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   معصوم خاتميت و مرجعيت علمى امامان
  

  •اهللا استاد جعفر سبحاني آيت
  چكيده

ي امامـان معـصوم      مـ  در باب سـازگاري خاتميـت و مرجعيـت عل          اخيرا بعضي افراد  
 و  امـان ني وعـصمت ام   لـد اند آنـان برآننـد كـه اعتقـاد بـه علـم                شبهاتي را مطرح نموده   

. اري دارد گاسالم و انقطـاع وحـي ناسـاز       نان با خاتميت پيامبر گرامي      آحجتيت سخنان   
در . ل به اين شبهه و برخي از شـبهات ديگـر بدهـد              تدن است تا پاسخ مس    آاين مقال بر    

 نقـل از رسـول    .1 :شـود كـه عبارتنـد از    ابتدا به سرچشمه علوم امامان معصوم اشاره مي 
 سـپس    .هـي الا ياهـ  الهـام . 4سنت   استنباط از كتاب و   .3 نقل از كتاب علي    .2 خدا

و روايات بر اين نكته تاكيد دارنـد كـه ممكـن اسـت افـرادي از      مطرح شده است كه قرآن   
ي نبـي    ولـ   بر ديگران حجت داشته باشـد      ن باشند و سخنان آنا     ني عصمت برخوردار  لدعلم  

  .نباشند بنابراين هيچ ناسازگاري بين خاتميت و مرجعيت علمي وسياسي ائمه وجود ندارد
 در پايـان . ه شـده ار نقش امامان در حفظ و پاسداري از شريعت اسالم اشـ      به همچنين در ادامه  

در .  قرارگرفتـه اسـت   سير ديني  پس از رحلت پيامبر مورد بر       نوت عقل در فهم  م     وظيفه و جايگاه  
  .است هاي جناب آقاي دكتر سروش در اين باب اشاره شده گويي ضمن در اين مقاله به تناقض

     .عقل, نبي,  علم لدني ,شريعت, عيت علمي ائمه معصومينمرج, خاتميت :واژگان كليدي

  

                                              
.مرجع تقليد•  

  .28/6/1384 : تأييد       15/6/1384:   خ دريافتيتار
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ـ  رداخيراً جناب  دكتر عبـدالكريم سـروش، در فرانـسه              مـسائل مربـوط بـه تـشيع         رةا ب
پور نقدى بر آن      اإلسالم آقاى بهمن   تدر اين ميان دانشمند محترم حج     . است دهكرسخنرانى  

ش مقبول نيفتاده  و پاسـخى        سرو يآقا ولى گويا  پاسخ وى در نظر          است؛ سخنرانى نگاشته 
  .است و پاسخ ا, و آنچه فعالً در اختيار اينجانب استدهاش دا مفصل در سايت شخصى

خاتميـت و انقطـاع   «هـاى تـشيع را در بـاب         وگوها، ديـدگاه    فارغ از همه اين گفت     ن م
. گـويم   مي باز» سرچشمه علوم و دانش آنان    «و  » مرجعيت علمى پيشوايان معصوم   «و  » وحى

 كـه در سـال   اضواء على  عقائد شـيعة اإلماميـة وتـاريخهم   در كتاب    كه   كنم   مي شاننو خاطر 
 زيـرا   ؛ام ده، پاسـخ گفتـه    كر  مطرح    يو  اكثر اشكاالتى را كه       ,ده است ش منتشر   مريق1421

ي گـذار   و پايـه   ي طراحـ  هـا را     آن نيـز آقـاي سـروش     ها جديـد و نـو نيـست و           اين ديدگاه 
همچنـين در   . دارد كه فعالً جاى بحـث آن نيـست        ريشه  يشينيان   بلكه در كالم پ    است؛  نكرده

ده اسـت،   شـ  منتـشر    مـري ق1414 كه در سال     االعتصام بالكتاب والسنة  كتاب ديگرى به نام     
هـا،   هاى آن   مرجعيت علمى پيشوايان معصوم و سرچشمه دانش       ةرباهاى شيعه را در      ديدگاه

  .ام هساخت مطرح ترين تعارضى ندارد، اى كه با خاتميت كوچك گونه به
توانـست بـه     ها را در اختيار ندارد ولى مـى        گونه كتاب  اين باشد كه اين   وي   ممكن است عذر    

چـاپ  اعـم از فارسـى، عربـى و انگليـسى           گونـاگون   هـاى    كه به زبـان    منشور عقايد اماميه  كتاب  
  .ستا  شدهنوعى، مطرح و بررسى  به, زيرا كليه مطالبى كه مطرح كرده؛ندكاست مراجعه  شده

هـاى علميـه و       نويسندگان اين است كه پيوند خود را بـا حـوزه           نهوگ  اصوالً مشكل اين  
بنـده از شـخص      .پردازنـد  گو مى  و گاه به نقد و گفت      آن  و دكنن  يشناسان واقعى قطع م    اسالم

كنم اين نـوع     هاى نوى دارند درخواست مى      ديگر دوستانى كه گاهى ديدگاه     آقاي سروش و  
  .كنندوگوها را منتشر  گاه چكيده گفت  و آن؛ محافل علمى حوزوى مطرحمسائل را قبالً در

هـى   در  معـارف و احكـام اال  , اين دوستان عزيز هرچـه هـم متفكـر و سـخنور باشـند       
   .ندارندتخصص 

يگـاه  ادر ج ان  كـه سـاليان دراز        ور  ههـاى خـود را از ايـن  انديـش            شكوه ,بارى نگارنده 
  :دگذار ميكردند، به مجال ديگر وا نجام وظيفه مىمدافعان اسالم و روشنفكران دينى ا

   شرح اين هجران و اين خون جگر              اين زمان بگذار تا وقت دگر 
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    خاتميت يا انقطاع وحى تشريعى

ضـروريات اسـالم   را از  يكدست و يكـدل خاتميـت پيـامبر گرامـي     ,  همه مسلمانان
اند و هر نوع تأويـل و تحريـف را در            دهكرقى  ناپذير تل  شمرده  و آن را اصل استوار و خلل        

  :فرمايد قرآن در اين باره مى. اند آيه خاتميت مردود شمرده و به آن ارجى ننهاده
ـ                 ء  ه بِكُـلِّ شَـى    ما كانَ محمد أَبا أَحد منْ رِجالكُم ولكنْ رسولَ اللَّه وخاتَم النَّبِيـينَ وكـانَ اللَّ

  .)40):38(ص(عليماً
 واپـسين ولى رسـول خـدا و خـتم كننـده و             ت؛يچ يك از مردان  شما نبوده و نيس        حمد پدر ه  م

  .و خداوند به همه چيز آگاه استاست  پيامبران
 بر اين آيه، روايات فراوانى در مورد خاتميت از رسول گرامى و امامـان معـصوم              افزون 

دامه وحى تشريعى و تجربه وارد شده است كه بهانه را  از دست مدعيان نبوت و قائالن به ا              
  زمينـه   در اين   را هايى ا و رساله  ه  كتاب ,نبوى برگرفته است، و عالمان اسالم از سنى و شيعه         

 فقط  .اند  داد سخن داده   ,اند  مفسران اسالمى هرگاه به تفسير اين آيه رسيده        ويژه  هاند ب  نگاشته
 و با اين اصـل مـسلم        گروهك سياسى بهايى  و فرقه قاديانى در هند مخالف خاتميت بوده           

  .ندهست  مطرود جامعه اسالمىكه  اند مخالفت كرده

   معناى  خاتميت 
 مقصود از خاتميت اين است كه پس از رسول گرامى،  ديگر پيامبرى نخواهد آمد و بـاب                  
وحى تشريعى به روى بشر بسته شده است و همچنين بر هيچ انسانى، وحيى كه حامل تـشريع                  

 كسهـر .  فـرود نخواهـد آمـد      ,و تحليل حرامى يا تحريم حاللى باشد      حكمى و تعيين تكليفى     
و احكـام جديـد و       ,هى به او وحـى شـده      مدعى آن باشد كه از جانب خدا در مورد احكام اال          

، چنـين فـردى      اسـت  شـده نبوده است، بر او نازل       اى را كه در شريعت پيامبر اسالم       سابقه بى
 قرآن مجيـد  ,از طرف ديگر.  ديني است   اصل ضرور   مسلمانان منكر  و از  نظر   , مشتبه يا مغرض  

