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  ٢٠١١ اګست ١٣

  

 

 زبان و جھان آقای گنجی

  "اختراع ضروريات تشيع"نگاھی به 

  

آقای گنجی است که به بررسی بخشی از احکام فقھی شيعی می ۀ د ترين نوشتجدي" اختراع ضروريات تشيع"

مدعای اصلی اين نوشته طرح و احتماال تالش برای اثبات اين فرضيه است که بخشی از ضروريات تشيع . پردازد

 چندين زير فصل آقای گنجی مقاله اش را به. در مرور ايام به آن اضافه شده و يا به تعبير آقای گنجی اختراع شده اند

عنوان زير فصلی است که " لهأطرح مس " .تقسيم کرده و در اين زير فصل ھا به بررسی مطالب مختلف می پردازد

، "مخالف. " مده ای ازمطالب مقاله اش را طرح  نموده و به بسط و تحليل آنھا می پردازدبخش عدر آن آقای گنجی 

طرح  وان سرفصل ھای ديگر اين نوشته است که سرانجام باعن" غيبت و لعن اھل تسنن"،"نجاست اھل تسنن"

موضوعاتی چون عصمت، علم " لهأطرح مس "آقای گنجی در.  مقاله به پايان می رسد" نتيجه گيری "ئیسرفصل نھا

 مذھبی تشيع ۀآن ضرورياتی می شمارد که به ادعای ايشان بعد ھا در انديشۀ غيب و غيبت امام زمان را از سلسل

تاريخی نجس شمرده شدن اھل -عالوه براين مسايل، وی مخالف خوانده شدن اھل تسنن، بحث فقھی. ده انداختراع ش

  .تسنن و جواز غيبت و لعن آنان را از ضروريات مخترعه تشيع قلمداد می کند

در نقد . مل قرار داد، نقد ارزشی و نقد ساختاریأاين مقاله را می توان با دو رويکرد متفاوت مورد ارزيابی و ت

بررسی اينکه اين . قم، درستی و يا نادرستی ادعاھای ايشان را مورد ارزيابی قرار دادسارزشی می توان صحت، 

مسايل مخترعه ھستند يا مستحدثه و نقش منافع سياسی اجتماعی در شکل دھی آنان زيادتر بوده يا مصالح و منافع 

اما ارزيابی . ش محور  می توان به آنان پرداختاز جمله مسايلی است که در رويکرد ارز... اعتقادی و 

نوشته ای که از نظر ساختاری با مشکالت محوری و جدی . ساختارگرايانه نسبت به نقد ارزش مدارانه تقدم دارد
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 ايشان ۀبه ھمين دليل نگاه من به نوشت. مواجه باشد، قابليت زبانی و شکلی الزم برای سنجش ھای بعدی را نمی يابد

  .ساختار محورانه بوده وقضاوت در مورد صحت و سقم ادعاھای ايشان را به مجالی ديگر وا می گذارمُ يک نگاه 

، زبان روزنامه نگاری "اختراع ضروريات تشيع"  آقای گنجی، از قرآن محمدی تا ۀدر اکثر نوشته ھای دين پژوھان

ن روزنامه نگاری زبان سطح است زبا. در خدمت شرح و توضيح مسايل کالمی، فقھی و فلسفی قرار گرفته است

زبان روزنامه نگاری، به ويژه نوع  شرقی آن، با عاطفه پيوند عميقی . که در آن جمالت کوتاه، صريح و ساده اند

 جمعی نگاشته می شود و يا اينکه می خواھد ۀنوشته ھای روزنامه نگارانه عموما يا با ھدف تحريک عاطف. دارد

ن ئيدرست به ھمين دليل حساسيت و دقت علمی زبان روزنامه نگاری بسيار پا. دعاطفه جمعی را جھت دھی نماي

 چينش کلمات ۀنحو. دقيقا چنين زبان و ساختاری است" اختراع ضروريات تشيع "منطقی - زبان و ساختارادبی. است

برای .  داده است سياسی تنزل ۀله نوشته را تا سطح يک شعار و بيانيأبرخوردار نيست و اين مساز دقت کافی ادبی 

  : ھای زبانی و منطقی اين نوشته اشارات زير را تقديم می کنم"چالش" ۀنشان دادن اين کاستی ھا، به دو مقول

