
 بسم الله الرحمن الرحیم
دوست میان گفتگویی که اینک مالحظه می فرمایید، در زمینه روشنفکری دینی است که 

خالصه سخن من این و اینجانب در گرفته است. گرامی ما جناب آقای ایمان سلیمانی امیری 
بوده است که روشنفکری دینی در ذات دین است که تمام انبیاء عبارت از روشنفکرانی بودند 

بر این نظر است که که به اصالح دین آباء و اجدادی خویش روی آورده اند؛ اما نامبرده 
دینی پاردوکسیکال است و اصالح دینی به مثابه کفر به بعض دین است و اساسًا روشنفکری 

دین اصالح پذیر نیست و چاره آن است که به کلی از دین اعراض شود. تفصیل گفتگو را در 
 ذیل مالحظه می فرمایید.

 سلیمانی

Iman.s.a[ ,۸۱.۷۰.۸۱ ۳۸:۷۲] 
[In reply to ]جعفر نکونام 

 ، یگرامدرود بر شما جناب نکونام 
 

 مےگردد. میتقد ینوشته ام که در پنج پست متوال شتانیمفصل در نقد فرما یمتن
 

 ��درخدمت خواهم بود لیبا کمال م دیداشته باش گرید  ینقد چنانچه
 

نقد نگاه » با جناب دکتر جعفر نکونام و متن  ی؛ ) تقابل ینید  یروشنفکر ای یشیبر نگاه نواند نقدی ️⚜
 (شانیتوسط ا« ن به قرآ انهیجو  زهیست

 
 یشیاز نواند شانیآمد. با توجه به دفاع ا شپی نکونام جعفر دکتر جناب با مصاحبت و گفتگو اتفاق سرانجام��

 گریکدینقادانه نسبت به متون  ییتفکر ، قرار بر گفتگو  نیدانستن ا یو مخالفت بنده با اسالم ینید  یروشنفکر ای ینید 
است با  دی. امسمیرا مےنو  ینقد شانیقسمت به نقد ا نیدر ا زینشر نمودند و بنده را منت یآمد. جناب نکونام متن شیپ

 حاصل شود. یا ستهیدرخور و با جهیسلسله مباحث نت نیا یادامه 
 



 یمن با آن آشنا شوند. بنده دارا یعرض شود و خوانندگان  متنها ستیالزم است که مےبا ای نکته ابتدا در��
 ای یشینسبت و اصالت نواند»   یمسئله  نکهیدو طرفه، با توجه به ا یگفتگو  نی، اما در اتفکرات خداناباورانه هستم

 به بحث خواهم نشست. ینید  نمورد گفتگوست، از منظر درو « با اسالم  ینید  یروشنفکر
 
آورده و سپس مورد نقد قرار دهم. مطالب جناب  نا  یمطالب جناب نکونام را ع میمےنما یآنکه بنده سع گرید 

 نموده ام. گذاری عالمت( ️♦با نشان ) زی، و مطالب خود را ن ممےنمای مشخص( ��کونام را با نشان )ن
 

مقوله روشن  نینگاه ما را به ا چهیو در  هیداستان که بتواند زاو  کی ذکر نکونام جناب متن نقد به ورود از قبل��
 .ستین دهیاز فا یکند خال

 
کنند که  یرا باز یخود خواست تا نقش مرغ انیاستاد از دانشجو ،  یگریدر کالس آموزش باز  یروز ندیگو 

 بر سر النه آنها فرود خواهد آمد. یبمب بیعنقر 
مرغ و خروس. در آن  یخود بمثابه بال پرندگان و سرو صدا یشروع کردند به تکان دادن دستها انیدانشجو 

 . لذا او را فراخواند.ختیجب استاد را برانگامر تع نیصدا نشسته بود و ا یآرام ، ساکن و ب گرید  ییدانشجو  انیم
 ست؟یات چ ییصدا یو ب یتحرک یسبب ب دیاو پرس از

نمےدانم، چگونه  یو مفهوم بمب را نمےدانم. وقت یمن مرغ هستم ، و معن» مورد بحث اشاره نمود  یدانشجو 
 «اشته باشمنسبت به آن د یو من واکنش فتدیم یچه اتفاق گریکه چند لحظه د  شمیاندیمےتوانم ب

نسبت  یرونیب هینشست، نه از زاو  یخود به بررس یدر جا دیرا با یمذکور نشان داد هر واکنش یواقع دانشجو  در
 به آن.

در درون آن جستجو کرد، اگر  دیآنرا با یرامونیپ یلفه هاؤ اسالم و م میمطلب از آنجا راهگشاست که بدان نیا
، از نگاه یو اسالم ینید  یروشنفکر ای یشینواند مینی. حال ببمیمےکن «یالماس» ای «ینید » به کلمه  دیواقعا خود را مق

 مےرسد. نظرنامناسب و زائد ب ایچگونه مقبول و مشروع  یاسالم
 

 نکونام آورده اند که جناب
است که با نص قرآن و سنت مطابقت داشته  نیا یاسالم شهیاند کی ی)بنده( ، مالک درست دفرمودی شما ��

 باشد.
 



است که قرآن و سنت را فصل الخطاب  یاسالم اری، بلکه نگاه و معستیمطلب نگاه بنده ن نای/  فوق دنق️♦
مخالف قرآن را فاقد ارزش  ثیاحاد  یمهم تا بدانجاست که حت نیمےداند و هر آنچه مخالف آن است را فاقد اعتبار. ا

 لیمےشود. به موارد ذ دهیبا آن سنج یزیاست و هر چ تیداداده است. قرآن سند ه واریآن به د  دنیدانسته و دستور به کوب
 دییتوجه فرما

، هرگز دیر یمےگذارم که اگر آنها را بگ یباق زیشما دو چ انی) من در م دیکه متواتر است مےگو  نیثقل ثحدی��
ر حوض ، من به شما رساندم که شما در کنا دیمردم بشنو  ی، ا«سنت ام ایعترتم »و « کتاب خدا»شد.  دیگمراه نخواه

 دو سوال خواهم نمود( نیا ا، پس من از شما درباره رفتارتان ب دیبر من وارد مےشو 
 رندهیمحکم ،دستگ سمانی) قرآن نور آشکار ، ر  یمنسوب به امام عسکر ریاسالم در تفس امبریپ ثحدی��

 شفا دهنده است( نیبلند و بهتر  گاهیمطمئن ، پا
 سمانیبر شما باد به کتاب خدا ، که آن ر  - نیالله فانه الحبل المتکتاب  کمی) و عل دیمےگو  طالبیبن اب علی��

 (۳۸۲صالح ، ص یمحکم است. نهج البالغه ، صبح
 (دیراه مےنما تیقرآن به هدا نینهم سوره اسراء آورده ) قطعا  ا هآی��
 یت براو بشار  تیکه هدا -روشنگر  یقرآن و کتاب اتیاست آ نیاول و دوم سوره نمل آمده ) ا هآی در��

 مومنان است(
به مخالفت «  امبریپ» او آشکار شد با  یبرا تیسوره نساء مےآورد ) و هر کس ، پس از آنکه راه هدا ۸۸۱ هآی��

 میو به دوزخش کشان میخود را بدان سو کرده واگذار  یرا بدانچه رو ی، و ردیگ شیاز مومنان در پ ریغ یو راه زدیبرخ
 است.( یو چه بازگشتگاه بد

، بر عهده اوست آنچه  دی، پس اگر پشت نمود  دیرا اطاعت کن امبرشی) خدا و پ دیسوره نور مےگو  ۱۵ هآی��
 .(افتی دیراه خواه دی، و اگر اطاعتش کن دیشده ، و بر عهده شماست آنچه موظف هست فیتکل

 
« اسوه حسنه » زاب سوره اح ۳۸ هیکه طبق آ امبریجا مخالفت با قرآن و سنت پ چی، ه شماریب اتیآ نیدر کنار ا 

شناخته  تیشناخته نشده که مخالف قرآن و سنت باشد ، و هدا تیبه رسم گرانیاز اقوال و احوال د  یرویمےباشد ، پ
او « رسول» و «کتاب خدا »به  دیداشت یشده است هرگاه اختالف حیسوره نساء تصر  ۱۲ هیدر آ نکهیشود. نکته مهم ا

 دو نیا ری، نه غ دیمراجعه کن
 یاز نادرست یسنجش درست اریدو مع نیا رایگرند و محل رجوع در اختالف. ز  تیقرآن و سنت هدا مینیمےب پس

 ��در اسالم محسوب مےشوند. 
 



 مےگذرم. گریمتعدد د  اتیآ از
 

 نکونام ادامه مےدهند که جناب
 ینید  یها خود گزاره ییکارآ ای، صحت  ینید  یروشنفکر یسخن عرض مےکنم اوال مےتوان مبنا نای نقد در��
گفته است؛ بلکه آنچه  یرا چه کس ینیگزاره د  کیندارد که  یتیاهم چیصورت ، ه نی. در اتهیبر اتور  هیباشد؛ نه تک

 است. ینیخود گزاره د  ییکارآ ایدارد ، صحت  تیاهم
 

 ایصحت »  یعنیمفروض شما  یمبان مینیاست که بب نی، تمام بحث ما ا میعرض نما دبای ابتدا/ فوق نقد️♦
نص و متن الله و » و «  ییصحت و کارآ»  نیدر تقابل ب یعنیتا چه اندازه مےتواند با اسالم همخوان باشد. «  ییکارآ

دهم؟ )  صیتشخ امبرشیرا بهتر از الله و پ ییو کارآ صحتمِن بشر مےتوانم  ای. آستیاز آن ک ی، فضل و برتر «امبرشیپ
 است( ینیفرض ما بحث درون د 

 
 است. نیو مومن نیمسلم تیجلب مےکنم که سند هدا لیذ اتیبه آ توجه شما را حال
« . است ندیشما ناگوار و ناخوشا یبرا کهیدر حال» ) بر شما جهاد واجب شد  دیسوره بقره مےگو  ۳۸۲ هآی��

شما بد  یو آن برا دیرا دوست مےدار  یزیشما خوب است. و چه بسا چ یو آن برا دیخوش نمےدار » را  یزیچه بسا چ
 («دیو خدا مےداند و شما نمےدان» ، «است

 
و خدا در آن  دیرا خوش نمےدار  یزی، پس چه بسا چ امدیسوره نساء مےآورد) و اگر از آنان خوشتان ن  ۸۲ هآی��

 مصلحت فراوان قرار مےدهد(
 

 کن( یرویمےشود پ یتو وح یسوره مائده آمده ) و آنچه که از جانب پروردگارت به سو  ۱۳ هآی در ��
 

خداست که با حکمت بالغه خود  نیاش نمےشود و ا تیانسان و خواست او سبب مشروع الیام مینیےبم پس
دستور داده  امبرشینموده است. بر مسلمان و مومن الزم است اطاعت محض ، همانگونه که به پ یمےداند که چه حکم

شما داشته  ییبه کارکردگرا ینگاه تسیاست. پس مفروض شما در برابر کتاب الله و سنت رسول رنگ مےبازد. اما بد ن
، بلکه خدا مےداند و انسان نمےداند. اوست که  ستیمهم نظر مردم ن میآن. هر چند نشان داد  ینیو اثرات مخرب د  میباش

 مےدهد نه انسان. صیمصلحت را تشخ



 
بوده و با  یکوف ریشمحمد بن ب روانیبوده اند که پ ی، فرقه ا «هیر یبش» یو اسالم فرقه  عهیِفَرق ش ختاری در��

 زیذکرانا و اناثا ...( ، هم بستر شدن با محارم و لواط را جا زوجهمی) او  دیکه مےگو  یپنجاه سوره شور هیآ لیتاو 
رو به رشد است و کارگرد  یو همجنسباز ییانسانها ، همجنسگرا وقطبق حق زیامروزه ن میشیاندیب دیایمےشمردند. حال ب

متعدد آنرا  یکشورها زیاند. از آنرو ن دهید  یوط به خواست افراد است و آنها در آن مصلحتمسئله مرب نیندارد. ا یمنف
عنوان  یرا اسالم ییاآن ، مےتوان لواط و همجنسگر  یفعل یینموده اند. بنظر شما با توجه به کارگردگرا یو قانون یحقوق

مطلب  نیا ایخواهد بود. آ یو اسالم ینید  زیلواط و مساحقه ن جتایکرد؟ اگر کارکرد و خواست مردم مهم باشد پس نت
 است؟ ینیمتناسب متون د 

 
 دکتر نکونام ادامه مےدهند که جناب

؛ چون روشنفکران  دیسنت کن ایاز نص قرآن  تیرا ملزم به تبع ینیروشنفکران د  دیشما نمےتوان بیترت نای به��
،  ستیعصر حاضر ن اتیاند و مناسب مقتض یو قوم یخیندارند ، تار  ییکارآ ایکه صحت  ییاند ، گزاره ها یمدع ینید 
اند ، اما آنها را به گذشته  ینیمندرج در قرآن و سنت د  یو قوم یخیتار  ی، گزاره ها رندیکه مےپذ یحال نیدر ع یعنی

 متعلق مےدانند.
 