  : فرمايد جا كه مى  آن؛از اكمال دين در قرآن خبر داده است
 رتى ومعن كُملَيع متأَتْمو دينكُم لَكُم لْتم أَكْمويناًاليد الماإلِس لَكُم 3):5(مائده.(ضيت.(  

 آيـين  را در جايگـاه  و اسـالم  كـردم شـما تمـام    و نعمت خود را بـر  , امروز  دين شما را كامل 
  .جاودان پذيرا شدم

 اعم از اصـول و فـروع بـر پيـامبر            آنن است كه كليه مسائل مربوط به         كمال دين در اي   
و اصـل از     ايـن د  . اى در اختيار امـت قـرار داده اسـت          نازل شده و او نيز به گونه        گرامي
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 كنـار ايـن      ولـى  ؛ها شـانه خـالى كنـد        آن زير تواند از   مسلمانى نمى  اصولى هستند كه هيچ     
كـه  مـدت رسـالت  پيـامبر      توان در آن  ترديد كرد و آن ايـن     واقعيتى  است كه نمى     ,اصول
. سيزده سال آن در مكه و ده سال آن در مدينه سپرى شـد             . دكرسال تجاوز ن   23 از گرامي

 به تبيـين     اميچنان مساعد نبود كه رسول گر      محيط زندگى و دعوت،      ,در مرحله نخست  
چنان خفقان بر محيط او     آن. تمام مسائل مربوط به عقايد و احكام و وظايف اسالمى بپردازد          

را بـراى زنـدگى و   » يثـرب «د وكرهى زادگاه خود را رها   حاكم بود كه سرانجام به فرمان اال      
ـ         . تبليغ برگزيد  گـى  كـه هم  شـد  رو هزندگى ده ساله پيامبر در مدينه با حوادث گوناگون روب

 برعهده داشـت كـه      را غزوه26امبر فرماندهى    خود پي  ,از يك طرف  . زا بود  گير ومشكل  وقت
يا غزوه تبـوك و از طـرف        انجاميد مانند فتح مكه و حنين        ىها، مدتى به طول م     برخى از آن  

 هـا  بـه آن  ,  را آمـاده جهـاد كـرده       )23و22و21ح ,1بـاب : ق1387,صـدوق ( گردان 36ر  ديگ
كرد كه در اصـطالح سـيره نويـسان بـه ايـن              به ميدان رزم اعزام مى    داد و     مى تعليمات الزم 

  .گويند مى» سريه«ها  گردان
 با پيامبر   ها  له و مجاد  ها هز تجمع يهوديان بود و باب مناظر       محيط مدينه و اطراف آن مرك     
هاى بارز آنان، پيامبر اسالم ناگزير،  بـا قـدرت نظـامى بـه      باز شد و سرانجام پس از خيانت   

 سـپس   ؛ داد ها پاسخ گفت و قبايل بنى قينقاع و بنى نضير  را جـالى وطـن                 عناد آن  لجاج و 
  .سراغ  بنى قريظه و خيبريان رفت كه سرگذشت آن براى همگان معلوم  است

ها، قراردادهاى سياسى و نظامى       او در مدت اقامت خود با سران قبايل و رؤساى منطقه          
مكاتيـب    تاريخ و حديث آمده اسـت و كتـاب   وهاى سيره    ها در كتاب   بست كه متون آن    مى

تـرين   ، جـامع اللَّه احمـدى ميـانجى   ترحوم آي م, اثر ارزشمند دوست از دست رفته    ,الرسول
  .كتابى است كه در اين مورد نوشته شده است

هـى را    اصول و كليات احكام اال     ,جا كه توانست   ها تا آن    نبى اسالم با اين همه گرفتارى     
شد كـه در سـفره    هى يادآور مى و او در سخنان خود به حكم وحى اال         براى مردم تبيين كرد   

  و هر نوع حكمى كـه در اسـالم         ,هى و حكم جاهلى   حكم اال : تشريع دو حكم بيشتر نيست    
  :فرمايد  چنان كه مى؛خواهد بود حكم جاهلى , نداشته باشدريشه
    ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم بأَنِ اح49):5(مائده(و.(  

  , داورى كن,يان آنان ، با آنچه خدا نازل كردهم
  : حكم جاهلى است, نداشته باشد ريشههى و هر نوع داورى كه در قوانين اال
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  )50):5(مائده (أَفَحكْم الْجاهليةِ يبغُونَ ومنْ  أَحسنُ منَ اللّه حكْماً لقَومٍ يوقنُونَ
 چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل ايمان و يقين             خواهند و   آيا حكم جاهليت را از نو مى      

  ؟كند  حكم مى,هستند
 اسالم خاتم پيامبران است و بـا رحلـت او وحـى             پيامبر : با توجه به اين بيان بايد گفت      

 در آيـين او     ,هى را تكميل كرد و هر چه بشر به آن نياز دارد            و او آيين اال    شدهقطع  تشريعى  
  .وجود داشت

خـى از  ها مانع از آن شد كه پيـامبر بـه تبيـين بر             ها و كشمكش    گرفتارى , از طرف ديگر  
هـى   ولى بـراى جبـران ايـن بخـش، گروهـى بـه امـر اال                شود؛اصول و احكام عملى موفق      

ن گـروه   اي. مأموريت يافتند كه به تبيين آنچه پيامبر به توضيح آن نائل نيامده است، بپردازند             
و يكى از دو ثقل معرفى يث متواتر، عدل قرآن  است كه در حدهمان عترت رسول گرامي   

  :جا كه فرموده است  آن؛شده است
  .فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتى انّى تارك 

  .گذارم كه عبارتند از كتاب خدا و عترت من امانت مى دو گوهر گرانبها ميان شمامن  
 .نش آنان چيست  سرچشمه علوم آنان و به اصطالح مصادر دا       كه  شود    مى  پرسيده  اكنون

هاى باقيمانده از پيامبر نيـست؟       كنند كه در قرآن و سنت      چگونه احكام و تكاليفى را بيان مى      
هـاى او     مجموع ديدگاه  نكند و م   آقاى سروش بر آن تكيه مى     اى است كه     و اين همان شبهه   

  :مپرداز ها مى به تحليل آن, ين مورد در چند محور مطرح كردهرا در ا

   سازگارى مرجعيت علمى با خاتميتنا:  محور نخست
  :دكن  محور نخست مطرح مىصورتكه جناب آقاى سروش آن را به اين همان سؤالى است  

 وحـى و شـهود سـخنانى    ي كسانى در آينـد و بـه اتكـا    ,شود كه پس از پيامبر خاتم       چگونه مى 
 تشريع و ايجاب     تعليم و  ,ها در قرآن و سنت نبوى نباشد و در عين حال           بگويند كه نشانى از آن    

د و عصمت و حجيت سخنان پيامبر را پيدا كند و باز هم       تحريمشان در رتبه وحى نبوى بنشين     و  
كنـد و بـه حكـم خاتميـت         در خاتميت خللى نيفتد؟ پس خاتميت چه چيزى را نفى و منع مـى             

ن نبوت را براى وشود؟ و چنان خاتميت رقيقى كه همه شئو وجود و وقوع چه امرى ناممكن مى  
شيعيان با طـرح نظريـه غيبـت،         .سازد، بود ونبودش چه تفاوتى دارد      يگران ميسور و ممكن مى    د

  . اند ير انداختهخاتميت را دو قرن و نيم به تأخ
و مرجعيـت علمـى      اين است كه اعتقاد به پيشوايى امامان معصوموي  حاصل سخن

 خاتميت اين است كه بـاب       ىا زيرا معن   يستسازگار ن   ها با  اصل خاتميت پيامبر اكرم       آن
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 و ديگر به هيچ فردى وحى فرود نخواهـد          دكامالً مسدود ش   ذشت نبى خاتم  گوحى با در  
ى مرجعيت امامان معصوم اين است كه احكـامى از آنـان دريافـت              ااز طرف ديگر معن   . آمد
يامبر سان پ  ه اين است كه آنان ب     ها  و الزم آن    ريشه ندارد  كنيم كه در قرآن و سخنان پيامبر       مى

دريافـت  انـد و در نتيجـه احكـامى را از عـالم بـاال              نبى بوده و مورد خطاب وحى واقع شده       
  . اند سان پيامبر خاتم به لباس نبوت آراسته شده ه اين امامان نيز ب,در حقيقت. اند كرده

