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با حضور حجج اسالم و المسلمین آقایان دکتر:
رسول رضوی ،محمدتقی سبحانی ،سیدعلی طالقانی

چکیده :در ادامه سه نشست گذشته با حضور هر یک از اساتید این نشست مناظرهای علمی میان تلقی اساتید
محترم از مفهوم مرجعیت و قیدهای مورد نظر آنان است .استاد سبحانی معتقد استت در نتیهتب بحتخ افتت
نظری وجود ندارد و همب ما فواستار این هستیم کب میراث اهل بیت علیهم الس م را از لحاظ سند و داللت تمتام
کنیم ،تا بتواند ببعنوان منبعی غیر قابل مناقشب و معارضب برای معرفت لحاظ شده و ضرورت مراجعب بب آن اثبات
شود .ولی ممکن است در زوایای بحخ علمی یا ببکار بردن برفی قیود ،افت فاتی باشد .ایشان بر این باور است
کب قید غیرقابل حذ

بودن کب استاد طالقانی اضافب کردند نب تنها ضرورت ندارد ،بلکب مشکل هم ایهاد میکنتد

چون مرجعیت را از عمومیت اندافتب و آن را محدود میکند بب مواردی کب گزارۀ مشابهی از منابع دیگر نتداریم
بب ع وه هد

ما اثبات مرجعیت و پایگاه اهل بیت علیهم الس م پیش از مراجعب بب روایات درحالیکب بحخ شتما

پسینی است.
در مقابل استاد طالقانی ضمن دفاع از نظریب فود و ضرورت وجود قید توضیح می دهتد متواردی کتب در آنهتا
مدعیات تهربب یا عقل متعار

عرفی یا فلسفۀ عرفی یا مضامین روایات عیناً یکی باشد ،اندک است .این متوارد

در بهترین حالت ،متدافل و عام و فاص و مطلق و مقید است بب اعتقاد ایشان همتانطور کتب کتتال الطهتاره و
الص ۀ وسائل الشیعب دقیق و کلمب بب کلمب بررسی و مطالعب می شود باید السماء و العالم بحار نیز بب عنوان یت
منبع معرفتی مورد مداقب قرار گیرد .همچنین ادعای پسینی بودن ادلب را نپذیرفتب و میگویتد در وتورت پستینی
بودن اثبات منبعیت نیز پسینی میشود.
استاد رضوی معتقد است تعریف استاد طالقانی از مرجعیت بب گفتب فودشان جعل اوط ح است کب اگر بتوانند
از حدود آن دفاع کنند ،بب ی

اوط ح تبدیل میشود .درباره مرجعیت ،باور استاد رضوی این است کب باید

میان مرجع و منبع فرق گذاشت .ویژگی مرجعیت با توجب بب روایت سفینب فصلالخطال بودن است ،یعنی اهل
بیت علیهم الس م بب تنهایی فصلالخطال هستند در مقابل عقل و وحی کب منبع هستند .در مقابل استاد سبحانی
این قید را هم نپذیرفتب و توضیح میدهد ور

وجود منبعیت اهل بیت علیهم الس م هم فصلالخطال درست

 .1این گفتار توسط سرکار خانم علمیراد چکیده نویسی شده است.

میکند و هم افتراض طاعت و هم ضرورت مراجعب بب کل میراث اهل بیت علیهم الس م را تمام می کند؛ از اینرو
ما نیازمند افزودن قید فاوی نیستیم.
*****
مهری
این نشست ،آفرین گفتگوی علمی است .بر اساس مباحثی کب از وبح تا کنون مطرح شد ،دستتکتم برداشتت
بنده این است کب میان تلقی اساتید محترم از مفهوم مرجعیت تفاوتهایی وجود دارد .بب نظرم بحخ را از اینهتا
شروع کنیم کب چب تفاوتهایی میان این سب دیدگاه در بال مفهوم و معنای مرجعیت وجود دارد و اینکب بب چتب
جمعبندی میتوانیم برسیم و هر ی

از این دیدگاهها چب لوازمی دارد .در بیان استاد سبحانی ،مرجعیتت ،همتان

حهیّت و اعتبار است و با منبعیت اینهمانی دارد .آقای دکتر رضوی قیدی بب نام قید حکمیت و داوری کردن را
در مرجعیت  -در همان بیان لغوی کب وبح برای مرجعیت و محل رجوع بیان کردند -لحاظ میکننتد و از ایتن
لحاظ تفاوتی میان مرجع و منبع قائل میشوند .جنال آقای دکتر طالقانی هم قیتد جتایگزینناپتذیر بتودن را در
مفهوم مرجعیت بب کار بردند کب دکتر سبحانی چندان با این قید موافق نیستند .در ایتن میزگترد متیفتواهیم در
مورد این سب نگاه وحبت کنیم.
استاد سبحانی
بحخ فوبی مطرح شد ،هرچند نتوانستیم مطالب دکتر طالقانی را مرور کنیم .تقریر ایشان ،تقریتر فیلتی فتوبی
است ،ببویژه زبان ارائۀ این بحخ با این رویکرد بسیار قابل توجب بود کب بحتخ مرجعیتت را براستاس متوازین
معرفتشناسی معاور مطرح کنیم و نگاه حداقلی داشتب باشیم تا امکان فهم بهتری فراهم شود .البتب تقریتری کتب
حداقل بنده ارائب دادم در نتایج چندان متفاوت نیست و تقریباً در ی

مسیر قرار میگیرد .ایشان بب دنبتا اثبتات

مرجعیت اهل بیت علیهم الس م و قابلیت رجوع بب میراث اهل بیت علیهم الس م بودند ،با اینکب اگر ما بتتوانیم ایتن
میراث را از لحاظ سند و داللت تمام کنیم ،میتواند ببعنوان منبعی برای معرفت لحاظ شود و ضرورت مراجعتب
هم دارد .ما نیز بب دنبا همین نتیهب هستیم ،بنابراین در نتایج یکسان میاندیشیم ،امتا ممکتن استت در زوایتای
بحخ علمی یا ببکار بردن برفی قیود ،افت فاتی باشد .در کلیت من با این طترح و ستیر بحتخ موافتق هستتم،
همچنان کب با طرح دکتر رضوی هم همراه بودم و بب نظر میرسد در روح کلتی کتار ،نظریتات تفتاوتی نتدارد.
همانطور کب اشاره کردید افت فی در مفهوم مرجعیت بب وجود آمد بب این بیان کب بنده برای منبع معرفت بتودن
با آن چیزی کب عرض کردم -قیدی نزدم ولی عزیزان قیودی دارند کب بب نظرم این قیود با اول عنوان مرجعیتو هدفی کب از بحخ مرجعیت مطرح بوده و ما دنبالش هستیم ،منافات دارد و مقتداری بحتخ را عتام و فتاص
مطلق میکند .آنچب بنده بب عنوان مفهوم مرجعیت از آن یاد کردم مصدر معرفتی غیرقابتل مناقشتب و معارضتبای

است کب بعد هم آن را بب معرفت و عمل تقسیم کردم .دکتر طالقانی در کنار آن این قید را افزودند کب قابلاعتماد
باشد .اما آن چیزی کب االن محل افت

بود ،این است کب اوالً آیا غیرقابل حذ

در این تعریف بب عنتوان قیتد

مرجعیت الزم است؟ و ثانیاً آیا برای این نظریب مشکل ایهاد میکند یا نب؟ بب نظتر بنتده اوالً چنتین قیتدی الزم
نیست بب دلیل اینکب بحخ مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م در این جایی مطرح است کب کسانی بب اهل بیت
در مسئلۀ مث ً امامت اعتقاد ندارند .اگر کسی باور بب امامت اهل بیت علیهم الس م داشتب است کب ببطتور طبیعتی
فیالهملب میپذیرد و همراه میشود .عدهای یا امامت اهل بیت علتیهم الست م را بتب وتورت عتام قبتو ندارنتد،
بنابراین میگوییم باید مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م را بپذیرند و یا امامت را قبو دارنتد ،امتا وقتتی بتب
ساحت منبع معرفت بودن اهل بیت علیهم الس م میرسند بب لحاظ نظری یا عملی در میراث اهل بیت علیهم الس م

مناقشب میکنند .این افراد در فلسفب و ک م و اف ق و ...از این میراث استفاده نمیکنند .اگر موضوع لب و هتد
بحخ مرجعیت علمی قرآن این است ،قید غیرقابل حذ

بودن نب تنها ضرورت ندارد ،بلکتب مشتکل هتم ایهتاد

میکند چون از عمومیت مرجعیت میاندازد .ما بب دنبا این بودیم کب نشان دهیم میراث اهل بیتت علتیهم الست م

برای ما منبع معرفتی هستند .بب جای اینکب روی منبع معرفتی تأکید داشتب باشیم (کب البتتب چتب بستا فتول بتود
دربارۀ این موضوع هم مباحخ آقای طالقانی را میشنیدیم) تأکید روی غیرقابل حذ

استت کتب عترض کتردم

ضرورت ندارد ،بلکب بحخ را محدود میکند ،یعنی بحخ مرجعیت را جایی میآورد کب گزارۀ مشتابهی از منتابع
دیگر نداریم و ما معتقد هستیم ضرورت چنین چیزی اینها نیست .مرجعیت اهل بیت علتیهم الست م یعنتی اینکتب
بتوانیم بب فود اهل بیت علیهم الس م ببطور مستقیم و بدون م حظۀ هیچ منبع دیگتری مراجعتب کنتیم و معرفتت
فود را از آنها بب افذ نماییم .البتب ایشان توضیح دادند کب معتقد هستند کب اگر گزارهای را بتوان همزمان از قرآن
یا روایت بب دست آورد ،چون توجیب را افزایش میدهد ،بنابراین باید بگوییم در هیچ فرضی قید غیرقابل حتذ
نداریم .الزمۀ فرمایش ایشان این است کب یا این گزارهای کب از روایت استفاده میکنید در قرآن و عقل نباشد کب
در این وورت غیرقابل حذ

فواهد بود و یا اگر عیناً در آنها هم وجود دارد ،چون توجیب را افزایش میدهتد،

بنابراین تأثیر دارد .اما بب نظر بنده این قید ،لغو است .اگر قرار شد همب جا وجود ی
بیفزاید ،پس این قید را حذ

روایتت بتر فتود توجیتب

کنید .اشکا دیگرم این است کب با آوردن این قید شما مرجعیت اهل بیتت علتیهم

الس م را دستفوش تغییرات دیگر علوم میکنید .ببینیم دانش تهربی این مطلب را گفتب یا نگفتب است .بنابراین
فکر میکنم اگر قید غیرقابل حذ

