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است که قائل به خشونت  از اسالمیی هاقرائتکه چه و بررسی این شودیمیی که به اسالم نسبت داده هاخشونتاست به بررسی  شدهپرداختهدر این سخنرانی 

ی نادرستی است هابرداشت هانیاو  چسبدینمیی به اسالم هاانتسابچنین  اندقائلی دیگری که هادگاهیدو همچنین بررسی  ردیپذیمرا  هاانتساباست و این 

 .از اساس نادرست است هانیاو  شدهدادهکه به اسالم نسبت 

)چه ریز و چه درشت( به متون  هایپرخاشگرو  هایاخالقیب، هاخشونتایم که چه سهمی از بررسی کرده حالتابهکه آیا  شودیمجا شروع پرسش اصلی از این

 ه این پرسش رسیدگی شود.که البته باید ب ی را از ساحت متون دینی دور بداریم،پرخاشگر هرگونه شودیمکه آیا عالیق ما باعث و این گرددیبرمدینی 

 هاآنبه  نسبتشان دچار حس نفرت انجام داده و ما با شنیدن (تندروها بعضاًی اسالمی در منطقه )و هاگروهیی که هاخشونتة یکی از کارشناسان، گفتبه 

درصد  95متون فقهی است! آنها اگر قدرت پیدا کنند های موجود در درصد تندی 5، فقط دهندیماین اعمال را به اسالم نسبت  هاآنکه  ژهیوبهشویم، می

 پرداخته شود. %95که تا حدودی به این  است نیادر این سخنرانی سعی بر  که باقی مانده که هنوز فرصت ظهور نیافته را نیز ظاهر خواهند کرد.

ملموس  کامالًی مرور کرده باشد، اسهیمقا صورتبهون متمادی ی خشن در متون دینی ما برای کسی که یک دوره ابواب مختلف فقهی را در قرهاآموزهوجود 

و البته مراد  میدانیم هاخشونتو  هایاخالقیبکه منظور از متون دینی در تمام موارد، دین نیست، چرا که ما ساحت دین را مصون از این ضمن .دیآیمبه دست 

یی است هاخشونتفقط  منظور .ردیگیمر حین جنگ و برای دفاع از ناموس و خانواده صورت یی که دهاخشونتی هضم نشدنی است، نه هاخشونتاز خشونت، 

 است. زیبرانگپرسشکه برایشان این کمدستیا  تابندیبرنمرا  هاآنکه فرهیختگان متعهد جامعه 

برخی از گزارشات خشنی که در متون دینی  مروربهرو آینده( داشته باشیم.از این چهبرای آگاهی بیشتر از عمق فاجعه، باید مروری بر تاریخ خود )چه گذشته و 

ی دارد که در کتب مقدس پیشین هست )به ویژه در جریان حضرت موسی اگذشته.که البته این خشونت، میپردازیم، شودیمما وجود دارد و به نام اسالم ترویج 

توسط ایشان یا  سوزخانمانکه سه، چهار جنگ  مینیبیمعهد عتیق( تورات )ر حضرت مهدی.( در بخش اصلی بنابه قول تورات در گذشته، در آینده هم ظهو



 

 

چه جنایت علیه بشریت بود، توسط سپاهیان ایشان و یا به دستور شخص ایشان شرکت نمود و هر آن شدتبه هاجنگی شد و یا حضرت موسی در این اندازراه

 .میریپذینمرا به شخص حضرت موسی  هانیاما انتساب  عتاًیطب مقدس(.بنا بر گزارش کتاب )اعمال شد

شد و سپاهیان حضرت موسی )مطابق گزارش تورات( شد، بلکه دستور قتل زنان و فرزندان هم صادر میها نه تنها آتش جنگ برافروخته میدر اثنای این جنگ

 .دندیکشیمبعد از فتح یک شهر، از سر کینه و خشونت، شهر را به آتش 

جنگ علیه مدیان پیروز شدند و غارت کردند، زنان و اطفال را با خود بردند و  در یموسکه سپاهیان ( پس از این31ها )سفر اعداد باب در یکی از این جنگ

به آنها مهلت دادند تا زنان و اند! سپس برای گزارش کار خدمت حضرت موسی رفتند، حضرت بسیار خشمگین شد که چرا زنان و کودکان را نکشته کهیهنگام

 توانیمشود،  زانیگرنیدی تورات و انجیل از هاکتابجا این مطرح است که اگر فردی از کشورهای غربی با خواندن این کودکان را از دم تیغ بگذرانند. در این

ی، حق داری؛ اگر زیگریمکه تو از دین همه جنایت است و این هانیابه او ایراد گرفت؟! یا باید به او احسنت گفت که به ندای فطرتش پاسخ مثبت داده است. 

و این انتسابات  قرارگرفتهو مورد تحریف  شدهنوشتهما مسلمانان معتقدیم که تورات توسط تورات نویسان بعد از حضرت موسی  خوشبختانه نگریزی، ایراد داری.

 سوزخانمانی هاجنگ همهنیا چه طوریک قتل خطایی از حضرت موسی را آورده،  قرآن که گزارشنادرست است؛ چرا که  قطعاًو  کندیمرا به حضرت موسی رد 

یهودیان  کهیدرحالچسبد، را گزارش نکرده است؟! پس از نظر ما مسلمانان این انتسابات به حضرت موسی نمی کدامچیهرا حضرت موسی مرتکب شده اما قرآن 

اما در خصوص آینده و ظهور حضرت مهدی که  ؛ وشدند، به این معتقدند که این انتسابات بر حضرت موسی وارد استو مسیحیانی که در صدر اسالم مسلمان 

دانیم برخی در روایاتی مطرح شده، که ما آن را ساختگی می دوسومکه البته این .)شوندیم عامقتلظهور آستانة از بشریت در  دوسوم کنندیمگزارشات اعالم 

( ما حتی در مراودات خود همین ذهنیت خونین را از حضرت مهدی داریم، برای مثال برای دانندیم نهمهفتو برخی دیگر آن را  ششمپنجگزارشات این عدد را 

ی این توقع در ما وجود دارد که این کار صورت بگیرد. بر این اساس ما میان سه عنی سم.، بگذار جای شمشیر امام زمان را ببومییگویمبوسیدن پیشانی شخصی 

رو آمده که از  هاخشونت: قبلی که از زمان حضرت موسی به آن اشاره شد، در آینده هم حضرت مهدی و اما در وضعیت کنونی هم برخی از میاگرفتهدوره قرار 

از پیش رو برداشتن  همآناست  زیچکی( چیزی کم ندارد. وجه اشتراک این سه دوره فقط یدرستبهوایات و نه ر بنا بهزمان حضرت موسی و حضرت مهدی )

