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 . مقتدر بودن پیامبر 2-3

 . طرح پرسش 2-3-1

گفتم که سروش در تبارشناسی نظریه »پیامبر مقتدددرآ  ر را موددبو  و  

دانددد کدده در  شناسی می خود در سمینار مولوی  2007موتفید از سخنرانی 

بددر  نامه قر رآ گذارده بود. عالوه ل »خوف نامه مثنویآ را در مقاب  ر »عشق 

 ر نشار دادم که اگر به بحث منشأ خوف و دلیل خوفناکی خدا بپردازیم،  

شود که مولوی و غزالی در این خصوص رأی واحدی دارنددد و  معلوم می 

  . دهنددد ضابطگی او در رفتار پیونددد می هر دو ریشۀ خوفناکی خدا را به بی 

داوند را خالقی و فاعلی قانونمنددد معرفددی  خ   ، این در حالی است که قر ر 

 سازد. می   مربوط مراعات قانور عدالت   به کرده و دلیل خوفناکی او را  

د تددا بدده فظددم نظریدده »پیددامبر  َرای فددراهم  َوتواند مقدمه این بحث می 

امبرشناسددی  مقتدرآ سروش بپردازیم. درواقع روش من ایددن اسددت کدده پی 

او قرار دهم و از چنار منظری به    و در ذیِل خداشناسی  سروش را در ظّل

 تحلیل و تفویر این موضوع اقدام کنم. 

اگر محّمد)ص( پیددامبر اسددت  مظمی است که    نکته سخن این  به دیگر  
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)که هوت( و پیامی از ناحیه خدا برای انوار  ورده باشد )کدده  ورده(، در  

اسددت، در   بر و پیددام  ر صورت تحلیل ما از خدایی که فرستندۀ این پیددام 

 ور او و در فظم پیامی که فرستاده شده، مدخلّیتی تام و تمددام  اخت پیام شن 

 دارد. 

پس پرسش این است: خدایی که مراعات هیچ ضابطه عقلی، فلوفی،  

منطددق،  کنددد و مودددودی خودکامدده، بی اخالقی و حقوقی را نمی منطقی،  

و    اعتماد، درندۀ هددار، ظددالم، بوالظددو  الُابالی، شیر نر خونخواره، غیرقابل 

گزافکار است، )یعنی همار خدای غزالی و مولددوی کدده مولددوی کاشدد   

اش بددرای   ری چنین مودودی به فرستاده  1ُحون چنین مودودی است(، 

  را   تواند داده باشد؟ و در پیش گرفتن چه نوع رفتدداری بشر چه پیغامی می 

ادازه بدهید پاسخ را در سخنرانی دی   با مردمار به او توصیه کرده است؟ 

 روش دوتجو کنیم: ماه س 

 

 گونه؟ . پاسخی اشعری 2-3-2

دهد که پیامبر عزم بر چیرگی  اول توضیح می   سروش در دو سخنرانی 

 
شد، اسددالم ر به اسالم اضافه نمیگوید اگر عرفارِ عشقیِ این بزرگاسروش می  .1

مثل یظودیت خشک بود و بقاء و دوام چندانی نداشت )نقل از سددخنرانی دی مدداه 

99.) 
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د. او  َرداشت و درصدد بود تا مردمار را تحت اراده خود و خدددایش در َو

وسددو  در این کار مصّمم بود و مخاطبار را به میل یا بدده زور بدددین سمت 

خددوش و بدده میددل خددود بدده اراده او گددردر  خواند.  نار که بدده زبددار می 

دیدنددد امددا دیگددرار کدده  از او دز مظربانی و شفقت چیزی نمی   ، نظادند می 

کردند از ترعیب و تحقیر و دشددنام و گددردر زدر و چشددم  کشی می گردر 

منطددق    و   ی بردنددد. و البتدده ایددن مقت دد بظددره می در وردر و... او نصیب و  

ین بدده مثابددۀ یددک قدددرت در  طلبی است و از استلزامات ح ور د قدرت 

 دامعه است. 

چرا پیامبر عددزم بددر چیرگددی داشددت؟ و چددرا  یعنی راستی چرا؟ اما به 

بدده اطاعددت و تبعیددِت از ارادۀ او  بایددد او به هددر شددکل ممکددن مخاطبار 

 ند؟  مد می در 

پددردازد  سروش در سرتاسر دو سخنرانی اول بدده چنددین پرسشددی نمی 

ای.  دملدده بیار و  ر هم در حّد  مگر در پاسخ به سؤالی در سخنرانی دوم 

 گوید: او می 
د که مت ّمن یک دکتددرین دددامع بددود:  ر ... بله. پیامبر دینی  و 

متافیزیک داشددت، اخددال  داشددت، عدددالت داشددت، والیددت  

اش ایددن  گوییم پیامبر یک دین  ورد، معنی داشت. و وقتی می 

   ورد نیوت که: فقط  مد بر مردم سلطه پیدددا کنددد، ندده، دیددن  

تافیزیک و اخال  و فقه و عدالت و والیت  ورد. ولی  یعنی م 

اینظا را در وسط هوا ِول نکرد و نگفت ]...[ بر رسددوالر پیددام  
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باشد و بس. بلکه گفت نه، از دین خودم محافظت می کنم و  

ایوددتم )نقددل بدده  دلوی کوانی کدده در برابددر  ر بایوددتند، می 

 . م مور از سخنرانی( 

فددت کدده بدده نظددر سددروش، پیددامبر  تددوار نتیجدده گر از این مطلددب می 

خواست بر عالم و  دم، چیره گردد تا والیت اخال  و فقدده و عدددالت  می 

 خود را محّقق سازد و گوترش دهد.  

اما دو پرسش درخصوص این توضددیح قابددل طددرح اسددت: اوال  چددرا  

طلبی او  دویی و قدددرت سددلطه  تبیددین  توضیِح مربوط به هدددف پیددامبر و 

شددود؟ ذکددر اینکدده  پاسخ به سؤالی مطرح می   چنین در حاشیه بحث و در 

  ، هددا ها، فتوحددات و درگیری هدف پیددامبر از دظدداد ابتدددایی، لشکرکشددی 

هددایش  ورده  گوترش والیت و عدالت است باید مقّدم بر توضیح تالش 

صددرفا  بدده  زند که پیامبر  شود، وگرنه این تلقّی در ذهن مخاطب دوانه می 

رسددد طددرح  و  دم بددود. بدده نظددر می یابی بددر عددالم  دنبال چیرگی و سلطه 

مشکالت خاص خود را به دنبال   تواند می  رنگ مقصد و مقصود پیامبر کم 

  َوَرد. 