 می تواند ئیچه معنی يا معان" اختراع ضروريات تشيع"عبارت . دئييکبار ديگربه عنوان اين مقاله توجه فرما -١

 ۀکلم. نيز نا روشن و گنگ است" ضروريات تشيع"يت ابھام آميزی نشسته ، در موقع" اختراع"داشته باشد؟  عالوه براينکه 

ی دگرگون می می تواند به دو صورت الزم و متعدی تعبير گردد وھرکدام از اين حالت ھا معنی جمله را به کل" اختراع"

 درمتن اين نوشته گذاشته، سنتی برداشته و–که آقای گنجی آنرا از دل ادبيات فقھی " ضروريات تشيع"در ضمن تعبير . کند

عه باالخص وقتی می گفتند فالن نا روشنی اين تعبير از آن روی است که فقھا در مجموع و فقھای شي. چندان روشن نيست

ن به عبارت روش. له نبوده و نيستأبه ھيچ روی مرادشان وجوب شرعی مسله ضرورت دين يا ضرورت مذھب است أمس

يک از تعبيرھای تکليف  معادل ھيچ" ضرورت"يک تعبيرشرعی نيست و " ضرورت مذھبی"تر، در ادبيات فقھی ما تعبير 

اگربه بررسی تاريخی اين تعبير بپردازيم، به اين نتيجه خواھيم . نمی باشد"  واجب، مستحب، حرام و مکروه"سازی چون 

تماعی به ج ا-ن را با حوادث سياسیسياسی بودن اين تعبير گره خوردگی آ. رسيد که اين تعبيريک تعبير کامال سياسی است

ادث سياسی به صورت بسيار طبيعی سرانجام می توان گفت که عکس العمل ما در برابر حو. خوبی روشن می کند

" اختراع "ۀدر چنين بستری، کلم. ھستند و ما آنھا را بر مبنای منافع سياسی جمعی و فردی خود اختراع می کنيم" مخترعه"

  . کامال حشو است" وريات تشيعاختراع ضر"در تعبير 

و نظم در ن قواعد ييمنين شيعه مذھب نيز نشان می دھد که تعؤمنين به مؤاز سوی ديگر تخصيص حرمت غيبت م

 استخراج حکم شرعی روندکسانی که با . رغم قدمت ھمواره يک امر مستحدثه بوده استروابطه بين مذاھب، علی 

ن حکم شرعی يک موضوع خاص، اگر نتوان از منابع ييدانند که در تع دارند به خوبی می ئیدر فقه شيعی آشنا

اگر يکی از . درجه اول يعنی قرآن و نص کمک گرفت، سخن امام معصوم تکليف حکم شرعی را مشخص می کند

 فقھی تشيع به صدور حکم اليتغير وجوب غيبت روندامامان شيعه به جواز غيبت اھل تسنن امرمی کرد، اين امر در 

اما . ر امر صريح امام معصوم نمی بوديي تاريخی قادر به تغۀتسنن تبديل می شد و ھيچ فقيھی در ھيچ دوراھل 

 از ناحيه امامان شيعه در اين خصوص در ئیتفاوت آرای فقھای شيعه نشان گر آن است که امر صريح و قابل اتکا

.  فقيه جامع الشرايط گذاشته می شود مرجع تقليد وۀن حکم شرعی به عھديي، تعئیدر چنين خال. دسترس نيست

ن حدود شرعی به فقھا ھمواره با اين پيش شرط ھمراه است که ما سرنوشت آن حکم شرعی را به اجتھاد ييارجاع تع

 . آقای گنجی نيست" اختراع "اما اجتھاد علمی چيزی جز ھمان . علمی فقھا واگذاشته ايم

نجاست فقھی، غيبت مخالف خواندن، "نی ثابت می کند که يعه به آسا اما مراجعه به آراء و فتاوی مجتھدين معاصرش

مجتھدين معاصر تشيع فتوا به تحريم غيبت . ديگر از ضروريات مذھب تشيع به حساب نمی آيند" و لعن اھل تسنن
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له نيز ثابت می کند که ضرورت ھای مذھبی پديده أاين مس. ھارت شرعی آنان داده استاھل سنت و جماعت و ط

  . سياسی اندھای

 ۀکاربرد کلم. نزد آقای گنجی چيزی در حد و حدود اصل دينی ويا واجب شرعی شمرده می شود" ضرورت"اما 