بودن را از نظریۀ ایشان حذ

کنیم ،هم نظریب ،روشنتر و سامانیافتبتر متی

شود و هم ما را دچار اشکا در فهم این قضیب نمیکند .نسبت بب تعریف آقای رضوی هم اشکا بنده مربوط بب
قیدی است کب بب عنوان حکمیت از معنای لغوی میآورند و معتقد هستم این قید هم هیچ سودی برای ما ندارد.
مگر بحخ و مناقشب در مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م بر سر این بوده کب وقتی دعوا میکنیم یتا افتت

داریم بب اهل بیت مراجعب کنیم یا نب؟ چنین چیزی نبوده است .آنها وقتی میگویند وحابب ،مرجعیت دارند یعنی
قو وحابب ،در کنار سنت رسو فدا ولی اهلل علیب وآلب وسلم حهت است .وقتی میگوییم اهل بیت علتیهم الست م

مرجع هستند یعنی بب اهل بیت بب عنوان ی
او ً در موضع افت

منبع معرفتی مستقل در کنار قرآن و سنت مراجعب متیکنتیم .دعتوا

نبوده است و میراث حدیثی آنان هم نشان میدهد کب وقتی قو وحابب را در کنار سنت

پیامبر ولی اهلل علیب وآلب وستلم نقل میکنند و آن را بخشی از سنت میدانند ،بب این معناست کب ی

منبتع معرفتتی

است کب میتوان از طریق آن بب این گزارۀ دینی دست یافت .بنابراین بب گمانم این دو قید ضرورتی ندارد و اگتر
آنها را برداریم ،باید بر سر بقیۀ قیود بحخ کنیم .در اینها بنده با آقای رضوی راد افت

دیگری ندیدم ،اما فکر

میکنم در تعریف مرجعیت آقای طالقانی از دو جهت سئوا دارم؛ یکی در بحخ قابل اعتمتاد بتودن و یکتی در
اینکب ما بحخ باور وادق موجب را بب این شکل بیاوریم یا بب گونبای دیگر بحخ کنیم.
دکتر طالقانی:
آقای سبحانی میفرمایند کب قید غیرقابل حذ  ،حشو است و نیازی بب آن نداریم و همان منبعیت کافی استت و
مرجعیت غیرقابل حذ
با ی

چیست؟ بنده عرض میکنم اتفاقاً دعوا بر سر این است .چون ممکن است بنده بخواهم

اهل سنت حتی در ی

فرع فقهی بحخ کنم .او بب من میگویتد متن ستخنان اهتل بیتت علتیهم الست م را

ببعنوان منبع معرفتی قبو دارم؛ ولی بب آن نیاز ندارم؛ زیرا قو وحابب من را از قو اهل بیت علیهم الس م بینیاز
میکند و جایگزین آن میشود ،بنابراین چرا باید فقب امامیب را بپذیرم؟ هرچند منکر منبع معرفتی بودن آن نیستم.
شما امامیها بب قو اهل بیت علیهم الس م عمل کنید و ما هم بب قو شافعی عمل میکنیم .دقیقاً بب همتین فتاطر
بنده قید ضرورت و قید جایگزینناپذیر را میآورم و آنها را ضروری میدانم .یا فرض کنید امروز بحخ دربتارۀ
پزشکی اس می بسیار داغ است و انتقاد میکنند .حرفشان چیست؟ میگویند اساساً شتما فترض کنیتد کتب یت
روایت وحیحالسند قطعیالداللب در بال حفظ الصحب وجود داشتب باشد ،ما چب نیازی بب اینها داریم؟ تهربب کار
را پیش میبرد .بنده میفواهم مقابل آن دیدگاه هم بایستم .شبیب آن چیزی کب ما در اوو دربارۀ وجول فحص
از مخصص و مقید قبل از افذ بب عموم و اط ق عام و مطلق میگوییم .براین اساس متیگتویم شتما تهربتب را
داشتب باشید ،اما این روایات را نیز باید نگاه کنید .حتی در پزشکی ،فیزی  ،هستیشناسی ،انسانشناستی (همتین
قاعده وادق است) ،نهایت این است کب توارد وجود دارد .بحخ جلسۀ قبل ببشدت بب حاشیب رفت و از محت
اولی بحخ فارج شد .مواردی کب در آنها مدعیات تهربب یا عقل متعار

عرفی یتا فلستفۀ عرفتی یتا مضتامین

روایات عیناً یکی باشد ،اندک است .این موارد در بهترین حالت ،متدافل و عام و فاص و مطلق و مقید استت.
عرض بنده این است کب اینها باید دیده شود .آن ،ی
غیرقابل حذ

منبع معرفتی است ولی این هم ی

منبع معرفتی مستقل و

است .در همۀ حوزه هتای معرفتتی و در یکستری از امتور معرفتتی کتب انحصتاری استت ماننتد

بخشهایی از اف ق و الهیات کب انحصاری است و مناقشبانگیز نیست .بحخ بر سر ایتن استت کتب دامنتۀ ایتن
موجبۀ جزئیب چقدر است؟ فق بحخهای اف قی است کب بب نظرم چنانکب عرض کردم حتی اگر در آن حد هم
باشد ،بسیار وسیع بوده و اهمیتی فراوان دارد ،چون مبنای سب

زندگی و مبنای سعادت دنیوی و افروی است.

عرض من این است کب جز این مورد ،در زمینبهای دیگر نیز مرجعیت باید وجود داشتب باشد و ورفاً ی

منبتع

معرفتی نیست کب بقیب میتوانند بب اوط ح کارش را انهام دهند (و جایگزین آن شوند) مدعی هستند کتب متث ً
امروز زمینشناسی کار فود را انهام میدهد ،حا اگر روایاتی هم در السماء و العالم بحار داشتب باشیم ،بب حا
ما فایده ندارد .شما عمرتان را از کها آوردید کب برای بررسی سندی و داللی اینگونب روایات وقت میگذاریتد؛
از اینرو امروزه چب کسی السماء و العالم بحار را میفواند؟ هیچ کتس ،اوت ً متتروک استت و احتدی بتب آن
مراجعب نمیکند ،مگر این ی

باستانشناس ،حدیخ بخواند .جالب است کب حاج آقای شبیری نقل میکردند کب

تقیزاده بب السماء و العالم بحار ع قب داشتب است کب البتب بنده میدانم علت ع قۀ او چب بوده است .وجب ع قۀ
او ،با وجۀ ع قب یکسان نیست ،عرض بنده این است کب ما باید السماء و العتالم بحتار را بتب عنتوان یت

منبتع

معرفتی بخوانیم ،همانطور کب کتال الطهاره و الص ۀ وسائل الشیعب را دقیق و کلمب بب کلمتب بررستی و مطالعتب
میکنیم .ما السماء و العالم کب هیچ ،توحید ودوق و اوو کافی را هم نگاه نمتیکنتیم ،بلکتب متیگتوییم منبتع
معرفتی و برهان و همب چیز هم داریم (و از آنها بینیاز هستیم).
حا اگر شما ادعا کنید روایات هم منبع معرفتی است و آنها نیز در بهترین حالت ،این ادعا را بپذیرنتد ،ولتی در
مقابل میگویند ما برهان داریم ،ولی شما اگر فروت دارید ،بروید توحید ودوق و کافی و امثالهم را بخوانید .از
اینرو عرض میکنم کسی کب این ادعا را مطرح میکند باید این قید را بیاورد یعنی باید بگویتد ایتن ،مرجعیتت
است ،نب ورفاً منبعیت .منبعیت ،روشن است و او ً نیاز بب بحخ ندارد ،ولی بنده ادعایی بیش از این را مطترح
میکنم مبنی بر اینکب فکر نکنید این علوم ما را از روایات بی نیاز میکند ،چنین نیست بلکب متا بایتد بتب همتان
میزان (کب در علوم مختلف بشری وقت سپری میکنیم) در روایات غور کنیم ،آن هم نب فق روایات الهیاتی و نب
فق در توحید ودوق و اوو کافی ،بلکب در مباحثی مانند السماء و العالم بحار .ما باید در روایاتی کب در بتال
رؤیا و حقیقت رویا آمده است ،غور کنیم .روانشناس میگوید من منبع معرفتتی (علتم روانشناستی) دارم و در
بهترین حالت شما ادعا میکنید ی

منبع معرفتی دیگر هم وجود دارد ،اما او الزامی بب آن ندارد .از ایتنرو بنتده

معتقد هستم حتماً باید این قید را اضافب کنیم.
دکتر سبحانی:
اجازه دهید نکتبای را اضافب کنم .بنده نیّت شما را مقدس میدانم و بب نظرم فیلی فول است کب شما در پی آن
هستید کب ضرورت مراجعب بب روایات را درست کنید .اما بحخ من این است کب آیا با این شکل میتوان این کار

را کرد؟ یعنی تنها راه این است کب ما برای مرجعیت ،قید غیرقابل حذ

بودن را بیاوریم تا ضرورت آن را ثابت

کنیم .میفواهم طرداً و عکساً این بحخ را رد کنم .مدعای شما فول است و همانطور کب عرض کردم با شتما
در نتیهب موافق هستم .یعنی بنده هم مدعی هستم برای فهم معار

ببوورت کلتی حتمتاً مراجعتب بتب روایتات

ضروری است .اما آیا باید در تعریف مرجعیت ،قید غیرقابل حذ

بودن را اضافب کنیم تا این مطلب اثبات شود؟

بب نظر بنده افزودن این قید ،ضرورت ندارد .اگر منبعیت را ثابت کردم و ثابت کردم کب از طریق عقل یا قترآن و
سنت ،اهل بیت علیهم الس م بب عنوان منبع معرفی شدهاند و گفتباند کب هدایت در گرو مراجعب بب این منبع است،
همین مقدار کافی است .چون بب ور

وجود احتما اینکب در این منبع مطلبی وجود دارد کتب در دیگتر منتابع

نیست ،مراجعب ضروری فواهد شد .او ً اول اثبات منبعیت ،ضرورت مراجعب را تمام می کنتد .پیشتاپیش متا
نمیدانیم کب آیا آنچب اهل بیت علیهم الس م فرمودهاند در قرآن و عقل هست یا نیست؟ پس الزم استت تت تت
روایات را از لحاظ سند و داللت بررسی کنیم و ی

جا رسیدیم بب اینکب اتفاقاً در قرآن هتم وجتود دارد کتب در

این وورت فیلی هم فول فواهد بود؛ زیرا منبع جدیدی را هم یافتبایم .بنابراین بنده وجود این قیتد را بترای
اثبات ضرورت مراجعب بب روایات و اهل بیت علیهم الس م ضروری نمیدانم .ور
کب من عرض کردم ،کافی است؛ یعنی در آن حوزۀ معار