ثانیا  بیار این عبارت کوتاه که: »هدف پیامبر گوترش والیت و عدالت  

مفظوم  المثل  فی   مفاهیم و   این   و اخال  و فقه خود بودآ، مادامی که درباب

 کند.  ایم مشکلی را حل نمی ی نداده »عدالتآ موردنظر او توضیح 

 گوید: پس وقتی سروش می 
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پیامبر نیامده بود که به قول مارکس دظار را تفویر کند بلکدده  

 مده بود تا  ر را تغییر بدهد و نظددم نددوینی بیافرینددد. معنددای  

خواسددت دظددانی را بددر طبددق  پیامبری همین است. پیامبر می 

 سخنرانی دی ماه(. الگوی اندیشه خود بوازد و... )نقل از  

و نظددم نددوین پیددامبر  پرسش مظم ما  ر است کدده ماهیددت ایددن الگددو  

 چیوت؟ 

 گوید: و یا وقتی که سروش می 
پیامبر یک دنددبِش دینددی الظددِی موددلحانه بدده راه انددداخت و  

خواست دظانی را طبق الگددوی اندیشددۀ خددود بیافرینددد و  می 

ر ِبُبددرود ]و حتددی ممکددن   بددود و   مده بود تا اگر الزم شود سددَ

گناهار را بکشد[ و موانع را از پیش  اختیارش را داشت که بی 

المقدددور بدده توددلیم  پا بردارد و اگر نه به خ وع ایمانی، حتی 

)نقددل از    داد در مخالفددار رضددایت مددی شدر و سر فددرود  ور 

 . همار سخنرانی( 

 خواست؟ منطقا  باید پرسید که تمام اینظا را برای چه می 

توار پرسددش )گالیدده و نقددد(  طرح کردم، می که م   ی از میار دو پرسش 

که سددروش بحددث از هدددف،    اول را نادیده گرفت و فرض را بر  ر نظاد 

مقصد و منظور پیامبر را مقّدم بر تشریح رفتار و رویه او )و نه در حاشددیه  

و به هنگام پاسخ به سؤالی(  ورده است. اما پیگیددری پرسددش دوم بوددیار  

والیددت و   ، اخددال   ، ق و گوددترش فقدده مظم است: اگر هدف پیامبر تحّقدد 
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نظد، در  ر صورت معنا یا مفظددومی کدده  که خود در میار می  عدالتی باشد 

ساخت یا مّدنظر داشت  طور مشخص( از عدالت منتشر می المثل و به )فی 

   کدام است؟ 

کنددد  عدالتی که پیددامبر مطددرح می گوید:  می   خود   سروش در سخنرانی 

کند: مثال  دار کافر  را تعری  می  چیزی )و مفظومی( است که خودش  ر 

هم قانونی خددالف    ُمرَتد را گرفتن مصدا  عدالت است و به قتل رساندر  

 . عدالت نیوت و... 

از نظر سروش پیامبری یعنی والیددت داشددتن. او از عارفددار هددم نقددل  

بودر و خددود را مالددک    کند که پیامبری و نبوت و نبی بودر یعنی ولّیمی 

ن. حال فردی با این اذر و اختیار »بددرای حفاظددت  مال و دار مردم دانوت 

از نظالی که کاشته بود و ایمانی که پرورده بددود، اخددال  و قددانور و فقددهآ  

 فرید: دسددت  ( می از بیخ و بن نو و  و کامال  نو  کرد. نظمی نو ) تأسیس می 

د را بوتانید و... به دیگر سخن پیددامبر بددرای حفدد   رَتدزد را ِبُبّرید، دار ُم

ولددو کشددتن  ] ایمانی که پددرورده بددود »بدده قددول عرفددا هددر کدداری  دامعه 

 تواند بکندآ. می   [ گناهار بی 

شود که چنددین شددأنی و اذر و اختیدداری  سروش البته مکرر یاد ور می 

  ْتَمدد صددرفا  در شخصددیت پیددامبر راه دارد و پددس از او ایددن والیددت خاِت

ار اذر و  یابد. لکن با فرض قبول این خاتمّیت موضوع مورد تأّمل همدد می 

دهددد. او  اختیاری است که سروش به نقل از عرفددا بدده پیددامبر نوددبت می 
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دانوددت و در  گوید »پیامبر اسالم خودش را وادددد چنددین والیتددی می می 

اش هم خود را وادد همین اذر و اختیار خدایی یافته بود  رویای رسوالنه 

وش در  تواند بکندآ. )نقل از سخنرانی( سددر که به قول عرفا »هر کاری می 

د که: پیامبر به همین دلیل )یعنی برای توضیح این نددوع اذر و  َر َوادامه می 

ر و   ددْ اختیار و مالکیت و والیتی که داشت( بدده ذکددر داسددتار تمثیلددی ِخ

ر این امکار برایش ودود دارد  ْ پرداخت و اینکه او هم مثل ِخموسی می 

 گناهار را بکشد. که حتی بی 

تددوانیم بدده پاسددخ پرسددش خددود  شددد می اکنور و بر اسا   نچه نقل 

 نزدیک شویم.  

داشت به هددر طریددق ممکددن بددر  پیامبر چرا قصد    : پرسش این بود که 

های سروش دریافت  و پاسخی که از گفته  مردم چیره گردد و سلطه یابد؟ 

المثددل عدددالت ایجدداد کنددد، امددا  خواسددت فی شود  ر است که: او می می 

گر سخن نه عدالتی که دیگرار و  کرد. به دی عدالتی که خودش تعری  می 

گویند بلکه عدددالتی کدده عددین  بنا بر معیارهای عقلی خود بدار عدالت می 

 اراده و اختیار )و البته انجام دادر( هر کاری است. 

