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  ن بهتان منه بر اهل حقين چنيا
  

 . ٣/٣/٩٢: روز جمعه، مورخ  جرس، سايت: منبع

  
و » بـا محـارم   يزنـا «خـود   م سـروش در آثـار  يکـه عبـدالکر  ق نقل شـده  يبه تفار ،يتيامن يها تياز سا يرا در برخياخ

انـد   ن جهـت انتخـاب شـده   يـ دو مقوله از ا نيالبد، ا .د زده استييو بر آن مهر تأ روا انگاشته را اخالقاً» ييگرا همجنس«
در تابسـتان  : ن قرار اسـت يقت ماجرا از ايحقاما  .وجود دارد ها درباره آن يو فرهنگ يو عرف ينيد تين حساسيشتريکه ب

امـروزه در  : ديـ گو ي، مـ يدر پاسخ بـه پرسشـ   ،انشگاه تورنتودخود در   يم سروش در سخنرانيعبدالکر،يشمس  ٨٩سال 
کـه از   »حـق «مفهـوم  با وام کـردن  ، ن مسئلهين اييتب يراب سپس .دانند يمرا روا   ييگرا سهمجن يادين عده زيزم مغرب

در زمـره حقـوق    »يـي گرا همجـنس «ان، يـ دهـد کـه از منظـر غرب    يح مـ ي، توضـ د اسـت يـ جهـان جد  يمعرفت يها فراورده
ان يـ ن ميـ مسـئله حـق، در ا  د بـر  يـ صـرف تأک  ن امـر کـه  يا نشان دادن يبراسروش ن حال، يدر ع. مدرن است يها انسان

ح يتوضـ  د ويـ گو يسـخن مـ  » اخـالق «و  »حـق «ان يـ از تقابـل م  کنـد و   يد ميتأک» تيمسئول«بر مفهوم   کند، يت نميکفا
 ز در زمـره حقـوق  يـ ن» بـا محـارم   يزنـا «د يـ بگو توانـد  يم يباشد، کس ين شدنييسئله حق تبدهد که اگر قصه تنها با م يم
بـا   يزنـا « ياخالقـ  يياروانـ امـروزه  اسـت و   تضـاد در  ياخالقـ  يآشکارا بـا شـهودها  که  ياست؛ امر ين هر انسانياديبن

ن حقـوق را  يـ ا د حـدود و ثغـور  يـ با کنـد و  يت نمـ يـ د بـر مسـئله حـق، کفا   يـ پس صرف تأک. است يهيبد يامر »محارم
   ...مشخص کرد

در مقـام   فاًکـه صـر  بل ـد ــ يـ گو يسـخن مـ   يـي گرا همجـنس  ياخالق ييسروش، نه از رواان يمن يروشن است که در ا
ر يـ تقر يکند، بلکه برا يدفاع م اخالقاًبا محارم  ينه از زنا ــ است يو سار يجارن ياست که در مغرب زم يت امريروا

آن  يل صـوت يـ فا ياگـر کسـ  . کنـد  يفـرض مـ   يهيرا بـد ن امـر  يـ بـودن ا  ياخالقـ ريو از قضا غ زند يم يموضع خود مثال
  .دهد يم يفوق گواه گوش کند، به سهولت بر صدق سطورِ را ١يسخنران

 يعـا اد و کننـد  يم يمسلمان يدعو که  يچرا کسان ن است که يکند ا يدر ذهن خلجان مکه  يسؤالن است، ياگرچن 
سـهولت   بـه  ،دهنـد  ياد وا اسـالما سـر مـ   يـ و فر جنبد يرتشان ميغ يها رگ يو به هر بهانه خرد و درشت ،دارند ينيعرق د

او را  يش آبـرو يگر به زعم خـو تا م ،بندند يزنند و افترا م يک مسلمان تهمت ميد و آشکارا به کنن يقت ميف حقيتحر
از  ،مـذکور  يهـا  تيدروغ در سـا  يهـا  گـزارش  نيـ پس از خواندن ا ينفس کيدوست ن راًياخ .نام کنندزند و او را بديبر
زان يـ ن ميـ ا تـا ب يـ رق کـوفتن  در فرو ،کننـد  يگونـه رفتـار مـ    نيـ ا يا عـده چـرا  م؟ يا ن شدهيم نوشته چرا ما چنيران براته

