
  
  
  
  
  
  
  

  پيوند ناگسستي خاتميت با واليت
  و نقد شبهه آقاي سروش در اين زمينه

  *علي نصيري

  چكيده
مستند به شواهد عقلي و نقلـي فـراوان    كه رغم آن هب) ص(خاتميت رسالت پيامبر اكرم 

 در ولـي ضروريات اعالم شـده،   ءـ بوده و افزون بر اجماع جز اعم از قرآن و رواياتـ 
پيدايش دو فرقه كه رو بوده است  هروب هايي شبههها و  گذشته و حال هماره با تشكيك

يكي از شـبهات كـه در ايـن    . ستا گمراه بابيه و قاديانه نتيجه نامبارك همين ترديدها
عـدم همـاهنگي ميـان مفهـوم      ،ه شدهئزمينه از سوي آقاي سيد عبدالكريم سروش ارا

جا كه تشـيع غـالي بـراي     به ادعاي ايشان از آن. ستخاتميت با واليت از نگاه شيعه ا
هـاي نـوين    ه آمـوزه ئارا(افزون بر تبيين كتاب و سنت نبوي، نقش نوگستري ) ع(ائمه 

                                                      
 .عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. *
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) ص(ل است، عمالً بر خاتميت رسول اكرمئقا )مسكوت گذاشته در كتاب و سنت نبوي
  . خط بطالن كشيده است

خاتميت اين نكته را مورد بررسي قـرار   در اين مقاله با بررسي مفهوم و عناصر معنايي
وجه مفهوم خاتميت دچـار   به هيچ) ع(يم كه با فرض پذيرش نقش نوگستري ائمه ا هداد

  .خلل يا كمرنگ نشده است
خاتميت، نبوت، تبيين و تشريح، نوگستري، سنت نبوي، سنت ولـوي،   :يكليدواژگان 

  .جامعيت، جاودانگي

  خاتميت در گستره علوم اسالمي
ررسي عميـق  ست كه از چند سو بايد مورد با يت يكي از مباحث پرچالش روزگار ماخاتم
  :جانبه قرار گيرد و همه
پذيري ارتبـاط رسـمي آسـمان بـا      زيرا بسته شدن كتاب وحي و شريعت و پايان :كالم. 1
مباحثي همچون فلسفه خاتميت، رابطه با جامعيت دين، چگونگي پاسـخگويي ديـن بـه     ،زمين

هـاي   مان، نقش عقل در روزگار دين خاتم، رابطه ظهور و منجـي و آمـوزه  زپيداي نيازهاي نو
 بيـان خواهد آورد، مفهوم خاتميت و نيز چگونگي نقد و   اي كه در مقام تبيين با نوگستري ديني

هـا بـر عهـده     سازد كه پاسخگويي به آن هايي از اين دست را مطرح مي پرسش و رسالت نوين
 .كالم است

يـا  بـه    مطـابقي است كه يا به داللت  آمده قرآن آيات متعددي در زيرا :ديثقرآن و ح. 2
پـاي  ) ص(ها همچون داللت التزامي و تضمني بر خاتميت رسـالت پيـامبر اسـالم     ساير داللت
 .فشرده است
 1،و نيـز در گفتـار صـحابه و تابعـان    ) ع(، ائمه اطهار )ص(كه در روايات پيامبر اكرم  چنان

تبيـين راز   و هـا  هـاي آن  و پيـام  ها مدلولر خاتميت انعكاس يافته كه بررسي هايي دال ب آموزه
كـه   بـويژه آن  ؛ب پژوهشي مستقل و جامع دنبال شـود در قال دباي ت كار سترگي است كه خاتمي

آيـات و   از ايـن دسـت   يها مدلولداعيه داران رسالت نوين همچون قاديانه ضمن تشكيك در 
  .جويند اد ميرسالت استن وو روايات براي اثبات استمرار وحي به غلط به ظاهر آيات روايات، 
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زيرا از نظر فقيه به استناد ادله نقلي و عقلي بـا بـاور قلبـي و پايبنـدي عملـي بـه        :فقه. 3
شود و با تكيه بـر همـين    سالمت و طهارت ظاهري شخص تضمين مي است كه خاتميت اسالم

بـه   ،كنـد  يت را انكار يا حتي در آن تشـكيك كسي كه خاتم ،ادله و نيز اجماع و ضرورت دين
 . شود بار ميو آثار خاصي بر اين امر  استمحكوم  ارتداد و خروج از دين

هايي همچون  چه در گذشته و حال از زبان فقيهان شيعه و اهل سنت مبني بر ارتداد فرقه آن
  .ناظر به همين نكته است ،بابيه و قاديانه بيان شده

هاي منكر خاتميـت همچـون    هاي تاريخي پيدايش فرقه شناخت زمينهباز :تاريخ و فرق. 4
تطور و تحوالت رخ داده در سير تاريخي آنان تـا بـه امـروز، زنـدگي و شخصـيت،       ،2قاديانه

ها و شريعت مورد ادعاي آنـان از   ها و آثار اعتقادي، آموزه ها، كتاب بنيانگذاران و مروجان آن
 .را بر عهده گرفته است ها فرق بررسي آن جمله مباحثي است كه شاخه تاريخ و

  هاي روشنفكران خاتميت و شبهه
كـه بـه    - هايي همچون بابيه و قاديانـه  ها و ترديدهاي بنيانگذاران فرقه گذشته از تشكيك
اي از روشنفكران مسلمان نيز  پاره - گذاري دين و شريعت جديد انجاميدانكار خاتميت و بنيان

مقوالتي را مطرح ساخته كه عمالً روح مفهوم و معناي مورد نظر در درباره خاتميت مقاالت و 
  .بلند قرآني به چالش كشيده شده است يها شده و اين آموزه ناديده گرفتهواژه خاتميت 

ديدگاه اقبال الهوري در اين زمينه است كـه مـدعي اسـت فلسـفه      ،هاي آن نمونه جمله از
كمال و فربهـي   ت و هنگامي كه بشر به سرزميناندن عقل انساني اسوحي و نبوت به كمال رس

نظير فرزند خردسـالي كـه بـا     رود؛ از بين ميرسالت خودبخود  و نياز به وحي ،عقل پاگذاشت
 ،آموزد و هنگامي كه راه رفتن را به خوبي آموخت راه رفتن را مي ،تكاپو و هدايت مادر ،تالش

  .نخواهد داشت نيازي در اين جهت مادر ديگر عمالً به
اخير فيلسوف معاصر آقاي سيد عبدالكريم سـروش اسـت كـه     هاز جمله اين شبهات، شبه

مناسـب اسـت   . خاتميت را با باورهاي شيعه درزمينه امامت و واليت در تعارض دانسته است
آقـاي سـروش در    .مدعاي وي، سخن ايشان را ذكـر كنـيم  داوري درباره  قبل از هرگونه پيش

چنـين   ، اند ر درباره اين شبهه لب گشودهيس كه براي نخستين بابخشي از سخنراني خود در پار
  :گفته است
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يعني آن خصوصيتي كه در پيامبر بود ادامه پيـدا   ؛خصلت اول در معتقدات شيعه اعتقاد به واليت است«
 در ميان شـيعيان، ايـن  . پذيرد و آن هم در افراد معين نه در همه افراد كند و با مرگ پيامبر پايان نمي مي

و نيز شخصيتي كه بـه ايـن افـراد     شوند ا كه امامان شيعه ناميده ميه همان. اند هي نام برده شدهاولياي اال
توانيم بگوييم مفهوم خاتميت پيامبر را تقريباً دچـار   داده شده، تقريباً برابر با شخصيت پيامبر است كه مي

بايد تكليفمان را بـا آن مشـخص    ،نباشيماين نكته  مهمي است كه ما شيعه باشيم يا ... تزلزل كرده است
اما شيعيان، مقام و منزلتي كه به ائمـه   ؛گويد كه پيامبر اسالم، خاتم النبيين است قرآن به وضوح مي. كنيم

تـوان بـه    كـه نمـي  اي اسـت   اند، تقريباً مقام و منزلتي است كه پيامبر دارد و اين نكتـه  خودشان بخشيده
زيـرا امامـان    ؛شيع، مفهوم  دقيق شـده و سسـتي اسـت   خاتميت در ت يعني مفهوم ؛سهولت از آن گذشت

  3».كه اين حق انحصاراً حق پيامبر است حال آن .شيعه، حق تشريع دارند
هـا را بـراي    آن هماننـد كـه شـيعيان   ) ص(هاي پيامبر  مقصود ايشان از شخصيت و ويژگي

  :سه ويژگي است هستند،  لئقا) ع(ائمه
   .از خداوند) ص(نش پيامبر واسطه دا گرفتگي بيبر  .1
   .عصمت در گفتار و كردار. 2
 4.حجيت گفتارشان براي ديگران   .3