 یا چنین تحلیلی از مقصد و منظور پیامبر و درواقع شخصددیت او،  اما  

ری به حواب  پیامبر بودر او و والیت و صاحب اختیاری او، تحلیلی اشع 

   ید؟  یا این اشاعره نبودند کدده عدددالت را »هرچدده  ر خوددرو کندددآ نمی 

فعلی از خداوند )و در اینجا پیددامبر   هر  و به دیگر سخن انجام  دانوتند می 
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رها از هرگونه ضددابطه و معیددار عقلددی، وددددانی و انوددانی    را   او(   و ولّی

ی از پیددامبری  کردند؟ و خالصه اینکه  یا چنین تلقی و تفوددیر تعری  می 

همددار تعریدد  اشددعری از   از[  بلکه ُمْوَتْخَرج و ُمْنَتج ]  با  و پیامبر متناسب 

  ؟ خدا نیوت 

تحلیلی از این دسددت کدده    . پاسخ، بنا بر قرائنی که  وردم باید مثبت باشد 

القاعددده بایددد تحلیلددی اشددعری  دهددد، علی سروش در مورد پیامبر ارائدده می 

های دی ماه ابتدددا بدده  ارم از سخنرانی خوانده شود. اما سروش در دلوه چظ 

دهددد.  پردازد و سپس به  ر پاسخ منفددی می می   و پرسشی   طرح چنین نقدی 

شود که از دیرباز معتزلی و نومعتزلی بوده است و تحلیددل او از  او یاد ور می 

 تواند در مقوله تفکر اشعری به حواب  ید. وده نمی هیچ پیامبر به 

، یعنی  نگاه که کوی  شکارا خددود  بدیظی است که در چنین وضعیتی 

توار و نبایددد اصددراری بددر غیددر  ر  سازد، نمی را از طرز تفکری مبّری می 

های  گشددایی های ندداروا دادر و عقده داشت. عرصه تفکر، عرصدده نوددبت 

متفکری به خود، هر چه کدده باشددد،  هر  داهالنه نیوت. اما با اینظمه نگاه  

طددرح    بدده حداقل  و    بگیریم پرسش  به  تواند مانع از  ر گردد که  ر را  نمی 

 . مبادرت ورزیم برخی مالحظات 

 

 . بررسی پاسخ 2-3-3

که سروش با اینکه تحلیلش از عادالندده شددمردر والیددت و    ابتدا ببینیم 
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پیامبر از نظر ناقدینی اشعری قلمداد شده، بدده چدده دلیددل خددود را   عدالِت

داد معتزلیار و  در ِع  کماکار   اشعریت مبّری دانوته و  به  همچنار از اّتصاف 

 دهد؟ نومعتزلیار قرار می 

ام اساسددا    ر است که  نچه من ادعا کرده   طور خالصه دلیل سروش به 

دعوای اشعریت و اعتزالیت است: یعنی بحثی است که پای  ر دو    ما قبل 

 چرا؟   . تواند در  ر باز شود گروه نمی 

این است که: پیامبر مؤسددس و مقددّنن    ]یعنی سروش[  چور ادعای من 

گفت فالر کار دایز است و بظمار کار دایز نیوت و اگر کوی  بود و می 

  نچه دایز نیوت را انجام دهد، باید مجازاتش کرد.  

فقط بدین معناست که پیامبر اقتدار  چنین ادعایی  به نظر سروش طرح 

هنددوز در سددطحی نیوددت کدده اشدداعره و  و  مرّیت دارد و چنین ادعددایی  

.  نظا هر دو به قوانین، احکام و اخالقی کدده  د شون    ر   وارد معتزله بخواهند  

نظند و اگر قطعا  بدانند که پیامبر فالر حکم و قانور  پیامبر  ورده گردر می 

کنند. به نظددر سددروش  ای به  ر وارد نمی را مطرح کرده است هیچ خدشه 

کدده بخواهنددد   شددود می  بحددث  پای متکلمار اشعری و اعتزالی  نجددا وارد 

اند:  یا بدددار  کنند که چرا به احکام نبی گردر نظاده توضیح دهند و تودیه 

یعنددی از   و اند تدوین شددده  ، داند مطابق با  نچه عقل ما خوب می  دلیل که 

کننددد کدده عقددل بدددار  مصلحت و دفددع مفودددتی می   دذب   ر دظت که 

گوید( یا نه بدار دظت کدده پیددامبر ادعددا  که معتزله می معترف است )چنار 
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و هرچه پیامبر مدعی خوب بودر  ر باشددد  خوب است  احکامش کند می 

توانددد خددوب و بددد را  الدرم خوب است و عقل ما موتقل از شددرع نمی 

 ی اشاعره است(. أ که ر تشخیص دهد )چنار 

ام بحثددی عملددی اسددت:  تعبیر دیگر سروش  ر است که  نچه من گفته 

نظادنددد.  ها در عمل به احکام و اخالقی که پیامبر  ورده گددردر می مولمار 

کنند بحثی تحلیلددی، تفوددیری،  ا  نچه اشاعره و معتزله در  ر مداخله می ام 

گردد که  یددا  نچدده پیددامبر  فلوفی و درده دوم است و به این موأله برمی 

 ورده مبتنی بر حون و قبح واقعی و ذاتی و عقلی است یا ندده متکددی بددر  

 حون و قبح شرعی است. 

 گوید که: سروش به تأکید و تکرار می 

ها پیش خود را یک نددومعتزلی معرفددی  ریت گریزانم و سال من از اشع 

ام و ندده معتقددد بدده حوددن و قددبح  ام: من قائل به حون و قبح عقلددی کرده 

از  ر  گویم خوب و بد را از روی  نچه پیامبر بدار امر یددا  شرعی. من نمی 

تشخیص داد بلکه بددر نم خددود عقددل  دمددی معیدداری و  باید  ، کند نظی می 

خوب و بد دارد. و در نتیجه اگر از مددن بپرسددید کدده    تعریفی برای تعیین 

د، پاسددخ  َر َوداد و قانور خود را از کجا مددی پیامبر چگونه تقنین انجام می 

من  ر است که او چور به حون و قبح عقلددی و واقعددی و ذاتددی افعددال  

کددرد )در  واق  بود، بر مبنای  نظا قوانین خود را وضع، ابداع و انشدداء می 

یک اشعری این خواهد بود که هرچه پیددامبر بگویددد خددود  حالیکه پاسخ  
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با اینظمه بحثی که مددن رادددع    . اش خوب است و قانور است( همار گفته 