 انحطـاط ه و يـ بل هـا، بـر   بهتانو   دروغ نيکه با خواندن اامه داده ؟ و ادکنند يت نميعار را يمرزچ حد و يه ند ويپروا يب
  .سته استيگر تأسف خورده و سخت ما شده، هجامع ريبانگيکه گر يا ياخالق

عت يشـر انت و ياز د يبه قرائت معوج و خطرناک يجماعت. آزار و دلاست ش روشن است، هر چند تلخ يوب  پاسخ کم
 يلتـ يبه هـر ح  ،ب خوديرقراندن و از صحنه به در کردن  يبراانت و فقاهت، يبه نام دتوان  يم ر دارند که مطابق با آنباو
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ر مسـئول  ي، مـد يدارعتمين شـر يحسـ  يوقتـ . نکـرد  قهيمضا يا ختن ذرهيرو رمتوسل شد و از افترا بستن و بهتان زدن و آب
ن يخوانـد و در پاسـخ بـد    يمـ » تکـار يجنا«و  » وطـن فـروش  « ، »ضاالر يمفسد ف«را  يد محمد خاتميس هان،يروزنامه ک
 يطيشـرا در کرد و » مباهته« توان يم يفقه يها بر آموزه بنا ديگو يزند، سرفرازانه م يگران بهتان ميچرا به د پرسش که

» مصـلحت « يپا در را يت و آزاديق و انسانآبرو کرد و اخال يشان را بيزد و ا يو ناموس يجاسوس يها گران بهتانيبه د
  .  کنند يمعرف» با محارم يزنا«بهتان زنند و او را موافق با  يتعجب که به کس يچه جا ٢؛کرد يذبح شرع يباالتر
ان مسـت  يغ به کف زنگي، تشده همنوا ن جماعتيبا ا زياز فقها ن يآشوب، برخپر ۀن زمانيتأسف است که در ا ۀيما

در رسـاله  » وجـوب تهمـت زدن  «دربـاره   ياهللا مظـاهر  تيـ آ .کننـد  ير مـ گران را صـاد يت زدن به ددهند و جواز تهم يم
  :ش آورده استيخو
ز يد، آن تهمت جايش آيتهمت باشد، پ  که مقدم بر مفسده ياگر مصلحت اهم: شرط وجوب تهمت زدن«

و  کند ين منحرف مياسالم است و مردم را از د يمضر برا يکس شود؛ مثالً اگر يموارد واجب م يبلکه در بعض
 يز بلکه واجب است؛ وليکه او را ساکت کند، جا يا اسکات او نباشد، تهمت به اندازه يجز تهمت برا يا چاره
اط و يد با کمال احتياست؛ لذا با يار قويطان درون و برون بسيد شيار مشکل و کيگونه موارد بس نيص ايتشخ

   ٣».ديمشورت با اشخاص آگاه و عالم بدون غرض، اقدام نما
ن ي، به ا»بت بدعت گذاريغ« خود، در مبحث  يدر دروس اخالق عمل زين يکن يهللا محمدرضا مهدوت ايآ
  :کند ياستناد م ياصول کافاز   تيروا
د، يديو بدعت را د) کنند يشبهه م ين القايکه در د يکسان( بياهل ر ،هرگاه پس از من: رسول خدا فرمود«

د، و يها سخت دشنام ده د، به آنيخود را از آنان آشکار نمائ يزاريد، و بيبرائت جوئ يعلنطوره ها ب از آن
اد يآنان را  يها ند، و بدعتينما يها دور د، تا به فساد در اسالم طمع نکنند و مردم از آنيکن يشان بدگوئ درباره

را در سد، و درجاتتان ينو يشما ثواب م ين کار برايخداوند در برابر ا) دين کارها را کرديکه اگر ا(رند ينگ
   ٤».برد يآخرت باال م

عه يشـ  زدهم در فقـه ياست کـه متأسـفانه از قـرن سـ     ين امر بدعتيدهد که ا يح ميتوض يکيبه ن يمحمد سروش محالت
  :ر استيپذ بيکامالً آس يدار شده و از نظر استدالليپد

د تا يبدعت تهمت بزن به اهل«ه يعه نقش بست و نظريد فقه شيبر دفتر سف ياهيزدهم، نقطه سيمتاسفانه از قرن س«
تواند  يم» باهتوهم«ه ابتدا به شکل احتمال مطرح شد که ين نظريا. دار شدي، در فقه پد»ديدان بدر کنيها را از م آن