  .در عنوان و در متن مقاله نشان می دھد که آقای گنجی آنرا چنين معادل سازی کرده است" ضرورت"

. ايشان را گنگ و مبھم کرده است ۀ نوشت،بی دقتی آقای گنجی در استفاده ازکلمات و واژگان فضای حاکم -٢

به يک نمونه از اين بی . نمايدکمی دقت و يا بازخوانی و ويرايش می توانست اين مشکل جدی را بر طرف 

  : دئيباطی ھای ادبی توجه فرماضان

  شيخ مفيد در المقنعة، سيد مرتضی، طوسی در تھذيب، ابن البراج و ابن ادريس در السرائر؛ مخالف را

 اندنجس کرده 

 می رسد بعيد به نظر. چيزی فراتر از يک اشتباه ادبی است" نجس کردن"آقای گنجی ، تعبير ۀ در اين جمل 

 نظر می رسد که ايشان نداند که و باز ھم بعيد به. نيست" کثيف کردن"معادل " نجس کردن"که آقای گنجی نداند که 

ه طھارت يک شی يا يک شخص را از او به معنی اين است ک" نجس کردن"يک اصطالح فقھی است و " نجس"

با چنين فھمی از اين تعبير، چگونه بزرگوارانی چون شيخ مفيد در المقنعة، سيد مرتضی، طوسی در . زائل نمود

را از طھارت شرعی زايل نمايند؟ می شود تصور مخالف می توانند  تھذيب، ابن البراج و ابن ادريس در السرائر

 بحث و جدل فقھی و در ميان کتاب ھای شان سطلی از نجاست در دست دارند و بر ۀيانکرد که اين بزرگواران در م

می پاشند؟ طبيعتا که چنين چيزی نه مراد حضرت گنجی عزيز است و نه چنين امری ممکن مخالف کاال و يا بدن 

ی اين است که منظور آقای گنج.  تنھا می توان بی دقتی آشکار ايشان را در چينش کلمات به روشنی ديد. است

  . شمرده اندحضرات علمای شيعه مخالف را نجس

وجود " شيعه غالی"و " شيعه"تقريبا تضاد آميزی بين دو تعبيردر فرھنگ واژگانی آقای گنجی تفاوت  -٣

 کثيری از ۀکه شامل عد(کوشيده است که گروھی از شيعيان در اکثر نوشته ھای دين پژوھانه ، آقای گنجی . دارد

به دليل برخی از باور ھا و اعتقادات، مورد مالمت و نکوھش قرار داده و خود را از عضويت ) شودشيعيان نيزمی 

اما علی رغم اين موضوع آقای گنجی دقت چندانی در مصرف اين . در آن جمع و پيروی ازعقايد شان تبرئه نمايد

را به " شيعيان غالی"و زمانی نيز " يعيان غالیش"را به جای " شيعيان"گاھی .  تعبيرھا به خرج نمی دھدکلمات و

 به ۀاين موضوع می تواند نشان گر بی دقتی بارز و يا بی مباالتی ايشان در نحو. استفاده می کند" شيعيان"جای 

می تواند حتی به معنی اين ھم باشد که برای آقای گنجی عمال تفاوت آشکاری ميان اين . کاربردن واژگان کليدی باشد

 .  و ايشان خود را از عضويت در ھردوی اين گروه فارغ می داند رددو تعبير وجود ندا

امام (ناانسان کردن ائمه، اختراع امام زمان  . اما تشيع در طول تاريخ رفته رفته اختراع شد: "  آقای گنجی می گويد

به شمار رفته " الیتشيع غ"اين ديدگاه .  بود- از جمله منافع- و غايب کردن او معلول علل و داليل بسيار) دوازدھم

در جای ديگر آقای . مشاھده نمی شود" تشيع غالی"و " تشيع" بين ئیدر  اين جمالت تفاوت ارزشی و معنا" . است

ای  با ناانسان کردن ائمه فقط به انديشه" تشيع غالی"“ گنجی به نقد تفکر رسمی تشيع پرداخته و می گويد 

ا تبديل اھل تسنن به دشمنان کافر فاسق نجس مستحق لعنت و غيبت، به بلکه ب شود؛  تبديل نمیئینا عقال/غيرعقالنی