آوردن قدرتی که خدا برای آن ما را برگزیده و وعده داده است. حقیقت اسالمی هم همین است که خدا قدرت را به ما  به دستموانع با شمشیرهای آخته، برای 

 تا به آن برسیم. میکنیمداده و ما حرکت 

 :شوندیمی درون دینی محسوب هادگاهیدکه  که منسوب به اسالم است، سه دیدگاه وجود دارد، هاخشونتدر خصوص این 

و چه  ها به دستور اسالم بوده و مطلق است، چه برای زمان پیامبرکه معتقد است این خشونتاست )دیدگاهی که قایل به خشونت و انتساب آن به اسالم  -1

 ها اعمال شود(برای زمان حال، باید این خشونت

که معتقد است موقت و متناسب با عرف آن دوره بوده و جزو احکام متغیر اسالم بوده است؛ یعنی احکام وابسته به صدور )دیدگاه تقلید خشونت به ظرف  -2

، چون آن احکام در ظرف آن زمان بوده و ظرف امروز آن کندینمی ما وارد دارنیدو ضرری به  دهدینمزمان و مکان است و احکام آن زمان در امروز جواب 

 پس اراده خدا هم بر ادامه آن حکم نیست( تابدیبرنمرا 

ن است که سار در اسالم وجود ندارد، که بخواهیم توجیهی برای آن بیابیم و معتقد به ایحکمی مثل سنگ اساساًدیدگاه معتقد به رد برداشت خشن از دین ) -3

 ی مختلف بپردازیم.(هایتئوربه ارزیابی  بعداًابتدا باید برادری یک حکم خشن را ثابت کنیم تا ببینیم منسوب به اسالم است و 

خشن را در  ها ی، نمایندگی دیدگاه فقه سنتی است و این آموزهداندیمخشونت و انتساب آن به اسالم است و آن را مطلق  که دیدگاه اول که قایل بهحال آن

، وقتی میپرسیم هاآنی مثال، وقتی از برا داند.ها را جزیی از دین میهای شیعه. فقه سنتی این خشونتهای سنی و چه فرقهتوان دید، چه فرقهفقه سنتی می

، وقتی خدا و شرع حکمی را ندیگویمجواب  در هاآن، ردیپذینمکسی چند کیسه برنج دزدیده چرا باید دستش را قطع کنیم، عقل و اخالق و احساس ما این را 

ی کافی بود، پس چرا خدا پیامبران را گسیل داشت؟ گذارقانونکه اگر عقل برای صادر کرده، عقل چه کاره است که بخواهد ورود پیدا کند و بپذیرد یا نه و این

از عقل خود برای تشخیص احکام  پسدهد. اسطة پیامبران به ما نشان میو خدا تشخیص کار ما را به و میدانینمپیامبر آورده چون ما تشخیص کار خود را 

 معتزلهبحث حسن و قبح شرعی یا عقلی است. ما مسلمانان گرچه خود را عدلیه و نزدیک به  نیا استفاده نکنید و فقط به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنید.

احکام از متن است همة شود و استنباط همان دیدگاه اشاعره را دارد. در فقه سنتی در تشخیص خوب یا بد به عقل استناد نمی عمالً مانیسنت، اما فقه میدانیم

را  هاآن، بلکه ردیپذیمرا به سالم  هاخشونتانتساب این  تنهانه. فقه سنتی کنندیم( که البته گاهی از نقل هم برداشت اشتباه کندیم)به نقل از ائمه استناد 



 

 

 بخشییرهابه کشورهای نامسلمان حمله کن تا ندای  شدهگفته اگر سار حکم خداست، همیشه باید اجرا شود.اگر سنگ مثالً شمارد.برای همیشه معتبر می

در زمان حال. اگر بگوییم، حداقل  چه، تو حکم را اجرا کن، چه در زمان پیامبر و نهگفت  اتعاطفهبرسانی، حتی اگر عقل و  هاآناسالم را زیر برق شمشیر به 

نه این حکم خداست. یعنی در فقه امروزه هم باید به این احکام خشن عمل کرد. در این دیدگاه، ارزش انسان  ندیگویمخانواده هایشان را به اسیری نگیریم، 

ست که مطیع محض نقل باشد( که البته در بیشتر موارد از فردی ارزشمند ااست )، دیگویمچه نقل ، مطرح نیست، بلکه ارزش وی در پی هر آنخودیخودبه

درست هم با نقل نیست(. به استناد یک حدیث ضعیف )که حتی ممکن است مواجهة ، بلکه رودیمعقل کنار  تنهاکنند )نهیمهمان نقل هم اشتباه برداشت 

 .آورندیمبه وجود  هاانسانبرای همیشه برای  فرساطاقتفة یوظبررسی شود این حدیث از پیامبر یا ائمه صادر نشده است( یک 

فقه سنتی  -2ی منسوب به دین همین فقه سنتی است هاخشونتمنبع انبوه  -1سخنران، آشنایی با فقه سنتی از نان شب هم واجب تر است؛ چون: دة یعقبه 

، بلکه اختیاری هم باقی چدیپیمامور نسخه همة صد  صفرتابرای  تنهانهی( ی و حتی سیاساجتماع از امور فردی تا خانوادگی،کند )یمدر تمام امور ما ورود پیدا 

چون فقه سنتی با دین  -3. شودیمی، یا به کشورت حمله شویمی یا اعدام خوریمباید عمل کنی اگر عمل نکنی، تخطی کردی و حد  دیگویمو  گذاردینم

در فقه آمده، اگر فرد  شد )هرآن چهروی و در دنیا اگر عمل نکنی، مجازات خواهی کنی، به بهشت می ها عملو دنیای ما سروکار دارد؛ برای مثال، اگر به این

باشیم؛  اعتنایب کشورمانی گذارقانونبه کتابی که مبنای  میتوانینمی کشور ماست و ما گذارقانونمبنای  -4به واجبات عمل نکند مستوجب تنبیه است( 

که طی این چهار  دهمیمکه امروز درحکومت، کشور ما مبتنی بر احکام اسالمی است و مبنای قانون گذاران و مجریان همین فقه است و من شهادت  خصوصاً

موضوع که در یک سری آیات قرآن در خصوص یک  دیادهیشندر خصوص ناسخ و منسوخ،  -5بر این بوده که صادقانه این فقه را پیاده کنند.  شانیسعدهه 

جایی یک رهنمود معمولی، یک جای دیگر یک رهنمود کمی تند و دیگری است )واحد چند رهنمود متنوع داده است که هر رهنمود متناسب با شرایطی بوده 

