
 
  
  
  

  ذاتي و عرضي در دين
  

  5/9/91: دييخ تأيتار  19/7/91: افتيخ دريتار
  *ابوالفضل ساجدي  ______________________________________________________________ 

  

  دهيچك
نهاست. محـور بحـث ايـن    آبندي  طبقه ،هاي دين آموزه رةهاي بنيادين دربا يكي از پرسش

نوشتار تقسيم به ذاتي و عرضي است كه توسط برخي نويسندگان بيان شده اسـت. در ايـن   
هاي مشـابه آن اسـت. در ايـن     مورد نظر از اين دو واژه متفاوت از ساير واژه ديدگاه معناي

 ،اينها اسالم حقيقي نيسـتند و  گيرد بر ميرا در د احكامصدر نودونهرويكرد، تعاليم عرضي 
ر بيشتدانستن  عرضيبر لذا ما ملزم به عمل به آنها نيستيم. در ديدگاه مذكور دو دليل عمده 

سـخ بـه   هسـتند يـا در پا   المقـدم  كاذبـة  شـرطيات اين است كه اينها مصداق احكام اسالمي 
يـك از آنهـا تمـام     توان گفـت هـيچ   اند. در ارزيابي اين ادله مي پرسش از شارع طرح شده

مبتال به مشـكالتي از جملـه مغالطـه خلـط انگيـزه و انگيختـه        المقدم كاذبة نيستند. شرطيات
آنها مغالطه تعمـيم حكـم مـورد     ةاست كه از جمل است. استدالل دوم نيز داراي مشكالتي

اي و روش  گـرداوري اطالعـات، كتابخانـه    ةحاضر شيو ةاستثنا به كل موارد است. در مقال
   نها تحليلي انتقادي است.آپردازش 

ــان كل ــواژگ ــي، عرضــي، ف : يدي ــن،گــوهر، صــدف، ذات ــفه دي ــه،  لس ــام، فق احك
  ، عبالكريم سروش..روشنفكران

                                                      
  .امام خميني يموسسه آموزشي و پژوهشگروه فلسفه دين دانشيار * 
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  مقدمه
هاي دين بيـان شـده    هاي متعددي براي آموزه بندي اريخ اسالم تاكنون طبقهدز طول ت

هـايي   ها به اصول و فروع، گوهر و صدف و ظاهر و باطن، نمونه است. تقسيم آموزه
از اين تقسيمات است. برخي از نويسندگان تعاليم دين را به ذاتي و عرضـي تقسـيم   

بندي اسـت. منظـور نويسـنده مـورد      اند. مقالة حاضر در صدد بررسي اين طبقه كرده
بحث از اين دو واژه چيست؟ آيا در اين ديدگاه ما نسبت به هر دو بخـش مسـئوليم   
و بايد بدان ملتزم باشيم يا فقط نسبت به يك بخـش آن وظيفـه داريـم؟ ايشـان چـه      

كند؟ تا چه حد اين داليـل قابـل پـذيرش اسـت؟ ايـن       داليلي بر اين سخن اقامه مي
ها ابتدا  آثار و لوازمي دارد؟ مقالة حاضر در جهت پاسخ به اين پرسشبندي چه  طبقه

پردازد. سپس دو دليـل اهـم آن را    شناسي ذاتي و عرضي در اين ديدگاه مي به مفهوم
  كند. بيان و بررسي مي

  معناي ذاتي و عرضي
هاي اسالم را به دو دستة ذاتي و عرضي تقسيم و لوازم هريك  نويسندة مذكور آموزه

معنايي مترادف با آنچـه در كتـب اخالقـي و    وي از اين دو واژه مراد كند.  يان ميرا ب
عرفاني تحت عنوان باطن و ظاهر، قشر و لب، شريعت و طريقت و حقيقت، اسـالم  

نيسـت.  ايشـان بـا اشـاره بـه       ،شـود  و ايمان و ساير تقسيمات مشابه آنها مطرح مي
  گويد: تقسيمات مذكور مي

مقصـود از   ...يك از انقسـامات يادشـده نيسـت.     منطبق با هيچ ذاتي و عرضي در دين،
ديگري باشد، گرچه  ةتواند به گون توانست و مي است كه ميآن  -كه آمد چنان -عرضي

است آن  تبع، تهي و عاري نيست. ذاتي دين، بهآن  هاي اي از گونه گاه از گونه دين، هيچ
به نفي دين خواهـد انجاميـد.    دين نيست و تغييرش ،آن كه عرضي نيست و دين بدون

ش بـه پيـدايي ديـن    ا اسالم نيست و دگرگـوني آن  است كه اسالم بدونآن  ذاتي اسالم
  .)34ص ،1379 ،(سروش ديگري خواهد انجاميد
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هـاي   آيد كه اسالم عرضي داري ويژگـي  برميمذكور لف ؤم هاي هاز البالي نوشت
  زير است:

اسـالم  « :گويـد  كـه مـي   چنان ؛لزومي ندارداعتقاد قلبي و التزام عملي به عرضيات . 1
اعتقاد و التـزام  عين ذاتيات و اسالم تاريخي عين عرضيات و مسلماني در گرو  ،عقيدتي

 ،همان(» شناختن ذاتيات از عرضيات ... استشناسي نظري به معناي باز به ذاتيات و دين
زد. اعتقاد با قلب سا صراحت اعتقاد و التزام را به ذاتيات دين منحصر مي وي به .)80ص

ايمـان بـه اسـالم عقيـدتي تعلـق      «به نظـر وي  . پيوند دارد و التزام مربوط به عمل است
 اسالم عقيدتي براي ايشان همان اسالم ذاتي اسـت.  .)همان(» نه اسالم تاريخي ،گيرد مي

بـودن   هاي الهي دانست. عرضي موريتأم وظايف ديني و وآنها را نبايد جز« به گفته وي
غيردينـي و غيـر    ،بنابراين اگر چيزي عرضي بـود  .)66ص (همان،» همين است معنايش

  االجرا خواهد بود. الزم
 ؛نـد ا هـا عرضـي   عرضي« :گويد ميكه  چنان ؛ندا عرضيات اموري تحميلي بر اسالم. 2

  .)52(همان، ص» شوند تحميل مي بلكه برآن ،آيند از دل ذات برنمي چون اوالً
  ند.ا آن حجاب و زنگاري مانع رسيدن به كهبل ،نابعرضيات خارج از اسالم . 3

هـاي   بـودن دسـتگاه   ايشان در بخش ديگري از نوشتار خويش با اشـاره بـه عرضـي   
  گويد: گرفته شده در قرآن، به عنوان يكي از عرضيات در اسالم، ميكار  هواژگاني ب
 توانسـتند در محـيط و فرهنـگ    نـد ومـي  ا جاي شك و مسامحه نيست كه آنها عرضـي  

ديگري باشند و باز هم اسالم همان اسـالم باشـد. اينكـه اسـالم نـاب       ةديگري به گون
گاه ناب و برهنـه   هيچ ]هر دين ديگري و[چيست، حرفي است و اينكه تعليمات اسالم 

هـاي ثـانوي    عرضه نشده است، حرفي ديگر، و براي رسيدن به اولـي دريـدن حجـاب   
  .)62ص (همان، فريضه است

 ةعرضـيات خـارج از حـوز    سـروش به نظر آقـاي  كه  گرداند يم روشناين عبارت 
 ؛اسالم ناب را در برابر اسالم عرضـي قـرار داده اسـت    ويناب هستند. در اينجا  اسالم

يعني در واقع اسالم عرضي اسالم غيرناب، ناخالص، غيرحقيقي، اسالم دروغين و فاقـد  
ابي مانع  وصول به اسالم پا فراتر نهاده و عرضيات را حج اين نظريهارزش ديني است. 

شناخت و دستيابي به ذاتيات اسـالم را مبتنـي   ديدگاه مذكور داند.  ناب (اسالم ذاتي) مي
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داند كه چون زنگاري اسالم حقيقي را بر ما پوشانده  هاي عرضيات مي بر دريدن حجاب
ه و پوسـت «از عرضي تعبير به  ن نظريهاند. گاهي اي را مسدود ساختهآن  منتهي به ةو جاد
  ).81(همان، ص اند كند كه اسالم ذاتي و حقيقي را بر ما پوشانده هايي مي»غبار

هـاي يادشـده    اسـالم ذاتـي و ويژگـي    بارةدر ديدگاه مورد سخنبا توجه به تعاريف 
جاي لفظ اسـالم ذاتـي و عرضـي، اسـالم     ه توان ب يابيم كه مي براي اسالم عرضي، درمي

ما گاهي لفظ اسالم حقيقي را تبيين اين نظريه طول  حقيقي و غيرحقيقي قرار داد. لذا در
ذاتـي مفهـومي فلسـفي و چـه بسـا       ةزيرا كلمـ  ؛كار خواهيم برده جاي اسالم ذاتي به ب

همـان اسـالم    ،مبهمي را به اذهان تداعي نمايد و از طرفي مراد ايشان از ايـن اصـطالح  
  تر از ابهام است. امصفتر به افهام و  نوسؤحقيقي است. اين كلمه آشناتر به اذهان، م

چون گوهر و ذاتـي   ؛برد كار ميه ب »ذاتي و عرضي در دين« ةلف مقالؤتعابيري كه م
تعاليم  اي از عقايد و دين در برابر عرضي استشمام اين معنا را دارد كه به نظر ايشان پاره

كه عطف توجه به نكـات   در حالي ؛ديني خطيرتر و برخي داراي اهميت كمتري هستند
ديگري اسـت.   ةسازد كه مراد ايشان از ذاتي و عرضي سخن از مقول الذكر هويدا مي فوق

 ،ايمـان  اكثر مسلماني و درجات و مراتب اسالم وحد اقل و بحث وي در مورد بيان حد
رود، نيست. كالم او در مورد اصل و  سخن ميآن  كه در كتب اخالقي و عرفاني از چنان

 ،و حقيقي از اسالم دروغين است. به عبـارت ديگـر   تفكيك اسالم ذاتي اساس اسالم و
سخني رود بايـد بـر   آن  اگر هم قرار است از حداقل و حداكثر مسلماني و يا از درجات

يعني اگر كسي بخواهد مسلمان  ؛اساس ميزان اعتقاد و عمل به ذاتيات دين ارزيابي شود
كمال و نقـص مسـلماني در    معتقد و ملتزم باشد. ذاتيات دين كامالًبه بايد  ،باشد يكامل

مـذكور التـزام قلبـي و التـزام      ةمقال ةنويسند ،كه اشاره شد گرو همين است و بس. چنان
تنهـا   شـمارد. وي عرضـيات دينـي را نـه     اي از ديانـت نمـي   عملي به عرضيات را مرتبـه 

  كند. اموري تحميلي و خارج از قلمرو اسالم حقيقي قلمداد مي كهبل ،داند االجرا نمي الزم
درصـد احكـام را    99هاي اسـالم بـه ذاتـي و عرضـي،      وي با توجه به تقسيم آموزه