    سرچشمه علوم امامان معصوم
 , تـصور كـرده     تعارضى كه نويسنده ميان ختم نبوت و مرجعيت علمى امامان معـصوم             

 اكنـون  .ها آگاه نبوده است     يا از آن   ادر علوم آنان را در نظر نگرفته      مص حاكى از آن است كه    
وبـا بيـان ايـن قـسمت خواهيـد ديـد كـه              . يمنك ه منابع علوم ايشان اشاره مى     در اين مورد ب   

  .و مرجعيت علمى امامان معصوم وجود ندارد» خاتميت«ترين، تعارضى ميان  كوچك
  از رسول خدا نقل - أ 

از رسول )  بزرگوارشانبدون واسطه، يا از طريق پدران    (احاديث را      پيشوايان معصوم 
...  كه هر امامى آن را از امام پيشين          اين نوع روايات  . كنند ران نقل مى   و براى ديگ   ,خدا اخذ 

در احاديث شيعه اماميه فـراوان اسـت، و اگـر ايـن گونـه                ,خدا نقل كرده   ا برسد به رسول   ت
 , يكجـا جمـع شـود      اسـت  كه سنداً، متصل و منتهى به رسول خـدا           احاديث اهل بيت    

تواند گنجينه عظيمـى بـراى محـدثان و فقيهـان            دهد كه خود مى    مسند بزرگى را تشكيل مى    
به يك نمونـه  . زيرا  رواياتى با چنين سند استوار، در جهان حديث نظير ندارد   ؛مسلمان باشد 

، از باب   الذهبة  سلسل عنوان حديث    بااى از آن،     خهشود نس  ته مى  كه گف  از اين نوع احاديث   
شـده   نگهـدارى مـى   » سامانيان« ادب دوست و فرهنگ پرور     ةتبرك و تيمن، در خزانه سلسل     

  :كنيم  اشاره مى,است
 بـه واسـطه دونفـر از ابوالـصلت     توحيددر كتاب   )  ق 381-306( رگوار صدوق  شيخ بز 

همـراه بـودم كـه از نيـشابور          با على بن موسى الرضا    من  : گويد كند كه مى   هروى نقل مى  
 جمعى از محدثان نيشابور مانند محمـد بـن رافـع، احمـد بـن                ,در اين هنگام  . كرد عبور مى 

 دوسـتداران علـم، زمـام مركـب     حرب، يحيى بن يحيى، اسـحاق بـن راهويـه و جمعـى از            
هـيم كـه بـراى مـا        د تو را به حق پدران پاك ومطهرت سوگند مى        :  گفتند , را گرفته  حضرت

ا از كجـاوه بيـرون      حضرت در اين حال سر خود ر      . اى حديثى نقل كنى كه از پدرت شنيده      
  : فرمودآورد و
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 قـال    قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد       حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر       
سين قـال حـدثني أبـي علـي بـن الحـ             األنبيـاء  حدثني أبي أبوجعفر محمد بن علي باقر علم       

 قال حدثني أبي على بن أبـي        قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنّة الحسين          سيدالعابدين  
ال إله إِالّ اللَّـه     : يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت اللَّه جلّ جالله يقول         سمعت النبي    طالب  

 بـرآورد كـه      سپس زمـانى كـه بـه راه افتـاد، فريـاد            ؛حصني فَمنْ دخَلَ حصني أَمنَ منْ عذابي      
  ).همان, صدوق.(بشروطها و أنا من شروطها

هاى آنان، سينه به سينه از پيامبر خـاتم در اختيـار آنـان قـرار                  بخشى از  دانش    ,بنابراين 
  .گرفته است

 نكته قابل توجه اين است كه همين ايراد جناب آقاى سروش، به نوعى در عصر امامان                
صـورت  پرسـش و احيانـاً بـه    صـورت   بـه  معصوم از  طرف مخالفان مطرح بـود و گـاهى          

  .دادند ها به اين پرسش به اين نحو پاسخ مى  و آنپرسيدنداعتراض، از مدرك احاديث آنان مى
 , وحديث جدى حديث على بـن أبـى طالـب          , وحديث أبى حديث جدى    , حديثى، حديث أبى  

: ق1403,حرعـاملي ( وحديث رسول اللَّه قـول اللَّـه عـزّ وجـلّ           ,وحديث على حديث رسول اللَّه    
  .)26ح, 58ص,18ج

 حديث من، حديث پدرم است و حديث پدرم، حديث جدم و حديث جدم ، حديث على بن ابـى                   
  . رسول خدا و حديث رسول خدا، كالم خداى عزّوجلّ استطالب و حديث او، حديث

  نقل از كتاب على .  ب 
مـراه بـود، و بـدين جهـت     هوي بـا   در تمام دوران بعثت پيامبر اكرم       امير مؤمنان   

 امـال   در حقيقت، پيامبر  ( از رسول خدا در كتابى گرد آورد        را توفيق يافت احاديث بسيارى   
و خصوصيات اين كتاب، كه پس از شهادت امـام در خـانواده ا            ). نوشت مى كرد وعلى  مى

  :فرمايد مى امام صادق .  اهل بيت بيان شده استامانمباقى ماند، در احاديث ا
ين كتاب هفتاد ذراع بوده، وبه امالى رسول خدا و خط على بن ابى طالب نگارش يافتـه                   طول ا 

  )66-18ص,26 ج:1403 ,مجلسي.(است و آنچه  مردم به آن نيازمندند در آن بيان شده است
گـشت و امـام       دست به دست مـى      گفتنى است كه اين كتاب پيوسته در خاندان على        

 خود كتاب را نيز به ياران خـويش ارائـه           ,حديث نقل كرده  ا از آن    هربا باقر و امام صادق     
و هـم اكنـون نيـز بخـشى از          ) 1ح, از ابواب لباس مـصلي     12باب,3ج: همان, حرعاملي(فرمودند مى

  . در ابواب مختلف موجود استوسائل الشيعهاحاديث آن كتاب در مجامع حديثى شيعه باألخص در 



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

ال 
س

د
/ هم 

ييز
پا

 
13

84
  

12 

   استنباط از كتاب و سنت. ج
 از كتاب خدا و     ,هى را كه بر پيامبر گرامى نازل شده       قسمتى از احكام اال    امامان معصوم   

جـا   مـا، ايـن   . اسـتنباطى كـه ديگـران  را يـاراى  آن نبـوده اسـت               . كردند هاى موجود استنباط مى    سنت
  :است هايى بوده شويم تا روشن شود قسمتى از مصادر علوم آنان چنين استنباط اى را يادآور مى نمونه

از . ا زن مسلمانى مرتكب عمـل خالفـى شـد          مسيحى ب  ي مرد ,متوكل عباسى  در دوران   
 خونش هـدر و قـتلش واجـب     ,جا كه  اين شخص بر خالف موازين ذمه عمل كرده بود      آن
» اإلسالم يجب ما قبله   « اسالم آورد تا به حكم       ,گاه كه خواستند حكم را  جارى كنند        آن. بود

: هان دربار عباسى بـه چنـد گـروه تقـسيم شـدند            فقي, وضعيتدر اين   . جان به سالمت ببرد   
، و حـد از او سـاقط   الم آورد، پيوند او از گذشته قطـع  او به حكم اين كه اس     : گروهى گفتند 

سه بار حد بايد در مورد او جـارى شـود و گـروه سـوم فتـواى                 : شد و گروهى ديگر گفتند    
  : فرمودهادى پرسيد ، امام هاديمتوكل عباسى ناگزير، پاسخ اين مسأله  را از امام . ديگرى دادند

 اين فرد محكوم به مرگ است و علت آن اين است كه چنين ايمانى هنگـام تنگنـا و خـوف و                      
  :فرمايد  كه مي به گواه اين آيه,ترس فاقد ارزش است

فَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَمـا  رأَوا   ×رِكينَفَلَما رأَوا بأْسنَا  قَاُلوا آمنَّا بِاللَّه وحده وكَفَرْنَا بِما كُنَّا بِه مشْ
: همان, حرعاملي( .)85-84):40(غافر.(بأْسنَا سنَّت اللَّه الَّتي قَد خَلَت في عباده وخَسرَ هنَالك الْكَافرُونَ          

  )408ص ,18ج
نـد يگانـه ايمـان آورديـم و بـه            گفتند هم اكنون به خداو     , هنگامى كه عذاب شديد ما را ديدند      