 یالزام امبریاز نص قرآن و سنت پ تیکه تبع میقرآن نشان داد  اتیباال با آوردن آ های سطر در/  فوق نقد️♦
 دییقرآن هستند توجه بفرما اتیکه منطبق با همان آ یثیاست و مفروضات شما را باطل مےکند. حال به چند نمونه از احاد 

 الزم االتباع هستند. شهیهم یصادر شده اند. آنها برا ی، در زمان دا، هرچند از ابت ستندیقرآن زمان مند ن اتیآ دینیتا بب
 

توجه کند هالک شود  شیخو  یکه به را ی، بدعت گزار مباش ، کس ونسی یا)  دیبن جعفر مےگو  موسی ��
 -گردد. « کافر» را رها کند  «غمبرشیگفتار پ»و « قرآن»که  یرا رها کند گمراه گردد و کس غمبرشی، و هرکه خانواده پ

 (۸۷، ر ۰۲، ص  یاصول کاف
 

تا «  شهیهم» و فرمود) حالل محمد  دمیرسالسالم راجع به حالل و حرام پ هیاز امام صادق عل دگوی زراره��
 یغمبریو جز او پ ستین یحکم او حکم ریحرام ، غ«  امتیق»تا روز «  شهیهم»حالل است وحرامش  «امتیق» روز 

 (۸۲،ر۰۱، ص یاصول کاف -... دیاین
 



 ..( افتیبر او راه نخواهد  یباطل چیرو و از پشت سر ، ه شی) از پ دیگو یسوره فصلت م ۵۳ هآی��
 

 اتیمتواتر و متکاثر ، آ اتیو روا میکه آورد  یمتعدد اتیتوجه داشته باشند که طبق آ دیبا ینکونام گرام جناب
کالم خود را  دیبا دیمطلب هست نیاست. اگر معتقد به رد ا یو فرامکان یو حالل و حرام او فرا زمان ینبو  اتیقرآن و روا

 .دیمطرح کن لیخود را بعنوان دل یو آروزها الیام کهنی، نه ا دییمدلل بفرما اتیو روا اتیبا ذکر آ
 

 ادامه متن جناب نکونام آورده اند در
هست ، اما آنها را منسوخ  ی، اگر چه اعتراف دارد که در قرآن و سنت ، احکام برده دار ینیروشنفکر د  کی��

 مےکند. یو مناسب اعصار گذشته تلق
 

قرآن منسوخ شده هستند  اتیآ نکهیبر ا یمبن ینیله روشنفکر د نفرمودند اد  گرامی نکونام جناب/ فوق نقد️♦
 اتیآ یداده است که برخ یمجوز نیبه خود چن ینید  روشنفکر یبر چه اساس و مجوز ندیبفرما دیابتدا با شانیا ست؟یچ
 اتیند باالتر آداشت. هر چ میخواه اتیبه آ ینگاه شانیا شیو فاقد اعتبار بپندارد. ما در رد فرما دیرا منسوخ نما یاله

 .میآورد  امتیبر اعتبار احکام الله و رسولش تا ق یمبن یمتعدد
 

مانندش  ای، بهتر از آن ،  میبسپار  یآن را به فراموش ای،  میرا نسخ کن ی) هر حکم دیسوره بقره مےگو  ۸۷۲ هآی��
 تواناست( یبر هر کار« خدا»که  ی، مگر ندانست میرا مےآور 

ندارد؛ حال روشنفکر  یحق نیچن زیرسولش ن یقرآن را کار خدا دانسته است. حت اتیآ ینسخ برخ هیآ نیا در
 نموده است؟ افتیمجوز را از کجا در  نیا ینید 

 
کامل و  تانیشما را برا نیهست مےآورد ) امروز د  زیقرآن ن ییانتها یسوم سوره مائده که جزء سوره ها هآی��

 ( دمینعمت خود را بر شما تمام گردان
 
 م؟یقرآن هست اتیمنسوخ نمودن آ یبرا دیجد اتینسخ آ ازمندیه اشتباه نموده است و هنوز نالل ایآ
 

 «چگونهیه»کتاب را بر بنده خود فرو فرستاد و  نیرا که ا ییخدا شی) ستا دیاول سوره کهف مےگو  هآی��
 در آن ننهاد( «یکژ»



 
 یاز قرآن کژ یاتیمعتقد هستند در آ شانیا رایمطلب الله است. ز  نیبر خالف ا زیجناب نکونام عز  یادعا ظاهر

با اسالم ، قرآن و سنت  یادعاها واقعا تناسب نیا ایدر صدد اصالح آن است. آ ینیوجود دارد و روشنفکر د  یو ناراست
 دارد؟ امبریپ

 
 بیدر قاهره تصو  ۸۲۲۷که در سال  یحقوق بشر اسالم هیبه اعالم یاگر جناب نکونام گرام نکهیا گردی نکته��

 به فرمان الله مجاز است. هیآن اعالم ۸۸نه تنها منع نشده است ، بلکه برابر ماده  یداشته باشند ، برده دار یشد نگاه
 

 ندینکونام مےافزا جناب
باشد  لیمےتواند قا یفرض هاست؛ لذا کس شیبر پ ی، مبن تهیبا اعتماد بر اتور  یفهم نص قرآن و سنت حت اثانی��

 اظهار داشته بود. یقم یرزایبوده است ، چنان که م امبریعرب حجاز عصر پکه قرآن و سنت خطاب به 
 

بهتر از  یخود  شاهد یمثبت ادعا یاست که استاد بزرگوار بنده برا نیا زانگی شگفت نکته/ فوق نقد️♦
 یرزایم . جنابیقم یرزایدر اسالم قرآن و سنت است ، نه م زانیننموده است. حال آنکه مبنا و م یمعرف یقم یرزایم

 ارائه کنم. یباز هم از قرآن شاهد میمےنما یسع نجانبیمےشود و لذا ا دهیبا قرآن و سنت سنج زین یقم
 

و آنرا گسترده تر در نظر گرفته ) و ما تو  داندیسوره سباء رسالت محمد را منحصر به حجاز نم ۳۱ هآی در الله��
 مردم. هیکل یعنیاستفاده مےکند ؛ « کافه للناس»از لفظ  ( و میتمام مردم فرستاد  یرا بشارتگر و هشداردهنده برا

 
فاقد وجاهت است و انحصار قرآن و سنت در ظرف زمان و مکان  زیجناب نکونام ن یادعا نیا مینیمےب پس

 ندارد. یوجاهت
 

 نکونام فرمودند جناب
بود ، هرگز  اتیح دیر قاسالم خوانده شود ، امروز د انگذاریاگر حضرت محمد که بن یحت دبگوی مےتواند او��

منسوخ  یاز احکام مثل برده دار یشود ، پاره ا یمدع ینی، اگر روشنفکر د  بیترت نینمےکرد ، به ا زیرا تجو  یبرده دار
او را خالف نص قرآن و سنت  یاست؛ لذا نمےتوان مدعا دهاسالم نکر  انگذاریبن تین ایاست ، هرگز مخالفت با نص 

 محسوب کرد.



 
 داشت. یرا در پ نجانبیا یجمالت جناب دکتر نکونام شگفت نیا/  فوق نقد️♦

 
؛ حال چگونه روشنفکر احتمال مےدهد اگر رسول  ینیمختص به خداست و نه روشنفکر د  بغی دانستن اوال ��

 و چنان مےکرد؟ نیخدا زنده مےبود چن
 

 یدیاست. اگر قرار بود حکم جدنموده  لیرا تکم نشیالله احکام د  میکه در باال اشاره نمود  یاتآی طبق دوما��
  راند؟یدانست؟ و او را م امبرانیپس چرا محمد را خاتم پ دیایب

 
مگر  م؟یدر آن ندار  یاست و ما حق و نظر امبرینموده اند حکم همان حکم پ حیتصر  عهشی امامان چرا سوما��

قرآن و  اتیخود صادر کنند که مخالف آ التیبر اساس تما یرا فرض گرفته و حکم امبریاند زنده بودن پ توانستهیآنها نم
 سنت محمد باشد؟

 
 .میمےآور  گرید  یاتیادامه باز هم آ در

 
دهنده  رییتغ چیو عدالت سرانجام گرفته است. ه ی) و سخن پروردگارت به راست دیسوره انعام مےگو  ۸۸۱ هآی��

 داناست( یو او شنوا ستیکلمات او ن یبرا یا
 

 .(ستین یدهنده ا رییتغ چیکلمات خدا ه یمےکند ) برا حیسوره انعام تصر  ۲۵ هآی ��
 

قرآن و سنت  اتیآ توانیاسالم م امبریکه با فرض انگاشتن زنده بودن پ یجناب نکونام گرام یادعا نی، ا نیبنابرا
ه مستند و مدلل ب دیداشته باشد با تیمشروع توانستیم یفرض ذهن نیسوال برد کامال برخطاست. اگر چن ریرا ز  امبریپ

 مےبود. اتیو روا اتیاز آ یکیحداقل 
 
 ادامه مےدهند که شانیا

اصل اند و  ینید  یاز گزاره ها ی، برخ ستندیسطح از اعتبار برخوردار ن کی از سنت و قرآن نصوص ، ثالثا  ��
 ایعدالت  ای یمثال ، اصول اخالق یاز آنها محکوم. برا گرید  یاز آنها حاکم اند و برخ یاز آنها فرع. برخ گرید  یبرخ



اساس ، ما  نیو آنها را تحت شعاع قرار مےدهند. بر ا رندحکومت دا ینید  یآموزه ها گریبر د  طاقیماال  فیقبح تکل
 .میکن یتلق یمحسوب مےگردد ، اسالم طاقیماال  فیتکل ایظلم  ای،  یراخالقیغ یطیرا که در شرا یحکم میتوانینم

 
 یاتی، برگرفته از همان آ شانیا یقواعد نام برده شده  نای امتم که نفرمودند دقت نکونام جناب/  فوق نقد️♦

 شانیکه ا یقواعد استخراج شده اند. اما نکته ا نی، ا قرآن اتیآ هیاست که در قرآن آمده. در واقع با دقت نظر در کل
از قرآن را  هیآ کی. حال ستندیاعتبار ن کی یقرآن دارا اتیاست که آ نیفرمودند و باز هم بر خالف نص قرآن است ، ا

 .میمورد دقت نظر قرار مےده
 

 یپس جزا د؟یکفر مےورز  یو به پاره ا دیمےآور  مانیاز کتاب ا یشما به پاره ا ایسوره بقره مےآورد ) آ ۱۱ هآی��
 نیرا به سخت تر  شانیا زینخواهد بود و روز رستاخ یزیچ ایدن یدر زندگ یکند جز خوار نیهر کس از شما که چن

 برند.عذابها باز 
 

قرآن  اتیکه توسط خود آ یاتیقرآن همه معتبر هستند و از اعتبار برخوردار هستند ، مگر آ اتیکه آ مینیمیب پس
 منسوخ شده باشند.