كنـيم،   گيـري قـرآن توجـه مـي     زيرا به نظر وي وقتي بـه كيفيـت شـكل     داند؛ عرضي مي
و   كنندة حوادث زمان پيامبر يابيم كه بسط و تكون آن تدريجي است و منعكس درمي

ن زمان و به عبارت ديگر زبان قـرآن زبـان   ها و انعكاسات حوادث آ در بردارندة واكنش
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قوم است. بالنتيجه اين تعاليم، ذاتي اسالم نيستند؛ چون اگر اين حوادث رخ نداده بودند 
شد. بـا توجـه بـه همـين      بودند، اين تعاليم مطرح نمي  و قوم ديگري مخاطب پيامبر

از  بيـان يـك مصـداق    بسـط تجربـه نبـوي   گويد: بحث مـن در   نكته است كه وي مي
اي وجـود   تواند مؤثر باشد. بـه نظـر وي قرينـه    هايي است كه در فهم متن مي فرض پيش

تخصـيص يافتـه و رنـگ آن      دارد دال بر اينكه اين فعل خداوند در وحي بـه پيـامبر  
محيط را به خود گرفته است. بـه عبـارت ديگـر، آنچـه در محتـوي و محصـول وحـي        

د. اينها مطالبي نبوده اسـت كـه صـرف نظـر از     باش بينيم بسيار متناسب زمان خود مي مي
  گذرد و سؤاالتي كه در ذهن مردم است، به قلـب پيـامبر   حوادثي كه در آن زمان مي

ذاتـي و  «اي است كه در مقالـة   گويد: آن قرينه، نكته مي سروشريخته شود. سپس دكتر 
يان شده اسـت،  درصد احكامي كه در قرآن ب 99ام و آن، اينكه  به آن اشاره كرده» عرضي

همان احكام جاري ميان اعراب بوده است و احكام جديد آن به زحمت به يك درصـد  
من با الهام   درصدي احكام قرآن با شرايط زمان پيامبر 99رسد. با توجه به انطباق  مي

اي است كه با محيط منطبق  گويم: وحي پديده مي بسط تجربة نبويدر  دارويناز نظرية 
  ).72، ص1381(سروش، » گيرد رنگ محيط را به خود مي شود و كامالً مي

  المقدمبةكاذدليل اول: شرطيات 
، يعني شـرطيات محقـق   المقدمبةكاذيكي از داليل اساسي در اين ديدگاه، شرطيات 

معناكه اگر شرايط و حـوادث ديگـري بـود،     نشده تاريخي و خالف واقع است؛ بدين
يان شده، ذاتي اسالم نيست، بلكه مولود شد، پس آنچه ب هاي ديگري مطرح مي آموزه

  شرايط خاص است.
  گويد:  مينويسندة مذكور 

 deconstruction)كردن ( شرحه شناختن و شكافتن عرضيات و اتفاقيات، حاجت به شرحه
 ةاي از انتظـارات مـا از ديـن، حـوز     شـده  ي دين دارد: در پرتو تئوري تنقيحكالبد تاريخ

هاي ذهنـي و   يابند و سپس ... با درافكندن طرح دا تميز ميتعليمات ديني از غيرديني ابت
هاي خالف واقع: اگر مردم  تاريخي (شرطيه ةنشد محقق فرض احوال و شرايط ممكن و

كردند، توان و طاقـت ذهنـي و بـدني     هاي ديگري مي الؤها و س ديگري بودند، واكنش
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ري داشتند، اگـر پيـامبر   ديگر داشتند، زبان و فرهنگي ديگر داشتند، عادات و رسوم ديگ
 آمد، اگر عربستان صنعتي بود، اگر  كرد، اگر در قرن بيستم مي عمر بيشتر يا كمتر مي

آمـد، بـه    شد، اگر اسالم به ايران نمـي  مينكس مسلمان  شدند، اگر هيچ همه مسلمان مي
هايي بـه حـال ديـن مـي كـرد؟...) پوسـته و        چه تفاوت ... و اگر رفت، اگر... مصر نمي

  .)81ص ،1379 (سروش، زنند ارهاي عرضي را پس ميغب
ي اسـت كـه طيـف    ا گسـترده بسـيار   ةيا خـالف واقـع دايـر    المقدمبةكاذشرطيات 

تعداد رخـدادها،  به دهد. تعداد اين قضايا قريب  شماري از قضايا را در خود جاي مي بي
ن معيـار  شرايطي است كه در تاريخ محقق نشده است. ايشان با تكيه بـر همـي   حاالت و

كه در قرآن و سنت ذكرشان رفتـه   را هاي تاريخي داستان ها و رخدادها و جميع پرسش
  گويد:  كه مي چنان ؛داند عرضي و فاقد ارزش ديني مي ،است

ها و رخدادهايي كـه ذكرشـان    ها و داستان پرسش همةاز عرضيات ديني است  همچنين
هـا،   دنآور هـا، ايمـان   ها، دشـمني  ها، اعتراض از قبيل جنگ ؛است آمدهدر قرآن و سنت 

اي  توانسـت بـه گونـه    اينها مي ةپيداست كه هم.  ...و  ها طعن ،ها ها، تهمت ورزيدن نفاق
د. جنـگ بـدر   مسـد هـم نبـو    ةسـور  ،ديگر باشد. اگر ابولهبي نبود يا بود و مؤمن بـود 

است، اگر به نحـو ديگـري پـيش    شده عمران) و احزاب (احزاب) كه در قرآن ذكر  لآ(
آمد. نه  داستانشان در قرآن به نحو ديگري ميناگزير رفتند و عواقب ديگري داشتند،  مي

نه ذكر و شرحشان در  سير و پيشرفتشان و ةها ذاتي اسالم است، نه نحو جنگآن  وقوع
و همسـرش بـا    ابولهـب هـاي   ورزي قرآن، نه تهمت بدخواهان به عايشه (نور) نه كينـه 

 زيـد نه ازدواج پيامبر با همسـر   ،(كهف) ذوالقرنين ةقصاز پرسش نه  ،(مسد)  پيامبر
 ،)60 :احـزاب ( )ينةالمد المرجفون فيپراكنان در مدينه ( پراكني شايعه نه شايعه ،(احزاب)
كـدام نبودنشـان در قـرآن و     هـيچ  ؛هـاي يهوديـان و مسـيحيان (بقـره)     العمـل  نه عكس

زد و اينك كـه   كزي اسالم نميمر ةاي به پيام اصلي و هست ندادنشان در تاريخ، لطمه رخ
اي  توانستند نباشند يـا بـه گونـه    هستند، بيش از امر عرضي نبايد محسوب شوند كه مي

توانست بيشتر و يا كمتر از اين باشد كـه اكنـون    ر باشند. به عبارت ديگر، قرآن ميديگ
 تيـاتش قـرآن اسـت، نـه بـه عرضـياتش      كه قرآن بـه ذا چرا ؛هست و باز هم قرآن باشد

  .)68-67ش، همان، ص(سرو
دانستن تمام رخدادهاي تاريخي در اسالم و  در ارتباط با عرضي اين ديدگاههمچنين 

اسالم ذاتـي و   وجز ،اينكه هريك از تعاليم اسالم كه به نحوي پيوند با اين حوادث دارد
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  گويد: شود، مي حقيقي محسوب نمي
پيشوايان دين و چه پس از آن، اند، چه در عصر  حوادثي كه در تاريخ اسالم اتفاق افتاده

اصـول   وتوانند جز نمي ،ندا توانستند اتفاق نيفتند و چون چنين ند و ميا همه از عرضيات
ر جز شخصيت پيـامب   به -ها در دين طور كلي نقش شخصيته و ب اعتقادات قرار گيرند
 گي داردتست و بـه تصـادفات تـاريخي بسـيار بسـ     عرضي ا تماماً -كه ذاتي دين است

  .)79ان، ص(هم
 كـه در برابـر فـروع   ، نآ از اصـول اعتقـادات، معنـاي مصـطلح     سروشمراد آقاي   

نيست. فروع شامل واجبات ضروري بسان نمـاز، روزه، حـج، خمـس،     ،اعتقادات است
كه مراد ايشان از اصول اعتقادات، ذاتيات اسالم اسـت   در حالي ؛باشد زكات و غيره مي

 كـه بل ،االعتقـاد  در برابر عرضـيات كـه امـوري غيـر الزم     االعتقاد و االلتزام است كه الزم
  تحميلي و فاقد ارزش ديني است.

تواند در شناخت و تفكيك  دهد كه طبق نظر وي معيار زير مي عبارات فوق نشان مي
اگر فـالن وضـعيت و رخـداد محقـق     «كار گرفته شود: بگوييم ه تعاليم عرضي از ذاتي ب

 حال كه بيان ،ن نشده بود و يا فالن سوره نازل نشده بودفالن تعاليم ديني بيا ،نشده بود
مطلـب را نبايـد بـيش از    آن  ،ديني پس از تحقق فـالن وضـعيت بـوده اسـت     ةنظريآن 

تــاريخي بســتگي دارد و  شــرايطهرچــه بــه  ،. بــه عبــارت ديگــر»عرضــي تلقــي نمــود
  امور عرضي است. وجز ،رخ ندهدتوانست در تاريخ  مي

  نقد

  تمام سخنان و نظريات نفي اعتبار از .1
داند كه با گذشت زمان اعتبار خـود را   نويسندة مورد بحث، قرآن را از امور تاريخي مي

آورد (شــرطيات  از دســت داده اســت؛ امــا دليلــي كــه بــراي اثبــات مــدعاي خــود مــي
هـاي بعـد    ) فقط سبب سلب اعتبار از امـور تـاريخي بـراي زمـان    املقدمبةآاذ
اعتبـار   ت تجربي، رياضي و عقلـي را نيـز بـراي آينـدگان بـي     شود، بلكه تمام نظريا نمي
اند، در شرايط خاصـي محقـق شـده     سازد؛ زيرا تمام آرايي كه دانشمندان مطرح كرده مي

  اي بسترساز طرح نظريات آنها شده است.  است. شرايط و رويدادهاي ويژه
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  خودشكني. 2
خود نيز  ةت و تيشه به ريشتوان گفت اين دليل خودشكن اس با توجه به اشكال قبلي مي

ي اگـر ايـن سـخن    نـ يع ؛سـازد  ن را براي پس از زمان اندكي فاقد اعتبـار مـي  و آ زند مي
تـوان گفـت تمـام     زيرا مـي  ؛در مورد صاحب اين ديدگاه هم جاري است ،پذيرفته شود

وي به ايـن   ،سخنان وي مولود شرايط خاصي است كه اگر آن شرايط حاصل نشده بود
راي خـود  آفرصت بيان  ،داشت تري مي يد. براي مثال اگر وي عمر كوتاهرس نظريات نمي
سخنان وي براي  ؛پس حال كه طول عمر وي سبب چنين فرصتي شده است ؛را نداشت