 , اما هنگامى كه عـذاب مـا را مـشاهده كردنـد    ؛ كافر شديم ,شمرديم معبودهايى كه همتاى او مى    
ميان بندگانش اجرا شده     اين سنت خداوند است كه همواره        .ها سود نداشت   ها براى آن   ايمان آن 

  .كار شدند جا كه كافران زيان و آن
هـاى   ثمر بودن  ايمان حاصل از خوف عـذاب را از سـنت              خداوند منان بى   , در اين آيه  

  .دهد هايى كه در آن تبدل و تغييرى رخ نمى  سنت؛هى شمرده استاال
 ولى موفق به چنـين فهمـى        ؛اند  همه فقيهان و مفسران، اين آيه را خوانده و تفسير كرده          

هى اسـت كـه بـه       ب اال گرايانه يكى از مواه    هاى عميقانه و واقع     اين برداشت  .اند از آيه نبوده  
و بخشي از علوم آنان را تشكيل ميدهد؛ از ايـن رو؛ امـام              داده شده است      اهل بيت  امانام

  : ميفرمايدباقر
 مگر اين كه آن را در كتـاب        ,منان چيزى را ترك نكرده كه امت اسالمى به آن نيازمندند          خداوند  

  )59ص , 1 ج: ش1365 ,كليني.( و براى رسول خود بيان كرده استخود فرو فرستاده  
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  : فرمايد  مى امام صادق
  )همان (ء إالّ وفيه كتاب وسنة  ما من شى

  . مگر آن كه قانون آن در كتاب و سنت پيامبر بيان شده است,هيچ رخدادى نيست
آيا همه چيز در كتاب خـدا       : پرسد از امام مى    سماعه، فقيه عصر امام موسى بن جعفر      

  :گويد گوييد؟ او در پاسخ مى  را  از پيش خود مىو سنت پيامبر او است يا چيزى
  ).همان( ء فى كتاب اللَّه و سنة نبيه ى بل كلّ ش
ده از كالم خـدا شـاهد       كرآن مجيد استناد     در سخنان خود، اغلب به آيات قر        امام باقر 

  : فرمود آورد و مى مى
؛ موضـوع را معرفـى كـنم   بـوط بـه آن   كجاى قرآن است تا آيـه مر ر مطلبى گفتم از من بپرسيد كه     ه

  ).176ص:بي تا  ,طبرسي(
انـد كـه در كتـاب و          امامان معصوم در حوزه معارف و احكام،  نوآورانى نبوده          , بنابراين

اند كـه    هى از كتاب و سنت بوده      بلكه استخراج كنندگان احكام اال     ؛ نداشته باشد  ه ريش سنت
  .ديگران را ياراى چنين فهم و دقتى نيست

   هىال اياه الهام.  د
يـاد  » الهـام «توان از آن با عنـوان   سرچشمه ديگرى دارد كه مى  اهل بيت    امان علوم ام 

هـاى    گروهـى از شخـصيت     , و در طول تاريخ     است  نداشته اختصاصالهام به پيامبران    . كرد
 ه پيـامبر نبودنـد،    گرچـ دهد كـه     ن از افرادى خبر مى    قرآ .اند مند بوده  هى از آن بهره   واالى اال 

كـه    چنـان  ؛ها اشـاره دارد    شد و قرآن به برخى از آن       ها الهام مى    جهان غيب بر آن    اسرارى از 
  :فرمايد كه چند صباحى او را آموزش داد، مى) خضر(درباره مصاحب موسى 

  .)65):18(كهف (آتَيناه رحمةً منْ عنْدنا وعلَّمناه منْ لَدنّا علماً
  .علم خويش به وى دانشى ويژه عطا كرده بوديم  خزانهاو مورد رحمت خاص ما قرار داشت و از 
  :شود يادآور مى) آصف بن برخيا( نيز درباره يكى از كارگزاران سليمان 

  .)40 ):27(نمل(قالَ الّذي عنْده علْم منَ الْكتابِ 
  . ... چنين گفت,آن كس كه دانشى از كتاب نزد او بود 

» علـم لـدنّى  « داراى , بلكه به تعبير قرآن؛ نياموخته اين افراد علم خود را از طريق عادى     
هـاى   بنابر اين، نبى نبودن، مانع از آن نيست كه برخى از انسان            ؛علّمناه منْ لَدنّا علْماً   : اند بوده
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 ,انـد  در احاديث اسالمى كـه فـريقين نقـل كـرده          . هى قرار گيرند  واال  مورد خطاب الهام اال     
 فرشتگان بـا    ,كه پيامبر باشند    يعنى كسانى كه بدون اين     ؛گويند مى» ثمحد«گونه افراد را     اين
  .گويند ها سخن مى آن

  :كند كه فرمود  بخارى در صحيح خود از پيامبر نقل مى
, بخـاري ( ...يكونُـوا أنبيـاء    قَبلَكُم منْ بني إسرائيلَ يكَلَّمونَ مـنْ غيـر أَنْ           لَقَد كانَ فيمن كانَ   

  )149ص,2ج, ق1422
كـه   گفتند، بـدون ايـن     ها سخن مى   با آن ) فرشتگان(قبل از شما در بنى اسرائيل كسانى بودند كه          

  .پيامبر باشند
هـى و احكـام    نيز كه مرجع امت در تبيـين معـارف اال          اهل بيت  مامان بر اين اساس، ا   

ى  يا كتاب عل، برخى از  سؤاالت را كه پاسخ آن  در احاديث مروى از پيامبر             هستند دينى
بي , النيعسقر  حج ابن: رك(دادند  از طريق الهام و آموزش غيبى پاسخ مى        , وجود نداشت  

  .)99ص,6ج: تا
نند بين وحـى    ك توان نتيجه گرفت كسانى كه چنين اشكالى را مطرح مى           از اين بيان  مى    

 ,كنند به هر فردى كه بـه او الهـام شـد             تصور مى  ,هى فرقى نگذاشته   اال ياه  تشريعى و الهام  
اسـت كـه در      هاى واال   انسان ياه  يكى از مقام  » ث بودن محد«  حال آن  كه       ؛ى خواهد بود  نب

 ,كـه يـادآور شـديم      چنـان .  نبـى نخواهـد بـود      ,گويند عين حال كه فرشتگان با او سخن مى       
  . ولى نبى نبود؛ داشت)وعلّمناه من لدنّا علماً(مصاحب موسى به تعبير قرآن علم لدنى 

   ال امامان در سنت پيامبر  تضمين حجيت اقو
 اگر واقعاً كتاب خدا و سنت پيامبر مرجع است، ما در سـنت متـواتر پيـامبر، عتـرت را                     

و پيامبر گرامى عترت خود را      , »انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتى      «بينيم   كنار قرآن مى  
  :فرمايد كند و مى به سفينه نوح تشبيه مى

: تـا   بـي , حـاكم نيـشابوري   (نة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق        مثل أهل بيتى كمثل سفي    
  ).151ص,2ج

ـ         اكنون سؤال مى   سـان    هشود كه اگر محدوده دانش و بينش هر يك از اهل بيت پيـامبر ب
هـا را    گـاهى آن  . شود  چرا پيامبر خاتم براى آنان چنين مزيتى قائل مى         ,يك فرد صحابى بود   

اين نـوع امتيازهـا     .  داند ها را كشتى نجات مى     رد و گاهى  آن    شم عدل قرآن و همتاى او مى     
بهـره بودنـد و در پرتـو ايـن           ند كه ديگران از آن بـى      شت دا حاكى از آن است كه آنان علومى      
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نـد، نـه ايـن كـه        فتگ  باز مى  ,بود  تشريع شده ر  ت  پيشبسيارى از احكام اسالم را كه       ها،   آگاهى
  .دندكر حكم جديدى را انشاء مى

   كه  اين نتيجه
نهادنـد و آنچـه      پيشوايان معصوم از كتاب على احكام فراوانى را در اختيار مردم مى           . 1 
  . تبيين احكام تشريع شده بود نه تشريع احكام جديد,گفتند مى

شد، مقصود، تبيين احكامى بـود       ها الهام مى    رشته احكامى  به آن     ,اگر از جانب خدا   .  2 
  .ه بودفتانيها را  ى شرايط امكان بيان آن ول,كه بر قلب پيامبر نازل شده

ي كنيم بـين انـشا     ما از نويسنده گرامى و كسانى كه دچار اين سؤال هستند خواهش مى            
 احكـام جديـد   يانـشا . احكام و إخبار از احكامى كه بر رسول خدا نازل شده فرق بگذارند  

