکردی ارجتایع است ،رجعت به تلیق باطل و غریانتقادی و معارض با حمکمات
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قرآن و مسلمات سنت عمیل پیامرب ،رجعت به برساخته های خوداکماگن اموی و عبایس .بطالن اداعی پیامرب
اقتدارگرا به دیلل این نیست که در گذشته چننی گفته شده است! اَلن در قرن بیست و یکم هم که کیس به
این اداع تفوه کرده است باز مردود است .وجه مردودیت این اداع اَلن بسیار بیشرت از گذشته است ،چرا که این
اداع بعد از مواجهه روش انتقادی و تاریخ با احادیث ،سریه و فتاوای فقیه اختاذ شده است .اگر گذشتاگن از
قبیل ابن خلون (به اداعی خطیب ما) پیامرب را اینگونه معریف کرده بودند ،نهایتا خطا کرده بودند .اما خطیب
حمرتم که بعد از بیداری اعملان مسلمان و اختاذ رویکرد پیامرب رمحت ،همصدا با گرویه از مسترشقان (که َغبلا
خایل از دوایع غریعلیم نیستند) ،اسالم ستزیان و اسالم گرایان تندرو مدیع «پیامرب اقتدارگرا» شده است عالوه
بر خطای مسلم رویکردی دقیقا «ارجتایع» پیشه کرده است.
چ .خطیب حمرتم در این قسمت حداقل پنج خطا مرتکب شده است :وی پنداشته اوال ارجتاع و تریق
برساخته مارکسیستهاست ،ثانیا معنای دیگری ندارند ،ثاثلا این تلیق تلیق مسلط در علوم اجتمایع ،و زبان
فاریس است ،ورابعا من هم در ارجتایع خواندن وی به دیلل اداعی پیامرب اقتدارگرا همنی تلیق مارکسیسیت را به
اکر برده ام خامسا یب آن که معنای آن را بدانم .حال آنکه با ارائه منابع متقن تاریخ مشخص شد که :اوال
ارجتاع و به تبع آن متضادش تریق از ابدااعت انقالب فرانسه بیست سال قبل از تول اکرل مارکس بوده است.
ثانیا در قرن بیستم از این دو واژه دو تلیق یلربالیسیت و مارکسیسیت با هم رقابت کرده اند .ثاثلا به تدریج تلیق
یلربالیسیت تریقخوایه تلیق مارکسیسیت را از میدان خارج کرد تا آجنا که حیت در بنی خود مارکسیستها هم جرب
تاریخ و هر گذشته ای را مردود دانسنت و هر حال و آینده را ممدوح دانسنت وزن خود را از دست داده است.
رابعا معین متعارف ارجتاع و تریق به شهادت معتربترین لغتنامه های فاریس تلیق مارکسیسیت نیست .خامسا
من در ارجتایع خواندن اداعی پیامرب اقتدارگرا هرگز تلیق به حاشیه رانده شده مارکسیسیت نداشته ام ،اگرچه
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از آن مطلع بوده ام .با این توضیحات مشخص شد اینکه نامربده منتقد خود را به «ضعف حتلیل و فقر منطق»
متهم کرده «فرافکین» است .ظاهرا وی از اوایل دهه شصت زماین که در معیت حممدتیق مصباح یزدی با
مارکسیستها مناظره یمکرده فرصت به روز کردن مطالعاتش در باره مارکسیسم ،ارجتاع و تریق را نیافته است.
ح .خطیب حمرتم از رس استهزاء به من نسبت داده که «ما باید برداشتهای مرتیق از اسالم بکنیم!» وی نتیجه
گرفته «من فکرنیمکنم که روشنفکری دیین و نواندییش دیین باید برداشتهای مرتیق از اسالم داشته باشد و
فکریمکنم که اگرخبواهد چننی کند فرمان مرگ خود را صادرکرده است» .وی از رس جدل تلیق مردود و به تاریخ
پیوسته مارکسیسیت از ارجتاع و تریق را در نقل فوق فرض کرده ،اما در همان خطابه «برداشت مرتیق از اسالم» را
با بیاین دیگر جتویز کرده است ،همان قضیه خودش را بیار ،ویل اسمش را نیار! توجه کنید:
ً
«همه حرف ما بازخواین اسالم است اما نه به معنای اینکه احاکم مرتیق بیاوریم برای اسالم ،اصال من این
حرفها را نیمزنم .ما درزمانهای زندیگ یمکنیم که باید چننی فکر کنیم که اگر پیامرب اسالم در این زمانه مبعوث
یمشد احاکم خود را چگونه سامان یمداد تا به گوش مستمعانش ثقیل نیاید و بتواند آنها را جذب بکند.
ً
پیامربعالوه بر حقیقت گفنت باید سخن را چنان بگوید که بقدرعقول مردم باشد .به همنی دیلل دقیقا نه فقط
در احاکم بلکه در اهلیات هم پیامرب به اندازه عقل مردم سخن یمگفت .ایشان احاکیم را از جامعه امروز بر
یمگرفت و عدالت درمعنای خودش را در آنها یمگنجاند ،کما اینکه در آن زمان احاکیم را از جامعه عریب
برگرفت و تعریف خودش از اخالق را در دل آنها گنجاند ،گرچه که تعریف او از اخالق فراتر از جامعه خودش
یمرفت .حاال ممکن است شما از من برپسید ما چگونه این را کشف کنیم این مطلب را که بله اگر پیامرب امروز
یمآمدند ،این همان معنای «اجتهاد» است( ».ج)۵
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راسیت آیا مراد من از برداشت مرتیق از اسالم چزیی جز همنی «اجتهاد» یعین «اجتهاد در مباین و أصول» بوده
است؟ آیا اجتهاد خصوصا اجتهاد در مباین و أصول برداشت مرتیق نیست؟! برخوردهای یک بام و دو هوای خطیب
ما تازیگ ندارد .شیوه جدیل هم جز این نیست .بگذریم.

حبث سوم .پیامرب رمحت تلیق یلربالیسیت از پیامرب اقتدارگراست!
