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  متن يه به جايحاش: مباهته
  

  ۱۳/۵/۹۲: مورخ  روز يكشنبه،  سايت جرس، :منبع

عطااهللا  دکترن مطلب، يانتشار ا پس از .م سروش منتشر شديز دکتر عبدالکرا ١»؟ن مردميبا د يباز«تحت عنوان  ينوشتار شيپ يچند
ر و نقل يقردر ت، سروش يمهاجران يبر رأ بنا .را منتشر کرد ٢»تأمل در نوشته دکتر سروش ياندک« در نقد آن با عنوان يا نوشته يمهاجران

 يريده است تفسياهللا مؤمن کوش تيگذاران به خطا رفته، چرا که آ بدعتو  نانيبددزدن به  تهمت ييروا ي هاهللا مؤمن دربار تيآ يرأ
او محل ارجاع  ي هکه مقال ياهللا سروش محالت تيآپس از آن، . دست دهده ب» باهتوهم« ي هسازگار با خرد و انصاف و عدالت از واژ

شان اشتباه يه در نقل کالم ادرست بود و بند يکاش سخن مهاجران يگفت که ا يا در مصاحبهبود،  »؟ن مردميبا د يباز«وشتن سروش در ن
ک يق يتدق ةويتأمل در ش« يجناب مهاجران ،در ادامه ٣.اران را نداده بودگذ نان و بدعتيم و جناب مؤمن جواز بهتان زدن به بددبود کرده

اهللا  تيآ يش از رأيقرائت خو و با موجه انگاشتن رد،فش يخود پا يبر مواضع قبل کرد و منتشر را ٤»يوش محالتبه سر يپاسخ: يمتن فقه
 يا نهير، بيم قديشان و خداوند حکيا نيدند بيگر دا .ها را مالحظه کنند ها و نکته اشاره يتمام«خواست که  ياز جناب سروش محالت، مؤمن

اند که  ناخواسته موجب شدهو  اند شتاب کرده يدند در داوريما اگر دا. ستنديش بايبر موضع خو ش دفاع کنند،يدارند که از سخن خو
تحت  يمطلب يمرتضواءياالسالم ض س از آن، حجهپ. »ند، سخن خود را اصالح کننديب ببيالنظر آس قيارجمند و شجاع و دق يهيحرمت فق

را چندان مهم  آن ن بحث ندارد ويا ي هبه ادام يليتما يناب سروش محالتمنتشر کرد که ج ن تذکاريرا با ا ٥»تأمل در تأمل« عنوان
اورد که برداشت يد بين احتمال را پدين مباحث، ايمندان اعالق يبحث ممکن است در نگاه برخ يريگ يعدم پ«که  يياز آنجا اماداند،  ينم

از  يضمن ابراز شگفت ،»تدقت الزم نشده اس يمحالت سروش يجناب آقا ي هصائب است و در نگارش مقال يمهاجران يو نقد جناب آقا
 شاني، ايمهاجران يآقا در نقد جناب«که ن امر ياز ا هيگال و ،يات حوزويان با ادبيبه نزد آشنا شيبر مواضع خو يجناب مهاجران يپافشار

 اهللا تيآ  ن لفظيطن منه ويه وبت يدلواپس هه شده يشان توصياند و به ا شده يشکن و حرمت يصوف به شتابزدگمو )يسروش محالت(
جناب  يقو اخال يت علمياز شخص نيهمچن ،شمردهبراهللا مؤمن را  تيآ يفقه يدر قرائت رأ يمهاجران جناب يطان خي؛ چند»!نباشند

   :دفاع کرد يسروش محالت
  

مانند کتاب  يمتون يريراگف ي  هکه دور يکسان يانس دارند، و حت يج حوزه از جمله در فقه استدالليات رايکه با ادب يکسان 
 يقالب يدر عرف مباحث حوزو» ..قالياللهم اال ان «ج ير راياذعان دارند که تعب ي، به خوبگذرانند يمرا » مکاسب«و » رسائل«
سنده، يا نوينده يکه گو يش است؛ استدراکيمتفاوت از سخن پ يا نگاه و استدالليش و ارائه نکته ياستدراک سخن پ يبرا يانيب