 تأييد خاتميـت و     , ولى اخبار از احكامى كه بر قلب پيامبر فرود آمده          ,ناقض خاتميت است  
ست كه افرادى الهـام بـه مـادر موسـى را يـا سـخن گفـتن                   ا جا شگفت اين . نشانه آن است  

  سـخن  در اما؛پذيرند فرشتگان با مريم يا همسر ابراهيم را كه همگى در قرآن آمده است مى             
تـشريع شـده اسـت      پيشتراحكامى كه   از  ها    آن آگاه كردن گفتن فرشتگان با امامان معصوم و       

  :شوند دچار ترديد و اعتراض مى
آل .( نـساء الْعـالَمينَ      وإِذْ قالَت الْمالئكَةُ يا مرْيم إِنَّ اللَّه اصطَفيك وطَهرَك واصطَفيك علـى           

  ).42):2(عمران
  ).7):28(قصص...( أُم موسى  أَن أَرضعيه  و أَوحينا إِلى

 و براى نجـات بـشر جـز    عتقاد دارد فردى است كه به ختم نبوت ا  جا سخن ما با     تا اين 
از اين جهت روشن ساختيم كه خـتم       . انديشد  راه ديگرى نمى   )منتها با قرائت خاص   (اسالم  

 اهـل بيـت بـازگو       امـان ترين تعارضى نـدارد و ام      نبوت با مرجعيت علمى اهل بيت كوچك      
  .ه استد و تشريع ش پيامبر اسالم وحىتر پيشكنندگان احكامى هستند كه 

   تناقض در گفتارها
 داريم و آن اين كه اگر ديگران اين پرسـش            گله خاصى  جا از شخص آقاى سروش      اين

 كه هرگز بـا      است  به يك رشته اصولى معتقد      او ولى؛  را مطرح كنند تا حدى معذور هستند      
  : اين اصول عبارتند از.ختم نبوت و انقطاع وحى سازگار نيست

  ؛ نبوىتداوم وحى . أ 
  . هاى مستقيم  اعتقاد به پلوراليسم دينى و صراط. ب
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  :نويسد  درباره موضوع نخست چنين مىو ا
 ,شسرو(شود و هميشه وجود دارد تجربه نبوى يا تجربه شبيه به تجربه پيامبران، كامالً قطع نمى  

  .)69ص, 15ش: نشرية آفتاب
ى معتقـد اسـت و      هـاى متعـدد     و درباره موضوع دوم به جاى يـك صـراط بـه صـراط             

هـاى از اسـالم را حـق و مايـه نجـات              پلوراليسم را به معناى وسيعى پذيرفته و همه قرائت        
كنـد و    با اين اعتقاد چگونه قرائت شيعه را درباب امامان تخطئه مى   ,در اين صورت  . داند مى

ا ت ؛بيند شود و به اصطالح خار را در چشم ديگران مى به قرائت مقابل آن معتقد مى     يـر را   امـ
  :گويد در تعابيرى مىوي . بيند در چشم خود نمى

اين نكته را بايد به گوش جان شنيد و تصوير و منظر بايد عوض كـرد، و بـه جـاى آن كـه                        . 1 
اى از   جهان را واجد يك خط راست و صدها خط كج و شكـسته ببينـيم، بايـد آن را مجموعـه                    

كننـد، بـل حقيقـت در        ى با هم پيـدا مـى      هاي ها و تطابق   ها و توازى   خطوط راست ديد كه تقاطع    
  .)9 ص,36ش:  كيان,سروش(حقيقت غرقه شد

اد شـيعه را در بـاب       ، چگونـه اعتقـ    »همه اعتقادات صحيح است   «اعتقاد دارد كه    و   اگر ا 
  اين سخنان متعارض نشانه چيست؟. بيند ، خط كج و شكسته مىامانممرجعيت علمى ا

و اينهـا و توابـع و اجزايـشان،         . م شيعى فهمى ديگر   اسالم سنى فهمى است از اسالم و اسال       . 2 
  .)6ص: 1377,سروش(اند و رسميت دارند همه طبيعى

 اگر بنا به گفته ايشان اسالم شيعى فهمى اسـت از اسـالم و طبيعـى و رسـمى اسـت ، چگونـه                        
  !شناسد؟ داند و به رسميت نمى  را غير طبيعى مىامامانان اعتقاد شيعه به مرجعيت علمى ايش

   آننادرست ريه قبض و بسط و لوازم  نظ
د و اين كه هـر نـوع        كر در مجله كيهان فرهنگى، نظريه قبض و بسط را مطرح            وهنگامى كه ا   

هـا   ها و فرضـيه    هاى بشرى تغيير و دگرگونى در كليه انديشه        تبديل و دگرگونى در يكى از انديشه      
  :اى در نقد اين نظريه يادآور شدم  هاى دينى را در پى دارد، اينجانب در مقاله از جمله انديشه

و شكاكيت است كـه     » سوفيسم«اى از    قبض و بسط در فهم شريعت، تعبير محترمانه       . 1 
 سپس به وسيله حكيمان يونانى مانند ارسطو و غيره از صـحنه خـارج               ,در يونان ظهور كرد   

  .)توضيح اين مطلب را در آن مقاله بخوانيد.(شد
انتحار خود را به وسيله خود فـراهم سـاخته          » م شريعت قبض و بسط در فه    «گزاره  .  2 
بسا ممكن است همين نظريـه  در پرتـو            چه . زيرا اين نظريه خود را نيز در برمىگيرد        ؛است

  .دشوتر و احياناً متناقض تبديل  ها به گزاره عميق ها در دانش يك رشته فرضيه
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 .ول مسلم اسـالم اسـت     اين نظريه با خاتميت سازگار نيست و خاتميت يكى از اص          .  3 
مسأله خاتميـت  ، ها در حال تبديل و دگرگونى است ها و گزاره  هرگاه فرض كنيم كه انديشه    

  .دشو همين اصل نيز دگرگون ,ها ها است كه بايد در پرتو دگرگونى در گزاره نيز يكى از گزاره
ـ   اين نقد به قدرى روشن و شكننده بود كه حتى  يكى از طرفداران وى در كتابى                    اكه ب

عنوان نقد بر برخى از معترضان اين نظريه نوشته بود، نقد اينجانب را بسيار موجـه دانـسته                  
هـاى   اكنون چه شده كه با آن مبانى تجربه نبوى و استمرار وحى و اعتقـاد  بـه صـراط                   . بود

هاى مختلف از دين به فكـر انتقـاد از فكـر شـيعى               مستقيم و پلوراليسم دينى و تأييد قرائت      
  . پاسخگو باشدومن در اين مورد متحيرم بايد خود ا! كند؟  آن را مطرح مى,افتاده

   •هاى انبيا ويژگى:  محور دوم

  :گانه هستند هاى سه  انبيا داراى ويژگى:گويد  ايشان مى
  ؛استا دانش آنان بدون واسطه از جانب خد. أ

  ؛ معصوم از گناه و خطا مىباشند,آنان در گفتار و رفتار.  ب
  ؛باشد ن آنان براى ديگران حجت مىسخنا.  ج
گيرد هرگاه ما دانش امامان شيعه را بدون واسطه و اكتسابى ندانيم و از               گاه نتيجه مى    آن

اين طرف آنان را  در گفتار و روش معصوم بشناسيم و سخنانـشان بـراى ديگـران حجـت                    
  .شود  و مسأله خاتميت كامالً مخدوش مىرند با انبيا تفاوتى ندا,باشد
  اوالً درست است كه پيامبران ايـن سـه           :شويم يادآور مى  آقاي سروش ر تحليل گفتار     د

بر آن سه ويژگى، ويژگـى چهـارمى نيـز دارنـد كـه در امامـان                 افزون   ولى   ؛ويژگى را دارند  
هى بـدان جهـت بـر آنـان         ها داراى منصب نبوت و صاحب شريعتند  و وحى اال            آن .نيست

 ولى امامان فاقد اين ويژگـى        هستند؛ آن گذار ريعت و پايه   ش ةنازل شده است كه آنان آورند     
ها  بـر اثـر عنايـات         آن.  هستند   يعنى نه منصب نبوت دارند و نه صاحب شريعت          ؛چهارمند

  .ندهى بازگوكنندگان شريعتاال
 چنان نيست كـه هـر كـس         ولى   ؛دارند ا ثانياً درست است كه پيامبران اين سه ويژگى ر        