اداع :منتقدی در نقد رویکرد پیامرب اقتدارگرا به آرای [یوسف] قرضاوی یا [نعمت اهلل] صالیح جنف آبادی
استناد کرده است .تاریخ به این بزریگ را خباطر اینکه دو نفر آن هم زیر فشار یلربالیسم و فشار اندیشههای حقوق
برشی تغیری رأی داده باشند نیمشود انکار کرد .باید ّ
رس اعتقاد و توفیق گذشتاگن را هم بیان کنند لَع اِلصوص
که ما در دوره ای هستیم و مواجه با کساین هستیم مثل این منتقد حمرتم که دلشان یمخواهد حرفهای مرتیق
بزنند .بله اگر شما یمخواهید حرفهای مرتیق بزنید همه گذشتاگن ارجتایع هستند ،همه را در زباهل دان تاریخ
بریزید .ویل این که نشد تفسری ،این که نشد اسالم شنایس ،این که نشد نواندییش یا روشنفکری دیین یا بازخواین!
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ً
اینها اصال نشناخنت شیوه صحیح حتقیق و شیوه صحیح داوری است .درباره روایت این امرت ان اقاتل انلاس حیت
یقولو ال اهل اال اهلل این منتقد اداع کرده که متواتر نیست ،در حایل که نزد اهل سنت متواتر شمرده شده است .به
فرض اینکه متواتر نباشد که هست ،باالخره جزء روایات صحیحه معتربه بوده و باید تکلیفش را معنی کرد.
ً
اصال متواترات در ُك روایات اسالیم از تعداد انگشتان دست جتاوز نیم کند .من نیمدانم پس این منتقد خودش
یمخواهد به چه تکی ه بکند؟ اینکه ما بیاییم و برمبنای اینکه خرب واحد است یا اینکه چون که در باب جان
ً
و مال است َّلا در اخبار واحد باید تأمل کرد ،اینها به نظرمن اصال اکرساز نیست و اینها دوری گرفنت از میش
صحیح انتقادی تارُيیست .چرا مسلمانان این روایت را نایف و ناقض نبوت و عصمت و رمحت پیامرب نیم
دانستند؟ اگر تیشه را به ریشه بزنیم آن وقت هییچ نیمماند .آنهایی که در روایات متواتر تردید یمکنند ،در خود
ً
قرآن هم تردید یمکنند ،اقال ما یک حداقیل را باید دراینجا نگهداریم و اگر این حداقل هم از میان برود آن وقت
دیگر به اصطالح موضویع برای حبث و مناقشه بایق نیمماند( .ج۳و)۵
نقد و برریس:
نکته اول .نعمت اهلل صالیح جنف آبادی و یوسف قرضاوی چه گفته اند و چرا از آنها نقل کردم؟ خالصه
آچنه از آنها (در جلسه سوم چالش اسالم و قدرت ۱۲ ،بهمن  )۱۳۹۹نقل کردم را اینجا یم آورم:
نعمت اهلل صالیح جنف آبادی :جنگ برای حتمیل دین و عقیده جماز نیست .تهاجم دشمن  -هر که باشد -
را باید دفع کرد .تا دشمنان دست از جنگ برداشتند و تقاضای صلح کردند باید پذیرفت .جنگ حالیت اضطراری
است و بعد از درهم شکسنت دشمن دیگر َضورت ندارد ،اصل بر صلح است نه بر جنگ .آیات قرآن درباره
جنگ (جهاد و قتال) دو دسته است :مقید و مطلق .مراد از مقید تقید به جنگ با جتاوزگران ،آَغزکننداگن جنگ
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و پیمان شکنان است ،و مراد از مطلق بدون قیود یادشده یم باشد .مطابق روش مسلم اصویل باید ادهل مطلق را
محل بر ادهل مقید کرد .آیات مقید جنگ مبنای تعایلم اسالیم و روش عمیل پیامرب در این مسئله بوده است .آیه
جزیه (توبه  )۲۹خمتص اهل کتاب حمارب است ،نه همه اهل کتاب ولو اهل تسالم و صلح با مسلمنی .سریه پیامرب
در مواجهه با اهل کتاب نزی مؤید این تفسری است .جنگ با کفار ،مرشکنی و اهل کتاب وقیت جماز است که آنان
آَغ زکننده جنگ باشند و به رسزمنی مسلمانان جتاوز کرده باشند یا با متجاوزان به مسلمانان همدست شده
باشند ،که در آن صورت دفاع بر مسلمانان الزم است .اولنی کیس که به آیات جهاد عمل کرده شخص پیامرب
بوده از اینجا کشف یم کنیم جنگهای ایشان همگ دفایع و برای شکسنت جتاوز دشمن بوده است .نسخ آیات
صلح و مدارا و حریت قرآن با آیه سیف (توبه  )۵و آیات مشابه از ابزار دوْلهای اقتدارگرای اموی و عبایس
برای توجیه رشیع فتوحاتشان بوده است و هیچ پایه و اساس قابل دفاع قرآین ندارد و اکمال مردود است .قرآن
اجازه قتل ارسا و برده کردن آنها را در جنگ به مسلمانان نداده است .حکم اسری جنگ آزادی با عوض یا آزادی
بالعوض است نه کشنت و رقیت.
یوسف القرضاوی :مسلمانان تنها با گروههایی جماز به جنگ هستند که با آنها بر رس دین وارد جنگ شده
باشند ،از خانه و رسزمینشان رانده باشند ،یا به بریون راندن مسلمانان از رسزمینشان کمک کرده باشند .پس
كفر و رشک در امر جنگ موضوعیت ندارد .جتاوز و تبعید و نقض عهد و کمک به تبعیدگران و عهدشکنان
موضوعیت دارد .پیامرب اولنی اعمل به قرآن بوده و در سریه عمیل او هرگز در هیچ جنگ آَغزگر محله نبوده است.
جهاد در اسالم ،قرآن و سریه عمیل پیامرب منحصا دفایع بوده است و جهاد ابتدایئ به این معین که مسلمانان
برای تغیری دین افراد به آنها محله کنند وبنی اسالم آوردن و مرگ قرارشان بدهند یا اهل کتاب را ولو اهل کتاب
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صلح طلب و مساملت جو را بنی اسالم آوردن و پرداخت خاضعانه جزیه و جنگ خمری کنند از بنیاد خالف واقع
و افرتا به قرآن ،پیامرب و اسالم است.