  يندگان اعتباري ندارد.آ

  ها و نظريات ماندگار نقض به گزاره. 3
و سـخني بـه    چـون هـر نظريـه    ؛ندا ها و نظريات ماندگار نقضي براين نظريه تمام گزاره

خاصـي   نحوي مولود شرايط خاصي است. شرايط زمـاني، مكـاني، فـردي و اجتمـاعي    
اعتبـاري   شوند. اگر شرايط وجودي يك نظريه سبب بـي  سبب بروز و ظهور نظريات مي

يندگان و مانع ماندگاري و دوام آن شود، پـس هـيچ نظريـه و قـانون ثابـت و      براي آآن 
  د.يابماندگاري نبايد تحقق 

  ط ميان شرايط ثابت و متغيرخل. 4
توان در مقـام جـواب حلـي چنـين گفـت: در ايـن        مي  هاي نقضي فوق، افزون بر پاسخ

ديدگاه خلط شده است ميان شرايط الينفك و ثابت تحقق هر نظريه يا حكـم و شـرايط   
اند. برخي شرايط الزمة الينفـك   پذير كه ناظر به نوع متعلق و محتواي آن متغير و جدايي

يافتن يك نظريه يا بيان يك حكم اسـت و تـأثيري در محتـواي نظريـه يـا حكـم       وجود
ندارد؛ مثالً از جمله شرايط تحقق يك نظريه يا حكم اين است كه بايـد انسـاني وجـود    
داشته باشد، زنده باشد، عقل و شعور داشته باشد، توانايي بيان و سخن و ارائه نظريه يـا  

خاصي مستقر باشد تا بتوانـد مطلـب خـود را ارائـه     در زمان و مكان   حكم داشته باشد،
يابنـد   دهد. چون انسان مادي است و در عالم ماده همة افعال در زمان و مكان تحقق مي

  شود. اين فعل هم در زمان و مكان خاصي انجام مي
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بلكـه نـاظر بـه نـوع      ،ناپذير تحقق نظريه نيست جدايي ةبرخي شرايط و عوامل الزم
ثيرگذار باشد. گاهي گوينده أتواند ت ه است و لذا در ماندگاري آن ميمتعلق حكم يا نظري

اي ثابت ناظر به حقيقتي ثابت در جهان است و گاه در مقـام   در مقام بيان حكم يا نظريه
توان اين  بيان سخني ناظر به امور متغير است. با قرينه عقلي يا نقلي متصل يا منفصل مي

  ثير داد.أرا ت شرايط را درك كرد و در نتيجه آن
 خاص و گاه نـاظر بـه  وجودي ضروري شرايط  ةگاه يك نظريه زاد ،به عبارت ديگر

. شرايط نـوع  نشيند خيزد و گاه بر شرايط خاص مي است، گاه از شرايط خاص برميآن 
ميـان ايـن    وط نوع دوم مربوط به متعلق حكم است هور حكم است و شراياول بستر ظ

اولـي. خلـط   نـه   ،دومي است ،سازد اي را محدود مي آنچه نظريه دو تفاوت بسيار است.
تحقـق  گرايـي بلغزانـد.    شناسي را تـا عمـق نسـبيت    تواند نظريه معرفت ميان اين دو مي

مكان دليلي بر اين نيست كه محتواي گفتار نيز مشروط بـه   زمان و درگفتارهاي آدميان 
ماندگار ارائه دهـد و از حقـايق   تواند نظريات  شرايط خاص است، بلكه همين انسان مي

به عبـارت ديگـر، تكـون تـدريجي يـك پيـام سـبب محـدوديت         جاوداني پرده بردارد. 
شـود و   بلكه بايد ببينيم از آن پيام چه فهميده مـي  ،گردد محتواي آن به زمان خاص نمي

يابد  تدريج تكون مي هقرائن دروني و بيروني آن كالم چه اقتضايي دارد. غالب نظريات ب
بلكـه انسـان چـون موجـودي زمـاني و       ؛گيـرد  و در واكنش به شرايط خاصي شكل مي

  تواند فعل غيرزماني و مكاني داشته باشد.  نمي ،مكاني است
بـراي شـرايط محدودكننـدة حكـم زده اسـت، از نـوع        سروشهايي كه آقاي  نمونه

اسـت. بـراي   حكـم   يافتن يا تحقق يـك   وجودضروري  شرايط نوع اول يعني شرايط 
گفـت، پـس اسـالم     تر بود، كمتر سخن مـي  كوتاه گويد اگر عمر پيامبر  نمونه وي مي

اسـت. پـس محتـواي آن      الغرتر بود؛ حال كه فربهي اسالم زاييدة طول عمر پيـامبر 
، 1379خـورد (سـروش،    محصول تدريجي طول عمر اوست و به درد ايـن زمـان نمـي   

بـه   نيوتنين، مثل آن است كه گفته شود اگر ). در پاسخ بايد گفت ا81-80و  68صص
داشت و فرصت كشف قانون جاذبه را نداشـت و   تري مي دنيا نيامده بود و يا عمر كوتاه

به فكر  نيوتندر كنار درخت نشسته، سيبي از درخت نيفتاده بود،  نيوتنيا اگر زماني كه 
ة ايـن حادثـة خـاص    فرو نرفته بود و قانون جاذبه كشف نشده بود، پس اين قـانون زاد 
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هاي بعد اعتبار ندارد و يا از اين باالتر گفته شود اگـر فـالن    زمان است و در نتيجه براي
پزشك متخصص با بيماران جسمي و روحي سروكار نداشت و يا نبوغ فكـري نداشـت   

شناسـي و كشـف    هاي پزشـكي و يـا روان   انديشي و زمينه و شرايط او را به سمت ژرف
رسيد. حال كه وي  داد، وي به اين نظريات درماني نمي اران سوق نميهاي درمان بيم راه

در چنين شرايطي به اين نظريات رسيده است، بنابراين نظريات وي براي زمـان بعـد از   
  وي اعتباري ندارد. 

  تالزم دليل عليت نيست. 5
دليل رابطه عليـت ميـان آن دو نيسـت.     ،تالزم يا همزماني شرايط خاص و صدور حكم

شـرابخواري را در صـدر   براي مثال قتل، ظلم، تجاوز به حقوق ديگـران و  خداوند  اگر
ر آن مقطع زماني خـاص نبـوده   صدور اين حكم، مفاسد ددليل  ،اسالم حرام كرده است

اشـكال  ايـن اعمـال را مرتكـب شـود     اي كه اگر انسان در زمان ديگـري   به گونه ،است
ليل گلودرد شما را از خـوردن ترشـي منـع    گونه كه اگر پزشكي به د هماننداشته باشد. 

اي  به گونه ،كرد، دليل صدور اين حكم، گلودرد و چرك گلو در اين زمان خاص نيست
بلـي اگـر   مجاز به خوردن ترشي باشـد.   ،ينده شما يا ديگري به آن مبتال شدآكه اگر در 

ور بتوانيم با قرائني كشف كنيم كه شرايط خاص زماني يـا مكـاني، علـت حقيقـي صـد     
و در مقام بيـان حكـم عـام     است حكم است و شارع فقط به آن زمان خاص نظر داشته

  تواند متعلق حكم را محدود سازد. اين سخن مي ،نبوده است
هـاي انشـايي    كردن احكام يا گـزاره  عرضي تلقي دربارة سروشپرسش: سخن دكتر 

هـاي   زارهشما ناظر به نظريـات علمـي اسـت كـه توصـيفي يـا گـ        پاسخاما  ؛ن استآقر
  ند. ا اخباري

نـاظر بـه    بخشي ناظر به اعتقادات و بخشـي  ؛دو بخش است ويسخن  ،پاسخ: اوالً
ن اسـت و  آهاي توصـيفي قـر  ،اعتقادات مربوط به گزاره دربارةاحكام است. مطالب وي 
كننده جهان  بري توصيفهاي خ مربوط به گزاره ،زند هايي كه مي لذا بخش مهمي از مثال

كند كـه اعتقـاد بـه آنهـا      هاي عرضي تلقي مي وي تمام اينها را آموزه پس از مرگ است.
  بلكه مضر و حجاب است. ،تنها الزم نيست نه
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هاي اخباري و انشايي با هم پيوند دارنـد. احكـام اسـالم تـابع مصـالح و       گزاره ،ثانياً
ا هـاي توصـيفي يـ    و مصـالح و مفاسـد، گـزاره   اند  ند. احكام، امور انشاييا مفاسد واقعي

هـاي پزشـكي مبتنـي بـر واقعيـات فيزيولوژيـك بـدن         گونه كه توصيه اند. همان اخباري
ي نيز بر واقعيات دروني و بروني انسان تكيه دارنـد، در درون  نآهاي قر توصيه باشند، مي

  با كمال نفس و در بيرون با جهان فيزيك و متافيزيك در دنيا و اخرت پيوند دارند. 
بلكـه   ،كننـده واقعيـت نيسـتند    هاي توصـيف  ط از نوع گزارهنظريات علمي، فق ،ثالثاً

هماننـد انـواع    ،نـد ا هـاي انشـايي باشـند كـه مبتنـي بـر واقعيـت        توانند از نوع گزاره مي
  .پزشكي و روان ي علمي برخاسته از مهندسي، پزشكيها توصيه

  مغالطه خلط انگيزه و انگيخته .6
ت. اگر كسي انگيزه بيان يـك سـخن   سخن فوق دچار مغالطه خلط انگيزه و انگيخته اس

انگيخته و محتواي آن قرار دهد، دچار اين مغالطـه شـده اسـت.     دربارةرا دليل قضاوت 
در جمعـي    براي مثال اگر كسي به دليل شرايط اجتماعي حاكميت الحـاد و نفـي خـدا،   

خاص در صدد بيان ادله اثبات وجود خدا برآمـد، انگيـزه وي اصـالح افكـار آن جمـع      
كنـد. انگيـزه چنـين فـردي      هايي است كـه بيـان مـي    اما انگيخته وي ادله و آموزهاست، 
 ،تواند سبب ترديد در محتواي سخنان وي شـود. ارزيـابي محتـواي ادلـه و سـخن      نمي

در بيـان    روش خاص منطقي  خود را دارد. در بحث جاري نيز گرچه انگيزه پيـامبر 
الزمه اين انگيزه، محدودسازي انگيخته هاي خود شرايط خاص هر مورد باشد، اما  آموزه

اي، سـبب شـود    نخواهد بود. اگر شرايط خاص اجتماعي، مثالً ظلـم حـاكم بـر جامعـه    
شخص مصلحي قيام كند و به شيوه خاصي آن نظام را دگرگون سازد و براي اصـالح و  
پيشرفت جامعه نظريات خاصي ارائه دهد، صرف انگيزه وي براي اصالح جامعه سـبب  