 دانندیمبه زمان ضعف اسالمی  را مربوط هاآنرا کنار گذاشته و  ترفیلط( و ذهن ما همیشه حالت بسیار خشن را مبنا قرار داده و بقیه موارد زیآمخشونتبسیار 

از نظر فقه سنتی قتل اهل  امروزه است. رابطه با اهل کتاب و مشرکان، جزیی از همین مسئله است. موردقبول ترظیغلایم، مورد و معتقدند حاال که قوی شده

در خصوص حقوق  زیانگشگفتدر فقه اسالمی گزارشاتی  -6 کندیمو برادرانه را توصیه  زیآمصلحکتاب و مشرکین ناسخ دیگر آیاتی است که رفتار آرام و 

خود را داشتن، حق پژوهش و انتخاب باورها، ازدواج معقول، حق  اریاخت، حق دیده شدن و حضور در میان مردم، حق بودنزندهحق دارد )بنیادین انسان وجود 

ی معقول هابرداشتدرجه مخالف  180هستند، اما در مرور احکام به احکامی  ریدناپذیتردحقوقی  هانیا (رابطه با دیگر مردم و تعامل با دیگر ملل، حق تکریم

 قتاًیحقکه  هم صحیح است، کامالًتئوریزه کردن خشونت، در این خصوص یک سخنران نماز جمعه موارد خشنی را به فقه سنتی نسبت داد که  -7 میرسیم

موقع بهتر بود  همان وقت قرار گرفت. جمهورسیرئچه در متن فقه سنتی موجود است را ایشان توضیح داد، که مورد اعتراض یک گزارشگر صادق بود و آن

گزار ی متفاوت دارند بیاورند و با او مناظره برهاقرائتکه دیگرانی را که  میکردیمی اعتراض به گزارش صادقانه او با استفاده از امکاناتی که داشتیم، کاری جابه

، شاید میکردیمی فقه سنتی را ارزیابی طورجدبهاو را گرفتیم و پرونده مختومه شد، تا چند سال بعد رسیدیم به ایستگاه داعش و... اگر همان موقع،  جلو کنند.

 یی جلوتر از وضعیت موجود بودیم.هاگام

د دین و دنیای ما و سرنوشت ما ارتباط دارد، پس ضرورت دارد که به آن بپردازیم و که چون فقه سنتی با تمام ابعا میریگیمبنابر دالیلی که مطرح شد، نتیجه 

که  هابدحجابگذارند، با فقه سنتی آشنایی درستی ندارند. چند وقت پیش در خصوص قانون مربوط به مقابله با ریتأثخیلی از افرادی که در جامعه  متأسفانهالبته 

بر  هاآن .شودیمکه هر کس این عمل را انجام دهد، مبلغی جریمه ، قانونی را در مجلس نوشتند مبنی بر اینداشتندیبرمحجاب خود را  هاخانمداخل خودرو 

قرار باشد شدتی  اگر کم نوشتند چون زمینه را فراهم ندیدند. اما شده، عمل کردند، دیتأککه در قانون اساسی هم بر آن  شانیسنتاز فقه  بر خاستهاساس وظیفة 

ی حقوقی دوره قبل مجلس در یک مصاحبه گفته هاتیشخصآن زمان یکی از  در .رودیماعمال شود تا مرز اعدام هم جلو  قانونکه در فقه سنتی وجود دارد در 

که ایشان اطالع ندارند که برای  اندگفتهواران که در فقه ما برای نماز نخواندن مجازات وجود ندارد، برای حجاب هم مجازات نگذارید. یکی از بزرگطورهمانبود 

 وجود دارد. یترنیسنگنماز نخواندن هم مجازات بسیار 

اساسی که  قانون در ضرورت پرداختن به فقه سنتی برای ما اساسی است، این است که فقه سنتی با قانون اساسی ما تباین ذاتی دارد. که گریدیک نکته مهم 

شة یرو تاکید شده است که شورای نگهبان وظیفه دارد رصد کند که خارج از فقه چیزی وارد نشود.  اشارهدر آن به فقه سنتی هم  لحانیدرعسند مادر ماست، 

یی مانند شاگردان هاتیشخصی وقت اختالف دو جریان سیاسی طرفدار نظام هم ناشی از اختالف بین همین دو فقه است. هر دو فقه مستند به متون دینی هستند.

ی دادند و تصویب شد. رأ هانیاو آن اصول، مخالف ذاتی فقه سنتی بود، که  رساندندیم، اصولی را به تصویب نوشتندیمی حوزه قانون را هاکردهلیتحصامام و 

اصولش از آیات قرآن و یعنی فقه قانون اساسی ما بسیاری از  ذهنشان به سمت گزارشات دیگری که در متون دینی وجود داشته، رفته است. حتماً هاآن

ی هم قانون اساسی ما طورکلبهاست، فقه سنتی هم برداشت غلطی از برخی آیات و روایات و اجماع فقهای قبلی است.  شدهگرفتهو روایات صحیح  البالغهنهج



 

 

ی از احادیث جعلی و درست و تفسیرهای نادرست و روا هست، این دو ازهیآمو هم فقه سنتی، برخاسته از بعضی متون دینی است، ولی چون متون دینی ما 

، چون آن اصول با فقه سنتی سازگاری دهندینمقانون اساسی است ولی انجام شدة لیتعطنگرش به وجود آمده است. یک جریان، خواهان برجسته شدن اصول 

شما نارسایی و نابسامانی  اگر ی بر این بوده است که صادقانه این فقه را پیاده کنند.مسلم است، در این سه، چهار دهه عزم حاکمان متول چهآنندارد. ولی 

 .گرددیبرمبه فقه سنتی  رادیا بحث دیگری است. طلبانفرصتحساب  البته ، از متولیان اصلی نبینید.دینیبیم

هستیم. یکی  توجهیبنسبت به این حمالت  تقریباًاگردانشان شد، که ما از سمت امام خمینی و ش هزارسالهدر جریان این چهل سال، سه حمله به این فقه سنتی 

ی غیر متخاصم. در هادولتبا  زیآمصلحروابط  مثالًتدوین قانون اساسی بود، قانون اساسی در بسیاری موارد مخالف رئوس مطالب موجود در فقه سنتی است، 

 بارکسالی ی الاقل برتری نظامی داشتید، باید بساط کفر و شرک را از روی کرة زمین بردارید. هرگاهشما  دیگویمفقه سنتی چنین نیزی مطرح نیست، بلکه 

. از دیگر مواردی که در قانون اساسی آورده شده، آزادی ادیان و دیآ در اهتزازبر فراز تمام کشورها به  اهللرسولو محمد  اال اله ال اهللباید حمله کنید و پرچم 