اما بال فاصله پس از غير عقالنی و غير اخالقی خواندن تشيع غالی می " امری غير اخالقی ھم تبديل شده است

ير می ازاين تعب".  اخالقی کردن تشيع نيز ھستألۀله، مسأ عقالنی کردن تشيع نيست، مسألۀله فقط مسأمس: "گويد
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نه عقالنی است و نه اخالفی و بايد برای عقالنی کردن و اخالقی " تشيع"ن نتيجه گرفت که نزد آقای گنجی توان چني

را متھم به غيرعقالنی و غير اخالقی " تشيع غالی"ن آقای گنجی در جمالت قبلی خود اما ھمي. کردن آن تالش کرد

يجه رسيد که يا  به اين نت-  که واقعا کنارھم نيز ھستند–ين جمالت پس می توان از کنار ھم گذاشتن ا. بودن کرده است

است و يا اينکه ايشان در استفاده کلمات و واژه ھا بسيار بی مباالت " تشيع غالی" مساوی " تشيع"برای آقای گنجی 

ای از ابھام  اول درست باشد، مذھب و روشی را که خود آقای گنجی می پسندد در ھاله ۀدر صورتی که گزين. ھستند

دينی وھمچنين اعتماد علمی به ۀ  دوم درست باشد، توانانی ايشان در نقد انديشۀفرو می رود و در صورتی که گزين

 . نوشته ھای ايشان را با خطر جدی مواجه می کند

: مت دينی در تفکر شيعی می گويدآقای گنجی درنقد حکو. ديگر از اين دست بسنده می کنمۀ به ذکر يک نمون

مطابق اين برساخته، دموکراسی و حقوق بشر منتفی . ، پيامدھای کالمی و فقھی بسيار دارد"شيعيان غالی"مامت ا"

چون انتخاب زمامداران سياسی را به مردم .  اھل تسنن به دموکراسی و حقوق بشر نزديکتر استۀانديش. خواھد شد

نقشی در /مردم ھيچ حق. امامان معصوم استزمامداری سياسی حق /حکومت/، دولتتشيع غالیاما در . سپارد می

طبق توضيح آقای گنجی، شيعيان غالی کسانی ھستند که زمامداری سياسی را حق ". ائمه ندارند" عزل"يا " انتخاب"

 تعبير متفاوت ۀبه سه نمون. له داردأرات کامال متفاوتی از مسيايشان در ھمين خصوص تعب. امامان معصوم بدانند

  :دئيايشان از حق حاکميت توجه فرما

 حکومت را حق علی بن ابی طالب شيعيان" ، " ، مدعی بودند که امام جانشين معنوی و دنيوی پيامبر استشيعيان "

 چون امامت را ارثی قلمداد شيعياندر واقع " و " ساختند مدعای خود را با آرای مردم يا شورا موجه نمی. دانستند می

آنان رفته . ساختند  برای اين مدعا بر مییيلرسيد، بايد دل می ردند که در خاندان بنی ھاشم از پدر به پسر به ارثک

، به در اين دو دسته از نقل قول ھا". رفته ائمه را معصوم، دارای علم لدنی و متصل به منبع وحی به شمار آوردند

ا به تعبير ديگر، اين چند يدر کالم آقای گنجی پيدا کرد و " یشيعيان غال"و " شيعيان"سختی می توان تفاوتی بين 

  .جمله نشان می دھد که برای آقای گنجی شيعيان ھمان شيعيان غالی ھستند

نجامد و برای ند به زبان پريشی ھای خطرسازی بيعدم دقت کافی در گزينش و چينش واژگان می توا -۴

 نويسی چون آقای گنجی مخاطرات جدی تری را به دنبال  پرکار، طوالنی و احتماال تند نويس و خطرۀنويسند

 مورد بحث چندين مورد ۀآقای گنجی در مقال.  دئيبه يک نمونه از اين دست بد نويسی ھا توجه فرما.  داشته باشد

 ئت متن و ھم فضای حاکم بر فرامتنالبته ھم قرا. برای توصيف امامان شيعه استفاده می کند" نا انسان"از تعبير 

فرايند :" ايشان می گويد". فرو انسان"است نه " فرا انسان"می دھد که مرادشان از نا انسان ايشان نشان ۀ شتنو