اثبات منبعیت بتب آن معنتایی

مورد نظر دیتن محتل مراجعتب استت و بایتد بتب آن

مراجعب کرد .حا عکس آن را عرض کنم ،با آوردن این قید ،حتی دشواری این نظریب بیشتر فواهد شد ،بب ایتن
معنا کب برای اثبات این مرجعیت بب دالیلی بیش از آنچب در این جلسب گفتب شد ،نیاز فواهد بود .همانطور کتب
فرمودید در اینها کار شما ،پسینی است و پیشینی نیست ،یعنی باید بب ت

ت

روایات مراجعب کنیتد ،داللتت و

سند را بررسی نمایید و جهتش را روشن کنید تا بعد معلوم شود کب در ایتن روایتات چیستت .تتازه آن هنگتام
میتوانیم داوری کنیم کب آیا قابلحذ

هست یا نیست .در نتیهب بب ور

اینکب عقل ،محدودیتهایی دارد ،این

مطلب اثبات نمیشود کب در روایات محتوایی وجود دارد کب عقل نگفتب است .چب بسا تمام روایتات را بررستی
کردیم و معلوم شد کب همۀ روایات اف قی ضعیف هستند و جهت ودورشان چیز دیگری است .این نظریب اگر
بخواهد با قید غیرقابل حذ

بودن مدعای فودش را در مرجعیت ثابت کند ،باید بب تمام منابع روایتی مراجعتب

نموده و بب وورت استقرایی اثبات کند کب در این منابع چیزی وجود دارد کب در عقل و قرآن نیست و این پتس
از اجتهاد و مراجعب میباشد .این در حالی است کب ما در مواجهب با رقیب میفواهیم نظریتبای طترح کنتیم کتب
بتوانیم او و پیش از مراجعب بب روایات ،پایگاه اهل بیت علیهم الس م در مرجعیت را ثابت کنیم .میفواهیم ابتتدا
ثابت کنیم کب مراجعب بب روایات اهل بیت علیهم الست م ضروری است .همان مثالی را کب فرمودید در نظر بگیرید،
کسی میگوید ما در علم نهوم کار فودمان را انهام میدهیم ،بعد ما ادعا متیکنتیم نتب حتمتاً بایتد بتب روایتات
مراجعب کنید .فب این پیشینی است یا پسینی؟ شما ببنحو پیشینی دلیلی ندارید کب اهل بیت علیهم الست م در بال

نهوم و دانش هستبای چیزی گفتباند .زمانی میتوانید این قید را احراز کنید کب در روایات اثبات کنید کتب ایتن
مطالب وجود دارد و شما باید مراجعب کنید و (این مراجعب) غیرقابل حذ

است .سئوا اینجاست کتب از ابتتدا

باید با چب منطقی دنبا شما بیاید؟ ما باید او منطقی را پایبگذاری کنیم تا بعد الزام بیاوریم .بب نظرم این الزام با
مبنای غیرقابل حذ

حل نمیشود .میفرماید بب اهل سنت مراجعب میکنیم .اهل سنت میگویند ما وحابب داریم

و شما اهل بیت علیهم الست م دارید .اوالً این استدال تمام نیست و آنها هم باید ثابت کنند وحابب ،منبع هستند و
آن ضرورت دارد بب همان دلیلی کب فرمودید پیش از حکم بب استنباط باید تمام ادلب را بررسی کنیم .ور

وجود

احتما در کلمات اهل بیت علیهم الس م برای فهم قرآن یا برای فهم احکام اس می ،سنی را همین مقدار موظتف
میکند کب بب روایات اهل بیت علیهم الس م مراجعب کند و وجود احتما  ،کافی است .حتا اگتر وجتود احتمتا
کافی نبود و فواستیم کب غیرقابل حذ

بودن را برای او اثبات کنیم ،چطور باید این کتار را انهتام دهتیم؟ یت

سنی مقابل ما ایستاده است کب قرآن و قو وحابب را بب عنوان منبع در افتیار دارد ،اما ما میفواهیم بب او نشتان
دهیم کب روایات اهل بیت علیهم الس م غیرقابل حذ

است یعنی مطتالبی در آنهتا وجتود دارد کتب متازاد بتر آن

چیزی کب شما در منابع فود دارید .این جز با استقراء ممکن است .پس طرداً و عکساً اثبات ضترورت مراجعتب،
نیازمند بب این قید نیست و وجود این قید ،اثبات مرجعیت اهل بیت را دچار مشکل منطقی کترده و حتداقل بتب
لحاظ عملی کار را دشوار میسازد.
استاد طالقانی:
بب نظرم این اشکا دوم مشترکالورود است .بنده این ادعای شما را کب برای اثبات مرجعیت بب ادلب نیاز داریم و
آن ادلب لزوماً پسینی هستند ،قبو ندارم فکر کنم .اگر چنین باشد برای اثبات منبعیت هم همین اشکا را داریتم.
یعنی میان اثبات مرجعیت و اثبات منبعیت چب فرقی وجود دارد؟ معنایی کب شما برای منبعیت ذکر کردید ،مصدر
معرفتی غیرقابل مناقشب و معارضب است.
استاد سبحانی:
من برای این قید میتوانم آیۀ قرآن بیاورم .شما نیز باید ی
سخنان اهل بیت علیهم الس م غیرقابل حذ

آیۀ قرآن یا حدیخ پیامبر بیاورید کب فرمتوده باشتند

است .شما با افزودن این قید کار را دشوار میکنید .اشکا بنده ایتن

است کب شما از ابتدا فیلی حداقلی گرفتید و ما را در سطح معرفتشناسی عرفی معاور آوردید و معار

اهتل

بیت هم باور وادق موجب تبدیل کردید تا کارمان راحت پیش برود .اما قیدی اضتافب کردیتد کتب قتدری کتار را
دشوار میکند.
استاد طالقانی:

فکر نمی کنم کب اینقدر کار را دشوار کند .من نمیتوانم ادراکات بصری فود را حذ
غیرقابل حذ

کتنم و یت

منبتع معرفتتی

است ،چون ادراکاتی کب با چشم داریم ،نمیتوانیم با سامعب و المسب و شامب داشتب باشیم .هیچ چیتز

جای باوره را نمیگیرد .بب گمان بنده در این زمینب نیز هیچ چیز حتی وحی جای قتوای ادراکتی افتصاوتی اهتل
بیت علیهم الس م را نمیگیرد .قوۀ ادراکی عقل کب معنای موسعی از آن را درنظر گرفتم ،قتوۀ ادراکتی مشتترک همتۀ
ماست .اینها جای آن قوۀ ادراکی شخصی فاص کب بنابرفرض معصوم است و چنین و چنان نمیگیرد .آن قوه ،ی
قوۀ ادراکی فاص یا ی

موهبت فاص است کب اذا شاء واعلموا؛ هر وقت از فداوند بخواهد بب او اعطا متیشتود

یا بب هر معنایی دیگر ،ولی بب هر حا اهل بیت ی

توان ادراکی و معرفتی دارند کب عموم ما فاقد آن هستیم.

استاد سبحانی:
شما این را ببنحو پیشینی ثابت میکنید یا پسینی؟
استاد طالقانی:
پیشنی ثابت میکنم .اینها همان ادلۀ ک می ما است.
استاد سبحانی:
شما چرا با حس و عقل مقایسب میکنید؟ اگر استدال شما درست باشد پس تمام روایتاتی کتب در میتراث اهتل
سنت وجود دارد نیز غیرقابل حذ

فواهد بود چون آنها هم در مورد همان موضوعاتی هستند اهل بیت از آنهتا

سخن گفتباند از جملب ارزشهای اف قی .
دکتر طالقانی:
مشکل این است کب قبلش را ندارد کب او ً منبع معرفتی نیست ،یعنی قو وحابی او ً منبع معرفتی نیست.
سبحانی:
شما میگویید مطالب فراوانی در روایات اهل بیت علیهم الس م گفتب شده استت ،و بنتده نعتقتد هستتم همتباش
مهعو است .بلب گفتباند ،اما قو وحابب است .نقطۀ تمرکز شما غیرقابل حذ

بودن استت .در منبعیتت هتیچ

کدام از اینها نیاز نیست.
طالقانی:
چرا نیاز است ،شما فق ادعا میکنید کب اینها منبع معرفتی غیرقابل مناقشب هستند.
سبحانی:
ادعا نمیکنیم ،بلکب از قرآن و سنت دلیل میآوریم کب ارجاع بب اهل بیت دادهاند .بب وورت شأنی مرجعیت آنها
را ثابت میکنیم.
طالقانی:

از فود حدیخ کب نمیشود این کار را کرد ،شما بب قرآن استناد میکنید.
سبحانی:
نب میتوانیم از سنت نبوی استفاده کنیم.
طالقانی:
بر سر این است کب بنده اهل بیت را شامل تمام اهل الکساء میدانم کب فود پیامبر 9هم دافلش هستند،

افت

این میشود بعض اهل البیت نسبت بب بعض اآلفر.
سبحانی:
بفرمائید قرآن .نکتۀ مهم این است غیرقابل حذ

بودن جز از طریق ی

بررسی پسینی جزء بب جزء در روایات

ممکن نیست ،اما اثبات منبعیت اهل بیت بب وورت پیشینی از طریق عقل یا قرآن یا سنت پیتامبر 9قابتل اثبتات
است.
طالقانی:
ی

نکتب اینها مغفو مانده است و آن اینکب االن بحخ بر سر مرجعیت علمی اهل بیت علتیهم الست م استت نتب

مرجعیت علمی احادیخ در افتیار ما.
سبحانی:
اشکا دوم بنده این بود کب آوردن مقام اثبات در بحخ مرجعیت اهل بیتت علتیهم الست م دوبتاره کتار را مشتکل
میکند .مرجعیت اهل بیت علیهم الس م بب نقل و گزارش آنها کاری ندارد ،بب جهتت وتدور روایتت هتم کتاری
ندارد .این اشکا دیگری است .از این بگذریم و دربارۀ فود اهل بیت علیهم الس م بحتخ کنتیم .مرجعیتت اهتل
بیت علیهم الست م بب وورت کلی و شأنی ،ببنحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی نیست کب بب وورت جزئتی و
پسینی آن را اثبات کنیم.
طالقانی:
و جایگزین ناپذیریاش ببنحو پیشینی قابل اثبات است.
سبحانی:
نب نمیشود و هیچ دلیلی نداریم.
طالقانی:
شما نهایت میتوانید بگویید دلیلی نداریم و نمیتوانید بگویید نمیشود ،بنابراین بهتر است بگوییتد هنتوز ثابتت
نکردهاید.
مجری:

شما وقتی مرجعیت را معنا می کردید از نوعی آتوریتب سخن گفتید ،این آتوریتب در همۀ منابع وجود دارد؟ یعنی
شما این را برای قرآن و عقل هم قائل هستید؟
سبحانی:
منظور از آتوریتب همین غیرقابل معارضب بودن است .یعنی وقتی شما بب آنها رسیدید دیگر از لم و لیتت و اینهتا
سئوا نمیکنید .بب محض اینکب عقل گفت تناقض محا است ،میپذیریم .قرآن را در محکمتاتش متیپتذیریم.
آتوریتب بب این معناست ،یعنی ور

رفرنس بب معنای مراجعب برای یادآوری نیست و ور

مشورت هم نیست.