در فقه سنتی،  مینیبیم کهیدرحالبر اساس کتاب آسمانی خود سوگند بخورند،  هاآندر مجلس،  که شدهمطرحنده در مجلس است، که حتی مذاهب و داشتن نمای

و دخالت در انتخاب  اشیاجتماعتورات و انجیل در صدر کتب ضاله هستند که نباید منتشر شوند و باید از بین بروند. هم چنین، حاکم بودن انسان بر سرنوشت 

که بود که امام، فقه پویا را مطرح کرد در عین این 67، 66حاکم و تغییر آن، با فقه سنتی سازگاری ندارد. دومین شوکی که به فقه سنتی وارد شد، در سال 

بد در فقه سنتی است، چون در فقه سنتی بدترین حرف  که «.زمان و مکان در استخراج حکم ریتأث»گفت، فقه سنتی مبناست، اما یک حرف بسیار مهم زد 

در بحث زکات  مثالً. میکناستخراجامام فرمودند ما باید به شرایط نگاه کنیم و بر اساس زمان و شرایط، حکم یک موضوع را  اما است. ریرناپذییتغحرف خدا 

چیزهای جدیدی  آالنگفتند  امام مشخص است. هاآنمصرف  که در فقه سنتی چند مورد است که موارد مصرف زکات چه چیزهایی است، مواردمطرح شد که 

اعمال  آالناین را  شودیممواهب طبیعی، درختان و...( آزاد هستند. مگر انفال )شیعیان در خصوص استفاده از  مثالً ای توجه کرد. هانیابه وجود آمده که باید به 

این حمالت،  رغمیعلاما ؛ مطرح نیست اصالًدر فقه سنتی این مباحث  کهیدرصورتتعطیل شود.  آالنمردم بروند و درختان را قطع کنند، نه این باید  مثالًکرد 

دارد، دروسش تدریس  شدهتیترباست و ساالنه هزاران نفر  هزارسالهی این فقه سنتی هاهیپاقدر محکم بود که با این حمالت خم به ابرو نیاورد. فقه سنتی ان

ی امام خمینی در هاحرف کهنیا بای روی آن نداشتند. ریتأثهیچ  هاموجو بسیار روی آن حساسیت وجود دارد. لذا این  شودیمو به نسل بعد منتقل  شودیم

ایشان، هیچ در پی . اما بعد از طرح فقه پویا از سوی شدیم سیتأسو سازمان  دادندیمحرف ایشان نهاد و کنفرانس تشکیل  بر اساسکشور بسیار مهم بود و 

این دو عنصر  ریتأثفقه سنتی و  وقوسکشفقه سنتی بود و در  افتهیتیتربی هم خود نیخمچنین باوری وجود ندارد. البته امام  ایگوگیری آن نشینیدیم. اصال 

ی علمیه و از درون هاحوزهام خمینی در فقه ام شاگردانزمان و مکان بود. مسئله ی مهمی اتفاق افتاد، این است که در همین هفت، هشت سال اخیرکه توسط 

بر اساس منهج فقهی فقه سنتی و بر اساس همان روش  هاآن. انددهیرسی و بلکه باالتر سالانیمبه  آالنفقه سنتی فضال و فقهای جوانی ظهور کردند که 

 کیبهکحمله به دیگر کشورها با شمشیر( ی) ییابتدادر مورد همین جهاد  مثالً. کنندیمای ارائه شدهحسابو مقاالت بسیار زیبا و  گزارشات هاآناستنباطی 

راجع به سنگسار و روایاتی  سندینویممقاله  مثالًبه دفاعی. یا  کنندیمو جهاد را محدود  کنندیمی رد کلبه. اصال جهاد ابتدایی را کنندیمموارد را بررسی و رد 

اند را صحیح دانسته هاآنتن داده و  هاآنهست که به  تأسفوجود ندارد، که البته برخی از این روایات  ندیگویمو  کنندیمسار آمده را تضعیف سنگ هاآنکه در 

فقه سنتی برخاست، از میان همان وفاداران فقه سنتی است، که به روش اجتهادی فقه سنتی وفادارند،  هیبرعلموج سومی که  بعدها اند.و قائل به سنگسار شده

 باشد. ترکننده دواریام، که شاید این بخش از همه کنندیمی متفاوت از فقهای قبلی یا حتی تا قرن پنجم استنباط کلبهگزارشی  اما

این گزارش،  بر اساسو محورهای خشونت در این فقه است، که باید  یی با مصادیقآشناکه بخش پایانی نیز هست، همان  بخش فقه سنتی نیترحساسو اما 

ی که در ذهنمان بود، یا تعالی اخالقی و معنوی که از شفابخشی که در اذهانمان بود یا نسخه افاضلهپرسش پاسخ دهید که آیا از دل این موارد، مدینة  نیابه 

بخش، آگاهی بخشی است، . هدف در این گنجدینم، که در بحث این جلسه هادستگاهیا نه. باید برویم سراغ سایر  دیآیم به دستاین متون انتظار داشتیم، 

 ی و اجراست، آشنا بشویم.گذارقانونحق مسلم ماست که نسبت به فقهی که تابلو متولیان برای  چراکه

 موردی، چند مورد ذکر خواهد شد و دیگری محورهای خشونت. صورتبه، که قیمصدا: یکی شودیمبحث در دو محور مطرح  نیدر ا هاخشونتآشنایی با این 

 

  خشونتمصادیق 

داریم و  سروکارهمیشه با احکام و فروعات  چون ، چرا؟میبالیمکه در فقه سنتی اصول دین تحقیقی نیست؟ ما به تحقیقی بودن اصول دین خیلی  دیدانیمآیا 

مطابق فقه سنتی،  کهیدرصورت. میکشیمی نفساصول دینمان تحقیقی است،  کهنیا خاطردر این عصر ارتباطات، به  دفعهکهمیشه هم در حال تقلید هستیم. ی



 

 

یا به  کندیمتحقیق  مثالً؛ دهدیمدر تقلید، خود فرد باالخره کاری انجام  چون اشاره شد که حتی؟ چرا اصول دین تحقیقی نیست؛ حتی تقلیدی هم نیست.