ام اساسا  بحثی نیوت که دای دخالددت و ورود اشددعری یددا  به پیامبر کرده 

معتزلی باشد، چور ادعای من تفویری از اوامددر و نددواهی پیددامبر و ذکددر  

 خوب بودر  نظا نیوت. دلیلی و تودیظی برای  

سددخن دکتددر سددروش درخصددوص خطددا بددودر اّتصدداف رأی او بدده  

 ورم، معتقدددم  ، اما همچنار و بنا بدده دلیلددی کدده مددی اشعریت همین است 

  1مورد بحث ارتباط منطقی ندارد. و پرسش  توضیح ایشار به نقد  

نکته این است که تفکیک میار »پذیرفتن عملی یک قانورآ با »توضیح  

ای  مولّما  تفکیک صحیح و سددنجیده   ، آ چرایی  ر پذیرفتن ذکر  و تودیه و 

است. اما چه ربطی به بحث دارد؟ بلدده سددروش گفتدده اسددت کدده پیددامبر  

کرد و  نظددا )و از  ر دملدده  مؤسس و مقّنن بود، به مولمین امر و نظی می 

نظادنددد و توددلیم بودنددد. اگددر  اشاعره و معتزله هم( حکم او را گددردر می 

 
 ورم به قصد اثبات یا رد اشعری یددا معتزلددی بددودر سددروش با اینظمه  نچه می.  1

نیوت، بلکه موأله توده به عواقب و نتایج ناخواسددته یددک اندیشدده و یددا ودددود 

ست. سروش خود در دایی درباره برخوردش با او  ها در تحلیلریبرخی ناسازگا

گری یددا گوید: »حاشا که من بخواهم شددریعتی را مددتظم بدده خشددونت شریعتی می

گرایی کنم لکن از عواقب ناخواسته گفتار و کردار نباید غافل بودآ )سددروش، ستم

 .(252، ص 1379
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همین بود، پذیرفتنی بددود کدده ایددن بحددث ربطددی بدده  سخن سروش فقط 

که پیددامبر ُمَقددِنّن    دعوای اشاعره و معتزله ندارد. اما سخن او فقط این نبود 

و مؤِسِّس فقه و اخال  و قانور بود ولذا  مرّیت و اقتدار داشت و مقتدددر  

اش گفتدده  سخنرانی   و دوم   در دلوه اول   مطلب   . سروش عالوه بر این بود 

    است که: 

ر و نظی پیامبر و قانور و اخال  و فقظی که در میار نظاد و اعمددال و  ام 

رفتاری که از او ظاهر گردید، همگی معطوف به فتح، چیرگددی، سددلطه و  

 ، غلبه یافتن بر دیگرار بود 

در این دظت اذر و اختیار  ر را داشت که بدده   ، به نظر سروش پیامبر،  

روار دددار   ددْ انوددت ِختو قول عرفا »هر کاری را انجام دهدآ و حتددی می 

د(. پیامبر خود را ولددّی  رَتگناهار را بگیرد )چه برسد به کشتن کافر یا ُمبی 

خدا بر مردم یافته بود و  ماده بود تا اگددر فرمددار او را َنَبَرنددد، سرشددار را  

 ِبُبّرد،  

مطیددع خددود   نکه افراد را  کرد، برای  دظاد ابتدایی و تظادمی می پیامبر  

کددرد و در حددد  ترسدداند، مخالفددار را تحقیددر می می   به شدت  نظا را   سازد 

داد، با متجاوزین و مزاحمین  شمرد، به خدایانشار دشنام می چظارپایار می 

کددرد و بددا مخالفددار  )حداقل در اوایل کارش( بیش از حددد خشددونت می 

 دنگید که با خّفت و زاری تولیم شوند و... چندار می 

انجددام  را که  که پیامبر  نچه    افزاید می  ری در کنار این عبارات سروش  
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دانوددت و عدددالت را هددم خددودش تعریدد   داد مصدددا  عدددالت می می 

  کدده پیددامبر  ورده بددود و رویدده را  کرد! به دیگر سخن سروش قددانونی  می 

و البتدده تفوددیر او از    . کند تفویر هم می   ، که در پیش گرفته بود   را   ای عملی 

  عقلییی ارداع  نظا به مردددع    عملی پیامبر با َرویه  عادالنه خواندر قانور و  

  ، نامددد با  نچه عقددل مصددلحت و مفودددت می  دادر  نظا   انوار و مطابقت 

 همخوانی ندارد. 

)کدده   نچه باید مورد توده باشد این است که چنین مفظومی از پیددامبر  

دهددد( مفظددومی متناسددب،  نشار می   عقلی او را رها از هر ضابطه و میزار  

ست که بنا بر  ر خدا فارغ از هر ضددابطه و  متالئم و بلکه منتج از الظیاتی ا 

 . کند اقدام می میزار عقلی 

نکته مظم همین است که چارچوب الظیددات اشددعری، پیامبرشناسددی و  

 شناسی دیگری در انبار ندارد. بلکه انوار 

 

 اّول . مؤیِّد  2-3-4

در توصی  دیدگاه ماکیاولی گفته بود: بدده    ها پیش دکتر سروش سال 

باید تنظا به فکددر حفدد  قدددرت خددود    آ قدرتمند شخص  » نظر ماکیاولی  

یا  باشد و این اولین و  خرین رسالت اوست. »به عبارت دیگر، شظریار ] 

ای دددز حفدد  قدددرت، بدده هددر  حاکم[ تابع هیچ منطق و ارزش اخالقی 

بظایی، نباید باشد،  نچه از معاویه سراغ داریم ماکیاولی  ر را تئددوریزه و  
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ر دربدداب ماکیدداولی اسددتآ )سددروش،  بیار کرده است. این رأی مشددظو 

   . ( 141، ص  1379

در مددورد    ( رأی ماکیدداولی  چنین رأیی )نظیر  حال پرسش این است که 

  »شددخص قدرتمندددآ، یددا »شددظریارآ و »حدداکمآ از مددتن کدددام مقدمدده و 

 ده است؟  ْرالظیاتی سر بر َو فرض پیش 

گوید: »خداشناسی ما سیاست ما را تعیددین و  سروش در همار متن می 

   : ( و 139ن خواهد کردآ )همار، ص  تبیی 
گددذارد. بددر مددا متدددینار  تأثیر می خداشناسی ما بر سیاست ما  

پرسددتیم،  فری ه است که رأیمددار را دربدداب خدددایی کدده می 

تصحیح کنیم. این کافی نیوت که بگوییم: خدددایی هوددت و  

کنیم. ایددن خدددای مددبظم ممکددن  روز او را عبادت می ما شبانه 

سددر مددا  َوَرد. مقت ددای دینددداری  است بالهددای زیددادی بددر 

خالصانه و عبودیت صمیمانه، پیراستن اندیشۀ خداشناسددی و  

 . ( 140شناختن بیشتر خالق است )همار، ص  

 عنوار مثال: به 

العموم کوانی بودند که بر َکَرم بدداری بددیش از عدددل او  »صوفیار علی 

ر  چنین تأکیدی »باعث کم نور شددد (.  139ورزیدندآ )همار، ص  تأکید می 

اسددتحقا  اسددتآ  »َکَرم، بخشددش بی   . ( 138شود )همار، ص  عدل اوآ می 

)همار( و »پرستیدر خداوندی که صفت عدالت در او کمرنددگ و صددفت  

َکَرم در او بویار پررنگ است، در زندگی تددأثیر ناصددوابی خواهددد نظددادآ  
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 . ( 138)همار، ص  