اینها «باطل السحر اداعی پیامرب اقتدارگرا» است .این فتاوا و تفاسری از آیات و سریه پیامرب جواب اعملانه و
شفاف یم طلبد .خطیب ما به جای جواب به نکایت که ابطال مستقیم نظر اوست جتاهل العارف پیشه کرده و
به حوایش پرداخته است.
نکته دوم .صالح جنف آبادی و یوسف قرضاوی تنها دو نفر نیستند .آنها برخالف خطیب حمرتم که به «شلک
گزینیش» تنها یکی دو نقل موید اداعیش را انتخاب یم کند و بر آنها گنبد و باراگه بنا یم کند ،و به آراء فراوان
خمالف وقیع نیم گذارد؛ ایشان مهمرتین اقوال خمالف و موافق نظریه خود را به شلک مرشوح آورده اند و با
استدالل آراء خمالفان خود را نقد کرده اند .از این فقیهان یم آموزیم که از چهار امام مذاهب فقیه اهل سنت
مالک بن انس ( ،)۱۷۹-۷۳ابو حنیفه ( )۱۵۰-۸۰و امحد بن حنبل ( )۲۴۱-۱۶۴كفر را علت واحده جنگ نیم
دانند ،و در مذهب شافیع قول موافق ائمه سه اگنه هم یافت یم شود .یا ابن تیمیه (« :)۷۲۸-۶۶۱كفر به تنهایی
سبب جنگ با کفار نیست ،مادایم که جنگ و جتاوزی به دین ،نفوس ،اموال یا حمرمات مسلمانان نکرده باشند».
شاگردش ابن قیم جوزیه (« :)۷۵۱-۶۹۱رسول خدا هرگز احدی را به دین جمبور نکرد تنها با کساین که با او یم
در مساملت و صلح در یم آمدند هرگز با آنها جننگید و به دخول در دین
جنگیدند جنگید ،اما آنها که از ِ
جمبورشان نکرد».
این فقهای بزرگ متعلق به قرون دوم تا هشتم هستند ،یعین قرنها قبل از پیدایش یلربالیسم! اینکه هرکس
نایف داعوی اقتدارگرایی پیامرب بود «زیر فشار یلربالیسم و فشار اندیشههای حقوق برشی» استدالل کرده است از
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جنس «رؤیاهای خطیبانه» است! کیس که بدون إقامه کمرتین دیلیل مدافعان معارص نظر خمالف خود را به تاثر
از یلربالیسم و حقوق برش متهم یم کند توجه ندارد که دارد از شمشری دو بر استفاده یم کند ،چرا که خودش به
سادیگ متهم یم شود که به دیلل مزایای فراوان در غرب (از قبیل اخذ جوایز بنی امللیل) اداعی پیامرب اقتدارگرا و
(اداعهای مشابه از قبیل بسط جتربه نبوی و رؤیای رسوالنه) تفوه کرده است! هر زمان خطیب حمرتم بر اداعی
تاثر مدافعان پیامرب رمحت از یلربالیسم دیلل إقامه کرد ،یم تواند منتظر استماع ادهل مذکور درباره اداعی فوق
باشد.
نکته سوم .نظریه پیامرب رمحت نظریه ای مرتیق است ،چرا که اکمال با موازین عقالین ،اخالیق ،و قرآین
سازاگر است و قرائن تاریخ معترب مؤید آن یم باشد .اینکه این نظریه حمصول بزک کردن اسالم و فشار یلربالیسم
است اتهامایت بدون دیلل بیشرت نیست .ضمنا اعملاین که در قرون گذشته آرایئ خالف دیداگه پیامرب رمحت ابراز
کرده اند بدون مواجهه انتقادی با ادبیات برساخته دوران اموی و عبایس اظهار نظر کرده اند .آراء آنها بر اساس
استدالهلایی که در این جلسات نمونه هایی از آنها اقامه شد خطا بوده است .اما آنها را غری از خطااکر ،ارجتایع
نیم دانیم ،بر خالف خطیب حمرتم که عالوه بر خطااکری رای ارجتایع هم صادر کرده است .زیرا آنها در دوران
قبل از این بیداری مسلمانان و پیش از مواجهه انتقادی با علوم نقیل زیسته اند .ثانیا قرار نیست آراء آنها را «در
زباهل دان تاریخ بریزیم» .اینها جزء تاریخ علوم ما هستند .هرگز حموشان نیم کنیم ،بلکه بر عکس آنها را با کمال
امانت حفظ یم کنیم و از آنها عربت یم گرییم تا آن خطاها را تکرار نکنیم .تکرار آراء آنها بعد از دوران
بیداری مسلمانان و مواجهه انتقادی با تراث جای تعجب دارد .این همان اقدام ارجتایع است که خطیب حمرتم
مرتکب شده است.
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نکته چهارم .روایت «این امرت ان اقاتل انلاس حیت یقولوا ال اهل اال اهلل» در تشیع خرب واحد ضعیف ،و در
اهل سنت خرب واحد مستفیض است که بریخ بر آن اداعی تواتر کرده اند .من هرگز صحیح بلکه مستفیض
بودن این روایت و نزی «اداعی تواتر» آن را انکار نکرده ام .آچنه از جلسه خنست این حبث گفته و بر آن همچنان
تاکید دارم این است راویان روایت مذکور در طبقه اول سه نفر بیشرت نیستند :ابوهریره ،عبداهلل بن عمر و جابر.