 
 اشاره کردند شانیپرداخت. ا میآن خواه یرا مےآورند که به بررس یخود شواهد یادعا ینکونام برا دکتر
هر گاه  دیگو یسوره مائده ، که م ۱ هیقرار است . آ نیاز ا گرندیاز نصوص که حاکم بر نصوص د  برخی��

 .ستیخداوند ن دییخالف قسط و عدل باشد ، مورد تا یحکم
 

الله اصوال برخالف  اتیآ ایاست که آ نیکه جناب نکونام بزرگوار دقت نفرمودند ا ای نکته/  فوق نقد️♦
که برخالف عدل باشد ساقط است.  یهر حکم دیمےگو  هیآ نیو حکم خود ساقط شود؟ ا هیقسط و عدل مےباشد که با آ

 .دییدقت بفرما لیذ اتیبه آ د؟یقرآن خالف عدالت است که شما آنرا باطل دانست اتیآ ایاست که آ نیحال محل بحث ا
 

 (ستین دادگربی بندگان به نسبت هرگز خداوند)  عمران آل ۸۱۳��
 دارد( امیآل عمران ) خدا همواره به عدل ق ۸۱ هآی��
 ستم نمیکند.( ی، خدا هم وزن ذره ا قتینساء ) در حق ۵۷ هآی��
 داده است(« فرمان» و قسط  یاعراف ) بگو پروردگارم به دادگر ۳۲��



 
که بخواهد با  ستیقرآن اصوال برخالف عدل و قسط ن اتیبذل توجه استاد بزرگوارم را مےطلبد که آ نیبنابرا

عدالت و قسط است ، هر  نیشده ع حیت. بلکه کالم الله همانطور که تصر آنها را ساقط و باطل دانس شانیا یقاعده 
 (دی. در واقع ) خدا مےداند و شما نمےدانشدیاندیب گرید  ینوع ینیچند روشنفکر د 

 
 ندینکونام مےافزا جناب

که در وسع و توان شخص نباشد ، مورد  ینص ، هر حکم نی( ، به موجب ا۳۱۲ هآی ، بقره) وسع اصل( ب��
 .ستیخداوند ن دییتا

 
 نیاست که دقت شود ا ستهیهمانند متن فوق ، از همان اشکال بهره مند است. با زیمتن ن نای/ فوق نقد️♦

 یاگر حکم دیمےگو  هیآ نیمقرر کنند ، نه خود الله. در واقع ا یگریبر د  یفیتکل خواهندیاست که م ییانسانها یحکم برا
 یشود. نکته ا فیتکل ییاست که قدر توانا نی. و آن مستلزم ادخداوند باش دییتااعتبار دارد که مورد  یمےشود زمان نییتع

الله باشد. حال چگونه  دییمشروع است که مورد تا یاست که حکم انسان ، زمان نیکه استاد بزرگوار دقت نفرمودند ا
خواسته است  االله از م میر یپذاست که ما ب بندهیدر واقع چگونه ز  ست؟یخودش ن دییحکم الله که در قرآن آمده مورد تا

 تخلف کرده باشد؟ دشییامر مورد تا نی، اما خودش در قرآن از ا میبار کن ییبه قدر طاقت و توانا یفیتکل
 

 گرید  یاتیآ حال
 

 دهی) خدا مےخواهد تا بارتان را سبک گرداند ، و مےداند که انسان ، ناتوان آفر  دیگو یسوره نساء م ۳۱ هآی��
 شده است (
است که به  یو نزد ما کتاب مینمےکن فیکس را جز به قدر توانش تکل چیسوره مومنون مےآورد ) و ه ۲۳ هآی��

 و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت( دیحق سخن مےگو 
 

مورد حکم قرار  نیرا به اندازه توان مکلف زیدر کتابش همه چ دیگو ی، الله م ندیجناب نکونام دقت بفرما اگر
 .دیبر خالف توان وجود ندارد که شما با قاعده وسع بدنبال رد آن هست یکمداده است. پس ح

 
 ادامه مےدهند که شانیا



ندهد و  صیرا تشخ یو واقع حینص ، اگر شخص حکم صر  نیانعام( ، به موجب ا ۸۲۸ هآی)  علم اصل( ج��
بشود که  یر نصوص قرآن و سنت مدعب هیبا تک ینیاگر روشنفکر د  نیواقع نمےشود. بنابرا یخطا کند ، مورد مجازات اله

مخالفت نکرده  نیناکارا و منسوخ است ، هرگز با اصل د  ایحاضر ظالمانه و  طیدر شرا ینیما فالن حکم د  صیطبق تشخ
را  یبه مسلمانان اجازه مےدهد احکام اله ینصوص نیچن نیبرشمرد. بنابرا نیاست. و لذا نمےتوان او را کافر و خارج از د 

 و نسخ کنند. لیناکاراست تعط ایظالمانه  یامروز طیو در شرا یخیار و ت یکه قوم
 

. اما تنها میرد نمود  اتیو روا اتیتر بوده که با ذکر آ شیپ یپاراگراف تکرار همان ادعاها نای/  فوق نقد️♦
 یکه حکم بدایمعنا م یمےدانند که بحث اجتهاد زمان کیپاراگراف بحث اجتهاد است. استاد بزرگوار ن نیا دینکته جد

 یدر قرآن و سنت وجود دارد که اجتهاد معن یمسئله ا مدر قرآن و سنت وجود نداشته باشد و مستحدث باشد. اگر حک
 است( حی) اجتهاد در برابر نص عقال و شرعا قب ندیاست که مےگو  لیدل نیندارد. در واقع بهم

قرآن  اتیبنابر اجتهاد ، آ توانیو نم دیست مےآهمچون قرآن و سنت بد یاز منابع زیخود اجتهاد ن نکهیدوم ا نکته
مبذول گردد. در مورد ظالمانه دانستن احکام الله  ژهیمطلب دقت و  نیبه ا دوارمینمود. ام یرا ملغ امبرشیو احکام الله و پ

 .دیارائه گرد  یات پاسخ کافیو روا اتیبا آ شتریپ زیآن ن یناکارآمد ای
 

 نمودند کهاضافه  انیدکتر نکونام در پا جناب
 لذااند. و  ییاز اهل کتاب و جهاد ابتدا هیو جز  یاحکام برده دار رینظ زیو امثال آنها ن هیارث و د  نقوانی��

اند ، مےتواند  دهیعمال منسوخ گرد  اینظرا   ییاز اهل کتاب و جهاد ابتدا هیو جز  یهمچنان که امروز احکام برده دار
با اعتماد بر نصوص اصل از نصوص فرع  ینیخ شوند، ... چون روشنفکران د منسو  زیآنها ن ریو نظا هیاحکام ارث و د 

 نمےشود. شمرده نیکار هرگز مخالفت با د  نیاند و ا دهیدست کش
 

 ۸۸ماده  نکهینظرا  فسخ و لغو نشده اند ، کما ا یکه احکام برده دار میعرض کن دبای ابتدا/  فوق نقد️♦
را ندارند  شیتوان اجرا نی. اگر امروزه مسلممی( را آورده اشیسال پ۳۱)  ۸۲۲۷مصوب  یحقوق بشر اسالم هیاعالم

» ندارند. در واقع  یالملل نینسبت به مالحظات ب اکردنش ر  یی، بلکه توان اجرا ستیعمل نزد آنان ن نیبواسطه قبح ا
 «او است یچادر یاز ب یب یب یمستور

 
اهل  ی، عربستان و مصر بخواهند بر کشورها ، عراق رانیا یاسالم یامروزه چگونه کشورها دیفرض کن ای

 نی. بنظر استاد بزرگوارم چنرندیبگ هیمقرر کنند و از آنها جز  هی، انگلستان ، آلمان و فرانسه جز  کایکتاب همچون آمر 



احکام نظرا لغو نشده اند و عمال هم توان  نی. پس اسدجزء احکام آنهاست ، اما زورشان نمیر  هیرا دارند؟ جز  یتوان
 کردنش را ندارند. ییرااج

 
 میقرار مےده نیمابیقرآن را داور ف هی. باز هم آمیدر احکام ارث بپرداز  رییشما در مورد اجازه تغ ادعای به اما��

 
 هیاست که در آ اتیآ نیا یسهم االرث است. اما نکته ضمانت اجرا زانیسوره نساء در مورد م ۸۳و  ۸۸ اتآی��

 آمده. یبعد
 

 او اطاعت کند ...( امبری، و هر کس از خدا و پ« حدودالله»است  یاله یاحکام نهای) ا دیمےگو  ۸۲ هآی��
 

،  دیکند و از حدود مقرر او تجاوز نما یاو نافرمان امبری) و هر کس از خدا و پ دیهمان سوره مےگو  ۸۵ هآی��
 خفت آور است. یاو عذاب یدرآورد که همواره در آن خواهند بود و برا یرا در آتش یو

 
 شیمتجاوز مجازات خلود در آتش جهنم پ یسهم االرث ها حدود الله دانسته شده و برا نیا نکهیتوجه به ا با

 هم متجاوز بود و هم رستگار؟ توانیشده ، چگونه م ینیب
 

استفاده خواهم نمود و در حد بضاعت  لیبود با کمال م گرید  یسپاس از استاد بزرگوار ، چنانچه نقد ضمن
 م بود.پاسخگو خواه

 
 یریام یمانیسل مانای��
@imansoleymaniamiri 

 نکونام

 زیعز  یمانیدرود بر جناب سل
 اینک نکاتی را در پاسخ عرض می کنم.سپاسگزارم.  ارینقد شما بس از
 نی. حال آن که شما ادیکرده ا یفرض تلق شیو استنباط از آنها را بدون پ ثیشما مراجعه به قرآن و حد ایگو . ۸

فرض  شیاز پ یکی است که اعتبار آنها مخدوش است. ییفرض ها شیبر پ یمبتن د،ییفرما یم فیه توصرا ک یتفکر



 یدر حال نیخطاب به تمام انسان ها در همه اعصار نازل و صادر شده است. ا ثیاست که قرآن و حد نیشما ا یها
 :دیبنگر  لیذ اتیمثال، به آ یبرا بر خالف آن است. یثیو حد یاست که شواهد قرآن

وَنها َیْوَم َظْعِنک َو الف.  ُه َجَعَل َلکْم ِمْن ُبُیوِتکْم َسکنا  َو َجَعَل َلکْم ِمْن ُجُلوِد ْاأَلْنعاِم ُبُیوتا  َتْسَتِخفُّ ْم َو َیْوَم ِإقاَمِتکْم اللَّ
ُه َج ۱۷َو ِمْن َأْصواِفها َو َأْوباِرها َو َأْشعاِرها َأثاثا  َو َمتاعا  ِإلی حیٍن ) ا َخَلَق ِظالال  َو َجَعَل َلکْم ِمَن اْلِجباِل  َعَل َلکْم ( َو اللَّ ِممَّ

کْم  کنانا  َو َجَعَل َلکْم َسرابیَل َتقیکُم اْلَحرَّ َو َسرابیَل َتقیکْم َبْأَسکْم کذِلک ُیِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْیکْم َلَعلَّ  (نحل۱۸ ُتْسِلُموَن )َأ
قرار داد که به روز کوچ و اقامتتان  یخانه ها تانیرپاها براچا یاظهار شده است، خدا از پوست ها اتیآ نیا یط
و از  بانیسا د،یشما از آنچه آفر  ی. خدا برادیساز  یآنها اثاث و کاال م یو از پشم ها و کلک ها و موها دیسبکبار باش
 پناهگاه قرار داد. تانیکوه ها برا

 اتیآ نیسان ها در همه اعصار باشد؛ بلکه اتواند خطاب به تمام ان ینم اتیآ نیواضح است که هرگز ا اریبس
 نیکردند و کوچک نش یاست که از پوست چارپاها چادر درست م شیخطاب به همان عرب حجاز چهارده قرن پ

 کردند. یچارپاها اثاث و کاال درست م یبودند و از پشم و کلک و مو 
ِبيِّب ذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَّ َها الَّ ِإالَّ َأْن ُیْؤَذَن َلکْم ِإلی َطعاٍم َغْیَر ناِظریَن ِإناُه َو لکْن ِإذا ُدعیُتْم َفاْدُخُلوا  . یا َأیُّ

بِ  ُه ال َیْسَتْحیي ِمَن اْلَحقِّ  يََّفِإذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َو ال ُمْسَتْأِنسیَن ِلَحدیٍث ِإنَّ ذِلکْم کاَن ُیْؤِذي النَّ َو ِإذا  َفَیْسَتْحیي ِمْنکْم َو اللَّ
ِه َو ال َأْن َتْنکُحوا  َسَأْلُتُموُهنَّ َمتاعا  َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلکْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبکْم َو ُقُلوِبِهنَّ َو ما کاَن َلکْم َأْن  ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّ

ِه َعظیما  ) ْن َأْزواَجُه مِ   (احزاب۱۲َبْعِدِه َأَبدا  ِإنَّ ذِلکْم کاَن ِعْنَد اللَّ
طعام اجازه  یمگر به شما برا د،ی)ص( داخل نشو امبریپ یمؤمنان به خانه ها یاظهار شده است، ا هیآ نیا یط