کردن ائمه به سرعت تشديد شد، تا آنجا که اين گروه مدعی شدند که ائمه در آخرالزمان به دنيا باز " ناانسان"

نا /ای غيرعقالنی  کردن ائمه فقط به انديشهنسانناابا " تشيع غالی ":يا در جای ديگر می گويد". خواھند گشت

بلکه با تبديل اھل تسنن به دشمنان کافر فاسق نجس مستحق لعنت و غيبت، به امری غير  شود؛  تبديل نمیئیعقال

 که آقای روندی. به معنی غير انسان است نه فرا انسان" نا انسان" مرکب ۀاما کلم".  اخالقی ھم تبديل شده است

انسان سازی امامان شيعه است که طی آن با نسبت دادن اوصاف فرا انسانی -  فراجريانن اشاره می کند گنجی به آ

اما توصيف آقای . چون علم غيب و عصمت، امامان را در درجه ای عالی تر از انسان معمولی قرار می دھد

در ... و " ناروا"، "نا به جا" ،"نا مناسب"، "ناشايسته" چون ئیتعبير ھا. گنجی داللت به ضد مقصودشان دارد

" ناانسان"به اين ترتيب  . به کار می روند... ، روا بودن وئیمفاھيمی چون عاری از شايستگی، مناسبت، به جا

اما قطعا آقای گنجی امامان . عبارت است از موجودی که انسان نيست يا موجودی است که عاری از انسانيت است
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ياد می " پرھيزگار"ايشان در نوشته ھای خود از آنان به عنوان عالمان . نمی کندشيعه را با چنين تعبيراتی خطاب 

به نظر . ار گرفته باشدکند، چگونه می توان باور کرد که آن عالمان پرھيزگاردر اين نوشته مورد بی احترامی قر

  .ھا ناشی می شودآنۀ  ساختن و پرداختن تعبيرات و استفادۀله دقيقا از عدم دقت ايشان در نحوأمن اين مس

در . امامت شيعه و مسايل مربوط به آن از جمله موضوعاتی است که آقای گنجی زياد به آن پرداخته است -۵

در واقع شيعيان چون امامت را : " اين نوشته نيز اعتقاد به امامت را يکی از ضروريات مخترعه خوانده و می گويد

. ساختند  برای اين مدعا بر مییيلرسيد، بايد دل ر به پسر به ارث میارثی قلمداد کردند که در خاندان بنی ھاشم از پد

بدين ترتيب، فرايند ناانسان . آنان رفته رفته ائمه را معصوم، دارای علم لدنی و متصل به منبع وحی به شمار آوردند

وصاف و عناوينی در اين گفتار آقای گنجی عصمت، علم لدنی و اتصال به وحی را مسايل ، ا". کردن ائمه آغاز شد

به عبارت روشن تر، علت وجودی اين اوصاف توجيه . می داند که برای توجيه تسلسل و توارث امامت اقامه شده اند

 نام Bعصمت، علم لدنی و اتصال به وحی را ۀ  بناميم و مجموعAاگر توارث امامت را . گری توارث امامت است

 ۀيعنی گزار.  به کار می رودA ۀ خدمت توجيه و توضيح گزار درB ۀگذاری کنيم، طبق توضيح آقای گنجی، گزار

A از نظر وجودی قائم به گزاره Bۀاما اگر به تاريخ الھيات شيعی مراجعه کنيم در می يابيم که گزار.  می باشد A 

 به ھيچ روی نقش توجيه گری B ۀع بر اين باور است که گزاريالھيات رسمی تش.  استB ۀمقدم و مستقل از گزار

 کامال ۀ نبوده اند تا برای دفاع از آن گزارA ۀشيعيان در ھيچ جای تاريخ مجبور به دفاع عقالنی از گزار. ندارد

 نه نسبت توجيه و تفسيراست و نه B و Aبه عبارت ساده تر، نسبت بين گزاره ھای  .  را اختراع کنندBناعقالنی 

 تنھا وجه توجيھی Bای اثبات اين ادعای خود که گزاره اضافه براين سخن، آقای گنجی ھيچ تالشی بر. نسبت تکميل

آقای گنجی فرض را بر اين گذاشته که  فرضش صادق بوده و .  را دارد، به خرج نداده استAو توضيحی گزاره 