مؤمن  اهللا تيآجناب در عبارت  آنچه... ستينگران يد ةا گفتيک احتمال يان يو صرف ب پسندد يمدارد و  يا آن همراهخود ب
 ساز يشگفتنکته  ...ستي، ناند بردهگمان  يمهاجران ينادر، آن گونه که جناب آقا يف و استثنايک احتمال ضعيان يآمده صرف ب

در . کند يمفرق » واهللا أعلم«ر يبا تعب )يمهاجران( شانيا ي هاست که به گفت» واهللا عالم«ا ي» واهللا العالم«ر يتعب يساز نهيقرگر يد
ت ادب يرعا» واهللا عالم«ا ي» واهللا العالم«چون  يست که در جمالتين نظر نير جز از اين دو تعبيان ايم يفرق يج حوزويات رايادب

نکه ينه ا .ان دانش خود و دانش خداوند نکرده استيم يا سهيمقا نده اساساًيشگاه خداوند شده است، چرا که گويدر پ يشتريب
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اهللا  تيکتاب آ يمحتوا يمهاجران يب آقان است که جنايگر ايد يشگفت!...نشانه نظر دادن يگرياست و د ينظر ينشانه ب يکي
که البد  يدر حال! اند شان شمردهيااد شده به يدگاه يانتساب د ي، شاهد بر نادرستيياست و نه فقه فتوا يمؤمن را که فقه استدالل

آنان  يها و آثار فقه استدالل ها بر اساس کتاب دگاهيفقها و انتساب د يها گفته يابياز ارز يا ز اذعان دارند که بخش عمدهيشان نيا
سروش  ياز ما جناب آقيدانشمند عز يو اخالق يعلم يدور از مراتب وارستگ يان نقد، کميدر پا ...يياست و نه منابع فتوا

 يا د به گونهين استاد محترم نبايد امانن يا وارسته و از خود گذشته يعلم يها تيدرباره شخص ...سخن گفته شده است يمحالت
  ٦.اند يو اعتبار ين و القاب مجازيعناو ينان در بند برخيگمان برند ا يسخن گفت که چه بسا کسان

  
 ير در عرف مباحث حوزويتعبن ياند؛ چرا که ا به خطا رفته» قالياللهم اال ان  «ريتعب نِييتبدر  يهاجرانم ي، آقايمرتضوجناب  يبنابر رأ

ف يک احتمال ضعيان يدارد و صرف ب ينده با آن همدليکه گو ياستدراک گفته شده است؛تر شياستدراک سخن پ يراب يانيب يقالبج، يرا
 يکال، اشيه، بر خالف سخن جناب مهاجرانيک فقي يفقه ياحراز رأ يبرا يه استداللن رجوع به آثار فقيهمچن. ستينادر ن يو استثنا

شان در يدگاه ايدمتخذ از  ين رأيدارد، ا يين رأيشود صاحب جواهر چن يگفته م يالمثل وقت يف. سوم استرم يان فقها امريندارد و در م
  .     است» جواهر الکالم« ياستدالل کتاب فقه

    
  

به در نوشتار دوم تعجب کردم؛  ير لحن جناب مهاجرانيياز تغ. کردم يرصد م ها را بودم و آن يثات قلمن مباحيا گر ن مدت نظارهيدر ا
 نکه مبادايا به يجناب سروش محالت ه کردنيتوصفلذا ندارد،  ين، وجهسخن گفت هيکناو با  يخوان زهي، انگيثه علمحک مبايدر نظرم 

. اند قه اشاره کردهين دقيز بدين يرتضوست؛ همانطور که جناب مين ين بحثيبنده چنيد، زشون» اهللا تيآ«ن لفظ يمنه و طنيبت و هيون همفت
 يقدر دارند؛ يا نهيخود ب ين خود و خدايا بين امر که آياتأمل در ر و يمِ قديبه خداوند حک يسروش محالت يدادن آقا ن ارجاعيهمچن

ه يگر را توصي، طرف ديکسان ين ميدر است يشتر؛ بنا نيو نه ب است يفقه ک متنيدو قرائت از  انيم اختالف بر سربحث  .دينما يب ميغر
صحت و سقم  هباردر يو جامعه علم يعقل جمعالبته است و  يسلسله جنبان هر علم ءن اختالف آرايهم .م دهديبه تقوا کند و از خدا ب