ها به  دارد که تهمت زدن به آن يچه مانع: ن احتمال گفته شد کهيد اييباشد و سپس در تا» تهمت زدن« يبه معن
ا يدزد است، و يکه فالن مثل آنــ که با تهمت زدن  باالتر از آن يمصلحتو چه . ز باشديجا» مصلحت«خاطر 

نشان حفظ يرند و ديآبرو ساخته تا مردم از او فاصله بگ ياو را مفتضح و ب ــ ا اهل زنا و لواط استيکافر شده، و 
ت اهللا يآ... !!ماند يمان جامعه سالم مين و ايد يشود، ول يآبرو م يک نفر بين تهمت، هر چند ي؟ با اشود
د گفت يت، باين روايا يجه گرفت که به اقتضاي، نت»ديآنها را متهم کن«به » باهتوهم«کردن  يز با معنين يگانيگلپا
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 يب«وآن مصلحت،  شود، يفا مياست يترن دروغ مصلحت مهميز است، چون با اي، دروغ جاين موارديکه در چن
توان مخالفان و  يا مين سوال که آيدر پاسخ به ا يت اهللا خوئيآ... ان مردم استيگذار در م بدعت» آبرو کردن

هرچند دروغ حـرام : کرد؟ گفت» هجو«ست، يکه در آنها ن ييرادهايو ا  بيناروا و ع ياهل بدعت را با نسبت ها
 يمفتضـح شدنشان، کارها يو بـرا  زده شـود» تهمـت«به آنها  کند که    ياقتضـا م » مصلحـت «  گاه  ياست ول

ر آنان واقع يرند و تحت تاثين عوام، از آنها فاصله بگيکه نکرده اند، به آنها نسبت داده شود، تا مردم متد يشتز
تنها نه   ]بدعت گذاران[ آنان قابل قبول است که  قذف و نسبت زنا دادن به ]زين[  مؤمنت اهللايآ يبرا... نشوند

 ٥.». ز است، بلکه رجحان دارديجا

  
 ياسـ يس يهـا  زهيـ شـان کـه بـا انگ    و شاگردان هانين فقيدر گوش ا يوم مطهردلسوزانه مرح يها بيغ و درد که نهيدر

 يبـرا » بهتـان زدن «کـه برآننـد تـا از حربـه      ياو خطاب به کسـان . فتاده استياند، کارگر ن ها روان شده آن ي، از پ صرف
ب را يـ و رق يادله محکـم، مـدع   ۀبا اقام است که ين معنيبد» همباهتو«آورد که  يب استفاده کنند، بانگ بر ميحذف رق

  :شانيد، نه با بهتان زدن و افترا بستن به ايمبهوت کن
د، و يدروغ ببند د ويها تهمت بزن اند که به آن کرده يطور معن نيرا ا» باهتوهم«ن يا» سواد يب« يها آدم يبعض«

 يهم که دشمن يم، با هر کسکن يه او جعل مياهل بدعت دشمن خدا هستند و من دروغ عل: نديگو يبعد م
 يدهد، بعد هم شروع م يل ميتشک يو کبر ين ملعون اهل بدعت است، صغريا: ديگو يداشته باشد، م يشخص

  ٦.»شود يد، دروغ اندر دروغ جعل مينيب يآن وقت است که شما م. ه اويکند دروغ جعل کردن عل
  

نه معنا نگويرا ا» باهتوهم« ، يوافاب  در کت يض کاشانيمالمحسن فآورده،  يچنانکه محمد سروش محالت
مال  ،يض کاشانيپس از ف. گفتن نداشته باشند يبرا يگرحرفيد که  دييکه با مخالفان چنان سخن بگو کرده

را  مشهور تيو روا ر استيتح يبه معن» بهت« که  ح دادهيتوض،  ياصول کاف، در شرح خود بر يصالح مازندران
بهتان زدن و افترا با  نه، د يمواجه  شو ل محکم با  بدعت گذاران يت قاطع و دلبا  حج که  نگونه معنا کردهيا

کند  يت ميرا رعا جانب اخالق ،يعهد صفو يعيتراز اول شو عارفِ  ه و عالم اخالقي، فقيض کاشانيف ٧.بستن
دعت گذاران را ، بادله محکم ۀکه با  اقامخواهد  ياز مؤمنان مکشد و  يرقم بطالن م ،ده از اخالقيقه بربر فو 