. در فقه سنتی اصول دهدیماز خود نشان  یا استعدادیی وجوشجنباست. در کل حرکتی،  تریقودر هر حکم کدام مرجع  مثالًکه  کندیممراجع مختلف مراجعه 

ی خوبی دارهاامانتارثی است. یعنی هر چه که پدر و مادر مسلمان رئوس اعتقادی داشتند، ما باید  قاًیدقدین تحقیقی نیست، حتی تقلیدی هم نیست، بلکه 

کار این است که بخواهیم در صحت  نیبدتر تحویل فرزندانمان دهیم. نخوردهدست، این است که میدهیمباشیم و همان را حفظ کنیم و کار مهمی که انجام 

در سیر پژوهش خود بخواهد  مسلمانی بخواهد دست به پژوهش بزند و اگر گناه در فقه سنتی است. نیتربزرگاین اعتقادات پژوهش انجام دهیم، این  انتخابیا 

اگر کسی بررسی  که رئوس اعتقادی پدر و مادرمان( شود، بدون هیچ تخفیفی مجازاتش اعدام است.مان )یاشناسنامه منکر فقط یکی از این رئوس اعتقادی

و بدون هیچ تخفیفی سزایش  شودیمببرد، بالفاصله حکم تیر برایش صادر  سؤالنبوت را زیر  مثالًکرد و گفت خدا را قبول دارم، توحید را هم قبول دارم، اما 

خدا چنین  شودیمخشونت دیده، گفت قبول ندارم که او پیامبر خدا باشد، مگر  هاکتاباز حضرت موسی خیلی در  مثالًول کرد، ولی مرگ است. اگر نبوت را قب

لی از ما نبوت را قبول داریم که خداوند تعدادی پیامبر فرستاده و مثالً اند کهکردهکسی را فرستاده باشد؟ یا موارد جدیدی که محققان در تاریخ ادیان مطرح 

من پیامبری عیسی و یحیی را قبول دارم، اما  ندیگویمبرخی  مثالً. یا شوندیم. پس منکر وجودش میااوردهین به دستهیچ ردی در تاریخ  فرضاًحضرت عیسی 

حکمشان اعدام است،  هانیا تکتکاو خیلی جنگ کرده است و حتی به کشور ما حمله کرده است؛ پس من او را قبول ندارم.  ندیگویمدر مورد پیامبر اسالم 

اگر کسی بگوید این چه  مثالً .کنندیمنفی بهشت و جهنم  هایلیخکسی معاد را قبول نداشته باشد؛ که این روزها  مثالً ای باشد. باهم هانیاالزم نیست همه 

هر اعتقادی جز عقاید  چون حکمش اعدام است؟ چرا گزارشات وحشتناکی است که از جهنم در قرآن آمده است! پس من قبول ندارم؛ حکمش اعدام است.

آخرین فرستادة الهی است و همه باید به او ایمان بیاورند و  که چون پیامبر اکرمبر این دیتأکاسالم باطل است و فرد دارندة این عقاید، مستحق مرگ است. با 

به سرزمینی  میفرستیمی انامه مثالًگزارش فقه سنتی،  به .اندباطلاند، پس . اگر نیاورده، باید به این فرستاده ایمان بیاورنداندباطلتنها او حق است و مابقی 

، به اسالم بگروید، که اسالم دارای این خصوصیات مثبت است و این کارها را هم باید انجام دهید، رئوس اعتقادی و نماز و روزه مییگویمکه مسلمان نیست و 

در متون فقه سنتی یعنی  جهاد .میکنیمحمله  اگرنهها پذیرفتند که هیچ، کنند اگر آن سرزمینی دیگر، اینبه اسالم دعوت میو بدین گونه  میکنیمهم مطرح 

مطابق فقه سنتی این  چون چه تعداد کشور غیرمسلمان وجود دارد؟ امروزه ی گسترش اسالم و رساندن پیام حق به دیگر کشورها، از طریق شمشیر.عنی همین.

، اما ما هم ابتدا قرار بود میکنینم مطرح جای اسالمی هم دوست دارند همة جهان را بگیرند، بعضی مسائل را اینهاانیجراحکام برای همیشه هست و این 

فقه حکم اعدام اکثریت جمعیت جهان را پیش از تولد  فقه سنتی خدای این مطابق را بر فراز کاخ سفید بنشانیم. اهللرسولپرچم اشهد آن ال اله اال اهلل، محمد 

( که البته این کفار دو شودیم اطالق رمسلمانیغو کفار )کفار به افراد  مسلمان :شوندیماساس فقه سنتی، مردم به دو دسته تقسیم  بر صادر کرده است. هاآن

جمعیت جهان را مشرکان تشکیل  %45که در حال حاضر  ندیگویمرا مشرک نیز  غیر اهل کتاب کفار گروه هستند: کفار اهل کتاب و کفار غیر اهل کتاب.

حمله کنند؛ اگر تسلیم شدند و اسالم آوردند، در  هاآنی هر موقع مسلمانان توان نظامی پیدا کردند، باید به عنی وجود ندارد؛ هاآنو جای تخفیف برای  دهندیم

که اگر اسالم را پذیرفتند  میکنیمابالغ  هاآنهم اهل کتاب بودند، دوباره به  اگر .میکشیمرا  هاآناین صورت، حملة بعدی، دوشادوش ما خواهند بود؛ در غیر 

و یا جزیه بدهید؛ یعنی پول بدهید که شما را نکشیم و من بعد، ساالنه به ما  دیشویمکه یا کشته  مییگویمو  میکنیم، اما اگر نپذیرفتند حمله بهترچهکه 

ها آندر نقاط مختلف جهان که ما شاهدش هستیم، اکثریت قاطع  هرروزموالیدی که  همهنیانظر بگیرید  در .شودیم، جنگ هندندپول  هاآنپرداخت کنید. 

 و اخالقاجرای این کارها مطابق فقه سنتی شما نباید عقل  در است! صادرشدهگزارشات فقه سنتی،  به بنامسلمان هم نیستند، حکم اعدامشان توسط خدا  هم

یا... نباید توجه کنید، چون در حال اجرای حکم خدا  کندیم هیگر شان را هم باید اسیر بگیرید.بچهرا کشتید، زن و  هاآنرا دخالت دهید. وقتی حمله کردید و 

این حکم  چراکه نباید به این شکل باشد. نه چنان پیامدهایش هست، آیا شما احساس دلسوزی یا تنفر داشتید؟سر زنان ایزدی آمد و همیی که بر بال هستید.

ا به هداعشی حتماًزنان ایزدی مسلمان نبودند،  چون حکم فقه سنتی است و در این مورد هیچ فرقی بین فقه اکثریت و فقه اقلیت که ما باشیم، نیست. قاًیدق

این کارها انجام  چرا کاری را کردند که در فقه سنتی وجود دارد. قاًیدقنه و آن بالها بر سرشان آمده است!  اندگفتههم  هاآنکه مسلمان شوید،  اندگفته هاآن

 شودینمفقه سنتی به کار فرهنگی و تربیتی خیلی پرداخته  در کارمان را پیش ببریم. میخواهینماگر ما حق هستیم از طریق کار فرهنگی و تربیتی  چرا ؟شودیم

، در دوران مکه کار فرهنگی و تبلیغی انجام داد، اما چون جواب نداد، رفت مدینه و شمشیر باال همدر زمان پیامبر  ندیگویم و این نکات در این فقه جایی ندارد.