شرم  امبریآزارد. پ ی)ص( را مامبریکار پ نی. ادیو فال گوش ننشن دیبرو  د،یکرد  لیکه طعام را م نیداده شود و بعد از ا
از پشت  د،ی)ص( خواستامبریاز همسران  پ یهم متاع یتن حق شرم ندارد. وقتخدا از گف یول د،یرا به شما بگو  نیدارد، ا

 .دیپرده بخواه
که در  ی)ص( گفته شده است؛ نه کسانامبریعصر پ نهیخطاب به مردم مد یمضمون نیواضح است که چن یلیخ

 عصر و مصر او حضور ندارند.
ب به مردم عصر و مصر حضرت محمد)ص( از آن باشد که قرآن خطا یحاک ینیشواهد درون د  یوقت نیبنابرا

که قرآن خطاب  نیبر ا یفرض شما مبن شیپ نیبه ما ندارد؛ بنابر ا یربط اتیآ نیا م،ییبگو  میتوان یالقاء شده است، ما م
 سازد. ینم ینیدرون د  دبه همه انسان ها در تمام اعصار است، نامعتبر است و با شواه

جهت است که آن  نیکنند، به ا یقرآن مراجعه م یاز آموزه ها یه پاره ااعصار و امصار ب گریاگر مردمان د  حال
 اتیو مقتض طیقرآن، تناسب آنها با شرا یاساس مراجعه به آموزه ها یتناسب دارد. وقت اتشانیو مقتض طیآموزه ها با شرا

ب ندارد، عمل نکند. تناس اتشیو مقتض طیکه با شرا ییها زهدهد، به آن آمو  یبه خود حق م یباشد، هر شخص و قوم



 یمردم عصر و مصر حضرت محمد)ص( حکم ریچون هرگز خدا خدا به غ ست؛یهرگز مخالفت با حکم خدا ن زین نیا
 صادر نکرده است. 

دانستند، به آن عمل کنند؛ چنان که  یکه قرآن خطاب به آنان القاء شده بود، هرگز خود را ملزم نم یکسان یحت
کردند، استداللشان  یکه به خطابات قرآن عمل م یکردند. کسان یخطابات قرآن عمل نممشرکان و اهل کتاب هرگز به 

مشرکان و اهل کتاب عصر و مصر  انیکند، م ینم یفرق چیه نیبوده است که خدا به آنان حکم کرده است؛ بنابرا نیا
صار و امصار که خود را اع گریمردمان د  انیکردند و م ینم یحضرت محمد)ص( که قرآن را خطابات خدا به خود تلق

 دهیاست که عق نیکنند، از باب ا یاعصار و امصار به خطابات قرآن عمل م گریدانند. اگر مردمان د  یمخاطب قرآن نم
 دهیکرد؛ اما اگر عق یصادر کند، همان را صادر م یآنان حکم اتیو مقتض طیخواست، در شرا یاگر خدا م د،دارن

دانند، به  یکند، هرگز بر خود واجب نم یرا صادر نم یحکم نیآنان چن اتیو مقتض طیداشته باشند، هرگز خدا در شرا
 تیظرف نیدانند. پس هم یمخالفت با خدا نم راآن حکم عمل کنند و واضح است که هرگز عدم عمل خود به آن حکم 

راجع به خود ندانند و کنار را  ییو روا یقرآن یاز آموزه ها یدهد، پاره ا یاجازه م ینیبه روشنفکران د  ینیدرون د  یها
 بگذارند.

 هی. درست است که در قرآن اظهار شده است، از اهل کتاب جز دیآ یبه کار ما هم م د،یکه شما زد  یمثال
 ستم،یکه به او گفته بودند، قد قد کند. همچنان که او گفت، من مرغ ن میهست ییاما ما در نقش همان دانشجو  د؛یر یبگ

ما فرق  اتیو مقتض طی. شرامیر یبگ هیاز اهل کتاب جز  هک میستی)ص( نامبریردم عصر و مصر پما که م م،ییگو  یما هم م
 کرده است.
 چیو کهن مانده باشد و در ه هیاول یاست که در همان آموزه ها یاست که مسلمان کس نیشما ا یتلق. ۳

ست که اسالم عبارت از خصوص همان فرض ا شیپ نیبر ا یشما مبتن یتلق نیاز آن آموزه ها عبور نکرده باشد. ا یمورد
شود؛ اما خود  یشود، خروج از اسالم شمرده م هکهن کنار گذاشت یآموزه از آموزه ها کی یآموزه هاست و لذا اگر حت

از آموزه  یاریکهن را کنار نهادند و بس یاز آموزه ها یاریکه بس یحال نیرا ندارند. آنان در ع یتلق نیمسلمانان هرگز ا
 یم سوباند، باز خود را مسلمان مح رفتهیآنها را پذ ریو نظا یقوا و نظام پارلمان کیمثل انتخابات و تفک هتیمدرن یها

 کنند. 
را بدعت و  دیجد یشما هستند و تمام آموزه ها دهیمذهبان بر همان عق یکنم که داعش یاگرچه انکار نم

فرض  شیباشد و پ حیمذهبان صح یداعش فرض شما و شیپ ل،یکنند؛ اما به چه دل یمحسوب م نیانحراف از د 
را بدعت و  هیمدرنت یکنند و اقتباس گزاره ها یمحسوب م یخیرا تار  ینید  یاز آموزه ها یکه پاره ا ینیروشنفکران د 

 باشد؟ حیشمارند، ناصح یمذموم نم



مارند، زبان ش یم یکهن را زبان فارس یمثال، زبان فارس یکند و همچنان که برا یم دایمثل زبان تطور پ نید 
نه با مهجور و منسوخ شدن  یشمارند. زبان فارس یم یباز زبان فارس رات،ییاز تغ یاریبس رغمیرا عل یامروز یفارس

 نیشود. د  یبودن خارج م یاز زبان فارس ل،یواژگان دخ باسافتد و نه با اقت یبودن م یاز واژگانش از زبان فارس یشمار
از  یاریو بس افتهینمانده اند؛ بلکه تطور  یهرگز ثابت و جامد باق انیاد  ریم و نه سااسال نیطور است. نه د  نیاسالم هم هم

که بر آموزه  همچنانبه آنها الحاق شده است. مع الوصف،  زیاز آموزه ها ن یاریآنها کنار گذاشته شده و بس یآموزه ها
اسالم و  زین انیاد  نیا یامروز یآموزه ها یشد، برا یو مانند آنها گفته م تیهود ی ایو  تیحیمس ایکهن، اسالم   یها

 شود.  یو مانند آنها اطالق م تیهود یو  تیحیمس
است و لذا بنا  یسنت یاز آموزه ها یعبور از پاره ا یبه معنا نیا م،یگذاشت ینید  یبنا را بر روشنفکر یما وقت

چرا آن آموزه ها  د،ییفرما یعتراض مکه ا میبمان یسنت یهمچنان در چارچوب همان آموزه ها ینید  یبا روشنفکر ستین
 یاز عبور از آنها نم ریو ما هم ناگز  دیکرد  یبه آنها اشکال نم شما. آن آموزه ها اگر اشکال نداشت که دیرا کنار نهاد 

 .میمشکل دار جمود و ثبات داشته باش یحال در آموزه ها نیو در ع میباش ینیروشنفکر د  ست،ی. ما بنا نمیشد
 گریگزاره ها د  نیما با عبور از ا د،یهست یاست که شما مدع نیا د،یر یگ یعبور م نیبه ما بر اکه شما  یاشکال

ما تعلق ندارد، مستلزم  اتیو مقتض طیکه به شرا ینید  یاز گزاره ها یعبور از پاره ا ل،یاما به چه دل م؛یستیمسلمان ن
تمام مسلمانان معاصر را  دیباشد، با یها مستلزم نامسلمان از گزاره یا رهباشد که عبور از پا نیما باشد. اگر چن ینامسلمان

 مانده باشد. بندیپا هیاول یکه به تمام گزاره ها دیابی یرا نم یمسلمان چیچون ه د؛یکافر بشمار 
بلکه وابسته به استعمال اهل زبان است.  ست؛یشخص ن کی قهیوابسته به ذوق و سل یزینام بر چ کی. اطالق ۲

نام مسلمان اطالق  ،یو قوم یخیتار  یاز گزاره ها یبه برخ یبندیعدم پا رغمیعل یبه مسلمانان امروز که اهل زبان یوقت
 .دیبخوان یرا انحراف از مسلمان ییگزاره ها نیندارد، شما عبور از چن یلیکنند، دل یم

اسالم را مطالعه  خیتار  ایگو  د،یشمار  یرا انحراف از اسالم بر م یو قوم یخیتار  یکه عبور از گزاره ها ییشما
که اسالم  دیشما چنان پنداشته ا ای. گو دیه انمودرا مالحظه ن یو قوم یخیتار  یاز گزاره ها یو عبور از پاره ا دینکرده ا

نبوده است تا  هیاول نیدر دوره معاصر عبارت از همان د  ینید  چیهحال آن که است.  هیمعاصر عبارت از همان اسالم اول
 باشد.  نیاسالم چن ،دیشما توقع داشته باش

شود، بر  یبار م انیاد  ریرا که بر سا یو همان حکم دیکن یم یمستنث انیاد  ریاسالم را از سا لیشما به چه دل
به  انیاد  گریبر د  ایمانده باشد و آ یمانده است که اسالم باق یباق هیبر همان شکل اول انیاد  ریسا ایآ د؟یکن یاسالم بار نم

اسالم اطالق  ریاسالم نام غ نیبر د  د،یاطالق کرده اند که شما توقع داشته باش یگریگزاره ها نام د  از یپاره ا رییسبب تغ
 بشود؟



است که در قرآن و سنت آمده است و لذا  ییحد الله فقط آنها ایاست که حکم الله و  نیفرض شما ا شیپ. ۵
الحاق شود، آن حکم الله  نیبه د  یو اگر احکام مدرنحد الله کنار گذاشته شده  ایاگر آنها کنار گذاشته شود، حکم الله 

 .ستیو حد الله ن
شود، خود بشر آنها را جعل کرده  یکه حکم الله و حد الله خوانده م ییامر آن است که همانها تیواقع اما

 خداست. یبوده است که آنچه آنان جعل کردند، عبارت از الهام و القا نیآنها ا یاست و تجربه باطن
ادعا شده است، احکام اسالم احکام الله و  یاسالم یاز گزاره ها یکه در پاره ا دیهست یشما مدع . اگر۱

به آنها کفر و خروج از اسالم است، ما هم منکر احکام الله و حدود الله بودن آنها  یبندیحدود الله است و عدم پا
خودش احکام الله و حدود الله بودند؛ اما  خیر تار د آنها ،ی. آرمیشمار  یخودش متعلق م خیاما آنها را به تار  م؛یستین

از  یکه پاره ا میکن یثابت م ینیبر همان شواهد درون د  هیبا تک یاحکام الله و حدود الله باشند. ما وقت لیامروزه به چه دل
 د. باش رامسلمانان معاصر هم الزم االج یندارد، آن احکام برا یلیدل چیاند، ه یخیو تار  یقوم ینیاحکام د 

کرده  دایپ رییتغ اتیو مقتض طیشرا رییاسالم، احکام الله و حدود الله متناسب با تغ خیتار  شهیکه در هم یوقت
الجمله  یف یامبریهر پ عتیشده، اما شر  دهیاسالم نام اءیهمه انب نیاست؟ در قرآن، د  یمبتن یا هیاست، توقع شما بر چه پا

ناسازگار  دیجد اتیو مقتض طیره از احکام الله و حدود الله را که با شراپا یعنی ؛قبل بوده است امبریپ عتیناسخ شر 
افتاده باشد.  ییایاصل امروزه از پو  نیندارد که ا یلیاست و دل ینیدرون د  یایاصل پو  کیبوده، نسخ کرده است. نسخ 

و مصالح  طیشرا یو لذا وقتو مصالح است  طیشرا رییتغ یاحکام به اقتضا ریینسخ احکام الله و حدود الله عبارت از تغ
شده  هیتعب نیدر درون د  یاصل نیچن یکند و وقت دایپ رییکند، احکام الله و حدود الله هم تغ یم جابیکند، ا دایپ رییتغ