 ولـى   ؛هر گردويى گرد اسـت     « ,و به قول معروف    .باشدت، پيامبر   داراى اين سه ويژگى اس    
گانـه و نبـوت، عمـوم و          ميان اين ويژگىهاى سه    , به تعبير منطقيان   .»هر گردى گردو نيست   

                                              
.العزم است پيامبران اولي,  و به اصطالح علماپيامبران صاحب شريعت, مقصود•         
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 ولـى آن گونـه نيـست كـه      دارد؛ار يعنى هر نبى اين سه خصوصيت        ؛خصوص مطلق است  
  .دارندگان اين سه ويژگى، نبى باشند 

هـاى   چه بسا بر قلـب نـورانى انـسان        : توان گفت  ول يعنى علم لدنى مى     درباره ويژگى ا  
 ولـى هرگـز   ,دانند شود و دريافت خود را اكتسابى نمى      الهام مى  وارسته، حقايقى از عالم باال    

  .هاى آن گذشت  نمونه كهيستندپيامبر ن
 عـصمت از ويژگـى انحـصارى        :شـويم  دوم كه عصمت است يادآور مى      درباره ويژگى   

 ولى هرگز    ,پيراسته از گناه بود   ) 42):2(آل عمران (مريم عذرا به حكم آيه قرآن     . نيستنبوت  
  . نبيه نبوده است

توان گفت كه حجيت سخن، مالزم با نبوت نيست به گـواه آن               درباره ويژگى سوم  مى    
 ولى خرد نبى نيست و نيز فتواى فقيهان بـر ديگـران             ,كه حكم خرد بر همگان حجت است      

  .لى هيچ فقيهى نبى نيستواست حجت 
م انحـصارى پيـامبران     يـ ها چه تك تك و چه جمعى از عال          خالصه آن كه  اين ويژگى     

ها هستند آنچه مايه امتياز پيامبران از ديگران         هر چند همه پيامبران داراى اين ويژگى      . نيست
ير،  اما هرگز اين ويژگى اخ     ؛ندهستگذار شريعت     پايه است، اين است كه صاحب شريعت و      

  .نداردى يادعا چنين در امامان نيست و كسى
 چه اشكالى دارد كه خدا گروهى را آموزش دهـد تـا آنچـه را            :يمپرس ما از نويسنده مى   

بر صاحب شريعت  فرو فرستاده ولى زمان مهلت تبيين آن را نداده اسـت، بـه مـردم ابـالغ             
ويد گـزارش آنـان از صـاحب        ها را در زندگى پيراسته از گناه سازد و به مردم بگ            كنند و آن  

  ! هى محال است؟ آيا چنين موهبت اال.شريعت بر شما حجت است
   ها را انكار نكنيم به بهانه حفظ خاتميت ديگر آموزه 

ود را ثابـت و  ،  آورنده آيين اسالم كه دين خود را دين خاتم و احكام خ   پيامبر خاتم 
ز وجود اين ويژگى درباره امامان شيعه ، خود در تعابيرى بسيار روشن اجاودانه معرفى كرده

  :خبر داده است
 ,كتاب اللَّه وعترتـى   : فرمايد كند و مى   از جهتى آنان را عدل و همتاى قرآن معرفى مى         . 1 

 بايد مانند خود كتـاب بـر مـردم          ,است لنگه كتاب معصوم كه همان عترت باشد       ا  ناگفته پيد 
  . عصمت باشدرايا دحجت و
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 و سـرپيچى از  , مايـه هـدايت  ,دهـد كـه پيـروى از عتـرت         دستور مى  پيامبر به مردم  . 2 
  هاى آنان مايه گمراهى است  گفته

  .ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً
  :فرمايد  باز درباره  اميرمؤمنان مى
  .أنا مدينة العلم وعلى بابها
دى كـه در    ل عقيدتى و عملى، آگاهى عادى بوده، مانند شـاگر         ئ آيا آگاهى امامان به مسا    

ها بـه صـورت غيـر عـادى بـوده            بيند يا اين آموزه    كالس از آموزگار و استاد خود تعليم مى       
  )65):18(كهف (.)وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْماً (همچنان كه مصاحب موسى را چنين مقامى بود

ى از آنان    اين همه تأكيد بر پيرو     ,هاى عادى بودند   مانند انسان  واقع به اگر امامان معصوم    
  .ها را ناديده بگيريم  ديگر آموزه,به بهانه حفظ خاتميتفقط  بنابراين نبايد ؟چه معنا داشت

محال است زاييده    ,هايى كه از امامان به دست ما رسيده         معارف و آموزه   , گذشته از اين  
هاى   كه گفته   حكايت دارد   بلكه كثرت و عظمت و عمق آنان از آن         ؛هاى عادى باشد   آموزش

  .ان ميوه باغ دگر استآن
   نقش امامان در حفظ و پاسدارى از شريعت:  محور سوم

 زيـرا   ؛ امامان معصوم در حفظ و پاسدارى شـريعت نقـشى ندارنـد             كه  وى معتقد است  
هاى علوم و عرفـان ميـان        افكن  بلكه پى  ؛شيعيان چيزى افزون بر آنچه  دگران دارند، ندارند        

  : نويسد او در اين باره مى.  وجود داردديگران، بيش از آن است كه در شيعه
 سمت و صفت پاسداران علم پيامبر و مستحفظان شريعت است كـه شـما بـه پيـشوايان شـيعه                    

ايـد    ايد و امام غائب را نيز مستحفظ معاصر خوانده  ايد و امامت را بدين سبب واجب شمرده        داده
 ايـن حافظـان چـه چيـز را بـراى            جد و جهد  ... . اند و همين را حجت حضور غائبانه او دانسته       

  .اند شيعيان محفوظ نگه داشته است كه غير شيعيان از آن محروم مانده
  :يمكن طور خالصه در دو بخش مطرح مى  ادعاى نويسنده را به

  ؛گانه از شريعت  يازدهامانپاسدارى ام. 1 
  .پاسدارى حضرت مهدى در دوران غيبت. 2 

مسلمانان جهان يعنى يـك ميليـارد و چهارصـد           :شويم  درباره بخش نخست يادآور مى    
هـا بـه عهـده       ميليون نفر مسلمان  در روى زمين دو مدال افتخارى دارند كه پاسدارى از آن              

  :امامان بوده است
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 ولى بعدها   ,قرآن مجيد كه  مسلماً به قرائت واحدى از جانب خدا فرو فرستاده شده             . 1 
هاى هفتگانـه درآمـد كـه        به صورت قرائت  هاى عرب    بر اثر تشتت صحابه و اختالف لهجه      

  :فرمايد  مىچنانكه  امام باقر؛ هى نداردمسلماً جز يك قرائت، بقيه، ارتباطى به وحى اال
ء مــن  قبــل   انّ القــرآنَ واحــد نَــزل مــنْ عنــد واحــد ولكــنّ االخــتالف يجــى        

  .)؟؟,2ج:ق1401,كليني(الرواة
 از عاصم، از قرائت على بن ابى طالب        و همين قرائت رسمى از قرآن به روايت حفص          

  .برگرفته شده است 
بـه وسـيله كتـاب علـى و احاديـث وى و             ) گفتـار و رفتـار او        (سنت پيامبر اكرم  . 2 

 زيرا بعد از درگذشت پيامبر نگارش      ؛ محفوظ مانده  , است  متصل احاديث امامان كه به پيامبر    
حال علت  . ك قرن ممنوع اعالم شد     تا ي  )مگر در موارد خاصى    (حديث و نقل و مذاكره آن     

  . فعالً مطرح نيست,آن چه بوده
ها تعطيل شود، تكليف آن روشـن         از طرفى حديثى كه يك قرن نوشته نشود و آموزش         

نماها مانند كعب االحبار و وهـب        است و در اين ميان برخى از يهوديان و مسيحيان مسلمان          
نند آنـان، اسـرائيليات و مـسيحيات را وارد           و ما  )داستان سراى مدينه  (بن منبه و تميم دارى      

  .است هاى حديثى مسلمانان كردند كه تاكنون دامنگير محدثان اسالمى حوزه
 اسـت و روايـات حـاكى از تجـسيم و            آيات شيطانى  اگر افسانه غرانيق كه ريشه كتاب       

گيـرد و مـا در كتـاب      ده، همگى از اين اصل سرچشمه مـى       شتشبيه و جبر، دامنگير صحاح      
ايم، و اين مقالـه       بر قسمتى از اين  احاديث انگشت نهاده        حديث النبوى بين الرواية والدراية    ال