 که طی ده سالی که پیامبر در مکه بود، اقدام کرد اما مردم نپذیرفتند. انددادهبه امام صادق نسبت  فانهمتأسآمد و شاهد بودید که نتیجه داد. حدیثی وجود دارد که 

خواهد شد و دوباره شمشیر است  گونهنیهمیعنی زمان امام قائم نیز  بعداً ندیگویم، امر به قتال صورت گرفت و جواب داد؛ پس خیر در شمشیر است. بعدازآن

و در متون فقهی ذیل هم  اندشده دهیتندرهمو نهی از منکر و جهاد ابتدایی در ابواب فقهی  معروفامربهبرایتان جالب باشد که  دیشا .که برگ برندة ماست

در  از قوة قهریه این است که باید هاآن.مطالبه کنندیمی از فقه سنتی ما ارائه ترقیدقگزارش  تقریباً، امروزه در کشور ما افراد تند مذهبی درواقع که هستند،

گفت در فقه سنتی به درمان خیلی فکر  توانیم درواقع در کنار هم هستند. هانیادرست هم هست، چون در فقه سنتی  استفاده کرد. معروفامربهاجرای 

، وگرنه بقیة شودیمیی است که در این بحث به آن اشاره هاقرائتی از کینیاالبته ) .شودیمتوجه  مسئلهصورت، بلکه به رفع مسئله و پاک کردن شودینم



 

 

، تعزیرش خواندینماگر کسی نماز  مثالً؛ کنندیمرا پاک  مسئلهصورتکه اشاره شد، در فقه سنتی  طورهمان.( کنندینمتصویری از اسالم ارائه  نیچن هاقرائت

از موارد، تربیت و درمان  کیچیه در سارش کنید.به او حمله کنید؛ مرتکب فحشا شده، سنگکنید، روزه نگرفت و دفعه سوم بود، او را بکشید؛ نامسلمان است 

نماز که رابطة من با خالق است،  مثالً دییگویم شما دارد. قول اکثریت فقها تنبیه، تعزیر و حد بنا به هر ترک واجبی در فقه سنتی، دیدانیم ایآ .شودینمدیده 

مربوط به خودم  کهنیای، اما زیچکاجتماعی داشته باشد و به زیان سایر مردم باشد، ی تبعاتخوب چه شری بر دیگری دارد؟ حاال اگر عملی مرتکب شوم که 

وارد خودمان یعنی مسلمانان  هانامسلمان از ر خواهید گرفت.باشید، مورد حد قرا اعتنایبمسائل نیست، شما نسبت به هر یک از مسائل شرعی و واجب  نیا است.

این در بین فقها طبق  که این او یا بدوا یا نهایتا در مرتبه سوم چهارم اعدام است. حکم ، حکمش چیست؟خواندینمکسی که نماز  دیدانیم ایآ شویم،می

حکمش اعدام است؛  عاًیسرکسی نماز را قبول نداشته باشد،  اگر اختالفی وجود ندارد. تا همین دو قرن پیش، هیچ (ی سخنران از قرن دوم )شیخ طوسیهایبررس

در مورد نماز  هانیا .کشندیم، اما دفعه سوم دیگر او را کنندیمالبته اگر مرد باشد، اما اگر نماز را قبول داشته باشد، ولی نماز نخواند، دفعه اول و دوم تعزیرش 

مسلم است و همه فرق اسالمی  چهآنمسلمات فقهی و ضروریات دین،  حکم در مورد روزه و زکات وجود دارد. نیهم از آن داریم. است، که ما چه تصور معنوی

در  اما .کنندیمچهارم، اعدامش  تاًینها، اما دفعه سوم و کنندیمش را که فرد رعایت نکند، دفعه اول و دوم تنبیه هرکدامآن را قبول دارند که جزو دین است، 

کنند بلکه در زیرزمین یا جای دیگری حبسشان ، تعزیر نمیرندیگینمو روزه  خوانندینمیی را که از روی تنبلی نماز هاخانم یک تخفیف وجود دارد؛ هاخانممورد 

و نهی از منکر در  معروفامربه فرد ارشاد شود. تا دهندیمو این رویه را ادامه  رندیگیمها را به باد کتک ، اندیآیمو در هر پنج وعده که صدای اذان  کنندیم

 .شودیمیا ما تحقیق کردیم و غیره، چیز دیگری است؛ در اینجا به گزارش فقه سنتی پرداخته  دیگویمچیز دیگری  البالغهنهج نکهیا یعنی این. قاًیدقفقه سنتی 

 .شودیمکشته  عاًیسرباشد،  زادهمسلمانچه اگر این نماز را واجب نداند و نخواند، چنان، هر کس از مکلفین نماز نخواند، دیگویمحلی در ارشاد االذهان  عالمه

اگر کسی نماز را  اما .شودیمتوبه کند، که اگر نپذیرد کشته  ندیگویممسلمان شده و نماز را قبول نداشته باشد، به او  بعداًیهودی یا مسیحی بوده و  قبالًاگر  اما

ما  و نمونه عنوان شد. عنوانبهو عالمه حلی  رادارندفقها این نظر همة  .شودیم، دفعة چهارم کشته تیدرنهاو  شودیمقبول داشته باشد ولی نماز نخواند، تعزیر 

مطابق فقه  دیدانیم ایآ که چه اسم زیبایی! میکنیموق گذاریم و کلی هم ذبدون اینکه این چیزها را بدانیم، اسم مدرسه تیزهوشان پایتخت را عالمه حلی می

آل برای دختر ایده سن که حیض شود، ازدواج کند!خوشبخت و سعادتمند پدری است که دخترش قبل از این پدر سنتی، دختر در ازدواجش هیچ نقشی ندارد؟

نباید با  کندیمی ازدواج سالگهفتدختری که در  مثالًی سالگنهاز  قبل ی است.با دختر دارد و این رسم ی شوهر اجازه تماس جنسیسالگنهی است و در سالگنه

نیست، و باید آن قیدی از مسلمانی داشته  میتکر مورد خودیخودبهانسان  در فقه سنتی آیا دیدانیم که پدرش موافقت کند.او تماس جنسی برقرار کرد، مگر این

و  گرددیبرنمچه که راجع به تکریم انسان شنیدیم، در فقه سنتی به انسان آن هر ارزش دارد. مؤمنارزش ندارد، بلکه  خودیخودبهفقه سنتی انسان  در باشد.