 .احتياج به اثبات ندارد

مت اما“: دئيشان توجه فرماۀ يکبار ديگربه منطق زبان و زبان منطق آقای گنجی در اين بخش از نوشت -۶

مطابق اين برساخته، دموکراسی و حقوق بشر منتفی خواھد . ، پيامدھای کالمی و فقھی بسيار دارد"شيعيان غالی"

چون انتخاب زمامداران سياسی را به مردم .  اھل تسنن به دموکراسی و حقوق بشر نزديکتر استۀانديش. شد

 "سپارد می

. ظام فکری تشيع پيامد ھا و نتايج کالمی و فقھی بسيار دارددر بند نخست آقای گنجی می گويد که نظريه امامت در ن

خواننده به صورت بسيار طبيعی منتظر بسط و توضيح اين پيامد ھای فقھی و کالمی می ماند اما آقای گنجی 

مطابق اين برساخته، " بالفاصله بحث نسبت دموکراسی وحقوق بشررا با انديشه امامت می گشايد و می گويد که 

اما دموکراسی و حقوق بشر، ھرچه باشند، قطعا پيامد ھای فقھی و ". ی و حقوق بشر منتفی خواھد شددموکراس

دموکراسی و حقوق بشرو نسبت آنھا با نظريه امامت پديده ھای سياسی اند و نمی توان . کالمی نظريه امامت نيستند

 سياسی حاکم در ميان تشيع و تسنن بخش مقايسه بين نظام. کالمی نظريه امامت دانست–آنھا را پيامد ھای فقھی 

اھل تسنن به دموکراسی و حقوق بشر ۀ به نظر آقای گنجی دليل نزديکی انديش. جالب اظھارات آقای گنجی می باشد

در تاريخ سياسی اھل تسنن، تنھا خليفه را می توان با . اين است که انتخاب زمامداران سياسی را به مردم می سپارد

. بنابراين مراد آقای گنجی نبايد سالطين و پادشاھان باشد. اسی و اجتماعی امام قابل مقايسه دانستموقعيت دينی، سي

 ايشان ۀاگر اشار.  اما واقعيت اين است که ھيچ خليفه ای در ھيچ جای تاريخ اسالمی توسط مردم برگزيده نشده است

س ھا به خالفت و جانيشنی پيامبر أی ھا که رأرصرفا به حادثه ثقيفه بنی ساعده باشد بايد گفت که ابوبکر را نه 

س ھا و سران قبايل است نه أس ھا برخاسته از منافع سياسی رأی رأھمان گونه که می دانيم ر. گرامی اسالم برگزيد
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در چنين وضعيتی چگونه می توان حکم به دموکراتيک تر بودن نظام سياسی در انديشه مذھبی . ی مردم عادیأر

 در اين بخش می تواند اين پرسش باشد که چرا آقای گنجی اسرار دارد که نظام سياسی ئینکته نھااھل تسنن کرد؟ 

مورد نظريک مذھب را با معيار ھای ليبرال دموکراسی غربی بسنجد؟ اصوال دين به معنی قبول حاکميت خداوند 

 قبول حکومت مطلقه خداوند نه دين داری به معنی. ی مردم حاصل نمی شودأاست و اين قابليت و قبوليت از راه ر

کسی که در پی آشتی دادن .  و خلوت افراد نيزمی باشدئیتنھا در ساحه سياست که در سواحل امن فرديت، تنھا

حکومت خدا و در عين حال حکومت جمعی مردم بر افراد است يا حقيقت دين داری را به درستی درنيافته است و يا 

با اين بيانات نيز قصد نفی دموکراسی را . ی با انديشه دينی را درک نکرده استمعنی تقابل تئوريک ليبراليزم غرب

 برای دموکراسی نيست و تنھا راه رسيدن به حاکميت دموکراتيک ئیدين جاۀ فقط می خواھم بگويم که در جام. ندارم

ه به ھم غير دموکراتيک تشيع و تسنن ھر دو به ميزان بسيار زيادی شبي. دينی، استقرار نظام سکوالراستۀ در جامع

و اسالمی اند و اگر کسی بتواند ثابت کند که يکی از اين دو دموکراتيک تر از ديگری است به صورت بسيار 