هیچ رواییت با روایت سه نفر متواتر حمسوب نیمشود .بنابراین اداعی تواتر این روایت – هرکه اداع کرده باشد –
نادرست و غریقابل قبول است .خطیب حمرتم که حیت در مکتوب اخریش (مورخ  ۱۶اسفند  )۱۳۹۹بار دیگر با
اداعی تواتر این حدیث دلش را خوش کرده است باید به این پرسش مهم پاسخ دهد :با سه راوی در طبقه اول
چطور تواتر ممکن است؟! ثانیا هر رواییت چه خرب واحد و مستفیض و چه با اداعی تواتر اگر معارض با حمکمات
قرآن باشد از حجیت ساقط است و قابل انتساب به پیامرب نیست .این مبنای مقبول فریقنی است و پیامرب خود
پریوانش را به آن تعلیم داده است .من در جلسه پنجم به تفصیل به بریخ از این آیات اشاره کردم .خطیب حمرتم
در برابر این استدالل چه در چنته دارد؟ آیا یم تواند قاعده نبوی لزوم سازاگری با حمکمات کتاب را نادیده بگرید؟
اگر به این قاعده پایبند است با بیش از یکصد آیه معارض این حدیث چطور همچنان از این «حدیث جمعول»
دفاع یم کند؟! اینکه حمدثان بزرگ اهل سنت آن را صحیح ارزیایب کرده و در کتب صحاح خود آورده اند برای
ناآشنایان به حتقیقات اخری علوم اِلدیث ابلته عجیب است ،اما اگر حتقیقات حممد نارصالین االبلاین (۱۹۱۴-
 )۱۹۹۹که متخصص احادیث ضعیف در صحاح سته و دیگر منابع اصیل روایی اهل سنت است را نظر کنیم جایی
برای استغراب بایق نیم ماند .مدیع پرسیده است :چرا مسلمانان این روایت را نایف و ناقض نبوت و عصمت و
رمحت پیامرب نیم دانستند؟ خوب اشتباه یم کردند .شما چرا آن را نایف و ناقض نبوت و عصمت و رمحت پیامرب
نیم دانید؟!
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جالب اینجاست که خطیب ما در مکتوب اخریش (مورخ  ۱۶اسفند  )۱۳۹۹پذیرفته که احادیث «اگر قوی و
حیت متواتر هم باشند ،در مقابل حکم قوی و قویم اخالق فرو یمریزند و به خاک بطالن یمافتند» که ابلته
حرف درسیت است که من هجده سال قبل آن را ابراز کرده ام )۷( .اما اگر حدییث که سندش معترب یا حیت
برصدور آن تواتر اداع شده با تعارض با موازین اخالیق عقل مستقل از حجیت ساقط یم شود ،چرا حدیث متواتر
اداعیی «این امرت ان اقاتل انلاس» با تعارض با حمکمات قرآن از حجیت ساقط نشود و بر خاک بطالن و عدم
صدور از پیامرب نیفتد؟ این سوال ستربی است و پاسخ اعملانه یم طلبد.
نکته پنجم .خطیب ما خودش را به تناقض الینحل مبتیل کرده است از یک سو مدیع «میش انتقادی تاریخ»
است ،که میش اکمال درسیت است ،از سوی دیگر نیم داند با «اداعی تواتر» چه کند! اگر به میش انتقادی تاریخ
پایبند است دیگر خرب چه واحد چه متواتر در حدیث شنایس سنیت به کناری یم رود .این دو مبنا با هم قابل مجع
نیست .او یم توانست بگوید اخبار منقول چه واحد چه با اداعی تواتر در صوریت که «حمفوف به قرائن علم آور»
باشد را یم پذیرد .این مبنای من است که بر اساس آن تاریخ ناگری انتقادی مدرن با موازین سنیت سازاگر یم
شود .اما خطیب ما پایش را در یک کفش کرده که اال و البد چون بر خرب «این امرت ان اقاتل انلاس» اداعی تواتر
شد الزاما باید قبولش کرد ولو معارض با موازین مسلم اخالیق و قرآین باشد! مردم را به زور مسلمان کردن یقینا
ضداخالیق است و مطابق مبنایی که در مکتوب اخری اذاعن کردید باید عدم حجیت آن را بپذیرید و بطالنش
را اعالم کنید« .یک بام و دو هوا» میش غریاخالیق است که از ساحت حتقیق به دور است.
خطیب هموطن از من پرسیده «من نیمدانم پس این منتقد خودش یمخواهد به چه تکیه بکند؟» پاسخ من:
به روایایت تکیه یم کنم که حمفوف به قرائن قطعیه باشند چه خرب واحد چه خرب متواتر .اوال مفاد روایت
سازاگری دروین داشته و قرائن تاریخ با آن منافایت نداشته باشد .ثانیا روایت زماین قابل انتساب به پیامرب است
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که با حمکمات قرآن ناسازاگر نباشد ،ثاثلا با موازین اخالیق عقل مستقل ناسازاگر نباشد .ضمنا روایایت که اداعی
تواترشان شده باید در تمام طبقات روایت راویان به مزیاین باشند که تباین بر کذبشان ممتنع باشد.
خطیب ما که بنی قرآن و روایات نبوی تفاویت قائل نیست و همگ را گشاده دستانه تایلف حممد بن عبداهلل
یم داند نگران شده ،که نپذیرفنت روایت متواتر تیشه به ریشه زدن است و نوبت به تردید در خود قرآن یم رسد!
به عرض ایشان یم رسانم که جای نگراین در وثاقت تاریخ قرآن نیست .نقل قرآن از پیامرب به عنوان الکم اهلل
جمید حمفوف به قرائن قطعیه است ،و واجد لكیه رشایط پیش گفته است .مشلک ایشان این است که با اداعی
تواتر گرمیش شده و نیم داند که «اداعی تواتر» بدون اقامه دیلل معترب یک شایه هم نیم ارزد! و ازاین اداعها
همانند اداع ی امجاع فراوان است .فرد حمقق باید به دیلل این اداعها نظر بیندازد نه ساده اندیشانه هر اداعی
تواتری را تلیق به قبول کند .تفاوت مواجهه حمققانه و مبتدیانه همنی جاها خودش را بروز یم دهد.
نکته ششم .خطیب ما مبنای مضیق من در حجیت خرب واحد ( )۸را دوری گرفنت از میش صحیح انتقادی
تاریخ دانسته است ،حال انکه مسئله اکمال برعکس است .توضیح امجایل این مبنا :دیلل حجیت خرب واحد
سریه عقالست .عقال در امور مهمه از مجله آچنه به جان مردم مرتبط است به خرب واحد اعتنا نیم کنندَّ .لا امور
مهمه از مجله جمازات اعدام با خرب واحد قابل اثبات نیست .راسیت در اینگونه امور خرب واحد را پذیرفنت عقالیی
ً
است و سازاگر با موازین انتقادی تاریخ؟! اینکه خطیب گرایم فرموده ند «اینها به نظرمن اصال اکرساز نیست»
پاسخ من این است متاسفانه نظر شما در اینگونه امور صائب نیست ،و الرشد یف خالفه!