و فقط یک  روندیمهم در تعریف ما مخالفین مذهبی هستند و اهل سنت هم کنار  مؤمن و با این دید، مشرکان و اهل کتاب کنار رفتند. شودیم مؤمنشامل 

هم  هایلیخکه شاید  میدانیمنباید به او احترام گذاشت. ما آمار را  اصالًنماز نخواند،  مثالًدر مورد شیعیان هم اگر  تازه .مانندیمشیعیان باقی درصد کمی از 

جایز است که منظور از  نیمؤمن هجو ی به مسلمان جایز است؟احترامیبغیبت و هجو و  دیدانستیم ایآ .شودیمی محدود لیخنخوانند. درنتیجه تعداد تکریم 

برخی از مقاطع تاریخی، خلفای اهل سنت، شیعیان را به خاطر همین  در یعنی ما، یعنی همین مسلمانان و شیعیان و نه نامسلمانان و مخالفان مذهبی. نیمؤمن

 ما است. دادهیمکشت و کشتارهایی هم رخ  بساچهو نه به این ذلیل که محب علی هستند و  دادندیمو تحت تعقیب قرار  کشتندیمثب اللعن آن دو خلیفه 

اند، نامسلمانان و است. با محدودیت بسیار زیادی که در فقه قائل شده مؤمنمربوط به  قاًیدقباالتر از کعبه است، بالیدیم، که این  مؤمنخیلی به اینکه آبروی 

 .شوندیممانند و تعداد زیادی حذف و بسیاری شرایط دیگری را داشته باسند، میو مطیع باشند  یی که تابعهاآن و از شیعیان هم، شوندیماهل سنت خارج 

 

 محورهای خشونت 

که به مستحب بودن حبس زن در خانه  دینیبیمکه حرف مشترک است( حتی اگر در وسایل الشیعه مراجعه کنید خانه )ی و حبس در نینشپردهخشونت با زنان: 

اصل بر حبس و پرده نشینی زن است و در مواردی ضروری اگر قرار است  شوهر دادن دخترکان و اطاعت محض از شوهر و بیرون نرفتن از خانه. -اشاره دارد

اعت مثالً بدون اجازه شوهر بیرون برود و یا از اموال شوهر که عدم اطاطاعت )باز بودن دست شوهر در تنبیه وی در صورت عدم  -بیرون برود، باید اجازه بگیرد

ی و سیاسی دیگر اجتماعدارد، حضور  دوبندیق همهنیاوقتی خود بیرون رفتن )ی و سیاسی احتمالتشویق به چند زن داشتن؛ عدم حضور  -خوب مراقبت نکند(

این بود که  هاآنپهلوی دادند، سه خواسته را از ایشان مطرح کردند که دو مورد  شاه محمدرضااولین اعالمیه سیاسی که امام به  41معنی ندارد(، در سال 

 شان در انتخابات، خالف اسالم است.ی و نیز کاندیدا شدنریگیرأشرکت زنان در 



 

 

بودن دشنام و غیبت و بهتان؛ نجس برای مسلمان شدنشان؛ اسیری و برده گرفتن زنان و کودکانشان؛ مباح  هاآنخشونت با نامسلمانان: لزوم حملة نظامی به 

معنایی ندارد )چه کتاب، چه مسجد و چه معبد(، جلوگیری از احداث کلیسا یا مسجد برای اهل سنت در فقه  اصالً، که هاتیاقلشمردنشان؛ حقوق اختصاصی 

چند  اعتراضکنند. با را اجرا می هزارسالهکه قول قطعی فقه  نندیبیم هاآن و کنندیمنگاه به متن فقه  هاآندارید، اما  طلبانهاصالحسنتی. مدام شما مطالبات 

 ی حل کرد.اشهیرمشکل  دیباشود. که مشکلی حل نمی طلباصالحنفر 

 

 زبانی و اخالقی خشونت 

ی کند و تعزیر و احترامیبمرتد و اعدام کسی که به پیامبر و معصومین ناسزا بگوید و  اعدام خشونت در کیفرها: سنگسار، حیاتی بودن قصاص، قطع دست دزد،

 تنبیه برای ترک هر واجب دینی

ودن سرپیچی خشونت سیاسی و امنیتی: اینکه فرد اجازه نداشته باشد تحقیق و پژوهش کند که باورهای خود را خودش انتخاب کند و به همان اندازه عجیب ب

 .شودیمواجب  هاآنحمله کرد و جهاد علیه  هاآن، باید به ندیایدربم اسالمی و اگر این افراد غیر مطیع به شکل گروه از اطاعت حاک

 .شودیمو مشکالت اقتصادی هم حل  شودیمکه کنترل جمعیت هم ایجاد  مانندیمبه این شکل تعداد کمی از افراد باقی  جهیدرنت هاانسانبودن جان  ارزشیب

که چه را به ظهور برساند، و اما این هاآنیی دارد که باید هاداشتهنسبت به هویت انسان: هویت انسان همین هست که خدا او را آفریده؛ یعنی فطرت و خشونت 

 یاعتقاددر فقه آمده و در رئوس  چههرآنفکری که  ازنظرطلبی مطلق یعنی چه  اطاعت .بر آنطلبی مطلق و نظارت قضایی  اطاعت ،شدهخواستهچیزهایی از او 

ی، که باید ازنظر حکومتی و چه دهیمچه آمده، انجام ی، یعنی از احکام هر آنازنظر عملاست، همین است و حق نداری چیزی را تغییر دهی و چه  شدهمطرح

جود ندارد برای انسان، بلکه اگر هر یک از سه مورد را هیچ اختیاری و و است. شدهمطرحهمه در فقه در خصوص مسائل سیاسی  هانیا که مطیع حاکم باشی.

یی که بالقوه خدا در هاداشتهاز کار انداختن و مقابله و سرکوب فطرت خدایی و جلوگیری از شکوفایی فطرت و  درواقعی عنی ی.شویمندهی، مجازات  انجام

که ذهنشان  شودیم، که منجر به ظهور افرادی اندکردهعت محض را تبدیل به ارزش به اطا هیتوص وجود آدم قرار داده و قرار است فعال بشوند، اگر بگذارند.

 فلج شده است.

رودررو  شکنمانیپ افروزجنگاین آیه خاص مشرکان  البته همه مشرکان را بکش و قایل به تعمیم شده است. دیگویمسوره توبه  5خشونت در فهم آیات: آیة 

مشرکان عصر  فقطنهنه، این برای تمام مشرکان،  ندیگویمی کردند، اما شکنمانیپی و افروزجنگفقط مربوط به مشرکانی بود که  نیا با پیامبر بوده است.