ساز وي فقـط بـراي همـان     ساز و جامعه گرانه يا نظريات انسان هاي اصالح د پيامشو نمي
جامعه مفيد باشد و نتواند براي ساير جوامع راهگشا باشد. همين امر اسـت كـه امكـان    

هـاي تـاريخي و    گيـري از اسـوه   الگوگيري در طول تاريخ را فـراهم كـرده اسـت. بهـره    
هاسـت. هـر مصـلحي     ديدگاه آنها به ساير دوران هاي نمونه مبتني بر امكان تعميم انسان

تواند در مدت زمان حيات خـود، اصـول، راهكارهـا و     اگر قصد و توان داشته باشد، مي
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  هاي فرازماني به مردم عرضه كند. دستورالعمل

 وجود مفاهيم و عناصر مشترك فرهنگي. 7 

در اسالم زيـان و  بيان كرد كه اگر در ص المقدمبةكاذبا تكيه به شرطيات  سروشدكتر 
شـد. وي بـا نگـاه     ديگـري نـازل مـي    نآقـر فرهنگ ديگري حاكم بود، آيات ديگري يا 

داند كـه نـاظر بـه فرهنـگ      ، آن را وجودي تاريخي مينآقروجودشناختي به سير نزول 
تـوان گفـت نگـاه     خاصي سخن گفته است و براي آيندگان اعتباري ندارد. در پاسخ مي

اعتباركردن آن  ، اقتضاي بينآقرقوم عرب در نزول آيات وجودشناختي به نقش فرهنگ 
شـان مشـتركاتي نيـز     گوني ها به رغم گونه براي آيندگان را ندارد؛ زيرا جوامع و فرهنگ

هـاي گونـاگون    اي به عناصر مشترك فرهنگي در ميان جوامع و زمـان  دارند. اگر گوينده
  كه در همه اعصار معتبر است.  تواند سخنان غيرتاريخي بيان كند توجه داشته باشد، مي

  چنين محدوديتي ايجاد كنـد، و فرهنگ درست باشد و زبان  سروشدكتر اگر سخن 
به طور كلي نبايد هيچ گزاره فراقومي، فرافرهنگي و فرامليتي ناظر بـه توصـيف حقـايق    

ها، هنجارها و قواعد عملي قابل بيان باشد. در اين صورت  انسان و جهان هستي، ارزش
لغو خواهد بود و امكان هرگونه تفاهم ميان دو نفر با دو زبان يـا   ه نيز كاري كامالًترجم

هـا و رشـد و توسـعه علـم      دو مليت و قوم، امكان كسب علم از سـاير ملـل و فرهنـگ   
گويد و زبـان   چون هركس سخن بگويد ناچار به زبان خاصي مي ؛غيرممكن خواهد بود

 كند.  ناپذيري را ايجاد مي ديت اجتنابهم بنا به فرض گوينده سخن، چنين محدو
  نآقرها و بايدها در  پيوند ميان هست 

ها) و هنجاري يا دستوري (بايـدها   به دو دستة كلي توصيفي (هست نآقرهاي  گزاره
شناســي،  و نبايــدها) قابــل تقســيم اســت. دســتة نخســت شــامل خداشناســي، انســان  

شود. ايـن   اصول اعتقادات تلقي ميشناسي است كه  شناسي و فرجام پيامبرشناسي، جهان
هاي فقهي، حقوقي و اخالقي است.  اند. دستة دوم گزاره ها ناظر به واقعيات هستي گزاره

با هم پيوند دارند؛ مثالً گـزارة  » بايدها«و » ها هست«هاي تجربي  در علوم طبيعي يا گزاره
مانـده البـالي    غـذاي «با گزارة توصـيفي  » بايد بعد از خوردن غذا مسواك زد«هنجاري 

كه ناظر به يك واقعيت عيني و ثابتي اسـت، بـه   » شود دندان، سبب كرم خوردگي آن مي



 

 

99  

دين
در 

ي 
رض

و ع
ي 
ذات

 

نحو ضرورت بالقياس پيوند دارند؛ يعني اگر بخواهيد دندانتان سالم بماند، بايـد بعـد از   
هـا و   خوردن غذا مسواك بزنيد. به همين جهـت ايـن دسـتور بهداشـتي بـراي فرهنـگ      

باشند. با توجه بـه   از اين نوع مي نآقرشده در  تبر است. احكام بيانهاي مختلف مع زمان
بـودن وي و ارزش قـرب الهـي بـراي انسـان،       پذيرش وجـود خداونـد و كمـال مطلـق    

راهكارهاي نيل به كمال الهي فرد و جامعـه اسـت.    ةدهند ارائه، نآقرهاي هنجاري  گزاره
 و نبايدها) بايدهاتعاليم اسالم ( ) و عمل بهها هستپذيرش توحيد و نبوت و معاد (بين 
تاري اسـالم بـراي نيـل بـه آن     فهاي ر ست. بر اين اساس عمل به توصيههواقعي  ةرابط

يعني اگر بخواهيـد بـه خـدا تقـرب پيـدا       ؛كنند اهداف كمالي، ضرورت بالقياس پيدا مي
  .اين مسير ضروري است پيمودنكنيد، 

اعم از اخالقـي، فقهـي،    -نآقرشده در  توان گفت احكام و قوانين بيان به عبارتي مي
به دو دسته قابل تقسيم است: برخي ناظر به  -حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ...

نيازهاي ثابت و برخي ناظر به نيازهاي متغير است. احكام ناظر بـه دسـتة اول، ثابـت و    
مسـتقيم وجـود   آنچه ناظر به دسته دوم است، متغير است. ميان احكام و نيازها ارتبـاط  

هاي اخالقي و حركت در مسير رضاي الهـي هميشـه مطلـوب و     دارد. از آنجا كه ارزش
دهنـدة راهكـار آن نيـز هميشـه و      براي رسيدن به سعادت، مورد نياز است، قوانين ارائه

  ها ثابت است. براي همة انسان
  نآقرهاي  بودن بسياري از آموزه ارشادي

ين عقلي و ارشاد بـه حكـم عقـل اسـت و بـر اسـاس       قابل تبي نآقربسياري از تعاليم 
شناخت انسان و نيازهاي او تعيين شده است. عقل انساني و نيازهاي بشـري امـوري   

گيـري اسـت و بـه زمـان      ها و اقوام مختلف قابل بحـث و نتيجـه   است كه در فرهنگ
شناسد و ابزاري مشترك بـراي همـة    شود. عقل زمان و مكان نمي خاصي محدود نمي

هـايي كـه اسـالم در پـي تحقـق آنهـا بـراي         هاسـت. بـه عبـارت ديگـر، ارزش     نانسا
هايي قابل قبول براي هر انسـاني بـا هـر نـوع فرهنـگ و نـژادي        هاست، ارزش انسان
باشد. براي رسيدن به اين ارزشها مقدمات و مراحلي را ارائه مـي دهـد كـه الزمـة      مي

داف هدايت معنـوي و كنتـرل   ترين اين اه ضروري رسيدن به آن نتايج است. برجسته
شناسي براي تربيـت يـك انسـان موفـق و      كه روان اميال و غرايز اوست. امروزه چنان
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دهد اسالم نيز در سطح باالتري و براي هـدايت   هايي ارائه مي سالم پيشنهادها و طرح
شناسي خاص و توجه  در مقام ارائة انسان نآقردهد.  ها تعاليمي ارائه مي معنوي انسان

هاي دستيابي بـه كمـاالت انسـاني اسـت و      نيازهاي عالية فطري و معنوي آن و راهبه 
چون اين نيازها اموري مشترك در بين اقوام و ملل مختلف و رشد آن مطلوب فطري 

ها قابل فهم و بلكه شيرين و دلنشـين   گفتن در اين حوزه هر انسان عاقلي است، سخن
به همين دليل محتواي بسياري از تعـاليم  ها در جوامع مختلف است.  براي همة انسان

در مورد منزلت  نآقرهاي مشترك است. براي مثال  قابل فهم و انطباق بر فرهنگ نآقر
تفكر و تعقل، توجه به عظمت خداوند در خلقـت آسـمان و زمـين، ارزش توحيـد و     

هاي مبارزه با نفس، گسـترش عـدالت    خدامحوري، ترجيح خواست خدا بر نفس، راه
ي، مبارزه با طاغوتيان و زورمندان، حج، جهاد، امر به معروف، نهـي از منكـر،   اجتماع

نماز، روزه، تربيت نفس، تربيت فرزند، هدايت معنوي جامعه، نحوة جمع ميان دنيا و 
آخرت، تاريخ اقوام گذشته و نحوة برخورد آنهـا بـا پيـامبران و نتـايج آنهـا، رسـالت       

  دهد. اهكارهاي عامي ارائه ميها و ر جهاني پيامبران، سخنان، پيام

  هاي جامع هآموزنقش رخدادهاي تاريخي در ارائه . 8
هـاي   تبـع انـواع حـوادث و رخـدادها در عرصـه      و نزول آيات بـه   اگر سخنان پيامبر

جنگ، صلح، دوسـتي، دشـمني، ازدواج، طـالق، رويـدادهاي اجتمـاعي،      مختلفي مانند 
كند؛ زيرا  اين امر به جامعيت دين كمك ميسياسي، فرهنگي، اقتصادي و ... بوده است، 

تـوان از نـوع    دهد و مـي  ها رخ مي اينها حوادثي است كه در طول تاريخ در غالب دوران
  ها درس گرفت.  در هريك، براي موارد مشابه در ساير دوران  برخورد و پيام پيامبر

ي ميان قوم ييد احكام جارأدرصد احكام، بيان و ت 99 :گويد مينويسنده مورد بحث 
دهـد   اجمالي احكام نشان مـي  ةاين است كه چنين نيست. مطالع پاسخعرب بوده است. 