را به امامان نيز ) ص(آقاي سروش مدعي است كه شيعيان اين سه ويژگي انحصاري پيامبر 
جامعـه كبيـره بـه     رتزيا نام برده و از» تشيع غالي«به عنوان  ها از آن بارهااند و  سرايت داده

  .ياد كرده است» مرامنامه تشيع غالي«ن عنوا
  :پور چنين آورده است وي در بخشي از نامه دوم خود خطاب به آقاي بهمن

وحـي   يشود كه پس از پيامبر خاتم كساني درآيند و به اتكا آن پرسش بنيادين اين بود كه چگونه مي«
و در عين حال تعليم و تشريع و ها در قرآن و سنت نبوي نباشد  و شهود سخناني بگويند كه نشاني از آن

ايجاب و تحريمشان در رتبه وحي نبوي بنشيند و عصمت و حجيت سخنان پيامبر را پيدا كند و باز هـم  
كند و بـه حكـم خاتميـت، وجـود و      در خاتميت خللي نيفتد؟ پس خاتميت چه چيزي را نفي و منع مي

شئون نبوت را براي ديگران ميسـور و   يقي كه همةقشود؟ و چنان خاتميت ر وقوع چه امري ناممكن مي
   5»سازد، بود و نبودش چه تفاوتي دارد؟ ممكن مي

هـايي   ه آموزهئتشريح و تبيين است نه ارا) ع(مه گاه گويا در پاسخ به اين نقد كه نقش ائ آن
  :كه در كتاب و سنت نبوي مسكوت مانده، چنين آورده است
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چراكـه كثيـري از    ؛گشـايد  از اين كار فرو بسـته نمـي   شارح و مبين خواندن پيشوايان شيعه هم گرهي«
 نرفتـه و ها ارجاعي به قرآن و سنت نبوي  سابقه است و در آن احكامي جديد و بي ،پيشوايان آن سخنان
كـه در معنـاي    مگر اين ؛ها ديده نشده و ديده ناشدني است است و نشاني از تعليق و تبيين در آن ينرفتن

ه و تصرفي به عمل آوريم كه عاقبت سر از وحـي و نبـوت درآورد و كـار    چنان توسع ،»شرح و تبيين«
انـد و   اين همان راهي است كـه شـيعيان غـالي رفتـه    . پيشوايان، نه شرح شريعت، بل تداوم نبوت گردد

   6».اند امامتي ناسازگار با خاتميت بنا كرده
ر پيامبر چنـين گفتـه   در گفتا) ع(هاي ائمه  و در جاي ديگر با تاكيد بر مسبوق نبودن پاسخ

  :است
و ) در كجا؟(خواندند  ها را مي كردند و آن آيا امامان براي پاسخ به هرسؤال به كلمات پيامبر رجوع مي«

نزدشان حاضر بود و ) گويند كه شيعيان مي چنان(هايشان  گفتند يا جواب گاه جواب مي انديشيدند و آن مي
چون و چـرا و   بي ،گفتند ليل نداشتند و لذا سخني كه مينيازي به اجتهاد و اعمال رويت و پژوهش و تح

   7»هي بود و جاي اعتراض نداشت؟عين كالم اال ،هياحتمال خطا و براثر الهام اال بي
كه شيعيان عمالً خاتميت را برنتافته و بر استمرار  - آقاي سروش براي اثبات مدعاي خود

ـ  ـ   - فشـارند  ان پـاي مـي  وحي در رسالت دربارة امام ري از مرحـوم  ك روايـت و گفتـا  بـه ي
  : از امامان شيعه نقل شده كه فرمودندگويد  و مي است جستهخوانساري استناد 

  » نزلّونا عن الربوبيه و قولوا فينا ما شئتم«
  : پور چنين آورده است و خطاب به آقاي بهمن

فقـط   ،بينيد كه مي اندر اين روايت چن. شما عالم علم الحديث هستيد و از اصالت اين روايت باخبرتريد«
  8».اجتناب از ربوبيت خواسته شده است و از نبوت سخني نرفته است

رغم اصيل دانسـتن روايـت، آن را سـاخته و پرداختـه غاليـان       هدهد كه ب گاه ترجيح مي آن
  .معرفي كند

  :وي گفتار مرحوم خوانساري را اين چنين نقل كرده است
و برادر جمال خوانسـاري و هـردو، فرزنـدان حسـين      قمري 1113متوفي به سال (رضي خوانساري «

مائده ”در كتاب ) و هرسه از فقيهان و متكلّمان نامدار عصر صفوي” استاد الكل في الكل”خوانساري، 
كـه  ) چون حكـم خـوردن تربـت حسـين ع    (كه كتابي فقيهي است، پس از ذكر احكامي چند ” سماويه

پـردازد   م جاري نشده، به طرح اين پرسش ميتزبان رسول خا ها در زمان پيامبر نبوده و بر نشاني از آن
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كه تا اين جهان به نور وجود حضرت خيرالبشر منور بود، اين احكام ظاهر نبود و از آن سرور به مـردم  
پس قـرار ايـن   . تواند شد نبي و انقطاع وحي االهي حكم شرعي متجدد نمي نرسيده بود و بعد از رحلت

گاه در جواب  شود و آن ها از چه راه حاصل مي تواند شد و علم به آن نحو مي شرعيه به چه نوع احكام،
كند چون وراثت و تأويل قرآن و علم به جامعه و جفرو مصحف فاطمه و  وجوهي را ذكر مي اين اشكال

كرد و نزول مالئكـه در شـب    نيز بودن روحي با ايشان كه با پيامبر هم بود و همه چيز را به او تعليم مي
رسد كه همان اختياري را كه خداونـد بـه پيـامبر     جا مي و نهايتاً به اين... ر و اوقات ديگر بر ايشان وقد

و مكرّر حـديث    ها هم چنين كنند به امامان هم داده است تا آن ،داده بود تا احكامي را جعل و وضع كند
ه او داده بود، بعد از او بـه  وارد شده كه تفويضي كه خداي عزوجل به رسول فرموده بود و اختياري كه ب

اهللا معلوم  ائمه فرمود و اختيار به ايشان داد و بنابراين ممكن است كه بعضي از احكام كه در زمان رسول
و ” ها را بدهند و خداي عزوجل اجازه آن بفرمايـد، واهللا اعلـم باحكامـه    نشده باشد، ائمه خود قرار آن

  .كند و غيره مي” محاسن”و ” كافي”تي از كتب البته همه اين وجوه را مستند به روايا
بـراي   تنهاي در ست كه رضي خوانساري نيك دريافته بود تا همان اختيارات و امتيازات پيامبر راا پيدا

امامان اثبات نكند، از بند آن اشكال رهايي نخواهد يافت و حاال چنـين اعتقـادي بـا خاتميـت پيـامبر      
ه پيگيرانه از تشيع غالي بايد پرسيد و نوميدانه به انتظـار پاسـخ   چگونه قابل جمع است، پرسشي است ك

  9 ».بايد نشست

  ا واليتبتعارض خاتميت  بارهعاي آقاي سروش درمدتحليل 
ايشان را در محورهـاي ذيـل    مدعاي توان فقرات پيشين گفتار آقاي سروش  مي با نگاه به
  :خالصه كرد

هـاي علميـه    م است و تفكر حاكم بـر حـوزه  تشيع به دو دسته غالي و معتدل قابل تقسي. 1
انديشه  و تفكر شيعه غالي است ه، نماينداست ولعمبتني بر روايات مج كه شيعه و عالمان شيعه

عالمان  يتقليد و پيروي از تفكرات و آراخاطر  هطور طبيعي ب به كه شيعيان به عنوان مردم عوام
1هسـتند،   از جملة عـوام  )عالمان شيعه( كه از نگاه آقاي سروش خود -است شيعه آكنـده از   0

كـه بخـش   ـ  كـه از ظـواهر ادعاهـاي ايشـان      و آقاي سـروش چنـان   همين نگاه غلوآميز است
خـود   ،اگر مخالفتي نداشته باشد آيد، برمي ـ  است ها در اين مقاله منعكس شده محدودي از آن

 .شناسد را نماينده و سخنگوي شيعه معتدل مي
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  : ل استئان شيعه سه مقام قاالي براي امامتشيع غ. 2
   .هي از رهگذر وحيارتباط مستقيم با آسمان و برگرفتگي مستقيم فرامين اال  .1
   .مت امامان در مقام گفتار و كردارعص  .2
   .براي ديگران) ع(چراي سخنان ائمه چون و  يت بيحج. 3

تواننـد   مـي ) ص(بر و آنان بسان پيام است تشريع به ائمه واگذار شده ،اين سه مقام براساس
 .ندنكاي وضع  را بدون وجود هرگونه پيشينه هاي ديني برخي از احكام و آموزه

اد آيات و روايات براي گانه پيشين همان مقاماتي است كه مسلمانان به استن مقامات سه. 3
عمالً بـه وجـود نـه تنهـا يـك      ) ع(بنابراين شيعيان با پذيرش واليت ائمه  ؛اند ل شدهئپيامبر قا