51

چالش اسالم و قدرت

52

مبحث سوم .تواضع و انصاف خطیبانه!
این مبحث به نقل قول مدیع حتت دو عنوان به رشح ذیل اختصاص دارد :آن روحاین و این روشنفکر دیین!
و افاضه اعملانه برهاین!

حبث اول .آن روحاین و این روشنفکر دیین!
خطیب ما در آخرین جلسه حبثش در ضمن پاسخ به انتقادات من عنوان «آن روحاین حمرتم» یا «آن روحاین»
یا «فالن روحاین» را برای اشاره به صاحب نقد اکیف دانسته است ،نه یک بار بلکه چهارده بار! ابلته من به حتصیل
و تدریس در حوزه علمیه قم و مدرک اجتهاد از استاد منتظری افتخار یم کنم .اما واژه «روحاین» در قاموس این
خطیب به عبارت «سقف معیشت بر ستون رشیعت» ( )۹یا از راه دین نان خوردن تعریف شده است .واضح است
که این تعبری از منظر وی تعبریی اکمال حتقریآمزی است .در همنی جلسه وی روحاین مورد نظرش را توضیح داده
است:
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اداع« :دینداری معیشت اندیش روحاین دارد اما دینداری معرفت اندیش روحاین ندارد و روشنفکران دیین
ً
در حقیقت متفکران این قوم هستند .در دینداری معیشت اندیش اصال حقیقت گویی رشط نیست و روحانیان
ً
هم حقیقت گویی نیمکنند ،نه به دیلل اینکه حقیقت را یمدانند و نیمگویند ،بسیاری از آنها اصال نیمدانند ،جز
ً
مشیت افسانهها و روایات سست و سخیف و خرافات معموال چزیی در انبان ندارند و همانها هم برای رسگرم
کردن خالیق خوب است .یب انصایف نکنیم مواعظ خویب هم دارند که بکارمردم یمآید ،مسائل فقیه هم
یمگویند که برای تنظیم امور و روابط انساین نیکوست و اگر مردم منهای آن خرافات به همان مواعظ و به همان
احاکم رشیع عمل کنند روزاگر خویب را خواهند گذراند و جامعه سالم و صالیح خواهیم داشت .ویل اکر
روشنفکری را نیم توان با این برکه راکدی که آب از آب تکان نیمخورد قیاس کرد .روشنفکری دیین یک
ً
ً
دریای موایج است و اصال باید به تموج این دریا کمک بکنند ،به همنی سبب هم اصال خماطب روشنفکران
دیین ،معرفت اندیشان هستند و معرفت اندیشان با آنها باید حقیقت گویی کرد با آنها نیمشود تقیه کرد ،با آنها
ً
ً
نیمشود رازپویش کرد ،اصال و ابدا و به همنی سبب هم به نظرمن وقیت که کیس پا درعرصه روشنفکری دیین
ً
یمگذارد مطلقا مصلحت اندییش روا نیست ،مصلحت اندییش اکر روحانیان است ،اکر کساین است که
یمخواهند مجعیت را با خود داشته باشند .بله روشنفکری دیین از یک موضع باالتری خرافه زدایی یمکند و این
بسیار اکر نیکویی است و باید بکند اما فقط این نیست ،روشنفکر دیین افق گشایی هم باید بکند یعین فضاها
و افقهای تازهای را باید بازکند .همیشه ما شنیدهایم که گفتهاند که كفر امروز ایمان فرداست .روشنفکردیین
روحاین نیست ،با دینداران معیشت اندیش طرف نیست بلکه یک متفکر است با متفکران و معرفت اندیشان
رس و اکر دارد  ،و برای آنها باید افق گشایی بکند ،نقد را باید به آنها بیاموزاند و بازخواین دین را باید به آنها
ّ
بیاموزاند «لكم انلاس لَع قدر عقوهلم» را باید کشف کند و بیس چزیهای دیگر و برای اینها ابلته احتیاج به
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معلومات عص دارد ،اما روحاین فقط احتیاج به معلومایت دارد که از کتاب و سنت برگرفته ،اگر برگرفته باشد
و برای این هست که دین مردم را که جزیی از زندیگ آنها است را بر پا نگهدارد و اخالق را از طریق دین به آنها
تزریق و تعلیم کند( .ج)۵
ضمن تشکر از این همه کرامت ،ابلته چننی تواضع شگریف راه راست آزمایی داعوی عرفاین و اخالیق خطیب
ماست .پنج سال قبل به خطیب حمرتم در استعمال این واژه حتقریآمزی نوشتم« :بعید است که وی نداند معیشت
فرد مورد نظرش چننی نبوده و نیست )۱۰( ».اکنون بر آن یم افزایم ایشان «فرافکین» کرده اند و آچنه خود از هر
حیث مصداق بارز آن است به منتقد نسبت داده است« :سقف معیشت بر ستون رشیعت».
حبث دوم .افاضه اعملانه برهاین!
اداع« :سخنان ایشان را جدیل و عوامانه یم یابم و به همنی سبب متأسفم که لَع رغم اینکه درنقد گشاده
دسیت کردهاند و سخن بسیار گفتهاند اما حمتوای بسیاری ندارد( ».ج)۵
یب نیاز از رشح! به این دو تعریض پاسخ الزم نیست .الکم اهلل جمید تکلیف مواجهه با چننی تعریضایت را
َ َّ َ َ
َّ ْ ُ ْ ُ َ
تعینی کرده استَ :و َّاَّل َ ُ ْ َ
ین ال
اَّل
ین هم ع ِن اللغ ِو مع ِرضون (مؤمنون « )۳و آنان که از بیهودیگ رویگردانند» و ِ
ِ
ور َوإ َذا َم ُّروا باللَّ ْغو َم ُّروا ک َر ً
َ ْ َ ُ َ ُّ َ
اما (فرقان « )۷۲و آنان که در باطل حضور نیمیابند و چون بر لغو و بیهوده
ِ
ِ ِ
یشهدون الز ِ
بگذرند بزرگوارانه یمگذرند» الگوی پیامربی هر کدام تعینی کننده مرام ماست« .پیامرب رمحت» اقتضایی دارد و
ابلته «پیامرب اقتدارگرا» اقتضایی دیگر.