  .طبيعی ثابت کرده است که آن يکی غير اسالمی تر نيز می باشد

مجاز می داند دو  احاديثی از ائمه شيعه که اھل سنت را مخالف دانسته و غيبت آنان را ۀآقای گنجی در بار -٧

از نظر ايشان احتمال اول اين است که اين احاديث توسط علمای تشيع جعل شده باشند و . احتمال را مطرح می کند

 وی می کوشد نشان دھد تصور اين. احتمال دوم اين است که اين احاديث واقعا از ناحيه امامان شيعه صادر شده اند

به ھمين منظور وی دو نوع استدالل را در . شده باشند، منطقا اشکال داردکه اين احاديث از طرف ائمه شيعه صادر 

رود که  از يک آدم معمولی ھم انتظار نمی: اوالً :  اول استدالالت خود می گويدۀدر دست. رد اين داعيه مطرح می کند

س به شمار آوريد؛ چه رسد بگويد به مخالفين خاندان ما دشنام دھيد، غيبت شان را بکنيد، لعنتشان کنيد و آنھا را نج

ھای اخالقی به شمار آوريم، که بايد  به ھمين دليل، اگر ائمه را انسان.  که الگوھای رفتار اخالقی اندئیھا به انسان

در دسته دوم، رويکرد نفی اين نسبت به ائمه را . بياوريم، اين روايات از آنھا نيست و ديگران به نام آنھا برساخته اند

ھای غير اخالقی تبديل  اگر اين روايات از ائمه باشد، آن بزرگوران به شخصيت:"  او می گويد.پيش می گيرد

يعنی، به جای اين که بزرگی ائمه را اثبات کند، آنان را بسيار کوچک . است" خودشکن"اين مدعا . خواھند شد

ر داشت که امر به امور ضد اخالق طبق اين منطق، چون امامان الگوھای اخالق اند از آنان نمی توان انتظا" کند می

چون دشنام دادن، نجس دانستن مسلمانان ديگر و غيبت کردن امور ضد اخالقی اند بنابراين بايد قبول کرد که . دھند

اين منطق زبانی . امامان شيعه به اين مسايل امر نکرده اند و احاديثی که به آنان نسبت داده شده، جعلی می باشند

 اخالق و دين چگونه است؟ آيا دين خود را ملزم به ۀمطرح می کند و آنھم اين است که رابطال جدی تری را ؤس

رعايت امور اخالقی می داند يا اينکه خود اخالق مربوط به خود را می آفريند و به امور اخالقی پيش از خويش 

وان اشاره کرد که خداوند در پشت می کند؟ پاسخ مناسب به اين پرسش ھا در حد طاقت اين بحث نيست اما فقط می ت

َواتَّبََع ھََواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل :وقتی خداوند می فرمايد. قرآن کريم خود را به رعايت کامل اخالق گفتاری ملزم نمی داند

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوھَا َكَمثَِل اْلِحَماو يا ) ١٧۶/اعراف (اْلَكْلِب  به درستی روشن است که ) ۵/جمعه (ِر َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ

 .می خواند" خر"نه تنھاکفار که جاھالن را نيز 

البته که اين سخن به معنی دفاع از بد اخالقی در گفتار دينی نيست اما به سادگی می توان فھميد که بنياد استدالل آقای 

عظمت خداوند لطمه ای وارد نمی به ھمان دليل که وجود آيات فوق در قرآن کريم به حرمت و . گنجی سست است

تکرار می کنم که از . کند، احتماال وجود بعضی از احاديث تندخويانه نيز نمی تواند دامن پاک ائمه را گرد آلود نمايد
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دفاع نمی کنم و فقط می خواھم نشان بدھم که منطق زبانی آقای گنجی بر ) شيعی و سنی(  مذھبی ۀادبيات تندخويان

 .ر نيستپايه درستی استوا

نکته ديگری را که نمی توان در اين بخش ناگفته گذاشت اينست که چرا آقای گنجی دشنام ھا را تنھا يکطرفه می 

شان حتی اشاره ای ھم به روند تکفير و تفسيق تشيع از سوی بعضی از علمای اھل ۀ بيند؟ چرا در سراسر نوشت

الفت می تواند ريشه ای غير از حديث و روايات معتبر تسنن نمی شود؟ قتل و کشتارشيعيان در سايه حکومت ھای خ

  دينی داشته باشد؟

 

  

  

  

 

  