شده براي آن، تازگي  اسالم يا اصل حكم يا جزئيات بياناز احكام متعددي موارد در كه 
هـاي   دارد. مقايسه ميان اداب و رسوم دوران جاهليت و اهل كتـاب آن زمـان بـا آمـوزه    

هـا و آداب دوران   دهـد. اسـالم بـا ارزش    خـوبي نشـان مـي    ا را بهه عملي اسالم تفاوت
 هـا، ظلـم سـتمگران و    پرسـتي، آداب تقـديس بـت    گرايي، بت پرستي، قبيله جاهلي، قوم
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گوركردن دختران و ... مقابله كرده است. همـين امـر    به اشراف، آزار و تحقير زنان، زنده
اگـر  بـوده اسـت.     بـا پيـامبر   يكي از علل مخالفت سران قبايل و اعراب صدر اسالم

در مقايسه با اديـان قبلـي    هاي پيشين دارد، با آموزه اشتراكدر مواردي  نآقرهاي  هآموز
نه احكام جاهليت. اشتراك با اديان الهي به اين دليـل اسـت كـه همـه ديـن       ،الهي است

بلـي  ند و لذا چون ديـن ق ا همه در اعتقاد به خدا و آخرت و اصل نبوت شريك ؛ندا الهي
هـاي   ، آمـوزه آمده را جبران كند وجود هكتاب و دين جديد آمده تا نقص ب ،تحريف شده

  نشده را حفظ و كامل كند و موارد تحريف شده را اصالح و جايگزين سازد. تحريف

  براي دين دانستن پيامبر . عدم امكان ذاتي9
كـه بـه نظـر    ذاتي دين است، در حالي   كند كه شخصيت پيامبر ادعا مي سروشآقاي 
با معيارهاي وي در شناخت ذاتيات اسالم ناسـازگار اسـت. چگونـه     رسد اين مطلب مي

امـا   ؛دانـد  را ذاتي دين و مربوط به اسالم حقيقـي مـي    خصيت پيامبروي شاست كه 
را خارج از اسالم حقيقي و از زوايد عرضي و تحميلي بـر    شخصيت امامان معصوم

در اسالم را بپذيرد يا نه؟  ت كه وي جايگاه امامان سخن در اين نيسشمارد؟  دين مي
تواند ذاتي دين تلقـي   هم نمي  كالم در اين است كه با معيارهاي اين نويسنده، پيامبر

كنـد،   را در ديـن نفـي مـي    امامـان  بـودن جايگـاه    شود. به همان دليل كـه وي ذاتـي  
ايـن   جايگاه امامـان   شود. دليل وي بر نفي هم نفي مي  بودن شخصيت پيامبر ذاتي

اسـالم حقيقـي خـارج     ةاز حـوز داند و لـذا   ميرخدادهاي تاريخي  ةزاداست كه آن را 
نيـز جـاري      وجود پيامبر). اين دليل در مورد 79سازد (رك: سروش، همان، ص مي

و بعثت ايشان و خاتميت رسالت وي از حـوادث تـاريخي      مگر وجود پيامبر است.
عـالوه او ذاتيـات ديـن را     هشود و وابسته به رخدادهاي تاريخي نيست؟ ب محسوب نمي
  محمـد كـه شخصـيت حضـرت     در حـالي  )،53-51(همـان، ص  داند غايات دين مي

اي ميان خدا و انسان براي ارسال پيـام الهـي بـه بشـر و      بلكه واسطه ،غايت دين نيست
ـ  شخصـيت   روشسـ بـر فـرض كـه آقـاي     عـالوه   هتحقق دين در جوامع بشري است. ب

گونه اثر مفيدي براي مـردم پـس    هيچ تلقي كند، وجود پيامبر ذاتي دين را    پيامبر
از خود نخواهد داشت؛ زيرا نه گفتارها و نه سيرة وي براي آنان اعتبار نخواهد داشـت؛  
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تمام سيره و سخنان حضرت واكنش به شرايط و حوادث خـاص    بر اساس اين ديدگاه،
را   و امامـان    پيامبر ةاعم از سير -سيرهاين نويسنده،  مبناي زمان خود بوده است.

پيروي باشد، قابل كه براي آيندگان    چيزي از پيامبربر اين اساس سازد.  ارزش مي بي
براي اسـالم، هـيچ اثـر عملـي       دانستن شخصيت پيامبر نخواهد بود و در نتيجه ذاتي

  براي پس از خود نخواهد داشت.

  ها موزهآبرخي  بودنها پرسشلود دليل دوم: مو
دهد، وجـود   بودن بيشتر تعاليم اسالم ارائه مي براي اثبات عرضي از ديگر داليلي كه وي

انـد. بـه نظـر وي     تعاليم و احكام فراواني است كه در نتيجة پرسش و پاسخ عرضه شده
بـه   ن او معصوم  آنچه را كه در كتاب و سنت به عنوان پاسخ خداوند، پيامبر همة

نيـز از عرضـيات   « :گويد . وي مياند عرضي ،كنندگان مطرح شده است الؤهاي س پرسش
ن و سنت رفتـه  آها و رخدادهايي كه ذكرشان در قر ها و داستان ديني است جميع پرسش

االت ؤايشان بر همين اساس احكام فقهـي كـه در پاسـخ بـه سـ      ).67(همان، ص» است
شـرايع   اي از احكـام فقهـي و   پاره« :گويد كه مي چنان ؛داند اعتبار مي اند را بي مطرح شده

يعنـي   ؛اند عرضي ،رفتآن  به معنايي كه ذكر -از جمله اسالم -اي از اديان ديني در پاره
توانسـتند   انـد كـه مـي   ]و گاه نـامطلوب [هايي تصادفي  محصول و مولود رويش پرسش

سخن خـود بـه برخـي     ). وي براي تأييد71(همان، ص» شرايع را نرويانندآن  نرويند و
  گويد: كند و مي آيات و روايات استناد مي

هاي ديني اعمـاق و ابعـاد ديگـري هـم دارد كـه در خـور        ها و پاسخ پرسش ةلكن قص
مائده حاوي نهـي و   ةجدي است. آيات صدويكم و صدودوم سور ةشناسان كاوش دين

شـما آشـكار    وجو نكنيد كه چون بر اي مؤمنان از چيزهايي پرس« تحذيري مهم است:
وجـو كنيـد    گـردد، پـرس   نازل مي نآقرشود، شما را اندوهگين كند و اگر در زماني كه 

د، خداوند از آن گذشته اسـت و خـدا   دگر آشكار مي بر شما ]نآحكم و تكليف شاق [
هـا راپرسـيدند و   ]لهئمسـ [آن  مرزگار و مهربان است. قومي پيش از شما بودنـد نظيـر  آ

  .)102-101(مائده:  »دسپس به همان سبب كافر شدن
است نهي وارد در اين آيـات نـاظر بـه احكـام و مسـائل       معتقد الميزانصاحب تفسير 

 ل از اجـل و مجهـوالت ديگـري كـه جوابشـان عادتـاً      ؤافقهي و فرعـي اسـت، نـه سـ    
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يد همـين معنـا هسـتند.    ؤاند، م ناخوشايند است. رواياتي هم كه ذيل آيات يادشده آمده
  آورد: مي رالمنثورالداز تفسير  الميزان

از ايشـان   عكاشـه شخصي به نـام   .گفتند پيامبر روزي در باب وجوب حج سخن مي«  
مپـرس چـون اگـر    [ :در جواب گفتند  ساله واجب است؟ پيامبر آيا حج همه :پرسيد

ساله بر شما واجب خواهـد شـد و    نگاه حج همهآمن در جواب بگويم بلي،  ]بپرسي و
ام شـما   گمراه خواهيد شد. آنچه من برايتان نگفتـه  ،كنيداگر واجب شود و شما تركش 

چون علت هالك اقـوام پـيش از شـما ايـن بـود كـه از پيامبرانشـان         ؛نپرسيدآن  هم از
 ةگو بود كه  آيو كردند. به دنبال اين گفت ميآن  بعد خالف پرسيدند و مي ]احكامي را[

  .)156-153ص 6، ج1417(طباطبايي، » يادشده نازل شد
نيـز در   فيض كاشانيهاي شيعي آمده است.  و ديگر كتاب البيان مجمع ين قصه درا   

   آورد: مي  علياز قول امام  تفسير صافي
بـر   را ضايع مگذاريـد و حـدودي را   آنها ،خداوند واجباتي را بر شما واجب كرد« 

نهـي وي را   ،را از كارهـايي نهـي كـرد    از آنها تجاوز نكنيد و شـما  ،شما معين كرد
هم نه سكوتي از روي فراموشي، بـه   از ذكر چيزهايي هم سكوت كرد، آن شكنيد ون

در  اهللا دهلـوي  شاه ولينيز  ).93- 92ص 2ق، ج1415(فيض كاشاني، » آنها نپردازيد
كند  در بحث از اسباب نزول شرايع به همين آيه اشاره مي ةاهللا البالغةحجكتاب مهم 

آن  در ميـان مسـلمين گنـاه   «مـي آورد كـه:     اين روايت را از پيامبرآن،  پس از و
ال او حـرام  ؤخـاطر سـ  ه چيز بآن  تر است كه از چيزي بپرسد و كس از همه بزرگ

  ).91ص، 1ج ق،1355دهلوي، » (گردد
اي از احكـام دينـي را بـه وجـه      بـودن پـاره   آيات و روايات يادشده عمـق عرضـي   

  .)71-68، ص1379(سروش،  كند آوري آشكار مي شگفت

  دن نظريهبو عام
فقط در صدد نيست كه بخشي از احكامي را عرضـي بدانـد كـه احتمـاالً      سروشآقاي 

هاي نابجا هستند، بلكه مدلول تمام رواياتي را كه در پاسخ بـه پرسـش،    ناشي از پرسش
  كند: كند. نكات زير اين ادعا را تأييد مي اند، عرضي تلقي مي بيان شده

هـاي نابجـا و بجـا،     تفكيكي ميان پرسـش  گونه تصريح وي به سخن فوق بدون هيچ
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 *گوياي تعميم فوق است.
اين اين است كه  ،نمودن موارد پرسش و پاسخ به عرضيات ي بر ملحقودليل اصلي 

ايـن   ،كننـدگان  اگـر پرسـش  اسـت؛ يعنـي    »المقـدم بةكاذ شرطيات«موارد نيز مشمول 
و در نتيجـه، تعـاليم   داد  صاحب شريعت به آنان پاسخ نمي ،دندكر نميمطرح را  ها الؤس

نبايـد   است، شده  . حال كه اين تعاليم عرضهشد جديدي از اسالم براي مردم مطرح نمي
شود، بلكه  دليل فوق فقط شامل سؤاالت نابجا نمي آنها را بيش از تعاليم عرضي دانست.