خاتمه :سخنم را با ذکر خاطره ای به پایان یم برم .دهمنی کنفرانس دوساالنه ایرانشنایس در تاریخ ۱۵-۱۸
مرداد  ۶-۹( ۱۳۹۳آگوست  )۲۰۱۴در مونرتآل اکنادا برگزار شد .خطیب حمرتم و اینجانب در این کنفرانس سخرناین
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داشتیم .در فرصیت که دست داد از وی پرسیدم چرا به نقد مرحوم استاد منتظری به بسط جتربه نبوی در کتایب
با این مشخصات پاسخ نداده است؟ سفری حق و صفری ویح :پاسخ هاى حْضت آیت اهلل العظیم منتظرى به
اشاکالت آقاى دکرت عبدالکریم رسوش .قم :خردآوا .۱۳۸۷ ،در آن حوایل ترمجه انلگییس بسط جتربه نبوی ( )۱۱را
دیده بودم .یک پنجم کتاب به نقد آقای جعفر سبحاین و جواب نویسنده به آن اختصاص داده شده بود! اما هرگز
به مشخصات کتاب استاد منتظری در نقد نظریه مذکور کمرتین اشاره ای نشده بود ،در حایل که پاسخ مرحوم
منتظری جامع تر و قویتر از پاسخ آقای سبحاین بود .پاسخ داد« :زبان بسته متوجه مطلب نشده بود! خصویص از
ایشان تشکر کردم( ».نقل به مضمون) این را هم بدون رشح رها یم کنم.
از صرب و حوصله شما تشکر یم کنم .جلسه بعدی نقد و برریس قرآن به مثابه خوف نامه و خدا به مثابه
سلطان خواهد بود .این آخرین جلسه سال  ۱۳۹۹است .سایل پربرکت و خصوصا سالمیت و ریشه كن شدن بالی
اعملگری کرونا برای همه شما آرزو دارم .پیشاپیش نوروز بر همه ایرانیان و فاریس زبانان مبارک باد*.
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مجعبندی
الف .انسان شنایس اسالم ناگیه مثبت و امیدوارانه به نوع انسان دارد .هرچند انسانهایی که به وادی كفر
(پوشاندن حق) و تبهاکری سقوط کرده اند را گمراه یم داند .اما این نگرش تالزیم با دست یازیدن به زور برای
مسلمان کردن یا تسلیم حکومت پیامرب کردن (مفاد اداعی اقتدارگرایی پیامرب) ندارد ،چننی استنتایج در تعارض
رصیح با حمکمات قرآن ،سنت عمیل پیامرب و موازین مسلم اخالیق است .اسالم این افراد را در دنیا به رشط
مساملت جو بودن آزاد یم گذارد .در آخرت خداوند به حق و عدل درباره آنان داوری خواهد کرد.
ب .دواگنه قرآین حق و باطل در اعلم واقع و تکوین هیچ تالزیم با اقتدارگرایی ندارد ،چرا که همان خدای
حق مطلق در رشیعیت که به پیامربش ابالغ کرده اصول و موازیین در نظر گرفته که ناقض اقتدارگرایی است:
راعیت موازین اخالیق خصوصا قسط و عدالت؛ مدارا و رواداری از مجله پذیرش تکرث و تنوع ادیان در دنیا؛
ممنوعیت مطلق اکراه و اجبار مردم در امر دین؛ معریف دنیا به عنوان رسای ابتال با آزادی مردم و آخرت به عنوان
رسای داوری و پاداش و جمازات؛ و معریف پیامرب به عنوان مبرش و منذر با وظیفه حمدود ابالغ و نیف مقام حفیظ،
وکیل و مصیطر برای وی .استنتاج مذکور همانند استناج قبیل استناج «باید» از «هست» خالف معتقدات قبیل
مدیع است.
پ .اکفر قرآین فردی است که با علم به وجود خداوند از رس شهوت دنیوی یا عناد خدا را انکار یم کند نه
هر منکر خدا .از منظر قرآن و اسالم :كفر واقعیت است ،به رسمیت بپذیریدش .قرار نیست کیس را با زور
مسلمان کنید .با هماگن موظف به راعیت امانت داری ،وفای به عهد ،رفتار اعدالنه ،عدم جتاوز از موازین الیه
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و اخالیق هستید حیت با مرشَّكن و اکفران .شدت عمل مانع از دوسیت و نییك کردن به اکفران مساملت جو نیم
شود .شدت عمل با کفار در چهارچوب موازین اخالیق مذکور تالزیم با اقتدارگرایی ندارد.
ت .در آیه چرا گفته نشده ال اکراه یف االیمان؟! اگر گفته نیم شد ،هم معلوم بود ایمان زوریک و اکرایه ممکن
نیست .اتفاقا نکته آیه دقیقا «نیف اسالم اجباری» است ،یعین اعالم رصیح اینکه تسلیم ظاهری مردم به دین
خدا هیچ ارزیش ندارد مادایم که منجر به ایمان قلیب نشده باشد .بنابراین اراده الیه بر اعالم یب ارزیش اسالم
زوریک و اجباری بوده است.
ث .بازگشت به رویکرد خمدوش پیامرب اقتدارگرا رویکردی «ارجتایع» است ،رجعت به برساخته های
خوداکماگن اموی و عبایس .وجه مردودیت این اداع اَلن بسیار بیشرت از گذشته است ،چرا که این اداع بعد از
مواجهه روش انتقادی و تاریخ با احادیث ،سریه و فتاوای فقیه اختاذ شده است .اگر بریخ گذشتاگن پیامرب را
اینگونه معریف کرده بودند ،نهایتا خطا کرده اند .اما خطیب فاریس زبان که بعد از بیداری اعملان مسلمان و اختاذ
رویکرد پیامرب رمحت ،همصدا با گرویه از مسترشقان (که َغبلا خایل از دوایع غریعلیم نیستند) ،اسالم ستزیان
و اسالم گرایان تندرو مدیع «پیامرب اقتدارگرا» شده است عالوه بر خطای مسلم رویکردی دقیقا «ارجتایع»
پیشه کرده است .این اداع با داعوی مسترشقاین از قبیل لگدزیهر و پاتریشیا کرون چه تفاویت دارد؟!