    .دهد يرا انجام م يينها يداور ءآرا
 يبه آقا يمقنع پاسخ  ،يو مرتضو يان سروش محالتيدرگرفت و آقا ييمستوفا يث علمبح خوشبختانه منتشر شده، يدر جستارها 

خرد و  يا مسئله افته وير ييتغتوبات ن مکيه و متن در ايحاش ين همه جايبا ا .ن کردندييتب يکيمختلف بحث را به نابعاد  و دادند يمهاجران
  .گشته است يکالن و اصل يا ن مسئلهيگزيجا يفرع

د و رهزن يگشا ينم يبه ده يست و راهين يده از اخالق، انسانيفقه بر: ن قرار استياز ا ياصلکالن و  ي هابم، مسئلي يمرکه د چنان
 ياحکام فقه ي  هنيدست رد بر س، يعقالن ياخالق ين کرد و به مدد شهودهايتوز اخالق يرا در ترازو ياحکام فقه دياست، فلذا با

از  يدهد که برخ يح مين امر است و توضيد ايمؤ »يقوجوب اخال«و » يوجوب فقه«ان يک ميتفک ٧.هادها را فرو ن زد و آن ياخالقريغ
پوشاندن حجاب و . دنندار يد، اما وجوب اخالقندار يوانات جهت ذبح، هر چند وجوب شرعير رو به قبله خواباندن حينظ ياحکام فقه

 ٨؛ندارد يوجوب اخالق م،ابي يچنان که در م دارد، اما يش وجوب فقهياند شتيعنداران مياز د يريبه نزد کث ز، هر چنديسر و گردن ن يمو
 ين است که تالزمين سخن ايا ي هالزم .ستين ياخالقريغ يسر و گردن امور يپوشاندن مووانات و ين حال رو به قبله خواباندن حيع در
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گراز امور، جواز يد ي؛ برخيدارند و هم جواز اخالق يجواز فقهاز امور هم  يخ؛ چرا که برستيبر قرار ن يو جواز اخالق يان جواز فقهيم
شته دا يوجوب فقهجواز و  گذاران نان و بدعتيزدن به بدد  اگر بهتاناق، ين سيبر هم .د و بالعکسنندار يدارند، اما جواز اخالق يفقه

گرفتن  دهيو ناد يدارد؛ چرا که متضمن نف ياخالقندارد، بلکه قبح  ياخالق جواز ــ دارد ياهللا مظاهر تيچون آ يهيکه نزد فق ــ باشد
» بعثت التمم مکارم االخالق يانّ«امبر يپ ي همانين سخن حکيدر ا که يمسلمان. يز و فرونهادنيست اخالقاست  ياست و امر يکرامت انسان

آورد و  يبانگ بر م چد ويپ يدر م يراخالقيغ يفقه يها ن سنخ آموزهي، با ايو اخالق ينيد ي هنگرد، از سر دغدغ يمت يعنا ي هديبه د
  .کند ينقد ماً يقو ياز منظر اخالقها را  آن

که البته از نظر  ــ شمرده باشدز نيگذاران را جا نگفته باشد و بهتان زدن به بدعت ين سخنياهللا مؤمن چن تيکه آ ميفرض کنن همه، يبا ا
ز يجا يگذاران را به لحاظ فقه زدن به بدعت   اهللا مؤمن بهتان تيست و آين نيچن نيا ياالسالم مرتضو و حجت ياهللا سروش محالت تيآ
 »آزاده«ه ين فقيا يياياند تا مبادا بر دامن کبر ن همت باال زدهيآست يناب مهاجرانمؤمن است که ج يآقا يما فقط رأ ي مگر مسئله .داند يم

بهتان  ييکه از روا ييو فهرست فقها» ناخورده در رگ تاک است ي ههزار باد«ند؟ ينشب ينگهبان گرد يشورا »ق النظريدق«و  »شجاع«و 
ختانه خوشب که مينظر آور دررا  ياهللا مظاهر تيآ ي هل از رساليذ ينمونه، فتاوا به عنوان .اند، بلند باالست گذاران سخن گفته بدعت زدن به