ایددن تددأثیر الظیددات اشددعری بددر    الزم است    ری، نکته همین است که 

به یاد داشته باشددیم   همواره دگی سیاسی )و غیر  ر( را مواظبت کنیم و زن 

 که: 
قانور باشد، بدده  منطق و بی اگر خدای ما، خدایی خودکامه، بی 

حکومت ما، مدددیریت مددا حتددی والیددت و پدددری مددا رنددگ  

ست. عبد همیشدده  خاصی خواهد داد. این موأله کامال  دّدی ا 

 ید، این دو با هم ارتباط وثیقی دارند.  به خصلت معبود درمی 

ای بدده نددام اشدداعره در تدداریخ فرهنددگ  مالحظه کنید، طائفدده 

اسالمی ظظور کردند و معتقد بودنددد خداونددد فددو  اخددال   

توار کددرد، کارهددای او را  است، درباره او داوری اخالقی نمی 

یم کرد. نظرشار این بددود کدده  توار به نیکو و غیرنیکو تقو نمی 

های خود را ُخل  کند، پیامبرار را بدده  اگر خداوند تمام وعده 

دظنم و عاصیار را به بظشت َبَرد، بر او هیچ مالمتددی نیوددت.  

ِلَانوُه َیْفعَُل ِفی ُمْلِکِه َلا ِفی ُمْلِک َغْیددرِِه: زیددرا او در ملددک خددود  

کدده بددا  کند ندده در ُملددک دیگددری. مالددک حددق دارد  عمل می 

مملوک خود هر کددار دلبخددواهی را انجددام دهددد. اگددر ُملددک  

دیگری بود کارش غصب یددا تصددّرف عدددوانی بددود، زشددتی  

داشت. اما حال که همه چیز مال و ملک و مخلددو  خداونددد  

د.  َراست، او ُمحق است هر بالیی بر سر مخلوقات خود در َو

اگر هم نکند لط  و ف ددل اوسددت، ولددی حّقددش محفددو   
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یدر چنین خدایی  دمددی را بدده سددیرت و صددفت  است. پرست 

خدای خودکامییف فییون نییانون و فییون  د. َر َوخاصی درمی 

اخالن، منطق رفتارش رفته رفته به منطق رفتار عابییدانش  

چنین قائددل  حاکمانی که برای خود شأنی این  کند. سرایت می 

داننددد، خدایشددار  ر خدددای  هوددتند و خددود را ظددّل ا  می 

تکّلدد   نحو طبیعددی و بی براین بدده خودکامدده اسددتب و بنددا 

 . ( 136، ص  1379کنند )سروش،  خودکامگی پیشه می 

فو  قانور و فو  اخال ، منطق رفتارش رفتدده     ری »خدای خودکامۀ 

کندددآ. پددس نتیجدده ضددروری و  رفته به منطق رفتار عابدانش سددرایت می 

طلبار  منطقددی الظیددات اشددعری، پددروردر حاکمددار، شددظریارار و قدددرت 

مولک است. شظریارانی که برای حف  و گوترش قدرتشار هددر  ماکیاولی 

 قاعده اخالقی را زیر پا خواهند گذاشت. 

اما اگر چنددین اسددت بددا تحمیددل الظیددات اشددعری بدده قددر ر تصددویر  

اش هددم  پرستندگار چنار خدایی و در رأ   ر تصویر پیددامبر و فرسددتاده 

 اشعری خواهد بود. 

 

 مؤیِّد دّوم .  2-3-5

گویددد: هدددف پیددامبر از تعلددیم و تربیددت دینددی  سروش در دایی می 

پروردر انوانی مثل خودش، یعنی شخص پیامبر اسالم بددود )همددار، ص  

و اینکه: »پیامبر اسالم یک شخصیت بوددیار عظددیم بددود کدده یددک    . ( 188
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تمّدر بزرگ به نام تمّدر اسالمی ساخت. این تمّدر فربه شده شخصددیت  

   . ن تمّدر زدآ )همار( خود اوست. او ُمظر شخصیت خود را بر ای 

 : اما 
پیامبر اسالم نه فقط مُظر شخصیت خود را بر تمددّدر اسددالمی  

زد، بلکه یک مدل مولمانی عرضه کرد،  ر مدل عبارت بددود  

و    بندددی از شخصددیت خددود او ]...[ پددس در یددک فرمول 

تددوانیم  بندی از هدف تربیت اسالمی ما با قاطعیت می صورت 

وی شخصددیت پیددامبر  بگوییم ساختن یک شخصیت بددر الگدد 

 . اسالم )همار( 

حال اگر قرار است همگار شخصیت پیامبر اسالم را الگوی خود قرار  

کددرد؟ موددلما   خود او از چه الگویی تبعیددت می پرسیدنی است که  دهند،  

کدددام  یک راه  ر است که ببینیم  ر شخصیت در طول زندددگی خددود بدده  

معبددودی و چدده  و قصد تقرّب به چه کوی، چدده    نقطه غایی توده داشت 

کند و هرچدده تقددرّب او بدده  چراکه: بنده تشّبه به حق می   . خدایی را داشت 

»عبددد    . ( 29، ص  1367شددود )سددروش،  تر می حق بیشتر باشددد خداگوندده 

دارندددآ    ارتبییاو وقیقییی  ید، این دو با هم  همیشه به خصلت معبود درمی 

 . ( 136، ص  1379سروش، ) 

شدداعرهآ را بدده »پیددامبر  همین ارتباط وثیق است که »خدای خوفندداک ا 

رسد دز با تصددحیح و تغییددر  ر  دهد. از اینرو به نظر می مقتدرآ پیوند می 

 توار از چنین تصویری از پیامبرش فاصله گرفت.  الظیات نمی 
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دهددد کدده از تصددوف و عرفددار  سروش البته گاه دیگرار را تحذیر می 

 تئوری سیاسی برنگیرند:  