ج .ارجتاع و به تبع آن متضادش تریق از ابدااعت انقالب فرانسه بیست سال قبل از تول اکرل مارکس بوده
است! در قرن بیستم دو تلیق یلربالیسیت و مارکسیسیت این واژهها با هم رقابت کرده اند .به تدریج تلیق یلربالیسیت
تریقخوایه تلیق م ارکسیسیت را از میدان خارج کرد تا آجنا که حیت در بنی خود مارکسیستها هم جرب تاریخ و
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هر گذشته ای را مردود دانسنت و هر حال و آینده را ممدوح دانسنت وزن خود را از دست داده است .معین متعارف
ارجتاع و تریق به شهادت معتربترین لغتنامه های فاریس تلیق مارکسیسیت نیست.
چ .مالک ،ابوحنیفه ،امحد بن حنبل ،ابن تیمیه و ابن قیم در قرون دوم تا هشتم زیسته اند ،یعین قرنها قبل از
پیدایش یلربالیسم! اینکه هرکس نایف داعوی اقتدارگرایی پیامرب بود «زیر فشار یلربالیسم و فشار اندیشههای
حقوق برشی» استدالل کرده است از جنس «رؤیاهای خطیبانه» است!
ح .خطیب ما اخریا پذیرفته که احادیث «اگر قوی و حیت متواتر هم باشند ،در مقابل حکم قوی و قویم
اخالق فرو یمریزند و به خاک بطالن یمافتند» .نتیجه منطیق این اعرتاف :مردم را به زور مسلمان کردن یقینا
ضداخالیق است .پیامرب اقتدارگرا ضداخالق است! بر همنی منوال چرا حدیث متواتر اداعیی «این امرت ان اقاتل
انلاس» با تعارض با حمکمات قرآن از حجیت ساقط نشود و بر خاک بطالن و عدم صدور از پیامرب نیفتد؟!
خ .خطیب ما از یک سو مدیع «میش انتقادی تاریخ» است ،که میش اکمال درسیت است ،از سوی دیگر نیم
داند با «اداعی تواتر» چه کند! او یم توانست بگوید اخبار منقول چه واحد چه با اداعی تواتر در صوریت که
«حمفوف به قرائن علم آور» باشند را یم پذیرد .این مبنای من است که بر اساس آن تاریخ ناگری انتقادی مدرن
با موازین سنیت سازاگر یم شود.
د .مواجهه مدیع با منتقدان راه راست آزمایی داعوی عرفاین و اخالیق وی است .الکم اهلل جمید تکلیف
مواجهه با چننی تعریضایت را تعینی کرده استَ :وإ َذا َم ُّروا باللَّ ْغو َم ُّروا ک َر ً
اما .الگوی پیامربی هر کیس تعینی کننده
ِ
ِ ِ
ِ
مرام اوست« .پیامرب رمحت» اقتضایی دارد و ابلته «پیامرب اقتدارگرا» اقتضایی دیگر.
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یادداشتها:
* ترمجه آیات قرآن کریم را از ترمجه نعمت اهلل صالیح جنف آبادی و ترمجه نهج ابلالغه را از ترمجه لَعنیق فیض االسالم نقل
کرده ام .مشخصات منبع مباحث منقول از عبدالکریم رسوش که خالصه آنها آورده شده چننی است :جلسات دین و قدرت -۳۱
( ۳۵ج ،)۵-۱مورخ  ۲۱ ،۱۳ ،۶و  ۲۷دی و  ۲۶بهمن  . ۱۳۹۹گزارش جلسات اول ،سوم و (کمرت از یک ششم) جلسه دوم ،مورخ  ۱۰و
 ۲۶دی ۱۳۹۹و دو مکتوب در تارُيهای  ۱۶دی و  ۱۶اسفند در زیتون منترش شده ،و گزارش جلسههای چهارم و پنجم هنوز منترش
نشده است.
 .۱صالیح جنف آبادی در ترمجه خود در اینجا اویلاء را «دوستان [پایبند به یاری رساین خود]» ترمجه کرده است.
« .۲ارجتاع » :بازگشنت ،بازگشت( .لغت نامه دهخدا)؛ با جهش و انقالب و پیرشفت در اجتماع خمالفت کردن و خواستار
برجا ماندن نظام کهنه بودن(.فرهنگ لغت معنی)؛ خمالفت با تغیری و نوآوری در جامعه با تقدیس قواننی و سنتهای گذشته( .فرهنگ
بزرگ سخن ،انوری) اما معنای ارجتایع :آنکه به بازگشت به اصول پیشنی معتقد است ،مرجتع ( .reactionaryلغت نامه
دهخدا)؛ آن که به بازگشت به اصول پیشنی معتقد است ،آن که با جهش و پیرشفت خمالف باشد ،فکر و قانون و اصیل که در
جهت حفظ وضع کهنه و پیشنی و پایمال کردن نظام و اصول نو و مرتیق جریان داشته باشد( .فرهنگ لغت معنی)؛ ویژیگ آچنه در
جهت حفظ وضع گذشته و بر ضد نظام و اصول نو و مرتیق باشد( .فرهنگ بزرگ سخن ،انوری) .ارجتاعیون :نریوهایی که در اجتماع
با پیرشفت و جنبش و دگرگوین خمالفند .دسته و گرویه که در امور اجتمایع و سیایس خمالف تغیری و انقالب و تریق هستند.
(فرهنگ لغت معنی)؛ مرجتع :نایم که در نیم قرن اخری طرفداران انقالب و حتوالت شدید و رسیع اجتمایع به حمافظه اکران خمالف
خویش داده اند .یعین کساین که مایل به رجوع و بازگشت به قرون وسطی و طرفدار نظامات اجتمایع آن دوران است .مقابل
متجدد و روشنفکر( .لغت نامه دهخدا) بازگ ردنده ،بازگشت کننده ،آن که طرفدار آداب و سنن قدییم است ،مقابل متجدد.