  :افتيرا در سندهيمراد نوتوان  يبه سهولت م ونوشته شده  يبه زبان فارس
ز بلکه در يد، آن کار جايفحشا است، جلو آ ي اشاعه ي که مقدم بر مفسده ياگر مصلحت اهم :فحشا ي هاشاعط لزوم شر

ن موارد يکند؛ در ا ين است، رسوا و کارش را خنثيد يرا که مضّر برا يبتواند کس[...] ن که ير اياز موارد الزم است؛ نظ يبعض
  .تم اسز بلکه الزيفحشا جا ي ر آن اشاعهيو نظا

 يز بلکه در بعضيد، آن تهمت جايش آيتهمت باشد، پ ي که مقدم بر مفسده ياگر مصلحت اهم :شرط وجوب تهمت زدن
اسکات  يجز تهمت برا يا کند و چاره ين منحرف مياسالم است و مردم را از د يمضر برا يشود؛ مثالً اگر کس يموارد واجب م

  ٩.که واجب استز بلياکت کند، جاکه او را س يا او نباشد، تهمت به اندازه
ر اسالم مض يکه براد يگو يسخن م يزدن به کس  وجوبِ تهمتبلکه به صراحت از جواز و  ياهللا مظاهر تيشود، آ يکه مالحظه م چنان

شود،  يالصه نمگذاران خ نان و بدعتيدر بهتان زدن به بدد ،يراخالقيغ ين، احکام فقهيه بر اعالو .کند ين منحرف مياست و مردم را از د
و مستلزم  اند  ناموجه ياحکام هنجار ةکه در زمر ياند؛ احکام ن سنخ احکاميز از اين »سنگسار«و » الدم بودن مرتدمهدور«ر ينظ يکه احکام

از  که است يهياهللا مؤمن تنها فق تينه آ شود، و يگذاران منحصر م در بهتان زدن به بدعت يراخالقيغ يپس نه احکام فقه . يجد يبازنگر
، يکن يمهدوت اهللا ي، آيگانيگلپااهللا  تيآ، يياهللا خو تير آينظ ييکه فقها ــ خن گفته استاران سگذ بهتان زدن در حق بدعت ييروا

ن کرده يين مسئله را تبيا يکيبه ن  ياهللا سروش محالت تيآ ١٠.ز استين جايگذاران در د بدعت اند بهتان زدن به دمعتق... ياهللا مظاهر تيآ
  :است

 از را آنها تا بزنيد تهمت بدعت اهل به« هنظري و بست نقش شيعه فقه سفيد دفتر بر سياهي نقطه ،سيزدهم قرن از متاسفانه
 »زدن تهمت« معني به ميتواند »باهتوهم« که شد مطرح احتمال شکل به ابتدا نظريه اين. شد پديدار فقه در ،»کنيد بدر ميدان
 چه و. باشد جايز »مصلحت« خاطر به آنها به زدن تهمت که دارد مانعي چه: که شد گفته احتمال اين تاييد در سپس و باشد

 مفتضح را او ــ است لواط و زنا اهل يا و ،شده کافر يا و ،است دزد فالني که آن مثل ــ زدن تهمت با آنکه از باالتر مصلحتي
  ١١؟شود حفظ دينشان و بگيرند فاصله او از مردم تا ساخته بيآبرو و
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 ياهيس ي هن سو به سان نقطيدزدهم بياز قرن س يسروش محالت ر جنابياست که به تعب يا پرغصه ي هو قص آزار دل امر ،ياصل ي هسئلم 
، ميکناف  ياند، نظر م بهتان زدن صحه نهاده ييکه بر روا يصاحب نام يفقهافهرست  که در يهنگام ١٢.عه نقش بسته استيفقه ش بر دفتر

و ن باب، يدر ااهللا مؤمن  تيآمختار  يرأپرداختن به  رسد يبه نظر مم؛ يکن يتأمل م ياخالقريغ يگر احکام فقهيد ي هباررن ديهمچن
 يا هيامور حاش ي هدر زمر، ندانستن يجناب سروش محالت ي هبرازندرا به طعن » اهللا تيآ«لقب بودن و » واهللا اعلم«و » اللهم اال« دلمشغولِ