 گردد. هرگونه سؤالي را دربر مي
حاكي از ايـن اسـت    »ينذاتي و عرضي در د« ةمقال ةبرخي از عبارات نويسندگرچه 

 اسـت ي اصحاب بيان شده، عرضـي  ها پرسشكه در پاسخ به احكام فقهي بخشي از كه 
بودن كل فقه به دليل  عبارات وي نيز گوياي عرضي برخياما  *).71(سروش، همان، ص

االت در ايجـاد احكـام   ؤگونه س ايشان پس از اشاره به نقش اين. االت استؤگونه س اين
(سـروش،  » شـود  بودن فقه در اين خصـلت خالصـه نمـي    لكن عرضي« :افزايد چنين مي

اي از احكـام   بـودن را بـه پـاره    خصلت ناشي از پرسش ين عبارت،در ا ).71، ص1379
ترتيب، الزمـة ديـدگاه    بدينكند.  را ويژگي كل فقه قلمداد مي نانآبلكه  ،دهد نسبت نمي
 بودن كل يا بيشتر احكام فقهي است. وي عرضي

هـا عرضـي    شده در پاسخ به پرسـش  ي تصريح دارد كه احكام فقهي بياناز طرفي و
ها  دهد كه غالب روايات فقهي در پاسخ به پرسش است. از طرفي دليل تاريخي نشان مي

شـده ذيـل عنـوان     توضـيح بيـان   ،صادر شده است (رك: همين نوشـتار  از معصومان 
 »). روش پرسش و پاسخ در غالب روايات«

 خير اين است كه همه يا بيشتر احكام فقهي، عرضي باشند.الزمه دو نكته ا

                                                      
هـا و   هـا و داسـتان   جميـع پرسـش   ،نيز از عرضيات ديني اسـت «گويد:  كه قبالً نقل شد، وي مي چنان *

 .»رخدادهايي كه ذكرشان در قرآن و سنت رفته است
شرايع ديني  اي از احكام فقهي و پاره«اي بحث از وي نقل شد گوياي همين است: عبارتي كه در ابتد *

يعني محصـول و مولـود    ؛اند عرضي ،رفتآن  به معنايي كه ذكر -از جمله اسالم -اي از اديان در پاره
 .»شرايع را نرويانندآن  توانستند نرويند و اند كه مي]و گاه نامطلوب[هايي تصادفي  رويش پرسش
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  بررسي
دارد، معتقد اسـت آيـات و    ه در آخر كالم خود اظهار ميك چنان -نويسنده مذكورگرچه 

 ،ي اسـت نـ اي از احكـام دي  بودن پـاره  آوري بر عمق عرضي روايات مذكور دليل شگفت
اي  واني دارد كه به بيـان پـاره  در اين باب اشكاالت فرا ويرسد نظريات  لكن به نظر مي

االجـرا و   تعاليم عرضي اسالم را غيـر الزم  ويداشته باشيم كه  پردازيم. به ياد از آنها مي
  داند. خارج از اسالم حقيقي مي

مبتني  ،نمودن موارد پرسش و پاسخ به عرضيات بر ملحق ويكه دليل اصلي آنجا از 
نيز پاسخ اصلي به اين استدالل  ،ان شدبي المقدمبةكاذبر معياري است كه در شرطيات 

آن  آمد. عالوه بر آنچه در المقدمبةكاذهمان است كه در بحث در خصوص شرطيات 
  اشكاالت زير نيز قابل بيان است: ،بحث گذشت

  تعميم حكم مورد استثنا به كل موارد ةمغالط. 1
فقهـي كـه در    كننده از پرسش، تمام احكام با تكيه بر آيات و روايات نهي سروشآقاي 

شمارد. سخن وي گرفتار مغالطه تعميم حكـم   ها بيان شده را عرضي مي پاسخ به پرسش
كننده به پرسش است.  توجهي به آيات و روايات توصيه مستثنا به مستثنامنه و مستلزم بي

هـا ممنـوع    دليل عقلي و نقلي بر توصيه به پرسش داللت دارد. از طرفي، برخي پرسـش 
ها در متون روايي را در مجموعـه   مورد بحث، همه پاسخ به پرسش شده است. نويسندة

اعتبـار   مصاديق قطعي يا احتمالي سؤاالت ممنوعه قرار داده و لذا عرضي، غيرديني و بي
  آيد: كند، در حالي كه اين سخن ناتمام است. توضيح بيشتر در ذيل چند بند مي تلقي مي

  توصيه عقل به پرسش از شارع )ا
اي متعارف براي تبيين ابعاد ديدگاه آن مكتب و انتقال  ب مكتب، شيوهپرسش از صاح

آن مسـلك   زواياي تيـره و مـبهم   روشنگري هاي بعدي است. اين روش به آن به نسل
 امري كامالً برآيند.آن  كساني است كه در صدد شناخت ةهم ةانجامد و قابل استفاد مي

 شـريعت اسـت و  آن  ريح صاحبمكتب مورد تصي هر آرا اي از پاره طبيعي است كه
آيـد.   دست مـي ه بشريعت  هاي صاحبان هاي هواداران و پاسخ برخي از طريق پرسش
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هرگـز مطالـب تحميلـي، عرضـي و      ،اگر مطالبي در ضمن پاسخ به پرسش ارائه شـد 
هاي  شود، بلكه چه بسا صاحب مكتب بسياري از ديدگاه مكتب تلقي نميآن  از هبيگان

 طريق تبيين نموده و به همين مقدار از بيان اكتفا نمايـد. ايـن   اساسي خود را به همين
روشي نيست كه مخصوص اسالم باشد. حتي كـاربرد ايـن متـد در خـارج از      شيوخ،
االت پرسشـگران و  ةدين نيز امري متعارف است. مگـر نـه ايـن اسـت كـه سـ       ةحوز
ي را هاي مختلف علمي در پيشرفت علوم نقـش بسـزاي   نظران رشته هاي صاحب پاسخ

 ايفا نموده است؟ 

  ب) تشويق آيات و روايات به پرسش از شارع
 ديگـر،  اگرچه در روايات، پرسش نامطلوب مورد نهي قرار گرفته اسـت، امـا از طـرف   

توان يك آيـه   در فهم قرآن نمي. ترغيب واقع شده است پرسش مطلوب مورد تشويق و
آيات و روايات نوع خاصـي   برخيد. اگر در كررا بدون درنظرگرفتن ساير آيات تفسير 

سـاير انـواع   در آيات و روايات پرشمار ديگري  ،مورد نهي قرار گرفته است، پرسشاز 
 ده است. مجموع آيـات متعـدد حـاكي از   شترغيب بدانها رزشمند تلقي شده و پرسش ا

 جز نوع خاصي از آن است.  االت بهؤضرورت يا ترجيح انواع س
كنـتم ال  آن  فاسئلوا اهل الـذكر « مي فرمايد:خداوند در راستاي تشويق به پرسش 

. در اين كريمـه پرسـش از اهـل    )43(نحل:  پرسيدباز اهل ذكر  ،دانيد اگر نمي»: تعلمون
عنوان منبعي براي شناخت تعاليم اسالم قلمداد شده است و ما را با پرسش براي ه ذكر ب

مراد از  آيه ايـن اسـت   اي روايات  هاي ديني تشويق نموده است. بنا بر پاره رفع جهالت
كنيـد   برطـرف  و اهل بيت وي    كه ابهامات وحياني و ديني را با پرسش از پيامبر

ديگـري نيـز    ةعبارت قرآني يادشده در آيـ  ).25ص، 4باب، 27، جق1408(حر عاملي، 
    ).7(انبياء:  تكرار شده است

كه حضرت بـر   آمده است كه در حالي اميرالمؤمنينهمچنين در روايتي به نقل از 
از  ،قبل از اينكه مرا از دست بدهيـد  »:تفقدونيآن  سلوني قبل«فرمود:  ،منبر نشسته بود

بلنـد شـد    اشعثآن  دنباله ب ).128ص، 49باب، 15جق، 1408، (حر عاملي من بپرسيد
د كن به پرسش تشويق مي مردم را  د. در اين روايت امامدا پاسخرد و حضرت كال ؤس
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  ر زمان حيات وي بهره برداري گردد. تا از علوم حضرت د
ـ  »سـلوني «آمده است كه فرمود:   عليدر روايت مشابه ديگري از قول  آن  دنبـال ه ب

، 29ب، 20ج همــان،( دداو حضــرت جــواب  مطــرح كــردفقهــي  پرســشدو  الكــوا ابــن
  ).486ص

دانـش را بـا   »: قيدوا العلـم بالكتابـة  «چنين آمده است:    در حديثي از پيامبر اكرم
). قيـد بـه   141، ص74ج ،ق1404كتابت مهار [و از زوال آن جلوگيري] كنيد (مجلسي، 

معناي زنجير و تقييد به معناي به زنجيركشيدن است. اين روايت اشاره بـه گريزپـابودن   
جهت براي محافظت  رفتن و فراموشي آن دارد. بدين هاي علمي و احتمال از دست آموزه

  .از آن، بر كتابت تأكيد شده است
از طريـق  »: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها«فرمايد:  نيز مي  صادقامام 

نوشتن [از دانش خود] محافظت كنيد. به تحقيق در آينده به آنهـا نيـاز خواهيـد داشـت     
  ).52، ص1، ج1365(كليني، 

  اميرمؤمنـان بـه  (  كـرم اپيـامبر  «چنين آمـده اسـت:     باقردر روايتي از امام 
مـي  عرض كرد: اى رسـول خـدا، آيـا      على: آنچه بر تو امالء مى كنم بنويس. فرمود

چـه   ؛نـدارم تو بـيم  فرمود: من از فراموشى    ؟ پيامبر اكرمكنم فراموشترسيد كه من 
ناپذير به تو عطا كنـد، لكـن بـراى     خداوند درخواست كردم كه حافظه فراموش ازآنكه 

؟ انـد  چه كسـاني رسول خدا شريكان من عرض كرد: اى   علىبنويس.  شريكان خود
تواند ... سپس با دستش به حسن اشاره كرد و فرمـود   فرزندانائمه كه : «حضرت فرمود

اين اولين آنهاست، سپس با دستش به حسين اشاره كرد و فرمـود امامـان كـه فرزنـدان     
  ).167ق، ص1404(صفار، » تواند

نقـل كتـب و احاديـث و ارزش    «بابي با عنوان اصول كافي در كتاب  كلينيمرحوم 
آوري  قرار داده كه روايات متعددي را در ايـن موضـوع جمـع   » نوشتن و استناد به كتابها

  )53-51، ص1، ج1365كرده است (كليني، 
بـراي  آن  نوشـتن  علمي از پيشوايان ديني و ثبـت و  ةال و استفادؤتأكيد بر ارزش س

تواند تعاليم ديني  مي ها پرسشبه اين هاي آينده بيانگر اين است كه پاسخ  ديگران و نسل
ـ   و روش زندگي پيشوايان ي آن آرا ةرا به آيندگان نشان دهد و آنان را در كشـف و ارائ
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را  وسـاير امامـان معصـوم      مكتب ياري رساند. اينكه شيعه روايات پيـامبر اكـرم  
 نبـوت پيـامبر خـاتم     خـط رسـالت و   ةداند و امامت را كامـل كننـد   مكمل قرآن مي

در اين نكته نهفته است كـه آيـات مجمـل قـرآن و     آن  هاي از جمله حكمت ،شمارد مي
مواردي كه در قرآن توضيح كافي در مورد تعاليم اسالم بيان نشده است از طريق گفتـار  

  االت پيروان اين مكتب تكميل گردد. ؤو پاسخ آنان به س و ائمه   پيامبر

  روش پرسش و پاسخ در غالب روايات ج)
 هـا از معصـومان    دهد كه غالب روايات در پاسخ به پرسـش  ل تاريخي نشان ميدلي

صادر شده است. توضيح اينكه بيشترين روايات، اعم از فقهي و غير آن، از طريق امام 
چنين فرصتي بـراي تبيـين    به ما رسيده است. ساير امامان   صادقو امام   باقر

صت را براي نشر و تبيـين معـارف اسـالم در    بيشترين فر  دين نيافتند. اين دو امام
تالش وافري براي  اختيار داشتند و حوزة رسمي تدريس داشتند. امام پنجم و ششم