مرجع آن منبعی است کب وقتی بب آن مراجعب میکنیم ،حکمیت دارد ،یعنی سخن او فصتلالخطتال متیباشتد و
ک مش افتراض طاعت میآورد.
طالقانی:
ولی در واقع این بب آن معنا نیست کب آتوریتی مستلزم غیرقابل مناقشب بودن نیست .اتفاقاً من هم این حرفها را از
آتوریتی در میآورم .آتوریتب یعنی اینکب اوالً مستقل است و وابستب بب چیز دیگری نیست و ثانیاً انحصاری است،
وقتی چیزی انحصاری نیست ،چگونب آتوریتب دارد؟ مث ً وقتی در حتوزۀ قتدرت سیاستی از آتوریتتب یتا اقتتدار
سیاسی وحبت میکنیم ،بب چب معناست؟ یعنی ی

گروه یا ی

شخص بب هر طریقی بب این اقتدار رستیدهانتد،

حکم میرانند و کسی حق ندارد از آنان سئوا کند کب تو چرا حکم میرانی و من چرا حکم تتو را قبتو کتنم؟
میپذیرد.
سبحانی:
شرطش این نیست کب کسی دیگر نتواند فرمان براند .بحخ فرمان بب لشکر را درنظر بگیرید ،در اینها هم مهلس،
هم دولت و هم رهبری میتوانند این کار را انهام دهند .در مفهوم آتوریتب چنین چیزی نیامده است کب اگر کسی
حق فرمان و سلطب دارد ،دیگری نداشتب باشد.
طالقانی:
اگر هم عرض باشند کب دیگر آتوریتب نیست .هم عرض نیستند و باید طولی باشند  ،در غیر این وورت آتوریتب
نیست .در واقع کسی فرمان میراند کب میتواند بخشی از افتیارات را یا اقتدارش را بب بخشی دیگتر یتا فتردی
دیگر تفویض کند.
سبحانی:
فیر؛ آتوریتب داشتن یعنی مرجعیت سلطب داشتن .آتوریتب در ادبیات سیاسی تعریف شده است.
طالقانی:
وقتی کب هم عرض باشند ،بر هم آتوریتب ندارند.

سبحانی:
االن کب بحخ هم عرضی مطرح نیست .االن بحخ ما در مرجعیت قرآن برای اهل بیت علتیهم الست م یتا بترعکس
نیست و سخن در مرجعیت این دو برای ما است .هم قرآن و هم اهل بیت علیهم الس م میتوانند برای متا فرمتان
برانند ،یعنی هر دو برای ما آتوریتب دارند .آتوریتب فق بب این معناست کب اگر او فرمان براند ،جای چون و چترا
نیست و قو او مطاع است .مث ً اگر بگوییم امام علی علیب الس م در زمان پیامبر وتلی اهلل علیتب وآلتب وستلم امامتت
دارند ،در این وورت سلمان باید هم از فرمان پیامبر و هم از فرمان علی اطاعت کند.
طالقانی:
ولی دو امام فرمان نمیرانند.
سبحانی:
سنت این است ،ولی میتوانند فرمان بدهند ،مانعی ندارد و آتوریتب نقض نمیشود .اگتر حتق جنتا را بتب هتم
مهلس دادیم.
استاد رضوی:
تصور بنده این است کب دکتر طالقانی همانطور کب فودشان هتم فرمودنتد ،جعتل اوتط ح کردنتد و تعریتف
فاوی از مرجعیت ارائب کردند کب اگر از حدود آن بتوانند دفاع کنند ،بب یت

اوتط ح تبتدیل متیشتود .ولتی

پیشنهاد بنده اوالً این بود کب حتماً میان مرجع و منبع فرق بگذارند کب در بحخ حاضر نیز بب این طر

میرفتند.

ما عقل و وحی را کنار هم منبع می دانیم ،نب جدا از یکدیگر ،چنانکب بدون عقل نمیتوانیم وحی داشتب باشیم و
بدون وحی هم عقل فعالی نخواهیم داشت .چون در منابع دینی ما هم گفتب شده استت کتب بعتد از اینکتب علتم
االسماء آمد ،انسان قابلیت سهود پیدا کرد .پس رابطۀ عقل و وحی در جای دیگر بحخ شده استت .اینهتا منبتع
هستند و ما نیز بب این منابع مختلف دسترسی داریم .ما از طریق پیامبران و از ائمب علیهم الس م میتوانیم بب وحتی
دسترسی پیدا کنیم .یعنی اگرچب منبع هستند ولی مستقیم بب ما وحی نمیشوند .بب نظر بنده باید میان اینها تفکی
شود .مرجعیت مرتبۀ بعد از این است ،یعنی پس از اینکب قبو کردیم ،منبع داریم اعم از عقل و وحی و یا هردو
با هم .بب نمونبای تاریخی نیز اشاره کردم .حضرت عبدالعظیم فدمت امام هادی علیب الس م میآید و میگوید من
اوو دینم را بیان میکنم و شما او ح بفرمائید .بعد امام می فرمایند همین درستت استت .عبتدالعظیم مطلتب
فود را بب امام بب عنوان ی

مرجع عرضب میکند و امام نیز آن دیدگاه را تأیید میفرمایند .امیرالمومنین علیب الس م

هم در آن روایت میفرمایند سلونی قبل ان تفقدونی کب همین نشاندهندۀ فصل الخطال بودن و منبع بودن علتم
امیرالمومنین است ،بنابراین بب نظر من مرجعیت فصلالخطال بودن است ،یعنی اهل بیت علیهم الس م بتب تنهتایی
فصلالخطال هستند و در مقابل عقل و وحی مرجع هستند .عقل و وحی ،منبع و مرجع هستتند و انحصتار هتم

وجود دارد ،شما با عقل (بب تنهایی) هیچگاه هدایت نمیشوبد و این دو بب شما آگاهی میدهند .بب همین ترتیتب
اهل بیت علیهم الس م نیز با مرجعیتشان میتوانند شما را هدایت کنند و این هدایت و دستیابی بب حق ،تنها از
طریق اهل بیت علیهم الس م ممکن است .بب بیان دیگر مرجعیت در اهل بیت علیهم الس م منحصتر استت و نبایتد
اینها را ببعنوان ی

منبع در کنار دیگر منابع قرار دهیم .اگر آنها را بب عنوان ی

منبع در کنار دیگتر منتابع قترار

دهیم ،همان بحخ علمای ابرار میشود کب در تاریخ هم مطرح بوده است و براساس آن عدهای معتقد بودند اهل
بیت علیهم الس م هم یکی از منابع اط عات ما هستند ،در حالی کب فیلی از بزرگان شیعب امامیب روی مرجعیت و
نب روی علمای ابرار بودن تأکید داشتند .اگر هم نسبت بب این تفکی

اعتراضی میشتود و برفتی آن را درستت

نمیدانند ،ببفاطر همین است کب اگر بخواهیم روی منبع بودن تأکید کنیم ،در واقع از امامت دست برداشتبایتم،
در حالی کب تأکید بر مرجعیت است و باید برای اثبات آن -کب همان فصلالخطال بودن اشت ،ت ش کنیم.
مجری:
پس شما برای عقل و قرآن و امام ،ی

فصل مشترک بب عنوان منبع بودن قائل هستید ،ولی در عتین حتا ائمتب

علیهم الس م را دارای فصلی انحصاری میدانید و آن این است کب انحصاراً مرجع هستند.
رضوی:
«مَثَلُ أَهْلِ بَیتی فیکُمْ کَمَثَلِ سَفینَۀِ نُوحٍ ،مَنْ دَفَلَهَا نَهَی» یعنی تنها باید بب ایشان تمس

کرد کب بب معنتای همتان

فصل الخطال بودن ائمب علیهم الس م است.
مجری:
دلیل پسینی یا پیشینی دارید؟
رضوی:
روایات ثقلین و سفینب و «سلونی قبل ان تفقدونی» نشان می دهد کب مرجعیت در اهل بیت علتیهم الست م حالتت
انحصاری دارد.
طالقانی:
یعنی قرآن و عقل را فصلالخطال نمیدانید؟
رضوی:
آنها منبع هستند ،اما من از قرآن بدون اهل بیت علیهم الس م نمیتوانم استفاده کنم« .لَتنْ یَفْتَرِقتا حَتّتی یَترِدَا عَلَتیَّ
الْحَوضَ» .اگر میتوانستند از هم جدا شوند و من مستقل بب قرآن رجوع کنم ،دیگتر حتدیخ ثقلتین چتب فرقتی
داشت؟ میگوید قابلیت ندارد و حتماً باید با اهل بیت علیهم الس م باشد.
طالقانی:

در مورد عقل هم همین را میگویید؟
رضوی:
عقل ،منبع است ولی فصلالخطال نیست و نمیتواند مایۀ نهات باشد .اینکب در روایات راه نهات را فق اهتل
بیت علیهم الس م میدانند یعنی فصل الخطال منحصر در اهل بیت علیهم الس م است .ما عقل بدون وحی نتداریم
و وحی بدون عقل نداریم .شما نمیتوانید بب هیچ وحیای استناد کنید چون وقتی کب عقل نباشد با چتب چیتزی
میفواهید وحی را بفهمید .بب همین فاطر تأکید کردم کب نباید میان اینها تفکی

کرد ،چون اگر عقتل نباشتد،

وحی فعلیت نمییابد و اگر وحی نباشد ،عقل قابل فهم نیست؛ از اینرو هر دو منبع هستند و منبع بودن غیتر از
فصلالخطال بودن است.
طالقانی:
تأکید شما بیشتر روی هدایت بود ،ولی بحخ وبحتان گسترده بود ببنحوی کب جغرافیا و زمتینشناستی و همتۀ
علوم را وارد کردید .سئوا بنده این است کب آیا در آن زمینبها هم اهل بیت علیهم الس م فصلالخطال هستند ،یا
تهربب هم میتواند فصلالخطال باشد؟
رضوی:
بنده روایتی را فواندم کب میفرماید هر آنچب کب انسان بب آن نیاز دارد (توس ایشان تأمین میشود) .شما معنتای
هدایت را فیلی کوچ

میگیرید ،در هدایت نیازمند علوم تهربی و عقلی و نقلی و علوم انسانی و ببطور کلتی

همۀ علوم هستید .بنابراین شما باید در طریق نهات و هدایت بب فصلالخطال یعنی اهلبیت علیهم الس م رجتوع
کنید ،یعنی بدون اهل بیت علیهم الس م امکان نهات وجود ندارد ،منتهی لوازم نهات زیاد است .منظور از نهتات
در حوزۀ فیزی

و روانشناسی و مانندآن ،نهات نیست؛ نهات انسان و هدایت آن نیازمند همۀ این علوم است.