 5ه سوره توبه که حکم قتال با اهل کتاب است یا از همان آی 29آیه  ای .گذارندیمپیامبر، بلکه از لحظه ظهور اسالم تا قیامت است که در گیتی پا به عرصه 

است، حمله  ترکینزداول به کشور همسایه که  دیگویمچگونگی حمله به دیگر کشورها را، که  123از آیه  ای .کنندیمها را استنباط توبه قتل همه نماز نخوان

 .کنندیماسیران که از آیه دیگری از قرآن استنباط  عامقتل ای کن، بعد سراغ دیگر کشورها برو.

 یهاقرائتی درستی از اسالم وجود دارد که با این فقه سازگاری ندارند و حتی هاقرائتکه این بحث گزارشات فقه سنتی بود و  است نیابر  دیتأک بازهمدر پایان 

برد، که در آن توان نام مثال از قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی می طوربههم با این قرائت سر سازگاری ندارند، که  هاآنفقهی دیگری هم وجود دارد که 

با جهان تعامل داشت و  توانیمآن  واسطهبهحوزه و شاگردان امام نوشته شد و  آموختگاندانشابدا از این کشتارها خبری نیست، این قانون توسط بسیاری از 

 به بسیاری از اهداف انسانی دست پیدا کنیم.

 

 سؤاالت 

ی قرار نگرفت، بلکه فقط گزارشات خشنی که در فقه موردبررسفقه سنتی برابر است با شرع یا متفاوت است؟ در این بحث همه فقه و حتی تمام فقه سنتی 

هست که با شرع مشترک  اهفقهدر فقه سنتی و سایر  هادگاهیدبسیاری  با شرع نیست. برابرها من این دگاهید، از جهیدرنت سنتی جا خوش کرده، توضیح داده شد؛

 ی خشن آن با شرع هیچ تناسبی ندارد.هابخشالبته این  که هستند،



 

 

 رسماًشدند و ایشان  ورحملهایم که به مدافعان سرسخت فقه سنتی، که در مقام مرجعیت تقلید هم بوده، ، شاهد بودهمیکنیمدر نظامی که ما در آن زندگی 

 ؟شودیممحبوس شدند و حصر خانگی برایشان در نظر گرفته شد، این چطور با فقه سنتی توجیه 

در اوایل انقالب؛ ولی به لحاظ صداقتی که در عمل داشتند تشخیص داد نه که فقه سنتی  خصوصاًبودند،  گراعملامام متحیر بین فقه سنتی و پویا و بیشتر 

سال دیگر بود، بسیاری از مشکالت  10اگر امام  کنمیمی. فکر دنظرطلبیتجدی داخلی و جهان ندارد، لذا رو آوردند به قابلیت عرضه و پذیرش در افکار عموم

 .شدیمرنگ تا کم آالنقطع و یقین  طوربهدر بعد تربیتی و فرهنگی با آن مواجه هستیم،  آالناز فقه سنتی است و ما  ی که ملهمادهیعد

 1500طول تاریخ  درشما یک فقه مدون به نام فقه غیر سنتی وجود داشته  ازنظرایم، آیا چیزی جز فقه سنتی نداشته وقتچیها ما برداشت من این بود که گوی

 ؟ دیدهیم و سایر پژوهشگران را در کجا قرار خودتان ریمسکه در این و این دینیبیمسال؟ و در این راستا جناب آقای بهبودی را قبول دارید یا خارج از این قضیه 

حکومتی وجود نداشت، ولی  قبالً چون باشد، وجود ندارد. قرارگرفتهمورد تدریس  هاقرن، فقهی که به این شکل مدون باشد و شدهانجامی هایبررسبر اساس 

استاد فقید جناب آقای  عتایطب است. یریگشکلی مخالف گزارش مشهود، در حال اارزندهاین فقه به چالش کشیده شده و در سه، چهار دهة اخیر تولیدات  آالن

 توانیمی فقه غیر سنتی باشد، آقای بهبودی یکی از کسانی است که ریگشکلبا فقه سنتی زاویه داشته باشند و اگر قرار بر  توانندیمبهبودی در بسیاری از زوایا 

 از نظرات ایشان در این راستا استفاده کرد.

، خیلی از چیزها در آن میکنیمکه وقتی فقه سنتی را بررسی و این شدیمبه اسالم از عنوان بررسی فقه سنتی استفاده  ی عنوان خشونت منسوبجابهبهتر بود 

 سال قدرت و تداوم یافته است؟ 1500طور این فقه سنتی طی این است، پس چه نیرازایغاسالم چیزی  . ریشه آن در کجاست؟دیآیدرنمبا منابع عقلی جور 

ی این شناختجامعهکه چرا از منظر  شدهیبررس ایآ تداوم سیاسی بوده است؟و ی تداوم آن به دلیل کاروان قدرت عنی فعلی دیگر چرا قدرت نگرفتند؟ی کردهایرو

سه باشد، بله. ؟ در خصوص عنوان بحث، اگر قرار بود محدود به همین جلاندنگرفتهرویکرد فقه سنتی قدرت گرفته و سایر رویکردهای فکری تا این حد قدرت 

 هم مطرح شود. هادستگاهو  هادگاهیداما در جلسه بعد، قرار است مباحث دیگری هم مطرح بشود و دیگر 

که . نه اینکندیماسالم مطرح  عنوانبهدر خصوص مطلبی که گفته شد که آقایی در نماز جمعه گزارشی از فقه سنتی را بیان کرده، باید گفت که او نظر خود را 

نظرات خود را به امام خمینی نیز  بعداًکه  طورهمان، دهدیماین شکل نیست چون ایشان نظرات خود را به اسالم تعمیم  به ی از یک نوع فقه مطرح کند.گزارش

تی و هم در فقه پویا هست، که زمان و مکان، هم در فقه سن اساساًزمان و مکان در فقه سنتی، البته  ریتأثاینکه مطرح شد آقای خمینی اشاره دارد بر  تعمیم داد.

 پاسخگو نیست، آالنبرای اداره کشور  هاحوزهو  هاحجرهکه فقه رایج در کنج خمینی در پیام خود مبنی بر اینآقای  کتاب آقای مطهری دال بر این مسئله است.

 غلط است و ما باید آن را از دایره فقه خارج کنیم. ساًاسا نیا فقه بنامیم؟ ما آن استنباطات غلط را اساساً چرا اتفاقا فقه سنتی را مطرح کردند.

 