 است.  نیخروج از اصل د  یخیتار  یعبور از گزاره ها م،ییبگو  میتوان یباشد، ما نم
)ص( نسخ و امبریپ رهیس نیجزو هم د،یده یک اسالم قرار م)ص( را مالامبریپ رهیخودتان س ریکه به تعب ییشما

که  ینیاعتراض شما به روشنفکران د  نیو مصالح بوده است؛ بنابرا طیشرا رییاحکام الله و حدود الله متناسب با تغ رییتغ
 شود. یکنند، ناموجه دانسته م یاسالم عبور م یخیتار  یچرا از پاره از گزاره ها

که در عصر و مصر  یهمان مشافهان بودند. همان کسان یعنیمخاطبانشان خاص است؛  ثیو احاد  اتی. تمام آ۲
که در آن عصر و مصر حضور و وجود نداشتند؛ لذا تمام  یحضور و وجود داشتند؛ نه کسان ثیو احاد  اتیالقاءکنندگان آ

تمام گزاره  لیست؛ اما به چه دلبوده ا یتخط رقابلیکننده و غ تیمخاطبانش هدا یالبته برا یثیو حد یقرآن یگزاره ها
 باشد؟ یتخط رقابلیکننده و غ تیکه مخاطب قرآن نبودند، هدا یکسان یبرا یثیو حد یقرآن یها

آن حرام و ممنوع است و  رییو تغ نیآمده است که بدعت در د  اتیاز روا یکه در پاره ا دیهست ی. اگر مدع۰
باشد که  ییتواند ناظر به گزاره ها یهرگز نم اتیروا نیا امه،یالق ومی یو حرامه حرام ال امهیالق ومی یحالل محمد حالل ال

مصالح و  نیتأم ،ینید  یز شده اند. اصل حاکم بر تمام گزاره هایاشان را از دست داده و مفسده انگ ییامروزه کارآ



شدن  زیمفسده انگ ایشده باشد که به محض ناکارا و  هیاصل نسخ تعب نیکه در درون د  یاجتناب از مفاسد است. وقت
ایجاب کند، آن حکم نسخ گردد، دیگر نمی توان آن حکم را جزو دین و حالل و حرام محمد)ص( تلقی  ،یحکم کی

 کرد.
وقتی گفته می شود، اگر حضرت محمد)ص( در عصر حاضر بود، هرگز حکم به تجویز برده داری و اخذ 

و  استناد به سیره آن حضرت است که هرگاه حکمی ناکاراجزیه از اهل کتاب نمی داد، هرگز غیب گویی نیست، بلکه 
 مفسده انگیزی را مالحظه می کرد، نسخ می نمود.

قرآن و  دییرا منوط به تأ یو قوم یخیتار  یفرض است که عبور از گزاره ها شیپ نیاظهارات با ا نی. تمام ا۱
 ینیدرون د  داتیمؤ  ست،ین یحاجت گرید  م،یانبد ینید  رونیامر ب کی ینید  یاما مالک اعتبار گزاره ها م؛یسنت بشمار 

 . میابیآن ب یبرا
که با  ییهستم، اما تا جا بندیپا ییبودا نید  یبه گزاره ها یعنیهستم؛  یمن بودائ د،یگو  یم یکس د،یکن فرض

 بندیا پابه آن گزاره ه افتد،یدر تعارض ب ینیبرون د  یکه با گزاره ها ییدر تعارض نباشد و آنجا ینیبرون د  یگزاره ها
در تعارض نباشد، در  ینیبرون د  یکه با گزاره ها میبشمار  ییها زارهعبور از گ یرا به معنا ینی. اگر ما روشنفکر د ستمین
 .ینیدرون د  یخواهد بود؛ نه گزاره ها ینیبرون د  یگزاره ها ،ینید  یگزاره ها دییصورت، مالک رد و تأ نیا

 گونه اند:  سه ینیهر د  یداشت که گزاره ها تیعنا دیبا
 ضیکه مستلزم تبع یدر تعارض اند؛ مثل گزاره تعدد زوجات در مورد ینیبرون د  یبا گزاره ها ییگزاره ها اول،

 گزاره هاست. نیفقط در مقام عبور از ا یهمسران است. روشنفکر انیم
به حکم  یورز که عدالت« اعدلوا»مطابقت دارند. مثل گزاره  ینیبرون د  یکه با گزاره ها ییگزاره ها دوم،

 گزاره ها همراه است. نیبا ا ینید  یعقل واجب است. روشنفکر
 نیبا ا ینید  یراجع به آنها ساکت اند. مثل نمازگزاردن. روشنفکر ینیبرون د  یکه گزاره ها ییگزاره ها سوم،

جند؛ چون گن یبلکه در چارچوب آن اصول م ست؛یدر تعارض ن ینیهمراه است؛ چون با اصول برون د  زیگزاره ها ن
که  ستین نیچن نیبه آن ممدوح است. بنابرا یبندیدارد، پا یکه کارکرد مثبت یاست که هرسنت نیا ینیحکم برون د 

است که با  ییعبور از آن دسته از گزاره ها یباشد؛ بلکه به معنا ینید  یعبور از تمام گزاره ها یبه معنا ینید  یروشنفکر
 در تعارض است.  ینیبرون د  یگزاره ها

 یاست که مسلمان به گزاره ها نیا ست،یکه مسلمان ن یکه مسلمان است با کس یاساس، فرق کس نیا بر
به گزاره  یاست؛ ول بندیپا نید  ینیبرون د  یمسلمان به گزاره ها ریاست؛ اما غ بندیپا ینیمعارض اصول برون د  ریغ یاسالم

 ییآن گزاره ها ینیهر د  روانیپ زیوجه مم نی. بنابرااردند یبندینسبت به آنها ساکت است، پا ینیکه اصول برون د  ییها



 ریمسلمان از غ نییتع یبرا یمرز کیدانستن  ینسبت به آنها ساکت است. اگر شما در پ ینیاست که اصول برون د 
 نسبت به آنها ساکت است. ینیاست که اصول برون د  ییبه گزارها یبندیمرز عبارت از پا نیا د،یمسلمان هست

 ینیبرون د  یگزاره ها یدو طرز تفکر متفاوت وجود داشته است: برخ ربازیاز د  یمان مسلمانان سنته انیدر م
ساختند و  یو معتزله نامبردار م هیشمردند که از آنان به عدل یم ینید  یرا حاکم بر تمام گزاره ها یمثل حسن و قبح عقل

داشتند، حسن آن است که شارع  یکردند و اظهار م یحاکم م ینید برون  یرا بر گزاره ها ینیدرون د  یگزاره ها یبرخ
 برند. یو اشاعره نام م ثیگروه به اهل حد نی. از ادیآن است که شارع منع نما حیکند و قب زیتجو 

برون  یبر گزاره ها ینیدرون د  یو اشاعره به سبب حاکم کردن گزاره ها ثینبوده است که اهل حد چنان
 ینید  یبر گزاره ها ینیبرون د  یو معتزله به سبب حاکم کردن گزاره ها هیعدل شده باشند و دهیمسلمان نام ،ینید 

 بودند. قیو تفس ریکه اهل تکف عرهو اشا ثیاهل حد ینامسلمان و منحرف از اسالم شمرده شوند؛ مگر از سو 
 یبرا هم دارد. ینیشواهد درون د  ،ینیدرون د  یبر گزاره ها ینیبرون د  یذکر است که حکومت گزاره ها قابل

 :فرمود)ص( امبریمثال، پ
أحمد بن محمد بن خالد  -إذا بلغکم عن رجل حسن حاله فانظروا في حسن خلقه فإنما یجازی بعقله )المحاسن 

او  رایز  د؛یکردند، به عقل و حسن خلقش بنگر  فیرا به حسن حال توص یهرگاه کس؛ (۸۲۱ - ۸۲۵ص  - ۸ج  -البرقي 
 شود. یبه حسن خلق و عقلش جزاء داده م

الشیخ  -إذا رأیتم الرجل کثیر الصالة کثیر الصیام فال تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله ؟ )الکافي فرمود: یا 
 د،یتا بنگر  دیاست، به او مباهات نکن امیالص ریالصالة و کث ریکه کث یدیرا د  یهرگاه کس؛ (۳۲ص  - ۸ج  -الکلیني 

 عقلش چطور است.
قال : قلت له : جعلت فداك إن لي جارا کثیر الصالة ، کثیر الصدقة ، کثیر الحج نیز از امام صادق نقل است: 

یا إسحاق کیف عقله ؟ قال : قلت له : جعلت فداك لیس له عقل ، قال : فقال : ال یرتفع ( قال : فقال :  ۸ال بأس به ) 
 ریالصالة و کث ریدارم که کث ی هیه او عرض شد، من همساب؛ ( ۳۵ص  - ۸ج  -الشیخ الکلیني  -بذلك منه )الکافي 

 رسد. ینم ییندارد. فرمود: با آنها به جا یض شد، عقلحج است. فرمود: بنگر عقلش چطور است. عر  ریالصدقه و کث
ال تنظروا إلی طول رکوع الرجل وسجوده ، فإن ذلك شئ اعتاده ، فلو ترکه استوحش : که فرمود نیز نقل است

به طول رکوع و سجود ؛ (۸۷۱ص  - ۳ج  -الشیخ الکلیني  -.) الکافي لذلك ولکن انظروا إلی صدق حدیثه وأداء أمانته 
افتد؛ بلکه  یاست که بدان عادت کرده است که اگر آنها را ترک کند، به وحشت م یزیچون آن چ د؛یشخص نگاه نکن

 .دیامانتش بنگر  یبه صداقت سخن و ادا
الشیخ الکلیني  -من کان عاقال " کان له دین ، ومن کان له دین دخل الجنة . )الکافي : که فرمود نقل استنیز 

 و هرکه دین داشته باشد، به بهشت درآید. دارد نیهرکه عاقل باشد، د ؛ (۸۸ص  - ۸ج  -



إن الله تبارك وتعالی بشر أهل العقل والفهم في کتابه فقال : فبشر عباد * الذین  از امام کاظم هم نقل است:
ص  - ۸ج  -الشیخ الکلیني  -یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئك الذین هداهم الله وأولئك هم أولو األلباب " )الکافي 

امام کاظم نقل است که خطاب به هشام فرمود: خدا اهل عقل و فهم را در کتابش به بهشت بشارت داده؛  از؛ (۸۲ - ۸۲
که  بشارت باد بندگانی را که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند. آنان کسانی اندآنجا که فرموده است:

 خدا آنان را هدایت کرده و صاحب خردند.
 انیاظهار شده است که عقل منبع شرع است؛ آنجا که ب یشده است و حت لیقا تیعقل حج برای نید  ،بنابراین

 .کند یو مجازات م فیداشته است، خداوند هر کس را طبق عقلش تکل
إنما یداق الله العباد في الحساب یوم القیامة علی قدر ما آتاهم من العقول في الدنیا از امام باقر نقل است: 

 یبه قدر عقول زیحساب رستاخ خدا بندگان را در روز؛ ( ۸۲۱ص  - ۸ج  -أحمد بن محمد بن خالد البرقي  -)المحاسن 
 کند. یم یبه آنان داده است، حسابرس ایکه در دن

که به  ستین نیهرگز ا فشیکه تکل دیرس جهینت نیبه ا یجامعه ا ای یاگر کسبه موجب این روایت، بنابراین، 
خداوند از آن  فیاند، تکل یخیاحکام تار  نیو ا ردیبگ هیکند و از اهل کتاب جز  یبپردازد و برده دار ییجهاد ابتدا

گزاره از  یهرگز کنار گذاشتن برخ ب،یترت نیداده است؛ به ا صیاست که عقل او تشخ یزیچ نیجامعه هم  ایشخص 
 .ستیقرآن، مخالفت با امر خدا ن یخیتار  یها

رسول الله)ص(: اذا  قال م؛یگو  یکه خالف عقل و فطرت باشد، نم ی)ص( فرمود که من هرگز سخنامبریپ
 ریاتاکم عّنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله وحّجة عقولکم فان وافقهما فاقبلوه واال فاضربوه علی الجدار )تفس

 (.۲۲۱ص  ۱ج  ای ۲۲۳ص  ۲الجنان ج روض
با عقل و فطرت ناسازگار  ینید  یاز آموزه ها یعقل و فطرت است و امروزه که پاره ا امبریلذا سنجه سخنان پ

 یم زیرا تجو  باز اهل کتا هیو اخذ جز  یزگار ما هم بود، برده داردر رو  امبریتوان گفت که اگر پ یافتاده است، نم
 فرمود. 