سئوال:
یعنی اگر در کیهان شناسی و فیزی

و مانند آن ،علم ائمب علیهم الس م را نداشتب باشیم و فصلالخطال نباشد ،بتب

هدایت نمیرسیم؟
جوال
اگر جهانبینی اهل بیت علیهم الس م مبتنی بر هیأت بطلمیوسی بود -کب بب فل
انتقا از این فل

بب فل

معتقد نبود و براستاس آن امکتان

دیگر وجود نداشت و بب زمین مرکزی باور داشت ،مسلماً بتا فروپاشتی ایتن مکتتب،

جهانبینی اس م و مکتب اهل بیت علیهم الس م هم فرو میپاشید .بنابراین شما نمیتوانید ی

جهانبینی دقیتق و

کامل داشتب باشید ،بدون اینکب جهانشناسی کامل و دقیق داشتب باشید .شما نمیتوانید اط عتات غلت در متورد
علوم انسانی داشتب باشید و انسانشناسی شما مبتنی بر نظریۀ تکامل ف ن باشد .فردا کب این نظریبها فرو ریختند،

کل جهانبینی شما فرو فواهد پاشید پس شما زمانی میتوانید جهان بینتی کامتل و ستالم داشتتب باشتید کتب بتر
جهانشناسی دقیق و انسان شناسی دقیق مبتنی باشد .بنده نمیگویم هدایت مبتنی بر شیمی است ،امتا اگتر شتما
اط عات غل از اینها داشتب باشید ،مسلماً نمیتوانید ی

جهانبینی سالم ارائب کنید و هدایت بیابید.

سبحانی
حضرتعالی بر مفهومی از فصلالخطال تأکید میکنید کب بب نظر میرسد در منبع معرفتی بتب معنتای دقیتق کلمتب
هست .وقتی میگوییم منبع معرفتی ،حقیقتاً منبع معرفتی است یعنی معرفتمان را از آن افتذ متیکنتیم و در آن
هیچ مناقشبای را نمیپذیریم .بب عبارت دیگر حکم آن را حکم حقیقی میدانیم بب این معنا کب اگر من بب عقل در
بدیهیات عقلی مراجعب کردم دیگر در حکم آن مناقشب نمیکنم .قرآن کریم وقتی در محکمات و اوتو توحیتد
مطلبی فرماید و داللتش نیز تمام باشد ،آن را فصلالخطال قرار میدهم .اما اینکب میفرمایید اگر فصلالخطال را
نپذیریم ،میشود علمای ابرار ،کام ً متفاوت است .براساس دیدگاه علمای ابرار ،اهل بیت مهتهد هستند یعنی بب
تشخیص شخصی فودشان مدارک را بررسی میکنند و بب فتوا میرسند و فتوا میدهند ،اما تفاوتشان این است
کب اعلم هستند .آنچب ما بب عنوان منبع میگوییم یعنی سخن امام را بدون اینکب دلیلی بیاورد می پذیریم و معتقتد
هستیم هیچ گونب تعارضی در آن وجود ندارد .اتفاقاً تفاوت نظر ما با علمای ابرار همین است کتب متا متیگتوییم
اهل بیت علیهم الس م دارای منبعیت یا مرجعیت علمی هستند ،یعنی سخنشان مانند قرآن و سنت پیتامبر وتلی اهلل

علیب وآلب وسلم حهت است و شیعب هم چیزی بیش از این نگفتب است .بنابراین ور

وجود منبعیتت اهتل بیتت

علیهم الس م ،هم فصلالخطال درست میکند و هم افتراض طاعت و هم ضرورت مراجعب بتب کتل میتراث اهتل
بیت علیهم الس م را تمام می کند؛ از اینرو ما نیازمند افزودن قید فاوی نیستیم.
طالقانی:
بب نظر شما این مصادر معرفتی ،معصوم از فطا هستند یا نب؟
سبحانی:
بلب.
طالقانی:
این قید بسیار بزرگی است .یعنی شما عقل را معصوم میدانید ،اما عقل را بب کدام معنا؟ دستتکتم بایتد معنتای
فاوی باشد.
سبحانی:
میفواستم چیزی باالتر عرض کنم .اگر ما نتوانیم معصومیت را برای منبع معرفتی ثابت کنیم ،منبع از منبع بودن
میافتد.

طالقانی:
شما از دیدگاه سنتی حداکثری دفاع میکنید کب براساس آن معرفت ،مستلزم ضرورت ودق یا یقین است.
سبحانی:
بب نظرم دافل کردن مقام اثبات و مقام ثبوت در حوزۀ مرجعیت این دو مشکل را ایهتاد کترد .منظتورم از مقتام
اثبات ،گزارشی از آن باور وادق موجب است کب نزد اهل بیت علیهم الس م وجود دارد .فرمودید اهل بیتت علتیهم

الس م باور وادق موجب دارند و این را بب عنوان منبع معرفت در نظر گرفتیتد .بعتد متیگوییتد ایتن را گتزارش
میکنند و فعل و قو  ،توس وحابب برای آنها گزارش میگردد کب میشود عبارت ،داللت و بعد سند .همۀ اینها
مراتب و فرایند اثبات آن محتوای مرجع است و کاری بب مرجعیت اهل بیتت علتیهم الست م نتدارد .شتما فترض
بگیرید مانند آنچب در ادیان گذشتب (همچون مسیحیت) رخ داده ،تمام میراث اهل بیت علیهم الس م نابود شود .در
این وورت آیا مرجعیت اهل بیت علیهم الست م از بین میرود؟ فیر مرجعیت وجود دارد ،اما ما بتب آن دسترستی
نداریم .مدعای مرجعیت اهل بیت علیهم الس م را باید از چگونگی دستیابی بب این محتوا جدا کرد .بنتابراین در
تعریف نباید دفالت کنیم .اگر این را تفکی

انهام دهیم ،بعد باید ببینیم آیا میتوان بر اساس نگاه حداقلی برای

اهل بیت علیهم الس م بدون اینکب ایشان را معصوم بدانیم ،مرجعیت درست کرد .شما میتوانید عصمت را از اهل
بیت علیهم الس م جدا کنید؟
طالقانی:
در دید من قو و فعل اهل بیت علیهم الس م آن مرجعیت یا منبع معرفتی است ،نب فود باورهتای وتادق موجتب
ایشان .گواهی اهل بیت علیهم الس م است ولی چون االن بب ایشان دسترسی مستقیم نتداریم ،بتب گتواهی گتواهی
گواهی ( کب بب آن دسترسی داریم) متوسل میشویم.
سبحانی:
فیلی فرقی ندارد ،باالفره منبع معرفتی است و ما میفواهیم مرجعیت این منبع را اثبتات کنتیم و بترای اثبتات
مرجعیت ،کاری بب گزارشهای بعدی نداریم .عرض بنده این استت کتب شتما منبعتی درستت متیکنیتد و بعتد
میفواهید مرجعیت آن را اثبات کنید .بحخ را هم میبرم روی منبع کب گفتیم یکی از ویژگیهای مرجعیت ایتن
است کب منبعِ معرفتی باشد ،یعنی قو و فعل اهل بیت علیهم الست م بوده و قابل اعتماد باشد .بتب نظتر بنتده ایتن
قابلیت اعتماد کب تعریف کردید یعنی علیاالوو باور موجب میسازد ،نتب اینکتب بتاور موجتب متیستازد .یعنتی
عصمت را برداشتباید.
طالقانی:

نب دست کم میسازد و اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند ،الزم نیست وارد این بحثها شویم .اینها نیاز نداریم .ایتن
بحخ فیما نحن فیب ،حشو است.
سبحانی:
شما میفرمایید عصمت را از منبع معرفتی بر میداریم و در عین حا منبع معرفتی ،منبع معرفتی باقی میماند .در
عین حا کب عصمت را بر میداریم ،همچنان مرجعیت دارد؛ بنده میفواهم این ادعا را نفی کتنم .عترض بنتده
این است کب اگر عصمت را از منبع معرفتی بردارید ،دیگر منبع معرفتی مرجعیت نمیماند .یعنی قو معصوم در
این حالت مانند بقیب گزارشهایی فواهد بود کب علی االوو معتقد هستیم باور وادق موجب میسازند.
رضوی:
شما عقل را هم منبع میدانید ،عصمت آن را چطور اثبات میکنید؟
سبحانی:
اگر عصمت ثابت نشود ،منبعیت معرفت کب باید حکمیت را بب قو شما بب او بسپاریم ،تمام نمیشود ،چون تمام
مواردی کب علیاالوو میگویید ،معارض دارد؛ از اینرو آن را از مرجعیت میاندازد .اگر شما گفتید اهل بیتت
علیهم الس م علیاالوو باور وادق موجب میسازند یعنی اگر من بب دلیل دیگری و منبع دیگری مراجعب کردم و
دیدم باور وادق موجب میسازد ،ولی اتفاقاً در اینها دالیل توجیهش بیشتر است ،متیتتوانم متث ً در قتو امتام
وادق علیب الس م مناقشب کنم .قرار منبعیت در اوط ح ما و مرجعیت در اوط ح شتما ایتن شتد کتب وقتتی متا
رسیدیدم بب اینکب امام وادق علیب الس م چنان فرمودهاند ،این تمام است و معارضبای ندارد .اما تعبیر قابل اعتماد
بودن علیاالوو دو اشکا دارد اوالً موارد نقض دارد و موارد بسیاری هستند کب میتوانیم بگوییم علیاالوو
قو اینها باور وادق موجب میسازد.
طالقانی:
چرا چیزی بیش از علیاالوو نیاز داریم و چرا بب عصمت نیاز داریم؟ بنده االن باور وادق موجب دارم کب رنا
پسزمینۀ وفحب پیش روی من سبز است ،ولی در عین حا فطا نکردن محا نیست ،یعنی ممکن استت فطتا
کنم ،بنابراین االن ی

باور موجب غیرمعصومانب دارم بب اینکب این رنا پسزمینب سبز است .دانستن این مطلتب،

معرفت است و حاال شما میفرمایید فیر اگر بحخ عصمت وارد شود ،شما بایتد بگوییتد متن در حتا حاضتر
نمیدانم.
سبحانی:
یعنی شما جهل مرکب را معرفت حسال میکنید؟ مث ً این آبی است و چون شما تصور متیکنیتد ستبز استت،
معرفت فواهد بود؟

طالقانی:
فیر جهل مرکب در وورتی است کب اساساً وادق نباشد و من فرض کنم کب این وادق است .باور متن استت،
وادق هم است.
سبحانی:
علیاالوو وادق است یعنی عادتاً وقتی از این طریق برویم ،بب باور وادق موجب میرسیم ،ولتی احتمتا هتم
دارد ،نرسیم.
طالقانی:
دست کم چون این گونب است نب اینکب ضرورتاً چنین باشد .عرض ما این است کب ما نیازی بب عصمت نداریم و
بب همین مقدار میتوانیم بسنده کنیم اما شما میگویید بیش از این نیاز داریم.
سبحانی:
بلب بنده مدعی هستم بیش از این نیاز است و استدال هم میکنم .میگویم بنا بر فرمایش شما اگتر متا بتب امتام
وادق علیب الس م مراجعب کردیم و فهمیدیم کب ایشان در مورد کیهان شناسی فرمایشی دارند و چون میدانیم کتب
علیاالوو امام وادق علیب الس م گزارۀ باور وادق تولید میکنند ،بب این اعتماد متیکنتیم ،امتا در همتان زمتان
احتما میدهیم کب سخن ایشان ف

واقع باشد.