پيامبراني كه گرچه نـام  ! اند ل شدهئقا) ص(ه پيامبر پس از رسول اكرم بلكه دوازد) ص(پيامبر 
سـاير پيـامبران از آنـان    و تصرفات دينـي بسـان    اما همان مراتب، مقامات ،امام بر خود دارند

كـه تصـريح بـه پيـامبري امامـان شـيعه بـه         انـد  ريافتهشيعيان غالي چون د ولي ؛ساخته است
ايـن  . انـد  خود را از اين محـذور رهانيـده   ،يست، با تغيير عنوان پيامبري به امامتصالحشان ن

نوميدانـه  «سـت و  ا همان تناقض و پارادوكسي است كه تشيع غالي از نگاه ايشان به آن مبـتال 
 .»بايد به انتظار پاسخ آن نشست

تنـاقض   وي،آميز  ميان خاتميت با واليت، طبق تفسير غلو كه ايشان معتقد است سبب بدين
و خاتميت با اين مبنا يا رقيق و ناكار آمده شده يا عمالً به كنـاري گذاشـته    وجود داردآشكار 

اشكال پيشگفته افزون بر اهـل سـنت، تفكـر اعتـدال شـيعه را نيـز        ،با اين توضيح. شده است
 .آورد گيرد و با بنيان عقيدتي چالشي به همراه نمي دربرنمي

قـرآن و سـنت نبـوي     دربرابر) ع(تبيين جايگاه ائمه  زمينهها در هچه غالباً در نگاشت آن. 4
 كه در ادامه مقاله خواهيم آورد - اهللا سبحاني تو در پاسخ استاد فرزانه آياست انعكاس يافته 

هاي احيانـاً مجمـل و مـبهم     تبيين و تشريح آموزه ،)ع(اين است كه نقش ائمه  ،منعكس شده -
طور كامل  اند كه قرآن و سنت به هايي بوده كه آنان بيانگر آموزه نه اين ؛وي استقرآن و سنت نب

دفع يا رفع بر  براساسسروش با توجه به اين اشكال  ياما آقا .ها سكوت كرده است درباره آن
سابقه اسـت و در   احكامي جديد و بي ،كثيري از سخنان آن پيشوايان«اين نكته پاي فشرده كه 

هـا   نبوي نرفته و نرفتني است و نشاني از تعليق و تبيـين در آن ها ارجاعي به قرآن و سنت  آن
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 و »نرفتنـي اسـت  «مقصـود خـود از عبـارت    هرچند ايشان  ؛»ديده نشده و ديده ناشدني است
  . اند را توضيح نداده» ديده ناشدني است«

 ي بـه همـان  دربرابر قرآن و سنت نبو) ع(در حقيقت ايشان پذيرفته است كه اگر نقش ائمه 
چـه ايـن    آن. ماند ن و تشريح خالصه شود، جايي براي شبهه تناقض خاتميت با واليت نميتبيي

هـايي   ها و آموزه پاسخ ،گاه با اتصال به آسمان)ع(د اين نكته است كه ائمه شك شبهه را پيش مي
 .ها سخني به ميان نيامده است اند كه در كتاب و سنت نبوي از آن ه كردهئرا ارا
بـه   ،»نزلونا عن الربوبيه و قولوا فينا ما شـئتم «ن بر استناد به روايت آقاي سروش افزو. 5

كه قـرآن و  ) ع(گفتار يكي از عالمان شيعه استناد كرده كه در مسأله خوردن تربت امام حسين 
) ع(است، عمالًبه تشريع برخـي از احكـام از سـوي ائمـه      باره سكوت كرده دراينسنت نبوي 

 .داده استهرچند با اجازه خداوند تن 

  اهللا سبحاني به شبهه آقاي سروش تپاسخ آي
پور نخسـتين كسـي    آقاي بهمن ،آقاي سروش در فرانسه انعكاس يافتكه گفتار  پس از آن

اني كالم شيعي به ايشان بود كه با رعايت جوانب اخالقي و ادب و در عين حال با استناد به مب
اي مشـفقانه و آكنـده از    هللا سـبحاني در نامـه  آيـه ا  ،استاد فرزانه حوزه ،و پس از آن پاسخ داد

ـ ه خـود را بـه شـبهه پيشـگفته وي ارا    نقدهاي عالمان ،احترام و تقدير از آقاي سروش . دكـر ه ئ
  .شود ميجا به پاسخ ايشان اشاره كوتاهي  دراين
ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسـول اهللا  «اهللا سبحاني پس از اشاره به آيه  تآي

1»لنبيينو خاتم ا ريف مفهوم خاتميت چنـين  و تاكيد بر اجماعي بودن خاتميت رسالت، در تع 1
  :اند آورده

مقصود از خاتميت اين است كه پس از رسول گرامي ديگر پيامبري نخواهد آمد و باب وحي تشـريعي  «
 كه حامل تشريع حكمي و تعيين تكليفـي و  ،چنين بر هيچ انساني وحيهم ؛به روي بشر بسته شده است

1».فرود نخواهد آمد ،تحليل حرامي يا تحريم حاللي باشد 2  
نقل از رسـول    .1 :استايشان سرچشمه علوم امامان معصوم را به چهار دسته تقسيم كرده 

1هيالهامات اال  .4 استنباط از كتاب و سنّت  .3) ع( ينقل از كتاب عل .2 )ص(خدا  3  
  :اند تيجه گرفتهبندي اين چنين ن ايشان در البال و در پايان تقسيم
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كه ريشه در كتاب و سنت نداشـته   اند نبوده نوآوراني ،بنابراين امامان معصوم در حوزة معارف و احكام«
ي چنـين فهـم و   ااند كه ديگران را يـار  و سنت بودههي از كتاب باشد، بلكه استخراج كنندگان احكام اال

1».دقتي نيست 4  
  :اند آورده همچنين

 ،از احكامي كه بر قلب پيامبر فرود آمده اسـت  خبردادنولي  ؛خاتميت استانشاء احكام جديد ناقض «
ت علمـي اهـل     ازاين... تاييد خاتميت و نشانه آن است بيـت   رو روشن ساختيم كه ختم نبوت بـا مرجعيـ

وحي  ،بيت بازگو كنندگان احكامي هستند كه قبالً بر پيامبر اسالم ترين تعارضي ندارد و ائمه اهل كوچك
1».گشته است و تشريع 5  

  اي ديگر نقد گفتار آقاي سروش از زاويه
رسد مدعاي آقاي سروش مبني بر تنـاقض   به نظر مي اهللا سبحاني، تآيافزون بر نقد علمي 

اين نقد مبتنـي بـر ديـدگاهي اسـت كـه      . خاتميت با واليت از نگاهي ديگر نيز قابل نقد باشد
ل بوده و براساس آن كتابي ئشناخت قا ،و نقش آن دو در دين و سنت نگارنده در تعامل كتاب

1.ده استكرهمين عنوان تدوين  ارا ب سـنت در برابـر قـرآن داراي سـه      ،براساس اين ديدگاه 6
   :نقش است

   .هاي قرآن تقرير و تاكيد آموزه  .1
   .هاي قرآن تبيين آموزه  .2
از سـوي  . ها سـكوت كـرده اسـت    درباره آنهايي كه قرآن  ه آموزهئيعني ارا .نوگستري. 3

ـ   و اعـم از سـنت نبـوي    - كه ميان محدثان شيعه متداول اسـت  چنان  ديگر مقصود ما از سنت 
كـه در مـورد سـنت نبـوي در      سه نقش پيشگفته افزون بر آن. است) سنت امامان شيعه(ولوي 

به عبـارت   ؛اشدب تعامل با قرآن جاري است، در تعامل سنت ولوي با سنت نبوي نيز ساري مي
تواند  دين مي هدر تعامل با قرآن و پيكر) ص(مبر گونه كه پيا براساس نقش سوم همان ،تر روشن
نيـز  ) ع(، امامـان معصـوم   سكوت كـرده اسـت   ها آن دربارههايي باشد كه قرآن  آور آموزه پيام
حال با توجه به اين . ها ساكت است هايي باشند كه سنت نبوي از آن د بازگوكننده آموزهنتوان مي

  .قديم كه مدعاي آقاي سروش مخدوش استمبنا معت
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براي روشن شدن مدعا نخست بايد توجه داشت كه تمام اشكاالت آقاي سروش مبني بـر  
. تعارض خاتميت با واليت مبني بر پذيرش نقش سوم ولوي دربرابر كتاب و سنّت نبوي اسـت 

يـين در سـنت   پذيرد كه سه نقش پيشگفته در سنت نبوي و نيز دو نقـش تقريـر و تب   ايشان مي
تنهـا نقطـه چـالش و تنـاقض     . ولوي در تعامل با سنت نبوي با مسأله خاتميت چالشي نـدارد 

هايي  يعني در سنت امامان آموزه ؛شود خاتميت با واليت در نقش سوم  سنت ولوي خالصه مي
) ص(جا كـه پيـامبر    و از آن ها ساكت است قرآن و سنت نبوي از آن در منعكس شده باشد كه