بـه ايـن نهـى از مـذاكره       شيعه به پيـروى از علـي     امانم ولى ا  ؛ها نيست  جاى بازگويى آن  
حديث و نگارش آن  اعتنا نكرده ، از همان زمان رحيل رسول خدا تا دوران غيبت به نـشر                    

تواند ارزش آنان را كـه جنبـه پاسـدارى از            ها پرداختند كه هيچ فردى نمى      هاحاديث و آموز  
شـود   و پاسدارى امامان از حديث نبوى در صورتى روشن مـى           سنت پيامبر دارد، انكار كند    

  .كه از بازار داغ جعل حديث در عصر خلفاى اموى آگاه شويم

   فرمان جعل حديث 

ى جعل حديث درباره فضائل عثمـان، سـپس          معاويه با صدور دو فرمان، محدثان را برا       
درباره دو خليفه نخست ترغيب كرد و چيزى نگذشت كه با دادن جوايز، روايـات فراوانـى                  

  .ددر مورد فضيلت آنان در صحنه حديث  ظاهر ش
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  : نوشت و به تمام كارگزاران فرستادليذاى به شرح   او نخست بخشنامه
ان وى و كليه  كسانى كه روايـاتى در فـضيلت  وى نقـل                مند ههركس از دوستداران  عثمان و عالق       
د نزديك سـازيد،    و و به خ   ,هدركنند، شناسايى ك   و در سرزمين تحت فرمانرواى شما زندگى مى        كنند، مى

كنند، براى من بنويسيد، و اسم گوينده و   نيد و آنچه را كه ايشان در فضيلت عثمان نقل مى          كو اكرامشان   
  ؛ت كنيدنام پدر و خاندانش را ثب

كرد، به صـورت سـند       ل عثمان نقل مى   ي در فضا   بدين سبب هر كس روايتى از پيامبر      
 كـه   دآنچنان ايـن فرمـان اجـرا شـ        . شد آمد و به دربار خالفت اموى ارسال مى        دولتى درمى 

 بود، فزونى يافت؛ زيرا معاويه  پول و خلعت  اول  يل عثمان و رواياتى كه متضمن فضا      يفضا
دريغ، و با سخاوت تمام در اين راه به  و زمين و آنچه در دست داشت، بى و جايزه و امالك     

 جعـل روايـت در هـر        , بنـابراين  ,دكر گرفت، و آن را ميان اعراب و موالى پخش مى          كار مى 
شهر از شهرهاى كشور اسالم باال گرفت، و دنياپرستان براى به دست آوردن آن به مسابقه با 

  ! ديگر پرداختند يك
  : بخشنامه ديگرى از خالفت مركزى صادر شد, بخشنامه پس از اين

.  حديث در مورد عثمان زياد شده، و در تمام شهرها و نواحى بالد اسـالم نـشر گرديـده اسـت            
هنگامى كه نامه من به دست شما رسيد، مردم را دعوت كنيد تـا در فـضائل صـحابه  وخلفـاى                      

اند نگذاريـد نقـل      ر مورد ابوتراب نقل كرده    اوليه نقل حديث نمايند، و هر روايتى را كه  مردم د           
شود، مگر اين كه نقيض آن را در مورد صحابه براى من بياوريد؛ زيرا اين كار بيشتر چـشم مـرا               

شـكند،   باشد، و داليل ابوتراب و شيعيانش را بيشتر مى         تر مى  كند، و براى من محبوب     روشن مى 
 بـه   16و15ص, 6ج:1365 ,عسگري!(استتر   ها سخت  ضائل وى براى آن   و از مناقب عثمان و ف     

  )نقل از مدائني
توان به عظمت پاسدارى امامان از اسالم ناب   مىتوجه  به اين نوع از تحريف حقايق       با  

  .محمدى پىبرد 
ا در    ؛هاى فرهنگى  امامان شـيعه اشـاره شـد          جا به نوعى بس فشرده به تالش        تا اين  امـ 

رسالت پيامبر شد و جامعه اسالمى را تـا حـدى          ديگر قلمروها، خالفت على، يادآور دوران       
هـا  بعـد از شـهادت او چهـره اسـالم را                ولـى  امـوى     ؛توانست از افراط و تفريط بـاز دارد       
 وحى را منكر شد و شعار        جانشين پيامبر اكرم     در مقام دگرگون ساختند تا جايى كه يزيد       

  :او اين بود 
  .فالخبر جاء والوحى نزل
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، جامعـه را از  عه آن روز حاكم بود، شهادت حسين بن علـي  سكوت مرگبارى بر جام 
سكوت  مرگبار نجات داد و روح جديدى از جهاد  و تالش در كالبد آنان دميـد و پـس از                      

هاى متعددى صورت گرفت تا شجره خبيثه        ها و خيزش   ها و جنبش   حسين بن على انتفاضه   
  .از بيخ و بن كنده شد

درسـت  ها و عدم برداشت      ها، انحراف  خود به افراط   هر يك از امامان معصوم، در عصر        
  .دندش به حبس و مرگ محكوم  سبب و به هميننداز اسالم و سنت پيامبر معترض بود

 آنـان در نـشر      ,داد  تاريخ گواه است كه هر موقع براى امامان معصوم فرصتى دست مـى            
  :گويد مىحسن بن على وشاء . يدندكوش طور كامل مي بهشريعت و پاسدارى از دين 

 »حدثنى جعفـر بـن محمـد      «:گفتند  من در مسجد كوفه نهصد استاد حديث ديدم كه هر يك مى           
  )79ش: ق412ا, نجاشي(

  :گويد  مى,اذعان كرده  هاى غير صحيح، به كمال و درايت امام صادق  ابوحنيفه با آن گرايش
  .• لوال السنتان لهلك نعمان من دو سال در محضر او بودم ؛

 ندارد ولى در اين مـورد        را  به دين و شريعت    امانمقاله ما گنجايش خدمات ام     متأسفانه  
  مراجعه فرماييد تا ميزان خدمات آنـان         - دام ظله    -عالّمه  سيد مرتضى عسكرى       به نوشته 

  .)همان, عسگري: رك(و پاسدارى از حريم شريعت روشن  شود
 ولى در عقايد ؛ داد است عقايد شيعه سراسر تنزيه خدا از تجسيم و وصف او به عدل و           

طرف مخالف اعتقاد به تجسيم و جهـت و عـدم  پيراسـتگى خـدا از عـدل فـراوان  ديـده                        
 دو كتاب را كه در يك قرن دربـاره توحيـد نگاشـته شـده كنـار هـم       , نمونهروط  به ؛شود مى

  :بگذاريد و داورى كنيد
كند كه در آن تجـسيم   كه احاديثى از پيامبر نقل مى) 311متوفاى ( ابن خزيمه   توحيد. 1 

است و مـسلماً او اسـرائيليات را بـه جـاى            ا  و جهت داشتن خدا و دورى از عدل كامالً پيد         
  .حديث اسالمى پذيرفته است

كه سراسر تنزيه و پيراستگى و وصف خدا به عـدل و            ) 381متوفاى  ( صدوق   توحيد. 2 
  .ديگر صفات كمال و جالل است

                                              
. طور مستفيض نقل شده است اين سخن از امام حنفيه به•  
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 بلكه احاديث فراوانى پيرامـون       ,نگير  كتاب اول شده     نه تنها  مسأله تجسيم و تشبيه دام       
بخـارى و   (نه تنها اين كتاب بلكه دو كتاب  صحيح        . بخش اين كتاب است    مسأله جبر زينت  

  .است  كه بعدها ابن خزيمه آن را  رفتهندا همان راهى را رفته) مسلم
ـ  يانتظار از ولى غا   . اى ديگر است    درباره حضرت مهدى مسأله به گونه      سـان ولـى     هب ب

 ولى او در عصر غيبت  مانند مصاحب موسى كارهايى صورت            ,حاضر دور از انصاف است    
مصاحب موسى كشتى را سوراخ كـرد ولـى نـه           . دهد كه افراد عادى از آنان آگاه نيستند        مى

.   ولى سرانجام به مصلحت كشتيبان تمام شـد         ؛صاحب كشتى  از آن آگاه شد و نه مسافران         
ـ           گنج انى را آباد كرد كه كسى از      ديوار مشرف بر وير    در . دشوهاى مدفون در زيـر آن آگـاه ن