طالقانی:
نب ممکن است احتما ندهیم.
سبحانی:
یعنی علیاالوو احتما میدهیم و اگر احتما نمیدهیم ،عصمت فواهتد بتود و اگتر عصتمت نباشتد یعنتی
علیاالوو میگوییم بب آنچب امام وادق علیب الس م میگوید یا عمل میکند ،مطابق با واقع است.
طالقانی:
گاهی من میگویم این شیء رنگی است و شما میگویید این شیء آبی است .بنده میگتویم رنگتی بتودن ،ایتن
ادعای این رنگی بودن و ثابت کردن رنگین بودن برای من کافی است .ممکن است من قبو داشتتب باشتم و بتا
شما هم عقیده باشم کب این آبی است ،ولی االن نیاز ندارم کب ثابت کنم این آبی است .شما وقتی میگوییتد ایتن
آبی است ،روشن است کب پذیرفتباید رنگی است و فب من هم وقتی میگویم رنگی است ،روشتن استت کتب
پذیرفتبام رنگی است ،ولی این منافات با این ندارد کب افزون بر این بپذیرم ،آبی است.
سبحانی:

شما آفر فرمایشتان در نتیهۀ مرجعیت در مقابل اقوا رقیب فرمودید کب من با این مبنای فودم میگویم شتما
باید بب این روایات اهل بیت مراجعب کنید و از ایشان افذ کنید .پس بیاییم بب نتیهب نگاه کنتیم .نتیهتۀ مرجعیتت
قرآن این فواهد بود کب اگر ما داللتاً و سنداً چیزی را از معصوم یافتیم بب آن تسم
هم نپذیریم و هیچ گونب احتما ف

کنیم ،هیچ گونتب نقضتی را

ندهیم .این را میفواهیم ثابت کنیم یا نب؟ اگر این را متیفواهیتد ثابتت

کنید ،بب دنبا عصمت هستید .اگر شما آفر قضیب میفواهید بگویید کب من بب بحاراالنوار مراجعب میکتنم و در
نهایت بب احتما بسیار زیاد میگویم مطابق با واقع است ،باید بگویم ممکن است قو امام وادق علیب الس م هم
نقض داشتب باشد .من میگویم این با بحخ مرجعیت در مفهوم مورد نظر ما تناقض دارد.
طالقانی:
ی

مثا ساده میزنم .من فدمت امام وادق علیب الس م میروم .ی

کاسۀ ماست جلوی ایشان است .درمییتابم

کب این ماست است و سفید است .امام وادق علیب الس م وریح بب من میفرمایند این ماستت استت ،ولتی ستیاه
است .در این وضعیت من باید چب کنم؟ باید بگویم سیاه است یا سفید؟ ببینید دقیقاً بحخ همتین جاستت .شتما
می فرمایید باید بگویم سیاه است؟
سبحانی
اگر مبنای شما باشد .در اینها چون ما علیاالوو قو امام وادق علیب الس م را پذیرفتبایم ،میگوییم قو ایشان
معارض با حکم عقل است ،پس در این قو ایشان مرجعیت ندارد.
طالقانی:
فیر من این را نمیگویم ،بلکب بب اعتقاد بنده دوباره باید در هر دو بازبینی کنم .من ب فاولب نمیتوانم بگویم کب
این سیاه است .االن دو چیز داریم؛ فهم از ک م امام و ی

ادراک بصری کب هیچ کدام معصوم نیست.

سبحانی:
این بحخ مرجعیت نیست ،این مرجعیت فهم ما از ک م معصوم است .مرجعیت اهل بیت علیهم الست م یعنتی آن
باور و شنافتی کب اهل بیت علیهم الس م دارند و آن شنافت را از طریق ی

قو ارائب میدهند .اگتر شتما آنهتا

بگویید کب قو معصوم ممکن است مطابق با واقع نباشد ،در عصمت تردید میکنید .درست عین این اشکا کتب
من بگویم پس بب چب اعتباری باید بب امام وادق علیب الس م مراجعب کنم و بب ابوحنیفب مراجعب نکنم .چتون ایتن،
علیاالوو مطابق با واقع است .فب در مواردی کب علیاالوو است و من دلیل معارضی ندارم بب امام وادق
علیب الس م مراجعب میکنم و اگر جایی رفتم و بب حکم عقل یا حس دیتدم کتب امتام وتادق علیتب الست م فت
میگوید ،پس عقل را مرجع قرار میدهم و قو امام وادق علیب الس م را کنار میگذارم .شما در مرجعیتت بایتد
عصمت را بپذیرید ،آن مرجعی کب در نهایت وقتی بب آن رسیدیم ،میگوییم کار تمام است و تستلیم متیشتویم،

باید عصمت داشتب باشد و اگر نداشتب باشد ما وارد بحخ فضای معرفتشناسی عرفی میشویم .فضتای معرفتت
شناسی عرفی چیست؟ منابع معرفت یعنی مهموعب فهمهای بشری کب هتر کستی بتب طاقتت فتودش از منتابع
میفهمد ،در آنها هم هیچ فرقی نمیکند کب حس یا عقل باشد ،گزارش دیگتران باشتد و یتا نتزاعهتایی کتب در
معرفتشناسی معاور وجود دارد ،آنها هم اهل بیت علیهم الس م کنار یکی از این منابع قرار میگیرنتد .بنتده بتب
عنوان فاعل شناسایی بب اهل بیت علیهم الس م مراجعب میکنم و چون اعتماد بیشتری دارم ،این (منبتع) را تترجیح
میدهم ،ممکن است فردی دیگر بب قو دیگری مراجعب کند کب علیاالوو برایش معتبر است.
طالقانی:
نب دیگر بب نظرم مستلزم نسبیگرایی نیست .چون این چیزی کب افیراً فرمودید نسبیگرایی استت و ایتن اشتتباه
است و بحخ معرفتشناسی نیست.
رضوی:
ببخشید آقای دکتر در همان مثالی کب شما بیان فرمودید کب فدمت امام رسیدید و امام فرمودند سیاه است و شما
گفتید سفید است؛ اگر عصمت یکی از این دو را نپذیرید دلیل بر ترجیح یکی از این دو چیست؟ ناچتار هستتید
ی

وجب تمایزی میان اینها قائل شوید .پیشنهادی کب جنال استاد میدهند این است کب عصتمت ،وجتب تمتایز

است و هر کدام کب معصوم بود ،قو او را ترجیح میدهیم .شما کب بب عصمت قائل نیستید.
طالقانی:
نگفتم نیستم .در این بحخ معرفتشناسانب الزم نیست این ادعا را مطرح کنیم .یعنی ادعتای حتداقلی متیکنتیم و نیتازی
نیست وارد این ادعای حداکثری شویم .با همین ادعای حداقلی نیز مسئلۀ ما حل میشود.
رضوی:
معیار شما برای انتخال یکی از این دو چیست؟
طالقانی:
ضرورتاً کب معیار ،عصمت نیست .وقتی ما منابع معرفتی متکثر داریم ،ممکن است در متواردی تعتارض کننتد و
روشن است کب باید رفع تعارض کنیم .مث ً ممکن است من شب در فانبام ودایی بشنوم و احساس کتنم یت
جانوری وارد فانب شده است ،دنبا منشأ ودا میگردم و فرض کنید هر چب جستهو میکنم ،چیزی نمتییتابم.
در عین حا ی

سابقب عصبی هم داشتبام کب گوشم وزوز میکرده است؛ اینها ممکن است در نهایتت بتب ایتن

نتیهب برسم کب اساساً دچار ی

فطای حسی شدهام و از اینرو حس کردهام ودایی شنیدهام ،ولی واقعاً چیتزی

نبوده است .نتیهۀ نهایی این است کب ودایی کب من شنیدهام هیچ منشأ فارجی نداشتب و ورفاً ی

فرایند ذهنی

بوده است .چرا بب این نتیهب رسیدم؟ ببفاطر اینکب تعارضی میان دادههای بصری و لمسی با دادههای سمعی من

بب وجود آمده است .سمع من میگوید چیزی (منشأ ودا) وجود دارد ،اما چشم و المسۀ میگوید ،چیزی نیست.
اینها قوۀ حاکم ،عقل است .حاال در مواردی عکس این حالت رخ میدهد .ممکن است بب چشمم اعتماد کتنم و
گوشم را مبنا قرار دهم و باز نتیهبگیری می کنم کب همچنان دافل فانب موشی وجود دارد کب من آن را نمیبینم.
ممکن است در عقل هم نظیر این اتفاق رخ دهد .گاهی فیلسوفان استداللی کردهاند کب با روایتات متا ناستازگار
است ،یعنی با ظواهر روایاتی کب آنها را اعتبارسنهی هم کردهایم ،ناسازگار است .عدهای معتقد هستند بایتد ایتن
روایات را کنار گذاشتب و بب برهان عمل کنیم؛ ما عدهای بالعکس عمل میکنند .عرض بنده این استت کتب هتیچ
قانون کلی کب همواره براساس آن بگوییم استدال عقلی بر ظواهر نقلی ترجیح دارد یا بالعکس وجود ندارد.
سبحانی:
نب استدال مرجعیت دارد نب ظواهر .سخن ما در بال منابع معرفتی است.
طالقانی:
منبع معرفتی ما چیزی است کب باور وادق موجب میسازد.
سبحانی:
میان مقام اثبات و ثبوت فل شده است .اینکب من استدال عقلی میکنم یعنی مدعای من در نهایت بب بدیهیات
عقلی و محکمات عقلی بازمیگردد .پیش فرض استدال در ایتن دستتگاه معرفتتی در نهایتت عقتل استت ،نتب
استدال  .استدال  ،حکم ظواهر در متون دارد .ظاهر روایت چیزی میگوید کب ممکن است ف