رفتة  شده و از بين سازي معارف دين براي آيندگان انجام دادند و روايات فراموش غني
اي آينـدگان  را مجدداً بيان و احيا كردند و بر كتابت و حفظ روايات خود بر پيامبر 

تأكيد داشتند. اما نكته قابل توجه اين است كه روش تدريس آنان ارائـة سـخنراني يـا    
ويژه  نها پرسش و پاسخ، بهتدريس در موضوعي خاص نبوده است، بلكه شيوة اصلي آ

پـس از اقامـه    طرح سؤال از سوي شاگردان بوده است. بنا به گزارش تاريخ، امـام  
گفتن براي مردم بود. حلقة  كرد و آماده سخن ه مردم مينماز جماعت در مسجد، رو ب

فرمـود: هرچـه را    مـي  اي بـود كـه صـدر و ذيـل نداشـت. امـام        درس نيز به گونه
دادنـد. ديگـران    پاسـخ مـي   پرسـيدند و امـام    خواهيد بپرسيد. افراد سؤاالتي مي مي
سـؤال   نـد. وقتـي يـك   شـد  شنيدند و به تناسب عالقه خود وارد بحث و سؤال مي مي

ترتيب، روش  كردند. بدين شد، همة اصحاب آن را به صورت روايت نقل مي مطرح مي
درسي آنها به نحو پرسش و پاسخ بوده است. آنان شاگردان خود را در حلقات درسي 

تـراث شـيعي را غنـي سـازند       هـاي خـود،   كردند تا ضمن پاسخ به پرسش تشويق مي
 ).99، ص2، ج1362/ عمادزاده، 111، ص1382زاده،  (حسيني



 

 

109  

دين
در 

ي 
رض

و ع
ي 
ذات

 

  ناتمام بودن استناد نويسنده به آيات و روايات د)
سـوره مائـده) و سـه     102و  101به دو آيه ( »ذاتي و عرضي در دين« ةمقال ةنويسند. 1

اي از احكام در اسالم گرفته است  بر وجود قطعي پاره روايت استناد كرده و آنها را دليل
ت مـذكور  يك از آيات و روايـا  هيچ لي است كهاين در حااند.  االت بودهؤكه ناشي از س

كه بستر نزول اين آيات  از پيامبر  عكاشهچنين داللتي ندارند. آيات مذكور و روايت 
و نهـي مسـلمانان از    بيانگر وجود چنين احكامي در ميان اقوام قبل از اسالمبوده است، 

ن گذشـته ناشـي از   . اگر قرآن بگويد برخي از احكـام در اديـا  هستند طرح اين سؤاالت
اي از احكـام   پـاره  دهد كه در اسالم نيز قطعاً اند هرگز نشان نمي هايي بوده چنين پرسش

صـرف تشـابه اسـمي     ند. تفاوت بسياري ميان اسالم و اديان گذشته وجود دارد وا چنين
 در اسالم نيز قطعاًاست، دهد كه آنچه در اديان گذشته وجود داشته  ميان اديان نشان نمي

افتاد. براي حكم قطعي در مورد  حاجت به دين جديد نمي ،جود است. اگر چنين بودمو
دال بـر احكـام فقهـي و شـأن      ةوجود يا عدم وجود چنين احكامي در اسالم بايد به ادل

  ادله مراجعه شود.آن  نزول
دو نكته در آيات و روايات مذكور وجود دارد كه احتمال وجود چنين احكامي را . 2

اول اينكه در ايـن ادلـه مسـلمانان از طـرح چنـين       ةدهد. نكت بسيار كاهش ميدر اسالم 
گونـه   ايـن نهي داللـت دارنـد.    يادشده بر. دو آيه و سه روايت اند هايي نهي شده پرسش

االتي ايفـا  ؤثري در بازداري مسلمانان صدر اسـالم از طـرح چنـين سـ    ؤنقش مروايات 
تفسـير  موجـود در   مـذكور حتـي روايـت    دوم اينكه از ميان روايـات  ةنكت نموده است.
االت در صـدر اسـالم اسـت، نشـان     ؤگونه س اي از اين نمونه ةدربردارندكه  الدرالمنثور

شد كه آيا هرساله حـج واجـب اسـت،     در برابر اينكه بارها سؤال مي دهد  پيامبر  مي
آري، حج گفتم  خير، اگر مي«دادند تا اينكه در مرتبة چهارم فرمودند:  حضرت پاسخ نمي
 يعني حضرت متوجه بودند و پاسخ *)؛214ص  ،1411(واحدي، » شد هرساله واجب مي

جـا حكمـي در اسـالم جعـل نشـود و       پرسش بي ةتا در نتيجمنفي به اين پرسش دادند 
                                                      

اين روايـت بـا انـدك تغييـري در     ». ] ثم قال في الرابعة: ال و لو قلت نعم لوجبتت [رسول اهللا فسك« *
فاعرض [رسول اهللا] عنه (عن السائل) حتي عـاد مـرتين او   «) هم آمده است: 31، ص22بحاراالنوار، (ج

 ».: ويحك و ما يؤمنك ان اقول نعم واهللا لو قلت نعم لوجبتثالثاً فقال رسول اهللا 
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االتي مطـرح  ؤفرض اگرهم كساني چنين سـ  ديگران به مشقت اضافي نيفتند. بنابراين بر
داده داده يـا پاسـخ مثبـت    ن شريعت آنها را پاسـخ  معلوم نيست كه صاحبا، كرده باشند

بـه   پاسـخ پيـامبر    نوعي حاكي از سروشروايت مورد استناد دكتر حتي باشند، بلكه 
روايـات ديگـري نيـز نشـان      كه موجب وجوب فعل جديـد نشـود،   الي استؤچنين س

دادنـد. بـراي مثـال     به برخي سؤاالت كه مصلحت نبود جواب نمـي  دهد كه ائمه  مي
كند، حضرت جواب  پرسيد: دجال چه زماني خروج مي  عليقتي فردي از حضرت و

دقيق نداد و فرمود: علم آن نزد خداست، اما اگر بخواهي عالئم آن دوران را برايت بيان 
 ).326، ص12ج  ق،1408كنم. سپس حضرت به بيان آن عالئم پرداخت (نوري، 

آيـه را نـاظر بـه     طباطبـايي د. عالمـه  ان مفسران آيات فوق را دو گونه تفسير كرده. 3
). برخـي از مفسـران آن   154، ص6ق، ج1417طباطبايي،  سؤال از احكام دانسته است (

را ناظر به نهي از پرسش از امـور شخصـي خـود يـا ديگـران كـه بـه كشـف اسـراري          
اند. فهم اين اسرار، مثالً كشف زمان مرگ يا پدر حقيقي برخي افـراد،   انجامد، دانسته مي
ه بسا رنجش خاطر خود يا ديگران را بـه دنبـال دارد. گـاهي بيـان پـدر واقعـي يـك        چ

فيض و  شيخ طوسي). 116، ص3ق، ج1405كند (رك: طبري،  آبرو مي شخص، او را بي
/ فيض 36، ص4تا]، ج اند (رك: شيخ طوسي، [بي هر دو را در حد احتمال آورده كاشاني

احتمال در مورد معناي آيـات فـوق    ). در هر صورت دو300، ص1ج ق،1418كاشاني، 
 توان ان را ضرورتا ناظر به احكام دانست.  بيان شده است و نمي

  ها ه) نابجابودن احتمالي برخي پرسش
 هيچ تفكيكي نكرده اسـت و  هاي احتمالي از معصوم  ميان انواع پرسش سروشآقاي 

يان شده است. ايـن  هايي دانسته است كه در پاسخ آنها ب شدن آموزه همه را منشأ عرضي
سخن، ناصواب است؛ چون مستلزم عدم تمايز ميـان انـواع سـؤاالت احتمـالي (بجـا و      

االت ؤسـ  ممكن استدر اينكه هميشه دادن است.  جا) از شارع و حكم واحد به همه بي
 ي درهـاي  پرسشبلكه چنين  ؛شكي نيست ،نامطلوبي از يك صاحب مكتب پرسيده شود

و بـه  احتمال تحقـق دارد  و از جمله در تاريخ اسالم نيز  اديان گذشته مطرح شده است
همين دليل هم مورد نهي قرار گرفته است. اما اين امر هرگز مسـتلزم دورريخـتن تمـام    
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اعتنايي به روايـات معتبـر و    . بيگردد شده نمي هاي ديني عرضه آنچه در پاسخ به پرسش
جـا،   شـدن آنهـا از سـؤاالت بـي     يشده از آنها، به دليل احتمال ناشـ  احكام فقهي استنباط

كردن حكم احتمالي بر حكم يقيني است؛ چون يقـين داريـم كـه روايـات      مستلزم مقدم
صحيح بر ما حجت است. از طرفي، يقين نداريم كه فالن روايت كه فعًال مـورد اسـتناد   

دهيم و  جا باشد؛ بلكه فقط احتمال آن را مي براي اثبات يك حكم است، مولود سؤال بي
بودن اين احتمال در مورد روايات داللـت دارد.   طرف ديگر، قرائن موجود بر ضعيف از

لذا بايد به حكم عقل و شرع به يقين اجمالي خود عمل كنيم و با احتمال، يقين را كنـار  
نزنيم. اگر در موردي از روايات قرائن متصله و منفصله توانست اين احتمال را تقويـت  

  ص بايد دقت كنيم.كند، در تفسير آن مورد خا
تعميم حكم موارد استنثا بـه كـل مـوارد     ةتوان گفت كه اشكال مغالط در مجموع مي

ضمن اين مثال قابل بيان است: اگر رييس جمهور يك كشور بـه وزيـر بهداشـت خـود     
 دستور دهد كه تمام متخصصان پزشكي كشور را تست سالمت بگيريد و همه كـه مـثالً  

مبتال به سرطان مغزي را به عضويت يك مركـز پژوهشـي    جز افراد ،نفرند 5000حدود 
 سـرطاني ميـان آنهـا    افـراد  فرد يا به صرف احتمال وجودورديد. اگر وزير مربوطه آدر 
يـا دسـتور ريـيس جمهـور را عملـي كـرده       آ ،ضويت آن مركز درنياوردعيك را به  هيچ

  فرع است. گيري خالف دستور رييس جمهور و فداكردن اصل براي است؟ چنين نتيجه

  ساير اشكاالت. 2
و بـراي  مطلبي عرضي اسـت   ،اگر هرجا كه مطلبي در پاسخ به پرسشي ارائه شودالف) 

ر اظهارات و مكتوبات هر صاحب نظـري ولـو   بيشتآيد  الزم مياعتبار است،  آيندگان بي
اصل اشـكال   چون ؛اعتبار باشد بيبراي زمان بعد  ،ال هم ارائه نشودؤدر پاسخ به يك س