. دشوهايى كه در  اين باره  نوشته شده مراجعه  به كتاب) عج ( مورد فوائد وجود امام زمان
  .ام دهكرها ثابت  ها و تشكل اى گسترده نقش اعتقاد به رهبر زنده را در حفظ اصالت در مقالهمن 

  ى عقل انسانى پس از رحلت پيامبر رهاساز:  محور چهارم

پـس از خـتم نبـوت و بـا          « :شـود كـه معتقـد اسـت         استفاده مى   سروش اي آق  از گفتار 
انـد و    درگذشت  خاتم رسوالن، آدميان در همه چيز  باالخص در فهم دين به خود وانهـاده                

هـيچ نـداى   برد تا شيوه راه رفـتن بياموزنـد و           ديگر  هيچ دست آسمانى آنان را پا به پا نمى          
  .»خواند تا از بدفهمى مصون بمانند آسمانى تفسير درست و نهايى دين را در گوش آنان نمى

كننـد   اين رهايى از دخالت مستقيم آسمان را  شيعيان از دوران غيبت مهدى آغاز مى               ... 
  . ...و ديگر مسلمانان به گفته اقبال از هنگام رحلت محمد

ى از ادله چهارگانه است كـه فقـه شـيعه بـر آن تأكيـد                عقل يك  :شويم جا يادآور مى   اين 
عقل در مورد عقايد، حجـت بالمنـازع اسـت و           . تبيين  قلمرو عقل است     , ولى مهم  ,كند مى

 اما در مورد احكام عملى و فرعى فقـط در محـدوده   ؛نگرند همگان به ديده احترام به آن مى     
جت باشد و در غيـر ايـن دو         تواند ح  خاصى كه به نام حسن و قبح عقلى معروف است مى          

هى بهـره بگيـرد و هـر نـوع انديـشه و      مورد ، عقل بشرى بايد  تا روز رستاخيز از وحى اال   
هى سرچـشمه نگيـرد قـرآن آن را حكـم جـاهلى             اى در غير اين دو مورد از حكم اال         گزاره
  .نامد مى

 نيـازى   گويد جامعه بشرى بعد از رحلت پيامبر بـه امامـان معـصوم              اين كه نويسنده مى   
  : زيرا؛ندارد بلكه از پرتو عقل بايد راه زندگى را بپيمايند، پيامد بدى دارد
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آنارشيـسم  «اى جـز    وانهادن زندگى فردى و اجتماعى انسان برعهده عقل جمعى نتيجـه         
آيا بيان وظايف، برعهده كـدام يـك از عقـول جمعـى واگـذار شـده                 . چيزى ندارد » معرفتى

 سوسياليـسم و كمونيـسم و ليبراليـسم و          , اعم از مادى و معنوى     گوناگونهاى   است؟ امروز نحله  
  ولـى  ايـن  اسـت؛  اگزيستانسياليسم  هر كدام مدعى رهبرى جامعه  و ترسيم  راه و رسم زندگى       

  .رلمه برسند تا چه رسد در هدايت بشاند در الفباى اقتصاد به وحدت ك عقول جمعى تاكنون نتوانسته
هاى واال كه تاريخ زندگى آنان بر تقـوا و طهـارت و              نسانواگذارى بشر به رهنمود ا     آيا  

، بهتر است يا اين كه حيات بشرى را در بسترى بيابيم كه             دهند   مي علم و دانش آنان گواهى    
هـاى    هاى گوناگون  با چـالش      و انسان  را در صحنه     د  ستنهمدعى رهبرى   » ايسم« با صدها   

سوسياليسم منشأ و استالين با عرضه مكتب دانيم كه لنين   همگان مى؟سازند جدى مواجه مى
آيـا  .آوردند كه تاريخ كمتر به خـود ديـده اسـت          پديد  ند و چه خفقانى     شدها   چه خونريزى 

 عـداوت  بـذر كـه   نازيسم با طرح اين مكتب توانست  ملت آلمان را سعادتمند سازد يا ايـن            
  . هاى بشرى پاشيد و نژاد پرستى را بار ديگر زنده كرد ميان جامعه

  هنرش نيز بگو... 
 شـما از فـارغ      .سوابق شما در نظر دوسـتان بـسيار درخـشان اسـت           ! جناب سروش . 1 

 و  اسـت    آميختـه  ها وجود آن با  باشيد كه ايمان و اخالق،       التحصيالن مدرسه علوى تهران مى    
  ..كند وليت اداره نظام اسالمى در گذشته و حاال بر دوش آنان سنگينى مىؤمس

 در معيت حضرتعالى و دوست عزيزمان آقاى دكتر حداد عادل           در اوايل دهه شصت   . 2 
كلـيم  «بـه دعـوت مرحـوم       » گرايـى  اسالم و ملـى   «و چند نفر ديگر براى شركت در سمينار         

 من با چشم خود ديدم كه حـضرتعالى پـس از اداى فريـضه               .، رهسپار لندن شديم   »صديقى
  .صبح، مشغول ادعيه بوديد

موقع اداى نماز ظهـر      ،»بنياد دانشنامه جهان اسالم   «ناى  ت ام أردهمايى ساالنه هي   گ در. 3 
 چـون بـه خوانـدن       ؛كرديـد  وعصر، حضرتعالى، ديرتر از ديگران جايگاه نماز را تـرك مـى           

  . بوديدمقيدتعقيبات 
 اللَّه مصباح يزدى دامت بركاته با آقاى احسان طبرى          تاى كه در معيت آي     در مناظره . 4 

موجود ماده است،   : كه آقاى طبرى در تعريف ماده گفت      موقعى  . داشتيد، خوب درخشيديد  
  .ها ست، نه هستي اها تعريف از مقوله  چيستي: شما در پاسخ  گفتيد
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قـبض و بـسط، يـادآور       در بارة   در منزل جناب فاضل ميبدى پس از مذاكره طوالنى          . 5 
ه بـا   شدم كه حضرتعالى خالئى را  كه پس از شهادت مرحوم مطهرى در دانشگاه پديد آمد               

 زيـرا   ؛تدريس و سخنرانى خود پر كنيد و در حوزه متدينان باقى بمانيد نه در جمع  ديگران                
حاال اين سوابق كجا و اين نوع سخنرانى         ! همراه نيستند  شماها فقط چند صباحى بيش با        آن

  !و تشكيك در مبانى تشيع كجا؟
مـاه  سـال     ابعالى  در آبان    نگارنده اين نامه را با  يادآورى فرا رسيدن سال روز  تولد جن             

از فصول عمر  شما است، بـه پايـان          ) 1384 -1324(جارى كه حاكى از مرور شصت بهار        
و بهتر اسـت در  راه  و روش          ....چون كه  شصت آمد نشست آمد      : رسانم و در مثل آمده     مى

  :خود تجديد نظر فرماييد
   ارد،  نپذيرد انجام گفتگوى من و دلدار مرا پايان نيست           آنچه آغاز ند
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   و مĤخذمنابع

,  بيـروت  , البخاري ارشادالساري في شرح صحيح   , احمدبن محمد , النيعسقحجر    ابن .1
  .بي تا, دار احياء التراث العربي

  .ق1400, دار احياء التراث العربي, بيروت, صحيح بخاري, محمدبن اسماعيل, بخاري .2
  .بي تا, دارالمعرفة, بيروت, مستدرك علي الصحيحينال, حافظ بن عبداهللا, حاكم نيشابوري .3
  . ق1403, التراث العربياحياء دار, روتيب, وسائل الشيعة, محمد اين حسن, عامليٍٍٍِ}      حر . 4
  .15ش, تهران, ية آفتابنشر ,وحي و نبوت, اسالم, عبدالكريم, سروش .5
  .ش1377, مؤسسة فرهنگي صراط, تهران, هاي مستقيم صراط, ------------- .6
  .36ش, تهران, مجلة كيان, هاي مستقيم صراط, ------------- .7
  .ق1387, مكتبة الصدوق, تهران, التوحيد, محمدبن علي بن الحسين قمي, صدوق .8
  .12و6ج,ش1365, بنياد بعثت, تهران, نقش ائمه در احياء دين, مرتضي, عسگري .9

  .ق1403, مؤسسة الوفاء, بيروت, بحاراالنوار, محمد باقر, مجلسي .10
   .ق1408 ,ءداراالضوا, بيروت, رجال نجاشي, احمدبن علي, نجاشي .11

  