 يفقهحکم  نيکه ا يتابو پر تب ي  هو در زمانبپردازند متن به ، يپرداختن به حواش ي، به جايجرانمها يآقا بهتر است جناب .است
دان به در کردن يو از متهمت زدن  يبرا يا عده زيآو دستان مست داده و يغ به کف زنگي، ت)بهتان زدن به اهل بدعت( زِ رمانندهيست اخالق

معطوف به شتر يبش را يخو هم ــ ١٣بدان وقوف دارند يکيبه نز ين شانيکه ا ير نامبارکام است ــ شده انتيو د استيس يدر واد قيخال
  :کنندنقد آن 

  يرو ين روش بر اوج انور مـيز
  يرو يـر آذر مـر بــرادر گـب يا
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 :ت جرسي، در سا»قرآن يوحجاب در تراز«و  » اخالق يحجاب در ترازو« سروش دباغ،: د به ين مطلب، نگاه کنيشتر ايبسط ب يبرا.  ٨

http://www.rahesabz.net/story/63763/ 
http://www.rahesabz.net/story/70120/ 

  :ياهللا مظاهر تيآ يگاه اطالع رسانيپا. ۹ 
http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabID=0604&SectionNum=494&ChapterNum=154&ChapterName 

  
 »!ديانت خدمت در «تهمت، يمحمد سروش محالت: د به ينگاه کن.   ١٠

http://www.soroosh-mahallati.com/modules.php?name=News&file=arƟcle&sid=33 
  :»ن بهتان منه بر اهل حقين چنيا« ن، سروش دباغ،يهمچن

http://www.rahesabz.net/story/70433/ 
  

  »!تانيتهمت در خدمت د« ، يمحمد سروش محالت.   ١١
 يدر موارد را بهتان زدن يگشاده دستاز فقها با  يگر برخيد ياز سو ؛دهند ينشان مار يت بسيانسانها حساس يآبروبه اخالق نسبت  ياز علما يبرخ ييز و عبرت آموز است که از سويتأمل برانگ

شود، آبرو بردن است که حرمت آن در حد آدم  يده نميکه بخش ياز چهار گناه يکيشان يکند که به نظر ا يمنقل  ينياهللا بهاالد تيا از قول آين يت اهللا فاطميبه عنوان نمونه، آ. دانند يجائز م
دالعلما از بزرگان که در زمان خودش استا يکيرا از قول فرزند  يگريد ةو سپس خاطر» .شوند يموفق به توبه نم ين گناهان آن قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهيا«: ودر يکشتن به شمار م

ها و  يها، مسجد يئتيالن در زمان ما ها! را نبر يکس ي آورد و گفت آبروپدرم سرش را باال... ؟ ييگو ي، چه ميحت به من بکنيک نصيبه پدرم گفتم اگر بنا باشد «: کنند يف ميبوده است، تعر
ها،  ياغلب جهنم: ديفرما يم که ميت داريروا. روند جهنم يها با زبانشان م يد که بعضي؟ دقت کنيشکل دارن ميشما با ا. فرد حفظ شود يخواهد آبرو يز من اسالم ميعز. برند يها آبرو م مقدس



٥ 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
صفوف  يبله تو! يمسجد بود! يئت بوديشه هيآقا تو که هم يا. آورند جهنم يک مشت مؤمن مقدس را مي. روند يوار مردم باال ميخورند و از د يد همه شراب ميفکر نکن. زبان هستند يجهنم

  ».برند ينند آبرو مينش يجماعت م
    :در» اهللا امجد تيا و آين ياهللا فاطم تيصحبت آ يپا/ يو اخالق ينکته عرفان ۶۰«: د بهينگاه کن

http://www.asriran.com/fa/news/104012/60 
  

 :دیت جرس رجوع کنیدر سا يغرو يدمحمدجواد موسویاهللا س تیآ يها نوشته برگرفته از دست» ث باهتوهمیر حدیتفس«، به مقاله ین موضع فقهیاز نقد ا يا به عنوان نمونه.  ١٢

http://www.rahesabz.net/story/73389/ 

   
ت ید به ساینگاه کن. ام نقل کرده ینزد جماعتبه » مباهته« ییروا ي در باره یدکتر عطاءاهللا مهاجران از ي، خاطره ا»يمان داریوه تو این شیفرم من گر از اکا«با عنوان  يدر نوشتار.  ١٣

  :جرس
  http://.www.rahesabz.net/story/70044/ 