ري بـه  ايـن نوگسـت   ،تواند از مقام تفويض برخوردار باشد ر اتصال وحياني با آسمان ميخاط هب
عمالً بـه ايـن    ،اگر اين نقش را براي امامان نيز تسرّي دهيم ولي ؛زند اي نمي خاتميت او صدمه

براي خاتميت جـايي   ؛مفتوح مانده استدست امامان  هست كه پرونده دين جديد هرچند با معنا
  .دنخواهد مان

شـكل اوليـه    ،مـنعكس كنـيم   نيقياس اقترااگر بخواهيم مدعاي آقاي سروش را در قالب 
  .نتيجه خواهد داد ذيلصورت  به قياس

هـاي نـويني را كـه     آمـوزه  ،با اتصال به آسـمان ) طبق عقيده تشيع غالي(امامان  قياس اول
 )صغرا( .اند ه كردهئاند ارا ها ساكت كتاب و سنت نبوي از آن

انـد   تاب و سنت نبوي از آنهـا سـاكت  ك در هاي نويني كه آموزه ،تصال به آسمانهركس با ا
  )كبرا( .ه كند، پيامبر استئارا

  )نتيجه قياس اول(. هستند پس امامان شيعه پيامبر
   )صغرا.(دانند شيعيان غالي امامان خود را پيامبر مي قياس دوم

   )كبرا( .اتميت استمنكر خ ،هركس مدعي وجود پيامبري پس از رسول اكرم باشد
  )نتيجه قياس دوم( .هستند  شيعيان غالي منكر خاتميت

هاي همسان و همگن ديگري بر اساس مدعاي آقـاي سـروش تنظـيم     البته مي توان شكل
  .دانيم و آن را براي تبيين ايشان كافي مي بسنده كردهاما به همين شكل . كرد
نظران متوجه آقاي سروش  از صاحب اهللا سبحاني و شماري ديگر تشكالي كه از سوي آيا
نـد امامـان شـيعه گرچـه از     آنان معتقدبه اين معنا كه  ؛بر مردود بودن صغرا استوار است ،شده

هـاي   آمـوزه  ،انـد  ه كردهئچه ارا آن ولي ،رهگذر الهام و وحي غيررسمي به آسمان اتصال دارند
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در مقـام تبيـين ايـن     بلكه سراسـر  ؛نبوي نيستنوين مسكوت گذاشته از سوي كتاب و سنت 
  .ستا ها آموزه

   .صغراي قياس ايشان مخالفتي نداريماما ما با استناد به داليلي از عقل و نقل با 
جايي براي  ،ما به كبراي قياس اول آقاي سروش است كه با فروپاشيدن آن ياشكال اساس

  .نتيجه شكل اول و تشكيل قياس دوم باقي نخواهد ماند
  :يمدو مدعا دار بنابراين

و » تحديث«در كنار تقرير و تبيين قرآن و سنت نبوي، با بهره جستن از مقام ) ع(ائمه   .1 
 در قرآن و سنت مسكوت گذاشـته شـده   اند كه آورده هاي نويني را گاه آموزه ،اتصال به آسمان

  .نيز دارند» نوگستري«و به اصطالح، نقش  است
وگستري به معناي پيامبري و نفي خاتميت پذيرش اتصال ائمه با آسمان و داشتن نقش ن  .2
  .نيست

يعني حتي  ؛به اثبات مدعاي نخست خود نداريم ما براي نقض مدعاي آقاي سروش نيازي
خاطر مخدوش دانسـتن كبـراي قيـاس، مـدعاي      هباز ب منحصر كنيم، به تبيين را اگر نقش ائمه

بـا آسـمان و   ) ع(كه اتصال ائمـه  با اثبات مدعاي دوم  ديگر عبارت به. ايشان اثبات نخواهد شد
با اين . ماند داشتن نقش نوگستري به معناي نفي خاتميت نيست، جايي براي مدعاي ايشان نمي

صورت كوتـاه   بر اين اساس به. حال افزون بر مدعاي دوم، بر مدعاي نخست نيز پايبند هستيم
  .كنيم مدعاي نخست را تبيين مي

  سنت ولوي و نقش نوگستري
هاي خود  اند گاه پاسخ به صراحت اعالم كرده) ع(كه نشان دهيم كه ائمه  براي آنجا  در اين

  .كنيم دو دسته از روايات را ياد مي اند، گرفتهقرآن و نه از سنت نبوي بلكه از آسمان  از را نه
ثقه االسالم كلينـي در كتـاب الحجـه كـافي در بـابي تحـت عنـوان        : روايات دسته نخست

نقـل كـرده كـه مضـمون     ) ع(سه روايت از امام صادق و امام كـاظم  » )ع(جهات علوم االئمه «
بـه ميـراث    ي است كهاز الهام در كناره بهره جستن از دانش) ع(ها برخورداري ائمه  مشترك آن
  : چنين نقل شده است) ع(امام كاظم  در روايت نخست از. رسيده است
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ر و امـا الغـابر فمزبـور و امـا       ماض و غابر و حادث فاما :مبلغ علمنا علي ثالثه وجوه« الماضي فمفسـ
  » .الحادث فقذف في القلوب و نقر في االسماع و هو أفضل علمنا و ال نبي بعد نبينا

تفسير شده و امـا   ]كه[ اما گذشته ؛گذشته، آينده و حال :ساحت دانش ما بر سه دسته است
ست و اين ا ها كوبيدن در گوش وها  صورت افكندن در دل نگاشته شده و اما حال به ]كه[ آينده

1.ست و پيامبري پس از پيامبر ما نيستا باالترين علم ما 7  
از  گذشـته بـا مسـائل آينـده     لئت بـه مسـا  بنس) ع(دانش ائمه  ،براساس ظاهر اين روايت

ل و رخـدادهاي  ئاما نسبت به مسـا  ؛سترهگذر تفسير يا نگاشتن براي آنان به ميراث رسيده ا
ا دو قسم ديگر به باز مقابله اين قسم . گيرند سخ مير اتصال به آسمان پاجاري كنوني از رهگذ

يافتني از رهگذر الهام در دانش بـه ميـراث رسـيده     هاي دست آيد كه آموزه دست مي هروشني ب
  .انعكاس نيافته است

اي است كـه خداونـد از رهگـذر     بيانگر دو شيوه» نقر في االسماع«و » قذف في القلوب«
تواند نشانگر الهام مستقيم و گوش حكايتگر الهـام   دل مي. رساند ها را به امامان مي ها آموزه آن

  .ها از مسير گوش باشد به دل
  . است» و ال نبي بعد نبينا«عبارت  ،بسيار مهم در اين روايت نكته حالبه هر

بود،  ديگر پيامبري نخواهد) ص(در اين نكته كه پس از پيامبر اسالم ) ع(تاكيد امام معصوم 
) ع(ضمن تاكيد بر مسأله خاتميت نشانگر آن است كه ممكن است كسي با شنيدن اتصال ائمـه  

هايي كه ممكن اسـت در كتـاب يـا سـنت نبـوي       يابي آنان نسبت به پرسش به آسمان و پاسخ
مـان  درست ه. فتدهه بيامده باشد، دربارة خاتميت رسالت به شبني )ده پيشينردانش به ميراث ب(

بيني  و پيش دريافتنبا ) ع(امام كاظم . آمده است آن گرفتار هه آقاي سروش در ورطاي ك شبهه
درسـت مـدعايي    ؛ يعنيبا آسمان را به معناي خاتميت ندانسته است) ع(اتّصال ائمه  ،اين شبهه

 .كه به دنبال اثبات آنيم
ه جـايي بـراي شـبه    ،شـد  خالصه مـي » مزبور«و » مفسر«به دو شيوه ) ع(اگر دانش ائمه 

  اگـر دانـش   ،كه آقاي سروش مـدعي اسـت   گونه زيرا همان ؛ماند واليت با خاتميت نمي  تناقض
هايي  و بگوييم آنان مبين و شارح همان آموزه بدانيمرا منحصر به ميراث بر جاي مانده ) ع(ائمه

 .هستند كه در كتاب و سنت آمده است، جايي براي شبهه پيشگفته نخواهد ماند
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 اسـت،  بر خاتميت پـاي فشـرده   ،بالفاصله پس از اثبات دانش از نوع الهام) ع(كه امام  اين
 ؛دست آمده از اين رهگذر فراتر از مرحله تبيين و تشـريح اسـت   ههاي ب دهد كه آموزه نشان مي

1.ايم ياد كرده» نوگستري«همان كه ما از آن به نقش  8  
يعنـي   ؛سـت ا هردو مدعاي مابنابراين روايت پيشگفته حداقل به استناد ظاهر آن مطابق با 

ـ و اتصال آنان بـه آسـمان و ارا  ) ع(ضمن تاييد نقش نوگستري ائمه  هـاي مسـكوت    ه آمـوزه ئ
  .گذاشته در قرآن و سنت نبوي، اين امر را مخالف خاتميت ندانسته است