واقع باشتد و

این قابلقبو است چون ظاهر ،منبع نیست ،بلکب طریق است .سخن در فود فعل و قو امام است .ما متیبینتیم
کب امام علیب الس م بب عنوان کاشف حقیقی باور ،مطلبی را میفرمایند و متوجتب متیشتویم کتب امتام وتادق هتم
فرمودهاند.
طالقانی:
من جز از طریق ظهور ک م امام میرسم؟
سبحانی:
مقام اثبات ،بحخ دیگری است.
طالقانی:
گویا شما فرض میکنید امام ،حقیقتی را کب نزد فودشان ظاهر و آشکار است بب من انتقا می دهند و فب اگتر
اینطور باشد کب من او ً آن را سفید نمیبینم و او ً چنین تعارضتاتی شتکل نمتی گیترد .تعتارض جتایی رخ
میدهد کب امام بب ظاهر ک م میگوید این سیاه است و من بنا بر ادراک حسی میبینم کب سفید است.
سبحانی:

این کب فیلی روشن است .نزاع را بر سر عقل و وحی بیاورید .جایی میرسیم کب بتب حکتم عقتل نتب استتدال
عقلی .جایی قرار است عقل از آن جهت کب عقل است حکم براند .در مثا شما امام وادق علیتب الست م نشستتب
است و با بیان روشن مطلب را میفرماید و ما از بیان ایشان واقعاً بب باور ایشان میرسیم .آیا معتقتد هستتید کتب
میان حکم عقل بب عنوان منبع و فود باور امام وادق علیب الس م هم احتما تعارض وجود دارد یا ندارد؟
طالقانی:
بلب احتما تعارض میدهم چون من عقل بشری را معصوم نمیدانم و بب نظترم هتیچ دلیلتی بتر عصتمت عقتل
بشری وجود ندارد ،حتی اوو اساسی عقل .بب عنوان مثا آیا باالتر از اجتماع نقیضین محتا استت ،گتزارهای
وجود دارد؟ امروز در منطقهای چند ارزشی چنین چیزهایی مناقشببرانگیز است و دست کم بنتده هنتوز شتاهد
روشنی بر اینکب این حکم معصوم از فطاست ندارم .فب پس چب چیزی معصوم است؟ اگر عقیدۀ شخصی من
را بخواهید کب نباید هم بخواهید ،عرضم این است کب من شخص امام علیب الس م را معصوم میدانتم ولتی عقتل
بشری را معصوم نمیدانم.
رضوی:
پس بب انحصار مرجعیت معتقد هستید.
طالقانی:
فیر ببفاطر اینکب معرفت امام ،ویژۀ امام است و هیچگاه بب نحو معصومانب اال ما فترج بالتدلیل بتب متن منتقتل
نمیشود .تمام انحاء انتقا معرفت معصومانۀ امام بب عامب مردم غیرمعصومانب است .از اینرو ما همواره در فقب و
ک م و تفسیر و غیره فطا میکنیم.
سبحانی:
ما اعتقاد شخصی شما را کنار میگذاریم .شما پایۀ مرجعیت اهل بیت علیهم الس م را قابلیت اعتماد قرار دادیتد و
فرمودید قابلیت اعتماد را علیاالوو باور وادق موجب میسازد .شما ممکن است مبانی نظری و منطقتی بترای
فودتان داشتب باشید و عقل را هم نسبی بدانید و او ً معتقد باشید کب کل معرفتت بشتری ،معرفتتی مبتنتی بتر
همین باور وادق موجب است .ممکن است بگویید من بب اهل بیت علیهم الس م و قرآن هم همینطور نگاه میکتنم
و قرآن در واقع آن چیزی کب اظهار شده است کب ممکن است همین حکم را داشتب باشتد و علتیاالوتو بتاور
وادق موجب باشد .اگر چنین ادعایی را مطرح کنید ما وارد ی

دستگاه معرفتشناسی می شویم کب حتداقل در

بافت معرفتی کب ما در حوزۀ ک م و الهیات شیعی داریم ،قابل قبو نیست .البتب بایتد فتدمت شتما بیتاییم و از
مبانی معرفتشناسی شما استفاده کنیم ،اما مبنایی کب شما در مرجعیت علمی سافتید ،مرجعیت علمی بب معنتایی
کب در حوزۀ ک م و فقب و بافت معرفتشناسی حوزوی و در این سنت تاریخی وجود دارد ،نیستت .الزمتۀ ایتن

سخن ،این است کب پیامبر ولی اهلل علیب وآلب وسلم و قرآن و عقل و حس (اینها را بنده اضتافب متیکتنم) و احتتم ً
چند چیز دیگر و بب طور کلی مواردی کب علیاالوو ما را بب باور وادق موجب میرساند ،همب ایتن هتا مرجتع
هستند بب این معنا کب ما بب همۀ این ها مراجعب میکنیم و در آنها احتما فطا میدهیم .در نهایت معرفتی کب بتب
دست میآوریم ،معرفتی کام ً نسبی است و نتایج آن هم معلوم میباشد .اگر ادعای شما این باشد ،بنده عترض
میکنم دستگاه شما بب لحاظ درونی هماهنا است ،چون ی

نظام هماهنا معرفتشناسی درستت کتردهایتد و

ممکن است من در مبانی و نتایهش اشکا کنم -کب البتب این ی

بحخ دیگری است -در این وتورت متن در

پارادایم شما با شما همراه هستم ،هرچند بب پارادایم شما و تطابق این نظریب بتا میتراث اهتل بیتت علتیهم الست م

اشکا دارم .اما اگر میفواهید مبانی را آنگونب بچینید کب اعتماد را علیاالوو معنا کنید و در نتیهب بگویید کب
من مرجعیت اهل بیت علیهم الس م را در همین بافت معرفتشناسی موجود این فهم شیعی متا از مرجعیتت اهتل
بیت علیهم الس م اثبات میکنم ،بنده این را تناقض ودر و ذیل می دانم.
طالقانی:
عرائض من در پارادایم سنتی معرفتشناسی ما ( کب البتب منقح هم نیست ،ولی مطالتب زیتادی استت کتب شتاید
بخش اعظم آن هم مدیون ت ش شیخ انصاری است .آن چیزهایی کب ایشان در قطع و ظن گفتباند کتب بتبطتور
کلی پارادایم فکری حوزوی بعد از شیخ را سافتب است .البتب چب بسا بتوان پیشینۀ این کار ایشان را بب قترن دوم
ههری رساند) نیست و من بب آن پارادایم اشکا دارم و بب نظترم اشتکاالت جتدی دارد؛ از ایتنرو بنتده در آن
پارادایم حرکت نمیکنم و ی

پارادایم دیگر را پذیرفتتبام .ولتی نکتتۀ مهتم ایتن استت کتب شتما چنتد بتار در

فرمایشاتتان فرمودید کب نسبیگرایی میشود ،در حالی کب بب هیچ وجب بب نسبیگرایی نمیانهامد .یعنتی بحتخ
اعتمادپذیری ،مستلزم نسبیگرایی نیست .بب هر حا این یا ی

فرایند قابلاعتماد هست یا نیست .اینکتب نستبت

بب من ،فرایند قابل اعتماد است و نسبت بب دیگری فرایند قابل اعتماد نیست ،معنا ندارد .یا این فرایند قابلاعتماد
هست یا نیست؛ یا ادراک بصری ی

فرایند قابل اعتماد تولیتد باورهتای وتادق هستت یتا نیستت .حتا اگتر

قابلاعتماد است ،همب جا قابلاعتماد است و اگر هم قابلاعتماد نیست ،هیچ جا قابلاعتماد نیست .چنین نیستت
کب برای من قابلاعتماد باشد و برای دیگری قابلاعتماد نباشد و بنابراین مستلزم نسبیگرایی نخواهتد بتود .تنهتا
چیزی کب بنده نفی میکنم ،عصمت از منبع معرفتی است .منبع معرفتی را بتب تولیتد کننتدۀ بتاور وتادق موجتب
تعریف کردیم .آنچب کب معصوم بیان میفرماید قابلیت انتقا معرفت معصومانب را ندارد ،چون ایتن ظتاهر کت م
است ،مگر اینکب امام در من تصر
سبحانی:

روحانی کنند و آن را بب من انتقا دهند.

مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م ربطی بب فهم من از آن مرجع ندارد .مرجعیت علمی اهل بیت علتیهم الست م

یعنی فود اهل بیت علیهم الس م.
طالقانی:
بنده عرض کردم کب قو معصوم ،منبع معرفتی است .این محمل ،توان انتقا معرفت معصومانب را ندارد.
رضوی:
وقتی قابلدسترسی و انتقا نیست ،پس مرجعیت یعنی چب؟
طالقانی:
قابلدسترسی است .بنده همانطور کب فرمودید ،ف

دیدگاه متعار

سنتی وحبت میکنم .تلقتی ایتن دیتدگاه

سنتی این است کب اگر عصمت نباشد ،او ً معرفت نیست ،چون فکر میکند کتب از مقومتات معرفتت عصتمت
است .او ً معرفت غیرمعصومانب معرفت نیست.
سبحانی:
اگر عصمت نباشد ،مرجعیت نیست .چب کسی گفتب معرفت نیست؟
طالقانی:
اگر ما معرفت غیرمعصومانب داریم ،بنابراین منبتع معرفتت غیرمعصتومانب هتم داریتم .شتما متیگوییتد معرفتت
غیرمعصومانب داریم ولی این معرفت غیرمعصومانب منبع ندارد؟
سبحانی:
منبع اولی معرفت غیرمعصومانب فود معصوم میشود.
طالقانی:
معصوم یعنی کسی کب باورهایش معصومانب است و ضرورتاً مطابق با واقع است.
سبحانی:
اینکب چیزی مطابق با واقع است وددرود با ضرورت بالمعنی االفص یعنی امتناع طر

مقابل فترق متیکنتد.