شناسددار  کنفددرانس اسالم در سفر اخیر که در هلند بودم و در 

کددرد  شرکت داشتم، یکی از متفکرار اندونزیایی سخنرانی می 

گفددت کدده مددا روشددنفکرار  حددّل می به منزله یددک راه  1و ]...[ 

کنیم کدده اگددر تصددوف و عرفددار را در  اندونزیایی گمددار مددی 

توانددد پشددتوانه نددوعی  اندددونزی تددرویج کنددیم، تصددوف می 

امح و مدارا و تودداهل بدده  نواز بشود. در  تو لیبرالیوم انوار 

دارتر  مردم بدهد و این حرکت اصالحی را استوارتر و ریشدده 

ایشار به پایار رسید و نوبددت بدده    بکند. بعد از این که سخنار 

اظظارنظر شد، من به ایشار گفتم که همه با تصوف  شنائیم و  

دانیم.  نظیم و قدددر مددی اندیشه مدارا و تودداهل  ر را ارج مددی 

کنم از اینکه پای عرفار و تصددوف  می  تحذیر ولی من شما را 

وده انجددام  هیچ را به سیاست و ادتماع بکشانید. این کار را به 

ندهید ]...[ اگر قومی  ر را  گاهانه و عامدانه بدده منزلدده یددک  

تئوری سیاسی برگرفتند و در ِاعمال و ادددرای  ر کوشددیدند،  

)سددروش،  نتیجۀ بوددیار مخددوفی از  ر بیددرور خواهددد  مددد  

 . ( 180، ص  1380

ندارد که در این فقره، منظور سروش از تصددوفی کدده نبایددد بدده  گفتن  

 
 کنم.یها از من است و اگر از ناشر باشد بیار مکروشه .1
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سددتیز  هددای تصددوفی انوار ده شددود، تئوری ْرعرصه سیاست و ادتمدداع  َو

بدده دیگددر سددخن معنددایی خدداص از عرفددار و   . ( 180است )همددار، ص 

 تصوف مورد بحث قرار گرفته است. 

تددوار از  صددیه نمی اما مطلب قابل توده  ر است کدده بددا تحددذیر و تو 

منطقی نوعی از الظیددات در قلمددرو سیاسددت و ادتمدداع   ضروری و  نتیجه 

 مصور ماند:  ب را از سرچشمه باید بوت. 

 

 از پیامبر   دیگر . تحلیلی  2-3-6

و ادمال  وردم که در چارچوب الظیات اشددعری دددز  تاکنور به اشاره  

ازیددد.  تددوار دسددت ی به تحلیلی اشعری از پیامبری، قدرت و سیاست نمی 

ضابطگیآ در رفتار و به قددول سددروش  یعنی در سرتاسر این مقوالت »بی 

 گریآ حاکم است و بس. »الُابالی 

خداونددد    ، قوددمت اول نشددار دادم بنددا بددر قددر ر طور کدده در  اما همار 

منددد دارد. ایددن  کنددد بلکدده رفتدداری مددنظم و قانور ضددابطه عمددل نمی بی 

امور ادتمدداعی و تدداریخی نیددز  مندی نه تنظا در امور طبیعی بلکه در  قانور 

مند بودر رفتار خداوند با اقددوام و  و سرتاسر قر ر تعلیم قانور  بوده برقرار 

 افراد است. 

تحلیلددی    ، اما اگر چنین است بایددد بتددوار براسددا  ایددن نددوع الظیددات 

متفاوت از شخصیت پیامبر و مقوله پیامبری تدارک دید و ارتباط پیامبر با  
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بیار کرد. پس موأله ایددن اسددت کدده   متمایزی  نحو قدرت و سیاست را به 

محور چه نقشی برای فرستاده خدا قائل است و چه هدددفی  ضابطه   الظیاِت

 گیرد؟  برای رسالت او در نظر می 

سددوره نودداء    165رسددد  یدده  در پاسخ به چنین پرسشددی بدده نظددر می 

ًا... » دهد: توضیح درخوری ارائه می  يرََ  َمُمِذُُيرررََ   ر ُرسُُُ ُُ ُمَبشُُرِ ََُكََُُ   َئل  ا 

: رسوالنی را فرستاد  ًاَمَكاَ  ا ل ُه َعزرَزًا َحكريم ُسلر  َبِعَد ا يُّ  ج ٌۀهر ُحاسر َعلَى ا ِل رلذ 

 ور و هشداردهنده هوتند، تا بعد از ]فرستادر[  نظا، مددردم را بددر  که مژده 

 . ( 137، ص  1379خدا حجتی نباشدآ )سروش، 

 : ود گفته ب در توضیح این  یه   زمانی   سروش 

تددرین و  ای هوددت کدده بدده نظددر مددن از مردمی در قددر ر  یدده 

گویددد مددا  نوازترین  یات قددر ر اسددت ]...[ خداونددد می انوار 

ََُكََ   رلذ  رَئل پیغمبرار را برای مردم فرستادیمب »  هر  اسر َعَلُى ا ِلُا 

آ تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشددند، یعنددی  ُسلرَبِعَد ا يُّ ج ٌۀُح

ونددد  مددد و گریبددار  نظددا را گرفددت و  نظددا را  ]...[ اگددر خدا 

پاسددخ بماننددد. ایددن  مؤاخذه کرد،  نظددا در مقابددل خداونددد بی 

سخن معنایش این است که ما از پیش خود حددق داریددم کدده  

حّجت برخورد کند، از خود دفاع کنددیم ]...[  اگر کوی با ما بی 

خداوند به ما گفته است که اگر من پیامبر نفرسددتاده بددودم در  

ماندم. پیددامبرار  مدنددد تددا  دفاع می خود بی   شما بندگاِر  ابِلمق 
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، ص  1380من بر شما حّجددت داشددته باشددم ]...[ )سددروش، 

182 ) . 

بوددیار  شددکار    ، در  یدده مددورد بحددث   نواز خداوند تصویر انوار  ری،  

 گوید: است.  یه می 
فرستادر پیامبرار برای این است کدده اگددر خداونددد بددا مددردم  

اعتنا بودید و گددام  چرا به راه موتقیم بی   احتجاج کرد و پرسید 

در راه دیگری نظادید، قادر به دادر پاسخی ]مبنی بر اینکه راه  

دانوتیم و به ما نشار نداده بودی[ نباشند و راه  موتقیم را نمی 

حّجت ]و دلیل  وردر و تودیه کارشار[ بر  نظا بوددته باشددد.  