انـد   با صراحت بيشتر اعالم كـرده ) ع(ائمه  ،اي ديگر از روايات در دسته: ت دسته دومارواي
در  .گو نشده اسـت و ها گفت كنند كه در كتاب و سنت نبوي از آن لي برخورد ميئه مساكه گاه ب

كننـد و حتـي تاكيـد     هاي خود را دريافت مي پاسخ )هيتاييد اال(اين موارد با توفيق و تسديد 
يعني از نـوع اجتهـاد و    ،كنند برداشت مي يابي آنان از نوعي كه مخاطبان كنند كه شيوه پاسخ مي

  .بردار نيستخطاتداول استنباط م
از اذعـان بـه   ) ع(اسـتنكاف اوليـه ائمـه     ،نكته قابل توجه ديگر در اين دست از روايـات 

همچنان از شبهه تنـاقض خاتميـت بـا    ) ع(شايد ائمه . برخورداري آنان از چنين موهبتي است
  : گويد سورة بن كليب مي. چنين مقامي براي آنان بيم داشتند

: فما لمن يكـن فـي الكتـاب؟ قـال    : قلت. بالكتاب: باي شيء يفتي االمام؟ قال: )ع(قلت ال بي عبداهللا «
رت مـرّة  رفك: قال. ليس شيء اال في االكتاب و السنّه: ما لم يكن في االكتاب و السنّه؟ قال: قلت. بالسنّه

1».تظن فاليسدد و يوفق فاما ما : قال. او مرّتين 9  
مسـكوت گذاشـتن پاسـخ برخـي از     ) ع( مامـا رواياتي مشـابه آن،   وبراساس اين روايت 

هرچند با اصـرار پرسشـگر بـر آن مهـر     . هاي ديني در قرآن و سنت نبوي را انكار نكرد آموزه
ل را براسـاس توفيـق و تاييـد    ئاين دست از مسا ،برخورداري از دانش با با اين حال. تاييد زد

و  القدس اسـت  روح و خداونداز سوي » تحديث«و » كالم رباني«هي دانسته كه همان مقام اال
چنـان نيسـت كـه راوي پنداشـته و      ،كه عالمه مجلسي در توضيح اين روايت آورده گونه همان

2.كنند شخصي اجتهاد مي يآرا براساسبسان ساير مجتهدان ) ع(گمان كرده كه ائمه  0  
  :در روايت ديگر چنين آمده است

بحكـم اهللا و  : بما تحكمون إذا حكـتم؟ فقـال  ): ع( قلت ال بي عبداهللا: قال. عن هشام بن سالم الساباطي«
2».حكم داود فاذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلّقانا به الروح القدس 1  
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آمـده  » تلقانا به الروح القدس«پس از عبارت » و الهمنا اهللا الهاماً«در روايت ديگر عبارت 
2.است 2  

  دين معيتبا جا) ع(رابطه نقش نوگستري ائمه 
هـاي دينـي در    به ذهن تداعي كند كه اگر بخشي از آمـوزه  يجا پرسش ممكن است در اين

نزلنـا  «شود، پس بـا آيـه    تداركقرآن و سنت نبوي نيامده باشد كه لزوماً بايد در سنت ولوي 
2»عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 2»...ت لكم دينكملاليوم اكم«و آيه  3 كه بر بيانگري قرآن  - 4

هاي ديني و نيز كامل شـدن ديـن در روزهـاي پايـاني      آموزهنسبت به همه چيز و حداقل همه 
  )ع(روز تعيـين واليـت حضـرت اميـر       ،رسالت و طبق عقيده مفسران شيعه در روز عيد غدير

ء اال و فيـه   مـا مـن شـي   «: گويد چه بايد كرد؟ و نيز اين مدعا با رواياتي كه مي - تاكيد دارند
2»كتاب او سنّه قرآن يا سـنت وجـود دارد، چگونـه سـازگار      ،ينيبراي تمام نيازهاي ديعني  5

  است؟
به اجمال و اختصار بسـنده  جا  اين در ،هاي تفصيلي نياز دارد ها به پاسخ گرچه اين پرسش

  :كنيم مي
هاي دينـي بـه سـنت نبـوي و سـنت ولـوي خـود  يكـي از          واگذاري بخشي از آموزه. 1
2»ذكر لتبين للناس ما نزل اليهمانزلنا اليك ال و« :نظير هاي قرآن است كه آياتي آموزه مـا  «و  6

2»اتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسـول و اولـي االمـر    «و  7
2»منكم 2»هممنطونه تنبالي الرسول و الي اولي االمر منهم لعلمه الذين يس او لو ردو«و  8 بر آن  9

ودن قرآن لزوماً بـه ايـن معنـا نيسـت كـه بايـد       تر تبيان هرچيز ب به عبارت روشن. داللت دارد
ديني در عرصه عقايد، اخالق، احكام، تاريخ و سيره، تفسـير و حـديث،     هزاران مسأله و آموزه

ها بـه سـنت    واگذاري بخشي از اين آموزه. جو كرد و يافتو را  در آن جست... اديان و فرق و
3.بيانگري استي از اين ئجزها،  نبوي و ولوي و اعتبار بخشي به آن امـروزه قـانون    كه چنان 0

زهـاي ديـروز نظـام اسـالمي     پاسخگوي همه نيا ،رغم حجم كوچك و اختصار آن هاساسي را ب
است كه بـه   اين راز اين امر. ل در آن مسكوت مانده استئكه بسياري از مسا درحالي ؛دانيم مي

آزاد، شغل، مسـكن، تحصـيل   عنوان مثال اگر در اين قانون بر حق هرايراني براي داشتن عقيده 
ها به نهادهـاي   هنام تاكيد شده، در كنار آن با احاله تنظيم راهبردها، راهكارها، آيين... رايگان و
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ظاهر بر مسـكوت گذاشـته را مشـخص كـرده      رذاري عمالً تكليف اين امور بگاجرايي يا قانون
 .است

و ) ع(ن حضـرت اميـر   زيـرا بـا تعيـي    ؛درست به معناي پيشـگفته اسـت   نيز كمال دينا. 2
كـه   اسـت  عمالً مشخص شده) ع(مشخص ساختن جايگاه علمي، معنوي و سياسي ساير ائمه 

دنبـال  ) ع(توسـط ائمـه   ) ص(هاي ديني چگونـه پـس از پيـامبر     كار تبيين و نوگستري آموزه
 .خواهد شد

نيسـت كـه   ديني   بر اين نكته تاكيد شده كه هيچ آموزه) ع(كه بارها در روايات ائمه  اين. 3
سـت كـه   ا اش كتاب يا سنت و در برخي تعابير كتاب و سنت آمده نشانگر مـدعاي مـا   درباره
هاي ديني در كتاب و سنت، كه  توزيع آموزه. هاي ديني در قرآن و سنت توزيع شده است آموزه

نشـانگر سـكوت قـرآن از بخشـي از      ،از نظر اهل سنت معموالً نـاظر بـه سـنت نبـوي اسـت     
حال اگر اين امر به جامعيـت و تبيـان بـودن    . است) ص(و احاله آن به پيامبر  هاي ديني آموزه

چه اشكال دارد كه طبق عقيده شيعه با توسعه مفهـوم   ،زند اي نمي صدمه چيزقرآن نسبت به هر
واگـذار  ) ع(يني بـه ائمـه   هاي د آموزه زلوي تبيين و نوگستري بخش ديگري اسنت به سنت و

اسالم را پيكره منسجمي دانست كـه در سـه بسـتر كتـاب، سـنت       ينشده باشد و اساساً بايد د
ها خداوند عليم و  انعكاس يافته و در عين حال منبع و آبشخور همه آن) ع(پيامبر و سنت ائمه 

رين دين خود بخشـيده  خي علم و حكمت اين سازمان را به آخداوندي كه از رو ؛حكيم است
 .است

  مسأله خاتميت و) ع(چگونگي جمع ميان نقش نوگستري ائمه 
ترين اشكال آقاي سروش اين نكته اسـت كـه    ترين و بنيادي مهم ،كه اشاره كرديم گونه همان
با آسمان اتصـال   يديگر طريقاز رهگذر الهام وحي يا هر) ع(توان پذيرفت كه ائمه  چگونه مي

ايـن حـال    ه كنند و بـا ئذاشته در كتاب و سنت نبوي را اراهاي نوين مسكوت گ داشته و آموزه
ايشان جا  ايندرهمچنان دست نخورده بماند؟ ) ص(ادعاي خاتميت اسالم و رسالت پيامبر اكرم 

خـود   تواند نمي ،زند بست كامل شده و هرچه دست و پا مي ع غالي دچار بنمعتقد است كه تشي
  .و خانمانسوز آن برهاند خطرناك از گرداب را
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هـاي ذهنـي بـه مـتن ديـن و       ن به اسـتدالل اگر آقاي سروش به جاي پناه برد ماگمان  به
كرد، نه تنهـا نقـش نوگسـتري     هاي ديني و نيز عناصر معنايي مفهوم خاتميت مراجعه مي آموزه
داد، بلكه ميان اين مـدعا بـا خاتميـت اسـالم در رسـالت       را به تشيع غالي نسبت نمي) ع(ائمه 