ضرورتی کب ما در اینها داریم بب معنای مطابقت است.
طالقانی:
این کب دیگر ضرورت نیست ،بلکب وقوع است.
سبحانی:
مطابقت است و او ً مفهوم مطابقت یعنی همین .من اگر بگویم این سخن امام علیب الس م عتین واقتع استت نتب
اینکب محا است کب عین واقع نباشد .محا است کب نباشد را ارسطو درست کرده است و تا االن هم ادامب یافتب

است .مطابق با واقع است یعنی احتما ف
محا است کب احتما ف

نمیدهم .این احتما ف

نمیدهم یا ناشی از ایتن استت کتب

دهم یا ناشی از این است کب میگویم این منبع معرفت ،واقع را میبیند و از واقتع

بب وورت دقیق و درست گزارش میدهد.
طالقانی:
آیا شما بین اینکب وادق است و ضرورتاً وادق است ،تمایز قائل میشوید؟ ضترورتاً بتب همتان معنتایی کتب در
منطق موجهات داریم.
سبحانی:
بلب متفاوت میدانیم.
طالقانی:
پس شما هم میفرمایید وادق است ،نب اینکب ضرورتاً وادق است.
سبحانی:
ضرورتاً یعنی در همۀ جهانهای ممکن نیازی نیست ،در همین جهان ممکن مدنظر است و او ً در جهتانهتای
دیگر ممکن است ،ف

این باشد .امام علیب الس م دربارۀ این جهان ممکن سخن میگوید و در سخنش دربتارۀ

این جهان ممکن وددرود مطابق با واقع سخن میگوید.
طالقانی:
فیالواقع و در نفساالمر احتما فطای این باور وجود دارد؟
سبحانی:
وجود ندارد.
طالقانی:
این میشود ضرورت ودق.
سبحانی:
اجازه دهید فع ٌ از ضرورت بحخ نکنیم .ما االن داریم عصمت را تعریف میکنیم .عصمت یعنی اینکب هر موقع
و هر جا این منبع سخن میگوید کب مث ً جهت تقیب و امور دیگر را ندارد ،مطابق با واقع است و من دیگر در آن
احتما ف

نمیدهم .حداقل در ارتکاز اس می و شیعی ما از مرجعیت منابع معرفتتی چنتین چیتزی فهمیتده

میشود ،یعنی وقتی کب عنوان را مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الست م قرار دادیم ،یعنی بب کسی ارجاع میدهتیم
کب سخن او مطابق با واقع است ،ولی اگر من بگویم منظورم این است کب علیاالوو مطابق با واقع است ،مانند
مثالی کب شما در مورد حس میزنید کب ممکن است گوش بشود ،اما فت

واقتع باشتد ،در اینهتا عقتل بایتد

داوری کند .اگر اینطور شد اهل بیت علیهم الس م در این ارتکاز ،مرجعیت ندارند و مرجعیت ،همان مبنا و منبعتی
است کب داوری میکند کب آیا این سخن امام وادق علیب الس م در این مورد فاص هم مطابق با واقتع هستت یتا
نیست.
سئوال:
شما فرمودید کب ما از آنچب امام میگوید فهم معصومانب نداریم.
طالقانی:
بلب چناچب در فقب و ک م مکرر دیدهایم.
سئوال:
فب این مطالب را کب فرمودید قطعی میگویید یا ظنی؟
طالقانی:
او مباحخ من در آن پارادایم نیست .معنای قطعی و ظنی کب مرحوم شیخ میفرماید اساساً روشن نیستت .آیتا
قطع و ظن معرفتی است کب بب معنای ضرورت ودق میباشد یا قطع و ظن روانشنافتی است یعنی من احتمتا
ف

نمیدهم؟ یکی از آنها ارزش معرفتشنافتی دارد و دیگری اساساً ارزش معرفتشنافتی نتدارد .کلمتات

مرحوم شیخ در اینباره مبهم است و اینکب شما چب فرضی را مراد میکنید ،نمیدانم .اگر منظورتان این است کتب
احتما میدهید حر های فودتان هم باطل باشد؟ بلب احتما میدهم ولی آیا از احتما فطا باید نتیهب بگیریم
کب فطاست؟ آیا از احتما فطا میتوانیم فطا را نتیهب بگیریم و بگوییم پس باطل است.
مجری:
بحثی در بال تفکی

زعامت سیاسی و مرجعیت علمی یا دینی مطرح شد و دکتر ستبحانی فیلتی موافتق ایتن

راهبرد نبودند .اگر لطف کنید این را توضیح دهید.
سبحانی:
دو بحخ است یکی بحخ راهبرد گفتگو و تعامل علمی با دیگران است کب این از سنخ مهارت و مدیریت است
و کار معرفتشناسی نیست .ما جمعی هستیم و قرار است با هم گفتگو کنیم کب مستلزم مهارتهای گفتگو است
و در مهارتهای گفتگو هر کسی ممکن است بب سلیقب فودش ی

سناریو برای گفتگو طراحی کند کب متث ً در

گام او اینگونب وحبت میکنم و در گام دوم این مطلب را ثابت میکنم و ....تا بب مقصود برسم .بنده االن وارد
این بحخ نمیشوم کب آیا آغاز کردن از مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م بب عنوان ی

راهبرد گفتگتو موفتق

است یا نیست؟ فودم اعتقاد دارم کب اگر واحبان این پروژه ،طرح فرایندی درستی برای رساندن بب آن مقصتود
یعنی رساندن بب مرجعیت جامع اهل بیت علیهم الس م داشتب باشند ،اشکالی ندارد ،اما اگر نقطۀ آغاز این باشد کب

امامت و والیت بب درد نمیفورد و فق روی مرجعیت علمی بحخ کنیم ،معتقد هستم کب این راهبرد بب نتیهتب
نمیرسد .ابتدا باید آقایان تشریح کنند بر اساس مرجعیت علمی با نفی امامت عامۀ اهل بیت علیهم الس م چگونتب
میفواهند پروژۀ تشیع را پیش ببرند تا بعد ما هم بگوییم هم بب لحاظ تاریخی و هم بب لحاظ مبانی دینی و هتم
بب لحاظ تهربب موجود اشکاالتش کهاست.
بحخ ما در اینها ی

بحخ معرفتی است .وقتی کب شما میگویید من کاری بتب امامتت اهتل بیتت علتیهم الست م

ندارم .منظور از امامت سیاسی اولیاالمر بودن است ،یعنی امر مدیریت و ساماندهی نظام اجتماعی را بتب دستت
داشتن .مرجعیت در مقام عمل .یعنی وقتی شیعب بب امام مراجعب میکند و یا مسلمان بب پیغمبر مراجعب میکند بتا
تمس

بب قو ایشان ،مشی فردی و اجتماعی فود را تنظیم میکنند .منظورمان از مدیریت و امامت سیاسی ایتن

است .حا سئوا بنده این است کب آیا کسی میتواند با این تقریرهای مختلفی کب بیان کردیم ،مرجعیتت علمتی
اهل بیت علیهم الس م را ثابت کند یعنی در نهایت بگوید وقتی من سخن امام را دیدم در آن مناقشب نمیکنم؟ این
را بپذیرید و بگوید من در بحخ امامت سیاسی وارد نمیشوم تا میتان امامتت حضترت امیتر و امامتت شتیخین
داوری کنم .من تنها اثبات مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الس م را میکنم و اگرچب متیتتوانم ثابتت کتنم ،ولتی
میگویم ائمب علیهم الس م در مقام سیاسی و مدیریت اجتماعی مرجعیت ندارند .بب نظر بنده چنین تفکیکی ممکن
نیست .کسی کب آنها عقبنشینی میکند و مرجعیت سیاسی اجتماعی را کنار میگذارد ،در واقع ریشۀ مرجعیتت
علمی اهل بیت علیهم الس م را میزند؛ زیرا ادعا میکند اگر امام معصوم دربارۀ یت

مستئلۀ سیاستی و اجتمتاعی

سخنی گفتب است ،اطاعت از او ضرورتی ندارد .در اینها باید پرسید وقتی امام معصوم ی
فرمان اف قی و یا ی

فرمان اجتماعی ،ی

فرمان فردی میدهد ،با کدام منطق علمی میان اینها تبعیض قائل شده و ادعتا متیکنیتد

این سخن امام را در حوزۀ اجتماع و مدیریت فانواده قبو ندارم ،اما در حوزۀ معرفتی قبو دارم؟ ما هیچ دلیلی
برای تبعیض و تفکی

نداریم جز اینکب بب نظریات مبتنی بر جدایی دین از سیاست و یا تئتوریهتای تتاریخی

اهل سنت –کب همب نسبت بب آن نقد داریم -پایبند باشیم .پس مرجعیت علمی اهل بیت علیهم الست م نمیتوانتد
جدا از مرجیعت اجتماعی آنها باشد و اگر آن را نفی کنیم در واقع ریشۀ مرجعیت علمی را میزنیم .اگتر اطت ق
مرجعیت را انکار کردید ،بب این معناست کب قو ائمب علیهم الس م حهیت ندارد و بتب همتان دلیلتی کتب احکتام
اجتماعی آنان را می توان زیر سئوا برد ،احکام فردی و اف قی آنان را هم میتوان انکار کرد.
مجری:
در مورد نظریۀ آیتاهلل بروجردی هم کب گفتید راهبردشان با راهبرد دیگران تفاوت دارد ،توضیح بفرمائید.
سبحانی:

ایشان در مصر در دارالتقریب مشارکت کردند و حدیخ ثقلین را آنها منتشر نمودند کب اینها شواهدی است مبنی
براینکب آیت اهلل بروجردی مسئلۀ مرجعیت علمی را بب عنوان استراتژی و نقطۀ آغاز می دانستند تا بتدین وستیلب
بال گفتگو باز شود .اما میان شاگردان و نزدیکان ایشان دو گزارش وجود دارد براستاس یت

گتزارش ایشتان

نظرش این بود کب چون مسئلۀ امامت سیاسی برای دیگران فایدهای ندارد و طرحش هم الزم نیستت ،بتب بحتخ
مرجعیت علمی بپردازیم تا بتوانیم در این قسمت ببنحوی تشیع را رشد دهیم و حتی تعبیر میکننتد کتب ایشتان
معتقد بود تشیع بر محوریت مرجعیت علمی بنا شده و بحخ امامت سیاسی ،مسئلبای فرعی بوده است .قرائت و
گزارش دومی از شاگردان ایشان برف

گزارش او وجود دارد کب براساس آن ایشان فرمودهاند معرفی تشتیع

اینگونب است و حتی بعد اظهار ناامیدی کردهاند و گفتباند این کار را انهام میدهیم اما معلوم نیست ایتن پتروژه
پیش برود .بنده منابع گزارش دوم را بررسی کردم و احساس میکنم روایتی دقیقتر است و بب آن بیشتتر اعتمتاد
دارم .بنده معتقدم مرحوم آقای بروجردی او ً بب این مسئلب اعتقاد نداشتند کب ما نباید بحتخ امامتت را مطترح
کنیم و کام این استراژی گفتگو را بر محور مرجعیت دنبا می کرده اند.
مهری
با تشکر از دوستان پایان جلسب را اع م می کنیم.