عقالنیددت و    این  یۀ بویار امیدبخشی است، و به اعلی درده، 

کند: خداوند که قدددرت مطلددق  حقو  ذاتی انوار را تأیید می 

است به ما  دمیار، که در پنجدده قدددرت او اسددیریم، مجددال و  

 وری و توضددیح رفتددار خودمددار[  رخصِت احتجاج ]و دلیددل 

داده و خود ]نیز[ چنار عقالنی عمل کرده که حجتی علیدده او  

 . ( 137، ص  1379نداشته باشیم )سروش،  

   گیرد که: نتیجه می   سروش 
چنین خدایی به عابدار و بندددگار درِ  تبعّیددت  پرستیدر این 

گویددد حجددت را  دهد. می از حجت در رفتارهای ارتباطی می 

در پای قدرت قربانی نکنیدب تابع حجت باشددید، ندده خاضددع  

بدده مددا    پذیر خداوند حجت هایی است که  قدرت. اینظا در  

مدیریت کالر و ُخددرِد مددا  ها در سیاست و  دهد. این  موزه می 
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خودکامگی خداوند که  نظد. برخالف فرِض قطعا  تأثیری می 

،  1379)سددروش،    نتیجف عملی کامالً متفاوتی خواهد داشت 

 . ( 137ص  

کند، خدایی است کدده عقالنددی رفتددار  که قر ر معرفی می   ری خدایی 

راسددت  المثل مادامی که بر  دمیار پیامبر نفرستاده باشد و راه  کند و فی می 

 د. َر َوای در میار نمی ننموده باشد، محاکمه   نار ه   ب را  

  پددذیرفتن از   معلوم است که برقراری رابطه با چنین خدددایی و تربیددت 

 سازد. پذیر می چنین خالقی  دمی را مودودی عقالنی و حجت 

طور همزمددار موددائل  سددوره نودداء بدده   165ترتیب است که  یدده  بدین 

کنددد کدده  خوبی تصویر می خداوند را به  کند: هم چظره متعددی را حل می 

دهددد کدده  خدایی به غایت عقالنی است، هم رسالت پیامبر را توضددیح می 

 مددده اسددت، هددم بددیم و    نمایاندددر   بددرای حجددت بددودر و راه راسددت 

ه با قدرتمندددی مطلددق و الُابددالی را موهددوم  ظ های ناشی از مواد اضطراب

 شمارد و.... می 

با ُحّجت و دلیلی که عقل  دمددی را   اما اگر چنین است پس پیامبر دز 

گوید و اوامر و نواهی او دز در چارچوب مصالح و  قانع کند، سخن نمی 

گویددد همدده  گردد. از اینروست کدده قددر ر می االمری بیار نمی مفاسد نفس 

شار کتاب و میزار  پیامبرار با خود بّینات )دالیل روشن( دارند و به همراه 

ِلَذا  َاَ َقُُِد » : ظا عدل و قوط را به پددا دارنددد اند تا مردم براسا   ن  ورده  ِرسَُُ
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َلَذا براِ َبيرَِذُُا ر َم ََُُاَ  َمَاُرسُُُ ُُ   ِنَزِ َذُُا َمَعُمُُُل اِ كر   آ اُس براِ قرسُُِ را ِمريَُُزاَ   رَيُقََُُل ا ذ 

 1(. 52)حدید/ 

میددار »دالیددل روشددنیآ کدده انبیدداء  ورده بودنددد و    ای هرحال رابطدده به 

اهشار بود، بددا متقاعددد شدددر عقددل و دددار  »کتابآ و »میزانیآ که به همر 

تددوار  مردم و قیام برای بر پا داشتن قوط ودود دارد. به دیگر سددخن نمی 

 نظددا    ، دادند که خددود گفت پیامبرار )و از  ر دمله پیامبر ما( دستوراتی می 

کردنددد! پیددامبر کدده  شمردند و مردم هم صرفا  باید تبعیت می را عادالنه می 

بدور اقناع عقل و ذهن و ضمیر مردم بارهای سددنگین  تواند با زور و نمی 

ََ   ا ي » را از دوششار بردارد و زنجیرهایی که بر گردر دارند را بگولد:   سُُُ

َيُ ِل َم  َم  ... يري مرَِيِ ا  ُابرَيِ اِ ا ذ  ُ  َعُُِذُمِل ررهُُِ َِ َعَلُُِيمرِلِغَلُُاَ  ا  َااِ  ََضَُُ   آ َرُُي َكاَنُُ

 . 2( 157اعراف/ ) 

بود تا حّجت را بر مردم تمام کند و راه راست را بدده   ری، پیامبر  مده 

يا  ي َ منرُدُباِع   رَا  َم نار نشار دهد. راه راستی که دز پرستیدر خدا نیوت: » 

(. و اطاعت از موالیی که بر پا دارندۀ عدل است:  61آ )یس/ يٌلقرََِسُم اٌطَيهر

 
همانا ما پیامبرانمار را با معجزات و دالیل  شکار فرستادیم و همراه  نار کتاب .  1

 .) سمانى( و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگرى برخیزند

 مده بود تا بارهای سنگین را از دوش بشر بددردارد و  .... پیامبر مردی امّی بود که2

 بگولد.که بر گردر داشتند  را زنجیرهایی 
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مرَد اُ   »  ُُ شَُُ ُُ َان  ُُ ُه َ ُُا ررَ  ََ َم ا َِمَلا رَك ُُا ُ ُُ َِا رمًُُا براِ قرسُُِ رَه رر     آ ُۀ َم ُأمُ َُُ اِ عرِلُُلر 

آ  ِطوددْ ِقاْلی ِبِبّدد َر  َرَمدد َا  ْلُقدد کنددد: » و بدده قوددط امددر می   1( 18/ عمددرار  ل ) 

ُُ کنددد: » کس سددتم نمی و بدده هددیچ   2( 29)اعددراف/  ُُ َم ُُ   اُ   اَ ا َك آ  ِلُمَملرِظَي ر

گوید که مبادا دشمنی با گروهی شما را بددر  و به تأکید می  3( 40عنکبوت/ ) 

ََِجيرَمذ  َم» عدالتی کنید:  رد که بی  ر دا  ٍَِل َعلَى َ ا  َِ ِعُُدرُ َا  ا َتِعدرُ َا ارَا   ُكِل َشذَآُ  