شـود، مناسـب اسـت مفهـوم و      كه اين امر روشن براي اين. يافت هيچ تناقضي نمي )ص(يامبر پ
  :عناصر معنايي خاتميت را مورد بررسي قرار دهيم

  مفهوم لغوي خاتميت
به معناي چيزي است كه  ]اءتبا فتحه  [بر وزن حاتم  ،گويند شناسان مي كه واژه خاتم چنان

ز و ا پـذيري آن اسـت   خود به معناي پايانبا آن نامه يا قفل يا چيز ديگر را مهر و موم كنند كه 
  .به آن خاتم گفته شده است ،گرفته جا كه در گذشته اين كار با انگشتر انجام مي آن

3.دهنده است اسم فاعل به معناي پايان ]به كسر تاء [اما خاتم بر وزن ساجد  و «در آيـه   1
خاتم به هردو وجه قرائت شده كه در هر حال به معناي پايـان  » لكن رسول اهللا و خاتم النبيين

3.است) ص(ز سوي پيامبر اكرم بخشي نبوت ا هاي مخالف قرائت كنـوني و   هرچند ما قرائت 2
  . دانيم متداول ميان مسلمانان را مردود مي

  مفهوم اصطالحي خاتميت
بنابراين براي فهم معناي آن ناگزير به مفهـوم   ؛به معناي پايان پذيرفتن نبوت استخاتميت 

  :ده استبراي نبوت تعاريف ذيل پيشنهاد ش نگريم مينبوت 
3».النبوة هي حكم اهللا تعالي برسالة رسول و إخباره عن سفارته و امره اياه  بتيلبغ الشرايع« 3   

هـي  نبوت به معناي حكم خداوند به رسالت رسول و اخبار خداوند به سفارت و وساطت او و فرمان اال
  ».ستا ها به آن رسول براي تبليغ شريعت

3».النبوة هي البعثة   4   
  .عناي برانگيخته شدن استنبوت به م

3».ر عن اهللا تعالي بالوحيمخبالنبي هو انسان كامل « 5   
  .هدد بي انسان كاملي است كه از طريق وحي از خداوند خبر مين

3».ر عن اهللا تعالي بغير واسطة احد من البشرخباالنسان الم والنبي ه« 6   
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  .آورد هيچ انساني از خداوند خبر مي هنبي انساني است كه بدون واسط
توان برخـورداري از وحـي و    ترين عنصر معنايي نبوت را مي مهم ،با عنايت به اين تعاريف

صورت مستقيم يـا از رهگـذر    رساني خاص خداوند كه به وحي يعني پيام .مقام سفارت دانست
3)جبرئيل(فرشته وحي   ما كان لبشر أن يكلمه اهللا الّا وحياً«: كه آيه شريفه چنان؛ يابد تحقق مي 7

3»او من وراء حجاب او يرسل رسوال 8  
ست كـه خداونـد بـه پيـامبر خـود      ا مقام سفارت يا وساطت به اين معنا. به آن ناظر است

در تعـاريف  . رسـاند هاي او را به مردم ب پيام ،دهد تا به عنوان سفير و واسطه خود ماموريت مي
» بغير واسـطه «يا » لوحيبا«هاي  بيانگر عنصر سفارت و واژه» عن اهللا مخبر« پيشگفته عبارت

  .نشانگر عنصر وحي است
كس پس از ايشان هرگـز   ست كه هيچا به اين معنا) ص(با اين توضيح خاتميت پيامبر اكرم 

گاه خداوند از  و هيچ است هي ميان خداوند و مردم نرسيدههي و وساطت االبه مقام سفارت اال
  .رهگذر وحي با كسي سخن نخواهد گفت

ترين عنصـر معنـايي مفهـوم خاتميـت      يري سفارت و وحي را بايد اساسيپذ بنابراين پايان
  .دانست

تميـت را ايـن چنـين    خا سـندي اي سروش بر اساس چه منبع و بر ما روشن نيست كه آق
  :تعريف كرده است

كس در رتبه سـخن   ـ مقتضياتش اين است كه پس از پيامبر سخن هيچ يابم كه من در مي چنان   خاتميت«
3».و حجيت گفتار وي را ندارد نشيند وي نمي 9  

اساساً كسي نبوت را به معناي رفعت و بلنداي سخن نبي و حجيـت انحصـاري گفتـار وي    
و جانشـينان   زيـرا گفتـار اوصـيا    ؛ن لوازمي را به همراه داشـته باشـد  ندانسته تا خاتميت چني

بـه   ؛نگفته است خاتميت آن پيامبر سخن كه كسي از در عين آن ،پيامبران پيشين حجيت داشته
همپـا و همسـطح آن داراي   بسـان گفتـار موسـي و    ) ع(موسي  ع وصيشعنوان مثال گفتار يو

  .شناسيم را پيامبر خاتم نمي) ع(كه ما موسي  درحالي ؛حجيت است
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  لوازم معنايي مفهوم خاتميت
چـه   آن. حال بايد ديد مفهـوم خاتميـت چـه لـوازم و عناصـر معنـايي را بـه دنبـال دارد        

انـد،   و نيز كاركردهاي ايـن واژه بررسـي كـرده   رباره مفهوم اصطالحي خاتميت ظران دن صاحب
  .بودن و جاودانگي اشاره كرد كه از لوازم معنايي خاتميت است توان به جامعيت، جهاني مي

  جامعيت  .1
چـه   هـا و آن  هاي مربوط به هدايت و تربيت انسان ست كه تمام گزارها جامعيت به اين معنا

اي كه مربوط بـه قلمـرو ديـن     يعني همان حوزهـ  كند  يا و عقباي مردم را تضمين ميسعادت دن
  . ـ در دين خاتم منعكس شده باشد است

هـا و نيازهـاي    دين خاتم به همه پرسـش  يجامعيت عبارت ديگري از ضرورت پاسخگوي
ـ    گذاشته شدن بخشي از آمـوزه وصورت با فر درغير اين .مخاطبان خود است ي هـا، ظهـور دين
  . ها ضروري و طبيعي خواهد بود جديد براي ارائه آن

4كمالآيه ا 4قرآن نسبت به امور هدايت و تربيت انسان يگر بيان و  0 و نيز روايـاتي نظيـر    1
4،»ما من شيء اال و فيه كتاب او سنّه« 4»كل شيء في كتاب اهللا و سنّه نبيه« 2 فانه مـا ورد  « 3

4»سنّه نبيه فانا نأخذ فيه برأينـا و ال في  علينا من امر القضايا و ليس في كتاب اهللا حكـايتگر   4
كه در قرآن يا سـنت نبـوي يـا     مگر آن وجود ندارد،يعني هيچ آموزة ديني  ؛جامعيت دين است

  .ت ولوي منعكس شده استسن

  جهاني بودن  .2
4»و ان من امه اال خالفيها نـذير «جا كه براساس قانون  از آن حـوزه رسـالت و هـدايت     5
 ياز سـو  ،گيرد به توازي يا توالي تمام مناطق جغرافيايي و همه اقوام و ملل را دربرمي پيامبران

. همزمان و پس از آن است ،عدم امكان نسخ از سوي اديان نوظهور ديگر ،ديگر پيام دين خاتم
تنهـا ديـن عـرب     ،كه دين خاتم اسـت  حال اگر فرض شود كه به عنوان مثال اسالم در عين آن

مفهـوم آن ايـن اسـت كـه      ،دين اعالم شود كه كاري به ساير اقوام و ملل ندارد باشد و در اين
هيچ پيـامبر يـا شـريعتي را در     ،ها همزمان با ظهور اسالم يا پس از آن خداوند براي ساير امت
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اما بالتكليـف مانـدن سـاير     ،صورت مفهوم خاتميت اسالم حفظ شده اين  در. نظر نگرفته است
كـه اصـل    ،امت هي براي هرپيشگفته يعني ضرورت حضور پيامبران اال مناطق و اقوام با اصل

  .حكيمانه است، نقض شده است
- دين اسالم بنابر فرض پيشـين   نستنيا بايد از خاتم دا :بنابراين از دو حال گريزي نيست

اي سـاير  ديگـر را بـر   هـاي  ديـن و ظهور پيامبران و  دست شست  يعني انحصار آن براي عرب 
بايـد بـر فراگيـري آن     ؛يا اگر بر خاتميت اسالم پافشاري كنـيم  ل ضروري دانستمناطق و مل

  .نسبت به ساير مناطق و ملل پايبند باشيم
براي ) ص(ها بر فراگيري رسالت پيامبر  كه قرآن بارها در كنار خطاب به همه انسان  اينراز 