گاه است، اما ا ،ینیاست که به لحاظ درون د  درست  نیخدا علم مطلق دارد و او بهتر از انسان به مصالح او آ
به احکام  دینرسد که با جهینت نیخود انسان به ا ی. وقتستیبدهد، حکم خدا بر او چ صیتشخ دیانسان است که با

 خواهد بود. الاشک یاو ب یبرا ینیقرآن عمل کند، کنار گذاشتن احکام د  یخیتار 
خود انسان ها قرار داده است و انسان ها هم عقل  صیو مجازات را عقل و تشخ فیالک تکلکه خدا م یوقت

 است.  رفتهیخواهد شد که خداوند خطاها و اشتباهات انسان ها را در استنباط حکم خدا پذ نیا جهینت ستند،یکل ن
با محارم و لواط را به دست  یم بسترجواز ه« ذکرانا و اناثا   زوجهمیاو » هیاز آ هیر یبه نام بش یکه فرقه ا نیا. ۸۷

مذمتی بر آنان نیست؛ چون آنان در تشخیص خود به هچ  یعیبوده باشد، به طور طب نیآنان چن صیآورده اند، اگر تشخ



و غفلت، معفو است؛ اما اگر تشخیص آنان  خطا رفته اند و عمدی در کار نبوده است و ارتکاب فعل قبیح از روی سهو
ر بوده و در عین حال برای تأمین اغراض غیراخالقی به چنین تفسیری روی آورده اند، البته که آنان همان تشخیص مشهو 

 مورد مذمت اند.
 یبرا امبریاز نص قرآن و سنت پ تیکه لزوم تبع میرا از خود قرآن آورد  یخود شواهد حاتی. ما در توض۸۸

خود  اتیو مقتض طیقرآن و سنت را با شرا دید، باکه مخاطب نبوده ان یاست که مخاطب بوده اند؛ اما کسان یکسان
 سنجند، اگر سازگار بود، بدان عمل کنند.ب

گذاشته شود و  یسنت ممدوح یاست که به جا ی. بدعت در برابر سنت است و آن عبارت از سنت مذموم۸۳
لکه مذموم و در خور بشود، هرگز ممدوح نخواهد بود و ب زیناکارا و مفسده انگ یسنت کی یاست که وقت یدر حال نیا

شود، به طور  ینم لیبوده باشد، آن دل دوحمم یاز اهل کتاب در روزگار هیو جز  یکه برده دار نینسخ است. به صرف ا
 اعتبار خودش را از دست خواهد داد. د،یابد ممدوح باشد و هرگاه مذموم گرد 

 یو لذا مطلق انگار دیگو  یخودش سخن م یو قوم یخیدر چارچوب تار  د،یگو  یکه سخن م ی. هرکس۸۲
 امتیتا روز ق یفرموده باشد، حالل و حرام محمد یتیاساس، اگر شخص نیامر انطباق ندارد. بر ا تیسخن او با واقع

زمان  اتیو مقتض طیچارچوب شرا دررا که فرموده،  یسازد. او سخن یما را موجه نم یهرگز مطلق انگار نیهست، ا
فرمود؛ لذا سخن او  ینم یسخن نیهرگز چن ست،یز  یاگر در عصر حاضر م تیخودش فرموده است و بسا همان شخص

هم  یمحمد یعصر او برقرار باشد، حالل و  حرام ها اتیو مقتض طیشرا نیشود که اگر همواره هم یمعنا م نیحمل بر ا
به اتفاق  بیمروزه قر کنند. ا یم دایپ رییهم تغ یخیاحکام تار  افتند،ی رییتغ اتیط و مقتضیبرقرار است؛ اما هرگاه شرا

 تیاست. آ زیآنها در روزگار معاصر جا ریاز اهل کتاب و نظا هیاخذ جز  ای یکه برده دار ستندین لیهرگز قا ینید  یعلما
و مصالح خودش  طیآن، احکام تابع شرا ببه نام نسخ مشروط را اظهار داشته است که به موج یا هیالله معرفت نظر 

گذشته برگردد؟  طیامکان دارد، شرا ایگردد؛ اما آ یشته برگردد، حکم مربوط هم بر مو مصالح گذ طیاست. هرگاه شرا
بتوانند زمان گذشته را بازگردانند و برده  یبسته ا طیبه طور موقت و در شرا انیمثل داعش ییالبته ممکن است، گروه ها

قابل تداوم  ییقهقرا یتالش ها نیاست، چننشان داده  خیکنند؛ اما چنان که تار  ایاز اهل کتاب را اح هیجز  اخذو  یدار
 و محکوم به شکست است. ستین

 یبلکه به معنا ست؛ین دینی متن  کی بهباطل  افتنیراه  یهرگز به معنا طیشرا رییاحکام متناسب با تغ ریی. تغ۸۵
از  هیاخذ جز  و یمثل برده دار یینسخ سنت ها ،ینید  یاز علما کی چیاست. ه دیجد طیاحکام متناسب با شرا حیتصح

 اند. تهنگرف ینیباطل به متن د  افتنیراه  یاهل کتاب را به معنا



 اتیو مقتض طیشرا رییتغ نیهستند؛ بلکه ا نید  یخینسخ احکام تار  یکه مدع ستندین ینیروشنفکران د  نی. ا۸۱
طرف و منصف به  یب یبسان تماشاگر ینیروشنفکران د  نیسازد و بنابرا یرا عمال  منسوخ م نید  یخیاست که احکام تار 

 پردازند.  یم نید  یخیاحکام تار  تیگزارش واقع
 یسام امبرانیپ یدر تجربه باطن نیگردد و ا یبه خدا منسوب م یالهامات و افعال بشر ی. در گفتمان قرآن۸۲

 نی. بر اشده است: هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن فیتوص یهست نیقرآن، ع اتیاز آ یدارد. خدا در پاره ا شهیر 
 اینسخ  یکه اگر حکم ستین یگردد. شک یم وباست، منس یهست نیبه خدا که ع یعیطب یاساس، همان رخدادها

 سپارند. یم یبه فراموش ایکنند و  یخود انسان ها هستند که آن را نسخ م نیگردد، ا یفراموش م
که  یکند و عمال  عمل به احکام یم دایپ رییتغ اتیو مقتض طیاست که ابتدا شرا نیچن زینسخ احکام ن روند

شود و  یسپرده م یآن حکم و سنت به فراموش جیگردد و به تدر  یم ریاست، امکان ناپذ افتهی رییتغ اتشیو مقتض طیشرا
 گذارند. یکنند و بر آن صحه م یم شبرند و آن را گزار  یم یپ تیواقع نیبه ا ینیآنگاه مصلحان د 
نبوت ها و  تیکل رییبلکه ناظر به تغ ست؛یبقره هرگز ناظر به نسخ احکام نسوره  ۸۷۲ هیآ اقیکه س نیبر ا عالوه

 یبه فراموش ایشوند و  یمنسوخ م ای خیها در گذر تار  عتیاظهار شده است که نبوت ها و شر  هیآن آ یهاست. ط عتیشر 
 :دییرمارا مالحظه ف هیآ اقیگذارد. س یم رصهمثل آن پا به ع ایشوند و آنگاه بهتر از آن  یسپرده م

کْم َو اللَّ  ما َل َعَلْیکْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َربِّ ذیَن کَفُروا ِمْن َأْهِل اْلکتاِب َو اَل اْلُمْشرِکیَن َأْن ُیَنزَّ ُه َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َیَودُّ الَّ
ُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعظیِم ) َه َعلی کلِّ َشيْ  ْیرٍ ِت ِبَخ ( ما َنْنَسْخ ِمْن آَیٍة َأْو ُنْنِسها َنأْ ۸۷۱َیشاُء َو اللَّ ٍء َقدیٌر ِمْنها َأْو ِمْثِلها َأ َلْم َتْعَلْم َأنَّ اللَّ

 (بقره۸۷۲)
بر شما مسلمانان نازل  یریخ چیاظهار شده است، اهل کتاب و بت پرستان دوست نداشتند که ه اتیآ نیا یط

 یانساء م ایرا که منسوخ  یو رحمت ریهر خ دهد. خدا یو رحمتش را به هرکه خواهد اختصاص م ریخداوند خ یشود ول
 آورد. یمثل آن را م ایکند، بهتر از آن 

کَمْلُت َلکْم دیَنکْم َو َأْتَمْمُت َعَلْیکْم ِنْعَمتي َو َرضیُت َلکُم ْاإِلْسالَم دینا  » هی. آ۸۰ ( هم خطاب ۲مائده، «)اْلَیْوَم َأ
سان ها در همه عصرها. خطاب به آنان اظهار شده است که عصر رسول خداست؛ نه خطاب به تمام ان نهیبه مردم مد

شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و  یرا برا نی)ص( د امبریسال از نبوت پ۳۷اکنون بعد از گذشت متجاوز از 
ار ناصواب تمام اعص یکامل بودن قرآن برا یاست که ادعا یهیبد یلیدادم. خ تیشما رضا یبرا ینیاسالم را به عنوان د 

راجع به  یثیحد ای هیآ چیمثال، ه یبرا. ستیپاسخ مسائل مستحدث ن زین ثیدر حد یاست. امروزه نه تنها در قرآن، حت
قوا، انتخابات و جز آنها وجود ندارد.  کیتفک مه،یب ،یخارج از حرم، رحم اجاره ا حیتلق ت،یجنس رییتغ ،یساز هیشب
 انیهمه اعصار به طول کامل ب ی)ص( براامبریدر همان زمان پ نیکه د  یارآشک یخطا نیچن شهیآشکار است که ر  یلیخ

مرور  کیاست که  یدر حال نیکه قرآن خطاب به همه انسان ها در تمام اعصار دانسته شده است. ا نجاستیشده، از ا



 نهیه مردم مدخطاب ب یمدن اتیو آ شیخطاب به مشرکان قر  یمک اتیدهد که آ یقرآن به وضوح نشان م اتیساده به آ
 است.

داشته باشند، احکام  دیمسلک همچنان در جهان اسالم باشند و تأک یداعش یگروه ها نی. به فرض ا۸۱
 نیکه همه مسلمانان چن نیشود، بر ا ینم لیهرگز دل نیاز اهل کتاب برقرار باشد؛ اما ا هیو جز  یمثل برده دار یخیتار 

اعم از اسالم در  ینیهر د  تین رخ نداده است. واقعید  یخیدر احکام تار  یرییتغ چیه خ،یدارند و در گذر تار  یاستنباط
 عمثال، مرور موضو  یرخ داده است. برا رییتغ نید  یخیدر احکام تار  وستهیدهد که پ یبه وضوح نشان م خیگذر تار 

مصارف عامه  و ازمندانین یبرا یجنگ میپنجم غنا کیجدا کردن  یدهد، ابتدا به معنا ینشان م خیخمس در گذر تار 
 عهیش ازمندانین یبرا انیعیش یاز سو  یعموم یثروت ها ایپنجم درآمد کسب  کیجداکردن  یسپس به معنا ت؛بوده اس

تمام  ی. تلقافتی رییتغ عهیش انیمصرف روحان یپنجم درآمد کسب برا کیاخذ  یاواخر به معنا نیگرفته شد و در ا
 انحراف از اسالم. هاست، ن یتحول، اسالمو  رییتغ نیبوده است که ا نیهم ا ینید  یعلما

 اتیتمام اعصار دارد، خالف واقع است و با واقع یبرا یشفاف امیپ کیفرض که متن قرآن و سنت  شیپ نی. ا۸۲
قرآن و سنت را در  دیبه متن قرآن و سنت اظهار نظر کند، با هیخواهد با تک یم ی. اگر کسستیمتن قرآن و سنت سازگار ن

 دیکه آن را از فضا و کانتکست خودش خارج سازد و بعد به فهم آن اقدام نما نیخودش فهم کند؛ نه ا فضا و کانتکست
 یم نیکه قرآن را خطاب به مشافه یقم یرزایبر م یخرده ا چیشود. ه یباعث سوء فهم م یکار نیچن دیترد  یکه ب

 کنند. یم یمعرف است که قرآن را خطاب به مردمان همه اعصار ی. خرده بر کسانستیدانست، ن
 یم یناش نجایدهد، از ا ی)ع( رخ منیمعصوم اتیروا ایقرآن و  اتیکه در خصوص آ یی. عمده سوء فهم ها۳۷