تهمت زدن و بهتان بستن به مخالفان،  سو، نياجار بدمتأسفانه از عهد ق .بهتان زدن و افترا بستن مبهوت کنند، نه با
و  ياخالق يکه با شهودها ي؛ امرز انگاشته شدهيو جا ده و بر صدر نشستهيقدر د يعيش ياز فقها يبرخ توسط

ده از يعت بريشر. دهد يدست مه عت بيز از شريست اخالق يا يد و تلق، منافات تام  دارياخالقن يادياصول بن
ن يدر ا . يو فرونهادناند و رهزن  خ و بن باطلياز ب ،ندارند يوزن اخالق يدر ترازو که  يا يفقه اخالق و احکام

و به  افتاده قين خاليدر پوست، ياخالقريغ ين فتاوايدارند، با تمسک بد يمستعد يها مزاجالبته که  يان، مقلدانيم
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 رماننده يريتصو، ت کرده يرا آزار و اذشان يزدن، ا بت کردن و بهتانيبا دروغ گفتن و غ عت،يانت و شرينام د
  .عرضه  کرده اند ياز اسالم و مسلمان

  
 ينـدار ياز دکـش   يادز و آزيسـت  انسـان  يا و چهـره  ذبـح شـده   انـت يد ياخالق در پا ،»!نياست نازن يبيروزگار غر« 
کرامـت   و ياخالقـ  نِيادياز اصول بن يو عار دهيبر يا يرنداي؛ دشود يمجار زده  يو برزن ير هر کوو بر س شده ريتصو
 از بـه محـاق رفتـه و    ،»خالقاالَ مکارِمم مبعثت التّ ينّا« اسالم، يگرام امبريز پيانگ لدسخن  در آن، که يا هنگامه. يانسان

ون يناسـ يال« .شـده اسـت   جيـ سـکه را ، ييتقـوا  يو ب رنگ باخته ياخالقمکارم  جماعت رخت بربسته و نيار يصفحه ضم
 گانـه شـوند و  ي، از خود باستيو س انت و فقاهتيبه نام د ين ندارد که کسانيجز ا ييمعنا ،ينيک جامعه ديدر  »ياخالق

ا ر يمسـلمان نقض کنند و آبرو و رونـق   يبدون شرمندگ ،ش چشم همگانيپ ،را ياخالقپشت به قبله نماز کنند و اصول 
  .ن ببرندياز ب

ک ابـر  يـ به انـدازه  « ،کنم ياست تأمل ميعت و سيانت و شريکش از د يز و آزاديخردست يتلق نيباره ادر که يهنگام
بـرم و از زبـان حـافظ بـا خـود زمزمـه        يبه خدا پناه م ن احوال يدر ا .رديگ يرم را فرا ميضم قيعم يحزن و» رديگ يدلم م

   :کنم يم
  د فروختيبا يخود نم يبروآجود است  قحط

  ديرـد خياـب يــرقـه مخ ياـل از بهـاده و گـب
  

 يو سـرما  تلـخ  ين روزهـا يـ ا. »نخواهـد مانـد   ز هـم  يـ ن نيچنـان نمانـد و چنـ   «کـه  دهـم   يد مينون حال به خود يدر ع
ران يـ ا سـت ايدر سـپهر س  يو منتظـر  يبازرگان و سـحاب پاک  ۀاز سالل يخواهد شد و دوباره کسان يسپر سوز استخوان

چشـمان  «و  است همراه خواهنـد کـرد  ياخالق و س با يم سحريک نسي را به لطافت يمسلمانسر برخواهند آورد و ن يزم
هـان  يفقاخـالق و   يامـان از فقـه بـ    .د زدگـره خواهنـ   »ها را با بـاد  ها را با آب، شاخه هيها را با عشق، سا د، دليرا با خورش

  :پروا يدان بيتقوا و مر يب
       

  وتــبــوان نـيد يـانـياـپ ۀوارــزلـــغ يا
  يارـرت بـحض ياعرـش ةغـت بالـجـح

  م کردـوگند قلـکه تو را شاهد س ييبه خدا
  يپارـسهان نـيـم را به فقـلـفان قيرـه حـک

  
                                                             

  :دير رجوع کنينک زيبه ل.   ١
v=Fb_U2hUvxrYhttp://www.youtube.com/watch?  

  :ت جرسي، سا»يمان داريوه تو اين شيکافرم من گر از ا«سروش دباغ، : د بهينگاه کن.  ٢
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http://www.rahesabz.net/story/70044/  

  :ياهللا مظاهر تيت آينقل از سا  ٣. 
http://www.almazaheri.ir  
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