4همه جهانيان و چيرگي اسالم بر ساير اديان تاكيد ورزيده شـاهان و  ) ص(امبر اكـرم  و نيز پي 6
4به اسالم دعوت كرده را زمامداران دور و نزديك عصر خود همين نكته يعني حكايتگري از ، 7

البته اين نكته علمي را نبايد از نظر دور داشـت كـه ميـان خاتميـت و     . خاتميت اين دين است
زم يعني خاتميت همـاره بـا جهـاني بـودن مـال      ؛وجه است عموم و خصوص من ،جهاني بودن

يت كه آيين مسـيح  نظير آن. زوماً جهاني بودن يك دين به معناي خاتميت آن نيستل ولي ،است
اما خاتميت بـدون  . دين خاتم نشناسيم را و در عين حال آن را در عصر خود جهاني بينگاريم

  .ـ ناممكن است كه توضيح داديم چنانـ  جهاني بودن 

  جاودانگي  .3
به اين معنا كه دين خاتم ضـرورتاً   ؛تميت جاودانگي استركن مفهوم خا ترين عنصر و مهم

هـاي   كه تا پايان دوران حيات بر روي كره خـالي و آغـاز نشـانه    اي گونه به. بايد جاودانه باشد
 ؛يد ظهور كندقيامت و سرانجام فروپاشي دنيا هيچ دين و پيامبر جديدي در هيچ نقطه زمين نبا

ها بر جهانيان آشكار خواهـد   كه بطالن آن را و ساختگي البته حساب اديان و پيامبران دروغين
  .بود بايد جدا دانست

4»و اوحي الي هذا القرآن ال نذركم و من بلغ«اين عنصر نيز در آياتي نظير  8  
و نيـز  » الي يوم القيامـه  ل الي يوم القيامه و حرامه حرامحال محمد حالل« و رواياتي نظير

4»ي بمنزله هارون من موسي اال انّه ال بنـي بعـدي  نيا علي انت م«وايت معروف منزلت ر بـا   9
  .صراحت تمام منعكس شده است
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بدين جهت هماره از اديان پيشين كه  ؛دين خاتم است سنخ جاودانگي به معناي عدم امكان
هاي كالمـي   و غالباً در كتاب استاند به عنوان اديان منسوخ ياد شده  فاقد عنصر خاتميت بوده

معنـايي واژه خـاتم   شـالوده  و اساسـاً   50آيد ميناسخيت در كنار يكديگر  و دو مفهوم خاتميت
مهـر و  ) ص(يعني گويا خداوند كتاب رسالت را با آمدن اسالم و رسول اكرم  ،همين نكته است

پذيري ظهور دين و پيامبر جديـد را رسـماً اعـالم كـرده      موم كرده و به كناري گذاشته و پايان
  .است

  ني در سه گستره قرآن، سنت نبوي و ولويهاي دي انعكاس آموزه
چه آقاي سروش به تشيع غالي نسـبت داده   حال بايد بنگريم آيا مفهوم واليت براساس آن

از نقـش  ) ع(يعنـي برخـورداري ائمـه     - كه از نظر ما حكايتگر ديدگاه تشيع معتـدل اسـت    - 
كتاب و سـنت نبـوي    دركه  - هاي ديني نوين ه بخشي از آموزهئتعبير ايشان ارا نوگستري و به

از عناصر معنايي مفهـوم خاتميـت سـر ناسـزگاري      يك  با كدام -شده است  مسكوت گذاشته
  .دارد

را كه ممكـن  ) ع(ترين خطاي آقاي سروش آن است كه امامان شيعه و حتي امام عصر  مهم
چوب ه كنـد، خـارج از چـار   ئارا را هاي نويني و آموزه ظهور است ساليان متمادي پس از اين

 كه ايشان به اين نكته بنيادين توجه نكرده است. اسالم به عنوان آخرين دين قلمداد كرده است
 هاي اسالم را در سه ساحت اصلي خداوند از آغاز ظهور اسالم به جهانيان اعالم كرد كه آموزه

  .جو كنيدو جست يعني قرآن، سنت نبوي، و ولوي
بنيادهاي اوليه و اساسي دين اسـت و   حاويسي قرآن به عنوان قانون اسا تفاوت كه نبا اي

ب با هـر زمـان   سهاي ديني متنا يين بخشي از آموزهبا اعالم واگذاري تبيين خود و واگذاري تب
و . ها، نقش جامعيت خود را ايفـا كـرده اسـت    نبوي و ولوي ضمن اعتبار بخشي به آن سنتبه 

 ،صر رسالت در كنار تبيـين قـرآن  سنت نبوي به مقتضاي دوران رسالت و نيازها و مقتضيات ع
نيز براساس ) ع(و ائمه  ه استه كردئوين مسكوت گذاشته در قرآن را اراهاي ن بخشي از آموزه
يات دوران خود در كنـار  ط و مقتضييك بر عهده داشتند و بسته به شرااي كه هر نقش و وظيفه

نـه وحـي رسـمي دارنـد،      و سنت نبوي با ارتباطي كه با آسمان از رهگذر الهـام و  نتبيين قرآ
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ـ اشته در قرآن و سنت نبـوي را ارا هاي ديني مسكوت گذ بخش ديگري از آموزه ـ  هه كـرد ئ  ؛دان
 .طور كامل ايفا خواهد شد در دوران ظهور به) ع(كه اين نقش توسط امام عصر  چنان

بر اساس همه شواهد موجود، جهـان دوران پايـاني را سـپري    ) ع(پس از ظهور امام عصر 
5.قرار خواهد گرفترد و در آستانه فروپاشي براي قيامت خواهد ك بنابراين با فـرض صـدور    1

ز ظهـور، مـا همچنـان از    پـس ا ) ع(يا امام عصـر  ) ع(هاي نوين از زبان ائمه  بخشي از آموزه
تمام اين تحوالت در درون  معتقديم كه پهناي زماني و مكاني آن خارج نشده و و چرخه اسالم

  .نه دو دين است، گرفته يك دين آسماني انجام
هرچند ممكن است اين مثال از  ؛گيريم از يك مثال بهره مي ،كه مقصود روشن شود براي آن

  .جهاتي نارسا باشد
 )بـازي فينـال  (بازيكن قرار است در آخرين بازي  14تيمي را در نظر بگيريد كه با داشتن 

ز اين بازي ديگر هيچ بازي در خود در المپيك جهاني حضور يابد و قرار بر اين است كه پس ا
براي اين بازي سه گـيم  . هاي المپيك براي هميشه برچيده شود دنيا انجام نگيرد و بساط بازي

دقيقه و گيم سوم و  40دقيقه، گيم دوم در  30گيم اول در . بيني شده است پيش) فرجه زماني(
  .شود مي دقيقه 100مجموعاً  كه دقيقه 30 نهايي در

را  يا آخرين دقيقه برنامة مشـخص و مـدون  دقيقه اول ت ازآغاز اعالم كرده كه مربي تيم از 
بخشـي از   .ها به اعضاي تيم اعـالم خواهـد شـد    در فرصت مناسب اين برنامه كهاحي كرده طر

نيز افزوده است كـه در  . هاي نوين خواهد بود هاي پيشين و بخشي برنامه برنامه استمرار برنامه
كار خواهد  هشماري از بازيكنان را ب ،هاي هرگيم ده به متناسب نيازمنديريزي ش سه گيم برنامه

تـن   4گـيم سـوم   تن و بـراي   6براي گيم دوم  ،تن 4به عنوان مثال براي گيم نخست  ؛گرفت
  .دكرو اين را با جابجا كردن آنان دنبال خواهد  بيني كرده است پيش

پـيش تعيـين شـده     زهـاي ا  هـا و طـرح   گيـرد و برنامـه   ريزي بازي انجام مي با اين برنامه
و طبق  كنند ها را اجرا مي غ شده و آنان اين برنامهيك در زمان مناسب به اعضاي تيم ابال به يك
ي، تيم به عنـوان برنـده نهـايي و    افزون بر فقدان هرگونه ضعف و كاست ،بيني آغازين مربي پيش

  .گردد زماني پس از خود اعالم مي مهه
  :براساس اين مثال سه ويژگي تحقق يافته است ،كه مشهود است چنان
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امـا   ،تبيين نشده است و هاي تيم گرچه از آغاز براي همه بازيكنان تشريح ها و طرح برنامه
هـا و   هـا را بـه فرصـت    خاطر مصـالحي تبيـين آن   هبراي مربي كامالً روشن و منقح بوده و او ب

بينـي   هاي پـيش  ربي اعالم كند كه برنامهبر اين اساس اگر م. هاي مقتضي واگذار كرده است گيم
هـا در گـيم    گرچه بخشـي از برنامـه   ؛سخن حقي گفته است ،شده براي تيم كامل و جامع است

هـا در دو گـيم    تواند بگويد چون ابالغ برنامـه  و كسي نمي كن آخري ابالغ شودبازي 4سوم به 
 .پس برنامه ناقص است ،آغازين تحقق نيافته