کنند؛ بلکه آنها را از فضا و کانتکستشان  ینم ریرا در فضا و کانتکست خودش فهم و تفس اتیروا ایقرآن  اتیشود که آ
کافة » هیشده است، آ دهیبد فهم یکار نیاثر چن برکه  یاتیاز آ یکی پردازند. یسازند و به فهم آنها م یخارج م

 است: نیآن چن اقیو س هیآ نی( است. ا۳۱سبأ، «)للناس
ُه اْلَعزیُز اْلَحکیُم ) ُقْل  ذیَن َأْلَحْقُتْم ِبِه ُشَرکاَء کالَّ َبْل ُهَو اللَّ اِس بَ ۳۰َأُروِنيَ الَّ ة  ِللنَّ شیرا  َو َنذیرا  ( َو ما َأْرَسْلناک ِإالَّ کافَّ

اِس ال َیْعَلُموَن ) کَثَر النَّ  (۳۲) اِدقیَن ( َو َیُقوُلوَن َمتی هَذا اْلَوْعُد ِإْن کْنُتْم ص۳۱َو لکنَّ َأ
را که به  یکانیبگو، آن شر  شیبه مشرکان قر  امبریپ ی)ص( اظهار شده است، اامبریخطاب به پ اتیآ نیا یط

کننده  تی)ص( تو را فقط کفاامبریپ یندارد و ما ا کیخدا شر  ست،یگونه ن نی. ادیبه من نشان ده د،یخدا ملحق کرد 
 ی: تو راست نمندیگو  یدانند و م یمردم نم نیتر ا شیب اما م؛یمردم به عنوان بشارت دهند و انذار کننده فرستاد  نیا یبرا

 افتد. یاتفاق م یهست، اگر هست ک یامتیکه ق ییگو 
همه مردم در تمام اعصار  یاظهار نشده است، حضرت محمد)ص( برا هیآ نیکه آشکار است، هرگز در ا چنان

 فرستاده شده است.



انذار مردم مکه و اطرافش  یدارد که حضرت محمد)ص( برا حیقرآن داللت صر  اتیاز آ یا پارهافزون بر این، 
 :ریفرستاده شده است؛ نظ

حیِم ) ( َتْنزیَل ۵( َعلی ِصراٍط ُمْسَتقیٍم )۲.  ِإنَّک َلِمَن اْلُمْرَسلیَن )الف ( ِلُتْنِذَر َقْوما  ما ُأْنِذَر آباُؤُهْم َفُهْم ۱اْلَعزیِز الرَّ
 سی(۲غاِفُلوَن )

که پدرانشان انذار نشدند و  یرا انذار کن یکه قوم یمحمد تو فرستاده شد یگفته شده است، ا اتیآ نیا یط
 غافل اند.

ُقو ب ِبُعوُه َو اتَّ کْم ُتْرَحُموَن ). َو هذا کتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرک َفاتَّ ما ُأْنِزَل اْلکتاُب َعلی طاِئَفَتْیِن ِمْن ۸۱۱ا َلَعلَّ ( َأْن َتُقوُلوا ِإنَّ
ا َعْن ِدراَسِتِهْم َلغاِفلیَن ) ا ُأْنِزَل َعَلیْ ۸۱۲َقْبِلنا َو ِإْن کنَّ َنةٌ  َنا( َأْو َتُقوُلوا َلْو َأنَّ ا َأْهدی ِمْنُهْم َفَقْد جاَءکْم َبیِّ کْم َو  اْلکتاُب َلکنَّ ِمْن َربِّ

ذیَن َیْصِدُفوَن َعْن آیاِتنا ِه َو َصَدَف َعْنها َسَنْجِزي الَّ َب ِبآیاِت اللَّ ْن کذَّ ی َو َرْحَمٌة َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ ُسوَء اْلَعذاِب ِبما کاُنوا  ُهد 
 ( انعام۸۱۰َیْصِدُفوَن )
از  شیپ انیحیو مس انیهود یبر  د،ییمبادا بگو که  میقرآن را بر شما نازل کرد  نیاظهار شده است، ا اتیآ نیا یط

تر  افتهی تیشد، از آنها هدا یکه اگر بر ما کتاب نازل م دیینگو  ای میکتابشان غافل بود  یما کتاب نازل شد و ما از محتو 
 .میبود 

 سوره انعام، آمده است: نیدر هم زین
ذي َبْیَن  َو ج.  ُق الَّ ذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباآْلِخَرِة هذا کتاٌب َأْنَزْلناُه ُمباَرک ُمَصدِّ َیَدْیِه َو ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقری َو َمْن َحْوَلها َو الَّ

 ( ۲۳ُیْؤِمُنوَن ِبِه َو ُهْم َعلی َصالِتِهْم ُیحاِفُظوَن )
. با یاطرافش را انذار کن یعنی« من حولها»مکه و  یعنی «یام القر»محمد،  یقرآن نازل شده است تا تو ا نیا

تمام اقوام در همه اعصار ارسال شده  یتوان گفت که حضرت محمد برا ی، نمقرآن شده اتیکه در آ یحاتیتصر  نیچن
 یدهند و بر اساس آنها م یو سنت را مالک قرار م قرآناند،  یکه مدع یدهد، کسان ینمونه به وضوح نشان م نیاست. ا

از متن عبور کرده اند. منتها عبور آنان متحجرانه و  زیاز متن عبور کرده اند، خود آنان، ن ینیروشنفکران د  ند،یگو 
 یو تکامل انهینشان دهند؛ اما عبور روشنفکران از متن، مترق یقرآن را ابد یخیتار  یخواهند گزاره ها یاست و م یارتجاع

 شیاز پ ینیو هم روشنفکران د  زانیست نی. هم د ندینما یرا متعلق به گذشته معرف یخیتار  یخواهند گزاره ها یاست و م
گرفتن عصر و  دهیبا ناد  زانیست نیکنند؛ اما د  یاستفاده م اتیآ یابیفهم و ارز  یبرا یو برون متن ینیبرون د  یفرض ها

از  ینیکنند؛ اما روشنفکران د  یزنند و همه آنها را لجن مال م یگذشتگان لگد م راثیبه تالش ها و م ینیمصر متون د 
کنند که  یاز آنها تمسک م ییکشند و فقط به بخش ها یاند، دست م یخیه تار ک ینیو متون د  راثیاز م ییبخش ها

 عصر حاضر است. اتیو مقتض طیمتناسب با شرا



 نیکه حضرت محمد)ص( د  نبوده نیا یدهد، هرگز ختم نبوت برا یختم نبوت نشان م هیآ اقی. چنانکه س۳۸
 دیکه ز  نیبر ا یرا مبن نهیبوده است که تصور مردم مد نیا یکه برا؛ بلمردمان تمام اعصار و امصار آورده یرا برا یکامل

 :دییفرما تیعنا هیآ اقیکند. به س حیخواهد کرد، تصح یامبری)ص( پامبریپ یشود و او به جا ی)ص( شمرده مامبریپسر پ
ِبیِّ  ما ِه َو خاَتَم النَّ ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجاِلکْم َو لکْن َرُسوَل اللَّ ُه ِبکلِّ َشيْ کاَن ُمَحمَّ  (۵۷ٍء َعلیما  )احزاب، یَن َو کاَن اللَّ
 ینم یامبریو پس از او پ استیو او خاتم االنب ستیکس از شما ن چیاظهار شده است، محمد پدر ه هیآ نیا یط

 .دیا
و  اقیاست که س نیدهد، ا ی)ع( رخ منیمعصوم اتیروا ایقرآن  اتیآ حیکه در فهم صح یمشکل عمده ا. ۳۳

تمت » ریتعب یاست که برخ نیمشکل ا نیاز شواهد ا یکی. رندیگ یم دهینزول و صدور آنها را ناد  یفضا ایکانتکست و 
گرفته اند، حال آن که اساسا  کلمات در  وامهمه اعصار و اق یکامل و تمام بودن قرآن برا یرا به معنا« کلمات ربک

که در قرآن به  یاست. مالحظه متون مشابه یمقدرات اله یبلکه به معنا ست؛یالفاظ قرآن ن یهرگز به معنا یریتعب نیچن
 :دییمعناست. مالحظه فرما نیا دی، مؤ کار رفته

ْت کالف تي باَرکنا فیها َو َتمَّ ذیَن کاُنوا ُیْسَتْضَعُفوَن َمشاِرَق ْاألَْرِض َو َمغاِرَبَها الَّ ِلَمُت َربِّک . َو َأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّ
ْرنا ما کاَن َیْصَنُع ِفْرَعْوُن َو َقْوُمُه َو ما کاُنوا َیعْ اْلُحْسنی َعلی بَ   ( اعراف۸۲۰) ِرُشوَن ني ِإْسرائیَل ِبما َصَبُروا َو َدمَّ

 یعنی د؛یپروردگات تمام گرد  کیو کلمات ن میکرد  نیرا وارث زم لیاسرائ یاظهار شده است، ما بن هیآ نیا یط
 آنها محقق شد. ندیو به حکومت رس نیوراثت زم یاله یوعده ها

ُقوَن )ب ذیَن آَمُنوا َو کاُنوا َیتَّ ِه ذِلک ُهَو ۲۲. الَّ ْنیا َو ِفي اآْلِخَرِة ال َتْبدیَل ِلکِلماِت اللَّ ( َلُهُم اْلُبْشری ِفي اْلَحیاِة الدُّ
 ونسی(۲۵اْلَفْوُز اْلَعظیُم )

محقق خواهد شد و کلمات  خدا به مؤمنان یاظهار شده است، وعده بشارت به بهشت از سو  اتیآ نیا یط
که قرآن تمام و کامل  نیدارد، به ا یچه ربط نیاست. حال ا ریتخلف ناپذ یوعده اله یعنینخواهد کرد؛  دایپ لیخدا تبد

  ؟دهد یرخ نم یاز احکام اله یحکم چیدر ه ینسخ چیکه ه نیا ایهمه اقوام در تمام اعصار سخن دارد؟  یاست و برا
ة  َو ما کاَن ِلَرُسوٍل َأْن َیْأِتيَ ِبآَیٍة ِإالَّ ِبِإْذِن ا. َو َلَقْد َأْرَسْلنج یَّ ِه ِلکلِّ َأَجٍل ا ُرُسال  ِمْن َقْبِلک َو َجَعْلنا َلُهْم َأْزواجا  َو ُذّر للَّ

ُه ما َیشاُء َو ُیْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأمُّ اْلکتاِب )۲۱کتاٌب ) َینَّک َبْعَض  ( َو ِإْن ۲۲( َیْمُحوا اللَّ ما  ما ُنِر ک َفِإنَّ َینَّ ذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ الَّ
 (روم۵۷َعَلْیک اْلَبالُغ َو َعَلْیَنا اْلِحساُب )

هم  یآنها در موارد رییسخن رفته، از تغ یمقدرات اله رییکه از عدم تغ نیا نیآن است که در قرآن، در ع جالب
 یمگر به اذن خدا. برا اورد،یب یا هیکه آ ستین یامبریپ چیمذکور اظهار شده است، ه اتیسخن گفته شده است. در آ

گذارد و اصل کتاب نزد  یرا خواهد ثابت م هرچهکند و  یهست. خدا هرچه را خواهد محو م یهم کتاب یهر اجل



 یرا به تو نشان نم گرید  یو بعض میده یو به تو نشان م میکن یمحقق م م،یرا که وعده داد  ییاز آنها یخداست. ما بعض
 بعد از وفات تو محقق خواهد شد. و  میده

غفلت کردند و به  اتیآ نیگرفتند، از اقرآن  یاست که آنان کتاب و کلمات خدا را به معنا زیانگ شگفت
است  نیدهد و آن ا یرا نشان م زانیست نید  گریمشکل د  نیاست. ا ریرپذییتغ یموجب آن اظهار نکردند که احکام اله

کنند؛  یتواند مورد تمسک آنان واقع شود، استناد م یم یالتیکه با تأو  اتیاز آ یاره اکنند و به پ یعمل م ینشیکه گز 
 .ابندی یسوق م ینادرست جیکنند و لذا به نتا یباشد، اعراض م اتیتواند مفسر آن آ یکه م یاتیاما از آ

را که لزوما  در « کتاب»است که لفظ  نیا گریاست. مورد د  اریبس زانیست نید  اناتیلغزش ها در ب نی. از ا۳۲
به  مانیاشکال کرده اند که قرآن، ا لیذ هیمثال، با استناد به آ یقرآن گرفتند. برا یقرآن به کار نرفته، به معنا یقرآن به معنا