(فرهنگ لغت معنی)؛ آن که با تغیری و نوآوری در جامعه خمالف است و رصفا به تقدیس قواننی و سنن گذشته یم پردازد .مرجتعانه:
مطابق با خواست و عقیده مرجتعان( .فرهنگ بزرگ سخن ،انوری)؛ تریق خوایه :خواهان پیرشفت بودن( .فرهنگ بزرگ سخن،
انوری)؛ مرتیق  :دارای پیرشفت و حرکت رو به جلو ،پیش رفته :افاکر مرتیق ،حزب مرتیق ،کشورهای مرتیق( .فرهنگ بزرگ سخن،
انوری).
 .۳ارجتاع یا گذشته گرایی یا گذشته پرسیت و گذشته خوایه (« :)reactionarismنایم است یا صفیت برای کسان ،گروهها،
حزبها ،حکومتها یا طبقه هایی که خمالف هرگونه دگرگوین در روابط و بنیاد اقتصادی ،اجتمایع و سیایس کنوین هستند یا خواستار
خنیث شدن بعیض دگرگوینها و بازگشت به گذشته اند .ارجتاع و پیرشفتخوایه در هر جامعه مفاهییم نسیب است و پابسته به
مرحله و وضع تاریخ آن جامعه است؛ چنانکه آچنه در یک جامعه پیرشفتخواهانه (تریق) به شمار یم آید چه بسا در در جامعه
دیگری ارجتایع و حمافظه اکرانه به شمار آید .ارجتایع ها در هر نظام دست راسیتهای افرایط هستند  ...نظامهای استبدادی و
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دسپوتیسم سنیت و نریوهای پشتیبان آنها ارجتایع به شمار یم آیند .در برابر این ارجتاع و گذشته گرایی به درجات حمافظه اکری
بهبودخوایه (رفورمیسم) و انقالب خوایه (رولوسیونیسم) قرار یم گرید( ».آشوری ،داریوش .فرهنگ سیایس ،تهران :مروارید و
سهروردی ،۱۳۶۶ ،ص)۱۵-۱۴
 .۴پیرشفت باوری ( ]progressivism[ )progressismیا پیرشفت خوایه :باور به حتول و تکامل زندیگ اجتمایع و
اخالیق برش و اماکن پدیدآمدن نهادهای اجتمایع و اقتصادی و سیایس بهرت و اکملتر همواره یکی از اصول جهان بیین
ایدئولوژیهای یلربال و چپ بوده است .به همنی دیلل در این جبهه همواره جنبشهای انقالب خواه و بهبودخواه پدید آمده اند که
خواهان از میان برداشنت مانعهای سیایس بوده اند که راه را برای دستیایب به نظامهای بهرت و اعدالنه تر اجتمایع و «نیکبخیت
هماگین» یم بندد .پیرشفتخواهان یا تریق خواهان بر دو دسته اند :یکی آنان که پیرشفت اجتمایع را در جهت دموکرایس و برابری
اقتصادی از نظر اخالیق و برای رسیدن به جامعه اعدالنه الزم یم دانند ،و دیگر آنان که رسیدن به آرمانشهر ( )utopiaبرابری و
برادری را قانون ذایت طبیعت و تاریخ یم دانند ،و از این رو آنان را باید «پیرشفت باور» ( )progressistنامید .مارکسیستها
همگ تندروترین و پرشورترین پیرشفت باورانند .مفهوم «پیرشفت» امروزه به صورت یکی از ارزشهای اسایس زندیگ اجتمایع و
سیایس درآمده و از این رو  ،بسیاری از نظامهای سیایس بویژه در جهان سوم برای تامنی «پیرشفت» مدیع انقالب بودند .پیرشفت
باوران که همواره وضع کنوین و آینده را بهرت از گذشته یم دانند ،خمالف هرگونه گذشته گرایی اند و خمالفان خود را به نام «ارجتایع»
حمکوم یم کنند( .پیشنی ،ص)۸۷-۸۶
 .۵بنگرید به کتابهای
The New Fontana Dictionary of Modern Thought, Third Edition, (1999).
The Governments of Europe, Frederic Austin OGG, Rev. Ed., The MacMillan Co.,
1922.
The Reactionary Revolution, The Catholic Revival in French Literature, 1870/1914,
Richard Griffiths, Frederick Ungar Publishing Co., NY, 1965.
6. A Dictionary of Marxist thought. edited by Tom Bottomore. editorial board,
Laurence Harris, V.G. Kiernan, Ralph Miliband. Second edition. Oxford: Blackwell
Publishers Ltd, 2001.
این کتاب با عنوان فرهنگنامه اندیشهی مارکسیسیت توسط اکرب معصومبیگ به فاریس ترمجه شده است .تهران :بازتاب ناگر،
.۱۳۸۷
 .۷مکتوب حقوق برش و روشنفکری دیین (آفتاب ،تابستان  ،)۱۳۸۲بعدا در کتاب حق انلاس :اسالم و حقوق برش ،تهران ،کویر،
.۱۳۸۷
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 .۸بنگرید به جمازات ارتداد و آزادی مذهب :نقد جمازات ارتداد و سب انلیب با موازین فقه استدالیل ،کتاب الکرتونییك۱۳۹۳ ،؛
خبش هفتم :عدم حجیت خرب واحد در امور مهمه.
 .۹توضیحات دکرت رسوش پریامون حریت و روحانیت :سقف معیشت بر ستون رشیعت ،دوماهنامه کیان ،شماره  ،۲۶مرداد-
شهریور  ،۱۳۷۴ص.۳۱-۲۵
 .۱۰انسداد باب نقد ۳۰ ،بهمن .۱۳۹۴
11. The expansion of prophetic experience: essays on historicity, contingency and
plurality in religion. by ʻAbdulkarim Soroush; translated by Nilou Mobasser; edited with
analytic introduction by Forough Jahanbakhsh. Leiden: Brill, 2009.
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