 َ َِِيُ   رل ََ َأ ََى ُ   4(. 8)مائده/   آ ِق

نکته بس اساسی و مظم  ر است که چنین امر و توصددیه مؤّکدددی بددر  

گاه با تعری  بدده اصددطالح »درور دینددیآ از  اقامه قوط و عدل و داد هیچ 

گوید عدالتی را در پیش بگیرید کدده  گاه نمی  ر همراه نیوت و پیامبر هیچ 

شمارم، بلکه برعکس همواره به مفظددومی  من و فقط من  ر را عدالت می 

از  ر تکیه دارد: به قددول    5االمری به اصطالح »برور دینیآ و عقلی و نفس 

 
خدایى که همواره به عدل و قوط قیام دارد، گواهى داده کدده معبددودى دددز او .  1

 (.اندنیوت و فرشتگار و صاحبار دانش )نیز به یگانگى او گواهى داده

 است. بگو: پرودگارم به عدل و داد فرمار داده. 2

 .وچنار نبود که خداوند بر  نار ستم کند. 3

عدالتى وادار نکند. به عدالت رفتار کنیددد را به بى  و هرگز دشمنى با قومى، شما.  4

 .که به تقوا نزدیکتر است 

. با صرف نظر از همه مباحث مربوط به ذاتی قلمداد کردر حون و قبح عقلی یا 5

 شمردر  ر.عرفی  
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مطظری »عدالت در سلوله علل احکام اسددت، ندده در سلوددله معلددوالت  

چه عدل است  چه دین گفت عدل است، بلکه  ر [، نه این است که  ر ] ر 

  1385 )مطظددری، گوید. این یعنی مقیا  بودر عدالت برای دینآ دین می 

 . ( 206ص    ب، 

از    ی و انوددان   ی عقلدد   ی( ی ها مصدا  پیامبر و قر ر مفظوم )و  در حقیقت  

 کنند:  خواهی را بیار می عدالت و عدالت 

چنگددال    یی موت عفینی اسددت کدده در خواهی تالش برای رها عدالت 

َعفريَ   ََضُُِ ُمِس ر َم اِ ا   يلربري َسفر  ََ ُلاترَقاُتَ   ِلُكا َ َم َم» اند:  ستمکارار گرفتار  مده 

ََُقَُ ََ  رب َذا اَِخَرِ مرَ  ا يرَِجا ر َم ا ذرَِساءر َم اِ  ََۀر ا ظ ا رلر  َقِيَ يرهر اِ   َذا مرِ يرِجَدا ر ا  يرََ  

   1(. 75)نواء/   آ ا ُلَمَاِ 

خواهی تحّقق  ر ارادۀ خداونددد اسددت کدده موت ددعفین را بدده  عدالت 

ُُ   ِ  نَُمُُ  َاُنيرَُُُد    َم» امامت برکشد و وارثین زمددین قددرار دهددد:   يرََ   َعَلُُى ا  

َُِضعرُفَا فري اِ  ََاررثريَ   ًۀ َمم  رَاَنِجَعَلُمِل    ِرضر َمَااِس    2(. 5)قصص/ آ  َنِجَعَلُمُل اِ 

 
شما را چه شده است که در راه خدا و )در راه نجات( مردار و زنار و کودکار   .1

گوینددد: پروردگددارا مددا را از ایددن شددظری کدده ه میدنگید،  نار کدد موت ع  نمی

 مردمش ستمگرند بیرور بر.

ایم بر کوانى که در زمین به ضع  و زبونى کشیده شدند، منّت و ما اراده کرده.  2

 .گذاریم و  نار را پیشوایار و وارثار )روى زمین( قرار دهیم
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شد تا مترفین دامعدده در برابددر  خواهی سبب می عدالت   و همین معنی 

ُُ   َم» شار را کافر شددوند:   رایی کنند و رسالت رسوالر ص   ِلَذا َاا  َم فرُُي    ِرسَُُ

ٍََۀ مرِ  َنيرٍَي رر   ََِيُفََ ا ررن   ا َِِي َُِل برهر َكافرُيمَ ُاا برَما  َِاَ  ُم  1(. 34)سبا/   آ ِرسرِل

کوشددید تددا بدده  که پیددامبر می خواهی بود از عدالت و وفق همین معنی 

کشی انوار از انوار را  بظره » ها پایار دهد،  رابطه رب و مربوبی میار انوار 

هددای سیاسددی،  های مصنوعی را برطرف کنددد، ُبت ملغی سازد، ناهمواری 

  آ بددرادری اقتصادی و ادتماعی را سرنگور ساخته و مودداوات، برابددری و  

ندگی خدددا و حکومددت  در یک کلمه ب   و (  103ال ، ص    1385)مطظری،  

 الظی را بر پا دارد. 

دار کالم همین است: پیددامبر بددرای حّجددت بددودر و نشددار دادر راه  

گوتری  مده است که عدددالت او  راست، یعنی راه عبودّیِت خدای عدالت 

 انوانی و برور دینی دارد.   ، مفظومی )و در نتیجه مصادیقی( عقالنی 

ۀ یک ایده راهنما در فظم  یددات  تواند به مثاب چنین تحلیلی از پیامبر می 

   : و روایات به کار  ید 

ر بگددوییم:  ْ دای  نکه در تحلیل داستار موسی و ِخالمثل اینک به فی 

خواهد بگوید که برخی از بندگار  کند می که این قصه را نقل می  »پیامبری 

 
 قددوم  ر رفینمتدد اى نفرسددتادیم مگددر  ر کدده و ما در هیچ دیارى هشددداردهنده.  1

 .اید کافریمگفتند: حتما  ما به  ر چه بدار فرستاده شده
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خدا ممکن است چنین اختیاری داشته باشند کدده کوددانی را بدددور گندداه  

  ر داستار را حاکی از  ر بدانیم که:    یم توان می   بکشندآ، 

تابع و پیرو تا  نجا تولیم متبددوع و پیشواسددت کدده اصددول و  

مبادی و قانور نشکند و خراب نشود. اگر ]تابع و پیرو[ دیددد  

دهددد،   ر متبوع کدداری بددرخالف اصددول و مبددانی انجددام می 

تواند ]و نباید[ سددکوت کنددد ]...[ مددادامی کدده از نظددر او  نمی 

عملی برخالف اصول و قانور الظی است، ایمددار او  ]موسی[  

اند اگر تددا  دهد ]که[ سکوت کند. بع ی گفته به او ادازه نمی 

شددد، موسددی از  ر[ تکددرار می  ددْ قیامت عمل عبددد صددالح ]ِخ

ایوتاد مگر  نکه به رمددز مطلددب  گدداه  اعتراض و انتقاد بازنمی 

 . ( 177، ص  1380شد )مطظری،  می 

مددواردی کدده    همدده   بددازفظمی   ایی بددرای تمّوک به چنین ایددده راهنمدد 

چراغی روشن فددراهم   عنوار مؤیدات تئوری خود  ورده است، سروش به 

   د. َر َومی 
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