هرگز خود قرآن  آیه نیاست که مراد از کتاب در ا یدر حال نی. اترا مذمت کرده اس گرشیبعض و کفر به بعض د 
حال آن که بر شما  د؛یر یگ یم هیفد ریاس یکه شما برا اظهار شده انیهود یت؛ چون خطاب به بلکه تورات اس ست؛ین

 :دییمالحظه فرما د؟یکن یاز آن را انکار م گرید  یو پاره ا دیدار  مانیاز تورات ا یشما به پاره ا ایحرام شده است. آ
َفریقا  ِمْنکْم ِمْن ِدیاِرِهْم َتظاَهُروَن َعَلْیِهْم ِبْاإِلْثِم َو اْلُعْدواِن َو ِإْن َیْأُتوکْم  َأْنُتْم هُؤالِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسکْم َو ُتْخِرُجونَ  ُثمَّ 

ٌم َعَلْیکْم ِإْخراُجُهْم َأ َفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلکتاِب  ْم َو َتکُفُروَن ِبَبْعٍض َفما َجزاُء َمْن َیْفَعُل ذِلک ِمْنک ُأساری ُتفاُدوُهْم َو ُهَو ُمَحرَّ
ا  ُه ِبغاِفٍل َعمَّ وَن ِإلی َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما اللَّ ْنیا َو َیْوَم اْلِقیاَمِة ُیَردُّ  (بقره۱۱َتْعَمُلوَن )ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحیاِة الدُّ

از آن هم مذموم است. منتها هرگز  گرید  یقرآن و انکار برخ اتیاز آ یبه برخ مانیکنم که ا یانکار نم البته
 نیکه من ا دیخواهد بگو  ینمو  ستیاز اهل کتاب ن هیو جز  یقرآن مثل برده دار یخیتار  اتیمنکر آ ینید روشنفکر 

 د.نو به عصر گذشته تعلق دار  اند یخیتار  اتیآ نیا د،یگو  یمرا قبول ندارم؛ بلکه  اتیآ
 نیط و عدل را تأممردمان آن زمان، قس تیخودش در حد ظرف اتیو مقتض طیشرا یقرآن برا یخیتار  اتیآ. ۳۵

قرآن  یخیاست که احکام تار  نیکه مورد انکار آنهاست، ا یزی. تنها چستندیمنکر آن ن ینیکرده است و روشنفکران د  یم
شود، قرآن ناظر به عصر حاضر است و همان  تهادعا که گف نیکننده قسط و عدل باشد. ا نیتأم زیعصر حاضر ن یبرا
تمام اقوام و اعصار است،  یکننده قسط و عدل برا نیآنها تأم ریاهل کتاب و نظااز  هیو جز  یبرده دار یخیتار  اتیآ

 شود. ینم دهیفهم یقرآن حاتیر صظواهر و بلکه تاز هرگز 
 یکه قسط و عدل را خدا م نیبر ا یهم بدان تمسک کرده اند، مبن زانیست نیمذهبان که د  یداعش یادعا نیا

قرآن گفته نشده است که خود انسان ها  اتیاز آ یا هیآ چیطل است.  در هفهمند، به وضوح با یفهمد، اما خود مردم نم
معنا عاجز و ناتوان  نیعدل خوب است، مردم از فهم ا وفهمند و اگر خدا نفرموده بود که قسط  یقسط و عدل را نم

 بودند. 



ت که خدا اند که عدل و قسط آن اس یمذهب اند و مدع یمسلکان اشعر یکنم که داعش یانکار نم البته
نظرند که خود بشر قسط و عدل را  نیکنند و بر ا یم یتلق ینیبرون د  یمیو معتزله قسط و عدل را مفاه هیاما عدل د؛یبفرما

؛ کند ید، ارشاد منفهم یها را به آنچه خودشان م نکند، به واقع، انسا یفهمد و اگر خدا به قسط و عدل امر م یم
 و تذکر است؛ چنان که آمده است: از باب ارشاد یاله اناتیب نیبنابرا

َه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َو ْاإِلْحساِن َو إیتاِء ِذي اْلُقْربی َو َیْنهی َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنکِر َو اْلَبْغيِ َیعِ  ِإنَّ  کْم َتَذکُروَن اللَّ ُظکْم َلَعلَّ
 (بقره۲۷)

کند  و از فحشاء و منکر و  یامر م شانیخو  به یدگیاظهار شده است، خدا به عدل و احسان و رس هیآ نیا در
 شانیبه خو  یدگیبه عدل و احسان و رس دیکه با دیدان یخود شما م یعنیها فقط تذکر است؛  نیکند. ا یم یستم نه

 شود. یاز باب تذکر گفته م نتها. مدییو از فحشاء و منکر و ستم اجتناب نما دیاهتمام داشته باش
مده است که انبیاء آمدند که مردم را به همان چیزی که عقل و فطرت آدمی در روایتی از امام علی هم آ

ُروُهْم َمْنِسيَّ . عین بیان ایشان چنین است: تشخیص می دهد، بر انگیزند وَواَتَر ِإَلْیِهْم َأْنِبَیاَءه ِلَیْسَتْأُدوُهْم ِمیَثاَق ِفْطَرِته ، وُیَذکِّ
وا َعَلْیِهْم ِبال ْبِلیِغ ، وُیِثیُروا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل )نهج البالغه صبحِنْعَمِته ، وَیْحَتجُّ  (۵۲صالح، ص یتَّ

عقل و فطرت اصل است و احکام الهی از عقل و فطرت تبعیت می کند؛ لذا سخن امام علی به این معناست که 
ای ما گفته اند: نمی توان یک حکمی را که در ضدیت با عقل و فطرت است، حکم الهی نامید. به همین روی علم

منتها عقل انسان ها در  کلما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هر حکمی که عقل بدهد، شرع هم بدان حکم می کند.
گذر تاریخ تکامل پذیر است و بسا آنچه را که انسان ها در گذشته عدل و قسط می شمردند، امروزه به جهت تعالی 

د. گذشتگان برده داری و جزیه از اهل کتاب را مذموم تلقی نمی کردند؛ اخالقی و معنوی، عدل و قسط به شمار نیاورن
اما امروزه مذمت می کنند و لذا وقتی در دین همان عقل و فطرت انسان ها اصل باشد، باید به مقتضای آن، آنچه را که 

 ضد دین. امروزه عقل و فطرت خود بشر عدل و قسط می شمارد، فهم های جدید بشری هم دینی تلقی شود؛ نه
را  یکند و هر قوم یکه دارند، امضاء م یتفاوت و تکثر رغمیو مناسک را عل عیکه خدا همه شرا ی. وقت۳۱

که در قرآن ذکر  یاز احکام و سنن یلفقط همان شک م،ییندارد، بگو  یکند، وجه یو مجازات م فیطبق عقلش تکل
 . ستندیلله و حدود الله نآنها احکام ا ریشده است، احکام الله و حدود الله اند؛ اما غ

را حکم الله  یو مشخص نیشکل مع کیو  ستندیفهم از نص ن کیکه نص گرا هستند، بر  ییخود فقها یحت
نامند؛ لذا جمود  یخود را حکم الله م یحال، همه آنها فتوا نیآنان اختالف فتواست و در ع انیکنند. م ینم یتلق

 رهیدارد و نه با س یسازگار یثیو حد یآنقر  حاتیه خواندن نه با تصر و تنها آن را حکم الل یبر شکل خاص دنیورز 
شود و بر اساس آن، شمرده  ثینص قرآن و حد نیمسلک ع یداعش یفقط فهم فقها ل،ی. به چه دلینید  یو فقها یعلما

بر همان  هیکه با تکروشنفکر  یگردد؛ اما فهم فقها یتلق زیروزگار حاضر هم جا یاز اهل کتاب برا هیو جز  یبرده دار



از  هیو جز  یکنند که برده دار یاستنباط م نیمذهبان چن یمتفاوت از داعش ییفرض ها شیمنتها با پ ث،یو حد ننص قرآ
مذهبان و  یشود؟ هم داعششمرده  ثیمخالف نص قرآن و حد ست،یروزگار حاضر ن یاهل کتاب هرگز حکم الله برا

فرع و اصل احکام و حاکم  زییروشنفکر با تم یقهاکنند. منتها ف یاستناد م ثیروشنفکر به نص قرآن و حد یهم فقها
پردازند؛ اما  یم ثیو روزآمد از نص قرآن و حد انهیبه استنباط مترق یخیبر حکم تار  یساختن اصول بر فروع و حکم عقل

 دهند. یم رجحان یرا بر احکام عقل یخیکنند و احکام تار  یمذهبان فروع را بر اصول حاکم م یداعش
سازند، اجتهاد  یحاکم م یخیرا بر احکام تار  یروشنفکر که اصول را بر فروع و احکام عقل ی. هرگز فقها۳۲

روشنفکر فقط  ی. فقهاآنها بودن یاست؛ نه ابدآنه بودن یخیتار  ،یخیکه نص احکام تار  رایدر برابر نص نکرده اند؛ ز 
از اهل کتاب  هیو اخذ جز  یمثل برده دار یاحکاماشته اندکه را بازشناسانده اند و اظهار د یخیمحدوده نفوذ احکام تار 

 یرایکرده و پذ رییکه تغ یامروز طیشرا ینموده و قابل اجرا بوده است؛ نه برا یکه مقبول منافذ بوده  یطیشرا یفقط برا
منسوخ و  کمموقت بودن حالله معرفت، نسخ در واقع اخبار از  تیآ ری. به تعبستندیاز اهل کتاب ن هیو اخذ جز  یبرده دار

گفته است که  یم یعنی؛ بوده لیبه نسخ مشروط قا شانیرو ا نیآن. به هم یگذشته بودن آن است؛ نه الغا طیمتعلق به شرا
 گردد.  یبر م زیحکم منسوخ برگردد، حکم منسوخ ن طیاگر دوباره همان شرا

است که  طیشرا رییتغ نیو ا ستیبه موقت بودن حکم ن یحیتصر  چیه زیاحکام منسوخ ن درپنهان نیست که 
 عمل است.  رقابلیغ گریدهد، حکم منسوخ، زمانش سرآمده و د  ینشان م

 یاز اهل کتاب اجرا نم هیو اخذ جز  یقرآن مثل برده دار یخیکه اگر امروزه احکام تار  ستین نیچن نی. ا۳۰
و  یلط جهان برسند، به برده دارکه اگر مسلمانان به قدرت مس ستیو لذا هرگز چنان ن باشدمسلمانان  یشود، از ناتوان

است و  یخیاست که آن احکام تار  نیا یامروز مسلمانانفرض قاطبه  شیچرا که پ اورند؛یب یاز اهل کتاب رو هیاخذ جز 
مسلمانان که امروزه اتفاق افتاده است، هرگز  یو اخالق یو عقل یگذشته تناسب داشته است. رشد علم طیفقط در شرا

؛ به همین رو، مالحظه شد که داعشیان در مدت کوتاهی از صحنه سیاسی ستیمذهبان ن یطرز تفکر داعش یریپذ
 .اجتماعی حذف شدند

مانند؛ اما  یم داریداشته باشند، پا دیآنها تق یکه مسلمانان به اجرا یاند و مادام یخیتار  زی. احکام ارث ن۳۱
 زیمربوط به ارث ن اتیآکنند.  یبدهند، آنها را نسخ م صیمدرن را معارض آن احکام تشخ اتیو مقتض طیکه شرا یزمان

 شود.  دهیدر چارچوب همان عصر و مردم فهم دیاست و لذا با)ص( امبریعصر پ نهیخطاب به مردم مد
؛ اما (۸۵-۸۲)نک: نساء، اند خوانده شده ارث مندرج در قرآن احکام الله و حدود الله نیاست که قوان رستد

مورد  یقانون کی یمسلمانان باشد. وقت رشیاست که مورد پذ یآنها تا زمان تیاند و مقبول یخیاحکام و حدود تار  نیا
آن قانون عوض  یوقت مادر برابر آن، مستحق مجازات است؛ ا انیباشد، البته الزم االجر است و عص یمردم کی بیتصو 

 .ستیمستوجب مجازات ن نیبه آن قوان یبندیهرگز عدم پا د،یایآن ب یبه جا یگریشود و قانون د 