نظريـاتي كـه يـك     معمـوالً نده به نوع سخني است كه در پاسخ بـه پرسـش باشـد.    گوي
اي حاضر در مجلس  ال فعلي شنوندهؤكند يا در پاسخ به س ي بيان ميا گويندهيا  سخنران

ي است كه قبًال دربارة ديدگاه او مطرح شـده يـا سـؤاالت    االتؤاست و يا در پاسخ به س
ال مقـدر هـم اشـاره    ؤاست كه گاهي به اصل سكه به ذهن خود گوينده رسيده مقدري 

 االتي را كه ديگـران از او ؤگوينده س پردازد. غالباً ميآن  به پاسخ نمايد و گاهي صرفاً مي
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 ؛دهـد  االت ارائـه مـي  ؤسـ آن  خاطر دارد و بيانات خود را در تبيين و پاسخ به به ،دارند
دهد كه نوشتن بسـياري   مي پردازان گوناگون نشان كتب نويسندگان و نظريه ةبلكه مطالع

آن  لـف در مقدمـه بـه   ؤال اسـت. خـود م  ؤاز كتب و مقاالت در پاسخ به يك يا چند س
ايـن   ةكند. در هم االتي آغاز ميؤكند و بيان اصل مطالب را با طرح س االت اشاره ميؤس

گويـد (در موردجـايي كـه     كنـد و مـي   مطـرح مـي   سروشموارد همان اشكالي كه آقاي 
ايـن   ،پرسـش مطـرح نشـده بـود    آن  و اگـر  است شده و او جوابي داده پرسشي از امام

لـف  ؤذهن فالن م بهال ؤتوان گفت اگر فالن نكته و يا س شد) مي جواب هم مطرح نمي
كرد. حال كـه توجـه بـه يـك      اي را بيان نمي او چنين مطلب و نظريه ،خطور نكرده بود

شـده را   ارائه نمايد، مطالب بيان در مقام پاسخ به آن، مطالبي ال سبب شده است تا اوؤس
  تلقي نمود.    ]بيگانه از نظريات حقيقي و ذاتي او و كامالً[بايد عرضي 

همه يـا  ستلزم عدم لزوم اجراي نويسندة مذكور كه معرضي به معناي مورد نظر ب) 
 احكام فقهي است، مخالف صريح آيات و رواياتي است دال بر اينكه اوامر شارع واكثر 

مخالفـت بـا آنهـا     االجـرا هسـتند و   شـوند و الزم  هي تعاليم ديني محسوب مياحكام فق
موجب هالك و عذاب الهي است، نه اينكه اموري عرضي، غيرديني، تحميلي بر ديـن و  

گويد تمام يـا اكثـر احكـام اسـالم،      مي سروشبه عبارت ديگر، االمتثال هستند.  غير الزم
هاي بعد اعتبـاري ندارنـد. ايـن     اند و براي زمان معنا كه تاريخي ذاتي دين نيستند؛ به اين

 سخن با روايات ناسازگار است؛ زيرا:
انـد و تفكيكـي    اوالً، رواياتي كه بر ضرورت عمل به احكام دين تأكيد دارند، مطلـق 

اند. ظاهر روايات ايـن اسـت كـه آنچـه در صـدر       ميان احكام ذاتي و عرضي قائل نشده
ايـن   ةاز جملـ هـاي بعـد هـم واجـب اسـت.       در زماناسالم خدا بر مردم واجب كرده، 

امـا بـه    اسـت،  آورده  علياز سخن امام  سروشكالمي است كه خود آقاي  ،روايات
خداوند واجباتي را بر شـما واجـب   «فرمايد:  ده است. حضرت ميكرتوجه نآن  مضمون

 و شـما  بر شما معين كرد از آنها تجاوز نكنيـد  را ضايع مگذاريد و حدودي را آنها ،كرد
هـم   نآاز ذكر چيزهايي هم سكوت كـرد،   نهي وي را نشكنيد و ،را از كارهايي نهي كرد

-92، ص2ق، ج1415(فـيض كاشـاني،   » نه سكوتي از روي فراموشي، به آنها نپردازيـد 
امـا بخـش    ،گيـرد  بخش آخر روايت را مي »ذاتي و عرضي در دين« ةمقال ةنويسند ).93
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تنهـا   قسمت اول روايت عمل به احكام شرعي و فقهي را نـه انگارد.  را ناديده ميآن  اول
لزوم عمل به واجبات و ترك محرمات را بـه مـا گوشـزد     بلكه صريحاً ،شمارد زايد نمي

ـ    كن مي  الـدرالمنثور يادشـده از تفسـير    ةد. همچنين در ضمن روايتـي كـه صـاحب مقال
 ».گمراه خواهيد شـد  ،اگر واجب شود و شما تركش كنيد«فرمايد:  مي پيامبر  ،آورد مي

گويـد ايـن روايـات بـه طـرز       گيـرد و مـي   اين كالم را ناديده مـي  سروشچگونه دكتر 
ايـن  اي از احكام فقهي دارد؟  بودن پاره]االمتثال غير الزم و[آوري دال بر عرضي  شگفت

، مضمون ايـن  سروشداند؛ در حالي كه آقاي  روايت ترك واجبات را سبب گمراهي مي
از اسالم حقيقـي و بلكـه توجـه و عمـل بـه آنهـا سـبب گمراهـي و          روايات را خارج

يات واجبـات  ئجز ةاگر احكام فقهي كه دربردارندشمارد.  دورشدن از حقيقت اسالم مي
چگونه ممكن است ترك واجبات و  ،دنخارج از اسالم حقيقي و زايد ،و محرمات است

  ارتكاب محرمات موجب گمراهي گردد؟
 زرارهبر جاودانگي شريعت تأكيد دارند؛ مانند روايت صحيحة ثانياً، روايات متعددي 

دربارة حالل و حرام پرسيدم. پس ايشان فرمودنـد:    صادقكند: من از امام  كه نقل مي
ص  محمـد ص براي هميشه تا روز قيامت حالل خواهـد مانـد و حـرام     محمدحالل «

هـم   شـود و غيـر أن   ييك تبـديل نمـ   براي هميشه تا روز قيامت حرام خواهد ماند. هيچ
نقل شده اسـت    باقر). روايت ديگري نيز از امام 58، ص1، ج1365(كليني، » آيد نمي

خطاب به مردم فرمودنـد: اي مـردم! حـالل مـن تـا روز       جدم پيامبر «فرمايد:  كه مي
). ايـن  17، ص2(همان، ج» قيامت حالل است و حرام من هم تا روز قيامت حرام است

ني شريعت را بيان كرده است و تفكيكي ميان احكام ذاتي و عرضـي  روايات گسترة زما
كه احكام را منحصر به صدر اسالم  سروشنيز قائل نشده است؛ بلكه ادعاي امثال آقاي 

 داند، صريحاً رد كرده است. مي
كند: در اينجا دو مطلب بايد از هـم تفكيـك    ج) سؤال نابجا نيز پاسخ را عرضي نمي

نابجـا  االت ؤگونه سـ  ن است برخي از احكام در اسالم ناشي از ايناينكه ممك. 1شوند: 
حكـم  پرسشي بيـان نمـوده اسـت، آن    در پاسخ به چنين چون حكمي را خدا . 2 .باشند

اوالً  بايد گفته شـود كـه   سروشاالجراست. برخالف راي آقاي  امري عرضي و غير الزم
اگر هم ثانياً ندارند. نخست لب داللتي بر مط -ه بيان شدك چنان -آيات و روايات يادشده
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مطلـب اول  چـون   ؛داللتي بر امر دوم نخواهند داشت ،بر فرض بتوانند آن را اثبات كنند
اي  ، بلكه روايت مورد استناد وي نافي چنين مالزمهمطلب دوم نيست ةهرگز اثبات كنند

 يـامبر  آورد پ مـي  الدرالمنثوريادشده از تفسير  ةروايتي كه صاحب مقالاين در است. 
ايـن روايـت   ». گمـراه خواهيـد شـد    ،اگر واجب شود و شما تـركش كنيـد  «فرمايد:  مي
گويد كه اگر سؤال نابجايي پرسيده شد و حكمي صادر شد، نبايد به آن عمل شود؛  نمي

تأكيد دارد كه بايـد عمـل شـود و     سروشچون عرضي است، بلكه بر عكس نظر آقاي 
، گنـاه  اهللا البالغهةـ  حجروايت نقل شده از كتاب ترك آن سبب گمراهي است. البته طبق 

 سنگيني عمل به اين روايت براي مسلمانان، بر دوش پرسشگر نابخرد خواهد بود.

  گيري نتيجه
تنها اعتقاد قلبي و التـزام عملـي بـه عرضـيات      در ديدگاه مورد بحث در مقالة حاضر، نه

ـ    درصد احكام قرآن را شامل مـي  99دين، كه  دارد؛ بلكـه اينهـا امـور    شـود، ضـرورتي ن
بر ديدگاه خـود   سروشترين دليل آقاي  تحميلي بر اسالم و مانع كمال آدمي است. مهم

نشده تاريخي و خـالف واقـع اسـت. ايـن      يعني شرطيات محقق المقدمبةكاذشرطيات 
ديدگاه دچار مشكالت فراواني است؛ از جمله آنكه در آن خلط شده است ميان شـرايط  

پـذير كـه نـاظر بـه نـوع متعلـق و        هر نظريه با شرايط متغير و جداييثابت براي تحقق 
اند. خلط ميان انگيزه و انگيخته و خودشكني از ديگـر مشـكالت آن اسـت.     محتواي آن

شوند. عالوه بـر آنكـه خـود، مسـتلزم نفـي       تمام نظريات ماندگار نقضي بر آن تلقي مي
  اعتبار از تمام سخنان و نظريات است. 

يل اين نظريه، وجود تعاليم و احكام فراواني است كه در نتيجة پرسش و از ديگر دال
توان گفت: اوالً، دليل عقلي و شرعي ما را به پرسش  اند. در جواب مي پاسخ عرضه شده

كند؛ اما از آنجا كه هر قانوني معموالً موارد اسـتثنايي هـم دارد، ايـن     از شارع توصيه مي
هـا نـامطلوب    م ارزش پرسش، طـرح برخـي پرسـش   قانون نيز چنين است؛ يعني به رغ

ال از ؤسـ ، باشـد خطرآفـرين  چه بسا براي فرد آن،  اموري كه تبييناست؛ مانند سؤال از 
 عمداً دربـارة ال از واجبات و محرماتي كه شارع ؤسيا ديگران، يا  مرگ خوددقيق زمان 

است. ثانياً، عقـل  ها نهي كرده  لذا شارع ما را از اين نوع پرسشده است. كرآنها سكوت 
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دانيم همه يا غالـب آنهـا بـه     و شرع روايات معتبر را بر ما حجت كرده است با اينكه مي
هـاي نـامطلوب در كلمـات     روش پرسش و پاسخ بوده است. لذا احتمال وجود پرسش

  تواند دليل حذف تمامي روايات مشتمل بر پرسش شود. راويان نمي
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