دقيقه از آغاز اعـالم شـده و    100ر بازيكنان و زمان نهايي بازي يعني جا كه شما از آن. 2
بـا بخشـي از    ،خـرين بـازي  آبـازيكن در گـيم سـوم و     4آمدن ها نيز منقح شده است،  برنامه
كـس بـه    از نگاه هيچ -بود   كه براي آنان مسكوت گذاشته شده  هاي از پيش تعيين شده  برنامه

زيرا تمام اين رخدادها از آغاز مبين و  ؛ديد تلقي نخواهد شديا بازي جمعناي آمدن تيم جديد 
 .ن شده استيتبي

ها و تلقـي برنـده    پذيرفتن بساط تمام بازي  با تاكيد جهاني كميته المپيك مبني بر پايان. 3
عمـالً بـر    ،مسابقه نهايي به عنوان آخرين برندة ماندگار تا دوران حيات بشر در گستره خـاك 

 .آن تاكيد شده است يها ي و ماندگاري نهايي تيم برنده و برنامهپذيري باز ن پايا
  52.چيزي شبيه اين مثال است ،چه دربارة اسالم تحقق يافته آن

بازيكن اولي، اميرمؤمنـان تـا    4به عنوان ) ص(مربي اسالم، قرآن و پيامبر  يخداوند متعال
آفـرين   ن آخـرين نقـش  وابه عن) ع(بازيكن بعدي و امام عصر  6امام حسن عسگري به عنوان 

هجري  255دهم هجرت  ،)گيم نخست(سال دوران رسالت،  23و سه گيم شامل  اند قابل تلقي
  .خواهد بود )گيم سوم( )ع(هجري تا دوران ظهور امام عصر  255 ،)گيم دوم(

هاي مدون و مشخّص است  اعالم اسالم به عنوان دين كامل و جامع به معناي داشتن برنامه
 سهم. شود زمان پيشگفته اعالم مي سه هر در ز براي خداوند مشخص و معلوم بوده وكه از آغا

زمـاني از  ه دور و بخشي نيز به سنّت ولوي و در دو اعالم از آن قرآن و سنت نبوي استعمده 
واگـذار شـده   ) ع(صـر  و پيش و پس از ظهور امـام ع ) ع(حضرت امير تا امام حسن عسگري 

پيشـوايان دينـي از    هاي ديني و شـمار  كنندة آموزه رهاي منعكسستجا كه شمار ب و از آن است
هاي نوين  يا ساير ائمه با آوردن بخشي از آموزه) ع(آمدن امام عصر  است، آغاز مشخص شده
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كـه   چنان؛ هاي پيشين به معناي آمدن دين و شريعت جديد نيست در كنار تحكيم و تبيين آموزه
  .نبوت خاتميت اسالم نيز مورد تاكيد قرار گرفته استبا اعالم بسته شدن پرونده رسالت و 

جامعيت، جهاني بودن و ) ع(  بيت رغم پذيرش نقش نوگستري براي پيامبر يا اهل هبنابراين ب
  .وجه مخدوش نخواهد شد خاتميت اسالم به هيچ

) ع(تحقق لوازم و عناصر معنايي خاتميت با فرض نقش نوگستري ائمه
  و مفهوم واليت

  :گانه با مفهوم واليت سازگار است با اين بيان يم كه تمام عناصر سهما معتقد
جاكه طبق توضيح پيشگفته، هماره دين پاسخگوي نيازهـاي عصـر و در نگـاه كلـي      از آن
مفهوم جامعيت همچنان حفظ شده است و بـا فـرض    ،ستا جهانيان تا پايان دنيا همه نيازهاي

به رخدادها و رويدادهايي ديني برخـورد  ) ع(م عصر كه مردم در آستانه و پس از ظهور اما اين
ها را در كتاب يا سنت نبـوي و سـنت    ايشان آن پاسخ ،)ع(عصر  كنند و پس از مراجعه به امام

  ...ها را خواهد داد از رهگذر الهام پاسخ آن ،ائمه پيشين نيابد
ـ    و از آن ودن خـود تاكيـد   جا كه دين، از آغاز در ميانه و در پايان راه هماره بـر جهـاني ب

  .توان ترديد كرد ورزد، در تحفظ بر عنصر جهاني بودن نيز در مفهوم خاتميت نمي مي
 ،ظاهر خواهد شد )آخرالزمان(كه آخرين امامي كه در پايان دوران حيات  و با توجه به اين

ـ  هاي او پيش ظهور او و برنامه ،فرزند آخرين پيامبر آسماني است كه از پيش ر بيني شده و او ب
پيشين مهر تاييد و تاكيد را خواهد زد و مـروج  ) ع(هاي قرآن و سنت نبوي و ائمه  تمام آموزه
عمالً در مفهـوم   ،ها خواهد بود و خود را امام و پيشواي همين دين خواهد دانست همين آموزه

  .جاودانگي و عدم امكان نسخ دين خاتم كمترين خللي وارد نخواهد شد
پيشين از امام كـاظم   هشد لو نيز در روايت نق) ع(زبان ائمه اني از كه در روايات فراو چنان

) ص(از الهام، بر نفي نبوت پس از رسول اكـرم  ) ع(مندي ائمه  در كنار تاكيد بر امكان بهره) ع(
ـ با فرض ارا) ع(آيا اگر امام عصر . پاي فشرده شده است هـاي دينـي بـا     ه بخشـي از آمـوزه  ئ

بـه   اسـت،  )ص(به كلمه توحيد و رسـالت پيـامبر اكـرم     منقش كه دست گرفتن پرچم اسالم هب
هاي نوين من  هاي من برگرفته از كتاب و سنت است و آموزه تمام آموزه كه جهانيان اعالم كند
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هـا را در   بيني شده و مقرّر و مقدر بر اين بوده كه من آن صورت كلّّي پيش نيز از روز نخست به
اسالمي  امروز امت و پيشواي) ص(را جز فرزند پيامبر اسالم ه كنم، بنابراين مئوقت مناسب ارا

  !و آيين جديدي به جهانيان معرفي شده است؟  ندانيد، آيا خاتميت اسالم مخدوش شده و دين
گو به ميان آمده، و با آسمان گفت) ع(از سوي ديگر در تمام رواياتي كه دربارة اتصال ائمه 

يا وساطت جبرييل اجتنـاب   كار بردن واژه وحي هاره از بدر كنار انكار نبوت پس از پيامبر، هم
 يعنـي ارتبـاط عـالم   » تحـديث «و  53استفاده شـده اسـت  » تحديث«يا » الهام«و از واژه  هشد

 كه ها با عالم ملك و سخن گفتن فرشتگان با بندگان صالح خدا و القاي حقايقي بر دل ملكوت
كه يك جـزء   -و آن را بسان رؤياهاي صادق  باشد نيز مي افزون بر شيعه مورد اتفاق اهل سنت

بـا ايـن حـال     54.انـد  از اجزاي نبوت و شـعاعي از آن دانسـته   - اند از هفتاد جزء نبوت دانسته
و  ام يا رؤياهاي صـادق دربـاره اوليـا   كس در اين امر تشكيك نكرده كه استمرار پديده اله هيچ

نيـز  ) ع(ظر دربـارة ائمـه   يث مورد نالهام و تحد 55.بندگان صالح به معناي استمرار نبوت است
ت و آشكاري كامل در يفخاطر روشني، شفا هن دست از الهام بيكه ا رغم آن هيعني ب ؛چنين است

وجه بـه   و بندگان صالح قرار دارد، بااين حال به هيچ هاي اوليا ساير الهام از اي بس فراتر مرتبه
  .معناي وحي نبوي نيست

و ) ع(ز مفهوم واليت و با فرض پذيرش نقش نوگستري ائمـه  هاي ارائه شده ا آيا با تحليل
آيـا   ،ها ساكت مانده است هاي نوين ديني كه احياناً قرآن و سنت نبوي از آن امكان ارائه آموزه

كه از   - ماند؟ آيا مفهوم تبيين شده از واليت را  جايي براي توهم تعارض واليت با خاتميت مي
  ؟نسبت دادتوان به تشيع غالي  مي - و مدافع و موكّد آن است سازگار بوده  هرجهت با خاتميت

آن نيست كه از طرح مباحثي كه هنوز تمام جوانب علمي آن كاويـده نشـده    تر شايسته آيا
گونـه   را ندارنـد و ايـن   مطالب ناسره از سرههم براي مخاطبان عامي كه توان جدا ساختن  آنـ  

ورهاي ديني آنان و به آشـوب كشـيدن فضـاي آرام    مقاالت و مقوالت عمالً به سست كردن با
هـاي   هاي ديني و تحكـيم پايـه   و به جاي آن به تعميق آموزه بپرهيزيم – انجامد ذهني آنان مي

  .بكوشيم در تحقق آن نديشيم وبي ماخالقي و باورهاي ديني مرد

 ها نوشت پي

 . در ادامه مقاله بخشي از اين آيات و روايات آمده است. 1
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